
สรปุผลการตรวจราชการและนเิทศงาน 
กรณีปกต ิปีงบประมาณ 2561
รอบที ่1 เขตสขุภาพที ่12

คณะ 1 การสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และการจดัการสขุภาพ

สตร/ี
เด็กปฐมวยั

วยัเรยีน/
วยัรุน่

ผูส้งูอายุ พชอ.
ลดปัจจยัเสีย่ง
ดา้นสขุภาพ



กราฟแสดงอัตราส่วนการตายมารดา ปีงบประมาณ 2561
จ าแนกรายจังหวัด   (ต.ค.-มี.ค.)



Cause of maternal mortality (N=18 )

Direct cause

Indirect cause

แหล่งข้อมูล : ศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา   ณ  วันท่ี 20  มี.ค. 61



4

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
- ระบบการดูแลหญิงต้ังครรภ์ที่

มีภาวะเสี่ยงด้วยโรคทางอายุ
กรรมยังขาดคุณภาพ

- เน้นระบบค้นหาหญิงต้ังครรภ์เชิงรุกที่ไมเ่ข้าระบบในชมุชน
- ควรพัฒนาทีมในการดูแลให้มีแนวทางคุณภาพ ANC High 
risk clinic มีแนวทางดูแลร่วมกันระหว่างอายุรแพทย์และสูติ
แพทย์ ต้ังแต่ระดับต าบล/ชุมชน/รพท. กับเครือข่าย
ให้มีการ Consult real time

- ระบบข้อมูลหญิงต้ังครรภ์เสี่ยง 
ไม่ต่อเนื่องถึงชุมชน

- พัฒนาระบบข้อมูลการดูแลหญิงต้ังครรภ์เสี่ยงที่เชื่อมโยง
เครือข่ายอย่างเป็นระบบต่อเนื่องถึงการดูแลต่อในชุมชน 

- หญิงต้ังครรภ์/ครอบครัว ขาด
ความรู้ ความเข้าใจ 
การดูแลตนเอง/การเตรียมตัว
ก่อนต้ังครรภ์/ความเชื่อ

- ใหค้ าปรึกษา Health literacy Promotion   
- จัดระบบการให้ความรู้ รร.พ่อแม่ /ผู้น าศาสนา/Birth 
spacing



5

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- การคาดคะเนการเสียเลือดหลัง
คลอด ต่ ากว่าความเป็นจริง  
(Under  Estimate Blood loss) 
รพ.บางแห่งไม่ใช้ถุงตวงเลือดกับ
ผู้คลอดและไม่มียา Cytotec
ทีห่้องคลอด

- ระยะคลอดต้องใช้ถุงตวงเลือดในการ early detect 
ทุกราย  
- จัดสูติแพทย์ที่ปรึกษาประจ าโซนควรนิเทศหน้างาน
อย่างใกล้ชิดสม่ าเสมอ เพ่ือให้ด าเนินการได้มาตรฐานแม่
และเด็ก

- พบความล่าช้าในระบบ
(Delayed consult  staff  
Delayed refer 
การปฏิเสธ refer 
Delayed diagnosis
Delayed treatment)

- ก าหนดเกณฑ์ในการรายงานให้ทันเวลาตามล าดับขั้น
(หน.แผนก /รองแพทย์ ) การปฏิบัติจริงตาม Guide
Line
- พัฒนา Early detect , Early  treatment ในระยะ
คลอด  และหลังคลอด

- รพช.ไม่ได้มีการซ้อมแผนภาวะ
วิกฤติทางสูติ( PPH, PIH ) 

- รพช.ควรมีการซ้อมสถานการณ์จ าลองภาวะวิกฤติทาง
สูติในห้องคลอด อย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยทีมนิเทศ
ระดับจังหวัดเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับ รพช.



สรุปปัญหาที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน
ระบบฝากครรภ์ ค้นหา/ดูแลมารดาเสี่ยงร่วมกับ SP อายุรกรรม

และ PCC, Birth spacing

S

1

ระบบ care process ในห้องคลอดภาวะวิกฤติ2

ประสานความร่วมมือด้านบริบทพื้นที่
กับผู้น าศาสนา

4

ระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อ3



นราธวิาส 

ยะลา

ปัตตานีสงขลา

ตรงั พทัลงุ

สตลู

ท่ีมา : รายงาน HDC ณ วันท่ี 12 ก.พ. 61

ครอบคลุมตรวจพัฒนาการ สงสัยล่าช้า ติดตามได้

 มากกวา่รอ้ยละ 20  
 รอ้ยละ 10.1–19.9 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 10

 ตดิตามได ้รอ้ยละ90.1-100 

 ตดิตามได ้รอ้ยละ70-90 

 ตดิตามได ้ต า่กวา่รอ้ยละ70  

 สมวยัมากกวา่รอ้ยละ 85

 รอ้ยละ 80- 84.99

ต า่กวา่รอ้ยละ 80

 ครอบคลุมรอ้ยละ 90.1-100

 รอ้ยละ 80 - 90

ต า่กวา่รอ้ยละ 80

สมวัยท้ังสิ้น

หัวข้อ : 1.1 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัด : 2 ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (เป้าหมาย : ร้อยละ 80)

นราธวิาส 

ยะลา

ปัตตานี
สงขลา

ตรงั พทัลงุ

สตลู

นราธวิาส 

ยะลา

ปัตตานีสงขลา

ตรงั พทัลงุ

สตลู

นราธวิาส 

ยะลา

ปัตตานีสงขลา

ตรงั พทัลงุ

สตลู



ข้อมูลพฒันาการเด็กปฐมวยั เขตสุขภาพที ่12 (ต.ค.-ธ.ค.60)

 สมวยัมากกวา่รอ้ยละ 85  

 รอ้ยละ 80- 84.99

ต า่กวา่รอ้ยละ 80

พัฒนาการสมวัยสมวัยท้ังส้ินข้อมูลพัฒนาการและโภชนาพัฒนาการสมวัยเด็กปฐมวัย  
เขตสุขภาพที่ 12  ตค.- ธ.ค.60

อ าเภอ
ร้อยละ
การคัด
กรอง

ร้อยละ
สงสัย
ล่าช้า

ร้อยละ
ติดตามได้

ร้อยละ
พัฒนาการ

สมวัย
สงขลา 89.21 24.65 81.88 94.92
สตูล 77.11 18.25 66.29 93.7
ตรัง 92.86 18.89 67.38 93.15

พัทลุง 87.06 28.74 80.98 93.73

ปัตตานี 94.32 17.53 76.45 95.59

ยะลา 89.94 25.92 73.94 92.76

นราธิวาส 87.59 15.52 63.43 93.94

เขต 12 89.16 21.22 75.00 94.21

ประเทศ 73.77 18.33 66.91 93.52 ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่ 12 ก.พ. 61

นราธวิาส 

ยะลา

ปัตตานีสงขลา

ตรงั พทัลงุ

สตลู



ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่ 18 มีค. 61

เต้ียผอม มีภาวะอ้วนสูงดีสมส่วน

3 ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54 
และส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี (เพศชาย 113 เซนติเมตร / เพศหญิง 112 เซนติเมตร)

เตีย้  อว้น
 นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10  

 รอ้ยละ 10.1-12.00

รอ้ยละ 12 ขึน้ไป

สูงดสีมสว่น
 รอ้ยละ 54 ขึน้ไป
 รอ้ยละ 48 – 53.99
ต า่กวา่รอ้ยละ 48

นราธวิาส 

ยะลา

ปัตตานีสงขลา

ตรงั พทัลงุ

สตลู

นราธวิาส 

ยะลา

ปัตตานีสงขลา

ตรงั พทัลงุ

สตลู

นราธวิาส 

ยะลา

ปัตตานี
สงขลา

ตรงั พทัลงุ

สตลู

นราธวิาส 

ยะลา

ปัตตานีสงขลา

ตรงั พทัลงุ

สตลู

ผอม 
 นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5  

 รอ้ยละ 5-6.99

รอ้ยละ 7 ขึน้ไป



นราธวิาส 

ยะลา

ปัตตานี
สงขลา

ตรงั 
พทัลงุ

สตลู

สงูดสีมสว่น
 รอ้ยละ 54 ขึน้ไป
 รอ้ยละ 48 – 53.99
ต า่กวา่รอ้ยละ 48

ขอ้มลูการเจรญิเตบิโตเด็กปฐมวยัเขตสขุภาพที่
12

อ าเภอ
รอ้ยละสงู
ดสีมสว่น

รอ้ยละ
เตีย้

รอ้ยละ
ผอม

รอ้ยละ
อว้น

สงขลา 50.35 11.33 5.81 2.97

สตลู 47.99 11.62 6.06 2.88

ตรงั 50.65 9.02 3.8 3.77

พทัลงุ 50.03 10.21 6.44 3.47

ปตัตานี 49.78 12.97 7.53 1.46

ยะลา 56.17 9.56 6.67 1.21

นราธวิาส 47.56 13.72 8.43 1.84

เขต 12 50.34 11.53 6.63 2.35

ประเทศ 52.24 8.58 5.35 3.01

ขอ้มูลการเจรญิเตบิโตเด็กปฐมวยั เขตสขุภาพที ่12  (งวดที ่1/2561)

ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่ 18 มีค. 61



สิ่งที่พบ ขอ้เสนอแนะ
- พบเด็กมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 
และ ขาดการน าข้อมูลการเจริญเติบโตเด็ก
มาวางแผนแก้ปัญหา/ส่งเสริมให้มี
การเจริญเติบโตที่ “สูงดีสมส่วน”

- ฟื้นฟู ระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย 
(มาตรฐาน คน  เครื่องมือ  วิธีการ)
- น าแนวทางมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตมา
ด าเนินการ
- ใช้ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม คืนข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้อง
วางแผนแก้ปัญหา

- การเจาะ Hct และการจ่ายยาเสริม
ธาตุเหล็กไม่ครอบคลุมเด็ก 6 เดือน – 1 ปี
-การจ่ายยา  Triferdine ไม่ครอบคลุมหญิง
หลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เร่งรัดการด าเนินงาน

-การติดตามเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
ไม่ครอบคลุม(75 %) อาจท าให้เด็ก
เสียโอกาสในการได้รับการกระตุ้น/รักษา

- ส่งข้อมูลกลับให้กับพื้นที่ ติดตามให้เด็กได้รับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับ IQ EQ ที่จะประเมิน
ในวัยเรียน ปี 2564
- ติดตามข้อมูลรายพื้นที่ วิเคราะห์สาเหตุของการที่
เด็กไม่ได้รับการกระตุ้น และวางแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- กระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมมนการติดตามฯ



ตวัชีว้ดั Monitor
รอ้ยละของเด็กวยัเรยีนสงูดสีมสว่น

(รอ้ยละ 68)

กลุม่วยัเรยีน



ตวัชีว้ดั MO : 1.3 รอ้ยละเด็กวยัเรยีนสงูดสีมสว่น

• สงูดสีมสว่น รอ้ยละ 63.58
• เร ิม่อว้นและอว้น รอ้ยละ 8.34
• ผอม รอ้ยละ 4.94
• เตีย้ รอ้ยละ 8.37

สถานการณภ์าวะโภชนาการ เขต 12

ทีม่า : รายงาน HDC เทอม 2/60 ณ วนัที ่31 ม.ีค.  61

รอ้ยละเด็กวยัเรยีนสงูดสีมสว่น เขต 12  
จ าแนกรายจงัหวดั

นราธวิาส
58.70%

ยะลา
65.71%

ปัตตานี
62.74%

สงขลา
64%

ตรงั
69.36% พทัลุง

60.53%

สตูล
62.45 %

เร ิม่อว้นและอว้น 13.24 %

เตีย้ 12.2 %

ผลการด าเนนิงาน 6 เดอืนแรก

ศนูยอ์นามยัที ่12
• ถา่ยทอดนโยบายเพือ่ พัฒนา

สขุภาพเด็กวยัเรยีน
• จัดสมัมนาวชิาการสรา้งมลูคา่ 

การพัฒนาสขุภาพเด็กวยั
เรยีน ณ จ.สรุาษฎรธ์านี

• จัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ถอดบทเรยีนการด าเนนิงาน
สขุภาพเด็กวยัเรยีน

• พัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวงั
สง่เสรมิสขุภาพเด็กวยัเรยีน

• รณรงคแ์ละสือ่สารในพืน้ที:่
ดืม่นมจดืยดืความสงู            
ในวนัเด็ก 

จงัหวดั
• ถา่ยทอดแนวทางการจัดการ

น ้าหนักเด็กวยัเรยีน (Smart
Kids Coacher) แกจ่นท.สธ.
และครู

• พัฒนาศักยภาพการ
ด าเนนิงานโรงเรยีนสง่เสรมิ
สง่สขุภาพ 

• รณรงคแ์ละสือ่สารในพืน้ที:่
ดืม่นมจดืยดืความสงู          
ในวนัเด็ก



โอกาสพัฒนา

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

• ขาดการคัดกรองเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง      
ส่งต่อคลินิก DPAC

• การจัดการแก้ไขปัญหาภาวะ             
ทุพโภชนาการในระดับพื้นที่

• เร่งรัดการคัดรองเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง  
• เร่งรัดจัดท าแผนแก้ไขปัญหาในพื้นที่

กระตุ้นให้น าโปรแกรมนักจัดการน้ าหนัก 
(Smart Kids Coacher) สู่การปฏิบัติ
อย่างจริง และติดตามอย่างต่อเนื่อง

• ขาดความร่วมมือในการแก้ไขภาวะทุพ
โภชนาการเด็กวัยเรียน ของครอบครัว 
โรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

• พื้นที่ควรคืนข้อมูลให้กับโรงเรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และร่วมกัน
วางแผนด าเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหา 

ประชาสัมพันธช์ดุ
ความรู ้NUPETHS 
เพือ่เสรมิสรา้งความ
รอบรูด้า้นสขุภาพให ้

เด็กวัยเรยีน



 < ร้อยละ 10  
มากกว่าร้อยละ 10

หัวข้อ : 1.2 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ตัวชี้วัด : 5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  (ไม่เกิน 40 ต่อ 1,000 ประชากร)

นราธิวาส
ยะลา

ปัตตานี
สงขลา

ตรัง พัทลุง

สตูล

นราธิวาส
ยะลา

ปัตตานี
สงขลา

ตรัง พัทลุง

สตูล

 < 40  ต่อพัน
มากกว่า 40 ต่อพัน

อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี 
(ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญงิ อายุ 15 – 19 ปี 1,000 คน)

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
(ไม่เกินร้อยละ 10)

ที่มา : ฐานข้อมูล HDC ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561



ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1. พ่อ แม่ สามี และญาติมีบทบาทในการตดัสินใจต่อ
การเว้นช่วงระยะการมีบุตร 

• สร้างความเข้าใจให้กับครอบครัวและหญงิหลัง
คลอด เรื่องการเว้นช่วงการมีบุตรแบบกึ่งถาวร

• ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบตัเิพื่อลดการ
ตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้

นวัตกรรม/Best practice

จังหวัดพัทลุง : 
รพ.ปากพะยูน หากพบวัยรุ่นมาคลอดและ discharge ในช่วงวันหยุด สามารถตามผู้รับผิดชอบงานมาให้ค าปรึกษาและ
ให้บริการฝังยาได้ 

จังหวัดสงขลา : 
Teen card ของ รพ.บางกล่ า ใช้ในการสื่อสารของ เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการท่ีเป็นวัยรุ่น ท าให้เกิดบริการท่ีวัยรุ่น
สามารถเข้าถึงได้ง่าย กล้า และเป็นความลับจึงเกิดความไว้วางใจ

จังหวัดปัตตานี : 
ระบบข้อมูลโดยใช้โปรแกรม google.doc ในการวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

แนวทางการพัฒนาระดับเขต
จัดท าเครื่องมือ/ รูปแบบในการจัดเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพของหญงิต่ าครรภ์อายุต่ ากว่า 20 ปี 
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12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ( Cavity Free)
-เขตสุขภาพที่ 12 ไม่มีจังหวัดใดเลยที่
สามารถด าเนินการตรวจช่องปากเด็กอายุ 
12 ปี ผ่านเกณฑ์ 4 เดือน (33.33%)
- ในด้านการให้บริการเพื่อเพิ่มอัตราฟันดีไม่
มีผุ  มีการด าเนินการในทุกอ าเภอ ส่งผลให้
ผลงานผ่านเกณฑ์ในช่วงเวลาน้ี ยกเว้น 
สตุล พัทลุงและ นราธิวาส

ร้อยละการตรวจ

สัดส่วนบริการ (คน)

ร้อยละ cavity free ใน ๔ เดือนแรก
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12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ( Cavity Free)

หมายเหตุ :  ในปี 2560  เริ่มมีการควบคุมคุณภาพข้อมูลของเขต  ท าให้ข้อมูลที่ขาดคุณภาพไมน่่าเชื่อถือ
ถูกตัดออก  ส่งผลให้ผลงานของทุกจังหวัดลดลง(เกณฑ์ชี้วัดปี 58 -60 อยู่ที่  ร้อยละ 58 , 60 , 62 ตามล าดับ)
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สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต ประเทศ
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12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ( Cavity Free)
สิ่งท่ีน่าชื่นชม ข้อควรปรับปรุง

 โรงพยาบาลยะหริ่ง  มีการด าเนินงานด้านทันต
สาธารณสุขอันสามารถเป็นตัวอย่างให้กับหน่วย
บริการอ่ืนๆได้เป็นอย่างดี  ได้รับ Lion Oral Health Award 

2017 และอสม. ทันตสาธารณสุขดีเด่นระดับเขต 
( ก าลังเข้าประกวดระดับประเทศ )

 จังหวัดปัตตานีมีแนวทางส่งเสริมทันตสุขภาพ
ตั้งแต่ในวัยเด็ก บูรณาการผ่านโครงการ SMART  
KID เพื่อให้เด็กๆในจังหวัดปัตตานีมีสุขภาพที่ด ี 
บุคลากรทุกคนมีพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ท าให้
ติดตามผลได้สะดวกและจัดการได้รวดเร็ว   

 ปัจจุบันมี Unit ทันตกรรม ช ารุดจ านวนหน่ึง
ซึ่งโรงพยาบาลหลายแห่งขาดงบประมาณในการ
ซ่อมแซม  หากเขตสามารถจัดหางบประมาณ
สนับสนุนให้ได้  จะสามารถท าให้อัตราการให้บริการ
เพิ่มมากขึ้น
 ต้องก ากับติดตามไม่ให้เกิดสถานการณ์ไม่มีหอ้ง
บริการทันตกรรมในโรงพยาบาลเกิดขึ้นอีก  
สสจ. ควรจัดประชุมท าความเข้าใจในเรื่องของ
ตัวชี้วัดให้กับหน่วยบริการรับรูแ้ละเขา้ใจโดยเร็ว   
เพื่อให้หน่วยบริการสามารถวางแผนการท างานได้
อย่างถูกต้อง   รวมถึงต้องมีการติดตามผลงานให้ผ่าน
เกณฑ์ทันตามก าหนดเวลา  โดยเฉพาะงานที่มี 
งบตอบแทนตามผลงาน  



หัวข้อ : 1.3 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด : 6 ร้อยละของต าบลที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์ (เป้าหมายไตรมาส 2 : ร้อยละ 50)

ผลการด าเนินงานองค์ประกอบต าบล LTC

ปี

ผู้สูงอายุ
ท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง
ท้ังหมด

ผู้สูงอายุ
ท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงใน
ต าบลLTC

จ านวน 
CM 
(คน)

จ านวน 
CG
(คน)

Care 
Plan

ท่ีจัดท า

2559-2560
21,957 8,466 

462 3,344
5,575

2561 352 1,047

รวม 21,957 8,466 814 4,391 5,575

ทีม่า :      * รายงาน HDC ณ 3 เม.ย. 61
***  ม.มหดิล ประชากรกลางปี

 กลุ่มติดสังคม
กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง

ความครอบคลมุ
คดักรอง ADLภาพเขต 

รอ้ยละ 94.35 ทีม่า : รายงาน LTC รายเดอืน ณ กุมภาพนัธ ์2561



หัวข้อ : 1.3 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด : 6 ร้อยละของต าบลที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์ (เป้าหมายไตรมาส 2 : ร้อยละ 50)

*ต าบลที่เข้าร่วม ปี 2559 – 2560 ผ่านเกณฑ์ตาม 7 องค์ประกอบ ร้อยละ 100 ส าหรับ ปี 2561 อยู่ระหว่างด าเนินงาน*

จังหวัด สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวม

ต าบลทั้งหมด 127 36 87 65 115 58 77 565

ต าบลที่เข้าร่วม 74 21 38 65 52 46 40 336

ร้อยละความ
ครอบคลุม

58.27 58.33 43.68 100.00 45.22 79.31 51.95 59.47

ผลงาน (สะสม) 55 7 12 25 41 28 37 205

ร้อยละ
(ต าบลทั้งหมด)

43.31 19.44 13.79 38.46 35.65 48.28 48.05 36.28

ร้อยละ
(ต าบลเข้าร่วม)

74.32 33.33 31.58 38.46 78.85 60.87 92.50 61.01

ที่มา : รายงาน LTC รายเดือน ณ กุมภาพันธ์ 2561

43.31

19.44
13.79
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สงขลา สตูล ตรงั พทัลงุ ปตัตานี ยะลา นราธวิาส เขต

ร้อยละต าบลท่ีผ่านเกณฑ์ LTC (ต่อจ านวนต าบลท้ังหมด)



ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

• การด าเนินงานล่าช้า/ไม่บรรลุเปา้หมาย เนื่องจาก
- อปท. ยังไม่เข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานและไม่ม่ันใจใน

ระเบียบการเบกิจ่ายงบประมาณกองทุน 
- ขาดการประสานงานที่ดรีะหว่าง อปท.และหน่วยบรกิาร
- การจัดท า Care Plan ในบางพื้นที่ มีความล่าช้า
- อยู่ระหว่างด าเนินงาน เช่น รอประชุมพิจารณา Care Plan

รอระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, รอผู้บริหาร
ท้องถิ่นอนุมัติ Care Plan เป็นต้น

• สสจ.ประสานสปสช.เขต 12 ลงพื้นที่ชี้แจงท าความเข้าใจและสนับสนนุคูมื่อ
ขั้นตอนการด าเนินงานLTC เร่งรัดการเบิกจ่าย LTC ปี 59-60

• คณะกรรมการ LTC ระดับจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและก ากบัตดิตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

• สสจ.จัดตั้งทีมพี่เลีย้ง เช่น CM ของแต่ละ CUP  เป็นพี่เลีย้งให้กับพืน้ที่
• มีการติดตามผลการด าเนนิงานในคปสอ. /คปสจ.
• ผลักดันผา่น พชอ.

• อปท. สมัครเข้าร่วมโครงการ LTC น้อย
- อปท. ยังไม่เข้าใจขั้นตอนการด าเนนิงานและไม่ม่ันใจใน

ระเบียบการเบกิจ่ายงบประมาณกองทุน 

• สสจ. ประสาน สปสช. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน  LTC และการบรหิาร
กองทุน

• ผลักดันผา่น พชอ.



ตัวชี้วัด: ร้อยละ 50 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.)ที่มีคุณภาพ

สถานการณ์
- ทั้ง 7 จังหวัด 77 อ าเภอ มีการพัฒนาต่อเนื่องจาก DHS-DHB 
มีค าสั่งเดิมและเตรียมความพร้อมร่างคณะกรรมการ พชอ. 
- มีอ าเภอต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอซึ่งได้รับ
เกียรติบัตรชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอใน
งานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 ได้แก่ อ าเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา/อ าเภอละงู จังหวัดสตูล/อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี/อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงและอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ปัญหา/โอกาส
พัฒนา

ข้อเสนอแนะ

การเชื่อมประสาน 
พชอ.กับโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน

ประสาน/ทบทวน 
ท าความเข้าใจ
พื้นที่ทุกระดับ

ผลการด าเนินงาน
- อบรมพัฒนาศักยภาพทีมเลขาฯ พชอ.ครบ 100 %
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานในงานมหกรรมสุขภาพ
คนปฐมภูมิ (Primary We Care)
- ก าหนดประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างน้อย 2 ประเด็น 
ทุกอ าเภอ (การจัดการขยะ/สิ่งแวดล้อม/การดแูลผู้สูงอายุ/
การดูแลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส/ไข้เลือดออก/อุบัติเหตุ/อาหาร
ปลอดภัย และโรคพิษสุนัขบ้า) 



จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(EOC) 
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT) ที่สามารถปฏิบัติการได้จริง

ร้อยละ 
85

เป้าหมายรอบ3 เดือน

1. สสจ. ในเขตรับผิดชอบส่ง
ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ตามโครงสร้าง EOC ระดับจังหวัด 
เข้าอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหาร

เป้าหมายรอบ 6 เดือน

1.มีการจัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัด
ในส่วนภารกิจปฏิบัติการ(Operation 
Section) เพ่ือปฏิบัติการในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉินฯ
2.มีการจัดทีม SAT ระดับจังหวัด เพ่ือ
เฝ้าระวัง ตรวจจับ และประเมินสถานการณ์
(ภาวะปกติ 3 คน ภาวะฉุกเฉิน 4 คน)

 ผู้บริหารระดับจังหวัดทุกจังหวัดผ่านการอบรมหลักสูตร ICS 
 ทุกจังหวัดมีรายชื่อการจัดตั้งทีมปฏิบัติการระดับจังหวัด 
 ทุกจังหวัดมีการจัดทีม SAT แต่ปฏิบัติงานตามตารางเวรยังได้รับ

ความร่วมมือจากงานอื่นน้อย 
 มีการรายงานผลผลิตตามเงื่อนไขที่ก าหนด

- Outbreak Verification list จังหวัดตรัง ปัตตานี และสตูล 
ส่วนจังหวัดสงขลาและพัทลุงยังไม่มีการรายงาน

- Spot Report จังหวัดตรัง ยะลา สงขลา และนราธิวาส

ผลการด าเนินการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1.บุคลากรใน สสจ.ตามค าสั่ง
EOC ระดับจังหวัด ยังไม่เข้าใจ
บทบาทในแต่ละกลุ่มภารกิจ
และขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

1. สสจ.ควรจัดอบรมให้ความรู้เร่ือง 
EOC ให้กับบุคลากรในหนว่ยงาน

2. ควรมีการซักซ้อมความเข้าใจใน
บทบาทของแต่ละกลุ่มภารกิจ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้



อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี(ไม่เกิน 4.5 ต่อประชากรเด็กแสนคน)

พื้นท่ีเสี่ยงเขต 12

เสียชีวิตทุกปี (พ.ศ.2554-2560)

มีผู้เสียชีวิตบางปี (พ.ศ.2554-2560)

ไม่เคยมีผู้เสียชีวิต (พ.ศ. 2554-2560)

เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีเสียชีวิต  (พ.ศ.2561) 

ท่ีมา : กองยุทธศาสตร์และแผน,one page

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

- มี 3 เหตุการณ์ ที่เด็กเสียชีวิต
พร้อมกัน 2 คน และไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์

- กรณีที่เด็กเสยีชีวิตพรอ้มกนัมากกว่า 
1 คน ควรมีการสอบสวน มีการแก้ไข
จุดเสี่ยงและมีมาตรการปอ้งกนัฯ

- การสร้างเครอืข่ายผู้กอ่การดี
ไม่ครอบคลุมในอ าเภอที่มีเดก็เสียชีวิต 
ได้แก่ อ าเภอจะนะ, สทิงพระ(จ.สงขลา) 
ห้วยยอด(จ.ตรัง) มายอ, หนองจิก 
(จ.ปัตตานี) ศรีสาคร(นราธิวาส)

- ประสานความร่วมมือกับ อปท.
ในพื้นที่มีเด็กเสยีชีวิตและ
สร้างทีมผู้ก่อการดี

จังหวัด เป้าหมาย
ไมเ่กิน (คน)

ผู้เสียชีวิต
พ.ศ. 2561 
(ม.ค.-มี.ค.)

อ าเภอที่มีเด็กเสียชีวิต

สงขลา 12 3 จะนะ 1 คน, สทิงพระ 2 คน
สตูล 5 2 ท่าแพ 1 คน, ควนโดน 1 คน
ตรัง 2 2 ห้วยยอด 2 คน
พัทลุง 1 2 กงหรา 2 คน
ปัตตานี 12 4 มายอ 2 คน, หนองจิก 1 คน,

สายบุรี 1 คน
ยะลา 5 0 -
นราธิวาส 8 1 ศรีสาคร 1 คน
เขต 12 45 14

เมืองสงขลา

เมืองสตูล

รัตภูมิ

เทพา
เมืองปัตตานียะรัง

เมืองยะลา
รามัน เมืองนราธิวาส



อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
(ลดลงร้อยละ 21  จาก median ปี 2553-2555)

พื้นที่เสี่ยง RTI ของเขตสุขภาพที่ 12

อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร ≥ 22.3
อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร 16.0-22.2
ไม่มีผู้เสียชีวิต0-15.9

ที่มา : มรณะบัตร สนย.2559

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ร้อยละ 80 ของการเสียชีวิต
ท่ีเกิดเหตุ เกิดจากการขับข่ี
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 62
ไม่สวมหมวกนิรภัย 
ร้อยละ 75

-ใช้มาตรการด้านการป้องกัน
อุบัติเหตุ ได้แก่ การบังคับ
ใช้กฎหมาย สวมหมวกนิรภัย
และมาตรการจ ากัดความเร็ว
เพื่อลดความรุนแรงของ
การเกิดเหตุ

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากร 
ปีงบประมาณ 2561 เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูล 3 ฐาน ,ระบบ Quick win

เมือง
นราธิวาส

สุไหงโก-ลก

เมืองยะลา

เมืองปัตตานี

เมืองตรัง
นาโยง

วังวิเศษ
ป่าพะยอม

เมืองพัทลุง

เทพา

เมืองสงขลา

นาหม่อม
รัตภูมิ

ควนเนียง

หาดใหญ่



นราธิวาส
42.37%

ยะลา
46.31%

ปัตตานี
47.95%

สงขลา
43.55%

ตรัง
45.85 % พัทลุง

41.28%

สตูล
46.16 %

ที่มา : รายงาน HDCน้อยกว่าร้อยละ 55 

ตัวชี้วัดติดตาม: ร้อยละของประชาชนวัยท างานอาย ุ30-44 ปี BMI ปกติ                     
(เป้าหมายร้อยละ 55)

ผลการด าเนินงาน ปี 2561 (ไตรมาสที่ 1) ร้อยละของวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
ปี 2558-2560



ตัวช้ีวัด ติดตาม: ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี BMI ปกติ 
(เป้าหมายร้อยละ 55)

ข้อค้นพบ โอกาสพัฒนา
• ความครอบคลุมในการเข้าสู่กระบวนการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของ
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย 
ในพื้นท่ี

• พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท้ังกลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย ให้เข้าถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้
อย่างครอบคลุม เพื่อป้องกันการเกิดกลุ่มเสี่ยง /กลุ่มป่วยรายใหม่

• ปรับกลยุทธ์ด าเนินการให้เกิดการบูรณาการให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ เพื่อส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง    

• การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อลดอ้วน ลด
โรค ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

• ควรด าเนินการโครงการ / กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงรุกในชุมชน  
(Community Approach) ให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อความครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย โดยบูรณาการงานต าบลจัดการสุขภาพ  หมู่บ้านปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ชุมชนไร้พุง เป็นต้น

• พัฒนาระบบการคืนข้อมูลแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน ร่วมวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลักดันเพื่อให้เห็นปัญหาร่วมกัน

• ผู้รับผิดชอบงานมีการหมุนเวียน สับเปลี่ยน 
ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ

• พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมทักษะแก่ผู้ให้บริการใน
คลินิกDPAC หรือคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสถานบริการทุกระดับ



- ขับเคลื่อนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ และก าหนดมาตรการทางกฎหมาย ส่งเสริมสุขภาพ   
เชิงรุก เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีสว่นร่วม 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวบรวม นวัตกรรมเด่น แหล่งเรียนรู้ และการสร้าง health 
literacy  อย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งกลุ่มปกติ /กลุ่มเสี่ยง 
/กลุ่มป่วยให้เข้าถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้ใช้ข้อมูล จากฐานข้อมลู 43 แฟ้ม
- ระดับนโยบายควรบูรณาการการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในการสร้างสุขภาพ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค 
ที่ด าเนินการในชุมชน 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร  ต่อระเบียบ  กฎหมาย



สถานการณ์เบาหวาน

- ปี 2560 กลุ่มเสี่ยง DM
รับการตรวจน้ าตาลซ้ า 94.55%
เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 1.57% 
- ปี 2561 (ต.ค.60-2 เม.ย.61) 
กลุ่มเสี่ยง DM ได้รับการตรวจ
น้ าตาลซ้ า 93.27 % เป็นผู้ป่วย
รายใหม่ 0.87 %

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (เป้าหมาย ≤ 2.40 %)

แหล่งข้อมูล : HDC ณ วันท่ี 2 เม.ย. 2561

ตรวจน้ าตาลซ้ า ≥ 80 %

เป้าหมายกิจกรรมรอบ 6 เดือน:
Pre-DM ในเขตรับผิดชอบของ
ปีท่ีผ่านมาได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า 
≥80%

ข้อชื่นชม

เขต 12 มีผลงานการ
ตรวจน้ าตาลซ้ าสูงเป็น
อันดับ 2 ของประเทศ

ตรวจน้ าตาลซ้ า < 80 %

จังหวัด Pre-DM
ปี 60

(ต.ค. 60 – 2 เม.ย. 61)

Pre-DM
ตรวจน้ าตาลซ้ า

(เป้าหมาย ≥ 30 % )

ร้อยละ
ของ

ผู้ป่วย
รายใหม่จ านวน (คน) ร้อยละ

สงขลา 39,888 36,671 91.93 0.85
สตูล 12,632 10,983 86.95 0.84
ตรัง 18,637 17,747 95.22 0.80
พัทลุง 36,900 35,021 94.91 1.16
ปัตตานี 23,927 22,723 94.97 0.66
ยะลา 10,318 9,788 94.86 0.86
นราธิวาส 34,138 31,639 92.68 0.78

เขต 12 176,440 164,572 93.27 0.87

ประเทศ 1,703,908 1,512,250 88.75 1.06



ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

- จังหวัดนราธิวาส
มีเครื่องวัดความดัน
โลหิตไม่เพียงพอ

- ควรมีการของบประมาณ
ในการจัดซื้อเครื่องวัดความดันฯ 
จากภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น 
สปสช. กองทุนสุขภาพต าบล 
ภาคประชาชนและเอกชน

อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ
ได้วัดความดันโลหิตท่ีบ้าน ≥ 10% 

สถานการณ์ความดันโลหิตสูง

ปี 2561 คัดกรอง HT 89.71% เป็นกลุ่มสงสัยป่วย 
5.55% (82,649 คน) ได้รับการวัดความดนัโลหิต
ที่บ้าน 7,244 คน  
เป้าหมาย : 
-เตรียมความพร้อมและแผนงานในการด าเนินงาน
ส าหรับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
- วัด HBPM ในกลุ่มสงสัยป่วย ร้อยละ 5

แหล่งข้อมูล : HDC ณ วันที่ 2 เม.ย. 61

อ าเภอ

(ข้อมูล ต.ค. 60 – 2 เม.ย.61)

คัดกรอง
ปี 61

10 %
ของ
สงสัย
ป่วย

ผลงาน
HBPM

จ านวน
(คน)

ร้อยละ

สงขลา 82.15 1,805 1,371 7.60

สตูล 90.47 397 73 1.84

ตรัง 94.32 1,247 2,265 18.17

พัทลุง 93.36 1,992 1,753 8.80

ปัตตานี 94.70 1,062 634 5.97

ยะลา 94.93 459 691 15.06

นราธิวาส 89.21 1,313 457 3.48
เขต 12 89.71 8,275 7,244 8.76



3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 90

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 95

2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 100

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก
ร้อยละ 20

เป้าหมาย

(แห่ง)

ผ่านมาตรฐาน

(แห่ง)

ผลการด าเนินงาน (แห่ง)
ร้อยละ

ดีมาก ดี พื้นฐาน ไม่ผ่าน

ตรัง 11 10 2 1 7 1 90.91

พัทลุง 11 11 1 3 7 0 100.00

สงขลา 19 19 3 7 9 0 100.00

สตูล 7 6 1 4 1 1 85.71

ปัตตานี 13 6 0 3 3 7 46.15

ยะลา 9 9 2 2 5 0 100.00

นราธิวาส 13 13 6 5 2 0 100.00

เขต 12 83 74 15 25 34 9 89.15

ตัวชี้วัด  12. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑG์REEN&CLEAN Hospital



โรงพยาบาลที่ควรได้รับการพัฒนา จ านวน 9 แห่ง

จังหวัด ขั้นตอนการด าเนินงาน

ตรัง จ านวน 1 แห่ง
(รพ.หาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)

ก าลังด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบดัน้ า
(คาดว่าแล้วเสร็จ พค.61)

สตูล จ านวน 1 แห่ง
(รพ.มะนัง)

ก าลังด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบดัน้ าเสีย
(คาดว่าแล้วเสร็จ สค.61)

ปัตตานี จ านวน 7 แห่ง
(รพ.โคกโพธิ์ ,รพ.หนองจิก, รพ.กะพ้อ,
รพ.ปะนาเระ, รพ.แม่ลาน, รพ.ะหริ่ง
และ รพ.ไม้แก่น)

- รพ.ทุกแห่งมีแผนการปรับปรุง แต่ยังขาดงบประมาณใน
การปรับปรุงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขาดงบการสร้าง /
ปรับปรุงส้วมให้ผ่านมาตรฐาน  จึงอาจส่งผลให้ รพ .ทั้ง 
7 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐานในปีงบประมาณ 2561




