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วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพด ี  
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 หน้า 56 

คณะที่ 1  

การส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และการจดัการสุขภาพ 
 

1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

ตัวชี้วัด : อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ระบบการเฝ้าระวังมารดาตาย 

2. สถานการณ์ / สภาพปัญหา / มาตรการด าเนินงาน 

สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก จังหวัดพัทลุง ปี 2561 พบปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพของ
มารดาและเด็กอายุแรกเกิด ได้แก่ ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 12.68 (เกณฑ์ไม่เกิน ร้อยละ 16) 
อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,000 กรัม ร้อยละ 7.58 (เกณฑ์น้อยกว่า ร้อยละ 7) ภาวะขาดออกซิเจน
ในทารกแรกเกิดระหว่างคลอด 24.18 (เกณฑ์ไม่เกิน 25:1000 เกิดมีชีพ) (ข้อมูลจากระบบรายงานกิจกรรม
สาธารณสุข ปี 2561 และข้อมูล HDC ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561)   

สาเหตุการตายของมารดาปี 2558 พบว่า เกิดจากภาวะตกเลือดหลังคลอด และ ภาวะ Amniotic 
fluid embolism ปี 2559 ไม่มีมารดาเสียชีวิต ปี 2560 เกิดจาก Severe Pneumonia และภาวะ Amniotic 
fluid embolism ส าหรับปี 2561 จังหวัดพัทลุงไม่มีมารดาตาย 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : อัตราตายของมารดา ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ 8 พฤษภาคม 2561 

อ าเภอ 
จ านวนเกิด

มีชีพ 
จ านวน

มารดาตาย 
อัตรา/แสน 

2558 2559 2560 
ระดับโลก / WHO < 20 ต่อ

การเกิด
มีชีพ

แสนคน 

เมือง/รพ.พัทลุง 1,767 0 0 
   กงหรา 68 0 0 

ระดับประเทศ เขาชัยสน 63 0 0 
   ตะโหมด 92 0 0 

เขต 12 ควนขนุน 225 0 0 
42.82 45.26 30.97 ปากพะยูน 77 0 0 

จังหวัดพัทลุง ศรีบรรพต 16 0 0 
39.39 0 45.45 ป่าบอน 91 0 0 

 บางแก้ว 34 0 0 
ป่าพะยอม 88 0 0 
ศรีนครินทร์ 2 0 0 
รวม 2,523 0 0 

ที่มา : ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข 



  วิสัยทัศน ์ : ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 57 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ < 12 สัปดาห์ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ 8 พฤษภาคม 2561 

2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับโลก / WHO > 60 % เมือง 382 308 80.63 

   กงหรา 165 144 87.27 
ระดับประเทศ เขาชัยสน 177 126 71.19 

45.03 47.27 60.24 ตะโหมด 106 84 79.25 
เขต 12 ควนขนุน 252 195 77.38 

56.45 61.31 73.03 ปากพะยูน 134 120 89.55 
จังหวัดพัทลุง ศรีบรรพต 74 56 75.68 

62.40 64.81 74.78 ป่าบอน 176 144 81.82 
 บางแก้ว 106 83 78.30 

ป่าพะยอม 128 99 77.34 
ศรีนครินทร์ 92 74 80.43 
รวม 1,792 1,433 79.97 

ที่มา : ระบบรายงาน  HDC ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  
         

จากตาราง พบว่า ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ < 12 
สัปดาห์ ภาพรวมระดับจังหวัด สามารถด าเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายตัวชี้วัด ร้อยละ 79.97 อ าเภอที่มีผลงาน
สูง คืออ าเภอ ปากพะยูน กงหรา และป่าบอน ร้อยละ 89.55 87.27 และ 81.82 ตามล าดับ 

จังหวัดพัทลุง ได้ให้ความส าคัญกับการรณรงค์ฝากครรภ์ทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์ ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานในการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงและหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉินอย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการ MCH Board และเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งจังหวัด โดยให้ทุกหน่วยบริการ ทุกพ้ืนที่ ด าเนินงาน
เชิงรุกโดยเครือข่าย อสม./รพ.สต. ประชาสัมพันธ์ ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ให้เข้าสู่ระบบบริการให้เร็วที่สุด เพ่ือให้
หญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการประเมินภาวะเสี่ยงและได้รับการดูแลตามระบบที่วางไว้ 
และได้มีการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานในการประชุม ทุกครั้ง  

จากผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน พบว่า แต่ละอ าเภอมีการด าเนินงานตามแนวทางที่วางไว้ 
และเมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่ ปัญหาเกิดจากการฝากครรภ์ล่าช้า การเดินทางไป
ท างานต่างจังหวัด มีประวัติประจ าเดือนไม่สม่ าเสมอ หญิงตั้งครรภ์ไม่ มาตามนัดและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค ์  



วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพด ี  
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 หน้า 58 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2561 ณ 8 พฤษภาคม 2561 

2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับโลก / WHO > 60 % เมือง 382 273 71.47 

   กงหรา 165 127 76.97 
ระดับประเทศ เขาชัยสน 169 106 62.72 

49.42 40.60 43.09 ตะโหมด 106 79 74.53 
เขต 12 ควนขนุน 246 175 71.14 

48.89 54 55.87 ปากพะยูน 132 114 86.36 
จังหวัดพัทลุง ศรีบรรพต 69 47 68.12 

51.36 72.94 50.70 ป่าบอน 176 135 76.70 
 บางแก้ว 95 64 67.37 

ป่าพะยอม 121 79 65.29 
ศรีนครินทร์ 92 70 76.09 
รวม 1,753 1,269 72.39 

ที่มา : ระบบรายงาน  HDC ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561       
 

จากตาราง พบว่า ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ใน
ภาพรวมจังหวัดพัทลุง สามารถด าเนินการผ่านเกณฑ์ คือ ร้อยละ 72.39 อ าเภอที่ด าเนินการได้สูงสุด คืออ าเภอ
ปากพะยูน, กงหรา, ป่าบอน คือ ร้อยละ 86.36 76.97 และ 76.70 ตามล าดับ  

จังหวัดพัทลุงได้มีการพัฒนาระบบการติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และเน้น
ให้มีการด าเนินงานเชิงรุก การส่งต่อข้อมูลหญิงตั้งครรภ์โดยใช้ระบบการติดตามและส่งต่อข้อมูลทางโทรศัพท์ 
การใช้โซเซี่ยลมีเดีย เช่น โปรแกรมไลน์ และการสร้างระบบการเชื่อมโยงติดตามหญิงตั้งครรภ์  ให้ไปฝากครรภ์
ตามนัด โดยพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านส่งต่อข้อมูล ระบบออนไลน์ในโปรแกรมการเยี่ยมบ้าน มีแม่ข่ายส่งต่อ
จากโรงพยาบาลพัทลุง ส่งข้อมูลตรงไปในระดับ รพ.สต./โรงพยาบาลชุมชน เพ่ือให้การติดตามเยี่ยมบ้าน และ
บันทึกข้อมูลแบบออนไลน์ส่งกลับโรงพยาบาลพัทลุง และมีการวิเคราะห์หาสาเหตุในระดับพ้ืนที่ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กระดับอ าเภอ / จังหวัด (MCH Board)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  วิสัยทัศน ์ : ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 59 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์                           
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2561 ณ 8 พฤษภาคม 2561 

2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับโลก / WHO > 65 %  เมือง/รพ.พัทลุง 473 304 64.27 

   กงหรา 193 151 78.24 
ระดับประเทศ เขาชัยสน 208 153 73.56 

60.38 60.21 31.49 ตะโหมด 147 88 59.86 
เขต 12 ควนขนุน 315 183 58.10 

64.48 67.17 42.44 ปากพะยูน 155 132 85.16 
จังหวัดพัทลุง ศรีบรรพต 76 58 76.32 

59.15 66.91 34.37 ป่าบอน 207 141 68.12 
 บางแก้ว 122 90 73.77 

ป่าพะยอม 158 70 44.30 
ศรีนครินทร์ 110 84 67.19 
รวม 2,164 1,454 67.19 

ที่มา : ระบบรายงาน  HDC ข้อมูล  ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561       
จากตาราง พบว่า ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ในภาพรวม คือ 

ร้อยละ 67.19 อ าเภอที่ด าเนินการได้สูงสุดคือ อ าเภอปากพะยูน, กงหรา, ศรีบรรพต คือ ร้อยละ 85.16 78.24
และ 76.32 ตามล าดับ 

จังหวัดพัทลุงได้ให้ความส าคัญในการดูแลหลังคลอดครบตามเกณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
เพ่ือลดอัตราการตายของมารดา ลดภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด และเพ่ิมอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงมีแนว
ทางการส่งต่อข้อมูลมารดาหลังคลอดระหว่างหน่วยบริการทุกระดับและคืนกลับข้อมูลในการประชุมทุกครั้ง 

ตัวช้ีวัด : ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ไม่เกินร้อยละ 16 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2561 ณ 8 พฤษภาคม 2561 

2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับโลก / WHO < 16 เมือง 751 136 18.11 

   กงหรา 166 10 6.02 
ระดับประเทศ เขาชัยสน 145 10 6.90 

20.14 18.50 17.57 ตะโหมด 68 14 20.59 
เขต 12 ควนขนุน 611 77 12.60 

24.63 21.29 16.91 ปากพะยนู 118 8 6.78 
จังหวัดพัทลุง ศรีบรรพต 103 11 10.68 

11.83 11.11 12.68 ป่าบอน 124 18 14.52 
 บางแก้ว 234 31 13.25 

ป่าพะยอม 172 17 9.88 
ศรีนครินทร์ 36 3 8.33 
รวม 2,528 335 13.25 

ที่มา : ระบบรายงาน ข้อมูล HDC ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  



วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพด ี  
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 หน้า 60 

จากตาราง พบว่า ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ในภาพรวม คือ ร้อยละ 13.25 อ าเภอที่พบ
ภาวะโลหิตจางต่ า คือ อ าเภอกงหรา, ปากพะยูน และอ าเภอเขาชัยสน ร้อยละ 6.02 6.78 และ 6.90 ตามล าดับ  

จังหวัดพัทลุงได้ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาโลหิตจาง โดยใช้แนวทาง Anemia Mobile เน้น
การแก้ปัญหาเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายคือ แก้ปัญหาในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่กินกับสามี โดยคัดกรอง/ค้นหา 
และด าเนินการแก้ไขโดยการสุ่มเจาะเลือดเพ่ือหาภาวะซีด ให้ความรู้เรื่องโภชนาการและให้ยาเสริมธาตุเหล็กใน
กลุ่มเป้าหมาย 

4. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ  

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
1. การถ่ายทอดนโยบายและการขับเคลื่อน
งาน 

1.1. มีการประชุมคณะกรรมการ MCH 
Board ระดับจังหวัด และติดตาม
งานฯ  อย่างน้อย  ไตรมาสละ 1 
ครัง้ 

2. การจัดการระบบข้อมูลและการเฝ้าระวัง 
3. พัฒนาระบบบริการและการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการฝากครรภ์
คุณภาพและห้องคลอด คุณภาพ 

3.1 ทุก รพ. มีการด าเนินการตาม CPG 
3.2 เยี่ยมเสริมพลังเครือข่าย 

1. มีการประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัด
และติดตามงานฯ จ านวน 4 ครั้ง (วันที่ 15 มกราคม 
2561, 2 กุมภาพันธ์, 16 เมษายน และ 18 พฤษภาคม 
2561) 

2. มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข/
ระบบรายงาน HDC และมีการด าเนินการตามแนวทางที่
ก าหนดในการฝ้าระวังป้องกันปัญหาแม่ตายโดย ให้ รพ.ทุก
แห่ง รายงานสถานการณ์ กรณีมีมารดาเสียชีวิตภายใน24 
ชั่วโมง มีข้อมูลการตายข้อมูลเพ่ือการเฝ้าระวังและ
วางแผนงาน 

3. MCH Board จังหวัด ก าหนดนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานแก้ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก และก าหนด
แผนการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเครือข่าย 
3.1 โรงพยาบาลทุกแห่งด าเนินการตาม CPG ที่ก าหนด  
3.2 การเยี่ยมเสริมพลังติดตาม/ประเมินหน้างาน แก่

หน่วยงาน รพช./รพ.สต. 
- มีการติดตามการด าเนินงานในรพ.สต (อ าเภอละ 1 

รพสต.รวม 11 แห่ง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ค้นหา/ประชาสัมพันธ์เชิงรุก กลุ่มเป้าหมายภาวะเสี่ยง 
ติดตามให้มาฝากครรภ์ตามนัด และติดตามดูแลก่อนคลอด/
หลังคลอด มีการส่งต่อข้อมูลทางไลน์ แบบ Real Time 

- รพ.พัทลุง ได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยทีมตรวจเยี่ยมจากศูนย์อนามัยที่ 12 ในวันที่ 
21-22 พฤษภาคม 2561 และมีแผนตรวจเยี่ยมเสริม รพช. 
ดังนี้ 

  รพ. ควนขนุน วันที่ 19 มิถุนายน 2561 
  รพ.ปากพะยูน วันที่ 25 มิถุนายน 2561 
  รพ.กงหรา วันที่ 26 มิถุนายน 2561 
  รพ.ตะโหมด วันที่ 27 มิถุนายน 2561 



  วิสัยทัศน ์ : ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 61 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 

5. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ จากการตรวจราชการรอบท่ี 1  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ จากผู้ตรวจราชการ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
1. แผนกฝากครรภ์ 
ข้อค้นพบ  
- ระบบการดูแลหญิงฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 

ภาพรวมร้อยละ 65.34 (เกณฑ์ ร้อยละ 65) 
(อ าเภอที่มีผลงานต่ ากว่าเกณฑ์ คือ อ าเภอ ป่า
บอน, ตะโหมด และ เขาชัยสน คือร้อยละ 
58.21 58.49 และ 58.67 ตามล าดับ) 

- ขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยบริการ 

ข้อเสนอแนะ 
- เน้นให้ชุมชนค้นหาหญิงตั้งครรภ์ตั้งครรภ์ที่ไม่

เข้าระบบ (หมายถึงหญิงตั้งครรภ์ที่มาจากที่
อ่ืน/หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มาฝากครรภ์) โดยให้ อส
ม./รพ.สต. เพิ่มการค้นหาและ ประชาสัมพันธ์
เชิงรุก 

- มีการค้นหา ประชาสัมพันธ์ เชิงรุก โดย อสม.และ  
รพ.สต.ในพ้ืนที่ / ประชุมเครือข่าย อสม.ทุกเดือน 

- ก าหนดวาระงานอนามัยแม่และเด็กในการประชุม คป
สอ.ทุกเดือนและคืนข้อมูลให้เครือข่ายในการเฝ้าระวัง 
/ ค้นหา ติดตาม กลุ่มเป้าหมายเชิงรุก 

ผลการด าเนินการ 
- ทุกอ าเภอผ่านเกณฑ์การด าเนินงานทุกอ าเภอ 

ภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 79.97 
- มีการประชุมและส่งต่อข้อมูลหญิงตั้งครรภ์/หญิง

คลอด ระหว่างหน่วยบริการทุกระดับ โดยใช้ระบบ
ไลน์ แบบ Real Time และระบบ การส่งต่อออนไลน์ 
เชื่อมโยงทุกหน่วยบริการ 

2. ห้องคลอด 
- ระยะคลอดต้องใช้ถุงตวงเลือดในการ Early 

detect ทุกราย 
- รพท./รพช. ทุกแห่ง ควรมีการซ้อมภาวะวิกฤติ

ทางสูติในห้องคลอดอย่างน้อยทุก 6 เดือน 

 
- ห้องคลอด โรงพยาบาลทุกแห่งใช้ถุงตวงเลือดในการ 

Early detect ทุกราย 
- รพท./รพช. ทุกแห่ง มีการซ้อมภาวะวิกฤติทางสูติใน

ห้องคลอด และมีแผนการซ้อมทุก 6 เดือน 
3. การเยี่ยมหลังคลอด ร้อยละ 36.36  

(เป้าหมายร้อยละ 65) 
- ขาดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล 

- จังหวัดพัทลุงจัดอบรมชี้แจงการลงบันทึกข้อมูลงาน
อนามัยแม่และเด็ก (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561) ส าหรับ
การเยี่ยมหลังคลอดมีการชี้แจงท าความเข้าใจ และมี
การก ากับติดตามกับบุคลากรในแต่ละระดับ  

ผลการด าเนินงาน 
- เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล 
- ร้อยละการเยี่ยมหลังคลอด 67.19 

4. รพ.ผ่านการรับรอง Re Accredit มาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก ร้อยละ 50 (เป้าหมายร้อย
ละ 70) คือ รพ.ป่าพะยอม, ป่าบอน, ศรี
บรรพต, บางแก้ว และ  
เขาชัยสน 

- รพ.พัทลุง ได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินผลการ
ด าเนินงานและผ่าเกณฑ์การประเมิน โดยทีมตรวจ
เยี่ยมจากศูนย์อนามัยที่ 12 ในวันที่ 21-22 
พฤษภาคม 2561 

- จังหวัดพัทลุงมีแผนตรวจเยี่ยมเสริม รพช. ดังนี้ 
  รพ. ควนขนุน วันที่ 19 มิถุนายน 2561 
  รพ.ปากพะยูน วันที่ 25 มิถุนายน 2561 
  รพ.กงหรา วันที่ 26 มิถุนายน 2561 
  รพ.ตะโหมด วันที่ 27 มิถุนายน 2561 
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สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 หน้า 62 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ จากผู้ตรวจราชการ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
และคาดว่าจะประเมินผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง 

5. การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่าง
น้อย 6 เดือน 

- โรงพยาบาลทุกแห่งได้ให้ความส าคัญในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่จัดตั้ง มุมนมแม่ทุกโรงพยาบาล 

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่
ท าให้การด าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่
ให้ต่อหน่วยรับ

ตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน

หรือด าเนินการต่อ 
1. การถ่ายทอดนโยบาย/การ

ขับเคลื่อน 
- - - 

2. การจัดการระบบข้อมูลและ
การเฝ้าระวัง 

- - - 

3. พัฒนาระบบบริการและการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

- - - 

4. ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ - - - 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ของ
ครอบครัว/ชุมชน 

- - - 

7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

การชี้แจงแนวทาง/นโยบายในการด าเนินงาน ควรชี้แจงเป็นหนังสือราชการ และควรด าเนินการ
ชี้แจงในต้นปีงบประมาณ 

8. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- 
 
ผู้รายงาน นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ 
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี  25 พฤษภาคม 2561 
โทร.  081 328 1399  
E-mail   nartnarkkee@gmail.com 
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ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการเด็กสมวัย 

2. สถานการณ์ 

จังหวัดพัทลุง ได้คัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM ในเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ใน
เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 จ านวน 8,860 คน จากทั้งหมด จ านวน 9,011 คน คิดเป็นร้อยละ 98.32 
ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95) มีพัฒนาการสงสัย/ล่าช้าจ านวน 2,780 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.38 ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ ภายใน 30 วัน 
จ านวน 2,678 คน คิดเป็นร้อยละ 96.33 ไม่ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ร้อยละ 100) มีพัฒนาการสมวัย (จากการ
คัดกรองครั้งแรกรวมกับคัดกรองหลังกระตุ้นภายใน 30 วัน) จ านวน 8,687 คน คิดเป็นร้อยละ 98.05  
ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) เมื่อจ าแนกเป็นรายอ าเภอพบว่า อ าเภอที่คัดกรองพัฒนาการ
เด็กได้มากที่สุดคืออ าเภอศรีบรรพต กงหรา และป่าบอน เท่ากับร้อยละ 99.08 98.92 และ 98.86 ตามล าดับ 
อ าเภอที่ค้นหาพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้มากที่สุดคือ อ าเภอปากพะยูน, ศรีบรรพต และกงหรา เท่ากับร้อยละ 
38.64 36.22 และ 34.78 ตามล าดับ การติดตามเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าภายใน 30 วัน อ าเภอที่ติดตาม
กระตุ้นพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้าได้มากที่สุด คือ ปากพะยูน ศรีบรรพต และป่าบอน เท่ากับร้อยละ 98.51 
98.29 และ 97.81 ตามล าดับ และอ าเภอที่มีเด็กพัฒนาการสมวัยมากที่สุดคือ อ าเภอปาบอน ปากพะยูน และ
เขชัยสน เท่ากับร้อยละ 99.11 98.96 และ 98.42 ตามล าดับ 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละเด็กอายุร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ  
โดยใช้คู่มือ DSPM ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ 21 พฤษภาคม 2561 
2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา 

ระดับประเทศ ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ95 

เมืองพัทลุง 1,733 1,709 98.62 
 27.37 91.30 กงหรา 837 828 98.92 

เขต 12 เขาชัยสน 837 822 98.21 
 27.06 91.30 ตะโหมด 666 652 97.90 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,224 1,189 97.14  
39.52 94.38 ปากพะยูน 881 867 98.41 

ปีงบประมาณ 2561 ศรีบรรพต 326 323 99.08 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ป่าบอน 968 957 98.86 

98.39 98.32 บางแก้ว 466 458 98.28 

 
ป่าพะยอม 648 637 98.30 
ศรีนครินทร์ 425 418 98.35 
รวม 9,011 8,860 98.32 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบ
สงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ 21 พฤษภาคม 2561 
2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา 

ระดับประเทศ ร้อยละ
20 
 

เมืองพัทลุง 1,709 538 31.48 
3.39 13.80 16.36 กงหรา 828 288 34.78 

เขต 12 เขาชัยสน 822 204 24.82 
6.11 18.03 20.59 ตะโหมด 652 181 27.76 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,189 321 27.00 
3.70 22.11 28.85 ปากพะยูน 867 335 38.64 

ปีงบประมาณ 2561 ศรีบรรพต 323 117 36.22 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ป่าบอน 957 319 33.33 

30.80 31.38 บางแก้ว 458 132 28.82 

 
ป่าพะยอม 637 221 34.69 
ศรีนครินทร์ 418 124 29.67 

รวม 8,860 2,780 31.38 
ที่มา : HDC ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 
 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กอายุเด็กอายุ 9, 18 , 30 , 42 เดือนหมายถึง เด็กที่ตรวจคัดกรองพัฒนาการ 

ในครั้งแรกและพบสงสัยล่าช้า ได้รับการประเมินพัฒนาการซ้ าภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 100 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ 21 พฤษภาคม 2561 
2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา 

ระดับประเทศ ร้อยละ
100 

 

เมืองพัทลุง 538 521 96.84 
 50.98 77.73 กงหรา 288 273 94.79 

เขต 12 เขาชัยสน 204 196 96.08 
 65.09 87.47 ตะโหมด 181 165 91.16 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 321 311 96.88  
71.48 92.17 ปากพะยูน 335 330 98.51 

ปีงบประมาณ 2561 ศรีบรรพต 117 115 98.29 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ป่าบอน 319 312 97.81 

96.49 96.33 บางแก้ว 132 124 93.94 

 
ป่าพะยอม 221 213 96.38 
ศรีนครินทร์ 124 118 95.16 

รวม 2,780 2,678 96.33 
ที่มา : HDC ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี พัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ 21 พฤษภาคม 2561 

2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา 
ระดับประเทศ ร้อยละ

85 
 

เมืองพัทลุง 1,709 1673 97.89 
96.93 92.72 95.92 กงหรา 828 806 97.34 

เขต 12 เขาชัยสน 822 809 98.42 
93.89 93.03 96.89 ตะโหมด 652 633 97.09 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,189 1169 98.32 
96.30 92.73 96.70 ปากะยูน 867 858 98.96 

ปีงบประมาณ 2561 ศรีบรรพต 323 315 97.52 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ป่าบอน 957 949 99.16 

98.07 98.05 บางแก้ว 458 446 97.38 

 
ป่าพะยอม 637 619 97.17 
ศรีนครินทร์ 418 410 98.09 

รวม 8,860 8,687 98.05 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

4. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

มีการติดตามพัฒนาการเด็กทุก 1 เดือน คืนข้อมูลให้พ้ืนที่ทบทวนการบันทึกข้อมูลพัฒนาการให้ 
เป็นปัจจุบัน 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละเด็กอายุร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 

เดือนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ โดยใช้
คู่มือ DSPM ไม่น้อยกว่าร้อยละ95 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน 
ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและ
พบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 

3. ร้อยละของเด็กอายุเด็กอายุ 9, 18 , 30 , 42 
เดือนหมายถึง เด็กที่ตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ในครั้งแรกและพบสงสัยล่าช้า ได้รับการ
ประเมินพัฒนาการซ้ าภายใน 30 วัน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 

4. ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี พัฒนาการสมวัย  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

มีการติดตามให้หน่วยบริการมีการคัดกรองพัฒนาการ
เด็กตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42 เดือนให้ครบทุกรายใน
แต่ละเดือน และมีการคืนข้อมูลให้หน่วยบริการทุก 1 
เดือน 
- คัดการพัฒนาการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
98.32 เกณฑ์ร้อยละ 95 
- จากการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุครั้งแรก
พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ 31.38 เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
- ติดตามกระตุ้นเด็กท่ีสงสัยพัฒนาการล่าช้า ภายใน 30 
วัน ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 96.33 เกณฑ์ 
ร้อยละ 100 
- เด็ก 0 -5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อย
ละ 98.05 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 
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5. ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 

ข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/
ข้อเสนอแนะ 

ไม่มีระบบการติดตามเด็กท่ี
ส่งต่อจาก เครือข่าย 

ใช้ระบบ IT จัดท าทะเบียนเด็กท่ี
ส่งต่อการรับ ให้ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงได้ เพ่ือติดตามให้
มารับบริการกระตุ้นได้ครบถ้วน 

ได้มีการจัดประชุมติดตามงานเด็ก
ปฐมวัยและชี้แจงข้อเสนอแนะสรุปผล
การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณี
ปกติ ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 
จังหวัดพัทลุงและนิเทศงาน กรณีปกติ 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 แก่ 
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด
พัทลุงและผู้รับผิดชอบระบบ IT ของแต่
ละโรงพยาบาล. และส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดท าทะเบียน
เด็กท่ีส่งต่อ การรับ ให้ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงได้ เพ่ือติดตามให้มารับ
บริการกระตุ้นได้ครบถ้วน ซึ่งอยู่ในช่วง
ด าเนินการ ให้ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพมากขึ้น 

การคัดกรองพัฒนาการเด็ก 
พบสงสัยล่าช้าสูง แต่ไม่พบ 
ล่าช้าหลังกระตุ้น 1 เดือน 

ควบคุมมาตรฐานการประเมิน 
ติดตามหน้างาน  
สุ่มประเมินพัฒนาการเด็ก โดย
หน่วยงานที่สูงขึ้น 

มีการลงสุ่มประเมิน รพ.สต.ติดดาว
อ าเภอละ 1 แห่ง ในเรื่องของ WCC 
คุณภาพดูการด าเนินงานทั้ง10 กิจกรรม
และดูโดยเฉพาะ ทะเบียนและซักถาม
การตรวจคัดกรองพัฒนาการ ผลการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กที่ตรวจพบ
สงสัยล่าช้า ดูว่าสงสัยล่าช้าด้าน
อะไรบ้าง และดูทะเบียนและซักถาม 
การติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
ภายใน 30 วัน สิ่งที่พบและน ามา
วิเคราะห์สืบเนื่องจากจังหวัดพัทลุงมี
นโยบายให้ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ตามคู่มือ DSPM อย่างเคร่งครัด ไม่
ยืดหยุ่น และเงื่อนไขให้ผ่านในแต่ละข้อ 
ถ้าพบผิดปกติให้ระบุสงสัยล่าช้าไปก่อน 
และท่ีพบอีกอย่างหนึ่งที่ท าให้หน่วย
บริการบางแห่งในแต่ละอ าเภอพบเด็ก
สงสัยล่าช้า ค่อนข้างสูงเนื่องจากบาง
สถานบริการมีเด็กตามกลุ่มเป้าน้อย  
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ข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/
ข้อเสนอแนะ 

แม้จะพบสงสัยล่าช้าไม่กี่คนก็จะท าให้
ร้อยละของสงสัยล่าช้าสูง 
แนวทางแก้ไข 
ทั้งระดับจังหวัดและระดับอ าเภอจะ
ติดตามให้เข้มข้นและมีคุณภาพให้มาก
ขึ้นโดยติดตามและคืนข้อมูลเรื่อง
พัฒนาการเด็กให้พ้ืนที่ เดือนละ 1 ครั้ง 
โดยจังหวัดจะสรุปรายพัฒนาเด็ก ใน
วันที่ 15 ของทุกเดือน เพ่ือเป็นทบทวน
และแก้ไขข้อมูลที่อาจคลาดเคลื่อน
เนื่องจากผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการ
รับผิดชอบหลายงานความรีบเร่งอาจท า
ให้บันทึกข้อมูลผิดหรือไม่ได้บันทึกข้อมูล
พัฒนาการเด็กโดยให้เวลาการแก้ไข
ข้อมูลภายใน 1 สัปดาห์ และจังหวัดจะ
สรุปข้อมูลและคืนข้อมูลพ้ืนที่ สัปดาห์
ละ 2 ครั้ง 

ผู้รับผิดชอบงานกระตุ้น
พัฒนาการ รพช. ปากพะยูน 
ยังไม่ผ่านการอบรม TEDA 
4I 

ประสานการ Training หน้างาน 
กับ รพ.จิตเวชสงขลา (2 วัน) 
 

จังหวัดได้ประสานโรงพยาบาลปาก
พะยูนประสานกับ รพ.จิตเวชสงขลาเพื่อ 
Training หน้างานให้ผู้รับผิดชอบงาน
กระตุ้นพัฒนาการด้วยTEDA4i เมื่อวันที 
 9 -10 เมษายน 2561 

6. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

 ไม่มี 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข /  
ข้อเสนอแนะ 

1.ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการด าเนินงาน ไม่มี 
2.ระบบบริการที่มีคุณภาพ ไม่มี 
3.การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และลดปัจจัยเสี่ยงเด็กปฐมวัย ไม่มี 
4.การจัดการระบบข้อมูลและการเฝ้าระวัง ไม่มี 
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8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

 ไม่มี 

9. ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

ไม่มี 
 
ผู้รายงาน  นางมานิตา เสรีประเสริฐ  
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี  23 พฤษภาคม 2561 
โทร  088 794 9586  
E-mail  manita18wan@gmail.com 
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ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและสว่นสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (รอ้ยละ 54) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมสว่น 

2. สถานการณ ์

จังหวัดพัทลุง มีการเฝ้าระวังโภชนาการเด็กปฐมวัยเด็กอายุ 0 - 5 ปี จ านวน 28,233 คน ได้รับ
การเฝ้าระวังโภชนาการเด็กจ านวน 22,754 คน คิดเป็นร้อยละ 80.59 มีสูงดีสมส่วน จ านวน 11,395 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.08 ไม่ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54) และมี 2 อ าเภอ ที่ผ่านเกณฑ์  คือ อ าเภอ
กงหรา ร้อยละ 57.92 อ าเภอป่าบอน ร้อยละ 56.46  

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา 
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 54 
 

เมืองพัทลุง 4,176 2,078 49.76 
46.63 47.83 49.90 กงหรา 2,467 1,429 57.92 

เขต 12 เขาชัยสน 2,179 1,125 51.63 
44.64 46.65 47.17 คะโหมด 1,254 574 45.77 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 3,146 1,466 46.60 
44.74 48.23 47.41 ปากพะยูน 2,569 1,320 51.38 

ปีงบประมาณ 2561 ศรีบรรพต 1,033 419 40.56 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ป่าบอน 1,828 1,032 56.46 

50.12 50.08 บางแก้ว 1,292 631 48.84 

 
ป่าพะยอม 1,793 835 46.57 
ศรีนครินทร์ 1,017 486 47.79 

รวม 22,754 11,395 50.08 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 
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4. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

มีการติดตามโภชนาการเด็กทุก 3 เดือนและคืนข้อมูลให้พ้ืนที่ทบทวนการบันทึกข้อมูลโภชนาการ
ให้เป็นปัจจุบัน 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54 ) 

เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน คิดเป็นร้อยละ 50.08 ไม่ผ่านเกณฑ์กรม
อนามัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54) และมี 2 อ าเภอ ที่ผ่านเกณฑ์คือ
อ าเภอกงหรา คิดเป็นร้อยละ 57.92อ าเภอป่าบอน คิดเป็นร้อยละ 
56.46 นอกนั้นไม่ผ่านเกณฑ์ 
มีการพัฒนาต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย โดยเน้นความร่วมมือของภาคีเครือข่าย (อาหาร
แม่และเด็ก ยาเม็ดไอโอดีน ยาธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ยาน้ าเสริมธาตุ
เหล็ก) ซึ่งมีการขับเคลื่อนทุกต าบลในจังหวัดพัทลุงและน าร่อง
อ าเภอละ1 -2 ต าบล โดยต้องเน้นติดตามให้ได้มาตรฐานและ
คุณภาพอย่างเข้มข้น มีแผนงานโครงการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ
ของหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 

5. ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 

ข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ /ข้อเสนอแนะ 
เด็กมีภาวะทุพ
โภชนาการสูง 

คืนข้อมูลให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และ 
วิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหา  
ทบทวนมาตรฐานเครื่องมือ และ
วิธีการ ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงที่
ถูกต้อง 

มีการคืนข้อมูลโภชนาการทุก 3 เดือน และจัด
ประชุมติดตามงานโภชนาการเด็กปฐมวัย และ 
วิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เมื่อ 29 มกราคม 2561 แก่คณะกรรมการ
พัฒนางานเด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุงให้ทุก
หน่วยบริการและขับเคลื่อนในต าบลบูรณาการ
ส่งเสริมเด็กอายุ 0 -5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย และมีการพัฒนาต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย โดยเน้นความร่วมมือของภาคี
เครือข่าย (อาหารแม่และเด็ก ยาเม็ดไอโอดีน 
ยาธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก) 
ซึ่งมีการขับเคลื่อนทุกต าบลในจังหวัดพัทลุง
และน าร่องอ าเภอละ1 -2 ต าบล โดยต้องเน้น
ติดตามให้ได้มาตรฐานและคุณภาพอย่างเข้มข้น 
มีแผนงานโครงการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ
ของหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย อย่างต่อเนื่อง 
และมีนโยบายให้ทุกหน่วยบริการ และใน
หมู่บ้านโดย อสม. ต้องมีเครื่องมือที่ได้คุณภาพ
ได้มาตรฐานมีการส ารวจเครื่องชั่งน้ าหนัก/วัด
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ข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ /ข้อเสนอแนะ 
ส่วนสูงและมีแผนการจัดหาเครื่องมือที่ได้
มาตรฐานในหน่วยบริการทุกอ าเภอ และมีการ
ฟ้ืนฟูทักษะในการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเด็ก
ปฐมวัยและวิธีแปลผลที่ถูกต้องและต้องมี
แผนงานแก้ไขภาวะทุพโภชนาการทุกหน่วย
บริการโดยสุ่มประเมิน รพสต. ละ 1 แห่งในแต่
ละอ าเภอซึ่งส่วนมากอยู่ในช่วงด าเนินการ มี
แผนงานโครงการรวบรวมเป็นรูปเล่ม มีการใช้
สมุดสุขภาพแม่และเด็กในการแนะน า
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก 

6. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเด็กปฐมวัยให้สูงดีสมส่วนต้องอาศัยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมอย่างจริงจัง เช่น อปท. ศพด. ชุมชน สถานบริการสาธารณสุข ผู้ปกครองเด็ก ด าเนินการในรูปแบบของต าบล
ส่งเสริมเด็ก 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้ด าเนินการน าร่องใน 22 ต าบล 
จากทั้งหมด 65 ต าบลคิดเป็นร้อยละ 33.85 และในจ านวนต าบลน าร่องความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายก็
แตกต่างกัน การแก้ไขปัญหาจึงอาจไม่ด าเนินการได้ไม้ครอบคลุม  

ด้านมาตรฐานเครื่องมือ ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่ง และในชุมชนส่วน
ใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน กรมอนามัย เนื่องจากขาดงบประมาณในการจัดซื้อ  

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / 
ข้อเสนอแนะ 

1. ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการด าเนินงาน ไม่มี 
2. ระบบบริการที่มีคุณภาพ ไม่มี 
3. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปัจจัยเสี่ยงเด็กปฐมวัย ไม่มี 
4. การจัดการระบบข้อมูลและการเฝ้าระวัง ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

ไม่มี 
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9. ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

มีการขับเคลื่อนงานเด็กปฐมวัย ผ่านการพัฒนาต าบลส่งเสริมเด็ก 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย อย่างต่อเนื่องและจัดประชุมติดตามการด าเนินงานต าบลบูรณาการส่งเสริมเด็กอายุ 0 -5 ปี 
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย น าร่องอ าเภอละ1 - 2 ต าบล ทั้ง 5 ภาคี โดยจัดประชุมเมื่อวันที่  
29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กลุ่มเป้าหมาย 65 คน มีผู้เข้าประชุม 80 
คน และอ าเภอเมืองโดยเทศบาลต าบลท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ได้จัดประชุมต่อยอดต าบลส่งเสริม  
เด็ก 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ให้แก่ จนท.สาธารณสุข, อปท., ครูผู้ดูแลเด็ก, อสม. ผู้น า
ชุมชน ในพ้ืนที่ วันที่ 25 เมษายน 2561 และอ าเภอเขาชัยสน โดย อบต.หานโพธิ์ ได้จัดประชุมต่อยอดต าบล
ส่งเสริมเด็ก 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ให้แก่ จนท. สาสุข ,อปท.,ครูผดด.,อสม. ผู้น าชุมชน 
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

 
 
ผู้รายงาน  นางมานิตา เสรีประเสริฐ  
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี  23 พฤษภาคม 2561 
โทร  088 794 9586  
E-mail  manita18wan@gmail.com 

  



  วิสัยทัศน ์ : ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 73 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 

1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไมม่ีผุ (cavity free) (ร้อยละ 54) 
1. สถานการณ์สภาวะช่องปากของเด็กอายุ 3 ปี จังหวัดพัทลุง ปี 2561 

ตัวช้ีวัด : เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free) ในฟันน้ านม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ข้อมูลล่าสุด ณ 24 พฤษภาคม 2561  

อ าเภอ 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 
2558 2559 2560 

ระดับประเทศ > 54 
% 

เมืองพัทลุง 306 182 59.48 
- 48.2 70.46 กงหรา 223 150 67.26 

เขต 12 เขาชัยสน 210 87 41.43 
43.7 45.4 61.24 ตะโหมด 83 45 54.22 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 311 172 55.31 
47.5 45.6 58.97 ปากพะยูน 271 109 40.22 

หมายเหตุ  
ในกลุ่มอายุ 3 ปี จะใช้ข้อมูล
ปราศจากฟันผุ (caries free) เป็น
ตัวแทนของฟันดีไม่มีฟันผุ (cavity 
free) และเป็นผลการตรวจค่าเฉลี่ย 
21% ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
(N=4,876 คน) 

ศรีบรรพต 75 47 62.67 
ป่าบอน 276 98 35.51 
บางแก้ว 109 54 49.54 
ป่าพะยอม 248 100 40.32 
ศรีนครินทร์ 10 6 60.00 
รวม 2,122 1,050 49.48 

ที่มา : ระบบรายงาน HDC on Cloud วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 
 

วิเคราะห์มาตรการและกิจกรรมส าคัญ 

จากสถานการณ์การท างานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-5 ปี จังหวัดพัทลุง 
พบว่า ปัญหาฟันผุในกลุ่มเด็กเล็กยังคงเป็นปัญหาสุขภาพและส่งผลต่อพัฒนาการสุขภาพโดยรวม จากการ 
เฝ้าระวังโรคฟันผุในกลุ่มเด็กเล็กในปี 2560 พบว่า เด็กอายุ 18 เดือนที่ได้รับการตรวจ ร้อยละ 30 และมีฟันผุ
ร้อยละ 7.7 และเด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจฟันร้อยละ 91 พบเด็กฟันผุร้อยละ 41.03 แสดงให้เห็นว่าเด็กมี
ฟันผุลุกลามเพ่ิมขึ้นในช่วงอายุ 18 เดือน - 3 ปี สูงถึง 5.3 เท่า และเมื่อพิจารณาเด็กที่มีอายุ 0-3 ปีที่มีภาวะ
เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ (มีคราบฟันและรอยขาวขุ่นหรือรหัส K02.0) จากระบบ 43 แฟ้มในช่วง มิถุนายน 2560 
พบว่าเด็กเล็กมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ ร้อยละ 37 ส าหรับการเฝ้าระวังในปี 2561 พบว่า อายุ 18 เดือน
ที่ได้รับการตรวจร้อยละ 14.6 มีฟันผุ ร้อยละ 10.3 และเด็กอายุ 3 ขวบ ได้รับการตรวจร้อยละ 21 มีฟันผุร้อย
ละ 50.52 ซึ่งมีแนวโน้มมีอัตราการเกิดฟันผุสูงขึ้น  

  



วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพด ี  
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 หน้า 74 

กระบวนการด าเนินงานเพื่อเพิ่มฟันดีและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 0-5 ปีจังหวัดพัทลุง 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานส่งเสริมป้องกันในกลุ่มเด็กเล็กในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ 

โดยการมุ่งเน้นให้มีการตรวจคัดกรองในกลุ่มเด็กเล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของเด็กทั้งหมดและมีการจัดกลุ่ม
เสี่ยง (พิจารณาจากคราบจุลินทรีย์และรอยขาวขุ่น) เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จ าเป็นเป็นต้องจัดการอย่างมีคุณภาพเพ่ือ
ป้องกันการผุลุกลาม โดยการฝึกทักษะการแปรงฟันให้ผู้ปกครอง การทาฟลูออไรด์วานิชความถี่ 3-4 ครั้งต่อปี 
และการติดตามเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง 

2. พัฒนาระบบบริการทันตกรรมป้องกันเพ่ือให้เด็กได้รับฟลูออไรด์วานิชทาป้องกันฟันผุตามชุด
สิทธิประโยชน์ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และเพ่ิมความถี่ในเด็กกลุ่มเสี่ยงโรคฟันผุ นอกจากนั้นเน้นให้มีการฝึก
ทักษะการแปรงฟันให้ผู้ปกครองมีการแปรงฟันให้เด็กอย่างสม่ าเสมอ  

2. สถานการณ์สภาวะช่องปากเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)  

ตัวช้ีวัด : ร้อยละเด็กอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  
ข้อมูลย้อนหลัง  

เกณฑ์ 
 

อ าเภอ 

เป้า 
หมาย 

เด็กฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 
2558 2559 2560 เด็ก 12 

ปีได้รับ
การ
ตรวจ

ช่องปาก 
(คน) 

ร้อยละ
ของเด็กท่ี
ได้รับการ
ตรวจช่อง
ปาก (%) 

เด็ก 12
ปี ฟันดี
ไม่มีผุ 
(คน) 

ร้อยละ
ของ

เด็ก 12
ปี ฟันดี
ไม่มีผุ 

ระดับประเทศ > 54 
% 

เมืองพัทลุง 1,103 100 3.63 100 66.00 
- 57.3 71.6 กงหรา 443 83 8.35 55 66.27 

เขต 12 เขาชัยสน 498 258 25.90 258 77.52 
- 42.2 56.0 ตะโหมด 390 23 3.33 13 56.52 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 854 209 14.87 209 69.86 
- 50.1 55.5 ปากพะยูน 651 145 13.52 88 60.69 

หมายเหตุ  
ขอมูลน าเสนอผลงาน ตค.
2560-พ.ค.2561 ซึ่งเป็น
เด็กท่ีอยู่ในปีการศึกษา
2560 และอยู่ในช่วงเริ่ม
ด าเนินงานเด็กปี
การศึกษา 2561  

ศรีบรรพต 201 40 9.45 40 85.00 
ป่าบอน 632 166 15.35 166 76.51 
บางแก้ว 326 28 4.91 28 57.14 
ป่าพะยอม 381 211 38.58 211 62.09 
ศรีนครินทร์ 268 5 1.87 5 20.00 
รวม 5,747 1,268 22.06 1,268 69.16 

ที่มา : ระบบรายงาน HDC on Cloud วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 
 
  



  วิสัยทัศน ์ : ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 75 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 

วิเคราะห์มาตรการและกิจกรรมส าคัญ 
สถานการณ์การเกิดโรคฟันผุในเด็ก 12 ปี ของจังหวัดพัทลุงยังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ 

ในกลุ่มเด็กวัยเรียน ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การเกิดโรคฟันผุในกลุ่มวัยนี้ คือ การขาดทักษะการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก การมีพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อฟันผุ การแก้ปัญหาฟันผุในเด็กกลุ่มนี้ ต้องมุ่งเน้นเพ่ิมการ
จัดบริการเชิงรุกลงสู่ระดับบุคคล ทั้งการให้ความรู้ การบริการส่งเสริมป้องกัน การรักษาทันตกรรม และการฝึก
ปฏิบัติเพิ่มทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปาก  

ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561 พบว่า เด็ก 12 ปี กลุ่มที่ได้รับ
การตรวจช่องปากมีฟันดีไม่มีผุร้อยละ 69.16 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อพิจารณาถึง ร้อยละของการตรวจ
คัดกรอง เด็กยังได้รับการตรวจคัดกรองต่ าคิดเป็นร้อยละ 22 ของเด็ก 12 ปี ทั้งหมด ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูล
เด็ก 12 ปีที่มารับบริการทันตกรรมในสถานบริการ ไม่ใช่ข้อมูลจากการออกส ารวจสภาวะช่องปาก เนื่องจาก
หน่วยบริการส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงเริ่มด าเนินงานในเด็กปีการศึกษา 2561 การด าเนินงานส ารวจสภาวะช่อง
ปาก และการให้การบริการทันตกรรมจะด าเนินทุกพ้ืนที่ตั้งแต่ มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป  
 
กระบวนการด าเนินงานเพื่อเพิ่มฟันดีและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปีจังหวัดพัทลุง  

  เพิ่มการพัฒนาด้านการด าเนินงานส่งเสริมป้องกัน 
1. การส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสม

ฟลูออไรด์ให้มีคุณภาพ และโครงการน าร่อง “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแปรงฟันคุณภาพ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียน” 
ซึ่งในปี 2561 พัฒนาโครงการเป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

2. การให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และขยายลงมาใน
กลุ่มเด็กอายุ 6 ปี ในชั้นอนุบาล  

 เพิ่มการพัฒนาด้านการให้บริการรักษาทันตกรรม 
1. หน่วยบริการทุกแห่งวางแผนการด าเนินงานเชิงรุก จัดบริการรักษาทันตกรรมคลอบคลุม

ทุกชั้นเรียน โดยวางแผนการด าเนินงานตามกรอบเวลาของการรายงานและประเมินผลงาน จัดแผนปฏิทินงาน
กระจายงานให้คลอบคลุม ทั้ง 2 ภาคการศึกษา เพ่ือรองรับการให้บริการในทุกชั้นเรียน และรองรับให้มี
ฐานข้อมูลในระบบHDC อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

2.  เพ่ิมการจัดบริการทันตกรรม แบบ complete case เพ่ือลดการสูญเสียฟันแท้ ในเด็ก 
ป.5 และ ป.6 

3. ปัญหาอุปสรรคหรือปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

1. การด าเนินงานทันตสาธารณสุขในกลุ่มเด็กต่ ากว่า 3 ปีความครอบคลุมของกิจกรรมต่ า 
เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้เลี้ยงดูหลัก และขาดการกระตุ้นและติดตาม
ต่อเนื่องโดยบุคลากรสาธารณสุข  

2. การด าเนินงานทันตสาธารณสุขในกลุ่มเด็กอายุ 3-5 ปี และกลุ่มเด็กอายุ 6-12 ปียังมุ่งเน้น
ผลงานเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ ขาดการกระตุ้นติดตามกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

3. ทันตบุคลากรยังขาดทักษะในการประสานงบประมาณในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมทันต
สุขภาพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อบรรลุเด็ก 0-12 ปี Cavity Free ยังไม่มีคุณภาพ 
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4. ข้อเสนอแนะ/การสนับสนุนจากส่วนกลาง 

1. อยากให้ส่วนกลางมีการสร้างกระแสให้ประชาชนให้ความส าคัญและกลับดูแลสุขภาพช่องปาก
ตนเอง (Self Care) และดูแลคนในครอบครัวได้ 

2. นโยบายการจัดบริการทันตกรรมแบบผสมผสาน (Comprehensive care) ในเด็กอายุ 6-7 ปี 
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ดีในเด็กอายุ 12 ปี ให้มีฟันดีไม่มีผุ 

3. นโยบายการท างานในรูปแบบเครือข่ายงานทันตสาธารณสุขปฐมภูมิ และมีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันโดยการช่วยเหลือกันท างานภายในเครือข่าย (โรงพยาบาลและ รพ.สต.) 
 
 

ผู้รายงาน นางชนิฏาภรณ์ สอนสังข์ 
ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โทร 081 897 0759  
E-mail add_nida@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 24 พฤษภาคม 2561 
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ตัวชี้วัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 
ปี 1,000 คน) 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

กลุ่มวัยรุ่น : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 
ปี 1,000 คน) 

2. สถานการณ์ 

จังหวัดพัทลุง มีการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
การเข้าถึงวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ ปัญหาการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่น การตั้งครรภ์ซ้ า และการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่ งถาวร โดยมีการขับเคลื่อนงานผ่านคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ตามค าสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 1259/2560 
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 และส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน (Youth Friendly Health Services) และกระบวนการอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์/ต าบลอนามัย
การเจริญพันธุ์ ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และเครือข่ายร่วมบูรณาการความร่วมมือ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็น
ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของจังหวัดพัทลุง และเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ แต่วัยรุ่นจ านวนมากยังเข้าไม่ถึง
ข้อมูลและบริการด้านเพศวิถีศึกษา ขาดความรู้และทักษะการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ เพศศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขาดความเข้าใจเรื่องการคุมก าเนิดอย่างถูกวิธี รวมทั้งเข้าไม่ถึงการบริการ
คุมก าเนิดท่ีมีประสิทธิ์ภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเสริมต่อพฤติกรรมวัยรุ่น 

สถานการณ์อัตราการการตั้งครรภ์หญิงอายุ 15-19 ปี จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.2558-2560 พบว่า 
จังหวัดพัทลุง มีอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปีต่ าเป็นอันดับที่ 2 ในเขตบริการสุขภาพที่ 12 รองจาก
ปัตตานี มีแนวโน้มลดลง คิดเป็นอัตราต่อพัน 37.9 35.9 และ 25.1 ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 3.1 
 
แผนภูมิที่ 3.1 ข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เขต 12 แยกรายจังหวัดปี 2558-2560 

ข้อมูล : ปี 2558-2559 : ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ปี 2560 : HDC 

44.4

35.9

43.5
47.7

32.6

40.7
36.4

39
34.6

25.1
29.2

45.17

21.6

27.8 27.7 28.131.03

24.76
25.84

33.26

23.19

27.08 26.49 26.63

0

10

20

30

40

50

60

ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต 12

2558 2559 2560ต่อหญิงอายุ 15-19 ปีพัน



วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพด ี  
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ทีม่า : ข้อมูล HDC DATA ประมวลผล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
 
จากตาราง ข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 

1,000 คน (เป้าหมายไม่เกิน 40 ต่อ ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1000 คน) แยกตามรายโรงพยาบาลที่มารับ
บริการ ผลงานการด าเนินงานในปี 2561 เดือนตุลาคม 2560 – 11 พฤษภาคม 2561 ภาพรวมจังหวัดพัทลุง 
เท่ากับ 12.29 ซึ่งผลลัพธ์โรงพยาบาลที่มีอัตราการคลอดสูง ได้แก่ รพ.พัทลุง , รพ.ควนขนุน, รพ.ป่าบอน, และ
รพ.เขาชัยสน เท่ากับ 36.36, 11.28, 10.04 และ 6.65 ตามล าดับ 

  

ตัวช้ีวัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน 40 ต่อหญิงอายุ 15 – 19 ปี พันคน  
(แยกราย รพ.) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน 
อัตราต่อ

ปชก.พันคน 2558 2559 2560 
ระดับประเทศ ไม่เกิน 40  

ต่อหญิงอายุ  
15 – 19 ปี 

พันคน 

รพ.พัทลุง 2,723 99 36.36 
44.80 36.70 27.26 รพ.กงหรา 1,080 5 4.63 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 1,203 8 6.65 
39.00 28.10 26.63 รพ.ตะโหมด 916 2 2.18 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 1,951 22 11.28 
35.90 25.10 24.76 รพ.ปากพะยูน 1,362 5 3.67 

ปีงบประมาณ 2561 รพ.ศรีบรรพต 445 2 4.49 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 รพ.ป่าบอน 1,494 15 10.04 

5.25 10.95 รพ.บางแก้ว 654 1 1.53 
 รพ.ป่าพะยอม 872 5 5.73 

รพ.ศรีนครินทร์ฯ 647 0 0 
รวม 13,347 164 12.29 
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ที่มา : ข้อมูล HDC DATA ประมวลผล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
 
จากตาราง ข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 

1,000 คน (เป้าหมายไม่เกิน 40 ต่อ ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1000 คน) แยกตามรายอ าเภอ ผลงานการ
ด าเนินงานในปี 2561 เดือนตุลาคม 2560 – 11 พฤษภาคม 2561 ภาพรวมจังหวัดพัทลุง เท่ากับ 12.29 ซึ่ง
ผลลัพธ์อ าเภอที่อัตราการคลอดมีชีพสูง ได้แก่ อ าเภอศรีบรรพต , อ าเภอกงหรา และอ าเภอศรีนครินทร์ เท่ากับ 
20.22 14.81 และ 13.91 ตามล าดับ 
  

ตัวช้ีวัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไมเ่กิน 40 ต่อหญิงอายุ 15 – 19 ปีพันคน  
(แยกราย อ าเภอ) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน 
อัตราต่อ

ปชก.พันคน 2558 2559 2560 
ระดับประเทศ ไม่เกิน 40 ต่อ

หญิงอายุ  
15 – 19 ปี 

พันคน 

เมืองพัทลุง 2,723 32 11.77 
- - - กงหรา 1,080 16 14.81 

เขต 12 เขาชัยสน 1,203 16 13.30 
- - - ตะโหมด 916 9 9.83 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,951 25 12.81 
- - - ปากพะยูน 1,362 12 8.81 
ปีงบประมาณ 2561 ศรีบรรพต 445 9 20.22 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ป่าบอน 1,494 20 13.39 
- - บางแก้ว 654 7 10.70 

 ป่าพะยอม 872 9 10.32 
ศรีนครินทร์ 647 9 13.91 
รวม 13,347 164 12.29 
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ทีม่า : ข้อมูล HDC DATA ประมวลผล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
 
จากตารางข้อมูลร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี (ไม่เกินร้อยละ 9.50) แยกราย

แยกตามผลงานที่มารับบริการในโรงพยาบาล ผลงานการด าเนินงานในปี 2561 เดือนตุลาคม 2560 – 11 
พฤษภาคม 2561 พบว่าจังหวัดพัทลุง มีอัตราร้อยละ 16.60 ซึ่งเกินเกณฑ์ โรงพยาบาลที่อัตราการตั้งครรภ์ซ้ า
ในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี สูงและเกินเกณฑ์ ได้แก่ รพ.กงหรา รพ.ตะโหมด รพ.ป่าบอน รพ.ควนขนุน รพ.ป่า
พะยอม รพ.พัทลุง รพ.เขาชัยสน และรพ.ปากพะยูน (ร้อยละ 28.57 25.00 20.00 19.35 16.67 16.34 11.76 
และ 11.11 ตามล าดับ) 
  

ตัวช้ีวัด : ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ไม่เกินร้อยละ 9.50 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
2558 2559 2560 

ระดับประเทศ ไม่เกิน  
ร้อยละ 10 
ต่อหญิงอายุ
ต่ ากว่า 20 ปี  

รพ.พัทลุง 153 25 16.34 
  17.00 รพ.กงหรา 7 2 28.57 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 17 2 11.76 
 12.49 20.16 รพ.ตะโหมด 4 1 25.00 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 31 6 19.35 
22.47 11.58 19.07 รพ.ปากพะยูน 9 1 11.11 

ปีงบประมาณ 2561 รพ.ศรีบรรพต 2 0 0 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 รพ.ป่าบอน 15 3 20.00 

15.79 17.04 รพ.บางแก้ว 3 0 0 
 รพ.ป่าพะยอม 12 2 16.67 

รพ.ศรีนครินทร์ฯ 0 0 0 
รวม 253 42 16.60 
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ที่มา : ข้อมูล HDC DATA ประมวลผล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
 
จากตารางข้อมูลร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่คลอดหรือหลังแท้งบุตรที่ได้รับบริการ

คุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมก าเนิดและห่วงอนามัย) แยกรายโรงพยาบาล ผลงานการด าเนินงานใน  
ปี 2561 เดือนตุลาคม 2560 – 11 พฤษภาคม 2561 พบว่า จังหวัดพัทลุงมีอัตราร้อยละ 76.39 อ าเภอที่อัตรา
หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่คลอดหรือหลังแท้งบุตรที่ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร ที่มีผลงานดี ได้แก่ 
รพ.เขาชัยสน รพ.ตะโหมด รพ.ควนขนุน และ รพ.ป่าบอน (ร้อยละ 100 100 93.75 และ 80) 

4. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

1. จังหวัดพัทลุง มีการแต่งตั้งอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัด จังหวัดพัทลุง ตามค าสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 1259/2560 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เพ่ือการขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ งครรภ์ ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  
ของทุกกระทรวง ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2561 มีการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่  
6 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจะประชุม ครั้งที่ 3/2561  
ในเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งในการประชุมฯ มีพิจารณาอนุมัติในหลักการการจัดท ายุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง พร้อมให้ทบทวนการบูรณการ การจัดท าแผน
ร่วมกัน และมอบหมายภารกิจตามหน่วยงานนั้น 

2. จังหวัดพัทลุง มีการแต่งตั้งคณะท างานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดพัทลุง ตามค าสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 3196/2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 โดยมีการประชุมเพ่ือจัดท า 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 80 ของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่คลอดหรือหลังแท้งบุตรที่ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธี
กึ่งถาวร 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
2558 2559 2560 

ระดับประเทศ ร้อยละ 80 ต่อ
หญิงอายุน้อย

กว่า 20 ปี 

รพ.พัทลุง 28 17 60.71 
  65.77 รพ.กงหรา 2 1 50 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 12 12 100 
  52.62 รพ.ตะโหมด 2 2 100 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 16 15 93.75 
 55.58 79.33 รพ.ปากพะยูน 0 0 0 
ปีงบประมาณ 2561 รพ.ศรีบรรพต 0 0 0 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 รพ.ป่าบอน 5 4 80 
79.41 71.79 รพ.บางแก้ว 1 0 0 

 รพ.ป่าพะยอม 6 4 66.67 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 0 0 0 
รวม 72 55 76.39 
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และฝ่ายเลขา (สสจ.พัทลุง) ได้น าเสนอร่างดังกล่าวฯ เสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด 
จังหวัดพัทลุง พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  

3. จังหวัดพัทลุง มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้การด าเนินงานประเมิน คัดกรอง
และให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน ประจ าปี 2561 เพ่ือประเมินคัดกรองและให้บริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน และเพ่ิมทักษะการด าเนินงานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services) และกระบวนการอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์เมื่อ
วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2561 มีผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นของสสจ./รพท./รพช./สสอ./ตัวแทน รพ.สต.เข้าร่วม
ประชุมฯ จ านวน 64 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 

4. จังหวัดพัทลุง มีนโยบายการขับเคลื่อนด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ผ่านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนต าบลสุขภาวะ ตัวชี้วัดต าบลอนามัยการเจริญพันธุ์ ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการ
นิเทศงานผสมผสานระดับ คปสอ. เป้าหมายต าบลผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของต าบลทั้งจังหวัดพัทลุง  ซึ่งผลการ
ประเมินตนเอง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 มีต าบล จ านวน 37 ต าบล ผ่านเกณฑ์ฯ (>= ร้อยละ 50) และ
อ าเภอกงหรา/ควนขนุน/ป่าบอน/บางแก้ว/ป่าพะยอม ผ่านทุกต าบล คิดเป็นร้อยละ 100  

5. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เข้าร่วมด าเนินงาน 
เฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น โดยด าเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561 เพ่ือเก็บข้อมูลการเฝ้าระวัง
ตั้งครรภ์การแม่วัยรุ่นที่มารับบริการฝากครรภ์และตรวจหลังคลอดในโรงพยาบาล และน ามาใช้ในการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีผลการด าเนินงานในประเด็น
ที่ส าคัญ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.1 จ านวนและร้อยละแม่วัยรุ่นที่มารับริการฝากครรภ์และตรวจหลังคลอด 

 แม่วัยรุ่นทั้งหมด 
ประเภทแม่วัยรุ่น จ านวน ร้อยละ 
แม่วัยรุ่นที่มารับบริการทั้งหมด 122 100 
แม่วัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ (ANC) 103 84.43 
แม่วัยรุ่นที่มาตรวจหลังคลอด (PP) 19 15.57 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า แม่วัยรุ่นทั้งหมด จ านวน 122 คน ส่วนใหญ่เป็นแม่ที่มาฝากครรภ์ 
จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 84.43 รองลงมาเป็นแม่วัยรุ่นที่มาตรวจหลังคลอด จ านวน 19 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 15.57 

ตารางท่ี 3.2 จ านวนและร้อยละแม่วัยรุ่นที่มาฝากครรภ์และตรวจหลังคลอด จ าแนกตามกลุ่มอายุ  

กลุ่มอายุ(ปี) แม่วัยรุ่นทั้งหมด แม่วัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ แม่วัยรุ่นที่มาตรวจหลังคลอด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

<15 3 2.46 3 100 0 0 
15-19 119 97.54 100 84.03 19 15.97 
รวม 122 100 103 84.43 19 15.57 

จากตารางแสดงให้เห็นว่าแม่วัยรุ่นทั้งหมด 122 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-19 ปี จ านวน 
119 คน คิดเป็นร้อยละ 97.54 และในจ านวนนี้เป็นแม่ที่มาฝากครรภ์ถึงร้อยละ 84.03 มาตรวจหลังคลอด 
ร้อยละ 15.97 ส่วนแม่ที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปีมีเพียงร้อยละ 2.46 และเป็นแม่ที่มาฝากครรภ์ทั้งหมด 
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ตารางท่ี 3.3  จ านวนและร้อยละแม่วัยรุ่นที่มาฝากครรภ์และตรวจหลังคลอด จ าแนกตามความตั้งใจในการ
ตั้งครรภ์ครั้งนี้ 

ความตั้งใจในการตั้งครรภ์ แม่วัยรุ่นทั้งหมด แม่วัยรุ่นที่มาฝาก
ครรภ์ 

แม่วัยรุ่นที่มาตรวจ
หลังคลอด 

ความตั้งใจในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 - ตั้งใจ 57 46.72 49 85.96 8 14.04 
 - ไม่ตั้งใจ 57 46.72 46 80.70 11 19.30 
 - ไม่ยินดีให้ข้อมูล 8 6.56 8 100 0 0 
รวม 122 100 103 84.43 19 15.57 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า แม่วัยรุ่นทั้งหมด จ านวน 122 คน มีความตั้งใจที่จะตั้งครรภ์และ 
ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ เท่ากันจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 46.72 ในส่วนของการตั้งใจตั้งครรภ์ เป็นแม่วัยรุ่นที่ฝาก
ครรภ์ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 85.96 และเป็นแม่ที่มาตรวจหลังคลอด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.04 ในส่วนการไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ เป็นแม่วัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 80.70 เป็นแม่
วัยรุ่นที่มาตรวจหลังคลอด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30 ทั้งนี้เป็นแม่วัยรุ่นที่ไม่ยินดีให้ข้อมูล จ านวน 8 
คน  
 

ตารางท่ี 3.4  จ านวนและร้อยละแม่วัยรุ่นที่มาฝากครรภ์และตรวจหลังคลอด จ าแนกตามความตั้งใจในการ
คุมก าเนิด ในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ 

4.1 ความตั้งใจในการคุมก าเนิด 

ความตั้งใจในการการคุมก าเนิด ในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ แม่วัยรุ่นทั้งหมด ร้อยละ 
-ไม่ได้คุมก าเนิด 64 52.46 
-คุมก าเนิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 55 45.08 
-ไม่ยินดีให้ข้อมูล  3 2.46 
รวม 122 100 

4.2 สาเหตุของการไม่คุมก าเนิดและวิธีการคุมก าเนิดในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ 

สาเหตุของการไม่คุมก าเนิดและ
วิธีการคุมก าเนิดในการตั้งครรภ์ครั้ง
นี้ 

แม่วัยรุ่นทั้งหมด แม่วัยรุ่นที่มาฝาก
ครรภ์ 

แม่วัยรุ่นที่มาตรวจ
หลังคลอด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่ได้คุมก าเนิด 64 100 54 84.38 10 15.62 
 - ไม่รู้จักวิธีคุมก าเนิด 26 40.62 23 88.46 3 11.54 
 - มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจ 30 46.88 27 90.00 3 10.00 
 - ถูกบังคับขืนใจ 2 3.13 1 50.0 1 50.0 
 - เคยคุมก าเนิดแต่มีภาวะแทรกซ้อน 5 7.81 3 60.0 2 40.0 
 - มีเพศสัมพันธ์ในขณะมึนเมา 1 1.56 0 0 1 100 
 - อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 
2. คุมก าเนิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 55 100 45 81.82 10 18.18 
 - ถุงยางอนามัย 18 32.73 15 83.33 3 16.67 



วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพด ี  
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 หน้า 84 

สาเหตุของการไม่คุมก าเนิดและ
วิธีการคุมก าเนิดในการตั้งครรภ์ครั้ง
นี้ 

แม่วัยรุ่นทั้งหมด แม่วัยรุ่นที่มาฝาก
ครรภ์ 

แม่วัยรุ่นที่มาตรวจ
หลังคลอด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 - ยาเม็ดคุมก าเนิด 21 38.18 18 85.71 3 14.29 
 - ยาฉีดคุมก าเนิด 4 7.27 3 75.00 1 25.00 
 - ยาคุมฉุกเฉิน 10 18.18 8 80.00 2 20.00 
 - ห่วงอนามัย 0 0 0 0 0 0 
 - ยาฝังคุมก าเนิด 0 0 0 0 0 0 
 - นับระยะปลอดภัย 0 0 0 0 0 0 
 - หลั่งภายนอก 2 3.64 1 50.00 1 50.00 
 - ใช้ถุงยางอนามัยร่วมกับวิธี

คุมก าเนิดชั่วคราวหรือก่ึงถาวร 
0 0 0 0 0 0 

 - อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 
3. ไม่ยินดีให้ข้อมูล  3 100 3 100 0 0 

จากตารางที่ 4.1 และ 4.2 แสดงให้เห็นว่าแม่วัยรุ่นจ านวน 122 คน ส่วนใหญ่ไม่ได้คุมก าเนิด
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 52.46 ในจ านวนนี้เป็นแม่วัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.38 และเป็นแม่วัยรุ่นที่มาตรวจหลังคลอด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.62 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจ จ านวน 30 คน คิดร้อยละ 46.88 ในจ านวนนี้เป็นแม่วัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 เป็นแม่วัยรุ่นที่มาตรวจหลังคลอด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
รองลงมาไม่รู้จักวิธีคุมก าเนิด จ านวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 40.62 ในจ านวนนี้เป็นแม่วัยรุ่นที่มา ฝากครรภ์ 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 88.46 เป็นแม่วัยรุ่นที่มาตรวจหลังคลอด จ านวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 11.54  

ส าหรับการคุมก าเนิด จ านวน 55 คนคิดเป็นร้อยละ 45.08 ในจ านวนนี้เป็นแม่วัยรุ่นที่มาฝาก
ครรภ์ จ านวน 45 คน คิดเป็น ร้อยละ 81.82 เป็นแม่วัยรุ่นที่มาตรวจหลังคลอด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.18 วิธีการคุมก าเนิดส่วนใหญ่ใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.18 ในจ านวนนี้เป็นแม่
วัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และแม่วัยรุ่นที่ตรวจหลังคลอด จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.29 รองลงมาเป็นวิธีใช้ถุงยางอนามัย จ านวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 32.73 ในจ านวนนี้เป็นแม่
วัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และแม่วัยรุ่นที่ตรวจหลังคลอด จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.67 

จากการเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พบว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพ่ือไม่ให้ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ควรจะเน้นย้ าเรื่องการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษา การ
ควบคุมอารมณ์ พร้อมให้ค าแนะน าในการป้องกันการตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ต าบล และอ าเภอ 
โดยใช้กระบวนการต าบล/อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ พร้อมมีคลินิกวัยรุ่น ตามเกณฑ์ YFHS อย่างครอบคลุม
ทุกพ้ืนที ่

6. จังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานวัยรุ่น ได้รับงบ PP Area Based จาก 
สปสช.สงขลา สนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน
จ านวน 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือคัดกรองให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและ
เยาวชนหญิงอายุ 15-19 ปี และเยี่ยมบ้านเชิงรุก “วัยรุ่น วัยใส” เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ่น
หญิงให้มีสุขภาพที่พึงประสงค์ ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนของการด าเนินงานประเมินคัดกรอง และเยี่ยมบ้านฯ 
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7. ผลักดันให้โรงพยาบาลมีการขับเคลื่อนบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
(Youth Friendly Health Services) ให้ผ่านการประเมินฯ จ านวน 6 แห่ง (จาก 11 แห่ง โดยรพ.ที่ผ่านการ
ประเมินคือ รพ.กงหรา/ปากพะยูน/ควนขนุน/บางแก้ว/ป่าพะยอม) และผลักดันให้มีการขับเคลื่อนกระบวนการ
อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ให้ผ่านการประเมินฯ จ านวน 7 แห่ง (จาก 11 อ าเภอ โดยมีอ าเภอที่ผ่านแล้ว คือ 
อ าเภอกงหรา/เขาชัยสน/ปากพะยูน/บางแก้ว) ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ก าหนดแผนการประเมิน นิเทศ
ติดตาม ประจ าปี 2561 ในระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 – 2 สิงหาคม 2561  

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
- มี อปท.อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง เป็นแหล่ง

เรียนรู้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

- มี อปท.จ านวน 31 แห่ง สมัครเข้าร่วมโครงการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข และมีกิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่อง 

- มีส านักงานเทศบาลต าบลชุมพล อ าเภอศรีนครินทร์ 
ได้รับการคัดเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ ประจ าปี 2561 

- สสจ.มีการเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลในเขต
รับผิดชอบให้ด าเนินงานตามมาตรฐาน YFHS 
ฉบับบูรณการ และอ าเภอมีการด าเนินงานตาม
เกณฑ์อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 

- สสจ.พัทลุง มีการเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงาน
มาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณการ คือ รพ.ป่าบอน/  
เขาชัยสน/ศรีนครินทร์ 

- สสจ.พัทลุง มีเยี่ยมเสริมพลังตามเกณฑ์อ าเภออนามัย
การเจริญพันธุ์ คือ อ าเภอตะโหมด/เขาชัยสน/ 

ป่าพะยอม/ควนขนุน/ศรีนครินทร์ 

5. ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 256 รอบที่ 1 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
- ถึงแม้ว่าการตั้งครรภ์ครั้งแรกจะได้ตามเป้าหมาย 

แต่ควรวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เพ่ือลดอัตราการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

 

- จังหวัดพัทลุง ได้จัดท าแบบสอบถาม เพื่อสอบถาม
หญิงคลอดมีชีพ อายุ 15-19 ปี ของจังหวัดพัทลุง 
ช่วงไตรมาสที่ 1/2561 (ตุลาคม-ธันวาคม2560) 
ใช้ข้อมูลหญิงมีครรภ์ที่คลอดจากโปรแกรม HDC 
จ านวน 70 คน/ชุด ได้แบบสอบถามคืนกลับมา 
จ านวน 62 ชุด คิดเป็นร้อยละ 88.57 ไม่ได้คืน
จ านวน 8 ชุด คิดเป็นร้อยละ 11.43 ให้เหตุผลว่า 
ย้าย/ไม่สามารถติดต่อได้ และสรุปรายละเอียด 
ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. อ าเภอที่ท่านอาศัยอยู่ตามภูมิล าเนา ส่วนใหญ่ คือ 

อ.ควนขนุน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 
รองลงมา อ.ป่าบอน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.5 
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ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
2. โรงพยาบาลที่คลอด ส่วนใหญ่ คือ รพ.พัทลุง 

จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมา 
รพ.ควนขนุน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 

3. ท่านเคยตั้งครรภ์หรือไม่ เคยตั้งครรภ์ทั้งหมด
จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

4. สาเหตุที่น าไปสู่การตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่ไม่ได้
ป้องกัน/ไม่คุมก าเนิด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.5 รองลงมาต้องการมีบุตรไว้สืบสกุล 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5  

5. การตั้งครรภ์ครั้งนี้เคยพยายามท าแท้งหรือไม่ 
ส่วนใหญ่ไม่เคย จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.9 รองลงมาคิดท าแท้งแต่ไม่ท า จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.5 

6. สาเหตุที่คิดท าแท้ง/ท าแท้ง มีจ านวน 5 คน ส่วน
ใหญ่ตัดสินใจเอง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
80 รองลงมาพ่อแม่ให้ท าแท้ง/ญาติให้ท าแท้ง/
ผู้ชายไม่ยอมรับ ข้อละ 1 คน (เท่ากัน) คิดเป็น
ร้อยละ 20 

7. ท่านมีความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร ส่วนใหญ่
ตอบมากท่ีสุด จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.1 รองลงมาปานกลาง จ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.3 

8. สถานที่ที่ท่านอาศัยอยู่ก่อนท่านตั้งครรภ์ ส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดพัทลุง จ านวน 55 คน คิด
เป็น ร้อยละ 88.7 รองลงมาอาศัยอยู่จังหวัดอ่ืน
และกลับมาคลอดที่จังหวัดพัทลุง จ านวน 7 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 11.3 

9. ลักษณะการอยู่อาศัยของท่านหลังการตั้งครรภ์ 
ส่วนใหญ่อยู่กับบิดามารดา จ านวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 50 รองลงมาอยู่กับคู่รัก/สามี จ านวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 

10. ความสัมพันธภาพของท่านและสามีในปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่มีความสัมพันธภาพที่ดี จ านวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมามีความสัมพันธภาพ
ดีมาก จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 

11. ความรู้สึกของสามีต่อการมีลูก ส่วนใหญ่ 
ต้องการ มีลูก จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
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ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
93.5 รองลงมา ไม่ยอมรับว่าเป็นพ่อ/ไม่ต้องการ
มีลูกและให้ท าแท้ง/หลังจากรู้ว่ามีลูกก็ให้การ
ยอมรับว่าเป็นพ่อ จ านวน 1 คน (เท่ากัน) คิด
เป็นร้อยละ 1.6 

12. ระดับการศึกษาสูงสุดของสามีท่าน ส่วนใหญ่
เป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.9 รองลงมาเป็นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ 30.6 

13. ปัจจุบันสามีท่านประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่อาชีพ
รับจ้างทั่วไป จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
รองลงมาอาชีพเกษตรกรรม จ านวน13 คน คิด
เป็นร้อยละ 21 

14. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของสามีท่าน ส่วนใหญ่มี
รายได้ 5,000-7,000 บาท จ านวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.9 รองลงมามีรายได้ 3,000-
5,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21 

ตอนที่ 2 ความช่วยเหลือ 
15. ท่านต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ส่วนใหญ่

ต้องการความช่วยเหลือ จ านวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.6 รองลงมาไม่ต้องการความ
ช่วยเหลือ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21 

16. ท่านต้องการความช่วยเหลือช่วยเหลือด้านใด 
(ตอบได้หลายข้อ) ส่วนใหญ่ต้องการให้จัดหา
อาชีพ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 58 
รองลงมาต้องการเงินทุนประกอบอาชีพ จ านวน 
26 คนคิดเป็นร้อยละ52 

ตอนที่ 3 ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
สมรสและการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น 
17. หากมีกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับวัยรุ่นที่

ตั้งครรภ์ท่านยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ 
ส่วนใหญ่ยินดี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.8 ไม่ยินดี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.2 

18. ท่านยินดีจะให้สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือเป็น
กรณีศึกษาส าหรับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยยังไม่
พร้อม (ท้ังชื่อ-สกุล และข้อมูลท่านจะถูกปิดเป็น
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ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
ความลับ) ส่วนใหญ่ยินดี จ านวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.9 และไม่ยินดี จ านวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.1 

19. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อท่านได้ (ขึ้นอยู่ความสมัคร
ใจที่จะให้) ส่วนใหญ่ตอบเป็นต าบลที่อยู่จ านวน 
61 คน คิดเป็นร้อยละ 98.39 ไม่ตอบจ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.61 

ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และคลอด
บุตรขณะนั่งครรภ์ 
20. ขณะตั้งครรภ์ได้ไปฝากครรภ์หรือไม่ ส่วนใหญ่ 

ฝากครรภ์ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 98.4 
ไม่ได้ฝากครรภ์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.6 

21. จ านวนครั้งที่มาฝากครรภ์ (นับจ านวนครั้งที่มา
จริง) ส่วนใหญ่ฝากครรภ์จ านวน 10 ครั้ง จ านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 รองลงมาฝากครรภ์
จ านวน 4 ครั้ง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.7 

22. การฝากครรภ์ครบ 1 ครั้งตามเกณฑ์หรือไม่ ส่วน
ใหญ่ฝากครรภ์ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
77 ไม่ครบ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23 

23. ฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์กี่สัปดาห์ ส่วน
ใหญ่ฝากครรภ์จ านวน 10 สัปดาห์ จ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 18 รองลงมาจ านวน 16 
สัปดาห์ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 

24. ท่านมีภาวะเสี่ยงขณะการตั้งครรภ์หรือไม่ ส่วน
ใหญ่ ตอบไม่ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.3 ตอบมี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.7 

25. ภาวะเสี่ยงขณะตั้งครรภ์ คืออะไร ส่วนใหญ่เป็น
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.2 รองลงมามีความเสี่ยงที่เป็นครรภ์แรก/
คนในครอบครัวเป็นความดันโลหิตสูง/อายุน้อย 
จ านวน 1 คน (เท่ากัน) ร้อยละ 9.1 

26. หญิงคลอดได้รับการเจาะเลือดตรวจคัด
กรองธาลัสซีเมีย ได้รับการตรวจทุกคนจ านวน 
62 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
27. หากได้รับการตรวจ ผลการตรวจคัดกรอง ธาลัส

ซีเมีย ส่วนใหญ่ปกติ จ านวน 55 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 88.7 รองลงมาเป็นพาหนะ จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 

 28. มารดาคลอดโดยวิธี ส่วนใหญ่คลอดธรรมชาติ 
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 69.4 รองลงมา
ผ่าตัดคลอด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.6 

29. อายุครรภ์เมื่อคลอดกี่สัปดาห์ ส่วนใหญ่อายุ
คลอด 40 สัปดาห์ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.9 รองลงมาอายุคลอด 38 และ 39 
สัปดาห์ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 
(เท่ากัน) 

30. ขณะที่คลอดมีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ ส่วนใหญ่
ไม่มี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 93.5 
รองลงมา มีภาวะแทรกซ้อนฯ จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.5 

31. น้ าหนักทารกแรกเกิด ...กรัม ส่วนใหญ่น้ าหนัก 
2,800 กรัม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 
รองลงมาน้ าหนัก 
3,100/3,070/3,700/3,340/3,500 
/3,320/3,200 กรัม จ านวน 2 คน (เท่ากัน) 

32. อาการแทรกซ้อนของมารดาหลังคลอด ส่วน
ใหญ่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน จ านวน 61 คน คิด
เป็นร้อยละ 98.4 มีภาวะแทรกซ้อน จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ1.6  

31. ความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่วนใหญ่
เลี้ยงนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน โดยไม่ให้น้ าหรือ
อาหารอื่น จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 58.1 
รองลงมา เลี้ยงนมแม่คู่กับอาหารอื่น จ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 
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จากการเก็บข้อมูลเยี่ยมบ้านวัยรุ่นวัยใส เชิงรุก ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ พบว่า หญิงวัยรุ่นดังกล่าว มี
ความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร ต้องการมีบุตรไว้สืบสกุล ถึงแม้จะไม่ได้ป้องกันหรือคุมก าเนิด ท าให้ต้องตั้งครรภ์ 
และมีความต้องการขอความช่วยเหลือด้านการจัดหาอาชีพ หญิงวัยรุ่นดังกล่าว เข้าถึงสถานบริการสาธารณสุข
ทุกคน ฉะนั้นควรส่งเสริมให้กลุ่มวัยรุ่น ได้เรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน มี
คลินิกวัยรุ่นใน รพ. รองรับด้านให้ค าปรึกษา พร้อมสนับสนุนให้วัยรุ่นหญิงดังกล่าว เข้าถึงหน่วยงานที่มีการ
ส่งเสริมด้านอาชีพ หรือจัดทุนสวัสดิการให้กับกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว พร้อมขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยบูรณาการตามภาระกิจของหน่วยงานนั้น 

6. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

1. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ไม่เกินร้อยละ 9.50 ซึ่งจังหวัดพัทลุง ผลงาน
การด าเนินงานในปี 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – 11 พฤษภาคม 2561 พบว่าจังหวัดพัทลุง มีอัตราร้อยละ 
16.60 ซึ่งเกินค่าเป้าหมาย ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ให้นโยบายดังกล่าว กับผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล/สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง เน้นย้ ากับสถาน
บริการทุกแห่ง ให้ความส าคัญในการให้ค าปรึกษาแก่วัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ในการคุมก าเนิดแบบกึ่งถาวร  
(ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย) ให้ได้ทุกคน 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง สมัครเข้าร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 31 แห่ง (ทั้งหมด 73 
แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 42.47 ซึ่งยังไม่สมัครฯ จ านวน 42 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.53 ซึ่งหากสามารถขับเคลื่อน
ได้ในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท างานร่วมกับสถานบริการ โรงเรียน ชุมชน ครอบครัว สามารถจะ
ผลักดันให้ให้ผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ดีขึ้นได้  

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

ไม่มี 

 

9. ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

ไม่มี 
 
 

ผู้รายงาน นายนพพร สมจิตต์  
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทร  086 694 1325  
E-mail NPO360000@Hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี  24 พฤษภาคม 2561 
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1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอาย ุ

ตัวตัวชี้วัด : ร้อยละต าบลที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 60) 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ตารางท่ี 1.3.1   แสดงจ านวนผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมด ปีงบประมาณ 2561  

อ าเภอ 

จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการส ารวจ 
ประชากร
ทั้งหมด 
(คน) 

ผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุ 

(คน) 
ร้อยละ เพศชาย

(คน) 
ร้อยละ เพศหญิง

(คน) 
ร้อยละ 

เมือง 87,570 20,717 23.66 8,565 41.34 12,152 58.66 
กงหรา 29,279 4,756 16.24 2,021 42.49 2,735 57.51 
เขาชัยสน 34,955 7,321 20.94 3,071 41.95 4,250 58.05 
ตะโหมด 25,252 3,687 14.60 1,629 44.18 2,058 55.82 
ควนขนุน 63,453 15,798 24.90 6,606 41.82 9,192 58.18 
ปากพะยูน 37,304 7,569 20.29 3,282 43.36 4,287 56.64 
ศรีบรรพต 15,074 2,553 16.94 1,103 43.20 1,450 56.80 
ป่าบอน 37,801 5,918 15.66 2,538 42.89 3,380 57.11 
บางแก้ว 18,182 3,701 20.36 1,586 42.85 2,115 57.15 
ป่าพะยอม 27,234 4,615 16.95 1,980 42.90 2,635 57.10 
ศรีนครินทร์ 19,717 3,628 18.40 1,516 41.79 2,112 58.21 

รวม 395,821 80,263 20.28 33,897 42.23 46,366 57.77 
หมายเหตุ : จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่จากการส ารวจ (Type Area = 1,3) 
ที่มา : รายงานประชากรในระบบ HDC (ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561) 

 

จากตารางพบว่า มีประชากรทั้งหมด (ที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่) จ านวน 395,821 คน มีผู้สูงอายุ
จ านวนทั้งสิ้น 80,263 คน คิดเป็นร้อยละ 20.28 ของประชากรทั้งหมด เป็นชาย 33,897 คน (ร้อยละ 42.23) 
หญิง จ านวน 46,366 (ร้อยละ 57.77) อ าเภอที่มีอัตราส่วนของผู้สูงอายุมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด 
คืออ าเภอควนขนุน ร้อยละ 24.90 รองลงมาคือ อ าเภอเมืองพัทลุง ร้อยละ 23.66 น้อยที่สุด คือ อ าเภอ 
ตะโหมด ร้อยละ 14.60 
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การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน (ADL) ของผู้สูงอายุ  

ตารางท่ี 1.3.2 ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมิน/คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจ าวัน ปีงบประมาณ 2561  

ที่มา : รายงาน HDC (21 พฤษภาคม 2561) 
 
จากตาราง ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร

ประจ าวัน (ADL) จ านวนทั้งหมด 76,984 คน จากจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด 80,263 คน (คัดกรองร้อยละ 95.91) 
พบว่า เป็นกลุ่มที่ 1 (ช่วยเหลือตัวเองได้และ/หรือ ช่วยเหลือผู้อ่ืน ชุมชน และสังคมได้) (ร้อยละ 96.05) มาก
ที่สุด อ าเภอบางแก้ว (ร้อยละ 97.27) น้อยที่สุด อ าเภอศรีบรรพต (ร้อยละ 95.02) กลุ่มที่ 2 (ช่วยเหลือตัวเอง
และดูแลตนเองได้บ้าง) (ร้อยละ 2.91) มากทีสุดอ าเภอศรีบรรพต (ร้อยละ 4.18) น้อยที่สุดอ าเภอบางแก้ว (ร้อย
ละ1.55) กลุ่มที่3 (ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) (ร้อยละ 1.04) มากที่สุดอ าเภอเมือง (ร้อยละ 1.32) น้อยที่สุดอ าเภอ
ควนขนุนและอ าเภอศรีบรรพต (ร้อยละ 0.80)  
  

อ าเภอ 
จ านวน
ผู้สูงอายุ 

คัดกรอง
ADL 

ร้อย
ละ 

กลุ่ม 
1 

ร้อย
ละ 

กลุ่ม 
2  

ร้อย
ละ 

กลุ่ม 
3  

ร้อยละ 

เมือง 20,717 19,795 95.55 18,904 95.50 629 3.18 262 1.32 
กงหรา 4,756 4,678 98.36 4,495 96.09 126 2.69 57 1.22 
เขาชัยสน 7,321 6,775 92.54 6,461 95.37 239 3.53 75 1.11 
ตะโหมด 3,687 3,586 97.26 3,447 96.12 109 3.04 30 0.84 
ควนขนุน 15,798 15,252 96.54 14,802 97.05 328 2.15 122 0.80 
ปากพะยูน 7,569 7,422 98.06 7,117 95.89 238 3.21 67 0.90 
ศรีบรรพต 2,553 2,489 97.49 2,365 95.02 104 4.18 20 0.80 
ป่าบอน 5,918 5,516 93.21 5,260 95.36 196 3.55 60 1.09 
บางแก้ว 3,701 3,549 95.89 3,452 97.27 55 1.55 42 1.18 
ป่าพะยอม 4,615 4,442 96.25 4,296 96.71 108 2.43 38 0.86 
ศรีนครินทร์ 3,628 3,480 95.92 3,345 96.12 105 3.02 30 0.86 

รวม 80,263 76,984 95.91 73,944 96.05 2,237 2.91 803 1.04 
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2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละของต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

ตารางท่ี 1.3.3  แสดงร้อยละของต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
ในชุมชนผ่านเกณฑ์กรมอนามัย แยกรายอ าเภอ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ 21 พฤษภาคม 2561 

อ าเภอ 
เป้าหมาย
(อปท) 

ผลงาน ร้อยละ 
2558 2559 2560 

ระดับประเทศ  
ไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ
60 

เมืองพัทลุง 14 7 50.00 
   กงหรา 5 4 80.00 

เขต 12 เขาชัยสน 5 4 80.00 
   ตะโหมด 3 2 66.67 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 12 5 41.67  
100 95.12 ปากพะยูน 7 2 28.57 

ปีงบประมาณ2561 ศรีบรรพต 3 2 66.67 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ป่าบอน 5 3 60.00 

36.92 43.08 บางแก้ว 3 2 66.67 

 
ป่าพะยอม 4 2 50.00 
ศรีนครินทร์ 4 2 50.00 

รวม 65 35 53.85 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมูล ณ 21 พฤษภาคม 2561 

จากตาราง จังหวัดพัทลุงมีทั้งหมด 65 มีผลการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ผ่านเกณฑ์กรมอนามัยครบทั้ง 7 องค์ประกอบ จ านวน 35 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 53.85  
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ตารางท่ี 1.3.4  อปท.ที่มีการโอนเงินให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและหน่วยบริการสาธารณสุข 

อ าเภอ 
อปท.เข้าร่วม ปี59 อปท.เข้าร่วม ปี60 อปท.เข้าร่วม ปี61 

รวม 
โอน
แล้ว 

ร้อย
ละ เป้า 

หมาย 
โอน
แล้ว 

ร้อยละ เป้าหมาย 
โอน
แล้ว 

ร้อยละ เป้าหมาย 
โอน
แล้ว 

ร้อย
ละ 

กงหรา 1 1 100.00 3 1 33.33 1 0 0.00 5 2 40.00 
เขาชัยสน 1 1 100.00 3 3 100.00 2 0 0.00 6 4 66.67 
ควนขนุน 2 2 100.00 5 2 40.00 7 0 0.00 14 4 28.57 
ตะโหมด 1 1 100.00 2 2 100.00 2 0 0.00 5 3 60.00 
บางแก้ว 1 1 100.00 2 0 0.00 1 0 0.00 4 1 25.00 
ปากพะยูน 1 1 100.00 2 2 100.00 5 0 0.00 8 3 37.50 
ป่าบอน 1 1 100.00 3 3 100.00 2 0 0.00 6 4 66.67 
ป่าพะยอม 1 1 100.00 1 0 0.00 2 0 0.00 4 1 25.00 
เมืองพัทลุง 2 2 100.00 5 3 60.00 7 0 0.00 14 5 35.71 
ศรีนครินทร ์ 1 1 100.00 1 1 100.00 2 0 0.00 4 2 50.00 
ศรีบรรพต 1 1 100.00 1 1 100.00 1 0 0.00 3 2 66.67 

รวม 13 13 100.00 28 18 64.29 32 0 0.00 73 31 42.47 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมูล ณ 21 พฤษภาคม 2561 

จากตาราง จังหวัดพัทลุงมีทั้งหมด 73 อปท. มีจ านวนเป้าหมาย ได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ครบทั้ง 73 อปท. มีผลการ
ด าเนินงานผ่านเกณฑ์ จ านวน 31 อปท. คิดเป็นร้อยละ 42.47  

3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา 
1. อปท.ไม่มั่นใจในการด าเนินงาน LTC (การรับ

เงินค่าดูแลจาก อปท.และการเบิกจ่ายเงิน
ให้กับ CG)  

2. ระบบและโปรแกรม Long Term Care ที่ใช้
ในด าเนินงานและประมวลผลยังขาด
ประสิทธิภาพ 

 

- สปสช. เขต12 ติดตามและเสริมพลังในพ้ืนที่เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ อปท.และหน่วย
บริการ โดยประชุมชี้แจงและลงติดตามเยี่ยมพ้ืนที่ 

- สปสช. และกรมอนามัย พัฒนาระบบโปรแกรมให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างหน่วยบริการและ อปท. 

4. กลยุทธ์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ LTC ปี 2561 

1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน LTC แก่ อปท. และ จนท.สาธารณสุข 
2. จัดตั้งคณะท างาน LTC เพ่ือติดตามและประเมินผลทุกเดือน 
3. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีประชุมประจ าเดือนผู้บริหารท้องถิ่น 
4. ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานในเวทีประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
5. จัดทีมพ่ีเลี้ยง เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และเสริมพลังในพื้นที่ 
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ CM ระหว่างพ้ืนที่ 
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5. ผลงานเด่น/ความภาคภูมิใจ 

1. ต าบลโคกชะงาย อ าเภอเมืองพัทลุงได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาวดีเด่นระดับประเทศประจ าปี 2558 และระดับดีเด่นเขตสุขภาพ ปี 2560 

2. รพ.สต.บ้านทุ่งยาว ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณวิจัยการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชื่อมโยงกับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ ปี 
2560 
 

 
ผู้รายงาน นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี    24 พฤษภาคม 2561 
โทร. 081 – 8970891  
E-mail   somkid112510@hotmail.com 
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1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ  
(ร้อยละ 50) 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 1 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
2. สถานการณ์ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ประกาศใช้ใน
ราชกิจจานุเบกษาเมือวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ทุกอ าเภอ  11 แห่งในจังหวัดพัทลุงได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ( พชอ.) ตามระเบียบฯ เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในระดับพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมายทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมี
พ้ืนที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและภาวะผู้น าร่วมกัน โดยบูรณาการและ
ประสานความร่วมมือในการน าไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และ
สังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนโดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ เป็นเป้าหมายร่วมภายใต้บริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
อ าเภอ ค าสั่ง ประชุมเมื่อ 

(วดป.) 
ประเด็น 1 ประเด็น 2 ประเด็น 3 

เมือง ค าสั่งอ าเภอเมืองพัทลุง  
ที่674/2560  ณ 30 พ.ย. 
2561 

12 ม.ค.61 สิ่งแวดล้อม 
(ขยะ) 

อาหาร
ปลอดภัย 

TB 

ควนขนุน ค าสั่งอ าเภอควนขนุนที่ 
187/2561 ณ 24 เม.ย.61 

8 พ.ค.61 อุบัติเหตุ การดูแล
ผู้สูงอายุ  

TB 

ป่าพะยอม ค าสั่งอ าเภอป่าพะยอมที่ 
137/2561  ณ 24 เม.ย. 
2561 

9 พ.ค.61 สิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุ  

ศรีบรรพต ค าสั่งอ าเภอศรีบรรพตที่ 
106/2561 ณ 30 มี.ค.2561 

ประชุมแล้ว 
 

เลือกในการ
ประชุมครั้ง
ต่อไป 

  

ตะโหมด ค าสั่งอ าเภอตะโหมดที่ 
126/2561 
ณ 20 เม.ย. 2561 

ก าหนด
ประชุม 
มิ.ย. 61 

   

บางแก้ว ค าสั่งอ าเภอบางแก้วที่ 
34/2561  
ณ 1 ก.พ. 2561 

27 มี.ค. 61 ผู้สูงอายุ กลุ่มโรค 
NCD 

TB 
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อ าเภอ ค าสั่ง ประชุมเมื่อ 
(วดป.) 

ประเด็น 1 ประเด็น 2 ประเด็น 3 

ป่าบอน ค าสั่งอ าเภอป่าบอน ที่ 
249/2561 
ณ 23 เม.ย. 2561 

27 ม.ีค.61 ป่าบอนเมือง
สมุนไพร 

รอประชุม  
นอภ.ท่าน
ใหม่ 

 

ปากพะยูน ค าสั่งอ าเภอปากพะยูนที่ 
186/2561 
ณ 8 พ.ค. 2561 

ก าหนด
ประชุม 
มิ.ย. 61 

   

กงหรา ค าสั่งอ าเภอกงหรา ที่ 
108/2561 
ณ 24 เม.ย. 2561 

ก าหนด
ประชุม 
มิ.ย. 61 

   

เขาชัยสน ค าสั่งอ าเภอเขาชัยสน ที่ 
276/2561 
ณ 3 พ.ค. 2561 

ก าหนด
ประชุม 
มิ.ย. 61 

   

ศรีนครินทร์ ค าสั่งอ าเภอศรีนครินทร์  
ที่ 117/2561  
ณ 3 พ.ค. 2561 

ก าหนด
ประชุม 
มิย. 61 

   

4. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ พ.ศ.2560 
2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอมีการประชุมจัดท าแผนการด าเนินการและ

คัดเลือกประเด็นที่ส าคัญตามบริบทในพ้ืนที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาอย่างน้อย 2 ประเด็น ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCCARE 

5. ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

- - 

6. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

- 
 

7. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - ไม่มี 
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8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
- 

 

9. ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 

      
ผู้รายงาน นางปิยะมาลย์   ฉ่ าเฉกหงษ์ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร 0955795998  
E-mail iampiyapew@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 31 พฤษภาคม 2561 
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1.5 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้ 
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (รอ้ยละ 85) 

1. สถานการณ์ 

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพมีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้น และสามารถแพร่
ระบาดได้อย่างกว้างขวาง จ าเป็นต้องพัฒนาระบบการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติให้รวดเร็วและตอบโต้ได้ทันที 
จ าเป็นต้องพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) ระดับจังหวัด เพ่ือปฏิบัติการ
ตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ ตรวจสอบข่าวได้ข้อมูลการระบาด และวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพแบบ 
Real Time ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค และ
หน่วยงานอ่ืนร่วมกันจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency Management: PHEM) โดย
การรายงานโรคและภัยสุขภาพตามระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต่าง ๆ ผ่านระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident Commander System: ICS) ที่เชื่อมโยงระดับอ าเภอ จังหวัด เขตสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข และ
ในปีงบประมาณ 2561 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนตัวชี้วัด PA (Performance Agreement) 
จ านวน 14 ตัวชี้วัด ในจ านวนนี้ ตัวชี้วัดที่ 8.2 มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ที่สามารถปฏิบัติได้จริง นั้น 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สนองนโยบายดังกล่าวโดยน าระบบการบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขส าหรับการจัดการโรคและภัยสุขภาพ ในจังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับมีความพร้อมและเข้าใจระบบการบัญชาการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข มีระบบการสั่งการควบคุมประสานงานที่มีมาตรฐาน เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ ส่งผลให้
ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข และพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ประกอบกับจากประสบการณ์ตอบโต้สถานการณ์อุทกภยั
ที่ผ่านมา พบว่าความพร้อมของทีมตระหนักรู้ (SAT) ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการภาวะฉุกเฉินทั้งโรคและภัย
สุขภาพยังมีจุดอ่อนจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการพัฒนาทีมตระหนักรู้ให้มีความพร้อมรองรับภัยฉุกเฉินทั้งโรคและภัย
สุขภาพ สคร.12 สงขลาจึงได้จัดอบรมประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคและภัยสุขภาพ (Risk Assessment) เมื่อ 27 
กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจของผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินรองรับการปฏิบัติการใน
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center: EOC)  

ปีงบประมาณ 2561 การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) 
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ด าเนินการจัดเตรียมห้องศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขเป็นการเฉพาะให้มีความพร้อมสามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทั้งโรคและภัยสุขภาพ สามารถรองรับการ
บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันทีที่มีเหตุการณ์ ให้สามารถ Activate EOC ได้ภายใน 120 นาที ภายใต้ระบบ ICS 
เจ้าหน้าที่จะปรับบทบาทหน้าที่ต าแหน่ง “ที่ปฏิบัติประจ า”และไปปฏิบัติหน้าที่ภายใต้โครงสร้างองค์กร ICS ตามที่
ได้รับมอบหมาย 
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ผังโครงสร้างพื้นที่จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ EOC ชั้น 3 สสจ.พัทลุง 
 
  

     
  
  

  
 

การพัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ ไตรมาสที่ 1 ผู้บัญชาการเหตุการณ์และรองผู้บัญชาการเหตุการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ได้รับการอบรมหลักสูตร ICS 
ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 1 คน (IC ล าดับ 3) และไตรมาส 2 กรมควบคุมโรคติดต่อร่วมกับกองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมเพ่ิมเติมอีก 1 คน (IC) รวมผู้ผ่านการอบรม ICS ส าหรับผู้บริหาร 2 คน 

การพัฒนาระบบการสื่อสารหลักใช้การสื่อสารออนไลน์ ผ่านระบบ WIFI ส่วนระบบสื่อสารส ารองเป็น
สิ่งจ าเป็นต้องจัดระบบการสื่อสารที่อ านวยให้สามารถติดต่อประสานงาน สั่งการ รายงานผลการปฏิบัติและ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และทั่วถึงซึ่งควรมีการเตรียมการไว้ตั้งแต่
ภาวะปกติ การปฏิบัติการเมื่อเกิดภัยพิบัติ และหลังเกิดภัย จึงได้ประเมินการเตรียมความพร้อมระบบการสื่อสารหลัก
และส ารองที่จะรองรับภาวะฉุกเฉินทั้งโรคและภัยสุขภาพในอนาคตน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาระบบการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป ขณะนี้ก าลังส ารวจระบบการสื่อสารส ารองของทุกหน่วยบริการของจังหวัดพัทลุง 

 

  
 

    
 

   
 
ผู้บริหารเขต ผวจ./ รองผวจ./หน.สว่น ผู้บรหิาร 
สคร.12 ราชการที่เกี่ยวข้อง ผอ.รพท/รพช. 
ผู้รับผิดชอบ 7 จว.ในเขต สสจ. - IC สสอ./ผช.สสอ 
 - STAG, ENV. ผู้เกี่ยวข้อง 
 - IT, EMS 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ=จ านวนสมาชิกกลุ่มไลน์ ณ 23 พ.ค.61 
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การติดต่อสื่อสารทาง E-mail 

ระดับกระทรวง  กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  E-mail: pher.moph@gmail.com 
ระดับเขต  เขตสุขภาพที่ 12  E-mail: region12@gmail.com  

  ส านักป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 สงขลา E-mail: epidsouth12@hotmail.com 
ระดับจังหวัด  
 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย E-mail: ddpmptl.93000@gmail.com  
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  E-mail: ptho.eoc@gmail.com  

 
ติดต่อทางโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรสาร 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
การเตรียมการระบบส่ือสารก่อนเกิดภัยพิบัติ  
การเตรียมการระบบสื่อสารหลัก  
 มีศูนย์สั่งการและประสานงาน (  ) มี (   ) ไม่มี 
 มีระบบส าหรับประสานผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (  ) มี (   ) ไม่มี 
การเตรียมการระบบสื่อสารส ารอง  
 ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ ทั้งส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค เตรียมระบบสื่อสารส ารอง 
(   ) มี (  ) ไม่มี 

 เตรียมพร้อม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รถ
สื่อสารเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม ของ ปภ. 

(   ) มี (  ) ไม่มี 

 เตรียมการซักซ้อมแผนระบบสื่อสารในการ
ติดต่อสื่อสารหากภาวะวิกฤต 

(   ) มี (  ) ไม่มี 

การเตรียมความพร้อมด้านระบบเครือข่าย  
 ระบบ โทรศัพท์/โทรสาร เช่น TOT/TT&T/True 

โทรศัพท์ภายในหน่วยงาน  
(  ) มี (   ) ไม่มี 

 วิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM หรือ ระบบ HF/SSB (   ) มี ( ) ไม่มี 
 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น AIS, DTAC, True 

และ HUTCH 
(  ) มี (   ) ไม่มี 

ระบบส่ือสารขณะเกิดภัย  
ระบบสื่อสารหลัก วิทยุสื่อสารระบบ HF/SSB, E-Radio, VHF/FM, 

Mobile–Radio, โทรศัพท์สายด่วน 
(   ) มี () ไม่มี 

ระบบสื่อสารส ารอง กองวิศวกรรมการแพทย์ จัดเตรียมระบบสื่อสาร
ส ารอง ในกรณีท่ีระบบสื่อสารหลัก ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

(   ) มี () ไม่มี 
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ขั้นตอน กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ระบบส่ือสารขั้นหลังเกิดภัย  
ระบบสื่อสารหลัก โทรศัพท์ โทรสารข่าย TOT ใช้, โทรศัพท์สาย

ด่วน หรือ โทรสาร 
 (  ) มี (  ) ไม่มี 

 ระบบสื่อสาร HF/SSB, E-Radio, VHF/FM, 
Mobile-Radio 

 (   ) มี () ไม่มี 

ระบบสื่อสารส ารอง ระบบสื่อสารส ารอง ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเตรียมระบบสื่อสาร
ส ารองและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (   ) มี ( ) ไม่มี 

2. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

2.1 การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
Small Success 

รอบ 6 เดือน 
เอกสารและหลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

จัดทีมปฏิบัติการระดับ
จังหวัดในส่วนภารกิจ
ปฏิบัติการ (Operation 
Section) เพ่ือปฏิบัติการ
ในภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

- รายชื่อการจัดตั้งทีม
ปฏิบัติการระดับจังหวัด 
เช่น MERT, mini 
MERT, EMS, MCATT, 
CDCU/SRRT ฯ 

มีค าสั่งแต่งตั้ง MERT, 
mini MERT, EMS, 
MCATT, 
CDCU/SRRT 
ระดับจังหวัดและ
อ าเภอ 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 
ร่วมทีมภารกิจปฏิบัติการ 
(Operation Section) 
- ทีม MERT,mini 
MERT,EMS รับผิดชอบ
โดยกลุ่มงาน NCD 

   - ทีม MCATT รับผิดชอบ
โดยกลุ่มงาน NCD 

- ทีม CDCU/SRRTกลุ่ม
งานควบคุมโรค 

จัดทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT)  
ระดับจังหวัดเพ่ือเฝ้าระวัง 
ตรวจจับ และประเมิน
สถานการณ์การเกิด 
โรคและภัยสุขภาพ 
(ภาวะปกติมีชื่อ
ผู้ปฏิบัติงานตระหนักรู้
สถานการณ์อย่างน้อย
จังหวัดละ 3 คน และ
ภาวะฉุกเฉิน จังหวัดละ 4 
คน) 

- รายชื่อการจัดเวร SAT 
ภาวะปกติประจ าเดือน/
ปีงบประมาณ 2561 

- รายชื่อการจัดท า
ทะเบียน SAT ภาวะ
ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 
2561 โดยชื่อไม่ซ้ ากับ 
SAT ภาวะปกติ 

- สามารถจัดท า 
Outbreak Verification 
list ทุกสัปดาห์ 

- มีการมอบหมาย
หน้าที่การอยู่เวร
ปฏิบัติหน้าที่ทีม
ตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) 
ในภาวะปกติ เป็น
ประจ ารายเดือน โดย
มอบหมาย 4 คน/
สัปดาห์ ท าหน้าที่ 
Supervisor, Sat 
maneger,  

- ทีมตระหนักรู้
สถานการณ์(SAT) ปกต ิ
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Small Success 
รอบ 6 เดือน 

เอกสารและหลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

- สามารถจัดท า Spot 
Report ได้ตามเงื่อนไข
และเวลาที่ก าหนด  

- ผู้มีรายชื่อปฏิบัติงาน
ตระหนักรู้สถานการณ์
อย่างน้อยร้อยละ 50 

- ผ่านการฝึกปฏิบัติ SA 
ตามเวรประจ าสัปดาห์  
(ท่ีกรมควบคุมโรค หรือ 
สคร.) หรือ ผ่านอบรม
แนวทางการปฏิบัติงาน 

Incharge 1, 
Incharge 2 

 

Small Success 
รอบ 9 เดือน 

เอกสารและหลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
ส าคัญของโรคและภัย
สุขภาพระดับจังหวัด 

- มีรายงานการวิเคราะห์
ระดับความเสี่ยงส าคัญ
ของโรคและภัยสุขภาพ
ระดับจังหวัด ตาม 
template ที่กรม
ควบคุมโรคก าหนด 

- มีการประชุมทีม
ตระหนักรู้ SAT เพ่ือ
วิเคราะห์ระดับความ
เสี่ยงส าคัญของโรค
และภัยสุขภาพระดับ
เขตโดย สคร.12 
สงขลา เมื่อ 27 กพ.
2561ณ สคร.12 
สงขลา 

- มีการประชุมทีม SAT 
เพ่ือวิเคราะห์ระดับ
ความเสี่ยงส าคัญของ
โรคและภัยสุขภาพ
ระดับจังหวัดเมื่อ 9 
เมษายน 2561 ณ 
สสจ.พัทลุง 

- ทีมตระหนักรู้ SAT 
- ทีมสื่อสารความเสี่ยง 
Risk Com. 
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Small Success 
รอบ 12 เดือน 

เอกสารและหลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับ
จังหวัด มีการซ้อมแผน 
หรือมีการยกระดับเปิด
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

- มี Incident Action 
Plan (IAP) ของ
เหตุการณ์ที่ส าคัญท่ีอาจ
เกิดข้ึนในจังหวัด เพ่ือ
รองรับการเปิดศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) หรือซ้อมแผน 
โดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติการ พร้อมทั้งข้อ
สั่งการไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ฝึกซ้อมแผนชนิดบน
โต๊ะและแบบ 
Functional 
Exercise ในการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน
สถานการณ์สมมุติ 
Mers ก าหนดวันที่ 27 
มิถุนายน 2561 

กลุ่มงานควบคุมโรค 

2.2 การจัดเตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และทีมปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด 

2.2.1 จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด เพ่ือเฝ้าระวัง ตรวจจับ และประเมิน
สถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพ ตามค าสั่งที่ 49/2560 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 จ านวน 16 คน 
เนื่องจากมีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงาน ท าให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่สามารถด าเนินการตามค าสั่งเดิม จึง
แต่งตั้งทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะปกติ (Situation Awareness Team: SAT) ตามค าสั่งที่ 50/2561 ลงวันที่ 
8 มีนาคม 2561 จ านวน 19 คน (ย้ายไปต่างจังหวัด 1 คน คงเหลือ ณ 25 พ.ค. 61 จ านวน 18 คน) และมอบหมาย
ให้บุคลากรส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ และ รายชื่อ SAT ในภาวะฉุกเฉิน จ านวน 10 คน 
ตามค าสั่งที่ 87/2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

- จัดตารางเวร SAT ในภาวะปกติประจ าเดือน/ปีงบประมาณ2561 
- มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดท า Outbreak Verification list ทุกสัปดาห์ 
- มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดท า Spot Report รายงานฉบับเบื้องต้นภายใน 120 นาที 

และฉบับสมบูรณ์ภายใน 1 สัปดาห์ 
- ผู้ปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ผ่านการฝึกปฏิบัติ SAT ตามเวรประจ าสัปดาห์ 

(ที่กรมควบคุมโรค หรือ สคร.) หรือผ่านอบรมแนวทางการปฏิบัติงาน เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 50 ทีม SAT สสจ. 
ในภาวะปกติ จ านวน 18 คน ผ่านอบรมแนวทางการปฏิบัติงานตามเวรประจ าสัปดาห์ จ านวน 9 คน ร้อยละ 50 
และผ่านการอบรมประเมินความเสี่ยงโรคและภัยซึ่งจัดอบรมโดย สคร.12 จ านวน 5 คน  

2.2.2 มีการจัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัดในส่วนภารกิจปฏิบัติการ (Operation Section) 
เพ่ือปฏิบัติการในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ด าเนินการจัดเตรียมการเฝ้าระวังและประเมิน
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพและทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขพร้อมรายชื่อการจัดตั้งทีม
ปฏิบัติการระดับจังหวัด (เช่น MERT, miniMERT , EMS , MCATT , CDCU/SRRT) 

 2.3 การด าเนินการเปิด EOC ไตรมาส 2 เปิด EOC สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2561 ประชุมติดตามสถานการณ์ระดับจังหวัด/กวป./Staff/จนท.สสจ.ทุกคน จ านวน 5 ครั้ง (26 มี.ค., 28 มี.ค.,3 เม.ย.
, 10 เม.ย.,30 เม.ย. 61) ประชุม VDO Conference ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 1 ครั้ง ติดตามร่วมกับกระทรวงอ่ืน ๆ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ประชุมรับการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตร ีเขตตรวจราชการที่ 6 ผู้ตรวจ
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ราชการกระทรวงมหาดไทย ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ และผูต้รวจราชการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 1 ครั้ง (24 เมษายน 2561) ทีมปฎิบัติการสอบสวนโรคและควบคุมโรค (SRRT/CDCU) ติดตามสอบสวนโรค
และติดตามผู้สัมผสัรว่มบ้าน และติดตามร่วมกับ สคร.12 สงขลา 2 ครั้ง (27 เม.ย., 30 เม.ย. 61) และเปิด OC-RTI จัด
ตารางเวรตดิตามรายงานสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์และตรวจเยี่ยมด่านชุมชนระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 
2561  

3. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงส าคัญของโรคและภัยระดับจังหวัด แต่ยังไม่มีการเผยแพร่สู่หน่วยงาน
อ่ืน ๆ 

4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

ไม่มี 

6. ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

ไม่มี 

      
ผู้รายงาน นางสาวภคณัฏฐ์  ทองขาว 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
โทร 089 594 9333  
E-mail tpakanut@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 23 พฤษภาคม 2561 
 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด นายสมใจ หนูฤทธิ์ 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
โทร 081-898-0825  
E-mail sojar752@hotmail.com 
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ตัวชี้วัด : อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  
(< 4.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี แสนคน) 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

 ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  

2. สถานการณ์ 

ตารางที่ 1.5.1  แสดงจ านวนการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี พ.ศ. 2556  – พ .ศ. 2560  

อ าเภอ พ .ศ. 2556 พ .ศ. 2557 พ .ศ. 2558 พ .ศ. 2559 พ .ศ. 2560 
เมือง 4 2 2 1 1 
กงหรา 0 0 0 0 0 
เขาชัยสน 1 2 0 0 0 
ตะโหมด 0 1 0 0 0 
ควนขนุน 0 0 0 0 0 
ปากพะยูน 1 2 0 0 3 
ศรีบรรพต 0 0 0 0 1 
ป่าบอน 0 3 1 1 0 
บางแก้ว 0 0 0 0 0 
ป่าพะยอม 0 0 0 0 0 
ศรีนครินทร์ 0 0 0 0 0 
รวม 6 8 3 2 5 

แหล่งข้อมูล ปี พ.ศ.2556 – 2559 จากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ ปี พ.ศ.2560 จากรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ า จ.พัทลุง 

 

จากตารางข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ของจังหวัดพัทลุง พบว่า
ในปี พ.ศ.2556 – พ.ศ.2559  มีแนวโน้มการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ลดลง จนเป็น
พ้ืนที่เสี่ยงน้อย(พ้ืนที่สีเขียว)แต่ส าหรับในปี พ.ศ.2560 พบว่าการจมน้ าในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ได้รับรายงาน
การเสียชีวิต จ านวน 5 ราย อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน เท่ากับ 5.13 ซึ่งมีแนวโน้มค่อนข้างสูง
จัดอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงปานกลาง (พ้ืนที่สีเหลือง) ซึ่งสาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดการจมน้ าส่วนใหญ่จะเกิดจากการ
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น มีแหล่งน้ าใกล้บ้าน (ล าคลอง บ่อดิน ฝายน้ า) ซึ่งท าให้เด็กลงไปเล่นน้ า
ได้ง่ายประกอบผู้ปกครองต้องไปท างานท าให้เด็กๆ ต้องอยู่ตามล าพังท าให้เกิดความเสี่ยงต่อเด็ก  
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3.  ข้อม ูลประกอบการวิเคราะห ์ 
ตัวช ี้ว ัด :  ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี (Outcome indicator) 

ข้อมูลย ้อนหล ัง 3 ปี  

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2561 

2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/แสน 

ระดับประเทศ < 4.5 ต่อ
ประชากร
เด็กอายุ
ต่ ากว่า 
15 ปี 

แสนคน 

เมอืงพ ัทลุง 20,979 0 0 
712 (6.1) 699 (5.9) 713(6.2) กงหรา 7,455 2 26.83  

เขต 12 เขาชัยสน 8,059 0 0 
67(5.9) 60 (5.4)   ตะโหมด 6,875 0 0 

จังหว ัดพ ัทลุง ควนขนุน 12,786 1 7.82 
3 (3.1) 2(2.1) 5 (5.13) ปากพะยูน 9,730 0 0 

 ศรีบรรพต 3,177 0 0 
ป่าบอน 9,593 1 10.42 
บางแก ้ว 5,022 0 0 
ป่าพะยอม 6,947 0 0 
ศรีนครินทร์ 4,153 0 0 
รวม 94,776 4 4.22 

ที่มา  : รายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ า จ.พัทลุง 

 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 25 ของเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี ในพ้ืนที่มีการใช้คอกกั้นเด็ก (small success รอบ 6 เดือน) 

อ าเภอ ปชก. เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองพ ัทลุง 3,948 458 11.60 
กงหรา 1,371 242 17.65 
เขาชัยสน 1,510 76 5.03 
ตะโหมด 1,215 99 8.15 
ควนขนุน 2,285 796 34.84 
ปากพะยูน 1,696 282 16.63 
ศรีบรรพต 560 113 20.18 
ป่าบอน 1,867 398 21.32 
บางแก ้ว 875 243 27.77 
ป่าพะยอม 1,308 70 5.35 
ศรีนครินทร์ 782 63 8.06 
รวม 17,417 2,840 16.31 

ที่มา : ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข 1 เม.ย. 61 
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ผลการส ารวจ เดือนเมษายน 2561 พ้ืนที่มีการใช้คอกกั้นเด็ก จ านวน 2,840 แห่ง คิดเป็น 16.31 
ของประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี ซึ่งผลงานยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ด าเนินการอยู่เนื่องจากการรางานข้อมูลไม่
ครบถ้วนทุกสถานบริการ 
 

ตัวช้ีวัด : จ านวนทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ า  ่ ปีงบประมาณ 2561 
อ าเภอ เป้าหมายจังหวัด จ านวนทีมท่ีผ่านการประเมินระดับทองแดง 

เมอืงพ ัทลุง 1 0 
กงหรา 1 1 
เขาชัยสน 1 2 
ตะโหมด 1 0 
ควนขนุน 1 4 
ปากพะยูน 1 1 
ศรีบรรพต 1 0 
ป่าบอน 1 2 
บางแก ้ว 1 1 
ป่าพะยอม 1 1 
ศรีนครินทร์ 1 1 
รวม 11  13 

ทีมา : การด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ าจังหวัดพัทลุง ปี 2561 

4. การด าเน ินงาน/ผลการด าเน ินงานตามมาตรการส าคัญ 

4.1 การสร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ า ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดพัทลุง
มีทีม ผู้ก่อการดี ที่ผ่านการรับรองทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ า ระดับทองแดง จ านวน 14 
และในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพัทลุงมีเป้าหมายเขตพื้นที ่เสี ่ยงน้อย )เขียว(  ร้อยละ 30 ของจ านวน
อ าเภอในจังหวัด มีทีมผู้ก่อการดีระดับทองแดง จ านวน 4 ทีม ผลการด าเนินจังหวัดพัทลุงตั้งเป้าหมายใน
สร้างทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ า (ทีมใหม่) อย่างน้อย อ าเภอละ 1 ทีม ซึ่งผลการประเมินจังหวัดผ่านการ
ประเมินระดับทองแดงระดับจังหวัด ในปี 2561 จ านวน 13 ทีม (ตามตัวชี้วัดที่ 3) และมีทีมท่ีผ่านการประเมินใน
ปี 2560 และปี 2561 ขอรับการประเมินทีมผู้ก่อการดีระดับเงิน จ านวน 1 ทีม คือทีมผู้ก่อการดีเครือข่าย
โรงพยาบาลควนขนุน  

4.2 การใช้คอกก้ันในเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี ในพื้นที่ จาการส ารวจเดือนเมษายน 2561 พ้ืนที่มีการใช้
คอกก้ันเด็ก จ านวน 2,840 แห่ง คิดเป็น 16.31 ของประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปีซึ่งผลงานยังต่ ากว่าเป้าหมายที่
ด าเนินการอยู่เนื่องจากการรายงานไม่ครบถ้วนทุกสถานบริการ 

4.3 การสอบสวนการจมน้ าของเด็ก ในกรณีที่มีอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากการจมน้ าได้มอบหมายให้
พ้ืนที่ด าเนินการสอบสวนทุกราย 

Small Success รอบ ุ 6 เดอืน ผลการดำเนินงาน 
ร้อยละ100 ของเด็กที่จมน้ าได้รับการสอบสวน จ านวน 4 ราย มีการสอบสวนครบทุกราย  

คิดเป็นร้อยละ 100 
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5.  สร ุปประเด ็นส าคัญที่เป ็นความเส่ียงต ่อการท าให ้การข ับเคลื่อนนโยบายหร ือการด าเน ินงานไม ่
ประสบ ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) 

5.1 ไม่มีเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินให้ชัดเจน มีเฉพาะการขอความร่วมมือจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอถึงหน่วยงานต่างๆ  

5.2 พ้ืนที่เสี่ยงทางน้ ามีหลายประเภททั้งในบ้านและนอกบ้านและความตระหนักและการให้
ความส าคัญต่อปัญหาการป้องกันเด็กจมน้ าในระดับชุมชนของผู้น า ประชาชน และผู้ปกครองเด็กน้อยยังไม่ค่อย
ให้ความส าคัญ เช่น การสร้างรั้ว คอกกั้นเด็ก การติดป้ายค าเตือน ป้ายบอกความลึกของระดับน้ า อุปกรณ์ช่วย
คนตกน้ า ฯ  

5.3 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เนื่องจากขาดงบประมาณ 

6. ปัญหา อุปสรรค และข ้อเสนอแนะ 

 ไม่มี 
 

 

7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อสว่นกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

 ไม่มี 
 

8. ผลงานเดน่ / นวัตกรรมท่ีสามารถเป็นแบบอย่าง 

ได้รับรางวัลผู้ก่อการดี (Merit MaKer) ป้องกันการจมน้ า ประเภทจังหวัดดีเด่นในเขตรับผิดชอบ
ของ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 12 สงขลาในปีงบประมาณ 2560 
 
 

 
ผู้รายงาน นายไพฑูรย์  จิตไชยรักษ์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ว/ด/ป ที่รายงาน 30 เมษายน 2561 
โทรศัพท์ 081 957 3363   
E-mail  jitchairak@gmail.com 
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ตัวชี้วัด : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ  

ป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

2. สถานการณ์     
อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาส าคัญที่หลายประเทศรวมทั้งไทยก าลังเผชิญปัญหาและมีแนวโน้ม

ของจ านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตสูงโดยองค์การอนามัยโลกได้ประมาณการอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนของประเทศไทยรายงานสถานการณ์ความสูญเสียจากการบาดเจ็บทางถนน (Global Status Report 
on Roads Safety 2015) คาดประมาณการตายจากการบาดเจ็บทางถนนของประเทศไทยยังอยู่ในอันดับที่ 2 
ของโลกรองจากประเทศลิเบียมีอัตราตาย 36.2 ต่อประชากรแสนคนสูงกว่าอัตราตายเฉลี่ยทั่วโลกถึง 2 เท่า 

ส าหรับข้อมูลของในประเทศไทยสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่ ติด 1 ใน 3
อันดับแรกของปัญหาสาธารณสุขมาโดยตลอดจากข้อมูลของมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตายในรอบ 10 
ปีที่ผ่านมา (ปี 2548 - 2557) พบว่าคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากถึง 122,320 คน เฉลี่ยปีละ
12,232 คนโดยปีล่าสุด 2557 เสียชีวิต 15,045 คน (ประมาณ 2 คน ต่อชั่วโมง บาดเจ็บ วันละ 3,600 คน) ส่วน
การบาดเจ็บขอมูลในปี 2557 มีจ านวนผู้บาดเจ็บ 1,325,471 คนในขณะที่ผู้บาดเจ็บ Admit มีจ านวนถึง
ประมาณ 115,721 คนในจ านวนนี้พิการปีละเกือบ 7,000 คน (คิดเป็นร้อยละ 4.6 ของผู้บาดเจ็บที่ admit) 
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละกว่า 2 แสนล้านบาท ที่ส าคัญประเทศไทยตายจากรถจักรยานยนต์เป็นอันดับ 1  
(26 ต่อประชากรแสนคน) บาดเจ็บเล็กน้อย 964,819 ราย ท าให้การเฉลี่ยทุกๆ 24 นาที จะมีคนไทยเสียชีวิต
บนถนนอย่างน้อย1 คนจ านวนผู้ประสบอุบัติ เหตุ  3 ใน 4 หรือร้อยละ 76 (857,572 คน) เป็นผู้ ใช้
รถจักรยานยนต์รองลงมาได้แก่รถจักรยานร้อยละ 8.8  (99,298 คน) และคนเดินเท้า 4 % (45,135 คน) ที่
เหลือประกอบด้วยรถบรรทุกรถตู้รถยนต์อ่ืนๆ สามล้อเครื่องรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถโดยสาร 

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จึงจ าเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ได้ก าหนดเป็นวาระของกระทรวง
สาธารณสุขให้ด าเนินการอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรม 

ในปีงบประมาณ 2560  จังหวัดพัทลุงมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 149  คน คิดเป็น 
28.50 ต่อแสนประชากร พบว่าเป็นเพศชาย จ านวน 111 คน เพศหญิง 38 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 และ 25.5 
ตามล าดับ เมื่อดูตามสถานที่เสียชีวิต พบว่าเสียชีวิตที่เกิดเหตุ จ านวน 72 คน เสียชีวิตที่โรงพยาบาล จ านวน 
77 คน คิดเป็นร้อยละ 48.32 และ 51.68 ตามล าดับ ผู้เสียชีวิตเป็นคนในจังหวัดพัทลุง จ านวน 127 คน เป็น
คนต่างจังหวัดจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 85.24 และ 14.76 ตามล าดับ ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่
จะอยู่ในช่วงเวลา 08.00-16.00 น ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ พบว่า ร้อยละ 65.77 เป็นรถจักรยานยนต์ 
รองลงมาคือ รถกระบะ (ร้อยละ 13.42) และคนเดินเท้า (ร้อยละ 6.71) ช่วงอายุของผู้เสียชีวิต พบว่า ช่วงอายุ
ที่เสียชีวิตมากที่สุดคืออายุ 46-60 ปี (ร้อยละ 24.16) รองลงมาคือช่วงอายุ 16-30 ปี และ 31-45 ปี ร้อยละ 
23.49 อ าเภอที่มีจ านวนผู้เสียชีวิตมากที่สุด คืออ าเภอเมืองพัทลุง จ านวน 37 คน รองลงมาคืออ าเภอ ควนขนุน  
อ าเภอป่าบอน อ าเภอป่าพะยอม และอ าเภอเขาชัยสน จ านวน 30 20 13 และ 11 คนตามล าดับ อ าเภอที่มี
ผู้เสียชีวิตน้อยท่ีสุด คือ อ าเภอปากพะยูน จ านวน 2  คน 

จังหวัดพัทลุงมีการด าเนินงาน DHS-RTI  ใน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอควนขนุน อ าเภอศรีนครินทร์ 
อ าเภอเขาชัยสน และอ าเภอป่าบอน  
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 

ข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนปีงบประมาณ 2555-2561 
ปีงบประมาณ จ านวนการเสียชีวิต(ราย) อัตราต่อแสนประชากร 

2555 137 26.63 
2556 98 18.92 
2557 129 24.79 
2558 113 21.67 
2559 118 22.62 
2560 149 28.50 

2561 (เมษายน) 74 14.13 
ที่มา : 1.) รายงานการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 2.) รายงานอุบัติเหตุ 19 สาเหตุ 

4. การด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด : อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2561 

2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตราต่อ แสน
ปชก. 

ระดับโลก /WHO ไม่เกิน 16 
ต่อแสน

ประชากร 

เมืองพัทลุง 19 15 12.37 
   กงหรา 6 5 13.82 

ระดับประเทศ เขาชัยสน 7 15 33.36 
   ตะโหมด 5 5 16.02 

เขต 12 ควนขนุน 14 12 14.02 
   ปากพะยูน 8 1 1.97 

จังหวัดพัทลุง ศรีบรรพต 3 3 16.71 
21.67 22.62 28.50 ป่าบอน 8 6 12.57 

 บางแก้ว 4 1 3.76 
ป่าพะยอม 6 5 13.97 
ศรีนครินทร์ 4 6 22.52 
รวม 84 74 14.13 

ที่มา : 1.) รายงานอุบัติเหตุ 19 สาเหตุ 2.) ข้อมูล 3 ฐาน  
มาตรการด าเนินงาน 

1. มาตรการการบริหารจัดการ 
- จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ  SAT/EOC-RTI 
- การจัดตั้ง Emergency & Trauma Admin Unit ในโรงพยาบาลพัทลุง 
- ขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่าน DHS โดยในปี 2561 ก าหนด

เป็นตัวชี้วัดให้ทุกอ าเภอด าเนินการ 
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2. มาตรการจัดการข้อมูล 
- มีการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน (ต ารวจ สาธารณสุข และบริษัทกลาง) ทุกเดือน และ

น าเสนอข้อมูลในที่ประชุม ศปถ. จังหวัดทุกเดือน 
- มีการน าเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงแก่สหสาขาเพ่ือการแก้ไขและลดจุดเสี่ยง    

3. มาตรการชุมชน/ด่านชุมชน 
- สนับสนุนการด าเนินการด้านวิชาการร่วมคิดร่วมด าเนินมาตรการชุมชนและ“ด่าน

ชุมชน” ให้บุคลากรสาธารณสุข/อสม. มีส่วนร่วมด าเนินการอย่างจริงจัง 
4. มาตรการการป้องกัน 

- ด าเนินการมาตรการองค์กรตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
- มีการจัดท าบันทึกข้อตกลง ( MOU )กับ รพท.รพช. สสอ.ในเรื่องของการปฎิบัติตนใน

การรักษาวินัยจราจรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 
- การด าเนินงานด่านชุมชน 

5. มาตรการการรักษามีการด าเนินงาน ECS (EMS คุณภาพ / ER คุณภาพ / In-hos คุณภาพ / 
 Referral System) 

5. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

- การบังคับใช้กฎหมายยังไม่จริงจังและขาดความต่อเนื่อง 
- ขาดความตระหนักของผู้ใช้รถใช้ถนนไม่มีวินัยจราจร 

6. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

ไม่มี 

8. ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

ไม่มี 
 
 

ผู้รายงาน  นางเอกอร  สว่างนิพันธ์   
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร  086 749 0391 
E-mail pimoms6@gmail.com  
วัน เดือน ปี   25 พฤษภาคม 2561  
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ตัวชี้วัด : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40  
และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 และอัตรากลุ่มสงสัย
ป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

2. สถานการณ์ 

โรคเบาหวาน : จากข้อมูล HDC พบว่า ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดพัทลุง คัดกรองเบาหวาน
ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ร้อยละ 93.90 จ าแนกเป็นกลุ่มปกติร้อยละ 80.77 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 16.83 และ
กลุ่มเสี่ยงสูง ร้อยละ 1.77 มีผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 24,615 คน ความชุกในกลุ่มผู้ป่วยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบ
ร้อยละ 7.71 เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 2,553 คน และผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน จ านวน 648 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.85 ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับ HbA1c ได้ร้อยละ 25.36 ในปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล HDC  
ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 พบว่า คัดกรองเบาหวานประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ร้อยละ 94.29 จ าแนกเป็น
กลุ่มปกติร้อยละ 80.29 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 16.90 และกลุ่มสงสัยป่วย ร้อยละ 2.37 กลุ่มเสี่ยงจ านวน 35,504 
คน ได้รับการวินิจฉัยจ านวน 473 คน คิดเป็นร้อยละ 1.26 

โรคความดันโลหิตสูง : จากข้อมูล HDC พบว่าในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดพัทลุง คัดกรอง
ความดันโลหิตประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ร้อยละ 93.43 จ าแนกเป็นกลุ่มปกติร้อยละ 67.25 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 
25.63 และกลุ่มเสี่ยงสูง ร้อยละ 0.38 มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด 55,864 คน ความชุกในกลุ่มผู้ป่วยอายุ
15 ปีขึ้นไป พบร้อยละ 17.50 เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 5,425 คน ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ 
ร้อยละ 38.11 ในปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล HDC ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 พบว่า คัดกรองความดัน
โลหิตประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ร้อยละ 93.89 จ าแนกเป็นกลุ่มปกติร้อยละ 54.01 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 33.88 
และกลุ่มสงสัยป่วย ร้อยละ 11.88 กลุ่มสงสัยป่วย ร้อยละ 10 จ านวน 1,410 คน ได้รับการวัดความดันโลหิตที่
บ้านด้วยตนเอง จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ข้อมูล ณ 22 พฤษภาคม 2561 

2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ < 2.4 % เมืองพัทลุง 8,884 163 1.83 

2.24 2.54 1.63 กงหรา 989 29 2.93 
เขต 12 เขาชัยสน 2,734 33 1.21 

1.54 2.3 1.17 ตะโหมด 2,164 23 1.06 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 6,005 73 1.22 

2.88 2.69 1.85 ปากพะยูน 3,543 24 0.68 
 ศรีบรรพต 1,611 17 1.06 

ป่าบอน 2,948 38 1.29 
บางแก้ว 2,140 27 1.26 
ป่าพะยอม 2,707 24 0.89 
ศรีนครินทร์ 1,779 22 1.24 
รวม 35,504 473 1.33 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
 
ตัวช้ีวัด : อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ข้อมูล ณ 22 พฤษภาคม 2561 

2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ 10 เมืองพัทลุง 5,811 540 9.29 

N/A N/A N/A กงหรา 439 319 72.67 
เขต 12 เขาชัยสน 1,736 168 9.68 

N/A N/A N/A ตะโหมด 1,210 185 15.29 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 3,221 487 15.12 

N/A N/A N/A ปากพะยูน 1,680 185 11.01 
เป็นตัวชี้วัดใหม่ ปี2561 ศรีบรรพต 990 174 17.58 

ป่าบอน 1,386 144 10.39 
บางแก้ว 992 155 16.81 
ป่าพะยอม 1,657 188 11.35 
ศรีนครินทร์ 1,260 129 10.24 
รวม 20,312 2,674 13.16 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
  



  วิสัยทัศน ์ : ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 115 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 

4. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

จังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินการคัดกรองประชากรเป้าหมายอายุ 35 ปีขึ้นไป ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยง/สงสัยป่วย และน ากลุ่มสงสัยป่วยสู่กระบวนการวินิจฉัย และ เพ่ิมมาตรการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ด้วยตนเอง ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพัทลุง โดยประชุมชี้แจงแนวทางการท า HBPM และได้ขอ
งบประมาณ PPA ระดับเขต จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินโครงการการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานโดยการทดสอบความทนทานต่อกลูโคส (75 กรัม Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) ในต าบลน าร่อง 
จังหวัดพัทลุง  

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
- จัดท าแนวทางการด าเนินงาน สื่อสารแนวทาง

ปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติระดับอ าเภอ รพ.สต.  
- มีการถ่ายทอด นโยบายให้กับผู้บริการ ระดับ

อ าเภอ/ต าบล 
- ติดตามประเมินผล  - จะมีการติดตามประเมินผลการท า HBPM/OGTT  

10. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

- 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- 

8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 

9. ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

-     
 
ผู้รายงาน นางทัฏธภัสส์  มณีชาตรี 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร 0 7461 3127 
E-mail maneetat@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 22 พฤษภาคม 2561  



วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพด ี  
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 หน้า 116 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

2. สถานการณ์ 

 จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลทั้งหมด 11 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง และ
โรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง ได้ด าเนินงานโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล  GREEN  &  
CLEAN Hospital ในปี 2559 โดยให้โรงพยาบาลทุกแห่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินงาน ผลงานการประเมิน
โรงพยาบาลผ่านการประเมินรับรองทุกแห่ง  (ระดับพ้ืนฐาน 11 แห่ง / ระดับพ้ืนฐานและดี 8 แห่ง และ
ระดับพ้ืนฐาน ดี และดีมาก 3 แห่ง) และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในปี 2561 พร้อมทั้งได้เพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมายการ
ด าเนินงานไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 124 แห่ง 

3. การดำเน ินงาน/ผลการดำเน ินงานตามมาตรการสำค ัญ 

ตัวช้ีวัด : โรงพยาบาลผ่านการประเมินรับรอง ระดับพ้ืนฐาน ร้อยละ 100 / ระดับดีร้อยละ 50 /  
ระดับดีมากร้อยละ 20)  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ 15 พฤษภาคม 2561 
2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ พ้ืนฐาน
ร้อยละ 
100 

 

เมืองพัทลุง 1 1 100 
    กงหรา 1 1 100 

เขต 12 เขาชัยสน 1 1 100 
    ตะโหมด 1 1 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 1 100   
100 ปากพะยูน 1 1 100 

 ศรีบรรพต 1 1 100 
ป่าบอน 1 1 100 
บางแก้ว 1 1 100 
ป่าพะยอม 1 1 100 
ศรีนครินทร์ 1 1 100 

รวม 11 11 100 

ที่มา : จากการประเมินรับรองปี 2561  



  วิสัยทัศน ์ : ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 117 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 

4. สร ุปประเด ็นสำคัญที่เป ็นความเสี่ยงต่อการทำให ้การข ับเคล่ือนนโยบายหร ือการด าเนินงานไม่ประสบ 
ความสำเร ็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ ่งได ้จากการวินิจฉ ัย ประมวล วิเคราะห์ ส ังเคราะห์ 
จากการตรวจต ิดตาม 

- 

5. ปัญหา อ ุปสรรค และข ้อเสนอแนะ 

-  
6. ข้อเสนอแนะตอ่นโยบาย / ต่อสว่นกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

การออกแบบสิ่งก่อสร้างควรท าให้ครอบคลุมมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรด้วย  เช่น  ทางลาด  
ห้องน้ าผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงมีครรภ์  การใช้วัสดุและครุภัณฑ์ประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

7. นว ัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ ้าม)ี 

โรงพยาบาลควนขนุนได้ด าเนินโครงการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานอย่างดี
ยิ่ง ได้รับผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  สามารถเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่
หน่วยงานหรือองค์กรอื่นได้เป็นอย่างดี 
 

 
 

ผู้รายงาน  นายมานพ รามทอง  
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน เดือน ปี  25 พฤษภาคม 2561 
โทร  083-654-5969 
E-mail  manop7657@gmail.com 

 


