
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน 
กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2562

รอบที่ 1 จังหวัดยะลา
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ประเด็นในการตรวจราชการและนิเทศงาน (6 ประเด็นหลัก/9 KPIs)
ประเด็น จ านวนตัวชี้วัด

1. กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (Mother & Child Health) 2

2. GREEN & CLEAN Hospital 1

3. กลุ่มวัยสูงอายุ 1

4. NCD 1

5. ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 1

6. กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 1

ประเด็นเพิ่มเติม โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ 1

รวม 9



ร้อยละการคัดกรองภาวะเสี่ยงทางอายุรกรรมในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2561-2562

ร้อยละการวางแผนครอบครัวในหญิงหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง ปี 2561-2562

24.3

16
10.4

2.1 0

46.67

23.33

10

0 0
0

10

20

30

40

50

ยาฉีด ยากิน ท าหมัน ห่วง ยาฝัง

ปี61 ปี 62

44.1

33.5

10.9
5.4 5.7

0.3
3.5

48.9

28.4

12.5

3.4
6.8

0
4

0

10

20

30

40

50

60

DM HT Thyroid Heart HT+DM HT+DM+Thy รวม

ปี61 ปี 62



 มากกว่า 20 : แสนการเกิดมีชีพ
 ไม่เกิน20 : แสนการเกิดมีชีพ

ข้อค้นพบ โอกาสในการพัฒนา

1.ทีมน าระดับจังหวัดไมไ่ดด้ าเนินการ
ซ้อมสถานการณภ์าวะวิกฤติทางสูติ

(PPH, PIH, Eclampsia)

1.ทุกรพ.ต้องซ้อมสถานการณภ์าวะวิกฤติทางสูติ
อย่างน้อย ทุก 3  เดือน
2.จังหวัดท าแผนให้ทีมพยาบาลหอ้งคลอด รพศ./รพท. 
นิเทศเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับพยาบาลห้องคลอด รพช.ในการ
ซ้อมวิกฤติทางสูติ

2. การบริการวางแผนครอบครัวในหญิงหลัง
คลอดท่ีมีภาวะเสี่ยง ชนิดก่ึงถาวรค่อนข้างน้อย

1.ควรเพิ่มนโยบายการเข้าถึงยาฝัง 

2.พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาแบบเข้มข้นเร่ืองการเว้น
ช่วงระยะการมีบุตรโดยสูติแพทย์ แพทย์ผู้ดูแล มีผลต่อการ

ตัดสินใจรับบริการเว้นช่วงระยะการมีบุตรในหญิงตั้งครรภ์ 
High

3. จังหวัด อยู่ระหว่างการด าเนินการ พัฒนา
เครือข่ายแม่และเด็ก PNC ลดมารดาตาย

1.ขับเคลื่อนกระบวนการตาม Time line PNCของจังหวัด
2.ทีมน าต้องก าหนดเดือนท่ีรับรองมาตรฐานPNCกับสรพ ไม่
เกินเดือน มิถุนายน 62

3 ราย , MMR=171.13 

อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไม่เกิน 35 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)

เมืองยะลา

รามัน
ยะหา

กาบัง กรงปินัง

บันนังสตา

ธารโต

เบตง

1

2

สิ่งดีๆที่พบ
MCH yala model ประเมนิรพ.สต.ตามมาตรฐานงานอนามยัแม่และเด็ก



ร้อยละภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ์ (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 18 ) ปี2561- 2562
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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

 ครอบคลุมรอ้ยละ 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 ่15 มกราคม 2562
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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

 ครอบคลุมรอ้ยละ 90.1-100

 รอ้ยละ 80 - 90

ต า่กวา่รอ้ยละ 80

ขอ้มูลพฒันาการเด็กปฐมวยั  
จงัหวดัยะลา  ตค.- พย.61

อ าเภอ
รอ้ยละ

การคดักรอง
รอ้ยละ

สงสยัลา่ชา้
รอ้ยละ

ตดิตามได้
รอ้ยละ

พฒันาการสมวยั

เมอืงยะลา 91.44 27.81 87.18 96.35

เบตง 85.06 22.38 56.96 90.08

บนันงัสตา 70.19 16.99 92.86 98.30

ธารโต 52.15 22.02 70.83 93.58

ยะหา 95.29 41.36 92.04 96.30

รามนั 54.86 22.42 57.00 90.36

กาบงั 58.36 25.00 46.34 86.59

กรงปินงั 93.85 23.77 94.83 98.77

จงัหวดัยะลา 77.55 26.53 80.79 94.72

เขต 12 82.95 27.28 77.85 93.76

ประเทศ 73.11 23.56 72.58 93.33



มากระตุ้น 3 คน
( 20% )

+/- Loss Loss 

ที่มาข้อมูล ณ วันที่  15 มกราคม 2562 จากฐานข้อมูล : HDC

อยู่ระหว่างการติดตาม 7 คน(46.66% ) ติดตามไม่ได้ 5 คน
( 33.34% )

ร้อยละ 40 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA 4I
สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที  9 ราย ไม่สมวัยหลังกระตุ้น  6 ราย

ผลการกระตุ้นพฒันาการลา่ช้าด้วย TIDA4I 

เด็กพัฒนาการล่าช้า 
ทั้งหมด  15 ราย

รอบแรก

เปา้หมาย ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น ด้วย TEDA 4I ร้อยละ 60ปี 2562

ผลลพัธ์

มากระตุ้น
20%

ระหว่างติดตาม
47%

ติดตามไม่ได้
33%

มากระตุ้น

ระหว่างติดตาม

ติดตามไม่ได้



สูงดสีมสว่น

การเฝ้าระวงัการเจรญิเตบิโตเด็ก อาย ุ0 - 5 ปี 
จงัหวดัยะลา (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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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
จงัหวดัยะลา (ไตรมาส 1)

 นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5  

 รอ้ยละ 5-6.99

รอ้ยละ 7 ขึน้ไป

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่9 มกราคม 2562
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ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ

-เด็กพฒันาการลา่ชา้ขาดการตดิตามกลบัมากระตุน้

-การคดักรองและการตดิตามพฒันาการยงัไม่
ครอบคลมุ

-ขาดการน าขอ้มลูการเจรญิเตบิโตมาวเิคราะห์
แกป้ญัหา

-Coaching การบนัทกึขอ้มลู

-ทบทวนทกัษะการคดักรองดว้ย DSPM อยา่งสม า่เสมอ
-ก ากบัตดิตามใหส้ง่ตอ่ TIDA4I ใหม้ากขึน้
-จดัทมีพีเ่ลีย้งในการตดิตามพืน้ทีด่ าเนนิการไมค่รอบคลมุ

-วเิคราะหส์าเหต ุเด็กทีม่ภีาวะทพุโภชนาการ คนืขอ้มลูให้
ทอ้งถิน่

สิง่ดีๆ พบ
-มกีารบรูณาการวคัซนี โภชนาการ พฒันาการเด็กเขา้ดว้ยกนั
-พฒันาศกัยภาพ CPM (Child Projet manager) อ าเภอ ด าเนนิการประเมนิผลระดบัพืน้ที ่
-สรา้งทมีอาสาเพือ่คดักรองโภชนาการ พฒันาการ ใหด้ าเนนิงานเชงิรกุ 1 อ าเภอ 1ต าบล และพืน้ที ่รร.ตชด.



หัวข้อท่ี 2 GREEN & CLEAN Hospital
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital)

ที่มา รายงานจากส านักงานสาธารณสุขยะลา ณ วันที่ 25 ธค. 61      

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน
ทุกจังหวัดมีแผนในการขับเคลื่อน 
และประเมิน   (Re-
accreditation) โรงพยาบาล 
GREEN & CLEAN Hospital

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 80

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ             
ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 40
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก
Plusอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

ระดับจังหวัด
- มีแผนพัฒนาความรู้แก่ผู้รับผิดชอบงานทุกระดับ (รพ.สสอ. รพ.สต.)

ระดับโรงพยาบาล
- รพ.ทุกแห่งมีแผนการด าเนินงานGREEN&CLEAN Hospital

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน

ระดับดีมาก 3 แห่ง (33.33)

ระดับดี 4 แห่ง (44.44)

ระดับพ้ืนฐาน 2 แห่ง (22.22)

เมืองยะลา
รามันยะหา

กาบัง
กรงปิ
นัง

บันนังสตา

ธารโต

เบตง



ก าหนดเป้าหมาย
ในการด าเนินงานปี 2562

โดยสสจ.

การประเมินรับรอง เป้าหมาย

ระดับดีมากPlus 5 แห่ง  ได้แก่ รพ.รามัน  รพ.ธารโต  รพ.เบตง  รพ.ยะลา  รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา

ระดับดีมาก 2 แห่ง  ได้แก่ รพ.บันนังสตา รพ.กรงปินัง

ระดับดีหรือสูงกว่า ทุกแห่งที่เหลือ

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ
การประเมินรับรองโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย Food Safety Hospital (เกณฑ์การ
ประเมินข้อที่ 15) พบว่า แนวทางการด าเนินงานของจังหวัดยังไม่ชัดเจน เช่น 
- โรงพยาบาลยังขาดความเข้าใจในการด าเนินงาน
- แผนการด าเนินงานและแผนการประเมินรับของคณะกรรมการจังหวัดยังไม่ชัดเจน

- ควรจัดให้มีการสื่อสารเพ่ือให้รพ.ทุกแห่งรับทราบ
- ควรจัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการประเมินรับรองระดับจังหวัด
(หมายเหตุ : สสจ.จัดประชุมช้ีแจงและท าแผนเดือนกุมภาพันธ์)

รพ.ขาดการวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานตามกิจกรรมGREEN - ประเมินตนเองและวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือสู่การพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐาน

ขาดความต่อเนื่องการประเมินรับรองมาตรฐานงานด้านอนามัยสิง่แวดล้อม ได้แก่ 
มาตรฐานโรงครัว/โรงอาหารรพ.,มาตรฐานHAS,ร้าอาหารCFGTและมาตรฐานHWP

- ควรจัดท าแผนและการประเมินรับรองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก ากับการด าเนินงานให้
เป็นไปตามมาตรฐาน

ขยะติดเช้ือของรพ.สต. พบว่าบางอ าเภอเก็บขนไม่ได้มาตรฐานและขาดข้อมูลปริมาณ
ขยะ

- รพ.แม่ข่าย ควรให้บริการเก็บขนขยะติดเช้ือของ รพ.สต.เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน
- รพ.สต. ทุกแห่งให้บันทึกปริมาณขยะติดเช้ือเพ่ือส่งให้ รพ.แม่ข่าย รายงานข้อมูล
ในโปรแกรมก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ



อ าเภอ เมือง เบตง บันนังสตา
ธาร
โต

ยะหา รามัน กาบัง กรงปินัง รวม เขต ประเทศ

ต าบล
ทั้งหมด 14 5 6 4 7 16 2 4 58 565 7,225

ต าบลที่อปท
สมัครLTC 8 5 3 4 6 13 1 3 43 310 5,128

ต าบลLTC
ผ่านเกณฑ์

9 3 3 2 6 8 1 3 35 310 5,128

ร้อยละ
ต าบลLTC
ผ่านเกณฑ์

64.29 60 50 50 85.71 50 50 75 60.34 54.86 71.09

หัวข้อ : 1.3 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด : 6 ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์ (เป้าหมาย รอบ 6 เดือน ร้อยละ 55)

ที่มา: รายงานการติดตามงาน LTC 
สสจ.ยะลา ณ 16 มกราคม 2562

ทีม่า : * รายงาน HDC ณ 17 มค.62
***  สถาบนัประชากร ม.มหดิล

สถานการณ์ ผู้สูงอายุ
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15.02

18.09
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ยะลา* เขต 12* ประเทศ***

ร้อยละประชากรผู้สูงอายุ

ติดบ้าน
ติดเตียง

ติดสังคม

ต าบล LTC
 ≥ ร้อยละ 55
 ร้อยละ 50 –54.99
< ร้อยละ 50

เมืองยะลา

รามัน
ยะหา

กาบัง กรงปินัง

บันนังสตา

ธารโต

เบตง

ประเมิน ADL
ร้อยละ 93.64

98.28

1.45
0.44



ปัญหาอุปสรรค/ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

* การเบิกจ่ายงบกองทุน LTC (ปี59 : 100%, ปี 60 : 86%
ปี 61 : ยังไม่มีการเบิกจ่าย)

(ท้องถิ่นขาดความเข้าใจ,ขาดผู้รับผิดชอบ,รอประชุมคณะอนุLTC ฯลฯ)

* อ าเภอที่พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง สูงกว่าพื้นที่อ่ืน
( อ.ยะหา - ต.บาโงยซิแน,ต.บาโร๊ะ, ต.กาดอง) 
อ.กรงปินัง) 

- สสจ, สสอ.ก ากับติดตาม, จัดทีมพี่เลี้ยง,ประสาน
ความร่วมมือท้องถิ่น, ผลักดันผ่านชมรมผู้สูงอายุ

- หน่วยบริการ จัดกิจกรรมส่งเสริม,ป้องกัน ผ่าน
ชมรมผู้สูงอายุ,โรงเรียนผู้สูงอายุและชุมชน 
- กระตุ้นให้ผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรม อย่างต่อเน่ือง
มีส่วนร่วม

พ้ืนท่ีเด่น / นวัตกรรม

- ต าบลยะลา, ต าบลท่าสาป อ.เมือง ต าบลละแอ
อ.ยะหา, ต าบลกายูบอเกาะ อ.รามัน, ต าบลเบตง 
อ.เบตง สามารถเป็นต้นแบบต าบล (LTC) ของ

จังหวัด
- รูปแบบการออกก าลังกายผูสู้งอายตุามวฒันธรรม 
ท้องถิ่น(ขนมซัมเรต)  ชุมชนกุนุงจนอง ต าบลเบตง



Small success ผลการด าเนินงาน

1.เร่งรัดการคัดกรอง DM ในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป

2.มีข้อมูลกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และปัจจัยเสี่ยง
ในปีที่ผ่านมา

3.กลุ่มเสี่ยงเบาหวานปีที่ผ่านมาได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือลดเสี่ยงและตรวจระดับน้ าตาลซ้ า
≥ร้อยละ 30

1. อยู่ระหว่างการด าเนินงานคัดกรอง และบันทึกข้อมูล
ลงใน JHCIS/HosXP
(ผลการคัดกรองภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 80.86  
>> อันดับ 1 ของเขต 12)
2. มีการใช้ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงและปัจจยัเสี่ยง ของปีที่ผ่านมาในการ
วางแผนการด าเนินงานปี 2562 (Pre DM =15,187 คน)

3. กลุ่มเสี่ยงเบาหวานปีที่ผ่านมาได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพ่ือลดเสี่ยงและตรวจระดับน้ าตาลซ้ า ร้อยละ 80.62

ประเด็นที่ 4 NCD
ตัวชี้วัดที่ 5 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน(≤ ร้อยละ 2.05) และได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และตรวจระดับน้ าตาลซ้ า (≥ร้อยละ 90) 

แหลง่ขอ้มลู : HDC วันที ่17 ม.ค. 2561



ประเด็นที่ 4 NCD (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 5 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน(≤ ร้อยละ 2.05) และได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ

ตรวจระดับน้ าตาลซ้ า (≥ร้อยละ 90)

สถานการณเ์บาหวาน

- การคัดกรอง DM ในประชากร
อาย ุ35 ปีขึน้ไป ปี 2559 – 2561
มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ ผลงานปี 2561 
DM = รอ้ยละ 94.25 
(ภาพประเทศ DM = รอ้ยละ 86.48)
-อตัราการตรวจระดับน ้าตาลซ ้า
ในกลุม่เสีย่งเบาหวาน มแีนวโนม้
เพิม่ขึน้ ผลงานปี 2561 = รอ้ยละ 
95.23 (ภาพประเทศ = รอ้ยละ 
92.78)
-อตัราป่วยเบาหวานรายใหมจ่าก
กลุม่เสีย่ง ปี 2559 – 2560 
ลดลงแตเ่พิม่ขึน้ในปี 2561 
ผลงาน = รอ้ยละ 1.47

(ภาพประเทศ ผลงานปี 2561 
รอ้ยละ 1.99)

อ าเภอ

เป้า ผล

Pre-DM ปี

ทีผ่า่นมา

(คน)

Pre-DM
ตรวจน า้ตาลซ า้

(เป้าหมาย ≥ 30 % )

(คน) %

เมอืง 3,031 2,186 72.12

เบตง 832 788 94.71

บนันงัสตา 2,753 2,203 80.02

ธารโต 1,535 1,317 85.8

ยะหา 3,130 2,432 77.7

รามนั 2,595 2,483 95.68

กาบงั 450 319 70.89

กรงปินงั 889 538 60.52

จงัหวดั
ยะลา

15,187 12,377 81.50

ประเทศ 1,677,047 1,101,198 65.66
แหลง่ขอ้มลู : HDC วันที ่17 ม.ค. 2561

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 – 17 ม.ค. 2562)
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ประเด็นที่ 4   NCD
ตัวช้ีวัดที่ 6 : อัตรากลุ่มสงสัยป่วย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (≥ร้อยละ 30)

Small success ผลการด าเนินงาน 3 เดือน

• เร่งรัดการคัดกรอง HT
ในประชากร อายุ 35 ปีข้ึนไป

• อยู่ระหว่างการด าเนินงานคัดกรอง และ
บันทึกข้อมูลลงใน JHCIS/HosXP

(ผลการคัดกรองภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 80.62  
>> อันดับ 1 ของเขต 12)

ข้อมูล HDC ณ วันที่ 17 ม.ค.62
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ตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้ (DM≥ร้อยละ 40, HT≥ร้อยละ 50) 

Small success ผลการด าเนินงาน 3 เดือน
NCD Clinic Plus
1. มีแผนด าเนินงานและติดตามการพัฒนาคุณภาพ 
NCD Clinic Plus
2. ชี้แจงและถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงาน

NCD Clinic Plus
1. มีแผนการด าเนินงานฯ และติดตามคุณภาพผ่านโครงการสุขภาพดี
กลุ่มวัยท างาน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2562
2. มีการชี้แจงและถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงาน

การดูแลผู้ป่วย DM/HT 
1. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและตวัชี้วัดปี 2562

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข

3. สนับสนุนเครื่องมือ งบประมาณให้พื้นที่

การดูแลผู้ป่วย DM/HT 
1. มีการด าเนินการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและตวัชี้วัดปี 2562 แก่
ผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ
2. มีการพัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพโดยบูรณาการรว่มกับการด าเนินงานแพทย์แผนไทย
3. มีการสนับสนุนเครื่องมือ งบประมาณใหพ้ื้นที่ได้ตามแผนการด าเนินงาน

สถานการณ์
 อัตราผู้ป่วย DM และ HT ที่ควบคุมได้มีแนวโนม้ดีขึ้น ปี 2561 DM = ร้อยละ 27.05 HT = ร้อยละ 52.27 
(ภาพประเทศ DM = ร้อยละ 26.91/HT = ร้อยละ 41.74)



จัดท า (1) ค าสั่งคณะท างาน 
EOC , SAT (2) ค าสั่งเวร
ปฏิบัติงาน SAT ตค.-ธค.61 
, มค.-มีค.62  (3) Weekly 
report ตค.-ธค. 2561
(4) Sport report 1 ฉบับ 
(โรคคอตีบ)

ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 

และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้จริง

นพ.สสจ.ยะลา, 
ผชช.ว. ผ่านการ
ฝึกอบรม ICS   

ผลการด าเนินงาน

กรณีวาตภัย “ปาบึก”

ประเด็นที่ 5 :  ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ตัวชี้วัด 6 :  ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏบิัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 

ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

1 ต.ค.–30 
พ.ย.61Activate  

EOC และ
จัดท าแผน IAP โรคหัด

2 – 4 ม.ค.62

มีการจัดเตรียมทรัพยากร
ท่ีจ าเป็นส าหรับเปิด EOC 
จ านวน 25 รายการ

(1) ใช้แนวทาง  ICS / EOC ตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ
(2) พัฒนาขยายรูปแบบแนวทาง ICS /
EOC ในทุกอ าเภอ

แผนการด าเนินงานในปี 2562

-นวก.สธ.เชี่ยวชาญ มีแผนการเข้ารับ
การอบรมฝึกอบรม ICS 
-การพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ฯ ระดับเครือข่าย
(รพ. และ สสอ.)

ข้อชื่นชม



อ าเภอ A B รอ้ยละ

เมอืงยะลา 63 10 15.87
เบตง 5 1 20.00
บนันังสตา 6 3 50.00
ธารโต 3 1 33.33
ยะหา 13 3 23.08
รามนั 11 1 9.09

กาบงั 7 1 14.29
กรงปินัง 2 1 50.00

จังหวดั 110 21 19.09

ขอ้ชืน่ชม

 คลนิกิวยัรุน่ โรงพยาบาลรามนั มรีะบบการดแูล
แมว่ยัรุน่ โดยทมีสหสาขาวชิาชพี และการดแูล
ตอ่เนือ่ง จนถงึการตดิตามหลงัคลอด เพือ่
ป้องกนัทอ้งซ า้ 

ตัง้ครรภซ์ า้ในหญงิอายตุ า่กวา่ 20 ปี

เมืองยะลา
รามันยะหา

กาบัง กรงปินัง

อ.บันนังสตา

ธารโต

เบตง

ขอ้คน้พบ โอกาสพัฒนา

• การขับเคลือ่นการด าเนนิงานอ าเภอ
อนามัยการเจรญิพันธุ ์และ YFHS 
ขาดความตอ่เนือ่ง

• ทมีพีเ่ลีย้งจังหวดัรว่มกบัศนูยอ์นามยัที ่
12 เยีย่มเสรมิพลัง

• ขับเคลือ่นผ่านคณะอนุกรรมการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหากาตัง้ครรภใ์นวัยรุน่
จังหวัดยะลา

• ตัง้ครรภซ์ ้าสงู คมุก าเนดิกึง่ถาวรต ่า • สนับสนุนใหเ้ขา้ถงึบรกิารคมุก าเนดิกึง่
ถาวร ตัง้แตร่ะยะตัง้ครรภ ์จนถงึการ
ตดิตามดแูลตอ่เนือ่งหลังคลอด

หัวขอ้ : 6 การพัฒนาสขุภาพ กลุม่วัยเรยีนและวยัรุน่
ตัวชีว้ัด : 7 อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15 - 19 ปี (เป้าหมาย: ไมเ่กนิ 38 ตอ่1,000 ประชากร)

สถานการณ์วยัรุน่ จ.ยะลา (ไตรมาส 1/2562)

1. อตัราคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15 - 19 ปี
: 4.48 ตอ่พนั (ไมเ่กนิรอ้ยละ 38 ตอ่พนั)

2. ตัง้ครรภซ์ า้ในหญงิอายตุ า่กวา่ 20 ปี :
รอ้ยละ 19.09 (ไมเ่กนิรอ้ยละ 14.5)
3. การคมุก าเนดิกึง่ถาวร : รอ้ยละ 15.38 
(รอ้ยละ 80)

 < รอ้ยละ 14.5  
มากกวา่รอ้ยละ 14.5

A = จ ำนวนหญิงอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี ที่มำรับบริกำรด้วยกำรคลอด/แท้งบุตร 
B = จ ำนวนหญิงอำยุน้อยกว่ำ 20 ปีที่มำรับบริกำรด้วยกำรคลอด/แท้งบุตรท้ังหมด ครรภ์ท่ี 2 ขึน้ไป

ทีม่า:  รายงาน HDC
ณ 15 ม.ค. 2562



หัวข้อ : การด าเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
ตัวชี้วัด :ผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการฯ และเลิกสูบบุหรี่ได้  จ านวน  3  ล้านคน (อสม.1 คน : ผู้สูบบุหรี่ 3 คน) 

อ าเภอ/
จ านวน อสม. 

(ปี2561)
เป้าหมายฯ

(อสม.1;ผู้สูบฯ3)

ผลงานเลิกสูบบุหร่ี 60-62

เลิกสูบฯ
ได้นาน 6 M

ร้อยละ

เมือง 1,218 3,654 151 4.13

เบตง 668 2,004 75 3.74

บันนังสตา 755 2,265 46 2.03

ธารโต 307 921 31 3.37

ยะหา 686 2,058 193 9.38

รามัน 943 2,829 110 3.89

กาบัง 335 1,005 40 3.98

กรงปินัง 351 1,053 3 0.28

รวม 5,263 15,789 649 4.11

เขต 12 63,259 189,777 5,666 2.99

ประเทศ 1,040,000 3,120,000 84,229 2.70

โอกาสการพัฒนา ข้อเสนอแนะ

1. สร้างความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน
ระหว่างผู้รับผิดชอบงาน NCD และงาน สช.

1. ชี้แจงการด าเนินงานให้แก่พ้ืนท่ี ในการ
อบรม ครู ข. เพื่อการขับเคลื่อนงานต่อไป

2. คลินิกเลิกบุหรี่ ใน รพ.สต. บางแห่ง มี
รูปแบบการด าเนินงานไม่ชัดเจน

2. ควรมีป้ายก าหนด วัน เวลา การให้บริการ
อย่างชัดเจน และเพ่ิมวันการให้บริการ

ผลงานเด่น&ปัจจัยความส าเร็จ

ผลงานเด่น
 รถตู้ Mobile : คลินิกเลิกบุหรี่เคลือ่นที่ รพ.รามัน
 บูรณาการเนือ้หาการเลกิบุหรี ่ในหลักสูตรอบรม อสม.นักจัดการฯ

การด าเนินงาน
1. ถ่ายทอดการด าเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ รพ.
และ กรรมการชมรม อสม.ในทุกระดับ  โดยมีเป้าหมาย 1:3

2. บันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานในเวปไซตก์องสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน ซึ่งสามารถดูผลการด าเนินงานของ อสม.ได้

2. เสริมแรงจูงใจในการท างาน โดยมอบเกียรติบัตร
2.1 อ าเภอท่ีชักชวนผู้เข้าร่วมโครงการได้มากที่สุด  
2.2 อสม.ต้นแบบในการเลิกบุหร่ี

แหล่งข้อมูล HDC แฟ้ม specialpp ณ 16/01/62 



ประเด็นปัญหาในพื้นที่
ของจังหวัดปัตตานี

ไข้มาลาเรีย

โรคท่ีเป็นปัญหาในพ้ืนที่



สถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย  จังหวัดยะลา
ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. – ธ.ค. 2561)
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ประเทศ =0.023
เขต12= 0.091

แหล่งข้อมูล: มาลาเรียออนไลน์

สถำนที่ จ ำนวน ป่วย(รำย)
ประเทศ 1,518
เขต 12 458

ยะลา 422
นราธิวาส 26
สตูล 3
สงขลา 6
ปัตตานี 1
ตรัง 0
พทัลุง 0
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จ านวน (ราย)

Median 57-61

2561

2562 (ต.ค.-ธ.ค.61)



มาตรการ 1-3-7: ระบบเฝ้าระวังและตอบโต้
ปีงบประมาณ 2561 เปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ 2562

แหล่งข้อมูล: มาลาเรียออนไลน์
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ร้อยละ

2561 2562 (ต.ค.-ธ.ค.61)

1– รำยงำนโรคภำยใน 1 วัน
3– สอบสวนโรคภำยใน 3 วัน
7– ควบคุมโรคภำยใน 7 วัน วธิีกำร

ค้นหำ
ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562

เจำะ พบ %พบเช้ือ เจำะ พบ %พบเช้ือ

เชิงรุก 7,188 18 0.25 26,371 40 0.15

เชิงรับ 17,098 407 2.38 15,857 375 2.36

การค้นหาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย จ าแนกตามวิธีการค้นหา 
ในช่วงเวลาเดียวกัน (ต.ค.–ธ.ค.)ปีงบประมาณ 2562 

เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2561



บันนังสตา

ห้วยกระทิง
ปะแต

ยะหา
กรงปินัง

บันนังสตา

1. กิจกรรมหลัก
เน้นกระบวนการเชิงรุก

โดยบูรณาการระดมสรรพก าลัง (คน/เงิน/ของ)
เพื่อค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ระบาดซ้ าซาก

และการควบคุมยุงพาหะ (ลงแขก-ลงขัน)

2. กิจกรรมบูรณาการร่วม

คลินิกมาลาเรียเคลื่อนที่ สื่อสารความเสี่ยง(NGO)

รับช าระภาษ(ีอบต.) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่(กลาโหม)

ถ่ายทอดความรู้ผ่านนักเรียน
(โรงเรียน)

ชักชวนประชาชน
(ผู้น าชุมชน)

3. ขยายพื้นที่
พลังประชาชน

3 ต าบลชายแดนใต้
ก าจัดมาลาเรีย

ข้อชื่นชม
มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่

บาเจาะ
โมเดล

ค้นหาผู้ป่วยและควบคุมโรค (ประชาชน)




