
สรปุผลการตรวจราชการและนเิทศงาน  
กรณีปกต ิปีงบประมาณ 2562  

รอบที ่2 จงัหวดัพทัลงุ 

คณะ 1 การสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค  
และการจดัการสขุภาพ 

กรมอนามยั 
กรม 

ควบคมุโรค 

กรม
สขุภาพจติ 

กรมสนบัสนุน
บรกิาร
สขุภาพ 

1 



ประเด็นในการตรวจราชการและนเิทศงาน (6 ประเด็นหลกั/9 KPIs) 

ประเด็น จ านวนตวัชีว้ดั ผลงาน 

1. Mother   
     Child Health 

1 
1 

ไมผ่า่น 
ผา่น 

2. GREEN & CLEAN Hospital 1 ผา่น 

3. กลุม่วยัสงูอาย ุ 1 ผา่น 
 

4. NCD 1 ผา่น 

5. ระบบตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ (EOC) 1 ผา่น 

6. กลุม่วยัเรยีน/วยัรุน่ 1 ผา่น 

    ประเด็นเพิม่เตมิ 
- เลกิบุหรี ่
- DM / HT ทีค่วบคมุได ้

2  
ไมผ่า่น 
ไมผ่า่น 

รวม 9 



สิง่ดีๆ  ทีพ่บ 

ความเขม้แข็งของทมี MCH board ระดบัจงัหวดั  มกีารประเมนิ เสรมิพลงั 
สรา้งสถานการณ์วกิฤตทิางสตู(ิPPH, PIH) ใหก้บัรพช. ท าใหโ้รงพยาบาลผา่น 
การรบัรอง Re- Accredit มาตรฐานอนามยัแมแ่ละเด็ก ครบทกุแหง่ 
 ทมีแกนน าแมแ่ละเด็ก รพ.พทัลงุ (ANC LR PP) สนบัสนุน Guideline  
เร ือ่ง การชว่ยคลอดทา่กน้ และคลอดตดิไหล ่การแปลผลกราฟดแูลการคลอดและ
ใหค้ าปรกึษากบัรพช. 24 ช ัว่โมง  

 
  
 



รอ้ยละการคดักรองภาวะเสีย่งทางอายรุกรรมในหญงิต ัง้ครรภ ์ปี 2562 

รอ้ยละการเสยีเลอืดหลงัคลอดและมภีาวะShock  (เป้าหมาย ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ) ปี2562 
รอ้ยละหญงิคลอดทีม่ภีาวะ PIH และเกดิ Eclampsia ปี2562   

หวัขอ้   : 1.1 การพฒันาสขุภาพ กลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั 
ตวัชีว้ดั : 1 อตัราสว่นการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไมเ่กนิ 35 ตอ่การเกดิมชีพีแสนคน) 
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11.41 92.45ไต  าส 1 ไต  าส 3



ป่าพะยอม 

ปากพะยูน 

    ควนขนนุ 

 ศรบีรรพต 

  เมอืงพทัลงุ 
ศรนีครนิทร ์

กงหรา บางแกว้ 

  เขาชยัสน 

ตะโหมด 

  ป่าบอน 

หวัขอ้   : 1.1 การพฒันาสขุภาพ กลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั 
ตวัชีว้ดั : 1 อตัราสว่นการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไมเ่กนิ 35 ตอ่การเกดิมชีพีแสนคน ) (ตอ่) 

ขอ้คน้พบ   โอกาสในการพฒันา 

1. จนท. รพช.ใชอ้ตัราก าลงั 
รว่มกนัพยาบาลหอ้งคลอด 
และER  ท าใหข้าดความ 
ม ัน่ใจ ในการท าคลอดทา่กน้ 
ฉุกเฉนิ และคลอดตดิไหล ่  

1.จงัหวดัจดัท าแผนรว่มกบัรพช. 
พฒันาทกัษะใหก้บัพยาบาล  
หอ้งคลอดและERของ รพช. ในการด ู
และชว่ยเหลอืภาวะวกิฤต ิ 
 

2.รพช.บางแหง่ ยงัไมซ่อ้มแผน 
การสรา้งสถานการณภ์าวะ 
วกิฤตทิางสตู(ิป่าพะยอม) 

2.ทมีน า MCH ระดบัอ าเภอตอ้งซอ้มแผน 
สรา้งสถานการณเ์สมอืนเหตกุารณจ์รงิ  
(PPH  PIH Eclampsia)อยา่งนอ้ย  
1คร ัง้/ ปี  

3. ปี 63 จว.พทัลงุอยูร่ะหวา่ง
เตรยีมความพรอ้ม สมคัรเขา้รว่ม 
PNC                      

 

3.MCHB จว  ตอ้งเตรยีมขอ้มลู ตาม
เอกสารที ่สรพ.ก าหนด ถา้เครอืขา่ย 
plan ไวช้ดัเจนขอประเมนิเครอืขา่ยตอ้ง
สง่เอกสารลว่งหนา้อยา่งนอ้ย สองเดอืน  

MMR= 37.72 

  มากกวา่ 35 : แสนการเกดิมชีพี 
  ไมเ่กนิ 35 : แสนการเกดิมชีพี 

    เขาชยัสน  ANC  1 = 17.78 
                    ANC  3 = 10.52 
 



รอ้ยละภาวะโลหติจางในหญงิต ัง้ครรภก์อ่นคลอด (เป้าหมาย ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ) ปี2562 
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ซีด 1  ซีด 3 

หวัขอ้   : 1.1 การพฒันาสขุภาพ กลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั 
ตวัชีว้ดั : 1 อตัราสว่นการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไมเ่กนิ 35 ตอ่การเกดิมชีพีแสนคน) 
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ซีด 1 ซีด 3   ไต  าส  3 

ไต  าส  1 

Vitc และ FBC    



ขอ้มลูพฒันาการเด็กปฐมวยั   
เปรยีบเทยีบการตรวจรอบที ่1(ต.ค. – ธ.ค. 61) และรอบที ่2 (ต.ค.61 – เม.ย.62)  

ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่3 กรกฎาคม 2562 

เมอืงพทัลุง กงหรา เขาชยัสน ตะโหมด ควนขนุน ปากพะยูน ศรบีรรพต ป่าบอน บางแกว้ ป่าพะยอม ศรนีครนิทร ์ จ.พทัลุง เขต 12 ประเทศ 

ตรวจราชการรอบที ่1 30.20 35.01 19.85 32.11 23.16 32.83 37.97 36.51 18.84 30.07 22.16 29.03 27.44 23.39

ตรวจราชการรอบที ่2 28.56 33.89 23.15 31.19 24.80 30.31 31.88 32.37 22.46 31.96 24.50 28.55 28.44 25.35
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40

รอ้ยละสงสยัลา่ชา้ (ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20) 

เมอืงพทัลุง กงหรา เขาชยัสน ตะโหมด ควนขนุน ปากพะยูน ศรบีรรพต ป่าบอน บางแกว้ ป่าพะยอม ศรนีครนิทร ์ จ.พทัลุง เขต 12 ประเทศ 

ตรวจราชการรอบที ่1 98.54 99.21 98.05 97.71 96.05 98.51 100.00 97.07 96.73 98.08 97.49 97.86 95.03 92.46

ตรวจราชการรอบที ่2 95.35 98.94 98.23 94.86 96.95 96.36 99.42 96.84 97.75 98.41 96.91 96.95 92.77 89.56
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100

รอ้ยละคดักรอง มากกวา่รอ้ยละ 90 



ขอ้มลูพฒันาการเด็กปฐมวยั   
เปรยีบเทยีบการตรวจรอบที ่1(ต.ค. – ธ.ค. 61) และรอบที ่2 (ต.ค.61 – เม.ย.62)  

ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่3 กรกฎาคม 2562 

เมอืงพทัลุง กงหรา เขาชยัสน ตะโหมด ควนขนุน ปากพะยูน ศรบีรรพต ป่าบอน บางแกว้ ป่าพะยอม ศรนีครนิทร ์ จ.พทัลุง เขต 12 ประเทศ 

ตรวจราชการรอบที ่1 98.76 98.94 98.51 98.66 98.97 98.74 98.73 99.53 97.58 99.35 98.97 98.85 98.86 98.48

ตรวจราชการรอบที ่2 97.28 96.56 97.67 97.51 98.46 98.49 96.52 98.27 98.27 97.65 98.80 97.80 97.55 97.11
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รอ้ยละสมวยั (ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 85) 

เมอืงพทัลุง กงหรา เขาชยัสน ตะโหมด ควนขนุน ปากพะยูน ศรบีรรพต ป่าบอน บางแกว้ ป่าพะยอม ศรนีครนิทร ์ จ.พทัลุง เขต 12 ประเทศ 

ตรวจราชการรอบที ่1 97.13 99.24 92.50 96.88 98.52 96.92 100.00 98.73 92.31 100.00 95.35 97.52 96.90 94.91

ตรวจราชการรอบที ่2 92.04 93.36 90.41 93.43 95.28 96.44 92.73 95.55 94.87 96.33 95.12 94.05 92.50 89.93
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รอ้ยละตดิตามได(้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90) 



+/- Loss  

Loss  

ข้อ ูลHDC ณ  ันที่ 17  .ค.62 

รอ้ยละ 60 ของเด็กพฒันาการลา่ชา้ไดร้บัการกระตุน้พฒันาการดว้ย TEDA 4I 

สง่ตอ่ทนัทีจ่ากการคดักรองดว้ยเครือ่งมอื DSPM 1 จ านวน 36  ราย ไมส่มวยัหลงักระตุน้ DSPM 2 จ านวน  51 ราย 

เป้าหมาย ปี 2562 

ป่าพะยอม 

ปากพะยูน 

    ควนขนนุ 

 ศรีบรรพต 

  เมอืงพทัลงุ 
ศรนีครนิทร ์

กงหรา บางแกว้ 

  เขาชยัสน 

ตะโหมด 
  ป่าบอน 

         การกระตุน้พฒันาการดว้ย TEDA4i 
         >=  รอ้ยละ 60  
         รอ้ยละ 40 – 59.99 
         ต า่กวา่รอ้ยละ 40 

 

เป้าหมาย 
รอบที ่1 
(40%) 

รอบที ่2 
 (60%) 

เด็กพัฒนาการลา่ชา้ทัง้หมด 20  ราย  87 ราย 

มากระตุน้พัฒนาการ 
10คน 
 (50%) 

55คน  
(63.21% ) 

อยูร่ะหวา่งการตดิตาม 
9คน  

(45%) 
9 คน   

 (10.34%) 

ตดิตามไมไ่ด ้
1 คน  
(5%) 

23 คน 
 (26.43%) 

ข้อ ูลHDC ณ  ันที่ 2 ก.ค.62 



 
 

สิง่ทีพ่บ ขอ้เสนอแนะ 

-สว่นใหญม่กีารตดิตามเด็กลา่ชา้
มากระตุน้ครัง้แรก แตข่าดการ
ตดิตามกลับมากระตุน้ซ ้าครัง้ 2 
สง่ผลใหก้ระตุน้ไมค่รบตามเกณฑ์
ก าหนด 
 

-ก ากบัตดิตามการสง่ตอ่ TEDA4I 
และเนน้การกระตุน้ซ ้าครัง้ที ่2 ให ้
มากขึน้ 
 



ขอ้มลูการเจรญิเตบิโตเด็กปฐมวยั 
เปรยีบเทยีบไตรมาส 1 ปี 62 และไตรมาส 3 ปี 62  

ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่3 กรกฎาคม 2562 

 เมอืงพทัลงุ   กงหรา   เขาชยัสน   ตะโหมด   ควนขนุน   ปากพะยนู   ศรบีรรพต   ป่าบอน   บางแกว้   ป่าพะยอม   ศรนีครนิทร ์  จ.พทัลงุ  
 เขตสขุภาพ
ที ่12  

 ประเทศ  

ไตรมาส 1ปี 2562 74.36 87.26 69.69 69.16 76.38 81.43 88.73 77.93 70.83 81.08 83.62 77.39 81.21 75.71

ไตรมาส 3 ปี 2562 63.54 86.79 79.43 65.20 68.43 77.67 85.10 63.98 76.04 75.78 80.51 72.58 75.10 67.00

0

50

100

รอ้ยละการช ัง่น า้หนกั/วดัสว่นสงู (มากกวา่รอ้ยละ 85) 

 เมอืง
พทัลุง  

 กงหรา   เขาชยัสน   ตะโหมด   ควนขนุน   ปากพะยูน   ศรบีรรพต   ป่าบอน   บางแกว้   ป่าพะยอม  
 ศร ี

นครนิทร ์ 
 จ.พทัลุง  

 เขต
สุขภาพที ่
12  

 ประเทศ  

ไตรมาส 1ปี 2562 10.70 16.47 12.36 20.39 10.51 20.18 11.71 18.74 12.62 10.02 21.91 14.88 17.36 14.91

ไตรมาส 3 ปี 2562 11.54 14.81 9.57 24.49 9.53 17.21 11.84 18.67 10.66 10.79 14.11 13.99 15.70 14.96

0
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20

รอ้ยละเด็กเตีย้ (ไมเ่กนิรอ้ยละ 10) 



ขอ้มลูภาวะทพุโภชนาการเด็กปฐมวยั 
เปรยีบเทยีบไตรมาส 1 ปี 62 และไตรมาส 3 ปี 62 

 ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่3 กรกฎาคม 2562 

เมอืงพทัลุง กงหรา เขาชยัสน ตะโหมด ควนขนุน ปากพะยูน ศรบีรรพต ป่าบอน บางแกว้ ป่าพะยอม ศรนีครนิทร ์ จ.พทัลุง 
เขตสุขภาพ
ที ่12 

ประเทศ 

ไตรมาส 1ปี 2562 7.44 4.76 5.92 8.29 6.28 5.84 9.41 5.57 8.21 6.04 6.38 6.49 6.98 6.03

ไตรมาส 3 ปี 2562 6.91 5.68 5.27 6.56 7.27 5.82 8.93 5.85 9.46 7.12 4.79 6.52 6.16 6.34

0
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รอ้ยละเด็กผอม(ไมเ่กนิรอ้ยละ 5) 

 เมอืง
พทัลุง  

 กงหรา   เขาชยัสน   ตะโหมด   ควนขนุน   ปากพะยูน   ศรบีรรพต   ป่าบอน   บางแกว้   ป่าพะยอม  
 ศร ี

นครนิทร ์ 
 จ.พทัลุง  

 เขต
สุขภาพที ่
12  

 ประเทศ  

ไตรมาส 1ปี 2562 10.41 10.49 10.93 12.28 10.30 14.53 8.49 14.31 8.95 7.90 18.61 11.63 8.84 10.96

ไตรมาส 3 ปี 2562 11.66 9.46 8.83 14.14 9.60 13.94 8.56 14.81 7.61 8.16 15.26 11.29 8.58 10.81

0
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20

รอ้ยละเด็กอว้น(นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10) 



รอ้ยละของเด็กแรกเกดิ - ต า่กวา่ 6 เดอืน กนินมแม่
อยา่งเดยีว ปีงบประมาณ 2562 

   รอ้ยละ 50 ขึน้ไป 
   รอ้ยละ 30 - 49.99 
ต า่กวา่รอ้ยละ 30 

ทีม่า : รายงาน  HDC ณ วนัที ่25 มถินุายน 2562 

อ าเภอ รอ้ยละ 

เมอืงพทัลงุ 42.75 

กงหรา 67.92 

เขาชยัสน 54.44 

ตะโหมด 68.14 

ควนขนุน 49.56 

ปากพะยนู 60.05 

ศรบีรรพต 60.77 

ป่าบอน 51.88 

บางแกว้ 61.26 

ป่าพะยอม 48.89 

ศรนีครนิทร ์ 54.21 

จ.พทัลงุ  54.33  

เขต12 49.22 

ประเทศ 
                      

57.78  

สูงดสีมสว่น 

การเฝ้าระวงัการเจรญิเตบิโตเด็ก อาย ุ0 - 5 ปี  
เขตสขุภาพที ่12(ไตรมาส 3) 

   รอ้ยละ 57ขึน้ไป 
   รอ้ยละ 48 – 56.99 
ต า่กวา่รอ้ยละ 48 

อ าเภอ รอ้ยละ 

เมอืงพทัลงุ 56.44 

กงหรา 63.2 

เขาชยัสน 63.14 

ตะโหมด 48.93 

ควนขนุน 61.54 

ปากพะยนู 61.43 

ศรบีรรพต 56.57 

ป่าบอน 51.83 

บางแกว้ 57.36 

ป่าพะยอม 58.67 

ศรนีครนิทร ์ 56.57 

จ.พทัลงุ            58.34  

เขต12            60.08  

ประเทศ            58.99  

ป่าพะยอม 

ปาก
พะยนู 

    ควนขนนุ 
 ศรี
บรรพต 

  เมอืง
พทัลงุ 

ศรี
นครนิทร ์

กงหรา บางแกว้ 

  เขาชยัสน 

ตะ
โหมด   ป่าบอน 

ป่าพะยอม 

ปาก
พะยนู 

    ควนขนนุ 
 ศรี
บรรพต 

  เมอืง
พทัลงุ 

ศรี
นครนิทร ์

กงหรา บางแกว้ 

  เขาชยัสน 

ตะ
โหมด   ป่าบอน 



ขอ้มลูการเจรญิเตบิโตเด็กปฐมวยั 

การด าเนนิงานการป้องกนัภาวะซดีในเด็กปฐมวยั 6-12 เดอืน 

เมอืง
พทัลุง 

กงหรา เขาชยัสน ตะโหมด ควนขนุน ปากพะยนู ศรบีรรพต ป่าบอน บางแกว้ ป่าพะยอม 
ศรี

นครนิทร ์
จ.พทัลุง 

รอ้ยละเด็กอาย ุ6-12 เดอืนไดร้บัการคดักรอง 53.46 32.39 58.90 28.15 29.68 69.87 71.77 40.62 8.59 53.75 62.75 42.05

รอ้ยละเด็กอาย ุ6-12 เดอืนมภีาวะซดี 7.02 11.17 2.33 15.79 2.98 1.18 11.24 1.98 20.55 6.98 27.10 7.07

0

40

80

การด าเนนิงานการป้องกนัภาวะซดีในเด็กปฐมวยั 6-12 เดอืน 



รอ้ยละกลุม่มฟีนัผใุนฟนัน า้นมจงัหวดัพทัลงุ ปีงบประมาณ 2562 

อ าเภอ 
รอ้ยละเด็กอายุ 18 

เดอืน 
รอ้ยละเด็กกลุม่อายุ 3 
ปีมฟีนัผใุนฟนัน า้นม  

รอ้ยละของเด็ก 6 ปีมี
ฟนัผใุนฟนัแท ้

เมอืงพทัลงุ    2.44  38.91 2.65 

กงหรา  12.16  31.55 2.33 

เขาชยัสน    1.15  53.89 9.17 

ตะโหมด    6.67  44.76 7.62 

ควนขนุน    9.72  37.58 8.29 

ปากพะยนู    3.23  57.63 8.00 

ศรบีรรพต    4.35  35.23 4.23 

ป่าบอน    6.33  58.72 4.93 

บางแกว้    6.98  66.32 2.53 

ป่าพะยอม    6.45  51.58 8.82 

ศรนีครนิทร ์  10.00  58.97 3.45 

จ.พทัลงุ  6.44  47.46  6.47  

เขต12    5.98  43.80     6.26  

ประเทศ    4.81   28.74      5.10  

ทีม่า : รายงาน  HDC ณ วนัที ่3 กรกฎาคม 2562 

   นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40  
   รอ้ยละ 40 - 44.99 
มากกวา่รอ้ยละ 45 

รอ้ยละเด็กกลุม่อายุ 3 ปีมฟีนัผใุนฟนัน า้นม  
จงัหวดัพทัลงุ ปีงบประมาณ 2562 
(เป้าหมายไมเ่กนิรอ้ยละ 40) 

ป่าพะยอม 

ปากพะยนู 

    ควนขนนุ 
 ศรี
บรรพต 

  เมอืง
พทัลงุ 

ศรี
นครนิทร ์

กงหรา บางแกว้ 
  เขาชยัสน 

ตะโหมด 
  ป่าบอน 



สิง่ทีพ่บ ขอ้เสนอแนะ- 
 การเจาะเลอืดเด็ก 6 เดอืน – 1 ปี บางอ าเภอ
ครอบคลมุต า่ 

เรง่รดัการเจาะ  Hct เพือ่คน้หาภาวะโลหติจางจากการ
ขาดธาตเุหล็ก เพือ่คน้หากลุม่เสีย่ง 

เด็กกลุม่อาย ุ3 ปีมฟีนัผุในฟนัน า้นมสูงกวา่เกณฑ ์
47.46 

เนน้การใหค้วามรู ้โรงเรยีนพอ่แม ่ใน WCC และ การ
ดแูลทนัตสขุภาพในศพด. 

สิง่ด ีด ีทีพ่บ 

  การขบัเคลือ่นต าบลมหศัจรรย ์1000 วนัแรกของชวีติ และ ต าบลพฒันาการด ีสงูดสีมสว่น    
ฟนัไมผ่ ุเต็มพืน้ที ่ท าใหเ้ห็นแนวโนม้เด็กทีม่ภีาวะทพุโภชนาการดขี ึน้ 

 การตดิตามงานอยา่งตอ่เนือ่งจากทกุระดบั 
 การเพิม่วนับรกิารคลนิกิกระตุน้พฒันาการ (รพ.พทัลงุ) ท าใหล้ดการรอคอยของ Case 

สิง่ทีผู่น้เิทศรบัประสานตอ่ 

  รหสัยาน า้เสรมิธาตเุหล็กไมต่รงกบัรหสัในการบนัทกึ 43 แฟ้ม     : - ทมีตรวจราชการ
ประสานกบัผูร้บัผดิชอบระดบักระทรวงในการเพิม่รหสั (ตดิตามเรง่รดั เพราะไดแ้จง้
ประสานกอ่นหนา้แลว้) 



หวัขอ้ : 6 การพฒันาสขุภาพ กลุม่วยัเรยีนและวยัรุน่ 
ตวัชีว้ดั : 7 อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15 - 19 ปี (เป้าหมาย: ไมเ่กนิ 38 ตอ่1,000 ประชากร) 

สถานการณ์วยัรุน่ จ.พทัลงุ (ทีม่า: รายงาน HDC ณ 3 ก.ค. 2562) 

ต า่กวา่ 14.5% 

มากกวา่ 14.5% 

คมุก าเนดิชนดิกึง่ถาวร 100% 

คมุก าเนดิชนดิกึง่ถาวรมากกวา่ 80% 

คมุก าเนดิชนดิกึง่ถาวรนอ้ยกวา่ 80% 

 คมุก าเนดิดว้ยวธิสีมยัใหม ่100% 

คมุก าเนดิดว้ยวธิสีมยัใหม ่มากกวา่ 80% 

คมุก าเนดิดว้ยวธิสีมยัใหม ่นอ้ยกวา่ 80% 

 อตัราคลอดมชีพีในหญงิอายุ         
10 - 14 ปี 0.21 ตอ่พนัประชากร 
(ไมเ่กนิ 1.2 ตอ่พนั ) 

 อตัราคลอดมชีพีในหญงิอายุ        
    15 - 19 ปี 13.6 ตอ่พนัประชากร 
(ไมเ่กนิ 38 ตอ่พนั)  

 
 ต ัง้ครรภซ์ า้ในหญงิอาย ุ         
ต า่กวา่ 20 ปี รอ้ยละ 14.89   

(เป้าหมายไมเ่กนิรอ้ยละ 14.5) 

 
 การคมุก าเนดิในหญงิอาย ุ     
  ต า่กวา่ 20 ปี : รอ้ยละ 

39.57  
      (เป้าหมายรอ้ยละ 80)   

 

 
 การคมุก าเนดิกึง่ถาวร    
   รอ้ยละ 80.65           
(เป้าหมายรอ้ยละ80)  

ป่าพะยอ  

ปากพะยูน 

   ค นขนุน 
ศ ีบ  พต 

 เ ืองพัทลุง ศ ี
นค ินท ์ 

กงห า บางแก้  
   เขาชัยสน 

ตะโห ด 
         ป่าบอน 

ป่าพะยอ  

ปากพะยูน 

   ค นขนุน 
ศ ีบ  พต 

 เ ืองพัทลุง ศ ี
นค ินท ์ 

กงห า บางแก้  
   เขาชัยสน 

ตะโห ด 
         ป่าบอน 

ป่าพะยอ  

ปากพะยูน 

   ค นขนุน 
ศ ีบ  พต 

 เ ืองพัทลุง ศ ี
นค ินท ์ 

กงห า บางแก้  
   เขาชัยสน 

ตะโห ด 
         ป่าบอน 

ป่าพะยอ  

ปากพะยูน 

   ค นขนุน 
ศ ีบ  พต 

 เ ืองพัทลุง ศ ี
นค ินท ์ 

กงห า บางแก้  
   เขาชัยสน 

ตะโห ด 
         ป่าบอน 



ขอ้ชืน่ชม/สิง่ด ีๆ  

    จงัหวดัพทัลงุมนีโยบายใหโ้รงพยาบาลทกุแหง่ ใหค้ าปรกึษาวางแผนครอบครวั   
โดยเนน้บรกิารฝงัยาคมุก าเนดิ (เพือ่ลดการต ัง้ครรภซ์ า้) 
     - ต ัง้ครรภซ์ า้ ปี59-61 = 11.6%, 17.65%, 13.7% 
     - คมุก าเนดิกึง่ถาวร(ยาฝงัคมุก าเนดิ) ปี59-61 = 60.83%, 78.79%, 78.86% 
    ผูร้บัผดิชอบงานระดบัจงัหวดั เป็นพีเ่ล ีย้งใหก้บัพืน้ทีเ่ป็นอยา่งด ีท าใหก้าร 
ด าเนนิงานวยัรุน่เป็นไปในทศิทางทีด่ ี

 ขอ้คน้พบ 
 รพ.ปากพะยนู ขอ้มลูคมุก าเนดิกึง่ถาวรทกุราย (100%) แตข่อ้มลูใน HDC 0 ราย 
เนือ่งจากเกดิการผดิพลาดในการบนัทกึขอ้มลู (รพ.ก าลงัด าเนนิการแกไ้ข) 

 



แหลง่ขอ้มลู :   HDC ณ วนัที ่3 ก.ค. 62 

ตรวจน า้ตาลซ า้ ≥ 70 %   

ตรวจน า้ตาลซ า้ < 70 %   

เป้าหมายผลลพัธก์จิกรรม 9 เดอืน : 
กลุม่เสีย่งเบาหวานในเขตรบัผดิชอบของปีที่
ผา่นมาไดร้บัการตรวจน า้ตาลซ า้ ≥70% 

ผลการด าเนนิงาน 1 ต.ค.61 – 3 ก.ค. 2562 

ประเด็นที ่4 NCD 
ตวัชีว้ดั : 5.1 อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่งเบาหวาน(≤ รอ้ยละ 2.05) 

อ าเภอ กลุม่เสีย่ง ตรวจน ้าตาลซ ้า 
รอ้ยละตรวจ
น ้าตาลซ ้า 

รอ้ยละ DM รายใหม่
จากกลุม่เสีย่งปี 61 

เมอืง 9,889 9,294 93.98 1.88 

กงหรา 917 871 94.98 1.74 

เขาชยัสน 2,909 2,770 95.22 1.65 

ตะโหมด 2,336 2,226 95.29 1.37 

ควนขนุน 5,601 5,410 96.59 1.11 

ปากพะยนู 3,823 3,735 97.7 1.18 

ศรบีรรพต 1,917 1,852 96.61 2.24 

ป่าบอน 2,959 2,805 94.8 1.12 

บางแกว้ 2,297 2,182 94.99 0.74 

ป่าพะยอม 2,554 2,440 95.54 0.9 

ศรนีครนิทร ์ 1,772 1,687 95.2 1.3 

พทัลงุ 36,974 35,272 95.40 1.43 

เขต 12 194,023 184,239 94.96  1.31 

ประเทศ 1,657,180 1,544,581 93.21  1.58  



วดัความดนัทีบ่า้น ≥ 20 %   

วดัความดนัทีบ่า้น < 20 %   

แหลง่ขอ้มลู :   HDC ณ วนัที ่3 ก.ค. 62 

ประเด็นที ่4   NCD (ตอ่) 
ตวัชีว้ดัที ่5.2 : อตัรากลุม่สงสยัป่วย HT ไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น (≥รอ้ยละ 30) 

เป้าหมายผลลพัธก์จิกรรม 9 เดอืน : 
กลุม่สงสยัป่วย HT ไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น≥20% 

ผลการด าเนนิงาน 1 ต.ค.61 – 3 ก.ค. 2562 

กลุม่สงสยั
ป่วย 

ผลการวดั 
ความดนัทีบ่า้น 

รอ้ยละ 

เมอืงพทัลงุ 5,174 715 13.82 

กงหรา 705 589 83.55 

เขาชยัสน 1,431 129 9.01 

ตะโหมด 1,032 243 23.55 

ควนขนุน 2,891 520 17.99 

ปากพะยนู 1,309 252 19.25 

ศรบีรรพต 924 258 27.92 

ป่าบอน 1,369 586 42.8 

บางแกว้ 813 297 36.53 

ป่าพะยอม 1,418 330 23.27 

ศรนีครนิทร ์ 1,409 410 29.1 

พทัลงุ 18,475 4,329 23.43 

เขต12 76,944 23,843 30.99 

ประเทศ 805,701 355,953 44.18  
ขอ้เสนอแนะ : สสอ.เรง่รดัตดิตามการรายงานขอ้มลูในระบบ 



จ านวนในเขต
รบัผดิชอบท ัง้หมด  
(Type area1,3) 

จ านวน 
ไดร้บัการ

ตรวจ HbA1C 

จ านวน 
ควบคมุได ้

ความครอบคลมุ 
การตรวจ HbA1C 

(รอ้ยละ) 

ไดร้บัการตรวจ 
HbA1C 

ทีค่วบคมุได ้
(รอ้ยละ) 

DM ควบคมุได ้
(รอ้ยละ) 

A B C B/A C/B C/A 

เมอืงพัทลงุ 5,828 4,420 2,100 75.8 47.5 36.03 

กงหรา 1,529 1,356 646 88.7 47.6 42.25 

เขาชยัสน 2,126 1,236 270 58.1 21.8 12.7 

ตะโหมด 1,246 973 359 78.1 36.9 28.81 

ควนขนุน 4,709 2,519 921 53.5 36.6 19.56 

ปากพะยนู 2,307 1,818 716 78.8 39.4 31.04 

ศรบีรรพต 841 667 379 79.3 56.8 45.07 

ป่าบอน 1,833 1,243 494 67.8 39.7 26.95 

บางแกว้ 1,216 927 407 76.2 43.9 33.47 

ป่าพะยอม 1,343 1,016 396 75.7 39.0 29.49 

ศรนีครนิทร ์ 1,049 805 275 76.7 34.2 26.22 

พทัลงุ 24,027 16,980 6,963 70.7 41.0 28.98  

เขต12 177,353 102,418 38,817 57.7 37.9 21.89  

ประเทศ 2,864,735 1,745,132 734,389 60.9 42.1 25.64  

แหลง่ขอ้มลู :   HDC ณ วนัที ่3 ก.ค. 62 

  
ประเด็นเพิม่เตมิ 
ตวัชีว้ดั : 9.1 รอ้ยละผูป่้วยโรคเบาหวานควบคมุได ้(DM≥รอ้ยละ 40)  
 



อ าเภอ 

จ านวนในเขต
รบัผดิชอบท ัง้หมด  
(Type area1,3) 

จ านวน 
HT มคีา่ BP 

2 คร ัง้ 

จ านวน 
ควบคมุได ้

มคีา่ BP 
2 คร ัง้ 
(รอ้ยละ) 

ไดร้บัการตรวจ BP 
2 คร ัง้ ท ีค่วบคมุได ้

(รอ้ยละ) 

HT ควบคมุได ้
(รอ้ยละ) 

A B C B/A C/B C/A 

เมอืงพัทลงุ 14,395 12,076 6,223 83.9 51.5 43.23 

กงหรา 3,241 2,763 2,076 85.3 75.1 64.05 

เขาชยัสน 4,375 3,747 2,158 85.6 57.6 49.33 

ตะโหมด 2,902 2,194 1,428 75.6 65.1 49.21 

ควนขนุน 10,940 8,593 4,466 78.5 52.0 40.82 

ปากพะยนู 5,507 4,283 3,042 77.8 71.0 55.24 

ศรบีรรพต 2,049 1,760 1,119 85.9 63.6 54.61 

ป่าบอน 4,419 3,096 1,937 70.1 62.6 43.83 

บางแกว้ 2,888 2,507 1,386 86.8 55.3 47.99 

ป่าพะยอม 3,441 2,891 1,532 84.0 53.0 44.52 

ศรนีครนิทร ์ 2,765 1,843 1,249 66.7 67.8 45.17 

พทัลงุ 56,922 45,753 26,616 80.4 58.2 46.76  

เขต12 452,932 273,677 146,095 60.4 53.4 32.26  

ประเทศ 6,003,798 3,812,476 2,494,394 63.5 65.4 41.55 

แหลง่ขอ้มลู :   HDC ณ วนัที ่3 ก.ค. 62 

 ประเด็นเพิม่เตมิ 
ตวัชีว้ดั : 9.2 รอ้ยละผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูควบคมุได ้(HT≥รอ้ยละ 50) 



รพ.พทัลงุ 

 เป็นตวัแทนเขต 12 น าเสนอ NCD Clinic Plus Award ระดบัประเทศ 

รพ.กงหรา  

          พฒันาศกัยภาพ อสม.เป็น SRRT NCD  
 

จงัหวดัพทัลงุ   

 มผีลการด าเนนิงาน DM คมุได ้28.98% เป็นอนัดบั 1 ของเขต 12 และ สงูกวา่ภาพรวมประเทศ 

           มผีลการด าเนนิงาน HT คมุได ้46.76%เป็นอนัดบั 1 ของเขต 12 และ สงูกวา่ภาพรวมประเทศ 
 

▰ ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ 

▻ การก ากบัตดิตาม : สสจ. รว่มกบั ทมีพีเ่ลีย้งโดย รพ.กงหรา ลงประเมนิ NCD Clinic Plus ทกุโรงพยาบาล 

▻ การจดัระบบบรกิาร : มกีารด าเนนิงานท า SMBG ในผูป่้วยเบาหวาน,  SMBP ในผูป่้วยความดนัโลหติสงู 

▻ การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู : ใช ้Data exchange จาก HDC ในการตดิตามผูป่้วยรายบคุคล เชน่ กรณีไมม่ ี
ผลการเจาะ HbA1C, ไมม่ผีลการวดั BP หรอืวดัไมค่รบ 2 คร ัง้ 

ขอ้ชืน่ชม 



ต าบลLTCผา่นเกณฑ ์ 
รอ้ยละ100 

 ขอ้ชืน่ชม แนวทางการด าเนนิงานของจงัหวดั 

จ.พทัลงุ มกีารด าเนนิงาน LTC ครอบคลมุทกุต าบล 

(65 ต าบล) รอ้ยละ 100  

โดย อปท. (73 แหง่) สมคัรเขา้รว่มโครงการ  

รอ้ยละ 100   

    

1.นพ.สสจ. ก าหนดเป็นนโยบายด าเนนิการทกุต าบล 
2. วางแผน ก าหนดมาตรการใหท้อ้งถิน่สมคัร 
   - นพ.สสจ.สือ่สารสรา้งความเขา้ใจ เร ือ่ง LTC ในการประชุมระดบัจงัหวดั 
(ประชุมประจ าเดอืน, ประชุมทอ้งถิน่จงัหวดั) 
   - ตดิตามในการประชมุ ผอ.รพ.สต. ทกุเดอืน  
   - ก าหนดให ้ผอ.รพ.สต.เชญิชวน อปท.สมคัร 
   - สสอ. เชญิชวนอปท.สมคัรเขา้รว่มโครงการ 
3. สสจ.เป็นผูป้ระสาน การสมคัรใหอ้ปท. ในพืน้ที ่

ตดิสงัคม 96.18 
ตดิบา้น    2.84 
ตดิเตยีง   0.98 

คดักรอง ADL รอ้ยละ 99.10 

ทีม่า: รายงานการตดิตามงาน LTC 
 สสจ.พทัลุง ณ 3 กค. 62 

  
สถานการณ์ผูส้งูอาย ุ
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รอ้ยละประชากรผูส้งูอาย ุ

ทีม่า : *  รายงาน HDC ณ 13  มยิ.62 
   ***  สถาบนัประชากร ม.มหดิล 

ทีม่า : รายงาน HDC 12 มยิ. 62  

พัทลุง            เขต 12            ประเทศ 

   
 ประเด็นที ่3 การพฒันาสขุภาพกลุม่ผูส้งูอาย ุ  

 ตวัชีว้ดั : 4  รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบการสง่เสรมิสุขภาพดูแลผูส้งูอายรุะยะยาว(Long Term Care)     
                   ในชุมชนผา่นเกณฑ ์(เป้าหมายรอบ 2 : รอ้ยละ 70 ) 
 

ป่าพะยอม 

ปากพะยูน 

    ควนขนุน 
 ศรี
บรรพต 

  เมอืงพทัลุง ศรี

นครนิทร ์

กงหรา บางแกว้ 

  เขาชยัสน 

ตะโหมด 
      ป่าบอน 

   
 ประเด็นที ่3 การพฒันาสขุภาพกลุม่ผูส้งูอาย ุ  

 ตวัชีว้ดั : 4  รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบการสง่เสรมิสุขภาพดูแลผูส้งูอายรุะยะยาว(Long Term Care)     
                   ในชุมชนผา่นเกณฑ ์(เป้าหมายรอบ 2 : รอ้ยละ 70 ) 
 



   พืน้ท ีต่น้แบบ  

ทกุอ าเภอม ีพืน้ทีต่น้แบบ LTC  
พืน้ทีต่น้แบบ เป็นทีศ่กึษา 
ดงูาน LTC 
  ต.โคกชะงาย อ.เมอืง   
  ต.ปนัแต อ.ควนขนุน   
  ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา 

ขอ้คน้พบ โอกาสพฒันา 

 การใชง้านโปรแกรม LTC กรมอนามยั ยงั
ไมค่รอบคลมุ 

- สสจ. สสอ. เรง่รดัการจดัท า Care  Plan ในโปรแกรม LTC 
กรมอนามยั (P.ลดภาระงานCM,ผบร.ตดิตามผลการด าเนนิงานได ้) 

ผูร้บัผดิชอบงานLTCระดบัอ าเภอ ยงัขาด
ความเขา้ใจในการด าเนนิ LTC  

-ศอ. 12 จดัประชุม ผูร้บัผดิชอบงานสสจ. สสอ. เพือ่ตดิตามการ
ความกา้วหนา้การด าเนนิงาน LTC  8-9 กค.62 

   ขอ้ชืน่ชม แนวทางการด าเนนิงานของจงัหวดั 

 ต าบลLTC ผา่นเกณฑ ์7  
 องคป์ระกอบ รอ้ยละ 100 
 อปท. มกีารเบกิจา่ยงบ   
 กองทนุ LTC รอ้ยละ 100  
 

1.สสจ.มขีอ้มลู ท ีช่ดัเจน ในการก ากบัตดิตาม  
2.การก ากบัตดิตามงานจากผบร.และผูร้บัผดิชอบงาน ทกุสปัดาห ์ทกุเดอืน  
ทางไลนก์ลุม่กวป. ไลนC์M ,ไลนผ์ูบ้รหิาร 

3. ก าหนดให ้LTC เป็นประเด็น MOU กบั สสอ. 
4. มพี ืน้ท ีต่น้แบบ เป็นทีศ่กึษาดงูาน ต าบลโคกชะงาย 
5. มกีารจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้การด าเนนิงานต าบลLTC ในพืน้ท ี ่ตอ่เนือ่ง 
6. ผูร้บัผดิชอบงานสสจ.มกีารก ากบัตดิตาม เย ีย่มเสรมิพลงัอยา่งตอ่เนือ่ง 

เย ีย่มเสรมิพลงัต าบลLTC อ.ศรนีครนิทร ์



หวัขอ้ที ่2 GREEN & CLEAN Hospital 
ชือ่ตวัชีว้ดัที ่3  รอ้ยละของโรงพยาบาลทีพ่ฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์GREEN & CLEAN Hospital) 

รอบ 9 เดอืน รอบ 12 เดอืน 

โรงพยาบาลผา่น

เกณฑร์ะดบัดขี ึน้ไป 

รอ้ยละ 85 

1. โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์             

ระดบัดมีากขึน้ไป รอ้ยละ 40 

2. โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์ 

ระดบัดมีากPlusอยา่งนอ้ย

จงัหวดัละ 1 แหง่ 

ระดบัจงัหวดั 

- สามารถด าเนนิงาน GREEN&CLEAN Hospital ได ้

ตามแผนทีว่างไว ้ 

ระดบัโรงพยาบาล 

- รพ.ทกุแหง่มกีารด าเนนิงานGREEN&CLEAN 

Hospital 

- รพ.ทกุแหง่มกีารวเิคราะหแ์ละสรุปผลการด าเนนิงาน 

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ 

ผลการด าเนนิงาน 
เป้าหมาย 11 แหง่ 

ระดบัดมีาก 4 แหง่ 
(36.36) 

ระดบัด ี 6 แหง่ 
(54.55) 

ระดบัพืน้ฐาน 1 แหง่ 
(9.09) 

 ผลการด าเนนิงาน  ( ณ วนัที ่25 ม.ิย. 62 ) 

ระดบัพืน้ฐานขึน้ไปรอ้ยละ 
100 

รอ้ยละ 100 ผา่น 

ระดบัดขี ึน้ไป รอ้ยละ 85 รอ้ยละ 90.91 ผา่น 

ระดบัดมีากขึน้ไป รอ้ยละ 40 รอ้ยละ 36.36 รอรับรอง  
(เพิม่อยา่งนอ้ย 1 แหง่) 

ระดบัดมีากPlus 
อยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 แหง่ 

- รอรับรอง 
 (รพ.ควนขนุน และ รพ.

พทัลงุ) 

ป่าพะยอม 

ปากพะยนู 

    ควนขนุน 
 ศรีบรรพต 

  เมอืงพทัลงุ ศรนีครนิทร ์

กงหรา บางแกว้ 
  เขาชยัสน 

ตะโหมด 
  ป่าบอน 



ระดบัการรบัรอง สิง่ทีต่อ้งด าเนนิการ 

ยกระดบัด ี

เป้าหมาย รพ.ตะโหมด - อยูร่ะหวา่งใหร้พ.สรปุรายงานผลการด าเนนิงานฯ 
เพือ่รับรอง 

ยกระดบัดมีาก อยา่งนอ้ย 1 แหง่ 

เป้าหมาย รพ.ป่าบอน - สรปุนวัตกรรม GREEN และสรปุเครอืขา่ยในการ
พัฒนาGREEN ลงสูช่มุชน  

ยกระดบัดมีาก Plus จังหวัดละ 1 แหง่  (เตรยีมรับการรับรอง จ านวน  2 แหง่) 

รพ.ควนขนุน และ  
รพ.พัทลงุ 

- รอรบัรองมาตรฐานการจัดบรกิาร อาชวีอนามยัและ
เวชกรรมสิง่แวดลอ้ม  ในเดอืน กค. นี ้
- ผา่นการรบัรองมาตรฐานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภยั Food Safety Hospital 

ก าหนดเป้าหมาย 
ในการด าเนนิงานปี 2562 



สิง่ทีพ่บ ขอ้เสนอแนะ 

รพ.บางแหง่  ภาชนะส าหรับบรรจมุลู
ฝอยตดิเชือ้ (ถงุแดง) ไมม่เีครือ่งหมาย
และค าเตอืนทีบ่ง่บอกใหบ้คุคลทั่วไป
ทราบวา่เป็นภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเชือ้ 

ใหด้ าเนนิการตามมาตรฐานการจัดการ
มลูฝอยตดิเชือ้ ตามกฎกระทรวง 

ขอ้ความทีแ่สดงบนภาชนะรองรับมูลฝอย
ไมต่รงกบัชนดิของขยะ (ภาชนะรองรับ
มลูฝอยทัว่ไป แตบ่รรจมุลูฝอยตดิเชือ้) 

ภาชนะรองรับมลูฝอย ตอ้งบรรจมุลู
ฝอยใหต้รงประเภท 

ไมม่กีารเฝ้าระวงัคณุภาพน ้าดืม่และน ้า
อปุโภคดว้ยชดุทดสอบเบือ้งตน้ อ.11 

จัดใหม้กีารเฝ้าระวงัคณุภาพน ้าดืม่และ
น ้าอปุโภคความถี ่3 เดอืน/ครัง้ 

สว้ม OPD โถสว้มมคีราบ 
วางอปุกรณ์ท าความสะอาดไวใ้นหอ้ง
สว้ม 
 
 

- ควรมกีารควบคมุและเพิม่มาตรการ
เพือ่ดแูลสว้มใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
- อปุกรณ์ทีใ่ชท้ าความสะอาดสว้ม
หลงัใชง้านใหน้ าไปลา้งและจัดใหม้ทีี่
เก็บ 

ประเด็นปัญหา / ขอ้จ ากัด ทีพ่บ 



นวตักรรม GREEN & CLEAN Hospital  ระดบัจงัหวดั 

ผลงานนวัตกรรม 
สง่เขา้รว่มทัง้สิน้  

3 ผลงาน 

ชนะเลศิ : รพ.ควนขนุน 
    ชือ่ผลงาน : พลังแสงอาทติย ์พชิติ Thailand 4.0 
รองชนะเลศิ 1 : รพ.ปากพะยนู 
    ชือ่ผลงาน : การพัฒนาระบบบ าบัดน ้าใหค้ณุภาพน ้าผา่นเกณ์มาตรฐานแบบ
ย่ังยนื 

การประกวดนวตักรรม  

GREEN & CLEAN 

Hospital   

ประจ าปีงบประมาณ 

2562 

การประกวดนวตักรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดบัเขต 

รางวลัชนะเลศิ โรงพยาบาลตากใบ ผลงาน : Amazing Innovation GREEN & CLEAN TAKBAI 
HOSPITAL 

รางวลัรองชนะเลศิ 
อนัดบั 1 

โรงพยาบาลรามนั ผลงาน : ZERO WASTE สูก่ารเพิม่รายได ้ลดรายจา่ย 
โรงพยาบาลรามนั 

รางวลัรองชนะเลศิ 
อนัดบั 2 

โรงพยาบาลสเิกา 

โรงพยาบาลเทพา 

ผลงาน : ศาสตรพ์ระราชา แกปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม 
ผลงาน : Thepha  GREEN  franchise  model  

รางวลัชมเชย โรงพยาบาลควนขนนุ 

โรงพยาบาลละง ู

โรงพยาบาลกะพอ้ 

ผลงาน : พลงัแสงอาทติย ์พชิติ Thailand 4.0 
ผลงาน : ทอ่ดไีมม่คีา้ง 
ผลงาน : การบ าบดัน ้าเสยีดว้ยตน้เตยหอมในบอ่ซเีมนต ์



ก  ค บคุ โ ค 

หวัขอ้ : การด าเนนิงานโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลกิบหุรีท่ ัว่ไทย เทดิไทอ้งคร์าชนั 
            ตวัชีว้ดั :  ผูส้บูบหุรีเ่ขา้รว่มโครงการฯ เลกิสบูบหุรีไ่ด ้(เลกิได ้ จ านวน 31,692  คน)  

อ าเภอ 
จ านวน  
อสม.  

เป้าหมายฯ 
(อสม.1: 
ผูสู้บฯ 3) 

ผลงานรว่มโครงการฯ  
60-62 

ผลงานเลกิสูบบุหรี ่ 
60-62 

ผูสู้บฯไดร้บัการ
บ าบดั 

รอ้ยละ 
เลกิสูบได้
นาน 6 เดอืน 

รอ้ยละ 

เมอืงพทัลุง 2,124 6,372 4,260      66.85  9 0.21 

กงหรา 764 2,292 1,141      49.78  13 1.14 

เขาชยัสน 982 2,946 361      12.25  0 0.00 

ตะโหมด 585 1,755 549      31.28  0 0.00 

ควนขนุน 1,731 5,193 3,854      74.22  20 0.52 

ปากพะยนู 1,100 3,300 4,971    150.64  24 0.48 

ศรบีรรพต 472 1,416 777      54.87  0 0.00 

ป่าบอน 951 2,853 2,232      78.23  5 0.22 

บางแกว้ 504 1,512 999      66.07  3 0.30 

ป่าพะยอม 702 2,106 2,534    120.32  8 0.32 

ศรนีครนิทร ์ 649 1,947 147       7.55  3 2.04 

รวม 10,564 31,692 21,825      68.87  85 0.39 

เขต 12  63,259 63,259 357,865 187.02 5,655 1.58 

ประเทศ 1,040,000 3,000,000 3,197,093 106.57 150,221 4.70 

สิง่ทีค่น้พบ ขอ้เสนอแนะ 

จ านวนผูเ้ลกิสบูบุหรีไ่ด ้
(นานเกนิ 6 เดอืน) ยงันอ้ย 

1. ผลกัดนัใหเ้กดิจุดจดัการระดบัจงัหวดัและจุดปฏบิตักิารในระดบัอ าเภอ 
2. สง่เสรมิให ้รพ.สต.เป็นแกนใหค้ าแนะน า และสง่ตอ่ผูเ้ขา้รว่มโครงการไปยงัสถานบรกิารตามล าดบั 
3. สนบัสนนุใหเ้กดิมาตรการเสรมิในชุมชน ไดแ้ก ่ 
    -  อสม. แนะน าผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถเขา้ถงึ 
       Quitline 1600 และตดิตามใหเ้ลกิไดอ้ยา่งนอ้ย 1 คน 
    -  สง่เสรมิใหเ้กดิองคก์ร อสม.ปลอดบุหรี ่
    - พฒันา และขยายชุมชนตน้แบบปลอดบุหรี ่ใหค้รอบคลมุมากขึน้ 
4. ใหม้กีารเยีย่มเสรมิพลงัแบบบูรณาการแกผู่ร้บัผดิชอบงานในระดบัพืน้ที ่

การด าเนนิงาน 

1. มกีารถา่ยทอดแนวทางการด าเนนิงานผูร้บัผดิชอบบหุรีข่อง
สถานบรกิารและองคก์ร อสม.ทกุระดบั 

2. คณะกรรมการ  อสม.ทกุระดบั(ทีส่บูบหุรีเ่ขา้รว่มโครงการ) เขา้
รว่มโครงการ 

3. บรูณาการเนือ้หาการเลกิบหุรีใ่นหลกัสตูร อสม.นกัจดัการ
สขุภาพ  

4. พฒันาศกัยภาพการบ าบดัรกัษาแกผู่ร้บัผดิชอบงาน NCD/
คลนิกิใหค้ าปรกึษาของสถานบรกิารทกุระดบั 

จุดเดน่/นวตักรรม 

โครงการเฝ้าระวงัเพือ่การลด ละ เลกิ บุหรีแ่ละสรุาโดยพลงั
ชุมชน ของชุมชนต าบล เขาเจยีก อ.เมอืง จ.พทัลงุ 

  เนน้การใชม้าตรการตามกฎหมายใหส้ถานทีส่าธารณเป็น
เขตปลอดบุหรี ่และรว่มต ัง้กตกิาเป็น  บา้นปลอดบุหรี ่

  ผูน้ าชุมชน ไดแ้ก ่ก านนัเป็นบุคคลตน้แบบดา้นการเลกิบุหรี ่

 

แหลง่ขอ้มลู HDC  แฟ้ม specialpp  ณ  4/กรกฎาคม/62  



ก  ค บคุ โ ค 

ระดบัความส าเร็จของจงัหวดัในการพฒันาศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ (EOC)  
และทมีตระหนกัรูส้ถานการณ์ (SAT) ทีส่ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ 

แผนการด าเนนิงาน 

 สสจ. เตรยีมการเปิด EOC 
ไขเ้ลอืดออก และจดัท า 
แผนเผชญิเหต ุ

โอกาสส าเร็จและพฒันา 

 การประสานความรว่มมอื 

แตล่ะภารกจิใน EOC ของสสจ. 
 การฝึกซอ้มแผนในทกุปี 

- มรีายงาน SAT อยา่งตอ่เนือ่ง 
- RRA จ านวน 2 ฉบบั (ปาบกึ แก็สชวีภาพ) 

- จดัท าทะเบยีน
ทรพัยากรส าหรบั EOC  
ท ัง้ 5 กลุม่โรคภยั 

รายชือ่อตัราก าลงัคน  
(Surge capacity plan) 
ของระดบัจงัหวดั 4 ระดบั 



ป ะเด็นปัญหาในพื้นที ่
ของจังห ัดปัตตาน ี

ไขเ้ลอืดออก 

โรคทีเ่ป็นปญัหาในพืน้ที ่



สถานกา ณ์โ คไข้เลือดออก จังห ัดพัทลุง ปี 2562 

*ห ายเหตุ ข้อ ูลจาก ะบบ ายงาน 506 ส านัก ะบาด ิทยา ก  ค บคุ โ ค  ันท่ี 2 ก กฎาค  2562 
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สถานกา ณ์โ คไข้เลือดออก จังห ัดพัทลุง ปี 2562 

*ห ายเหตุ ข้อ ูลจาก ะบบ ายงาน 506 ส านัก ะบาด ิทยา ก  ค บคุ โ ค  ันท่ี 2 ก กฎาค  2562 
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สถานกา ณ์โ คไข้เลือดออก ายอ าเภอ จังห ัดพัทลุง ปี 2562 

อ าเภอ case Rate/100,000 
ตะโห ด 54 169.29 

เ ืองพัทลุง 111 91.46 
กงห า 30 82.71 

ศ ีนค ินท ์ 21 78.68 
ค นขนุน 66 78.13 
ป่าบอน 33 69.08 

ศ ีบ  พต 10 55.58 
บางแก้  11 42.34 
เขาชัยสน 16 35.56 
ป่าพะยอ  8 22.32 
ปากพะยูน 11 21.56 

    371 70.76 *ห ายเหตุ ข้อ ูลจาก ะบบ ายงาน 506 ส านัก ะบาด ิทยา ก  ค บคุ โ ค  ันท่ี 2 ก กฎาค  2562 

เขาชัยสน 

เสียชี ิต 1  าย 
(อ.ศ ีนค ินท ์ อายุ 33 ปี) 



สถานกา ณ์โ คไข้เลือดออก ายอ าเภอ จังห ัดพัทลุง 
ปี 2562 ช่ ง 3 สัปดาห์ล่าสุด 

อ าเภอ case Rate/100,000 
กงห า 16 44.11 

เ ืองพัทลุง 41 33.78 
ศ ีบ  พต 6 33.35 
ตะโห ด 9 28.21 

ศ ีนค ินท ์ 7 26.23 
ป่าบอน 8 16.75 
บางแก้  3 11.55 
ค นขนุน 9 10.65 
ป่าพะยอ  2 5.58 
เขาชัยสน 1 2.22 
ปากพะยูน 1 1.96 

    103 19.65 *ห ายเหตุ ข้อ ูลจาก ะบบ ายงาน 506 ส านัก ะบาด ิทยา ก  ค บคุ โ ค  ันท่ี 2 ก กฎาค  2562 
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ข้อ ูลกา เกิดผู้ป่ ย 

Index Case 

ห ู่บ้านที่เกิด Index Case 
Week 23 – Week 25 
 ันที่ 9 – 29  ิถุนายน 2562 

อ าเภอ จ าน นห ู่บ้าน/ชุ ชน 
เ ืองพัทลุง 32 

กงห า 11 
ค นขนุน 9 
ตะโห ด 6 
ป่าบอน 6 

ศ ีนค ินท ์ 6 
ปากพะยูน 4 
ศ ีบ  พต 3 
บางแก้  3 

ป่าพะยอ  2 
เขาชัยสน 1 

    83 

*ห ายเหตุ ข้อ ูลจาก ะบบ ายงาน 506 ส านัก ะบาด ิทยา ก  ค บคุ โ ค  ันท่ี 2 ก กฎาค  2562 



อ าเภอ ต าบล ห ู่ท่ี 
บ้าน 

ส า  จ 
บ้านได้ ับ
กา พ่น 

 ้อยละท่ี
ได้ ับกา พ่น

(ส า  จ) 

กา ส า  จลูกน้ า 

HI CI 

 ายงาน 
เคสผู้ป่ ย
ภายใน 
3 ช . 

สอบส น
โ คภายใน 

3 ช . 

ค บคุ 
โ ค

ภายใน 
1  ัน 

บ้านพบ 
ภาชนะ 

ส า  จ พบ 

กงห า คลองท ายขา  6 6 6 100.00 3 40 3 50.00 7.50    

เ ือง ชัยบุ ี 7 6 5 83.33 1 42 1 16.67 2.38    

ป่าบอน ป่าบอน 3 5 5 100.00 2 42 2 40.00 4.76    

เ ือง คูหาส   ค์ ท 14 14 100.00 2 82 3 14.29 3.66    

ผลกา ป ะเ ินกา ค บคุ โ คท่ีน าโดยยุงลายเชิงคุณภาพ 

- หมู่ที่ 7 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง พ่นในบ้าน  5  หลัง  ไม่ได้พ่น 1 หลัง เนื่องจากมีสัตว์เลี้ยง เจ้าของบ้านไม่ให้พ่น 
- ต าบลป่าบอน ไม่สามารถควบคุมโรคได้ภายใน 1 วัน เนื่องจาก รพ.สต.ผู้รับผิดชอบไม่มีเครื่องพ่นเคมี ต้องยืมเครื่องพ่นจาก 
รพ.สต. อื่น แต่ได้ใช้สเปรย์ในการฉีดพ่น และโลชั่นทากันยุงแก่บ้านผู้ป่วย ในวันแรกที่ได้รับรายงานผู้ป่วย 

ห ายเหต ุ



ปัญหา/อุปส  ค Key container 

น้ าดื่  น้ าใช ้

ภาชนะไ ่ใช้แล้  

เจ้าของบ้านไ ่ให้พ่น 
( ีสัต ์เลี้ยง ) 
 
เค ื่องพ่นไ ่พ ้อ ใช้งาน 

 

 



1 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

 ีที (SAT) ิเค าะห์สถานกา ณ์ 

เปิดศูนย์ EOC 

 พ.จัดต้ัง Dengue Corner 
และใช้ Dengue Chart 

 ีท าเนียบแพทย์ผู้เชี่ย ชาญให้ค าแนะน า 

ท า Dead Case Conference ทุก าย 

อบ  แพทย์จบให ่ 

กา สื่อสา ไปยังคลินิก/ ้านยา 

ป ะเด็นสั่งกา  
 าต กา ค บคุ โ ค

ไข้เลือดออก 



ข้อแนะน าเพิ่ เติ  โ งเ ือน 

โ งเ ียน 

โ งธ    

โ งพยาบาล 

โ งแ   

โ งงาน 

Government 

 าชกา  

ข้อ ูลโ งเ ียนของผู้ป่ ยเป็นสิ่งส าคัญในกา ค บคุ โ ค 
(ไ ่ค่อย ีกา บันทึก) 

พื้นที่ที่เข้าเกณฑ์ ให้เปิด EOC เพ่ือ ะด ท ัพยาก  าใช้ 
และช่ ยในกา ท างาน ่  กับองค์ก ปกค องส่ นท้องถิ่น 

พื้นที่ ะบาดต่อเนื่องที่ไ ่สา า ถด าเนิน าต กา  3-3-1 ได้ 
ให้ด าเนินกา ทั้งห ู่บ้าน ( ันที่ 1,3,7) 

ทบท น ะบบกา  Refer ผู้ป่ ย เพ่ือป้องกันไ ่ให้ ีผู้ป่ ย
เสียชี ิต 

กา เฝ้า ะ ัง 

กา  ักษา 

กา ป้องกัน
ค บคุ โ ค 




