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วิเคราะห์ตามกลุ่มอายุ 
 

1.  กลุ่มมารดาและทารก 

วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 
      ๑. สถานการณ์/แนวโนม้/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ๓ ปีย้อนหลัง  

ตารางแสดงผลการดำเนินงานมารดาและทารก เปรียบเทียบปี 2562-2564  

 

ประเด็น 

 

เกณฑ ์

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
ผลงาน ผลงาน ผลงาน 

อัตราส่วนการตายของมารดาต่อการเกิด            
มีชีพแสนคน 

ไม่เกิน ๑๗ ต่อแสนการเกิด         
มีชีพ 

๑๓.๗๑ ๑๙.๕๔ ๒๐.๙๗(๔ราย) 

หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฉีดวัคซีนปอ้งกันการ
ติดเชื้อโควิด ๑๙ หลังอายุครรภ๑์๒สัปดาห์  

ร้อยละ ๗๐ NR NR ๑๙.๕๒ 

โรงพยาบาล NODE สตูิกรรมจัดตัง้ Pre 
Conception Care Clinic พร้อมผลลัพธ์
การดำเนินงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ NR NR ๑๐๐ 

หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก  
เมื่ออายุครรภ์  ๑๒ สัปดาห ์

ร้อยละ ๗๕ ๗๔.๕๖ ๗๒.๖๒ ๗๗.๘๐ 

หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ ๕ 
ครั้ง ตามเกณฑ ์

ร้อยละ ๗๕ ๖๔.๑๗ ๖๔.๗๒ ๗๐.๑๔ 

หญิงตั้งครรภ์มภีาวะโลหิตจาง ไม่เกินร้อยละ ๑๔ ๓๐.๗๕ ๑๓.๖๔ ๑๑.๔๘ 

หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเมด็เสริมไอโอดีนธาตุ
เหล็กและโฟลิก 

ร้อยละ ๑๐๐ ๘๑.๙๗ ๘๔.๐๗ ๘๘.๗๕ 

สัดส่วนค่ามัธยฐานปริมาณไอโอดนีใน
ปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ ์

๑๕๐ µg/l ๑๔๖.๓ ๑๒๐.๒ ๑๕๐.๓๔ 

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีค่าไอโอดีนใน
ปัสสาวะ ๑๕๐ µg/l 

ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ๕๐ ๕๙.๕ ๕๑.๒๕ 

ทารกแรกเกิดจนถึง ๖ เดือนกินนมแม่    
อย่างเดียว 

ร้อยละ ๕๐ ๗๔.๒๗ ๗๓.๙๓ ๗๕.๘๖ 

ทารกแรกเกิดนำ้หนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม น้อยกว่าร้อยละ ๗ ๓.๘๖ ๖.๕๔ ๖.๑๗ 
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ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 
- คณะกรรมการ MCH Board/Service Plan ระดับจังหวัด ประชุม ๔ ครั้งต่อปี  
- ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ระดับจังหวัด  
- มีแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ในการติดตามงานสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดถึง 5 ปี 

และมีการพัฒนาระบบ Service plan สาขาสูติกรรมและสาขาทารกแรกเกิด  
- มีและใช้ Clinical practice guideline (CPG) PIH,PPH 
- ขับเคลื่อนประเด็นโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอำเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการเด็ก และครอบครัวทุกระดับ CFT (Child and Family Team)  
- จัดระบบเครือข่ายการบริหารจัดการ MCH Zone management ออกเป็น  8 Node ดูแลพ้ืนที่

ห่างไกล  นิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกันทั้งรพ.สต. รพช. รพท. รพศ.   
           - ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ  เอกชน (NGO) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดตั้งกองทุนโครงการนม 90วัน 90 กล่อง  เกลือไอโอดีน  ไข่ 

แนวทางการดำเนินงาน 
 - ขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus ครอบคลุมทุกอำเภอผ่านการประสานความ
รว่มมือจากเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  

- พัฒนาให้ทุกโรงพยาบาลจัดตั้ง Pre -marital  และ Pre-conceptual clinic ซึ่งเป็นคลินิก
ป้องกันการ ตั้งครรภ์ในหญิงวัยเจริญพันธ์ที่มีโรคทางอายุรกรรม และหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคทางอายุรกรรม
ร่วมด้วย ได้รับการดแูล รักษา ส่งต่ออย่างเหมาะสม   

- ติดตามประเมินผลระบบการคัดกรองให้ชัดเจนซึ่งแบ่งแยกความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ เป็น ๔ 
ระดับเสี่ยงน้อยสีเขียว เสี่ยงระดับ ๒ สีเหลือง เสี่ยงระดับ ๓ สีส้ม เสี่ยงระดับ ๔ สีแดง ตามคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย Go to Zero MMR เขตนครชัยบุรินทร์   

- ส่งเสริมระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด โดยให้ Node ๘ แห่ง เป็นแม่
ข่ายรับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงโดยการใช้ Progesterone ชนิดเหน็บช่องคลอด 

- ส่งเสริมใช้เทคโนโลยี เช่น Line , Application (ก้าวย่างเพื่อสร้างลูก, save mom 
- ทบทวนระบบส่งต่อที่รวดเร็ว (Fast tract) ระบบ Consult เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อย่างต่อเนื่อง 
- พัฒนาระบบให้มีบุคลากรเฉพาะทาง เช่น พยาบาลเฉพาะทาง อสม.เชี่ยวชาญด้านแม่และเด็ก 
- กำกับติดตามการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Hosxp ใน 43 แฟ้ม ส่งออกข้อมูล ให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน และทันเวลา       
- พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูล และการคืนข้อมูลให้กับพ้ืนที่เพ่ือติดตามให้ได้ครอบคลุม 

แนวทางการติดตามประเมินผล . 
- จัดประชุมคณะกรรมการ พัฒนาการดูแลอนามัยแม่และเด็ก (MCH Borad) 
- การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน พลัส 
- ติดตามผลการดำเนินงานในระบบติดตามจากรายงานต่างๆ ได้แก่ HDC และ รายงานเฉพาะกิจ 
- การนิเทศงาน ลงนิเทศงานเป็นโซนนิ่งตามตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็ก ปีละ ๑ ครั้ง 
- การประเมิน ranking ปีละ ๒ ครั้ง   
- การนิเทศติดตาม เฉพาะกิจกรณีพ้ืนที่มีปัญหา    
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โอกาสพัฒนา / สิ่งที่จะทำต่อไปในพื้นที่ที่มีผลงานต่ำ 

      - การพัฒนาทักษะ ความรู้บุคลากรในระดับอำเภอ ตำบลอย่างต่อเนื่อง และเสริมพลังให้ขวัญ
กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 - กลไกขับเคลื่อน และบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานพัฒนาสตรีและเด็กระดับอำเภอ 
ตำบล และหมู่บา้น 

- การบูรณาการงานระหว่าง MCH Board และ คณะกรรมการ Service Plan ในการขับเคลื่อน
งาน ในระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

- กำกับ ติดตามระบบการบันทึกข้อมูล ระบบการส่งต่อข้อมูล ต่อเนื่อง 
- เครือข่ายทีม CFT (Child and Family Team) ร่วมค้นหา ติดตามเยี่ยม และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดและทารกแรกเกิดได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ  เกิดความเชื่อมโยง    
บูรณาการกันทุกภาคส่วน  
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2. เด็กปฐมวัย (อายุ 0 - 5 ปี) 

๑.  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 

๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย๓ปีย้อนหลัง(ปี2562-ปี2563)      

จังหวัดนครราชสีมา พบว่าสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ๒๕๖๒-๒๕๖3 มีการคัดกรอง
พัฒนาการครอบคลุมร้อยละ ๘๖.๒๙,  ๘๗.๓๓ พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า ๒๐.๒๖, ๒๐.๖๙  การติดตาม
กระตุ้นพัฒนาการร้อยละ ๘๗.๙๒, ๘๙.๐๒ การคัดกรองพัฒนาการครอบคลุมน้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
แนวโน้มพบว่า ด้านคุณภาพทักษะการตรวจคัดกรองพัฒนาการดีขึ้น  จากผลตรวจสงสัยล่าช้า มีร้อยละ
สูงขึ้น และร้อยละการติดตามกระตุ้นพัฒนาการสูงขึ้นแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ ๙๐ สถานการณ์
โภชนาการเด็กปฐมวัย ๒๕๖๒ – ๒๕๖3 มีการคัดกรองครอบคลุม ร้อยละ ๘๔.๐๙, ๘๙.๐๐ เด็กอยู่ใน
เกณฑ์สูงดีสมส่วน ร้อยละ ๕๖.๑๑, ๕๕.๘๕ 

ส่วนการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจำนวน ๗๓๖ แห่ง มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จำนวน ๗๐๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๕๒ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับดีมาก จำนวน ๒๙๘ แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ ๔๒.๓๙ ระดับดี จำนวน ๒๙๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๓ ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้น จำนวน ๑๐๖ แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๘  

1.2 ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

โอกาสในการพัฒนาเรื่องเด็กปฐมวัย ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากไม่
พบเด็กกลุ่มเป้าหมายในช่วงวันที่กำหนดหรือพบเด็กแต่ไม่ได้รับการตรวจเนื่องจากเด็กยังไม่พร้อมรับการ
ตรวจและอ่ืนๆ ในบางอำเภอมีบุคลากรรับผิดชอบงานพัฒนาการใหม่ จึงขาดทักษะการตรวจคัดกรอง ส่วน
ในเรื่องการติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กยังไม่ถึงร้อยละ ๙๐ พบว่าเด็กล่าช้าที่ติดตามไม่ได้เนื่ องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ผู้เลี้ยงดูเด็กไม่ยอมรับผลการตรวจ และภาวะเศรษฐกิจในการ
เดินทางเพ่ือพาเด็กมารับบริการในบางอำเภอ  และมีการเปลี่ยนแปลง CPM ระดับอำเภอ จึงทำให้ขาดการ
คืนข้อมูลและติดตามการดำเนินงานต่อเนื่องในบางอำเภอ และอีกปัจจัยหนึ่งคือการบันทึกและการส่งออก
ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ ์

๑.3 แนวทางการพัฒนา 

๑.๓.๑ มีการประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
๑.๓.๒.พัฒนาศักยภาพในการตรวจคัดกรองพัฒนาการให้กับบุคลากรใหม่ โดย CUP Board 
๑.๓.๓ พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูล และการคืนข้อมูลให้กับพื้นท่ีเพ่ือติดตามให้ได้ครอบคลุม 
๑.๓.๔ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเด็กปฐมวัย DSPM DAIM และ TEDA4I  
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๒.  มาตรการ/แผนงาน/โครงการที่สำคัญ  
๒.๑ จังหวัดนครราชสีมามีคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้อง ๔ กระทรวง (อปท./ศธ./สธ./พมจ.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ขับเคลื่อนนโยบาย
พัฒนาการเด็กไทยสูงดีสมส่วน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ MCH Board ซ่ึง
มีการจัดประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาการทำงาน ปีละ ๔ ครั้ง และติดตามกำกับการดำเนินงานของทุกอำเภอใน
ภาพ NODE การพัฒนาเด็กปฐมวัยได้มีมาตรการเชิงนโยบายโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและมี
ข้อกำหนดพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงนโยบายต่อสมัชชาแห่งชาติ  

๒.๒ พัฒนามาตรฐาน WCC คุณภาพ ตำบลส่งเสริมเด็ก ๐-๕ ปี สูงดี สมส่วน สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน และการจ่ายยาน้ำเสริมธาตุธาตุ
เหล็กในเด็กอายุ ๖ เดือน – ๓ ปี การป้องกันทาฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุในเด็ก  

๒.๓ ออกเยี่ยมเสริมพลัง  Coaching จากทุกระดับโดนเฉพาะ Child Project Manager (CPM) 
ระดับอำเภอ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและการติดตาม Coaching กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ด้วย DSPM, TEDA4I  

๒.๔ รณรงค์จัดบริการตรวจพัฒนาการเด็ก ๒ ครั้ง/เดือน จัดกิจกรรม โรงเรียนพ่อ แม่ ใน WCC 
คุณภาพห้องสมุดนิทาน กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ใน รพ.สต. โรงพยาบาล/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และ ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ ความสำคัญของการตรวจคัดกรองพัฒนาการ สร้างกระแส 
มหัศจรรย์ 1000 วัน  

2.5 พัฒนา รพ.สต.ที่มีความพร้อมให้เป็น Node ในการกระตุ้นพัฒนาการ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเรื่องการสื่อสารกับผู้ปกตรอง/ผู้ดูแลในการพาเด็กมารับบริการกระตุ้นพัฒนาการ 

มาตรการดำเนินงานแต่ละระดับดังนี ้
ระดับจังหวัด 

๑. เฝ้าระวังการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กโคราช 
๒. พัฒนา ศพด. ให้ได้มาตรฐาน ๔D (๑.Diet ๒.Development and play ๓.dental 

๔.disease) 
๓. พัฒนาระบบคดักรอง ประเมิน ติดตาม ให้มีคุณภาพ 
๔. นวัตกรรมหรือการแก้ไขปัญหาการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ๓๒ เรื่อง๕. ขับเคลื่อนเด็ก

ปฐมวัยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔ กระทรวง(มหาดไทย พม. ศธ. สธ.) 

ระดับอำเภอ  
๑. ขับเคลื่อน MCH Board /พชอ. และภาคีเครือข่าย 
๒. จัดบริการงานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ -WCC คุณภาพ   
๓. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๔. การดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วัน Plus  
๕. นวัตกรรมหรือการแก้ไขปัญหาการเจริญเติบโตและพัฒนาการ อำเภอละ ๑ เรื่อง 

ระดับตำบล 
๑. จัดบริการงานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ -WCC คุณภาพ 
๒. ดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วัน Plus 
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๓. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๔. นวัตกรรมหรือการแก้ไขปัญหาการเจริญเติบโตและพัฒนาการ รพ.สต. ละ ๑ เรื่อง 
 

3.  การติดตามประเมินผล   
         ๑ Child Project manager อำเภอขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัย ควบคุมกำกับการบันทึกข้อมูล 
         ๒ Child Project manager ระดับจังหวัด กำกับติดตามจากรายงาน ๔๓ แฟ้ม Special PP 
         ๓ ติดตามประเมินมาตรฐาน WCC คุณภาพเยี่ยมเสริมพลัง ตามมาตรฐาน WCC พัฒนาการเด็ก
สมวัย 

 
4.ผลการดำเนินงาน  

จังหวัดนครราชสีมา พบว่าสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี2564 มีการคัดกรองพัฒนาการ
ครอบคลุมร้อยละ 8๓.๗๑  พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า ๒๒.๔๐ การติดตามกระตุ้นพัฒนาการร้อยละ ๘๙.๔๐ 
สถานการณ์โภชนาการเด็กปฐมวัย ๒๕๖๔ มีการคัดกรองครอบคลุม ร้อยละ ๘๘.๕๕ เด็กอยู่ในเกณฑ์สูงดี
สมส่วน ร้อยละ ๕๗.๒๒  

การดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด ๑๙ ทำให้การดำเนินงานประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องปิดทำการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
๑๙ แต่ปรับรูปแบบการเรียนการสอน เป็นแบบ On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ , On-
line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และ On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน ส่วน
การดำเนินงานคัดกรองความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็ก ๓-๕ ปี ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ดำเนินการ
ตามปกติแต่ปรับรูปแบบการดำเนินการโดยตามติดตามเยี่ยมและกระตุ้นเด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ์ 
(EQ) ต่ำที่บ้าน และให้แนะนำผู้ปกครองในการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  

ผลการดำเนินงานคัดกรองความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

          รอบท่ี ๑ รอบท่ี ๒ 

จำนวนเด็ก 

๓-๕ ปี ที่ได้รับ
การคัดกรอง

ความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) 

ความฉลาด 
ทางอารมณ์ 

(EQ)  
ต่ำ 

ความฉลาด 
ทางอารมณ์ 

(EQ)  
ปกติ 

จำนวนเด็ก ๓-๕ ปี 
ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ 

(EQ) ต่ำ 
ได้รับการกระตุ้น 

ความฉลาด ทางอารมณ์ 
(EQ) 

ความฉลาด 
ทางอารมณ์ 
(EQ) ต่ำ 

ความฉลาด 
ทางอารมณ์ 
(EQ) ปกต ิ

๗,๐๐๗ ๒,๐๔๔ 
(๒๙.๑๗%) 

๔,๙๖๓ 
(๗๐.๘๓%) 

๒,๐๔๔ 
 (๑๐๐%) 

๓๔๗ 
(๑๖.๙๘%) 

๑,๖๙๗ 
(๘๓.๐๒%) 

จากข้อมูลผลการดำเนินงาน พบว่า เด็ก ๓-๕ ปี ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตจังหวัดนครราชสีมา    
ได้รับการตรวจคัดกรองความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) รอบที่ ๑ จำนวน ๗,๐๐๗ คน พบว่ามีความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) ต่ำ จำนวน ๒,๐๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗  และ มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ปกติ 
จำนวน ๔,๙๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๓  ทั้งนี้เด็ก ๓-๕ ปี ที่ตรวจคัดกรองพบความฉลาดทางอารมณ์ 
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(EQ) ต่ำ จะได้รับการพัฒนาหรือกระตุ้นความฉลาดทางอารมณ์โดยใช้เกณฑ์ของกรมสุขภาพจิต ซึ่งจะทำ
การพัฒนาหรือกระตุ้นความฉลาดทางอารมณ์โดยให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
พ้ืนที่ร่วมกันพัฒนาหรือกระตุ้นความฉลาดทางอารมณ์โดยชี้แจงผู้ปกครองให้เข้าใจถึงความสำคัญของการมี
พัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสอดแทรกเข้าไปในแผนการเรียนการสอนของเด็กในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในรอบที่ ๒ พบว่า เด็ก ๓-๕ ปี ที่มีความฉลาด
ทางอารมณ์ต่ำในรอบที่ ๑ จากจำนวน ๒,๐๔๔ คน มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ปกติ จำนวน ๑,๖๙๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๒ และ เด็ก ๓-๕ ปี ที่ยังมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ต่ำ จำนวน ๓๔๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๙๘ ซึ่งปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานคัดกรองความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปิด ไม่
สามารถให้บริการตามแผนงาน และในระยะเวลาที่กำหนดได้  

๒. ผู้ปกครองขาดความรู้ และความมั่นใจเรื่องการกระตุ้นความฉลาดทางอารมณ์ในเด็ก ๓-๕ ปี  
ส่งผลให้ความร่วมมือในการดำเนินการติดตามการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
 

๕.  ปัจจัยความสำเร็จ  
       ๕.๑ มีการขับเคลื่อนงานเด็กปฐมวัยโดยคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
       ๕.๒ บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยผ่านการอบรมเรื่องการตรวจพัฒนาการด้วยคู่มือ
DSPM/DAIM ทั้งจังหวัด 
       ๕.๓ ทีมงานเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดออกติดตามทักษะการตรวจพัฒนาการด้วยคู่มือ DSPM เป็นพ่ี
เลี้ยงให้กับโรงพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก และ รพ.สต. ทุกอำเภอ 
 
6.  โอกาสพัฒนา / สิ่งทีจ่ะทำต่อไป 

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ มีพ้ืนที่กว้าง ประชากรจำนวนมาก และเป็นเมืองที่มีการ
ขยายตัวจึงมีประชากรย้ายเข้า ย้ายออก จำนวนมากจึงมีผลต่อการทำงานของหน่วยบริการที่ยากต่อการ
ติดตามในเชิงรุกมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานใหม่ในบางอำเภอ    
 การติดตาม กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I จังหวัดนครราชสีมา ยังมีผลงานที่ต่ำ จึงเป็นโอกาส
พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ทักษะการประเมินเรื่องการกระตุ้น  พัฒนาการเด็กที่ล่าช้าด้วยคู่มือ TEDA4I 
รวมทั้งการสื่อสารกับผู้ปกครอง  
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เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไมต่่ำกว่า ๑๐๐ 
 
๑.  วิเคราะห์สถานการณ ์สภาพปัญหา 

๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย๓ปีย้อนหลัง  

กรมสุขภาพจิต สำรวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษปีที่ ๑ ทุก ๕ ปี ผลการ
สำรวจ ปี ๒๕๕๙ พบว่า ระดับสติปัญญาเฉลี่ยเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จังหวัดนครราชสีมา 
เท่ากับ ๙๖.๕๒                       

1.2 ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

๑) สร้างการมีส่ วนร่วมในคณะกรรมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนจั งหวัดนครราชสีมา 
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการ พชอ. 

๒) ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่มีชั้นอนุบาล ๑-๓ ดำเนินการตามแนวทางมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และนโยบายศูนย์เด็กเล็ก ๔ D 

๓) ผลักดันให้ อปท. สนับสนุนงบประมาณในการจัดอาหารเช้า และอาหารกลางวันคุณภาพ และ
รณรงค์การดื่มนมจืดทุกวัน 
 ๔) การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพประจำตำบล และ สปสช. 

๑.3 แนวทางการปรับปรุง / พัฒนา  

 ๑) พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 D และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 
 ๒) ส่งเสริมให้ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลมีการจัดการอาหารเช้าและอาหารกลางวันคุณภาพ 
รณรงค์ดื่มนมจืดทุกวัน 

๓) รณรงค์การบริโภคอาหารที่มีธาตุเหล็กและสารไอโอดีนในครัวเรือน  
๔) เร่งรัดการจ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก แก่เด็กอายุ ๖ เดือน-๕ ปี และจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กให้เด็ก

นักเรียน ป.๑ – ป.๖ และชั้นมัธยม รวมทั้งหญิงวัยเจริญพันธุ์ 
๕) ทบทวนองค์ความรู้ในการใช้เครื่องมือประเมิน กระตุ้นพัฒนาการเด็ก และอีคิว ในเด็กปฐมวัย 

ให้แก่บุคลากรสาธารณสุข ครู ผู้ปกครอง 
๖) ทบทวนระบบการส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า และต้องได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I 

จนกระท่ังเด็กมีพัฒนาการสมวัย 
๗) สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ในการส่งเสริมพัฒนาการ และสติปัญญาเด็กปฐมวัย 
๘) อบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เพ่ือพัฒนาทักษะนักส่งเสริม และ

กระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า ด้วยเครื่องมือTEDA4I 

๒.  มาตรการ/แผนงาน/โครงการที่สำคัญ 

๒.๑ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา อนุกรรมการพัฒนา
เด็กปฐมวัย คณะกรรมการ พชอ. เพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมระดับสติปัญญาเด็กนักเรียน ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม ของผู้ปกครอง ชุมชนในการส่งเสริมระดับสติปัญญาเด็ก 
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๒.๒ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ พชอ.ภายใต้โครงการมหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วัน เพ่ือผลักดันให้ 
อปท.สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดการอาหารเช้า อาหารกลางวันที่มีคุณภาพในศูนย์เด็กเล็ก และ
โรงเรียนอนุบาล พร้อมทั้งจัดการเรียนรู้ฝึกประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมทักษะไอคิว อีคิว ในกลุ่มเด็กปฐมวัย
และนักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๓  

๒.๓ มีมาตรการส่งเสริมระดับสติปัญญาเด็กในพ้ืนที่โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้
โครงการมหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วันแรกของชีวิต โครงการสาวไทยแก้มแดง วิวาห์สร้างชาติมีลูกคุณภาพ รวมทั้ง
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สพด.๔ D ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

๒.๔ รณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์/อาหารที่มีส่วนผสมของไอโอดีน วิตามินเสริมธาตุเหล็กในครัวเรือน 
ชุมชน โรงเรียน  และสถานประกอบการ รณรงค์การดื่มนมรสจืดในวันดื่มนมโลก 

2.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ทักษะในการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ  
โดยใช้เครื่องมือDSPM, TEDA๔I สร้างหลักสูตรระยะสั้นอบรมแพทย์ พยาบาล เพื่อลดปัญหาการขาดแคลน
นักจิตวิทยาหรือบุคลากรทีท่ำหน้าที่กระตุ้นพัฒนาการเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า 

3.  การติดตามประเมินผล   
         ๑) ติดตาม ควบคุม กำกับให้หน่วยงานในพ้ืนที่ระดับอำเภอ และตำบล รายงานข้อมูลสถานการณ์
พัฒนาการเด็ก และภาวะโภชนาการในระบบรายงานHDC ให้เป็นไปตามกำหนดในTemplate ปีละ ๒ ครั้ง 
พร้อมตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและให้มีความครอบคลุมทันเวลามากขึ้น 
 ๒) เยี่ยมเสริมพลัง ติดตาม กำกับ ประเมินผล เชิงรุกในพ้ืนที่ ในไตรมาสที่ ๒ และ๓ ทุกปี 
 ๓) ประเมินผลงานอำเภอตามแผนปฏิบัติการ ตามตัวชี้วัดระดับจังหวัดนครราชสีมา ปีละ ๒ ครั้ง 

๔. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายอำเภอ  
ผลการประเมินภาวะซีดในเด็กอายุ ๖ เดือน - ๒ ปี (Hct ต่ำกว่าร้อยละ ๓๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ที ่ หน่วยบริการ (CUP) เป้าหมาย ผลงาน จำนวน ร้อยละ 

1 แก้งสนามนาง 330 268 79 29.47 
2 ขามทะเลสอ 250 338 78 23.07 
3 ขามสะแกแสง 350 593 92 15.51 
4 คง 700 983 221 22.48 
5 ครบุร ี 900 1302 420 32.25 
6 จักราช 800 821 178 21.68 
7 เฉลิมพระเกียรต ิ 400 381 96 25.19 
8 ชุมพวง 800 867 237 27.33 
9 โชคชัย 860 794 250 31.48 

10 ด่านขุนทด 1200 1655 439 26.52 
11 เทพารักษ์ 240 213 48 22.53 
12 โนนแดง 200 168 41 24.40 
13 โนนไทย 700 721 415 57.55 
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ที ่ หน่วยบริการ (CUP) เป้าหมาย ผลงาน จำนวน ร้อยละ 

14 โนนสูง 950 760 99 13.02 
15 บัวลาย 200 194 46 23.71 
16 บัวใหญ่ 800 935 295 31.55 
17 บ้านเหลื่อม 200 210 77 36.66 
18 ประทาย 900 826 245 29.66 
19 ปักธงชัย 980 798 208 26.06 
20 ปากช่อง 1500 1476 519 35.16 
21 พระทองคำ 300 199 139 69.84 
22 พิมาย 940 1225 280 22.85 
23 เมืองยาง 220 208 79 37.98 
24 ลำทะเมนชัย 300 168 29 17.26 
25 วังน้ำเขียว 500 706 221 31.30 
26 สีคิ้ว 1100 1245 353 28.35 
27 สีดา 150 146 34 23.28 
28 สูงเนิน 1100 1127 289 25.64 
29 เสงิสาง 800 568 96 16.90 
30 หนองบุญมาก 670 922 291 31.56 
31 ห้วยแถลง 880 951 241 25.34 
32 CUP มะค่า อ.เมือง 980 920 210 22.82 
33 CUP ศรีษะละเลิง  500 488 107 21.92 

34 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 300 342 81 23.68 
  รวม 22000 23518 6533 27.77 

        ที่มา: รายงาน HDC ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ กันยายน ๒๕๖4 

 
5. โอกาสพัฒนา / สิ่งที่จะทำต่อไป 

๑. สร้างหลักสูตรระยะสั้นอบรมแพทย์ พยาบาล เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนนักจิตวิทยา หรือ
บุคลากรที่ทำหน้าที่กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า 

๒. สร้างความร่วมมือของครอบครัวและชุมชนในการเลี้ยงดูเด็ก  
๓. ส่งเสริมการจัดอาหารสำหรับเด็กอย่างมีคุณภาพ เน้นเพ่ิมธาตุเหล็ก และไอโอดีนในอาหาร  การ

เลี้ยงลูกด้วยนมมารดา และการดื่มนมรสจืด เป็นประจำ 
๔. ส่งเสริมการจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็กแก่เด็กอายุ ๖ เดือน-๕ ปี และการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุ

เหล็กในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกคน 
๕. ส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ทุกคนรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีน 
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เด็กอายุ  3 ปี ได้รับการตรวจฟัน 
 

๑.  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 

๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย๓ปีย้อนหลัง(ปี2562-ปี2564)   

 

1.2 ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 
ขับเคลื่อนการทำงานผ่านตัวชี้วัดงานประจำตามกลุ่มวัย หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง

ปากและขัดทำความสะอาดช่องปาก คลินิก WBC เด็กที่มารับวัคซีน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ทา
ฟลูออไรด์ ผู้ปกครองได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินกิจกรรม 3 ป แปรงฟันหลัง
อาหารกลางวัน ปลอดน้ำอัดลม ปลอดนมขวด และบูรณาการกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
ในกิจกรรมมหัศจรรย์ 1,000 วัน 

1.3 แนวทางการปรับปรุง / พัฒนา  

- ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน ที่ฝากครรภ์ในคลินิกเอกชน  เข้ารับบริการส่งเสริมป้องกันทาง             
ทันตกรรม ตามระบบ 

- เปิดให้บริการทันตกรรมเต็มศักยภาพในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-
19) โดยมีการปรับปรุงระบบอากาศในคลินิกทันตกรรม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส เน้น
การคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้ารับบริการ การจัดระบบนัดหมายล่วงหน้า เว้นระยะเวลาระหว่างคนไข้แต่ละราย
ให้เหมาะสม   
 
๒.  มาตรการ/แผนงาน/โครงการที่สำคัญ 

2.๑ พัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญ งานทันตสาธารณสุข ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน
สุขภาพเด็ก (สพด.4 D) 

๒.๒ ปรับปรุงระบบอากาศในคลินิกทันตกรรม ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลสนับสนุนและคัดเลือก motor suction เพ่ือใช้ในคลินิกทันตกรรม ลดการแพร่กระจาย 
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๒.๓ กำหนดตัวชี้วัดการทำงานให้กับพ้ืนที่ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
ขัดและทำความสะอาด กลุ่ม 0-3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 

๒.๔ นำเทคโนโลยี application teledent ชว่ยสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มอายุ 18+, 60+ 

2.5 สนับสนุนให้หน่วยงานนำเทคโนโลยี application Line, FB, tiktok มาชว่ยในการดำเนินงาน 
สร้างเสริมทันตสุขภาพ 

3.  การติดตามประเมินผล   
- มีการประชุมหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลทุก 3 เดือน เพ่ือชี้แจงการดำเนินงานและ

ติดตามผลงานทันตสาธารณสุขรายสถานบริการ 
- มีการนิเทศงานสาธารณสุข ปีละ 1 ครั้ง   
- มีการประเมินงานสาธารณสุข ปีละ ๒ ครั้ง  

๔. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายอำเภอ      

อ าเภอ เป้าหมาย
เด็ก 3 ปี 

 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก  ปรา จากฟันผุ 
ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ 

เมืองนครราชสีมา 1598 170 10.64 160 94.12 
ครบุรี 609 19 3.12 13 68.42 
เสิงสาง 467 92 19.7 57 61.96 
คง 462 1 0.22 1 100.00 
บ้านเหลื่อม 168 30 17.86 15 50.00 
จักราช 566 36 6.36 18 50.00 
โชคชัย 534 45 8.43 27 60.00 
ด่านขุนทด 873 137 15.69 108 78.83 
โนนไทย 449 32 7.13 6 18.75 
โนนสูง 830 35 4.22 20 57.14 
ขามสะแกแสง 268 6 2.24 2 33.33 
บัวใหญ่ 578 31 5.36 19 61.29 
ประทาย 636 107 16.82 62 57.94 
ปักธงชัย 766 82 10.7 56 68.29 
พิมาย 753 42 5.58 37 88.10 
ห้วยแถลง 513 114 22.22 84 73.68 
ชุมพวง 551 251 45.55 170 67.73 
สูงเนิน 598 42 7.02 26 61.90 
ขามทะเลสอ 204 0 0 0 0.00 
สีคิ้ว 869 20 2.3 10 50.00 
ปากช่อง 1135 21 1.85 21 100.00 
หนองบุญมาก 379 36 9.5 24 66.67 
แก้งสนามนาง 207 2 0.97 1 50.00 
โนนแดง 160 11 6.88 10 90.91 
วังน้ าเขียว 337 2 0.59 2 100.00 
เทพารักษ์ 177 3 1.69 3 100.00 
เมืองยาง 164 3 1.83 3 100.00 
พระทองค า 300 13 4.33 12 92.31 
ล าทะเมนชัย 211 32 15.17 18 56.25 
บัวลาย 124 9 7.26 9 100.00 
สีดา 114 40 35.09 37 92.50 
เฉลิมพระเกียรติ 261 0 0 0 0.00 

รวม 15861 1464 9.23 1031 70.42 

ข้อมูล จากHDC  ๒๑ มกราคม  2565 
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3. กลุ่มวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี)    
 

๑.  วเิคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 
      ๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย  ย้อนหลัง (ปี 256๑ – ปี 2563)      

          สถานการณ์สภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียน (อายุ ๖-๑๔ ปี) จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑-๒๕๖3 ( 3 ปีย้อนหลัง) พบดังตาราง 

ตารางแสดง ร้อยละเด็กวัยเรียน 6-14 ปี สูงดีสมส่วนและทุพโภชนาการ ปีการ ึกษา 25๖๑-2563 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
๒๕๖๑ 151,280 68.2 26,529 12 11,303 5.09 7,783 3.51
๒๕๖๒ 156,953 61.6 36,967 14.5 28,587 11.2 9,650 3.79
๒๕๖๓ 79,723 66.3 15,300 12.7 11,043 9.18 3,736 3.11

ปีกำรศึกษำ
สูงดีสมส่วน เร่ิมอ้วนและอ้วน เต้ีย ผอม

 
ที่มา: ข้อมูล HDC พ. .๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

        1.2 ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

๑) นโยบายการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน (Policy)  ได้แก่ การผลักดันนโยบายโรงเรียนรอบรู้        
ด้านสุขภาพ, โรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ, โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ, โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
(ChoPA&ChiPA Game ), การส่งเสริมโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม           
และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด -๑๙ เป็นโรงเรียน                          
New Normal การผลักดันให้โรงเรียนในสังกัดสพฐ.ใช้โปรแกรมThai School Lunch ในการจัดรายการ
อาหารกลางวัน  อย่างมีคุณภาพ และสนับสนุนโรงเรียนมีการประเมินภาวะโภชนาการด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 
และมีเครื่องมืออุปกรณ์ การประเมินที่ได้มาตรฐาน เช่น เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดส่วนสูงที่ได้มาตรฐาน 

๒) โครงสร้างการบริหารงานองค์กร (Organization) 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มีโครงสร้างการบริหารงาน แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
ระดับจังหวัด(สสจ.) ระดับอำเภอ(สสอ./รพช.) และระดับตำบล(รพ.สต.) ทำให้การถ่ายทอดและนำนโยบาย
ลงสู่  การปฏิบัติครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการศึกษาก็มีโครงสร้างการบริหารนโยบาย
จากส่วนกลางลงสู่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีภารกิจในการกำหนด
นโยบาย พัฒนาโรงเรียน พัฒนาบุคลากรครู ส่งเสริมคุณภาพเด็กนักเรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
ถ่ายทอดนโยบาย ไปยังโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ครอบคลุมอำเภอและตำบล ทำให้
พ้ืนที่ระดับอำเภอ และตำบล มีการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงเรียนในระดับพ้ืนที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ๓) การนำ (Leadership)  ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้บริหารในโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) หรือโรงเรียนที่มีผลงานเชิงนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ มีแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่ให้
ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งด้านสติปัญญา ร่ างกาย จิตใจ แบบองค์รวม และเห็น                 
ความจำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือผลสัมฤทธิ์



๑๑๔ 
ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 

รายงานประจำปี ๒๕๖4                                                                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 

ทางการเรียนที่ดีของนักเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงเน้นการประสานความร่วมมือใน
ระดับผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการขับเคลื่อนการส่งเสริม
สุขภาพในเด็กวัยเรียน รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลวิชาการ การเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลสำหรับโรงเรียนที่มี
ผลงานนวัตกรรมที่เป็นเลิศ และการส่งเสริมการถ่ายทอดผลงานนวัตกรรมไปสู่โรงเรียนเครือข่ายในพ้ืนที่  

๔) การติดตาม ประเมินผล (Evaluation) มีการร่วมติดตาม นิเทศ ประเมินผล เยี่ยมเสริมพลัง
โรงเรียน การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่เป็นเลิศ ร่วมกันของคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้าน
สุขภาพระดับจังหวัดรวมทั้งมีการประเมินผลงานระดับอำเภอตามตัวชี้วัดจังหวัดนครราชสีมา การรายงาน
ผลตามระบบHDC 

 
๒.  มาตรการ/แผนงาน/โครงการที่สำคัญ   

๒.๑ จัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด โดยมี PMระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ขับเคลื่อน ภายใต้
โครงการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยความร่วมมือระหว่างศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึ กษา 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ในสังกัดสำนักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑-๗ สำนักงาน
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

๒.๒ จัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ  และ
จัดการปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน เน้นส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุพ
โภชนาการ (อ้วน เตี้ย ผอม) ยกระดับการเฝ้าระวัง ติดตาม กำกับ และประเมินผล รวมทั้งส่งเสริมเด็กวัย
เรียนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก
นักเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา และโครงการพัฒนาเครือข่ายนักจัดการและแก้ไขปัญหาอ้วน 
เตี้ย ผอม จังหวัดนครราชสีมา  

๒.๓ ผลักดันและพัฒนาให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย , 
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ และนวัตกรรมโครงงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของนักเรียน 

๒.๔ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ภายใต้โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบด้าน
โภชนาการ, โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย , โครงงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้อมและ
โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพ  รวมทั้งสนับสนุนสื่อMobile Smart Kids 
Coacherสำหรับโรงเรียนที่มีการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ สนับสนุนชุดความรู้ และE-Book 
เพ่ือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับเด็กวัยเรียน (NuPETHS) 

2.5 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมและจัดการปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน โดยเน้นการ
จัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน เตี้ย ผอม) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ เฝ้าระวังการเจริญเติบโต
ของเด็กนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา และโครงการพัฒนาเครือข่ายนักจัดการและแก้ไขปัญหา
อ้วน เตี้ย ผอม จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนโดยผู้พิทักษ์อนามัย โรงเรียน 
ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้นิเทศ/ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานอนามัยโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา 
 
3.  การติดตามประเมินผล  / ผลการดำเนินงาน 

พบปัญหาอุปสรรค การดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้สถานศึกษาทุกแหง่ปิดการเรียนการ

สอน ไมส่ามารถให้บริการตามแผนงาน และในระยะเวลาที่กำหนดได้ และไม่มีผลการดำเนินงาน 
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4. กลุ่มวัยรุ่น (อายุ 13-21 ปี) 
 

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ไม่เกิน 27 ต่อพันประชากรหญิง           
อายุ ๑๕-๑๙ ป ี
 
๑.  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 

๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย๓ปีย้อนหลัง 

ตารางแสดง อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 -14 ปีต่อพันประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 
เปรียบเทียบระดับจังหวัดนครราชสีมา เขต และประเท   ปีงบประมาณ 2546 – 2563 

 อัตราคลอดมีชีพ(ต่อพันประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี) 

2559 2560 2561 2562 2563 
จังหวัดนครราชสีมา 1.8 1.3 1.33 1.16 1.04 
เขตสุขภาพที่ 9 1.6 1.4 1.02 0.92 1.03 

ประเท ไทย 1.4 1.5 1.7 1.02 0.94 
แหล่งข้อมลู Health Data Center สำนักยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข : 1 ตค.2545-30 กย. 2564 

 

ตารางแสดง อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 -19 ปีต่อพันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 
จังหวัดนครราชสีมา  เขต และประเท   ปีงบประมาณ 2546 – 2563 

 อัตราคลอดมีชีพ(ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี) 
2559 2560 2561 2562 2563 

จังหวัดนครราชสีมา 43.9 37.8 34.73 30.8 32.4 
เขตสุขภาพที่ 9 43.5 44.1 33.69 31.43 25.42 
ประเท ไทย 44.8 44.3 35.33 33.47 28.57 
แหล่งข้อมลู Health Data Center สำนักยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข : 1 ตค.2545-30 กย. 2564 
 

ตารางแสดง ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีจังหวัดนครราชสีมา เขต และ
ประเท   ปีงบประมาณ 2546 – 2563 

 การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี(ร้อยละ) 
2559 2560 2561 2562 2563 

จังหวัดนครราชสีมา 16.62 15.2 13.32 10.42 11.96 
เขตสุขภาพที่ 9 17.03 15.09 13.02 12.21 12.44 
ประเท ไทย 18.04 17 16.1 14.94 14.42 
แหล่งข้อมลู Health Data Center สำนักยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข : 1 ตค.2545-30 กย. 2564 
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ตารางแสดง ร้อยละของการได้รับบริการฝังยาคุมกำเนิดหลังคลอดในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
จังหวัดนครราชสีมา  เขต และประเท   ปีงบประมาณ 2546 – 2563 

 การได้รับบริการฝังยาคุมกำเนิดหลังคลอด(ร้อยละ) 
2559 2560 2561 2562 2563 

จังหวัดนครราชสีมา 16.62 15.2 13.32 10.42 11.96 
เขตสุขภาพที่ 9 17.03 15.09 13.02 12.21 12.44 
ประเท ไทย 18.04 17 16.1 14.94 14.42 
แหล่งข้อมลู Health Data Center สำนักยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข : 1 ตค.2545-30 กย. 2564 

 

1.2 ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

การดำเนินงานในรูปแบบคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 

๑.3 แนวทางการปรับปรุง / พัฒนา  
1  พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น 
2  ประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกวัยรุ่นและอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ 

 
๒.  มาตรการ/แผนงาน/โครงการที่สำคัญ 

๒.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ฯตามกฎกระทรวง 5 กระทรวงหลัก(ศึกษาธิการ พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มหาดไทยและสาธารณสุข) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มี
คุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชนและสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดูสร้าง
สัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็น
มิตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัด
สวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้ 

๒.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อบัญญัติสนับสนุนงบประมาณดำเนินการฯในระดับพ้ืนที่ 
และคลินิ กวัยรุ่นทุ กแห่ ง(โรงพยาบาลสั งกัดกระทรวงสาธารณสุข) บริการฝั งยาคุมกำเนิดฟรี  
แก่วัยรุ่นแบบบริการ Walk around  และเบิกชดเชยบริการ e-claimed จาก สปสช. รายละ 2,500 บาท 
 2.3 วางระบบการเข้าถึงบริการช่วยเหลือเงินอุดหนุนเมื่อแรกเกิด สนง.พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์และศูนยค์ุ้มครองสิทธิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ Call centerระดับจังหวัด 
หมายเลข 1300  1567  Call center สสจ.นครราชสีมา 06 5119 0188 
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๒.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนสภาเยาวชน ดำเนินการในพ้ืนที่สร้างสรรค์ 
2.5 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคให้คำปรึกษาแกว่ัยรุ่น สำหรับบุคลากรสาธารณสุข อบรมเชิง

ปฏิบัติการการจัดบริการทันตสุขภาพ แก่วัยรุ่น สำหรับบุคลากรทันตแพทย์ และทันตาภิบาล อบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรเพศศึกษา ผ่านระบบ e-learning สำหรับบุคลากรภาคการศึกษา 
 
3. ผลการดำเนินงาน 

อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 -14 ปี 
พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีอัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 -14 ปี เท่ากับ 1.46 ต่อพัน

ประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับเขตสุขภาพที่ 9 (1.14 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี) 
แต่สูงกว่าระดับประเทศ (0.94 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี)   

อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 -19 ปี 
พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีอัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เท่ากับ 25.45 ต่อพัน

ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี ผ่านเกณฑ์( เกณฑ์ 32 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี ) ซึ่งสูงกว่าเขต
สุขภาพที่ 9 (26.63 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี) ใกล้เคียงระดับประเทศ (25.9 ต่อพัน
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี)   

ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
พบว่า จังหวัดนครราชสีมาร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เท่ากับ ร้อยละ

11.41 ซ่ึงใกล้เคียงกับเขตสุขภาพท่ี 9 (ร้อยละ 12) ต่ำกว่าระดับประเทศ (ร้อยละ 13.96)   

ร้อยละของการได้รับบริการฝังยาคุมกำเนิดหลังคลอดในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
 พบว่าการได้รับบริการฝังยาคุมกำเนิดหลังคลอดในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เท่ากับ ร้อยละ 
63.46 ซ่ึงต่ำกว่าระดับเขต ร้อยละ 63.46 และระดับประเทศ ร้อยละ 68.92 

 
4.  ปัจจัยความสำเร็จ  

การดำเนินงานในรูปแบบคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น  ตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 
 
5.  โอกาสพัฒนา / สิ่งที่จะทำต่อไปในพ้ืนที ่

เพ่ิมศักยภาพรณรงค์และคลินิกวัยรุ่น ระดับ รพ.สตและบริการฝังยาคุมกำเนิด ในพ้ืนที่(สีเหลือง) 
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5. กลุ่มวัยทำงาน (อายุ 22-59 ปี)  
 

การป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน 
 

๑. วิเคราะหส์ถานการณ์ สภาพปัญหา 

 สถานการณ์การป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความดันโลหิตสูงและเบาหวาน  มีแนวโน้ม
การป่วยเพ่ิมขึ้นทุกปี  ผู้ป่วยรายใหม่ต่อแสนประชากรปี ๒๕๖๓ -๒๕๖๔ ความดันโลหิตสูง เท่ากับ 
๑๓๒๓.๗๕ และ ๑๔๖๗.๑๑ ตามลำดับ เบาหวาน เท่ากับ ๕๒๘.๔๔ และ ๕๘๖.๗๘ เป็นผู้ป่วยสะสมทั้ง
จังหวัดนครราชสีมา ความดันโลหิตสูง ๓๐๐,๕๒๔ ราย เบาหวาน ๑๔๖,๖๕๐ ราย จากสถานการณ์แนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นชัดเจน จังหวัดนครราชสีมา จึงมีนโยบายยกระดับคุณภาพการดำเนินงานให้ครอบคลุม ด้านการคัด
กรอง เฝ้าระวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความรอบรู้ แก่ประชาชนทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
ป่วย มีนโยบายสนับสนุนให้ชุมชนจัดการสุขภาพด้วยตนเองมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือ
ความยั่งยืนด้านสุขภาพที่ดี มีการพยายามผลักดันให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literacy) เน้น ๖ ทักษะ คือ เข้าถึง เข้าใจ การโต้ตอบ/ซักถาม การตัดสินใจ การปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม
สุขภาพ และการบอกต่อทางด้านสุขภาพ การดำเนินการดังกล่าวต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่นโยบายต้อง
ชัดเจน โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ PMQA ใน ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ การกำหนดทิศทางและ
นโยบาย การเชื่อมโยงของข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและวางแผนการดำเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ การปรับระบบและกระบวนการบริการ ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง ระบบการ
สนับสนุนการตัดสินใจ และการจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน มีกระบวนการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
วิเคราะห์โอกาสพัฒนา จัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่ อง วางแผน
เชื่อมโยงในการดูแลส่งต่อรักษาผู้ป่วยร่วมกัน โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และทีมเฉพาะโรค เพ่ือการดูแลผู้ป่วย
ที่มีภาวะแทรกซ้อนได้ดี และเข้าใจโรคได้ชัดเจน ประโยชน์เพ่ือการวางแผนการป้องกัน ดูแลรักษา ต้นน้ำ 
กลางน้ำ ปลายน้ำ จังหวัดนครราชสีมา เน้นการดำเนินการในส่วนต้นน้ำ แต่ไม่ทิ้งการดำเนินการในกลางน้ำ
และปลายน้ำ เพ่ือต้องการลดกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย ไม่ให้เกิดเป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคอัตราตายสูงที่สามารถ
ป้องกันได้นั่นเอง ในการดำเนินการดังกล่าว มีการร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และทราบว่า ภาคีเครือข่ายมี
ความสำคัญอย่างยิ่ง การจัดการด้านสุขภาพประชาชน หรือภาคประชาชน สำคัญที่สุด เพราะต้องตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง การสร้างกระบวนการให้มีการปรับเปลี่ยนความคิดว่าตนเองคือเจ้าของ
สุขภาพ และสุขภาพที่ดีต้องเริ่มจากตนเองสำคัญที่สุด จึงเป็นที่มาของการพัฒนา “หลักสูตร ยา ๘ ขนาน
สังหาร NCDs”  พัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง มาเป็น โรงเรียนเบาหวานวิทยา จากนโยบายโรงเรียน
เบาหวานรายใหม่ ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานั่นเอง ดังจะกล่าวต่อไป 

ประเด็นการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 

จังหวัดนครราชสีมา กำหนดนโยบายการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง            
ในประชาชนกลุ่มอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป โดยการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับชุมชน/ 
สิ่งแวดล้อม จากข้อมูล HDC ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จังหวัดนครราชสีมามีผลการดำเนินงานคัดกรองความ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ครอบคลุมร้อยละ ๙๐.๒๓ และผลการดำเนินงานคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคความดัน
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โลหิตสูงครอบคลุม ร้อยละ ๙๑.๗๘ ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ได้ดำเนินงานเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
กลุ่มเสี่ยงสูงจากการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่ม Non 
UC/UC ตามงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ส่วนกลุ่มที่นอกเหนือจากสิทธิดังกล่าวได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนและ
ติดตามให้ได้ความครอบคลุมได้มากที่สุด เช่น รณรงค์คัดกรอง DM/HT อายุ ๑๕-๓๕ ปี เข้าร่วมกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใน CUP ตามความเหมาะสมของกลุ่มวัยนั้นๆ เพ่ือป้องกันและลดอัตราการเกิด
ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่ 

แผนภูมิแท่ง แสดงผลการดำเนินงานคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 
แหล่งข้อมลู รายงาน HDC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
ผลงานการติดตามกลุ่มเสี่ยง DM ได้รับการตรวจน้ำตาลซ้ำและ HT ได้รับการทำ Home BP 
 
 ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

กลุ่มเสี่ยงเบาหวานได้รับการตรวจน้ำตาลซ้ำ ๙๔.๘๐ ๙๕.๓๓ ๙๕.๐๒ 

กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงได้รับการทำ Home BP ๔๑.๓๔ ๕๑.๕๙ ๗๓.๖๖ 

    แหล่งข้อมูล รายงาน HDC ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 
ประเด็นการใช้ Application ในการคัดกรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในเรื่องการคัดกรองความเสี่ยงต่อเบาหวานและความดันโลหิตสูงใน
ประชาชนทั่วไป โดยใช้ Application Smart อสม. และ H4U  มีการนำร่องที่ตำบลสีมุม ในเขตความ
รับผิดชอบของ CUP เทพรัตน์และเขตศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง ๓ วัดบูรพ์  
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ประเด็นการติดตามผู้สงสัยผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

กราฟเส้นแสดงการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย DM / HT ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 
แหล่งข้อมลู รายงาน HDC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประเด็นการลดอัตราการเกิดผู้ป่วยเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง รายใหม่ 

จากข้อมูล HDC ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่  จำนวน 
๑,๖๑๒ ราย จากกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด ๖๗,๒๓๔ ราย คิดเป็นรอ้ยละ ๒.๔๐ และพบผู้ป่วยความดันโลหิตสูงราย
ใหม่ จำนวน ๙๓๘ ราย จากกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหมด ๑๖,๖๓๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๔ 

 
กราฟเส้นแสดง อัตราการเกิดผู้ป่วย DM / HT รายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยง ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 
แหล่งข้อมลู รายงาน HDC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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กราฟแสดงอัตราการเกิดผู้ป่วย DM / HT รายใหม่ต่อแสนประชากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 
แหล่งข้อมลู รายงาน HDC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ตารางแสดง ข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูงรายใหม่ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

จำนวนผู้ป่วย DM/HT รายใหม่ ทั้งหมดในปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณ DM (ราย) HT(ราย) 

2562 15,100 34,517 
2563 13,998 35,065 
2564 15,451 38,632 

 แหล่งข้อมูล รายงาน HDC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

 ๑. นโยบายที่ชัดเจนของผู้บริการต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดป่วย ลดตายด้วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
 ๒. การบูรณาการร่วมกันกับงานที่เก่ียวข้อง ในองค์กรต่อการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ส่งต่อ 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยโรคเรื้อรัง 
 ๓. การติดตามงานต่อเนื่อง ดำเนินงานตามแผนงานโครงการทีว่างไว้  
 
๑.ประเด็นการดำเนินงานด้านส่งเสริมป้องกัน  

บูรณาการกับงานส่งเสริมสุขภาพ ในเรื่องสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ต่างๆดังนี้ 
 ๑) จัดบริการอาหารและโภชนาการในโรงอาหาร หรือ จัดเมนูสุขภาพ (ลดหวาน มัน เค็ม งด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) และสุ่มสำรวจปริมาณโซเดียมในอาหารโดยซอลล์มิเตอร์ เป้าหมายอำเภอละ ๕๐ 
ตัวอย่าง เป้าหมายใน ๔ อำเภอนำร่อง  

๒) สนับสนุนให้บุคลากรได้บริโภคอาหารสุขภาพอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ อย่างน้อย 1 มื้อใน
หนึ่งวัน 

๓) ส่งเสริมให้สถานบริการหรือสถานประกอบการ จัดตลาดนัดสีเขียว อาหารปลอดภัยอย่างน้อย
สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
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๔) ส่งเสริมประชาชนในการรร่วมือถวายอาหารสุขภาพพระสงฆ์ เพื่อลดการเกิดโรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง 

๕) สนับสนุนโรงเรียนให้มีกิจกรรมรณรงค์ปลอดน้ำอัดลมและขนมขบเค้ียว 
๖) สนับสนุนและส่งเสริมให้พ้ืนที่แก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยบูรณาการสอดแทรกใน

กิจกรรมการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 
๗) บูรณาการร่วมกับงานบุหรี่/สุรา แก้ไขปัญหาสูบบุหรี่/ดื่มแอลกอฮอล์ ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง 
๘) บูรณาการกับงานสุขภาพจิตเพ่ือประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

 
๒. ประเด็นการดำเนินงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ กลุ่ม Non UC/UC  
 ในการดำเนินงานด้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา                      
ได้ดำเนินการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตลอดทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ จึงได้หยุดดำเนินการจัดค่ายปรับเปลี่ยนฯ แตใ่ห้เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามบริบทที่เหมาะสม
ของพื้นที่ เน้นตามวิถี New Normal ตามหลัก Universal precaution โดยรูปแบบเป็นหลักสูตรที่ได้มีการ
พัฒนาการสอนให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งจังหวัดนั่นคือ “การจัดการโรคเรื้อรังแนวใหม่ด้วยหลัก ๔ อ.         
(ยา ๘ ขนาน) ”  เพ่ือลดอัตราป่วยจากกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งมีหลักใจความ
สำคัญของหลักสูตร มีดังนี ้

๑. อ๑ : อารมณ ์ฝึกพัฒนาอารมณ์ตนเอง “อารมณ์ดี จิตปล่อยวาง” 
๒. อ๒ : อาหาร กินผักและผลไม้ก่อนอาหาร ลด หวาน มัน เค็ม เครื่องปรุงรส และเน้นเนื้อสัตว์ที่

ย่อยงา่ย เช่น เนื้อปลา ไข่ไก่ เป็นต้น 
๓. อ๓ : ออกกำลังกาย ด้วยการแกว่งแขนเป็นประจำ 
๔. อ๔ : - เอาพิษออก ด้วยการดื่มน้ำ ๒.๕ ลิตร เป็นประจำทุกวัน 

 - เอาพิษออก ด้วยการนวดมือ นวดเท้า ๑๐ นาที และตีลัญจกร 
 - การเอาพิษออก ด้วยการกัวซา 
 - การเอาพิษออก ด้วยการแช่มือเท้า 
 - การเอาพิษออก ด้วยการใช้สมุนไพรฤทธิ์ร้อนและฤทธิ์เย็น 
 

ผลการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ประชาชน Non UC ประชาชนสิทธิ UC (งบ PPA) 

เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 

5,180 1,470 (28.38%) 3,930 1,220 (31.04%) 

๑. กลุ่มประชาชนสิทธิ์ Non UC ดำเนินการจัดค่ายปรับเปลี่ยนฯ แล้ว ๒๑ รุ่น จากทั้งหมด ๗๔ รุ่น 
เมื่อเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา เมื่อมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก ๓ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงต้องชะลอการดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด 
เมื่อสถานการณ์ผ่อนคลายลงจะเร่งดำเนินการทันท ี
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๒. กลุ่มประชาชนสิทธิ์ UC (งบ PPA) พ้ืนที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับสถานการณ์ 
New Normal เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการรวบรวมเอกสารส่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) และ สปสช.เขต ๙ นครราชสีมา  
 
ภาพกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ กลุ่ม Non UC/UC (งบ PPA) 
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๓. การดำเนินการชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCDs ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

จังหวัดนครราชสีมา โดยอำเภอพิมายได้ดำเนินการ เต็ม ๒๒ ตำบลในพ้ืนที่ แต่ได้ ส่ง ๒ ชุมชน          
ตามกระบวนการคัดสรรให้ส่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ บ้านโนนกุ่ม ตำบลดง
ใหญ่ และบ้านโนนกระหาด ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย ดำเนินการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในกลุ่ม
ปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มสงสัยป่วยต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง แบบมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กรอบแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(CBI NCDs) ๕ ขั้นตอน ผนวกกับการใช้กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa 
charter for health promotion) ทั้ง ๕ ประเด็น โดยมีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ  ๑๐๐ และ
ผลักดันให้เกิดการดำเนินการชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCDs ทุกอำเภอ เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างยั่งยืน 
โดยเน้นกระบวนการดังนี้ 

๑) มีการถ่ายทอดนโยบายสู่พ้ืนที่     
๒) วางแผนการดำเนินงานกับพ้ืนที่เป้าหมาย ดำเนินการขับเคลื่อน โดย พชต./พชอ. 
๓) มีระบบการจัดการข้อมุลชุมชน มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นปญัหาของชุมชน ชุมชน/ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง 
๔) วางแผนจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อแก้ปัญหาที่พบ โดยชุมชนเจ้าภาพ 
๕) ชุมชน ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ 
๖) มีระบบการติดตาม วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

๔.  การดำเนินงานตำบล Healthy All For NCDs  
จังหวัดนครราชสีมาได้พัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้เข้าถึงระดับตำบล ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ได้มี
พ้ืนที่เข้าร่วมดำเนินงาน ทั้งหมด ๓๒ อำเภอ ๕๙ ตำบล (๕๙ พ้ืนที่ดำเนินงาน) ซึ่งเป็นพ้ืนที่เดียวกับโครงการ
ความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการควบคุม ดูแลโรค NCDฯ ปี ๒๕๖๔ ของสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบความ
เข้มแข็งของชุมชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
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3. แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาต่อยอด ส่งเสริมใหใ้ช้เทคโนโลยี หรือ Application ในการ
คัดกรองหรือเข้าถึงสถานะสุขภาพของตน (Health Station) 

พัฒนาขยายเครือข่ายการดำเนินงานโรงเรียนเบาหวานวิทยา  ส่งเสริมด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศก ์เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 

รายงานประจำปี ๒๕๖4                                                                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 

๒. มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
 

 
 

ปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อจากพฤติกรรมไม่ถูกต้อง  โดยเฉพาะโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง การแก้ไขดังกล่าวในชุมชน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีการจัดรูปแบบการจัดการ
เพ่ือลดการเจ็บป่วยในชุมในประเด็น Holistic Care, Integrated Care และ continuous Care  
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์โรคเบาหวานในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 25๖๔ พบอัตราการเกิดผู้ป่วย
รายใหม่เบาหวาน ๔๗๕.๑๙ คาดการณ์ ว่า ในปี ๒๕๖๘ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง หรือเพ่ิมขึ้นถึง
ประมาณ 3 แสนคนต่อปี  สำหรับโรคเรื้อรังจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสูง
พบมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ในปี ๒๕๖๓ อัตรารายใหม่ต่อแสนประชากร ของผู้ป่วยเบาหวานเท่ากับ 
๕๒๘.๔๔ ผู้ปว่ยความดันโลหติสูง เท่ากับ ๑๓๒๓.๗๕ และในปี ๒๕๖๔ ผู้ป่วยเบาหวานเท่ากับ ๕๘๖.๗๘ 
และผู้ป่วยเความดันโลหิตสูง เท่ากับ ๑๔๖๗.๑๑ โดยมีผู้ป่วยเบาหวานสะสม ๑๔๕,๑๕๘ เป็นผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงสะสม ๒๙๖,๒๔๙ ซึ่งเป็นปัญหาด้านสุขภาพและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเป็นอย่างมาก
สำหรับ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกับระดับประเทศ  จากปัญหาสุขภาพดังกล่าว หากจังหวัด
นครราชสีมาไม่พัฒนารูปแบบหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ก็จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้าน
สาธารณสุข และปัญหาทางด้านอื่นๆสืบเนื่องตามมา อาทิเช่น ปัญหาทางคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพราะปีหนึ่งๆจังหวัดต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายไปในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
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เพียงโรคเดียว ถึง 344,627,500 บาท โดยคิดค่าดูแลรักษาเฉพาะในผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เฉลี่ย
สูงสุดถึงคนละ 2,350 บาท/คน แต่ถ้าผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนค่ารักษาจะสูงเฉลี่ยถึงคนละ 28,200 บาท 
/คน/ปี  

ในการนี้จังหวัดนครราชสีมาจึงมีการวิเคราะห์ทบทวนกระบวนการทำงาน เพ่ือหารูปแบบนโยบาย
ในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ที่จะสามารถลดผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงหรือโรค
ที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมลงได้  รูปแบบหรือแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาดั งกล่าว ถ้าจะให้
เกิดผล ประเด็นแรกเราเน้นเป้าหมายไปในเรื่องของการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ภาคีเครือข่าย ส่งเสริมให้องค์กรและชุมชนมีความเข้มแข็ง เพ่ือการสร้างพลังประยุกต์รูปแบบในทาง
ปฏิบัติ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ก่อให้เกิดความยั่งยืนและดำเนินงานแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันกำหนดประเด็นแก้ไขปัญหา เป้าหมายเพ่ือเลือก
กิจกรรม หรือรูปแบบการรวมคนและภาคีเครือข่ายในชุมชนมารวมกัน มารับรู้การจัดกิจกรรมและเครื่องมือ
ในการดำเนินงานร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ  5 ร่วม คือ 1) ร่วมคิด  2) ร่วมตัดสินใจ  3) ร่วมลงมือทำ  
4) ร่วมรับผิดรับชอบ  และ 5) ร่วมเป็นเจ้าของ โดยจังหวัดนครราชสีมา ได้พัฒนารูปแบบนโยบายในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ในรูปแบบโรงเรียนเบาหวานวิทยา   ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน และกำหนดรูปแบบ
การจัดกิจกรรมที่ได้จากการความร่วมมือของประชาชน ผู้ป่วย ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำ
ชุมชน จิตอาสา อสม.มาร่วมกัน ตั้งเป้าหมายร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์แก้ไขผ่านกลไก พชอ. รับผิดชอบ
ร่วมกันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในชุมชน สร้างค่านิยมด้านสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารที่
ถูกต้อง สร้างความรอบรู้แก่ประชาชนให้ดูแลตนเอง (Health Literacy) ภายใต้แนวคิด “หมอที่ดีที่สุดคือตัว
เราเอง ยาที่ดีที่สุดคืออาหาร เครื่องมือที่ดีที่สุดคือร่างกาย” จัดให้มีสถานีสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
บริการเฝ้าระวัง และตรวจเช็คสถานะสุขภาพของตัวเองเป็นประจำ ตั้งแต่กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยทั้งที่
ช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ตลอดจนกระทั่งการจัดรูปแบบการจัดการเพ่ือลดการเจ็บป่วย
ในชุมชน แบบบูรณาการองค์รวม (Holistic Care &Integrated Care  และ continuous Care เป็นการ
ดูแลผู้ป่วยในชุมชน เป็นการดูแล“คน” ไม่ใช่ดูแล “โรค” โดยจะไม่มองผู้ป่วยเพียงหนึ่งมุมมอง เฉพาะด้าน
โรคของผู้ป่วยแต่เพียงอย่างเดียว แต่ให้มองผู้ป่วยทุกมิติทุกด้านที่มีผลกระทบต่อการเจ็บป่วย ทั้งในด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี เศรษฐกิจสังคม สิ่ งแวดล้อม บุคคล 
ครอบครัวและชุมชน เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง (continuous Care) 
สนับสนุนให้มีกระบวนการส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยภายหลังการจ าหน่ายเป็นเน้นความร่วมมือ ระหว่างทีม
สุขภาพ กับผู้ป่วยและครอบครัวประเมินความจ าเป็นในการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยกับชุมชนตั้งแต่แรกรับ 
วิเคราะห์ปัญหาความต้องการ การดูแลผู้ป่วยจะต้องเผชิญเมื่อกลับบ้าน รวมถึงการประเมินผู้ดูแล และ
สภาพแวดล้อมที่บ้าน เพ่ือกำหนดเป้าหมาย และปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการดำรงชีวิตของผู้ป่วย วาง
แผนการดูแลร่วมกัน ให้คำแนะน าความรู้ และฝึกทักษะที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยแก่ผู้ป่วย และผู้ดูแล 
ประเมินผลการดูแลของผู้ป่วยและผู้ดูแลก่อนการจ าหน่าย  ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ที่เป็นการดูแลบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างทีมสุขภาพ ญาติ และจิตอาสา ภาคีเครือข่ายในชุมชน ดังนี้ ระดับบุคคล: ดูแลโดยให้ผู้ป่ว ย
เป็นศูนย์กลาง (Patient-centered care) ระดับครอบครัว: ดูแลผู้ป่วยโดยเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของ
ครอบครัว (Family-oriented care) และระดับชุมชนหรือสังคม:การดูแลผู้ป่วยโดยเข้าใจภาพรวมทั้งหมด
ของชุมชน (Community-oriented care) 
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จากปัญหาดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมาจึงกำหนดนโยบาย และมาตรการประเด็นที่เน้นหนักเพ่ือให้
พ้ืนที่สู่การปฏิบัติที่ได้ผลลัพธ์ตามเข็มมุ่ง “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดป่วย ลดพิการ ลดตาย จากโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง” ภายใต้กรอบนโยบาย กระทรวงและเขตสุขภาพ ๑ใน ๖ นโยบายเน้นหนักของนายแพทย์
สาธารณสุขนครราชสีมา คือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดป่วย ลดตายจากโรคไม่ติดต่อ ตามมาตรการของ
จังหวัดนครราชสีมา จัดทำ 
- ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยงบ ฯUC,NON UC โดยใช้หลักสูตร “ยา ๘ ขนานสังหาร NCDs” 
- ดำเนินการ Health Station (OTOS) 
- สนับสนุนให้พื้นที่ดำเนินการคัดกรอง AF (Atrial fibrillation) 
- ดำเนินการตำบล Healthy All For NCDs 

 
แผนงาน/โครงการ  

๑. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนเบาหวาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
กิจกรรมที่ ๑ อบรมพัฒนาศักยภาพเครือการดำเนินงานโรงเรียนเบาหวานวิทยา ใน ๔ อำเภอ ดังนี้ 

อำเภอขามสะแกแสง,โนนแดง, ชุมพวง และ บัวใหญ่  
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมชี้แจงแพทย์แนวทางการดูแลนักเรียนในโรงเรียนเบาหวาน  
กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนให้พื้นที่ดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในประชาชนทั่วไป  
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนให้พื้นที่ดำเนินงาน (Health Station)  
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๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูล กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามตัวชี้วัดให้ได้
คุณภาพ 

๓. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งชมรมผู้พิการระดับอำเภอและจังหวัด 
๔. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลพิการ 
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์สาธิตและให้ยืมกายอุปกรณ์ 
๖. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมความรอบรู้ประชาชนในการควบคุมโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรังและเฝ้าระวังสถานะสุขภาพด้วยตนเอง (Health Station) 
๗. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดตาย จากโรคไม่ติดต่อ แก่ประชาชนด้วย ยา ๘ ขนาน

สังหาร NCDs (ดำเนินการท้ังจังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมเป้าหมายทุกสิทธิการรักษา)  

Partner and build alliance :  
1. แต่งตั้งคณะกรรม NCD BOARD ระดับจังหวัด เพ่ือกำหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์การ

ดำเนินงาน และจัดระบบบริการ นิเทศติดตามกำกับการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะทำงานจัดการฐานข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง บูรณาการร่วมกับ สำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมา และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 เพ่ือกำกับติดตาม
เฝ้าระวังบริหารจัดการระบบข้อมูลให้ได้คุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการดูแล
รักษาผู้ป่วยได้ 

3.  ประชุมชี้แจง ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม รวบรวมคู่มือความรู้
ทางเลือกสุขภาพ ห่างไกลโรค NCDs ประกอบด้วยการสื่อสารความเสี่ยงโรค เบาหวาน/ความดันฯสูง/ไต/
หลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ 

4. บูรณาการ NCD Cluster กับ Service plan ที่เก่ียวข้อง   
5. พันธมิตรความร่วมมือ (Policy & Advocacy) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพที่ 9 นครราชสีมาสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 และข้าราชเกษียณอายุ 
เป็นต้น 

Invest :  
จัดตั้ง Stroke Unit ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

ขยายพ้ืนที่ดำเนินงานโรงเรียนเบาหวานวิทยา เพ่ิมใน ๔ อำเภอ ได้แก่ โนนแดง ขามสะแกแสง ชุมพวงและ
บัวใหญ่ 

Regulate and Legislate :  
1. กำหนดรูปแบบมาตรฐาน และสนับสนุนการดำเนินงานตำบล Healthy All For NCDs เพ่ือ

ชุมชนดำเนินการดูแลระบบสุขภาพด้วยตนเอง ชุมชนเป็นแบบอย่างของการดูแลสุขภาพและเป็นแกนนำใน
การสร้างสุขภาพในระดับพ้ืนที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

2. สนับสนุนให้ดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยง เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBI NCDs)  

3. สนับสนุนให้พื้นที่จัดระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง โดยจัดระดับ
ความรุนแรงของโรคตามคู่มือการจัดบริการคลินิกเบาหวานความดันโลหิตสูงวิถีใหม่ ได้แก่ 
Good/Moderate/Poor control เพ่ือให้ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับการดูแลรักษาได้ตรงตามระดับความรุนแรง 
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4. กำหนดทิศทางและนโยบายยกระดับคณุภาพการดำเนินงาน Clinic NCD Plus ให้ได้มาตรฐาน
เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมการดำเนินงานคุณภาพ ร่วมกับการพัฒนา คุณภาพ PMQA ใน 6 องค์ประกอบ  

5. กำหนดรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการผู้ป่วยคลินิกโรคไต ของโรงพยาบาลชุมชน (CKD 
Clinic)    ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถชะลอการเสื่อมลงของไตในผู้ป่วย 

6. กำหนดรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะโรคหลอดเลือด
สมอง/หัวใจขาดเลือด การคัดกรอง AF (ภาวะหัวใจสั่นพลิ้ว) ในผู้ป่วยเบาหวานอายุ 60 ปีขึ้นไป  

7. กำหนดนโยบายให้พื้นที่มีการรณรงค์สื่อสารความเสี่ยงภัยสุขภาพ อาการที่เฝ้าระวังต่อการเกิด
โรคหลอดเลือดสมอง/หัวใจ (Stroke STEMI) และเน้นการใช้ระบบบริการ 1669 เพ่ือเข้ารับการรักษาได้
ทันเวลาที่กำหนด เพ่ือป้องกันการเสียชีวิตของผู้ป่วย 

8. ผลักดันนโยบายลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เข้าสู่นโยบายสาธารณะโดยคณะกรรมการ NCD 
Board และ คณะกรรมการ พชอ. 

9. สนับสนุนการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และได้ผลเชิงคุณภาพ 

10. สนับสนุนหนว่ยบริการเข้าร่วมเสนอผลงานเด่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เวที KM ที่หน่วยงานระดับ 
จังหวัดดำเนินการจัด 

Advocate  
1. กำหนดรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยโดยใช้หลักสูตร “ยา 8 ขนาน

สังหาร NCDs” ซึ่งพัฒนาหลักสูตรโดยทีมอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา โดยจัดอบรมทีมวิทยากร ระดับอำเภอ (ครู ก ) เพ่ือนำไปขยายต่อยอดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุม่เสี่ยง กลุ่มป่วยในพ้ืนที่ต่อไป  

2. รวบรวมคู่มือความรู้ทางเลือกสุขภาพห่างไกลโรค NCDs ต่อยอดจากยา 8 ขนานสังหาร NCD  
ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความรู้เรื่องไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคอ้วน โรคหลอดเลือดสมองหัวใจ/ 
การสื่อสารเตือนภัย ปัจจัยเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวังและป้องกัน การงดบริโภคหวานมันเค็ม การเลือกน้ำมันใน
การประกอบอาหาร วิธีอ่านฉลากโภชนาการ การจัดการโรคเรื้อรัง เป็นต้น 
กำหนดรูปแบบนิเทศ ติดตาม ควบคุมกำกับและประเมินผล  มีระบบการวางแผนทบทวนกระบวนการ
ดำเนินงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกับพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

Build capacity :  
1. พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ แก่ผู้รับผิดชอบงานในระดับพ้ืนที่  
2. การสร้างแกนนำทางด้านสุขภาพ HEALTH MODEL/ อสม.หมอประจำบ้าน ในชุมชน  
3. พัฒนาศักยภาพ ทบทวนองค์ความรู้ทางด้านระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพิ่มทักษะองค์

ความรู้ในด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างมืออาชีพ 
สามารถบูรณาการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่หลากหลายรูปแบบเข้ากับบริบทของพ้ืนที่ ร่วมกับ
การจัดการผู้ป่วยรายกรณีและรายโรค 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม และต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง   
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3. การตดิตามประเมินผล/ผลการดำเนินงาน  
      3.๑. แนวทางการติดตามประเมินผล   

มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานและประเมินผลปีละ ๒ ครั้ง รวมทั้ง ติดตาม ควบคุมกำกับผ่าน 
ระบบเทเลคอนเฟอร์เรนซ์ เดือนละ ๑ ครั้ง ภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลของจังหวัด ตาม
ประเด็นที่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของจังหวัด  
        1. ควบคุมกำกับให้ปฏิบัติตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ที่เก่ียวข้องกับงาน 
NCD ดังนี้ 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย “ยา 8 ขนานสังหาร NCD ร่วมกับ โรงเรียนเบาหวานวิทยา” 
ขยายพ้ืนที่ดำเนินการโรงเรียนเบาหวานวิทยาต่อ ใน ๔ อำเภอ โนนแดง ขามสะแกแสง ชุมพวงและบัวใหญ่ 
Health Station พัฒนาต่อยอดให้ เป็นระดับ Excellent ทุกอำเภอ  ตำบล Healthy All for NCDs 
กำหนดให้ทุกอำเภอคัดเลือก ตำบลอย่างน้อย 1 ตำบลต่ออำเภอเป็นอำเภอที่ดำเนินการด้าน NCD ครบ
วงจรตั้งแต่ การส่งเสริมป้องกัน การคัดกรอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การติดตามกลุ่ มเสี่ยง กลุ่มสงสัย
ป่วย การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อย่างเป็นระบบผลักดันให้ขับเคลื่อนในระบบพชอ. พชต.ของพ้ืนที่ ดำเนินการ
ร่วมกับตำบลต้นแบบของสปสช. คัดกรองAF และทำ AF mapping นำกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง ปักหมุดแผนที่
บ้าน เพ่ือให้ประสานอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถเข้ารับผู้ป่วยที่บ้านได้ตามตำแหน่ง
ที่กำหนด เพ่ือเข้าถึงการบริการที่รวดเร็วการสร้างระบบ “Alarm Alert Alive” อย่างต่อเนื่อง 

2. ติดตามการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ในชุมชน 
3. ติดตามและประเมินผล ความก้าวหน้าตัวชี้วัดด้านข้อมูลสารสนเทศ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดย

คณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศงานโรคไม่ติดต่อรื้อรัง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเขต 9 นครราชสีมา และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 

4. สนับสนุนพัฒนาทีมสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณภาพในรูปแบบโรงเรียนเบาหวาน 
หรือ กศน.รร.เบาหวานออนไลน์ ด้วยการลดแป้งและน้ำตาล สอนการนับคาร์บ ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้ง
จังหวัดนครราชสีมา 

5. พัฒนาต่อยอด Application ทีด่ำเนินการอยู่เดิมในการคัดกรอง ติดตามผลการคัดกรอง คือ 
NCD KORAT Health Model  
 

3.๒ ผลการดำเนินงาน  
 

3.๒.๑ ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCDs 
 
 ผลงาน ดังแสดงในตาราง 
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ผลการดำเนินงานชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCDs มีการดำเนินงานตั้งแต่ ปี ๒๕๖๔  
 
ตารางแสดง ข้อมูลชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCDs ปี2564 
 
   
ลำดับ 

อำเภอ ตำบลจัดการสุขภาพ  รพ.สต.ที่รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ อปท.ที่
รับผิดชอบ 

1 
เฉลิมพระ
เกียรติ 

หนองงูเหลือม รพ.สต.หนองงูเหลือม 
อบต.หนองงู
เหลือม 

2 เทพารักษ์ วังยายทอง รพ.สต.วังยายทอง อบต.วังยายทอง 

3 
เมือง
นครราชสีมา บ้านเกาะ 

รพ.สต.บ้านเกาะ อบต.บ้านเกาะ 

4 เมืองยาง กระเบื้องนอก รพ.สต.กระเบื้องนอก อบต.กระเบื้องนอก 

5 
เสิงสาง 

สระตะเคียน(โคกไม้
ตาย) 

รพ.สต.สระตะเคียน  
(โคกไม้ตาย) 

อบต.สระตะเคียน 
6 

สระตะเคียน (สันติ
สุข ) 

รพ.สต.สระตะเคียน (สันติสุข ) 

7 
แก้งสนาม
นาง บึงสำโรง 

รพ.สต.บึงสำโรง อบต.บึงสำโรง 

8 โชคชัย ท่าจะหลุง รพ.สต.ท่าจะหลุง อบต.ท่าจะหลุง 
9 โนนแดง โนนตาเถร รพ.สต.โนนตาเถร อบต.โนนตาเถร 
10 โนนไทย สายออ รพ.สต.สายออ อบต.สายออ 
11 โนนสูง ดอนชมพู รพ.สต.ดอนชมพู อบต.ดอนชมพู 
12 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ พ้ืนที่ของ รพ. อบต.ขามทะเลสอ 

13 
ขาม
สะแกแสง หนองหัวฟาน 

รพ.สต.หนองหัวฟาน ทต.หนองหัวฟาน 

14 คง ตาจั่น รพ.สต.ตาจั่น อบต.ตาจั่น 
15 ครบุรี จระเข้หิน รพ.สต.จระเข้หิน อบต.จระเข้หิน 
16 จักราช ศรีละกอ รพ.สต.ศรีละกอ อบต.ศรีละกอ 
17 ชุมพวง โนนยอ รพ.สต.ประดู่ อบต.โนนยอ 
18 ด่านขุนทด ด่านใน รพ.สต.ด่านใน อบต.ด่านใน 
19 บัวใหญ่ ด่านช้าง รพ.สต.ด่านช้าง อบต.ด่านช้าง 
20 บัวลาย บัวลาย รพ.สต.บัวลาย อบต.บัวลาย 
21 บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม พ้ืนที่ของ รพ. ทต.บ้านเหลื่อม 
22 ประทาย โคกกลาง รพ.สต.โคกกลาง อบต.โคกกลาง 

23 ปักธงชัย นกออก 
รพ.สต.บ้านพระเพลิง/รพ.สต.
นกออก  

ทต.นกออก 

24 ปากช่อง วังไทร  รพ.สต.วังไทร/รพ.สต.ซับน้อย ทต.วังไทร 
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ลำดับ 

อำเภอ ตำบลจัดการสุขภาพ  รพ.สต.ที่รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ อปท.ที่
รับผิดชอบ 

25 หนองน้ำแดง รพ.สต.หนองน้ำแดง อบต.หนองน้ำแดง 
26 

พระทองคำ 
ทัพรั้ง รพ.สต.ทัพรั้ง อบต.ทัพรั้ง 

27 หนองหอย  รพ.สต.ทำนบ อบต.หนองหอย 
28 ลำทะเมนชัย ขุย รพ.สต.ขุย ทต.ขุย 
29 

วังน้ำเขยีว 
วังน้ำเขียว พ้ืนที ่ต. ของ รพ. อบต.วังน้ำเขียว 

30 วังน้ำเขียว  รพ.สต.ศาลเจ้าพ่อ อบต.วังน้ำเขียว 
31 สีคิ้ว บ้านหัน พ้ืนที่ของ รพ. อบต.บ้านหัน 

32 สีดา 
หนองตาดใหญ่ 

รพ.สต.หนองตาดใหญ่ 
อบต.หนองตาด
ใหญ ่

33 
สูงเนิน 

สูงเนิน พ้ืนที่ของ รพ. ทต.สูงเนิน 
34 กุดจิก รพ.สต.กุดจิก ทต.กุดจิก 

35 
หนองบุญ
มาก สารภี 

รพ.สต.สารภ ี อบต.สารภี 

36 ห้วยแถลง ห้วยแคน รพ.สต.ห้วยแคน อบต.ห้วยแคน 
 

3.๒.๒ ข้อมูลสถานีสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา รายอำเภอ  
 

ลำดับ อำเภอ Basic Good Excellent 
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 

1 เมืองนครราชสีมา 247 224 0 0 27 27 
2 จักราช 107 98 0 0 8 8 
3 สูงเนิน 123 120 0 0 15 18 
4 ขามทะเลสอ 52 20 15 10 7 9 
5 สีคิ้ว 193 31 155 98 15 19 
6 ปากช่อง 239 100 202 155 19 23 
7 เฉลิมพระเกียรติ 101 58 52 34 5 5 
8 คง 240 222 102 30 11 12 
9 ด่านขุนทด 221 214 0 0 19 20 
10 โนนไทย 232 210 0 0 12 13 
11 โนนสูง 461 265 209 75 17 18 
12 ขามสะแกแสง 72 72 0 0 6 7 
13 เทพารักษ์ 66 63 0 0 4 4 
14 พระทองคำ 64 64 64 35 5 5 
15 พิมาย 214 214 0 0 19 21 
16 ห้วยแถลง 162 132 107 107 13 13 
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ลำดับ อำเภอ Basic Good Excellent 
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 

17 ชุมพวง 140 138 0 0 13 14 
18 โนนแดง 64 48 0 0 4 4 
19 เมืองยาง 46 46 0 0 4 5 
20 ลำทะเมนชัย 58 58 0 0 4 4 
21 บ้านเหลื่อม 41 34 7 7 4 5 
22 บัวใหญ่ 135 104 0 0 12 12 
23 ประทาย 148 58 86 78 13 19 
24 แก้งสนามนาง 51 39 12 12 4 5 
25 บัวลาย 46 46 0 0 4 5 
26 สีดา 103 103 2 2 5 13 
27 ครบุรี 143 31 113 113 17 17 
28 เสิงสาง 120 105 0 0 9 12 
29 โชคชัย 132 132 13 13 11 13 
30 ปักธงชัย 222 213 0 0 20 21 
31 หนองบุญมาก 124 123 0 0 11 12 
32 วังน้ำเขียว 104 99 0 0 11 11 

รวม 4471 3484 1139 769 348 394 
 
รายละเอียดสถานที่ตั้งจุด Health Station ระดับ Excellent 

ลำดับ อำเภอ จุดบริการ Health Station ระดับ Excellent 
รวม 

(แห่ง) 
1 เมือง

นครราชสีมา 
รพ.สต.ศรีษะละเลิง, รพ.สต.หนองพลวงมะนาว, รพ.สต.โคกสูง, รพ.สต.
พุดซา 
รพ.สต.หนองกระทุ่ม, รพ.สต.พลกรัง, รพ.สต.บ้านใหม่, ,รพ.สต.หนองยา
รักษ์, รพ.สต.มะค่า, รพ.สต.บ้านพระ, รพ.สต.โตนด, รพ.สต.หนองพะ
ลาน, รพ.สต.โนนฝรั่ง, รพ.สต.ขนาย, รพ.สต.ระกาย, รพ.สต.หนองปลิง, 
รพ.สต.กระฉอด,รพ.สต.มะเริงน้อย, รพ.สต.หนองไข่น้ำ, รพ.สต.โพนสูง, 
รพ.สต.หนองปรู, \รพ.สต.หลกัร้อย, รพ.สต. ยางใหญ,่ รพ.สต.สีมุม, รพ.
สต.ทุ่งกระโดน, รพ.สต.โคกกรวด, รพ.สต.ไชยมงคล 
 
  

27 

2 จักราช รพ.สต.หินโคน, รพ.สต.หนองขาม, รพ.สต.ดงพลอง, รพ.สต.สีสุก,  
รพ.สต.ละกอ, รพ.สต.บ้านบุ, รพ.สต.โคกพระ, รพ.สต.หนองบัวตะแบง 

8 
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ลำดับ อำเภอ จุดบริการ Health Station ระดับ Excellent 
รวม 

(แห่ง) 
3 สูงเนิน รพ.สต.โค้งยาง, รพ.สต.มะเกลือเก่า, รพ.สต.โนนค่า, รพ.สต.กุดจิก,รพ.

สต.ปรายราง, รพ.สต.หนองหอย, รพ.สต.เมืองเก่า, รพ.สต.โคกมะกอก
,รพ.สต.วะภูแก้ว, รพ.สต. นาใหญ่, รพ.สต.หนองแวง, รพ.สต.เหมือดแอ่, 
รพ.สต.หินตั้ง, รพ.สต.หนองตะไก้, รพ.สต.มะเกลือใหม่, PCU รพ.สูงเนิน
,ตลาดเช้าเทศบาลตำบลสูงเนิน, ตลาดเย็นเทศบาลตำบลสูงเนิน   

18 

4 ขามทะเลสอ รพ.สต.หนองสรวง, รพ.สต.โปง่แดง, รพ.สต.บึงอ้อ, รพ.สต.โคกแขวน,รพ.
สต.พันดุง, รพ.สต.หนองตะครอง, รพ.สต.กุ่มพะยา, รพ.ขามทะเลสอ
,PCU รพ.ขามทะเลสอ 

9 

5 สีคิ้ว รพ.สต.บ้านหัน, รพ.สต.ปางละกอ, รพ.สต.วังโรงน้อย, รพ.สต.ใหม่สำโรง,  
รพ.สต.คลองตะแบก, รพ.สต.หนองไผ่, รพ.สต.กุดน้อย, รพ.สต.โนนเสลา,  
รพ.สต.หนองน้ำใส, รพ.สต.ห้วยลุง, รพ.สต.วังโรงใหญ่, รพ.สต.หนองจอก
,  
รพ.สต.คลองไผ่, รพ.สต.หนองแวง, รพ.สต.หนองกก,PCU รพ.สีคิ้ว,รพ.สี
คิ้ว 

19 

6 ปากช่อง ศาลาประชาคม ม.9 บ้านกอก, ศาลาประชาคม ม.1 บ้านปางอโศก, 
ศาลากลางบ้าน ม.13 บ้านท่างอย, ศาลาประชาคม ม.12, รพ.สต.วัง
กะทะ, ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.2 บ้านหนองขี้ตุ่น,  ศสมช.บ้านเกาะ
แก้ว หมู่ที่ 14 ต.หมูสี, ศาลาประชาคมหมู่ 15 บ้านคลองเสือ, ศาลาวัด
ซับหวาย ม.18 บ้านหลักเขต, ศาลาประชาคมหมู่ 23 บ้านเขาเสด็จ, 
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล, รพ.สต.ขนงพระใต้ 
หมู่ 2 บ้านพขนงพระใต,้ วัดหนองคุ้ม ม.2 บ้านหนองคุ้ม ตำบลโป่งตา
ลอง, อาคารเอนกประสงค์ บ้านโป่งดินดำ, ศาลากลางบ้าน ม.16 บ้าน
หนองหิน, วัดวชิราฯ หมู่ 1 ตำบล หนองน้ำแดง, ศาลาประชาคมบ้านกุด
โง้ง หมู่ 7, โรงเรียนบ้านซับนอ้ย, ศาลาประชาคมบ้านพญาเย็น หมู่ 13, 
ศาลาใหญ่ วัดจันทึก ชุมชนจันทึก, ที่ทำการชุมชนเทพสถิต, ที่ทำการ
ชุมชนเขาแคน  (ชุมชนเมืองปากช่อง),  

23 

7 เฉลิมพระ
เกียรติ 

บ้านพิมาน ม.15 ต.ท่าช้าง,  บ้านทวก ม.7 ต.ช้างทอง, บ้านพระพุทธ   
ม.3 ต.พระพุทธ, บ้านโพธิ์น้อย ม. 12 ต.หนองงูเหลือม, บ้านโสง ม.6   
ต.หนองยาง 

5 

8 คง ศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 (ห้วยทราย), ศาลาประชาคมบ้านดอนเต็ง หมู่ 15 
ต.คูขาด อ.คง, ศาลาSMLบ้านถนนนางคลาน, ศาลาประชาคมบ้านตะคร้อ, 
ศาลาประฃาคมบ้านห้วยไห, ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านหัวแหลม  
หมู่6, ศาลาประชาคม บ้านดอนใหญ่ หมู่1, ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านคู
ขาด หมู่3, ศาลาประชาคมบ้านปรางค์ ม.1, ศาลาประชาคมบ้านโนนเต็ง 
ม.1, ศาลาประชาคมบ้านใหม่สามัคคี หมู่ 10 ต.ขามสมบูรณ์. อ.คง,  
ศาลาประชาคม ม.2 บ้านโคกเพ็ด     

12 
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ลำดับ อำเภอ จุดบริการ Health Station ระดับ Excellent 
รวม 

(แห่ง) 
9 ด่านขุนทด รพ.สต.กุดพิมาน, รพ.สต.ด่านนอก,  รพ.สต.บ้านพระ, รพ.สต.ตะเคียน

,รพ.สต.กุดม่วง, รพ.สต.วังโป่ง, รพ.สต.บ้านแปรง, รพ.สต.พันชนะ,รพ.
สต.สระจรเข้, รพ.สต.หนองกราด,  รพ.สต.หนองบัวตะเกียด, รพ.สต.
หนองบัวละคร, รพ.สต.หินดาด, รพ.สต.ห้วยเข้, รพ.สต.ห้วยบง, รพ.สต.
หนองใหญ่, รพ.สต.ซับพลู, รพ.สต.โนนเมืองพัฒนา, รพ.สต.ดอนป่าโอบ, 
PCU รพ.ด่านขุนทด 

20 

10 โนนไทย ศาลาประชาคมบ้านดอน, ศาลาประชาคมหมู7่บ้านนา, วัดทรงธรรม,                  
วัดมงคลสุทธาวาส(วัดบ้านสระพัง),วัดหนองราง, ศาลาประชาคม หมู่3 
บ้านวัง, ศาลาประชาคมบ้านโพธิ์ตาสี, วัดเทพคงคา, วัดสระตอง, ศาลา
ประชาคมบ้านถนนโพธิ์, ศาลา ประชาคมหมู่7บ้านหนองดุม, วัดโนนไทย
, ศาลาประชาคมบ้านโนนมะค่า 

13 

11 โนนสูง รพ.สต.ใหม่, รพ.สต.โตนด, รพ.สต.บิง, รพ.สต.ดอนชมพู, รพ.สต.ตลาด
แค, รพ.สต.หลุมข้าว, รพ.สต.ท่ากระทุ่ม, รพ.สต.มะค่า, รพ.สต.พล
สงคราม,รพ.สต.มะรุม, รพ.สต.บ้านเหล่า, รพ.สต.ดอนท้าว, รพ.สต.บ้าน
ไพ,รพ.สต.หนองหว้า, รพ.สต.สะพาน, รพ.สต.หนองตะครอง, รพ.สต.ลำ
มูล, รพ.โนนสูง 

18 

12 ขาม
สะแกแสง 

วัดสะแกแสง ม.2 ต.พะงาด, ตลาดหนองหัวฟาน ม.5, วัดชีวึก, วัดบ้าน
เหนือ, ศาลากลางบ้านครึ้มม่วง ม.5, ศศวช.บ้านตะโก, เทศบาลตำบล
ขามสะแกแสง 

7 

13 เทพารักษ์ ศาลาประชาคม ม.2 บ้านหิงห้อย ตำบลหนองแวง,  ศาลาประชาคม ม.9  
บ้านหนองบัวหลวง ตำบลหนองแวง, ศาลาประชาคม ม.9 บ้านน้ำโตน  
ตำบลบึงปรือ, ศาลาประชาคม ม.5 บ้านเมืองทอง ตำบลวังยายทอง 

4 

14 พระทองคำ รพ.สต.ทัพรั้ง, รพ.สต.พังเทียม, ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 2, ศาลากลาง
หมู่บ้าน หมู่ 2, ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองหอย, ศาลากลาง
หมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านใหม่โนนทอง 

5 

15 พิมาย รพ.สต.บ้านซึม, รพ.สต.สัมฤทธิ์พัฒนา, รพ.สต.ลุงตามัน, รพ.สต.หนองจิก
,รพ.สต.  บ้านเตย, รพ.สต.ท่าหลวง, รพ.สต.จารย์ตำรา, รพ.สต.รังกา
ใหญ่,รพ.สต.นิคมฯ2, รพ.สต.ชีวาน, รพ.สต.นิคมฯ1, รพ.สต.หนองหญ้า
ขาว, รพ.สต.ดงน้อย, รพ.สต.ดงใหญ่, รพ.สต.มะกอก, รพ.สต.มะค่าระเว, 
รพ.สต.หนองขาม, รพ.สต.หนองระเวียง, รพ.สต.โนนพุทรา, PCU เมือง
ใหม่, กลุ่มงานเวชฯ รพ.พิมาย 

21 

16 ห้วยแถลง รพ.สต.ทับสวาย, รพ.สต.โนนทอง, รพ.สต.ท่าลี่, รพ.สต.ไผ่นกเขา, รพ.
สต.หนองสาย, รพ.สต.หินดาด, รพ.สต.หนองพลอง, รพ.สต.หนองม่วง
ใหญ่, รพ.สต.หนองนา, รพ.สต.ซ่าเลือด, รพ.สต.หลุ่งประดู่, รพ.สต.ตะโก, 
รพ.สต.หนองแต้ 

13 
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ลำดับ อำเภอ จุดบริการ Health Station ระดับ Excellent 
รวม 

(แห่ง) 
17 ชุมพวง ม.5 บ้านยายพา /ศาลาประชาคมบ้านยายพา, ม.8ศาลาประชาคมบ้าน

เขว้า, ม.7 บ้านลุงประดู,่ ม.12 บ้านหนองม่วง, ม.5 บ้านเก่าตาดำ, ม.
14 บ้านโนนแดง /ศาลาประชาคมบ้ายโนนแดง, ม.2บ้านหนองแวง /
ศาลาประชาคม, ม.1 บ้านโนนรัง /ศาลาประชาคมบ้านโนนรัง, ม.5 บ้าน
ทับรัก/ศาลาประชาคมบ้านทับรัก, ม.2 บ้านขุนละคร /ศาลาประชาคม
บ้านขุนละคร, ม.3 บ้านโนนตูม, ม.3 บ้านประดู่,  
ม.17 บ้านสระประทุม, ม.11 บ้านชุมพวง 

14 

18 โนนแดง รพ.สต.โนนตาเถร (ม.9), รพ.สต.สำพะเนียง (ม.3), รพ.สต.ดอนยาวน้อย 
( ม.6), รพ.สต.ดอนยาวใหญ่ (ม.6) 

4 

19 เมืองยาง รพ.สต.ลิ้นฟ้า, รพ.สต.กระเบื้องนอก, รพ.สต.ครบุรี,   รพ.สต.เมืองจาก, 
รพ.เมืองยาง 

5 

20 ลำทะเมนชัย รพ.สต.บ้านยาง,รพ.สต.ช่องแมว,รพ.สต.ดงหลบ, รพ.สต.ไพล ๔ 

21 บ้านเหลื่อม ศาลาประชาคมหมู่4 บ้านโนนทองหลาง, 84 หมู่ 1  (บ้านโคกกระเบื้อง)  
ต.โคกกระเบื้อง, ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่4 บ้านสระสี่เหลี่ยม, ศาลา
ประชาคมหมู1่ บ้านช่อระกา, 355 หมู่ 5 (บ้านดอนทอง) ต.บ้านเหลื่อม 

5 

22 บัวใหญ่ รพ.สต.หนองเชียงโข่, รพ.สต.หนองแจ้งน้อย, รพ.สต.ทองหลางน้อย,  
รพ.สต.หนองแจ้งใหญ่, รพ.สต.โนนทองหลาง, รพ.สต.ดอนชุมช้าง,      
รพ.สต.โคกสีรพ.สต.ดงบัง, รพ.สต.คูขาด, รพ.สต.หนองพลวง, รพ.สต.
โคกสะอาด,รพ.สต.ดอนคนทา 

12 

23 ประทาย ศาลากลางบ้าน ม.7 บ้านโนนสมบูรณ์, ศาลาประชาคม ม.2 บ้านหนอง
เรือ, ศาลาประชาคม หมู่17 บ้านดอนสามัคคี, ศาลากลางบ้าน ม.3 บ้าน
ฉนวน, ศาลาประชาคม ม.7 บ้านหนองเดิ่น, ศาลาประชาคม ม.2 บ้าน
ดอนเต็ง,ศาลาประชาคม ม.2 บ้านโนนเมือง, ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 
บ้านหันห้วยทราย, ศาลาเอนกประสงค์ หมู่9 บ้านหนองพลวงน้อย, 
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่7 บ้านโนนรัง, บ้านเลขที่ 242 ม.1 , บ้านเลขท่ี 
25/1  ม.3, บ้านเลขท่ี 64 ม.5, บ้านเลขท่ี 18 ม.7 , ศาลาบ้านโคก
เพ็ด  หมู่ที ่6, ศาลาบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 14 ,  ม.5 บ้านหนองพลวง 
ศาลาประชาคม,ศาลากลางบ้านหนองช่างตาย ม.2, บ้านผู้ใหญ่บ้านหัวดง
เค็ง  ม.13  

19 

24 แก้งสนาม
นาง 

PCUแก้งสนามนาง, ศสมช.บ้านไทยสามัคคีธรรม หมู่ 11, รพ.สต.โนนระ
เวียง, รพ.สต.สีสุก, ศาลากลางบ้านหนองโน หมู่ 3 

5 

25 บัวลาย ศาลาประชาคม ม.4 บ้านป่าหวาย, ศาลาประชาคม ม.1 บ้านโนนจาน,                    
ศาลาประชาคม  หมู่ 7 บ้านหนองหว้า, ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9  
บ้านสวนหม่อน , ศาลากลางหมู่บ้าน ม.1 บ้านฝาผนัง 

5 



๑๓๘ 
ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 

รายงานประจำปี ๒๕๖4                                                                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 

ลำดับ อำเภอ จุดบริการ Health Station ระดับ Excellent 
รวม 

(แห่ง) 
26 สีดา ศาลาประชาคมบ้านหินแห่ ม.8 ต.สีดา, รพ.สต.โพนทอง ต.โพนทอง ,

ศาลาประชาคมบ้านสามเมือง ม.1 ต.สามเมือง, ศาลาประชาคมบ้านแฝก 
ม.3 ต.สามเมือง, ศาลาประชาคมบ้านโนนสำราญ ม.4 ต.สามเมือง, 
ศาลาประชาคมบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6       ต.สามเมือง, ศาลาประชาคม
บ้านตะคร้อ ม.10 ต.สามเมือง, ศาลาเอนกประสงค์ หมู่5 ต.หนองตาด
ใหญ่, ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 ต.หนองตาดใหญ่ ,วัดบ้านหนองตาด
ใหญ่ หมู่ 1 ต.หนองตาดใหญ่ , วัดบ้านเมืองสูงหมู่ 8 ต.หนองตาดใหญ่ , 
วัดบ้านหัวนาคำหมู่ 4 ต.หนองตาดใหญ่ , 2 หมู่ที่ 3 บ้านโนนประดู่ ต.
โนนประดู่ 

13 

27 ครบุรี รพ.สต.ดอนแสนสุข, รพ.สต.บ้านใหญ่, รพ.สต.เฉลียงใหญ่, รพ.สต.โคก
กระชาย, รพ.สต.มาบกราด, รพ.สต.จระเข้หิน, รพ.สต.ตลิ่งชัน, รพ.สต.
มาบตะโกเอน, รพ.สต.นาราก, รพ.สต.อังโกน, รพ.สต.โนนกลาง, รพ.สต.
ลำเพียก, รพ.สต.ซับระวิง, รพ.สต.ซับก้านเหลือง, รพ.สต.หนองบัว, รพ.
สต.สระว่านพระยา, รพ.สต.โคกกระชาย 

17 

28 เสิงสาง รพ.สต.โคกไม้ตาย, รพ.สต.สันติสุข, ศาลาประชาคม ม.10 บ้านสันติสุข,  
รพ.สต.โคกน้อย, รพ.สต.กุดโบสถ์, รพ.สต.สมบัติเจริญ, รพ.สต.ดอน
แขวน,รพ.สต.หนองตูม, รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา, รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี, 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสิงสาง, ศสช.สระประทีป 

12 

29 โชคชัย รพ.สต.พะโค, รพ.สต.พลับพลา, รพ.สต.ท่าอ่าง, รพ.สต.หนองปรึก,            
รพ.สต.ท่าลาดขาว, รพ.สต.ขี้ตุ่น, รพ.สต.บ้านโจด, รพ.สต.กอโจด, รพ.สต.
ละลม,รพ.สต.ด่านเกวียน, รพ.สต.คลองกลาง, รพ.โชคชัย, PCU ดอนไพล 

13 

30 ปักธงชัย รพ.สต.ตะคุ บ้านตะคุ ม.1 ต.ตะคุ, รพ.สต.สุขัง บ้านสุขัง ม.9 ต.ตะคุ, 
รพ.สต.บุสมอ บ้านบุสมอ ม.4 ต.โคกไทย, รพ.สต.ขุนละคร บ้านขุนละคร 
ม.2 ต.สำโรง, รพ.สต.ตะขบ บ้านตะขบ ม.1 ต.ตะขบ, รพ.สต.น้ำซับ 
บ้านน้ำซับ ม.16 ต.ตะขบ, รพ.สต.พระเพลิง บ้านพระเพลิง ม.2 ต.นก
ออก, รพ.สต.พระเพลิง บ้านพระเพลิง ม.2 ต.นกออก, รพ.สต.บ้านพร้าว 
บ้านพร้าว ม.4 ต.ดอน, รพ.สต.หนองปลิง บ้านหนองปลิง ม.3 ต.ตูม, 
รพ.สต.บ้านงิ้ว บ้านงิ้ว ม.3 ต.งิ้ว, รพ.สต.บ้านโคก บ้านโคก ม.3 ต.สะแก
ราช, รพ.สต.เชียงสา บ้านใหมเ่ชียงสา ม.10 ต.สะแกราช, รพ.สต.ลำนาง
แก้ว บ้านลำนางแก้ว ม.1 ต.ลำนางแก้ว, รพ.สต.หนองนกเขียน บ้าน
หนองนกเขียน ม.2 ต.หนองนกเขียน, รพ.สต.ปลายดาบ บ้านปลายดาบ 
ม.7 ต.สุขเกษม, รพ.สต.หลุมข้าว บ้านหลุมข้าว ม.4 ต.เกษมทรัพย์, รพ.
สต.ท่าเยี่ยม บ้านท่าเยี่ยม ม.4 ต.บ่อปลาทอง, รพ.สต.บ้านดู่ บ้านดู่ใน ม.
16 ต.เมืองปัก, รพ.ปักธงชัย บ้านโคกศิลา ม.14 ต.ธงชัยเหนือ 

21 



๑๓๙ 
ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 

รายงานประจำปี ๒๕๖4                                                                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 

ลำดับ อำเภอ จุดบริการ Health Station ระดับ Excellent 
รวม 

(แห่ง) 
31 หนองบุญ

มาก 
รพ.สต.หนองจานพัฒนา ม.16 บ้านหนองจาน ตำบลหนองบุนนาก,           
รพ.สต.หัวทำนบ ม.10 บ้านสว่างพัฒนา ตำบลหนองบุนนาก, รพ.สต.
หนองหัวแรด 100 ม.1 ต.แหลมทอง, รพ.สต.ลุงเขว้า ม.3 บ้านขุนจิต
พัฒนา  ตำบลลุงเขว้า, รพ.สต.ซับตะคร้อ ม.6 บ้านซับตะคร้อ  ตำบล
ไทยเจริญ, รพ.สต.ใหม่อุดม ม.2 บ้านใหม่อุดม  ตำบลบ้านใหม่, รพ.สต.
หนองตะไก้ ม.2 บ้านหนองตะไก้  ตำบลหนองตะไก้, รพ.สต.หนองไม้ไผ่ 
ม.8 บ้านสุขสวัสดิ์  ตำบลหนองไม้ไผ่, รพ.สต.สารภี ม.2 บา้นสารภี  
ตำบลสารภี, รพ.สต.บ้านพระ ม.3 บ้านพระ  ตำบลสารภี, รพ.สต.บุกระ
โทก ม.14 บ้านหนองหวาย  ตำบลหนองหัวแรต, รพช.หนองบุญมาก       
ม.4 บ้านซับหวาย  ตำบลหนองหัวแรต 

12 

32 วังน้ำเขียว รพ.สต.ศาลเจ้าพ่อ, รพ.สต.ไทยสามัคคี, รพ.สต.ระเริง, รพ.สต.บะใหญ่,  
รพ.สต.หนองโสมง, รพ.สต.ท่าวังไทร,รพ.สต.โนนสาวเอ้, รพ.สต.บุเจ้าคุณ
, รพ.สต.คลองทุเรียน, รพ.สต.คลองสะท้อน, รพ.สต.ยุบอีปูน 

11 

รวมทั้งหมด 39๔ 
 

เพ่ือเป็นแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบเดียวกันทั้งจังหวัด จึงกำหนดรูปแบบ Health Station 
ที่ประกอบด้วย แผ่นป้ายบอกลักการวัดรอบเอว ค่า BMI การวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง แผ่นป้ายบอกค่า
การวัดความดันโลหิตและค่าการเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว เครื่องชั่งน้ำหนัก สายวัดรอบเอว ที่วัดส่วนสูง 
เครื่องวัดความดันโลหิต และหรือ เครื่องเจาะ DTX และหรือเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วชนิดมี Pulse 
wave (ระดับBasic Good และ Excellent) 

 
 

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบาย ให้พ้ืนที ่สนับสนุนอุปกรณ์ ดังนี้ 
- แทปเลต ในการใช้ Application เพ่ือคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

การติดตาม โดย ๓ หมอ 
- อุปกรณ์ในการจัดตั้ง Health Station เป็นนโยบายแจ้งสู่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

เพ่ือสนับสนุน  
- วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่อง เจาะ DTX เครื่อง Pulse Oximeter และเครื่อง Body Composition 

เพ่ือยกระดับคุณภาพ Health Station ของจังหวัดนครราชสีมา 



๑๔๐ 
ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 

รายงานประจำปี ๒๕๖4                                                                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 

กรณีนโยบายให้พื้นที่ใช้ Application ร่วมกับการคัดกรอง 
จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๖4 มีจำนวนผู้ใช้ Smart อสม.ทั้งจังหวัด 

จำนวน 7567 ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๔ ของ อสม.ทั้งหมด ส่วนจำนวนการใช้ H4U จำนวน ๗,๐๖๙ ราย 
ความดันโลหิตสูง จำนวน ๑๓๕ ราย คิดเป็นร้อย ๓๐.๘ น้ำตาลในเลือด จำนวน ๕๘ ราย คิดเป็นร้อยละ 
๑๓.๒ ดัชนีมวลกาย จำนวน ๑๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒ และรอบเอว จำนวน ๑๑๘ ราย คิดเป็น          
ร้อยละ ๒๖.๙ ในการคัดกรองเน้น นโยบาย ๓ หมอ โดย อสม.(หมอคนที่ ๑) คัดกรอง ผิดปกติ หรือมีภาวะ
เสี่ยงหรือสงสัยป่วยพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง (หมอคนที่ ๒) เจ้าหน้าที่ดูแลต่อเข้าสู่กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตาม หากติดตามแล้วพบสงสัยป่วยส่งพบแพทย์(หมอคนที่ ๓) เพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

3.๒.๓ การคัดกรองด้วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป  

จังหวัดนครราชสีมา กำหนดนโยบายการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงใน
ประชาชนกลุ่มอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป โดยการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับชุมชน  จากข้อมูล 
HDC สถานการณ์การคัดกรองความเสี่ยงเบาวหานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ทำ
ได้ดังตาราง  
๑) ผลงานการคัดกรองเบาหวาน เบาหวานในประชากรอายุ ๓๕ ปีข้ึนไป ร้อยละ ๙๐ 
 

เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ
1 เมืองนครราชสีมา 170,303 64,380 37.8 17 ชุมพวง 26,738 14,539 54.38
2 ครบุรี 33,561 22,281 66.39 18 สูงเนิน 34,844 20,134 57.78
3 เสิงสาง 28,498 22,450 78.78 19 ขามทะเลสอ 11,233 7,608 67.73
4 คง 24,269 11,603 47.81 20 สีค้ิว 51,859 29,798 57.46
5 บ้านเหล่ือม 6,726 3,806 56.59 21 ปากช่อง 72,432 33,818 46.69
6 จักราช 24,818 10,182 41.03 22 หนองบุญมาก 24,577 21,123 85.95
7 โชคชัย 33,626 18,349 54.57 23 แก้งสนามนาง 12,035 5,412 44.97
8 ด่านขุนทด 45,469 37,738 83 24 โนนแดง 7,659 3,570 46.61
9 โนนไทย 24,593 12,493 50.8 25 วังน้้าเขียว 17,239 11,335 65.75
10 โนนสูง 45,808 32,822 71.65 26 เทพารักษ์ 9,892 1,780 17.99
11 ขามสะแกแสง 14,321 4,508 31.48 27 เมืองยาง 8,404 6,641 79.02
12 บัวใหญ่ 27,054 22,035 81.45 28 พระทองค้า 14,113 8,772 62.16
13 ประทาย 27,946 22,158 79.29 29 ล้าทะเมนชัย 9,955 6,048 60.75
14 ปักธงชัย 46,986 15,386 32.75 30 บัวลาย 7,394 6,592 89.15
15 พิมาย 45,010 32,924 73.15 31 สีดา 7,016 5,246 74.77
16 ห้วยแถลง 23,437 14,448 61.65 32 เฉลิมพระเกียรติ 15,060 8,426 55.95

952,875 538,405 56.5

กำรคัดกรองเบำหวำน
ล ำดับ อ ำเภอ

กำรคัดกรองเบำหวำน

รวม

ล ำดับ อ ำเภอ
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๒) ผลงานการคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ ๓๕ ปีข้ึนไป ร้อยละ ๙๐ 
                      

เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ
1 เมืองนครราชสีมา 143,233 63,113 44.06 17 ชุมพวง 22,485 12,987 57.76
2 ครบุรี 28,084 19,296 68.71 18 สูงเนิน 28,782 17,976 62.46
3 เสิงสาง 26,218 21,200 80.86 19 ขามทะเลสอ 9,199 6,854 74.51
4 คง 20,029 10,611 52.98 20 สีค้ิว 44,933 27,710 61.67
5 บ้านเหล่ือม 5,705 3,507 61.47 21 ปากช่อง 63,030 30,530 48.44
6 จักราช 21,841 10,003 45.8 22 หนองบุญมาก 21,006 18,981 90.36
7 โชคชัย 28,037 16,076 57.34 23 แก้งสนามนาง 10,317 4,769 46.22
8 ด่านขุนทด 39,318 33,701 85.71 24 โนนแดง 6,378 3,215 50.41
9 โนนไทย 20,004 12,524 62.61 25 วังน้้าเขียว 15,021 10,449 69.56
10 โนนสูง 38,385 28,786 74.99 26 เทพารักษ์ 8,735 1,779 20.37
11 ขามสะแกแสง 11,668 4,434 38 27 เมืองยาง 7,010 5,504 78.52
12 บัวใหญ่ 24,863 20,245 81.43 28 พระทองค้า 11,796 8,388 71.11
13 ประทาย 25,699 20,946 81.51 29 ล้าทะเมนชัย 8,794 5,513 62.69
14 ปักธงชัย 39,592 13,766 34.77 30 บัวลาย 6,535 6,069 92.87
15 พิมาย 38,029 28,823 75.79 31 สีดา 5,983 4,878 81.53
16 ห้วยแถลง 19,819 13,581 68.53 32 เฉลิมพระเกียรติ 12,266 8,264 67.37

812,794 494,478 60.84รวม

ล ำดับ อ ำเภอ
กำรคัดกรองควำมดันโลหิตสูง

ล ำดับ อ ำเภอ
กำรคัดกรองควำมดันโลหิตสูง
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3.๒.4 ผลการดำเนินงานปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยง DM HT  
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จังหวัดนครราชสีมา ได้มีมาตรการให้เร่งการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง DM/HT ให้แล้วเสร็จ ให้ครอบคลุม
และได้คุณภาพมากที่สุด มีการเร่งรัดการติดตามกลุมสงสัยป่วย DM/HT ให้แล้วเสร็จไม่เกินไตรมาส ๒            
การติดตามกลุ่มเสี่ยงมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เน้นใช้งบประมาณ PP (Non UC) อย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีภูมิอากาศ 
ทรัพยากร ธรรมชาติ และเงียบสงบ เหมาะแก่การดำเนินกิจกรรมอย่างยิ่ง  

การดำเนินงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแนวใหม่ ก น.รร.เบาหวาน ออนไลน์  

มีการปรับกลยุทธ์ เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็น แบบ กศน.รร.เบาหวานออนไลน์โดยนำกลุ่ม
เสี่ยงมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยให้ความรู้เรื่องการลดคาร์โบไฮเตรตและน้ำตาลในการรับประทานอาหาร 
สอนการนับคาร์บด้วยตนเอง มีการเข้า กลุ่มไลน์ ใช้ Smart Phone ได้ เพ่ือให้สามารถใช้ Application 
เรื่อง NCD Korat Health Model นำร่องที่อำเภอพิมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อยอดจากโรงเรียน
เบาหวานวิทยา โดยเน้นกลุ่มเสี่ยง เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าใจการรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม ลดป่วย ลด
โรค มีผู้เริ่มดำเนินโครงการ จำนวน ๑,๔๙๑ ราย ใส่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามกระบวนการ
ดังกล่าวข้างต้น มีกลุ่มไลน์เพ่ือติดตาม และ บันทึกข้อมูลใน Application ได้ด้วยตนเอง และสามารถทราบ
ระดับสถานะสุขภาพได้ โดยล้อมาจากสถานีสุขภาพ (Health Station) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสถานะ
สุขภาพก็จะทราบเป็นระยะ จากนั้น มีการพัฒนาระบบสถานีสุขภาพเดิม และจัดตั้งสถานีสุขภาพแห่งใหม่ 
ทำในชุมชนจากระบบศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ต่อยอดมาเป็นพื้นที่หน่วยบริการที่พัฒนาจนเป็นระดับ 
Excellent เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการ และทราบสถานะสุขภาพ รวมทั้งนำข้อมูลการใช้
บริการมาบันทึก ในฐานข้อมูล Hosxp ต่อไป ปัจจุบัน CUP อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดทำสถานีสุขภาพ 
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6. กลุ่มวัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 
 

ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชน 

๑. วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ) 
2562 2563 2564 

 
6.1 ร้อยละ50ของผู้สูงอายมุีพฤติกรรมที่พึงประสงค ์ 50 N/A 22.78 15.30 
6.2 ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
รายบุคคลในชุมชน(Individual Wellness Plan)  

พ้ืนที่นำร่อง N/A N/A 199.85 
(690/1,379) 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน ปี ๒๕๖๔ 
อ าเภอ เป้าหมาย ประเมินความเสี่ยง 

โภชนาการ เคลื่อนไหว สุขภาพช่องปาก สมองดี มีความสุข สิ่งแวดล้อม 
เสี่ยง ร้อยละ เสี่ยง ร้อยละ เสี่ยง ร้อยละ เสี่ยง ร้อยละ เสี่ยง ร้อยละ เสี่ยง ร้อยละ 

ขามทะเลสอ 60 13 21.6 13 21.6 16 26.7 12 20 10 16.7 16 26.7 
ขามสะแกแสง 40 13 32.5 15 37.5 33 82.5 16 40 6 15 12 30 
คง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ครบุรี 35 8 22.8 17 48.6 5 14.3 10 28.5 6 17.1 3 8.5 
จักราช 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ชุมพวง 40 0 0 0 0 3 7.5 2 5 0 0 0 0 
ด่านขุนทด 80 0 0 0 0 18 22.5 0 0 0 0 0 0 
บัวลาย 40 3 7.5 8 20 19 47.5 10 25 3 7.5 4 10 
บัวใหญ ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
บ้านเหล่ือม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ประทาย 40 12 30 8 20 24 62.5 5 12.5 3 7.5 2 5 
ปักธงชัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปากช่อง 40 0 0 0 0 1 2.5 0 0 0 0 0 0 
พระทองค า 40 15 37.5 12 30 33 82.5 20 50 4 10 12 30 
พิมาย 49 13 26.5 0 0 9 18.3 4 8.2 3 6.1 7 14.3 
ล าทะเมนชัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
วังน้ าเขียว 145 13 8.9 15 10.3 24 16.5 10 6.9 8 5.5 14 9.6 
สีคิ้ว 20 7 35 11 55 15 75 12 60 10 50 20 100 
สีดา 145 13 8.9 8 5.5 38 26.2 2 1.37 3 2.1 4 2.8 
สูงเนิน 80 6 7.5 7 8.7 35 43.7 33 41.2 11 13.7 28 35 
หนองบุญมาก 40 9 22.5 7 17.5 11 27.5 7 17.5 6 15 6 15 
ห้วยแถลง 40 11 27.5 13 32.5 32 80 16 40 7 17.5 9 22.5 
เฉลิมพระเกียรติ 40 7 17.5 1 2.5 8 20 0 0 0 0 0 0 
เทพารักษ์ 60 6 10 7 11.7 7 11.7 0 0 0 0 2 0 
เมือง 40 2 5 0 0 5 12.5 3 7.5 0 0 4 10 
เมืองยาง 80 7 17.5 6 7.5 18 22.5 4 5 3 3.75 7 8.75 
เสิงสาง 40 11 27.5 5 12.5 4 10 11 27.5 4 10 0 0 
แก้งสนามนาง 40 5 12.5 3 7.5 4 10 40 100 40 100 40 100 
โชคชัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
โนนสูง 25 3 12 5 20 9 36 1 4 0 0 0 0 
โนนแดง 80 23 28.7 28 35 63 78.7 31 38.7 13 16.2 23 28.7 
โนนไทย 40 0 0 9 22.5 2 5 2 5 0 0 10 25 

รวม 1,379 200 14.5 198 14.3 435 31.5 251 18.2 140 10.1 223 16.2 
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จังหวัดนครราชสีมา ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจะเห็นได้จากในปี 2564 จำนวน 
๔๐๙,๒๓๕ คน ร้อยละ 1๖.๔๑ ปี 2563 จำนวน ๓๙๒,๖๖๐ คน ร้อยละ 15.22 ปี 2562 จำนวน 
๓๘๗,๙๕๖ คน ร้อยละ ๑๔.๖๖ ปี 2561 จำนวน ๓๗๓,๐๖๕ คน ร้อยละ 14.1๔ ปี 2560 จำนวน 
๓๖๕,๐๔๗ คน ร้อยละ 13.๘7 ปี 2559 จำนวน ๓๓๘,๑๖๑ คน ร้อยละ ๑๒.๘๖ (ท่ีมา : ฐานทะเบียน
ราษฎร์ 19 ก.ย. 64) นอกจากนี้ยังมีการประเมินศักยภาพผู้สูงอายุตามความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจำวัน (ADL) พบว่า ปี 2559-2564 กลุ่มติดสังคม ร้อยละ 96.๑๖, 96.๒๖, ๙๗.๙๔, 9
๗.๙๓, ๙๘.๐๔ และ ๙๗.๗๓ ตามลำดับ กลุ่มติดบ้าน ร้อยละ ๓.๐๑, ๒.๙๕, ๑.๕๔,๑.๕๔, ๑.๔๘ และ 
๑.๗๒ ตามลำดับ กลุ่มติดเตียง ร้อยละ 0.๘3, 0.๗๙, 0.๕๒, 0.53, 0.๔๘ และ 0.5๖ ตามลำดับ  (ที่มา 
HDC จังหวัดนครราชสีมา ณ ๓๑ ธ.ค. 64) มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทุกตำบล จำนวน 289 ตำบล และ
มีชมรมผู้สูงอายุทั้งจังหวัด จำนวน 2,659 ชมรม พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ปี 2563 ร้อยละ 
๒๒.๗๘ ปี 2564 ร้อยละ ๑๕.๓๐ ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมทั้งหมด (ที่มา H4U ณ ๓๐ ก.ย.๖๔)  

1.2 ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 
๑. ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย 
๒. ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
๓. งบประมาณสนับสนุน 

๑.3 แนวทางการปรับปรุง / พัฒนา  
 ๑. ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุโดยตรง จึงต้องบูรณาการกับงบฯ
กองทุนสุขภาพตำบลซึ่งมีเพียงบางตำบลที่มีงบประมาณสนับสนุน 
 ๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน กรณีโรงเรียนผู้สูงอายุ ทีข่ับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยไม่ใช้งบประมาณ  
 ๓. การดำเนินงานที่จะให้เกิดความยั่งยืน ต้องสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับบุคคลทุกกลุ่มวัย 
ผ่านทุกช่องทางสื่อสารสาธารณะ 

๔.ควรสนับสนุนการอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ CM/CG เพ่ิมเติม โดยเฉพาะ ในส่วนของ
ท้องถิ่น 

๕.พัฒนาและปรับปรุงบูรณาการระบบข้อมูลและApplication ต่างๆ ใหส้ามารถทำงานเชื่อม ต่อ
ลดการซ้ำซ้อน ในการบันทึกข้อมูล 

 
๒.  มาตรการ/แผนงาน/โครงการที่สำคัญ  

๒.๑ ใช้กลไกคณะกรรมการร่วมกับเครือข่าย 4กระทรวงหลัก ในพื้นที่และองค์กรอ่ืนๆในส่วนกลาง
และคณะกรรมการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่ และกลไกชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
          ๒.๒ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  

๒.๓ ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และแนวทางการจ่ายเงินตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ และมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ 
          ๒.๔ สร้างการสื่อสารสาธารณะที่เข้าถึงง่ายร่วมกับเครือข่าย เพ่ือ “สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความ 
กตัญญูรู้คุณ ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ 
          2.5 พัฒนานโยบาย การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long  Term  Care) ระบบดูแลผู้สูงอายุ 3 S 
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 (Thai Active Aging: Strong Social and Security) อบรม Care manager, Caregiver และ อสค. และ 
สนับสนุนกลไกการเงินจาก สปสช. 

แผนงาน/โครงการ 
           1.โครงการประชุมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ โดยมีการจัดประชุมเครือข่ายสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดนครราชสีมา และประธานชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอทุกอำเภอ 4 ครั้ง/ปี 

                  2.โครงการติดตามเยี่ยมเสริมพลังพัฒนาการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 5 โซน 

๔. การติดตามประเมินผล   
          -ระดับจังหวัดมีการ Monitor ข้อมูลทุก 1 เดือน 
          -ประมวลผลรายงานจาก  HDC, Application Bluebook, wellness plan 
          -นิเทศติดตามประเมินผล ๒ ครั้ง/ปี 
         
๕.  ปัจจัยความสำเร็จ  
       - นโยบายด้านผู้สูงอายุที่ชัดเจนจากรัฐบาล และ กระทรวงสาธารณสุข 
      - การบูรณาการแผนงานในส่วนกลางทั้งระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และระหว่างกรมและ 
หน่วยงานที่เกีย่วข้องในกระทรวงสาธารณสุข 
      - การสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติจากส่วนกลาง ไปสู่พ้ืนที่ และความสามารถของพ้ืนที่ใน
การปรับใช้นโยบายจากส่วนกลางให้เข้ากับบริบทและปัญหาสำคัญของพ้ืนที่ 
      - การสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นสามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนโครงการกิจกรรม
ที่สำคัญตามบริบทของพ้ืนที่ได้ 
      - กลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนกลางกับพ้ืนที่ และ ระหว่างพ้ืนที่ต่างๆ อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 
      - ความสามารถในการปรับรูปแบบการทำงานกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่อาจมี
ความยืดเยื้อต่อเนื่อง 
      
6.  โอกาสพัฒนา / สิ่งที่จะทำต่อไปในพ้ืนที่ 
           ๑. วางแผนปรับปรุงการดำเนินงานและมีระบบกำกับติดตามร่วมกันในระดับพ้ืนที่เพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนและเป้าหมาย  

           ๒. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ให้
เชื่อมโยงกับระบบการดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชน (Day Care , IMC) / บ้าน (LTC/Pallative care) 

           ๓. สื่อสารพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมพึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ผ่าน Blue Book  
Application, wellness plan  

           ๕. เฝ้าระวังผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุเพ่ือ
สื่อสารข้อมูลให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพ่ือให้ผู้สูงอายุดูแลตนเองผ่านทางเครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุ 
ทั้ง 32 อำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ    



๑๔๖ 
ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 

รายงานประจำปี ๒๕๖4                                                                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 

 
ผูสู้งอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็น Geriatric Syndromes  ได้รับการดูแลรักษาใน
คลินิกผู้สูงอายุ 

๑. วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 
๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ๓ ป ีย้อนหลัง  

ข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ ด้านโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุพบว่าปัจจุบันประเทศไทย มีประชากร 
๖๖.๕ ล้านคน มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้น ๑๑.๗๘ ล้านคน  คิดเป็น ๑๗.๗๒ % ของประชากร
รวม (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,Thailandometers, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓.) โดย
การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่าสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น
เป็นลำดับ โดยอัตราของประชากรผู้สูงอายุไทยมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น อย่างก้าวกระโดด และคาดการณ์ว่าในปี 
๒๕๖๘ ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ ๒๐ (๑๔.๔ ล้านคน) นั่นหมายถึงว่า ประเทศไทยได้เป็น
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) 

 จังหวัดนครราชสีมา ในปี ๒๕๖๔ จากข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์มีจำนวน ๒,๖๓๓,๒๐๗ คน 
ผู้สูงอายุ ๔๓๓,๐๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๔ จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจำนวน ๑,๘๘๘,๕๒๑ คน 
ผู้สูงอายุ ๔๓๓,๐๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๓ ซึ่งเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ข้อมูลการคัดกรอง
สุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่ได้รับการคัดกรอง/ประเมิน
สุขภาพและ ADL ร้อยละ ๙๐.๑๑  จำแนกเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมร้อยละ ๙๗ .๘๗ ติดบ้าน ร้อยละ  
๑.๖๒ และผู้ป่วยติดเตียงร้อยละ ๐.๕๐ มีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม (AMT) ร้อยละ ๒.๙๑ (๑๐,๗๐๙ 
คน) มีความเสี่ยงต่อข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ ๑๐.๘๐ (๓๙,๗๐๑ คน) มีความเสี่ยงต่อภาวะหกล้ม ร้อยละ ๔.๖๕ 
(๑๔ ,๙๐๗ คน) มีความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง ร้อยละ ๒๐.๔๓ (๔๔ ,๓๑๕ คน) มีความเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน ร้อยละ ๑๐.๕๕(๓๐ ,๖๙๒ คน) มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพช่องปาก ร้อยละ ๑๑.๙๗ 
(๔๓,๘๗๑ คน) ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการดูแล เฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพ อย่างเป็น
ระบบแบ่งเป็นกลุ่ม ได้รับคัดกรองโรคและปัญหาสำคัญ ได้แก่ ภาวะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ
(CVD ) ,BMI เกิน ,ความดันโลหิตสูง ,สุขภาพช่องปาก,ข้อเข่าเสื่อม, เบาหวาน,หกล้ม (ประเมินด้วย Time 
up and go test) และซึมเศร้า ในส่วนของระบบการจัดบริการสุขภาพพบว่ามีแผนการจัดบริการคลินิก
ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลขนาด M๒ ขึ้นไป มีแผนพัฒนาให้มีการจัดตั้งและดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ
ให้ครบทั้ง ๘ แห่ง  

 ในด้านปัญหาด้านสังคมจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี ๒๕๕๓-๒๕๘๓ ของ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยใช้ข้อมูลสำมะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ สูงถึง ๒๐.๕ ล้านคนหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๒ ของประชากรไทยทั้งหมด แต่จะมี
ประชากรวัยแรงงานเพียง ๓๕.๑๘  ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๓ ที่มีประชากรวัยแรงงาน จำนวน 
๔๒.๗๔ ล้านคน หรือลดลง ๗.๖ล้านคน ทำให้มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรวัยแรงงาน ราว ๑ : 
๒ คน ซึ่งหากไม่มีการเตรียมการอย่างเหมาะสมจะทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอย่าง
แน่นอน (ข้อมูลจาก HDC) พบว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การคัดกรองผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ใน
การทำกิจวัตรประจำวันพ้ืนฐาน(ADL) ร้อยละ ๙๗.๘๗ (๓๖๐,๙๓๗ คน) ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บางส่วน
ร้อยละ ๑.๖๒ (๕,๙๘๖ คน) และ ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองไมไ่ด้เลยร้อยละ๐.๕๐ (๑,๘๕๘ คน) 
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๑.๒ ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 
๑.๒.๑ ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ผ่านทางชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียน

ผู้สูงอายุ 
๑.๒.๒ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผ่านทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อำเภอ 
๑.๒.๓ บูรณาการการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกับเครือข่าย องค์กรอ่ืน (อปท,เทศบาล

,พมจ.เป็นต้น) 
๑.๒.๔ มีนโยบายผลักดันให้มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลขนาด M๒ ขึ้นไป ให้จัดตั้ง

และดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุแบบคุณภาพ และโรงพยาบาล  ระดับ(F๑-F๓) จัดตั้งและดำเนินงานใน
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 

๑.๓ แนวทางปรับปรุง/พัฒนา  

ปี ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มีแนวทางในการเข้าถึงการคัดกรองสุขภาพ
ของผู้สูงอายุให้เพ่ิมมากขึ้น ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี ได้รับการส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล
(Individual Wellness Plan) มีการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่ พึ งประสงค์ในผู้สู งอายุ เพ่ิมมากขึ้ น                    
มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ที่ทำให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น และมีการจัดระบบ
บริการสุขภาพ/คลินิกผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่ คัดกรอง ส่งเสริม รักษา ส่งต่อ 
ฟ้ืนฟูสภาพ และดูแลในระยะสุดท้ายในชุมชนอย่างเหมาะสม โดยพัฒนาการเชื่อมต่อระบบส่งต่อจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลชุมชนและจากโรงพยาบาลชุมชนสู่
โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ ตามความเหมาะสม และประสานความร่วมมือศูนย์วิชาการต่างๆ 
และศูนย์ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพ่ือนำ
นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุมาใช้ในชุมชนต่างๆ ตามบริบทที่เหมาะสมในจังหวัดนครราชสีมา 

 
๒. มาตรการ/แผนงาน/โครงการที่สำคัญ 

๒.๑ พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย(อปท ,เทศบาล,พมจ เป็นต้น) 
ภายใต้โครงการโครงการติดตามเยี่ยมเสริมพลังพัฒนาการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ โดยความ
ร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พมจ. สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ฯประจำจังหวัดนครราชสีมา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมพัฒนางานผู้สูงอายุในพ้ืนที่นำร่องเชิงวิจัย และเอกสารวิชาการ เพ่ือเป็นต้นแบบในการ
ดำเนินงานพ้ืนที่อ่ืนๆต่อไป การประสานความร่วมมือสำนักควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมาเพ่ือสนับสนุนการ
จัดตั้งทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม ประสานความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้ศูนย์ สุขภาพจิตที่ ๙ 
นครราชสีมาลงพ้ืนที่ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน 

๒.๒ จัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ       
และจัดการปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ แผนการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลระดับ M๒ ขึ้นไป เน้นการ
เข้าถึงการคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนและในคลินิกผู้สูงอายุให้เพ่ิมมากข้ึน มีการวินิจฉัย รักษา ส่ง
ต่อ พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูล โดยปี ๒๕๖๕ มีแผนติดตาม เยี่ยมเสริมพลังคลินิกผู้สูงอายุ ทั้ง ๘ แห่ง 
ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุระดับจังหวัด และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจากกรมการแพทย์ 
มาร่วมให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยรวมทั้ งแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แพทย์ พยาบาล 
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เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จัดโดยกรมการแพทย์  เขตสุขภาพที่ ๙ และโครงการของจังหวัด
นครราชสีมา บูรณาการโดยไม่ซ้ำซ้อนกัน เป้าหมายมีมีการจัดระบบบริการสุขภาพ/คลินิกผู้สูงอายุ เพ่ือให้
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่ คัดกรอง ส่งเสริม รักษา ส่งต่อ ฟื้นฟูสภาพ และดูแลในระยะสุดท้ายใน
ชุมชนอย่างเหมาะสม ชัดเจน ผู้สูงอายุได้รับการประเมินกลุ่มโรค Geriatric syndromes ในคลินิกผู้สูงอายุ 
และในชุมชนมีการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มติดสังคมคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี ได้รับการส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล
(Individual Wellness Plan) มีการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่ พึ งประสงค์ในผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น มี
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ที่ทำให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น ผู้สูงอายุมีความรอบรู้เรื่อง
สุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๒.๓ ผลักดันและพัฒนาให้มีการจัดระบบบริการสุขภาพ/คลินิกผู้สูงอายุ ในระดับ M๒ ขึ้นไปจัดตั้ง
และดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุแบบคุณภาพ และโรงพยาบาลระดับ(F๑-F๓) จัดตั้งและดำเนินงานใน
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป การจัดตั้งทีมเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้มให้เพ่ิมขึ้นทุกระดับ และขยายไปในอำเภอที่
ยังไม่มีการจัดตั้งทีม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  

๒.๔ สนับสนุนให้มีการจัดระบบบริการสุขภาพ/คลินิกผู้สูงอายุ ในระดับ M๒ ขึ้นไปจัดตั้งและ
ดำเนินงานคลินิกผู้สู งอายุแบบคุณภาพ และโรงพยาบาลระดับ(F๑ -F๓) จัดตั้งและดำเนินงานใน
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป ประชาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายทีมเฝ้าระวังพลัดตกหกล้มร่วมกับ อปท. พัฒนาระบบเฝ้า
ระวัง ดูแล รักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม และภาวะพลัดตกหกล้ม โดยคณะกรรมการ 
Service plan/หน่วยบริการ/ชุมชน ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ การคัดกรองสุขภาพแบบใหม่ของ
กระทรวงสาธารณสุข (community screening) การดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมใน
โอกาสการรวมตัวทางสังคม ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ และการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ New 
Normal โดยใช้องค์ความรู้ใน Application Blue book ของกรมอนามัย และการใช้ Application  5G 
ของกรมการแพทย์  

๒.๕ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมและจัดการปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเน้นการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม และพัฒนาระบบการดูแลจัดระบบบริการสุขภาพ/คลินิกผู้สูงอายุ 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่ คัดกรอง ส่งเสริม รักษา ส่งต่อ ฟ้ืนฟูสภาพ และดูแลในระยะ
สุดท้ายในชุมชนอย่างเหมาะสม 

 
3. การติดตามประเมินผล/ผลการดำเนินงาน  

3.๑ แนวทางการติดตามประเมินผล 
 ๑) ติดตาม ควบคุม กำกับให้หน่วยงานในพ้ืนที่ระดับอำเภอ และตำบล รายงานข้อมูลการคัดกรอง
สุขภาพและ ผู้สูงอายุในระบบรายงานHDC ให้เป็นไปตามกำหนดในTemplate ปีละ ๒ ครั้ง  
 ๒) ติดตาม ผลักดันให้มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลระดับ M๒ ขึ้นไป ทั้งแบบพ้ืนฐาน
และแบบคุณภาพ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลระดับ M๒ ขึน้ไป มีการคัดกรองโรค
ที่พบบ่อย กลุ่มโรค Geriatric Syndromes พบว่ามีภาวะเสี่ยงต่อสมองเสื่อมและหกล้มได้รับการวินิจฉัย 
ดูแล รักษา ส่งต่อในคลินิกผู้สูงอายุ มากกว่าร้อยละ ๓๐  
           ๓) ติดตาม ผลักดันให้มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ/ดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุในระดับพ้ืนฐาน ใน
โรงพยาบาลระดับต่ำกว่า M๒ 
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3.๒ ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัดรายอำเภอ 

เนื่องจากตัวชี้วัดการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุเริ่มมีในปี ๒๕๖๔ โดยให้ประเมินตนเองใน Web 
Site ตามเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน และคุณภาพ ของกรมการแพทย์ จังหวัดนครราชสีมาได้ขับเคลื่อนบูรณาการ
ดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลโดยประสานความร่วมมือให้ทุกโรงพยาบาลดำเนินงานคลินิก
ผู้สูงอายุบูรณาการในคลินิกบริการรักษาโรคที่มีอยู่เดิม แต่เน้น กำกับ ติดตามส่งเสริมให้โรงพยาบาลขนาด 
M2 ขึ้นไป จำนวน ๘ แห่ง ให้มีการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลพิมาย โรงพยาบาลด่านขุนทด 
โรงพยาบาลบัวใหญ่ โรงพยาบาลโชคชัย และโรงพยาบาลครบุรี ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔ ดังนี้ 

ตารางแสดงข้อมูลคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลขนาด M๒ ขึ้นไป จังหวัดนครราชสีมา  
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โรงพยาบาล ร้อยละ 

ร้อยละของโรงพยาบาล
ขนาด M๒ขึ้นไป ที่มีการ
จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุระดับ
คุณภาพ 

≥ ๓๐% ๑.รพ.มหาราชนครราชสีมา ๒.รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 
๓.รพ.ปากช่องนานา         4.รพ.พิมาย 
๕.รพ.บัวใหญ่                 ๖.รพ.ด่านขุนทด 

๗๕ 

ร้อยละของโรงพยาบาลขนาด 
M๒ขึ้นไป ที่มีการจัดตั้งคลินิก
ผู้สูงอายุระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 

๑๐๐% ๑.รพ.ครบุรี 
๒.รพ.โชคชัย 

๑๐๐ 

รวม  ๘ แห่ง  

จากตาราง เน้นการจัดตั้งและดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลในระดับ M๒ ขึ้นไป           
มีโรงพยาบาลครบุรี และโรงพยาบาลโชคชัยยัง ไม่ได้ดำเนินการแบบคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ เป็นโอกาส
พัฒนาในปีต่อมา และการวิเคราะห์ การให้บริการคลินิกผู้สูงอายุในเชิงคุณภาพ และปริมาณยังต่ำเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้มีผลต่อการงด/ลด นำผู้สูงอายุมาคัดกรองใน
คลินิก ทำให้ยอดจำนวนผู้รับบริการค่อนข้างน้อย  

แนวทางการดำเนินงานจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ(คลินิกผู้สูงอายุ) จังหวัดนครราชสีมา 

  



๑๕๐ 
ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 

รายงานประจำปี ๒๕๖4                                                                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 

แนวทางการดำเนินงานจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ(คลินิกผู้สูงอายุ)จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๕ 

๑. จัดตั้งทีมขับเคลื่อนการดำเนินงานคลินิผู้สูงอายุระดับจังหวัด 
๒. บูรณาการพัฒนาศักยภาพ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลทุก
แห่ง ร่วมกับเขตสุขภาพท่ี ๙ และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
๓. ประสานความร่วมมือเครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในการจัดทำแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยที่
มีภาวะสมองเสื่อม การวางแผน Telemedicine เพ่ือลดภาระและความแออัดในการนำผู้สูงอายุมารักษาที่ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
๔. จัดทำแนวทางการปฏิบัติ แบบฟอร์มกลางในการเก็บข้อมูลภาพจังหวัด 
๕. กำหนดแบบฟอร์มพ้ืนฐานในการประเมินและเก็บข้อมูลในคลินิกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
๖. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลระดับ M๒ ขึ้นไป ทั้ง ๘ แห่ง ในไตรมาส ๒-๓ 
 
ตารางแสดงข้อมูลการคัดกรองผู้สูงอายุในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลระดับ M๒ ขึ้นไป  

โรงพยาบาล 
ระดับ M๒ ขึ้นไป 

ผู้สูงอายุ 
(คน) 

สมองเสื่อม AM ภาวะหกล้ม 

คัดกรอง ร้อยละ ผิดปกต ิ ร้อยละ คัดกรอง ร้อยละ ผิดปกติ ร้อยละ 

รพ. ครบุร ี 1,778 1,753 98.59 290 13.78 1,753 98.6 265 15.12 

รพ.โชคชัย 2,161 2,105 97.41 22 0.91 2,105 97.4 40 1.90 

รพ.ด่านขุนทด 2,439 2,418 99.14 95 9.93 2,418 99.1 184 7.61 

รพ.บัวใหญ ่ 1,015 957 94.29 0 0.00 957 94.3 0 0.00 

รพ.พิมาย 2,002 1,890 94.41 16 0.87 1,889 94.4 39 2.06 

รพ.ปากช่องนานา 2,107 1,834 87.04 1 0.39 1,834 87 0 0.00 

รพ.เทพรัตน์ นม 259 254 98.07 0 0.00 254 98.1 2 0.79 

จากข้อมูลในตารางแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของปัญหาสุขภาพหรือภาวะเสี่ยงต่อโรคสมอง
เสื่อมและหกล้มในผู้สูงอายุในแต่ละแห่งแตกต่างกัน ซึ่งต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการเชื่อมโยง 
ส่งต่อ คลินิกผู้สูงอายุ เพ่ือให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ต่อไป 
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สถานการณ์ผู้สูงอายุภาวะพลัดตกหกลม้ 
ภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มอาการของผู้สูงอายุที่สำคัญ ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค

พบว่า การพลัดตกหกล้มเป็นปัญหาสำคัญที่พบบ่อย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ในกลุ่มการ
บาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ เนื่องจาก ผู้สูงอายุหกล้มหนึ่งครั้งก่อให้เกิด ความสูญเสีย ความพิการ หรือการต้อง
เป็นภาระของผู้ดูแล ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการดูแลและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ ตามมา ภาวะพลัดตก
หกล้มในผู้สูงอายุ เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome) เนื่องจากพบได้บ่อยและมักเป็น
สัญญาณเตือนถึงอาการผิดปกติที่บุคลากรทางการแพทย์จะต้องหาสาเหตุ ให้การรักษา และป้องกันการหก
ล้ม  โดยในแต่ละปีมีผู้สูงอายุมากกว่า ๑ ใน ๓ เกิดภาวะหกล้ม โดยครึ่งหนึ่งของผู้ที่หกล้ม จะเกิดภาวะหก
ล้มซ้ำซ้อน แต่อุบัติการณ์ของภาวะหกล้มมักต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นเรื่องปกติ
ของวัยสูงอายุ และพบว่า ผู้สูงอายุที่หกล้มแล้วมีกระดูกสะโพกหัก ต้องเข้ารับการรักษาใน รพ. ประมาณ
ครึ่ง ๑ ใน ๔ จะเสียชีวิตในเวลา ๑ ปีต่อมา สาเหตุของการพลัดตกหกล้มส่วนใหญ่มาจากการลื่น สะดุด 
หรือก้าวพลาดบนพื้นระดับเดียวกนัมากถึงร้อยละ 62 และร้อยละ 6 เกิดจากการตกหรือล้มจากบันไดและ
ขั้นบนัได รวมถึงความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุเกือบครึ่งหนึ่งยังต้องเดินขึ้นลงบันได และเดินบนพื้นบ้านที่ลื่น 

 

ตารางแสดง ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุการพลัดตกหกล้ม(W00-W19)  
      ของประชากรกลุ่มอายุ ๖๐ปี ข้ึนไปต่อแสนประชากร ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ (รายครั้ง) 

  

ปีงบประมาณ ผู้ป่วยนอก ผู้ปว่ยใน 

2562 62,456 6,889 
2563 60,234 6,699 
2564 60,782 6,682 

 

ตารางแสดงข้อมูลการคัดกรองความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ลำดับ อำเภอ 
ผู้สูงอาย ุ

(คน) 
ภาวะหกล้ม 

คัดกรอง ร้อยละ ปกต ิ ผิดปกติ ร้อยละ 
1 เมืองนครราชสีมา 69,632 6,728 9.66 6,494 234 3.48 
2 ครบุร ี 15,649 1,923 12.29 1,874 49 2.55 
3 เสิงสาง 10,211 5,574 54.59 5,499 75 1.35 
4 คง 13,422 4,586 34.17 4,448 138 3.01 
5 บ้านเหลื่อม 3,687 802 21.75 729 72 8.98 
6 จักราช 10,933 2,950 26.98 2,842 108 3.66 
7 โชคชัย 14,281 3,804 26.64 3,499 305 8.02 
8 ด่านขนุทด 21,768 6,863 31.53 6,548 315 4.59 
9 โนนไทย 12,834 2,710 21.12 2,635 75 2.77 

10 โนนสูง 22,568 1,219 5.4 1,184 35 2.87 
11 ขามสะแกแสง 7,865 3,202 40.71 3,024 178 5.56 
12 บัวใหญ่ 13,845 3,938 28.44 3,753 185 4.70 
13 ประทาย 13,117 5,959 45.43 5,865 94 1.58 
14 ปักธงชัย 22,951 4,622 20.14 4,320 302 6.53 
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ลำดับ อำเภอ 
ผู้สูงอาย ุ

(คน) 
ภาวะหกล้ม ลำดับ อำเภอ 

ผู้สูงอายุ 
(คน) 

ภาวะหก
ล้ม 

15 พิมาย 21,789 10,138 46.53 10,001 136 1.34 
16 ห้วยแถลง 12,096 3,398 28.09 3,359 38 1.12 
17 ชุมพวง 13,696 3,569 26.06 3,331 238 6.67 
18 สูงเนิน 15,682 5,060 32.27 4,961 99 1.96 
19 ขามทะเลสอ 5,175 1,054 20.37 992 62 5.88 
20 สีคิ้ว 21,617 5,688 26.31 5,647 41 0.72 
21 ปากช่อง 27,758 3,140 11.31 3,132 8 0.25 
22 หนองบุญมาก 9,798 3,585 36.59 3,466 119 3.32 
23 แก้งสนามนาง 6,342 850 13.4 836 14 1.65 
24 โนนแดง 4,122 2,184 52.98 2,115 69 3.16 
25 วังน้ำเขียว 6,560 1,422 21.68 1,422 0 0.00 
26 เทพารักษ์ 3,881 239 6.16 237 2 0.84 
27 เมืองยาง 4,844 146 3.01 131 15 10.27 
28 พระทองคำ 7,016 1,126 16.05 1,081 45 4.00 
29 ลำทะเมนชัย 5,007 180 3.59 180 0 0.00 
30 บัวลาย 4,331 3,451 79.68 3,366 85 2.46 
31 สีดา 3,995 922 23.08 785 137 14.86 
32 เฉลิมพระเกียรต ิ 6,580 23 0.35 8 15 65.22 

 รวม 433,052 101,055 23.34 97,764 3,288 3.25 

จากข้อมูลตาราง แสดงว่าการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุด้วยสาเหตุการพลัดตกหกล้ม(W00-W19) ของ
ประชากรกลุ่มอายุ ๖๐ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ทั้งการรับบริการแบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 
ข้อมูลการคัดกรองสุขภาพความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่า
ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการหกล้มร้อยละ ๔.๐๕ มีแนวโน้มลดลงจากปี๒๕๖๒, ๒๕๖๓ ร้อยละ๔.๔๘, ๔.๑๒  

การดำเนินงานเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา เดิมเน้นทำกิจกรรม
ในชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุ แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 
2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ จึงได้ปรับเปลี่ยนแผนให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายได้ด้วยตนเอง
ที่บ้านผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ และโอกาสต่างๆที่สามารถรวมกลุ่มได้ 

ในการดำเนินการเพ่ือจัดตั้งทีมเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้ม จังหวัดนครราชสีมา ผ่านการรับรอง
ทั้งหมด ๗๓ ทีม ดังนี้ ระดับดีเยี่ยม ๔ ทีม ได้แก่ 

            -ทีมเลิกหกล้มทั้งอำเภอเพ่ือท่านคนเดียว อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
            -ทีมป้องกันการหกล้มองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง 
            -ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม รพ.สต. หนองขาม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
            -ทีมปอ้งกันการพลัดตกหกล้มตำบลโนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา  

 ทีมระดับดีมาก ๔ ทีม ระดับดี ๕ ทีม และระดับพ้ืนฐาน ๖๐ ทีม ซึ่งทีมเลิกหกล้มทั้งอำเภอเพ่ือ
ท่านคนเดียว อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนทั้งอำเภอ จึงได้รับ
การยกย่อง เชิดชู จากกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ให้เป็นต้นแบบการดำเนินงานเพ่ือป้องกัน
การพลัดตกหกล้มของจังหวัดและเขต ระดับประเทศต่อไป  
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สถานการณ์ผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม 
โรคสมองเสื่อมเป็นโรคในกลุ่มอาการผู้สูงอายุ (Geriatric syndromes) ที่กำลังเป็นปัญหาทาง

สาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ สังคม และครอบครัว ส่วนใหญ่มักเกิดในผู้ที่มีอายุมากกว่า ๖๕ ปีขึ้นไป 
พบได้ประมาณร้อยละ ๖-๘ ของผู้สูงอายุ อุบัติการณ์ของภาวะสมองเสื่อมเพ่ิมขึ้นเป็น ๒ เท่าในทุกๆ ๕ ปี
หลังจากอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ทำให้พบภาวะสมองเสื่อมได้สูงถึงร้อยละ ๔๕ ในกลุ่มประชากรที่มีอายุมากกว่า
หรือเท่ากับ ๘๕ ปี เนื่องจากโรคสมองเสื่อมเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุและมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นตาม
อายุเฉลี่ยของประชากรที่ เพ่ิมขึ้น ก่อให้ เกิดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัวและ
ประเทศชาติ เนื่องจากการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้สร้างความลำบากแก่ญาติและผู้ดูแลทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ  
ตารางแสดง ข้อมูลการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อม(Dementia) โดยเครื่องมือ AMT  

ของประชากรกลุ่มอายุ ๖๐ปี ขึ้นไป จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ (รายคน) 
เรื่อง 2562 2563 2564 

คัดกรอง(คน) 80.32 86.68 89.79 
ภาวะเสี่ยงสมองเสื่อม (ร้อยละ) 3.49 3.28 2.91 

ตารางแสดง ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคสมองเสื่อม(Dementia) ของประชากรกลุ่มอายุ ๖๐ปี ขึ้นไป 
จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ (รายคน) 

ปีงบประมาณ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
2562 1624 470 
2563 1639 551 
2564 1665 573 

ข้อมูลจากฐานข้อมูลรายงาน ๔๓ แฟ้ม พบว่ามีการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อม
(Dementia) โดยเครื่องมือ AMT ของประชากรกลุ่มอายุ ๖๐ปี ขึ้นไป จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๒-
๒๕๖๔ (รายคน) ได้เพ่ิมมากขึ้น พบภาวะเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมน้อยลง ถึงแม้แนวโน้มในการคัดกรองพบ
ภาวะเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมน้อยลง ทำให้ผู้สูงอายุหรือญาติเข้าใจว่าเป็นอาการปกติของผู้สูงอายุที่หลงลืม 
ทำให้เกิดการตระหนักในการหาสาเหตุ หรือพาผู้สูงอายุไปรักษาในระยะเริ่มต้นน้อย ทำให้อาการมากขึ้นจน
นำไปสู่โรคสมองเสื่อมในที่สุด สัมพันธ์กับข้อมูล ปี ๒๕๖๒ –๒๕๖๔  จำนวนผู้ป่วยกลุ่มอาการ Dementia 
ผู้ป่วยนอก ยอดจำนวน ๑ ,๖๒๔ ๑ ,๖๓๙ และ๑ ,๖๖๕ และผู้ป่วยในจำนวน ๔๗๐ ๕๕๑ และ๕๗๓ 
ตามลำดับ 

ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้ควรได้รับการคัดกรอง คัดแยก ให้ครอบคลุมมากขึ้น ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ 
ฝึกทักษะการใช้สมองและชะลอความเสื่อม ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือในการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมให้
ง่ายขึ้นสำหรับครอบครัว และ อสม.ประเมิน Mini-Cog ปัจจุบันบางพ้ืนที่ใช้แบบเดิม(AMT) เมื่อพบผิดปกติ 
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ประเมินซ้ำ คัดแยก ทำการคัดกรองซ้ำด้วย MMSE /TMSE เพ่ือหากผิดปกติจะส่งต่อพบ
แพทย์ เพ่ือวินิจฉัย หรือส่งต่อเพ่ือรับการรักษาต่อไป  
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ปัจจัยความสำเร็จ  
๑)  การประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุ 
๒)  พัฒนา/สนับสนุน/ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลทุกแห่ง  
๓)  ผลักดัน /สนับสนุน/ติดตาม/การจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ

ดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
๔)  แกนนำระดับอำเภอมีความเข้มแข็ง ทั้งในเรื่องเครือข่าย และความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็น

ต้นแบบได ้
๕)  ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมและโรงเรียนผู้สูงอายุ ผลงานเชิงวิชาการนวัตกรรมที่เป็นเลิศ

ในการส่งเสริมสุขภาพ 
 
โอกาสพัฒนา / สิ่งที่จะทำต่อไปในพื้นที่ 

การจัดตั้งและดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
โควิด ๑๙ ทำให้มีข้อจำกัด ที่ลด/เลี่ยง การนำผู้สูงอายุมาประเมิน วินิจฉัยในคลินิก ทำให้ผลงานยังต่ำ 
รวมทั้งระบบการเชื่อมต่อยังไม่ชัดเจน จังหวัดนครราชสีมา เน้นพัฒนางานคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล
ระดับ M๒ ขึ้นไป และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที ่ในการดำเนินงานให้ครบ
ทุกแห่งในจังหวัด ส่วนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ ทำให้มี
ข้อจำกัดของการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม  ผลการคัดกรองสุขภาพและ ADL เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย การดำเนินการ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจัดได้ยากขึ้น จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในรูปแบบ การให้ความรู้ผ่าน
ทางสื่อออนไลน์ เช่น การออกกำลังกำลังกายเพ่ือป้องกันภาวะหกล้ม การออกกำลังกาย เสริมสร้าง
กล้ามเนื้อ พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ การดูแลสุขภาพเพ่ือป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019  
จังหวัดนครราชสีมา มีความแตกต่างด้านบริบททางสังคม สังคมเมือง สังคมชนบท มีความแตกต่างกันอย่าง
มาก ผู้สูงอายุในเมืองเข้าถึงสื่อออนไลน์ และมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพมากขึ้น แต่ผู้สูงอายุใน
ชนบทยังเข้าถึงสื่อออนไลน์หรือมีความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพค่อนข้างน้อย เป็นโอกาส
พัฒนาให้ผู้สูงอายุในชนบท มีรูปแบบ ช่องทางการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมมากขึ้นดังนั้น ต้องนิเทศ 
ติดตาม กำกับพ้ืนที่ที่มีผลงานต่ำ ให้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ เยี่ยมเสริมพลังและมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
คลินิกผู้สูงอายุ รวมทั้งเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุในแต่ละพ้ืนที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
จัดตั้งชมรม โรงเรียนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นให้ครบทุกตำบล  
 
นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

๑.  การดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้ม ดีเด่นระดับประเท    ได้แก่ 

           - ทีมป้องกันการหกล้มทั้งอำเภอเพ่ือท่านคนเดียว  อ.ขามสะแกแสง   จ.นครราชสีมา 

             ทีมรับรองรับระดับดีเยี่ยม (Advance) ได้แก่ 

           - ทีมป้องกันการหกล้มองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 
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            -ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม รพ.สต. หนองขาม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
            -ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มตำบลโนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

๒.  การดำเนินงานการดำเนนิงานโครงการโปรแกรมพัฒนา ักยภาพสมองสำหรับผู้สูงอายุ 

ที่มีความจำบกพร่องระยะแรกของศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองจอหอ เป็นพ่ีเลี้ยง  ในการขยายเครือข่าย
ไปยังหน่วยบริการอ่ืนๆในจังหวัด ได้แก่  
               - โรงพยาบาลด่านขุนทด พื้นที่ดำเนินการ รพ.สต.กุดพิมาน   อ.ด่านขุนทด 
               - รพ.สต.บ้านห้วย อำเภอขามสะแกแสง 
               - รพ.สต.มะค่า อำเภอเมืองนครราชสีมา 

๓. การเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ ๑ ใน ๖ 
จังหวัด 

เพ่ือพัฒนาและขยายผลการดำเนินงานทั้งประเทศ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ดำเนินงานใน ๔ ตำบลพื้นที่ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

๔. การเข้าร่วมโครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ ตัวแทน ๑ ใน ๔ จังหวัด 

เพ่ือพัฒนาและขยายผลการดำเนินงานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งประเทศ โดย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินงานในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหนองขาม ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

๕. การร่วมพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข 

ในการสร้างโมเดลการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ wellness center ในปี ๒๕๖๕ มีการพัฒนาหลักสูตร 
Care Giver ๑๐๕ ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้ดูแลให้สามารถดูแลผู้สูงอายไุด้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

๖. นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ   เช่น 
           - นวัตกรรมหมอลำพ้ืนบ้าน รพ.สต.สำโรง ต.หนองค่าย อ.ประทาย  
           - นวัตกรรมโรงเรียนเบาหวานวิทยา รพ.สต.บ้านซึม  อ.พิมาย 
           - นวัตกรรมซาลอนเคลื่อนที่(Mobile Salon) ใกล้ใจ ใกล้บ้าน รพ.สต. สี่เหลี่ยม ต.กระทุ่มราย  
อ.ประทาย 
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ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care ) 
 
๑.  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 

๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ๓ ปี ย้อนหลัง  

 ด้านโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ พบว่าปัจจุบันประเทศไทย มีประชากร ๖๖.๕ ล้านคน มีจำนวน
ประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น  ๑๑.๗๘ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๒ ของประชากรรวม  (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , มิเตอร์ประเทศไทย Thailandometers , ๑๑  มกราคม ๒๕๖๓) 
โดยการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่าสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ
เพ่ิมขึ้น เป็นลำดับ  โดยอัตราของประชากรผู้สูงอายุไทยมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด ประชากร ๑ ใน 
๕ คือผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และสหประชาชาติกำหนดสังคมที่มี
ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ  ๒๐ ขึ้นไป ถือเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” สำหรับประเทศไทย รัฐบาล
ประกาศให้ “สังคมผู้สูงอายุเป็น  วาระแห่งชาติ” และขับเคลื่อนตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ มีการจัดทำ
แผนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวครอบคลุมผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทีม่ีมากขึ้น  

จังหวัดนครราชสีมา มีผู้สูงอายุทั้งหมด จำนวน ๔๓๓,๐๕๒ คน ได้รับการคัดกรองกิจวัตรประจำวัน 
จำนวน ๑๐๒,๗๘๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๓  แยกเป็นกลุ่มติดสังคม  จำนวน ๑๐๐,๑๑๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๗.๔๐ กลุ่มติดบ้าน จำนวน  ๒,๐๗๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๒ กลุ่มติดเตียง จำนวน  ๕๗๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๘ มีจำนวน ๒๘๙ ตำบล  (อปท. จำนวน  ๓๓๓ แห่ง) จากการดำเนินงานตามโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (Long Term Care)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖4  มีตำบลที่เข้าร่วม
โครงการฯ ทั้งสิ้น ๒๘๐ ตำบล  (๓๒๔  อปท.) และสามารถดำเนินงานผ่านเกณฑ์ตำบล Long Term Care 
จำนวน ๒๘๐ ตำบล มีจำนวนผู้มีภาวะพ่ึงพิง จำนวน ๑๗,๑๘๔ คน มีผู้จัดการดูแลผู้มีภาวะพ่ึงพิง (Care  
Manager) จำนวน ๔๑๑ คน มีผู้ดูแลผู้มีภาวะพ่ึงพิง (Care Giver) จำนวน ๓,๕๙๓ คน อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น (อสบ.) จำนวน ๕๓๓ คน โดย Care Manager , Care Giver และ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
(อสบ.) ร่วมกันดูแลผู้มีภาวะพ่ึงพิง และจัดทำแผนการดูแลผู้มีภาวะพ่ึงพิงรายบุคคล (Care Plan) จำนวน  
๑๕,๙๒๙ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๒.๐๐ 

   ๑.๑.๑.ผลการดำเนนิงานคัดกรองกลุ่มอาการผู้สูงอายุ ๙ ข้อ 

กลุ่มอาการ คัดกรอง (คน) ร้อยละ 

ความดันโลหิตสูง 169,612 39.17 
เบาหวาน 211,727 48.89 
โรคหลอดเลือดสมอง 101,332 23.4 
สุขภาพช่องปาก 66,086 15.26 
ภาวะสมองเสื่อม 101,205 23.37 
ภาวะซึมเศร้า 2Q 119,906 27.69 
ข้อเข่าเสื่อม 101,084 23.34 
พลัดตกหกล้ม 101,055 23.34 
ดัชนีมวลกาย (BMI) 307,673 71.05 
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 ๑.๒ ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

-มีกลไกของคณะกรรมการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลที่มีภาวะพึงพิง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และ
บุคคลที่มีภาวะพึงพิง 

- มีการดำเนินงานเครือข่ายของผู้รับผิดชอบงานการดูแลระยะยาวระดับอำเภอ ระดับตำบล เพ่ือ
แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานการดูแลระยะยาว 

- การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมร่วมในการ
ขับเคลื่อน 

๑.๓ แนวทางการปรับปรุง / พัฒนา  

- พัฒนาระบบมาตรฐาน Long Term Care ในชุมชน ร่วมกับ อปท.ซึ่งมีบทบาทในการจ้างนัก
บริบาลท้องถิ่น (อสบ.) มาสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง รวมทั้งการบูรณาการระบบการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลที่มีภาวะพึงพิง ร่วมกับ อสม. (หมอคนที่ ๑) เพ่ือดูแลให้ครอบคลุมกลุ่ม
ผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงและบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิง ทุกสิทธิ ทุกกลุ่มวัย 
 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครราชสีมา  ในการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) (จำนวน ๙ อำเภอ)   
 - พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลที่มีภาวะพึงพิง และอบรม
ฟ้ืนฟู     องค์ความรู้ Care  Manager  

- มีการสร้างและพัฒนาระบบข้อมูล LTC  โดยพัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยง LTC ระดับอำเภอ ในการ
ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้โปรแกรม LTC สปสช. , โปรแกรม LTC (3C) กรมอนามัย  และการบริหารจัดการ
โครงการ LTC เพ่ือให้เอ้ือต่อการดำเนินงานและในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๙ 
นครราชสีมา จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสาธารณสุขอำเภอ 
ให้สมัครเข้าร่วมการจัดตั้งตำบล LTC คุณภาพและติดตามการดำเนินงานการดูแลบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิง
ระยะยาว (Long Term Care ) ต่อเนื่อง 

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชนโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา พัฒนาระบบเชื่อมประสานการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน และ พัฒนาองค์ความรู้ที่
จำเป็นแก่    Care  Manager เช่น วิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ให้การช่วยเหลือรายบุคคลอย่างมีคุณภาพ           

     
๒.  มาตรการ/แผนงาน/โครงการที่สำคัญ  

๒.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมา ในการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) (จำนวน ๙ อำเภอ) 

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพ CM จำนวน ๒ รุ่น  

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชนโรงพยาบาล 
มหาราชนครราชสีมา วางแผนจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ Care Manager การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการ 
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ผู้ป่วยติดเตียง  
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นครราชสีมา นำ นวตกรรม “เครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ”มาทดลองใช้กับผู้ป่วยติดเตียงในพ้ืนที่นำ
ร่อง จำนวน 1  แห่ง 

๒.๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต ๙ นครราชสีมา และ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา จัดประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยง LTC ระดับ
อำเภอ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทีมพ่ีเลี้ยงมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม LTC สปสช. , 
โปรแกรม LTC (3C) กรมอนามัย  และการบริหารจัดการโครงการ LTC เพ่ือให้เอ้ือต่อการดำเนินงานและ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ปฏิบัติงาน  กลุ่มเป้าหมายในการประชุมประกอบด้วย 

 - ผู้รับผิดชอบงาน LTC ระดับอำเภอ หรือผู้จัดการดูแลผู้มีภาวะพ่ึงพิงระดับอำเภอ  จำนวน ๒ คน 
จากโรงพยาบาล ๑ คน ,สาธารณสุขอำเภอ ๑ คน ดำเนินการจัดประชุม ๑ วัน   

๒.๓ ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลที่มีภาวะ
พ่ึงพิง แนวทางการดูแล และมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิงตามชุดสิทธิ
ประโยชน์    โดยดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง ตำบลLTC คุณภาพให้ครบทุกตำบล 
และพัฒนาต่อเนื่อง 

๒.๔ การสร้างสื่อสาธารณะ  ที่เข้าถึงง่ายร่วมกับเครือข่าย เพ่ือสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความ
กตัญญูรู้คุณ  ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ และสร้างความตระหนักรู้  ในการเข้าถึงการรับวัคซีนป้องกันการ
แพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ร่วมทั้งการตรวจ ATK ด้วยตนเอง และมีพฤติกรรมการใช้
อุปกรณ์ป้องกันตนเอง โดยได้รับการอนุเคราะห์ชุดตรวจและอุปกรณ์ป้องกัน จากศูนย์อนามัยที่ ๙ 
นครราชสีมา ในวิกฤตสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

2.5 มีแผนอบรมฟ้ืนฟู Care Manager เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของ Care Manager 
ให้ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถนะในการปฏิบัติงานวางแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan) อย่างมีคุณภาพ   
 
3.  การติดตามประเมินผล   

๑. แนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

- ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตามแผนการดูแล
รายบุคคล   

- ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลที่มีภาวะ
พ่ึงพิงในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

 - หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิงในแผนการ
ดูแลรายบุคคลผ่านระบบโปรแกรม Long Term Care (3C)  
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4.  ปัจจัยความสำเร็จ  
-มีกลไกของคณะกรรมการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะ

ยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
ระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

-มีการดำเนินงานเครือข่ายของผู้รับผิดชอบงานการดูแลระยะยาวระดับอำเภอ ระดับตำบล เพ่ือ
แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานการดูแลระยะยาว 

-บรูณาการการดำเนินงานการดูแลระยะยาวLTCกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ทำ
ให้เกิดเครือข่ายและการเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนทำให้ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนในการเข้ามาดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง 

- บูรณาการการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุและผู้
ที่มีภาวะพ่ึงพิงในระดบัชุมชน 

 
5. โอกาสพัฒนา / สิ่งที่จะทำต่อไปในพื้นที่ที ่

- พัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยง LTC ระดับอำเภอให้มีความสามารถในการให้คำปรึกษาในเรื่องการใช้
โปรแกรม LTC สปสช. ,โปรแกรม ๓C ของกรมอนามัย และการบริหารจัดการในการเบิกจ่ายโครงการ LTC 

- จัดตั้งกลุ่มไลน์ทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอ  เพื่อช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน LTC  

- สร้างความเชื่อมั่นเสริมพลัง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานเครือข่ายร่วมติดตามการดำเนินงาน
รายพื้นที่ในไตรมาส ที ่๒ และ ๓ 
                                                                              
 
 

 
 


