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เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

การด าเนินงานปีงบประมาณ 2558 

1. โครงการตามเป้าหมายอ าเภอลิขสิทธ์ิและโครงการเด่น ปีงบประมาณ 2558 
1 โครงการ วัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพอ าเภอมะขาม 

ประเด็นปัญหา  
1.การคลอดโดยมารดาอายุ 15-19 ปีต่อการคลอดทั้งหมด (AdolescentFertility Proportion)  

ร้อยละ  18.68 

2.วัยรุ่นอายุ 15-19 ปีที่ได้รับบริการคุมก าเนิดหลังคลอดหรือแท้งด้วยวิธีคุมก าเนิดแบบก่ึงถาวรก่อน
ออกจากโรงพยาบาล ร้อยละ 29.41 

3.ขาดการรับสมัครสมาชิกชมรม TO Be Number One  ใหม่ และข้อมูลสมาชิกไม่เป็นปัจจุบัน 
4.ชมรม TO Be Number One  ในสถานศึกษายังไม่มีกิจกรรมการด าเนินงาน 
5.ชมรม TO Be Number One ในชุมชนที่มีการด าเนินงาน เพียง2 อปท.จาก7 อปท.(ร้อยละ28.57) 
6.พบอัตราการใช้สารเสพติดในวัยรุ่น เพ่ิมขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
2.เพ่ือให้วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี มีการป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 
3.เพ่ือให้มีชมรม TO Be Number One ในสถานศึกษาทุกแห่งและมีการด าเนินงานต่อเนื่อง 

          4.เพ่ือให้มีชมรม TO Be Number One ในชุมชนมีครบทุกเทศบาลและมีการด าเนินงานต่อเนื่อง 
5.เพ่ือให้วัยรุ่นรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 

เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จของโครงการฯ   
1.ร้อยละของ อปท.ที่จัดสรรงบประมาณและมีกิจกรรมแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
2.ร้อยละมารดาวัยรุ่นคลอดบุตรลดลง 
3. ร้อยละของชมรม TO Be Number One ในสถานศึกษาที่มีการด าเนินงาน 
4. ร้อยละของชมรม TO Be Number One ในชุมชนที่มีการด าเนินงาน 
5. อัตราการใช้สารเสพติดในวัยรุ่น  ลดลง 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ 

ภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาในวัยรุ่น ต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่นลดลง การใช้สารเสพติดในวัยรุ่นลดลง 
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เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที่

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม ท่ี 1 การป้องกันแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

   

1.1 จัดประชุมคณะกรรมการอนามัยเจริญพันธ์ุ
ระดับอ าเภอเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานในปีท่ี
ผ่านมาและวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง 

-คณะกรรมการอนามัยเจริญ
พันธ์ุระดับอ าเภอ 

4,000  บาท 
งบ คปสอ.มะขาม 

สสอ.มะขาม /รพ. 

1.2 โรงเรียนร่วมกับ อปท.จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้เพศศึกษารอบด้านและส่งเสริมคุณธรรม 
ค่านิยม แก่นักเรียน 

-โรงเรียน 14 แห่ง นักเรียน ป.
5-6  และนักเรียนมัธยมรวม  
500  คน 

150,000 บาท 
งบกองทุนสุขภาพ
ต าบล 

อปท./โรงเรียนทุกแห่ง 

1.3 อปท.ร่วมกับ รพ.สต.จัดกิจ กรรม
ส่งเสริมความรู้โร งเรียนพ่อแม่ส าหรั บ
ครอบครัวท่ีมีลูกวัยรุ่น 

- 220 ครอบครัว /ทุกต าบล 60,000 บาท 
งบกองทุนสุขภาพ
ต าบล 

รพสต./รพ. ทุกแห่ง 

1.4 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ด าเนินงานคลีนิกที่เป็นมิตรต่อวัยรุ่นและ
ให้ค าปรึกษาวัยรุ่น 

- บุคลากร รพสต. จ านวน 
20 คน 

3,000 บาท 
งบ คปสอ.มะขาม 

รพ.มะขาม 

1.5 สถานบ ริการสาธารณสุข รพสต./รพ.
จัดบริการท่ีเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นตามมาตรฐาน 

- ผู้รับบริการวัยรุ่น/ทุก  
รพสต. 

ไม่ใช้งบประมาณ รพสต./รพ. ทุกแห่ง 

1.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและแกนน า
ครอบครัวในการด าเนินงาน 

- บุคลากรสาธารณสุข/แกน
น าครอบครัว  50 คน 

ไม่ใช้งบประมาณ รพสต./รพ. ทุกแห่ง 

1.7 เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านสื่อเพ่ือ
สร้างกระแสสังคม 

  รพสต./รพ. ทุกแห่ง 

1.8 อบรมให้ความรู้อนามัยเจริญพันธ์และ
กา รป้ อง กันการ ต้ั งครร ภ์ ใน วัย รุ่ น ใน
นักเรียน กศน. 

- นักเรียน กศน. 30 คน 8,500 บาท 
งบ คปสอ.มะขาม 

สสอ.มะขาม /กศน.
มะขาม 

1.9จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานอนามัยเจริญพันธุ์ในชุมชน 

1 ครั้ง/20คน ใช้งบร่วมกับวัยเด็ก สสอ.มะขาม 
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เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

( ต่อ ) 

กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที่

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม ท่ี 2 การด าเนินงาน มหกรรม 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO 
Be Number One อ าเภอมะขาม 

   

2.1 การประชุมคณะกรรมการ การด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be 
Number One อ าเภอมะขาม 

หัวหน้าส่วนราชการ  ผอ.
โรงเรียนทุกแห่งนายกเทศมนตรี
ทุกแห่ง  จ านวน  40  คน 

2,500บาท 
งบ คปสอ.มะขาม 

สสอ.มะขาม/รพ. 

2.2 ประสาน/ส่งเสริมให้เกิด การก่อต้ังชมรม 
TO Be Number One 
- ในชุมชน 
- ในสถานศึกษา 

เทศบาล 7 แห่ง โรงเรียน14 โรง งบกองทุนสุขภาพ
ต าบล 

เทศบาล/รร./รพ.สต. 

2.3 พัฒนาศักยภาพแกนน า/สมาชิกชมรม 
TO Be Number Oneให้เข้มแข็มและ
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

เทศบาล 7 แห่ง โรงเรียน14 โรง งบกองทุนสุขภาพ
ต าบล 

เทศบาล/รร./รพ.สต. 

กิจกรรม ท่ี 3 มหกรรมวัยรุ่นวัยใสใส่ใจ
สุขภาพอ าเภอมะขาม 

   

3.1  การประกวดผลการด าเนินงาน
อนามัยเจริญพันธุ์  อ าเภอมะขาม 
    3.1.1 น าเสนอผลการด าเนินงาน
อนามัยเจริญพันธุ์  อ าเภอมะขาม 
    3.1.2 กิจกรรมการแสดงของวัยรุ่น /
การแสดงคนตรีวัยรุ่น 
    3.1.3 ประกวดน าเสนอผลการ
ด าเนินงานอนามัยเจริญพันธุ์  ทุกอปท. 
    3.1.4 จัดบู๊ทน าเสนอผลการด าเนินงาน
อนามัยเจริญพันธุ์  ทุกอปท. 

เทศบาล 7 แห่ง 
โรงเรียน14 โรง 
จ านวน  350  คน 

103,200 บาทงบ 
คปสอ.มะขาม 

สสอ./รพสต. ทุก
แห่ง/รพ. 
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เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

( ต่อ ) 

กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที่

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.2  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชมรมTO Be 
Number One อ าเภอมะขาม 

   

3.2.1  ประกวดการน าเสนอผลงานชมรม 
TO Be Number One 
  -ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
ชุมชน 
  -ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา 

   

3.2.2  ประกวด กิจกรรม  TO Be 
Number One ในกลุ่มวัยต่างๆ 
-ประกวด  TEEN  DANCERCISE 
CHANTABURI  CHAMPIONSHIP 
   -ประเภท Pre-teenage อายุ 10-13 ปี 
   -ประเภท  Teenage อายุ 14-24 ปี 
-ประกวด CHANTABURI  TO BE 
NUMBER ONE  IDOL 
   - ชาย  อายุระหว่าง 15-20 ปี 
   - หญิง  อายุระหว่าง 15-20 ปี 
-ประกวด วาดภาพ, ค าขวัญ,เรียงความ 

   

3.3  การประกาศผลการประกวด/มอบ
รางวัล กิจกรรมต่างๆ 
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เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

2. โครงการหมู่บ้านต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 2 ส. ระดับต าบลและ
ระดับอ าเภอ 
ประเด็นปัญหา  

1. พบกลุ่มเสี่ยงต่อโรค DM ปี 55-57 ร้อยละ 1.45 , 2.75 , 1.51 
2.พบ DM รายใหม่ เพ่ิมขึ้นปี 55-57 ร้อยละ 0.35 , 0.19 , 0.37 
3.พบกลุ่มเสี่ยงต่อโรค HT ปี 55-57ร้อยละ 42.80 , 24.09 ,27.06 
4.พบ HT รายใหม่  เพ่ิมขึ้นปี 55-57 = ร้อยละ 0.86 , 0.65 , 2.02 
5.พบจ านวนผู้ป่วยโรคDM ปี 55-57 =  523 , 499 และ 427คน 
6. พบจ านวนผู้ป่วยโรคHT เพ่ิมขึ้นปี 55-57= 1,128 , 1,266 และ1,706คน 
7.พบจ านวนผู้ป่วยโรคDM/HT เพ่ิมขึ้นปี 55-57 = 334 , 903 และ 947คน 
8.ขาดการกระตุ้น  หรือการสร้างกระแส ให้ประชาชนตระหนัก ให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยน  
  พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม ตามหลัก 3 อ. 2 ส. 
9.ภาคีเครือข่ายในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพยังไม่ครอบคลุม 

วัตถุประสงค์    
1.เพ่ือให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้าน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  3 อ. 2 ส.  
ทุกชุมชน 
2.เพ่ือสร้างกระแส และกระตุ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลัก 3 อ.2 ส. 
3. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  3 อ. 2 ส. ให้กับประชาชน  
4. เพ่ือให้มี หมู่บ้านต้นแบบ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 2 ส. ต าบลละ 1 หมู่บ้าน  

เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จของโครงการฯ 
1.ชุมชนเข้าร่วมด าเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 2 ส.   ร้อยละ 90  
2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม  กลุ่มเสี่ยงลดลงร้อยละ 20  
3. มี "หมู่บ้านต้นแบบ" ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 2 ส. ต าบลละ 1 หมู่บ้าน 
   รวมทั้งอ าเภอ  6 หมู่บ้าน(ทุกต าบล) 

ผลสัมฤทธ์ิของโครงการฯ   
มีหมู่บ้านต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 2 ส  และ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรม

สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมเพ่ิมขึ้น 
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เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที่

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดประชุมภาคีเครือข่ายในการ
ด าเนินงานระดับอ าเภอเพ่ือชี้แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาล 
จนท.สส ตัวแทนกลุ่มองค์การใน
ชุมชน จ านวน  40  คน 

  10,000 บาท 
งบ คปสอ.มะขาม 

สสอ.มะขาม/รพ. 

2 .  จั ดปร ะชุ มภา คี เครื อข่ า ย ในกา ร
ด าเนินงานระดับต าบลและหมู่บ้านเพ่ือชี้
แนวทางการด าเนินงาน 

-ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอ
สม. ทุกหมู่บ้านจนท.สส.ทุกรพ.
สต. รวม  120  คน 

7,500 บาท 
งบเอกชน(มูลนิธิศุภ
นิมิตร) 

สสอ./รพสต. ทุกแห่ง/
รพ. 

3. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพของอสม. ใน
การควบคุมและป้องกันโรคเบาหวาน /
ความดันโลหิตสูง  และการเจาะเลือดฝอย
ที่ปลายนิ้วโดยใช้เครื่องตรวจใน อสม. 

- อสม. 200 คน 27,000 บาท 
งบเอกชน(มูลนิธิศุภ
นิมิตร) 

สสอ./รพสต. ทุกแห่ง/
รพ. 

4. ทุ กหมู่บ้ า นด า เนิ น งาน   หมู่บ้ า น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 
อ. 2 ส.(ตามเกณฑ์ หมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรค ของกองสุข
ศึกษา) 

- ด าเนินงาน 59 หมู่บ้าน 39,000 บาท 
กองทุนสุขภาพต าบล 

รพสต./ ทุกแห่ง/รพ. 

5. คัดเลือก หมู่บ้านที่สามารถด าเนินงาน
ได้ครอบคลุมทุกกิจกรรม มีผลลัพธ์ที่ ดีเพ่ือ
เป็น  "หมู่บ้านต้นแบบในระดับต าบล" 

- 7 หมู่บ้าน (เทศบาลละ 1 
หมู่บ้าน) 

ไม่ใช้งบประมาณ สสอ.มะขาม/รพ. 
(คณะกรรมการประเมิน
อ าเภอมะขาม) 

6. จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "หมู่บ้าน
ต้นแบบ" ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
สุขภาพโดยใช้หลัก 3 อ. 2 ส. 
   -กิจกรรมการแสดง  
   1. ชมรมเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
อ าเภอมะขาม 
   2. กลุ่มสตรีของอ าเภอมะขาม 
   3. กลุ่ม อสม. อ าเภอมะขาม 

-จ านวน 300 คน 88,400 บาท 
งบ คปสอ.มะขาม 

สสอ./รพสต. ทุก
แห่ง/รพ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    

 

                                         
“ เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี” 
 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

 ( ต่อ ) 

กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที่

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 - ส ไลด์  น า เสนอผลการด าเนิ นงา น 
"หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภา พ
ตามหลัก 3 อ. 2 ส. ของอ าเภอมะขาม  ปี 
2558 (ระดับหมู่บ้าน และ ต าบล ) 
 - จัดบู๊ทน าเสนอผลงาน "หมู่บ้าน
ต้นแบบ" 
 - ประกวดนวัตกรรม  " เมนูเพ่ือสุขภาพ" 
(อาหารเพ่ือสุขภาพ,เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ) 
 - ประกาศผล "หมู่บ้านต้นแบบ" ระดับ
อ าเภอ 

   

7. เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านส่ือในชุมชน
เพ่ือสร้างกระแสการดูแลสุขภาพ 

   

 
3. โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนประถมศึกษา อ าเภอมะขาม 
ประเด็นปัญหา 

1. เด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน ร้อยละ7.20 
2. จนท.สส. ครูและผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนขาดความรู้และทักษะในการจัดเมนูอาหารลดน้ าหนัก 
3. เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มอ้วน และ ผู้ปกครองขาดความรู้เรื่องอาหาร ภาวะโภชนาการ และ
อันตรายที่เกิดจากภาวะอ้วน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือลดจ านวนเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน และกลุ่มเสี่ยง 

 2. เพ่ือให้ จนท.สส. ครูและผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนมีความรู้และทักษะในการจัดเมนูอาหาร  
             ลดน้ าหนัก 

3. เพ่ือให้เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มอ้วน และ ผู้ปกครอง มีความรู้เรื่องอาหาร ภาวะโภชนาการ  
   และอันตรายที่เกิดจากภาวะอ้วน   

 
 
เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จของโครงการฯ 

1. เด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน และกลุ่มเสี่ยง ไม่เกินร้อยละ 15 
 2. โรงเรียนมีมาตรการเฝ้าระวังด้านอาหารและภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน ร้อยละ 100 
 3. โรงเรียนมีกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงโรคเรื้อรังในอนาคตของ 
              เด็กนักเรียน ร้อยละ100 
 4. ครอบครัวเด็กที่มีภาวะอ้วน มีมาตรการเฝ้าระวังและร่วมด าเนินการเพ่ือลดภาวะอ้วน ร้อยละ 100 
 



                                                    

 

                                         
“ เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี” 
 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ผลสัมฤทธ์ิของโครงการฯ  
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ

นักเรียนประถมศึกษา 

กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที่

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดประชุมครู  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เพ่ือชี้แจงผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่าน
มาและการด าเนินงานปี 2558 

-ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
40 คน 

ใช้งบร่วมกับ
ประชุมโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

สสอ.มะขาม 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้จนท.สส. ครู
และผู้ประกอบอาหารในการจัดเมนูอาหารลด
น้ าหนัก 

- ครูผู้ประกอบอาหารและ จนท.
สส. 30 คน 

9,000 บาท 
งบ คปสอ.มะขาม 

สสอ.มะขาม 

3. จัดอบรมเด็กนักเรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มอ้วน  
ผู้ปกครองเพ่ือให้มีความรู้ในเ ร่ืองอาหารภาวะ
โภชนาการ และอันตรายท่ีเกิดจากภาวะอ้วน 

- นักเรียนในโรงเรียน 14 แห่ง   
- นักเรียนและผู้ปกครอง  
จ านวน  120 คน 

26,300 บาท 
งบ คปสอ.มะขาม 

สสอ.มะขาม 

3. ติดตามภาวะโภชนาการกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือประเมินผลและปรับแนวทางกา ร
ด าเนินงาน 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน  
60 คน 

 สสอ.มะขาม 

4. โร งเรียนมีมาตรการ เฝ้า ระวัง ด้า น
อาหารและกา รปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังใน
อนาคตของเด็ก 

- โรงเรียน 14 แห่ง     

๕. มีการตรวจประเมินเมนูอาหารและการ
จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน เทอมละ 1 คร้ัง 

- โรงเรียน 14 แห่ง    สสอ.มะขาม 

 
 
4.  โครงการสร้างเสริมทันตสุขภาพและบริการทันตกรรมตามกลุ่มวัย อ.มะขาม 
ประเด็นปัญหา   

1. มีปัญหาฟันผุร้อยละ 52 และเหงือกอักเสบร้อยละ 50 (ระดับประเทศ ) 
2. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีปัญหาสุขภาพช่องปาก 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือลดปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียน(ฟันผุ เหงือกอักเสบ 
2. เพ่ือลดปัญหาสุขภาพช่องปาก (ฟันผุ เหงือกอักเสบ) ของประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอมะขาม 

เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จของโครงการฯ    
1.เด็กนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและได้รับบริการเพ่ือแก้ปัญหาตามความจ าเป็น 
2. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและได้รับบริการเพ่ือแก้ปัญหาตามความจ าเป็น  

 



                                                    

 

                                         
“ เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี” 
 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ผลสัมฤทธ์ิของโครงการฯ 
ประชาชนทุกกลุ่มวัย ในเขตพ้ืนที่อ าเภอมะขาม มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ได้รับการตรวจ

และรักษาตามความจ าเป็น 

กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที่

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 

แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. หญิงต้ังครรภ์ได้รับการตรวจทันตสุขภาพ
และฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก 

320 คน 40,000 กลุ่มงานทันตฯ 
รพ.มะขาม 

2. เด็กในคลินิกเด็กดีได้รับการตรวจ ทา
ฟลู ออไร ด์ว า นิชและฝึ กทั กษะกา รดูแล
สุขภาพช่องปาก 

500 คน 20,000 กลุ่มงานทันตฯ 
รพ.มะขาม 

3. เด็กในศพด.ได้รับการตรวจ ทาฟลูออไรด์
วานิชและฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก 

160 คน 30,000 กลุ่มงานทันตฯ 
รพ.มะขาม 

4. เด็กนักเรียนป.1-ป.6 ได้รับการตรวจและ
บริการทันตกรรมป้องกันตามความจ าเป็น 

1,450 คน 100,000 กลุ่มงานทันตฯ 
รพ.มะขาม 

5. โรงเรียนเครือข่ายในอ าเภอมะขามได้รับ
การกระตุ้นงานส่งเสริมทันตสุขภาพ และ
พร้อมรับการประเมินเป็นต้นแบบเครือข่าย 

150 คน 80,000 กลุ่มงานทันตฯ 
รพ.มะขาม 

6. ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ในกลุ่มวัยท างาน ได้รับการตร วจและ
ส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก 

300 คน 5,000 กลุ่มงานทันตฯ 
รพ.มะขาม 

7. ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ในกลุ่มวัยผู้สู งอายุได้รับการตรวจและ
ส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก 

500 คน 5,000 กลุ่มงานทันตฯ 
รพ.มะขาม 

8. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมและให้บริการ
ทางทันตกรรม 

500 คน 13,000 กลุ่มงานทันตฯ 
รพ.มะขาม 

 
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้การพัฒนางานเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
(PCA)แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ คปสอ.มะขาม ปี 2558 
หลักการและเหตุผล 

ระบบบริการปฐมภูมิ ได้มีการพัฒนาและฟ้ืนฟูขึ้นหลังจากการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ  เริ่มต้ังแต่
การก าหนดให้มีศูนย์สุขภาพชุมชน และปัจจุบันได้พัฒนายกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  (รพ.
สต.)ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นหน่วยบริการใกล้บ้านใกล้ใจ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ ได้อย่าง
สะดวก กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาและประเมินรับรองมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ 
เพ่ือให้หน่วยบริการมีความเหมาะสม ทันสมัย เน้นการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิในรูปแบบของ 
เครือข่าย โดยได้น ากรอบคุณภาพของ Malcolm Baldrige National Quality Award มาประยุกต์ใช้เป็น 
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กรอบในการพัฒนา เพ่ือให้เกิดการจัดการทีเ่ป็นระบบทั้งองค์กร เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยบริการปฐม
ภูมิ  มีทิศทางในการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วย
บริการปฐมภูมิของจังหวัดจันทบุรีจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ( PCA )  ขั้น 3 ทุก
แห่ง  ซ่ึงพบว่าบางแห่งผ่านขั้น 3 อย่างมีเง่ือนไข  ส าหรับในปี 2558  หน่วยบริการปฐมภูมิต้องผ่านการ
ประเมินขั้น 3 ทุกแห่งเช่นกัน  ซ่ึงปัจจัยส าคัญที่จะท าให้หน่วยบริการปฐมภูมิผ่านการประเมินขั้น 3  ก็คือการ
สร้างความรู้  ความเข้าใจ  ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ    

ดังนั้น คปสอ.มะขาม จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้การพัฒนางาน
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ(PCA) แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ คปสอ.มะขาม ปี 2558 ขึ้น  

วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนางานเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ( PCA ) ให้แก่

ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบริการหน่วยบริการปฐมภูมิ  
3.3 เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพบริการปฐมภูมิ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตรับผิดชอบส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะขามและ PCU 

รพ.มะขาม  จ านวน  20  คน 

การด าเนินการ   

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้เก่ียวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ ธันวาคม 2557 -  นางสาวสุดใจ พันธุสะกุล 
2.จัดประชุมคณะท างาน ธันวาคม 2557 สสอ.มะขาม  คณะท างาน 
3.ประสาน/วิทยากร /สถานที่จัด
อบรม 

ธันวาคม 2557 -  นางสาวสุดใจ พันธุสะกุล 

4.เตรียมเอกสารประกอบรูปเล่ม 
PCA 

ธันวาคม 2557 -  คณะท างาน 

5.ท าหนังสือเชิญวิทยากรและผู้เข้า
รับการอบรม 

มกราคม 2558  -  นางสาวสุดใจ พันธุสะกุล 

6.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการ
พัฒนางานเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
( PCA ) 

26-28 มกราคม 
2558 

ห้องประชุม
สสอ.มะขาม 

1.เจ้าหน้าที่ รพ.
สต.15 คน 
2.เจ้าหน้าที่
PCUรพ.มะขาม
5คน 

คณะท างาน 

7.ติดตามนิเทศ PCA จ านวน 10 
รพ.สต.และPCUรพ.มะขาม 

25-27 
พฤษภาคม 
2558 

ห้องประชุม 
สสอ.มะขาม 

เจ้าหน้าที่รพ.
สต.และPCU 
รพ.มะขาม 

คณะท างาน 

 



                                                    

 

                                         
“ เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี” 
 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

สถานท่ีจัดการอบรม 

      ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะขาม 

ระยะเวลา 
     วันที่  26 - 28  มกราคม 2558 

งบประมาณ  
ตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ พัฒนาสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม ประจ าปี

งบประมาณ 2558  เป้าหมายที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่4 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับแบบเครือข่าย  จากเงิน
บ ารุงของโรงพยาบาลมะขาม (PPA) จ านวนเงิน 16,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน)  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้   
      ๑. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้การพัฒนางานเครือข่ายบริการปฐมภูมิ(PCA) แก่
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ คปสอ.มะขาม วันที่ 26-28 มกราคม 2558  
           - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20 คนๆละ 3 ม้ือๆละ 80 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท 
           - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 20 คนๆละ 6 ม้ือๆละ 25 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 
           - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 600 บาท จ านวน 3 วัน(15ชม.) เป็นเงิน 9,000 บาท 
             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,300 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ ขอเบิกเพียง  16,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

ผลท่ีได้รับจากการอบรม 
 1.ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ
ปฐมภูมิตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ( PCA ) 
 2.ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิมีศักยภาพในการส่งเสริม พัฒนา  และแนวทางประเมิน
เครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ ( PCA ) 

การติดตามประเมินผล 
ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ มีศักยภาพในการประเมินเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ  
( PCA ) ในสถานบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
       ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะขาม โทร 039 -3894423 
       ผู้ประสานงาน  นางสุดใจ  พันธุสะกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  โทร 089 – 2449677 

ผู้รับผิดชอบ 
       1. นางสุดใจ  พันธุสะกุล  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
       2. ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง 
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การด าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอ ( DHS ) 
6.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health System: DHS) เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี ปี 2557 
1. หลักการและเหตุผล 

ระบบสุขภาพระดับอ าเภอเป็นการท างานด้านสุขภาพโดยใช้อ าเภอเป็นฐาน มองทุกส่วนในอ าเภอเป็น
เนื้อเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสาธารณสุข  ส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค
ประชาชน โดยมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพของคนทั้งอ าเภอ ผสมผสานงานส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพ เน้นการท าง านร่วมกันทั้งภาคีในเครือข่ายและนอก
เครือข่าย มีเป้าหมายเพ่ือให้สถานะสุขภาพของประชาชนในอ าเภอดีขึ้น สามารถลดปัญหาสาธารณสุขของพ้ืนที่ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง, ครอบครัวและชุมชน   

การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่ถูกจัดล าดับเป็นหนึ่งในสิบของปัญหาส าคัญของอ าเภอมะขาม ข้อมูล
จากห้องคลอดโรงพยาบาลมะขามพบมารดาวัยรุ่นคลอดสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ ๑๐ ถึงร้อย
ละ  31.75, 27.70 26.53 และ 23.49 ในปี 2554, 2555 และ 2556 ตามล าดับ ซ่ึงการคลอดบุตรในวัยรุ่นจะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในเรื่องของการศึกษาต่อในระดับสูงและการประกอบอาชีพ รวมทั้ง
ส่งผลไปถึงประชากรเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นที่อาจเติบโตและมีคุณภาพด้อยลง เป็นภาระต่อทั้งต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  การลดอัตราการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น จ าเป็นต้องมีการปรับบทบาทของสถาน
บริการในแต่ละระดับให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม  มีการประสานทุกภาคส่วนเป็นเนื้อเดียว ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ
ต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีประชาชน รวมทั้งต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและ
ครอบคลุมสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขอ าเภอมะขามและคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอมะขาม จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health System: DHS) เพ่ือแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น อ าเภอ
มะขาม  จังหวัดจันทบุรี ปี 2557 ขึ้น 

2. เป้าหมาย 

 2.1 เป้าหมายเชิงผลกระทบ 

- ลดอัตราการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นลงให้ต่ ากว่าร้อยละ 10 
 2.2 เป้าหมายเชิงผลผลิต 
  - คณะกรรมการ DHS จ านวน 25 คน 
  - คณะกรรมการอนามัยวัยเจริญพันธุ์ จ านวน 35 คน 
  - คณะผู้นิเทศงานอนามัยวัยเจริญพันธุ์ จ านวน 5 คน 
  - ทีมเยี่ยมส ารวจและประเมินการจัดบริการอนามัยวัยเจริญพันธุ ์ 5 คน 

-ประชาชนทั่วไปจ านวน 300 คน 
-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่าย 100 คน 
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3. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอ ให้เกิดการท างานร่วมกันเป็นทีมในระดับอ าเภอ (Unity  
District Health Team)  

2. เพ่ือพัฒนาระบบการท างานป้องกันแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม (ODOP) 
3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรและกลุ่มแกนน าต่างๆ ที่ท างานเก่ียวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ใน

วัยรุ่น 
4. เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพตามบริบทท่ีจ าเป็น (Essential care) ส าหรับกลุ่มวัยรุ่น 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

โรงพยาบาลมะขาม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะขามและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนที่
อ าเภอมะขาม จ านวน 10 แห่ง  เทศบาล 7  แห่ง  โรงเรียน  13 แห่ง  

6. กลวิธีการด าเนินงาน 

1.พัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอ ให้เกิดการท างานร่วมกันเป็นทีมในระดับอ าเภอ (Unity  
District Health Team) มีกิจกรรมดังนี้ 

1.1ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ DHS. จ านวน 25 คน 3 ครั้ง 
1.2จัดท าประชาคมด้านสุขภาพ (Context-Based Learning: CBL) จ านวน 100 คน 1 ครั้ง  
1.3จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าวิสัยทัศน์ แผนสุขภาพอ าเภอ ก าหนดเป้าหมายปัญหา  

สุขภาพส าคัญในการพัฒนาในปี 2557 จ านวน 70 คน 1 ครั้ง 
1.4จัดประชุมติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงานของคณะท างานในปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ 

2.พัฒนาระบบการท างานป้องกันแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วมมีกิจกรรมดังนี้ 
   2.1จัดประชุมคณะกรรมการอนามัยเจริญพันธุ์ทุก 2 เดือนเพื่อชี้แจงรูปแบบการด าเนินงานและ
ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงาน/ชุมชนที่เกี่ยวข้อง จ านวน 35 คน 3 คร้ัง 
   2.2จัดเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพในวัยรุ่นทุก 2 เดือน  
   2.3จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการ  
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และจัดท าแผนงานโครงการโดยระบุชุมชน/ภาคส่วนที่รับผิดชอบชัดเจน จ านวน 2 วันจ านวน 60 คน 
   2.4.ภาคส่วนที่เก่ียวข้องจัดกิจกรรมตามแผนโดยใช้ทรัพยากรและงบประมาณส่วนใหญ่จาก
กองทุนสุขภาพต าบล 

2.5จัดท าแผ่นป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และกระจายเสียงผ่านวิทยุชุมชนเรื่อง การป้องกัน
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ไปยังกลุ่มวัยรุ่น ครอบครัวและประชนทั่วไป ทุกพ้ืนที่ในอ าเภอมะขาม 

2.6 คณะกรรมการออกนิเทศติดตามการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
(คณะกรรมการอนามัยเจริญพันธ์ระดับต าบลที่มาจาก ผู้น าชุมชน เทศบาล รพสต.โรงเรียน อสม.วัยรุ่นและพ่อ
แม่ที่มีลูกวัยรุ่น) ใช้เวลา 5 วัน 
   2.7จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลการด าเนินและนวตกรรมของชุมชนจาก 
เทศบาล 7 แห่ง จัดกิจกรรม 1 วัน จ านวน 300 คน 
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2.8คณะกรรมการอนามัยเจริญพันธุ์ระดับอ าเภอประชุมสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน
รวมทั้งจัดกิจกรรม การจัดการความรู้ สรุปความรู้ที่เกิดขึ้น จัดท าเป็น Knowledge Assets 

2.9ประเมินความพึงพอใจในการท ากิจกรรมร่วมกันของคณะกรรมการอนามัยเจริญพันธุ์
ระดับอ าเภอและผู้เก่ียวข้อง 

2.10 จัดท าบทสรุปและรายงานผล 

3.พัฒนาบุคลากรและกลุ่มแกนน าต่างๆ ที่ท างานเก่ียวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์วัยรุ่น  มี
กิจกรรมดังนี้ 

3.1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาความรู้และทักษะ ได้แก่ บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน 
แม่และเด็กในระดับโรงพยาบาล รพสต. และบุคลากรอ่ืนๆ เช่น ครู อสม. แกนน าเยาวชน ผู้น าชุมชน และอ่ืนๆ 
ที่มีหน้าที่ท างานตามแผนที่ทางเดินยุทศาสตร์ โดย ส ารวจความต้องการด้านความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติงาน
ในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข 

3.2. จัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะตามความต้องการและตามความจ าเป็น 2  ครั้ง  
จ านวน ครั้งละ 20 คน 

3.3 สรุปผลการน าความรู้/ทักษะไปใช้ในการพัฒนางานของผู้เข้ารับการอบรม 

4. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพตามบริบทท่ีจ าเป็น (Essential care) ส าหรับกลุ่มวัยรุ่นและ 
ครอบครัว 

4.1เรียนรู้ความต้องการ/ความคาดหวังของวัยรุ่นและครอบครัวจากการรับบริการด้านสุขภาพ
และบริการเพ่ือป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรจากหน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน ด้วยการสอบถาม และ
สัมภาษณ์  สื่อสารออนไลน์ 

4.2 วิเคราะห์และสรุปความต้องการ และวางแผนปรับบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ  
4.3 จัดบริการตามมาตรฐานการจัดบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นใน รพสต.แม่ข่าย 
4.4 ประเมินความพึงพอใจต่อบริการของกลุ่มวัยรุ่นและครอบครัว 

5. กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
5.1 เข้าร่วมการเสริมองค์ความรู้ ทักษะและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโครงการในระดับจังหวัด 2 คร้ัง  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
พฤษภาคม 2557 - ธันวาคม 2557 

 
8. งบประมาณ 

เบิกจากเงินบ ารุงโรงพยาบาลมะขาม (เงินส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 6 ระยอง  
งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข) เป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
ใช้จ่ายดังนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เป็นเงิน   67,350    บาท 

1.จัดประชุมคณะกรรมการ DHS  3  ครั้ง จ านวน 25 คน เป็นเงิน  4,250 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 25 คน คนละ 1 ม้ือๆ ละ 30 บาท x 3 ครั้งเป็นเงิน 2,250 บาท 
-ค่าวัสดุเอกสารในการจัดประชุม เป็นเงิน 2,000 บาท 
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2.จัดประชุมประชาคม จ านวน 100  คน เป็นเงิน  22,500 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  100  คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 120 บาท x 1  ครั้ง เป็นเงิน 12,000บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม100 คนๆละ 2 ม้ือๆ ละ 30 บาท x 1 ครั้ง เป็นเงิน 6,000 บาท 
-ค่าวัสดุเอกสารในการจัดประชุมประชาคม เป็นเงิน 3,000 บาท 
-ค่าสถานที่จัดประชุม หอประชุมที่ว่าการอ าเภอมะขาม  1,500 บาท 

3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนสุภาพอ าเภอ 2 วัน จ านวน  70  คน  เป็นเงิน  40,600 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  70  คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 120 บาท   เป็นเงิน 16,800 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 70 คนๆละ 4 ม้ือๆ ละ 30 บาท   เป็นเงิน 8,400 บาท 
-ค่าวัสดุเอกสารในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นเงิน 4,000 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ ชั่วโมงละ 600 x 7 ชั่วโมง x 2 วัน เป็นเงิน 8,400 บาท 
-ค่าสถานที่จัดประชุมหอประชุมศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3,000 บาท 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2  เป็นเงิน 157,050 บาท 

1.จัดประชุมคณะกรรมการอนามัยเจริญพันธุ์จ านวน35คน3ครั้ง(ประชุมทุก2เดือน)เป็นเงิน4,150 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 35 คน คนละ 1 ม้ือ ๆ ละ 30 บาท 3 ครั้ง เป็นเงิน 3,150 บาท 
-ค่าวัสดุเอกสารในการจัดประชุม เป็นเงิน 1,000 บาท 

2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น        
จ านวน 60 คน ระยะเวลา  2 วัน เป็นเงิน  35,000 บาท 

-ค่าอาหารกลางวัน  60  คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 120 บาท   เป็นเงิน 14,400 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 60 คนๆละ 4 ม้ือๆ ละ 30 บาท   เป็นเงิน 7,200 บาท 
-ค่าวัสดุเอกสารในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นเงิน 2,000 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ ชั่วโมงละ 600 x 7 ชั่วโมง x 2 วัน เป็นเงิน 8,400 บาท 
-ค่าเช่าห้องประชุม หอประชุมศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3,000 บาท 

 
3.ออกนิเทศติดตามการด าเนินของชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้นิเทศ จ านวน 5 คนระยะเวลา   

6 วัน เป็นเงิน 3,000 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  5  คนๆ ละ 5 มื้อๆ ละ 120 บาท   เป็นเงิน 3,000 บาท 

4.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา วิทยุชุมชนพร้อมทั้งสื่อการเรียนรู้ 
เป็นเงิน  26,000 บาท 

-ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 23,000 บาท 
-ค่าจ้างเหมาวิทยุชุมชนในการประชาสัมพันธ์ทั้งปี 3,000 บาท 

5.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลการด าเนินและนวัตกรรมของชุมชนจากเทศบาล 7     
แห่ง  300 คน ระยะเวลา  1 วัน เป็นเงิน 88,900 บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน 300 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท    เป็นเงิน    36,000  บาท 
  - ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองดื่ม 300 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท   เป็นเงิน  18,000 บาท 
                     - เงินตอบแทนการน าเสนอผลงาน ระดับยอดเยี่ยม  1 แห่ง 3,000 บาท ระดับดีเด่น 1แห่ง                   
2,500บาท ระดับดี 1 แห่ง 1,500 บาท ชมเชย 5 แห่ง ๆ  ละ 1,000 บาท 5,000 บาท 
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                     -ค่าเช่าห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ห้องใหญ่)  4,800 บาท 
                     -ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการอบรม 4,100 บาท                                                              
                     -ค่าจ้างเหมาในการจัดบู๊ทนิทรรศการจ านวน 7 บู๊ทๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน  14,000 บาท  

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3  เป็นเงิน  14,400 บาท 

1.ค่าจัดท าแบบส ารวจเกี่ยวกับประเด็นความต้องการด้านความรู้ ทักษะ กลุ่มเป้าหมายเป็นเงิน 1,000  บาท 
2.กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้และทักษะกลุ่มบุคลากรและแกนน าในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องแต่ละ กลุ่มๆ 

ละ 20  คน จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มๆ ละ 1 วัน เป็นเงิน 13,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 120 บาท x 2 คร้ัง เป็นเงิน 4,800 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 20 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท x 2 คร้ัง เป็นเงิน 2,400 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท x 7 ชั่วโมง x 1 วัน เป็นเงิน 4,200 บาท  
-ค่าวัสดุเอกสารในการจัดประชุม เป็นเงิน 2,000 บาท 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 4  เป็นเงิน 11,200 บาท 

1.ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาในการส ารวจความต้องการกลุ่มวัยรุ่นและครอบครัว เป็นเงิน 10,000 บาท (รพ
สต.ละ 1,000 บาท 10 รพสต.)  

2.เยี่ยมส ารวจและประเมินการจัดบริการตามมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นในรพสต. แม่ข่าย 3 
แห่ง  ผู้เยี่ยมส ารวจ 5 คน  2 วัน เป็นเงิน 1,200 บาท      

-ค่าอาหารกลางวันส าหรับทีมเยี่ยมส ารวจ 5 คนๆละ 1มื้อๆ ละ120 บาทเป็นเงิน1,200 บาท  
รวมท้ังส้ิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าใช้จ่ายท้ังหมดให้ถัวเฉล่ียจ่ายในแต่ละรายการ 
รวมแล้วอยู่ในวงเงินจ านวนดังกล่าว 
 
9. การประเมินผล 

แบบประเมินรายเกณฑ์ District Health System (DHS) 5 ข้อ จังหวัดจันทบุรี ปี 2557 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.มีทีมระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่เข้มแข็งและมีแผนสุขภาพอ าเภอที่มีเป้าหมายในการพัฒนาระ 
ด้านสุขภาพร่วมกัน 

2.ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นอย่างแท้จริง  
3.บุคลากรสาธารณสุขและแกนน าที่ท างานป้องกันแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น  
4.รพสต.สามารถจัดบริการตามมาตรฐานการจัดบริการที่เป็นมิตรได้ตามมารตรฐาน 
5.มีรูปแบบหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจนในทุกขั้นตอน เพ่ือสามารถที่จะใช้เป็นต้นแบบในการ  

สร้างการเรียนรู้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้ 
6.ผู้รับบริการหรือบุคคลอ่ืนเห็นคุณค่าและชื่นชมการท างานของเจ้าหน้าที่หรือทีมงาน  
7.สถิติจ านวนการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นที่ไปใช้บริการในสถานบริการสุขภาพมีจ านวนลดลง 
8.เจ้าหน้าที่และทีมงานมีความพึงพอใจ รู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองและงานที่ท า 

 

 



                                                    

 

                                         
“ เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี” 
 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอมะขาม 
2.คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอมะขาม 

สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ DHS ปีงบประมาณ 2558 
 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1  

 กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  1. ประชุมคณะกรรมการ DHS 2 ครั้ง 
  2. ประชุมประชาคม 1 ครั้ง 
  3.ประชุมเชิงปฏิบัติการท าแผนสุขภาพอ าเภอ 1 ครั้ง 
 กิจกรรมที่รอการด าเนินงาน 

  1.ประชุมคณะกรรมการ DHS 1 ครั้ง เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและน าเสนอแนวทางการ
ด าเนินงานใน ปี 2558 ของส่วนสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย 

 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2  

 กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 1. ประชุมคณะกรรมการอนามัยเจริญพันธ์ 2 ครั้ง 
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1 คร้ัง  
 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดท าป้ายโฆษณา วิทยุชุมชนและสื่อการเรียนรู้ 
 4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้และน าเสนอผลการด าเนินงานและนวัตกรรมของชุมชนจาก 
เทศบาล 7 แห่ง 1 ครั้ง 

 กิจกรรมที่รอการด าเนินงาน 
1.ออกนิเทศติดตามการด าเนินงานของชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3  

กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1.อบรมพัฒนาความรู้และทักษะกลุ่มบุคลากรและแกนน าในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการแก้ปัญหา 

อนามัยวัยเจริญพันธ์ 

กิจกรรมที่รอการด าเนินงาน 

1.จัดท าแบบส ารวจประเด็นความต้องการด้านความรู้ ทักษะ และด าเนินการส ารวจในกลุ่มวัยรุ่น  
และครอบครัว 

 

 

 



                                                    

 

                                         
“ เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี” 
 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 4 

กิจกรรมที่รอการด าเนินงาน 

1.เยี่ยมส ารวจและประเมินการจัดบริการตามมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นใน รพ.สต. 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 58 

1.กลุ่มเด็ก สตรี  

 หญิงมีครรภ์ฝากครรภ์ครัง้แรก อายุครรภ์น้อยกวา่ 12 สัปดาห์ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

หญิงต้ังครรภ์อายุ<20ปีต้องไม่เกินร้อยละ 10 

ตารางท่ี 1 จ านวนหญิงต้ังครรภ์,ร้อยละหญิงต้ังครรภ์อายุ<20ปี และร้อยละฝากครรภ์ 
                ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อน 12สัปดาห์ ปี 2558  
 

สถานบริการ จ านวนหญิงต้ังครรภ์  
(คน) 

หญิงต้ังครรภ์อายุ
<20ปี 

ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์
ก่อน 12 สัปดาห์(ร้อยละ) 

รพ.สต.วังแซ้ม 1 0 1 
รพ.สต.บ้านทุ่งเพล 8 0 8 
รพ.สต.ท่าหลวง 6 0 3 
รพ.สต.อ่างคีรี 11 1 6 
รพ.สต.ปัถวี 3 1 2 
รพ.สต.บ้านทุ่งบอน 0 0 0 
รพ.สต.บ้านทัพนคร 5 0 5 
รพ.สต.หลวงประกอบนิติสาร 6 1 4 
รพ.สต.ฉมัน 2 1 2 
รพ.สต.มะขาม 0 0 0 
รพ.มะขาม 0 0 0 

รวม 42 4 (9.52) 32  (76.19) 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสาธารณสุขอ าเภอมะขาม มค.58 
 หญิงมีครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอมะขามเข้ารับบริการ
ได้ ร้อยละ09.52ผลการด าเนินงานไม่ได้ตามป้าหมายหญิงต้ังครรภ์อายุ<20ปีในเขตพ้ืนที่อ าเภอมะขาม ร้อย
ละ 76.19ผลการด าเนินงานไม่ได้ตามป้าหมาย 

 

 

 



                                                    

 

                                         
“ เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
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เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

 การด าเนินงาน ANC คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ตารางท่ี 2  แสดงร้อยละของ ANC คุณภาพ ปีงบประมาณ 2558   

สถานบริการ คลอดทั้งหมด(คน) ANC คุณภาพ(คน) ร้อยละ 
รพ.สต.วังแซ้ม 15 7 46.66 
รพ.สต.บ้านทุ่งเพล 5 5 100.00 
รพ.สต.ท่าหลวง 4 4 100.00 
รพ.สต.อ่างคีรี 11 9 81.82 
รพ.สต.ปัถวี 3 2 66.66 
รพ.สต.บ้านทุ่งบอน 0 0 0 
รพ.สต.บ้านทัพนคร 5 5 100.00 
รพ.สต.หลวงประกอบนิติสาร 3 3 100.00 
รพ.สต.ฉมัน 1 1 100.00 
รพ.สต.มะขาม 6 5 83.33 
รพ.มะขาม 2 1 50.00 

รวม 
55 42 76.36 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสาธารณสุขอ าเภอมะขาม มค.58 
ผลการด าเนินงาน ANC ของ สถานบริการในเขตพ้ืนที่อ าเภอมะขามในการให้บริการ ได้ตามมาตรฐาน 

ANC คุณภาพ ร้อยละ 77.36 ผลการด าเนินงานไม่ได้ตามป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    

 

                                         
“ เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี” 
 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

 เด็กตัง้แต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต ่ากวา่ 6 เดือนแรก กินนมแม่อย่างเดียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ตารางท่ี 3 แสดงร้อยละของเด็กต้ังแต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 6 เดือนแรก 
                กินนมแม่อย่างเดียว  ปีงบประมาณ 2558   

 
สถานบริการ ทารกแรกเกิดอายุ

ครบ  6  เดือน(คน) 
ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 6 
เดือนแรก กินนมแม่อย่าง

เดียว (คน) 

 
ร้อยละ 

รพ.สต.วังแซ้ม 17 12 70.58 
รพ.สต.บ้านทุ่งเพล 4 2 50.00 
รพ.สต.ท่าหลวง 4 2 50.00 
รพ.สต.อ่างคีรี 8 4 50.00 
รพ.สต.ปัถวี 13 12 92.31 
รพ.สต.บ้านทุ่งบอน 4 3 75.00 
รพ.สต.บ้านทัพนคร 18 8 44.44 
รพ.สต.หลวงประกอบนิติสาร 6 1 16.67 
รพ.สต.ฉมัน 12 1 8.33 
รพ.สต.มะขาม 11 9 81.82 
รพ.มะขาม 3 0 0 

รวม 108 54 50.00 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสาธารณสุขอ าเภอมะขาม มค. 58 
เด็กต้ังแต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 6 เดือนแรก กินนมแม่อย่างเดียวในเขตพ้ืนที่อ าเภอมะขาม 

ร้อยละ 50.00 ผลการด าเนินงานได้ตามป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

                                         
“ เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี” 
 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

 เด็ก 0-2 ปีได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ตารางท่ี 4 แสดงร้อยละของเด็ก 0-2ปีได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย ปีงบประมาณ 2558  

สถานบริการ จ านวนเด็ก 
อายุ0 - 2

ปี 
(คน) 

เด็กอายุ0 - 
2ปีได้รับการ

ประเมิน
พัฒนาการ

(คน) 

ร้อยละ พัฒนา 
การปกติ 
(ร้อยละ) 

พัฒนาการ
สงสัยช้า
กว่าปกติ 
(ร้อยละ) 

พัฒนาการ
ผิดปกติ 
 ส่งต่อ 

(ร้อยละ) 

รพ.สต.วังแซ้ม 87 87 100.00 0 0 0 
รพ.สต.บ้านทุ่งเพล 52 52 100.00 0 0 0 
รพ.สต.ท่าหลวง 50 43 86.00 0 0 0 
รพ.สต.อ่างคีรี 93 93 100.00 0 0 0 
รพ.สต.ปัถวี 60 60 100.00 0 0 0 
รพ.สต.บ้านทุ่งบอน 35 35 100.00 0 0 0 
รพ.สต.บ้านทัพนคร 82 82 100.00 0 0 0 
รพ.สต.หลวงประกอบนิติสาร 26 26 100.00 0 0 0 
รพ.สต.ฉมัน 52 40 95.24 0 0 0 
รพ.สต.มะขาม 36 36 100.00 0 0 0 
รพ.มะขาม 44 29 65.90 0 0 0 

รวม 617 583 94.48 0 0 0 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสาธารณสุขอ าเภอมะขาม มค.58 
เด็ก 0-2 ปีในเขตพ้ืนที่อ าเภอมะขามได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัยและผลการตรวจมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ 94.48 ผลการด าเนินงานได้ตามป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    

 

                                         
“ เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
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เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

 การด าเนินงานเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการ 0-5 ปี มีส่วนสูงดี/รูปร่างสมส่วนร้อยละ 70 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี ปี 2558  

หน่วยบริการ (รพ.สต.) เด็ก0-5ปี  
(ราย) 

เด็ก0-5ปี  
ชั่งน้ าหนัก(ราย) 

ชั่งน้ าหนัก 
ร้อยละ 

มีส่วนสูงดี/
รูปร่างสมส่วน 

ร้อยละ 

รพ.สต.วังแซ้ม 128 128 100.00 96 75.00 
รพ.สต.บ้านทุ่งเพล 126 126 100.00 87 96.98 
รพ.สต.ท่าหลวง 96 84 87.50 89 92.71 
รพ.สต.อ่างคีรี 268 268 100.00 253 94.40 
รพ.สต.ปัถวี 115 106 92.17 106 92.17 
รพ.สต.บ้านทุ่งบอน 75 75 100.00 55 94.30 
รพ.สต.บ้านทัพนคร 181 181 100.00 170 93.92 
รพ.สต.หลวงประกอบนิติสาร 107 107 100.00 102 95.33 
รพ.สต.ฉมัน 92 88 85.65 83 94.32 
รพ.สต.มะขาม 107 107 100.00 106 99.07 
รพ.มะขาม 89 61 68.54 52 83.87 

รวม 1,384 1,331 96.17 1,199 90.08 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสาธารณสุขอ าเภอมะขาม พฤษภาคม 2557 

 จากการด าเนินงานเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็ก0-5ปี ของอ าเภอมะขามพบว่าจ านวน
เด็ก0-5ปี ในปี2558 (ไตรมาส1) จ านวน1,384ราย ได้รับการชั่งน้ าหนัก 1,331ราย คิดเป็นร้อยละ 96.17 นั้น 
พบว่ามีส่วนสูงดี/รูปร่างสมส่วน  ร้อยละ 90.08  ผลการด าเนินงานได้ตามป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

                                         
“ เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี” 
 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

2. กลุ่มเด็กปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน 

 เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

ตารางท่ี 6 แสดงร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัย ปีงบประมาณ 2558 

สถานบริการ จ านวนเด็ก 
เด็กอายุ0-

5ปี 
(คน) 

เด็กอายุ0-5 
ได้รับการ
ประเมิน

พัฒนาการ
(คน) 

(ร้อยละ) พัฒนาการ
ปกติ 

 (ร้อยละ) 

พัฒนาการ
สงสัยช้า 
กว่าปกติ 
 (ร้อยละ) 

พัฒนาการ
ผิดปกติ 
(ร้อยละ) 

รพ.สต.วังแซ้ม 128 128 100.00 126 98.2 2  (1.56) 
รพ.สต.บ้านทุ่งเพล 126 126 100.00 126 100.00 0.00 
รพ.สต.ท่าหลวง 96 84 87.50 84 100.00 0.00 
รพ.สต.อ่างคีรี 268 268 100.00 268 100.00 0.00 
รพ.สต.ปัถวี 115 106 92.17 106 100.00 0.00 
รพ.สต.บ้านทุ่งบอน 75 74 100.00 74 100.00 0.00 
รพ.สต.บ้านทัพนคร 181 181 100.00 181 100.00 0.00 
รพ.สต.หลวงประกอบนิติสาร 107 107 100.00 107 100.00 0.00 
รพ.สต.ฉมัน 92 88 85.65 87 84.57 1  (1.14) 
รพ.สต.มะขาม 107 107 100.00 107 100.00 0.00 
รพ.มะขาม 89 61 68.54 61 100.00 0.00 

รวม 1,384 1,330 96.17 1,327 99.77 3 (0.23) 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสาธารณสุขอ าเภอมะขาม พฤษภาคม 2557 

เด็กอายุ0-5ปีในเขตอ าเภอมะขามได้รับการประเมินพัฒนาการ  พบว่ามีพัฒนาการสมวัย ในรอบ 3 
เดือนแรก ปี 2558  ร้อยละ 96.17ผลการด าเนินงานได้ตามป้าหมาย 

 
 

 

 

 

 

 



                                                    

 

                                         
“ เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี” 
 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

3.กลุ่มวัยท างาน 
 สตรี 30-60 ปีท่ีมีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

ผลการด าเนินงาน 

 การด าเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านมนั้น ทุกรพ.สต.สามารถปฏิบัติงานมีผลงานได้ตามเป้าหมาย และ
ครอบคลุมในพ้ืนที่ ซ่ึงด าเนินงานโดยจัดอบรม อสม. ให้มีความรู้และเป็นแกนน าในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า
นม  จากนั้นให้ อสม.ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความส าคัญของ
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม รวมถึงประชาชนสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้ และเพ่ือเป็น
การกระตุ้นให้ประชาชนมีการต่ืนตัวเข้ามารับบริการในการคัดกรองมะเร็งเต้านมต่อไป 

ตารางท่ี 7 ร้อยละของสตรี 30-70 ปีที่มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  ปีงบประมาณ 2558  
สถานบริการ สตรี 30-60 ปี 

ทั้งหมด (คน) 
มีการตรวจเต้านมด้วย

ตนเอง (คน) 
ร้อยละ 

รพ.สต.วังแซ้ม 1346 1256 93.31 
รพ.สต.บ้านทุ่งเพล 724 687 94.89 
รพ.สต.ท่าหลวง 600 330 55.55 
รพ.สต.อ่างคีรี 1502 1340 89.21 
รพ.สต.ปัถวี 515 472 91.65 
รพ.สต.บ้านทุ่งบอน 260 251 96.54 
รพ.สต.บ้านทัพนคร 826 776 93.95 
รพ.สต.หลวงประกอบนิติสาร 732 683 93.31 
รพ.สต.ฉมัน 295 271 91.86 
รพ.สต.มะขาม 910 889 97.69 
รพช.มะขาม 457 378 82.71 

รวม 8167 7333 89.78 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสาธารณสุขสสจ.( WM) ปี 2558 

สตรี 30-60 ปีในเขตพ้ืนที่อ าเภอมะขาม ได้รับความรู้ที่มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองร้อยละ 89.78ผล
การด าเนินงานได้ตามป้าหมายเนื่องจากอยู่ในช่วงด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 



                                                    

 

                                         
“ เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี” 
 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

 สตรี 30-60 ปี ท่ีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสมถึงปี 2558  (ปี 2554-2558) 

      (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
ตารางท่ี 8 แสดงร้อยละของสตรี 30-60 ปีที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสม ปี 2558               
                

สถานบริการ สตรี 30-60 ปี 
ทั้งหมด (คน) 

ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกสะสม(ปี

2554-2558)  คน 

ร้อยละ 

รพ.สต.วังแซ้ม 1,174 669 56.98 
รพ.สต.บ้านทุ่งเพล 560 233 28.76 
รพ.สต.ท่าหลวง 495 263 53.13 
รพ.สต.อ่างคีรี 1237 831 67.18 
รพ.สต.ปัถวี 438 238 54.33 
รพ.สต.บ้านทุ่งบอน 229 82 35.80 
รพ.สต.บ้านทัพนคร 442 385 87.19 
รพ.สต.หลวงประกอบนิติสาร 585 240 41.02 
รพ.สต.ฉมัน 157 26 16.56 
รพ.สต.มะขาม 763 391 26.10 
รพ.มะขาม 295 77 26.10 

รวม 6,375 3,435 53.88 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสาธารณสุขสสจ.( WM)  ปี 2558 
สตรี 30-60 ปีในเขตพ้ืนที่อ าเภอมะขามรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสมถึงปี 2558 ร้อยละ 

53.88 ผลการด าเนินงานไม่ได้ตามป้าหมายเนื่องจากอยู่ในช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    

 

                                         
“ เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี” 
 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

 ประชาชนอายุ 35 ปีขึน้ไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสงู  

          (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 

ตารางท่ี 9 แสดงร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  
ปีงบประมาณ 2558  

สถานบริการ ประชาชนอายุ 15 ปี
ขึ้นไป (คน) 

ได้รับการคัดกรอง
เบาหวาน/ความดันโลหิต

สูง (คน) 

ร้อยละ 

รพ.สต.วังแซ้ม 3,340 3,283 98.29 
รพ.สต.บ้านทุ่งเพล 1,890 1,809 95.71 
รพ.สต.ท่าหลวง 1,434 950 66.25 
รพ.สต.อ่างคีรี 3,954 3,606 91.20 
รพ.สต.ปัถวี 1339 1,286 96.04 
รพ.สต.บ้านทุ่งบอน 650 619 95.223 
รพ.สต.บ้านทัพนคร 2,372 2,346 98.90 
รพ.สต.หลวงประกอบนิติสาร 1,902 1,866 99.84 
รพ.สต.ฉมัน 731 725 99.18 
รพ.สต.มะขาม 2ม499 2,492 99.72 
รพช.มะขาม 704 639 93.61 

รวม 20,815 19,674 95.52 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสาธารณสุขสสจ.( WM) ปี 2558 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2558 อ าเภอมะขาม ด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและ

โรคเบาหวานในกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงร้อยละ 95.52ผล
การด าเนินงานได้ตามป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    

 

                                         
“ เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี” 
 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ตารางท่ี 10 สรุปผลการด าเนินงานคัดกรองโรคเบาหวาน  ในประชากร อายุ35ปีขึ้นไป แยกรายหน่วยบริการ  
                ปีงบประมาณ 2558  

รพ.สต. เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เบาหวาน 

ปกติ เส่ียง 
สงสัยราย

ใหม่ 
รพ.สต.วังแซ้ม 3,340 3,283 98.29 56.11 6.35 0.72 
รพ.สต.บ้านทุ่งเพล 1,890 1,809 95.71 94.97 1.01 0.26 
รพ.สต.ท่าหลวง 1,434 950 66.25 63.39 1.81 0.63 
รพ.สต.อ่างคีรี 3,954 3,606 91.20 91.00 0.13 0.03 
รพ.สต.ปัถวี 1,339 1,286 96.04 91.79 2.54 0.44 
รพ.สต.บ้านทุ่งบอน 650 619 95.223 91.69 2.77 0.77 
รพ.สต.บ้านทัพนคร 2,372 2,346 98.90 96.54 1.72 0.38 
รพ.สต.หลวงประกอบนิติสาร 1,902 1,866 99.84 99.42 0.32 0.10 
รพ.สต.ฉมัน 731 725 99.18 78.39 0.00 0.27 
รพ.สต.มะขาม 2,499 2,492 99.72 99.36 0.36 0.00 
รพช.มะขาม 704 639 93.61 73.44 17.62 2.84 
รวม 20,815 19,674 95.52 85.21 2.37 0.40 

ท่ีมา :รายงาน NCD จากข้อมูลWM ปี 2558 

 จากผลการด าเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานอ าเภอมะขาม ปี2558 พบว่า ร้อยละของ
ประชาชนอายุ 35ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน จ านวน  19 ,674ราย คิดเป็นร้อยละ 95.52 
โดยแยกเป็นกลุ่มปกติ ร้อยละ 85.21กลุ่มเสี่ยง  ร้อยละ 2.37 และกลุ่มคาดว่าป่วย ร้อยละ 0.40 
ผลการด าเนินงานได้ตามป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    

 

                                         
“ เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี” 
 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ตารางท่ี 11 สรุปผลการด าเนินงานคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงแยกรายหน่วยบริการ  
                ปีงบประมาณ 2558   

รพ.สต. เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ความดันโลหิตสูง 

ปกติ เส่ียง 
สงสัยราย

ใหม่ 
รพ.สต.วังแซ้ม 3,340 3,283 98.29 91.11 4.82 2.37 
รพ.สต.บ้านทุ่งเพล 1,890 1,809 95.71 95.50 0.16 0.11 
รพ.สต.ท่าหลวง 1,434 950 66.25 62.69 2.44 1.12 
รพ.สต.อ่างคีรี 3,954 3,606 91.20 90.79 0.38 0.03 
รพ.สต.ปัถวี 1339 1,286 96.04 91.56 4.28 0.45 
รพ.สต.บ้านทุ่งบอน 650 619 95.223 45.54 47.38 2.31 
รพ.สต.บ้านทัพนคร 2,372 2,346 98.90 98.86 0.17 0.08 
รพ.สต.หลวงประกอบนิติสาร 1,902 1,866 99.84 99.32 0.32 0.26 
รพ.สต.ฉมัน 731 725 99.18 83.45 12.18 3.56 
รพ.สต.มะขาม 2ม499 2,492 99.72 98.80 0.84 0.80 
รพช.มะขาม 704 639 93.61 29.69 50.57 14.02 
รวม 20,815 19,674 95.52 88.31 5.07 1.22 

ท่ีมา :รายงาน NCD จากข้อมูล WM ปี 2558 

จากผลการด าเนินงานคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงอ าเภอมะขาม ปี ๒๕๕8 พบว่า ร้อยละของ
ประชาชนอายุ 3๕ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 19 ,674ราย คิดเป็นร้อยละ 
95.52  โดยแยกเป็นกลุ่มปกติ ร้อยละ 88.31กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 5.07 และกลุ่มคาดว่าป่วย ร้อยละ 1.22ผลการ
ด าเนินงานได้ตามป้าหมาย 

 


