
โดย
นายปฐมพร   พริกชู นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 12 จังหวัดสงขลา

มุมมองปัญหาสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 12 
ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา



ประเด็นการน าเสนอ

2

ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย

NCD ยาสูบ
โรคที่ป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีน

1 2

4 5 6

โรคพิษสุนัขบ้า
3







สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2561



สถานการณ์ไข้เลือดออก จ าแนกรายจังหวัด(1 ม.ค. 61-28 ส.ค.61)
37

47 43



แนวโน้มโรคการเกิดไข้เลือดออก พ.ศ. 2551 - 2560

*หมายเหตุ      ข้อมูลจากระบบรายงาน 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
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อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จ าแนกรายอายุ พื้นท่ีเขต 12 ปี 2561

*หมายเหตุ      ข้อมูลจากระบบรายงาน 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
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อยู่บ้าน/ศพด./สถานที่รับเลี้ยง
รร.อนุบาล/ศพด.
รร.ประถมศึกษา
รร.มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา
ทั่วไป



1.พบความชุกชุมของลูกน้ ายุงลายในหลายโรงเรียน ประกวดโรงเรียนดีเด่นการจัดการยุงลาย

2.มีการประเมินผลการด าเนินงานระดับพ้ืนที่น้อย สสจ. สุ่มประเมิน ระดับอ าเภอ ต าบล
สคร. สุ่มประเมิน ระดับจังหวัด 

3. เครือข่ายผู้ปฏิบัติการควบคุมโรค ในระดับชุมชน สาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน 
สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออก

ปัญหาของการด าเนินงาน มาตรการในแก้ไขของการด าเนินงาน





ไข้มาลาเรีย



สถานการณ์ของไข้มาลาเรีย ในเขตสุขภาพที่ 12 
ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค.61 ถึง 31 ส.ค. 61

จ านวนผู้ป่วยมาลาเรียสะสม 
(ต.ค. 60 – ส.ค. 61)



พื้นที่แหล่งแพร่เชื้อส าคัญ รายจังหวัด ปี 2561
จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา

จังหวัดนราธิวาส

ที่มา : กลุ่มปฏิบัติการในพืน้ที่เฉพาะ สคร.12



• พัฒนาสือ่ตน้แบบ

• ด าเนนิการสือ่สาร
ผา่นอาสาสมัคร    
สาธารณสขุในพืน้ที่
เสีย่ง

• พัฒนาชมุชนตน้แบบ
ก าจัดโรคมาลาเรยี

• บรูณาการแผนงานมาลาเรยี

• ระหวา่งกระทรวง

• ในพืน้ที่

• ระหวา่งประเทศ/ชายแดน 

• ศกึษาวจัิยทีมุ่ง่
เป้าก าจัดมาลาเรยี 

• ประยกุตใ์ชอ้งค์
ความรู ้&
เทคโนโลย ี

• รายงาน แจง้เตอืน สอบประวตั ิและ
ตอบโตโ้ดยใชโ้ปรแกรม Real Time 
(1-3-7) 

• ขยายการตรวจรกัษาใน รพ.สต. 

• เรง่รดัคน้หาผูป่้วยในกลุม่เส ีย่งในพืน้ที่
แพรเ่ชือ้ เชน่ ทหาร ป่าไม ้ชายแดน

• แจกมุง้ชุบสารเคมใีหก้ลุม่เส ีย่งทกุ
กลุม่ประชากร

• ตดิตามผลการรกัษาทกุราย

• เฝ้าระวงัเชือ้ดือ้ยา

เรง่รดัก าจดั
การแพรเ่ชือ้
มาลาเรยี

พฒันา
เทคโนโลย ี
มาตรการ 
และรปูแบบ

สง่เสรมิให้
ประชาชนมี
ศกัยภาพใน
การดแูล
ตนเอง

สรา้งความ
รว่มมอื

ระหวา่งภาคี
เครอืขา่ย

จดุเนน้การก าจดัโรคไขม้าลาเรยีประเทศไทย 

ปี 64 : > 95 % ของอ าเภอ  ไมม่กีารแพรเ่ชือ้  

เพิม่ประสทิธภิาพการก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการก าจดัโรคไขม้าลาเรยี



นยิามการก าจดัโรคไขม้าลาเรยี 
(Malaria Elimination)

การด าเนนิการเพือ่:

1. หยดุการแพรเ่ชือ้มาลาเรยีไมใ่หเ้กดิขึน้ในทอ้งทีใ่ดๆ

2. มไิดห้มายถงึไมใ่หม้ผีูป่้วยมาลาเรยีหรอืตอ้งท าลายยงุพาหะน า
เชือ้มาลาเรยีใหห้มดไปจากทอ้งทีน่ ัน้ 

3. แตห่ากมผีูป่้วยมาลาเรยีเขา้มา (Imported case) จะตอ้งมี
มาตรการทีด่พีอ เพือ่สามารถคน้หา ป้องกนัและหยดุการแพรเ่ชือ้

การก าจดัโรค 
(Elimination)

กวาดลา้งโรค
(Eradication)≠



สงขลาสงขลาสงขลาสงขลาสงขลาสงขลาสงขลาสงขลาสงขลา
สตูลสตูลสตูลสตูลสตูลสตูลสตูลสตูลสตูล

ตรงัตรงัตรงัตรงัตรงัตรงัตรงัตรงัตรงั
พทัลงุพทัลงุพทัลงุพทัลงุพทัลงุพทัลงุพทัลงุพทัลงุพทัลงุ

ปัตตานีปัตตานีปัตตานีปัตตานีปัตตานีปัตตานีปัตตานีปัตตานีปัตตานี

ยะลายะลายะลายะลายะลายะลายะลายะลายะลา นราธิวาสนราธิวาสนราธิวาสนราธิวาสนราธิวาสนราธิวาสนราธิวาสนราธิวาสนราธิวาส

การแบง่พืน้ทีเ่พือ่การก าจดั
โรคไขม้าลาเรยี เขต 12

แพร่เชือ้สูง A1

แพร่เชือ้ต ่ำ A2

หยุดกำรแพร่เชือ้ไม่เกิน 3 ปี B1

หยุดกำรแพร่เชือ้เกิน 3 ปี B2

ตรัง
พัทลุง

สตูล
สงขลา

ยะลา

ปัตตานี

นราธิวาส



ขยายความครอบคลุมในการเข้าถึงการรักษามาลาเรีย

พัฒนาระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ

น าเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการโรคไข้มาลาเรีย

พัฒนาบุคลากรระดับพ้ืนที่ ให้มีศักยภาพในป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย

ค้นหาแนวร่วมใหม่ ในพื้นที่เพ่ือช่วยค้นหาผู้ป่วย และควบคุมโรคไข้มาลาเรีย

เตรียมการเพ่ือการตอบโต้การระบาดของโรคไข้มาลาเรีย

ประเด็นที่ท้าทาย
ในการจัดการ

มาลาเรียในอนาคต



โรคพิษสุนัขบ้า

จ านวน 3 คน(จ.ตรัง, จ.สงขลา, จ.พัทลุง)   เสียชีวิต จ านวนผู้ฉีดวัคซีนและอิมมูโนโกลบุลนิ เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2561

ฉีดวัคซีนครบ, 
90.27%

ฉีดวัคซีนไม่ครบ, 
9.73%

1,303 ราย

12,083 ราย

ท่ีมา : โปรแกรมรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ร 36

ร้อยละของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าจ าแนกตามสถานภาพสัตว์ 
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มีเจ้าของ ไม่มีเจ้าของ ไม่ทราบ

ท่ีมา : โปรแกรมรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ร 36

13,386 คน



มาตรการการด าเนินงาน

สอบสวน ค้นหาและติดตามในคนและสัตว์

สื่อสารความเสี่ยง
คาถา 5 ย. "อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง กับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ"

ให้วัคซีนรอบจุดเกิดโรค(Ring Vaccination)
ในรัศมี 3 กม. รอบจุดเกิดเหตุ 

เฝ้าระวังโรคในสัตว์ 6 เดือน
(ตั้งแต่พบหัวสัตว์ให้ผลบวก)

- สัตว์พบเชื้อพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ 1 ตัว
(ด าเนินการในต าบลที่พบโรค)

- สัตว์พบเชื้อพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ ตัวที่ 2 
ใน 3 เดือน

(ด าเนินการทุกต าบลในอ าเภอที่พบโรค)

- พบผู้ป่วย/ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
(ด าเนินการทุกอ าเภอของจังหวัด)

แนวทางการด าเนินงาน



จังหวัด
Pre-DM ตรวจน้ าตาลซ้ า
(1 ต.ค. 60 –30 ส.ค. 61)

รายใหม่จาก
กลุ่มเส่ียง

จ านวน (คน) ร้อยละ ร้อยละ

สงขลา 37,116 93.94 1.41

สตูล 11,583 92.17 1.37

ตรัง 17,725 95.55 1.58

พัทลุง 35,074 95.45 1.86

ปัตตานี 22,658 95.45 1.20

ยะลา 9,716 95.02 1.29

นราธิวาส 33,111 94.1 1.17
เขต12 166,983 94.59 1.76
ประเทศ 1,567,465 92.86 1.43

สถานการณ์ของโรค

เขตสุขภาพที่ 12 มีการคัดกรองเบาหวาน ปี 2560  89.09%  
มีกลุ่มปกติ 88.96% กลุ่มเสี่ยง 9.41% และกลุ่มสงสยัป่วย 0.98 %
ประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (ค่าระดับ FBS 100 – 125 mg/dl)
ปี 2561 ได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า 94.59% ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
(มากกว่าหรือเท่ากับ 90%) และกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานรายใหม่ ในปีงบประมาณ 2561 
คิดเป็น1.76% (ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน 2.40%)

แหล่งข้อมูล : HDC ณ วันท่ี 30 ส.ค. 61

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  ≤ 2.40%

ปัญหาของการด าเนินงาน มาตรการการด าเนินงาน

- ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานรายใหม ่ 
มาจากกลุ่มเสี่ยงเพียง ร้อยละ 14.88
มากกลุ่มอื่นๆ ร้อยละ 85.12

-ติดตามและจ าแนกกลุ่มผู้ปว่ยเบาหวาน
รายใหม่ ที่ไม่ได้มาจากกลุ่มเสี่ยงเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาระบบบริการ



ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ปี 2561 จ าแนกตามผลการคัดกรอง ปี 2560 เขตสุขภาพที่ 12

ผู้ป่วยรายใหม่ 
มาจากกลุ่มเสี่ยง 
ร้อยละ 14.88 

ไม่ได้คัดกรอง

กลุ่มปกติ

กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มสงสัยป่วย

2,502 คน

ปี 2560

DM  รายใหม่ 
16,818 คน

ปี 2561



อัตราการบริโภคยาสูบของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2560 เขตสุขภาพที่ 12 จ าแนกรายจังหวัด 
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ประเทศ เขต สตูล สงขลา พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ
22



มาตรการการด าเนินงาน

การป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่

การช่วยผู้เสพให้เลิกสูบบุหรี่

จัดการสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ตามกฎหมาย

เฝ้าระวังการละเมิดกฎหมาย

โรงเรียนปลอดบุหร่ีและการ
ด าเนินงานเลิกบุหร่ีในโรงเรียน

แบ่งซองขาย และขายให้บุคคล
อายุต่ ากว่า 20 ปี 

ห้ามสูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ 
สถานที่ราชการ ศาสนสถาน
ตลาดนัด

เข้าถึงคลินิกอดบุหร่ี คลินิกฟ้าใส



อัตราป่วยด้วยโรคหัดรวม เขตสุขภาพที่ 12 จ าแนกรายจังหวัด
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สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต 12

จ านวน(คน) 9 8 2 2 13 68 29 131

ที่มา : ร 506 ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561

เป้าหมาย : ไม่เกิน 0.3 ต่อแสนประชากรต่อแสนประชากร



อัตราป่วยยืนยันด้วยโรคไอกรน เขตสุขภาพที่ 12 จ าแนกรายจังหวัด
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0.00 0.00 0.00

0.28

2.28

0.13
0.34

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต 12

ต่อแสนประชากร

จ านวน(คน) 2 0 0 0 2 12 1
17

พื้นท่ี อ.รัตภูมิ,อ.สิงหนคร อ.เมือง,อ.หนองจิก
อ.เบตง,

อ.บันนังสตา
อ.แว้ง

ที่มา : ร 506 ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561



ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
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ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต 12

BCG

HBV1

DTP-HB3

P0V3

MMR1

IPV

MMR ร้อยละ 95

วัคซีนพ้ืนฐาน ร้อยละ 90

ท่ีมา : HDC วันท่ี 3 ส.ค. 2561



เร่งการให้วัคซีนป้องกัน โรคหัด
โรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก 
ในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมของ
การได้รับวัคซีนต่ ากว่าร้อยละ 90



มาตรการ
เมื่อพบผู้ป่วย

ไอกรน

แยกผู้ป่วย

ให้ antibiotic กับผู้สัมผัสใกล้ชิด(close contact)อย่างน้อย 14 วัน

เร่งการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ในพื้นที่ที่
มีความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนต่ ากว่าร้อยละ 90
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ขอบคุณมากครับ
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