
สรปุผลการตรวจราชการและนเิทศงาน  
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ประเด็นในการตรวจราชการและนเิทศงาน (6 ประเด็นหลกั/9 KPIs) 

ประเด็น จาํนวนตวัชีว้ดั 

1. กลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั (Mother & Child 
Health) 

2 

2. GREEN & CLEAN Hospital 1 

3. กลุม่วยัสงูอาย ุ 1 

4. NCD 1 

5. ระบบตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ 1 

6. กลุม่วยัเรยีน/วยัรุน่ 1 

ประเด็นเพิม่เตมิ โรคทีเ่ป็นปญัหาในพืน้ที ่ 2 

รวม 9 2 



 
  

 
  

Small success  ผลการดําเนนิงาน  

1. มขีอ้มลู วเิคราะหแ์ละแนวทางแกไ้ข              1. มขีอ้มลู ปี 61-62 มกีารน าขอ้มลูมาวเิคราะหม์แีนว 
     ทางแกไ้ข 

2. มรีะบบการจัดเก็บและตดิตามขอ้มูล  2. ทกุรพ.มกีารจัดเก็บขอ้มลูภาวะเสีย่งในหญงิตัง้ครรภ ์และม ี
     การท าทะเบยีนตดิตามขอ้มูลความเสีย่งอยา่งเป็นระบบ  

3. มมีาตรการขอ้เสนอเชงินโยบาย 
     ถา่ยทอดสู ่การปฏบิตั ิ             

 3. มกีารประชมุขบัเคลือ่นงานแม่และเด็ก  มกีารจัดท า CPG 
     Standing Order  PPH,  PIH , Prolong 2nd Stage   
     โรคหัวใจ, Safe  Abortion และ Preterm 

4. ปรับปรุงคณุภาพ ประสทิธภิาพงานระบ ุ
    ถงึปัจจัยเสรมิทีท่ าใหบ้รรลเุป้าหมาย  

4. โรงพยาบาลทกุแหง่ผา่นการประเมนิตามมาตรฐานอนามัยแม่และ 
    เด็ก ครบ 3 ปี ไดรั้บการ Re – Accredit  จากทมีจังหวดั   

5. แผนปฏบิตักิาร (Action plan)   5. มแีผนการพัฒนาศกัยภาพ, พัฒนา Seamless referral  
     system ,จัดZone สตูแิพทย ์, ม ีConference Near Miss 
    Case ครรภเ์สีย่งสงู 

6. การบรหิารจัดการเพือ่ลดการตายมารดา  6. มกีารประชมุ Dead  case conference มแีนวทางแกปั้ญหา 

7. ประชมุ MCH board 3 เดอืน 1 ครัง้   7. มแีผน การจัด ประชมุในไตรมาส 2  

ประเด็นที ่1 การพฒันาสขุภาพ กลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั 
ตวัชีว้ดั : 1 อตัราสว่นการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไมเ่กนิ 35 ตอ่การเกดิมชีพีแสนคน) 
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รอ้ยละการคดักรองภาวะเสีย่งทางอายรุกรรมในหญงิต ัง้ครรภ ์จ.สงขลา 
ปีงบประมาณ 2561 -2562 (ต.ค.61-ม.ค.62) 

รอ้ยละการวางแผนครอบครวัในหญงิหลงัคลอดทีม่ภีาวะเสีย่งของ อ.สะเดา จ.สงขลา ปี งบประมาณ 2561      
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ยากนิ ยาฉีด ยาฝัง หว่งอนามัย ถงุยางอนามัย ท าหมัน 

ปี61 n=9,438 

ปี62 n= 4,264 

จ านวนแมก่ลุม่เสีย่งทัง้หมด  76 คน 

จ านวนแมก่ลุม่เสีย่งทีค่มุก าเนดิ 54 คน 

ทีม่า : HDC 

ทีม่า : จากการส ารวจ 
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ขอ้คน้พบ โอกาสในการพฒันา 

1. รพช. ยงัขาดการฝึกการชว่ยเหลอืภาวะ
วกิฤตทิางสตู ิ(เชน่ PPH ,Eclampsia,การ
คลอดตดิไหล)่ แบบสรา้งสถานการณ์จ าลอง 

1. ทกุรพ.ตอ้งซอ้มสถานการณ์ภาวะวกิฤตทิางสตูอิยา่งนอ้ย 
ทกุ 3 เดอืน  
2. จังหวัดท าแผนใหท้มีหอ้งคลอด รพศ./รพท. เป็นพีเ่ลีย้ง
ใหก้บั รพช. ฝึกซอ้มสถานการณ์ภาวะวกิฤตทิางสตูโิดยไม่
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3.ทกุรพ.ผา่นการรับรองการรับรองมาตรฐาน
อนามยัแมแ่ละเด็ก ( ปี 62 รพศ.หาดใหญ ่
ครบ  Re – Accredit  3 ปี จากทมีสว่นกลาง ) 

3.ใหร้พ.เตรยีมความพรอ้มในการรับรอง Re -Accredit 
มาตรฐานอนามยัแมแ่ละเด็ก  จากทมีสว่นกลาง ตามแผน ทีไ่ด ้
ประสานไว ้ 5-6  สงิหาคม  62 

อตัราสว่นการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไมเ่กนิ 35 ตอ่การเกดิมชีพีแสนคน) 

 
สิง่ดีๆ  

มโีครงการจัดบรกิารป้องกนัและควบคมุการตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเสีย่ง (งบ สปสช.) : อ าเภอนาทว ี
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ครอบคลมุตรวจพฒันาการ สงสยัลา่ชา้ ตดิตามได ้

    มากกวา่รอ้ยละ 20   
    รอ้ยละ 10.1–19.9  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

 ตดิตามได ้รอ้ยละ90.1-100  

 ตดิตามได ้รอ้ยละ70-90  

 ตดิตามได ้ตํา่กวา่รอ้ยละ70   

  สมวยัมากกวา่รอ้ยละ 85   

  รอ้ยละ 80- 84.99 

ตํา่กวา่รอ้ยละ 80 

   ครอบคลุมรอ้ยละ 90.1-100   

   รอ้ยละ 80 - 90 

ตํา่กวา่รอ้ยละ 80 

สมวยัท ัง้ส ิน้ 

หวัขอ้ : 1.1 การพฒันาสขุภาพ กลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั 
ตวัชีว้ดั : 2. รอ้ยละของเด็กอาย ุ0 – 5 ปี มพีฒันาการสมวยั (เป้าหมาย : รอ้ยละ 85) 
              3. รอ้ยละของเด็ก อาย ุ0 - 5 ปี สงูดสีมสว่น ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 57 และสว่นสงูเฉลีย่ทีอ่าย ุ5 ปี  
               (เพศชาย 113 เซนตเิมตร / เพศหญงิ 112 เซนตเิมตร) 

ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่11 กมุภาพนัธ ์2562 



ขอ้มลูพฒันาการเด็กปฐมวยั   
จงัหวดัสงขลา (ต.ค.- ธ.ค.61) 

  อําเภอ 
รอ้ยละ 

การคดักรอง 
(รอ้ยละ 90) 

รอ้ยละ 
สงสยัลา่ชา้ 

(ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 
20) 

รอ้ยละ 
ตดิตามได ้

(มากกวา่รอ้ยละ90) 
สมวยัหลงัตดิตาม 

รอ้ยละ 
พฒันาการสมวยั(ไมต่ํากวา่

รอ้ยละ 85) 

เมอืงสงขลา    96.23     37.61     95.49         99.41     98.09  

สทงิพระ    99.73     15.32     85.96         97.96     97.58  

จะนะ    96.78     22.45     88.09       100.00     97.33  

นาทว ี    96.34     36.47     90.42         98.62     96.05  

เทพา    97.74     21.10     95.83         98.37     98.79  

สะบา้ยอ้ย    90.99     20.20     87.00       100.00     97.37  

ระโนด    98.97     41.19     96.86         98.70     98.19  

กระแสสนิธุ ์    90.29     31.18     96.55       100.00     98.92  

รตัภมู ิ    97.84     21.17     91.41         96.64     97.53  

สะเดา    73.34     24.35     91.30         97.35     97.29  

หาดใหญ ่    75.34     31.68     95.49         99.64     98.46  

นาหมอ่ม    96.09     23.26     87.50       100.00     97.09  

ควนเนยีง  100.00     19.29   100.00         94.44     98.93  

บางกลํา่    99.70     23.28     96.15         97.33     98.51  

สงิหนคร    98.98     28.63     97.76         95.41     98.07  

คลองหอยโขง่    87.72     33.00     78.79         98.08     92.50  

จ.สงขลา    89.98     27.02     92.97         98.56     97.74  

เขต 12    90.75     27.41     86.96  98.98    96.18  

ประเทศ    84.02     23.41     82.55  98.67    95.66  

ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่11 กมุภาพนัธ ์2562 



มากระตุน้ 32 คน                   
( 47.76 % ) 

ทีม่าขอ้มูล: HDC ณ วนัที ่ 12 ก.พ. 62 

อยูร่ะหวา่งการตดิตาม 27 คน   
(40.29% ) 

ตดิตามไมไ่ด ้8 คน 
(11.94% ) 

รอ้ยละ 40 ของเด็กพฒันาการลา่ชา้ไดร้บัการกระตุน้พฒันาการดว้ย TEDA 4I 

สง่ตอ่ทันทีจ่ากการคัดกรองดว้ยเครือ่งมอื DSPM 1 จ านวน 29 ราย ไมส่มวัยหลังกระตุน้ DSPM 2 จ านวน  38 ราย 

เด็กพฒันาการลา่ชา้  
ท ัง้หมด 67 ราย 

รอบแรก 

เป้าหมาย รอ้ยละของเด็กพฒันาการลา่ชา้ไดร้บัการกระตุน้ ดว้ย TEDA 4I รอ้ยละ 60 
 

ปี 2562 

         กระตุน้ 
         อยูร่ะหวา่งการตดิตาม 
         ไมพ่บลา่ชา้(ควรทบทวน) 
         ขาดการตดิตาม 

 

มกีารพัฒนา รพสต.ทีม่คีวามพรอ้มใหเ้ป็น 
Nodeในการกระตุน้พัฒนาการ 

อ.ระโนด 

อ.สทิงพระ 

อ.กระแสสินธิ์ 

อ.สิงหนคร อ.ควนเนียง 

อ.รัตภูมิ อ.บางกล ่า 
อ.หาดใหญ่ 

อ.สะเดา 

คลองหอยโข่ง 
อ.นาหม่อม 

อ.จะนะ 

อ.นาทวี 

อ.เทพา 

อ.สะบ้าย้อย 

สงขลา 



การเฝ้าระวงัการเจรญิเตบิโตเด็ก อาย ุ0 - 5 ปี  
จงัหวดัสงขลา (ไตรมาส 1) 

   รอ้ยละ 57ขึน้ไป 
   รอ้ยละ 48 – 56.99 
ตํา่กวา่รอ้ยละ 48 

การคดักรอง 

   รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 
   รอ้ยละ 50 – 79.99 
ตํา่กวา่รอ้ยละ 50 

ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่11 กมุภาพนัธ ์2562 

ระโนด 

กระแส
สนิธุ ์ สทงิ

พระ 

สงิหนคร 
           
เมอืง
สงขลา 

ควนเนียง 

บางกล า่ รัตภมู ิ

หาดใหญ่ นา
หมอ่ม จะนะ 

เทพา 

สะบา้ยอ้ย 

นาทว ี
สะเดา 

คลองหอยโขง่ 

ระโนด 

กระแส
สนิธุ ์ สทงิ

พระ 

สงิหนคร 
           
เมอืง
สงขลา 

ควน
เนียง 

บางกล า่ รัตภมู ิ

หาดใหญ่ นา
หมอ่ม จะนะ 

เทพา 

สะบา้ยอ้ย 

นาทว ี
สะเดา 

คลองหอยโขง่ 

สูงดสีมสว่น 



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 
จงัหวดัสงขลา (ไตรมาส 1) 

   นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5   

   รอ้ยละ 5-6.99 

รอ้ยละ 7 ขึน้ไป 

ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่11 กมุภาพนัธ ์2562 

ระโนด 

กระแส
สนิธุ ์ สทงิ

พระ 

ควน
เนยีง 

บางกลํ่า รตัภมู ิ

หาดใหญ ่ นา
หมอ่ม จะนะ 

เทพา 

สะบา้ยอ้ย 

นาทว ี
สะเดา 

คลองหอยโขง่ 

           
เมอืง
สงขลา 

สงิหนคร 

ระโนด 

กระแส
สนิธุ ์ สทงิ

พระ 

สงิหนคร 
ควนเนยีง 

บางกลํ่า รตัภมู ิ

หาดใหญ ่ นา
หมอ่ม จะนะ 

เทพา 

สะบา้ยอ้ย 

นาทว ี
สะเดา 

คลองหอยโขง่ 

           
เมอืง
สงขลา 

ระโนด 

กระแส
สนิธุ ์ สทงิ

พระ 

สงิหนคร ควน
เนยีง 

บางกลํ่า รตัภมู ิ

หาดใหญ ่ นา
หมอ่ม จะนะ 

เทพา 

สะบา้ยอ้ย 

นาทว ี
สะเดา 

คลองหอยโขง่ 

           
เมอืง
สงขลา 



สิง่ดีๆ   

- มกีารขบัเคลือ่นตาํบลมหศัจรรย ์1000 วนัแรกของชวีติ  
   ขบัเคลือ่นเป็นรปูธรรม :รพ.สต.โคกเนยีน ต.ทา่โพธิ ์
   อ.สะเดา  

https://drive.google.com/open?id=1CG9TCoTOKI2lxjq5xwfzjlKeRVEuTxBt 

สิง่ทีพ่บ ขอ้เสนอแนะ 

- บางตาํบลคน้พบเด็กสงสยัลา่ชา้ในคร ัง้
แรก สงู แตห่ลงัตดิตาม 30 วนั สมวยั 
(เขม้คร ัง้แรก ปลอ่ยคร ัง้ที ่2) 

- สุม่ประเมนิมาตรฐานการประเมนิพฒันาการ 
(จงัหวดัมแีผนการประเมนิคณุภาพการประเมนิ 
DSPM) 

- เด็กเตีย้ เด็กผอม  อว้น และขาดการนํา
ขอ้มลูการเจรญิเตบิโตมาวเิคราะห์
แกป้ญัหา 

- พืน้ทคีวรทบทวนขอ้มลู  วเิคราะหส์าเหตภุาวะทพุ
โภชนาการ  นํามาแกป้ญัหา  
- จงัหวดั  นําผลการวเิคราะหม์าวางแผนอบรมฟ้ืนฟู
ระบบเฝ้าระวงั  
(จงัหวดัมแีผนการดาํเนนิงานเรือ่งอบรมฟ้ืนฟู ฯ) 



หวัขอ้ที ่2 GREEN & CLEAN Hospital 
ชือ่ตวัชีว้ดัท ี ่3  รอ้ยละของโรงพยาบาลทีพ่ฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์(GREEN & CLEAN Hospital) 

ทีม่า: รายงานจากสสจ.สงขลา ณ วนัที ่25 ม.ค. 62       

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

ทกุจงัหวดัมแีผนในการ

ขบัเคลือ่น และประเมนิ   

(Re-accreditation) 

โรงพยาบาล GREEN & 

CLEAN Hospital 

1. โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์

ระดบัพืน้ฐานขึน้ไปรอ้ยละ 

100 

2. โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์

ระดบัดขี ึน้ไป รอ้ยละ 80 

โรงพยาบาลผา่น

เกณฑร์ะดบัดขี ึน้ไป 

รอ้ยละ 85 

1. โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์             

ระดบัดมีากขึน้ไป รอ้ยละ 40 

2. โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์ 

ระดบัดมีากPlusอยา่งนอ้ย

จงัหวดัละ 1 แหง่ 

ระดบัจงัหวดั 

- มกีารแผนการขับเคลือ่นและประเมนิโรงพยาบาล

GREEN&CLEAN Hospital 

- มกีารจัดคณะกรรมการ GREEN & CLEAN Hospital ระดับจังหวัด 

(โดยบรูณาการรว่มกับทกุกลุม่งาน ประกอบดว้ย อวล. คบ. ฯลฯ) 

ระดบัโรงพยาบาล 

- รพ.ทกุแหง่มแีผนการด าเนนิงาน GREEN&CLEAN Hospital 

- รพ.ทกุแหง่มกีารประเมนิตนเองและแจง้ใหจั้งหวัดทราบ 

ปจัจยัแหง่ความสาํเร็จ 

ผลการดาํเนนิงาน 
เป้าหมาย 19 แหง่ 

ระดบัดมีาก 7 แหง่ 
(36.84) 

ระดบัด ี 9 แหง่ 
(47.37) 

ระดบัพืน้ฐาน 3 แหง่ 
(15.79) 

ระโนด 

กระแส
สนิธุ ์

สทิ
ง

พร
ะ 

ควน
เนยีง 

รตัภมู ิ

หาดใหญ ่
นา

หมอ่
ม 

จะนะ 

เทพา 

สะบา้ยอ้ย 

นาทว ี
สะเดา 

คลองหอย
โขง่ 

สงิ
หนคร 

บาง
กลํา่ 

           
เมอืง
สงขล
า 

ผลการดาํเนนิงานรอบ  6 เดอืน 

รพ.ผา่นพืน้ฐานขึน้ไป 100% ผา่น 

รพ.ผา่นระดบัดขี ึน้ไป 84.21% ผา่น 

12 



กําหนดเป้าหมาย 
ในการดําเนนิงานปี 

2562 

การประเมนิรบัรอง เป้าหมาย 

ระดบัดมีากPlus 8 แหง่  ไดแ้ก ่รพ.หาดใหญ ่รพ.สทงิพระ  รพ.สะบา้ยอ้ย รพ.บางกล ่า 
รพ.เทพา  รพ.สงขลา รพ.ควนเนยีง รพ.คลองหอยโขง่ 
หมายเหต ุ: รพ.สะบา้ยอ้ย มคีวามพรอ้มและสามารถเป็นตน้แบบ
ระดบัดมีาก Plus 

ระดบัดมีาก 
ระดบัด ีหรอื สงูกวา่ 

ทกุแหง่ทีเ่หลอื 
 

ปญัหา/ขอ้จาํกดั ขอ้เสนอแนะ 

โรงพยาบาลบางแหง่ภาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ 
(ถงุแดงและภาชนะบรรจุมลูฝอยตดิเชือ้มคีม) พบวา่มภีาชนะ
บรรจุมลูฝอยตดิเชือ้ บางชิน้ไมแ่สดงเครือ่งหมายและคํา
เตอืนบง่บอกใหบ้คุคลทั่วไปทราบ 

- ใหด้ าเนนิการตามมาตรฐานการจัดการมลูฝอยตดิเชือ้  
ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยก าจัดมลูฝอยตดิเชือ้ พ.ศ. 2545 
(ภาชนะบรรจุมลูฝอยตดิเชือ้ทกุขนาด) 

ขยะตดิเชือ้ของรพ.สต. พบวา่บางอ าเภอเก็บขนไมไ่ด ้
มาตรฐานและขาดขอ้มลูปรมิาณขยะ 
 

- รพ.แมข่า่ยควรใหบ้รกิารเก็บขนมลูฝอยตดิเชือ้ของ รพ.สต.
เพือ่ใหไ้ดต้ามมาตรฐานหรอืจัดรปูแบบการเก็บขนมลูฝอยตดิเชือ้ที่
มคีวามปลอดภัย 
- รพ.สต. ทกุแหง่ใหบั้นทกึปรมิาณมลูฝอยตดิเชือ้เพือ่สง่ให ้รพ.
แมข่า่ยรายงานขอ้มลูในโปรแกรมก ากับการขนสง่มลูฝอยตดิเชือ้ 

รพ.บางแหง่ขาดการวเิคราะหปั์ญหา (กระบวนการขับเคลือ่น
งาน) ตามกจิกรรม GREEN 

- เพือ่เป็นการประเมนิตนเองและวเิคราะหส์ถานการณ์ ทัง้นี ้ 
เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนาตามมาตรฐานอยา่งย่ังยนื 
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87.94) 

95.87 

3.38 

0.74 

 
หวัขอ้ : 1.3 การพฒันาสขุภาพ กลุม่ผูส้งูอาย ุ
ตวัชีว้ดั : 6 รอ้ยละของตาํบลทีม่รีะบบ สง่เสรมิสขุภาพ ดแูลสขุภาพผูส้งูอายรุะยะยาว   
              Long Term Care ในชมุชน ผา่นเกณฑ ์(เป้าหมายรอบ 6 เดอืน : รอ้ยละ 55) 
 

     สถานการณ์ 
   ผูส้งูอาย ุจ.สงขลา 

ที มา ข้อมูลจาก HDC ณ 27 ม.ค .62       

ผลการดาํเนนิงาน LTC 

สงขลา เขต ประเทศ เป้า 
หมาย
รอบ 1 
รอ้ยละ 

55 

ตาํบลท ัง้หมด 127 565 7,255 

ตาํบล LTCผา่นเกณฑ ์ 71 310 5,158 

รอ้ยละตาํบล LTC ผา่น
เกณฑ ์ 55.91 54.86 71.09 

ต่าบล LTC 
    ≥ ร้อยละ 55 
     ร้อยละ 50 –54.99 
< ร้อยละ 50 

ผูส้งูอาย ุ187,382 คน  

คดิเป็น รอ้ยละ   16.34  
เขต12 รอ้ยละ    15.02  
ประเทศ รอ้ยละ  18.09 

ที มา: รายงานการติดตามงาน LTC สสจ. สงขลา 

ที มา ข้อมูล HDC ณ 10 กพ.62       

           ระโนด         
                   (25%) 

กระแสสินธุ์
(75%) สทิงพระ

(36.36) 

   สิงหนคร 
      (63.64) 

      เมือง 
(50%) 

 ควนเนียง 
   (50%) 

บางกล ่า(100%) รัตภูมิ(60%) 
    หาดใหญ่(84.62%) นาหม่อม 

(100%)      จะนะ(26.67%) 

เทพา(85.7%) 

  สะบ้าย้อย(33.33%) 

นาทวี(60%)       สะเดา(62.5%) 

คลองหอยโข่ง(75%) 

 ตําบล LTC ผา่นเกณฑ ์รอ้ยละ 55.91 
 ตําบล LTC ผา่นเกณฑ ์100 %  
           อ.บางกลํา่ อ.นาหมอ่ม  

SMALL SUCCESS 

เป้าหมาย ปี 62 รอ้ยละ 70 



ขอ้คน้พบ/ปัญหาอปุสรรค  โอกาสพัฒนา 

-อ าเภอทีม่ปีระชากรผส.สงู 
(กระแสสนิธุ ์รอ้ยละ 25.4,ระโนด รอ้ยละ 
22.8, สทงิพระ รอ้ยละ 22.5 : ต.กระดังงา 
พบ ผส.ตดิบา้น ตดิเตยีง รอ้ยละ 37.6 )  

- ขับเคลือ่นต าบล LTC ผา่นเกณฑ ์
- จัดบคุลากรเขา้อบรม CM (โดย
อบจ.,ศอ.12,สสจ.ในเดอืนมคี.62) 
 

- ผลการด าเนนิงาน ปี61    
   (ผส.พึง่พงิ 1,675คน) 
   ผส.ตดิบา้น 1,298 คน เปลีย่นเป็น   
   ตดิสงัคม 176 คน (7.31%) 
   ผส.ตดิเตยีง 377 คน เป็นตดิบา้น  
   26 คน (4.24%) 

- การใชง้าน โปรแกรม 3C ยังไมค่รอบคลมุ  
(CM,CG,CP)    
   (ชว่ยลดภาระงาน CM , ผูบ้รหิารใช ้  
    ก ากับ ตดิตามผลงานได ้) 

- เพิม่การบันทกึขอ้มลูในโปรแกรม 
3C ใหม้คีณุภาพ 
-ศอ. 12 มแีผนชีแ้จงการใชโ้ปรแกรม
รว่มกับ สปสช 12  

 การเบกิจา่ยคา่ตอบแทน CG 
  รอ้ยละ 47.14 
 (อปท.ไมม่ั่นใจในระเบยีบการ   
  เบกิจา่ย, ขาดการประสานทีด่)ี 

- สปสช.มแีผนตดิตามสรา้งความ
เขา้ใจ พืน้ที ่
- สสจ.สสอ.จัดทมีพีเ่ลีย้งรว่มระหวา่ง
ทอ้งถิน่และสธ. 

-  อบจ.สข.สนับสนุนการอบรม CM ,CG  
- สสจ.มแีผนนเิทศ,ประเมนิชมรมผส., ประกวดผลการด าเนนิงานผส. 

ขอ้เสนอแนะ 

- ควรเตรยีมความพรอ้มกลุม่ Pre –Aging (สขุภาพ,การมสีว่นรว่ม, ความมั่นคง
รายได)้ 
- เนน้กจิกรรมสง่เสรมิป้องกนั “ไมล่ม้ ไมล่มื ไมซ่มึเศรา้ กนิขา้ว  
  อรอ่ย” ในผส.กลุม่ 1 ผ่านชมรมผูส้งูอาย ุรร.ผูส้งูอาย ุและ ชมุชน 

       ระโนด 

รตัภมู ิ

     หาดใหญ ่

จะนะ 

เทพา 

 สะบา้ยอ้ย 

นาทว ี
สะเดา 

คลองหอย
โขง่ 

กระแสสนิธ ์
สะทงิพระ 

นาหมอ่ม 

เมอืงสงขลา 

ควนเนยีง 

บางกลํา่ 

สงิหนคร 

ตาํบล LTC ตน้แบบ 
ต.ทา่ชา้ง 

นวตกรรม รพ. 10,000 เตยีง 
(ดแูลครอบคลุมกลุม่พึง่พงิท ัง้หมด) 

- เทศบาลเมอืงสงิหนคร 

- ชมรมสูงอายตุน้แบบ ต.วดัขนุน 

ศนูยบ์รบิาลผูสู้งอาย ุอบจ.สงขลา 

ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน 
ต.ทบัชา้ง 

- ชมรมสูงอายตุน้แบบ  
ต.พจิติร 

- ชมรมสูงอายตุน้แบบ 
 ต.เทพา 

โรงเรยีนผูสู้งอาย ุ
ต.ทา่ชา้ง 

ตาํบล LTC ตน้แบบ 
ต.บอ่ยาง 

การศกึษาตลอดชวีติสําหรบัผูสู้งอาย ุ 
ทต.เขารูปชา้ง  

ตวัอยา่งทมีพี่
เลีย้งเขม้แข็ง 
รพ.หาดใหญ ่

- ชมรมสูงอายุ
ตน้แบบปี61  

   ต.คลองโหน 



“ศนูยบ์รบิาลผูส้งูอาย ุอบจ.สงขลา”  : เนน้สง่เสรมิ ป้องกนั ฟ้ืนฟ ู

สิง่ดดี ี: จ.สงขลา  
      ทอ้งถิน่ : อบจ.สงขลา  มนีโยบายสนบัสนุนการดแูลผูส้งูอายทุกุกลุม่ 
 มกีารจดัต ัง้ศนูยบ์รบิาลผส., สนบัสนุนอบรม CM, CG , การพฒันาศกัยภาพผส.ฯลฯ   



Small success  ผลการดําเนนิงาน 

1. เรง่รดัการคดักรอง DM ในประชากรอาย ุ
35 ปีข ึน้ไป 
 
2. มขีอ้มูลกลุม่เสีย่งเบาหวาน และปจัจยั
เสีย่งในปีทีผ่า่นมา 
  
3. กลุม่เสีย่งเบาหวานปีทีผ่า่นมาไดร้บัการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่ลดเสีย่งและตรวจ
ระดบันํา้ตาลซํา้ ≥รอ้ยละ 30 

1. อยูร่ะหวา่งการดําเนนิงานคดักรอง และบนัทกึขอ้มูล (ผล
การคดักรอง DM ภาพรวมจงัหวดั รอ้ยละ 79.32) 
 
2. มกีารใชข้อ้มูลปจัจยัเสีย่ง และผลการดําเนนิงานปี 2561 
มาวเิคราะหเ์พือ่จดัทําแผนปฏบิตักิาร ปี 2562  
 
3. กลุม่เสีย่งเบาหวานปีทีผ่า่นมาไดร้บัการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมเพือ่ลดเสีย่งและตรวจระดบันํา้ตาลซํา้ รอ้ยละ 
92.39 

ตวัชีว้ดัที ่6 : อตัรากลุม่สงสยัป่วย HT ไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น (≥รอ้ยละ 30) 
 
 Small success  ผลการดาํเนนิงาน 

1. เรง่รดัการคดักรอง HT ในประชากร 
อาย ุ35 ปีข ึน้ไป 

1. อยูร่ะหวา่งการดาํเนนิงานคดักรอง และบนัทกึขอ้มลู 
(ผลการคดักรองภาพรวมจงัหวดั รอ้ยละ 78.61) 

ขอ้มลู HDC ณ วนัที ่13 ก.พ. 2562 

ประเด็นที ่4 NCD 
ตวัชีว้ดัที ่5 : อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่งเบาหวาน(≤ รอ้ยละ 2.05) และไดร้บั
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและตรวจระดบันํา้ตาลซํา้ (≥รอ้ยละ 90)  
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 สถานการณ์เบาหวาน 

- การคัดกรอง DM ในประชากร
อาย ุ35 ปีขึน้ไป ปี 2559 – 2561 
มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ ผลงานปี 2561 
DM = รอ้ยละ 82.21 
(ภาพประเทศ DM = รอ้ยละ 86.47) 
-อตัราการตรวจระดับน ้าตาลซ ้า
ในกลุม่เสีย่งเบาหวาน มแีนวโนม้
เพิม่ขึน้  ผลงานปี 2561 = รอ้ย
ละ 94.69 (ภาพประเทศ = รอ้ย
ละ 92.78) 
-อตัราป่วยเบาหวานรายใหมจ่าก
กลุม่เสีย่ง ปี 2559 – 2560 
ลดลงแตเ่พิม่ขึน้ในปี 2561  
ผลงาน = รอ้ยละ 1.63 
(ภาพประเทศ ผลงานปี 2561  
 รอ้ยละ 1.99) 

แหลง่ขอ้มูล :   HDC วนัที ่13 ก.พ. 2562 

ตรวจนํา้ตาลซํา้ ≥ 30 %   

ตรวจนํา้ตาลซํา้ ≤ 30 %   

เป้าหมายผลลพัธก์จิกรรม 3 เดอืน : 
Pre-DM ในเขตรบัผดิชอบของ 
ปีทีผ่า่นมาไดร้บัการตรวจ 
นํา้ตาลซํา้ ≥30% 

ผลการดาํเนนิงาน 1 ต.ค.61 – 13 ก.พ. 2562 

อําเภอ กลุม่เสีย่งปี 61 ตรวจนํา้ตาลซํา้ปี 62 คดิเป็น % 

เมอืงสงขลา 1,818 1,543 84.87 

สทงิพระ 2,918 2,785 95.44 

จะนะ 3,703 3,614 97.6 

นาทว ี 2,842 2,800 98.52 

เทพา 3,443 3,232 93.87 

สะบา้ยอ้ย 1,711 1,658 96.9 

ระโนด 3,409 3,331 97.71 

กระแสสนิธุ ์ 632 608 96.2 

รัตภูม ิ 2,562 2,496 97.42 

สะเดา 5,161 4,272 82.77 

หาดใหญ่ 4,802 3,721 77.49 

นาหมอ่ม 1,236 1,189 96.2 

ควนเนียง 1,607 1,546 96.2 

บางกล า่ 997 963 96.59 

สงิหนคร 5,871 5,750 97.94 

คลองหอยโขง่ 1,483 1,325 89.35 

ภาพรวมจงัหวดั 44,195 40,833 92.39 

ประเทศ 1,675,991 1,155,260 68.93 

ประเด็นที ่4 NCD 
ตวัชีว้ดัที ่5 : อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่งเบาหวาน(≤ รอ้ยละ 2.05) และไดร้บั
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและตรวจระดบันํา้ตาลซํา้ (≥รอ้ยละ 90)  
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สถานการณ์ ปี 2561 
 ผูป่้วย DM คมุได ้ในเขตรบัผดิชอบ  = รอ้ยละ 20.06  
 ผูป่้วย HT คมุได ้ในเขตรบัผดิชอบ = รอ้ยละ 27.84 

Small success  ผลการดําเนนิงาน 

NCD Clinic Plus 
1. มแีผนดําเนนิงานและตดิตามการพฒันา
คณุภาพ NCD Clinic Plus 
 
 
 
2. ชีแ้จงและถา่ยทอดแนวทางการดําเนนิงาน 

NCD Clinic Plus 
1. จงัหวดัสงขลามแีผนดําเนนิงานโครงการสขุภาพดวีถิชีวีติคนสงขลา 
ปี 2562 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาระบบบรกิารดแูลรกัษาผูป่้วย
โรคไมต่ดิตอ่ของโรงพยาบาลทกุแหง่ใหไ้ดต้ามมาตรฐานคลนิกิ NCD 
คณุภาพ และเชือ่มโยงลงสู ่รพ.สต. รอ้ยละ 10 ของ รพ.สต.ท ัง้หมด 
(175 แหง่) 
2. ดําเนนิการชีแ้จงผา่นโครงการสขุภาพดวีถิชีวีติ คนสงขลา ปี 2562 

การดแูลผูป่้วย DM/HT  

1. ชีแ้จงแนวทางการดําเนนิงานและตวัชีว้ดัปี 2562 

 

2. พฒันาศกัยภาพบคุลากรสาธารณสขุ 

 

3. สนบัสนนุเครือ่งมอื งบประมาณใหพ้ืน้ที ่

การดแูลผูป่้วย DM/HT 
1. ดําเนนิการชีแ้จงผา่นโครงการสขุภาพดวีถิชีวีติ คนสงขลา ปี 2562 
และมกีารกําหนดระยะเวลาการตดิตามอยา่งสมํา่เสมอ 

2. สนบัสนนุบคุลากรสาธารณสขุเขา้รว่มอบรมหลกัสตูร NCD System 
Manager เพือ่วเิคราะหส์ถานการณแ์ละออกแบบระบบบรกิารสขุภาพ 

3. มกีารสนบัสนนุเครือ่งมอื งบประมาณใหพ้ืน้ทีไ่ดต้ามแผนการ
ดําเนนิงาน 

 ตวัชีว้ดัที ่10 : รอ้ยละผูป่้วยโรคเบาหวาน และโรคความดนัโลหติสงูควบคมุได ้
(DM≥รอ้ยละ 40, HT≥รอ้ยละ 50) 



ขอ้คน้พบ 

ข ัน้ตอน 1 - นพ.สสจ./รองนพ.สสจ./ผูช้ว่ยนพ.สสจ. /ผอ.รพท. /หัวหนา้กลุม่ภารกจิ Operation 
ผา่นการอบรมหลักสตูร ICS สว่นผชช.ส./ผอ.รพศ. /หัวหนา้กลุม่ภารกจิ SAT ยังไมผ่า่น 
(อยูใ่นระหวา่งปรับปรงุค าสัง่  EOC) 

ข ัน้ตอน 2 - มตีารางการปฏบิัตงิานทมี SAT รายปี รายสปัดาห ์
 - มรีายงานการตรวจสอบขา่วการเกดิโรค/ภัยสขุภาพประจ าสปัดาห ์แตย่ังไมส่มบรูณ์ 

ข ัน้ตอน 3 - อยูร่ะหวา่งการวเิคราะหค์วามเสีย่งของโรคและภัยสขุภาพ 

ข ัน้ตอน 4 - อยูร่ะหวา่งการจัดท าอัตราก าลังคนของหน่วยงาน 

ข ัน้ตอน 5 - เปิด EOC โรคหัด/โรคทีน่ าโดยยงุ/ปาบกึ 

 ประเด็นที ่5 :  ระบบตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ 
 ตวัชีว้ดั 6    :  รอ้ยละของจงัหวดัมศีนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ (EOC)  
                      และทมีตระหนกัรูส้ถานการณ์ (SAT) ทีส่ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ   
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ขอ้เสนอแนะ 

- ควรมกีารปรับค าสัง่ EOC ระดับจังหวดัใหเ้ป็นปัจจบุัน 

- เดอืนมนีาคม 62 กรม คร.จัดอบรมหลักสตูร ICS ส าหรับนักบรหิาร 

*ทกุทา่นตอ้งผา่นการอบรมหลกัสตูร ICS :  

นักวชิาการเชีย่วชาญดา้นสง่เสรมิพัฒนา (ผชช.ส) /ผอ.รพศ./หวัหนา้กลุม่
ภารกจิ SAT  

- เวร SAT แตล่ะสปัดาห ์ควรมกีารจัดท ารายงานเสนอผูบ้รหิารตามที่
ก าหนด 

 ประเด็นที ่5 :  ระบบตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ 
 ตวัชีว้ดั 6    :  รอ้ยละของจงัหวดัมศีนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ (EOC)  
                      และทมีตระหนกัรูส้ถานการณ์ (SAT) ทีส่ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ     
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  หวัขอ้ : 6 การพฒันาสขุภาพ กลุม่วยัเรยีนและวยัรุน่ 
  ตวัชีว้ดั : 7 อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15 - 19 ปี (เป้าหมาย: ไมเ่กนิ 38 ตอ่1,000 ประชากร) 

- อตัราคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ10 -14 ปี  
0.02 ตอ่พนัประชากร   (ไมเ่กนิ 1.2ตอ่พนั ) 
- อตัราคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15 -19 ปี 
 4.87 ตอ่พนัประชากร (ไมเ่กนิ 38 ตอ่พนั) 

ต ัง้ครรภซํ์า้ในหญงิอายตุํา่กวา่ 20 ปี 
 รอ้ยละ 16.99 (เป้าหมายไมเ่กนิรอ้ยละ 14.5) 

การคมุกําเนดิในหญงิอายตุํา่กวา่ 20 ปี 
:รอ้ยละ 27.45 (เป้าหมายรอ้ยละ 80)  

สถานการณ์วยัรุน่ จ.สงขลา (ไตรมาส 1/2562) (ทีม่า:  รายงาน HDC ณ 13 ก.พ. 2562) 

ปัจจยัความสาํเร็จ 

  ตดิตามเยีย่มเสรมิพลัง การด าเนนิงาน
อ าเภออนามัยการเจรญิพันธุแ์ละการพัฒนา
ระบบบรกิารทีเ่ป็นมติรกับวัยรุ่นในโรงพยาบาล 
  คณะอนุกรรมการการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาการตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น ระดับจังหวัด  มี
การขับเคลือ่นแบบบรูณการของทุกภาคสว่น 
 สง่เสรมิ/สนับสนุนการเวน้ชว่งระยะการมี
บตุรและการคมุก าเนดิกึง่ถาวรแกม่ารดาวัยรุ่น
หลังคลอด กอ่นจ าหน่าย 

ปัญหา/ขอ้จํากดั ขอ้เสนอแนะ 

- ตัง้ครรภซ์ ้าสงูกวา่คา่เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

- ใหก้ารปรกึษาการวางแผนครอบครัว
โดยเฉพาะชนดิกึง่ถาวร ตัง้แตร่ะยะ
ตัง้ครรภ ์จนถงึการตดิตามดแูลตอ่เนื่อง
หลังคลอด 
- เก็บขอ้มลูการเฝ้าระวังการตัง้ครรภแ์ม่
วัยรุ่น น ามาใชใ้นการตดิตาม ประเมนิผล
การด าเนนิงานการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาการตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น  

- ขอ้มลูการใหบ้รกิารคมุก าเนดิ
หลังคลอด สงูกวา่ขอ้มลู HDC 

- ปรับระบบการลงบันทกึขอ้มลูให ้
ครอบคลมุ ภายใน 42 วันหลังคลอด 

        

รตัภมู ิ

หาดใหญ่ 

น
า
ห
ม่
อ
ม 

จะนะ 

เทพา 

สะบา้ยอ้ย 

นาทว ี
สะเดา 

คลอง
หอย
โขง่ 

ระโนด 

กระแสสนิธ ์

สทงิพระ 

สงิหนคร 

เมอืงสงขลา 
ควนเนยีง 

บางกลํ่า 

        

รตัภูม ิ

หาดใหญ ่
จะนะ 

เทพา 

สะบา้ยอ้ย 

นาทว ีสะเดา 

คลอง
หอย
โขง่ 

ระโนด 

กระแสสนิธ ์
สทงิพระ 

สงิหนคร 

เมอืงสงขลา 
ควนเนยีง 

นาหมอ่ม 

บางกลํา่ 

        

รตัภูม ิ

หาดใหญ ่
จะนะ 

เทพา 

สะบา้ยอ้ย 

นาทว ีสะเดา 

คลอง
หอยโขง่ 

ระโนด 

กระแสสนิธ ์
สทงิพระ 

สงิหนคร 

เมอืงสงขลา 
ควนเนยีง 

นาหมอ่ม 

บางกลํ่า 

        

รตัภูม ิ

หาดใหญ ่
จะนะ 

เทพา 

สะบา้ยอ้ย 

นาทว ีสะเดา 

คลอง
หอยโขง่ 

ระโนด 

กระแสสนิธ ์
สทงิพระ 

สงิหนคร 

เมอืงสงขลา 
       ควนเนยีง 

นาหมอ่ม 

บางกลํ่า 

ตํา่กวา่ 14.5% 

มากกวา่ 14.5% 

คุมกาํเนดิดว้ยวธิสีมยัใหม ่100% 

คุมกาํเนดิดว้ยวธิสีมยัใหม ่มากกวา่80% 

คุมกาํเนดิดว้ยวธิสีมยัใหม ่นอ้ยกวา่80% 

การคมุกําเนดิกึง่ถาวร 
รอ้ยละ 66.67 (เป้าหมายรอ้ยละ 80) 

คุมกาํเนดิชนดิกึง่ถาวร 100% 

คุมกาํเนดิชนดิกึง่ถาวรมากกวา่ 80% 

คุมกาํเนดิชนดิกึง่ถาวรนอ้ยกวา่ 80% 

ผลงานเดน่ 

เปิดหอ้งเรยีนพ่อแม ่(เพศคยุไดใ้น
ครอบครัว)ของ สสอ.เมอืงสงขลา และขยาย
ผลอบรมมาสเตอรเ์ทรนเนอร ์  (MT) 8 
เทศบาล  
น ้าโมเดล ของ รพสต.เขาแกว้  (ระบบดแูล
แมวั่ยรุ่นแบบองคร์วม โดยการมสีว่นร่วมของ
ทุกภาคสว่น) 
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หวัขอ้ : การดําเนนิงานโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลกิบุหรีท่ ัว่ไทย เทดิไทอ้งคร์าชนั 
ตวัชีว้ดั :  ผูส้บูบุหรีเ่ขา้รว่มโครงการฯ และเลกิสบูบุหรีไ่ด ้ จํานวน  3  ลา้นคน (อสม.1 คน : ผูส้บูบุหรี ่3 คน)  

อําเภอ 
 

จํานวน  
อสม.  

เป้าหมายฯ 
(อสม.1;ผูส้บูฯ 3) 

ผลงานรว่มโครงการฯ 60-62 ผลงานเลกิสบูบหุรี ่60-62 

ผูส้บูฯไดร้บัการ
บําบดั 

รอ้ยละ เลกิสบูไดน้านเกนิ  6 
เดอืน  

รอ้ยละ 

เมอืงสงขลา 1,850        5,550  3,308      59.60          107  1.93 

สทงิพระ 1,057        3,171  3,037      95.77          176  5.55 

จะนะ 1,379        4,137  20,358    492.10           80  1.93 

นาทว ี 1,090        3,270  9,898    302.69          211  6.45 

เทพา 1,217        3,651  5,212    142.76          220  6.03 

สะบา้ยอ้ย 1,061        3,183  17,719    556.68          423  13.29 

ระโนด 1,342        4,026  11,334    281.52          137  3.40 

กระแสสนิธุ ์ 389        1,167  2,842    243.53           17  1.46 

รัตภมู ิ 1,165        3,495  5,344    152.90           37  1.06 

สะเดา 1,275        3,825  10,790    282.09          288  7.53 

หาดใหญ ่ 2,754        8,262  6,917      83.72          523  6.33 

นาหมอ่ม 451        1,353  2,622    193.79           32  2.37 

ควนเนียง 680        2,040  3,252    159.41          266  13.04 

บางกล ่า 419        1,257  2,418    192.36           33  2.63 

สงิหนคร 1,217        3,651  10,527    288.33          224  6.14 

คลองหอยโขง่ 361        1,083  2,240    206.83           59  5.45 

รวม  17,707      53,121  117,818    221.79       2,833  5.33 

เขต 12 63,259 189,777 309,596 163.14 6,264 3.30 

ประเทศ 1,040,000 3,120,000 2,262,812 72.53 96,056 3.08 



โอกาสพฒันา ขอ้เสนอแนะ 

1. ขาดความตอ่เนือ่งของการตดิตามการเลกิบหุรีใ่น
กลุม่เป้าหมาย 
2. จ านวนผูเ้ลกิสบูบหุรีไ่ด(้นานเกนิ 6 เดอืน) ยังนอ้ย 
 
 
 

1. อสม. ตดิตาม ความกา้วหนา้ของผูเ้ขา้รับการบ าบัด เยีย่มใหก้ าลังใจ
อยา่งตอ่เนือ่ง 
2. พัฒนาคลนิกิเลกิบหุรีท่ ี ่รพ.สต.ใหไ้ดม้าตรฐาน เพิม่  จ านวนมากขึน้  
3. ใหม้กีาร มอบเกยีรตบัิตรและชืน่ชม ทมีงานระดับอ าเภอ และจังหวัด  
ดเีดน่ 
4. ให ้ชมรม อสม.ทกุอ าเภอ รว่มขับเคลือ่นการด าเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง 
5. ใหเ้จา้หนา้ที ่บันทกึขอ้มลูผูเ้ขา้รับการบ าบัดและเลกิบหุรี ่ในระบบ 
HDC  และ Thaiphc.net ใหเ้ป็นปัจจุบัน 

ผลงานเดน่&ปจัจยัความสาํเร็จ 
ผลงานเดน่  
* ไดรั้บรางวัลส านักงานสาธารณสขุดเีดน่ระดับชาต ิเชญิชวนผูเ้ลกิสบูบหุรีใ่นโครงการ ฯ จ านวนสงูสดุ ปี 2561 
* มชีมุชนตน้แบบในการเลกิบหุรี ่4 แหง่ คอื ต.ทุง่ต าเสา อ.หาดใหญ ่,ชมุชนโคกตก อ.สะบา้ยอ้ย ,ชมุชนทุง่ใหญ ่อ.เมอืง , 
ชมุชนมว่งงาม  อ.สงิหนคร 
 *มกีารน าสมนุไพรโดยรว่มกบังานแพทยแ์ผนไทย มาใชใ้นการบ าบัดผูส้บูบหุรี ่  เชน่ผลติภัณฑ ์จากหญา้ดอกขาว , 
 ใบยา่นาง  

การด าเนนิงาน 
1. การแตง่ตัง้คณะกรรมการควบคมุบหุรีร่ะดับจังหวัด ถา่ยทอดนโยบายใหค้วามรู ้กบั จนท. ผูร้ับผดิชอบงาน   
ระดับอ าเภอ  
2. อสม.ทีส่บูบหุรีท่กุคนเขา้รว่มโครงการฯ และ  ส ารวจ ผูส้บูบหุรี ่เชญิชวนใหเ้ขา้รว่มโครงการฯ (1: 3)  
3. สง่รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มโครงการฯเขา้สูร่ะบบการบ าบัดรักษาและเจา้หนา้ทีร่ายงานผ่านระบบ HDC 
4. ขับเคลือ่นกจิกรรมรณรงคเ์ลกิบหุรีใ่นชมุชน 

แหลง่ขอ้มลู : HDC แฟ้มspecialpp  ณ  14/02/62  



ประเด็นปัญหาในพื้นที  
ของจังหวัดปัตตาน ี

โรคทีเ่ป็นปญัหาในพืน้ที ่
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โรคตดิตอ่น าโดยยงุลาย 
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สถานการณ์โรคไขเ้ลอืดออก เขตสขุภาพที ่12 
 1 มกราคม – 12 กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.2562 

ป่วย อตัราป่วย 
ตอ่ประชากรแสนคน 

ตาย อตัรา 
ป่วยตาย 

ลําดบั
ประเทศ 

ประเทศไทย 5,191 7.86 2 0.04 

ภาคใต ้ 1,304 13.92 0 0.00 1 

เขต 12 714 14.48 0 0.00 1 

สงขลา 
ปัตตาน ี
ยะลา 

นราธวิาส 
สตลู 
พัทลงุ 
ตรัง 

265 
131 
86 
108 
38 
56 
30 

18.65 
18.57 
16.39 
13.62 
11.93 
10.68 
4.67 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

4 
5 
11 
15 
18 
24 
45 
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สถานการณ์โรคไขป้วดขอ้ยงุลาย เขตสขุภาพที ่12 
 1 มกราคม – 12 กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.2562 

จงัหวดั 
ป่วย 

(ราย) 

อตัราป่วย 

(ตอ่แสน ปชก.) 

ประเทศ 1,652 2.50 

เขต 12 1,266 26.00 

ปตัตาน ี 409 57.98 

สงขลา 743 52.29 

นราธวิาส 48 6.05 

ตรงั 34 5.29 

พทัลงุ 17 3.24 

ยะลา 14 2.67 

สตลู 1 0.31 28 



แนวโนม้การเกดิโรคตดิตอ่นําโดยยงุลาย เขตสขุภาพที ่12  
พ.ศ. 2561 - 2562 
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แนวโนม้การเกดิโรคตดิตอ่นําโดยยงุลาย จงัหวดัสงขลา  
พ.ศ. 2561 - 2562 
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ความชุกชุมของลกูนํา้ยงุลายในพืน้ทีท่ ีพ่บผูป่้วยไขป้วดขอ้ยงุลาย 
อาํเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา  

พืน้ที ่ สาํรวจ 
(หลงั) 

พบ 
(หลงั) 

HI 
(รอ้ยละ) 

ตวัโมง่ 
(ตวั) 

PI 
(รอ้ยละ) 

คอหงส ์ 61 30 49.18 256 420 

คลองแห 72 25 34.72 83 115 

รวม 133 55 41.38 339 254 

มกราคม - กมุภาพันธ ์2562 

HI = รอ้ยละของบา้นทีพ่บลกูนํา้ยงุลาย (<10%) 
PI = จํานวนตวัโมง่ตอ่บา้น 100 หลงัคาเรอืน 
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32 
ทีม่า : จรวย สวุรรณบ ารงุ,2560. 



ความชุกชุมของยงุตวัเต็มวยัในพืน้ทีท่ ีพ่บผูป่้วยไขป้วดขอ้ยงุลาย 
ตําบลคอหงส ์อําเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา  

พืน้ที ่ สํารวจ ในบา้น นอกบา้น 

ยงุลายบา้น 
A.aegypti 

ยงุลายสวน 
A.albopictus 

ยงุลายบา้น 
A.aegypti 

ยงุลายสวน 
A.albopictus 

คลองเตย 10 26 - 6 11 

บา้นพกัป่าไม ้ 11 23 - 6 - 

คลองหวะ 18 38 - 7 - 

มกราคม - กมุภาพันธ ์2562 

ตรวจ PCR ยงุ 144 ตวั ในพืน้ทีห่าดใหญ ่
• ยงุลายบา้น ตดิเชือ้CHIK virus 2.6 %  
• ยงุลายสวน ตดิเชือ้CHIK virus 33.3 % 

(มอ./ธ.ค.61) 

  Asian Strain ในผูป่้วย 
(มอ./ธ.ค.61) 
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3 ระบบทีเ่ขม้แข็งโรคตดิตอ่นําโดยยงุลาย 

ระบบ 
ICS 

ระบบ 
รกัษา 

ระบบ 

เฝ้า
ระวงั 

• รา้นขายยา 
• คลนิกิเอกชน 

• จงัหวดั : ผวจ. 
• อําเภอ : นอภ. 
• ตําบล : นายก อปท. 

• ระบบแพทยพ์ีเ่ล ีย้ง 
• ระบบสง่ตอ่ DSS  24 ชม. 
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3 กลไกทีส่ําคญั 

กลไก 

กองทนุ
ตาํบล 

กลไก
โรงเรยีน
เป็นฐาน 

กลไก
พชอ. 
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1. ขยายรปูแบบการจัดการในโรงเรยีนใหค้รอบคลมุทกุอ าเภอ 

2. สสจ.และสสอ. ประเมนิการด าเนนิงานมาตรการ 3-1-1 ของพืน้ที ่

ขอ้เสนอแนะ 
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โรคทีป้่องกนัไดด้ว้ยวัคซนี 
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อตัราป่วย(ตอ่ประชากรแสนคน) ไขอ้อกผืน่/สงสยัโรคหดั    
ภาคใตต้อนลา่ง พ.ศ. 2552 – 13 ก.พ. 2562 
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อตัรา(ตอ่ประชากรแสนคน) 

พ.ศ. 

แหลง่ขอ้มลู : โครงการกําจดัโรคหดั สํานกัระบาดวทิยา  กรมควบคมุโรค 38 



จํานวนผูป่้วยไขอ้อกผืน่/สงสยัโรคหดั จําแนกตามสปัดาหเ์ร ิม่ป่วย    
ภาคใตต้อนลา่ง 1 ม.ค. 2561 - 13 ก.พ. 2562 

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 

ยะลา ปัตตาน ี สงขลา นราธวิาส ตรัง พทัลุง สตลู 

สปัดาหเ์ร ิม่ป่วย 

จํานวน (ราย) 
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จงัหวดั จํานวนป่วย
(ราย) 

อตัรา: 
ประชากรแสนคน 

จํานวนตาย
(ราย) 

อตัรา: 
ประชากรแสน

คน 

อตัราป่วย
ตาย(CFR) 

ยะลา 43 8.23 0 0.00 0.00 

ปัตตาน ี 328 46.79 2 0.29 0.61 

นราธวิาส 378 47.87 4 0.51 1.06 

สงขลา 78 5.50 0 0.00 0.00 

ตรัง 25 3.90 0 0.00 0.00 

พัทลงุ 1 0.19 0 0.00 0.00 

สตลู 2 0.63 0 0.00 0.00 

เขต 12 855 17.40 6 0.12 0.70 

จาํนวนและอตัราป่วยไขอ้อกผืน่/สงสยัโรคหดั ภาคใตต้อนลา่ง  
1 ม.ค. – 13 ก.พ. 2562 

แหลง่ขอ้มลู : โครงการกําจดัโรคหดั สํานกัระบาดวทิยา  กรมควบคมุโรค 
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จ านวนผูป่้วยหัดรายอ าเภอ จ าแนกรายเดอืน จังหวัดสงขลา ปี 2561-2562 
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ภาพรวม 

บางกลํา่ 
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รตัภมู ิ

คลองหอยโขง่ 
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เทพา 

สะบา้ยอ้ย 

ทีม่า : http://www.eradicationthai.com  ณ วนัที ่11/02/2019 41 

จํานวน 

http://www.eradicationthai.com/


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

MMR1

MMR2

ความครอบคลมุวคัซนี MMR1 และ MMR2 จ.สงขลา งวดที ่1 ปีงบประมาณ 2562 

รอ้ยละ 

จังหวดั 

ทีม่า : HDC ณ วนัที ่12-02-62 42 



สิง่ทีค่น้พบ ขอ้เสนอแนะ 

1. รณรงคใ์หว้คัซนีหัดในพืน้ทีก่ารระบาด
อยา่งตอ่เนื่องและจังหวดัมผีลการ
ประเมนิผลและตดิตามความกา้วหนา้การ
ด าเนนิงานเป็นระยะ 

ด าเนนิการประเมนิผลเนน้เชงิคณุภาพและ
ควบคมุก ากบัอยา่งตอ่เนื่อง  

2. ผลการรณรงคฉี์ดวคัซนีหัดมกีารบันทกึ
ในHDC ท าใหเ้ห็นความกา้วหนา้ในการ
ด าเนนิการ 

มกีารตรวจสอบปรับปรงุขอ้มลูใหม้คีณุภาพ 
สม า่เสมอ 

สสจ.สงขลา ปี 2561 ไดร้ับรางวัลเครอืขา่ยเฝ้าระวังสอบสวน
โรคทีม่ปีระสทิธภิาพ (ครบถว้น ถกูตอ้ง ตามเวลา)  
เชน่ การคน้หาผูป่้วย AFP ไดต้ามเกณฑ ์เป็นตน้ 

ขอ้ชืน่ชม 
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การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้น
ผลติภณัฑส์ขุภาพ 



แผนการดําเนนิงาน (ปี 2562) 

1. กจิกรรมพฒันาศกัยภาพ: ประชุม ผปก.รา้นยา ผูผ้ลติ/
นําเขา้/จาํหนา่ยชา ครแูกนนํา/อย.นอ้ย(NCDs) 
โครงการเครือ่งสําอางปลอดภยั/ยาชุมชน   
2. ตรวจสอบเฝ้าระวงั: สุม่เก็บตวัอยา่งผกั/ผลไม ้นม
โรงเรยีน ผ.เสรมิอาหาร นํา้บรโิภค นํา้แข็ง กว๋ยเตีย๋ว 
เครือ่งดืม่ OTOP เครือ่งสําอาง และยาโบราณ 
3. ตรวจสอบโฆษณาทางสือ่วทิยกุระจายเสยีง 

 ระโนด  

สทงิพระ 

กระแสสนิธ ิ ์

สงิหนคร  ควนเนยีง 

 รตัภูม ิ
บางกลํา่ 

 หาดใหญ ่

 สะเดา 

คลองหอย
โขง่ 

นาหมอ่ม 

 จะนะ 

 นาทว ี

 เทพา 

 สะบา้ยอ้ย 

สงขลา 

ปญัหา/ขอ้จาํกดั ขอ้เสนอแนะ 

ลกัลอบผลติชาโดยไมข่ออนญุาต/ปรมิาณสเีกนิเกณฑ ์
การจาํหนา่ยเครือ่งสําอางทีผ่ดิกฎหมาย การจาํหนา่ย
ยานํา้แกไ้อใหก้บัวยัรุน่นําไปใชใ้นทางทีผ่ดิ 

สรา้งความตระหนกั ความรูก้าร
เลอืกใชผ้ลติภณัฑส์ขุภาพ
ใหแ้กป่ระชาชน 

หวัขอ้: การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพ 
ตวัชีว้ดั: รอ้ยละของผลติภณัฑส์ขุภาพกลุม่เส ีย่งทีไ่ดร้บัการตรวจสอบไดม้าตรฐานตามเกณฑท์ีก่ําหนด (80%) 
ผลการดาํเนนิงานปี 2561 จงัหวดัสงขลา: อาหาร ยา เครือ่งสําอาง ทีผ่า่นการตรวจสอบไดม้าตรฐานรอ้ยละ 96.81 

สถานการณ ์(ปี 2561) 

- ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร/กว๋ยเตีย๋ว/ชา/OTOP/ยาแผนโบราณ100% 
- อาหารสด 97.09%  - นํา้บรโิภค 95.15%  - นมโรงเรยีน 94.12% 
- เครือ่งสําอาง 86.67%  - นํา้แข็ง  73.68% - เครือ่งดืม่ 66.67% 

อําเภอ ตรวจ  ผา่น (รอ้ยละ) 

เมอืงสงขลา 
209 202 (96.65) 

สทงิพระ 
107 105 (98.13) 

จะนะ 
179 175 (97.77) 

นาทว ี
139 131 (94.24) 

เทพา 
128 126 (98.44) 

สะบา้ยอ้ย 
78 77 (98.72) 

ระโนด 
164 158 (96.34) 

กระแสสนิธุ ์
86 86 (100) 

รตัภูม ิ
160 154 (96.25) 

สะเดา 
189 179 (94.71) 

หาดใหญ ่
970 937 (96.60) 

นาหมอ่ม 
102 99 (97.06) 

ควนเนยีง 
150 150 (100) 

บางกลํา่ 
137 133 (97.08) 

สงิหนคร 
162 154 (95.06) 

คลองหอยโขง่ 
83 79 (95.18) 

รวม 
3,043 2,946 (96.81) 
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เร ือ่งรอ้งเรยีน: ลกัลอบผลติอาหาร (ชาผงสําเร็จรปู) โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต  
การดําเนนิงาน: ส ัง่หยดุผลติ เขา้กรรมการพจิารณาคดจีงัหวดั เก็บตวัอยา่งสง่ตรวจสอบสวีา่เกนิมาตรฐานหรอืไม ่(อยู่
ระหวา่งรอผล) 
แนวทางแกไ้ข: โครงการอบรมผูป้ระกอบผลติ/ผูจ้าํหนา่ยชาชง และตรวจสอบเฝ้าระวงัใหป้ฏบิตัถิกูตอ้งตามกฎหมาย 
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สถานการณ์ ตรวจสอบแลว้ 90.46% (294 แหง่ จาก 325 แหง่) 

• ไมพ่บสถานทีผ่ลติ 76.19% (224 แหง่)  

 ปิดกจิการ/ยกเลกิ 123 แหง่   ตดิตอ่ไมไ่ด/้ไมพ่บ 101 แหง่ 

• พบสถานทีผ่ลติ 23.81% (70 แหง่) 

 ผา่นมาตรฐานแลว้ 2 แหง่   อยูร่ะหวา่งพฒันา 48 แหง่ 

 สมคัรใจยกเลกิ 20 แหง่ 

 

หวัขอ้: การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพ 
ตวัชีว้ดั: รอ้ยละของผลติภณัฑส์ขุภาพกลุม่เสีย่งทีไ่ดร้บัการตรวจสอบไดม้าตรฐานตามเกณฑท์ีกํ่าหนด  
การตรวจสอบสถานทีผ่ลติเครือ่งสําอางทีไ่ดร้บัอนุญาตผา่นระบบอตัโนมตั ิ(Electronic submission)  

 การดําเนนิการ/ขอ้เสนอแนะ 

1. สง่เสรมิ พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการใหส้ามารถ
แขง่ขนัได ้

2. ยกเลกิสถานทีผ่ลติ ทีต่รวจไมพ่บ/แจง้เท็จ 

3. ใหค้วามรูผู้บ้รโิภคในการเลอืกซือ้อยา่งตอ่เนือ่ง 

42% 

34% 

1% 

16% 

7% 

ปิดกจิการ ไมพ่บ ผ่าน พัฒนา แจง้เลกิ 
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