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บทสรุปผูบ้ริหาร  (Executive Summary) 
 

  
 ในปีงบประมาณ 2553 โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยได้รับจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาล
ในการด าเนินงานโครงการฯ จ านวน 20,000,000 บาท (ย่ีสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้าง  
องค์ความรู้และพฒันาแนวทางเพ่ือพฒันาต้นแบบในการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยเร่ิมตัง้แตป่ฏิสนธิไป
จนถึงวยัชรา และเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับหน่วยงาน/สถาบนัท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการพฒันาประชากร เพ่ือให้
เกิดการพฒันาประเทศให้เป็นไปอยา่งยัง่ยืนน าไปสูก่ารเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ของสงัคมและมีคณุภาพชีวิต
ท่ีดีเหมาะสมตามยคุสมยั 
  
 ผลผลิตโครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยในปีงบประมาณ 2553  ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการ

จดักิจกรรม/ อบรม เพ่ือหาต้นแบบ (Model)  ซึ่งผลผลิตท่ีได้อยู่ในรูปของกรอบแนวคิด รูปแบบการจดัอบรม 
รูปแบบการด าเนินงาน/ ขัน้ตอนการด าเนินงาน การท าเอกสารเผยแพร่ และคูมื่อ โดยในปีงบประมาณ 2553 

นีท้างโครงการฯ  ได้ผลผลิตท่ีเป็นต้นแบบ (Model)  จ านวนทัง้สิน้ 1  ต้นแบบ  เอกสารเผยแพร่/คูมื่อ  จ านวน 
8  ชดุ มีเครือข่ายท่ีมีเป้าหมายเดียวกนัจ านวน 8 เครือข่าย มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแล้ว จ านวน 
39 แห่ง  ประชาชนรับรู้ถึงปัจจยัเส่ียงและวิธีการป้องกันโรคกว่า ร้อยละ 88 ต้นแบบท่ีพฒันาจากความรู้ท่ี
เป็นองค์รวมจ านวน 11 สาขา หน่วยงานภายนอกขอรับต้นแบบไปใช้แล้ว จ านวน 3 หน่วยงาน มีอบรมให้
หนว่ยงานภายนอก จ านวน 10 ครัง้ กิจกรรมทัง้หมดภายใต้โครงการฯ สามารถด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด
คิดเป็นร้อยละ 73 โดยโครงการฯ แบ่งการด าเนินกิจกรรมตามช่วงอายุเป็น  2  กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กและวยัรุ่น 
และ กลุม่ผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุ ซึง่มีรายละเอียดผลการด าเนินการในแตล่ะกลุม่ ดงันี ้
  
 กลุม่เดก็และวยัรุ่น 
 มีผลผลิต ดงันี ้พฒันาต้นแบบ (Model) คูมื่อการตรวจคดักรอง การดแูลสขุภาพเด็กในโรงเรียนและ
แนวทางการส่งต่อส าหรับครูและพยาบาลอนามยัโรงเรียน โดยพฒันาต้นแบบต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ 
2552 ผ่านการรวบรวมความรู้จากสหสาขาวิชาและการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ 
นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลสามเสนและโรงเรียนพญาไท เพ่ือน าไปใช้ในการดแูลและ
พฒันาศกัยภาพของกลุ่มตวัอย่าง โดยน าต้นแบบมาเผยแพร่/ อบรมการดแูลสุขภาพท่ีดีให้แก่นกัเรียนใน
โรงเรียนและมีเครือข่ายร่วมเพ่ือน าต้นแบบไปใช้ในโรงเรียนระดบัประถมศกึษาตอ่ไป จดัท าเอกสารเผยแพร่ 
จ านวน 6 ชุด เช่น คูมื่อเด็กปฐมวยั แผ่นพบัแนะน าการดแูลผู้ ป่วยกล้ามเนือ้ลีบดเูชน  แผ่นพบัหนงัสือเล่ม -

แรกรามาธิบดี (Bookstart RAMA) และแผน่พบัการเลีย้งลกูด้วยนมแมอ่ยา่งตอ่เน่ือง (หอผู้ ป่วยเดก็ 5)  
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เป็นต้น โดยมีเครือข่ายท่ีมีเป้าหมายเดียวกัน  6 เครือข่าย เช่น เครือข่ายการตรวจสารโลหะหนกัในมารดา

และเด็กแรกเกิด เครือข่ายหนงัสือเล่มแรกรามาธิบดี (Bookstart RAMA) เครือข่ายอนามยัโรงเรียนและ    
การคดักรองสุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างเป็นองค์รวม เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นไทย เป็นต้น และมี
หน่วยงานท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่ายจ านวนทัง้สิน้ 28 แห่ง เช่น  ชุมชนรอบโรงพยาบาลรามาธิบดี (ชุมชนกอง
พลท่ี 1 รักษาพระองค์ ชุมชนเพชรบุรี ซอย7 และชุมชนซอยสวนเงิน) โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาล
สมทุรปราการ โรงเรียนพญาไท และโรงเรียนมธัยมศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษาเขต 1 จงัหวดัเพชรบรีุ เป็นต้น 
ซึ่งกลุ่มตวัอย่างเป้าหมายในแต่ละเครือข่ายท่ีได้เข้าร่วมท ากิจกรรมร่วมกนั สามารถรับรู้ถึงปัจจยัเส่ียง และ
วิธีป้องกันโรคโดยเฉล่ียร้อยละ 85 นอกจากนีมี้การอบรมให้หน่วยงานภายนอก จ านวน 9 ครัง้ เช่น  การ
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและครูเก่ียวกับการดูแลปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนและการป้องกัน กิจกรรม
สานสายใยรัก เรียนรู้ทักษะชีวิต และสร้างเสริมสุขภาพ เน้นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เพ่ือลด
ปัจจัยเส่ียงต่างๆ ในชุมชน 3 ชุมชนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีรับบริการ 30 บาท โรงพยาบาลรามาธิบดี และกิจกรรม 
Train the trainer bookstart  แก่พยาบาลและกมุารแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น 
 
 กลุม่ผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุ
 มีผลผลิต ดงันี ้จดัท าเอกสารเผยแพร่ จ านวน 2 ชุด คือ ชุดคู่มือ “กินให้สนุก มีสุขกับการควบคุม
น า้หนกั” จ านวน  1 เล่ม และชุดการดแูลผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง คือ หนงัสือ 1 เล่ม และส่ือวีดีทศัน์ให้ความรู้จาก
กรณีตวัอย่าง จ านวน 5 เร่ือง โดยมีเครือข่ายท่ีมีเป้าหมายเดียวกัน  2 เครือข่าย คือ เครือข่ายการดูแล
สุขภาพด้านโภชนาการของผู้ ใหญ่และผู้สูงอายุ และเครือข่ายช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพญาติผู้ดแูล
ผู้ ป่วยโรคเรือ้รังในผู้ ใหญ่และผู้สูงอายุ และมีหน่วยงานท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่ายจ านวนทัง้สิน้ 11 แห่ง เช่น 
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ชุมชนโดยรอบกรุงเทพและปริมณฑล สถานีอนามัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และมูลนิธิศูนย์การอบรมทางการศึกษา เป็นต้น ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายในแต่ละ
เครือข่ายท่ีได้เข้าร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน สามารถรับรู้ถึงปัจจยัเส่ียง และวิธีป้องกันโรคโดยเฉล่ียร้อยละ 90 
นอกจากนีมี้การอบรมให้ความรู้เร่ืองสุขภาพและแนวทางการดแูลภาวะทางโภชนาการแก่ชุมชนสวนเงิน 
จ านวน 1 ครัง้  
 
 นอกจากนีโ้ครงการพัฒนาศกัยภาพประชากรไทยร่วมจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการรามาธิบดี 

ประจ าปี 2553 Academic Home coming ระหว่างวนัท่ี 20-25 กันยายน 2553 ณ คณะแพทยศาสตร์-
โรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านการน าเสนอด้วยโปสเตอร์เก่ียวกับวัตถุประสงค์และผลการด าเนินงานของ

โครงการฯ และร่วมจัดบูทให้ความรู้ในภาคประชาชน คือ กิจกรรมการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง (Bookstart 
RAMA) และกิจกรรมการเลีย้งลกูด้วยนมแม่”  ซึ่งได้รับความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจากประชาชนและ
บคุลากรโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นจ านวนมาก 
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 การด าเนินงานด้านงบประมาณ ขณะนีมี้การเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือใช้ในกิจกรรม เป็นจ านวน
ทัง้สิน้  12,013,145 บาท (สิบสองล้านหนึง่หม่ืนสามพนัหนึ่งร้อยส่ีสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือ 7,986,855 บาท  
(เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหม่ืนหกพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน ) ซึ่งทางโครงการฯ จัดท าแผนการใช้
งบประมาณปี 2553 ท่ียังคงเหลือต่อเน่ืองจนถึงวันท่ี  31 ธันวาคม 2553 เพ่ือให้กิจกรรมต่างๆ สามารถ
ด าเนินการตอ่ไปให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

__________________________________________________________________________________ 
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กิจกรรม 

โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย 

 การน าเสนอวตัถุประสงค์และผลการด าเนินงานของโครงการฯ ในงานประชุมวิชาการรามาธิบดีประจ าปี 
2553 Academic Home coming ระหว่างวนัท่ี 20- 25 กนัยายน 2553 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล-
รามาธิบดี 
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กิจกรรม 

กิจกรรมกลุ่มเด็กและวยัรุน่ 

 

 
กิจกรรม“ สานสายใยรัก เรียนรู้ทักษะชีวิต และ

สร้างเสริมสขุภาพ เน้นการสร้างความสมัพนัธ์ในครอบครัว”  
แก่ เด็กวัย รุ่น พ่อแม่  ห รือผู้ ปกครองชุมชนกองพลท่ี 1      
รักษาพระองค์ ชมุชนเพชรบรีุ ซอย7 และชมุชนซอยสวนเงิน  
วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2552 ณ ชมุชนกองพลท่ี1 รักษาพระองค์ 

 

 

 

 
“การอบรมและพัฒนาแกนน านักเรียนใน

โรงเรียนให้เป็นเยาวชนต้นแบบ” แก่นกัเรียนแกนน าท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมและแกนน าเยาวชนในชุมชน 3 
ชุมชน  ท่ีอยู่ ใน พื น้ ท่ี  30บาทของโ รงพยาบาล
รามาธิบดี คือ ชุมชนกองพลท่ี 1 รักษาพระองค์ 
ชุมชนเพชรบุรี ซอย 7 และชุมชนซอยสวนเงิน วนัท่ี 
11–13 มีนาคม 2553 ณ เคียงทะเลรีสอร์ท จ.ระยอง 

 
 

 
 

“การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคู่มือการ -
ตรวจคัดกรอง การดูแลสุขภาพเด็กในโรงเรียนและแนว-
ทางการส่งต่อส าหรับครู  และพยาบาลอนามยัโรงเรียน” 
วนัท่ี 4 และ 23 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมเล็ก ภาควิชา
กมุารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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  “การสร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาลศูนย์
จังหวัดล าปาง  เ พ่ื อการ ป้องกัน โรคพันธุ กร รม 
(ก ล้ามเ นื อ้ลีบดู เชน )   เ กิดซ า้อีกในครอบครัว ”         
(ครัง้ท่ี 1) ระหวา่งวนัท่ี 20-22 มีนาคม 2553     
ณ โรงพยาบาลศนูย์ล าปาง  
 

 
 

 
 
 
 
“กิจกรรม Train the trainer bookstart” 

แก่พยาบาลและกมุารแพทย์ จ านวน 2 รุ่น 
วนัท่ี 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2553 ณ  ห้องเรียน 
อาคารเรียนรวม 
 

 

 

  

 

“การอบรมระบบดแูลช่วยเหลือ และการใช้
โปรแกรมคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น”        
แก่นกัเรียน และอาจารย์ในโรงเรียนมธัยมศกึษา
ในเขตพืน้ท่ีการศกึษาเขต 1 จงัหวดัเพชรบรีุ  
เดือน กนัยายน  2553  
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“กิจกรรมหนังสือเล่มแรก โรงพยาบาลรามาธิบดี 
(BookstartRAMA)”  เ ป็ น น วั ต ก ร ร ม ให ม่ ท่ี เ ร่ิ ม ท่ี
โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการส่งเสริมให้พ่อแม่อ่าน
หนงัสือให้ลกูฟัง ในขณะเดก็ป่วยและเด็กปกติ (อายุ 4-
9 เดือน) ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2553 ณ 
หอผู้ ป่วยเดก็5 เดก็1 และหน่วยตรวจผู้ ป่วยนอกเดก็   

 
 

 
 
 “ กิ จ ก ร ร ม ก า ร อ่ า น หนั ง สื อ ใ ห้ ลู ก ฟั ง 

(Bookstart RAMA) และกิจกรรมการเลีย้งลกูด้วย
นมแม่ ”  ใน ง านประชุม วิ ชาการ ร ามา ธิบดี              
ประจ าปี 2553 Academic Home Coming 
ระหว่างวนัท่ี 24-25 กันยายน (ภาคประชาชน) 
2553 ณ ชัน้ 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม-
ด้านการแพทย์ 
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กิจกรรม 

กิจกรรมกลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 

 

 
 การอบรม“สารโลหะหนกักบัชีวิตประจ าวนั” 
เพ่ือให้ความรู้และตอบข้อซกัถามเก่ียวกบัความเสี่ยง
ตอ่การถูกสมัผสัและอนัตรายต่อสขุภาพแก่บุคลากร
คณะฯ วนัท่ี 17 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม ABC 
ชัน้ 5 อาคารศนูย์การแพทย์สิริกิต์ิ 

 
 
 

 
 

   

 กิจกรรมการส ารวจและติดตามภาวะทาง

โภชนาการในกลุ่มบุคลากรคณะฯ ระหว่างวันท่ี 26 

เมษายน ถงึ 4 มิถนุายน 2553 และติดตามเป็นเวลา 3 

เดือน ระหว่างวนัท่ี 5 สิงหาคม ถึง 3 กนัยายน 2553 

ณ ห้องตรวจธาลสัซีเมีย อาคารปัจจบุนัพยาบาล ชัน้ 1 

  

 

 

  การส ารวจและติดตามตอ่เน่ืองสมรรถภาพสมอง 
และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเสื่อมสมรรถภาพสมองในวยั
ผู้ ใหญ่และผู้สงูอายุไทย ระหว่างวนัท่ี 7 ถึง 21 มิถุนายน 
2553 ณ ศนูย์สง่เสริมสขุภาพ อาคารเรียนรวม ชัน้ 1  
 
 
 



9 
 

กิจกรรม 

กิจกรรมกลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 

 

 
 การอบรมเร่ือง “สมดุลพลังงาน” ให้กับ
บคุลากรคณะฯ ท่ีได้รับการส ารวจพบว่ามีความเสี่ยง
ตอ่การเกิดภาวะ metabolic syndrome เม่ือวนัท่ี 20 
มิถนุายน 2553 ณ ห้องเรียน 631-632 อาคารเรียน-
รวม ชัน้ 3 ร่วมกบัการจดัโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจ
และการลดน า้หนกัด้วยการออกก าลงักายตามความ
เหมาะสมในแตบ่ริบทของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  

 
 
 

  

“การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนารูปแบบ

การให้ความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคเพ่ือ

การดูแลตนเองในผู้ ท่ีมีน า้หนักเกินและโรคอ้วนลงพุง” 

ระหว่างวันท่ี  20 มิถุนายน ถึง 19 กันยายน 2553         

ณ ห้องประชมุอรรถสิทธ์ิ ชัน้ 5 ศนูย์การแพทย์สิริกิต์ิ 

 

 

  กิจกรรมการส ารวจและติดตามภาวะทาง
โภชนาการในชุมชนรอบกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งได้รับ
การตอบรับอย่างดีจาก 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางบ่อ 
ชุมชนวดัไก่เตีย้ ชุมชนซอยสวนเงิน ชุมชนย่านศาลายา 
ชุมชนย่านเหม่งจ๋าย ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือน
กนัยายน 2553 
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เอกสารคู่มือ/แผ่นพบั 

กลุ่มเด็กและวยัรุน่ 

 
 เอกสารคู่มือ 

 
 
 
 
คูมื่อการตรวจคดักรอง การดแูลสขุภาพเดก็ในโรงเรียนและ
แนวทางการสง่ตอ่ส าหรับครู  และพยาบาลอนามยัโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      คูมื่อเดก็ปฐมวยั  
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 แผ่นพับ 
 
 
แผน่พบั 
โรคโครโมโซมผิดปกติ 
 
 
 
                                             แผน่พบั 
                                                              โรคกล้ามเนือ้ลีบดเูชน   
 
 
 
แผน่พบั 
หนงัสือเลม่แรก รามาธิบดี  
(Bookstart RAMA) 
                                                            แผน่พบั 
                                                      การเลีย้งลกูด้วยนมแม่ 
                                                              อยา่งตอ่เน่ือง  
                                                      (หอผู้ ป่วยเด็ก 5) 
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เอกสารคู่มือ/แผ่นพบั 

กลุ่มผูใ้หญแ่ละผูสู้งอายุ 

 

เอกสารคู่มือ 

 

 

คูม่ือการอา่นฉลากโภชนาการของเคร่ืองปรุงรสและอาหารแปรรูป 

 

 

 

 

คูม่ือการอา่นฉลากโภชนาการของขนมขบเคีย้วและเคร่ืองดื่ม 

 

 

 

 

คูม่ือการบริโภคอาหารจานเดียว 
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คูม่ือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิต 

 

 

 

 

 

 

คูม่ือการกินให้สนกุ มีสขุกบัการควบคมุน า้หนกั 

 

 

 

 

แผ่นพับ 

 

 

เร่ืองน่ารู้เก่ียวกบัอาหารแลกเปลี่ยน  

และ Fit& Firm กบั”ยางยืด” 
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สารบญั 

 

      หน้า 
                        
  

 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary)      1-3 
 กิจกรรมโครงการฯ         4 

 กลุม่เดก็และวยัรุ่น        5-7 

 กลุม่ผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ         8-9 
 เอกสารคูมื่อ/แผน่พบั 

 กลุม่เดก็และวยัรุ่น                 10-11 

 กลุม่ผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ                 12-13 
 สารบญั                    14-16 
 บทน า                    17-19 
 บทท่ี 1 โครงสร้างองค์กร                  20-21 
 บทท่ี 2 ผลการด าเนินงานกลุ่มเดก็และวยัรุ่น                          22-59 
 บทท่ี 3 ผลการด าเนินงานกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ               60-74 
 บทท่ี 4 รายรับ-รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2553              75 
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สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี                    หน้า 
1    ผลผลิตการด าเนินงานกลุม่เดก็และวยัรุ่น       24 
2   จ านวนครอบครัว/ ผู้ ป่วย/ ญาตท่ีิได้รับการติดตามตรวจยีน และป้องกนัการเกิดโรคซ า้ 28 
3 พฤตกิรรมการให้อาหารท่ีไมเ่หมาะสมในทารกอาย ุ4 – 12 เดือน (จ านวน 191 คน)  33 
4 แสดงความชกุของการขาดสงักะสีและเหล็กในทารก     34 
5 การบรรลวุตัถปุระสงค์ทัว่ไป        35 
6 แสดงจ านวนและร้อยละของเดก็นกัเรียนท่ีมีปัญหาโลหิตจางจ าแนกตามระดบัชัน้  47 
7 แสดงคา่คะแนนเฉล่ียของทกัษะการค านวณ (Arithmetic) ความจ าระยะสัน้   48                         
 และสมาธิ (Digit span) ในเดก็นกัเรียนท่ีมีภาวะโลหิตจาง 
8  เปรียบเทียบข้อมลูพืน้ฐานระหวา่งแมว่ยัรุ่นและแมว่ยัผู้ใหญ่     53 
9  การเลีย้งด ูและสขุภาพของบตุรแมว่ยัรุ่น และแมว่ยัผู้ใหญ่     55 
10 เปรียบเทียบภาวะโภชนาการของทารกระหวา่งแมว่ยัรุ่นและแมว่ยัผู้ใหญ่   56 
11  เปรียบเทียบพฒันาการ 4 ด้านของทารกเกิดจากแมว่ยัรุ่นและแมว่ยัผู้ใหญ่   56 
12 แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การเลีย้งดทูารก     57 
13 จ านวนผู้ เข้ารับบริการท่ีคลินิกวยัรุ่น รพ.รามาธิบดี      58 
14 จ านวนผู้ เข้ารับบริการ hotline สายดว่นสขุภาพ      58 
15 ผลผลิตการด าเนินงานกลุม่ผู้ ใหญ่และผู้สงูอาย ุ     61 
16 แสดงผลการคดักรองของผู้ ท่ีไมผ่า่นให้เข้าร่วมกิจกรรมการส ารวจติดตามสมรรถภาพสมอง 70 
17 คา่เฉล่ียของ BMI, MMSE และ Biochemical analysis ของกลุม่ศกึษาแยกตามเพศ  71 
18 ข้อมลูเบือ้งต้นของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม       72 

19 การเปล่ียนแปลงน า้หนกัตวั องค์ประกอบร่างกาย และผลการตรวจเลือด   73 
20 แผนรายรับ รายจา่ยใช้จริง และงบคงเหลือ ในหมวดการเงินตา่งๆ    75 
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สารบัญแผนภูมิ 
 
แผนภูมิท่ี                     หน้า 
 
1    เปรียบเทียบการด าเนินกิจกรรมของกลุม่เดก็และวยัรุ่นกบัแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 24 
             พ.ศ. 2552-2554 ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ                      
2 ล าดบัการวิเคราะห์ผลและการติดตามเบือ้งต้น จากรพ.สมทุรปราการ และรพ.รามาธิบดี 26 

3  ต้นแบบด้านการให้บริการงานอนามยัในโรงเรียนและการคดักรองสขุภาพเด็กวยัเรียน  42 
4 ผลการตรวจคดักรองทางสขุภาพเดก็นกัเรียน      44 
5 สรุปผลการตรวจคดักรองภาวะโลหิตจางในเดก็นกัเรียน     46 
6 ต้นแบบการตรวจคดักรองในการหาปัจจยัเส่ียงภาวะทางโภชนาการ    62 
7 แสดงกลุม่อายขุองผู้ เข้าร่วมกิจกรรมการส ารวจตดิตามสมรรถภาพสมอง   70 
8 สดัสว่นของภาวะอ้วนในกลุ่มผู้ เข้ารับการอบรม      73 
9 แสดงสดัสว่นการลดน า้หนกัตวัลงได้ เม่ือเปรียบเทียบจากคา่น า้หนกัตวัเร่ิมต้น  74 
 ของผู้ เข้ารับการอบรม 
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บทน า 
 

ส านักงานช่ัวคราว 
 อาคารปัจจบุนัพยาบาล บริเวณเวชศาสตร์ฉกุเฉิน (เก่า) ชัน้ลอย  
 เบอร์โทรศพัท์ 02-201-0307 โทรสาร   02-201-0306 
 

สภาพปัญหาความต้องการ 
 ประชากรเป็นองค์ประกอบส าคญัในการพัฒนาประเทศ การมีประชากรท่ีมีคุณภาพเป็นความ
ปรารถนาสงูสดุของทกุประเทศ เน่ืองจากเป็นปัจจยัหลกัในการพฒันาสงัคมและประเทศชาติ ปัจจบุนัปัญหา
การดแูลสุขภาพเกิดขึน้ในทุกช่วงวยัของประชากร ตัง้แต่ทารกในครรภ์ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอในการ
พฒันาสมองให้เจริญเติบโตอย่างเต็มท่ี มีรายงานการศกึษาพบว่าพฒันาการของเด็กปฐมวยัโดยรวมลดลง
จากปี 2547 เด็กวยัเรียนและวยัรุ่นมีปัญหาเร่ืองการบริโภคสารอาหารไม่ครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสม 
เกิดความชะงกังนัในด้านการเจริญเติบโตทางร่างกายและสมอง กลายเป็นผู้อ่อนแอ เฉ่ือยชา และไม่ฉลาด
เฉลียว นอกจากนัน้ยงัมีปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงและไม่เหมาะสม ในวยัท างานมีปัญหาด้านสขุภาพและความ
รุนแรงในครอบครัว รวมทัง้แนวโน้มของจ านวนผู้สูงอายไุทยในปัจจุบนัท่ีเพิ่มมากขึน้ อาจมีภาวะเส่ียงและ
ปัญหาต่างๆ ทัง้ทางด้านสุขภาพ กาย ใจ เศรษฐกิจและสงัคม ประเทศไทยจ าเป็นต้องเตรียมตวัเพ่ือรับกับ
สถานการณ์ปัญหาของผู้สูงอายใุนอนาคตอนัใกล้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมใน
ระบบบริการตา่งๆเพื่อให้ผู้สงูอายมีุคณุภาพชีวิตและสขุภาวะท่ีดีท่ีสดุ  
 ดงันัน้ การพฒันาศกัยภาพประชากรไทยจงึต้องเร่ิมตัง้แตป่ฏิสนธิตอ่เน่ืองไปจนถึงวยัชราอย่างครบ-
วงจรโดยใช้องค์ความรู้ทางการแพทย์และหลกัการสร้างเสริมสขุภาพท่ีถกูต้องและทนัสมยัตลอดจนเป็นองค์-
ความรู้ท่ีได้พฒันาจากศาสตร์ท่ีได้ค้นคว้าจากหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์และสงัคมท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพฒันา
เป็นต้นแบบในการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยอย่างเป็นองค์รวม และเผยแพร่องค์ความรู้หรือต้นแบบนัน้
ให้กับหน่วยงาน สถาบนั ท่ีมีหน้าท่ีหลักในการพัฒนาประชากร ด าเนินการขยายผลไปสู่ระดบัประเทศ 
เพ่ือให้เกิดการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยอยา่งเป็นรูปธรรม          
 
เป้าหมายของโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย 

เพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนาแนวทางเพ่ือเป็นต้นแบบในการดแูลประชากรไทย โดยเร่ิมตัง้แต่
ปฏิสนธิไปจนถึงวยัชราอย่างครบถ้วน ทัง้ด้านการดแูลสุขภาพและการส่งเสริมพฒันาให้เต็มตามศกัยภาพ
ของมนุษย์คนหนึ่งในทุกช่วงวัย ซึ่งอ้างอิงจากหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดย
ประยกุต์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีสดุในการด าเนินการ เพ่ือน าไปสู่การเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ของสงัคมและ     
มีคณุภาพชีวิตท่ีดีเหมาะสมตามยคุสมยั โครงการได้แบง่การด าเนินกิจกรรมเป็น  2  กลุ่มหลกั  คือ  กลุ่มเด็ก
และวยัรุ่น  และกลุม่ผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุ  
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กลุ่มเป้าหมาย 

สถาบนัหรือชมุชนท่ีจะน าองค์ความรู้ไปใช้พฒันาประชากรในพืน้ท่ี และประชาชนทกุชว่งอาย ุ

พืน้ท่ีเป้าหมาย   
สถาบนัหรือชมุชนทัว่ประเทศไทย    
(ในระยะแรกเป็นช่วงพฒันาต้นแบบ  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  บุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดีและ

ชมุชนรอบโรงพยาบาลรามาธิบดี) 
ผลผลิตของโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย  

โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย  ด าเนินการพัฒนาต้นแบบและเผยแพร่ให้กับประชาชน /
หนว่ยงาน/สถาบนั  เพ่ือน าไปใช้ในการดแูลและพฒันาศกัยภาพของประชากร  ดงันี ้

1) บคุคลท่ีมีสขุภาพปกตจิะเน้นท่ีการสง่เสริมสขุภาพ การค้นหาและป้องกนัโรคก่อนท่ี 

จะเกิดภาวะทพุพลภาพขึน้   
2) บคุคลท่ีเจ็บป่วยจะได้รับการดแูลอยา่งเหมาะสม   
ต้นแบบโครงการฯ เป็นต้นแบบท่ีพฒันาจากทีมสหสาขาวิชาและจะด าเนินการเผยแพร่  อบรม  และ

ประยุกต์ให้เข้ากับปัญหาของแต่ละพืน้ท่ี  เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากชุมชนและสังคมท่ีจะน าต้นแบบไป
พฒันาศกัยภาพของประชากรไทย โดยในระยะเร่ิมแรกจะเป็นต้นแบบน าร่องท่ีพัฒนาศกัยภาพอย่างเป็น

องค์รวมโดยอาศยัหลกัการบริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสขุภาพ ซึ่งคลอบคลมุทัง้ทางกาย(body) 
จิต(mind) สงัคม(society) และจิตวิญญาณ(soul) ผา่นกลุม่ตวัอย่างและการจดักิจกรรมรวมทัง้ท าการพฒันา
ต้นแบบน าร่องอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้เกิดเป็นต้นแบบพฒันาศกัยภาพประชากรไทย อนัจะน าไปสู่การขยาย
ผลในระดบัประชาชน ชมุชน สงัคม และระบบสาธารณสขุตอ่ไป เพ่ือให้ประชากรไทยสามารถพฒันาได้เต็ม
ตามศกัยภาพ สง่ผลให้เกิดพลงัขบัเคล่ือนในการพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยืน  
 ในปีงบประมาณ 2553 โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยได้รับจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาล
ในการด าเนินงานโครงการฯ จ านวน 20,000,000 บาท (ย่ีสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้ด าเนินโครงการฯ ตาม
ลกัษณะผลผลิตดงักลา่วข้างต้น ด้วยการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ แบง่เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 

 
1. กลุ่มเดก็และวัยรุ่น คือ กลุ่มบุคคลที่มีช่วงอายุตัง้แต่ ก่อนปฎิสนธิ จนถงึ 18 ปี 

มีจ านวนทัง้สิน้ 10 กิจกรรมหลกั 13 กิจกรรมยอ่ย คือ 
1. การตรวจสารโลหะหนกัในมารดาและสายรกของทารกแรกเกิด 
2. การพฒันารูปแบบโรคพนัธุกรรมเพื่อสาธารณสขุ (เพ่ือแมแ่ละเดก็) 
3. การดแูลทารกเกิดก่อนก าหนดอยา่งตอ่เน่ืองและรอบด้าน 
4. การวินิจฉยัทารกในครรภ์ด้วย cell free fetal DNA ในเลือดมารดา 
5. การฝากครรภ์รูปแบบใหมร่ามาธิบดี 
6. คลินิกสขุภาพเดก็ดี  
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6.1  หนงัสือเลม่แรกรามาธิบดี (Bookstart RAMA) 
6.2  การพฒันารูปแบบการสง่เสริมภาวะโภชนาการท่ีดี และการเจริญเตบิโตเตม็ศกัยภาพ 

ในเดก็ปฐมวยั 
6.3 การดแูลทนัตสขุภาพแก่มารดาและเดก็ปฐมวยัแบบบรูณาการ 
6.4 การศกึษาการปนเปือ้นของสาร hexestrol ในคน Contaminated Hexestrol  

Residues in Human       
7. การพฒันาต้นแบบการสง่เสริมการเลีย้งลกูด้วยนมแมใ่นโรงพยาบาลรามาธิบดี 
8. อนามยัโรงเรียนและการคดักรองสขุภาพเดก็วยัเรียนอยา่งเป็นองค์รวม 
9. การพฒันาทกัษะชีวิตและทกัษะสขุภาพเดก็วยัเรียน  
10. เครือขา่ยสร้างเสริมสขุภาพวยัรุ่นไทย  

2. กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คือ กลุ่มบุคคลที่มีช่วงอายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป 
มีจ านวนทัง้สิน้ 9 กิจกรรมหลกั 11 กิจกรรมยอ่ย คือ 

1. การพฒันาศกัยภาพและรูปแบบการดแูลสขุภาพด้านโภชนาการของผู้ใหญ่  
2. การพฒันาความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้ใหญ่  
3. การจดัการและการลดความเส่ียงการเกิดโรคเรือ้รังในผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุ

 3.1 การสง่เสริมความสามารถของบคุลากรในการรักษาสมดลุพลงังานตอ่การควบคมุ  
       ภาวะ metabolic syndrome 

4.   The Environmental Genomic Project : ฐานข้อมลูความหลากหลายทางพนัธุกรรมของ     
   xenobiotic metabolism genes และ environmental exposure  

5.   การส ารวจและประเมินระดบัโลหะหนกัในกลุม่ผู้ใหญ่และผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพและ  
   ปริมณฑล 

6.   การพฒันารูปแบบชว่ยเหลือและสร้างเสริมสขุภาพญาตผิู้ดแูลผู้ ป่วยโรคเรือ้รังในผู้ใหญ่ 
  และผู้สงูอาย ุ

7.   การดแูลผู้สงูอายอุยา่งครบวงจรและตอ่เน่ือง  
   7.1 ความชกุของภาวะทพุโภชนาการในผู้ ป่วยไทยท่ีเป็นโรคสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ 
   7.2 การส ารวจและตดิตามตอ่เน่ืองสมรรถภาพสมอง และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือม 
         สมรรถภาพสมอง ในวยัผู้ใหญ่และผู้สงูอายไุทย 
   7.3 การพฒันารูปแบบการดแูลผู้ ป่วยสงูอายใุนโรงพยาบาลและการดแูลตอ่เน่ืองท่ีบ้าน 

8.   รูปแบบการให้ความรู้และการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการบริโภคเพ่ือการดแูลตนเองในผู้ ท่ีมี 
  น า้หนกัเกินและโรคอ้วนลงพงุ 

9.   การเปรียบเทียบภาวะสขุภาพของผู้สงูอายท่ีุเป็นและไมเ่ป็นนกักีฬาวิ่ง 
_____________________________________________________________________
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บทที่ 1 

โครงสรา้งองคก์ร 
โครงสร้างองค์กร 

ผูใ้หญ่ อาย ุ18-40 ปี ผูสู้งอาย ุอาย ุ40 ปีข้ึนไป

กลุ่มเจ็บป่วยและทุพพลภาพ

(ก่อนปฎิสนธิ-ก่อน18ปี) (18 ปี-ก่อนเสียชีวิต)

อาย ุ18 ปี ข้ึนไป

หญิงตั้งครรภแ์ละทารกแรกเกิด เด็กปฐมวยั เด็กวยัเรียน วยัรุ่น กลุ่มสุขภาพดี

โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย

กลุ่มเด็กและวยัรุ่น กลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ
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คณะกรรมการอ านวยการโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามค าสัง่คณะฯท่ี 339/2552 ลงวนัท่ี 17 มิถนุายน 

2552 ได้แต่งตัง้คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ เพ่ือให้การด าเนินงานตรงตามผลผลิตท่ีได้ก าหนดไว้ 
และการด าเนินกิจกรรมตา่งๆเป็นไปได้อยา่งราบร่ืน โดยมีรายช่ือคณะกรรมการอ านวยการ ดงัตอ่ไปนี ้

 
คณะกรรมการอ านวยการโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย 

            ศาสตราจารย์รัชตะ  รัชตะนาวิน  ท่ีปรึกษา 
1. ศาสตราจารย์วินิต    พวัประดษิฐ์  ประธานกรรมการ   
2. ศาสตราจารย์ชชัลิต  รัตรสาร   รองประธานกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์นิชรา   เรืองดารกานนท์   รองประธานกรรมการ    

4. ศาสตราจารย์สวุรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ์ กรรมการ 
5. ศาสตราจารย์รุจา  ภู่ไพบลูย์  กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์อมุาพร  สทุศัวรวฒุิ  กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์พญัญ ู พนัธ์บรูณะ  กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ประคอง อินทรสมบตัิ  กรรมการ 
9. อาจารย์สิรินทร   ฉนัศริิกาญจน  กรรมการ 
10. อาจารย์อรพิชญา  ไกรฤทธ์ิ   กรรมการ 
11. ดร.จินตนา   ศริิวราศยั  กรรมการ  
12. นางเรวดี     รุ่งจตรุงค์       กรรมการ 
13. นางวิลาวณัย์   ประสารอธิคม        กรรมการ 
14. แพทย์หญิงสธุาทิพย์  เอมเปรมศลิป์  กรรมการและเลขานกุาร 
15. นางสาววิว   วงศ์ลดารมย์  ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
16. นายดษุฎี   มณีสวุรรณรัตน์  ผู้ชว่ยเลขานกุาร 

 
___________________________________________________________ 
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บทที่2 

ผลการด าเนินงานกลุ่มเด็กและวยัรุน่ 

 

กลุ่มเด็กและวยัรุ่น มีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และพฒันาแนวทางเพ่ือพฒันาต้นแบบใน
การพัฒนาศกัยภาพประชากรไทยโดยเร่ิมตัง้แต่ปฏิสนธิไปจนถึงวัยรุ่น และเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านัน้
ให้กบัหนว่ยงาน/สถาบนัท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการพฒันาประชากร  

 
ในปีงบประมาณ 2553 มีการด าเนินงานจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายขึน้ โดยกิจกรรมท่ีเข้าร่วม

โครงการฯ กลุม่เดก็และวยัรุ่น มีจ านวน 10 กิจกรรมหลกั โดยมีกิจกรรมยอ่ยรวมทัง้สิน้ 13 กิจกรรม ดงันี ้
 

1. การตรวจสารโลหะหนกัในมารดาและสายรกของทารกแรกเกิด 
2. การพฒันารูปแบบโรคพนัธุกรรมเพื่อสาธารณสขุ (เพ่ือแมแ่ละเดก็) 
3. การดแูลทารกเกิดก่อนก าหนดอยา่งตอ่เน่ืองและรอบด้าน 
4. การวินิจฉยัทารกในครรภ์ด้วย cell free fetal DNA ในเลือดมารดา 
5. การฝากครรภ์รูปแบบใหมร่ามาธิบดี 
6. คลินิกสขุภาพเดก็ดี  

6.1  หนงัสือเลม่แรกรามาธิบดี (Bookstart RAMA) 
6.2  การพฒันารูปแบบการสง่เสริมภาวะโภชนาการท่ีดี และการเจริญเตบิโตเตม็ศกัยภาพ 

ในเดก็ปฐมวยั 
6.3 การดแูลทนัตสขุภาพแก่มารดาและเดก็ปฐมวยัแบบบรูณาการ 
6.4 การศกึษาการปนเปือ้นของสาร hexestrol ในคน Contaminated Hexestrol  

Residues in Human       
7. การพฒันาต้นแบบการสง่เสริมการเลีย้งลกูด้วยนมแมใ่นโรงพยาบาลรามาธิบดี 
8. อนามยัโรงเรียนและการคดักรองสขุภาพเดก็วยัเรียนอยา่งเป็นองค์รวม 
9. การพฒันาทกัษะชีวิตและทกัษะสขุภาพเดก็วยัเรียน  
10. เครือขา่ยสร้างเสริมสขุภาพวยัรุ่นไทย  
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กิจกรรมในโครงการฯ กลุ่มเด็กและวัยรุ่น เทียบกับกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2552-2554 ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี นายอภสิิทธ์ิ เวชชาชีวะ   

 
สอดคล้องกับนโยบายท่ี 3 คือ นโยบายสงัคมและคณุภาพชีวิต  ประเด็นนโยบายท่ี 3.3 นโยบาย 

ทางด้านสาธารณสุข เป้าหมายเชิงนโยบายข้อท่ี 3.3.2 ประชาชนมีสุขภาพอนามยัดี มีพฤติกรรมสุขภาพ
เหมาะสมสามารถควบคมุและลดปัจจยัเส่ียงตอ่โรคเรือ้รัง  

จากแผนปฏิบัติราชการแผ่นดินของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ กระทรวง
สาธารณสขุได้รับนโยบายและจดัท าแผนปฏิบตัริาชการ 4 ปี กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2552-2555 ขึน้ โดย
หวัข้อท่ีสอดคล้องกบัโครงการฯ  คือ  ประชาชนกลุ่มเด็กและเยาวชน อายรุะหว่าง 6-15 ท่ีอยู่ในสถานศกึษา
มีพฤตกิรรมสขุภาพท่ีจ าเป็นตามแนวทางสขุบญัญตัแิหง่ชาต ิร้อยละ 65 ภายในปี 2555  

นอกจากนีส้อดคล้องกบัแผนปฏิบตัริาชการ 4 ปี (2552-2555) ของกรมอนามยั ประเด็นยทุธศาสตร์
ท่ี 2 พฒันาอนามยัแมแ่ละเดก็ มีเป้าหมายการให้บริการท่ี 2 คือ การผลิต พฒันาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวตักรรมด้านการสง่เสริมสขุภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม  และการพฒันาองค์กร  

ผลผลิตท่ีก าลังด าเนินงานอยู่ขณะนี ้ คือ โครงการหนังสือเล่มแรกส าหรับเด็ก โครงการควบคุม
ป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน  และโครงการลกูครบ 32 สมองดี เร่ิมต้นท่ี 6 สปัดาห์ก่อนตัง้ครรภ์ เป็นต้น 

 
จากแผนปฏิบตัริาชการแผน่ดนิของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เทียบกบักิจกรรม

โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย กลุม่เดก็และวยัรุ่น สามารถแบง่ได้เป็น 3 กลุม่ ดงัแผนภมูิท่ี 1  
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แผนภูมทิี่ 1  เปรียบเทียบการด าเนินกิจกรรมของกลุม่เดก็และวยัรุ่นกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2552-2554 ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ 1-3 คือ โครงการท่ีกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ก าลงัเร่งด าเนินการอยู ่
 

ในปีงบประมาณ 2553 ผลผลิตการด าเนินงานกลุม่เดก็และวยัรุ่น (ตารางท่ี 1) มีดงันี ้
 ตารางท่ี 1 ผลผลิตการด าเนินงานกลุม่เดก็และวยัรุ่น 

ผลผลิต  หน่วยนับ  เป้าหมาย  ผลผลิต 

ต้นแบบในการพฒันาประชากร ต้นแบบ 3 1 

มีการจดัท าเอกสารเผยแพร่อยา่งน้อย ชดุ 3 6 

มีเครือขา่ยท่ีมีเป้าหมายเดียวกนัจ านวน เครือข่าย/แหง่ 3 6/28 

ประชาชนในกลุม่เป้าหมายรับรู้ถึงปัจจยัเส่ียง วิธีการป้องกนัโรค ร้อยละ 80 85 

มีต้นแบบท่ีเป็นการพฒันาจากความรู้อยา่งเป็นองค์รวม สาขา 3 8 

มีหนว่ยงานภายนอกขอรับต้นแบบการพฒันาไปใช้อยา่งน้อย  แหง่ 2 4 

มีการจดัอบรมให้หนว่ยงานภายนอก ครัง้ 1 9 

ร้อยละของกิจกรรมย่อยท่ีด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด ร้อยละ 70 80 

โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย: กลุม่เด็กและวยัรุ่น 

นโยบายของรัฐที่ก าลงัเร่งรัด นโยบายของรัฐด้านสาธารณสขุทัว่ไป ด้านการแพทย์ 

- หนงัสอืเลม่แรก 

(โครงการหนังสือเล่มแรกส าหรับเด็ก1) 
- การดแูลวยัรุ่นอยา่งเป็นองค์รวม 

- ภาวะโภชนาการ(ไอโอดีน) 
(โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน และโครงการลูกครบ 32 สมองดี 
เร่ิมต้นที่ 6 สัปดาห์ก่อนต้ังครรภ์2) 

- ANC 
- ทนัตสขุภาพ 
- การเลีย้งลกูด้วยนมแม ่
- อนามยัในโรงเรียน 

- สารโลหะหนกั 
- พนัธุกรรม 

- Free fetal DNA 
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ผลการด าเนินงานกลุ่มเด็กและวัยรุ่น มีกิจกรรรมต่างๆ ดังนี ้
 
กิจกรรม การตรวจสารโลหะหนกัในมารดาและสายรกของทารกแรกเกิด 
 

มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาระดบัโลหะหนกัท่ีสามารถผ่านรกจากมารดาสู่ทารกในครรภ์  และมีผลตอ่
การพฒันาระบบประสาทของทารก ได้แก่ ตะกัว่ (Pb) ปรอท (Hg)  แคดเมียม (Cd) ในมารดาท่ีมาคลอดท่ี 
รพ.รามาธิบดี  และ รพ.สมทุรปราการ  หาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัโลหะหนกัในเลือดมารดาและสายรก 
และหาปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้ระดบัโลหะหนกัสงูในเลือดมารดาและสายรก 

 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ด าเนินงานเก็บตวัอยา่งใน 2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลสมทุรปราการ

โดยมีแผนการด าเนินงาน ดงันี ้

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมทีม เพื่อหาแนวทางในการ

ด าเนินงานทั้ง 2 โรงพยาบาล 

รพ. รามาธิบดี 
( n = 400) 

รพ. สมุทรปราการ 
( n = 450) 

 

 1. ขอ Informed – consent ฟอร์ม 
2. เก็บแบบสอบถาม 
3. เก็บเลือดของมารดาในกรณีท่ีเปิดเสน้ และ เก็บ

เลือดจากรก จ านวน 3 ซีซี 2 หลอด EDTA 

วเิคราะห์ผลจากแบบสอบถาม และผลเลือดเพื่อหาปัจจยั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดสารโลหะหนกัสูงในเลือด 

สรุปผล และจดัท าเอกสารคู่มือ หรือแผน่พบั  
เพ่ือใหค้วามรู้กบัหญิงตั้งครรภ ์

ปกติ ผดิปกติ 

ติดตามสุขภาพ  
และพฒันาการของทารก 

6 เดือน ทุกๆ 2 เดือน จนครบ 6 เดือน 
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1. ผลการเก็บตวัอยา่งเลือดจากรพ.สมทุรปราการ ครบตามจ านวน 450 คน และรพ.รามาธิบดี จ านวน 
75 คน แตเ่น่ืองจากผลการวิเคราะห์ข้อมลูยงัได้กลบัมาไม่ครบตามจ านวนท่ีส่งตวัอย่างไป   รวมถึงตวัอย่าง
เลือดจากการตดิตามผลในผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีผลการตรวจสารโลหะหนกัผิดปกติอีกครัง้ล าดบัการวิเคราะห์
ผลและการตดิตามเบือ้งต้น ดงัแผนภมูิท่ี 2 ดงันี ้

 
แผนภูมิท่ี 2   ล าดบัการวิเคราะห์ผลและการติดตามเบือ้งต้น จากรพ.สมทุรปราการและรพ.รามาธิบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มีตดิตามผลผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจาก รพ.สมทุรปราการทกุคน แตไ่มส่ามารถติดตามได้ครบทกุคน    
ทัง้การโทรศพัท์และสง่ไปรษณีย์ คิดเป็นร้อยละ 10 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้หมด  

F/U 6 เดือน 

F/U 2 เดือน  + 
Repeat lab 6 เดือน  
(3 คร้ัง) 

N = 450 N = 400 
รพ.รามาธิบดี 

(n = 31 คน) 
รพ.สมุทรปราการ 

(n = 360 คน) 
 

N = 846 

normal Abnormal 
Lead – 3 (9.68%) 

Mercury – 8 (25.8%) 

Abnormal normal 

ส่งต่อเขา้รับการรักษา

ตามสิทธ์ิ 

Abnormal normal 

ส่งต่อเขา้รับการรักษา

ตามสิทธ์ิ 

สรุปผล / รายงานผลทั้ง 2 รพ. 
เดือนกุมภาพนัธ์ 2554 

F/U 2 เดือน  + 
Repeat lab 6 เดือน  
(3 คร้ัง) 

F/U 6 เดือน 

Abnormal 
Lead – 15 (4.17%) 

Mercury – 25 (6.94%) 

normal 

Repeat แลว้ 5 ราย Repeat แลว้ 3 ราย 
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3. ข้อมลูปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดอยูใ่นระหวา่งการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัโลหะหนกั
ในเลือดมารดาและสายรก อยูใ่นระหวา่งการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม 

 
กิจกรรม       การพฒันารูปแบบโรคพนัธุกรรมเพื่อสาธารณสขุ (เพ่ือแมแ่ละเดก็) 

 
จดักิจกรรมการป้องกนัการเกิดโรคซ า้ในครอบครัวผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้ลีบดเูชน   
วตัถปุระสงค์ เพ่ือพฒันาต้นแบบ การตรวจวิธีการกลายพนัธุ์ของยีนโรคกล้ามเนือ้ลีบดเูชนโดยวิธี

วิเคราะห์ล าดบัเบส (Sequencing) ในครอบครัวท่ียงัตรวจไม่พบการกลายพนัธุ์โดยวิธีเดิมท่ีมีอยู่เดิมใน
ประเทศไทย (Multiplex PCR และ MLPA) และเพ่ือใช้วิธีการตรวจท่ีพฒันาขึน้นี ้ช่วยเหลือเครือข่ายและ
สถาบนัท่ีเป็นพนัธมิตรด้านบริการการตรวจพนัธุกรรมโรคกล้ามเนือ้ลีบดเูชน 

กลุ่มเป้าหมาย  คือ  ผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้ลีบดูเชนท่ีผลตรวจยีนในเบือ้งต้น (Multiplex PCR & 
MLPA) ไมพ่บการกลายพนัธุ์ จ านวน Index case 5 คน และผู้ ป่วย/ญาตอีิก ทัง้หมดรวมประมาณ 40 คน   

 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ    

1. มีเครือข่ายด าเนินการร่วมกันในการป้องกนัโรคกล้ามเนือ้ลีบดเูชนเกิดซ า้อีกในครอบครัว จ านวน 3 
เครือข่าย (รพ.ล าปาง, รพ.นครราชสีมา, รพ.ธรรมศาสตร์) และพันธมิตรท่ีด าเนินการร่วมกัน 1 แห่ง คือ 
หนว่ยเวชพนัธุศาสตร์ ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

2. มีการด าเนินการติดตามครอบครัวโรคกล้ามเนือ้ลีบดูเชน เพ่ือป้องกันการเกิดโรคซ า้จ านวน 38 
ครอบครัว 

3. ผู้ ป่วยชายรวม 5 ราย จาก 2 ครอบครัว ได้รับการตรวจพบการกลายพนัธุ์ โดยวิธีวิเคราะห์ล าดบัเบส 
ซึง่เดมิตรวจไมพ่บโดยวิธี Multiplex PCR + MLPA ข้อมลูนีท้ าให้สามารถน าไปตรวจพาหะและวินิจฉัยทารก
ในครรภ์ป้องกนัการเกิดโรคซ า้ได้ตอ่ไป 

4. ผลิตส่ือ แผน่พบั 2 เร่ือง คือ  โครโมโซมผิดปกติ และกล้ามเนือ้ลีบดเูชน  บตัรประจ าตวัผู้ ป่วย/พาหะ 
2 แบบ 

5. ผลิตเว็บไซต์หนว่ยเวชพนัธุศาสตร์ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ เพ่ือเป็นแหลง่ข้อมลูให้แพทย์และผู้ ป่วย
ทัว่ไปด้านโรคพนัธุกรรม  http://www.geneticrama.com/ 

6. ท าฐานข้อมลูผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้ลีบดเูชน แสดงจ านวนครอบครัว/ ผู้ ป่วย/ ญาติท่ีได้รับการติดตาม
ตรวจยีน และป้องกนัการเกิดโรคซ า้ (ตารางท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 2 จ านวนครอบครัว/ ผู้ ป่วย/ ญาติท่ีได้รับการติดตามตรวจยีน และป้องกนัการเกิดโรคซ า้  

กิจกรรม ต.ค.2552- มี.ค.2553 เม.ย.- ก.ย.2553 รวม 
เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต 

1.จ านวนครอบครัวผู้ ป่วยและญาตใิน
ฐานข้อมลู 
  1.1 จ านวนครอบครัว (ครอบครัว) 
  1.2 จ านวนผู้ ป่วย (คน) 
  1.3 จ านวนญาตเิพศหญิงท่ีเส่ียงตอ่
การเป็นพาหะ (คน) 
  1.4 รวมจ านวนผู้ ป่วยและญาต ิ(คน) 

 
 
10 
10 
70 

 
80 

 
 

271 

30 
262 

 
56 

 
 

NA 
NA 
NA 

 
NA 

 
 

11 
11 
20 
 
31 

 
 

10 
10 
70 

 
80 

 
 

38 
41 
46 
 

87 
2.มีการปรึกษาและสง่เลือดผา่น
เครือข่าย 
  2.1 จ านวนครอบครัว (ครอบครัว) 
  2.2 จ านวนผู้ ป่วยและญาติ (คน) 

 
 

NA 
NA 

 
 
6 
15 

 
 

NA 
NA 

 
 
7 
13 

 
 

NA 
NA 

 
 

13 
28 

3.มีการตรวจยีนในผู้ ป่วยและญาต ิ
(คน) 
  3.1 ผู้ ป่วย (คน) 
  3.2 ญาติ (คน) 
  3.3 รวมจ านวนผู้ ป่วยและญาต ิ(คน) 

 
 
10 
70 
80 

 
 

30 
26 
56 

 
 

NA 
NA 
NA 

 
 

11 
20 
31 

 
 

10 
70 
80 

 
 

41 
46 
87 

4.มีการวิเคราะห์ล าดบัเบสในผู้ ป่วยท่ี
ยงัตรวจไมพ่บการกลายพนัธุ์โดยวิธี
เดมิท่ีมีอยู่ (multiplex PCR และ 
MLPA) 
  4.1 จ านวนครอบครัว (ครอบครัว) 
  4.2 จ านวนผู้ ป่วย (คน) 
  4.3 จ านวนญาติ (คน) 
  4.4 รวมจ านวนผู้ ป่วยและญาต ิ(คน) 
  4.5 ได้ผลบวกจากการวิเคราะห์
ล าดบัเบสในครอบครัวท่ีท าการ
วิเคราะห์(%) 

NA 
 
 

NA 
 
 

 
 
 
 

5 
5 
35 
40 
100 

 
 
 
 
2 
5 
7 
12 

100 
(2/2) 

 
 
 
 

5 
5 
35 
40 
100 

 
 
 
 
2 
5 
7 
12 

100 
(2/2) 
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กิจกรรม 
 

ต.ค.2552- มี.ค.2553 เม.ย.- กย.2553 รวม 
เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต 

5.ให้ค าปรึกษาแนะน าทาง 
   พนัธุศาสตร์ pre-post test 

counseling (%) 

NA 100 NA 100 NA 100 

6.ได้ใช้ข้อมลูการกลายพนัธุ์
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยทารกใน
ครรภ์ (จ านวนครรภ์) 
  6.1 หญิงตัง้ครรภ์ท่ีเส่ียงตอ่การเป็น
พาหะ (คน) 
  6.2 หญิงตัง้ครรภ์ท่ีผลตรวจยืนยนัว่า
เป็นพาหะ (คน) 
  6.3 ให้ค าแนะน าว่าให้น าทารกเพศ
หญิงท่ีเกิดจากมารดาท่ียืนยนัวา่เป็น
พาหะ มาตรวจภาวะพาหะหลงัเกิด
แล้วในอนาคต (คน) 
  6.4 ท าการวินิจฉยัทารกในครรภ์ 
(เฉพาะครรภ์ท่ีทารกเป็นเพศชาย,คน) 

NA 
 
 
 

NA 
 
 

NA 3 
 
 
3 
 
1 
 
1 
 
 
 
0 

NA 
 

3 
 
 
3 
 
1 
 
1 
 
 
 
0 

 
หมายเหต ุ:    1  ครอบครัวใหม ่7 ครอบครัว และครอบครัวท่ีสะสมก่อนหน้าอีก 20 ครอบครัว 
                   2   ญาตจิากครอบครัวใหม ่15 คน และญาตจิากครอบครัวท่ีสะสมก่อนหน้าอีก 11 คน 
    NA  ไมไ่ด้ตัง้คา่ไว้ เน่ืองจากเน้นไปท่ีการติดตามครอบครัวเดมิ 
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กิจกรรม การดแูลทารกเกิดก่อนก าหนดอย่างตอ่เน่ืองและครบวงจร  
(Comprehensive and continuing care for preterm infants) 

 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  
 
กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

1. รูปแบบสหสาขาในการ
ตดิตามดแูลทารกเกิดก่อน
ก าหนด 

 เกิดรูปแบบท่ีชดัเจนของการ
ดแูลทารกเกิดก่อนก าหนดใน
รูปแบบทีมสหสาขา 

 เกิดการดแูลเป็นทีมโดย 
       - กมุารแพทย์ทารกแรกเกิด 
       - กมุารแพทย์โภชนาการในเดก็ 
       - กมุารแพทย์ด้านพฒันาการ 
       - กมุารแพทย์โรคปอดในเดก็ 
       - ทีมเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 
       - พยาบาลเย่ียมบ้าน 
       - พยาบาลวิชาชีพประจ าหนว่ย 

2. ตดิตามการดแูลตอ่เน่ือง
ทารกเกิดก่อนก าหนดอย่าง
น้อย 3 ปี 

 ร้อยละ 80 ของทารกกลุม่
เส่ียงได้รับการดแูลติดตาม
ตอ่เน่ืองอย่างน้อย 3 ปี 

 ตามเป้าหมายและขยายการ
ตดิตามตอ่จนถึงอาย ุ5-6 ปี 

3. กลุม่ครอบครัว ได้แก่  
 Parent support group  
 กิจกรรมสานสมัพนัธ์ของ

ครอบครัวทารกเกิดก่อน
ก าหนด 

 เพ่ือเป็นการเสริมอ านาจของ
ครอบครัว (parent 
empowerment) ในการดแูล
ทารกกลุม่เส่ียง 

 เพ่ือกระตุ้นให้เกิด parent 
networking หรือ self-help 
group 

 มีกลุม่ parent supports หรือ
ชมรมเพื่อลกูรัก และมีการ
ประชมุแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
และให้ก าลงัใจ เดือนละ 1 ครัง้ 

 มีกิจกรรมสานสมัพนัธ์ ปีละ 1 
ครัง้ (5 เมษายน 2553) 

4. การจดัอบรมการดแูลทารก
เกิดก่อนก าหนด/ทารกกลุม่
เส่ียง 

 เพ่ือให้แพทย์และพยาบาล 
(ภายนอก รพ.รามาธิบดี) 
ได้รับความรู้ และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การดแูลทารก
กลุม่เส่ียง 

 จดัการอบรมทัว่ไป รูปแบบ
บรรยายและ case 
demonstration จ านวน 3 ครัง้ 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

5. ต้นแบบการดแูลทารกกลุม่
เส่ียงในระยะยาวส าหรับ
แพทย์และพยาบาล 

 เป็นแหลง่ฝึกอบรม/ดงูานของ
แพทย์ประจ าบ้านในสาขาท่ี
เก่ียวข้อง และส าหรับ
หลกัสตูรพยาบาลเวชปฏิบตัิ
ทารกแรกเกิด 

 มีแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดมา 
elective rotationในสาขา 

       - ทารกแรกเกิด 
       - พฒันาการเดก็ 
       - โภชนาการเดก็ 
       - พยาบาลในหลกัสตูร NNP    
          ทารกแรกเกิดมาฝึกปฏิบตังิาน 
         ในคลินิก 

6. การอบรมวิชาการระยะสัน้ 
ประจ าปี 2553 “The 1st 
Ramathibodi 
Neonatology 2010” 

 (วนัท่ี 3-4 มิถนุายน 2553  ณ 
ห้องประชมุอรรถสิทธ์ิ เวชชา-
ชีวะ ศนูย์การแพทย์สิริกิติ ์         
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล-
รามาธิบดี) 

 เพ่ือทบทวน และรวบรวม
ความรู้ ความเข้าใจ แก่
บคุลากรทางการแพทย์ ผู้ดแูล
ทารกแรกเกิด ในปัญหาโรค
หรือภาวะผิดปกตท่ีิพบบอ่ยใน
ทารกแรกเกิด 

 ทราบเทคนิคการใช้เคร่ืองชว่ย
หายใจแบบตา่งๆ ในการรักษา
ทารกแรกเกิด และสามารถ
แก้ไขปัญหาเบือ้งต้นท่ีเก่ียวกบั
การใช้อปุกรณ์เคร่ืองมือ 

 ผู้ เ ข้ารับการอบรมสามารถน า
ความรู้ ท่ีไ ด้จากการอบรมไป
ปฏิบัติ ไ ด้ เ ป็นอย่าง ดีและท า
ให้ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กับทารกป่วย
ภายใต้การดแูลดีขึน้ 

 

 
 
กิจกรรม การวินิจฉยัทารกในครรภ์ด้วย cell free fetal DNA ในเลือดมารดา 

(Prenatal diagnosis by cell free fetal DNA in maternal blood) 

 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  
1. จดัหาผู้ เข้าร่วมโครงการ 59 ราย 
2. ด าเนินการสกดั cf fetal DNA 
3. ตรวจยืนยนั fetal DNA จากรก/ น า้คร ่า หรือเลือดทารก 
4. ด าเนินการใช้การตรวจหา cf fetal DNA Kit ส าเร็จรูปมาใช้ 
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กิจกรรม การฝากครรภ์แนวใหม ่(new model of antenatal care)     
 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  
1. ออกแบบขัน้ตอนการตรวจ RaNMAC และประสานงานกบัฝ่ายการพยาบาลรวมทัง้ 

ห้องปฏิบตักิาร 
2. ด าเนินความพร้อมในการเร่ิมด าเนินการ RaNMAC เป็นท่ีเรียบร้อย 
3. ด าเนินการประชาสมัพนัธ์ 
4. สตรีตัง้ครรภ์ความเส่ียงต ่าเข้ารับบริการ จ านวน 20 ราย 
5. ประชาชนในกลุม่เป้าหมายรับรู้ถึงปัจจยัเส่ียง วิธีการป้องกนัโรค 5 เปอร์เซ็นต ์

 

กิจกรรม การส ารวจภาวะโภชนาการ การเจริญเติบโต และพฤติกรรมการให้อาหารของเด็กปฐมวยั 
อาย ุ4-12 เดือน ท่ีคลินิกเดก็สขุภาพดี ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ   ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 

1. การส ารวจกิจกรรมส ารวจพฤตกิรรมการให้อาหารและประเมินภาวะทางโภชนาการของทารกท่ี 
คลินิกเดก็สขุภาพดี ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

กลุม่เป้าหมาย คือ  ทารกอาย ุ4 – 12 เดือน ท่ีมารับบริการท่ีคลินิกเดก็สขุภาพดี ภาควิชากมุารเวช-
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ านวน 191 คน พบพฤตกิรรมการให้อาหารท่ีไมเ่หมาะสม
ดงัตารางตอ่ไปนี ้(ตารางท่ี3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

ตารางที่ 3 พฤตกิรรมการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมในทารกอายุ 4 – 12 เดือน (จ านวน 191 คน) 

ทารกอายุ 4-6 เดือน (จ านวน 127 คน) ทารกอายุ 7-12 เดือน (จ านวน 64 คน) 
 เร่ิมอาหารเสริมเร็วหรือช้าเกินไป 28 คน คดิเป็นร้อยละ 22 
 เร่ิมให้น า้ผลไม้แก่ทารกเร็วเกินไป 35 คน คดิเป็นร้อยละ 27.6 
 เตมิเกลือลงในอาหารเสริมทารก 21 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 ในจ านวนนี ้14 

คน (ร้อยละ 66.7) ใช้เกลือท่ีไมเ่สริมไอโอดีน 
 จ านวนมือ้อาหารเสริมมากหรือน้อยเกินไป 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 
 จ านวนมือ้นมมากหรือน้อยเกินไป 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 
 ในจ านวนทารกท่ีได้รับอาหารเสริมแล้ว 80 คน มี 35 คน (ร้อยละ 4) ท่ีใช้เวลา

ในการรับประทานอาหารแตล่ะมือ้มากหรือน้อยเกินไป 4 คนท่ีไมรั่บประทาน
อาหารเป็นท่ีประจ า 3 คนมีการเคีย้วอาหารก่อนป้อนทารก 

 ในจ านวนทารก 109 คนท่ีใช้ขวดนม มี 29 คน(ร้อยละ 26.6) ท่ีท าความสะอาด
ขวดนมไมถ่กูวิธี 

 เร่ิมอาหารเสริมเร็วเกินไป 17 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 
 เร่ิมให้น า้ผลไม้แก่ทารกเร็วเกินไป 15 คน คดิเป็นร้อยละ 23.4 
 เร่ิมรับประทานเนือ้สตัว์ช้าเกินไป 17 คน คดิเป็นร้อยละ 26.6 
 เตมิเกลือลงในอาหารเสริมทารก 40 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ในจ านวนนี ้24 

คน (ร้อยละ 60) ใช้เกลือท่ีไม่เสริมไอโอดีน 
 เตมิน า้ตาลลงในอาหารเสริมทารก 3 คน คดิเป็นร้อยละ 4.7 
 จ านวนมือ้อาหารเสริมมากหรือน้อยเกินไป 9 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 
 จ านวนมือ้นมมากหรือน้อยเกินไป 19 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการรับประทานอาหารมากหรือน้อยเกินไป 24 คน คดิเป็น

ร้อยละ 37.5 
 ไมรั่บประทานอาหารเป็นท่ีประจ า จ านวน 25 คน คดิเป็นร้อยละ 39.1 
 มีการเคีย้วอาหารก่อนป้อนทารก จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 
 ในจ านวนทารก 62 คนท่ีใช้ขวดนม มี 20 คน (ร้อยละ 32.3) ท่ีท าความสะอาด

ขวดนมไมถ่กูวิธี 
 ในทารกอายมุากกว่า 9 เดือนจ านวน 60 คน มี 5 ท่ียงัไมเ่ร่ิมใช้มือในการหยิบ

อาหารเข้าปาก 20คนท่ียงัไมเ่ร่ิมดื่มน า้หรือนมจากแก้ว 
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2. การส ารวจระดบัสงักะสีและเหล็กในเลือดของทารกแรกเกิดครบก าหนดอาย ุ4-6 เดอืน ท่ีมาตรวจ

ท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี (ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมด 105 คน) (ตารางท่ี4) พบวา่ 
 

ตารางท่ี 4  แสดงความชกุของการขาดสงักะสีและเหล็กในทารก 
            ความชุกของการขาด 

ประเภทนมที่ได้รับ 
 

สังกะสี 
 

เหล็ก 
ความชกุโดยรวมทกุกลุม่ (105คน) ร้อยละ 7.1 ร้อยละ 13.4 
กลุม่ท่ีกินนมแม่อยา่งเดียว (33คน) ร้อยละ 14.3 ร้อยละ 26.9 

 
กลุ่มทารกท่ีกินนมแม่ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การขาดสงักะสี  ได้แก่  การท่ีมารดาได้รับสงักะสีน้อยในแต่  

ละวนั ส่วนปัจจยัท่ีมีผลการขาดเหล็ก ได้แก่ ทารกเพศชายอายมุากกว่าได้รับปริมาณสงักะสีน้อยกว่า และ
มารดามีน า้หนกัเพิ่มขึน้น้อยในชว่งตัง้ครรภ์ 

 
2. การจดัอบรมบคุลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีหนว่ยผู้ ป่วยนอก ภาควิชากมุารเวชศาสตร์    

เร่ืองการประเมินภาวะโภชนาการและการเจริญเตบิโตของทารกและเดก็ โดยมีผู้ เข้าร่วมอบรมจ านวน 30 คน 
หลงัจากการอบรม ได้มีการฝึกฝนให้มีการชัง่น า้หนกั วดัความยาว/สว่นสงูอยา่งถกูต้อง 
 

กิจกรรม       หนงัสือเลม่แรก โรงพยาบาลรามาธิบดี (Bookstart RAMA) 
 

เป้าหมายเพ่ือพฒันาต้นแบบของการอ่านหนงัสือเล่มแรกให้แก่เด็กสขุภาพดีและเด็กป่วยในช่วงวยั 
4-9 เดือน   

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ    
1. การจดัอบรม Training the trainer book start   
     วัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเข้าใจ สามารถถ่ายทอด  และ

ส่งเสริมพ่อแม่ในการอ่านหนงัสือเล่มแรกให้แก่เด็กป่วยท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล โดยเชิญวิทยากร      
ผู้ มีความเช่ียวชาญด้านการอา่นหนงัสือให้เด็ก และท ากิจกรรมเร่ืองหนงัสือเล่มแรก (Bookstart) โดยจดัเป็น 
2 รุ่น วนัท่ี 30 และ 31 มีนาคม 2553 ณ ห้องเรียน อาคารเรียนรวม   

          ผลการจัดอบรม มีผู้ เข้าร่วมการอบรม จ านวนทัง้สิน้ 154 คน เป็นหัวหน้างาน ผู้ ตรวจการ
พยาบาล หวัหน้าหอผู้ ป่วย อาจารย์พยาบาล พยาบาล และผู้ปฏิบตัิงานพยาบาล จ านวน 136 คน  อาจารย์
แพทย์และแพทย์ จ านวน 15 คน โดยมีเป้าหมายว่าบุคลากรเหล่านีจ้ะเป็นต้นแบบบุคลากรทางแพทย์ท่ี
เช่ียวชาญด้านการใช้หนงัสือเลม่แรกกบัผู้ ป่วยเดก็ท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลตอ่ไป 
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การประเมินผลการจัดอบรมจากผู้เข้าร่วมอบรม   
มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 118 คน (คดิเป็นร้อยละ 77) ผลการประเมิน (ตารางท่ี5) ดงันี ้ 
 

ตารางท่ี 5  การบรรลวุตัถปุระสงค์ทัว่ไป  
วัตถุประสงค์ของการประชุม การบรรลุวัตถุประสงค์ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1.เห็นความส าคญัและประโยชน์จากการอ่าน
หนงัสือเลม่แรก 

68.6 29.7 1.7 - - 

2.เกิดความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการอา่น
หนงัสือให้เด็กฟัง 

65.8 33.3 0.9 - - 

3.สามารถน าความรู้ไปใช้ได้ 59.3 39.8 0.8 - - 
4. สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปถ่ายทอดให้ครอบครัว
เดก็และบคุคลอ่ืนๆได้ 

56.8 41.5 1.7 - - 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

2. กิจกรรม “หนงัสือเลม่แรก โรงพยาบาลรามาธิบดี” (Bookstart  RAMA) 
      วตัถปุระสงค์เพ่ือขยายแนวความคิด และกระบวนการใช้หนงัสือเล่มแรก (Bookstart)  ด้วยการ

กระตุ้นให้ครอบครัวท่ีมีบุตรวัย 4-9 เดือน ใช้หนังสือเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีอบอุ่นใน
ครอบครัวและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พัฒนากิจกรรมต้นแบบการส่งเสริมบิดามารดาในการอ่านหนังสือ   

เล่มแรกแก่ผู้ ป่วยเด็กท่ีมารับการรักษาและเป็นแบบอย่าง  (role model) เพ่ือกระตุ้นให้ครอบครัวตลอดจน
โรงพยาบาลอ่ืนๆน าไปขยายผล 

       กิจกรรมนีห้น่วยงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หอผู้ ป่วยเด็ก 5 หรือเดก็ 1  หนว่ยตรวจ
โรคผู้ ป่วยนอกเดก็ และศนูย์พฒันาเดก็ปฐมวยั  โดยผลการด าเนินงานท่ีส าคญั มีดงันี ้

       2.1 หอผู้ ป่วยเด็ก 5 หรือเด็ก 1   
               การด าเนินงาน  เร่ิมด าเนินการตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2553  ถึง 20 กนัยายน  2553  

มีบดิามารดาของเด็กป่วยเข้าร่วมโครงการ จ านวน  30 ครอบครัว  หลงัจากท่ีได้ท าการสอนแล้ว ได้รูปแบบ
เบือ้งต้นในการสง่เสริมหนงัสือเลม่แรกในหอผู้ ป่วยเดก็  ดงันี ้
 
รูปแบบเบือ้งต้นในการส่งเสริมหนังสือเล่มแรก (Bookstart RAMA) ในหอผู้ป่วยเดก็ 

อุปกรณ์ 
         -  ชุดถุงหนังสือเล่มแรก ซึ่งประกอบด้วย  หนังสือส าหรับให้พ่อแม่  จ านวน 2 เล่ม หนังสือ

ส าหรับอ่านให้เด็ก จ านวน 3 เล่ม  ซีดีแนะน าวิธีการอ่านหนงัสือเล่มแรกให้เด็ก จ านวน 1 แผ่น แผ่นพบัจาก
โครงการมลูนิธิหนงัสือเพ่ือเดก็ 1 แผน่ 

         -  แผน่พบัเก่ียวกบัการอา่นหนงัสือเลม่แรก 
 ผู้สอน 
          พยาบาล ผู้ปฏิบตังิานพยาบาล(ผู้ชว่ยพยาบาล) หรือเจ้าหน้าท่ีนนัทนาการเดก็ 
 สถานที่สอนการอ่าน 
          -  หอผู้ ป่วยเด็ก 5 ซึ่งเป็นหอผู้ ป่วยโรคทัว่ไปท่ีไม่ติดเชือ้  สอนในห้องเล่นเด็ก แต่ถ้าเด็กมาท่ี
ห้องเลน่เดก็ไมไ่ด้จะสอนท่ีข้างเตียง 
          -  หอผู้ ป่วยเดก็1 ซึง่เป็นหอผู้ ป่วยโรคตดิเชือ้  เดก็จะอยูใ่นห้องแยก จะสอนท่ีข้างเตียง 

วิธีการสอน 
ข้ันท่ี 1 แนะน าโครงการ 
หลงัจากท่ีผู้ ป่วย admit วนัท่ี 2-3  และไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤต ในช่วงเช้าหรือบา่ย หลงัจากผู้ ป่วย

ได้รับการตรวจและได้รับกิจกรรมการพยาบาลตา่ง ๆแล้ว ผู้สอนเข้าไปแนะน าตนเองกับพ่อแม่เด็ก  แนะน า
กิจกรรมบอกประโยชน์ของการอ่านหนงัสือเล่มแรก และชีแ้จงว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนีไ้ม่ต้องเสียคา่ใช้จ่าย
ใดๆ และแจกแผ่นพบัไว้ให้อ่าน บางครัง้หากพ่อแม่สนใจก็จะนดัเวลาในการสอน แต่บางครัง้ก็ยงัไม่ได้นดั
เวลาในการสอนท่ีแนน่อนต้องรอให้พอ่แมต่ดัสินใจอีกครัง้ 
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 ในขัน้ตอนนีเ้ทคนิคท่ีส าคญั คือ การบอกวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมและชีแ้จงว่าไม่มีคา่ใช้จ่ายในการ
เข้าร่วมกิจกรรม ซึง่เป็นสิ่งท่ีท าให้พอ่แมส่นใจเข้าร่วม  นอกจากนีก้ารแจกแผ่นพบั “กิจกรรมหนงัสือเล่มแรก- 

รามาธิบดี (Bookstart RAMA)” ไว้ให้อ่าน ท าให้พ่อแม่มีเวลาทบทวนในสิ่งท่ีผู้สอนบอก และช่วยในการ
ตดัสินใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ข้ันท่ี 2 สอนการอ่าน มี 2 รูปแบบ ดงันี ้
 

 รูปแบบท่ี 1  การสอนข้างเตียง   
หลงัแนะน ากิจกรรมแล้ว  ในช่วงบ่ายวนัเดียวกันหรือช่วง

เช้าของวนัรุ่งขึน้  ผู้สอนประเมินความพร้อมของพ่อแม่หรือญาติท่ี
เฝ้าและเด็ก หากผู้ ป่วยเด็กมีอาการคงท่ีไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤต ิ 
และเด็กต่ืน  ไม่ร้องไห้งอแง  ผู้ สอนเข้าไปพูดคุยกับพ่อแม่เด็กท่ี
เตียง และถือถุงหนังสือเล่มแรกเข้าไปหาพ่อแม่ท่ีเตียงเด็ก และ
เชิญเข้าร่วมกิจกรรม  เม่ือพอ่แมเ่ข้าร่วมโครงการก็จะอธิบายของท่ี
อยู่ในถุงว่ามีอะไรบ้าง และสาธิตการอ่านให้พ่อแม่ฟัง โดย        
ส่วนใหญ่จะใช้หนังสือกุ๊ กไก่ปวดท้อง เพราะมีรูปภาพและสีสัน
สะดดุตา ในการสอนอ่านจะแนะน าว่า ให้พ่อแม่ท าความเข้าใจเนือ้หาก่อน แล้วจึงเล่าโดยใช้ เสียงสงูๆ ต ่าๆ  
ชีรู้ปภาพประกอบ ในขณะท่ีสอนพบว่า  หากเด็กไม่สนใจ ก็จะใช้ตุ๊กตาบีบเสียงป๊ีดๆ ตรงตวัการ์ตนู เด็กจะ
สนใจมองหนงัสือทนัที  
 รูปแบบท่ี1 นี ้ท าในหอผู้ ป่วยเด็ก1  ซึ่งเด็กนอนอยู่ในห้องแยก เป็นการสอนข้างเตียง  ไม่มีสถานท่ี

และอปุกรณ์ จงึไมไ่ด้เปิด CD แนะน าการอา่นหนงัสือเลม่แรกของมลูนิธิหนงัสือเพ่ือเดก็ท่ีอยูใ่นถงุหนงัสือ 
 

 รูปแบบท่ี 2  การสอนที่ห้องเดก็เล่น   
หลังแนะน ากิจกรรมแล้ว  ในช่วงบ่ายวันเดียวกันหรือช่วงเช้าของ

วันรุ่งขึน้  ผู้ สอนประเมินความพร้อมของพ่อแม่และเด็ก หากผู้ ป่วยเด็กมี
อาการคงท่ี  ไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤติและเด็กต่ืนไม่ร้องไห้งอแงหรือมีอารมณ์
ดี ผู้สอนจะเข้าไปพดูคยุกบัพอ่แมเ่ดก็ท่ีเตียง พร้อมถือถงุหนงัสือเล่มแรกเข้า
ไปหาพอ่แมท่ี่เตียงเด็ก และเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เม่ือพ่อแม่เข้าร่วมกิจกรรม 
ก็จะอธิบายของท่ีอยู่ในถงุว่ามีอะไรบ้าง  หลงัจากนัน้พาพ่อแม่และเด็กไป
สอนท่ีห้องเล่นเด็ก  การสอนจะแนะน าวิธีการอ่านและสาธิตการอ่านโดย
สว่นใหญ่จะใช้หนงัสือกุ๊กไก่ปวดท้อง เม่ือสอนแล้วหากเด็กไม่งอแง ก็จะเปิด 
ซีดีแนะน าการอา่นหนงัสือเลม่แรกของมลูนิธิหนงัสือเพ่ือเดก็   
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ในกรณีท่ีเคล่ือนย้ายเด็กไม่สะดวก จะสอนข้างเตียง  และเปิดซีดีให้ดภูายหลงั หลงัจากดูซีดีแล้ว 
ผู้สอนเปิดโอกาสให้พ่อแม่สอบถามปัญหาข้อสงสยั และผู้สอนถามวิธีการอ่าน ซึ่งพ่อแม่ทกุรายก็จะตอบได้
ถกูต้อง การสอนรูปแบบท่ีสองนีผู้้สอนบางคนจะเปิดซีดีให้ดกู่อนแล้วจงึสาธิตการอา่นทีหลงั 
 

เทคนิคขัน้ตอนการสอนอ่าน  มีดงันี ้
- การประเมินความพร้อมของเด็กเป็นสิ่งจ าเป็น หากเด็กไม่ร้องไห้งอแง และเด็กมีอารมณ์ พ่อแม่ก็

พร้อมท่ีจะรับการสอน 
- การสาธิตโดยสว่นใหญ่จะใช้หนงัสือกุ๊กไก่ปวดท้อง เพราะมีรูปภาพและสีสนัสะดดุตา   
- สถานท่ีในการสอน อาจสอนท่ีห้องเล่นเด็กหรือสอนข้างเตียงก็แล้วแต่สภาพของเด็กขณะนัน้ว่า

เคล่ือนย้ายได้หรือไม ่ 
- การสอนจะสอนในขณะเด็กต่ืนและเป็นช่วงท่ีไม่มีกิจกรรมการรักษาพยาบาลเพราะพ่อแม่จะมี

สมาธิในการฟังและต้องมีการสาธิตการอา่นให้เดก็ฟัง   
- บางรายหากพอ่แมไ่มเ่ขินอาย การให้พอ่แมล่องอา่นให้ผู้สอนดจูะเป็นสิ่งท่ีช่วยประเมินการสอนว่า

พอ่แมเ่ข้าใจและสามารถท าได้ 
- หากมีสถานท่ีและอปุกรณ์ ควรเปิด CDให้ ด ูเพ่ือเป็นช่วยย า้ให้พ่อแม่รับรู้ข้อมลูอีกครัง้ แตอ่ย่างไร 

ก็ตามถึงแม้ไมเ่ปิดซีดีให้ด ูหากผู้สอนมีการแนะน าและสาธิตให้ดพูอ่แมก็่สามารถท าได้ทกุราย 
- ในขณะท่ีสอนพบว่าหากเด็กไม่สนใจ การใช้ตุ๊กตาบีบเสียงป๊ีดๆ ตรงตวัการ์ตนู เด็กจะสนใจมอง

หนงัสือทนัที  
 - ผู้ ท่ีเข้ารับการสอนสว่นใหญ่เป็นแม ่และสามารถถ่ายทอดให้พอ่หรือพ่ีเลีย้งเดก็ได้ 
ปัญหาอุปสรรค 
- ถึงแม้จะมีการประเมินความพร้อมของพ่อแม่และเด็กก่อนสอน การสอนบางครัง้อาจไม่ต่อเน่ือง 

หรือผู้ ป่วยเดก็ร้องงอแง จะต้องหยดุสอน และเร่ิมใหมอี่กครัง้เม่ือเดก็และพอ่แมพ่ร้อม 
 - ควรค านงึถึงความเช่ือ และศาสนา มีแม่รายหนึ่งท่ีเข้าร่วมโครงการและได้รับการสอนพร้อมได้รับ

ถุงหนงัสือ  แต่แม่มีความเคร่งในศาสนาจึงน าหนงัสือเก่ียวกับศาสนามาอ่านให้เด็กฟังทุกวนั โดยไม่ได้ใช้
หนงัสือในถงุหนงัสือ 

การตดิตามผลและประเมินผล 
 ในขณะท่ีผู้ ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลมีการติดตามประเมินผลโดยการสงัเกต และแจกแบบสอบถาม
เก่ียวกับพฤติกรรมการอ่านของพ่อแม่และพฤติกรรมเด็กขณะท่ีพ่อแม่อ่านทุกวันอย่างน้อย เป็นเวลา 1 
สปัดาห์ หรือจนกระทัง่จ าหนา่ยออกจากโรงพยาบาล  ขณะนีก้ าลงัอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมลู  ซึ่งจาก
การส ารวจข้อมลูเบือ้งต้น พบแนวโน้มว่า แม่ส่วนใหญ่อ่านหนงัสือให้ลูกฟังทกุวนั อย่างน้อยวนัละ 1 ครัง้ 
ครัง้ละประมาณ 5-10 นาที  
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 ส าหรับการตดิตามผลหลงัจ าหนา่ยออกจากโรงพยาบาลนัน้ ขณะนีก้ าลงัอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์
ข้อมูลเช่นกัน   จากการส ารวจข้อมูลเบือ้งต้น พบว่ามีแนวโน้มท่ีดี คือ แม่ส่วนใหญ่อ่านหนงัสือให้เด็กฟัง
อยา่งตอ่เน่ือง  และแมบ่างรายได้สอนยายให้อา่นหนงัสือให้หลานฟังด้วย   แตอ่ย่างไรก็ตามมีบางรายท่ีกลบั
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีก และขณะอยู่โรงพยาบาลผู้ ป่วยเด็กยงัมีอาการไม่คงท่ี  กิจกรรมการอ่าน
หนงัสือจงึไมไ่ด้ด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง 
 

2.2 หนว่ยตรวจโรคผู้ ป่วยนอกเด็ก 
                   เร่ิมกิจกรรมในชว่งเดือนมิถนุายน- กนัยายน 2553 มีครอบครัวท่ีสมคัรใจเข้าร่วม 

กิจกรรม จ านวน 21 ครอบครัว ในชว่งวยั 4 –9 เดือน 

 
รูปแบบเบือ้งต้นในการส่งเสริมหนังสือเล่มแรก (Bookstart RAMA) ในหน่วยตรวจโรค

ผู้ป่วยนอกเดก็ 

 
วิธีด าเนินการ 
เชิญชวนให้บิดามารดา / ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม เม่ือบิดามารดา/ผู้ปกครองสนใจ จะให้กรอก

แบบสอบถาม  ให้ความรู้ และแจกถุงBookstart 1 ชดุ/ครอบครัว  พร้อมให้ค าแนะน าเทคนิคการอ่าน  ควร
สอนในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม คือ มีสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นน้อยท่ีสดุ  และควรจดัมมุอ่านหนงัสือกบัลกูให้
ผู้ปกครองทดลอง  และสาธิตการอ่านหนงัสือให้ฟัง  หลงัเข้าร่วมกิจกรรมมีการติดตามทางโทรศพัท์ 2 ครัง้ 
ห่างกนั 2 สปัดาห์ หลงัจากนัน้อีก 2 สปัดาห์เป็นการเย่ียมบ้าน โดยมีเจ้าหน้าท่ีไป 1-2 คน/ครอบครัว วนัละ 
1-2 ครอบครัว/ครัง้ 

สถานที่และเวลาด าเนินการ 
ทกุวนัพฤหสับดี เวลา 8.00-9.00 น. ท่ีหน้าห้องตรวจ 21-24 และวนัพฤหสับดี เวลา12.15-13.00น. 

ท่ีห้องสอนแสดง  ซึง่เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมเป็นสดัสว่น และผู้ปกครองให้ความสนใจ เน่ืองจากสิ่งกระตุ้นเร้า
น้อยกวา่ภายในสว่นรอตรวจ  และผู้คนไมพ่ลกุพลา่น 

 
การตดิตามทางโทรศัพท์ 
จากการตดิตามทางโทรศพัท์ พบวา่ ผู้ปกครองให้ความสนใจและเห็นความส าคญั ให้ความร่วมมือดี  

หากไมส่ามารถอา่นหนงัสือให้ลกูฟังด้วยตนเอง เน่ืองจากติดภาระงานก็จะมอบหมายให้คณุตาคณุยายหรือ
ผู้ เลีย้งด ูอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง ใช้เวลา 5-15 นาที บางครอบครัวอ่านเวลาเช้า บางครอบครัวอ่านเวลาเย็น 
หรือใช้เวลาท่ีวา่ง นอกจากนี ้พบวา่ หนงัสือท่ีให้ไปช ารุด ขาด และต้องการเพิ่มเติม 
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ปัญหาและอุปสรรค 
- บดิามารดาบางครอบครัวไมมี่เวลา 
- ต้องการหนงัสือหลากหลายมากกวา่นี ้ บางครัง้อา่นซ า้ๆจะเบื่อ 

- บางครอบครัวย้ายไปตา่งจงัหวดัขาดการติดตอ่ 
ผลการตดิตามเยี่ยมบ้าน 

- ผู้ปกครองยงัคงอา่นหนงัสือให้เดก็ฟัง  ใช้เวลา  5-15 นาที เดก็ให้ความสนใจดี  บางคน
คลานไปหยิบ และมองดภูาพ 

- บางครอบครัวมีพ่ีวยัเดก็เล็ก  วยัเตาะแตะ  จะอา่นให้ฟังทัง้พี่และน้อง ท าให้มีกิจกรรม
ร่วมกนัระหว่างพี่น้อง  ท าให้เดก็ได้หวัเราะ  ชอบใจ  อารมณ์ดี  และดภูาพตาม 

- มมุอา่นหนงัสือบางครอบครัวก็ดดัแปลงตามสภาพบ้าน เชน่ ไว้ใต้โต๊ะวางโทรทศัน์  จดัมมุ
ข้างๆห้อง  ข้างๆเตียงนอน  เป็นต้น 

- ผู้ปกครองบอกว่า ชอบภาพในหนงัสือกุ๊กไก่ปวดท้อง 
ปัญหาและอุปสรรค 
- ผู้ปกครองท่ีสมคัรเข้าร่วมกิจกรรมย้ายบ้านไปอยู่ตา่งจงัหวดั 

- บ้านผู้ปกครองหายาก  ใช้เวลาเดนิทางนาน 
- ผู้ปกครองติดภาระงาน 
 

2.3 ศนูย์พฒันาเดก็ปฐมวยั 
วตัถปุระสงค์เพ่ือส ารวจทศันคตขิองพอ่แม่ตอ่การอ่านหนงัสือให้เดก็ฟังในชว่งวยั 4-9 เดือน และเพ่ือ

ศกึษาและติดตามผลส าเร็จของการอา่นหนงัสือเลม่แรกให้แก่เด็กในชว่งวยั 4-9 เดือน โดยพ่อแม่ / ผู้ เลีย้งด ู
(ระยะท่ี1) 
 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
- เชิญชวนผู้ปกครองและเดก็เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 10 ครอบครัว  แจกถงุ Bookstart RAMA

คนละ 1 ถงุ แนะน าวิธีใช้ 
- ผู้ปกครองน าเทคนิคและวิธีการจากถงุ Bookstart RAMA ไปใช้ท่ีบ้าน แจ้งวิธีการตดิตามการอา่น

หนงัสือให้ผู้ปกครองทราบ  โดยจะมีการโทรศพัท์ติดตาม หลงัจากเข้าร่วมกิจกรรม 2 สปัดาห์  และอีก  
2 สปัดาห์ หลงัจากนัน้ เม่ือถึงสปัดาห์ท่ี 6 จะมีเจ้าหน้าท่ีเย่ียมบ้าน  

- ขณะท่ีเดก็มาฝากเลีย้งท่ีศนูย์พฒันาเดก็ปฐมวยัจะมีเจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลประจ า  คือ การอา่นหนงัสือ

จากถงุ Bookstart RAMA ให้เดก็ฟังทกุวนั  ใช้เวลาประมาณ 5-15 นาที 
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นอกจากนีกิ้จกรรม “หนังสือเล่มแรก โรงพยาบาลรามาธิบดี”(Bookstart RAMA) ได้เข้าร่วมจัด
กิจกรรมในงานประชมุวิชาการโรงพยาบาลรามาธิบดี ประจ าปี 2553 (ภาคประชาชน) วนัท่ี 24-25 กนัยายน 
2553 ใช้ช่ือกิจกรรมวา่ กิจกรรม “การส่งเสริมพัฒนาการลูกด้วยการอ่าน”  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายแนวความคิด และกระบวนการใช้หนังสือเล่มแรก(Bookstart) ด้วยการ
กระตุ้นให้ครอบครัวท่ีมีบุตรวัย 4-9 เดือน ใช้หนังสือเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีอบอุ่นใน
ครอบครัวและส่งเสริมพฒันาการเด็ก และเป็นแบบอย่าง (role model) ในการให้บคุลากรทางสขุภาพหรือ
โรงพยาบาลอ่ืนน าไปเผยแพร่ขยายผลตอ่ไป   

   การด าเนินการมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโดยการแจกใบปลิว ติดโปสเตอร์  จัดการสอนและ
สาธิตวิธีการอ่านหนังสือเล่มแรกให้แก่พ่อแม่ ผู้ ปกครอง และผู้ ท่ีสนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจ าปี 2553 ภาคประชาชน ดงันี ้

- เปิดวิดีทศัน์เก่ียวกิจกรรมการอา่นหนงัสือเลม่แรก โรงพยาบาลรามาธิบดี 
- แจกแผน่พบัแนะน าการการอา่นหนงัสือเลม่แรก   
- ให้ข้อมลูเก่ียวกบัประโยชน์ของการอา่นหนงัสือเลม่แรกให้ลกูฟัง แก่บิดามารดาและผู้สนใจ 
- สอน สาธิต เก่ียวกบัวิธีการและเทคนิคการอา่นหนงัสือให้เดก็เล็ก แก่บดิามารดาและผู้สนใจ 
- แจกถงุชดุหนงัสือเลม่แรกให้แก่พอ่แมท่ี่มีบตุรอาย ุ4-9 เดือน ท่ีมีความประสงค์และพร้อมท่ีจะ 

อา่นหนงัสือให้บตุรฟัง  จ านวนทัง้หมด 50  ชดุ 
- จดัมมุส าหรับให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการอา่นหนงัสือให้เด็กฟัง ตลอดจนการเลือกหนงัสือท่ี 

เหมาะสมส าหรับเดก็แตล่ะวยั 

 
กิจกรรม       อนามยัโรงเรียนและการคดักรองสขุภาพเด็กวยัเรียนอย่างเป็นองค์รวม 
                       Comprehensive School health 

 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ    
1. ต้นแบบด้านการให้บริการงานอนามยัในโรงเรียนและการคดักรองสขุภาพเด็กวยัเรียน 

อยา่งเป็นองค์รวม  ดงัแผนภูมิท่ี 3 
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                                                                         เข้าร่วม 

 

                                                                                               

                                              ไม่เข้าร่วม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อโรงเรียน 

(เร่ิมการท างานปีการศึกษาต่อไป) 

ไม่
ปก

ต ิ

ทีมแพทย์และ

พยาบาล 

พฒันาต้นแบบ

พยาบาล 

ประชุมผู้ปกครอง 

ระดบัช้ันป.1,ป.4 

(เทอม 1) 

-  กมุารแพทย ์
-  จิตแพทยเ์ด็ก  
และวยัรุ่น 
-  จกัษุแพทย ์
-  แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นหู  คอ  จมูก 
-  อาจารยพ์ยาบาล 

ผู้บริหาร

โรงเรียน 

พยาบาล

อนามยัรร.

ในสังกดั

กทม. 

วางแผนการ

ท างานและดูแล

เด็กร่วมกนั 

คดัออก 

สรุปปัญหา/ การให้        
ความช่วยเหลอื 

(ร่วมกบัผูบ้ริหารรร. และ
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข) 
   - วางแผนการท างาน 

จดักจิกรรม

อบรม/ รณรงค์ 

(ปิดเทอม/เทอม 2) 
   -ให้ความรู้              
   การป้องกนั 

  -สร้างเสริมสุขภาพ 

ตรวจสุขภาพและตรวจคดักรอง 

ปกต ิ

ปกต ิ

ปกต ิ

ตรวจสุขภาพเดก็ 

ตรวจคดักรอง 
(มองเห็น, ได้ยนิ) 

ตรวจคดักรอง 
ภาวะซีด(Hb) 

แนะน าการ   

ดูแลสุขภาพ 

(ขึน้อยู่กบัความสมัครใจ) 

 

รายงานผลและ

ให้ค าแนะน า 

ผูป้กครอง ผูบ้ริหาร
โรงเรียน 

พยาบาลอนามัยตรวจ 

 

ติดตามผลเดก็ที่มีปัญหา 

Hb 
( 1 คร้ัง ในปีการศึกษา

ถดัไป) 

การมองเห็น/  
การได้ยนิ 

(ปีละ 1 คร้ัง) 

รักษา 

ให้ค าแนะน า   
แก่ครูพยาบาล/
ครูช่วยเหลอื
เดก็นร. รพ.รามา รพ.อืน่ 

โทรแจ้ง  

ผู้ปกครอง 

การตรวจร่างกายเด็ก
วยัเรียนและการดูแล
ปัญหาท่ีพบบ่อย 

การตรวจคดักรอง 
ดา้นการมองเห็น 

การตรวจคดักรอง 
ดา้นการไดย้นิ 

การใหค้วามช่วยเหลือ

และใหค้ าแนะน า 

แผนภูมิท่ี  3    ต้นแบบด้านการให้บริการงานอนามัยในโรงเรียนและการคัดกรองสุขภาพเดก็วัยเรียน 

อยา่งเป็นองค์รวม  ดงัแผนภมูิที่ 3 
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2.  คูมื่อการตรวจคดักรอง การดแูลสขุภาพเด็กในโรงเรียนและแนวทางการสง่ตอ่ส าหรับครูและพยาบาล
อนามยัโรงเรียน ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 

 

รูปท่ี 1  หนงัสือคูมื่อการตรวจคดักรอง การดแูลสขุภาพเดก็ในโรงเรียนและแนวทางการสง่ตอ่
ส าหรับครูและพยาบาลอนามยัโรงเรียน 

 
 

3. ผลการตรวจคัดกรองทางสุขภาพโดยพยาบาลอนามัยโรงเรียนในนักเรียนชัน้ประถมศึกษา
ประจ าปี 2553  จ านวน 794 คน  เป็นนกัเรียนโรงเรียนอนบุาลสามเสนจ านวน 316 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.8  
และมีนกัเรียนโรงเรียนพญาไทจ านวน 478 คน  คดิเป็นร้อยละ 60.2  แบง่เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 
จ านวน 246 คน (46%)  และนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4  จ านวน 245 คน (54%) 

ผลการตรวจสุขภาพเด็กนกัเรียนในปีนีพ้บว่าปัญหาท่ีพบบ่อยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลปี 
พ.ศ.2552 คือ ปัญหาฟันผุพบมากท่ีสุด คือ 303 คน จากเด็กจ านวนทัง้สิน้ 792 คน คิดเป็นร้อยละ 38 
รองลงมาคือ ปัญหาสายตาสัน้ข้างใดข้างหนึ่ง (subnormal vision: VA 20/30 or less at least one eye) 
พบ 265 คนจากเดก็จ านวนทัง้สิน้ 779 คน คดิเป็นร้อยละ 34 ผลการตรวจคดักรองการได้ยินโดยใช้เคร่ืองมือ 
Otoaccoustic Emission (OAE) มีเด็กจ านวน 107 คนจากเด็กจ านวนทัง้สิน้491 คนท่ีตรวจไม่ผ่าน คิดเป็น
ร้อยละ 21.8 และพบภาวะอ้วน 143 คนจากเด็กจ านวนทัง้สิน้ 794 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ตามล าดบั ปัญหา
อ่ืนๆ ท่ีพบได้จากการตรวจสขุภาพเด็กจ านวนทัง้สิน้ 792 คน คือ ภาวะผ่ืนคนั 90 คน (11.3%) สงสยัภาวะ
ซีดจากการตรวจเย่ือบตุา 82 คน (10%)  และพบคอแดงอกัเสบ16 คน (2%) ผลตรวจร่างกายระบบอ่ืนๆ 
พบวา่เดก็ทกุคนไมมี่ความผิดปกติ ดงัแผนภมูิท่ี 4 
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แผนภูมิท่ี 4   ผลการตรวจคัดกรองทางสุขภาพเดก็นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตาม     สรุปผลการตรวจคดักรองทางสุขภาพเด็กรายบุคคลและแจ้งให้กับผู้ปกครองทุก
ท่านทราบ  พร้อมทัง้แนบเอกสารค าแนะน าในการดแูลรักษาสขุภาพตามปัญหาท่ีพบ  เด็กท่ีตรวจคดักรอง
การได้ยินไมผ่า่นได้ออกจดหมายให้ผู้ปกครองพาเดก็ไปตรวจกบัแพทย์เฉพาะทาง ห ูคอ จมกู ท่ีโรงพยาบาล
รามาหรือไปตามสิทธ์ิการรักษาทีมีเพ่ือตรวจเพิ่มเติมหาสาเหตท่ีุแท้จริง และมีการสรุปรายงานผลการตรวจ
สขุภาพให้กบัผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือวางแผนการดแูลตอ่เน่ือง 

 
    4. การตรวจคดักรองภาวะโลหิตจาง  มีเด็กนกัเรียนจ านวน 483 คนจากจ านวนทัง้หมด 853 คน      
ท่ีพอ่แมเ่ข้าร่วมกิจกรรมการเจาะเลือดเพ่ือคดักรองภาวะซีดจากการขาดธาตเุหล็ก คิดเป็นร้อยละ 57 ในเด็ก
จ านวนนีมี้เด็กทัง้สิน้ 105 คน ท่ีพบภาวะซีด (Hb <11.5 mg %) คิดเป็นร้อยละ 21.7 เด็กทกุคนท่ีซีดได้รับ
การักษาและตดิตามผลการศกึษาดงัแสดงในแผนภูมิที่ 5 หลงัจากท่ีเด็กได้การรักษาโดยรับประทานยาธาตุ
เหล็กนาน 1 เดือน พบว่ามีเด็กจ านวนทัง้สิน้ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 61ท่ีผล Hb กลบัมาเป็นปกติ มีเด็ก
จ านวน 41 คนท่ียงัพบภาวะซีดอยูใ่นจ านวนนี ้34 คนท่ี ผู้ปกครองพาเดก็มาตรวจเพิ่มเตมิท่ีโรงพยาบาล  

 
 ผลการตรวจเลือดท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี 34 คน พบว่าเด็ก 16 คน ผล Hb เป็นปกติ และ18 คน 
ยงัมีภาวะซีดอยู ่และคา่ferritin อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิ(> 30 ng/ml) เกือบทกุคนมีเพียง 1คน ท่ีคา่ ferritin ต ่ากว่า 
30 ng/ml (= 15.7 ng/ml) ผลการตรวจ Thalassemia พบว่า ปกติ 21 คน (ร้อยละ 62) มีภาวะแฝงโรค 
ธาลสัซีเมีย 11 คน (ร้อยละ 32) และพบเป็นโรคธาลสัซีเมีย 2 คน ดงัแสดงใน ตารางที่ 6 โดยท่ีเด็กทกุคนยงั
รับประทานยาธาตุเหล็กต่อเน่ืองคนยกเว้นท่ีเป็นโรคธาลสัซีเมียจะได้รับค าแนะน าให้หยุดกินยาธาตเุหล็ก
และให้ไปรับการรักษาตอ่เน่ืองท่ีโรงพยาบาล  

ร้อยละ 
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เม่ือเด็กรับประทานยาครบ 3 เดือน ได้มีการติดตามคา่ Hb ท่ีโรงเรียนในเด็ก 15 คนท่ียงัซีดอยู่และ 
อีก 7 คน ท่ีไม่ได้มาตรวจเพิ่มเติมท่ีโรงพยาบาล  พบว่ามีเด็กจ านวน  10 คนท่ีผลเลือดกลบัมาปกติ และ        
ท่ีเหลืออีก 12 คน ยงัมีภาวะซีดอยู่ โดยสรุป มีเด็กจ านวนทัง้สิน้ 90 ท่ีมีภาวะโลหิตจางและตอบสนองต่อ   
การรักษา  ดงันัน้  จึงสามารถสรุปได้ในเบือ้งต้นได้ว่ามีเด็กท่ีมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็ก (IDA) 
โดยใช้เกณฑ์การวินิจฉยัจาการตอบสนองตอ่การรักษาโดยคดิเป็น  ร้อยละ 18.6 

การตดิตาม     เดก็จ านวนทัง้ 12 คน ท่ียงัมีปัญหาซีดอยูห่ลงัจากรับประทานยาธาตเุหล็กครบ  
3 เดือนแล้ว พ่อแม่เด็กกลุ่มนีไ้ด้รับการติดตอ่จากแพทย์ผู้ดแูลทางโทรศพัท์โดยตรงเพ่ือให้ค าแนะน าและนดั
มาตรวจตอ่เน่ืองท่ีแผนกโลหิตวิทยาท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีเพ่ือสืบค้นหาสาเหตขุองภาวะโลหิตจางตอ่ไป 

 
 ในครัง้นีไ้ด้มีการประเมินผลทักษะด้านการค านวณ สมาธิและความจ าระยะสัน้ในเด็กท่ีมีภาวะ

โลหิตจาง  มีเด็กจ านวนทัง้สิน้ 98 คนท่ีได้รับการประเมินก่อนและหลงัการรักษา ค่าเฉล่ียของคะแนนด้าน
ทกัษะการค านวณของเด็กทกุคนก่อนกินยาได้ 9.7 (SD=3.8) หลงักินยาได้ 10.5 (SD=3.6) คา่เฉล่ียของ
คะแนนด้านความจ าระยะสัน้และสมาธิก่อนกินยาได้ 11.6 (SD=2.8) หลงักินยาได้ 11.9 (SD=2.6) แต่
เน่ืองจากมีเดก็กลุม่ท่ีการรักษาไมดี่ขึน้หรือยงัมีภาวะซีดอยู่ 15 คน หากวิเคราะห์ข้อมลูเฉพาะเด็กท่ีดีขึน้หลงั
การรักษาจ านวน 84 คน คา่เฉล่ียของคะแนนด้านทกัษะการค านวณก่อนกินยาได้ 9.8(SD=3.7) หลงักินยา
ได้ 10.4 (SD=3.6) และค่าเฉล่ียของคะแนนด้านความจ าระยะสัน้และสมาธิก่อนกินยาได้ 11.5(SD=2.9) 
หลงักินยาได้ 12 (SD=2.6) ดงัแสดงใน ตารางท่ี 7 

หากวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบคะแนนด้านการค านวณ ด้านความจ าระยะสัน้และสมาธิก่อนและหลงั
การรักษาในเด็กกลุ่มท่ีผล Hb กลบัมาเป็นปกติพบว่าคะแนนเพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ อย่างไรก็
ตาม หากวิเคราะห์ในกลุ่มท่ีไม่ตอบสนองต่อการรักษาพบว่าคะแนนด้านการค านวณเพิ่มขึน้เช่นเดียวกัน     
แตค่ะแนนด้านความจ าระยะสัน้และสมาธิลดลงจากเดมิแตค่ะแนนท่ีลดลงไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

 
โดยสรุปเด็กท่ีมีภาวะโลหิตจางมีค่าคะแนนเฉล่ียด้านการค านวณต ่ากว่าค่าเฉล่ียของเกณฑ์

มาตรฐาน หลงัจากท่ีได้รับการรักษาโดยการกินยาธาตเุหล็กนาน  3 เดือน พบว่าคะแนนด้านการค านวณมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึน้จากเดิมทัง้กลุ่มท่ีหายเป็นปกติ และกลุ่มท่ียังซีดอยู่ นอกจากนีเ้ด็กท่ีได้รับการรักษา       
จนกลบัมาเป็นปกติมีคะแนนด้านความจ าระยะสัน้และสมาธิเพิ่มสงูขึ น้ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาครัง้นี ้
พบวา่ เดก็ท่ีมีภาวะซีดเรือ้รังอาจจะสง่ผลกระทบเชิงลบตอ่ทกัษะการเรียนรู้ด้านความจ าระยะสัน้และสมาธิ 
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แผนภูมิที่ 5  สรุปผลการตรวจคัดกรองภาวะโลหติจางในเดก็นักเรียน 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anemia=21.7% 
      (105 คน) 

Hb > 11.5 

ปกติ =214 

Hb <11.5 

ซีด 77 (27.4%) 

 

Hb <11.5 

28 (13.9%) 

 

Hb > 11.5 

ปกติ=175 

 

พญาไท 483 คน 

202 (42%) 

กลุ่มเป้าหมาย 
- เด็กนกัเรียน ป.1 , ป.4 

- นกัเรียน ป.2 , ป.5 ท่ีเคยซีด 

อนุบาลสามเสน 370 คน 

281 (76%) 

N= 6+ (2 ที่ไมไ่ด้เจาะ CBC) 

Hb > 11.5 (n = 13 คน) 
Hb typing 
- A2A                   11 
- Hb E trait           2 
 
 

Hb < 11.5 (n = 11 คน) 
Hb typing A2A        5 
- B-trait                    2 
Hb E trait                 1   
- CSEA                    2 
-AE Bart’s diseas    1 
(หยุดยา refer = 2) 
 

Hb < 11.5 (n = 7 คน) 
Hb tying 
- A2A                    2 
- B-trait                  3 
-Hb E trait             1 
-EE                        1 
(หยุดยา refer = 1) 
 

Hb > 11.5 (n = 3 คน) 
Hb typing 
- A2A                    2 
Hb E trait              1 

 
 

IDA by therapeutic 
Rx (90 คน ) = 18.6% 

 

N= 9+ (5 ที่ไมไ่ด้เจาะ CBC) เจาะเลอืดคร้ังที ่4 

Hb > 11.5  

(n = 7 คน) 

 

Hb > 11.5 
(n = 3 คน) 

 

Hb < 11.5 

(7 คน= refer)

จ๗)
พ า\erererre

fer) 
 

Hb < 11.5 

(5 คน= refer) 
 

Hb > 11.5 

48 คน (62%) 

 

Hb <11.5 

29 คน(38%) 

 

Hb <11.5 

12 คน (41%) 

 

ปกติ > 11.5 

16 คน (59%) 

 

ได้ธาตเุหลก็ 1 

เดือน 
 

เจาะเลอืดคร้ังที ่1 

เจาะเลอืดคร้ังที ่2 

เด็กทุกคนไดรั้บยาต่อ 

มาโรงพยาบาล 
(24 คน) 

มาโรงพยาบาล 
(10 คน) 

 

เจาะเลอืดคร้ังที ่3  

รรามาร 
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ตารางท่ี 6   แสดงจ านวนและร้อยละของเดก็นกัเรียนท่ีมีปัญหาโลหิตจางจ าแนกตามระดบัชัน้ 

 
      
                       โรงเรียน   
                
ผลการตรวจ 

โรงเรียนอนบุาลสามเสน 
(n=281) 

โรงเรียนพญาไท 
(n=202) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ป.1 
(n=109) 

ป. 4 
(n=131) 

  ป.2 กบั ป.5 
       ( n= 41)  

ป.1 
(n=92)  

ป.4 
(n=110) 

N=483 

ครัง้ท่ี 1โลหิตจาง(Hb <11.5)  32 32 13 18 10 105 (21.7) 

ครัง้ท่ี 2 หลงักินยา 1 เดือน 
ผลเลือด ปกติ  (Hb > 11.5) 
       โลหิตจาง (Hb <11.5)  

 
16 
16 

 
23 
9 

 
9 
4 

 
10 
8 

 
6 
4 

 
64 (61) 
41 (39) 

ครัง้ท่ี 3 ตรวจ CBC เฉพาะคน
ท่ียงัมีซีด (n=34 จาก 41) 
ผลเลือด ปกต ิ  (Hb > 11.5) 
        โลหิตจาง (Hb< 11.5) 

 
 
7 
8 

 
 
3 
2 

 
 
3 
1 

 
 

3 
4 

 
 
- 
3 

 
 

16 
18 

  Ferritin(n=34)    < 30  
                            > 30  

 
15 

 
5 

 
4 

1 
6 

 
3 

1(3) 
33(97) 

ผลการตรวจ Hb typing(n=34) 
AA2 
Homozygous HbE 
Hb AE Bart’s dissease 
HbE-trait 
CSEA 
B-trait 

 
12 
- 
1 
1 
1 

 
2 
- 
- 
1 
- 
2 

 
3 
- 
- 
- 
1 
- 

 
3 
1 
- 
1 
- 
2 

 
1 
- 
- 
1 
- 
1 

 
21 (61.8) 

1 (2.9) 
1 (2.9) 
4 (11.8) 

2 (5.9) 
5 (14.7) 

ครัง้ท่ี 4  หลงักินยาครบ 3 
เดือน เจาะเฉพาะคนท่ียงัซีดอยู ่
(exclude = 3 คน refer) 
ผลเลือด ปกติ     (Hb > 11.5) 
          โลหิตจาง (Hb < 11.5) 

 
 
 
4 
4 

 
 
 
3 
3 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

1 
3 

 
 
 
2 
2 

 
 
 

10 
12 

 
 
 



48 
 

ตารางท่ี 7  แสดงคา่คะแนนเฉล่ียของทกัษะการค านวณ (Arithmetic) ความจ าระยะสัน้                         
      และสมาธิ (Digit span) ในเดก็นกัเรียนท่ีมีภาวะโลหิตจาง 

 
ค่า p- value:  a   <  0.01                                                *  < 0.01 
                      b = 0.12                                                 ** = 0.28 
                      c < 0.05 
                      d < 0.05 

_______________________________________________ 
 
กิจกรรม พฒันาทกัษะชีวิตและทกัษะสขุภาพเดก็วยัเรียน    

            Life skill and health skill development for school age children 
 
มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือพฒันาต้นแบบโปรแกรมการพฒันาทกัษะชีวิตและทกัษะสขุภาพในเด็กวยัเรียน

ให้เก่ง ดี และมีสุข  และครู ผู้ปกครอง และผู้ เก่ียวข้อง มีส่ืออุปกรณ์ท่ีทันสมยั เหมาะสมกับยุคสมัยมาใช้
ประกอบการอบรมสัง่สอนเดก็ โดยเน้นการเรียนแบบมีสว่นร่วมเป็นส าคญั 

 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  ประกอบด้วย 2  กิจกรรม คือ 

1. การพฒันาส่ือการ์ตนูแอนนิเมชัน่ 3 มิต ิเพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิตเดก็วยัเรียน 
     คณะท างานร่วมกนัวางแผนการท าเนือ้หาร่วมกบัผู้ปกครอง ครู และผู้ เช่ียวชาญผลิตส่ือการสอน

การ์ตนูแอนนิเมชัน่ 3 มิต ิด้านทกัษะส าคญัในการด ารงชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม จ านวน 8 ตอน คือ 

คะแนนเต็ม = 19 
(ค่าเฉลีย่= 10) 

เด็กทุกคนทีไ่ด้รับการรักษา 
(n=98) 

เด็กทีผ่ล Hbกลบัมาปกติหลงักนิยา 
(n=84) 

เด็กทีย่งัมีภาวะโลหิตจาง 
(n=14) 

ค่าเฉลีย่ SD ค่าเฉลีย่ SD ค่าเฉลีย่ SD 

ทกัษะการ
ค านวณ 

      

ก่อน 9.7 3.8 9.8 3.8 9.4 4.5 

หลงั 10.6a 3.6 10.4 c 3.6 11.5* 3.2 

ความจ าและ
สมาธิ 

      

ก่อน 11.6 2.8 11.5 2.9 12.2 2 
หลงั 11.9b 2.6 12 d 2.7 11.6** 2.1 
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1. ภาคภมูิใจในตนเอง  
2. การคิดวิเคราะห์  
3. การจดัการกบัอารมณ์  
4. ความซ่ือสตัย์  
5. ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ 
6. ความพอเพียง  
7. ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 
8. ความรับผิดชอบตอ่ครอบครัว 

 
โดยขณะนีอ้ยู่ระหว่างการน าบทภาพและบทเสียง มาประกอบเป็นภาพยนตร์การ์ตนูแอนนิเมชัน่ 3 

มิต ิ ดงัภาพตวัอยา่งบางตอน ตอ่ไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การพฒันาส่ือหนงัสือการ์ตนู  เพ่ือการพฒันาทกัษะชีวิตและทกัษะสขุภาพเดก็วยัเรียน 

      คณะท างานร่วมกนัวางแผนการท าเนือ้หาร่วมกบัผู้ปกครอง ครู และผู้ เช่ียวชาญ  ผลิตส่ือ      
การสอนหนงัสือการ์ตนูด้านทกัษะส าคญัในการด ารงชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม  จ านวน 14 ตอน 
ประกอบด้วย ทกัษะชีวิต จ านวน 11 ตอน และทกัษะสขุภาพ จ านวน 3 ตอน  ดงันี ้
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ทักษะชีวิต ทักษะสุขภาพ 
1. บทน า 
2. ภาคภมูิใจในตนเอง  
3. การคิดวิเคราะห์  
4. การจดัการกบัอารมณ์  
5. ความซ่ือสตัย์  
6. ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ 
7. ความพอเพียง  
8. ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 
9. ความรับผิดชอบตอ่ครอบครัว 
10. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
11. การตดัสินใจ 

1. บทน า 
2. สขุอนามยัและการป้องกนัโรค 
3. การออกก าลงักาย 
4. การรับประทานอาหาร 

 

 
   โดยขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการลงลายเส้นรูปการ์ตนู และแบง่เนือ้หาแตล่ะตอน  ดงัตวัอยา่งภาพลายเส้น

ตอ่ไปนี ้
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กิจกรรม เครือข่ายสร้างเสริมสขุภาพวยัรุ่นไทย  

 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  มีการด าเนินงาน 2 กิจกรรม ดงันี ้

1.  การอบรมและพฒันาแกนน านกัเรียนในโรงเรียนให้เป็นเยาวชนต้นแบบ 

 
                   วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัการให้ค าปรึกษาเบือ้งต้น การแก้ไขปัญหาเฉพาะ 
หน้า ทกัษะชีวิต ความนบัถือตนเอง 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนแกนน า จ านวน 4 โรงเรียน (โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 
โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ์ โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ บดินทรเดชา และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช- 
ลาดกระบงั) และแกนน าเยาวชนในชมุชน 3 ชมุชนอยูใ่นพืน้ท่ี 30 บาทของโรงพยาบาลรามาธิบดี 
(พล. 1 รักษาพระองค์ จ านวน 100 คน) 

กิจกรรมส่วนใหญ่ในการจัดอบรมนี ้ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรม Team 
building และกิจกรรม Walk Rally จ านวน 5 ฐาน เน้นในเร่ืองของการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงในวยัรุ่น ได้แก่ 
เพศศึกษา ทักษะชีวิต การสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง การป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก และการเขียน
โครงการเพ่ือให้กลุม่แกนน าเยาวชน น าเสนอโครงการท่ีจะจดัท าในโรงเรียน / ชมุชน ของตนเอง และน าเสนอ
ตอ่ทีมวิทยากร อาจารย์ และทีมพี่เลีย้งจากโรงพยาบาลรามาธิบดี  
 

ภาพการด าเนินกิจกรรม  

 

 กิจกรรม กลุม่สมัพนัธ์ และกิจกรรม Team building   
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 กิจกรรม Walk Rally  

 
            

 ระดมความคิด และน าเสนอกิจกรรมรณรงค์ท่ีจะด าเนินการในโรงเรียน / ชมุชน 

 
 

2.    การตดิตามผลพฒันาการและการเจริญเตบิโตของทารกแรกเกิด กรณีศกึษาเปรียบเทียบแม่
วยัรุ่น และแมผู่้ใหญ่ 
 
 

  วตัถุประสงค์หลักเพ่ือให้เกิดการดแูลแบบองค์รวมแก่วัยรุ่นท่ีตัง้ครรภ์ โดยสูติแพทย์ กุมารแพทย์ 

จิตแพทย์ พยาบาล นกัจิตวิทยา นกัสงัคมสงเคราะห์ เป็นต้น โดยจะให้ความส าคญักบัผล (Outcome) ทัง้ใน
การดแูลแม่วยัรุ่นท่ีตัง้ครรภ์ต่อและแม่วยัรุ่นท่ียุติการตัง้ครรภ์ รวมไปถึงการสอนในเร่ืองของเพศศกึษาเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ ทศันคติ ทกัษะท่ีจ าเป็นและพฤติกรรมท่ีถกูต้องในเร่ืองเพศ เพ่ือท่ีจะช่วยให้สามารถเลือก
ด าเนินชีวิตอยา่งเป็นสขุและปลอดภยั ตลอดจนสามารถปรับตวัตามพฒันาการชีวิตและด าเนินชีวิตได้อย่าง

เหมาะสม โดยก าหนดตวัชีว้ดั คือ มีการตัง้ครรภ์ซ า้ภายใน 2 ปี ไมเ่กินร้อยละ 20 
  วตัถปุระสงค์รองเพ่ือประเมินพฒันาการและการเจริญเตบิโตของทารกแรกเกิดท่ีเกิดจากแมว่ยัรุ่น   
และให้ความรู้ในการเลีย้งดทูารก การสง่เสริมพฒันาการให้กบัแมว่ยัรุ่น 
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  ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
จากการเก็บข้อมูลเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2553 มีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 62 คน เป็นแม่

วยัรุ่นท่ีเข้ารับบริการคลินิกแม่วยัรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จ านวน 32 คน และกลุ่มแม่
วยัผู้ ใหญ่ท่ีพาบตุรมารับบริการท่ี OPD เด็ก โดยคดัเลือกจากบตุรท่ีมีอายใุกล้เคียงกบัอายบุตุรของแม่วยัรุ่น 
จ านวน 30 คน   

ผลการวิเคราะห์การเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็กและแม่วยัรุ่นท่ีผ่านการตรวจประเมินและ
ติดตามโดยคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ เช่น อายุมารดา 
การเลีย้งด ูลกัษณะครอบครัว สงัคมท่ีมีผลตอ่พฒันาการ  การเจริญเติบโต  และโภชนาการของเด็ก พบว่า 
คา่เฉล่ียอายขุองแม่วยัรุ่น 16.6 ปี (16.6 ± 1.48) ในขณะท่ีคา่เฉล่ียอายขุองแม่วยัผู้ ใหญ่ 31.3 ปี (31.3 ± 
4.66) (ตารางท่ี 8) 
 ส าหรับอตัราการฝากครรภ์ของแมว่ยัรุ่น พบร้อยละ71.9 ในขณะท่ีแม่วยัผู้ ใหญ่มีอตัราการฝากครรภ์
ร้อยละ 100 ทัง้สองกลุ่มตวัอย่างไม่มีการใช้สารเสพติดก่อนและหลังการครรภ์และไม่มีการติดเชือ้ทาง
เพศสมัพนัธ์ ได้แก่ VDRL และ HIV  
 แมว่ยัรุ่นเพียง 1 คน (3.1%) ท่ีคมุก าเนิดก่อนการตัง้ครรภ์ และหลงัคลอดบตุรมีแม่วยัรุ่นท่ีคมุก าเนิด
เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 59.4 และในกลุ่มแม่วยัรุ่นมีจ านวน 2 คน กลบัมาตัง้ครรภ์ซ า้ภายในระยะเวลา 2 ปี คา่
คะแนน Apgar แรกคลอดของทัง้สองกลุ่มส่วนใหญ่ปกติ คา่เฉล่ียน า้หนกัแรกเกิดของบตุรแม่วยัรุ่น เท่ากับ 
2,893 + 481.6 เม่ือเปรียบเทียบกบัน า้หนกัแรกเกิดบตุรท่ีเกิดจากแม่วยัผู้ ใหญ่พบว่า 2,985 + 456.9 กรัม 
และร้อยละ 50 ของแมว่ยัรุ่นกลบัไปศกึษาตอ่ สว่นอีกคร่ึงหนึง่นัน้ไมไ่ด้กลบัไปศกึษาตอ่ในระบบ  

 
ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบข้อมลูพืน้ฐานระหวา่งแมว่ยัรุ่นและแมว่ยัผู้ใหญ่ 

ข้อมูลพืน้ฐาน แม่วัยรุ่น (N = 32) 
n(%) 

แม่วัยผู้ใหญ่ (N = 30) 
n(%) 

อายุ  ± Mean 16.6  ± 1.48  
( Min =14, Max=19) 

31.3 ± 4.66 
( Min = 24 , Max = 40) 

การฝากครรภ์ 
   ฝากครรภ์ 
   ไม่ฝากครรภ์ 

 
23 
9 

 
(71.9) 
(28.1) 

 
30 
0 

 
(100.0) 

การใช้สารเสพตดิก่อนการตัง้ครรภ์  - ไมใ่ช้ 32 (100.0) 30 (100.0) 
การใช้สารเสพตดิขณะตัง้ครรภ์       - ไมใ่ช้  32 (100.0) 30 (100.0) 
การตดิเชือ้ทางเพศสัมพันธ์ 
     VDRL          Negative 
 HIV              Negative 

 
32 
32 

 
(100.0) 
(100.0) 

 
30 
30 

 
(100.0) 
(100.0) 
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ข้อมูลพืน้ฐาน แม่วัยรุ่น (N = 32) 
n(%) 

แม่วัยผู้ใหญ่ (N = 30) 
n(%) 

การตดิเชือ้ทางเพศสัมพันธ์ 
     VDRL          Negative 
 HIV              Negative 

 
32 
32 

 
(100.0) 
(100.0) 

 
30 
30 

 
(100.0) 
(100.0) 

การคุมก าเนิดก่อนการตัง้ครรภ์ 
     ไม่คมุก าเนิด 
     คมุก าเนิด 

 
31 
1 

 
(96.9) 
(3.1) 

 
24 
6 

 
(80.0) 
(20.0) 

การคุมก าเนิดหลังคลอด 
     ไม่คมุก าเนิด 
     คมุก าเนิด 

 
19 
13 

 
(40.6) 
(59.4) 

 
4 

26 

 
(13.3) 
(86.7) 

Apgar Score 
  ปกต ิ
  ผิดปกต ิ  

 
31 
1 

 
(96.9) 
(3.1) 

 
30 
0 

 
(100.0) 

วิธีการคลอด 
    คลอดปกต ิ
    ผ่าตัดคลอด 

 
32 
0 

 
(100.0) 

 
25 
5 

 
(83.3) 
(16.7) 

อายุครรภ์ครบก าหนด 
  ใช ่ 
  ไมใ่ช ่

 
28 
4 

 
(87.5) 
(12.5) 

 
30 
0 

 
(100.0) 
 

มีการตัง้ครรภ์ซ า้ภายใน 2 ปี 
   ไม่ใช่ 
    ใช่ 

 
30 
2 

 
(93.8) 
(6.3) 

 
25 
5 

 
(83.3) 
(16.7) 

น า้หนักแรกเกิด 2,893 + 481.6 
( Min =1,680, Max= 3,770) 

2,985 + 456.9 
( Min = 2,000, Max= 4,124) 

การกลับไปศึกษาต่อ 
  กลบัไปศกึษาตอ่ 
  ไมก่ลบัไปศกึษาตอ่ 

 
16 
16 

 
(50.0) 
(50.0) 

 
- 
- 

 

การเลีย้งดูบุตร (ตารางท่ี9) พบว่า สุขภาพของเด็กท่ีเกิดจากแม่วัยรุ่นและแม่วัยผู้ ใหญ่ พบว่า 
คร่ึงหนึ่งของบตุรท่ีเกิดจากแม่วยัรุ่นจะได้รับการเลีย้งดจูากบิดามารดาของแม่วยัรุ่น ในขณะท่ีร้อยละ 86.6 
ของบตุรแมว่ยัผู้ใหญ่จะได้รับการเลีย้งดจูากตวัแมว่ยัผู้ใหญ่เองและสามี  
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ด้านสุขภาพของทารก พบว่า ทารกทัง้สองกลุ่มได้รับวคัซีนครบทุกราย เร่ืองการเจ็บป่วยของทารก
ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า บุตรของแม่วัยรุ่นมีอัตราการเจ็บป่วยมากกว่า 5 ครัง้ต่อเดือน
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 เม่ือเปรียบเทียบกับบุตรท่ีเกิดจากแม่วยัผู้ ใหญ่ซึ่งไม่พบอาการเจ็บป่วย
มากกวา่ 5 ครัง้ตอ่เดือนเลย 

เม่ือผู้ วิจัยได้สอบถามเก่ียวกับการอ่านสมุดบนัทึกสุขภาพแม่และเด็ก พบว่า  มีแม่วัยรุ่น จ านวน    
11 คน จากทัง้หมดท่ีอ่านสมุดบนัทึกสุขภาพ ในขณะท่ีร้อยละ 70 ของแม่ผู้ ใหญ่ (21 คน) อ่านสมุดบนัทึก
สขุภาพแมแ่ละเดก็ 

 
ตารางท่ี 9   การเลีย้งด ูและสขุภาพของบตุรแมว่ยัรุ่น และแมว่ยัผู้ใหญ่ 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน แม่วัยรุ่น (N = 32) 
n(%) 

แม่วัยผู้ใหญ่ (N = 30) 
n(%) 

ผู้เลีย้งดูทารก 
     บิดาและมารดาของทารก 
     บดิามารดาของหญิงตัง้ครรภ์ 
     บิดาและมารดาของฝ่ายชาย 
     อ่ืนๆ 

 
12 
16 
3 
1 

 
(37.5) 
(50.0) 
(9.4) 
(3.1) 

 
 

 
26  (86.6) 
 2   (6.7) 
 2   (6.7) 
    - 

ได้รับวัคซีนครบ 32 (100.0) 30 (100.0) 
การเจ็บป่วยใน 1 เดือนท่ีผ่านมา 
    < 5 ครัง้ตอ่เดือน 

    ≥ 5 ครัง้ตอ่เดือน 

 
26 
6 

 
(81.3) 
(18.8) 

 
30 

 
(100.0) 

การอ่านสมุดบันทกึสุขภาพแม่และเดก็ 
     อา่น 
     ไม่อา่น 

 
11 
21 

 
(34.4) 
(65.6) 

 
21 
9 

 
(70.0) 
(30.0) 

 
ภาวะโภชนาการของทารกในการเก็บข้อมลูนีแ้บง่เป็น การรับประทานนมมารดา อายท่ีุเร่ิมให้อาหาร

เสริม และการประเมินภาวะโภชนาการเบือ้งต้นโดยพยาบาล (ตารางท่ี 10) พบว่า ทารกส่วนใหญ่ทัง้สอง
กลุม่ได้รับประทานนมมารดา (ร้อยละ75 และ 86.7 ตามล าดบั) การให้รับประทานอาหารเสริม ได้แก่  
นมผสม กล้วยบด ข้าวบด เป็นต้น จ าแนกตามกลุ่มมารดา พบว่า ทารก19 คน ในกลุ่มแม่วยัรุ่นร้อยละ 60 
และทารกจ านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 55 ในกลุม่แมว่ยัผู้ใหญ่ ได้รับอาหารเสริมก่อนอายคุรบ 4 เดือน  
เม่ือประเมินภาวะโภชนาการของทารกเบือ้งต้น พบวา่ ทารกสว่นใหญ่อยูใ่นกลุม่ท่ีมีภาวะโภชนาการปกต ิ 
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ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบภาวะโภชนาการของทารกระหวา่งแมว่ยัรุ่นและแมว่ยัผู้ใหญ่ 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน แม่วัยรุ่น (N = 32) 
n(%) 

แม่วัยผู้ใหญ่ (N = 30) 
n(%) 

ได้รับนมมารดา 
     ไมใ่ช่ 
     ใช ่

 
8(25.0) 
24(75.0) 

 
4(13.3) 

26(86.7) 
อายุที่เร่ิมให้อาหารเสริม 
    < 4 เดือน 

    ≥ 4 เดือน 

 
19(59.4) 
8(25.0) 

 
11(55.0) 
9(45.0) 

ภาวะโภชนาการ 
    ต ่ากว่าเกณฑ์ 
    ปกติ 
    มากกวา่เกณฑ์ 

 
2(6.5) 

28(90.3) 
1(3.2) 

 
2(6.7) 

26(86.7) 
2(6.7) 

  
จากการประเมินพฒันาการ 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านสงัคมและการชว่ยเหลือตนเอง กล้ามเนือ้มดัเล็กและ

การปรับตวักล้ามเนือ้มดัใหญ่ และด้านภาษา พบวา่ ทารกสว่นใหญ่มีพฒันาการปกติ (ตารางท่ี 11) 

 
ตารางท่ี 11  เปรียบเทียบพฒันาการ 4 ด้านของทารกเกิดจากแมว่ยัรุ่นและแมว่ยัผู้ใหญ่ 
 

 Teenage mother 
(N = 32) 

Adult mother 
(N = 30) 

พัฒนาการ   
  สงัคมและการชว่ยเหลือตนเอง      - ช้ากวา่เกณฑ์ 2 (6.3) 0 (0) 
  กล้ามเนือ้มดัเล็กและการปรับตวั   - ช้ากวา่เกณฑ์ 2 (6.3) 0 (0) 
  กล้ามเนือ้มดัใหญ่                        - ช้ากว่าเกณฑ์ 1 (3.1) 0 (0) 
  ภาษา 1 (3.1) 1 (3.3) 

  

 เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลีย้งดทูารก ได้แก่ น า้หนกัแรกเกิดของทารกท่ีเกิดจากมารดา
วยัรุ่น และมารดา การเจ็บป่วยใน 1 เดือนท่ีผ่านมา ภาวะซึมเศร้า การอ่านสมดุบนัทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
และพฒันาการทัง้ 4 ด้าน  
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จากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลีย้งดทูารก (ตารางท่ี12)  พบว่า น า้หนัก
แรกเกิด และพฒันาการทัง้ 4 ด้าน ของทารกทัง้สองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ          
(t = 0.445) ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ ได้แก่ การเจ็บป่วยใน 1 เดือนท่ีผ่านมา ภาวะซึมเศร้า การอ่านสมดุบนัทึก
สขุภาพแมแ่ละเดก็ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(t = 0.013, 0.000 และ 0.005 ตามล าดบั) 
 

ตารางท่ี 12 แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การเลีย้งดทูารก 

 Teenage mother 
(N = 32) 

Adult mother 
(N = 30) 

p-value 

- น า้หนกัแรกเกิด 2,893 + 481.6 2,985 + 456.9  0.445 
- การเจ็บป่วยใน 1 เดือนท่ีผ่านมา 
   < 5 ครัง้ตอ่เดือน 
   ≥ 5 ครัง้ตอ่เดือน 

 
26(81.3) 
6(18.8) 

 
30(100) 

0 

 0.013* 

- ภาวะซมึเศร้า 
     ปกติ 
     มีภาวะซมึเศร้า 

 
25 (78.1) 
7 (34.4) 

 
28 (93.3) 
2 (6.7) 

 0.000** 

- การอา่นสมดุบนัทึกสขุภาพ 
อา่น 
ไมอ่า่น 

 
11 (34.4) 
21 (65.6) 

 
21 (70.0) 
9 (30.0) 

 0.005** 

พัฒนาการ       
  สงัคมและการชว่ยเหลือตนเอง 2 

30 
(6.3) 
(93.8) 

0 
30 

(0) 
(100.0) 

 0.164 

  กล้ามเนือ้มดัเล็กและการปรับตวั 2 
30 

(6.3) 
(93.8) 

0 
30 

(0) 
(100.0) 

 0.164 

  ภาษา 1 
31 

(3.1) 
(96.9) 

1 
29 

(3.3) 
(96.7) 

 0.963 

  กล้ามเนือ้มดัใหญ่ 1 
31 

(3.1) 
(96.9) 

0 
30 

(0) 
(100.0) 

 
 

0.329 
 

     t-test  (p-value =0.05) 
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3.  คลินิกวยัรุ่นในโรงพยาบาล และ Hotline สายดว่นสขุภาพ (ตารางท่ี 13) 
     คลินิกวยัรุ่น รพ.รามาธิบดีให้บริการทกุวนัศกุร์ และวนัเสาร์บา่ย โดยสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ 
กมุารแพทย์ จิตแพทย์ สตูนิรีแพทย์ พยาบาล และนกัจิตวิทยา โดยให้บริการกลุม่อายท่ีุให้บริการ 10 – 21 ปี   
 

ตารางท่ี 13  จ านวนผู้ เข้ารับบริการท่ีคลินิกวยัรุ่น รพ.รามาธิบดี 

  2549 2550 2551 2552 2553* 
ผู้มารับบริการ คน 
                   ครัง้ 

125 
405 

206 
651 

215 
631 

255 
665 

187 
598 

ผู้ป่วยเก่า (%) 
ผู้ป่วยใหม่  

89.5 
10.5 

87.3 
12.7 

68.9 
28.2 

83.64 
16.36 

80.3 
19.7 

เพศชาย (%) 51.5 49.3 50.4 48.5 50.2 
วันศุกร์ (%) 
วันเสาร์ 

19.5 
80.5 

30.7 
69.3 

21.8 
78.2 

20.7 
79.3 

21.3 
79.7 

ทั่วไป (%) 
ส่งต่อจาก ร.ร. 

95.5 
4.5 

97.5 
2.5 

98.0 
2.0 

98.5 
1.5 

96.7 
3.3 

อายุเฉล่ีย (ปี) 14 + 3 13 + 2 14 + 8 14 + 2 14 + 2 

* เดือนสงิหาคม 2553 

 
 Hotline สายด่วนสุขภาพ เปิดให้บริการเพ่ือการให้ค าแนะน า ตอบปัญหาด้านสุขภาพ และจิต
อารมณ์ส าหรับวัยรุ่น ผู้ ปกครอง และเป็นอีกช่องทางหนึ่งส าหรับการให้นัดตรวจในคลินิกวัยรุ่นใน

โรงพยาบาล โดยพยาบาล และนกัจิตวิทยา สลบักนัให้บริการ 24 ชัว่โมง (ตารางท่ี 14) 
 
ตารางท่ี 14 จ านวนผู้ เข้ารับบริการ hotline สายดว่นสขุภาพ 

 ปี 

2552 2553* 

จ านวนครัง้ที่ให้บริการ 220 189 

เพศหญิง (จ านวนครัง้) 136  (61.82) 116  (61.38) 
อายุ 
< 20 ปี 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
> 40 ปี 

 
168  
34   
3  

15  

 
(76.36) 
(15.45) 

(1.36) 
(6.82) 

 
145 
6 
8 
30 

 
(76.72) 
(3.17) 
(4.23) 
(15.87) 
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 ปี 

2552 2553* 

ปัญหาที่ปรึกษา 
เพศสมัพนัธ์ 
สขุภาพ 
พฤตกิรรม 
จิตเวช 
อ่ืนๆ เชน่ สมัพนัธภาพในครอบครัว 

 
65 (29.55) 
40 (18.18) 
38 (17.27) 

6 (2.73) 
51 (23.18) 

 
97 (51.32) 
29 (15.34) 
38 (20.11) 

3 (1.59) 
22 (11.64) 

 
4.  การขยายผลต้นแบบ คลินิกวยัรุ่นในโรงเรียน – โรงพยาบาล และ teenage pregnancy clinic  
เพ่ือสง่เสริมให้หนว่ยงานท่ีท างานเก่ียวกบัวยัรุ่นน าไปใช้ในหนว่ยงานทัง้โรงเรียน และโรงพยาบาล มี

สถานท่ีท่ีขยายต้นแบบ ดงันี ้
4.1 ศนูย์อนามยัท่ี 7 จงัหวดัอบุลราชธานี 
4.2 กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ  
4.3 ส านกับริหารกลาง กรมพฒันาสงัคม และสวสัดิการ สถาบนัพฒันาสงัคม กระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
4.4 ส านกังานสาธารณสขุ จงัหวดัอ่างทอง 
4.5 ศนูย์อนามยัท่ี 6 จงัหวดัขอนแก่น 
4.6 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเพชรบรีุ เขต1 จงัหวดัเพชรบรีุ 
4.7 การติดตามผลการด าเนินงานการคดักรองพฤตกิรรมเส่ียงโรงเรียน เทศบาล 3 เทศบาลนสุรณ์ 

จงัหวดัสริุนทร์ 
4.8 ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัมหาสารคาม 

 
___________________________________________________________________________ 
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บทที่3 

ผลการด าเนินงานกลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 

 
กลุม่ผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และพฒันาแนวทางเพ่ือเป็นต้นแบบใน

การพฒันาศกัยภาพประชากรไทยในด้านการเสริมสร้างสขุภาพในกลุ่มคนสขุภาพดี และการดแูลสขุภาพใน
กลุ่มคนท่ีเจ็บป่วยและทพุพลภาพ โดยเร่ิมตัง้แตว่ยัผู้ ใหญ่ วยัผู้สูงอายุ จนถึงระยะประคบัประคองของชีวิต 
และเผยแพร่ต้นแบบเหลา่นัน้ให้กบัหนว่ยงาน/สถาบนัท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการพฒันาประชากรเพ่ือช่วยน าไปใช้
ขยายผลตอ่ไป  

ในปีงบประมาณ 2553 ท่ีผา่นมา กลุม่ผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุด าเนินกิจกรรมไปแล้วจ านวน 9 กิจกรรม
แบ่งออกเป็นกิจกรรมย่อย จ านวน 12 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมใหม่ท่ีเร่ิมด าเนินการในปีงบประมาณ 2553 
จ านวน 2 กิจกรรม และกิจกรรมท่ีด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ 2552 จ านวน 7 กิจกรรม ซึ่งมี
รายละเอียดกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้
กิจกรรมตอ่เน่ือง 

1. การพฒันาศกัยภาพและรูปแบบการดแูลสขุภาพด้านโภชนาการของผู้ใหญ่  
2. การพฒันาความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้ใหญ่ 
3. การจดัการและการลดความเส่ียงการเกิดโรคเรือ้รังในผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ 

3.1 การสง่เสริมความสามารถของบคุลากรในการรักษาสมดลุพลงังานตอ่การควบคมุภาวะ    
       metabolic syndrome 

4. The Environmental Genomic Project : ฐานข้อมลูความหลากหลายทางพนัธุกรรมของ 
 xenobiotic metabolism genes และ environmental exposure  

5. การส ารวจและประเมินระดบัโลหะหนกัในกลุม่ผู้ใหญ่และผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานครและ 

    ปริมณฑล 
6. การพฒันารูปแบบชว่ยเหลือและสร้างเสริมสขุภาพญาตผิู้ดแูลผู้ ป่วยโรคเรือ้รังในผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ 
7. การดแูลผู้สงูอายอุย่างครบวงจรและตอ่เน่ือง  

 7.1 ความชกุของภาวะทพุโภชนาการในผู้ ป่วยไทยท่ีเป็นโรคสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ 
 7.2 การส ารวจและติดตามตอ่เน่ืองสมรรถภาพสมอง และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ือมสมรรถภาพ
สมอง ในวยัผู้ใหญ่และผู้สงูอายไุทย 
 7.3 การพฒันารูปแบบการดแูลผู้ ป่วยสงูอายใุนโรงพยาบาลและการดแูลตอ่เน่ืองท่ีบ้าน 

กิจกรรมท่ีเร่ิมด าเนินการในปี 2553 
8. รูปแบบการให้ความรู้และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือการดแูลตนเองในผู้ ท่ีมีน า้หนกั 
    เกินและโรคอ้วนลงพงุ 
9. การเปรียบเทียบภาวะสขุภาพของผู้สงูอายท่ีุเป็นและไมเ่ป็นนกักีฬาวิ่ง 
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 ส าหรับผลผลิตในภาพรวมของกลุม่ผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุในปีงบประมาณ 2553 เป็นผลผลิตท่ีเกิดขึน้
ในระหว่างการพฒันาแนวทางเพ่ือน าไปสู่การเป็นต้นแบบพฒันาศกัยภาพประชากรไทย ได้แก่ คูมื่อและส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการดูแลตนเองและการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับผู้ ดูแลผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย หนงัสือคูมื่อจ านวน 1 เลม่ และส่ืออิเลคทรอนิกส์จ านวน 5 เร่ือง ซึ่งได้จากการจดัประชมุระดม
องค์ความรู้จากเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพทหาร และคู่มือการปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมการบริโภคเพ่ือการดแูลตนเองร่วมกบัโปสเตอร์และตวัอย่างอาหารสอนแสดงส าหรับผู้ ท่ีมีน า้หนกั
เกินและโรคอ้วนลงพุง จ านวน 1 ชุด ซึ่งได้ด าเนินการอบรมไปแล้วในรุ่นท่ี 4 นอกจากนีย้งัมีเครือข่ายด้าน
โภชนาการเก่ียวกับการอ่านฉลากโภชนาการและการบริโภคอาหารจานเดียวในระดบัชุมชน ได้แก่ ศูนย์
สุขภาพชุมชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เป็นต้น รวมหน่วยงานในเครือข่ายทัง้หมดได้ 11 แห่ง โดยมี
รายละเอียดผลผลิตการด าเนินงานกลุม่ผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุดงัตารางท่ี 15   
 
ตารางท่ี 15 ผลผลิตการด าเนินงานกลุม่ผู้ ใหญ่และผู้สงูอายุ 

ผลผลิต  หน่วยนับ  เป้าหมาย  ผลผลิต 

ต้นแบบในการพฒันาประชากร ต้นแบบ 2 0 

มีการจดัท าเอกสารเผยแพร่อยา่งน้อย ชดุ 2 2 

มีเครือขา่ยท่ีมีเป้าหมายเดียวกนัจ านวน เครือข่าย/แหง่ 2 2/11 

ประชาชนในกลุม่เป้าหมายรับรู้ถึงปัจจยัเส่ียง วิธีการป้องกนัโรค ร้อยละ 80 90 

มีต้นแบบท่ีเป็นการพฒันาจากความรู้อยา่งเป็นองค์รวม สาขา 3 3 

มีหนว่ยงานภายนอกขอรับต้นแบบการพฒันาไปใช้อยา่งน้อย  แหง่ 3 5 

มีการจดัอบรมให้หนว่ยงานภายนอก ครัง้ 1 1 

ร้อยละของกิจกรรมย่อยท่ีด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด ร้อยละ 70 65 
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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีกิจกรรรมต่างๆ ดังนี ้
 

กิจกรรม   การพฒันาศกัยภาพและรูปแบบการดแูลสขุภาพด้านโภชนาการของผู้ใหญ่ 

 วตัถปุระสงค์ เพ่ือพฒันาศกัยภาพแกนน าและพฒันารูปแบบการดแูลสขุภาพด้านโภชนาการท่ี
ยัง่ยืนส าหรับประชากรไทย  

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  มีการด าเนินงาน 2 กิจกรรมยอ่ย ดงันี ้

1. การส ารวจและติดตามภาวะทางโภชนาการในบคุลากรคณะฯ  
        กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรคณะฯ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีทางการพยาบาล และเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
สนบัสนนุ  จ านวน 450 คน 

 กิจกรรมนี ้เป็นการน าต้นแบบการตรวจคดักรองในการหาปัจจยัเส่ียงภาวะทางโภชนาการ
(แผนภูมิท่ี 6 ) ต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ 2552 โดยมุ่งหวงัเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต้นแบบให้ความรู้
และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภท แป้ง ไขมนั น า้ตาล และเกลือท่ีมากเกินความต้องการ
ของร่างกาย เป็นปัญหาส าคญัท่ีน าไปสู่การเป็นโรคอ้วนและโรคเรือ้งรังตา่งๆกบักลุ่มเป้าหมาย และท าการ
ติดตามอย่างต่อเน่ือง โดยท าการคดักรองปัจจัยเส่ียง สรุปปัญหาสุขภาพและความรู้ทางโภชนาการของ
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม และแก้ไขปัญหาโดยการให้ข้อมูลย้อนกลบัจากคู่มือการให้ความรู้ ได้แก่ “การบริโภค-
อาหารจานเดียว” จ านวน 1 เล่ม  “คูมื่อการอ่านฉลากโภชนาการ” จ านวน 2 เล่ม และแผ่นพบั “เร่ืองน่ารู้-
เก่ียวกบัอาหารแลกเปล่ียน” จ านวน 1 แผ่น ท าการเก็บข้อมลูสขุภาพและติดตามผลสุขภาพตอ่เน่ืองทกุ 3 
เดือน ซึง่ผลท่ีได้อยูใ่นระหวา่งการวิเคราะห์ข้อมลูและแปลผล 

 
แผนภูมิท่ี 6  ต้นแบบการตรวจคัดกรองในการหาปัจจัยเส่ียงภาวะทางโภชนาการ 
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ภาพการด าเนินกิจกรรม 

 การตรวจคดักรองภาวะทางโภชนาการและการให้ข้อมลูย้อนกลบั 
 

 การติดตามภาวะทางโภชนาการหลงัการให้ข้อมลูย้อนกลบั 
 

 

 

 

 

  2. การส ารวจและติดตามภาวะทางโภชนาการในชมุชนรอบกรุงเทพและปริมณฑล  

  กลุม่เป้าหมาย คือ ประชาชนในชมุชนตา่งๆรอบกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งในปีงบประมาณ 
2553 นีไ้ด้รับการตอบรับจากชมุชน 5 แหง่ด้วยกนั ได้แก่ ชมุชนซอยสวนเงิน ชมุชนวดัไก่เตีย้ ชมุชนย่านเหม่ง
จา๋ย  จงัหวดักรุงเทพฯ ชมุชนบางบอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ และชมุชนยา่นศาลายา จงัหวดันครปฐม 
  กิจกรรมนี ้เป็นการน าต้นแบบการตรวจคดักรองในการหาปัจจยัเส่ียงภาวะทางโภชนาการ

มาด าเนินการกับประชาชนในชุมชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาต้นแบบให้เหมาะสมกับทุกระดับของ

ประชาชนเพิ่มเติม โดยท าการเก็บข้อมลูสขุภาพ แปลผล จดัอบรมการให้ข้อมลูย้อนกลบั และติดตามอย่าง

ตอ่เน่ือง โดยมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมรวมทัง้สิน้ 473 คน ซึง่ผลท่ีได้ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการวิเคราะห์และแปลผล  

ภาพการด าเนินกิจกรรม 

 การตรวจคดักรองภาวะทางโภชนาการและการให้ข้อมลูย้อนกลบั ณ ชมุชนท่ีเข้าร่วม 
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กิจกรรม การจดัการและการลดความเส่ียงการเกิดโรคเรือ้รังในผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ 

 กิจกรรมย่อย  การสง่เสริมความสามารถของบคุลากรในการรักษาสมดลุพลงังานตอ่การควบคมุ

   ภาวะ metabolic syndrome 

 วตัถปุระสงค์  
   1.เพ่ือลดความเส่ียงต่อการเกิดภาวะโรคเรือ้รังในบุคลากรท่ีมีความเส่ียงส่งผลให้เกิด
สขุภาพดีและท างานได้อยา่งมีศกัยภาพ 
   2.เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรมส่งเสริมการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตตอ่การ
ลดความเส่ียงตอ่ภาวะโรคเรือ้รังในบคุลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
กลุ่มเป้าหมาย คือ บคุลากรคณะฯท่ีมีอายมุากกว่า 35 ปี ท่ีมีผลตรวจร่างกายพบว่าเส่ียงต่อภาวะ

โรคเรือ้รัง จ านวน 30 คน 
 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  

  กิจกรรมนี ้เป็นการน าโปรแกรมส่งเสริมการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตต่อการลดความเส่ียงต่อ

ภาวะโรคเรือ้รัง ท่ีได้วิเคราะห์ปัญหาจากผลส ารวจข้อมลูสขุภาพบุคลากรของคณะฯเม่ือปีงบประมาณ 2552 

เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคร่วมกับการออกก าลงักายเพ่ือควบคมุน า้หนักด้วยตนเองตามบริบท 

ของแตล่ะบคุคล โดยใช้คูมื่อให้ความรู้ ได้แก่ คูมื่อ “การกินให้สนกุ มีสขุกบัการควบคมุน า้หนกั” ร่วมกบัคูมื่อ  

“การบริโภคอาหารจานเดียว” จ านวน 1 เล่ม คูมื่อ “การอ่านฉลากโภชนาการ” จ านวน 2 เล่ม แผ่นพบั “เร่ือง

น่ารู้เก่ียวกบัอาหารแลกเปล่ียน” จ านวน 1 แผ่น และ แผ่นพบั “เร่ือง Fit& Firm กบั ยางยืด” จ านวน 1 แผ่น 

โดยท าการติดตามผลสขุภาพของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผลเลือด ความดนั องค์ประกอบของร่างกาย ใน

ระยะ 2 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ตามล าดบั ซึ่งในขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลสุขภาพของ

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมภายหลงัได้รับการอบรมเป็นเวลา 6 เดือน และจะด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือแปลผลตอ่ไป  

    ภาพการด าเนินกิจกรรม 

 การอบรม “การสง่เสริมความสามารถในการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต:การรักษาสมดลุ
พลงังาน” 
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กิจกรรม การส ารวจและประเมินระดบัโลหะหนกัในกลุม่ผู้ใหญ่และผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร   

  และปริมณฑล 

 วตัถปุระสงค์  
  เพ่ือศกึษาและประเมินภาวะเส่ียงตอ่การได้รับโลหะหนกัแคดเมียม ตะกัว่ ปรอทและสารหน ู
จากการปนเปือ้นในสิ่งแวดล้อมในกลุม่ประชากรในเขตชมุชนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
กลุม่เป้าหมาย คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีมีอายตุัง้แต ่35-70 ปี 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  กิจกรรมนี ้แบง่การด าเนินงานออกเป็น 2 กิจกรรมยอ่ย  คือ 
  1.กิจกรรมติดตามต่อเน่ืองการส ารวจภาวะความเส่ียงต่อการได้รับสารโลหะหนักตะกั่ว     

แคดเม่ียม ปรอท ในบุคลากรคณะฯ จ านวน 938 คน จากปีงบประมาณ 2552 โดยผลส ารวจจากผลเลือด 
ผลปัสสาวะ และผลข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า บุคลากรคณะฯมีความเส่ียงตอ่การได้รับสารโลหะหนกั
ชนิดปรอทจากชีวิตประจ าวันมากท่ีสุดถึง 169 คน ส่วนสารโลหะหนักชนิดตะกั่วพบ 1 คน และสารโลหะ
หนกัท่ีไม่พบความเส่ียงเลย คือ แคดเม่ียม โดยในปีงบประมาณ 2553 บคุลากรเหล่านีไ้ด้รับการติดตามผล 
เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งผลท่ีได้อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์และแปลผล อย่างไรก็ตามจากผลตอบรับของ
บุคลากรคณะฯ พบว่า บุคลากรคณะฯมีความต่ืนตัว ค้นหาข้อมูลเพ่ือป้องกันตัวเองมากขึน้ และได้ให้
ข้อเสนอแนะให้ทางโครงการฯจัดการอบรมเก่ียวกับสารโลหะหนักกับบุคลากรคณะฯ ท่ีสนใจเพ่ือให้เกิด
ความรู้และสามารถซกัถามข้อสงสยั ทางกิจกรรมจึงจดัอบรบ เร่ือง “สารโลหะหนกักบัชีวิตประจ าวนั”  เม่ือ
วนัพุธท่ี 17 มีนาคม 2553 เวลา 12.00 -13.00น. ณ ห้องประชุม ABC ชัน้ 5 ศนูย์การแพทย์สิริกิติ์ โดยมี
ผู้ เข้าร่วมรับฟังเป็นจ านวน 98 คน 
     

 ภาพการด าเนินกิจกรรม 

   การอบรม “สารโลหะหนกักบัชีวิตประจ าวนั”” 
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  2.กิจกรรมการส ารวจและติดตามภาวะความเส่ียงตอ่การได้รับโลหะหนกัตะกัว่ แคดเม่ียม 
ปรอท ของคนในชุมชน โดยได้รับการตอบรับจากชุมชน ได้แก่ ชุมชนซอยสวนเงิน และชุมชนวัดไก่เตีย้ 
จังหวัดกรุงเทพ และชุมชนบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 268 คน ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมลูและแปลผล 
     

 ภาพการด าเนินกิจกรรม 

 การส ารวจและติดตามภาวะความเส่ียงตอ่การได้รับโลหะหนกัในชมุชน 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรม การพฒันารูปแบบช่วยเหลือและสร้างเสริมสขุภาพญาตผิู้ดแูลผู้ ป่วยโรคเรือ้รังใน 

  ผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ 

 วตัถปุระสงค์  
1. ส ารวจปัจจยัเส่ียงและคดักรองปัญหาสขุภาพของผู้ดแูลผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง 

2. วิเคราะห์สถานการณ์การชว่ยเหลือผู้ดแูลผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง 

3. จัดท าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการอบรมพยาบาลและผู้ ดูแลผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง  ได้แก่ ส่ือวีดีทัศน์
จ านวน 5 เร่ือง เก่ียวกับชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ ป่วยโรคเรือ้รังท่ีบ้าน ได้แก่ “ลูกท่ีดูแลพ่อแม่ท่ีเจ็บป่วย” 
“ภรรยา/สามี ท่ีดแูลคู่ชีวิต” “พ่อแม่ท่ีดแูลลูกท่ีเจ็บป่วย” “สามีดแูลภรรยาและครอบครัวท่ีเจ็บป่วย และ      
“พ่ี/น้องท่ีดแูล พ่ี/น้อง ท่ีเจ็บป่วย” และคู่มือ “การดแูลตนเองและการสร้างเสริมสขุภาพส าหรับผู้ดแูลผู้ ป่วย -
โรคเรือ้รัง” 
 

กลุม่เป้าหมาย    
1. ญาติผู้ดแูลผู้ ป่วยโรคเรือ้รังท่ีบ้านรับรู้ถึงปัจจยัเส่ียง  วิธีการดแูลตนเอง และการจัดการ

ความเครียด 
2. ผู้น าพยาบาลและพยาบาลมีศกัยภาพในการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผู้ดแูลผู้ ป่วย

เรือ้รัง โดยโรงพยาบาลท่ีจะคดัเลือกผู้น าพยาบาลและพยาบาลเข้าร่วมโครงการมี 5 ประเภทได้แก่  
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1.  โรงพยาบาลในสงักดัของ กรุงเทพมหานคร  
2. ศนูย์สาธารณสขุของกรุงเทพมหานคร  
3. โรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ  
4. โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั และ  
5. โรงพยาบาลของกองทพั 

 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ   

    1. เย่ียมบ้านผู้ดแูลผู้ ป่วยโรคเรือ้รังท่ีไม่สามารถมาเข้ากลุ่มได้ จ านวน 30 ราย (เย่ียมเฉพาะผู้ดแูลท่ี
อาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล) โดยเร่ิมด าเนินกิจกรรมตัง้แต ่เดือนมกราคม ถึง เมษายน 2553 
 2. จดัท าคูมื่อ “การดแูลตนเองและการสร้างเสริมสขุภาพส าหรับผู้ดแูลผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง” 1 เล่ม 
ประมาณ 80 หน้า เร่ิมด าเนินการกิจกรรมตัง้แตเ่ดือนมกราคม ถึง เมษายน 2553 ประกอบด้วยสาระส าคญั 
และรูปภาพประกอบ ได้แก่ การดแูลตนเองของผู้ดแูล การสร้างเสริมสขุภาพของผู้ดแูล การจดัการกับ
ความเครียดส าหรับผู้ดแูลผู้ ป่วยเรือ้รัง การชว่ยเหลือในการท ากิจวตัรประจ าวนัผู้ ป่วยส าหรับผู้ดแูล การสร้าง
เจตคต ิขวญัและก าลงัใจท่ีดีในการดแูลผู้ ป่วยเรือ้รังท่ีบ้าน 
 3. จดัท าส่ือวีดีทศัน์จ านวน 5 เร่ือง ท่ีเก่ียวกบัชีวิตของญาติผู้ดแูลผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง เพ่ือให้ประชาชน
สามารถน าไปเป็นความรู้ในการดูแลตนเองและผู้ ป่วยท่ีบ้านได้อย่างถูกต้องและมีความสุข โดยมีเร่ือง
ตวัอย่าง ได้แก่ ชีวิตสามีท่ีดแูลภรรยาและครอบครัวท่ีเจ็บป่วย ชีวิตน้องท่ีดแูลพ่ีท่ีเจ็บป่วย ชีวิตพ่อแม่ท่ีดแูล
ลกูท่ีเจ็บป่วย ชีวิตลกูท่ีดแูลพอ่แมท่ี่เจ็บป่วย และชีวิตภรรยา/สามี ท่ีดแูลคูชี่วิต เร่ิมด าเนินการกิจกรรมตัง้แต่
เดือนมกราคม 2553 
 
ตัวอย่างส่ือวีดีทัศน์ 1 ใน 5 เร่ือง รูปแบบช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพญาติผู้ดูแลผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง 
ตอน “ผู้ชาย...ท่ีตายไมไ่ด้” โดย คณุอนนัต์ อนศุาสนะนนัทน์ 
 

 
 

 4. จัดประชุมพยาบาลผู้ มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ ป่วยโรคเรือ้รังในกรุงเทพและ   
ปริมณฑล จ านวน 2 ครัง้ คือ   
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  ครัง้ท่ี 1 เป็นกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบตัิการแก่ผู้น าพยาบาลและพยาบาลในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลสังกัดโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ศนูย์สุขภาพของกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลใน
สงักดักรมการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั และโรงพยาบาลของกองทพั จ านวนทัง้สิน้ 100คนในเดือน 
มิถนุายน 2553 ท่ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  ครัง้ท่ี 2 เป็นกิจกรรม Focus group 4 กลุ่ม ส าหรับผู้น าพยาบาลและพยาบาลในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลจ านวน 24 คน โดยคดัเลือกจากผู้ เข้าร่วมประชมุในครัง้ท่ี 1 ท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการ
ชว่ยเหลือและสร้างเสริมสขุภาพผู้ดแูลผู้ ป่วยเรือ้รังภายในหนว่ยงานของตนเอง เพื่อให้ได้องค์ความรู้ท่ีเพิ่มขึน้
ซึง่ได้ด าเนินการแล้วในเดือนมิถนุายน ท่ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
  

กิจกรรม การดแูลผู้สงูอายอุยา่งครบวงจรและตอ่เน่ือง 

 กิจกรรมย่อย  ความชกุของภาวะทพุโภชนาการในผู้ ป่วยไทยท่ีเป็นโรคสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ 

 วตัถปุระสงค์  
 เพ่ือศึกษาความชุกของการเกิดภาวะทุพโภชนาการในผู้ ป่วยสมองเส่ือมชนิดอัลไซเมอร์  

เพ่ือทราบถึงภาวะทพุโภชนาการซึ่งจะส่งผลตอ่สขุภาพ และคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วย และเป็นแนวทางในการ

ให้ค าแนะน าการดแูลผู้ ป่วยรวมทัง้การบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม เพ่ือแก้ไขภาวะทพุโภชนาการของผู้ ป่วย ท า

ให้คณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ดีขึน้ และเพ่ือศกึษาปัจจยัทางด้านพนัธุกรรมท่ีมีผลตอ่

ความเส่ียงในการเกิดภาวะสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ 

กลุม่เป้าหมาย   
  กลุ่มผู้ ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ว่าเป็นโรคสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ ในระยะ

เร่ิมต้น ระยะปานกลาง หรือระยะสดุท้าย ตามเกณฑ์ GDS (อยูใ่นระดบั 3-7) และเป็นผู้ ป่วยนอกท่ีมารับการ
รักษาท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี ทัง้เพศชายและหญิง จ านวน 130 คน 

 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ   

  1. สามารถรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นของผู้ ป่วยในโรงพยาบาลท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นสมอง
เส่ือมจ านวน 130 คน พบวา่ เป็นผู้หญิง 93 คน (คดิเป็น ร้อยละ 71.54) ชาย 37 คน (คดิเป็นร้อยละ 28.46) 
  2. เม่ือตรวจร่างกายของผู้ ป่วยโดยวดัองค์ประกอบร่างกายพบว่า ร้อยละ 43 มีคา่ BMI สงู
กว่าเกณฑ์ และร้อยละ 3 ท่ีมีค่า BMI ต ่ากว่าเกณฑ์ และวดัตวัอย่างเลือด พบว่ามีระดบั LDL เฉล่ียและ
ระดบั beta-carotene สงูกวา่มาตรฐาน  
  3. ก าลงัอยูใ่นระหวา่งรวบรวมข้อมลูทัง้หมดเพ่ือท าการวิเคราะห์และแปลผลตอ่ไป  
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กิจกรรม การดแูลผู้สงูอายอุยา่งครบวงจรและตอ่เน่ือง 

 กิจกรรมย่อย การส ารวจและติดตามต่อเน่ืองสมรรถภาพสมอง และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ

เส่ือมสมรรถภาพสมอง ในวยัผู้ใหญ่และผู้สงูอายไุทย 

 วตัถปุระสงค์ 
1. เพ่ือศกึษาตดิตามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะสมองเส่ือม ได้แก่ ภาวะโภชนาการ คณุภาพ

การนอนหลบั ผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ ลกัษณะทางพนัธุกรรม ยีนท่ีเก่ียวข้องกับภาวะสมองเส่ือม 
สมรรถภาพทางกายและกิจวตัรประจ าวนั ประวตัคิวามเจ็บป่วยและแบบแผนการด าเนินชีวิต 

2. เพ่ือศกึษาติดตามเก่ียวกบัผลการทดสอบทางจิตวิทยา ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า WAIS test และการ
ทดสอบทางจิตวิทยาท่ีได้พฒันาขึน้ 

3. เพ่ือศกึษาตดิตาม ผลการตรวจภาพเสมือนจริงของสมองโดยใช้คล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Brain 
MRI) ประกอบด้วยอตัราการฝ่อของสมองสว่นตา่ง โดยเฉพาะในสว่นของ ฮิปโปแคมปัส 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบภาคตดัขวางจากผลจากการทดสอบทางจิตวิทยา กบัผลการตรวจภาพเสมือน 
จริงของสมองโดยใช้คล่ืนสนามแมเ่หล็กไฟฟ้า (Brain MRI)  
 5. เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะสมองเส่ือม ผลการทดสอบทางจิตวิทยาและ 
ผลการตรวจภาพเสมือนจริงของสมองโดยใช้คล่ืนสนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 
 6. เพ่ือศกึษาอตัราการลดขนาดของสว่นตา่งๆของสมอง เปรียบเทียบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของ 
ผลจากการทดสอบทางจิตวิทยาและปัญหาท่ีเพิ่มขึน้ของปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะสมองเส่ือมในระยะเวลาท่ี
เปล่ียนแปลงไปในแตล่ะครัง้ของการทดสอบ 
 7. เพ่ือศกึษาปัจจยัทางด้านพนัธุกรรมท่ีมีผลตอ่ความเส่ียงในการเกิดภาวะสมองเส่ือม 
 
 กลุม่เป้าหมาย 
  กลุ่มประชากรทัว่ไปอายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป ทัง้เพศชายและหญิง จ านวน 200 คน ท่ีมีไม่มี
ปัญหาเร่ืองสมองเส่ือมโดยจะต้องมีคะแนน MMSE –Thai 2002 มากกว่าหรือเท่ากบั 23 สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ อา่นออกเขียนได้  
  
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
  ข้อมลูเบือ้งต้น : จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการคดักรองเบือ้งต้น จ านวน 284 คน ไมผ่า่นเกณฑ์ 
84 คน  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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ตารางท่ี 16 แสดงผลการคดักรองของผู้ ท่ีไมผ่า่นให้เข้าร่วมกิจกรรมการส ารวจติดตามสมรรถภาพสมอง 
 

 รายละเอียด จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 มีประวตัิการเป็นโรคเก่ียวกบัเนือ้งอก/มะเร็ง 
มีภาวะโรคเรือ้รัง 

19 6.7 

2  การทดสอบสมรรถภาพสมองเบือ้งต้น (MMSE) ไมผ่า่นเกณฑ์ 29 10.2 
3 การท างานของไตผิดปกต ิ(คริเอตนิินสงูกวา่ 1.0 mg/dL) 3 1.1 
4 ระดบัน า้ตาลในเลือดสงูกวา่ 100 mg/dL 18 6.3 
5 มีระดบัความดนัโลหิตสงูกว่า/เทา่กบั 140/90 mmHg 15 5.2 
 รวม 84 29.5 

 
 
แผนภูมิท่ี 7 แสดงกลุ่มอายุของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการส ารวจตดิตามสมรรถภาพสมอง 
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ตารางท่ี 17 คา่เฉล่ียของ BMI, MMSE และ Biochemical analysis ของกลุม่ศกึษาแยกตามเพศ  

  Gender Normal range 
 Male Female  
BMI (kg/m2) 24.03 ± 2.51 23.20± 2.95 18.5-23.4 

MMSE 29.05 ± 0.94 29.06 ±0.89 > 24 

Albumin (g/L) 44.80 ±1.91 43.54 ±2.19 34-50 

Calcium (mg/dL)  9.54 ±0.26 9.42 ±0.27 8.1-10.4 

Inorganic phosphate (mg/dL) 3.24 ±0.57 3.66 ±0.45 2.5-5.0 

Glucose (mg/dL) 95.45± 4.84 93.72 ±8.54 70-115 

BUN (mg/dL) 15.35± 3.95 13.35 ±3.09 5-25 

Creatinine (mg/dL) 0.99 ±0.12 0.74 ±0.14 0.7-2.0 

Triglyceride (mg/dL) 128.95± 54.89 119.20 ±114.80 30-200 

Cholesterol (mg/dL) 220.70 ±47.70 224.80 ±42.30 150-200 

HDL (mg/dL) 51.85 ±11.47 63.87 ±15.01 > 40 

LDL (mg/dL) 149.70 ±47.20 143.10± 38.50 < 135 

TSH (µlU/mL) 1.39± 0.79 1.92 ±1.02 0.27-4.2 

Hb (g/dL) 14.59 ±0.88 12.95 ±0.94 12-16 

Hct (%) 42.21 ±6.35 38.95± 3.51 36-48 

 

กิจกรรม การพฒันารูปแบบการให้ความรู้และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือ 

  การดแูลตนเอง ในผู้ ท่ีมีน า้หนกัเกินและโรคอ้วนลงพงุ 

 วตัถปุระสงค์  
1.  เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคญัของการดูแลตนเองด้านโภชนาการ ในการ

ป้องกนัและรักษาโรค 
2.  เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้และปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการบริโภค 

อาหารอยา่งถกูต้องเหมาะสม 

3.  เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับไปปฏิบตัิ สามารถแนะน าคนใน
ครอบครัวให้ปฏิบตัติามได้อยา่งถกูต้อง 
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4.  เพ่ือให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีและมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ระหวา่งบคุลากรทาง 
การแพทย์และผู้ ป่วยในเร่ืองโภชนาการและการดแูลตนเอง 
 5.  เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลรามาธิบดี วา่เป็นโรงพยาบาลท่ี    
ให้บริการรักษาพยาบาลท่ีดี และเป็นแหลง่ให้ความรู้เก่ียวกบัสขุภาพอนามยัประชาชน 

6.  เพ่ือให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ของคณะแพทย์ฯในการเป็นผู้น าด้านสร้างเสริมสขุภาพ 
 
กลุม่เป้าหมาย 

  ผู้ ป่วยและบคุลากรรามาธิบดีท่ีมีน า้หนกัเกินและอ้วน (ดชันีมวลกายเฉล่ีย 29.5 กก./ตร.ม.)
จ านวน 100-150 คน โดยเป็นผู้ ท่ีมีอาย ุ18 ปีขึน้ไป  

 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  
กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีมุ่งหวงัให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมตระหนกัถึงความส าคญัในการดแูลตนเองด้าน

โภชนาการ โดยการให้ความรู้ผ่านการจดัอบรมทัง้ทางทฤษฎีและทางปฏิบตัิให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
น าไปปฏิบตัไิด้อยา่งถกูต้อง และสามารถแนะน าความรู้ท่ีได้ไปสูผู่้ ท่ีเป็นโรคอ้วนคนอ่ืนตอ่ไป  

 ส าหรับในปีงบประมาณ 2553 นี ้ได้มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทัง้สิน้ 139 คน มีการตรวจสุขภาพ
ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม เพ่ือน าไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการอบรม โดยการอบรมส าหรับ
ปีงบประมาณ 2553 นีจ้ะเป็นเพียงระยะท่ี 1 ของ การอบรมเทา่นัน้ โดยตัง้เป้าหมายว่า ความสามารถในการ
ลดน า้หนกัของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมต้องมากกวา่ ร้อยละ5 หลงัการได้รับการอบรมในระยะท่ี 1 ซึ่งผลท่ีได้พบว่า 
จ านวน 1 ใน 3 ของผู้ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถท าได้ ซึง่รายละเอียดผลข้อมลูตา่งๆมีดงันี ้  

ตารางท่ี 18  ข้อมลูเบือ้งต้นของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 139 คน 
 

ข้อมูล ค่าเฉล่ีย (ต ่าสุด-สูงสุด) 

เพศหญิง 114 คน (ร้อยละ 82) 

เพศชาย 25 คน (ร้อยละ 18) 

อาย ุ(ปี) 49.6 ปี(20 -78 ปี) 

น า้หนกั (กก.) 75.2 กก. (48-172 กก.) 

ดชันีมวลกาย (กก./ตร.ม.) 29.5 ตร.ม. (22-50 กก./ตร.ม.) 

รอบเอว (ซม.) 98.48 ซม. (73-160 ซม.) 

รอบสะโพก (ซม.) 102.4 ซม. (73-160 ซม.) 

เปอร์เซ็นต์ไขมนั (%) 30 % (14-77%) 

ไขมนัในชอ่งท้อง (ตร.ซม.) 123.5 ตร.ซม. (37-278 ตร.ซม.) 
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แผนภูมิ 8   สัดส่วนของภาวะอ้วนในกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม 

 
 
ตาราง 19  การเปล่ียนแปลงน า้หนกัตวั องค์ประกอบร่างกาย และผลการตรวจเลือด 
 

 ก่อนเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรม 

ดชันีมวลกาย (kg/m2) 29.52 + 5.78 25.76 + 10.05* 
ปริมาณกล้ามเนือ้ (kg) 24.43 + 6.32 24.02 + 6.17* 
เปอร์เซ็นต์ไขมนั (%) 38.85 + 7.16 37.63 + 7.44* 
ไขมนัในชอ่งท้อง (cm2) 123.60 + 36.85 117.84 + 34.18* 
รอบเอว (cm) 97.63 + 14.03 95.40 + 13.42* 
รอบสะโพก (cm) 101.88 + 8.50 100.39 + 8.08* 
ระดบัน า้ตาลในเลือด (mg/dL) 91.73 + 16.66 90.80 + 13.17* 
ระดบัไขมนัไตรกลีเซอไรด์ (mg/dL) 139.52 + 86.36 114.22 + 55.55* 
ระดบัไขมนัเอชดีแอล  (mg/dL) 48.64 + 11.19 49.93 + 10.97* 
ระดบัไขมนัแอลดีแอล (mg/dL) 145.38 + 39.19 131.72 + 35.67* 
ระดบัอินสลุิน (µIU/mL) 10.23 + 5.49 9.14 + 13.11 

* มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) เม่ือเปรียบเทียบกบัคา่ท่ีตรวจวดัก่อนเข้ารับการ
อบรม 
 

ดชันมีวลกาย 

> 25 กก./ตร.ม.

20

80

ไมอ่ว้น อว้น

เอว>90 ซม. (ช) 

หรอื >80 ซม. (ญ)

5.9

94.1

ไมอ่ว้น อว้นลงพงุ
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แผนภูมิท่ี 9  แสดงสัดส่วนการลดน า้หนักตัวลงได้ เม่ือเปรียบเทียบจากค่าน า้หนักตัวเร่ิมต้นของผู้
เข้ารับการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพการด าเนินกิจกรรม 

 การอบรม “การสง่เสริมความสามารถในการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต:การรักษาสมดลุพลงังาน” 
 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
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บทที่ 4 

รายรบั-รายจา่ย งบประมาณประจ าปี 2553 

 
 ในปีงบประมาณ 2553 โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยได้รับจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาล

ในการด าเนินงานโครงการฯ จ านวน 20,000,000 บาท (ย่ีสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้ด าเนินการจดักิจกรรม

ตา่งๆรวมทัง้สิน้ 25 กิจกรรมยอ่ย โดยมีการใช้จา่ยงบประมาณไปแล้วทัง้สิน้ 12,013,145 บาท (สิบสองล้าน-

หนึ่งหม่ืนสามพนัหนึ่งร้อยส่ีสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือ 7,986,855 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหม่ืนหกพนั-

แปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 

ตารางท่ี 20 แผนรายรับ รายจา่ยใช้จริงและงบคงเหลือ ในหมวดการเงินตา่งๆ  

หมวดค่าใช้จ่าย รวม 
แผนรายรับ รายจ่ายใช้จริง งบคงเหลือ 

ค่าจ้างช่ัวคราว         823,000          783,957            39,043  
ค่าตอบแทน       3,640,200        1,989,000        1,651,200  
ค่าใช้สอย     12,317,105        7,553,685        4,763,420  
ค่าวัสดุ       2,433,690          964,399        1,469,291  
ค่าสาธารณูปโภค           91,200            27,299            63,901  
ค่าครุภัณฑ์         294,805          294,805                  -    
เงนิอุดหนุน         400,000          400,000                  -    
รวมทัง้สิน้     20,000,000      12,013,145        7,986,855  

  
 อยา่งไรก็ตาม การด าเนินโครงการฯ ตลอดปีงบประมาณ 2553 ยงัคงมีกิจกรรมท่ียงัไม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย โครงการจึงจดัท าแผนการใช้เงินงบประมาณต่อเน่ือง  ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2553 จนถึงเดือน
ธันวาคม 2553 เพ่ือให้กิจกรรมต่างๆสามารถด าเนินการตอ่ไปให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายได้ทัง้หมดและ
สามารถใช้งบประมาณท่ีคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดการพฒันาอย่างครบวงจรในทกุช่วงวยั  
อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาต้นแบบในการดแูลและพฒันาศกัยภาพของประชากรของโครงการฯในปีตอ่ๆไป 

 
________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการพัฒนาศกัยภาพประชากรไทย 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ี  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 270  ถนนพระราม 6  แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400 


