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่ เสริมสุขภาพ ป้องก ันโรค
คณะที่ 1 การสง
และการคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคด้านสุขภาพ

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
่ เสริมสุขภาพ ป้องก ันโรคและการคุม
คณะที่ 1 การสง
้ ครองผูบ
้ ริโภคด้านสุขภาพ

หัวข้อ Mother &Child Health
ตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
คานิยาม

การตายมารดา

การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุ
ครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตาแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์
และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน

สูตรคานวณตัวชี้วัด
MMR = (A/B) x ๑๐๐,๐๐๐
A = จานวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอดภายใน ๔๒วัน
ทุกสาเหตุยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กาหนด (นับตามจังหวัดที่ตาย)
B = จานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ปีงบประมาณ
2559-2561
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ทีม
่ า : ปี 59-61 จาก รายงานHDC

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ ปีงบประมาณ
2559-2561
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ทีม
่ า : ปี 59-61 จาก รายงานHDC

ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์ ปีงบประมาณ 25592561

เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ
65

ทีม
่ า : ปี 59-61 จาก รายงานHDC

ร้อยละภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ปีงบประมาณ 2559-2561
เป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ 16

ทีม
่ า : ปี 59-61 จาก รายงานHDC

ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ากว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียวปีงบประมาณ 25592561

เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ
50

ทีม
่ า : ปี 59-61 จาก รายงานHDC

อัตราส่วนการตายของมารดา ปีงบประมาณ 25542561
เป้าหมายไม่เกิน 20 : แสนการเกิดมีชีพ
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ที่มา : ปี54 -61 จาก รายงานศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
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แหล่งข้อมูล : ศูนย์อนาม ัยที่ 12 ยะลา ณ ว ันที่

27 ก ันยายน 61

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
่ เสริมสุขภาพ ป้องก ันโรคและการคุม
คณะที่ 1 การสง
้ ครองผูบ
้ ริโภคด้านสุขภาพ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เป้าหมาย

มาตราการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

รอบ 1
1.มีระบบบริหารจัดการข้อมูล
และการวิเคราะห์ปัญหา
2.ข้อเสนอเชิงนโยบายหรือ
มาตรการที่รองรับการแก้ปัญหา
3. โรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

1.มีข้อมูลที่สมบูรณ์ นาข้อมูล
วิเคราะห์และวางแผนที่สอดคล้อง
เพื่อแก้ปัญหา
2.มีมาตรการ ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ เน้น
การบริหารจัดการเพื่อลดการตาย
มารดา
3.หน่วยบริการทุกแห่งต้อง
จัดบริการตามมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็กพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เน้นพัฒนาระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์
ในภาวะฉุกเฉิน สู่การดูแลที่ทันต่อ
เวลา ปลอดภัย

1.ข้อมูลคัดครองความเสี่ยง/ระบบ
เฝ้าระวังมารดาตายระดับจังหวัด /
เขต วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา
วางแผนที่สอดคล้องกับปัญหาที่
วิเคราะห์ข้างต้นได้
2. มีมาตรการ 3D /Standing
Order/ค้นหา คัดกรองความเสี่ยง
ติดตามและดูแลในรายเสี่ยงทุกราย/
ลด PPH&PIH+อายุรกรรม
3.การจัดบริการตามมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก

1.อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17
ต่อการเกิดมีชีพแสนราย
2.ร้อยละ 20 ของการตายมารดาจาก
สาเหตุตกเลือด ลดลงจากปี61
3.ร้อยละ30 ของการตายมารดาจากความ
ดันโลหิตสูง ลดลงจากปี61
4.ร้อยละการตายมารดาจากสาเหตุทางอ้อม
ลดลง (ลดลงจากปี 2561) ร้อยละ 20
5.ร้อยละหญิงที่มาฝากครรภ์ที่ได้รับการคัด
กรองความเสี่ยง
6.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
7.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงทุกราย
ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดต้องได้รับการจัดการ
และส่งต่อเพื่อการดูแลและรักษา
8.ภาวะเสี่ยงที่พบมากที่สุด 5 อันดับ(จาก
โรคอายุรกรรม)
9.ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาลผ่าน
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
่ เสริมสุขภาพ ป้องก ันโรคและการคุม
คณะที่ 1 การสง
้ ครองผูบ
้ ริโภคด้านสุขภาพ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เป้าหมาย

มาตราการดาเนินงานในพื้นที่

รอบ 2
1.Assessment : บริหาร
จัดการข้อมูลและการ
วิเคราะห์ปัญหา
2.โรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน
มาตรฐานงานอนามัยแม่และ
เด็ก
3. พัฒนาระบบสุขภาพแม่
และเด็กอย่างยั่งยืน
4. บูรณาการความร่วมมือ

1.ทบทวน วิเคราะห์ ปรับ
แผนปฏิบัติการ/แผนดาเนินงาน
(Action plan) เพื่อแก้ปัญหา
ของ 5 เดือนแรก
2. หน่วยบริการทุกแห่งต้อง
จัดบริการตามมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก
3.สื่อสารความรู้เพื่อสร้างความ
ตระหนัก เข้าถึงนวตกรรมการ
สื่อสาร มีส่วนร่วมในการจัดการ
ความเสี่ยง
4.สร้างการมีส่วนร่วม

แนวทางการตรวจ ติดตาม

1.วิเคราะห์ภาพปัญหา แนว
ทางการปรับปรุงคุณภาพงาน
2.Best Practice
3. ประเมินรับรองมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก
4. สร้างความตระหนักรู้ ผ่าน
โรงเรียนพ่อแม่ แผนการสอน /
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก/
โครงการเก้าย่างเพื่อสร้างลูก
(Rapid Pro) สื่อต่างๆ
5.บูรณาการความร่วมมือภาคี
เยี่ยมเสริมพลัง/provincial

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1.อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนราย
2.ร้อยละ 20 ของการตายมารดาจากสาเหตุ
ตกเลือด ลดลงจากปี61
3.ร้อยละ30 ของการตายมารดาจากความดัน
โลหิตสูง ลดลงจากปี61
4.ร้อยละการตายมารดาจากสาเหตุทางอ้อม
ลดลง (ลดลงจากปี 2561) ร้อยละ 20
5.ร้อยละหญิงที่มาฝากครรภ์ที่ได้รับการคัด
กรองความเสี่ยง
6.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
7.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงทุกราย
ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดต้องได้รับการจัดการ และ
ส่งต่อเพื่อการดูแลและรักษา
8.ภาวะเสี่ยงที่พบมากที่สุด 5 อันดับ(จากโรค
อายุรกรรม)
9.ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
่ เสริมสุขภาพ ป้องก ันโรคและการคุม
คณะที่ 1 การสง
้ ครองผูบ
้ ริโภคด้านสุขภาพ

Small success
3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

1.มีข้อมูล วิเคราะห์และแนวทางแก้ไข2.
มีระบบการจัดเก็บและติดตามข้อมูล3.
ปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพงานระบุ
ถึงปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสริมที่ทาให้
บรรลุเป้าหมาย ออกแบบกระบวนการ
ทางาน
4. แผนปฏิบัติการ (Action plan
5.มีมาตรการ ข้อเสนอเชิงนโยบาย
6. ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ
7.การบริหารจัดการเพื่อลดการตาย
มารดา
-3D
-Zoning ผู้เชี่ยวชาญ
-Standing Order
-มีคู่มือ/แนวทาง
-ประชุม MCH board 3 เดือนครั้ง
-ระบบค้นหา คัดกรองและจัดการหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่ ANC&LR
-ระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง ดูแลตาม
ตาม ส่งต่อ และการรักษา
-ส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ด้านโภชนาการ

1.ให้บรืการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
เยี่ยมเสริมพลัง/ประเมินและรับรองมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก
2.พัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการคัดกรองและ
จัดการหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
3.ระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉิน
4.ร้อยละ 20 ของการตายมารดาจากสาเหตุตกเลือด
ลดลงจากปี61
5.ร้อยละ30 ของการตายมารดาจากความดันโลหิต
สูง ลดลงจากปี61
6.ร้อยละการตายมารดาจากสาเหตุทางอ้อมลดลง
(ลดลงจากปี 2561) ร้อยละ 20
7.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการคัดกรองความ
เสี่ยง
8.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสีย่ ง
9.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสีย่ งที่ได้รับการ
จัดการและส่งต่อเพื่อการดูแลและรักษา
10.ภาวะเสี่ยงที่พบมากที่สุด 5 อันดับ

1.ประเมินผลมาตรการและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
มาตรการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน Best
Practice
2.มีแผนการดาเนินงานที่ปรับปรุงให้สอดคล้อง
เพื่อแก้ปัญหาของ 5 เดือนแรก 3.ประชาสัมพันธ์
สื่อท้องถิ่น สื่อบุคคล เน้น เรื่องฝากท้องเร็ว
โภชนาการ ภาวะเสี่ยงฯ โครงการเก้าย่างเพื่อ
สร้างลูก (Rapid Pro)
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
5. ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ สามี หรือญาติเข้าร่วม
กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ การใช้สมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็ก
6.ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง/นิเทศงาน ดังนี้
-การประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
-ระบบค้นหา คัดกรองและจัดการหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยงที่ ANC&LR
-ระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเพื่อการดูแล
7.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในจังหวัดและเชื่อมโยง
เครือข่ายการพัฒนา provincial network เพื่อให้
เกิดความเข้มแข็งระดับชุมชน

1.อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17
ต่อการเกิดมีชีพแสนราย
2.ร้อยละ 20 ของการตายมารดาจากสาเหตุ
ตกเลือด ลดลงจากปี61
3.ร้อยละ30 ของการตายมารดาจากความ
ดันโลหิตสูง ลดลงจากปี61
4.ร้อยละการตายมารดาจากสาเหตุทางอ้อม
ลดลง (ลดลงจากปี 2561) ร้อยละ 20
5.ร้อยละหญิงที่มาฝากครรภ์ที่ได้รับการคัด
กรองความเสี่ยง
6.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสีย่ ง
7.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสีย่ งทุกราย
ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดต้องได้รับการจัดการ
และส่งต่อเพื่อการดูแลและรักษา
8.ภาวะเสี่ยงที่พบมากที่สุด 5 อันดับ(จาก
โรคอายุรกรรม)
9.ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาลผ่าน
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก

ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
- ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
- ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า
- ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
- ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
- ร้อยละ 57 ของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

เด็กอายุ 0 – 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ5 ปี 11 เดือน 29 วัน
การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 30
และ42 เดือน

ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 12
ปีงบประมาณ 2561
ครอบคลุมตรวจพัฒนาการ
เป้าหมายร้อยละ 90

ตร ัง

สงสัยล่าช้า
เป้าหมายร้อยละ 20

ตร ัง
พ ัทลุง

สตูล

พ ัทลุง

สตูล
สงขลา

ติดตามได้
เป้าหมายร้อยละ 100

ตร ัง

สงขลา ปัตตานี

ปัตตานี

ยะลา

ยะลา
นราธิวาส

 ครอบคลุมร้อยละ 90.1-100
 ร้อยละ 80 - 90
ตา่ กว่าร้อยละ 80

 มากกว่าร้อยละ 20
 ร้อยละ 10.1–19.9
ไม่เกินร้อยละ 10

ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่ 24 ตค 61

นราธิวาส

ตร ัง

พ ัทลุง

สตูล

สมวัยทั้งสิ้น
เป้าหมายร้อยละ 85

พ ัทลุง

สตูล

สงขลา ปัตตานี
ยะลา

นราธิวาส

 ติดตามได้ ร้อยละ90.1-100
 ติดตามได้ ร้อยละ70-90
 ติดตามได้ ตา่ กว่าร้อยละ70

สงขลา

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวา

 สมว ัยมากกว่าร้อยละ 85
 ร้อยละ 80- 84.99
ตา่ กว่าร้อยละ 80

ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2561
ข้อมูลการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เขตสุขภาพที่ 12
ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
อาเภอ การคัด สงสัย
พัฒนาการ
ติดตามได้
กรอง ล่าช้า
สมวัย
87.10 26.06 91.96
97.34
สงขลา
85.17 23.63 86.01
96.34
สตูล
95.78 27.06 92.24
97.36
ตรัง
96.17 29.62 92.84
97.06
พัทลุง
97.27
ปัตตานี 91.74 22.44 89.38
88.25 25.79 86.91
96.23
ยะลา
นราธิวาส 93.54
เขต 12 90.83

25.09

87.57

96.19

25.50

89.88

96.88

ประเทศ 83.02

16.39

83.58

96.24

พัฒนาการสมวัยสมวัยทั้งสิ้น

ตร ัง

พ ัทลุง

สตูล

สงขลา

ปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส

 สมว ัยมากกว่าร้อยละ 85
 ร้อยละ 80- 84.99
ตา่ กว่าร้อยละ 80
ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่ 24 ตค 61

ข้อมูลการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 12
ปี 2561
สูงดีสมส่วน

ตร ัง

พ ัทลุง

สตูล

เตี้ย

ผอม

ตร ัง

สงขลา ปัตตานี

สตูล

ยะลา
นราธิวาส

่ น
สูงดีสมสว
้ ไป
 ร้อยละ 54 ขึน
 ร้อยละ 48 – 53.99
ตา
่ กว่าร้อยละ 48

ตร ัง

พ ัทลุง

ตร ัง

พ ัทลุง

สตูล

สงขลา ปัตตานี

อ้วน

สงขลา ปัตตานี

พ ัทลุง

สตูล

ยะลา

ยะลา

ยะลา
นราธิวาส

สงขลา ปัตตานี

นราธิวาส

ผอม

้ อ้วน
เตีย

 น้อยกว่าร้อยละ 5
 ร้อยละ 5-6.99
้ ไป
ร้อยละ 7 ขึน

 น้อยกว่าร้อยละ 10
 ร้อยละ 10.1-12.00
้ ไป
ร้อยละ 12 ขึน

ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่ 24 ตค 61

นราธิวา

ข้อมูลการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2561
ข้อมูลการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย
เขตสุขภาพที่ 12
ร้อยละสูงดี
อาเภอ
ร้อยละเตี้ย ร้อยละผอม ร้อยละอ้วน
สมส่วน
สงขลา
50.67
10.50
5.42
2.80
สตูล

44.82

13.47

7.05

3.72

ตรัง

49.87

8.21

3.73

3.49

พัทลุง

49.11

10.63

6.58

3.94

ปัตตานี

52.95

10.99

6.65

1.45

ยะลา

49.25

12.60

8.12

2.08

นราธิวาส

46.72

13.52

8.27

1.56

เขต 12

49.59

11.43

6.61

2.46

48.73

10.55

5.93

3.78

ประเทศ

ตร ัง

พ ัทลุง

สตูล

สงขลา

ปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส

สูงดีสมสว่ น
้ ไป
 ร้อยละ 54 ขึน
 ร้อยละ 48 – 53.99
ตา
่ กว่าร้อยละ 48

ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่ 24 ตค 61

Small success
3 เดือน
1. บุคลากรสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี
ความรู้ ทักษะการประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กโดย
เครื่องมือ DSPM และกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้าด้วยคู่มือ TEDA4I รวมทั้งทักษะการ
สื่อสารกับผู้ปกครอง
2. เครือข่ายหน่วยงานในระดับพื้นที่รว่ มมือดาเนินการ
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม
โภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเป็น
รูปธรรม
3. มีระบบเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2560 ในระดับจังหวัดและระดับเขต
4. มีนโยบาย/มาตรการ/แผนการส่งเสริมเด็กสูงดี
สมส่วน

6 เดือน
1. บุคลากรสาธารณสุข ครูพี่เลี้ยง สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองใช้คู่มือ DSPM มากขึ้น
2. ร้อยละ 40 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I
3. เยี่ยมเสริมพลังการดาเนินงานส่งเสริมพัฒนาการ คัด
กรอง กระตุ้น ติดตามพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี

4. มีระบบเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2560 ในระดับจังหวัดและระดับเขต
5. ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต อย่าง
น้อยร้อยละ 50 ของอาเภอ

Small success
9 เดือน

12 เดือน

1. รณรงค์การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
2. ร้อยละ 50 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
3. ตรวจเยี่ยมการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
4. อัตราการกินนมแม่ของทารกแรกเกิดต่ากว่า 6
เดือน ร้อยละ 50
5. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
6.ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต อย่าง
น้อยร้อยละ 70 ของอาเภอ

1. ระดับความสาเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.1 ร้อยละ 90 เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
1.2 ร้อยละ 20 ของเด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
พบสงสัยล่าช้า
1.3. ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
ติดตาม/ส่งต่อ
1.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I
1.5 ร้อยละ 57 ของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
2. รณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3. ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต อย่างน้อย
ร้อยละ 90 ของอาเภอ

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
คานิยาม

จานวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจานวนประชากร
หญิงอายุ15-19 ปี 1,000 คน
เป้าหมายปี 2562 ไม่เกิน 38/ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน

สูตรคำนวณตัวชี้วดั
รายการข ้อมูล
HDC adjusted

สูตรคานวณตัวชวี้ ด
ั

ี ในหญิงอายุ 15-19 ปี จากฐาน
A: ค่า adjusted = อัตราคลอดมีชพ
ี ในหญิงอายุ 15-19 ปี จาก
ทะเบียนราษฎร์ ปี ทผ
ี่ า่ นมา/อัตราคลอดมีชพ
ฐานข ้อมูล HDC ปี ทผ
ี่ า่ นมา
B: อัตราการคลอดจากระบบ HDC (ทาเป็ นอัตราคงทีข
่ องทัง้ ปี )
ิ้ สุดไตรมาสที่ 1 ปี 2562 X 4
ไตรมาสที่ 1 = อัตราคลอด HDC ณ สน
ิ้ สุดไตรมาสที่ 2 ปี 2562 X 4/2
ไตรมาสที่ 2 = อัตราคลอด HDC ณ สน
ิ้ สุดไตรมาสที่ 3 ปี 2562 X 4/3
ไตรมาสที่ 3 = อัตราคลอด HDC ณ สน
ิ้ สุดไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 4 = อัตราคลอด HDC ณ สน
AXB

อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี
(ไม่เกิน 1.3 ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี
1,000 คน

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

เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2560 : 0.9
ต่อพัน

50
45

(ปี 2561 : 0.5 ต่อพัน)

40
37.00

35

34.00

30
25

23.62

20
15
10
5
0
สงขลา

สตูล

ตรัง

พัทลุง

2559

ที่มา : Health data center (30 กันยายน 2561)

ปัตตานี

2560

2561

ยะลา

นราธิวาส

เขต 12

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี (ไม่เกินร้อย
ละ 9.5)

ร้อยละของหญิงไทยอายุต่ากว่า 20 ปี ได้รับการคุมกาเนิดด้วย
วิธีกึ่งถาวร(ฝังยาคุม/ใส่ห่วง) (ร้อยละ 80)
100

30

90
25

80
20.03

20

19.0

18.37

15

70
60

53.18
48.4 55.27

50
40

10

30
20

5

10
0

0
สงขลา

สตูล

ตรัง

พัทลุง

2559

ปัตตานี

2560

2561

ยะลา

นราธิวาส

เขต 12

สงขลา

สตูล

ตรัง

พัทลุง

2559

2560

ปัตตานี

2561

ยะลา

นราธิวาส

เขต 12

สถานบริการที่เป็นมิตรฯ (YFHS)
จังหวัด
เป้าหมาย
ตรัง
พัทลุง
สตูล
สงขลา
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
รวม

10
11
7
17
12
8
13
78

ผลงาน (ร้อย
ละ)
8 (80.00)
10 (90.90)
5 (71.43)
14 (82.35)
12 (100.0)
3 (37.50)
4 (30.76)
56 (71.79)

อาเภออนามัยการเจริญพันธุ์
(RHD)
ผลงาน (ร้อย
เป้าหมาย
ละ)
10
8 (80.00)
11
10 (90.90)
7
5 (71.43)
16
12 (75.00)
12
12 (100.0)
8
2 (25.00)
13
3 (23.07)
77
52 (67.53)

รายละเอียดสาคัญ
ระยะเวลาประเมินผล
รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561–กุมภาพันธ์ 2562) ใช้ข้อมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุด
ไตรมาสที่ 1 (HDC adjusted)
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562–กรกฎาคม 2562) ใช้ข้อมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตร
มาสที่ 3 (HDC adjusted)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การผลักดันและสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในระดับเขตและระดับจังหวัดของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่
ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพืน้ ที่
2. การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth
Friendly Health Services : YFHS) อาเภออนามัยการเจริญพันธุ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
3. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี โดยการส่งเสริมการให้คาปรึกษาหลังคลอด
หลังแท้ง และการเข้าถึงบริการคุมกาเนิดอย่างทั่วถึง

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
่ เสริมสุขภาพ ป้องก ันโรคและการคุม
คณะที่ 1 การสง
้ ครองผูบ
้ ริโภคด้านสุขภาพ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เป้าหมาย
รอบ 1:
ผลักดันและสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

มาตราการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

1. เร่งรัดและผลักดันการประชุม
ระดับจังหวัด
2. ผลักดันการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ระดับจังหวัด
3. ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน โดยเฉพาะ
การเข้าถึงบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพและเป็นมิตรกับวัยรุ่น

1. ติดตามการประชุมคณะอนุกรรมการฯ
ระดับจังหวัด
2. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระดับจังหวัด
3. การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานในจังหวัด
4. การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของฝ่าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด
ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี
2. จังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์ฯ ระดับ
จังหวัด

3. มีการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์/Action plan/
กฎกระทรวง ฯ

รอบ 2:
1. YFHS / อาเภออนามัยการเจริญ 1. ติดตามการส่งเสริมและผลักดันงาน
1. มีบริการสุขภาพที่เป็นมิตร มี
1. การส่งเสริมการจัดบริการที่เป็น
พันธุ์ เชื่อมโยงกับการเข้าถึง
YFHS และอาเภออนามัยการเจริญพันธุ์
คุณภาพ และจัดบริการได้ตรง
มิตรกับวัยรุ่น และงานอาเภอ
บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
ไปสู่แผนงาน โครงการพัฒนาคุณภาพ
ปัญหาและความต้องการของวัยรุ่น
อนามัยการเจริญพันธุ์
โดยเครือข่ายแพทย์อาสา
ชีวิตระดับอาเภอ
ทั้งเชิงรับและเชิงรุก
2. ลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่น
(Referral system for safe
2. ติดตามระบบการบริหารจัดการทั้งความ
อายุน้อยกว่า 20 ปี
abortion: R-SA)
พร้อมด้านบุคลากร และเวชภัณฑ์การ
2. การตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นอายุ < 20 ปี
วางแผนครอบครัวของทุกโรงพยาบาล
เหลือไม่เกินร้อยละ 14.5
2. ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการคุมกาเนิด
โดยเฉพาะการให้บริการคุมกาเนิดชนิด
หลังคลอดหรือหลังแท้งด้วยวิธีกึ่ง
กึ่งถาวรให้มีความพร้อมให้บริการ
ถาวร

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
่ เสริมสุขภาพ ป้องก ันโรคและการคุม
คณะที่ 1 การสง
้ ครองผูบ
้ ริโภคด้านสุขภาพ

3 เดือน
มีการประชุม
คณะอนุกรรมการระดับ
จังหวัดครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

- มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ฯ ระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

6 เดือน
- มีการจัดทาแนวทางการ
ให้บริการด้านอนามัยการ
เจริญพันธุ์สาหรับวัยรุ่น
ภายใต้กฎกระทรวงฯ

9 เดือน
12 เดือน
- มีการดาเนินงานตามแผน
- อัตราคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่
ยุทธศาสตร์ฯ ระดับจังหวัดไม่ เกิน 38 ต่อพัน
น้อยกว่าร้อยละ 60
- ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุ
- มีระบบการติดตามหญิงอายุ
<20 ปี ไม่เกิน 14.5
<20 ปีหลังคลอด/หลังแท้ง - ร้อยละของหญิงอายุ< 20 ปี หลัง
รายบุคคล
คลอด/หลังแท้งได้รับการคุมกาเนิด
ด้วยวิธีสมัยใหม่ไม่น้อยกว่า 80
- ร้อยละของหญิงอายุ< 20 ปีหลัง
คลอด/หลังแท้งทีค่ ุมกาเนิดได้รับ
การคุมกาเนิดด้วยวิธีกงึ่ ถาวรไม่
น้อยกว่า 80

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุม้ ครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด:
ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สงู อายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์
คานิยาม: มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีการดาเนินงาน
ครบองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี้

1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุ ที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว
2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) หรืออาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านทีม่ ีคุณภาพ (Home Health Care) จากสถานบริการสู่ชุมชนโดย
บุคลากร สาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ
5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตาบล
6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมและมีแผนการดูแลผูส้ ูงอายุ
รายบุคคล (Care plan)
7. มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือคณะกรรมการกองทุนตาบล

สถานการณ์ผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 12
ประชากรสูงอายุเขต 12

≈ 5.7 แสนคน
คิดเป็นร้อยละ 14.3
อันดับ 1 จังหวัดพัทลุง
อันดับ 2 จังหวัดตรัง
อันดับ 3 จังหวัดสงขล

16.5%

ประชากรสูงอายุ

20.2%

≈ 11.8 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 17.8

ตร ัง
พ ัทลุง
15.7%
12.1%

12.8%

สตูล

สงขลา

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

11.5%
11.1%

ร้อยละ
25

22.0

20.3

21.7
18.1

20

18.3

19.5

18.3

17.2

15.7

15.6

15.7

15

14.3

10
5
0
เขต 1

เขต 2

เขต 3

เขต 4

เขต 5

เขต 6

เขต 7

เขต 8

เขต 9

เขต 10

เขต 11

เขต 12

สถานการณ์ผู้สูงอายุ (ต่อ)
การประกอบกิจวัตรประจาวัน
ของผู้สูงอายุ

ร้อยละของตาบลที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 60)
(กระทรวงสาธารณสุข)

-

การดาเนินงานยังไม่ครอบคลุม
(มีเพียงพัทลุงและยะลาดาเนินงานผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 60)
- บางพื้นที่ขาด Care manager

1

2 3
ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ 4 คู่สบ
(ร้อยละ 44)
-

ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (ร้อยละ 60)
(แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2)

ข้อมูลจากฐานข้อมูล
HDC

-

- ขาดการเก็บข้อมูลในพื้นที่
(มีพียงจังหวัดพัทลุงและนราธิวาสที่มี
การเก็บข้อมูล)
ความเข้าใจในรายละเอียดของข้อมูล
ที่
ต้องเก็บยังไม่ถูกต้อง

ร้อยละตาบลที่มีระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน เขต
สุขภาพที่ 12 ปี 2561
ตร ัง
42.3%

เป้าหมาย : ร้อยละ 60
พ ัทลุง
100 %

สตูล
55.5 %

ภาพรวมเขต ร้อยละ
54.9

สงขลา
58.3%

ปัตตานี
44.35%
ยะลา
60.3%
นราธิวาส
51.9%

ที่มา : รายงาน LTC ณ กันยายน 61

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
่ เสริมสุขภาพ ป้องก ันโรคและการคุม
คณะที่ 1 การสง
้ ครองผูบ
้ ริโภคด้านสุขภาพ
ประเด็นการตรวจราชการทีม
่ ง
ุ่ เน้น
เป้าหมาย

้ ที่
มาตราการดาเนินงานในพืน

รอบ 1
1.1 ตาบลทีม
่ รี ะบบสง่ เสริม
สุขภาพดูแลผู ้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 55

1) ทบทวนวิเคราะห์ สงั เคราะห์ข ้อมูล
การดาเนินงานผู ้สูงอายุ (ADL,สถานะ
สุขภาพผู ้สูงอายุ)
ี้ จง ถ่ายทอดนโยบาย
2) ประชุมชแ
และแนวทางการดาเนินงานแก่
ผู ้รับผิดชอบงาน
ั ยภาพบุคลากรและภาคี
3) พัฒนาศก
เครือข่ายทีเ่ กีย
่ วข ้อง / นั กบริบาล
ชุมชน
4) พัฒนาข ้อมูล/การรายงานข ้อมูลเชงิ
คุณภาพผ่านโปรแกรม 3C : Care
Manager, Caregiver, Care Plan
5) สร ้างพัฒนานวัตกรรมการดูแล
ผู ้สูงอายุในชุมชนแบบมีสว่ นร่วม
6) จัดเวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ ถอด
บทเรียน เพือ
่ ขยายผล
7) นิเทศ ติดตามประเมินผล

รอบ 2
2.1 ตาบลทีม
่ รี ะบบสง่ เสริม
สุขภาพดูแลผู ้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70

แนวทางการตรวจติดตาม

ผลล ัพธ์ทต
ี่ อ
้ งการ

1. ผู ้สูงอายุเข ้าถึงหรือใช ้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
ดูแลผู ้สูงอายุระยะยาว ไม่น ้อย
กว่า 200,000 คน
2. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การดูแลสุขภาพผู ้สูงอายุระยะ
ยาวทีส
่ ามารถพัฒนาเป็ นต ้นแบบ
1. ศูนย์อนามัยเขต
ในการให ้บริการเขตสุขภาพละ 1
ตรวจสอบวิเคระห์ประเมิน เรือ
่ ง
ข ้อมูลและรายงานให ้
รวม 13 เรือ
่ ง
สว่ นกลางทุกเดือน
3. มีตาบลทีม
่ รี ะบบ
การสง่ เสริมสุขภาพดูแลผู ้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care)
ผ่านเกณฑ์ ร ้อยละ 70
4. ผู ้สูงอายุมพ
ี ฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ ร ้อยละ 50
5. มีระบบการดูแลระยะยาวด ้าน
สาธารณสุขสาหรับผู ้สูงอายุทม
ี่ ี
ภาวะพึง่ พิงในตาบล Long Term
Care
•

พืน
้ ทีป
่ ระเมินตนเองตาม
องค์ประกอบจังหวัด
ประเมินผลการ
ดาเนินงานระดับพืน
้ ที่
และรายงานผลให ้ศูนย์
อนามัยเขตทุกเดือน

Small success
3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

-ตาบล LTC ผ่านเกณฑ์ ร ้อยละ 50

ตาบล LTC ผ่านเกณฑ์ ร ้อยละ 55

ตาบล LTC ผ่านเกณฑ์ ร ้อยละ 60

ตาบล LTC ผ่านเกณฑ์ ร ้อยละ 70

