
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน 
กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2562

รอบที่ 1 จังหวัดปัตตานี
คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ

กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ



ประเด็นในการตรวจราชการและนเิทศงาน (6 
ประเด็นหลกั/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

ประเด็นเพิม่เติม 2

รวม 9



สิ่งดีดี
1. พัฒนาระบบ Auto refer ร่วมกันระหว่างสูติแพทย์และแพทย์โรงพยาบาลชุมชน   
2. Zoning สูติแพทย์ออกตรวจ ANC High Risk Clinic  

โดยความสมัครใจ
3.อ าเภอสายบุรี มีระบบการดูแลและติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่เชื่อมโยงครบวงจร 
ภายใต้การน าของสูติแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี



ร้อยละการคัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2562

ปี 62 คัดกรองแม่รายใหม่ = 2,934 ราย พบภาวะเสี่ยงทั้งหมด = 487  ราย คิดเป็นร้อยละ16.59
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ปี 62 คัดกรองภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 21.94 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 18 )
เมื่อใกล้คลอด พบภาวะซีดลดลง คิดเป็นร้อยละ10.77 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10)



ร้อยละของการเยี่ยมหลังคลอดในหญิงหลังคลอด ปี 2562 เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 

อ าเภอ ร้อยละ
เมืองปัตตานี 64.32

โคกโพธิ์ 47.79
หนองจิก 46.38
ปะนาเระ 59.62

มายอ 78.53
ทุ่งยางแดง 29.41

สายบุรี 24.62
ไม้แก่น 66.67
ยะหริ่ง 56.42
ยะรัง 46.36
กะพ้อ 16.98
แม่ลาน 11.11
รวม 48.61 •การลงบันทึกข้อมูลไม่ real time 

ยะหริ่ง

ปะนาเระ

สายบุรี

ไม้แก่นกะพ้อทุ่งยางแดง

มายอ

ยะรัง 

เมืองปัตตานี

หนองจิก

โคกโพธิ์
แม่ลาน

หนองจิก



 มากกว่า 41 : แสนการเกิดมีชีพ
 31 - 40 : แสนการเกิดมีชีพ
 21 - 30 : แสนการเกิดมีชีพ
 ไม่เกิน20 : แสนการเกิดมีชีพ

หัวข้อ : 1.1 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัด : 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไม่เกิน  35 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)

ยะหริ่ง

ปะนาเระ

สายบุรี

ไม้แก่นกะพ้อทุ่งยางแดง

มายอ

ยะรัง 

เมืองปัตตานี

หนองจิก

โคกโพธิ์
แม่ลาน

3 ราย , MMR=136.05
ข้อค้นพบ โอกาสในการพัฒนา

1.การฝากครรภEarly ANC รพสต. สะดาวา  ร้อยละ 68  (case ไป
มาเลย์ 13 ราย, ท างานต่างจังหวัด  5 ราย, บ้านสามี 7 ราย = ร้อย
ละ 19.58 )             
•ระบบการดูแลหญิงต้ังครรภ์ขาดการติดตามต่อเนื่องในการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยบริการกับชุมชน 

 เน้นให้ชุมชนค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่เข้าระบบ โดยให้อสม./รพสต.เพ่ิม
การค้นหาและประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
• พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลกลับและติดตามให้เชื่อมโยงเครือข่ายอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่องถึงการดูแลต่อในชุมชน

2.การเข้าถึงวิธีคุมก าเนิดกึ่งถาวรในหญิงต้ังครรภ์กลุ่มเสี่ยงค่อนข้าง

น้อย 

(รพ.ปัตตานี ใช้ยาฝัง=13,ฉีด=22,ท าหมัน=36)

(รพ.สายบุรี ใช้ยาฝัง=116)

จังหวัดควรนิเทศเสริมพลัง ในการรับทราบปัญหา 
และให้พท.พัฒนาหารูปการให้ความรู้ บริการวางแผน
ครอบครัว วิธีกึ่งถาวร รายบุคคล ในการเย่ียมหลังคลอด
และมีการก ากับติดตาม 
โรงพยาบาลควรให้บริการแก่หญิงตั้งครรภ์ Highrisk

3.การเย่ียมหลังคลอด   ต่ ากว่าเป้าหมาย (75)
ร้อยละ 48.6
มีมารดาตายหลังคลอด 
การลงบันทึกข้อมูลไม่ real time 

จังหวัดจัดชี้แจงท าความเข้าใจในการลงบันทึก
ข้อมูล ในการเย่ียมหลังคลอดและมีการก ากับติดตาม
กับบุคคลากรทุกระดับ ให้ลงเยี่ยมตามมาตรฐาน

4 การรับรองมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
รพ.อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมรับรอง
Re – Accredit มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 7 
แห่ง (รพ.ที่ผ่าน ปัตตานี โคกโพธิ์ มายอ สายบุรี 
กะพ้อ)

ทีมจังหวัดลงรับรอง Accredit มาตรฐานอนามัยแม่
และเด็ก  ตามแผนในเดือน กุมภาพันธ์- พฤษภาคม62

หนองจิก

1

1

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 ่9 มกราคม 2562



มากระตุ้น 5 คน
( 20.83% )

+/- Loss Loss 

ที่มาข้อมูล ณ วันท่ี  8 มกราคม 2562 จากฐานข้อมูล : HDC

อยู่ระหว่างการติดตาม 8 คน(33.33% ) ติดตามไม่ได้ 11 คน ( 
45.84% )

ร้อยละ 40 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA 4I
สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที  16 ราย ไม่สมวัยหลังกระตุ้น  11 ราย สมวัยก่อนเข้า TEDA4I 3 ราย 

ผลการกระตุ้นพฒันาการลา่ช้าด้วย TIDA4I 

เด็กพัฒนาการล่าช้า 
ทั้งหมด  24 ราย

มากระตุ้น, 5, 21%

ระหว่างติดตาม, 8, 
33%

ติดตามไม่ได้, 11, 
46%

มากระตุ้น

ระหว่างติดตาม

ติดตามไม่ได้

รอบแรก

เปา้หมาย ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น ด้วย TEDA 4I ร้อยละ 60

ปี 2562



สงูดสีมสว่น

การเฝ้าระวงัการเจรญิเตบิโตเด็ก อาย ุ0 - 5 ปี 
จงัหวดัปตัตาน ี(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 ่9 มกราคม 2562

ยะหริง่

ปะนาเระ

สายบรุี

ไม้
แกน่กะพอ้

ทุง่ยางแดง

มายอยะรงั

เมอืง
ปตัตานี

หนองจกิ

โคกโพธิ์

แมล่าน



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
จงัหวดัปตัตาน ี(ไตรมาส 1)

 นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5  

 รอ้ยละ 5-6.99

รอ้ยละ 7 ขึน้ไป

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่9 มกราคม 2562



สิ่งดีๆที่พบ

- จังหวัดปัตตานีด าเนินโครงการ
Pattani Smart Kids เพื่อดูแล
เด็กแบบองค์รวม และมีการ
วิเคราะห์ พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ



สิ่งที่พบ ข้อเสนอแนะ
- ขาดการติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้ากลับมา
กระตุ้น
-ข้อมูลเชื่อมกลับของเด็กพัฒนาการล่าช้าที่
ส่งต่อ รพสต ไปยัง รพช.
-การบันทึกข้อมูล เด็กที่มารับบริการกระตุ้น 
พัฒนาการด้วย TEDA 4i  ไม่ครบถ้วน

มีการส่งกลับข้อมูล ให้กับพื้นที่ให้ติดตาม ให้
เด็กได้รับการรักษา อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผล
ให้ระดับ IQ EQ ที่จะประเมิน เมื่ออยู่ ชั้นป 1 
ในปี 2564
-จัดทีมพี่เลี้ยงในการติดตามพื้นที่ด าเนินการ
ไม่ครอบคลุม



หัวข้อที่ 2 GREEN & CLEAN Hospital
ชื่อตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital)

ที่มา รายงานจากส านักงานสาธารณสุขปัตตานี 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
- มีแผนในการขับเคลื่อนและประเมินโรงพยาบาลGREEN&CLEAN Hospital
- มีการจัดพัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

ระดับโรงพยาบาล
- รพ.ทุกแห่งมีแผนการด าเนินงานGREEN&CLEAN Hospital

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็

ผลการด าเนินงาน

ระดับดีมาก 4 แห่ง (30.77)

ระดับดี 1 แห่ง (7.69)

ระดับพื้นฐาน 8 แห่ง (61.54)

ยะหริ่ง

ปะนาเระ

สายบุรี

ไม้แก่นกะพ้อ
ทุ่งยางแดง

มายอยะรัง

เมือง
ปัตตานี

หนองจิก

โคกโพธิ์
แม่ลาน



ก าหนดเป้าหมาย
ในการด าเนินงานปี 2562

การประเมิน
รับรอง

เป้าหมาย

ระดับดีมากPlus 2 แห่ง  ได้แก่ รพ.ปัตตานี และรพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี

ระดับดีมาก 4 แห่ง  ได้แก่  รพ.มายอ  รพ.ยะรัง  รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี และรพ.ยะหริ่ง

ระดับดีหรือสูงกว่า ทุกแห่งที่เหลือ
ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

การประเมินรับรองโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย Food 
Safety Hospital (เกณฑ์การประเมินข้อที่ 15) พบว่า แนว
ทางการด าเนินงานของจังหวัดยังไม่ชัดเจน เช่น 
- โรงพยาบาลยังขาดความเข้าใจในการด าเนินงาน
- แผนการด าเนินงานและแผนการประเมินรับรองของ
คณะกรรมการจังหวัดยังไม่ชัดเจน

- ทบทวนค าสั่งคณะท างานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด
- ควรจัดให้มีการสื่อสารเพื่อให้รพ.ทุกแห่งรับทราบ
- ควรจัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการประเมินรับรองระดับจังหวัด

รพ.บางแห่งขาดการวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงาน GREEN - ประเมินตนเองและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสู่การพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐาน

ขยะติดเชื้อของรพ.สต. พบว่าบางอ าเภอเก็บขนไม่ได้
มาตรฐานและขาดข้อมูลปริมาณขยะ

- รพ.แม่ข่ายควรให้บริการเก็บขนขยะติดเชื้อของ รพ.สต.เพื่อให้ไดต้ามมาตรฐาน
- .รพ.สต. ทุกแห่งให้บันทึกปริมาณขยะติดเชื้อ เพื่อส่งให้รพ.รายงานข้อมูลในโปรแกรม
ก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ



อ าเภอ เมอืง หนองจกิ โคกโพธิ์ แมล่าน ยะรงั มายอ ทุง่ยางแดง กะพอ้ ไมแ้กน่ สายบุร ี ปะนาเระ ยะหร ิง่ รวม

ต าบลท ัง้หมด 13 12 12 3 12 13 4 3 4 11 10 18 115

ต าบล LTC
ผา่นเกณฑ์

5 3 10 3 4 5 2 1 4 3 5 5 50

รอ้ยละต าบลLTC 
ผา่นเกณฑ์ 38.46 25 83.33 100 33.33 38.46 50 33.33 100 27.27 50 27.78 43.47

ต าบลทีไ่มม่รีะบบ
LTC

8 9 2 0 8 8 2 2 0 8 5 13 65

รอ้ยละต าบลทีไ่มม่ ี
ระบบLTC 61.54 75 16.67 0 66.66 61.54 50 66.66 0 72.73 50 72.22 56.53

92.49)

96.33

3.26

0.41

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

ทีม่า: รายงานการตดิตามงาน LTC สสจ.ปตัตาน ี9 มค.62

ยะหริง่

ปะนาเระ

สายบรุี

ไม้
แกน่กะพอ้

ทุง่
ยาง

แดง

มายอ

ยะรงั

เมอืง
ปตัตานี

หนองจกิ

โคกโพธิ์ แม่
ลาน

ในปี2562 จ.ปตัตาน ี
ผูส้งูอายุ 78,326 คน 
คดิเป็น รอ้ยละ    
12.65
เขต12 รอ้ยละ    15.02 
ประเทศ รอ้ยละ  18.09

ทีม่า : HDC  ณ  ๑  มกราคม  2561

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



พืน้ทีเ่ดน่ / นวตักรรม / Best Practice

1. ตน้แบบต าบล LTC ไดแ้ก ่ต าบลนาเกตุ
ต าบลนาประดู ่, ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ ์
ต.ตยุง อ.หนองจกิ, ต.ดอนทราย อ.ไมแ้กน่

2. ชมรมผูส้งูอายตุน้แบบ ต.นาเกต ุ
(ทอ้งถิน่ ชุมชนมสีว่นรว่ม) ชมรมผูส้งูอายุ
บา้นปลกัปรอื ต.มว่งเตีย้ อ.แมล่าน 

3. ต.ดอนทราย อ.ไมแ้กน่ จดัท าธรรมนญู
ผูส้งูอายุ

4. นวตักรรม “วจนะศาสดา น าพาผูส้งูอายุ
บา้นสามยอดสขุภาพดที ัง้กายและจติใจ”
ต.โคกโพธิ ์อ.โคกโพธิ์

ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ

- ความครอบคลมุต าบลทีม่ ี ระบบ 
LTC  รอ้ยละ 43.47

- อ าเภอทีม่คีวามครอบคลมุต าบล
LTC ต า่ (อ.ยะหริง่ ,อ.สายบรุ ี
อ.หนองจกิ อ.เมอืง ,อ.ยะรงั ,              
อ.ปะนาเระ )

- Care Manager ครอบคลมุ ทกุ
ต าบล 

- เพิม่ความครอบคลมุ ต าบล 
LTC

- การเบกิจา่ยงบกองทนุ LTC 
รอ้ยละ 72
(อ.ยะรงั, อ.ทุง่ยางแดง อปท. 
มกีาร เบกิจา่ย รอ้ยละ 100)

- ปี 2560 เบกิจา่ย รอ้ยละ 69
- ปี 2561 เบกิจา่ย รอ้ยละ 36

- เรง่รดัการเบกิจา่ย อปท. 
ปี 2560,2561 

- สสอ. ก ากบัตดิตาม, จดัทมี
พีเ่ลีย้ง
- แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นพืน้ที่

* การคดักรอง ADL รอ้ยละ 92.49 (เป้าหมายรอ้ยละ 85)   คดักรองสงูสดุ อ าเภอปะนาเระ รอ้ยละ 94.98  
* อ าเภอทุง่ยางแดง รอ้ยละ 94.56 อ.แมล่าน, อ.ไมแ้กน่ มกีารด าเนนิงาน LTC ทกุต าบล
* มาตรการ ปี 2562 
กลุม่ตดิสงัคม : เนน้ขบัเคลือ่นชมรมผูส้งูอายุ กลุม่ตดิบา้น ตดิเตยีง :เนน้ การด าเนนิงาน Long Term 

care 
* มทีมี SAM   (Smart Aging Manager) ตดิตาม/เยีย่มเสรมิพลงั

ขอ้ชืน่ชม
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• อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน(≤ ร้อยละ 2.05) และได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ตรวจระดับน้ าตาลซ้ า (≥ร้อยละ 90) 

Small success และ ผลการด าเนินงาน 3 เดือน

Small success ผลการด าเนินงาน
1.เร่งรัดการคัดกรอง DM ในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป

2.มีข้อมูลกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และปัจจัยเสี่ยง ในปีที่ผ่านมา

3.กลุ่มเสี่ยงเบาหวานปีที่ผ่านมาได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อลดเสี่ยงและตรวจระดับน้ าตาลซ้ า ≥ร้อยละ 30

1. มีการประสานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการคัดกรอง DM ทางไลน์ผู้ปฏิบัติงาน 
และอยู่ระหว่างการด าเนินงานคัดกรอง และบันทึกข้อมูลลง 43 แฟ้ม

2. มีการใช้ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงปีที่ผ่านมาใช้ในการวางแผนการด าเนินงานปี 
2562

3. อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผน 



สถานการณ์เบาหวาน

- การคัดกรอง DM ในประชากรอาย ุ
35 ปีขึน้ไป ปี 2559 – 2561 มี
แนวโนม้เพิม่ขึน้ ผลงานปี 2561 DM 
= รอ้ยละ 94.07 (ภาพประเทศ DM 
= รอ้ยละ 86.48)
-อตัราการตรวจระดับน ้าตาลซ ้าใน
กลุม่เสีย่งเบาหวาน มแีนวโนม้
เพิม่ขึน้ ผลงานปี 2561 = รอ้ยละ
95.53 (ภาพประเทศ = รอ้ยละ 
92.78)
-อตัราป่วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุ่ม
เสีย่ง ปี 2559 – 2560 ลดลง
แตเ่พิม่ขึน้ในปี 2561 และมผีลงาน 
= รอ้ยละ 1.38 (ภาพประเทศ 

ผลงานปี 2561 = รอ้ยละ 1.99)

• อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่งเบาหวาน(≤ รอ้ยละ 2.05) และไดร้บัการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมและตรวจระดบัน า้ตาลซ า้ (≥รอ้ยละ 90) 

อ าเภอ

เป้า ผล

Pre-DM ปีทีผ่า่นมา 

(คน)

Pre-DM
ตรวจน า้ตาลซ า้

(เป้าหมาย ≥ 30 % )

(คน) %

เมอืงปัตตานี 4,787 3,409 71.21

โคกโพธิ์ 3,815 1,831 47.99

หนองจกิ 2,513 1,224 48.71

ปะนาเระ 2,137 1,650 77.21

มายอ 1,170 886 75.73

ทุง่ยางแดง 414 177 42.75

สายบรุี 2,756 1,280 46.44

ไมแ้กน่ 918 694 75.6

ยะหริง่ 4,173 3,680 88.19

ยะรัง 1,992 539 27.06

กะพอ้ 294 225 76.53

แมล่าน 817 437 53.49

จ.ปตัตานี 25,786 16,032 62.17

ประเทศ 1,683,859 1,562,282 92.78

แหลง่ขอ้มลู : HDC วนัที ่7 ม.ค. 2561

ตรวจน า้ตาลซ า้ ≥ 30 %

ตรวจน า้ตาลซ า้ ≤ 30 %

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

ขอ้เสนอแนะ

ตดิตามการด าเนนิงานคดักรองอยา่งสม ่าเสมอ และ
ตอ่เนือ่ง

ผลการด าเนนิงาน 3 เดอืน 
(1 ต.ค. – 7 ม.ค. 2562)
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อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน(≥ร้อยละ 30)

Small success ผลการด าเนินงาน 3 เดือน

เร่งรัดการคัดกรอง HT ในประชากร
อายุ 35 ปีขึ้นไป

อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผน 
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ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้ (DM≥ร้อยละ 40, HT≥ร้อยละ 50)

Small success ผลการด าเนินงาน 3 เดือน
NCD Clinic Plus
1. มแีผนด าเนนิงานและตดิตามการพัฒนา
คณุภาพ NCD Clinic Plus
2. ชีแ้จงและถา่ยทอดแนวทางการด าเนนิงาน

NCD Clinic Plus
1. มแีผนปฏบิตักิารการด าเนนิงานและตดิตามการพัฒนาคณุภาพ 

NCD Clinic Plus ปี 2562
2. ชีแ้จงและถา่ยทอดแนวทางการด าเนนิงานทางไลนผ์ูป้ฏบิตังิาน 
และอยูร่ะหวา่งการด าเนนิงานจัดประชมุ

การดแูลผูป่้วย DM/HT 

1. ชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงานและตวัชีว้ดัปี

2562

2. พัฒนาศกัยภาพบคุลากรสาธารณสขุ

3. สนับสนุนเครือ่งมอื งบประมาณใหพ้ืน้ที่

การดแูลผูป่้วย DM/HT 
1. ชีแ้จงและถา่ยทอดแนวทางการด าเนนิงานทางไลนผ์ูป้ฏบิตังิาน 
และอยูร่ะหวา่งการด าเนนิงานจัดประชมุ

2. จัดประชมุเชงิปฏบิตักิารการจัดอาหารทีเ่หมาะสมส าหรับป้องกนัและ
ควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง จังหวดัปัตตาน ีปีงบประมาณ 2562
เพือ่พัฒนาระบบบรหิารจัดการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรและเครอืขา่ย
เฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง ในวนัที ่12 – 13 
ธนัวาคม 2561

3. สนับสนุนเครือ่งมอื งบประมาณใหพ้ืน้ทีไ่ดต้ามแผนการด าเนนิงาน



สถานการณ์

- อตัราผูป่้วย DM และ HT ทีค่วบคมุไดม้แีนวโนม้ดขี ึน้ ปี 2561 DM = รอ้ยละ 16.14 
HT = รอ้ยละ 30.52 (ภาพประเทศ DM = รอ้ยละ 26.91/HT = รอ้ยละ 41.74)

รอ้ยละผูป่้วยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงูควบคมุได ้(DM≥รอ้ยละ 40, HT≥รอ้ยละ 50)

ขอ้เสนอแนะ

ตดิตามการด าเนนิงานอยา่งสม า่เสมอ และตอ่เนือ่ง



จัดท า Weekly report ปี 2561
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 - 51

ระดับความส าเรจ็ของจังหวัดในการพฒันาศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 

และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้จริง

นพ.สสจ.ปัตตานี ,ผชช.ว.
ผ่านการฝึกอบรม ICS   

ผลการด าเนินงาน
แผนการด าเนินงานในปี 2562

- พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
- แผนการเข้ารับการอบรมฝึกอรม ICS 

- ผชช.ส.
- ผอ.รพ.ปัตตานี
- หน.ภารกิจ SAT  และ Operation

โอกาสส าเร็จและพัฒนา

พัฒนาความรู้แก่บุคลากรในแต่ละภาระกิจ
ตามโครงสร้าง ICS / EOC ให้เข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ แนวทางการปฏิบัติงานมากขึ้น   

โรคหัด

ประเด็นที่ 5 :  ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ตัวชี้วัด 7 :  ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์

(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

- Activate EOC  
22 ต.ค.61 –2 ม.ค. 62



อ าเภอ A B รอ้ยละ
เมืองปัตตานี 33 6 18.18
โคกโพธิ์ 6 0 0
หนองจิก 6 1 16.67
ปะนาเระ 8 2 25.0
มายอ 4 0 0
ทุ่งยางแดง 6 4 66.67
สายบุรี 16 3 18.75
ไม้แก่น 1 0 0
ยะหริ่ง 9 2 22.22
ยะรัง 13 2 15.38
กะพ้อ 1 0 0
แม่ลาน 2 2 100
รวม 105 22 20.95

ที่มา : รายงาน HDC (9 มกราคม 2562)

สถานการณ์วัยรุ่น จ.ปัตตานี (ไตรมาส 1/2562)

1. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี : 2.82 ต่อพัน (ไม่เกินร้อยละ 38 ต่อพัน)
2. ตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี : ร้อยละ 20.95 (ไม่เกินร้อยละ 14.5)
3. การคุมก าเนิดกึ่งถาวร : ร้อยละ 0 (ร้อยละ 80)

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์และ
สถานบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน(YFHS) 100%

ตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี

A = จ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร 
B = จ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีท่ีมารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตรทั้งหมด ครรภ์ที่ 2 ขึ้นไป

 < ร้อยละ 14.5  
มากกว่าร้อยละ 14.5

ยะหริ่ง
ปะนาเระ

สายบุรี

ไม้
แก่นกะพ้อ

ทุ่งยางแดง

มายอยะรัง   

เมือง

หนองจิก

โคกโพธิ์
แม่ลาน

หัวข้อ : 6 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ตัวช้ีวัด : 7 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี  (เป้าหมาย : ไม่เกิน 38 ต่อ 1,000 ประชากร)

ข้อค้นพบ โอกาสพัฒนา

▪ ตั้งครรภ์ซ้ าสูง คุมก าเนิดกึ่งถาวรต่ า • ส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนครอบครัว 
และการเข้าถึงบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวร

▪ ประเมินรับรอง YFHS ซ้ าปี 2562 : 
รพ.ปัตตานี และ รพ.สายบุรี

• ทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด และศูนย์อนามัย
เยี่ยมเสริมพลัง



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

อ าเภอ/
จ านวน อสม. (ปี

2561)
เป้าหมายฯ

(อสม.1;ผู้สูบฯ3)

ผลงานเลิกสูบบุหรี่60-62

เลิกสูบฯ
ได้นาน 6 M

ร้อยละ

เมืองปัตตานี 783 2,349 1 0.04

โคกโพธ์ิ 880 2,640 38 1.44

หนองจิก 760 2,280 6 0.27

ปะนาเระ 454 1,362 18 1.32

มายอ 488 1,464 18 1.23

ทุ่งยางแดง 217 651 0 0.00

สายบุรี 787 2,361 65 2.75

ไม้แก่น 160 480 1 0.21

ยะหริ่ง 801 2,403 31 1.29

ยะรัง 814 2,442 8 0.33

กะพ้อ 208 624 0 0.00

แม่ลาน 244 732 2 0.27

รวม 6,596 19,788 188 0.95

เขต 12 63,259 189,777 5,598 2.95

ประเทศ 1,040,000 3,120,000 80,747 2.59

โอกาสการพัฒนา ข้อเสนอแนะ

1.ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เลิก
บุหรี่บางส่วน ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล
ในระบบ HDC 

1.การเข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มองค์กรชมรมที่ท า
กิจกรรมการเลิกบุหรี่ น าข้อมูลเข้าสู่ระบบ HDC

2.ความส าเร็จของผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ 6 เดือน 
ยังมีจ านวนน้อย

2..ให้มีการด าเนินงานเชิงรุก เช่น เน้นบ้านที่มี
เด็กเล็ก มีผู้ป่วยติดเตียง หรือมีโรคเรื้อรัง
3. พัฒนาคุณภาพคลินิกบ าบัดผู้สูบบุหรี่ของ
สถานบริการ
4. ให้ อสม. ติดตาม กระตุ้นเตือน ให้ก าลังใจ 

อย่างต่อเนื่อง
5.ประกาศเกียรติคุณตัวอย่าง/มอบเกียรติบัตร 
(ระดับ จว. และทีมงานระดับอ าเภอดีเด่น)

ผลงานเด่น&ปัจจัยความส าเร็จ

1. ถ่ายทอดการด าเนนิงานแก ่อสม.ในทุกระดับ/อบรมเสริมทักษะศกัยภาพเครือขา่ย อสม./
ผู้น าชุมชน/ผู้น าศาสนาให้มีทกัษะในการช่วยเลิกบหุรี่   

2. มีชุมขนปลอดบุหรี่ตน้แบบ    จ านวน 46 ชุมชน
3.มัสยิดปลอดบุหรี ่ต้นแบบ  อ าเภอ มายอ ,หนองจิก จ านวน 4 แห่ง   
4. โรงเรียนปลอดบุหรี่ตน้แบบ จ านวน 7 แห่ง   

แหล่งข้อมูล HDC แฟ้ม specialpp ณ 10/01/62 



ประเด็นปัญหาในพื้นที่
ของจังหวัดปัตตานี

ไข้เลือดออกโรคเรื้อน

โรคหัด

โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่



0 2 5 1 2 2 2 3
50

551

779

385

4
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

จ านวนผู้ป่วยไข้ออกผื่น
จ.ปัตตานี ณ วันที่ 1 ม.ค 61 – 2 ม.ค.2562

จ านวน( ราย)

ที่มา http://www.Eadicationthai.com

เดือน

ตาย
8 ราย

ตาย 
2 ราย



อ าเภอ จ านวนผู้ป่วย (ราย)

ยะหร่ิง 11
หนองจิก 8

มายอ 7
เมือง 5
ยะรัง 4

แมล่าน 3
ทุง่ยางแดง 2

สายบรีุ 1
โคกโพธ์ิ 1

จ านวนผู้ป่วยไข้ออกผื่น (ระหว่างวันที่ 1-10 ม.ค. 62)

ท่ีมา http://www.eradicationthai.com



ยอดผู้ป่วย Admit สะสม 205 ราย
ปอดบวม 162 ราย
On Ventilator 35 ราย
รับ Refer 55 ราย



จ านวนผู้ป่วยไข้ออกผื่นจ าแนกรายอาชีพ/อายุ โรงพยาบาลปัตตานี

อยู่บ้าน/ศพด./สถานที่รับเลี้ยง
ร.ร.อนุบาล
ร.ร.ประถมศึกษา
ร.ร.มัธยมศึกษา

อุดมศึกษา



จ านวนวัคซีนหัดรณรงค์ที่สนับสนุนให้ สสจ.ในเขต 12

จังหวัด วัคซีน MMR (โดส๊) วัคซีนMR (โดส๊) วัคซีน MMR (สปสช.) รวม

ยะลา 3,144 15,470 25,000 43,614

ปัตตานี 18,000 41,500 15,000 74,500

นราธิวาส 17,985 39,540 15,000 72,525

สงขลา 13,325 4,030 5,000 22,355



ท่ีมา HDC 04-01- 62

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี 
(fully immunized) จังหวัดปัตตานี งวด 1/2562
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สปสช. สนับสนุน ให้สถานบริการรายละ 500 บาท 
ในกรณีเพิ่ม ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา



สิ่งที่ค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1.จ านวนผู้ป่วยในพื้นที่ลดลง บางอ าเภอไม่พบ
ผู้ป่วยใหม่ในช่วงวันที่ 1-10 ม.ค.62 แต่บาง
อ าเภอยังพบผู้ป่วยต่อเนื่อง

1. เร่งรัด ค้นหา สอบสวน และติดตามผู้สัมผัส 
อย่างต่อเนื่อง 

2. การด าเนินงานให้วัคซีนหัดในโรงเรียน ยังพบ
ปัญหาความร่วมมือจากผู้ปกครอง

2. ควรจัดประชุมเพื่อสื่อสารให้ครูแกนน าสุขภาพ 
มีความรู้  ทัศนคติที่ดีกับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค เพื่อช่วยสนับสนุนการให้ข้อมูลกับผู้ปกครอง

3. การปรับเปลี่ยน ผู้รับผิดชอบงาน 3. Refresher course EPI



สถานการณ์โรคเรื้อนจังหวัดปัตตานี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
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รายใหม่ทั้งหมด เด็ก พิการระดับ2

จ านวน

สคร.ที1่2 สงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อ าเภอ
จ านวน

ประชากร
31 ธ.ค. 61

ผู้ป่วยใน
ทะเบียนรักษา
ข้อมูล ณ
31 ธ.ค.61

PR
ต่อ

10,000
ประชากร

ผู้ป่วยใหม่
1 ม.ค. –

31 ธ.ค.61

DR
ต่อ100,000
ประชากร

เมืองปัตตานี 132,628 3 0.23 1 0.75
โคกโพธิ์ 68,180 0 0.00 0 0.00
หนองจิก 79,856 1 0.13 1 1.25

ปะนาเระ 46,336 3 0.65 1 2.16

มายอ 60,333 0 0.00 0 0.00
ทุ่งยางแดง 23,983 1 0.42 0 0.00
สายบุรี 69,844 5 0.72 1 1.43

ไม้แก่น 12,637 0 0.00 0 0.00
ยะหริ่ง 87,540 7 0.80 1 1.14

ยะรัง 93,131 2 0.21 0 0.00
กะพ้อ 18,452 1 1.08 0 0.00
แม่ลาน 16,876 0 0.00 0 0.75
12 อ าเภอ 709,796 23 0.32 5 0.70

จ านวนผู้ป่วยใหม่ ตั้งแต่ปี 2553 -31 ธ.ค.61

ข้อชื่นชม ข้อเสนอแนะ
-จังหวัดมีการติดตามอย่างเข้มข้น ในปี2561
จึงไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เป็นเด็ก และพิการ

-ผู้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล มีการ
ปรับเปลี่ยนงานในบางปี จึงควรมีการอบรมฟื้นฟูความรู้
เรื่องโรคเรื้อน

อ าเภอที่พบผู้ป่วยใหม่ ตั้งแต่ปี 2553 -31 ธ.ค.61



อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดปัตตานี ปี 2551-2561
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เขต 12 มี
รูปแบบการระบาด
แบบ 1 ปี เว้น 2 ปี 
คาดว่าปี 2562 

จะเกิดการระบาดของโรค

ปี



จ านวนป่วยโรคไข้เลือดออกรายอายุ/อาชีพ จังหวัดปัตตานี ปี 2561
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ครู อื่นๆ ไม่ทราบ/ในปกครอง นักบวช

อายุ



ผลจากการสอบถามโรงเรียนแห่งหนึ่งเรื่องกิจกรรมโรคไข้เลือดออก

มีนโยบายการด าเนินการเกี่ยวกับไข้เลือดออกร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ การเฝ้าระวังโรคเข้าไปในหลักสูตรสุขศกึษา 

และประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง

มีกิจกรรมการเฝ้าระวังโรคในชั่วโมงชุมนุมห้องพยาบาล และ อย.น้อย

เมื่อมีนักเรียนป่วยในโรงเรียนได้ติดต่อไปยัง รพ.สต เพื่อด าเนินการรักษา และควบคุมโรค

ต้องการให้หน่วยงานสาธารณสุขมาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ 

และโรคอุบัติใหม่ก่อนการระบาด



การประเมินผลการควบคุมโรคที่น าโดยยุงลาย
เชิงคุณภาพในพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก

จังหวัดปัตตานี

9-11 มกราคม 2562



ผลการประเมินการควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงคุณภาพ

อ าเภอ ต าบล หมู่ที่
บ้าน

ส ารวจ

บ้านได้รับ
การพ่น
ในบ้าน

ร้อยละ
ที่ได้รับการพ่น

(ส ารวจ)

การส ารวจลูกน้ า

HI CI Key container

บ้านพบ
ภาชนะ

ส ารวจ พบ

ยะหริ่ง บางปู 3 10 1 10.00 2 39 3 20.00 7.69 น้ าใช้, น้ าเลี้ยงสัตว์

ยะรัง ปิตุมุดี 1 5 1 20.00 2 12 2 40.00 16.67
ภาชนะอื่นๆ, 
น้ าเลี้ยงสัตว์

หมู่ที่ 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง  พ่นในบ้าน  1  หลัง พ่นเฉพาะนอกบ้าน  9 หลัง
หมู่ที่ 1 ต.ปิตุมุดี อ.ยะรัง   พ่นในบ้าน  1  หลัง พ่นเฉพาะนอกบ้าน  4 หลัง 



ผลการประเมินการควบคุมโรคชิคุนกุนยาเชิงคุณภาพ

อ าเภอ ต าบล หมู่ที่
บ้าน

ส ารวจ

บ้านได้รับ
การพ่น
ในบ้าน

ร้อยละ
ที่ได้รับการพ่น

(ส ารวจ)

การส ารวจลูกน้ า

HI CI Key container

บ้านพบ
ภาชนะ

ส ารวจ พบ

ยะหริ่ง บางปู 3 16 1 6.25 9 55 11 56.25 20.00
น้ าใช้,

ภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว

ยะรัง สะนอ 1 7 1 14.29 6 27 8 85.71 29.63 น้ าใช้, ยางรถยนต์เก่า

หมู่ที่ 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง  พ่นในบ้าน  1  หลัง พ่นเฉพาะนอกบ้าน  14 หลัง  
หมู่ที่ 1 ต.สะนอ อ.ยะรัง   พ่นในบ้าน  1  หลัง พ่นเฉพาะนอกบ้าน  6 หลัง  



ผลการประเมินมาตรการ 3-3-1

อ าเภอ ต าบล หมู่ที่
รายงานเคสผู้ป่วย

ภายใน 3 ชม.
สอบสวนโรคภายใน 

3 ชม.
ควบคุมโรคภายใน 

1 วัน

ไข้เลือดออก ยะหริ่ง บางปู 3 ✓ ✓ 

ยะรัง ปิตุมุดี 1 ✓ ✓ ✓

ชิคุนกุนยา ยะหริ่ง บางปู 3 ✓ ✓ 

ยะรัง สะนอ 1 ✓ ✓ ✓




