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บทคัดย่อ
การประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) พื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สถานการณ์การด�ำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ในพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ รมควบคุมโรค
ก�ำหนด เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง โดยใช้แบบประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่ แวดล้อมส�ำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) จ�ำนวน
366 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่ แวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต) พบว่า
ไม่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยพบว่าผ่านเกณฑ์ระดับเริ่มต้นพัฒนา
มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 98 แห่ง (ร้อยละ 26.78) รองลงมาได้แก่ ผ่านเกณฑ์ระดับดี จ�ำนวน 97 แห่ง (ร้อยละ 26.50)
ผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่น จ�ำนวน 87 แห่ง (ร้อยละ 23.77) และผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จ�ำนวน
84 แห่ ง (ร้อยละ 22.95) ตามล� ำ ดั บ จ� ำ แนกตามองค์ ป ระกอบของเกณฑ์ ม าตรฐานพบว่ า
องค์ ป ระกอบที่ มี ค ะแนนผ่ า นเกณฑ์ ม ากที่ สุ ด คื อ องค์ ป ระกอบที่ 1 การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ
สนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบที่ 3 การจัด
บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงรุกแก่ผู้ประกอบอาชีพภายนอกและผู้ได้รับผล
กระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 366 แห่ง (ร้อยละ 100.00) รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2
การจัดบริการอาชีวอนามัยส�ำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) จ�ำนวน 268 แห่ง
(ร้อยละ 73.22) และองค์ประกอบที่ 4 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงรับ การ
ประเมิน การวินจิ ฉัยการดูแลรักษา การส่งต่อ และการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ จ�ำนวน 171 แห่ง (ร้อยละ 46.72)
และองค์ประกอบที่ 5 การด�ำเนินงานจัดบริการเวชกรรมสิง่ แวดล้อม จ�ำนวน 87 แห่ง (ร้อยละ 23.77) ตาม
ล�ำดับ จากผลการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต) ผ่านเกณฑ์ระดับเริ่มต้นพัฒนา
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มากที่สุด ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาคุณภาพการด�ำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง และยังพบว่าองค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์น้อย
ที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 5 ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การ
เฝ้าระวังปัจจัยเสีย่ ง การคัดกรองผูป้ ว่ ย การสือ่ สารความเสีย่ ง และการจัดเตรียมความพร้อมในการรองรับ
ภาวะฉุกเฉิน จึงควรมีการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการก�ำกับติดตาม
ผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดบริการได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การประเมินมาตรฐาน, การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม, โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
Abstract
The occupational and environmental health services standard self-assessment
among Sub-District Health Promoting Hospital (SHPH) in the 6th Health Region was aimed
to study situations of the occupational and environmental service standards of Sub-district
health promoting hospitals (SHPH) in the 6th health region according to the benchmark
specified by the Department of Disease Control. This research is a cross-sectional study
where a self-assessment form according to the occupational and environmental health
service standards was employed with 366 Sub-district health promoting hospitals (SHPH),
and data was analyzed with descriptive statistics. The finding was found he occupational
and environmental health service standard self-assessment among the Sub-district health
promoting hospitals (SHPH) indicated that no Sub-district health promoting hospitals (SHPH)
failed the criteria. The majority (98 SHPHs) were passed the criteria of initial development
accounted for 26.78%, followed by passing the criteria at good level, including 97 SHPHs
(26.50%), at excellent level for 87 SHPHs (23.77%) and at very good level including 84
SHPHs (22.95%), respectively. When categorized by components of the standard, the
components where the criteria were met with the highest scores were the 1st component
of the management for occupational and environmental health service support, and the 3rd
component of the proactive occupational and environmental health service for external
workers and those affected by environmental pollution, covering 366 SHPHs (100.00%).
And the following were the 2nd component occupational health service for personnel
in the Sub-district health promoting hospitals (SHPHs), totaling 268 SHPHs (73.22%), the 4th
component: reactive occupational and environmental health services as well as the
evaluation, diagnosis, treatment, referral and rehabilitation, including 171 SHPHs (46.72%),
and the 5th component: environmental health service provision, for 87 SHPHs (23.77%),
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respectively. This study was reveal almost of the Sub-district health promoting hospitals
(SHPHs) passed the criteria of initial development the most. Therefore, the quality of
operations in accordance with the occupational and environmental health service
standards in different aspects should be developed constantly and unceasingly. Additionally,
the component where the criteria were met the least was the 5th component which related
to environmental health service provision including risk factor surveillance, patients screening,
risk communication, and preparedness for contingency support. Thus, the quality of
environmental health service should be developed, and the overall operation should be
continuously monitored so that the services could be provided with high quality pursuant
to the specified criteria.
Keyword: Standard evaluation, Occupational and environmental health service, Sub-district
health promoting hospitals
ความเป็นมา
การจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม เป็นการจัดบริการทางด้านการแพทย์
และการสาธารณสุขที่เน้นเรื่องของการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค โดยกลุม่ เป้าหมายหลัก
เป็นกลุ่มแรงงานในระบบ กลุ่มแรงงานนอกระบบ
กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
หน่วยงานที่ด�ำเนินการจัดบริการดังกล่าว ได้แก่
หน่วยบริการสาธารณสุข รวมถึงโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ซึง่ เป็นหน่วยบริการ
ที่ใกล้ชิดกับผู้ประกอบอาชีพในชุมชนมากที่สุด
หน่วยบริการสาธารณสุขเหล่านีม้ คี วามจ�ำเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง
กรมควบคุ ม โรคได้ เ ล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ
ของการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับหน่วยบริการต่างๆ
โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
(รพ.สต.) ซึ่งเป็นหน่วยบริการที่อยู่ใกล้ชิดกับ

ผู้ประกอบอาชีพมากที่สุด ศูนย์พัฒนาการจัด
บริการอาชีวอนามัยจังหวัดสมุทรปราการ ส�ำนักโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรม
ควบคุ ม โรค จึ ง ได้ ก� ำ หนดแนวทางการตรวจ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการจัด
บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลขึ้น เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการด�ำเนิน
งานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม ทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล และผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษ
สิง่ แวดล้อม ให้มมี าตรฐานและเป็นทิศทางเดียวกัน
ท�ำให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด มีคุณภาพ
ชีวิตดี ปราศจากโรคและภัยจากการท�ำงาน ภัย
จากเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐานต่างๆ ที่มี
การด�ำเนินงาน เช่น มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลติดดาว มาตรฐาน Healthy workplace
สอดคล้องตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน พ.ศ.2554
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การศึกษาการด�ำเนินงานตามมาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
พื้นที่ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัด
อุบลราชธานี(1) พบว่า รพ.สต. ประเมินตนเองไม่
ผ่านเกณฑ์มากที่สุดถึงร้อยละ 76.4 องค์ประกอบ
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 1 การ
บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการอาชีว
อนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 73.2
การศึกษาเกีย่ วกับสถานการณ์ระบบการให้บริการ
อาชีวอนามัยในหน่วยบริการปฐมภูมิของจังหวัด
นครราชสีมา(2) พบว่า หน่วยบริการปฐมภูมิของ
จังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่ มีความพร้อมด้าน
การบริการอาชีวอนามัยอยูใ่ นระดับต�ำ 
่ ความพร้อม
ด้านปัจจัยน�ำเข้าส่วนใหญ่อยู่ในระดับต�่ำ  ความ
พร้อมด้านกระบวนการด�ำเนินงานส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับต�่ำ  และพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทาง
บวกสูงสุด ได้แก่ การบริหารจัดการด�ำเนินงาน
อาชีวอนามัย และควรมีการวางแผนการบริหาร
จัดการอาชีวอนามัย ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วน
ร่วมในการก�ำหนดปัญหาในพื้นที่ที่ควรได้รับการ
แก้ไขก่อน ควรมีการผลักดันนโยบายจากหน่วยงาน
ส่วนกลางหรือจากหน่วยงานระดับจังหวัด ให้การ
ด�ำเนินงานอาชีวอนามัยเป็นพันธะกิจที่ตอ้ งท�ำ
และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข(3) พบว่า ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล
มีความมุ่งมั่นในการให้การสนับสนุนงานด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาลเป็นอย่างดี แต่มอี ปุ สรรคในเรือ่ งความ
ไม่ชัดเจน ในการก�ำหนดแผนงานด้านนี้ท�ำให้การ
จัดสรรงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่เท่าที่
ควร พบว่า ระดับการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร การมีสว่ น

ร่วม และความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท�ำงานระดับ
ปานกลาง และมีระดับความคิดเห็นต่องานด้าน
ความปลอดภัยในการท�ำงานอยู่ในระดับเห็นด้วย
และเสนอให้หน่วยงานควรมีการส่งเสริมการให้
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมในการ
ท�ำงานต่อบุคลากรของโรงพยาบาลอย่างทัว่ ถึงและ
ทัดเทียมกัน มุ่งเน้นการเปิดโอกาสในการเข้ามามี
ส่วนร่วมของลูกจ้างและพนักงานในทุกระดับเพื่อ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
มีบทบาทหน้าทีใ่ นการก�ำหนดและพัฒนามาตรฐาน
และรูปแบบการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการถ่ายทอดลงสู่หน่วยงาน
เครือข่ายที่ส�ำคัญ โดยเน้นการสร้างศักยภาพ
การด�ำเนินงานด้านการจัดบริการอาชีวอนามัย
เพื่อดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ประกอบอาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่
6 จังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการ
พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากพื้นที่จังหวัดที่
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี มี
พืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมจ�ำนวนมาก โดยมีทงั้ จังหวัดทีอ่ ยู่
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ (EEC) และยังมีจังหวัดที่
อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) อีกด้วย โดยพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี
ระยอง ฉะเชิงเทรา และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(SEZ) ประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว และตราด
ซึง่ มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคม
ทางถนน ทางเรือ ทางอากาศ อย่างรวดเร็ว ซึ่ง
เป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพ
และมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม กับวัยท�ำงาน
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ผู้ประกอบอาชีพ และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้
เคียงเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งจากสถิติอุบัติภัยสารเคมี
ปีงบประมาณ 2561-2563 เกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
จ�ำนวน 40 ครั้ง โดยจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น
มากที่สุดคือ จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 19 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 47.50 รองลงมาคือจังหวัดระยอง จ�ำนวน
16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.00 และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.50
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากที่สุด คือ เหตุการณ์ไฟไหม้
โรงงาน จ�ำนวน 21 ครั้ง รองลงมาคือ สารเคมี
รัว่ ไหล จ�ำนวน 10 ครัง้ ลักลอกทิง้ สารเคมี/ร้องเรียน
จ�ำนวน 3 ครั้ง อุบัติเหตุทางถนน จ�ำนวน 2 ครั้ง
และไฟไหม้บ่อขยะ จ�ำนวน 1 ครั้ง จากผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด
ชลบุรี เห็นว่าควรมีการพัฒนาและสนับสนุนหน่วย
บริการสุขภาพให้มีการจัดบริการอาชีวอนามัย
ในกลุ่มวัยแรงงานและเสริมสร้างศักยภาพแก่
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านภายในหน่ ว ยบริ ก าร
สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ภายนอก โดยให้หน่วย
บริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการอาชีวอนามัย
ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบอาชี พ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอก น�ำมาตรฐานไปประเมินตนเองควบคู่
ไปกับการพัฒนางานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล
ที่มีการด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษา
สถานการณ์การด�ำเนินงานตามมาตรฐานการจัด
บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ใน
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรม
ควบคุมโรคก�ำหนด

ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) พื้นที่เขตสุขภาพที่
6 จ�ำนวน 776 แห่ง
กลุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random
sampling) เพื่อให้ได้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล (รพ.สต.) จ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
ทั้งหมด(4) ตามตัวชี้วัดที่กรมควบคุมโรคก�ำหนด ซึ่ง
ต้องไม่น้อยกว่า 233 แห่ง มีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ที่สมัครใจเข้ารับการ
ประเมินตนเองจ�ำนวน 366 แห่ง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบ
ประเมิ น ตนเองตามมาตรฐานการจั ด บริ ก าร
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โดยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลท�ำการประเมินตนเองและ
ส่งเอกสารการประเมินตนเองให้กับส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อรวบรวมส่งให้ส�ำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัด
บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ส�ำนัก
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรม
ควบคุมโรค ฉบับ พ.ศ. 2560(5) ประกอบด้วย 5
องค์ประกอบ จ�ำนวน 25 ข้อ (ตารางที่ 1)

วิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive
study) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงพยาบาล
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ตารางที่ 1 การวัดและการแปลผลการประเมินตามองค์ประกอบของมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
องค์ประกอบ

จ�ำนวนข้อ คะแนนเต็ม

1. การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการอาชีว
อนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
2. การจัดบริการอาชีวอนามัยสำ�หรับบุคลากรใน รพ.สต.
3. การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
เชิงรุกแก่ผปู้ ระกอบอาชีพภายนอก และผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากมลพิษสิ่งแวดล้อม
4. การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
เชิงรับ การประเมิน การวินจิ ฉัย การดูแลรักษา การส่งต่อ
และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
5. การดำ�เนินงานจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
รวม
โดยมีการพิจารณาให้คะแนนรายข้อตาม
มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม ส�ำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล (รพ.สต.) คือ การที่จะได้คะแนนสูงสุดคือ 3
คะแนน จะต้องได้คะแนน 1 และ 2 มาก่อน ยกเว้น
ข้อที่เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้
คะแนน 0 คือ ไม่ได้ด�ำเนินการกิจกรรมตาม
ที่เกณฑ์ก�ำหนด
คะแนน 1 คือ เริ่มต้นด�ำเนินการ โดยมีแผน
หรือมีคุณลักษณะตามเกณฑ์อยู่บ้างบางเรื่อง บาง
ด้าน แต่ไม่ครบถ้วนทั้งหมดตามเกณฑ์ที่ระบุไว้
คะแนน 2 คือ มีการด�ำเนินการ โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
ดังกล่าวโดยเฉลี่ยเกือบครบถ้วนตามเกณฑ์ มีการ
ท�ำงานในลักษณะเครือข่ายการท�ำงานมากขึ้น
คะแนน 3 คือ การด�ำเนินงานหรือมีคณ
ุ ลักษณะ
ในประเด็นตามมาตรฐานดังกล่าวครบถ้วน โดดเด่น
การแปลผลระดับการด�ำเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม

เกณฑ์
ผ่านการประเมิน

5

15

50%

5
6

15
18

50%
50%

5

15

50%

4
25

12
75

50%
-

สิ่งแวดล้อม ส�ำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล (รพ.สต.) แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
- ระดับเริ่มต้นพัฒนา คือ คะแนนผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 และ 3
- ระดับดี คือ คะแนนผ่านองค์ประกอบที่ 1-3
- ระดับดีมาก คือ คะแนนผ่านองค์ประกอบ
ที่ 1-4
- ระดับดีเด่น คือ คะแนนผ่านองค์ประกอบ
ที่ 1-5
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติส�ำเร็จรูป
โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่
ร้อยละ
ผลการศึกษา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ที่มีการประเมินตนเอง
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จ�ำนวน 366 แห่ง จากทัง้ หมด 776 แห่ง คิดเป็น รองลงมา ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ 61.34
ร้อยละ 47.16 จ�ำแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดระยอง ร้อยละ 60.00 จังหวัดสระแก้ว ร้อย
จังหวัดปราจีนบุรีประเมินตนเองมากที่สุด โดย ละ 42.06 จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 38.98 จังหวัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ของ สมุทรปราการ ร้อยละ 23.61 จังหวัดตราด ร้อย
จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี มี ก ารประเมิ น ตนเองตาม ละ 22.73 และจังหวัดจันทบุรี มีการประเมินตนเอง
มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม น้อยที่สุด ร้อยละ 18.87 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2)  
สิ่งแวดล้อมทุกแห่ง จังหวัดที่มีการประเมินตนเอง
ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ที่ประเมินตนเองมาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จ�ำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2562
จังหวัด
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
สระแก้ว
รวม

จ�ำนวน รพ.สต.(แห่ง)
ทั้งหมด
ประเมินตนเอง
106
20
119
73
118
46
66
15
93
93
95
57
72
17
107
45
776
366

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต) พบ
ว่า ไม่มโี รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
ที่ประเมินตนเองไม่ผ่านเกณฑ์ โดยพบว่าประเมิน
ตนเองผ่านเกณฑ์ระดับเริ่มต้นพัฒนามากที่สุด
ร้อยละ 26.78 รองลงมาได้แก่ ผ่านเกณฑ์ระดับดี
ร้อยละ 26.50 ผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่น ร้อยละ
23.77 และผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ร้อยละ 22.95
ตามล�ำดับ (ตารางที่ 3)
เมือ่ จ�ำแนกรายจังหวัด พบว่า จังหวัดจันทบุรี
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ร้อยละ 50 และผ่านเกณฑ์

ร้อยละ รพ.สต.ประเมินตนเอง
18.87
61.34
38.98
22.73
100.00
60.00
23.61
42.06
47.16

ระดับดี ร้อยละ 50 จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านเกณฑ์
ระดับดี มากที่สุด ร้อยละ 49.32 รองลงมาได้แก่
ผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่น ร้อยละ 23.28 ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก ร้อยละ 16.44 และผ่านเกณฑ์ระดับ
เริ่มต้นพัฒนา ร้อยละ 10.96 ตามล�ำดับ จังหวัด
ชลบุรี ผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่นและผ่านเกณฑ์ระดับ
ดี มากที่สุดเท่ากันทั้ง 2 ระดับ คือ ร้อยละ 30.43
รองลงมาได้แก่ ผ่านเกณฑ์ระดับเริ่มต้นพัฒนา
ร้อยละ 23.92 และผ่านเกณฑ์ระดับดีมากน้อยทีส่ ดุ
ร้อยละ 15.22 ตามล�ำดับ จังหวัดตราด ผ่านเกณฑ์
ระดับดีและผ่านเกณฑ์ระดับเริม่ ต้นพัฒนามากทีส่ ดุ
เท่ากันทั้ง 2 ระดับ คือ ร้อยละ 33.33 รองลงมา
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ได้แก่ ผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่น ร้อยละ 20.00 และ ระดับดีเด่น มากทีส่ ดุ ร้อยละ 35.30 รองลงมาได้แก่
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ร้อยละ 13.34 ตามล�ำดับ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ร้อยละ 29.41 ผ่านเกณฑ์
จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านเกณฑ์ระดับเริ่มต้นพัฒนา ระดับดี ร้อยละ 29.41 และผ่านเกณฑ์ระดับเริม่ ต้น
มากทีส่ ดุ ร้อยละ 69.89 รองลงมาได้แก่ ผ่านเกณฑ์ พัฒนาน้อยที่สุด ร้อยละ 5.88 ตามล�ำดับ จังหวัด
ระดับดีมาก ร้อยละ 30.11 ตามล�ำดับ จังหวัด สระแก้ว ผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่นมากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ
ระยอง ผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่น มากที่สุด ร้อยละ 57.78 รองลงมาได้แก่ ผ่านเกณฑ์ระดับดี ร้อยละ
36.84 รองลงมาได้แก่ ผ่านเกณฑ์ระดับดี ร้อยละ 20.00 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ร้อยละ 17.78 และ
31.58 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ร้อยละ 21.05 และ ผ่านเกณฑ์ระดับเริม่ ต้นพัฒนาน้อยทีส่ ดุ เพียงร้อยละ
ผ่านเกณฑ์ระดับเริ่มต้นพัฒนาน้อยที่สุด ร้อยละ 4.44 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 3)
10.53 ตามล�ำดับ จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านเกณฑ์
ตารางที่ 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) จ�ำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2562
จังหวัด
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
สระแก้ว
รวม

ไม่ผ่าน
0
0
0
0
0
0
0
0
0

จ�ำนวน (ร้อยละ) ผลการประเมินตนเองของ รพ.สต.
เริ่มต้นพัฒนา
ดี
ดีมาก
ดีเด่น
0
10 (50.00) 10 (50.00)
0
8 (10.96)
36 (49.32) 12 (16.44) 17 (23.28)
11 (23.92)
14 (30.43)
7 (15.22)
14 (30.43)
5 (33.33)
5 (33.33)
2 (13.34)
3 (20.00)
65 (69.89)
0
28 (30.11)
0
6 (10.53)
18 (31.58) 12 (21.05) 21 (36.84)
1 (5.88)
5 (29.41)
5 (29.41)
6 (35.30)
2 (4.44)
9 (20.00)
8 (17.78)
26 (57.78)
98 (26.78) 97 (26.50) 84 (22.95) 87 (23.77)

ผลการประเมินตนเองของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) จ�ำแนกตาม
องค์ประกอบของเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า องค์
ประกอบที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ องค์
ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
และองค์ประกอบที่ 3 การจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงรุกแก่ผู้ประกอบ
อาชีพภายนอก และผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษ

สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
(รพ.สต.) ประเมินตนเองผ่านทัง้ หมดทุกแห่ง ร้อยละ
100.00 รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การจัด
บริการอาชีวอนามัยส�ำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ประเมินตนเองผ่าน
องค์ประกอบนี้ ร้อยละ 73.22 และองค์ประกอบ
ที่ 4 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมเชิงรับ การประเมิน การวินิจฉัย การ
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ดูแลรักษา การส่งต่อ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ เวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ต�ำบล (รพ.สต.) ประเมินตนเองผ่านองค์ประกอบ
ประเมินตนเองผ่านองค์ประกอบนี้ ร้อยละ 46.72 นี้เพียงร้อยละ 23.77 ตามล�ำดับ
และองค์ประกอบที่ 5 การด�ำเนินงานจัดบริการ
ตารางที่ 4 จ�ำนวนและร้อยละของผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิง่ แวดล้อม ส�ำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) จ�ำแนกรายองค์ประกอบ เขตสุขภาพ
ที่ 6 ปีงบประมาณ 2562
จ�ำนวน (ร้อยละ)
องค์ประกอบ
ผ่านเกณฑ์ (≥50%) ไม่ผา่ นเกณฑ์ (<50%)

1. การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการอาชีว
อนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
2. การจัดบริการอาชีวอนามัยสำ�หรับบุคลากรใน รพ.สต.
3. การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
เชิงรุกแก่ผปู้ ระกอบอาชีพภายนอก และผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากมลพิษสิ่งแวดล้อม
4. การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
เชิงรับ การประเมิน การวินจิ ฉัย การดูแลรักษา การส่งต่อ
และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
5. การดำ�เนินงานจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
เมือ่ จ�ำแนกรายจังหวัด พบว่า จังหวัดจันทบุรี
มีองค์ประกอบที่คะแนนผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน
การจั ด บริ ก ารอาชี ว อนามั ย และเวชกรรมสิ่ ง
แวดล้อม องค์ประกอบที่ 2 การจัดบริการอาชีว
อนามัยส�ำหรับบุคลากรใน รพ.สต. องค์ประกอบ
ที่ 3 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมเชิงรุกแก่ผู้ประกอบอาชีพภายนอก
และผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) มี
การประเมินตนเองผ่านองค์ประกอบนี้ทุกแห่ง
รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 การจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงรับ
การประเมิน การวินจิ ฉัย การดูแลรักษา การส่งต่อ

366 (100.00)

0

268 (73.22)
366 (100.00)

98 (26.78)
0

171 (46.72)

195 (53.28)

87 (23.77)

279 (76.23)

และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ประเมินตนเองผ่าน
องค์ประกอบนี้ ร้อยละ 50.00 และองค์ประกอบ
ที่ 5 การด�ำเนินงานจัดบริการเวชกรรมสิง่ แวดล้อม
ไม่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
ผ่านเกณฑ์ในองค์ประกอบนี้ ตามล�ำดับ (ตารางที่ 5)
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีองค์ประกอบที่คะแนน
ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 1 การ
บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการอาชีว
อนามัยและเวชกรรมสิง่ แวดล้อม และองค์ประกอบ
ที่ 3 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมเชิงรุกแก่ผู้ประกอบอาชีพภายนอก
และผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) มีการ
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ประเมินตนเองผ่านองค์ประกอบนี้ทุกแห่ง รองลง
มา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การจัดบริการอาชีว
อนามัยส�ำหรับบุคลากรใน รพ.สต. โรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) มีการประเมินตนเอง
ผ่านองค์ประกอบนี้ ร้อยละ 89.04 องค์ประกอบ
ที่ 4 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมเชิงรับ การประเมิน การวินิจฉัย การ
ดูแลรักษา การส่งต่อ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) มีการ
ประเมินตนเองผ่านองค์ประกอบนี้ ร้อยละ 39.73
และองค์ประกอบที่ 5 การด�ำเนินงานจัดบริการ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล (รพ.สต.) มีการประเมินตนเองผ่านองค์
ประกอบนี้ ร้อยละ 23.29 (ตารางที่ 5)
จังหวัดชลบุรี มีองค์ประกอบที่คะแนนผ่าน
เกณฑ์มากที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 1 การบริหาร
จัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบ
ที่ 3 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมเชิงรุกแก่ผู้ประกอบอาชีพภายนอก
และผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
ประเมินตนเองผ่านองค์ประกอบนี้ทุกแห่ง รองลง
มา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การจัดบริการอาชีว
อนามัยส�ำหรับบุคลากรใน รพ.สต. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ประเมินตนเอง
ผ่านองค์ประกอบนี้ ร้อยละ 76.09 องค์ประกอบ
ที่ 4 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่ง
แวดล้อมเชิงรับ การประเมิน การวินิจฉัย การดูแล
รักษา การส่งต่อ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ประเมิน
ตนเองผ่านองค์ประกอบนี้ ร้อยละ 45.65 และองค์
ประกอบที่ 5 การด�ำเนินงานจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
(รพ.สต.) ประเมินตนเองผ่านองค์ประกอบนี้ ร้อยละ
30.43 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 5)

จังหวัดตราด มีองค์ประกอบที่คะแนนผ่าน
เกณฑ์มากที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 1 การบริหาร
จัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบที่ 3
การจั ด บริ ก ารอาชี ว อนามั ย และเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมเชิงรุกแก่ผู้ประกอบอาชีพภายนอก
และผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ประเมิน
ตนเองผ่านองค์ประกอบนี้ทุกแห่ง รองลงมา ได้แก่
องค์ประกอบที่ 2 การจัดบริการอาชีวอนามัย
ส�ำหรับบุคลากรใน รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ประเมินตนเองผ่านองค์
ประกอบนี้ ร้อยละ 66.67 องค์ประกอบที่ 4 การ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
เชิงรับ การประเมิน การวินิจฉัย การดูแลรักษา
การส่งต่อ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ประเมินตนเองผ่าน
องค์ประกอบนี้ ร้อยละ 33.33 และองค์ประกอบที่
5 การด�ำเนินงานจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
ประเมินตนเองผ่านองค์ประกอบนี้ ร้อยละ 20.00
ตามล�ำดับ (ตารางที่ 5)
จังหวัดปราจีนบุรี มีองค์ประกอบที่คะแนน
ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 1 การ
บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการอาชีว
อนามัยและเวชกรรมสิง่ แวดล้อม และองค์ประกอบ
ที่ 3 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมเชิงรุกแก่ผู้ประกอบอาชีพภายนอก
และผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ประเมิน
ตนเองผ่านองค์ประกอบนี้ทุกแห่ง รองลงมา ได้แก่
องค์ประกอบที่ 2 การจัดบริการอาชีวอนามัยส�ำหรับ
บุคลากรใน รพ.สต. และองค์ประกอบที่ 4 การจัด
บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเชิง
รับการประเมิน การวินิจฉัย การดูแลรักษา การ
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ส่งต่อ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ประเมินตนเองผ่าน
องค์ประกอบนี้ ร้อยละ 30.11 และองค์ประกอบที่
5 การด�ำเนินงานจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ไม่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
ผ่านเกณฑ์ในองค์ประกอบนี้ ตามล�ำดับ (ตารางที่ 5)
จังหวัดระยอง มีองค์ประกอบที่คะแนนผ่าน
เกณฑ์มากทีส่ ดุ คือ องค์ประกอบที่ 1 การบริหาร
จัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบ
ที่ 3 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมเชิงรุกแก่ผู้ประกอบอาชีพภายนอก
และผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
ประเมินตนเองผ่านองค์ประกอบนี้ทุกแห่ง รองลง
มา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การจัดบริการอาชีว
อนามัยส�ำหรับบุคลากรใน รพ.สต. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ประเมินตนเอง
ผ่านองค์ประกอบนี้ ร้อยละ 89.47 องค์ประกอบ
ที่ 4 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมเชิงรับ การประเมิน การวินิจฉัย การ
ดูแลรักษา การส่งต่อ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ประเมิน
ตนเองผ่านองค์ประกอบนี้ ร้อยละ 57.89 และองค์
ประกอบที่ 5 การด�ำเนินงานจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
(รพ.สต.) ประเมินตนเองผ่านองค์ประกอบนี้ ร้อยละ
36.84 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 5)
จังหวัดสมุทรปราการ มีองค์ประกอบที่
คะแนนผ่านเกณฑ์มากทีส่ ดุ คือ องค์ประกอบที่ 1
การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และองค์
ประกอบที่ 3 การจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงรุกแก่ผู้ประกอบอาชีพ
ภายนอก และผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากมลพิ ษ
สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล

(รพ.สต.) ประเมินตนเองผ่านองค์ประกอบนี้ทุก
แห่ง รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การจัด
บริการอาชีวอนามัยส�ำหรับบุคลากรใน รพ.สต.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
ประเมินตนเองผ่านองค์ประกอบนี้ ร้อยละ 94.12
องค์ประกอบที่ 4 การจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงรับ การประเมิน การ
วินิจฉัย การดูแลรักษา การส่งต่อ และการฟื้นฟู
สมรรถภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
(รพ.สต.) ประเมินตนเองผ่านองค์ประกอบนี้ ร้อยละ
64.71 และองค์ประกอบที่ 5 การด�ำเนินงานจัด
บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ประเมินตนเองผ่าน
องค์ประกอบนี้ ร้อยละ 35.29 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 5)
จังหวัดสระแก้ว มีองค์ประกอบที่คะแนน
ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 1 การ
บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการอาชีว
อนามั ย และเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม และองค์
ประกอบที่ 3 การจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงรุกแก่ผู้ประกอบอาชีพ
ภายนอก และผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากมลพิ ษ
สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
(รพ.สต.) ประเมินตนเองผ่านองค์ประกอบนี้ทุก
แห่ง รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การจัด
บริการอาชีวอนามัยส�ำหรับบุคลากรใน รพ.สต.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
ประเมินตนเองผ่านองค์ประกอบนี้ ร้อยละ 95.56
องค์ประกอบที่ 4 การจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงรับ การประเมิน การ
วินิจฉัย การดูแลรักษา การส่งต่อ และการฟื้นฟู
สมรรถภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
(รพ.สต.) ประเมินตนเองผ่านองค์ประกอบนี้ ร้อยละ
75.56 และองค์ประกอบที่ 5 การด�ำเนินงานจัด
บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ประเมินตนเองผ่านองค์
ประกอบนี้ ร้อยละ 57.78 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 จำ�นวนและร้อยละของผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่ แวดล้อม สำ�หรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
(รพ.สต.) จำ�แนกรายองค์ประกอบและจังหวัด

วิจารณ์ผล
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต) พบ
ว่าผ่านเกณฑ์ระดับเริ่มต้นพัฒนามากที่สุด รอง
ลงมาได้แก่ ผ่านเกณฑ์ระดับดี ผ่านเกณฑ์ระดับ
ดีเด่น และผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ตามล�ำดับ ซึ่ง
ผลการศึกษาแตกต่างกับการศึกษาของวงศกร
อังคะค�ำมูล ทีท่ �ำการศึกษาเรือ่ งการด�ำเนินงานตาม
มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
(รพ.สต.)พื้นที่ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่
10 จังหวัดอุบลราชธานี(1) ที่พบว่าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ประเมินตนเอง
ว่า ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีว
อนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ถึง
ร้อยละ 76.4 อาจเป็ น เพราะว่ า ในเขตพื้ น ที่
ส�ำนั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 10 จั ง หวั ด
อุบลราชธานี เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่
ท�ำให้มีกลุ่มแรงงาน และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
จ�ำนวนน้อยกว่าพื้นที่ส�ำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม มี
กลุ่มแรงงานเข้ามาท�ำงานเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้มี
การผลักดันให้มกี ารพัฒนาการด�ำเนินงานด้านการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
มากกว่า ส่วนการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล (รพ.สต.) เขตสุขภาพที่ 6 ผ่านเกณฑ์ระดับ
เริม่ ต้นพัฒนามากทีส่ ดุ อาจเป็นเพราะว่าในปี พ.ศ.
2560 กรมควบคุมโรคได้มกี ารพัฒนามาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
ขึ้นใหม่ จากเกณฑ์เดิมในปี พ.ศ. 2558 มีเกณฑ์
ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ 30 ข้อ ปี พ.ศ. 2560
ปรับเกณฑ์เป็นทั้งหมด 5 องค์ประกอบ 25 ข้อ
โดยพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติ
งานในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล

(รพ.สต.) ให้มากขึ้น และเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินคุณภาพการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม ทั้งบุคลากรของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเอง และผู้รับบริการซึ่งเป็น
ผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่รับผิดชอบ และผู้ได้รับ
ผลกระทบมลพิษสิ่งแวดล้อม ให้มีมาตรฐานและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่ผู้รับบริการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีปราศจากโรค
และภัยจากการท�ำงาน และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
จึงส่งผลให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
(รพ.สต.) มีความเข้าใจแนวทางการด�ำเนินงานตาม
มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม ส�ำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล (รพ.สต.) ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ
ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การด�ำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีว
อนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างด้านต่างๆ
อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
ผลการประเมินตนเองรายจังหวัดพบว่าทุก
จังหวัดประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ในองค์ประกอบ
ที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัด
บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
และองค์ประกอบที่ 3 การจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงรุกแก่ผู้ประกอบ
อาชีพภายนอก และผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
(รพ.สต.) ทุกแห่ง โดยองค์ประกอบที่ 1 ประกอบ
ด้วย การก�ำหนดพันธกิจบทบาทนโยบายการดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อม การท�ำงานของบุคลากร ผูป้ ระกอบอาชีพ
และผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน การจัดท�ำแผนงานด้านอาชีวอนามัย หรือ
เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามสภาพปัญหาของพื้นที่
การท�ำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ด้านอาชีว
อนามัยหรือเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม สมรรถนะ
ของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยหรือ
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เวชศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม การศึ ก ษาวิ จั ย สร้ า ง
นวัตกรรมสร้างองค์ความรู้ผลงานวิชาการเพื่อ
พัฒนางานอาชีวอนามัยหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ส่วนองค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วย การเดินส�ำรวจ
สถานที่ท�ำงานเพื่อค้นหาสิ่งคุกคามสุขภาพ และ
ประเมินความเสี่ยงจากการท�ำงานของผู้ประกอบ
อาชีพในพื้นที่ การจัดบริการตรวจสุขภาพแก่
ผู้ประกอบอาชีพในชุมชน การให้ความรู้ค�ำปรึกษา
ทางวิชาการด้านอาชีวอนามัย หรือเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบอาชีพ/นายจ้าง หรือ
เครือข่ายอื่นๆ เช่น อสม. การเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานด้านอาชีวอนามัย หรือข้อมูลพื้นฐานด้าน
เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ การเฝ้าระวังโรค
จากการท�ำงาน หรือโรคจากสิง่ แวดล้อมตามสภาพ
ปัญหาของพื้นที่ การสอบสวนโรค หรืออุบัติเหตุ
จากการท�ำงาน และโรคจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการ
ผ่านองค์ประกอบนี้ทุกแห่ง เพราะว่ากิจกรรม
ในองค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 3 เป็น
บทบาทภารกิจและกิจกรรมพื้นฐานที่หน่วยงาน
ต่างๆ ปฏิบัติงานเป็นประจ�ำอยู่แล้ว ท�ำให้สามารถ
ผ่านเกณฑ์ในองค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่
3 ทุกหน่วยงาน
และทุกจังหวัดก็มกี ารประเมินตนเองในองค์
ประกอบที่ 5 การด�ำเนินงานจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
(รพ.สต.) ผ่านเกณฑ์น้อยที่สุด โดยจังหวัดสระแก้ว
ประเมินตนเองผ่านองค์ประกอบที่ 5 ร้อยละ 57.78
จังหวัดระยอง ประเมินตนเองผ่านองค์ประกอบที่
5 ร้อยละ 36.84 จังหวัดสมุทรปราการ ประเมิน
ตนเองผ่านองค์ประกอบที่ 5 ร้อยละ 35.29 จังหวัด
ชลบุรี ประเมินตนเองผ่านองค์ประกอบที่ 5 ร้อยละ
30.43 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเมินตนเองผ่านองค์
ประกอบที่ 5 ร้อยละ 23.29 จังหวัดตราด ประเมิน
ตนเองผ่านองค์ประกอบที่ 5 ร้อยละ 20.00 และมี
2 จังหวัดที่ ไม่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
(รพ.สต.) ประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ในองค์ประกอบ

ที่ 5 การด�ำเนินงานจัดบริการเวชกรรมสิง่ แวดล้อม
คือ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี โดยองค์
ประกอบที่ 5 ประกอบด้วย การคัดกรองผูป้ ว่ ยหรือ
ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่ง
แวดล้อม การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการเฝ้า
ระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมแก่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และการจัดเตรียม
ความพร้อมในการรองรับภาวะฉุกเฉินด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อมตามความเสี่ยงในพื้นที่ จังหวัดต่างๆ
ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 5 น้อยที่สุด เพราะว่า
เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการด�ำเนินงานร่วมกับหน่วย
งานต่างๆ หลายหน่วยงาน ทั้งในระดับต�ำบลและ
ในระดับอ�ำเภอ เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดท�ำแผน
ร่วมกัน มีการฝึกซ้อมแผนร่วมกัน การด�ำเนินงาน
และการสรุปผลร่วมกันหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานจะมีช่วงเวลาที่จะมาร่วมด�ำเนินการไป
พร้อมๆ กันไม่มากนัก และปัจจุบันพบปัญหาใน
พื้นที่มีปัญหาภัยสุขภาพอื่นๆ ที่มีความส�ำคัญและ
เร่งด่วนมากกว่า ท�ำให้แต่ละหน่วยงานต้องด�ำเนิน
การกิจกรรมหรือภัยสุขภาพอื่นที่เป็นปัญหาส�ำคัญ
และเร่งด่วนมากกว่า
องค์ประกอบของเกณฑ์มาตรฐาน พบว่าองค์
ประกอบที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ องค์
ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
และองค์ประกอบที่ 3 การจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงรุกแก่ผู้ประกอบ
อาชีพภายนอก และผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม ทุกแห่ง รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 2 การจัดบริการอาชีวอนามัยส�ำหรับบุคลากร
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
และองค์ประกอบที่ 4 การจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงรับ การประเมิน การ
วินิจฉัย การดูแลรักษา การส่งต่อ และการฟื้นฟู
สมรรถภาพ และองค์ประกอบที่ 5 การด�ำเนินงาน
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จัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะพบว่าองค์
ประกอบที่ผ่านเกณฑ์น้อยที่สุด คือ องค์ประกอบ
ที่ 5 ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานจัดบริการเวชกรรมสิ่ง
แวดล้อม ประกอบด้วย การคัดกรองผู้ป่วยหรือ
ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่ง
แวดล้อม การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และการจัดเตรียม
ความพร้อมในการรองรับภาวะฉุกเฉินด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อมตามความเสี่ยงในพื้นที่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ผ่านเกณฑ์องค์
ประกอบนีน้ อ้ ยทีส่ ดุ เพราะจะต้องมีการด�ำเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับต�ำบลและใน
ระดับอ�ำเภอ ตั้งแต่กระบวนการจัดท�ำแผนการฝึก
ซ้อมแผน การด�ำเนินงาน และการสรุปผล ซึ่งส่วน
ใหญ่แต่ละหน่วยงานจะไม่สะดวกในช่วงเวลาที่จะ
มาร่วมด�ำเนินการไปพร้อมๆ กัน และในบางพื้นที่
ยังไม่มกี ารเตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉินด้านสาร
เคมีหรือรังสี เนือ่ งจากมีปญ
ั หาภัยและสุขภาพอืน่ ที่
มีความส�ำคัญและเร่งด่วนมากกว่า จึงควรผลักดัน
ให้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการเวชกรรมสิ่ง
แวดล้อม การจัดเตรียมความพร้อมในการรองรับ
ภาวะฉุกเฉินด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม และการเฝ้า
ระวังเชิงรุกในผู้รับผลกระทบตามความเสี่ยงใน
พื้นที่ พร้อมทั้งมีการก�ำกับติดตามผลการด�ำเนิน
งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดบริการได้
อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก�ำหนดต่อไป ซึ่งจาก
การประเมินตนเองของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล (รพ.สต.) ในปี 2562 ได้น�ำไปสู่การประเมิน
มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมส�ำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล (รพ.สต.) จากกรมควบคุมโรค จ�ำนวน 11
แห่ง ผลพบว่าผ่านการประเมินระดับดีเด่น จ�ำนวน
9 แห่ง และระดับดี จ�ำนวน 2 แห่ง ซึ่งทั้ง 11 แห่ง
ผลการประเมินจริงจากกรมควบคุมโรคตรงกับผล

การประเมินตนเองของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล (รพ.สต.)
ข้อเสนอแนะ
1. กรมควบคุมโรค ส�ำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ ควรมีการพัฒนา
คุณภาพการด�ำเนินงานตามมาตรฐานการจัด
บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมด้าน
ต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
ควรมีการพัฒนาคุณภาพการด�ำเนินงานจัดบริการ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดท�ำแนวทาง
การปฏิบัติงานในการคัดกรองสุขภาพ ผลักดันให้
มีการส�ำรวจหรือรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง และจัดท�ำรายงานสถานการณ์การ
เฝ้าระวังด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพและน�ำเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ รวมถึงมีการสื่อสารความเสี่ยงด้านการเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ
สิง่ แวดล้อมทีถ่ กู ต้องและเหมาะสมให้กบั ประชาชน
ในพื้นที่ บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นการป้องกันและลดความเสีย่ ง อีกทัง้ ควรผลักดัน
ให้มกี ารจัดท�ำแผนร่วมกับหน่วยงานอืน่ เพือ่ เตรียม
ความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินตามความเสีย่ งของ
แต่ละพื้นที่ เช่น ปัญหาสารเคมีรั่วไหล โรงงานเกิด
เพลิงไหม้ เป็นต้น
3. กรมควบคุมโรค ส�ำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ ควรมีการก�ำกับติดตาม
ผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถจัด
บริการได้อย่างมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ทกี่ �ำหนดต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้ส�ำเร็จได้ด้วยความกรุณา
ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากส�ำนักงานสาธารณสุข
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จังหวัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลทุก
แห่งที่ให้ความร่วมมือและอ�ำนวยความสะดวกใน
การรวบรวมข้อมูล ท�ำให้การศึกษาส�ำเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี รวมทั้งขอขอบพระคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
ความส�ำเร็จทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวมา ณ ที่นี้
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