
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ปีงบประมาณ2561  
รอบที่ 2 จังหวัดยะลา วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึง 2 สิงหาคม 2561 

คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 

สตรี/ 
เด็กปฐมวัย 

วัยเรียน/
วัยรุ่น 

ผู้สูงอายุ 
พชอ. 

ลดปัจจัย
เสี่ยงด้าน
สุขภาพ 



ประเด็น 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

ผ่าน ไม่ผ่าน ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 3 2 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย 

การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยเรียน และวัยรุ่น 2 2 -  

การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอาย ุ 1 1 - 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 1 1 - 

การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 5 5 -  
 

รวม 12 11 1 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 



 
  

 
  

ร้อยละการคัดกรองภาวะเสี่ยงทางอายุรกรรมในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2561 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ) 
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หญิงตั้งครรภ์เสี่ยง หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงที่ยังไม่คลอด 

ร้อยละการคัดกรองภาวะเสี่ยงทางอายุรกรรมในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2561 
จ านวนหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง 366/7,065  คิดเป็น ร้อยละ 5.18   



  มากกว่า 20 : แสนการเกิดมีชีพ 
  ไม่เกิน20 : แสนการเกิดมีชีพ 

ข้อค้นพบ โอกาสในการพัฒนา 

1.ทีมน าระดับจังหวัดไม่ได้ด าเนินการ 
  ซ้อมสถานการณ์ภาวะวิกฤติทางสูติ 
     (PPH, PIH, Eclampsia) 

- ทุกรพ.ต้องซ้อมสถานการณ์ภาวะวิกฤติทางสูติ 
อย่างน้อย ทุก 3  เดือน 
- จังหวัดท าแผนให้ทีมพยาบาลห้องคลอด รพศ./รพท.  
นิเทศเป็นพี่เลี้ยงให้กับพยาบาลห้องคลอด รพช.ในการ 
ซ้อมวิกฤติทางสูติ 

2. ระบบส่งต่อ Fast track จาก รพช.  
ยังส่งเข้า ER  

- MCH Board ควรมีการพัฒนาระบบ Fast track จาก 
รพช. สู่ รพศ.      

3. ทีมน าสูติแพทย์รพ.แม่ข่ายให้ความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อน PNC ค่อนข้างช้า 

- Leader Ship,หัวหน้าสูติกรรม รพ.แม่ข่ายต้องมุ่งมั่น 
ชัดเจน สั่งการ ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน PNC 

4. รพ.ศูนย์ยะลา ครบ Re - Accredit  
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก  
ผ่าน 5 แห่ง ร้อยละ 71.42 (เป้าหมาย70%) 

- จังหวัด และรพ.ศูนย์ยะลา เตรียมความพร้อมท าแผน 
รับรอง Re –Accredit มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก  ปี62  

5.การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
รอบ 1 ร้อยละ 42.28 /รอบ 2 ร้อยละ 31.56 
(เป้าหมายร้อยละ50) (ก าลังปรับโปรแกรม) 

-จังหวัดติดตามปรับระบบการการบันทึกลงพื้นที่ 
ตรวจสอบควบคุมก ากับข้อมูลให้สมบูรณ์ทุกเดือน 

4 ราย , MMR=57.28 

อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) 

เมืองยะลา 

    รามัน 
ยะหา 

กาบัง กรงปินัง 

บันนังสตา 

ธารโต 

        เบตง 

2 

1 

1 



 
  

 
  

สิ่งดีๆที่พบ 
- ขับเคลื่อนโครงการสรา้งลูกรกัด้วยมือพ่อในการป้องกันการพิการแต่ก าเนิด  โดยการให้โฟลิก  
และให้ครอบครัวมีส่วนรว่มในการดูแล 
- ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันการคลอดก่อนก าหนด โดยใช้ยา Progesterone ทั้งจังหวัด  
- Songkran Model ประเมิน รพ.สต.ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 



ครอบคลุมตรวจพัฒนาการ สงสัยล่าช้า ติดตามได ้

    มากกว่าร้อยละ 20   
    ร้อยละ 10.1 – 19.9  
ไม่เกินร้อยละ 10 

     ร้อยละ90.1-100  
     ร้อยละ70-90  
     ต่ ากว่าร้อยละ70   

    มากกว่าร้อยละ 85   
    ร้อยละ 80- 84.99 
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

    ร้อยละ 90.1 - 100   
    ร้อยละ 80 - 90 
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

สมวัยทั้งสิ้น 

ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (เป้าหมาย : ร้อยละ 85) 

     ที่มา : รายงาน HDC  ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 



  สมวยัมากกวา่รอ้ยละ 85   

  รอ้ยละ 80- 84.99 

ต า่กวา่รอ้ยละ 80 

ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย   
จังหวัดยะลา (ต.ค.60-พ.ค.61) 

  อ าเภอ 
ร้อยละ 

การคัดกรอง 
ร้อยละ 

สงสัยล่าช้า 
ร้อยละ 

ติดตามได้ 

ร้อยละ 
พัฒนาการ

สมวัย 
 เมืองยะลา      97.50       28.86       93.76       98.12  
 เบตง      92.95       23.63       81.32       95.40  
 บันนังสตา      85.38       24.23       87.55       96.89  
 ธารโต      82.87       18.85       92.54       98.31  
 ยะหา      98.71       33.41       95.78       98.25  
 รามัน      93.21       22.55       86.91       96.87  
 กาบัง      86.92       24.21       84.58       96.27  
 กรงปินัง      97.29       23.87       93.69       98.49  
 จ.ยะลา      93.24       26.22       90.64       97.40  
 เขต 12      93.00       25.07       92.15       97.72  
 ประเทศ      85.84       20.29       85.83       96.86  

    สมวัยมากกว่าร้อยละ 85   

    ร้อยละ 80- 84.99 

ต่ ากว่าร้อยละ 80 

     ที่มา : รายงาน HDC  ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 



เต้ีย ผอม มีภาวะอ้วน 

    น้อยกว่าร้อยละ 10   
    ร้อยละ 10.1 - 12.00 
ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

    น้อยกว่าร้อยละ 10   
    ร้อยละ 10.1 - 12.00 
ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

สูงดีสมส่วน 

ข้อมูลการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0 - 5 ปี จังหวัดยะลา (ไตรมาสที่ 3)  

     ร้อยละ 54 ขึ้นไป 
     ร้อยละ 48 – 53.99 
ต่ ากว่าร้อยละ 48 

    น้อยกว่าร้อยละ 5   
    ร้อยละ 5 - 6.99 
ร้อยละ 7 ขึ้นไป 

     ที่มา : รายงาน HDC  ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 



ข้อมูลการเจริญเติบโตเด็กอายุ  0 - 5 ปี จังหวัดยะลา (ไตรมาส 3) 

  อ าเภอ 
การคัดกรอง 

(ร้อยละ) 
สูงดีสมส่วน 
(ร้อยละ) 

 

เตี้ย 
(ร้อยละ) 

 

ผอม 
(ร้อยละ) 

 

อ้วน 
(ร้อยละ) 

 

ความสูงเฉลี่ย 

ชาย หญิง 

เมืองยะลา 89.32 59.36    7.34     3.89      1.21   107.78   107.24  

เบตง 48.30 58.52    8.75     3.90      1.99   108.73   108.94  

บันนังสตา 55.63 58.42    8.18     3.67      0.76   106.12   105.64  

ธารโต 24.97 56.47    9.86     6.06      1.38   111.44   107.25  

ยะหา 87.33 67.72    3.99     3.44      0.22   106.49   106.23  

รามัน 82.65 46.01  13.47   11.40      1.70   107.59   107.57  

กาบัง 49.20 48.85  11.50   10.63      1.94   106.59   106.08  

กรงปินัง 72.04 53.4    8.88     8.14      0.47   107.58   106.29  
จ.ยะลา  72.21   56.97     8.65     5.28      1.23   107.37   106.98  
เขต 12   71.65   50.59   10.55      6.03    2.18   107.95   107.45  
ประเทศ   63.02   52.73    7.86      5.31    2.78   109.58   108.95  

     ที่มา : รายงาน HDC  ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 



สิ่งดี ๆ ที่พบ 
- มีทะเบียนการติดตามเด็กที่มีพัฒนาการล่าชา้  ท าให้ทราบความก้าวหน้าของการกระตุ้น/รกัษา 

โอกาสพัฒนา 
ข้อค้นพบ 

-  ความครอบคลุมของการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต  
(ชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง) เด็กปฐมวัยบางพื้นที่ต่ ามาก 
(ธารโต 24.97%, เบตง 48.30%, กาบัง 49.20%) 
 

ขอ้เสนอแนะ 
 - เร่งรัดการด าเนินการ และ การบันทึกข้อมูล 
 - ทบทวนระบบการเฝ้าระวังการเจริญเติบในชุมชน            
  (โดย อสม.) 

 

สิ่งดี ๆ ที่ก าลังจะเกิดขึ้น 
- รพ.รามัน มีแนวคิดจะเปิด Day Care กระตุ้นพัฒนาการเด็ก  



73.26 69.25 72.15 
78.44 80.68 

76.14 

60.53 

72.93 

0

20

40

60

80

100

เมืองยะลา เบตง บันนังสตา ธารโต ยะหา รามัน กาบัง กรงปินัง 

49.69% 
41.31% 

53.59% 

72.93% 77.63% 

55.85% 

25.17% 

67.54% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

เมืองยะลา เบตง บันนังสตา ธารโต ยะหา รามัน กาบัง กรงปินัง 

- จังหวัดยะลา มีพื้นท่ีที่สามารถด าเนินการตรวจช่องปาก เด็กอายุ 12 ปี 
ใกล้จะผ่านและผ่านเกณฑ์ความน่าเชื่อถือ (60%) ได้ถึง 5 ใน 8 อ าเภอ  
ถือว่าดมีากที่น่าเป็นห่วง คือ อ.กาบัง พบว่า เกิดจากการวางแผน
ด าเนินการยังไม่ครอบคลุมเป้าหมาย ควรปรับปรุงในปีต่อไป 
- ในด้านการให้บริการเพื่อเพิ่มอัตราฟันดีไม่มีผุ  มีการด าเนินการใน 
ทุกอ าเภอ ส่วนใหญ่ค่อนข้างดี และมีผลงาน cavity free ผ่าน ในระดับ 
ทีน่่าเช่ือถือได้ 

สัดส่วนบริการ (คน) ร้อยละ cavity free ใน 9 เดือน 

ความครอบคลุมการตรวจ (ร้อยละ) 
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รอ Tx /Tx ไม่ได้ 

Tx แล้ว 

Caries free

ร้อยละเด็ก 12 ปี ฟันดี ไม่มผีุ (Cavity Free) : เป้าหมายร้อยละ 54 



ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ  
  การวางแผนหมุนเวียนบุคลากร   ปรับเปลี่ยนการหมุนเวียน หรือ เพิ่มการร่วมมือกันในพื้นท่ีรอยต่อระหว่าง

อ าเภอ จะท าให้สามารถให้บริการกับประชาชนได้ความครอบคลุมเพิ่มขึ้น 
   บทบาทภาคีเครือข่าย   ขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และผลักดันให้เป็นแม่งานในการ 

ด าเนินการเพิ่มขึ้น ปรับเปลี่ยนบทบาทจาก Action เป็น Auditor 

    ระบบบริหารข้อมูล   ควรน าข้อมูลจากระบบ HDC มาวางแผนการท างาน โดย สสจ. เป็นที่ปรึกษา
และติดตามผลเป็นระยะ เพื่อปรับแผนการด าเนินงาน ให้เหมาะสม 

   การบริหารยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อน 
เชิงนโยบาย  

  ประกาศเข็มมุ่งเพื่อให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนในการท างาน 
ปัจจุบันใช้การบังคับจากตัวชี้วัดให้เกิดการท างานในกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน       

   การสื่อสาร  มีการใช้ระบบ Line ในการสื่อสาร แต่บางคนยังขาดการตอบสนองต่อระบบ 
ควรเน้นให้ใสใ่จถึงการแจ้งข่าวสารต่างๆเพิ่มขึ้น   

  การจัดการความรู้และนวัตกรรม  ให้โรงพยาบาลที่ด าเนินงานทีด่ีอยู่แล้วเป็นต้นแบบให้กับเครือข่ายอื่นๆเรียนรู้
ร่วมกันเพื่อขยายผล เช่น โรงพยาบาลยะหา 



   เมืองยะลา 

    รามัน ยะหา 
กาบัง กรงปินัง 

อ.บันนังสตา 

ธารโต 

        เบตง อ าเภอ A B ร้อยละ 
เมืองยะลา 260 55 21.15 
เบตง 39 8 20.51 
บันนังสตา 31 4 12.90 
ธารโต 6 2 33.33 
ยะหา 51 9 17.65 
รามัน 65 9 13.85 
กาบัง 27 6 22.22 
กรงปินัง 20 2 10.00 
 จังหวัด 499 95 19.04 

 ที่มา : รายงาน HDC 
 ณ 31 ก.ค. 2561 

ข้อชื่นชม 
 มีมาตรการในการด าเนินงาน โดยขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดยะลา 
 โรงพยาบาลรามัน มีการติดตามเยี่ยมหลังคลอดเชิงรกุอย่างต่อเนื่อง 

และมีการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด 
ตั้งครรภ์ซ้ าในหญงิอายุต่ ากว่า 20 ปี 

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

    < ร้อยละ 10   
มากกว่าร้อยละ 10 

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี  (เป้าหมาย : ไม่เกิน 40 ต่อ 1,000 ประชากร) 

ข้อค้นพบ โอกาสพัฒนา 

ตั้งครรภ์ซ้ าสูง : คุมก าเนิด
กึ่งถาวรต่ า  

• ปรับทัศนคติและให้ความรู้แก่สามี 
พ่อแม่ และญาติ เรื่องการเว้นช่วง
การมีบุตร เพ่ือการดูแลสุขภาพ
มารดาและบุตร 

• ติดตามเยี่ยมหลังคลอดเชิงรุก เพื่อ
แนะน าให้ใช้วิธีเว้นช่วงระยะการมี
บุตรอย่างต่อเนื่อง 

• รวบรวมข้อมูลเชิงลึก เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ปัจจยั/สาเหตุการตัง้ครรภ์ซ้ า 

สถานการณ์วัยรุ่น จ.ยะลา 

1.อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 -19 ปี :  27.57  ต่อพัน 
2.ตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี : ร้อยละ 19.04 
(เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) 
3.การคุมก าเนิดกึ่งถาวร : ร้อยละ 16.67 



อ าเภอ เมือง เบตง บันนังสตา ธารโต ยะหา รามัน กาบัง กรงปินัง รวม 

ต าบลทั้งหมด 14 5 6 4 7 16 2 4 58 
ต าบลที่สมัคร 8 5 4 4 7 13 1 4 46 

ร้อยละ 
ความครอบคลุม  57.14 100 66.67 100 100 81.25 50.00 100 79.31 

ต าบลที่ผ่านเกณฑ์ 9 3 3 2 6 8 1 3 35 
ร้อยละต าบลท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์ 64.29 60.00 50.00 50.00 85.71 50.00 50.00 75.00 60.34 

ร้อยละของต าบลที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 60) 

ที่มา: รายงานจากสปสช.และการติดตามงาน LTC สสจ.ยะลา ณ 31 กรกฎาคม 2561  

ผลการด าเนินงาน 3C 

ผู้สูงอาย ุ

ที่มีภาวะ

พึ่งพิงทั้งหมด 

 

ผู้สูงอาย ุ

ที่มีภาวะพ่ึงพิง

ในต าบลLTC 

(ปี 59-61) 

 

จ านวน CM  

(คน)  

(ปี 59-61) 

 

จ านวน  

CG 

(คน)  

(ปี 59-61) 

 

Care Plan 

ที่อนุมัติ 

(ปี 59-61) 

 

1,103 898 102 405 583 

(1:8) (1:2) 64.92 

*ต าบลท่ีเข้าร่วม ปี 2561  อยู่ระหว่างด าเนินการ* 

ที่มา : *  รายงาน HDC ณ 31 ก.ค. 61 
***  ม.มหิดล (thailandometer.com) 

สถานการณ์ ผู้สูงอาย ุ

11.50 

14.34 

17.70 
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ยะลา* เขต 12* ประเทศ*** 

ร้อยละประชากรผู้สูงอายุ 

ติดบ้าน 
ติดเตียง 

ติดสังคม 



- ต าบลที่เข้าร่วม โครงการ LTC ครอบคลุมต าบลสูง (79.31%) 
- ต าบลที่เข้าร่วม  LTC ปี 2559 เบิกจ่ายครบ 100% 
- ปี 2560 เบิกจ่าย 12 แห่ง( 54%) รอโอนเงิน 8 แห่ง  
  

ข้อช่ืนชม 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

- ต าบล LTC  ปี60 จ านวน 2 แห่ง 
ยังไม่ไดจ้ัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูฯ 
(ต.ถ้ าทะลุ, อบต.กรงปินัง) 
 
-พื้นที่ ปี61 อยู่ระหว่างรอเสนอ  
Care Plan ต่อคณะอนุกรรมการ 
LTC 
 

- สสจ.,สสอ. ก ากับติดตาม ให้พื้นที่
ด าเนินการตามแนวทางที่ สปสช.
เสนอแนะ 
 
- สสจ.,สสอ.ก ากับติดตาม ตามล าดับ 
- ศึกษาแนวทาง/ตัวอย่างการด าเนิน
จากพ้ืนที่ที่ท าส าเร็จ   
- สสอ. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ระดับพื้นที่ 
 
 

พื้นที่เด่น / นวัตกรรม 

* ผู้บริหารสสจ.ให้ความส าคัญ ก ากับติดตามใน คปสจ. 
* ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด, สสอ.กระตุ้นติดตามงาน
อย่างต่อเนื่อง 
* ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย 

 

ปัจจัยความส าเร็จ 

1.ต าบลยะลา, ต าบลท่าสาป อ.เมือง ต าบลละแอ อ.ยะหา, 
ต าบลกายูบอเกาะ อ.รามัน, ต าบลเบตง อ.เบตง  สามารถ
เป็นต้นแบบการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน 
(LTC) ของจังหวัด 
2. ชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ-ชมรมผู้สูงอายุต าบลคีรีเขต  
อ.ธารโต , ชมรมผู้สูงอายุต.ตาชี ,ชมรมผู้สูงอายุ ต.ถ้ าทะลุ 
อ.บันนังสตา 
3. โรงเรียนผู้สูงอายุต.ท่าสาป รร.ผู้สูงอายุ ต.บาโงย อ.รามัน 
และ รร.ผู้สูงอายุต.สะเอะ อ.กรงปินัง  



จุดเด่น 
- นพ.สสจ มีนโยบายชัดเจนและมีการติดตาม 
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความเข้าใจในการด าเนินงาน  
- มีการด าเนินงานปัญหามาลาเรียเชื่อมโยง ๓ อ าเภอ 
(ยะหา บันนังสตา กรงปินัง) 
- มีการแต่งตั้งอนุกรรมการรองรับประเด็นปญัหา และกรรมการ 
พชต.ระดับพื้นที่ต าบล 
 

สถานการณ์ 
- อ าเภอแต่งต้ังกรรมการ พชอ. ครบทุกอ าเภอและมีการปรับปรุงให้ถูกต้องตาม
ระเบียบส านักนายก 
- มีการประชุมกรรมการ พชอ. ทุกอ าเภอ 
- กรรมการ พชอ.คัดเลือกประเด็นปัญหา 2 – 3 ประเด็นครบทุกอ าเภอ เช่น 
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส, RTI, การจัดการขยะ, DHF, วัคซีน, มาลาเรีย 
คุณภาพชีวิตเด็ก 0 – 5 ปี, เพิ่มรายได้ประชาชน (อาชีพ ท่องเที่ยว การตลาด) 
- มีการเชื่อมโยงกับกองทุนต าบลในการด าเนินงาน 
- พัฒนาทีมขับเคลื่อนระดับจังหวัดแลกเปลี่ยนกับ อ.แม่ลาว อ.พญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย  ข้อเสนอแนะ 

- ส่งเสริมสนับสนุนการท างานของชุมชน/พื้นที่ ที่มีอยู่เดิมให้มี 
ส่วนร่วมเชื่อมโยงกัน อาจเป็น พชต., พชม. หรือรูปแบบอื่นๆ  
ตามความเหมาะสมของประเด็นปัญหาหรือทุนเดิมของพื้นที่ 
- ส่งเสริมให้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นมุมมองหรือ
ความต้องการที่แท้จริงของ ปชช./พื้นที่เพิ่มเติมนอกเหนือจาก
มุมมองของภาครัฐ  

ปัญหา/ข้อจ ากัด 
-  ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขอาจส่งผลให้
ความร่วมมือของภาคส่วนอื่นและภาคีเครือข่ายยังไม่สูงถึงระดับ
ความเป็นเจ้าของ 

ร้อยละ 50 ของคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)ที่มีคุณภาพ 



จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)  
ท่ีสามารถปฏิบัติการได้จริง 

ข้อเสนอแนะ 

ประเมิน และปรับปรุงแผนเผชญิเหต ุ(IAP) ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจรงิ 

ผลการด าเนินงาน 
- EOC ขยายไปถึงระดับอ าเภอทุกอ าเภอ  
มีอ าเภอที่ด าเนินงานได้ดีเยี่ยม 3 อ าเภอ
(บันนังสตา, ยะหา, เบตง) 
- ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับอ าเภอ และ 
มีการประเมินผลทุกอ าเภอ 
- นพ.สสจ. ลงซ้อมแผนระดับอ าเภอทุกอ าเภอ 

ข้อชื่นชม 

อ าเภอที่
ด าเนินการ 
EOC ระดับ

ดีเยี่ยม 

• ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพในระดับจังหวัด                            
และจัดท าแผน All  hazard plan ปี 2561  ในประเด็น 

     (1) อุทกภัย  (2) Zika  (3) โรคไข้เลือดออก   
     (4) หมอกควันไฟป่าอินโดนีเซีย     (5) อุบัติเหตุทางถนน 

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

             (2) อุทกภัยในพื้นที่    
             (3) Thai fight    
             (4) ไข้เลือดออก 



อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่เกิน 4.5 ต่อแสนประชากร  
(ผู้ก่อการดีทีมใหม่อย่างน้อย 3 ทีม) 

แหล่งข้อมูล : - ข้อมูลมรณะบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
                   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 - รายงานการเสียชีวิตจากการจมน้ าเฉพาะราย 

สถานการณ์ 
- ปี พ.ศ.2560 จมน้ าเสียชีวิต 10 ราย (อัตรา 7.2 ต่อแสนประชากรเด็ก) 
- ปี พ.ศ.2561 (ม.ค.-มิ.ย.) จมน้ าเสียชีวิต 6 ราย (อายุ 2 ปี 11 เดือน – 9 ป)ี 
อัตราเสียชีวิต 4.3 ต่อแสนประชากรเด็ก  
- เหตุการณ์ที่มีผู้เสียชวีิตจากการจมน้ าหมู่ 3 ราย 1 เหตุการณ์ (อายุ 4 ปี 
10 เดือน – 5 ปี 11 เดือน) จมโคลนในบ่อขุด ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ปี 2561 
- ขับเคลื่อนการด าเนินงานทมีผู้ก่อการดีผ่านการประเมินระดบัทองแดง 
ทีมใหม่ 3 ทีม และรับรองทีมระดับทองแดง 13 ทีม รวมเป็น 16 ทีม 
- ส ารวจอาณาเขตปลอดภัยเดก็อายุนอ้ยกว่า 2 ปี ในทุกอ าเภอ  

ข้อชื่นชม 
-  มีรายงานการเสียชีวิตจากการตกน้ าของเด็กอายนุ้อยกว่า 15 ปี ทุกราย 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกนัและเฝา้ระวังเดก็จมน้ า “ทีมผู้ก่อการดี” (หลักสูตรว่ายน้ าเพือ่เอาชีวิตรอด ครู ก.)  100 คน 

จ านวนเด็กจมน้ าเสียชีวิตและทีมผู้ก่อการดี ปี พ.ศ.2559-2561 



อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร จังหวัดยะลา (เสียชีวิตไมเ่กิน 81 ราย)  
ลดจ านวนผู้เสียชีวิตทางถนนร้อยละ 21 จากค่ามัธยฐานปี 2553-2555 (102 ราย) ไตรมาส 1-3 ปี 2561 (เสียชีวิตไม่เกิน 61 ราย) 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลบูรณาการ 3 ฐานจังหวัดยะลา 

จ านวนและอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน  
ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1-3 (ต.ค.60-มิ.ย.61) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ปี 2561 

- ด าเนินงานการป้องกันการบาดเจบ็จากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI) จ านวน  5 ทีม 

ข้อชื่นชม 

- ทีม D-RTI ผ่านเกณฑ์ระดับดีเย่ียม 
ในระดับเขต 4 ทีม ได้แก่ รามัน, ยะหา, 
บันนังสตา, เบตง 
- มีสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจร
ทางถนนในระดับอ าเภอ 

นวัตกรรม 

- ถังรองน้ ายาง 
- EMS SPOT MAP (ยะหา) 
- นวัตกรรมแบบบันทึกอุบัติเหตุทางถนน 
- มาตรการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
รอมฎอน 

สถานการณ์ 
-ปี พ.ศ.2560 อัตราการเสียชีวิต 9.7 ต่อแสนประชากร ต่ ากว่าปี พ.ศ. 2559 อัตราการ
เสียชีวิต 14.1 ต่อแสนประชากร  
-ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1-3 มีผู้เสียชีวิตจ านวน 56 ราย ต่ ากว่าเป้าหมาย 5 ราย 



อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน(เบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสีย่ง ≤ 2.40%) 
 

อ าเภอ 
Pre-DM ตรวจน้ าตาลซ้ า 

(1 ต.ค. 60 – 26 ก.ค. 61) 
รายใหม่จาก 
กลุ่มเสี่ยง 

จ านวน (คน) ร้อยละ ร้อยละ 

เมืองยะลา 2,203 95.51 1.28 

เบตง 539 94.99 0.67 

บันนังสตา 1,330 91.35 0.89 

ธารโต 523 94.26 1.17 

ยะหา 2,623 96.53 1.28 

รามัน 2,106 96.06 0.84 

กาบัง 174 95.98 1.44 

กรงปินัง 759 93.54 1.62 

จ.ยะลา 10,257 95.12 1.13 
  เขต 12 176,706 94.39 1.18 

 ประเทศ 1,699,306  92.36  1.48 

ข้อชื่นชม 

1. จังหวัดยะลามีผลการตรวจน้ าตาลซ้ าสูงกว่าระดับเขต และระดับประเทศ 
2. มีการก าหนดนโยบายการตรวจน้ าตาลซ้ าให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสท่ี 2 
3. มีการบูรณาการด้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แหล่งข้อมูล : HDC ณ วันที่ 26 ก.ค. 61 

สถานการณ์เบาหวาน 

เป้าหมาย รอบ 2 : Pre-DM ในเขตรับผิดชอบของปีท่ีผ่านมาได้รับการ 
ตรวจน้ าตาลซ้ า ≥ 90%) 
  - กลุ่มเสี่ยง DM ได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า 95.12 % เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 1.13%  



อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดว้ัด ความดันโลหิตทีบ่้าน 

 
อ าเภอ 

จ านวน
สงสัย
ป่วย 

 
ผลงาน HBPM 

รายใหม่ 
จาก 

HBPM 

จ านวน (คน) % % 

เมืองยะลา 1,221 829 67.90 6.58 

เบตง 274 50 18.25 3.77 

บันนังสตา 1,026 246 23.98 3.60 

ธารโต 108 20 18.52 15.00 

ยะหา 783 196 25.03 11.11 

รามัน 754 376 49.87 8.22 

กาบัง 225 121 53.78 2.92 

กรงปินัง 221 75 33.94 9.88 

จ.ยะลา 4,612 1,913  41.48  6.85  

เขต 12 85,312 15,032 17.57 6.94 

ประเทศ 870,430 213,312 24.51 6.22 
แหล่งข้อมูล : HDC ณ วันที่ 26 ก.ค. 61 

ข้อชื่นชม 

1. จังหวัดยะลามีผลการด าเนินงาน HMPB สูงเป็นอันดับ 1 ของเขต (41.48) และสูงกว่า
ระดับเขต (17.57) และระดับประเทศ (24.51) 
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญ สนับสนุนและติดตามการด าเนินงานทุกเดือน 

 เป้าหมาย รอบ 2 : อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการ 
วัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥10 %) 



อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองยะลา 18,550 8,374 45.14 

เบตง 7,827 3,779 48.28 

บันนังสตา 5,844 2,759 47.21 

ธารโต 2,675 1,210 45.23 

ยะหา 5,401 2,395 44.34 

รามัน 11,305 5,158 45.63 

กาบัง 2,783 1,460 52.46 

กรงปินัง 3,285 1,607 48.92 

ยะลา 57,670 26,742 46.37  

เขต 532,732 240,565 45.16  

ประเทศ 6,529,341 3,434,514 52.60  

สถานการณ์ BMI ปี 2558 - 2560 

 ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561 

 
น้อยกว่า ร้อยละ   55 
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ข้อค้นพบ โอกาสพัฒนา 
 ประชาชนยังขาดความรู้  
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร และการมีกิจกรรม 
ทางกาย การเคลื่อนไหวออกแรง 

 - พัฒนาการสร้าง health literacy  
พัฒนาสื่อ เพื่อการสื่อสารข้อมูล
ข่าวสาร ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  
เข้าใจง่าย และทันสมัย เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ น าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อสุขภาพท่ีดี 

 - การคืนข้อมูลแก่ครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อการมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาในระดับพื้นที่  
ยังไม่เป็นระบบ 

-  พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และ
การคืนข้อมูล โดยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนร่วมวิเคราะห์ข้อมูล และ
ผลักดันให้เห็นปัญหาร่วมกัน 
- การขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.)  
- ผลักดันให้มีแผนการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผล 

 

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

ผลการด าเนินงาน ปี 2561 



ผลการด าเนินงาน 
ผ่านมาตรฐานทุกแห่ง (เป้าหมาย 9 แห่ง) คิดเป็น ร้อยละ 100.00 

ระดับดีมาก 
รพ.รามัน  รพ.ธารโต  และรพ.เบตง 

3 แห่ง 
(33.33) 

ระดับด ี
รพ.กรงปินัง  รพ.บันนังสตา รพร.ยะหา และรพ.ยะลา 

4 แห่ง 
(44.44) 

ระดับพื้นฐาน 
รพ.ส่งเสริมสุขภาพศอ.12ยะลา และ.รพ.กาบัง 

2 แห่ง 
(22.22) 

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital) 

ที่มา รายงานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ณ วันที่ 25 ก.ค. 61       

 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผลงาน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

ช่วง  9 เดือน  โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป  ร้อยละ 100 9 9 100.00 ผ่าน 

ช่วง  12 เดือน  โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก  ร้อยละ 20 9 3 33.33 ผ่าน 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

เมืองยะลา 
    รามัน ยะหา 

กาบัง กรงปินัง 

บันนังสตา 

ธารโต 

        เบตง 



หัวข้อ ปัญหาที่พบ 

การจัดการขยะติดเชื้อ - ภาชนะรองรับขยะติดเชื้อ(มีคม) ไม่มีข้อความแสดง 
- การรายงานข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อไม่ต่อเนื่อง ทั้งของรพ.และรพสต. 

การพัฒนาส้วมสาธารณะ  - ไม่สะอาด และอุปกรณ์ช ารุด เนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการก ากับ
ติดตามจากจนท. 

การประหยัดพลังงาน - ขาดการสรุปผลการด าเนิน เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม ทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ 
ไฟฟ้า น้ า และเชื้อเพลิง 

ได้แก่  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา  ยกระดับได้  ด ี
 โรงพยาบาลเบตง    ยกระดับได้  ดีมาก 
ยังพบประเด็นต้องพัฒนา 

จากการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล  จ านวน  2 แห่ง  

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน G&C ของจังหวัดยะลา 

-  ควรมีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการน าไปใช้ประโยชน์และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายรพ.และชุมชน 
-  ควรด าเนินงานอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน 



โรงพยาบาลรามัน   
ชื่อผลงาน  Automatic timer air-condition 

โรงพยาบาลเบตง  (จ านวน 2 ผลงาน) 

ชื่อผลงาน  เครื่องนึ่งไอน้ าประหยัดพลังงาน 
ชื่อผลงาน  ก๊อกน้ าอัจฉริยะ 

ผลงานที่เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดับเขต 12 ปี 2561 



ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 

- ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ไม่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่ ผลิตจากจังหวัดอื่น ท าให้
ติดตามสถานที่ผลิตได้ยาก 

- ประสานข้อมูลผลตรวจวิเคราะห์เครื่องส าอาง ให้พื้นที่รับผิดชอบ 
(จังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิต) ด าเนินการต่อไป 

ร้อยละของผลติภัณฑ์สุขภาพทีไ่ด้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด (96%) 

เมือง รามัน 

ยะหา 
กรงปินัง 

บันนังสตา 

ธารโต 

เบตง 

กาบัง 

สถานการณ ์
ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านมาตรฐาน  
- ยาสมุนไพร 100%       
- เครื่องส าอาง 73.3% (พบสารปรอท ไฮโดรควิโนน 26.7%) 
- น้ าบริโภค 77.7% (พบจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน 22.3% ได้
ด าเนินคดีกับผู้ประกอบการแล้ว) 

ปัจจัยความส าเร็จ 

- การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งใน และนอกกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อด าเนินงานเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 
- การท างานร่วมกันของภาคีเครือข่าย และการสื่อสารขอ้มูลการเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ *น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองยะลา 46 37 80.43 
เบตง 11 10 90.91 
บันนังสตา 4 4 100 
ธารโต 2 1 50* 
ยะหา 4 2 50* 
รามัน 4 1 25* 
กาบัง 1 1 100 
กรงปินัง 2 2 100 
รวม 74 58 78.4 



ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

1. สถานพยาบาลเอกชน (รายใหม่) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 100) 

6 แห่ง 6 แห่ง 100  

2.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ตามที่กฎหมายก าหนด  
(เป้าหมายร้อยละ 65) 

30 แห่ง 
 

22 แห่ง 
(อีก 8 อยู่ระหว่างการตรวจ

ประเมินและปรับปรุง) 

73.33 

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

ปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 ผู้ประกอบการนวดเพื่อสุขภาพที่เช่าสถานที่ในการ
ประกอบกิจการไม่สามารถด าเนินการปรับเปลี่ยนสถานที่
ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- แนะน าให้ท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้เห็นถึงผลดี 
และประโยชน์ของการปรับปรุงสถานที่ให้ได้มาตรฐาน 



โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที ่

โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 

ไข้มาลาเรีย 



ความครอบคลุมวัคซีนพื้นฐาน DTP-HB3 จังหวัดยะลา  
งวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

ที่มา: HDC 23 ก.ค.61 
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อัตราป่วย(ต่อประชากรแสนคน) โรคคอตีบ 
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แหล่งข้อมูล : ส านักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 



เมืองยะลา 
รามัน 

ยะหา 

กาบัง กรงปินัง 

บันนังสตา 

ธารโต 

เบตง 

จ านวนผู้ป่วยยืนยันโรคไอกรน จ.ยะลา  
จ าแนกรายอ าเภอ  1 ก.พ.  - 11 ก.ค.2561 

จ านวนผู้ป่วยยืนยันโรคไอกรน จ.ยะลา  
จ าแนกตามวันเริ่มป่วย 1 ก.พ.  - 11 ก.ค.2561 
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บนันังสตา

เบตง

จ านวน (ราย) 

วันเริ่มป่วย 

ผู้ป่วยไอกรนทั้ง 9 ราย (บันนังสตา 6 ราย, เบตง 3 ราย)  
 - อายุ 1 เดือน – 9 ปี 10 เดือน 
 - มีประวัติได้รับวัคซีน BCG, HBV1 เมื่อแรกคลอดเท่านั้น 
 - พบเชื้อ Bordetella pertussis  



ความครอบคลุมของวัคซีน 
DTP-HB ในเด็ก < 5 ปี 
ม.7 ต.ยะรม  91.66 % 
ม.9 ต.ตาเนาะแมเราะ  90 % 
ม.1 ต.อัยเยอร์เวง  57.14 % 
 

จ านวนผู้ป่วยยืนยันโรคไอกรน อ.เบตง จ.ยะลา  
1 ก.พ.  - 11 ก.ค.2561 

จ านวนผู้ป่วยยืนยันโรคไอกรน อ.บันนังสตา จ.ยะลา  
1 ก.พ.  - 11 ก.ค.2561 

ความครอบคลุมของวัคซีน DTP-HB ในเด็ก < 5 ปี 
ม.8 ต.ตลิ่งชัน  41.25 % 
ม.1 ต.บาเจาะ 14.45 % 
ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ  45.75 % 
ม.5 บ้านเก้าศพ ต.บาเจาะ 33.07 % 
ม.5 บ้านคอลอกาเอ ต.บาเจาะ 23.21 % 
ม.3 ต.บันนังสตา 18.68 % 

ข้อชื่นชม 

โครงการพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่าต่อเนื่อง และก าหนด
เป็นตัวชี้วัดการด าเนินการระดับพ้ืนที่ 

ข้อเสนอแนะ 

ควรพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายและการประเมินการได้รับวัคซีนให้
ครอบคลุมทุกขบวนการ 

ตาเน๊าะปูเต๊ะ 

ตลิ่งชัน 

เข่ือนบางลาง 

บันนังสตา 
ถ้ าทะลุ 

บาเจาะ 



มาตรการ 

แยกผู้ป่วย 

ให้ Antibiotic กับผู้สัมผัสใกล้ชิด (close contact)  

เร่งการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ในพื้นที่ 
ที่มีความครอบคลุมของการได้รบัวัคซีนต่ ากว่ารอ้ยละ 90 



โรคไข้มาลาเรีย จังหวัดยะลา ปี 2561 

อัตราป่วยต่อพันประชากร 

ต่ ากว่า 1.00 

1.00 – 3.00 

มากกว่า 3.00 

ภาพรวมจังหวัด 
ลดลง ร้อยละ 80.12 

ข้อชื่นชม 

มีความร่วมมือของภาคีเครอืข่ายทั้ง ก.มหาดไทย  
ก.กลาโหม อปท. และ ก.สาธารณสุข ในการ 
ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 

การติดตามผู้ป่วยไม่ครบถ้วน 
- Pf: Day3 = 23% 
- Pv: Day14 = 34%  

ควรมีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้   
รพ.สต. เพ่ือให้ Malaria post 
ติดตามการกินยาและเจาะเลือด 
ส่งตรวจหาเชื้อมาลาเรียทุกราย 
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ปี 2560(ไตรมาส 1-3) ปี 2561(ไตรมาส 1-3) 

Rate/1,000 

อัตราป่วยโรคไข้มาลาเรียจังหวัดยะลา จ าแนกรายอ าเภอ 
 เปรียบเทียบปี 2560 และ ปี 2561 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน  
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