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

และ Close Monitoring  Monitor

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

และ Close Monitoring  Monitor
แม่ตายแม่ตาย
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สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขตที่ 12 ประเทศ

ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน ต.ค.2560 – พ.ค.2561 เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน

ร้อยละสมวัย เขตสุขภาพที่ 12

     ที่มา : รายงาน HDC  ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

เป้าหมาย
รอ้ยละ 85
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สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขตที่ 12 ประเทศ

ร้อยละ

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

ผลการดําเนินงาน ต.ค.2560 – พ.ค.2561 เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน

ร้อยละความครอบคลมุการคดักรอง เขตสุขภาพที่12

     ที่มา : รายงาน HDC  ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

เป้าหมาย

ร้อยละ 90
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สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขตที่ 12 ประเทศ

ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน ต.ค.2560 – พ.ค.2561 เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน

ร้อยละสงสยัล่าช้าการคดักรอง เขตสุขภาพที ่12

     ที่มา : รายงาน HDC  ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

เป้าหมาย

ร้อยละ 20
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สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขตที่ 12 ประเทศ

ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน ต.ค.2560 – พ.ค.2561 เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน

ร้อยละความติดตามการคัดกรอง เขตสุขภาพที ่12

     ที่มา : รายงาน HDC  ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

เป้าหมาย
รอ้ยละ 100



ตัวชี้วัดที่3 : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
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สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขตที่ 12 ประเทศ

ร้อยละการคัดกรอง

ร้อยละสูงดีสมส่วน

     ที่มา : รายงาน HDC  ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (ไตรมาส 3)

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและสว่นสงูเฉลี่ยทีอ่ายุ 5 ปี

เป้าหมายสูงดีสมส่วนร้อยละ 54



ตัวชี้วัดที่3 : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสงูเฉลี่ยทีอ่ายุ 5 ปี

     ที่มา : รายงาน HDC  ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (ไตรมาส 3)

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ผอม,เตี้ย,อ้วน
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สงขลา สตลู ตรัง พทัลงุ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
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สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ไมผ่่าน

กําลงัจะผ่าน

ผ่าน

-เขต 12 มีจังหวัดที่น่าจะสามารถดําเนินการตรวจช่องปาก เด็กอายุ ๑๒ 

ปี ผ่านเกณฑ์ความน่าเชื่อถือ (๖๐%) .ในระดับใช้ได้  ๔ จังหวัด ได้แก่ 

สงขลา สตูล ตรัง และยะลา   จังหวัดปัตตานีนั้นจากการสอบถามพบว่า 

ตรวจแต่ไม่ลงข้อมูล จึงยังไม่มีผลงานที่ยืนยันได้   ควรปรับปรุงในปี

ต่อไป

- ในด้านการให้บริการเพื่อเพิ่มอัตราฟันดีไม่มีผุ  มีการดําเนินการในทุก

จังหวัด ส่วนใหญ่ค่อนข้างดี โดยเฉพาะปัตตานีที่มีค่า Caries free 

ต่ําสุดในเขต จึงต้องทํางานมาก

ร้อยละโรงพยาบาลที่ตรวจผ่านเกณฑ์ความน่าเชื่อถือ

สัดส่วนบรกิาร (คน)
ร้อยละ cavity free ใน ๙ เดือนแรก

ร้อยละเด็ก 12 ปี ฟันดี ไม่มีผุ (Cavity Free) : เป้าหมายร้อยละ 54



    

อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี 

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

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ําในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี  

(ไม่เกินร้อยละ 9.5)

ที่มา : ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุขวันที่ 30 มิถุนายน 2561
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สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต12 ประเทศ
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สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต 12 ประเทศ

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี  (เป้าหมาย : ไม่เกิน 40 ต่อ 1,000 ประชากร)



ผลการดาํเนินงาน
Long Term Care

รอ้ยละตาํบลทผีา่นเกณฑ ์LTC (ตอ่จาํนวนตาํบลทงัหมด)

จังหวัด สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวมเขต

ตาํบล
ทงัหมด 127 36 87 65 115 58 77 565

ตาํบลทเีขา้
รว่ม 74 20 37 65 51 46 40 333

รอ้ยละ
ความ

ครอบคลมุ
58.27 55.56 42.53 100.00 44.35 79.31 51.95 58.94

ผลงาน 
(สะสม) 74 12 33 45 51 35 40 290

รอ้ยละ
(ตาํบล

ทงัหมด)
58.27 33.33 37.93 69.23 44.35 60.34 51.95 51.33



ตัวชี้วัด: ร้อยละ 50 ของคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)ที่มีคณุภาพ

สถานการณ์

- ทั้ง 7 จังหวัด 77 อําเภอ มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. ตาม

สัดส่วนที่กําหนด และมีการกําหนดประเด็นการพัฒนา 

     ( 2 อําเภอของจังหวดัพัทลุงที่ยังไม่ได้กําหนดประเด็น ซึ่งมี

    เป้าหมายดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสิงหาคม 2520 > 97.40 %) 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ข้อเสนอแนะ

การประสานงาน/เชื่อมโยงภาคี

เครือข่ายในระดับอําเภอ มีความ

เข้มแข็งที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ

เขตเมือง 

ประสาน/ทบทวน ทําความเข้าใจ

พื้นที่ทุกระดับ

มาตรการการดําเนินการ :  อบรมพัฒนาศักยภาพทีมเลขาฯ พชอ.

(สสอ.) ครบ 100 % >>> ทั้งระดับประเทศและเขต และมีเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขต 



ผู้บัญชาการเหตุการณ์ไดร้ับการอบรมหลักสูตร ICS 

สําหรับผู้บริหาร

จังหวัดมีศูนยป์ฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูส้ถานการณ์ (SAT) 
ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ร้อยละ 85 (ผลงาน 9 เดือน = ร้อยละ 71.43)

- จังหวัดมีศูนย์ EOCและทีม SAT 

ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

- จัดทําแผนเผชิญเหตุ(IAP)สําหรับ EOC

วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงสําคัญของโรคและภัยสขุภาพ

ระดับจังหวัด

ทีม SAT สามารถดําเนนิงานได้ 

บุคลากรเพียงพอ

จัดทีมปฏิบัติการในส่วนภารกจิ 

Operation Section

7 จังหวัด

7 จังหวัด

6 จังหวัด (สตูล)

6 จังหวัด (สงขลา)

7 จังหวัด

***จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลามแีผนจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 

จุดเด่นเขต 12
- จังหวัดยะลา ขยายระบบ EOC ไปถึง

ระดับอําเภอทุกอําเภออย่างเป็นรูปธรรม 

- พร้อมทั้งมีการประเมินผลทุกอําเภอด้วย

ตัวชี้วัดเดียวกันกับจังหวัด



ที่มา : รายงานจากศอ.12ยะลา  ณ วันที่ 25 ก.ค. 61      

ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย 

(แห่ง)

ผลงาน 

(แห่ง)

ร้อยละ

ช่วง  9 เดือน  โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป  ร้อยละ 100 83 83 100.00 ผ่าน

ช่วง  12 เดือน  โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก  ร้อยละ 20 83 22 26.51 ผ่าน

สรุปผลการดําเนนิงาน

ตามตัวชี้วัด

ระดับพื้นฐานขึ้นไป  
ร้อยละ 100

         ตรัง      เพิ่มระดับดีมาก 1 แห่ง

         พัทลุง    เพิ่มระดับดีมาก 2 แห่ง

         ปัตตานี  เพิ่มระดับดีมาก 1 แห่ง

ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรับรองระดับดีมาก

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พฒันาอนามัยสิง่แวดลอ้มได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital)



หัวข้อ: การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ตัวชี้วัด: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด (96%)

เขต 12: อาหาร ยา เครื่องสําอางผ่านการตรวจสอบได้มาตรฐานร้อยละ 94.05

ปัจจัยความสําเร็จ/ผลงานเด่น

- การดําเนินงานอย.น้อย เป็นแกนนําสร้างความ

ตระหนักรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ

เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย

- การดําเนินงานเฝ้าระวังเชิงรุกของสสจ. และ

ภาคีเครือข่าย

- จัดตั้งห้องปฏิบัติการชุมชนต้นแบบ 

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (ตรัง) 

ปัญหา/ข้อจํากัด ข้อเสนอแนะ

- ความยุ่งยากในการส่งตัวอย่าง

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ทําให้เกิดความ

คลาดเคลื่อนในการบังคับใช้กฎหมาย

- ส่วนกลางจัดทําแผนการส่งตัวอย่างให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ 

- ทําความเข้าใจกฎระเบียบต่างๆ เป็นลําดับขั้นจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา และสาธารณสุขจังหวัดมายังผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องและ

บังคับใช้กฎหมายได้
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ปัจจัยความสําเร็จ/ผลงานเด่น

- ความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการ

จากทุกภาคส่วน เช่นปสุสัตว์จังหวัด เป็นต้น

- ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัยกับ

ผู้บริโภค

- กลไกการดําเนินงานของ milk board มี

ความเข้มแข็ง ส่งเสริมการดําเนินงานและ

ควบคุมกํากับการผลิตนมโรงเรียน

ปัญหา/ข้อจํากัด   ข้อเสนอแนะ

- ระบบ cold chain ของนมโรงเรียนบางพื้นที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่

การขนส่ง และการตรวจรับนมที่โรงเรียน

- บูรณาการให้มีกิจกรรมสารวัตรนมโรงเรียนในโครงการอย.น้อยอย่างครอบคลุม

ทุกโรงเรียน ให้แกนนํานักเรียนตรวจสอบคุณภาพนมก่อนรับประทาน

- ใช้กลไก milk board สร้างข้อกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการขนส่ง และ

ตรวจสอบนมโรงเรียนตลอดขัน้ตอนการผลิตและการขนส่ง 

หัวข้อ: การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพ

ตัวชี้วัด: ร้อยละ 90 ของผลิตภณัฑน์มโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑท์ี่กาํหนด

เขต 12: ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต มีคุณภาพมาตรฐานร้อยละ 94.05

สถานการณ์

เขต 12 มีสถานที่ผลิตนมโรงเรียน 4 แห่งใน 3 จังหวัด

คือ พัทลุง (1) สงขลา (2) และยะลา (1)

สสจ.ตรวจสอบสถานที่ผลิต และร่วมกับผู้ประกอบการเก็บตัวอย่าง

ผลการดําเนินงาน

- นมโรงเรียนทั้ง 3 จังหวัด ผ่านมาตรฐาน 95.83% (23/24) 

รอผลวิเคราะห์ 2 ตัวอย่าง

- นมโรงเรียนที่ไม่ผ่านมาตรฐาน 1 ตัวอย่าง สสจ.ได้แนะนําปรับปรุง

กระบวนการผลิต และเก็บตัวอย่างซ้ํา ผ่านมาตรฐานแล้ว

ตรัง
พัทลุง

สตูล

สงขลา

ยะลา ปัตตานี

นราธิวาส




