
สตรี/ 
เด็กปฐมวัย 

วัยเรียน/
วัยรุน 

ผูสูงอายุ พชอ. ลดปจจัยเสี่ยง
ดานสุขภาพ 

 

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน  

กรณีปกติ ปงบประมาณ 2561  

รอบที่ 2 จังหวัดสงขลา 

6 – 8 มิถุนายน 2561 
 คณะ 1 การสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและการจัดการสุขภาพ 



ประเด็น 
จํานวน

ตัวชี้วัด 
ผาน ไมผาน ตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑ 

การพัฒนาสุขภาพ กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 3 1 2 - อัตราสวนการตายมารดาไทย 

- รอยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ป สูงดีสมสวน  

การพัฒนาสุขภาพ กลุมวัยเรียน และวัยรุน 2 2 - - 

การพัฒนาสุขภาพ กลุมผูสูงอายุ 1 - 1 - รอยละของตําบลที่มีระบบ Long Term 

Care ผานเกณฑ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 1 1 - 

การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 5 5 - 

รวม 12 9 3 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 



รอ้ยละการคดักรองภาวะเสีย่งทางอายรุกรรมในหญงิต ัง้ครรภ ์ปี 2561 
จํานวนหญงิต ัง้ครรภเ์สีย่ง 331 /9,438 คดิเป็น รอ้ยละ 3.50 

    93 

หัวขอ : 1.1 การพัฒนาสุขภาพ กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 

ตัวช้ีวัด : 1 อัตราสวนการตายมารดาไทย (เปาหมาย : ไมเกิน 20 ตอการเกิดมีชีพแสนคน) 
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  มากกวา 20 : แสนการเกิดมีชีพ 

  ไมเกิน20 : แสนการเกิดมีชีพ 

หัวขอ : 1.1 การพัฒนาสุขภาพ กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 

ตัวช้ีวัด : 1 อัตราสวนการตายมารดาไทย (เปาหมาย : ไมเกิน 20 ตอการเกิดมีชีพแสนคน) 

ขอคนพบ โอกาสในการพัฒนา 

1.ทักษะการชวยเหลือภาวะวิกฤติทางสูติ 

( PPH, PIH) ของหองคลอดมีการทบทวนแต 

 ยังขาดการฝกซอมแบบสรางสถานการณ 

จังหวัดทําแผนใหทีมหองคลอด รพศ./รพท.  

เปนพ่ีเล้ียงใหกับรพช. ซอมสรางสถานการณฝก 

ภาวะวิกฤติทางสูติอยางนอยทุก 3 เดือน โดยไม 

แจงใหทราบลวงหนา 

2. ภาวะโลหิตจางหญิงตั้งครรภ 

ภาวะโลหิตจาง ANC 1  = รอยละ 18.7   

ภาวะโลหิตจางใกลคลอด  = รอยละ 10.57 

-ควรผลักดันนโยบาย ใหยาเสริมธาตุในเด็กวัยเรียน 

มัธยมปลาย หรือหญิงวัยเจริญพันธุ อยางจริงจัง  

3. ยังมีรพช.ท่ียังรอการรับรอง Re- Accredit 

มาตรฐานอนามัยแมและเด็ก อีก 2 แหง 

 (บางกลํ่า  เทพา) 

-ทีมประเมินระดับจังหวัดลงประเมินตามแผนใน 

เดือน มิ.ย61 

3 ราย, MMR=35.86 

ระโนด 

กระแส

สินธุ สทิง

พระ 

สิงหนคร 

      

เมือง 

ควน

เนียง 

บางกลํ่า รัตภูมิ 

หาดใหญ นา

หมอม จะนะ 

เทพา 

         สะบายอย 

นาทวี 
สะเดา 

คลองหอยโขง 

ขอช่ืนชม: ทีม MCH board ท่ีเขมแข็ง มีการตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงวางระบบในการดูแลเชิงรุก 
             และการสื่อสารความเสี่ยง  ทาง line 



     ทีม่า : รายงาน HDC  ณ วนัที ่07 มถินุายน 2561 

ครอบคลุมตรวจพัฒนาการ สงสัยลาชา ติดตามได 

    มากกวา่รอ้ยละ 20   
    รอ้ยละ 10.1–19.9  
 ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

 ตดิตามได ้รอ้ยละ90.1-100  
 ตดิตามได ้รอ้ยละ70-90  
 ตดิตามได ้ตํา่กวา่รอ้ยละ70   

  สมวยัมากกวา่รอ้ยละ 
85   
  รอ้ยละ 80- 84.99 
 ตํา่กวา่รอ้ยละ 80 

   ครอบคลมุรอ้ยละ 90.1-100   
   รอ้ยละ 80 - 90 
 ตํา่กวา่รอ้ยละ 80 

สมวัยท้ังสิ้น 

หัวขอ : 1.1 การพัฒนาสุขภาพ กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 

ตัวช้ีวัด : 2 รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป มีพัฒนาการสมวัย (เปาหมาย : รอยละ 85) 



ขอ้มลูการเจรญิเตบิโตเด็กปฐมวยัจงัหวดัสงขลา 
  อําเภอ รอ้ยละสงูดสีม

สว่น ** รอ้ยละเตีย้ รอ้ยละผอม รอ้ยละอว้น ความสงูเฉลีย่ 
ชาย(113 ซม.) หญงิ(112 ซม.) 

เมอืงสงขลา      54.65       8.46            3.22            3.00         110.13             108.76  
สทงิพระ      54.30       6.99            6.59            2.43         110.19             110.19  
จะนะ      51.39      10.94            3.86            2.30         107.00             106.91  
นาทว ี      49.41      12.73            4.96            2.44         106.74             106.31  
เทพา      53.38       7.27            5.04            1.63         106.85             106.44  
สะบา้ยอ้ย      39.05      21.16            5.83            3.23         104.94             104.09  
ระโนด      42.28      14.05            5.72            6.06         108.05             108.42  
กระแสสนิธุ ์      35.23      17.48            9.59            4.29         105.97             107.19  
รตัภมู ิ      46.83      11.03            7.70            3.39         107.77             106.81  
สะเดา      47.74      12.34            6.51            2.62         106.90             107.68  
หาดใหญ ่      48.19      12.02            5.71            3.67         108.25             107.57  
นาหมอ่ม      46.59       7.44            6.29            2.80         109.98             109.00  
ควนเนยีง      51.56       7.94            5.93            2.59         108.23             107.22  
บางกลํา่      61.24       8.44            4.33            1.48         109.53             108.80  
สงิหนคร      52.47       6.24            6.16            2.49         109.08             108.51  
คลองหอยโขง่      51.44       9.45            4.68            2.87         108.03             106.12  
จ.สงขลา      49.31      11.22            5.44            2.95         107.78             107.27  

เขต 12      50.84      10.66            5.84            2.18         107.64             107.21  

ประเทศ      53.08       8.36            4.81            2.81         109.05             108.48  

     ทีม่า : รายงาน HDC  ณ วนัที ่01 มถินุายน 2561 รอ้ยละ 54 ขึน้ไป รอ้ยละ 48-53.99 ตํา่กวา่ รอ้ยละ 48 ** 



  1.   จังหวัดกําหนดนโยบายเจาะเลือดเด็กปฐมวัย 2 ครั้ง คือ 6 เดือน และ 1 ปครึ่งถึง 2 ป 

  2.    การติดตามงานอยางเขมขนและตอเน่ืองของจังหวัด และ สามารถเปนตัวอยางใหกับจังหวัดอื่น ๆ ไดในการบันทึกขอมูล

การติดตามเด็กท่ีมีพัฒนาการลาชา 

  3. การเตรียมความพรอมการรณรงคคัดกรองพัฒนาการเด็ก เดือนกรกฎาคม 2561 

ปจจัยความสําเร็จ/ผลงานเดน 

สิ่งที่พบ ขอเสนอแนะ 

- ขาดการนําขอมูลการเจริญเติบโต 

(โภชนาการ)  มาวิเคราะหแกปญหากลุมเสี่ยง

และกลุมท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ 

- ทบทวนขอมูล และ  วิเคราะหหาสาเหตุ  วางแผนแกปญหา 

- ทบทวนมาตรฐานการเฝาระวังการเจริญเติบโต (เครื่องมือ   วิธีการ) 

- การคนพบเด็กพัฒนาการสงสัยลาชาแตกตาง

กันระหวางอําเภอสูง 

- ประเมินมาตรฐานผูประเมินพัฒนาการเด็ก 

- พอ แม ผูปกครองไมเห็นความสําคัญของการ

ใชคูมือ DSPM 

 - แผนกหลังคลอดท่ีทําหนาท่ีแจกคูมือ ฯ ใหคําแนะนําการใชกอนแจก 

- ผูใหบริการ เนนยํ้าใหนํามาทุกครั้งของการใหบริการ 

โอกาสพัฒนา 



9 – 13 กรกฎาคม 2561 จะมีการรณรงคคัดกรองพัฒนาการเด็ก 5 กลุมอายุ คือ  

9,18 ,30 ,42 และ60 เดือน 



ทั้งหมด ได้รับการตรวจ ฟันดีไม่มีผุ อัตรา อัตราการตรวจช่องปาก
(C) สุขภาพช่องปาก (B) (A) (A/B)*100 (B/C)*100

นราธิวาส 11,628 3,643 2,100 57.64 31.33
สตูล 4,728 1,786 1,208 67.64 37.77
ปัตตานี 11,183 3,231 2,226 68.90 28.89
พัทลุง 5,741 1,276 886 69.44 22.23
ยะลา 8,068 4,358 3,261 74.83 54.02
สงขลา 17,350 5,969 4,578 76.70 34.40
ตรัง 7,640 3,186 2,664 83.62 41.70

รวม 66,338 23,449 16,923 72.17 35.35

จังหวัด
เด็กกลุ่มอาย ุ12 ปีในเขตรับผิดชอบ

เขต12 สงขลา 

หัวขอ : 1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุมวัยเรียนและวัยรุน 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 : รอยละเด็ก๑๒ป ฟนดี ไมมีผุ(Cavity Free) : เกณฑกระทรวง สธ. ป2561 รอยละ 54 

28/5/2561 

อําเภอ 

เดก็กลุ่มอายุ 12 ปีในเขตรับผิดชอบ 

ทัง้หมด ได้รับการตรวจ ฟันดไีม่มีผุ 
อัตรา cavity 

free 
อัตราการตรวจช่องปาก 

(C) สุขภาพช่องปาก (B) (A) (A/B)*100 (B/C)*100 

เมืองสงขลา 1,633 473 418 88.37 28.97 

สทงิพระ 557 364 326 89.56 65.35 

จะนะ 1,577 266 190 71.43 16.87 

นาทวี 1,019 422 319 75.59 41.41 

เทพา 1,199 680 465 68.38 56.71 

สะบ้าย้อย 1,354 781 464 59.41 57.68 

ระโนด 728 293 273 93.17 40.25 

กระแสสินธ์ุ 150 35 31 88.57 23.33 

รัตภูม ิ 1,078 441 329 74.6 40.91 

สะเดา 1,071 279 193 69.18 26.05 

หาดใหญ่ 4,017 534 447 83.71 13.29 

นาหม่อม 304 176 173 98.3 57.89 

ควนเนียง 368 247 200 80.97 67.12 

บางกลํ่า 407 142 112 78.87 34.89 

สิงหนคร 1,066 511 397 77.69 47.94 

คลองหอยโข่ง 303 111 92 82.88 36.63 

ปาดังเบซาร์ 569 240 169 70.42 42.18 

รวม 17,350 5,969 4,578 76.70  34.40 



ผลการดาํเนินงาน 

เด็ก6-12ป ไดรับบริการทันตกรรม  เขต12                     
(ตค.60-28พค.61) 

จงัหวดั เด็ก6-12ปีท ัง้หมด
(คน) 

ไดร้บับรกิารทนัตกรรม
(คน) รอ้ยละ 

สงขลา 114,479 41,329 36.1 
สตลู 32,404 11,097 34.25 
ตรงั 51,138 22,038 43.1 
พทัลงุ 39,454 13,692 34.7 
ปตัตาน ี 75,559 25,431 33.66 
ยะลา 55,657 23,315 41.89 
นราธวิาส 80,974 26,654 32.92 
เขต12 449,665 163,556 36.37 

รอ้ยละเด็ก 6-12 ปี จ.สงขลา                                            
ไดร้บับรกิารทนัตกรรม (คน)  

CUP เด็ก6-12ปี
(คน) 

ไดบ้รกิาร   
ทนัตกรรม รอ้ยละ 

เมอืงสงขลา 9,735 2,655 27.27 

สทงิพระ 3,603 2,824 78.38 

จะนะ 10,815 2,991 27.66 

นาทว ี 6,924 2,659 38.4 

เทพา 8,555 3,708 43.34 

สะบา้ยอ้ย 9,171 5,904 64.38 

ระโนด 4,504 1,795 39.85 

กระแสสนิธุ ์ 1,001 254 25.37 

รตัภมู ิ 7,145 1,665 23.3 

สะเดา 6,617 1,938 29.29 

หาดใหญ ่ 26,198 5,201 19.85 

นาหมอ่ม 1,750 1,235 70.57 

ควนเนยีง 2,650 1,584 59.77 

บางกลํา่ 2,595 1,149 44.28 

สงิหนคร 7,160 3,509 49.01 

คลองหอยโขง่ 1,957 696 35.56 

ปาดงัเบซาร ์ 4,100 1,573 38.37 

รวมจ.สงขลา 114,480 41,340 36.11 
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36.1 34.25 43.1 34.7 33.66 41.89 32.92 36.37 

รอ้ยละเด็ก6-12ปี ไดร้บัทนัตก
รรม 

(ตค. 60 - 28 พค.61) 

ปัจจัยความสาํเร็จ/ผลงานเด่น 

1. โรงเรียนใหความรวมมือในการสงเสริมทันตสุขภาพ

นักเรียน 

2. CUP Manager (หน.ฝายทันตฯ รพ.) ชวยควบคุม 

กํากับ การสงเสริมปองกัน รักษา ในภาพของCUP (ท้ัง

สวนรพ.และรพสต.)ใหครอบคลุมทุหนวยปฐมภูมิ 

3. ทันตบุคลากรท้ังอําเภอหรือCUPชวยกันทํางาน

เปนทีมเพ่ือสรางความครอบคลุมแกกลุม๐-๑๒ป 

ปัญหา/ข้อจาํกัด 

1.ทันตบุคลากรจ.สงขลา ตองดูแลประชากรมากกวาจ.อ่ืน

ในเขต12 

ทพ.ตอปชก. 1 : 12,012 คน 

ทภ.ตอปชก. 1 : 9,513 คน 

2.ยูนิตทันตกรรมไมเพียงพอในรพ.สต. 

และรพ. (คลินิก ในรพ.สวนใหญ ขยายไมได) 

รพสต.มียูนิต  65 แหง (จากทั้งหมด175แหง)  

(ถึงแม นพ.สสจ.พยายามชวยสนับสนุนงบคาเสื่อมป2561) 



หัวขอ : 1.2 การพัฒนาสุขภาพ กลุมวัยเรียนและวัยรุน 

ตัวชี้วัด : 5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป  (เปาหมาย : ไมเกิน 40 ตอ 1,000 ประชากร) 

 

 

 

 

 
สถานการณ ป 61 (ไตรมาส 2) 

อัตราคลอดมีชีพหญิง 5-19 ป 11.04/1000 (ไมเกิน 40) 

ตั้งครรภซํ้า รอยละ 19.44 (ไมเกิน 10) 

 

 

                                    ปจจัยความสําเร็จ 
- ชี้แจงการดําเนินงานวัยรุนตามตัวชี้วัดสํานักการอนามัยเจริญพันธุและลงเยี่ยมเสริมพลัง       

 - ติดตามความกาวหนาและจัดประชุมคณะอนุกรรมการการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

จังหวัดสงขลา ตามกรอบ พรบ.การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.2559 

-นิเทศติดตามการดําเนินงานและเตรียมความพรอม สนับสนุนการดําเนินงานคลินิกวัยรุน /การพัฒนาสูอําเภอ

อนามัยเจริญพันธุ ในดานบริการและดานวิชาการ 

-เชิงรุกและผลักดันใหวัยรุนไดรับการคุมกําเนิดชนิดก่ึงถาวร และเวนชวงระยะการมีบุตร 

-ผลักดันให รพ.และอําเภอ ที่ยังไมผานการประเมิน ใหรับการประเมิน และผานมาตรฐาน ผลงานป 2560 

อัตราคลอดมีชีพ 24.98/1000  

ต้ังครรภซํ้า รอยละ 20.88 

อางอิง ฐานขอมูล HDC ป 2560 

 

• รพ.สมเด็จฯ/รพ.นาหมอม 

• รพ.สะบายอย/สิงหนคร 

• รพ.ระโนด/ควนเนียง 

• รพ.รัตภูมิ/บางกลํ่า/สงขลา 

• คิดเปน 52.94% 

ผานการประเมินคลินิกวัยรุนและเยาวชน 

• สทิงพระ/นาหมอม 

• จะนะ/ควนเนียง/ระโนด 

• นาทวี/สิงหนคร/เมืองสงขลา 

• คิดเปน 50 % 

ผานการประเมินอําเภออนามัยการเจริญพันธุ 

อางอิง HDC 1 พค 60 

ตัวชี้วัดงานวัยรุน ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 

รอยละตั้งครรภหญิงอายุ 15-19 ป (ไมเกิน 15%) - - 10.78  7.89 

อัตราคลอดหญิง อาย1ุ5–19 ป   

(ไมเกิน 40:1000) 

39.26 19.06 24.98  11.04 

อัตราคลอดหญิงอายุ 10-14 ป  

(ไมเกิน 1.4:1,000)  

- - 0.64  0.22 

รอยละตั้งครรภซํ้า อายุ 15-19 ป (ไมเกิน 10 %)  19.67 19.23 20.88  19.44 

รอยละหญิง‹20 ปที่ไดรับ  FP สมัยใหม   (รอยละ 80)  - - 20.99  22.07 

รอยละหญิง‹20 ปที่ไดรับ FP ก่ึงถาวร (รอยละ 80)  - - 57.32 65.73 

โรงพยาบาลที่ผานสะสม YFHS  (รอยละ 80)  35.29 35.29 47.05  

Re ac 3 

52.94 

Re ac 3 

อําเภอที่ผานสะสม RHD (รอยละ 80)  43.75  

 

43.75  

 

43.75   

Re ac 1 

50 

Re ac 6 



  หัวขอ : 1.3 การพัฒนาสุขภาพ กลุมผูสูงอายุ 

  ตัวช้ีวัด : 6 รอยละของตําบลที่มีระบบ Long Term Care ผานเกณฑ (เปาหมายไตรมาส 2  : รอยละ 50)  

*ตําบลทีเ่ขา้รว่ม ปี 2561 (19 ตําบล) อยูร่ะหวา่งรอประเมนิเดอืน ก.ค.* 

อําเภอ เมอืง สทงิพระ จะนะ เทพา นาทว ี สะบา้
ยอ้ย ระโนด กรแส

สนิธุ ์ รตัภมู ิ สะเดา หาด 
ใหญ ่ นาหมอ่ม ควน

เนยีง บางกลํา่ สงิหนคร คลอง
หอยโขง่ รวม 

ผลการ
ดําเนนิ 

งาน LTC 
 

ตาํบลท ัง้หมด 6 11 14 7 10 9 12 4 5 9 13 4 4 4 11 4 127 

ตาํบลทีส่มคัร 3 8 4 6 5 5 4 3 3 5 10 3 3 4 5 3 74 

ตาํบลทีผ่า่น
เกณฑ ์ 3 5 3 3 5 3 3 2 2 5 7 3 1 4 3 3 55 

รอ้ยละของ
ตาํบลทีส่มคัร
ผา่นเกณฑ ์

100.00 62.50 75.00 50.00 100.00 60.00 75.00 66.67 66.67 100.00 70.00 100.00 33.33 100.00 60.00 100.00 74.32 

รอ้ยละตาํบล
ท ัง้หมด 

ผา่นเกณฑ ์
50.00 45.45 21.43 42.86 50.00 33.33 25.00 50.00 40.00 55.56 53.85 75.00 25.00 100.00 27.27 75.00 43.31 

ทีม่า :      * รายงาน HDC ณ 6 ม.ิย. 61 
                           ***  ม.มหดิล ประชากร

กลางปี 

สถานการณผูสูงอายุ 

ผลการดําเนนิงานตําบล LTC 

ผูส้งูอายุ 
ทีม่ภีาวะ

พึง่พงิท ัง้หมด 

ผูส้งูอายุ 
ทีม่ภีาวะพึง่พงิ
ในตาํบล LTC 

จํานวน CM  
(คน)  

จํานวน  
CG 

(คน)  

Care Plan 
ทีจ่ดัทาํ 

8,055 1,999 209 837 1,451 

(1:10) (1:3) 72.6% 

88.84) 



ขอคนพบ แนวทางแกปญหา 

-  ความครอบคลุม ของตําบล LTC รอยละ 58.26 -  สนับสนุนการดําเนินงานตําบล LTC ใหครอบคลุมทุกตําบล  

- ศูนยฯ สนับสนุนการจัดอบรม CM ,CG ในปงบประมาณถัดไป 

 

- ตําบล LTC  บางพ้ืนที่ ยังมีการดําเนินงานลาชา 

    ป 59 – 60 การเบิกจาย งบกองทุน LTC รอยละ 41.81 

     ป 61 อยูระหวางดําเนินการ 

- สปสช มีแผนจัดประชุม อปท.ที่ยังไมมีการเบิกจาย ปลาย มิย.61 

- สสจ. จัดทีมพ่ีเลี้ยง, ทีม CM ของแตละ CUP เปนพ่ีเลี้ยงใหกับพ้ืนที่  

  (CUP รพ.หาดใหญ)  

- สสอ. กํากับติดตาม มีเวที ลปรร.ระดับอําเภอ จากพ้ืนที่ที่ทําไดสําเร็จ , พ้ืนที่ที่

ดําเนินการสําเร็จจัดทําเอกสารตัวอยาง 

นวัตกรรม / พ้ืนที่เดน 

 

-  ตนแบบ LTC ตําบลทาชาง อําเภอบางกล่ํา 

-  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชนตําบลทับชาง อําเภอนาทวี 

-  ชมรมผูสูงอายุคุณภาพ ไดแก ชมรมผูสูงอายุมวงงาม ชมรมผูสูงอายุทาประดู 

ชมรมผูสูงอายุบานทัพหลวง ชมรมผูสูงอายุคลองโหน 

-  การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ทต.เขารูปชาง อ.เมือง 

-  โรงเรียนผูสูงอายุ เชน ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา ,ทต.นาทวี อ.นาทวี 

-  มีสถานสงเคราะหผูสูงอายุ อ.สะบายอย จ.สงขลา 

การดําเนินงานของจังหวัด 

-  อบรมแนวทางการดําเนินงาน Long term Care แก CM ผูรับผิดชอบงานรพช.

สสอ.และอปท.  

-  จัด CM รับการอบรม, อบรมผูดูแลผูสูงอายุ Care Giver  

-  ประเมินชมรมผูสูงอายุคุณภาพทุกอําเภอ  

-  แผนนิเทศติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน Long term Care  ทุกอําเภอ  

-  ประกวด คัดเลือกผลงานเดน งานผูสูงอายุระดับจังหวัด 



ตัวช้ีวดั: ร้อยละของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดับอาํเภอ (พชอ.)ที่มีคุณภาพ 

จุดเด่น 

 

1. มีพ้ืนท่ี นาํร่องและเป็นตวัอยา่ง (นาทวี/เทพา)ในการ

เรียนรู้ ในการขบัเคล่ือน. พชอ. 

2. ผลจากการขบัเคล่ือน อาํเภอเทพา สามารถลดอตัรา

ตายจากอุบติัเหตุ บนทอ้งถนน  มีการสอบสวนโรคท่ี

ตายจากอุบติัเหตุทุกรายโดยชุมชน จุดเส่ียง(แสงสวา่ง 

ทางโคง้ จุดกลบัรถ) ไดรั้บการแกไ้ข และ บา้นเขานา 

ต.คลองทราย อ.นาทวี  ซ่ึงเป็นหมู่บา้นเขม้แขง็

เศรษฐกิจพอเพียง 

 มีการจดัการขยะโดยชุมชน ทาํใหไ้ม่มีการระบาดของ

โรคไขเ้ลือดออก 

สถานการณ์ 

1. มีและทบทวนคาํสัง่คณะกรรมการ พชอ. และประเดน็ในการ

ในการขบัเคล่ือนครอบคลุมทุกอาํเภอ 

2. มีการเตรียมความพร้อมความเขา้ใจ ของภาคีเครือข่ายและ

ภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วม การพฒันาคุณภาพชีวิต จาก

การประชุมทีมเลขาฯ และการประชุมเชิงปฏิบติัการ ครอบคลุม

ทุกอาํเภอ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ใชรู้ปแบบ การขบัเคล่ือน พชอ. ลงสู่ระดบั ตาํบล หมู่บา้น

และชุมชน 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน (EOC)  

และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติการไดจริง 

วิเคราะหความเสี่ยงสําคัญของโรคและ

ภัยสุขภาพระดับจังหวัด 

ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉนิ (EOC) ระดับ

จังหวัดมีการซอมแผน หรือ  มีการยกระดับ

เปดปฏิบัติการภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสุข 

 บุคลากรไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพในระดับจังหวัด 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงป 2561 (1) อุทกภัย  (2) โรคพิษสุนัขบา  

 เปดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณี (1) พระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพฯ (2) กรณีอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา  (3) กรณีผูปวยและ

เสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา 

 จัดทําแผนเผชิญเหต ุ(IAP) กรณีเกิดโรคพิษสุนัขบา   

โอกาสพัฒนา 

จัดทําแผนเผชิญเหตุใหครอบคลุมทุกเหตุการณฉุกเฉิน และผลักดันให

คณะทํางานทุกภารกิจเขามามีสวนรวมตามโครงสราง EOC ของ สสจ. 

เปาหมายรอบ 9 เดือน 

เปาหมายรอบ 12 เดือน 

ผลการดําเนินงาน 

สสจ.สงขลา สามารถเปดศูนยปฏิบัติ

ตอบโตภาวะฉุกเฉิน (EOC) ไดทันทีตาม

ปญหาโรค และภัยสุขภาพ 

ขอชื่นชม 



หัวขอ : 1.5 การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด : 9 อัตราการเสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็กอายุนอยกวา 15 ป ไมเกิน 4.5 ตอแสนประชากร  

จังหวัดสงขลา (ไมเกิน 12 ราย) เปาหมายผูกอการดีทีมใหมอยางนอย 12 ทีม 

สถานการณ 

- ป พ.ศ.2560 จมนํ้าเสียชีวิต 20 ราย (อัตรา 6.9 ตอแสนประชากรเด็ก) 

- ป พ.ศ. 2561 (มกราคม-มีนาคม) จมนํ้าเสียชีวิต 6 ราย (อายุ 5 ป 6 เดือน ถึง 

อายุ 12 ป 7 เดือน) อัตราเสียชีวิต 2.7 ตอแสนประชากรเด็ก  

 - เหตุการณท่ีมีผูเสียชีวิตจากการจมนํ้าตั้งแต 2 ราย จํานวน 2 

เหตุการณ กิจกรรมท่ีดําเนินการ ป 2561 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานทีมผูกอการดีระดับอําเภอ 2 อําเภอ ไดแก อ.นาทวี และ 

อ.สะบายอย 

แหลงขอมูล - ขอมูลมรณะบัตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน  

                     สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

                 - รายงานการเสียชีวิตจากการจมนํ้าเฉพาะราย 

ผลงานเดน 

- มีการสอบสวนเหตุการณที่มีผูเสียชีวิตจากการจมน้ําตัง้แต 2 ราย จํานวน 1 เหตุการณ 

และมีการเก็บขอมูลการเสียชีวิตจากการตกน้าํของเด็กอายุนอยกวา 15 ป ทุกราย 

โอกาสพัฒนา 

- สสจ.ควรมีการติดตามกํากับใหมีการดําเนินงานทีมผูกอการดีในทุกอําเภอ 



หัวขอ : 1.5 การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด : 10 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไมเกนิ 16 ตอแสนประชากร จังหวัดสงขลา (เสียชีวิตไมเกิน 320 ราย)  

ลดจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรอยละ 21 จากคามัธยฐานป 2553-2555 (405 ราย) ไตรมาส1-2 ป 2561 (ไมเกิน 160 ราย) 

สถานการณ 

- ขอมูล 3 ฐาน ป พ.ศ.2560 อัตราการเสียชีวิต 30.0 ตอแสนประชากร ต่ํากวาป 

พ.ศ. 2559 อัตราการเสียชีวิต 35.4 ตอแสนประชากร  

- ขอมูล 3 ฐาน ไตรมาส 1-2 ปงบประมาณ 2561 เสียชีวิต 189 ราย สูงกวาเปาหมาย  

แหลงขอมูล :รายงานการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั 

จํานวนและ อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน  

ปงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1-2 (ต.ค.60-มี.ค.61) 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ ป 2561 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานการปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับ

อําเภอ ใน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเทพา สทิงพระ ระโนด นาทวี และจะนะ 

ผลงานเดน 

- บูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกนัและลดการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนนใน

ของ ศปถ.อําเภอ รวมกับคณะกรรมการ พชอ.ระดับอําเภอ ในอําเภอเทพา 

- รวมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพแกนนาํระดับอําเภอในการปองกันและลดอุบัตเิหตทุาง

ถนน จังหวัดสงขลา วันที่ 21-22 มิ.ย. 61 และ 26-27 มิ.ย. 61 



ขอ้ชืน่ชม 
- รพ.สต.ทุง่ใหญ ่อ.เมอืง มกีารวเิคราะห์
ผูป่้วยเบาหวานรายใหม ่เพือ่นําผลไปปรบั
ระบบบรกิาร 

ตัวช้ีวัด : 11 อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน (เปาหมาย เบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยง ≤ 2.40%) 

 
อําเภอ 

Pre-DM ตรวจน้ําตาลซ้ํา 
(1 ต.ค. 60 – 3 ม.ิย.61) 

ป่วยเป็น 
รายใหม ่

จํานวน (ราย) % % 
เมอืงสงขลา 1,363 88.97 2.21 
สทงิพระ 1,998 97.99 1.35 
จะนะ 3,163 96.29 1.22 
นาทว ี 2,882 97.50 0.83 
เทพา 2,657 95.44 0.93 
สะบา้ยอ้ย 1,521 94.00 0.77 
ระโนด 2,811 97.10 1.49 
กระแสสนิธุ ์ 868 96.77 0.90 
รัตภมู ิ 2,491 97.30 1.53 
สะเดา 3,664 97.29 1.05 
หาดใหญ ่ 5,217 77.23 0.83 
นาหมอ่ม 1,102 97.87 0.70 
ควนเนยีง 1,339 96.96 1.13 
บางกลํ่า 1,017 98.55 0.70 
สงิหนคร 3,687 96.70 1.15 
คลองหอยโขง่ 1,218 95.08 1.21 

จ. สงขลา 36,998 88.97 1.12  

เขต 12 176,058 94.27 1.10 
ประเทศ 1,698,712 91.73 1.35  

เป้าหมาย รอบ 2  
Pre-DM ในเขตรบัผดิชอบของปีทีผ่า่นมาไดร้บั
การตรวจนํา้ตาลซํา้ ≥ 90%) 

แหลง่ขอ้มลู : HDC ณ วนัที ่3 ม.ิย. 61 

สถานการณ์เบาหวาน 
- กลุม่เสีย่ง DM ไดร้บัการตรวจนํา้ตาลซํา้  
88.97 % เป็นผูป่้วยรายใหม ่1.12 %  
 



ขอ้คน้พบ โอกาสพฒันา 
บางพืน้ทีย่งัมผีลการ
ดาํเนนินอ้ยกวา่คา่
เป้าหมาย เนือ่งจากอยู่
ระหวา่งการดาํเนนิงาน
และบนัทกึขอ้มลู 

 - เรง่รดัการบนัทกึ
ข้อ มูล ใ ห้ถูก ต้อ ง 
ครบถ้วน และเป็น
ปจัจบุนั 

ตวัชีว้ดั : 11 อตัราประชากรกลุม่สงสยัป่วยความดนัโลหติสงูในเขตรบัผดิชอบไดว้ดัความ
ดนัโลหติทีบ่า้น (เป้าหมาย กลุม่สงสยั HT วดัความดนัโลหติทีบ่า้น ≥ 10 % ) 

เป้าหมาย รอบ 2: อตัรากลุม่สงสยั
ป่วยความดนัโลหติสงูในเขต
รบัผดิชอบไดร้บัการวดัความดนั
โลหติทีบ่า้น ≥ 10 %) 

 
 

อําเภอ 

 
 

จํานวน
สงสยั
ป่วย 

 
ผลงาน 
HBPM 

 
รายใหม ่

จาก 
HBPM 

จํานวน 
(คน) % % 

เมอืงสงขลา 1,195 99 8.28 3.74 
สทงิพระ 729 17 2.33 17.65 
จะนะ 1,116 624 55.91 4.65 
นาทว ี 1,239 156 12.59 6.33 
เทพา 1,062 134 12.62 3.65 
สะบา้ยอ้ย 1,303 161 12.36 5.49 
ระโนด 1,079 44 4.08 12.00 
กระแสสนิธุ ์ 266 73 27.44 4.05 
รัตภมู ิ 2,037 238 11.68 9.05 
สะเดา 2,312 166 7.18 7.89 
หาดใหญ ่ 2,415 15 0.62 0 
นาหมอ่ม 839 97 11.56 2.04 
ควนเนยีง 1,043 128 12.27 4.69 
บางกล่ํา 397 43 10.83 4.65 
สงิหนคร 710 155 21.83 7.36 
คลองหอยโขง่ 920 112 12.17 1.71 

จ.สงขลา 18,662 2,262 12.12  4.65 

เขต 12 84,726 12,530 14.79 6.37 

ประเทศ 860,031 183,917 21.38 5.52 
วดัความดนัโลหติทีบ่า้น ≥ 10 %  
วดัความดนัโลหติทีบ่า้น< 10 %  

แหลง่ขอ้มลู : HDC ณ วนัที ่3 ม.ิย. 61 

ขอ้ชืน่ชม 
- อ.จะนะ อ.กระแสสนิธุ ์และ อ.สงิหนคร 
มผีลการดําเนนิงานสงูกวา่ระดบัเขตและ
ระดบัประเทศ 



ผลการดําเนินงาน 

ผานมาตรฐานทุกแหง (เปาหมาย 19 แหง) คิดเปน รอยละ 100.00 

ระดับดีมาก 

รพ.หาดใหญ  รพ.บางกล่ํา รพ.เทพา  รพ.ควนเนียง  รพ.สะบายอย  รพ.ระโนด 

6 แหง 

(31.58) 

ระดับดี 

รพ.ธัญญารักษสงขลา  รพ.สทิงพระ  รพ.ปาดังเบซาร   

รพ.สมเด็จฯ ณ อําเภอนาทวี  รพ.สิงหนคร  รพ.คลองหอยโขง 

6 แหง 

(31.58) 

ระดับพ้ืนฐาน 

รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร  รพ.กระแสสินธุ  รพ.จะนะ   รพ.นาหมอม  

รพ.รัตภูมิ  รพ.สะเดา  รพ.สงขลา 

7 แหง 

(36.84) 

หัวขอ : 1.5 การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด : 12 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital) 

ที่มา รายงานจากสํานักงานสาธารณสุขสงขลา ณ วันที่ 25 พ.ค. 61       

 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 

(แหง) 

ผลงาน 

(แหง) 

รอยละ 

ชวง  9 เดือน  โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป  รอยละ 100 19 13 100.00 ผาน 

ชวง  12 เดือน  โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมาก  รอยละ 20 19 6 36.84 ผาน 

สรุปผลการดําเนินงาน 

ตามตัวช้ีวัด 

ระโนด 

กระแส

สินธุ 
สทิง

พระ 

สิงหนคร            

เมือง

สงขลา 

ควน

เนียง 
บางกลํ่า รัตภูมิ 
หาดใหญ นา

หมอม จะนะ 

เทพา 

สะบายอย 

นาทว ีสะเดา 

คลองหอยโขง 



ผลการประกวด 

นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ป 2561 (ระดับเขต) 

รางวัลชนะเลิศ 
ช่ือผลงาน เรื่องสิ่งเล็กๆท่ีเรียกวาขยะ 

เจาของผลงาน   โรงพยาบาลระโนด  จังหวัดสงขลา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
ช่ือผลงาน         รวมพลังบางกล่ําสีเขียว (GREEN Ranger) 

เจาของผลงาน  โรงพยาบาลบางกล่ํา  จังหวัดสงขลา 

ตัวแทน เขต 12 เขารวมประกวด 

นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ป 2561 (ระดับประเทศ) 

(ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561) 

จุดเดนของจังหวัดในการสงเสริมการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

ผูบริหารไดกําหนดนโยบายการดําเนินงานอยางชัดเจน และใหการสนับสนุน

การดําเนินงาน ซึ่งสามารถสงผลใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ 

จังหวัดมีการติดตามการดําเนินของโรงพยาบาลในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบตาม

แผนท่ีกําหนดอยางตอเนื่อง 

กําหนดใหโรงพยาบาลทุกแหง  มีการสรางเครือขายการพัฒนา GREEN & 

CLEAN Hospital สูชุมชน  และเปนการพัฒนาเพื่อยกระดับโรงพยาบาล 

ซึ่งสงผลใหเกิดการพัฒนาการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

สงเสริมใหโรงพยาบาลทุกแหงมีนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital 



  ตัวชี้วัดติดตาม:  รอยละของประชาชนวัยทํางานอายุ 30-44 ป BMI ปกติ  (เปาหมายรอยละ 55) 

อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมอืงสงขลา 17,538 8,786 50.10 

สทงิพระ 5,450 2,623 48.13 

จะนะ 12,991 5,090 39.18 

นาทว ี 8,770 3,665 41.79 

เทพา 8,881 3,766 42.41 

สะบา้ยอ้ย 8,868 3,810 42.96 

ระโนด 7,576 3,359 44.34 

กระแสสนิธุ ์ 1,770 890 50.28 

รตัภมู ิ 9,920 4,031 40.64 

สะเดา 12,030 4,919 40.89 

หาดใหญ ่ 26,174 12,096 46.21 

นาหมอ่ม 3,223 1,437 44.59 

ควนเนยีง 3,655 1,509 41.29 

บางกลํา่ 4,204 1,746 41.53 

สงิหนคร 10,948 5,016 45.82 

คลองหอย
โขง่ 2,738 949 34.66 

สงขลา 144,736 63,692 44.01  

เขต 528,490 238,282 45.09 

ประเทศ 6,417,394 3,345,607 52.13  

สถานการณ BMI ป 2558 - 2560 

 

   นอยกวารอยละ   55 

 ที่มา : รายงาน HDC  ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 

นาทวี 

ระโนด 

กระแส

สินธุ สทิง

พระ 

สิงหนคร            

เมือง

สงขลา 

ควน

เนียง 
บางกล่ํา รัตภูมิ 

หาดใหญ นา

หมอม จะนะ 

เทพา 

สะบายอย 

สะเดา 

คลองหอยโขง 

ขอคนพบ โอกาสพัฒนา 
ความครอบคลุมในการเขาสู

กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ ของกลุมเปาหมายกลุม

ปกติ กลุมเสี่ยง กลุมปวย ในพ้ืนท่ี 

ปรับกลยุทธดําเนินงาน การติดตาม

ประเมินผล ใหเกิดการบูรณาการงาน

สงเสริมสุขภาพและควบคุมปองกันโรค  

ใหปะชาชนกลุมเปาหมาย  เขาถึง

กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ เพ่ือสงเสริม สุขภาพ ปองกัน

การเกิดโรคไมติดตอเร้ือรัง    

ผูรับผิดชอบงานมีการหมุนเวียน 

สับเปลี่ยน ทําใหขาดความตอเนื่อง

ในการดําเนินงาน สงผลตอ

คุณภาพการใหบริการ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพ และเสริมทักษะแกผูใหบริการ

ในคลินิกDPAC หรือคลินิกปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในสถานบริการทุกระดับ 

กระบวนการคืนขอมูลแก ภาคสวน 

เครือขายท่ีเกี่ยวของ เพ่ือการมี

สวนรวมในการแกปญหาในระดับ

พ้ืนท่ี 

พัฒนาระบบการคืนขอมูลแกผูท่ี

เกี่ยวของ และการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานผานคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)

ผลักดันใหมีแผนการดําเนินงานสงเสริม

สุขภาพ และการติดตาม ประเมินผลใน

การแกปญหา  



สถานการณ 

สงขลา มีทั้งหมด 16 อําเภอ 

ผักและผลไมสด : สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) = 2 แหง 

                    : เก็บตัวอยางทั้งหมด = 2,418 ตัวอยาง 

นมโรงเรียน : สถานที่ผลิต= 2 แหง  

              : เก็บตัวอยางทั้งหมด = 11 ตัวอยาง 

                                   
ผลงาน 

ผักและผลไมสด   

: ตรวจสถานที่ผลิต ครบทุกแหง ผานเกณฑ 1 แหง (รอยละ 50) 

: ผักผลไม ปลอดภัย ผานรอยละ 98.13 

นมโรงเรียน  

: ตรวจสถานที่ผลิต ครบทุกแหง ผานเกณฑทั้ง 2 แหง (รอยละ 100) 

: เก็บตัวอยาง ตกมาตรฐาน 1 ตัวอยาง ไดแนะนําใหปรับปรุง และเก็บตัวอยาง

ตรวจวิเคราะหซ้ํา ผลวิเคราะหผานมาตรฐานแลว (รอยละ 90.91) 

 

ตัวช้ีวัด: รอยละ 75 ของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 
รอยละ 60 ของผักและผลไมสดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

รอยละ 90 ของผลิตภัณฑนมโรงเรียน (ณ สถานที่ผลิต) มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด  
 

 ปญหา/ขอจํากัด ขอเสนอแนะ 

ผักและผลไมสด   

การปรับปรุงใหไดตามเกณฑ มีคาใชจายสูงเชน การ

ปรับปรุงสถานท่ี การสงตรวจวิเคราะห ทําให

ผูประกอบการสนใจท่ีจะเขารวมโครงการนอย 

เสนอใหยกเวนหรือลดคาธรรมเนียม 

นมโรงเรียน  

ควรเขมงวดและควบคุมคุณภาพ ตั้งแตนํ้านมดิบ 

การจัดสงนํ้านมดิบ และโรงงานผลิตนม เพ่ือให

ผลิตภัณฑนมโรงเรียน มีคุณภาพมาตรฐานอยาง

สม่ําเสมอ 

เพิ่มมาตรการที่เขมงวดกับโรงงานผลิตน้าํนม

ดิบ และระบบขนสงน้าํนมดิบ 

ปจจัยความสําเร็จ/ผลงานเดน 

- จังหวัดมีการบูรณาการหนวยงานที่รับผิดชอบตลอดหวงโซอาหาร โดยแตละหนวยงาน มี

แผนพัฒนาคุณภาพงานอาหารปลอดภัย  

- การขับเคลื่อนการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษสูโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  

(Food safety Hospital)  

 



ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

1. สถานพยาบาลเอกชน (รายใหม) ผานเกณฑมาตรฐาน

ตามที่กฎหมายกาํหนด  (รอยละ 100) 

(ป 2561 จํานวนสถานพยาบาลเอกชนที่ผานมาตรฐาน

ทั้งหมด 295 แหง) 

23 แหง 

(คลินิกเอกชน 

ยื่นคําขอประกอบกิจการราย

ใหม) 

23 แหง 100  

2.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผานเกณฑมาตรฐาน ตามที่

กฎหมายกําหนด (เปาหมายรอยละ 65) 

152 แหง 

 

104 แหง 
(อีก 48 อยูระหวางการตรวจ

ประเมินและปรับปรุง) 

 

68.42 

7 มิ.ย.61 

การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 

จังหวัดสงขลา รอบที่ 2 



ปญหาอุปสรรค 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการดําเนินงานไม

บรรลุวัตถุประสงค ขอเสนอแนะ 

  1. ยังไมมีแนวทางที่ชัดเจนจากสวนกลางในการ

ดําเนินงานตามกฏหมายโฆษณาฉบับใหม 

ผูนิเทศรับขอเสนอแนะ เพื่อเสนอตอกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เพื่อจัดอบรมและสรางความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับการโฆษณาสถานพยาบาล ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 2. สถาบันการสอนนวดที่หลักสูตรไดรับการ

รับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหา

ผลประโยชนในการออกใบประกาศ 

ผูนิเทศรับขอเสนอแนะ เพื่อเสนอตอกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เพื่อตรวจสอบและเฝาระวังสถาบันการนวดที่ไดรับการ

รับรอง 



 

 

ประเด็นปญหาในพื้นที่ 

ของจังหวัดสงขลา 

 



โรคทีเ่ป็นปญัหาในพืน้ที ่

โรคไขเ้ลอืดออก 



สถานการณ์โรคไขเ้ลอืดออก เขตสขุภาพที ่12 
 1 มกราคม – 2 มถินุายน  พ.ศ.2561 



จํานวนผูป่้วยดว้ยโรคไขเ้ลอืดออกจําแนกอาชพี ตามอายรุายปี  
จังหวัดสงขลา พ.ศ.2561 

ราย 

ปี 

1 ม.ค. – 2 ม.ิย. 61 



จดุเดน่ 

       มกีารจดัการไขเ้ลอืดออกดว้ยระบบ ICS    

1. สสจ.และสสอ.ประเมนิการควบคมุโรคในโรงเรยีน  
โดยเนน้ 4 กจิกรรมหลกั   
2. แพทยพ์ีเ่ล ีย้ง : กมุารแพทยแ์ละอายรุแพทย ์เป็นพีเ่ลีย้ง 
ใหก้บัแพทย ์รพช. ในการรกัษาและสง่ตอ่ผูป่้วย 

ขอ้เสนอแนะ 



ข 
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