
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ปีงบประมาณ2561
รอบท่ี 2 จังหวัดปัตตานี วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561

คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ

สตรี/
เด็กปฐมวัย

วัยเรียน/
วัยรุ่น

ผู้สูงอายุ
พชอ.

ลดปัจจัย
เสี่ยงด้าน
สุขภาพ



ประเด็น
จ านวน
ตัวช้ีวัด

ผ่าน ไม่ผ่าน ตัวช้ีวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์

การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 3 1 2 - อัตราส่วนการตายมารดาไทย 
- ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน 

การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยเรียน และวัยรุ่น 2 1 1 - ร้อยละเด็ก กลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ 

การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ 1 - 1 - ร้อยละของต าบลที่มีระบบ Long Term 
Care ผ่านเกณฑ์

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 1 1 - -

การลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 5 3 2 -อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของ
เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 
-อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 

รวม 12 6 6

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด



จ านวนหญิงตั้งครรภ์เส่ียงที่ยังไม่คลอด ปี 2561

หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงยังไมค่ลอด         เสี่ยง PPH HT    HD    DM        P มากกว่า 3



หัวข้อ : 1.1 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัด : 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)

7 ราย , MMR=84.26
ข้อค้นพบ โอกาสในการพัฒนา

* ทีมจังหวัดเป็นพ่ีเลี้ยง
ให้กับ รพช.ในการซ้อมแผน 
แต่รพช.บางแห่งไม่ฝึกซ้อมแผน
ภาวะวิกฤตทางสูติเอง
(PPH, PIH คลอดติดไหล่, คลอด
ท่าก้น)

* รพช.ปรับการซ้อมภาวะ
วิกฤติทางสูติ จ าลอง
สถานการณ์และดูเชิง
ระบบที่เชื่อมโยงตั้งแต่ 
ชุมชนรพสต. รพช. 

* มีรพ.รอรับรอง Re- Ac
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 7 แห่ง
- แต่รพ.ขอเลื่อนประเมิน
2 แห่ง ติดด้านสถานที่        
- จว.ขอประเมินปี 62 เนื่องจาก 
ขับเคลื่อน PNC

* รพช.เตรียมความพร้อม
ในการประเมินตนเอง
จังหวัดลงรับรอง Re –Ac
มาตรฐานอนามัยแม่และ
เด็ก  ตามแผน ปี 62

อัตรามารดาเสียชีวิตของจังหวัดปตัตานี จ าแนกรายพื้นที่



สิ่งดีดี

• ทีม MCH Board ระดับจังหวัดมีความเข้มแข็ง มีการจัดการและพัฒนาคุณภาพระบบบริการมีการ
ด าเนินการขับเคลื่อนพัฒนาเครือข่ายด้านอนามัยแม่และเด็กในการรับรองประเมินคุณภาพ (PNC) 
อย่างเข้มแข็ง

(ปัตตานี สมัครขอประเมินเป็นจังหวัดแรก และสรพ.ลงประเมิน 4-5 ก.ย. 61
โดยกรมอนามัยสนับสนุนงบประมาณ)

• พัฒนาระบบAuto refer (PPH ,severe feature /Eclampsia อื่น)



ครอบคลุมตรวจพัฒนาการ สงสัยล่าช้า ติดตามได้

 มากกว่าร้อยละ 20  
 ร้อยละ 10.1–19.9 
ไม่เกินร้อยละ 10

ติดตามได้ ร้อยละ 90.1-100
 ติดตามได้ ร้อยละ 70-90 
 ติดตามได้ ต่ ากว่าร้อยละ 70  

สมวัยมากกว่าร้อยละ 85  
 ร้อยละ 80 - 84.99
 ต่ ากว่าร้อยละ 80

ครอบคลุมร้อยละ 90.1-100
 ร้อยละ 80 - 90
 ต่ ากว่าร้อยละ 80

สมวัยทั้งสิ้น

หัวข้อ : 1.1 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัด : 2 ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (เป้าหมาย : ร้อยละ 85)

ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561



ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดปัตตานี(ต.ค.60-พ.ค.61)
 สมวยัมากกวา่รอ้ยละ 85  

 รอ้ยละ 80- 84.99

ต า่กวา่รอ้ยละ 80

พัฒนาการสมวัยสมวัยท้ังสิ้น

ข้อมูลพัฒนาการสมวัยเดก็ปฐมวัย  
จังหวัดปัตตานี (ต.ค.60-พ.ค.61)

อ าเภอ
ร้อยละ

การคัดกรอง
ร้อยละ

สงสัยล่าช้า
ร้อยละ

ติดตามได้

ร้อยละ
พัฒนาการ

สมวัย
เมืองปัตตานี 96.51 18.22 96.38 99.29
โคกโพธิ์ 85.23 18.41 76.36 95.58
หนองจิก 95.48 26.56 93.10 98.12
ปะนาเระ 95.58 25.67 90.71 97.41
มายอ 94.00 16.17 85.27 97.47
ทุ่งยางแดง 97.88 21.27 88.14 97.48
สายบุรี 92.04 14.85 90.09 98.44
ไม้แก่น 91.76 23.59 70.65 92.56
ยะหริ่ง 93.13 24.26 95.66 98.80
ยะรัง 97.42 28.04 90.44 97.23
กะพ้อ 84.65 24.54 74.63 93.22

แม่ลาน 87.80 28.54 86.09 95.04
จ.ปัตตานี 93.95 21.90 90.27 97.74
เขต 12 93.00 25.07 92.15 97.72
ประเทศ 85.84 20.29 85.83 96.86

สมวัยมากกว่าร้อยละ 85  
 ร้อยละ 80 - 84.99
 ต่ ากว่าร้อยละ 80

ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561



เตี้ย ผอม มีภาวะอ้วน

 น้อยกว่าร้อยละ 10  
 ร้อยละ 10.1-12.00
 ร้อยละ 12 ขึ้นไป

 น้อยกว่าร้อยละ 10  
 ร้อยละ 10.1 - 12.00
 ร้อยละ 12 ขึ้นไป

สูงดีสมส่วน

ข้อมูลเฝ้าระวังการเจริญเติบโต เด็กปฐมวัย จังหวัดปัตตานี งวดที่ 3/2561

 ร้อยละ 54 ขึ้นไป
 ร้อยละ 48 – 53.99
 ต่ ากว่าร้อยละ 48

 น้อยกว่าร้อยละ 5  
 ร้อยละ 5-6.99
 ร้อยละ 7 ขึ้นไป

ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561



ร้อยละการคัดกรองเดก็ปฐมวยัจ าแนกตามการเจริญเติบโต จังหวัดปัตตานี (ไตรมาส 3)

อ าเภอ การคัดกรอง(%)
สูงดีสมส่วน

(54%)
เตี้ย

(<10%)
ผอม

(<5%)
อ้วน

(<10%)
ความสูงเฉลี่ย

ชาย หญิง

เมืองปัตตานี 87.51 59.99 7.59 5.15 1.14 106.98 106.31

โคกโพธิ์ 69.16 42.28 18.98 11.38 2.58 106.97 105.86

หนองจิก 78.51 52.79 8.64 6.23 1.07 108.67 108.44

ปะนาเระ 68.54 52.77 11.26 7.98 0.90 106.92 106.95

มายอ 66.22 48.10 7.58 4.73 0.28 109.38 108.96

ทุ่งยางแดง 55.87 41.26 17.04 4.77 1.17 106.66 105.92

สายบุรี 88.70 34.75 22.64 8.01 1.60 106.18 106.09

ไม้แก่น 70.93 56.23 6.90 10.58 0.83 107.45 106.85

ยะหริ่ง 84.93 50.82 12.35 6.08 1.43 106.93 106.63

ยะรัง 84.55 56.92 9.30 5.19 0.45 107.59 106.76

กะพ้อ 51.71 52.69 7.76 4.20 0.65 106.56 107.46

แม่ลาน 62.00 44.08 17.53 8.13 1.95 106.82 107.75

จ.ปัตตานี 78.31 50.99 11.81 6.43 1.15 107.34 106.91

เขต 12 71.65 50.59 10.55 6.03 2.18 107.95 107.45

ประเทศ 63.02 52.73 7.86 5.31 2.78 109.58 108.95
ท่ีมา : รายงาน HDC ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2561



สิ่งดี ๆ ที่พบ
- โครงการ Pattani Smart Kids จังหวัดปัตตานี  การท างานแบบ catchment area ท าให้เจ้าหน้าที่มี

ความสุขมากขึ้น
- การประเมินมาตรฐานผู้ประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็ก



โอกาสพัฒนา
สิ่งที่พบ ข้อเสนอแนะ

- ความครอบคลุมการรณรงค์คดักรองพัฒนาการเด็ก
ปี 2561 (9-13 กค.61) ต่ ากว่าจังหวัดอื่นๆ ในเขต 12

- ติดตามเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าให้ครอบคลุม
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ผลการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก 9-13 กรกฎาคม 2561



12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free)
- จังหวัดปัตตานี  ยังไม่มีพื้นท่ีใดที่สามารถด าเนินการตรวจช่องปาก 
เด็กอายุ 12 ปี ผ่านเกณฑ์ความน่าเชื่อถือ (60%) แต่จากการ
ตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลแล้ว แต่ ยังไม่ key ลงระบบจึงไม่มีผลงาน
- ในด้านการให้บริการเพื่อเพิ่มอัตราฟันดีไม่มีผุ  มีการด าเนินการใน
ทุกอ าเภอ ส่วนใหญ่ค่อนข้างดี (เนื่องจากมีต้นทุนปลอดฟันผุต่ าจึง
ต้องท างานมาก) และถึงแม้จะมีผลงาน cavity free ผ่าน แต่ไม่ผ่าน
ค่าความน่าเชื่อถือ 60% จึงยังไม่นับว่ามีผลงาน

ร้อยละ cavity free ใน 9 เดือน
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ปัญหาและข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 
• บทบาทภาคีเครือข่าย • ต้องขอความรว่มมือจากภาคีเครือขา่ย เพ่ิมขึ้น ผลักดันให้เป็นแม่งานในการด าเนินการเพ่ิมขึ้น 

ปรับเปล่ียนบทบาทจาก Action เป็น Auditor ให้มากขึ้น    

• การจัดการความรู้และนวัตกรรม • มแีนวทางการด าเนินงานที่ดใีนแต่ละกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ว เช่น การน าศาสนามาช่วย เสริม  การ
ด าเนินงาน Smart kid  เพียงแต่อยู่ในรูปแบบของพ้ืนที่เฉพาะ ควรท า

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือขยายผลไปยังพ้ืนทีอ่ื่นๆ
• ระบบบริหารข้อมูล • ต้องก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (person)ให้ชัดเจน ประชาชนในพ้ืนที่ควรมีเลข HN ทุกรายเพ่ือที่จะได้

สามารถลงบันทึกการตรวจและรักษาได้ ไม่ควรแบ่งแยกว่าไม่ใช่คนของตนเอง จึงไม่ลงบันทึก และ
ควรน าข้อมูลจากระบบ HDC มาวางแผนการท างานล่วงหน้า   

• การบริหารยุทธศาสตร ์และขับเคลื่อนเชิงนโยบาย • ปรับสู่เข็มมุ่งเดียวกัน เพ่ือให้เกิดแนวทางทีช่ัดเจนในการท างาน  ปัจจุบันให้อิสระ มีวิธีการ
แก้ปัญหาเฉพาะของพ้ืนที่เท่านั้น    

• การสื่อสาร • มรีะบบ Line ที่ใช้ในการสื่อสารอยูแ่ล้ว  แต่บางคนยังขาดการตอบสนองต่อระบบ ควรเน้นให้ใส่ใจ
ถึงการแจ้งข่าวสารต่างๆเพ่ิมขึ้น  

• บุคลากรถูกนับผิดประเภทท าให้จ านวนบุคลากรทีค่วรมี
น้อยกว่าความเป็นจริง

• ให้งานบุคลากรท าความเข้าใจกับ รพ.ปัตตานี ในเรื่องของอตัราก าลังผู้ชว่ยทันตแพทย์ ซึ่งต้องแยก
ออกมาจาก จพ.ทันตสาธารณสุข  ไม่ใช่คิดรวมกัน  อ้างอิงตามโครงสรา้ง
อัตราก าลังกระทรวงสาธารณสุข 

12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free)



อ าเภอ A B ร้อยละ
เมืองปัตตานี 163 33 20.03
โคกโพธิ์ 37 10 27.03
หนองจิก 19 4 21.05
ปะนาเระ 25 0 0
มายอ 30 2 6.67
ทุ่งยางแดง 22 8 36.36
สายบุรี 64 15 23.77
ไม้แก่น 5 1 20.0
ยะหริ่ง 47 6 12.77
ยะรัง 39 7 17.95
กะพ้อ 11 3 27.27
แม่ลาน 17 6 35.29
รวม 479 95 19.83

ที่มา : รายงาน HDC

สถานการณ์วัยรุ่น จ.ปัตตานี 

1.อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 -19 ปี : 26.50 ต่อพัน
2.ตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี : ร้อยละ 19.83 (เป้าหมายไม่เกิน
ร้อยละ 10)
3.การคุมก าเนิดก่ึงถาวร : ร้อยละ 10.16

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

• มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ 
และสถานบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 100%

• มีการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

• ตั้งครรภ์ซ้ าสูง คุมก าเนิดก่ึงถาวรต่ า : ปรับทัศนคติและให้
ความรู้แก่สามี พ่อแม่ และญาติ เรื่องการเว้นช่วงการมีบุตร 
เพ่ือการดูแลสุขภาพมารดาและบุตร

ตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี

A = จ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ท่ีมารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร 
B = จ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีท่ีมารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตรท้ังหมด ครรภ์ท่ี 2 ขึ้นไป

 < ร้อยละ 10  
มากกว่าร้อยละ 10

ยะหริ่ง
ปะนาเระ

สายบุรี

ไม้แก่นกะพ้อ
ทุ่งยางแดง

มายอยะรัง

เมือง

หนองจิก

โคกโพธิ์
แม่ลาน

หัวข้อ : 1.2 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ตัวชี้วัด : 5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี  (เป้าหมาย : ไม่เกิน 40 ต่อ 1,000 ประชากร)



อ าเภอ เมือง หนองจิก โคกโพธิ์ แม่ลาน ยะรัง มายอ ทุ่งยางแดง กะพ้อ ไม้แก่น สายบุรี ปะนาเระ ยะหริ่ง รวม

ต าบลทั้งหมด 13 12 12 3 12 13 4 3 4 11 10 18 115

ต าบลที่สมัคร 5 3 10 3 4 6 2 1 4 3 5 5 51
ร้อยละความ
ครอบคลุม 38.46 25.00 83.33 100.00 33.33 46.15 50.00 33.33 100.00 27.27 50.00 27.78 44.35

ต าบลที่ผ่านเกณฑ์ 5 3 10 3 4 6 2 1 4 3 5 5 51
ร้อยละต าบลทั้งหมด

ผ่านเกณฑ์ 38.46 25.00 83.33 100.00 33.33 46.15 50.00 33.33 100.00 27.27 50.00 27.78 44.35

หัวข้อ : 1.3 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด : 6 ร้อยละของต าบลที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 55)

ท่ีมา: รายงานจากสปสช.และการติดตามงาน LTC สสจ.ปัตตานี ณ 24 กรกฎาคม 2561

ผลการด าเนินงาน 3C

ผู้สูงอายุ
ท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิงท้ังหมด

ผู้สูงอายุ
ท่ีมีภาวะพึ่งพิง
ในต าบลLTC
(ปี 59-60)

จ านวน CM 
(คน)

(ปี 59-61)

จ านวน 
CG
(คน)

(ปี 59-61)

Care Plan
ท่ีจัดท า

(ปี 59-60)

2,592 891 123 540 891

(1:8) (1:2) 100.00

*ต าบลท่ีเข้าร่วม ปี 2561 อยู่ระหว่างด าเนินการ*

ทีม่า : * รายงาน HDC ณ 24 ก.ค. 61
***  ม.มหดิล (thailandometer.com)

สถานการณ์ ผู้สูงอายุ

ติดบ้าน
ติดเตียง

ติดสังคม



- การเบิกจ่าย งบ LTC ได้  ปี 2559 เบิกจ่ายครบ 100 % 
ปี 2560 เบิกจ่ายมากกว่า 60%

- พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการผ่านการด าเนินงาน 3C (CM/CG/CP) 100%

ชื่นชม

อุปสรรค/ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

- CM เปลี่ยน/ย้ายงาน/ขาดความ
เข้าใจในล าดับการด าเนินงาน
- อปท. บางที่ยังคงไม่ม่ันใจในการ
ด าเนินงาน LTC / ความครอบคลุม 
ต าบล LTC ร้อยละ 44.35

- ระบบโปรแกรม Long Term Care 
ที่ใช้ในด าเนินงานและประมวลผลยัง
ขาดประสิทธิภาพ 

- CM บริหารระดับอ าเภอ (สสอ,รพ) 
เป็นพี่เลี้ยงให้กับพืน้ที่
- สนับสนุนการด าเนินงานต าบล LTC 
ให้ครอบคลุมทุกต าบล 
- สสจ. ประสานพื้นที่ต้นแบบ ถอด
บทเรียนการด าเนินงานจัดท าแนวทาง
ของจังหวัด

- ศูนย์อนามัยที่ 12 รับประสาน สปสช. 
และกรมอนามัย พัฒนาระบบโปรแกรม
ให้มีประสิทธิภาพ มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยบริการและ อปท. 

พ้ืนที่เด่น / นวัตกรรม

- ผู้รับผิดชอบงาน สสจ.ให้ความส าคัญ มีทีม SAM 
(Smart Aging Manager) ติดตาม/เยี่ยมเสริมพลัง

- การประสานงาน ติดตาม แลกเปลี่ยน ให้ค าแนะน า
การด าเนินงานอยู่เสมอ (สสจ. พื้นที่)

ปัจจัยความส าเร็จ

1. ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (รพ.สต และ อบต.นาเกตุ) 
เป็นต้นแบบเรียนรู้การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ

ระยะยาวในชุมชน (LTC) ของจังหวัด
2. ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จัดท ารัฐธรรมนูญผู้สูงอายุและ
โรงเรียนผู้สูงอายุตามบริบทพื้นท่ี
3. นวัตกรรม “วจนะศาสดา น าพาผู้สูงอายุบ้านสาม
ยอดสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ” ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์



ตัวชี้วัด: ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)ที่มีคุณภาพ
สถานการณ์
1. มีและทบทวนค าสั่งคณะกรรมการ พชอ และประเด็นใน

การขับเคลื่อนครอบคลุมทุกอ าเภอ
2. ระดับจังหวัด มีนโยบายชัดเจน  (template) และมีการ

ติดตามโดยระดับจังหวัด และการสนับสนุนงบประมาณ
ในการ coaching จากมูลนิธิสุขภาพภาคใต้

3. มีอ าเภอน าร่อง  ในการพัฒนา ต่อยอดมาจาก DHS/DHB
(หนองจิก/เมือง/แม่ลาน)

จุดเด่น

1. สามารถเชื่อมโยงปัญหาสุขภาพใน PCC สู่การมีส่วน
ร่วมของชุมชนใน พชอ. (หนองจิก/ยะรัง)

2. พชอ. หนองจิก สามารถลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคอุจจาระร่วงลงได้

3. การ  coaching โดย นพ.วราวธุ สุรพฤกษ์ ท าให้
คณะกรรมการโดยเฉพาะประธานกรรมการเห็น
ความส าคัญและเข้าใจรูปแบบการขับเคลื่อนท่ีชัดเจน 
และติดตามอย่างสม่ าเสมอ (6 อ าเภอ)

ข้อเสนอแนะ
- สร้าง Coaching ในพื้นที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานครอบคลุมทุกพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ



จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ทีส่ามารถปฏิบัติการได้จริง

วิเคราะห์ความเสี่ยงส าคัญของโรคและ
ภัยสุขภาพระดับจังหวัด

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับ
จังหวัดมีการซ้อมแผน หรือ มีการยกระดับเปิด
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสุข

• ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพในระดับจังหวัด                            
และจัดท าแผน All  hazard plan ปี 2561 ในประเด็น
(1) อุทกภัย    (2) โรค MERS (3) โรคไข้เลือดออก
(4) สารเคมี    (5) อหิวาตกโรค

• เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC)และจัดท าแผนเผชิญเหตุ(IAP)     
กรณี  (1) พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ   

(2) อุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี  

โอกาสพัฒนา

• วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผน All  hazard plan โรคและภัยสุขภาพอ่ืนๆเพิ่มเติมทุกปี
• ทบทวนปรับปรงุแผนเผชิญเหตใุห้ครอบคลุมประเดน็การปฏิบตัิการตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิ

เป้าหมายรอบ 9 เดือน

เป้าหมายรอบ 12 เดือน

ผลการด าเนินงาน

-ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงโรค/ภยัสุขภาพ 
5 ประเด็น และจัดท าแผน AHP
-เปิดศูนย์ปฏิบตัิการตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิ 
(EOC)ได้ทันที พร้อมทั้งจัดท าแผนเผชิญเหตุ 
(IAP)

ข้อชื่นชม



สถานการณ์

- ปี พ.ศ.2560 จมน้ าเสียชีวิต 16 ราย (อัตรา 8.6 ต่อแสนประชากรเด็ก)
- ปี พ.ศ. 2561 (ม.ค.-มิ.ย.) จมน้ าเสียชีวิต 13 ราย (อายุ 2 เดือน - 12 ปี)
อัตราเสียชีวิต 7.0 ต่อแสนประชากรเด็ก 

ตัวชี้วัด: 9 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไมเ่กิน 4.5 ต่อแสนประชากร เป้าหมายผู้ก่อการดีทีมใหม่
อย่างน้อย 9 ทีม

กิจกรรมที่ด าเนินการ ปี 2561

- ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทีมผู้ก่อการดี4 ทีม (ปี พ.ศ.2559)
- ด าเนินการส ารวจอาณาเขตปลอดภัยในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ในทุกอ าเภอ 

แหล่งข้อมูล :
- ข้อมูลมรณะบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- รายงานการเสียชีวิตจากการจมน้ าเฉพาะราย

ผลงานเด่น
- มีการรายงานการเสียชีวิตจากการการตกน้ าของเด็กอายุนอ้ยกว่า 15 ปี ทุกราย
- จัดอบรมทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ าและทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า
ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กู้ชีพ/กู้ภัย และประชาชน ใน 12 อ าเภอ เพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานทีมผู้ก่อการดีในระดับอ าเภอต่อไป

จ านวนเด็กจมน้ าเสียชีวิตและทีมผู้ก่อการดี ปี พ.ศ.2559-2561

โอกาส
พัฒนา

สสจ./สคร. ควรมีการติดตาม ก ากับการด าเนินงานป้องกัน
การเสียชีวิตจากการตกน้ า จมน้ า ในระดับอ าเภออย่างใกล้ชิด



ตัวชี้วัด : 10 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร จังหวัดปัตตานี (เสียชีวิตไม่เกิน 53 ราย) 
ลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนร้อยละ 21 จากค่ามัธยฐานปี 2553-2555 (67 ราย) ไตรมาส1-3 ปี 2561 (เสียชีวิตไม่เกิน 39 ราย)

สถานการณ์

- ปี พ.ศ.2560 อัตราการเสียชีวิต 8.5 ต่อแสนประชากร ต่ ากว่าปี พ.ศ. 2559
อัตราการเสียชวีิต 12.6 ต่อแสนประชากร 
- ไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ 2561 เสียชีวิต 83 ราย สูงกว่าเป้าหมาย 44 ราย

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลบูรณาการ 3 ฐานจังหวัดปัตตานี

จ านวนและ อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1-3 (ต.ค.60-มิ.ย.61)

กิจกรรมที่ด าเนินการ ปี 2561

- ส ารวจการด าเนินงานการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI)
- ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนประชุมอ าเภอเสี่ยง (เมือง โคกโพธิ์ 
หนองจิก ยะรัง สายบุรี) 9 กรกฎาคม 2561

ผลงานเด่น

- จัดอบรมสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน 3-4 เมษายน 2561
- สอบสวนอุบัติเหตุหมู่การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน 1 เหตุการณ์

โอกาสพัฒนา - สสจ./สคร. ควรมีการติดตาม ก ากับการด าเนินงานป้องกันการ
เสียชีวิตจากการจราจรทางถนนอย่างใกล้ชิด



ตัวชี้วัด : 11 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน(เบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง ≤ 2.40%)

อ าเภอ
Pre-DM ตรวจน้ าตาลซ้ า

(1 ต.ค. 60 – 19 ก.ค. 61)
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง

จ านวน (คน) ร้อยละ ร้อยละ

เมืองปัตตานี 5,137 96.40 1.14

โคกโพธ์ิ 2,936 95.03 1.39

หนองจิก 2,530 97.51 0.25

ปะนาเระ 2,036 95.48 1.05

มายอ 1,137 90.41 1.26

ทุ่งยางแดง 377 96.55 0.72

สายบุรี 2,296 95.47 1.35

ไม้แก่น 645 90.03 2.24

ยะหริ่ง 3,225 96.65 0.41

ยะรัง 2,244 93.00 0.99

กะพ้อ 432 95.14 0.39

แม่ลาน 769 96.75 1.11

จ.ปัตตานี 23,764 95.43 0.99

เขต 12 176,706 94.39 1.18

ประเทศ 1,699,306 92.36 1.48

สถานการณ์เบาหวาน

เป้าหมาย รอบ 2 : Pre-DM ในเขตรับผิดชอบของปีท่ีผ่านมาได้รับการตรวจ
น้ าตาลซ้ า ≥ 90%)
- กลุ่มเสี่ยง DM ได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า 95.43 % เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 0.99 % 

ข้อช่ืนชม

จังหวัดปัตตานีมีผลการตรวจน้ าตาลซ้ าสูงกว่าระดับเขต และระดับประเทศ



ตัวชี้วัด : 11 อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้วัดความดันโลหิตทีบ่้าน
อ าเภอ จ านวน

สงสัยป่วย
ผลงาน HBPM รายใหม่

จาก HBPM

จ านวน (คน) % %

เมืองปัตตานี 1,208 167 13.82 17.24

โคกโพธิ์ 1,838 222 12.08 7.26

หนองจิก 1,546 203 13.13 6.57

ปะนาเระ 910 102 11.21 7.34

มายอ 611 138 22.59 8.51

ทุ่งยางแดง 719 90 12.52 4.40

สายบุรี 1,134 104 9.17 3.81

ไม้แก่น 470 72 15.32 6.49

ยะหริ่ง 1,216 204 16.78 6.86

ยะรัง 420 93 22.14 5.38

กะพ้อ 256 37 14.45 24.32

แม่ลาน 472 51 10.81 11.76
จ.ปัตตานี 10,800 1,483 13.73 8.37

เขต 12 85,312 15,032 17.57 6.94

ประเทศ 870,430 213,312 24.51 6.22

แหล่งข้อมูล : HDC ณ วันที่ 19 ก.ค. 61

เป้าหมาย รอบ 2: อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดร้ับการ
วัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥10 %)

วัดความดันโลหิตที่บา้น ≥ 10 % วัดความดันโลหิตที่บา้น< 10 % 

ข้อค้นพบ โอกาสพัฒนา

-บางพื้นท่ียังมีผลการด าเนินงาน

น้อยกว่า ค่าเป้าหมาย เนื่องจาก

มีเคร่ืองวัดความดันฯไม่เพียงพอ 

และอยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล

-ควรมีการบริหารจัดการหมุนเวียนเคร่ืองวัดความดันฯในพื้นท่ีใกล้เคียง

และของบประมาณในการจัดซื้อเคร่ืองวัดความดันฯ จากภาคีเครือข่าย 

เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน กองทุนสุขภาพต าบล เป็นต้น

-ควรมีการก ากับติดตาม เร่งรัดการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

และเป็นปัจจุบัน



ผลการด าเนินงาน ปี2561
อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมือง 14,760 6,924 46.91

โคกโพธิ์ 7,544 3,420 45.33

หนองจิก 10,424 5,707 54.75

ปะนาเระ 5,129 2,227 43.42

มายอ 6,408 3,739 58.35

ทุ่งยางแดง 2,199 947 43.07

สายบุรี 7,229 3,334 46.12

ไม้แก่น 1,151 408 35.45

ยะหริ่ง 10,426 4,687 44.95

ยะรัง 9,575 4,651 48.57

กะพ้อ 1,835 901 49.10

แม่ลาน 1,697 683 40.25

ปัตตานี 78,377 37,628 48.01

เขต 532,377 240,394 45.15

ประเทศ 6,511,817 3,417,509 52.48

สถานการณ์ BMI ปี 2558 - 2560

ตัวชี้วัดติดตาม :  ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี BMI ปกติ  (เป้าหมายร้อยละ 55)

 น้อยกว่า ร้อยละ 55

ยะหริ่ง

ปะนาเระ

สายบุรี

ไม้
แก่นกะพ้อ

ทุ่งยางแดง

มายอยะรัง

เมือง
ปัตตานี

หนองจิก

โคกโพธิ์
แม่ลาน

ท่ีมา : รายงาน HDC  ณ วันท่ี 22  ก.ค. 61

ข้อค้นพบ โอกาสพัฒนา
• กระบวนการคืนข้อมูล

แก่ ภาคส่วน เครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการมี
ส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาในระดับ
พื้นที่ ยังไม่เป็นระบบ

• พัฒนาระบบการคืนข้อมูลแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมวิเคราะห์ 
ข้อมูลผลักดันเพื่อให้เห็นปัญหา
ร่วมกัน

• การขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) ผลักดันให้มี
แผนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
และการติดตามประเมินผล

• ผู้รับผิดชอบงานมีการ
หมุนเวียน สับเปลี่ยน 
ท าให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการ
ด าเนินงาน ส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการ

• พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ และเสริมทักษะแก่
ผู้ให้บริการในคลินิกDPAC หรือ
คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
สถานบริการทุกระดับ

• ปรับกลยุทธ์ด าเนินการให้เกิดการ
บูรณาการให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อส่งเสริม 
สุขภาพ ป้องกันการเกิดโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง    



ผลการด าเนินงาน
ผ่านมาตรฐานทกุแห่ง (เป้าหมาย 13 แห่ง) คิดเป็น ร้อยละ 100.00

ระดับดีมาก
รพ.ยะรัง

1 แห่ง
(7.69)

ระดับดี
รพ.มายอ  และรพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี

2 แห่ง
(15.38)

ระดับพื้นฐาน 10 แห่ง
(76.92)

ตัวชี้วัด : 12 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

ที่มา รายงานจากส านักงานสาธารณสุขปัตตานี ณ วันที่ 25 ก.ค. 61      

ตัวชี้วัด
ผลการด าเนินงาน

เป้าหมาย 
(แห่ง)

ผลงาน 
(แห่ง)

ร้อยละ

ช่วง  9 เดือน โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป  ร้อยละ 100 13 13 100.00 ผ่าน

ช่วง  12 เดือน โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก  ร้อยละ 20 13 1 7.69 ก าลัง
ด าเนินการ

สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด

หมายเหตุ : โรงพยาบาล จ านวน 4 แห่ง  มีการตรวจประเมินแล้ว และอยู่ระหว่างรอรับการรับรองระดับดีมาก

ยะหร่ิง

สายบุรี

ไม้
แก่นกะพ้อ

ทุ่งยางแดง

มายอยะรัง

เมอืง
ปัตตานี

หนองจกิ

โคกโพธิ์
แม่ลาน



หัวข้อ ปัญหาที่พบ

การจัดการขยะติดเชื้อ - ภาชนะรองรับขยะติดเชื้อไม่มีข้อความ
- ระบบการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน เช่น เก็บรวมกับ
มูลฝอยทั่วไป ฯลฯ
- ขาดการรายงานข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของรพสต.

การพัฒนาส้วมสาธารณะ - ไมส่ะอาด เนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการก ากับติดตามจากจนท.

การประหยัดพลังงาน - ขาดการสรุปผลการด าเนิน เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม ทั้ง 3 เร่ือง ได้แก่ 
ไฟฟ้า น้ า และเช้ือเพลิง

ได้แก่ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลมายอ  และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบรุี ยัง
พบประเด็นต้องพัฒนา

จากการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลโอกาสพัฒนาสู่  “ระดับดีมาก”

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน G&C ของจังหวัดปัตตานี

- ควรมีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการน าไปใช้ประโยชน์และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายรพ.และชุมชน
- ควรด าเนินงานอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยนื

หมายเหตุ : สามารถด าเนินงานให้แล้วเสร็จได้ภายใน 30 วัน



ผลการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ

1. สถานพยาบาลเอกชน 
(รายใหม่) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด  (ร้อยละ 100)

16 แห่ง
(คลินิกเอกชน

ยื่นค าขอประกอบ
กิจการรายใหม่)

15 แห่ง 93.75

2.สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด
(ร้อยละ 65)

11 แห่ง N/A
- ตรวจแล้ว 4 อยู่
ระหว่างปรับปรุง
- อีก 7 แห่ง อยู่
ระหว่างการตรวจ

N/A

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ จังหวัดปัตตานี

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1. ยังไม่มีแนวทาง

ที่ชัดเจนจากส่วนกลาง
ในการด าเนินงานตาม
กฎหมายโฆษณา
ฉบับใหม่

1.ผู้นิเทศรับข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอต่อ
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 
12 จังหวัดสงขลา เพื่อจัดอบรมและ
สร้างความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การโฆษณาสถานพยาบาล ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

2. เกณฑ์การตรวจ
สถานพยาบาลเปลี่ยน
บ่อยจนเป็นข้อโต้แย้ง
จากผู้ประกอบการใน
หลายๆประเด็น

2.ผู้นิเทศรับข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอต่อ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่

โรคเร้ือนไข้เลือดออก

โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
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สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดปัตตานี รายเดือนปี 2561
ข้อมูล ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 24 กรกฎาคม 2561



อ าเภอ ต าบล หมู่ท่ี
บ้าน

ส ารวจ

บ้านได้รับ
การพ่นใน

บ้าน

ร้อยละบ้าน
ทีไ่ด้รับการ

พ่น

การส ารวจลูกน้ า
HI CI

บ้านพบ
ภาชนะ

ส ารวจ พบ

เมือง ตันหยงลุโล๊ะ
*

1 10 10 100.00 2 41 4 20.00 9.76

บานา 8 8 8 100.00 1 25 1 12.50 4.00

โคกโพธิ์ ปากล่อ
**

2 - - - - 27 3 - 11.11

ยะรัง สะดาวา
***

4 9 1 11.11 1 46 2 11.11 4.35

4 7 7 100.00 2 31 2 28.57 6.45

การประเมินผลการพ่นสารเคมี และค่าดัชนีลูกน้ า จ.ปัตตานี

ประเมินระหว่าง วันที่ 25 – 27 มิ.ย. 2561

* ผู้ป่วยเป็นทหารในค่ายของจังหวัดนราธิวาส  ไม่ทราบสังกัดและสถานที่ท างานที่แน่นอน
** ผู้ป่วยเป็นนักเรียน พักหอใน ประเมินฯ ในบริเวณโรงเรียนและหอพัก / พ่นทั่วทั้งโรงเรียนและหอพัก
*** ได้พ่นในบ้าน 1 หลัง / อีก 8 หลังเลี้ยงนก ให้พ่นรอบบ้าน



ข้อสั่งการส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข

ให้ สสจ.ทุกจังหวัด ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิ (EOC) 
เพื่อควบคุมยุงลาย โดย “ไม่จ าเป็นต้องรอให้มีการระบาด” ตั้งแต่บัดนี้

ปรับเกณฑ์การ “ส่งต่อ” ผู้ป่วยให้เหมาะสมภายในจังหวัดและ
ภายในเขตบริการ

ขอความร่วมมือ คลินิก ร้านขายยา หากพบผู้ป่วยมาด้วยอาการไข้เกินกว่า 
2 วัน ต้องให้ไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจวินิจฉัย ห้ามฉีดยาเข้ากล้าม 

และห้ามจ่ายยาชนิด NSAIDs ทุกกรณี



อัตราป่วย(ต่อประชากรแสนคน) โรคหัด(รวม) จ.ปัตตานี พ.ศ. 2550 – 30 มิ.ย. 2561
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แหล่งข้อมูล : ส านักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค



อัตราป่วย(ต่อประชากรแสนคน) โรคคอตีบ  จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2554 – 2561
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ที่มา : กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง  สคร.ที่ 12 จ.สงขลา

ระวังไอกรนก ำลังจะ
มำนะ



ร้อยละ

ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนเด็กอายุครบ 1 ปีและ 3 ปี 
โดยเปรียบเทยีบ30 Clusters Sampling และ HDC  จังหวัดปัตตานี 

ปี 2561

วัคซีน

ที่มา : 30 Clusters Sampling เดือน มีนาคม 2561
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สาเหตุหลักที่เด็กได้รับวัคซีนไม่ครบในกลุ่มเด็กอายุ 1-2 ปี
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ที่มา : 30 Clusters Sampling เดือน มีนาคม 2561



ข้อช่ืนชม

1. จังหวัดปัตตานีมีความเข้มแข็งในการเร่งรัดการด าเนินงานในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
ซ่ึงจะเห็นได้จากโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนที่ส าคัญลดลง เช่น คอตีบและหัด 
เป็นต้น
2. หลายๆพ้ืนที่มีนวัตกรรมที่สามารถเป็นตัวอย่างกับพ้ืนที่อื่นๆได้ เช่นอ าเภอโคกโพธิ์  
มายอ เป็นต้น
3. Smart Kids มีส่วนสนับสนุนให้การติดตามงานระบบภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุข (วัคซีน) ระหว่าง รพ.สต. 
และ อปท. เกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถึง 3 ปี ทั้งจังหวัด โดยน าการ
มารับวัคซีนตามนัดเป็นเง่ือนไขการรับเงินฯ
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รายใหม่ท้ังหมด เช้ือมาก
เด็ก พิการระดับ 

จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่จังหวัดปัตตานี 
ปี 2557-24 กรกฎาคม 2561

จ านวน

สคร.ที่12 สงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

อ าเภอ
จ านวน

ประชากร
31ธ.ค. 59

ผู้ป่วยใน
ทะเบียน

รักษาข้อมูล
ณ

24 ก.ค. 61

PR
ต่อ

10,000
ประชากร

ผู้ป่วยใหม่
1 ม.ค. -24
ก.ค. 61

DR
ต่อ100,000
ประชากร

เมือง 130,178 3 0.23 1 0.75
โคกโพธิ์ 67,613 0 0.00 0 0.00
หนองจิก 78,597 2 0.25 1 1.25
ปะนาเระ 45,985 4 0.86 1 2.16
มายอ 59,604 1 0.17 0 0.00
ทุ่งยางแดง 23,553 1 0.42 0 0.00
สายบุรี 69,142 5 0.72 1 1.43
ไม้แก่น 12,500 0 0.00 0 0.00
ยะหร่ิง 86,684 10 1.14 1 1.14
ยะรัง 92,174 2 0.21 0 0.00
กะพ้อ 18,151 2 1.08 0 0.00
แม่ลาน 16,780 0 0.00 0 0.00
จังหวัดปัตตานี 709,796 30 0.42 5 0.70

สถานการณ์โรคเร้ือน จังหวัดปัตตานี 
ผู้ป่วยทะเบียนรักษา

ข้อค้นพบ
-ความครอบคลุมการค้นหา คัดกรองร้อยละ 67.86  เนื่องจากบางพื้นท่ี

อยู่ระหว่างการวางแผนและด าเนินการ
- ความครอบคลุมในการตรวจคัดกรอง ในผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ร้อยละ 82.28 

ข้อเสนอแนะ  
-เร่งรัดการค้นหา คัดกรองให้ได้ครอบคลุม >95 %  และในกลุ่มผู้สัมผัสโรคร่วม
บ้านให้ได้ 100 %
-ค้นหา Primary case ให้เจอ เพื่อตัดวงจรการแพร่เช้ือในชุมชน

ข้อช่ืนชม  
-มีการแก้ไขปัญหา โดยเชิญผู้เช่ียวชาญมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นท่ี



ขอบคุณครับ


