
สรปุผลการตรวจราชการและนเิทศงาน 
กรณีปกต ิปีงบประมาณ 2562

รอบที ่1 จงัหวดัพทัลงุ

คณะ 1 การสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค 
และการจดัการสขุภาพ
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สขุภาพจติ

กรมสนบัสนนุ
บรกิาร
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ประเด็นในการตรวจราชการและนเิทศงาน (6 ประเด็นหลกั/9 KPIs)

ประเด็น จ านวนตวัชีว้ดั

1. กลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั (Mother & Child 
Health)

2

2. GREEN & CLEAN Hospital 1

3. กลุม่วยัสงูอายุ 1

4. NCD 1

5. ระบบตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ 1

6. กลุม่วยัเรยีน/วยัรุน่ 1

ประเด็นเพิม่เตมิ โรคทีเ่ป็นปญัหาในพืน้ที่ 2

รวม 10



สิง่ดีๆ  ทีพ่บ

อ าเภอกงหรา
- มรีะบบการขบัเคลือ่นมหศัจรรย์ 1000 วนัแรก (ด าเนนิการพฒันาท ัง้ 

ANC  หอ้งคลอด  หลงัคลอด ตลอดจนการดแูลเด็กปฐมวยัทีม่คีณุภาพ)  
- ม ีSRRT MCH  ท าใหค้น้พบหญงิต ัง้ครรภร์ายใหม ่  หญงิต ัง้ครรภท์ีม่ ี
ภาวะเสีย่ง  ไดเ้ร็วขึน้ท าใหค้รอบคลมุ ANC 1 กอ่น 12 สปัดาห์

- จดัท า Anemia  Mobile (โดยใหโ้ฟเลตควบคูก่บัธาตเุหล็ก) (ท าให้
ภาวะซดีในหญงิวยัเจรญิพนัธุล์ดลง) (จากเดมิหญงิมาฝากครรภค์ร ัง้
แรกพบซดี รอ้ยละ 33.58  ลดลงเหลอื  18.8)

ขอ้ชืน่ชม : ทมี MCH board ทีเ่ขม้แข็ง จดัระบบในการดแูลเชงิรกุและการสือ่สารความเสีย่ง ทาง line
: ประเมนิเสรมิพลงัสรา้งสถานการณ์วกิฤตทิางสตู(ิPPH, PIH)ใหก้บัรพช.



รอ้ยละการคดักรองภาวะเสีย่งทางอายรุกรรมในหญงิต ัง้ครรภ ์ปี 2561-2562

รอ้ยละภาวะโลหติจางในหญงิต ัง้ครรภ ์(เป้าหมาย ไมเ่กนิรอ้ยละ 18 ) ปี2561- 2562
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หวัขอ้   : 1.1 การพฒันาสขุภาพ กลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั
ตวัชีว้ดั : 1 อตัราสว่นการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไมเ่กนิ 35 ตอ่การเกดิมชีพีแสนคน)



 มากกวา่ 35 : แสนการเกดิมชีพี
 ไมเ่กนิ 35 : แสนการเกดิมชีพี

หวัขอ้   : 1.1 การพฒันาสขุภาพ กลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั
ตวัชีว้ดั : 1 อตัราสว่นการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไมเ่กนิ 35 ตอ่การเกดิมชีพีแสนคน) (ตอ่)

ขอ้คน้พบ โอกาสในการพฒันา

1. ภาวะโลหติจางหญงิต ัง้ครรภ์
ภาวะโลหติจาง ANC 1 = รอ้ยละ 10.48
ภาวะโลหติจางใกลค้ลอด=รอ้ยละ 11.78
( ตะโหมด, ANC 1 , 3 = 15, 14.28 
เขาชยัสน ANC 1 , 3 ,14.45,14.58)

- ทบทวนและวเิคราะหข์อ้มลูและระบบ
บรหิารยาเสรมิธาตเุหล็กในหญงิต ัง้ครรภ์
- ควรผลกัดนันโยบาย ใหย้าเสรมิธาตใุน
เด็กวยัเรยีนมธัยมปลายหรอืAnemia
Mobile หญงิวยัเจรญิพนัธุอ์ยา่งจรงิจงั   

2. การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
รอ้ยละ 53.54 (เป้าหมายรอ้ยละ50)

- ควรใหค้วามส าคญักบัสง่เสรมิการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมเ่นน้เชงิรกุ ในชมุชน
- ทมีจงัหวดัลงempowerment ให้
สถานประกอบการ ขบัเคลือ่น กระตุน้ให้
พนกังานเลีย้งลกูดว้ยนมแม่

3. การบรกิารวางแผนครอบครวัในหญงิ
หลงัคลอดทีม่ภีาวะเสีย่ง ชนดิกึง่ถาวร
คอ่นขา้งนอ้ยเนือ่งตอ้ง เสยีคา่ใชจ้า่ย

1. ควรเพิม่นโยบายการเขา้ถงึยาฝงั                                                                                      
2. พฒันาระบบการใหค้ าปรกึษาแบบ
เขม้ขน้เร ือ่งการเวน้ชว่งระยะการมบีตุร
โดยแพทยผ์ูด้แูล มผีลตอ่การตดัสนิใจ
รบับรกิารเวน้ชว่งระยะการมบีตุรใน
หญงิต ัง้ครรภ ์High Risk                                                                       
3. เขตม ียาฝงัlสนบัสนนุให้

4. มรีพช.ทีย่งัรอการรบัรอง Re-
Accredit มาตรฐานอนามยัแมแ่ละเด็ก อกี
3 แหง่  (เขาชยัสน,ศรบีรรพต,บางแกว้)

- รพช.เตรยีมความพรอ้มในการประเมนิ 
และทมีประเมนิระดบัจงัหวดัลงประเมนิ
ตามแผนในไตรมาส 3

ป่าพะยอม

ปากพะยนู

ควนขนนุ

ศรบีรรพต

เมอืงพทัลงุ
ศรนีครนิทร์

กงหรา บางแกว้

เขาชยัสน

ตะโหมด

ป่าบอน

MMR= 92.25

1



ครอบคลมุตรวจพฒันาการ สงสยัลา่ชา้ ตดิตามได้

 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

 ครอบคลมุรอ้ยละ 90.1-100

 รอ้ยละ 80 - 90

ต า่กวา่รอ้ยละ 80

สมวยัท ัง้ส ิน้

หวัขอ้ : 1.1 การพฒันาสขุภาพ กลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั
ตวัชีว้ดั : 2 รอ้ยละของเด็กอาย ุ0 – 5 ปี มพีฒันาการสมวยั (เป้าหมาย : รอ้ยละ 80)

3 รอ้ยละของเด็ก อาย ุ0 - 5 ปี สงูดสีมสว่น ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 54 และสว่นสงูเฉลีย่ทีอ่ายุ 5 ปี 
(เพศชาย 113 เซนตเิมตร / เพศหญงิ 112 เซนตเิมตร)

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่21 มกราคม 2562

ป่าพะยอม
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 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

 ครอบคลมุรอ้ยละ 90.1-100

 รอ้ยละ 80 - 90

ต า่กวา่รอ้ยละ 80

ขอ้มลูพฒันาการเด็กปฐมวยั  
จงัหวดัพทัลงุ  ต.ค.- พ.ย.61

อ าเภอ
รอ้ยละ

การคดักรอง
รอ้ยละ

สงสยัลา่ชา้
รอ้ยละ
ตดิตามได้

รอ้ยละ
พฒันาการสมวยั

เมอืงพทัลงุ 85.63 29.41 71.85 90.85

กงหรา 94.00 35.32 81.93 93.62

เขาชยัสน 92.99 20.63 84.62 96.83

ตะโหมด 80.19 40.36 76.12 90.36

ควนขนนุ 93.78 21.49 82.72 95.49

ปากพะยนู 94.96 31.02 93.42 97.96

ศรบีรรพต 98.95 39.36 91.89 96.81

ป่าบอน 96.10 34.12 86.14 95.27

บางแกว้ 97.60 16.39 90.00 98.36

ป่าพะยอม 95.77 31.37 93.75 97.55

ศรนีครนิทร์ 83.33 27.62 72.41 92.38

จ.พทัลงุ 91.54 29.16 82.95 94.72

เขต 12 82.95 27.28 77.85 93.76 

ประเทศ 73.11 23.56 72.58 93.33



มากระตุน้ 10 คน
( 50 % )

+/- Loss Loss 

ทีม่าขอ้มลู ณ วนัที ่ 17 มกราคม 2562 จากฐานขอ้มูล : HDC

อยูร่ะหวา่งการตดิตาม 9 คน
(45% )

ตดิตามไมไ่ด ้1คน
(5% )

รอ้ยละ 40 ของเด็กพฒันาการลา่ชา้ไดร้บัการกระตุน้พฒันาการดว้ย TEDA 4I

สง่ตอ่ทนัทีจ่ากการคดักรองดว้ยเครือ่งมอื DSPM 1 จ านวน 9 ราย ไมส่มวยัหลงักระตุน้ DSPM 2 จ านวน  11 ราย

เด็กพฒันาการลา่ชา้
ท ัง้หมด 20 ราย

รอบแรก

เป้าหมายปี 2562 รอ้ยละของเด็กพฒันาการลา่ชา้ไดร้บัการกระตุน้ ดว้ย TEDA 4I รอ้ยละ 60

ปัจจัย
-พอ่ แมไ่มใ่หค้วามส าคญั
-เศษฐกจิ/ความยากจน
-การเลีย้งด(ูปยูา่ ตายาย)

ป่าพะยอม

ปากพะยนู

ควนขนนุ

ศรบีรรพต

เมอืงพทัลงุศรี
นครนิทร์

กงหรา บางแกว้
เขาชยัสน

ตะโหมด
ป่าบอน

กระตุน้
อยูร่ะหวา่งการตดิตาม
ไมพ่บลา่ชา้(ควรทบทวน)
ขาดการตดิตาม



สงูดสีมสว่น

การเฝ้าระวงัการเจรญิเตบิโตเด็ก อาย ุ0 - 5 ปี 
จงัหวดัพทัลงุ (ไตรมาส 1)

 รอ้ยละ 54 ขึน้ไป
 รอ้ยละ 48 – 53.99
ต า่กวา่รอ้ยละ 48

การคดักรอง

 รอ้ยละ 80 ขึน้ไป
 รอ้ยละ 50 – 79.99
ต า่กวา่รอ้ยละ 50

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่15 มกราคม 2562
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เมอืงพทัลงุ
ศรนีครนิทร์

กงหรา บางแกว้

เขาชยัสน

ตะโหมด
ป่าบอน



เตีย้ ผอม มภีาวะอว้น

 นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10  

 รอ้ยละ 10.1-12.00

รอ้ยละ 12 ขึน้ไป

 นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10  
 รอ้ยละ 10.1-12.00
รอ้ยละ 12 ขึน้ไป

ภาวะทพุโภชนาการ  เด็ก อาย ุ0 - 5 ปี
จงัหวดัพทัลงุ (ไตรมาส 1)

 นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5  

 รอ้ยละ 5-6.99

รอ้ยละ 7 ขึน้ไป

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่12 มกราคม 2562
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รอ้ยละการคดักรองโภชนาการเด็กปฐมวยั ปี 2561-2562 งวดท1ี   ( >=80%)

รอ้ยละเด็กปฐมวยัสงูดสีมสว่น จังหวดัพัทลงุ ปี 2561-2562 งวดที1่( >=54%) 
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เมอืงพทัลงุ กงหรา เขาชยัสน ตะโหมด ควนขนนุ ปากพะยนู ศรบีรรพต ป่าบอน บางแกว้ ป่าพะยอม ศรนีครนิทร ์ จ.พทัลงุ
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รอ้ยละเด็กปฐมวยัเตีย้ ปี 2560-2562 (งวด1 ) <10%

รอ้ยละเด็กปฐมวยัผอม ปี 2560-2562 (งวด1 ) <5%
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สิง่ทีพ่บ ขอ้เสนอแนะ

- บางอ าเภอเด็กมภีาวะทพุโภชนาการสงู 
เด็กเตีย้ อ.ศรนีครนิทร ์16.43  

อ.ป่าบอน 15.13  
เด็กอว้น อ.ศรนีครนิทร ์ 15.48 และขาด
การน าขอ้มลูการเจรญิเตบิโตมาวเิคราะห์
แกป้ญัหา

- ทบทวนขอ้มลู  วเิคราะหส์าเหตภุาวะทพุโภชนาการ
น ามาแกป้ญัหา

- บางอ าเภอ (กงหรา  ศรนีครนิทร ์ปาก
พะยนู)  ไมพ่บเด็กพฒันาการลา่ชา้หลงั
กระตุน้ 1 เดอืน

- ควรมกีารประเมนิมาตรฐานผูป้ระเมนิพฒันาการเด็ก
- Coaching การบนัทกึขอ้มลู
- ก ากบัตดิตามใหส้ง่ตอ่ TEDA4I ใหม้ากขึน้

จงัหวดัด าเนนิงานดว้ย
- การประชุมตดิตามงาน ไตรมาสละ 1 คร ัง้ และ ตดิตามผลงาน คนืขอ้มลูใหก้บัพืน้ที่
สปัดาหล์ะคร ัง้ทาง group line ในการควบคมุก ากบังาน
- ขบัเคลือ่นงานดว้ยมหศัจรรย ์1000 วนัแรกของชวีติ บรูณาการกบัต าบลสงูดสีมสว่น 
ฟนัไมผ่ ุพฒันาการด ีโดยน ารอ่งอ าเภอละ 1 ต าบล และเตรยีมขยายพืน้ที่



หวัขอ้ที ่2 GREEN & CLEAN Hospital
ชือ่ตวัชีว้ดัที ่3  รอ้ยละของโรงพยาบาลทีพ่ฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์GREEN & CLEAN 
Hospital)

ที่มา รายงานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ณ วันที่ 25 ธค. 61      

รอบ 3 เดอืน รอบ 6 เดอืน รอบ 9เดอืน รอบ 12เดอืน

ทกุจงัหวดัมแีผนในการ

ขบัเคลือ่น และประเมนิ

(Re-accreditation) 

โรงพยาบาล GREEN & 

CLEAN Hospital

1. โรงพยาบาลผา่น

เกณฑร์ะดบัพืน้ฐานขึน้ไป

รอ้ยละ 100

2. โรงพยาบาลผา่น

เกณฑฯ์ระดบัดขี ึน้ไป รอ้ย

ละ 80

โรงพยาบาลผา่น

เกณฑร์ะดบัดขี ึน้

ไป รอ้ยละ 85

1. โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์ 

ระดบัดมีากขึน้ไป รอ้ยละ 40

2. โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์ 

ระดบัดมีากPlusอยา่งนอ้ยจงัหวดั

ละ 1 แหง่

ระดบัโรงพยาบาล
- รพ.ทกุแหง่มแีผนการด าเนนิงาน

GREEN&CLEAN Hospital

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ

ผลการด าเนนิงาน
เป้าหมาย 11 แหง่

ระดบัดมีาก 4 แหง่
(36.36)

ระดบัดี 4 แหง่ 
(36.36)

ระดบัพืน้ฐาน 3 แหง่
(27.27)

ป่าพะยอม

ปากพะยนู

ควนขนุน
ศรี
บรรพต

เมอืงพัทลงุศรี
นครนิทร์

กงหรา บางแกว้
เขาชยัสน

ตะโหมด
ป่าบอน



ก าหนดเป้าหมาย
ในการด าเนนิงานปี 

2562

การรบัรอง เป้าหมาย

ระดบัดมีากPlus 4 แหง่  ไดแ้ก ่รพ.พัทลงุ รพ.ศรนีครนิทรฯ์ รพ.บางแกว้ รพ.ควนขนุน

ระดบัดมีาก 4 แหง่ ไดแ้ก ่รพ.เขาชยัสน รพ.ปากพะยนู รพ.ป่าพะยอม รพ.ศรบีรรพต

ระดบัดหีรอืสงูกวา่ ทกุแหง่ทีเ่หลอื

ปญัหา/ขอ้จ ากดั ขอ้เสนอแนะ

จังหวัดขาดความตอ่เนือ่งในการประเมนิรับรองมาตรฐานงานดา้น
อนามัยสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่มาตรฐานโรงครัว/โรงอาหาร
รพ.,มาตรฐานHAS,รา้นอาหารCFGT และมาตรฐานHWP

- ควรจัดท าแผนและมกีารประเมนิรับรองอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่
ก ากบัการด าเนนิงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

พบวา่โรงพยาบาลบางแหง่ภาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ 
(ถงุแดงและกลอ่งใสม่ลูฝอยตดิเชือ้) ไมม่เีครือ่งหมายและค า
เตอืนทีบ่ง่บอกใหบ้คุคลท่ัวไปทราบวา่เป็นภาชนะบรรจมุลูฝอย
ตดิเชือ้

- ใหด้ าเนนิการตามมาตรฐานการจัดการมลูฝอยตดิเชือ้ ตาม
กฎกระทรวงวา่ดว้ยก าจัดมลูฝอยตดิเชือ้ พ.ศ. 2545

รพ.บางแหง่ขาดการวเิคราะหปั์ญหาการด าเนนิงานตามกจิกรรม
GREEN

- ประเมนิตนเองและวเิคราะหส์ถานการณ์เพือ่สูก่ารพัฒนาตาม
มาตรฐานอยา่งยั่งยนื

ขยะตดิเชือ้ของรพ.สต. พบวา่บางอ าเภอเก็บขนไมไ่ดม้าตรฐาน
และขาดขอ้มลูปรมิาณขยะ

- รพ.แมข่า่ยควรใหบ้รกิารเก็บขนขยะตดิเชือ้ของ รพ.สต. 
เพือ่ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน
- รพ.สต. ทกุแหง่ใหบ้นัทกึปรมิาณขยะตดิเชือ้เพือ่สง่ให ้รพ.
แมข่า่ยรายงานขอ้มลูในโปรแกรมก ากบัการขนสง่มลูฝอยตดิ
เชือ้ใหเ้ป็นปัจจบุนั



พืน้ทีต่น้แบบ /สิง่ดดี ี / นวตักรรม

- มพีืน้ทีต่น้แบบ เป็นทีศ่กึษาดงูาน LTC (ต.โคกชะงาย อ.เมอืง
ต.ปนัแต อ.ควนขนุน ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา)

- รพ.สต.บา้นทุง่ยาว ต.โคกชะงาย อ.เมอืงพทัลงุ ไดร้บัโลว่จิยั
การมสีว่นรว่มของครอบครวัในการดแูลและสง่เสรมิสขุภาพ
ผูส้งูอายเุชือ่มโยงกบัผูด้แูลผูส้งูอาย ุดเีดน่ ระดบัเขตสขุภาพ ปี 
2560 

ขอ้ชืน่ชม

หวัขอ้ : 1.3 การพฒันาสขุภาพ กลุม่ผูส้งูอายุ
ตวัชีว้ดั : รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบ Long Term Care ผา่นเกณฑ ์(เป้าหมาย รอบ 6 เดอืน รอ้ยละ 55)

ตดิสงัคม 96.06
ตดิบา้น 2.92
ตดิเตยีง 1.02

คดักรอง ADL รอ้ยละ 95.46

ทีม่า: รายงานการตดิตามงาน LTC สสจ.พทัลงุ ณ 23 มกราคม 2562

จ.พทัลงุ มกีารด าเนนิงาน LTC ครอบคลมุทกุต าบล (65 ต าบล) 
ต าบลLTC ผา่นเกณฑ ์7 องคป์ระกอบ 100%

อปท. สมคัรเขา้รว่ม 100% เบกิจา่ยงบกองทนุ LTC 100 %
มกีารก ากบัตดิตาม ประเมนิผลอยา่งตอ่เนือ่ง ทกุระดบั   

ขอ้จ ากดั โอกาสพฒันา

- ผูป้ฏบิตัยิงัขาดความเขา้ใจ
ระบบโปรแกรม Long Term 
Care

- สปสช.และศอ.12 มแีผน
ชีแ้จง โปรแกรม LTC

สถานการณผ์ูส้งูอายุ

21.06

15.02

18.09

0

5

10

15

20

25

รอ้ยละประชากรผูส้งูอายุ

ทีม่า : * รายงาน HDC ณ 23  ม.ค.62
***  สถาบนัประชากร ม.มหดิล

ทีม่า : รายงาน HDC 23 ม.ค.62 

ผลการด าเนนิงานต าบล LTC

ผูส้งูอายุ

ทีม่ภีาวะ

พึง่พงิ

ท ัง้หมด

ผูส้งูอายุ

ทีม่ภีาวะ

พึง่พงิใน

ต าบล

LTC

จ านวน 

CM 

(คน)

จ านวน 

CG

(คน)

รอ้ยละ

Care 

Planที่

อนุมตั ิ

ต าบล

ท ัง้หมด

ต าบล

LTCผา่น

เกณฑ์

รอ้ยละ

ต าบล

LTC 

ผา่น

เกณฑ์

ผส.ตดิ

บา้น

เปลีย่น

เป็นตดิ

สงัคม

กลุม่ตดิ

เตยีง

เป็นตดิ

บา้น

3,144 2,529 145 620 100 65 65 100 204 53

พัทลงุ    เขต 12  ประเทศ



Small success ผลการด าเนนิงาน

1. เรง่รดัการคดักรอง DM ใน
ประชากรอาย ุ35 ปีขึน้ไป

2. มขีอ้มลูกลุม่เสีย่งเบาหวาน
และปจัจยัเสีย่งในปีทีผ่า่นมา

3. กลุม่เสีย่งเบาหวานปีทีผ่า่นมา
ไดร้บัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
เพือ่ลดเสีย่งและตรวจระดบั
น า้ตาลซ า้ ≥รอ้ยละ 30

1. อยูร่ะหวา่งการด าเนนิงานคดักรอง และบนัทกึ
ขอ้มลูลงใน JHCIS/HosXP (ผลการคดักรอง 
DM ภาพรวมจงัหวดั รอ้ยละ 63.71)

2. มกีารใชข้อ้มลูกลุม่เสีย่งและปจัจยัเสีย่ง ของปี
ทีผ่า่นมาในการวางแผนการด าเนนิงานปี 2562

3. กลุม่เสีย่งเบาหวานปีทีผ่า่นมาไดร้บัการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่ลดเสีย่งและตรวจระดบั
น า้ตาลซ า้ รอ้ยละ 72.18

ประเด็นที ่4 NCD
ตวัชีว้ดัที ่5 : อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่งเบาหวาน(≤ รอ้ยละ 2.05) และไดร้บั
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและตรวจระดบัน า้ตาลซ า้ (≥รอ้ยละ 90) 

ขอ้มลู HDC ณ วนัที ่23 ม.ค.62



ประเด็นที ่4 NCD (ตอ่)
ตวัชีว้ดัที ่5 : อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่งเบาหวาน(≤ รอ้ยละ 2.05) และไดร้บัการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมและ ตรวจระดบัน า้ตาลซ า้ (≥รอ้ยละ 90)

สถานการณ์เบาหวาน

- การคดักรอง DM ในประชากร
อาย ุ35 ปีขึน้ไป ปี 2559 – 2561
มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ ผลงานปี 2561 
DM = รอ้ยละ 93.95 
(ภาพประเทศ DM = รอ้ยละ 86.48)
-อตัราการตรวจระดบัน ้าตาลซ ้า
ในกลุม่เสีย่งเบาหวาน ผลงานปี
2560 - 2561 = รอ้ยละ 95.86, 
95.48 (ภาพประเทศ = รอ้ยละ 
92.78)
-อตัราป่วยเบาหวานรายใหมจ่าก
กลุม่เสีย่ง ปี 2559 – 2560 
ลดลงแตเ่พิม่ขึน้ในปี 2561 
ผลงาน = รอ้ยละ 2.04

(ภาพประเทศ ผลงานปี 2561 
รอ้ยละ 1.99)

อ าเภอ

เป้า ผล

Pre-DM ปีที่

ผา่นมา (คน)

Pre-DM ตรวจน า้ตาลซ า้
(เป้าหมาย ≥ 30 % )

(คน) %

เมอืงพัทลงุ 9,987 6,733 67.42

กงหรา 899 644 71.64

เขาชยัสน 2,927 2,339 79.91

ตะโหมด 2,357 1,177 49.94

ควนขนุน 5,620 3,620 64.41

ปากพะยนู 3,870 2,702 69.82

ศรบีรรพต 1,921 1,763 91.78

ป่าบอน 2,995 2,543 84.91

บางแกว้ 2,307 1,980 85.83

ป่าพะยอม 2,559 1,709 66.78

ศรนีครนิทร์ 1,776 1,655 93.19

จงัหวดัพทัลงุ 37,218 26,865 72.18

ประเทศ 1,675,991 1,155,260 68.93

แหลง่ขอ้มลู : HDC วนัที ่23 ม.ค. 2562

ตรวจน า้ตาลซ า้ ≥ 30 %

ตรวจน า้ตาลซ า้ ≤ 30 %

เป้าหมายผลลพัธก์จิกรรม 3 เดอืน :
Pre-DM ในเขตรบัผดิชอบของ
ปีทีผ่า่นมาไดร้บัการตรวจ
น า้ตาลซ า้ ≥30%

ผลการด าเนนิงาน 3 เดอืน 
(1 ต.ค.61 – 23 ม.ค. 2562)
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ประเด็นที ่4   NCD
ตวัชีว้ดัที ่6 : อตัรากลุม่สงสยัป่วย HT ไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น 
(≥รอ้ยละ 30)

Small success ผลการด าเนนิงาน 3 เดอืน

• เรง่รัดการคดักรอง HT
ในประชากร อาย ุ35 ปีขึน้
ไป

• อยูร่ะหวา่งการด าเนนิงานคดักรอง และ
บนัทกึขอ้มลูลงใน JHCIS/HosXP

(ผลการคดักรองภาพรวมจังหวัด รอ้ยละ 62.22)

ขอ้มลู HDC ณ วนัที ่23 ม.ค.62
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ตวัชีว้ดัที ่10 : รอ้ยละผูป่้วยโรคเบาหวาน และโรคความดนัโลหติสงูควบคมุได ้(DM≥รอ้ยละ 40, HT≥รอ้ยละ 50) 

Small success ผลการด าเนนิงาน 3 เดอืน

NCD Clinic Plus
1. มแีผนด าเนนิงานและตดิตามการพฒันา
คณุภาพ NCD Clinic Plus
2. ชีแ้จงและถา่ยทอดแนวทางการด าเนนิงาน

NCD Clinic Plus
1. มแีผนการด าเนนิงานและตดิตามผา่นโครงการพฒันาระบบ
บรกิารสขุภาพ  สาขาโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั
2. มกีารชีแ้จงและถา่ยทอดแนวทางการด าเนนิงานแลว้ เมือ่
วนัที ่28 พ.ย. 2561

การดแูลผูป่้วย DM/HT 

1. ชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงานและตวัชีว้ดัปี

2562

2.พฒันาศกัยภาพบคุลากรสาธารณสขุ

3.สนบัสนนุเครือ่งมอื งบประมาณใหพ้ืน้ที่

การดแูลผูป่้วย DM/HT 
1. มกีารด าเนนิการชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงานและตวัชีว้ดัปี
2562 เมือ่วนัที ่28 พ.ย. 2561
2. มแีผนพฒันาศกัยภาพทมีประเมนิ NCD Clinic Plus จงัหวดั
พทัลงุ
3. มกีารสนบัสนนุเครือ่งมอื งบประมาณใหพ้ืน้ทีไ่ดต้ามแผนการ
ด าเนนิงาน

สถานการณ์
❑ อตัราผูป่้วย DM และ HT ทีค่วบคมุไดม้แีนวโนม้ดขี ึน้ ปี 2561 DM = รอ้ยละ 29.05 HT = รอ้ยละ 43.16 
(ภาพประเทศ DM = รอ้ยละ 26.91/HT = รอ้ยละ 41.76)

แหลง่ขอ้มลู : HDC



- นพ.สสจ., ผชช.ว., 
ผชช.ส. ผอ.รพ.พทัลงุ ผา่น
การอบรมหลกัสตูร ICS
- ผชช.ว. อกี 1 ทา่นจะเขา้
อบรมในตน้เดอืนมนีาคม

อยูร่ะหวา่งการเปลีย่น
ผูร้บัผดิชอบงานและ
จดัต ัง้ระบบ SAT ใหม่

ผลการด าเนนิงาน แผนการด าเนนิงานในปี 2562

 ปรบัปรงุค าส ัง่ SAT ระดบัจงัหวดั
ปี 2562 

 เพิม่อตัราก าลงัเขา้ท างานใน
ภารกจิ SAT 

 จดัท าแผนทรพัยากรและแผน
อตัราก าลงั

โอกาสส าเร็จและพฒันา

 มแีผนงานทีจ่ะพฒันาอยา่ง
ตอ่เนือ่ง

 ประสบการณ์ในการเปิด EOC 
ท ัง้โรคและภยั

ประเด็นที ่5 :  ระบบตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ
ตวัชีว้ดั 6 :  รอ้ยละของจงัหวดัมศีนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ (EOC) และทมีตระหนกั
รูส้ถานการณ์ (SAT) ทีส่ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ 



ตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี

หัวข้อ : 6 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ตัวช้ีวัด : 7 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี (เป้าหมาย: ไม่เกิน 38 ต่อ1,000 ประชากร)

ข้อชื่นชม/กิจกรรมเด่น
➢ ผู้บริหารทุกระดับ ให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบายและติดตามการด าเนินงานวัยรุน่
➢ คณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่ระดับจังหวัด  มีการ
ขับเคลื่อนแบบบูรณการของทุกภาคส่วน
➢ สนับสนุน และผลักดันให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรบัวัยรุ่นและ
เยาวชน (Youth Friendly Health Services) และขับเคลื่อนกระบวนการอ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์ ขยายผลสู่ต าบลอนามัยการเจริญพันธุ์

อ าเภอ A B ร้อยละ
เมืองพัทลุง 62 7 11.29
กงหรา 1 0 00.00
เขาชัยสน 2 0 00.00
ตะโหมด 4 2 50.00
ควนขนุน 16 1 6.25
ปากพะยูน 4 2 50.00
ศรีบรรพต 1 0 00.00
ป่าบอน 2 0 00.00
บางแก้ว 2 0 00.00
ป่าพะยอม 6 0 00.00
ศรีนครินทร์ 0 0 00.00
รวม 100 12 12.00

สถานการณ์วัยรุ่น จ.พัทลุง (ไตรมาส 1/2562)
1.อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 -19 ปี : 5.4 ต่อพัน (ไม่เกินร้อยละ 38 ต่อพัน)
2.อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 -14 ปี : 0.14 ต่อพัน (ไม่เกินร้อยละ 1.2 ต่อ
พัน)
3.ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี : ร้อยละ 12 (ไม่เกินร้อยละ 
14.5)
4.ร้อยละการคุมก าเนิดกึ่งถาวร : ร้อยละ 79.55  (เป้าหมายร้อยละ 80)

ป่าพะยอม

ปากพะยูน

ควนขนุน

ศรีบรรพต

เมืองพัทลุงศรีนครินทร์

กงหรา บางแก้ว
เขาชัยสน

ตะโหมด
ป่าบอน ที่มา :  รายงาน HDC ณ 23 มค. 2562

 < ร้อยละ 14.5  
มากกว่าร้อยละ 14.5



หวัขอ้ : การด าเนนิงานโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลกิบหุรีท่ ัว่ไทย เทดิไทอ้งคร์าชนั
ตวัชีว้ดั :ผูส้บูบหุรีเ่ขา้รว่มโครงการฯ และเลกิสบูบหุรีไ่ด ้ จ านวน  3  ลา้นคน (อสม.1 คน : ผูส้บูบหุรี ่3 คน) 

อ าเภอ/
จ านวน 
อสม. 

(ปี2561)

เป้าหมายฯ
(อสม.1:
ผูส้บูฯ 3)

ผลงานเลกิสบูบหุรี6่0-
62

เลกิสบูฯ
ไดน้าน 6 M

รอ้ยละ

เมอืง 2,124 6,372 44 0.69

กงหรา 764 2,292 27 1.18

เขาชยัสน 982 2,946 5 0.17

ตะโหมด 585 1,755 4 0.23

ควนขนุน 1,731 5,193 70 1.35

ปากพะยนู 1,100 3,300 107 3.24

ศรบีรรพต 472 1,416 0 0.00

ป่าบอน 951 2,853 27 0.95

บางแกว้ 504 1,512 10 0.66

ป่าพะยอม 702 2,106 17 0.81

ศรนีครนิทร ์ 649 1,947 107 5.50

รวม 10,564 31,692 418 1.32

เขต 12 63,259 189,777 5,790 3.05

ประเทศ 1,040,000 3,120,000 87,065 2.79

โอกาสการพฒันา ขอ้เสนอแนะ

การเชญิชวน ชกัชวน ให้
ผูส้บูบหุรีเ่ขา้รว่ม
โครงการ และเลกิบหุรี ่
เป็นงานทีย่าก ตอ้งใช้

ทกัษะและเวลา

1. เจา้หนา้ทีส่นบัสนุนให ้
อสม. ชว่ยเหลอืใหค้นเลกิ
บหุรีด่ว้ยตนเองหรอืสง่
ตอ่เขา้สูร่ะบบบ าบดั
2. อสม. ตดิตามให้
ก าลงัใจอยา่งตอ่เนือ่ง

ผลงานเดน่&ปจัจยัความส าเร็จ

ผลงานเดน่
❖ รพ.สต. บา้นพดู อ.กงหรา  ไดร้บัรางวลัผูม้ผีลงาน
และนวตักรรมดเีดน่ระดบัภาคใต ้ในการ
ด าเนนิงานควบคมุยาสบูโครงการ “3 ลา้น 3 ปี 
เลกิบหุรีท่ ัว่ไทยเทดิไทอ้งคร์าชนั” ปี 2561

การด าเนนิงาน
1. ประชมุผูรั้บผดิชอบงานของ รพ.สต./สสอ./รพช./รพท. 

เพือ่ชีแ้จงการด าเนนิงานและคยีข์อ้มลูระบบ 43 แฟ้ม 

2. ถา่ยทอดนโยบาย แนวทาง และองคค์วามรู ้
แกค่ณะกรรมการชมรม อสม. ระดบัจังหวัด

แหลง่ขอ้มลู HDC แฟ้ม specialpp ณ 23/01/62 



ประเด็นปัญหาในพื้นที่
ของจังหวัดปัตตานี

ไขเ้ลอืดออก

โรคทีเ่ป็นปญัหาในพืน้ที่



สถานการณโ์รคไขเ้ลอืดออก เขตสขุภาพที ่12
1 มกราคม – 22 มกราคม  พ.ศ.2562

ป่วย อตัราป่วย
ตอ่ประชากรแสนคน

ตาย อตัรา
ป่วยตาย

ล าดบั
ประเทศ

ประเทศไทย 1,678 2.54 1 0.002

ภาคใต้ 496 5.29 0 0.00 1

เขต 12 283 5.74 0 0.00 2

สงขลา
ปัตตานี
นราธวิาส

ยะลา
พัทลงุ
สตลู
ตรัง

129
58
47
24
17
4
4

9.08
8.22
5.93
4.57
3.24
1.26
0.62

0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3
5
8
15
20
49
59



ผลการพยากรณ์โรค/อ าเภอเสีย่งตอ่การเกดิโรคไขเ้ลอืดออก 
จงัหวดัพทัลงุ ปี 2562 

ปี 61 : 619 ราย 
ปี 62 :~611 ราย 



สถานการณโ์รคไขป้วดขอ้ยงุลาย เขตสขุภาพที ่12
1 มกราคม – 22 มกราคม  พ.ศ.2562

จงัหวดั

ปี 2562
ปี 2561

ป่วย

(ราย)

อตัราป่วย

(ตอ่แสน ปชก.)

ป่วย

(ราย)

อตัราป่วย

(ตอ่แสน ปชก.)

ประเทศ 729 1.10 3,570 5.40

เขต 12 631 12.80 3,325 67.45

สงขลา 390 27.45 2,418 170.18

ปตัตานี 186 26.37 292 41.40

นราธวิาส 28 3.53 292 36.82

ตรงั 10 1.56 51 7.94

พทัลงุ 8 1.53 31 5.91

สตลู 4 1.26 226 70.92

ยะลา 5 0.95 15 2.86



วงจรการเกดิโรคไขป้วดขอ้ยงุลาย

• เกดิมาไมม่เีชือ้
• อาย ุประมาณ 30 - 45 วนั

• Asian Strain
(มอ./ธ.ค.61)

•โรคไขเ้ลอืดออกตดิเชือ้และป่วย
รอ้ยละ 10
•โรคขคินุฯตดิเชือ้และป่วยรอ้ยละ80 
•แพรเ่ชือ้ตอนมไีข ้1-4 วนั  

อาการทีส่ าคญั : ไข ้ ปวดขอ้ ออกผืน่

ตรวจ PCR ยงุในพืน้ทีห่าดใหญ่
• ยงุลายบา้น ตดิเชือ้ 3.0 %
• ยงุลายสวน ตดิเชือ้ 33.3 %

(มอ./ธ.ค.61)

โรคชิคุนกุนยา.mp4
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ราย

จ านวนผูป่้วยดว้ยโรคไขเ้ลอืดออก กลุม่นักเรยีน(5-18ปี) อ าเภอเมอืงพัทลงุ 
เปรยีบเทยีบพ.ศ. 2559 - 2561



ผลการสุม่ประเมนิการควบคมุโรคเชงิคณุภาพ 
โรคไขเ้ลอืดออกและไขป้วดขอ้ยงุลาย 

ในพืน้ทีจ่งัหวดัพทัลงุ

6 – 7 ธนัวาคม  2561



ผลการประเมนิมาตรการ 3-3-1

อ าเภอ ต าบล หมูท่ ี่
รายงานเคสผูป่้วย
ภายใน 3 ชม.

สอบสวนโรค
ภายใน 3 ชม.

ควบคมุโรค
ภายใน 1 วนั

ไขเ้ลอืดออก ศรนีครนิทร์ ชุมพล 3   ✓

เมอืง ต านาน 1   ✓

ชคินุกนุยา ควนขนนุ แพรกหา 7   ✓

เมอืง ต านาน 11   ✓



ผลการประเมนิการควบคมุโรคไขเ้ลอืดออกเชงิคณุภาพ

อ าเภอ ต าบล หมูท่ ี่
บา้น
ส ารวจ

บา้น
ไดร้บั
การพน่
ในบา้น

รอ้ยละ
ทีไ่ดร้บัการ

พน่
(ส ารวจ)

การส ารวจลกูน า้

HI CI Key container
บา้น
พบ

ภาชนะ

ส ารวจ พบ

ศรนีครนิทร์ ชุมพล 3 30 25 83.33 7 106 7 23.33 6.60
น า้ใช,้ แจกนั,
จานรองกระถาง

เมอืง ต านาน 1 7 7 100.00 1 45 1 14.29 2.22 น า้ใช้

หมูท่ี ่3 ต.ชมุพล อ.ศรนีครนิทร ์พน่ในบา้น  25  หลงั พน่เฉพาะนอกบา้น  5 หลงั เนือ่งจากบา้นปิด



ผลการประเมนิการควบคมุโรคไขป้วดขอ้ยงุลายเชงิคณุภาพ

อ าเภอ ต าบล หมูท่ ี่
บา้น
ส ารวจ

บา้น
ไดร้บั
การพน่
ในบา้น

รอ้ยละ
ทีไ่ดร้บัการ

พน่
(ส ารวจ)

การส ารวจลกูน า้

HI CI Key container
บา้น
พบ

ภาชนะ

ส ารวจ พบ

ควนขนนุ
แพรก
หา

7 5 4 80.00 2 43 4 40.00 9.30 น า้ใช,้ แจกนั

เมอืง ต านาน 11 5 5 100.00 0 32 0 0.00 0.00 -

หมูท่ี ่7 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน  พน่ในบา้น  4  หลงั ไมไ่ดพ้น่  1 หลงั เนือ่งจากบา้นมงีานเลีย้ง



สารเคมทีีใ่ช้

(ชือ่ทางการคา้)
สารออกฤทธิ์ บรษิทัผูผ้ลติ

อตัรายงุตาย
24 ช ัว่โมง (รอ้ยละ)

ยงุแล็ป ยงุพืน้ที่

ทรายก าจดัลกูน า้
ยงุลาย

แบบซองชา Larbait

Temephos
1%

ไมร่ะบุ 100.00 100.00

เทมคีอล 1% เอสจี
Temephos

1%
บรษิทั โพรท์เคม 
เทรดดิง้ จ ากดั

100.00 100.00

ผลการประเมนิประสทิธภิาพสารก าจดัลกูน า้ในพืน้ที ่จ.พทัลงุ

หมายเหต:ุ พืน้ทีสุ่ม่เลอืกผลติภณัฑก์ าจดัลกูน า้ยงุลาย คอื  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัพทัลงุ



สารเคมทีีใ่ช้

(ชือ่ทางการคา้)
สารออกฤทธิ์ บรษิทัผูผ้ลติ

อตัรายงุตาย
24 ช ัว่โมง (รอ้ยละ)

ยงุแล็ป ยงุพืน้ที่

เดลตา้ฟอรซ์ 1 อี
ซี

Deltamethrin
1.0% W/W

ไบโอเควส ์อนิเตอร์
เนช ัน่แนล

100.00 97.00

ผลการประเมนิประสทิธภิาพสารเคมกี าจดัยงุในพืน้ที ่จ.พทัลงุ

หมายเหต:ุ พืน้ทีสุ่ม่เลอืกผลติภณัฑส์ารเคมกี าจดัยงุ  คอื  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัพทัลงุ



ขอ้คน้พบ

1.โรคไขป้วดขอ้ยงุลายมโีอกาสเกดิการระบาดในจงัหวดัพทัลงุ เพราะการ
คมนาคมและการเคลือ่นยา้ยประชากร  

1. ไขเ้ลอืดออก ทกุอ าเภอเนน้การจดัการในสถานศกึษา(แหลง่เพาะพนัธุ ์
คดักรองผูป่้วยหนา้เสาธง)

2. ยกระดบัการป้องกนัควบคมุโรคไขป้วดขอ้ยงุลาย คน้หาผูป่้วยใหเ้ร็ว 
ทายากนัยงุท ัง้ครอบครวั ก าจดัลกูน า้/แหลง่เพาะพนัธุ ์พน่ยงุตวัแก่

3. ยกระดบัการเฝ้าระวงั นอกจาก รง.506 เพิม่การเฝ้าระวงักลุม่อาการ ใน
รา้นขายยา คลนิกิ/รพ.เอกชน  รพ.สต

ขอ้เสนอแนะ



โรคท่ีป้องกนัไดด้ว้ยวคัซีน
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ปี 2561 งวด 1 ปี 2562 งวด 1

เปรยีบเทยีบความครอบคลมุการไดร้บัวคัซนีแตล่ะชนดิครบตามเกณฑใ์นเด็กอายคุรบ 1 ปี 
(fully immunized) งวดที ่1 ปีงบประมาณ 2561 และ 2562

รอ้ยละ

อ าเภอ

ทีม่า
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=epi/epi_complete.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181
ca1c7&id=28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde
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สงขลา ตรัง ปัตตานี พัทลงุ นราธวิาส สตลู ยะลา รวม

การคน้หาผูป่้วย AFP เขต 12

เกณฑ ์ไมน่อ้ยกวา่ 2 ตอ่แสนประชากรในเด็กอายตุ า่กวา่ 15 ปี

อตัราตอ่แสนประชากร

จังหวดั

ทีม่า 
http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/disease.php?dcontent=old&ds=65



• จังหวดัพัทลงุไมพ่บผูป่้วยคอตบีมานานเกนิ 
10 ปี

• ความครอบคลมุของวคัซนีพืน้ฐานในเด็ก
อาย ุ0-5 ปี อยูใ่นระดบัผา่นเกณฑม์าตรฐาน

ขอ้ชืน่ชม

• เรง่รัดการคน้หา/รายงานผูป่้วย AFP
ขอ้เสนอแนะ
เพิม่เตมิ




