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อนามยัสิง่แวดลอ้ม 

มุมมองปัญหาสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 12 

นพ.บญุแสง  บญุอ านวยกิจ 
ผอ.ศนูย์อนามยัที่ 12 



ทนุสะสมท ัง้ดแีละเสยี  
จะสง่ผลตอ่ช่วงอายตุอ่ๆไปเร ือ่ยๆ 

ในแตล่ะช่วงวยั มวีกิฤต ิ
และโอกาสของชวีติ 

ไมเ่หมอืนกนั 

สิง่แวดลอ้มทีห่ลากหลาย 
ท ัง้กายภาพ สงัคมและเศรษฐกจิ 
แตล่ะวยัสมัผสัเอือ้และไมเ่อือ้ 

ตอ่การมสีขุภาพด ี

ความไมเ่ทา่เทยีม 
เกดิทกุช่วงวยัแตแ่ตกตา่งกนั 



ปัจจัยที่
ก าหนด
ผลลัพธ์ 
ทางสุขภาพ 
(Determinants 

of health) 



 
 

                                       - พฒันา Service Plan สตูกิรรม 
- MCH Board เขต  จงัหวดั (มาตรฐานการบริการ  การสง่ตอ่  

                                      และ Close Monitoring  Monitor 

 
 

แม่ตาย 



    ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต   
    เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 
     ขยายเป็น 2500 วัน (ปฏิสนธิ-5 ปี) 
 

แนวทางพัฒนา 

 

เดก็ปฐมวัย 
 



วยัเรยีน 

• ยะลา รอ้ยละ 9.69 

• ปัตตานี รอ้ยละ 9.39 

• นราธวิาส รอ้ยละ 8.26 

ภาวะเตีย้  

(รอ้ยละ 8.22) 

ภาวะเร ิม่อว้นและอว้น  

(รอ้ยละ 8.65) 

• พทัลุง รอ้ยละ 14.62 

• ตรงั รอ้ยละ 13.46 

• สตูล  รอ้ยละ  12.96 

ภาวะผอม  

(รอ้ยละ 5.40) 

• นราธวิาส รอ้ยละ 7.91 

• ปัตตานี รอ้ยละ 7.58 

• สตูล  รอ้ยละ  6.38 

                                  

                         แนวทางพฒันา : HLS 
 

          ทีม่า : รายงาน DOH Dashboard กรมอนามยั  ณ 30 ส.ค. 61 

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12ปี 
ไม่มีฟันผุ(ร้อยละ 73.77)  



 

แนวทางการพฒันา.. การเวน้ชว่งระยะการมบุีตรแบบกึง่ถาวร   
 

วัยรุ่น 



นราธวิาส 

42.67% 

ยะลา 

46.37

% 

ปัตตานี 

48.01

% 

สงขลา 

44.03% 

ตรงั 

47.69 % พทัลุง 

42.31% 

สตูล 

45.43 

% 

ทีม่า : รายงาน HDC  ณ วนัที ่31 ก.ค. 2561 

น้อยกว่ารอ้ยละ 55  

  วยัท างาน 
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ปี2560 

ค่าเป้าหมาย  รอ้ยละ 55 

ผลการด าเนินงาน ปี 2561 รอ้ยละของวยัท างานอายุ 30-44 ปี มคี่าดชันีมวลกายปกต ิ

ปี 2558-2560 

 

วยัท ำงำน 
เน้น Active Living    Healthy Eating  
เตรียมพร้อมเข้ำสู่สูงอำยุทีเ่ข้มแขง็ 

 



สถานการณผู์สู้งอายุเขตสุขภาพที ่12 

- เน้นเร ือ่งการเขา้ถงึ LTC  (ลดความเลือ่มล า้) 

- ส่งเสรมิผูสู้งอายุ กลุ่ม 1  ใหเ้ป็น กลุ่ม  Active Aging 



2016 

2017 

2018 

แนวทางการพฒันา 

 

1. เสรมิสรา้ง  Health Literacy  รายบคุคลทกุกลุม่วยั 

2. พฒันาการมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ย  และ ชุมชน 

3. พฒันาใหส้ถานบรกิารสาธารณสขุไดม้าตรฐาน 

4. ผลกัดนั กฎหมาย / พรบ. 



สถำนกำรณ์อนำมยัส่ิงแวดล้อมเขต 12 

อาหาร 

น า้ 

มูลฝอยอนัตราย 

มลูฝอยตดิเชือ้ 

สิง่ปฏกิลู 
พืน้ทีเ่สีย่ง 

เหตรุ าคาญ 

-ตลาดนดัประเภทท่ี 1 จ านวน 58 แห่ง ผา่นร้อยละ 75.1    
-Clean Food Good Taste 80.98%                               -แนวโนม้เพ่ิมข้ึน (กล่ิน ฝุ่ น เสียง) 

-อปท.มีการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินเพียงร้อยละ 56.40  

-มีพื้นท่ีเส่ียงเพิ่มมากข้ึน เช่น หมอกควนั โรงไฟฟ้า  และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แต่ยงัขาดการเฝ้าระวงัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

-อปท. มีพื้นท่ีบ าบดัส่ิงปฎิกูล เพียง 
4 แห่ง 
- 80.95% ไม่มีการน าไปบ าบดัท่ีถูก
หลกัสุขาภิบาล 

ปริมาณ 3.32 ตนั/วนั บรรจุภณัฑไ์ม่ถูกตอ้ง ขาดการลงโปรแกรมการก ากบัมูลฝอยติดเช้ือ 
สถานท่ีก าจดั ในเขต= ทน.ยะลา, รพ.แวง้,รพ.โคกโพธ์ิ,รพ.เขาชยัสน. รพ.สงขลา 
สถานท่ีก าจดันอกเขต = นครสวรรค ์และอยธุยา 

ปริมาณ4,894.40ตนั/วนั 
แหล่งก าจดัถูกตอ้ง 13 แห่ง 30.07% 

จ านวนระบบประปา 3,275 แห่งน ้ าประปาผา่นมาตรฐาน
คุณภาพเพียงร้อยละ 32  
น ้าประปา  : ปัญหาดา้นแบคทีเรีย และสนิมเหลก็ 

มูลฝอยท ัว่ไป 

อปท.จ.ปัตตานี ยงัไม่มีแหล่งก าจดั และขยะ
อนัตรายของรพ.ทุกแห่งก าจดัไม่ถูกตอ้ง 

G & C Hospital 

รพ.สังกดักระทรวงสาธารณสุข 84 แห่ง 
- ผา่นพื้นฐานข้ึนไป ร้อยละ 100 
- ผา่นดีมากข้ึนไป ร้อยละ 22.89 

Active Community 

ชุมชนเขม้แขง้ดา้นอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม 
จ านวน 565 ต าบล ผา่น 284 
ต าบล (ร้อยละ  50 .27) 





 






