
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน 
กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2562

รอบที่ 2 จังหวัดยะลา
คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ

กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ



ประเด็นในการตรวจราชการและนเิทศงาน (6 ประเด็นหลกั/9 KPIs)

ประเด็น จ านวนตวัชีว้ดั ผลงาน

1. Mother
Child Health

2 ไมผ่า่น
ผา่น

2. GREEN & CLEAN Hospital 1 ผา่น

3. กลุม่วยัสงูอายุ 1 ผา่น

4. NCD 1 ผา่น

5. ระบบตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ (EOC) 1 ผา่น

6. กลุม่วยัเรยีน/วยัรุน่ 1 ผา่น

ประเด็นเพิม่เตมิ
- เลกิบุหรี่
- DM / HT ทีค่วบคมุได้

2 ไมผ่า่น
ไมผ่า่น

รวม 9 ผา่น 6 



สิ่งดีๆท่ีพบ

อ ำเภอกรงปินัง

มรีะบบกำรจดักำรครรภเ์สีย่ง

โดยใช ้Spot  Map.อย่ำงครบวงจร



ร้อยละการคัดกรองภาวะเสี่ยงทางอายุรกรรมในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2561-2562

ร้อยละการวางแผนครอบครัวในหญิงหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง ปี 2561-2562
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พบวา่ : พท.มกีารด าเนนิการ แตม่ปีญัหาการลงบนัทกึขอ้มลู  ทีม่า : HDC 26 ม.ิย. 62

รอ้ยละ มากกวา่ 81-100

รอ้ยละ 61-80

< รอ้ยละ 60.00

คา่มธัยฐานไอโอดนีในปสัสาวะ 
(ไมโครกรมัตอ่ลติร) ปกติไมน่อ้ยกวา่ 150 – 249 ไมโครกรมั / ลติร

ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก เป้าหมาย ร้อยละ 100
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อ าเภอ ร้อยละ

เมืองยะลา 78.05

เบตง 53.41
บันนังสตา 79.78
ธารโต 84.97
ยะหา 77.09
รามัน 55.34
กาบัง 80.49
กรงปินัง 84.48
จังหวัดยะลา 69.87
เขต12 70.62
ประเทศ 75.03

TSH > 11.2  mU/L ** จ านวนมากกวา่รอ้ย ละ 3 

TSH ปี 2561= 1.82 ปี 2562 = 2.21

รามัน
ยะหา

กาบัง กรงปินัง

บันนังสตา

ธารโต

เบตง

เมืองยะลา



 มากกว่า 20 : แสนการเกิดมีชีพ
 ไม่เกิน20 : แสนการเกิดมีชีพ

ข้อค้นพบ โอกาสในการพัฒนา

1.หญิงตั้งครรภ์ได้รับยา Triferdine ต่ ากว่า

เป้าหมาย ร้อยละ 69.87

2.ความครอบคลุมการได้รับยา Triferdineใน

หญิงหลังคลอดร้อยละ 94.28

3.Urine Iodine ในหญิงตั้งครรภ์ มีแนวโน้ม

ลดลง

-จังหวัดท าความเข้าใจในการลงบันทึกข้อมูล ในการ
กับผู้รับผิดชอบทุกระดับ ต้องควบคุมก ากับติดตาม
ให้บันทึก อย่างต่อเนื่อง

-รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้หญิงตั้งครรภ์ ได้
รับประทานยาเสริมไอโอดีนและ เลือกใช้เกลือที่มี
ส่วนผสมไอโอดีนในครัวเรือน

2. การบริการวางแผนครอบครัวในหญิงหลัง
คลอดท่ีมีภาวะเสี่ยงชนิดก่ึงถาวรค่อนข้างน้อย

1.ควรเพิ่มนโยบายการเข้าถึงยาฝัง 

2.พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาแบบเร่ืองการเว้นช่วงระยะ
การมีบุตรโดยสูติแพทย์ แพทย์ผู้ดูแล ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจ 
รับบริการเว้นช่วงระยะการมีบุตรในหญิงตั้งครรภ์ High

3. จังหวัด อยู่ระหว่างการเตรียมความ
พร้อมในการประเมนิ PNC  

1.เร่งประสาน สรพ. เพื่อก าหนดวันประเมินท่ีรับรอง
มาตรฐานPNCกับสรพ ไม่กินปีงบประมาณ 62

4 ราย , MMR=69.76 

อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไม่เกิน 35 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)

เมืองยะลา

รามัน
ยะหา

กาบัง กรงปินัง

บันนังสตา

ธารโต

เบตง

1

3



ร้อยละภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ์ (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 18 ) ปี2561- 2562
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ขอ้มลูพฒันาการเด็กปฐมวยั  
เปรยีบเทยีบการตรวจรอบที ่1(ต.ค. – ธ.ค. 61) และรอบที ่2 (ต.ค.61 – เม.ย.62) 

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่25 มถิุนายน 2562

เมอืงยะลา เบตง บนันงัสตา ธารโต ยะหา รามนั กาบงั กรงปินงั จ.ยะลา เขต 12 ประเทศ

ตรวจราชการรอบที ่1 96.21 90.56 98.10 85.46 98.67 95.29 95.29 98.10 95.61 95.03 92.46

ตรวจราชการรอบที ่2 97.15 94.46 91.84 85.90 96.76 94.29 89.50 96.34 94.49 92.77 89.56

 80

 90

 100

รอ้ยละคดักรอง

เมอืงยะลา เบตง บนันงัสตา ธารโต ยะหา รามนั กาบงั กรงปินงั จ.ยะลา เขต 12 ประเทศ

ตรวจราชการรอบที ่1 27.88 21.79 20.99 20.14 41.30 23.00 21.88 26.59 26.37 27.44 23.39

ตรวจราชการรอบที ่2 30.94 22.84 22.83 20.82 35.79 24.04 22.19 26.69 27.18 28.44 25.35

 10

 30

 50

รอ้ยละสงสยัลา่ชา้



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

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่25 มถินุายน 2562

เมอืงยะลา เบตง บนันงัสตา ธารโต ยะหา รามนั กาบงั กรงปินงั จ.ยะลา เขต 12 ประเทศ

ตรวจราชการรอบที ่1 97.78 94.87 89.23 93.10 98.22 93.70 97.62 98.96 95.89 96.90 94.91

ตรวจราชการรอบที ่2 96.20 93.92 89.03 89.05 96.26 90.98 90.80 95.11 93.77 92.50 89.93
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รอ้ยละตดิตามได้

เมอืงยะลา เบตง บนันงัสตา ธารโต ยะหา รามนั กาบงั กรงปินงั จ.ยะลา เขต 12 ประเทศ

ตรวจราชการรอบที ่1 99.33 98.70 97.31 98.61 99.14 98.47 99.48 99.72 98.79 98.86 98.48

ตรวจราชการรอบที ่2 98.78 98.07 97.25 97.72 98.49 97.72 97.70 98.70 98.15 97.55 97.11

 90

 95

 100

รอ้ยละสมวยั



ขอ้มูล ณ วนัที ่ 15 มกราคม 
2562 จากฐานขอ้มูล : HDC

ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA 4I

สงสยัลา่ชา้สง่ตอ่ทันท ี30 ราย ไมส่มวยัหลังกระตุน้ดว้ย DSPM 2 จ านวน 17 ราย

เป้าหมาย

เมอืงยะลา

รามนั
ยะหา

กาบงั
กรงปินงั

บนันงัสตา

ธารโต

เบตง

กระตุน้

อยูร่ะหวา่งการตดิตาม

ไมพ่บลา่ชา้(ควรทบทวน)

ขาดการตดิตาม

เป้าหมาย รอบที ่1 (40%)
รอบที ่2
(60%)

เด็กพัฒนาการลา่ชา้ทัง้หมด 15  ราย 47ราย

มากระตุน้พัฒนาการ
5คน

(20%)
29 คน 

(61.70% )

อยูร่ะหวา่งการตดิตาม
7คน 

(46.66%)
4 คน   (8.51%)

ตดิตามไมไ่ด ้
5 คน 

(33.34%)
14 คน

(29.78%)

ขอ้มูล ณ วนัที ่ 24 มถิุนายน 
2562 จากฐานขอ้มูล : HDC



ขอ้มลูการเจรญิเตบิโตเด็กปฐมวยั
เปรยีบเทยีบไตรมาส 2 ปี 61 และไตรมาส 2 ปี 62

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่25 มถินุายน 2562

เมอืงยะลา เบตง บนันงัสตา ธารโต ยะหา รามนั กาบงั กรงปินงั จ.ยะลา เขต 12 ประเทศ

ไตรมาส 2 ปี 61 86.03 53.17 59.45 53.36 85.10 66.96 69.58 77.00 72.21 71.25 66.63

ไตรมาส 2 ปี 62 93.23 67.59 66.08 61.85 89.16 81.02 65.60 86.15 80.52 81.96 76.23

 50

 75

 100

รอ้ยละการช ัง่น า้หนกั/วดัสว่นสงู

เมอืงยะลา เบตง บนันงัสตา ธารโต ยะหา รามนั กาบงั กรงปินงั จ.ยะลา เขต 12 ประเทศ

ไตรมาส 2 ปี 61 6.90 13.83 10.17 13.97 2.76 14.50 15.59 8.29 9.23 10.89 10.14

ไตรมาส 2 ปี 62 12.98 22.64 28.10 26.71 15.70 22.73 24.78 24.52 19.02 16.39 15.82

-

 15

 30

รอ้ยละเด็กเตีย้ (ไมเ่กนิรอ้ยละ 10)



ขอ้มลูภาวะทพุโภชนาการเด็กปฐมวยั
เปรยีบเทยีบไตรมาส 2 ปี 61 และไตรมาส 2 ปี 62

ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่25 มถินุายน 2562

เมอืงยะลา เบตง บนันงัสตา ธารโต ยะหา รามนั กาบงั กรงปินงั จ.ยะลา เขต 12 ประเทศ 

ไตรมาส 2 ปี 61 4.29 2.99 3.92 8.87 2.48 10.52 8.87 5.93 5.39 5.93 5.20

ไตรมาส 2 ปี 62 6.71 6.10 5.95 8.99 3.75 10.59 10.87 9.12 7.32 6.40 5.99

-

 5

 10

รอ้ยละเด็กผอม(ไมเ่กนิรอ้ยละ 5)

เมอืงยะลา เบตง บนันงัสตา ธารโต ยะหา รามนั กาบงั กรงปินงั จ.ยะลา เขต 12 ประเทศ

ไตรมาส 2 ปี 61 3.99 5.76 3.77 4.43 0.91 4.75 5.16 1.45 3.78 5.93 7.90

ไตรมาส 2 ปี 62 6.67 8.87 7.70 9.48 7.07 9.12 8.47 9.93 7.81 6.40 10.47

-

 5

 10

รอ้ยละเด็กอว้น (ไมเ่กนิรอ้ยละ 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

เมอืงยะลา 44.62

เบตง 58.85

บนันงัสตา 58.36

ธารโต 65.48

ยะหา 65.17

รามนั 63.28

กาบงั 76.32

กรงปินงั 45.43

จ.ยะลา 56.17 

เขต12 49.22

ประเทศ
57.78

เมอืง
ยะลา

รามนั
ยะหา

กาบงั
กรงปิน ั
ง

อ.บนันงัสตา

ธารโต

เบตง

สูงดสีมสว่น

การเฝ้าระวงัการเจรญิเตบิโตเด็ก อาย ุ0 - 5 ปี 
เขตสขุภาพที ่12(ไตรมาส 1)

 รอ้ยละ 57ขึน้ไป
 รอ้ยละ 48 – 56.99
ต า่กวา่รอ้ยละ 48

เมอืง
ยะลา

รามนั
ยะหา

กาบงั
กรงปิน ั
ง

อ.บนันงัสตา

ธารโต

เบตง

อ าเภอ รอ้ยละ

เมอืงยะลา 68.30

เบตง 48.63

บนันงัสตา 46.85

ธารโต 47.78

ยะหา 71.25

รามนั 49.75

กาบงั 46.93

กรงปินงั 50.85

จ.ยะลา
58.29

เขต12
57.40

ประเทศ
59.18



ร้อยละกลุ่มมีฟันผุในฟันน้ านมจังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2562

อ าเภอ
ร้อยละเด็กอายุ

18 เดือน

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ
3 ปีมีฟันผุในฟัน

น้ านม 

เมืองยะลา 4.11 22.92

เบตง 3.41 45.77

บันนังสตา 7.14 73.84

ธารโต 5.26 48.97

ยะหา 3.97 41.78

รามัน 10.53 55.95

กาบัง 3.30 53.81

กรงปินัง 0.00 67.02

จ.ยะลา 5.51 42.15 

เขต12 5.98 43.80 

ประเทศ 4.81 28.74
ทีม่า : รายงาน  HDC ณ วนัที ่25 มถินุายน 2562

 นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 
 รอ้ยละ 40 - 44.99
 มากกวา่รอ้ยละ 45

รอ้ยละเด็กกลุม่อาย ุ3 ปีมฟีนัผใุนฟนัน า้นม 
จงัหวดัปตัตาน ีปีงบประมาณ 2562

(เป้าหมายไมเ่กนิรอ้ยละ 40)

เมอืง
ยะล

รามนั
ยะหา

กาบงั
กรงปิน ั
ง

อ.บนันงัสตา

ธารโต

เบตง



สิ่งที่พบ ข้อเสนอแนะ
-ส่วนใหญ่มีการติดตามเด็กล่าช้ามากระตุ้นครั้งแรก แต่
ขาดการติดตามกลับมากระตุ้นซ้ าครั้ง 2 ส่งผลให้กระตุ้น
ไม่ครบตามเกณฑ์ก าหนด

-ก ากับติดตามการส่งต่อ TEDA4I และเน้นการ
กระตุ้นซ้ าครั้งท่ี 2 ให้มากขึ้น

- การเจาะเลือกค้นหาภาวะโลหิตจางในเด็กไม่ครอบคลุม 
ทุกสถานบริการ  (ครอบคลุมเด็กร้อยละ 37.03)  อ าเภอ
ที่มีข้อมูลคือ อ าเภอเมือง  เบตง  รามัน  กาบัง  พบเด็ก
มีภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 15.94 (เบตงพบ 23.81)

- เร่งรัดการเจาะ Hct ในเด็ก  6 เดือน – 1ปี  ตาม
มาตรฐาน WCC คุณภาพ

สิ่งดี ดี ที่พบ

 มีการด าเนินการตามโครงการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็กตามแนวพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราขกุมารี (เตรียมสรุปประเมินผล 19 กค.62)



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

รอบ 9 เดอืน รอบ 12 เดอืน

โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์

ระดบัดขี ึน้ไป รอ้ยละ 85

1. โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์             

ระดบัดมีากขึน้ไป รอ้ยละ 40

2. โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์ ระดบัดี

มากPlusอยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 แหง่

ระดบัจงัหวดั
- สามารถด าเนนิงาน GREEN&CLEAN Hospital ได้

ตามแผนทีว่างไว ้

- จดัประกวด GREEN&CLEAN Hospital 

ระดบัโรงพยาบาล
- รพ.ทกุแหง่มกีารด าเนนิงานGREEN&CLEAN 

Hospital

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ผลการด าเนินงาน
เป้าหมาย 11 แห่ง

ระดับดีมากPlus 1 แห่ง

ระดับดีมาก 6 แห่ง (66.67)

ระดับดี 2 แห่ง (22.22)

ผลการด าเนนิงาน  ( ณ วนัที ่25 มยิ. 62 ) รายงาน สสจ.ยะลา

ระดบัพืน้ฐานขึน้ไปรอ้ยละ 
100

รอ้ยละ 100 ผา่น

ระดบัดขี ึน้ไป รอ้ยละ 85 รอ้ยละ 100 ผา่น

ระดบัดมีากขึน้ไป รอ้ยละ 40 รอ้ยละ 
66.67

ผา่น

ระดบัดมีากPlus
อยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 แหง่ 1 แหง่

ผา่น
*** รพ.รามนั

กาบงั

รามนั
ยะหา กรงปิ

นงั

บนันงัสตา

ธารโต

เบตง

เมอืงยะลา



ปัญหา อุปสรรค

ประเด็น สิง่ท ีพ่บ ขอ้เสนอแนะ

สุม่ประเมนิ รพ. ผา่นระดบั
ดมีาก พบวา่ รพ. บางแหง่
ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน  
อาจตอ้งมกีารปรับลด
ระดบัจากดมีาก

- สว้มสาธารณะ โถสว้มช ารดุ 
- มลูฝอยตดิเชือ้ขาดการวางแผนและรวบรวมจากรพ.สต.
-. ขยะตดิเชือ้ไมค่ดัแยกและภาชนะรองรบัไมไ่ดต้ามมาตรฐาน
- โรงครัวรพ.ขาดการประเมนิรับรอง (ลา่สดุปี 59)
(***ระดบัพืน้ฐาน)

- สสจ.ทบทวนผลการประเมนิใหม ่เพือ่ให ้
การด าเนนิมคีณุภาพ
- ใหร้พ.ปรับปรงุตามค าแนะน าของคณะ
ประเมนิ และสง่สรปุการด าเนนิงานฯ เพือ่
พจิารณารับรองผลการด าเนนิงานฯ

ศอ.12 ยะลา ร่วมกบั สสจ.ยะลา 
ลงพืน้ทีน่เิทศการด าเนนิงาน GREEN & CLEAN Hospital

สว้ม OPD
ควรด าเนนิการปรับปรงุใหอ้ยูใ่นสภาพดี

มลูฝอยตดิเชือ้
ควรด าเนนิการตามมารฐานเพือ่ลดความเสีย่ง

ทิง้ขยะท ัว่ไป
รว่มดว้ย

ไมม่ฝีาปิด

จดุเททิง้สารคัดหลั่ง

สถานทีป่รุงประกอบอาหาร

สว้ม OPD

สว้มผูพ้กิาร

ไมแ่สดงขอ้ความ
และเครือ่งหมาย



นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดับจังหวัด

ผลงานนวตักรรม
สง่เข้าร่วมทัง้สิน้ 2 

ผลงาน

ชนะเลิศ : รพ.รามนั : ZERO WASTE สู่การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย 
โรงพยาบาลรามนั
รองชนะเลิศ 1 : รพ.เบตง : พัดลมจากเครื่องปรับอากาศ

การประกวดนวัตกรรม
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 โรงพยาบาลควนขนุน

โรงพยาบาลละงู

โรงพยาบาลกะพอ้

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



อ าเภอ เมอืง เบตง
บนันงั
สตา

ธารโต ยะหา รามนั กาบงั กรงปินงั รวม เขต ประเทศ

ต าบล
ท ัง้หมด

14 5 6 4 7 16 2 4 58 565 7,225

ต าบลทีเ่ขา้
รว่ม LTC

8 5 3 4 6 13 1 3 43 333 5,128

ต าบลที่
ผา่นเกณฑ์

LTC
14 4 6 4 7 13 2 3 56 374 5,128

รอ้ยละ
ต าบลLTC
ผา่นเกณฑ์

100 80 100 100 100 81.25 100 75 96.55 66.19 71.09

ประเด็นที ่3 การพฒันาสขุภาพกลุม่ผูส้งูอาย ุ 
ตวัชีว้ดั : 4 รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบการสง่เสรมิสขุภาพดแูลผูสู้งอายรุะยะยาว(Long Term Care)

ในชุมชนผา่นเกณฑ ์(เป้าหมายรอบ 2 : รอ้ยละ 70 )

ทีม่า: การตดิตามงาน LTC 
สสจ.ยะลา ณ 26 มยิ. 62

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

สถานการณ์ ผูส้งูอายุ

11.77
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ยะลา* เขต 12* ประเทศ***

รอ้ยละประชากรผูส้งูอายุ

ต าบล LTC
 ≥ รอ้ยละ 70

เมอืงยะลา

รามนั
ยะหา

กาบงั
กรงปิ
นงั

บนันงัสตา

ธารโต

เบตง

คดักรอง ADLรอ้ยละ 98.47

97.49

2.08

0.42

ต าบลLTC ผา่นเกณฑ ์รอ้ยละ 96.55



พืน้ทีต่น้แบบ LTC

ต าบล LTC ตน้แบบ
อ.เมอืง ต าบลยะลา  ต าบลสะเตงนอก
อ.ยะหา ต าบลละแอ
อ.รามนั ต.โกตาบาร ูต าบลเมอืงรามนัห ์ ต.บาลอ

ชมรมผูส้งูอายคุณุภาพ ตน้แบบ

อ.ธารโต : ชมรมผูส้งูอายตุ าบลครีเีขต
อ.ยะหา : ชมรมผูส้งูอายตุ าบลตาชี

อ.รามนั : ชมรมผูส้งูอายตุ าบลบาโงย
อ.เบตง : ชมรมผูส้งูทม.เบตง, ธารน า้ทพิย์
อ.บนันงัสตา : ชมรมผูส้งูอายตุ าบลถ า้ทะลุ
กจิกรรมชมรมผูส้งูอายตุ.ถ า้ทะลแุละต.บาละ

ขอ้คน้พบ โอกาสพฒันา

- ต าบล LTC ทีผ่า่นเกณฑ์
13 ต าบล (รอ้ยละ22.41)
ทอ้งถิน่ยงัไมส่มคัรเขา้รว่ม
โครงการ
อ.เมอืง อ.บนันงัสตา 
อ.กาบงั (ทอ้งถิน่เขา้รว่ม
โครงการ เพยีงรอ้ยละ 50)

- สสจ. สสอ. เชญิชวนทอ้งถิน่ 
สมคัรเขา้รว่มโครงการ LTC 
เพิม่ขึน้ 
- ผลกัดนัทอ้งถิน่สมคัรเขา้รว่ม
โครงการ ผา่น กลไกชมรม
ผูส้งูอายคุณุภาพ

- Care Manager มกีารใช้

งานโปรแกรม LTC 
กรมอนามยั นอ้ย

- สสจ.สสอ.เรง่รดั Care 
Manager ขึน้ทะเบยีนและ จดัท า
Care Plan ในโปรแกรม LTC

นวตักรรมดเีดน่ระดบัจงัหวดั : นวตักรรมดะวะฮฺ(ฮาลาเกาะฮฺ) 

การใชห้ลกัศาสนาอสิลาม

มาปรบัใชใ้นการดแูล

สขุภาพผูส้งูอาย ุ: ทนุทาง

สงัคมในการดแูลผูส้งูอายุ

ต าบลจะกวะ๊ อ าเภอรามนั



แหลง่ขอ้มลู : HDC ณ วนัที ่25 ม.ิย. 62

ตรวจน า้ตาลซ า้ ≥ 70 %

ตรวจน า้ตาลซ า้ < 70 %

เป้าหมายผลลพัธก์จิกรรม 9 เดอืน :
กลุม่เสีย่งเบาหวานในเขตรบัผดิชอบของปีที่
ผา่นมาไดร้บัการตรวจน า้ตาลซ า้ ≥70%

ผลการด าเนนิงาน 1 ต.ค.61 – 25 ม.ิย. 2562

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

กลุม่เส ีย่ง รอ้ยละ DM

ปี 61
รายใหมจ่าก

กลุม่เส ีย่งปี 61

เมอืง 3,020 2,862 94.77 1.23

เบตง 829 793 95.66 1.09

บนันงัสตา 2,724 2,594 95.23 1.54

ธารโต 1,498 1,391 92.86 1.4

ยะหา 3,107 2,911 93.69 0.93

รามนั 2,553 2,485 97.34 1.41

กาบงั 409 389 95.11 0.24

กรงปินงั 879 830 94.43 1.14

ยะลา 15,019 14,255 94.91 1.23

เขต12 194,189 184,349 94.93 1.27

อ าเภอ ตรวจน า้ตาลซ า้
รอ้ยละ

ตรวจ

น า้ตาลซ า้

รามนั

กาบงั
กรงปิ
นงั

บนันงัสตา

ธารโต

เบตง

ยะหา

เมอืงยะลา



วดัความดนัทีบ่า้น ≥ 20 %

วดัความดนัทีบ่า้น < 20 %

แหลง่ขอ้มลู : HDC ณ วนัที ่27 ม.ิย. 62

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

เป้าหมายผลลพัธก์จิกรรม 9 เดอืน :
กลุม่สงสยัป่วย HT ไดร้บัการวดัความดนัโลหติ
ทีบ่า้น≥20%

ผลการด าเนนิงาน 1 ต.ค.61 – 25 ม.ิย. 2562

กลุม่สงสยั
ป่วย

ผลการวดั
ความดนัทีบ่า้น

รอ้ยละ

เมอืง 676 334 49.41

เบตง 235 88 37.45

บนันงัสตา 1,217 399 32.79

ธารโต 165 73 44.24

ยะหา 797 113 14.18

รามนั 1,056 375 35.51

กาบงั 351 142 40.46

กรงปินงั 219 56 25.57

ยะลา 4,716 1,580 33.50

เขต12 76,811 22,857 29.76

ประเทศ 803,835 348,661 43.37
ข้อเสนอแนะ
สสอ.เร่งรัดติดตามการรายงานข้อมูลในระบบ

เมอืงยะลา

รามนั

กาบงั
กรงปิ
นงั

บนันงัสตา

ธารโต

เบตง

ยะหา



จ านวนในเขต
รบัผดิชอบ
ท ัง้หมด 
(Type 

area1,3)

จ านวน
ไดร้บัการตรวจ

HbA1C

จ านวน
ควบคมุได้

ความครอบคลมุ
การตรวจ HbA1C

(รอ้ยละ)

ไดร้บัการตรวจ HbA1C
ทีค่วบคมุได้
(รอ้ยละ)

DM ควบคมุได้
(รอ้ยละ)

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

เมอืง 5,361 3,891 1,317 72.6 33.8 24.57

เบตง 1,825 1,247 601 68.3 48.2 32.93

บนันังสตา 1,334 1,133 318 84.9 28.1 23.84

ธารโต 629 481 210 76.5 43.7 33.39

ยะหา 1,351 1,104 451 81.7 40.9 33.38

รามัน 2,666 2,028 673 76.1 33.2 25.24

กาบงั 458 406 124 88.6 30.5 27.07

กรงปินัง 613 495 171 80.8 34.5 27.90

ยะลา 14,237 10,785 3,865 75.8 35.8 27.15

เขต12 176,932 101,001 37,920 57.1 37.5 21.43

ประเทศ 2,859,239 1,725,344 724,280 60.3 42.0 25.33

แหลง่ขอ้มลู : HDC ณ วนัที ่25 ม.ิย. 62

ประเด็นเพิม่เตมิ
ตวัชีว้ดั : 9.1 รอ้ยละผูป่้วยโรคเบาหวานควบคมุได ้(DM≥รอ้ยละ 40) 



อ าเภอ

จ านวนใน
เขต

รบัผดิชอบ
ท ัง้หมด 
(Type 

area1,3)

จ านวน
HT มคีา่ BP

2 คร ัง้

จ านวน
ควบคมุได้

มคีา่ BP
2 คร ัง้
(รอ้ยละ)

ไดร้บัการตรวจBP
2 คร ัง้ ทีค่วบคมุได้

(รอ้ยละ)

HT ควบคมุได้
(รอ้ยละ)

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

เมอืง 13,728 8,632 7,038 62.9 81.5 51.27

เบตง 4,713 3,067 2,184 65.1 71.2 46.34

บนันังสตา 4,068 2,857 1,806 70.2 63.2 44.40

ธารโต 1,854 1,204 778 64.9 64.6 41.96

ยะหา 3,664 2,242 1,368 61.2 61.0 37.34

รามัน 6,645 4,263 2,507 64.2 58.8 37.73

กาบงั 1,588 1,056 760 66.5 72.0 47.86

กรงปินัง 1,884 1,306 788 69.3 60.3 41.83

ยะลา 38,144 24,627 17,229 64.6 70.0 45.17

เขต12 452,018 270,089 144,034 59.8 53.3 31.86

ประเทศ 5,993,767 3,772,445 2,458,726 62.9 65.2 41.02

แหลง่ขอ้มลู : HDC ณ วนัที ่25 ม.ิย. 62

ประเด็นเพิม่เตมิ
ตวัชีว้ดั : 9.2 รอ้ยละผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูควบคมุได ้(HT≥รอ้ยละ 50)



จงัหวดัยะลา  มผีลการด าเนนิงาน DM คมุได ้27.15% ซึง่สงูกวา่ เขต 12 และ ประเทศ

มผีลการด าเนนิงาน HT คมุได ้45.17% ซึง่สงูกวา่ เขต 12 และ ประเทศ

▰ ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ
▻ ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญั : เป็นตวัชีว้ดั MOU ของจงัหวดั

▻ การจดัระบบบรกิาร : มกีารด าเนนิงานท า SMBG ในผูป่้วยเบาหวาน,  SMBP ในผูป่้วยความดนัโลหติ
สงู

▻ การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูล : ใช ้Data exchange จาก HDC ในการตดิตามผูป่้วยรายบุคคล

▻ การก ากบัตดิตาม : มกีารตดิตามผลการด าเนนิงานในเวท ีคปสจ.ทกุเดอืน

: นเิทศบูรณาการ คปสอ. ปีละ 2 คร ัง้

: ทมี service plan ยะลา ลงตดิตามการด าเนนิงาน NCD ทกุโรงพยาบาล

ขอ้ชืน่ชม



ข ัน้ตอน 5
น าระบบบญัชาการ
เหตกุารณ์ (ICS)
มาใชจ้รงิ

นพ.สสจ.ยะลา , 
รอง นพ.สสจ., ผอ.
รพศ.ยะลา,ผอ.
รพ.เบตง,หวัหนา้
กลุม่ภารกจิ SAT ,
หวัหนา้กลุม่
ภารกจิOperation 
ผา่นการอบรม

 จดัท าค าส ัง่
SAT และ
ปฏบิตังิานเฝ้า
ระวงัโรคและภยั
สขุภาพและจดัท า
รายงาน

วเิคราะหค์วาม
เสีย่ง
-อทุกภยั
-อบุตัเิหตุ
-จดัท ารายการ
ทรพัยากรรองรบั

 น าระบบ ICS 
มาใชจ้รงิกรณี  
(1)โรคหดั 
(2) วาตภยัจาก
พาย“ุปาบกึ” 
(3) ไขเ้ลอืดออก

ประเด็นที ่5 ระบบตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ
ตวัชีว้ดั : 6 รอ้ยละของจงัหวดัมศีนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ (EOC) 

และทมีตระหนกัรู ้สถานการณ(์SAT) ทีส่ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ 

 จดัท าทะเบยีน
อตัราก าลงัคน 
หลกัและส ารอง
ระดบัจงัหวดัเพือ่
ปฏบิตังิาน EOC 

ผลการ
ด าเนนิงาน

ครบ 5 ข ัน้ตอน

ข ัน้ตอน 1
ผูบ้รหิาร และ
หวัหนา้กลุม่
ภารกจิ ผา่นการ
อบรม ICS

ข ัน้ตอน 2
ทมี SAT เฝ้าระวงั
ตรวจจบั และ
ประเมนิ
สถานการณ์                
การเกดิโรค และ
ภยัสขุภาพ

ข ัน้ตอน 3
วเิคราะหค์วาม
เสีย่งโรคและภยั
สขุภาพ และ
จดัท ารายการ
ทรพัยากรเพือ่
รบัมอืโรคและภยั
สขุภาพ

ข ัน้ตอน 4
จดัท าอตัรา
ก าลงัคนเพือ่
สนบัสนุน EOC



โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่
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สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดยะลา ปี 2562

*หมายเหตุ ข้อมูลจากระบบรายงาน 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค วันท่ี 25 มิถุนายน 2562

(85 ราย)

(59 ราย) (55 ราย)
(46 ราย)

(110 ราย) (113 ราย)



สถานการณ์โรคไข้เลือดออกรายอ าเภอ จังหวัดยะลา ปี 2562

*หมายเหตุ ข้อมูลจากระบบรายงาน 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค วันท่ี 25 มิถุนายน 2562

อ าเภอ case Rate/100,000

กรงปินัง 62 219.46
ธารโต 51 205.99
ยะหา 119 192.27

บันนังสตา 85 139.81
รามัน 83 88.03
กาบัง 9 37.32

เมืองยะลา 46 27.33
เบตง 13 20.83
รวม 468 89.18

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00
Rate/100,000 ยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต



ข้อมูลการเกิดผู้ป่วย Index Case

อ าเภอ จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน
รามัน 17
ยะหา 10

เมืองยะลา 8
ธารโต 7
เบตง 4

บันนังสตา 4
กรงปินัง 3
กาบัง 1
รวม 54

*หมายเหตุ ข้อมูลจากระบบรายงาน 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค วันท่ี 25 มิถุนายน 2562

หมู่บ้านที่เกิด Index Case
Week 22 – Week 24
วันที่ 2 – 22 มิถุนายน 2562
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มีทีม(SAT)วิเคราะห์สถานการณ์

เปิดศูนย์ EOC

รพ.จัดต้ัง Dengue Corner
และใช้ Dengue Chart

มีท าเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า

ท า Dead Case Conference ทุกราย

อบรมแพทย์จบใหม่

การสื่อสารไปยังคลินิก/ร้านยา

ประเด็นสั่งการ
มาตรการควบคุมโรค

ไข้เลือดออก



ปัจจัยเสี่ยง เด็ก 
(รวม 28 คน)

ผู้ใหญ่
(รวม 21 คน)

ทั้งหมด
(รวม 49 คน)

อ้วน 7 (26%) 5 (25%) 12 (24%)

โรคเร้ือรัง/ทารก/สูงอายุ 1 (7%) 6 (26%) 7 (15%)

มีภาวะ Myocarditis 8 (29%) - 8 (17%)

ไปคลินิก/ซ้ือยากินเอง 12 (41%) 4 (26%) 16 (35%)

ได้รับยาฉีด NSAIDs และ Steroid 2 (7%) 3 (16%) 5 (11%)

แพทย์วินิจฉัยโรคอื่นๆ และให้กลับ
บ้าน

2 (7%) 2 (10%) 4 (9%)

แรก admit มี BP ต่ า/PP แคบ/
หอบ/หมดสติ หรือ มีเลือดออก

6 (22%) 4 (21%) 10 (22%)
ผลตรวจ Dengue serotype 34 ราย 
- DEN-2 = 20 ราย (ร้อยละ 59)
- DEN-1 = 10 ราย (ร้อยละ 29)
- DEN-4 =   4 ราย (ร้อยละ 12)

*หมายเหตุ ข้อมูลจากประชุม Vdo Conference กรมควบคุมโรค วันท่ี 19 มิถุนายน 2562

ปัจจัยเสี่ยง
ผู้ป่วยเสียชีวิต
โรคไข้เลือดออก

ปี 2562



ทบทวนระบบการ Refer ผู้ป่วย
จากโรงพยาบาลเล็ก (มีผู้ป่วยมาก) 
ไปสู่โรงพยาบาลใหญ่ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยเสียชีวิต 

การควบคุมโรคมีการใช้ระบบ EOC 
เข้มแข็งและครอบคลุม

มีพ้ืนที่เกิด Index Case หลายหมู่บ้าน
และกระจายในหลายพื้นที่

ข้อควรระวัง

สิ่งที่ท าได้ดี ข้อแนะน า



สถานการณ์ไข้มาลาเรีย

จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2562



เมืองยะลา

ยะหา
รามัน

กรงปินัง
กาบัง

บันนังสตา

ธารโต

เบตง

พื้นที่แหล่งแพร่เชื้อส าคัญ

จังหวัดยะลา



เครือข่ายพลังประชาชน

ก าจัดไข้มาลาเรีย

สร้างกลไกการมีส่วนร่วม

ประชาชนน า
ภาครัฐพี่เลี้ยง
ชุมชนเข้มแข็ง



เน้นกระบวนการเชิงรุก
โดยการระดมสรรพก าลัง (คน/เงิน/ของ)
เพื่อค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ระบาดซ้ าซาก

และการควบคุมยุงพาหะ(ลงแขก-ลงขัน)

ข้อชื่นชม ปัญหาอุปสรรค

ชุมชนเร่ิมให้ความส าคัญกับการเจาะเลือด
ลดน้อยลง เนื่องจากความถี่ของการ
ค้นหาผู้ป่วยในพ้ืนที่ระบาดซ้ าซาก
โดยให้เหตุผลว่าเจ็บ
ความตระหนักในการทานยารักษา
มาลาเรียให้หมด เช่น ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ
ไม่ยอมรับการรักษา  ผู้ป่วยหยุดทานยา
เมื่อรู้สึกว่าหายป่วยแล้ว

พลังประชาชน
3 ต าบลชายแดนใต้

ก าจัดมาลาเรีย



ขอ้ชืน่ชม (EPI)

 จังหวัดยะลาใหค้วามส าคญัในการรณรงคว์ัคซนีหดัและมกีาร
ตดิตามอยา่งตอ่เนือ่ง สง่ผลใหโ้รคหดัลดลงและเป็นตวัอยา่ง
ในการควบคมุโรคหดัแกจั่งหวัดอืน่ได ้

 คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชวีติ(พชอ.)ของจังหวัดยะลา
มคีวามเขม้แข็งมาก ชว่ยใหก้ารด าเนนิงานวัคซนีประสบ
ความส าเร็จมากขึน้

 มาตรการ STAR ชว่ยเพิม่ความเขม้ขน้ในตดิตามเรง่รัดวัคซนี



ขอ้เนน้ย ้า

• ปี 2562 มกีารรณรงคใ์หว้ัคซนีโปลโิอเสรมิในพืน้ที ่3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา
โดยมกีารรณรงค์

•ครัง้ที ่1 วันพธุที ่10 กรกฎาคม 2562

•ครัง้ที ่2 วันพธุที ่14 สงิหาคม 2562

•ขอใหจั้งหวัดเรง่รัดประชาสมัพันธ ์รณรงค ์การใหว้ัคซนี
โปลโิอเสรมิ



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

สถานการณ์วยัรุน่ จ.ยะลา (ทีม่า: รายงาน HDC ณ 27 ม.ิย. 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 0.10 ตอ่พนัประชากร 
(ไมเ่กนิ 1.2 ตอ่พนั )

 อตัราคลอดมชีพีในหญงิอายุ       
15 - 19 ปี 11.92 ตอ่พนัประชากร 
(ไมเ่กนิ 38 ตอ่พนั) 

 ต ัง้ครรภซ์ า้ในหญงิอายุ
ต า่กวา่ 20 ปี รอ้ยละ 20.17

(เป้าหมายไมเ่กนิรอ้ยละ 14.5)

 การคมุก าเนดิในหญงิอายุ
ต า่กวา่ 20 ปี : รอ้ยละ

14.41
(เป้าหมายรอ้ยละ 80)  

 การคมุก าเนดิกึง่ถาวร   
รอ้ยละ 22.0
(เป้าหมายรอ้ยละ80) 

เมอืง

รามนั
ยะหา

กาบงั
กรงปิ
นงั

อ.บนันงัสตา

ธารโต

เบตง

เมอืง

รามนั
ยะหา

กาบงั
กรงปิ
นงั

อ.บนันงัสตา

ธารโต

เบตง

เมอืง

รามนั
ยะหา

กาบงั
กรงปิ
นงั

อ.บนันงัสตา

ธารโต

เบตง

เมอืง

รามนั
ยะหา

กาบงั
กรงปิ
นงั

อ.บนันงัสตา

ธารโต

เบตง



ปญัหา/ขอ้จ ากดั ขอ้เสนอแนะ

 ทอ้งซ า้สงู คมุก าเนดิต า่
- ความเชือ่ และบรบิททางศาสนา
- สาม ีพอ่แม ่และญาตมิผีลตอ่การตดัสนิใจ
ในการคมุก าเนดิ

- ปรบัทศันคตแิละใหค้วามรูแ้กส่าม ีพอ่แมแ่ละญาต ิ
เร ือ่งการเวน้ชว่งการมบีตุร เพือ่การดแูลสขุภาพ
มารดาและบตุร
- รวบรวมขอ้มลูเชงิคณุภาพ เพือ่น ามาวเิคราะห์
ปจัจยั/สาเหตกุารต ัง้ครรภซ์ า้

 ขอ้มลู HDC (การคมุก าเนดิหลงัคลอด)ไมส่อดคลอ้ง
กบัขอ้มลูทีม่อียูจ่รงิ (ซึง่สงูกวา่ใน HDC)

- ปรบัระบบการลงบนัทกึขอ้มลูใหค้รอบคลมุ ภายใน 
42 วนัหลงัคลอด และตรวจสอบความถกูตอ้งของ
การบนัทกึขอ้มลู

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

ขอ้คน้พบ
- รพ.รามนั มรีะบบการดแูลแมว่ยัรุน่ต ัง้แต ่ANC จนถงึหลงัคลอด เพือ่ใหแ้มว่ยัรุน่ยนิยอม เวน้ชว่งการมบีตุรใน
รปูแบบตา่งๆ ตามความเหมาะสม 
- รพ.บนันงัสตา Motivate แมว่ยัรุน่ใหเ้วน้ชว่งการมบีตุรดว้ยวธิกี ึง่ถาวรทกุราย



หวัขอ้ : การด าเนนิงานโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลกิบุหรีท่ ัว่ไทย เทดิไทอ้งคร์าชนั
ตวัชีว้ดั : ผูส้บูบุหรีเ่ขา้รว่มโครงการฯ เลกิสบูบุหรีไ่ด ้(เลกิได ้ จ านวน 5,318  คน) 

อ าเภอ
จ านวน 
อสม. 

เป้าหมายฯ
(อสม.1:
ผูส้บูฯ 3)

ผลงานรว่มโครงการฯ 
60-62

ผลงานเลกิสบูบุหรี ่
60-62

ผูส้บูฯไดร้บัการ
บ าบดั รอ้ยละ

เลกิสบูได้
นาน 6 
เดอืน

รอ้ยละ

เมอืง 1,217 3,651 11,788 322.87 119 3.26

เบตง 671 2,013 4,559 226.48 10 0.50

บนันงัสตา 761
2,283 3,131 137.14 14 0.61

ธารโต 318 954 1,572 164.78 12 1.26

ยะหา 696 2,088 7,725 369.97 18 0.86

รามนั 963 2,889 19,431 672.59 66 2.28

กาบงั 337 1,011 3,570 353.12 17 1.68

กรงปินงั 355 1,065 2,509 235.59 0 0.00

รวม 5,318 15,954 54,285 340.26 256 1.60

เขต 12 63,259 189,777 354,924 187.02 5,085 1.43

ประเทศ 1,040,000 3,000,000 3,174,392 105.81 144,992 4.57

แหลง่ขอ้มูล HDC แฟ้ม specialpp ณ 27/มถิุนายน/62 

สิง่ท ีค่น้พบ ขอ้เสนอแนะ

จ านวนผูเ้ลกิสบูบุหรีไ่ด ้
(นานเกนิ 6 เดอืน) ยงันอ้ย

1. ผลกัดนัใหเ้กดิจุดจดัการระดบัจงัหวดัและจุดปฏบิตักิารในระดบัอ าเภอ
2. สง่เสรมิให ้รพ.สต.เป็นแกนใหค้ าแนะน า และสง่ตอ่ผูเ้ขา้รว่มโครงการไปยงัสถาน
บรกิารตามล าดบั
3. สนบัสนนุใหเ้กดิมาตรการเสรมิในชุมชน ไดแ้ก่

- อสม. แนะน าผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถเขา้ถงึ
Quitline 1,600 และตดิตามใหเ้ลกิไดอ้ยา่งนอ้ย 1 คน

- องคก์ร อสม.ปลอดบุหรี่
- พฒันา และขยายชุมชนตน้แบบปลอดบุหรี ่ใหค้รอบคลมุมากขึน้
- สรา้งแรงจูงใจ ชืน่ชมองคก์ร และบุคคลตน้แบบ

การด าเนนิงาน 

1. ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย              
ขับเคลือ่นจังหวดัปลอดบหุรี่

2. การพัฒนาก าลังคนดา้นการ
ควบคมุยาสบูทกุระดับ
3. การสรา้งสิง่แวดลอ้มปลอดบหุรี/่
นับสนุน มาตรการชมุชน/บังคับใช ้

กฎหมาย
4. อสม.คน้หาผูส้บูบหุรีแ่ละสง่เขา้
คลนิกิเลกิบรุี่

จดุเดน่/นวตักรรม

1.ไดรั้บโลเ่กยีรตคิณุ ดา้นคณะกรรมการ 
ควบคมุผลติภัณฑย์าสบูจังหวัดยะลา  
จาก รมต.กระทรวงสาธารณสขุ 

2 .ไดรั้บรางวัลดเีดน่ระดับเขต 3 ประเภท
ไดแ้ก ่ อสม.ดเีดน่  รพ.สต. ดเีดน่  
ชมุชนควบคมุยาสบูดเีดน่ จากมลูนิธิ
เครอืขา่ยหมออนามัย

3 . รพ.สต.บาโงยมผีลงานเดน่ในการ
ควบคมุยาสบูในชมุชนโดยใชน้วัตกรรม
ยทุธการตทีา้ยครัวและลกูอมหญา้ดอก
ขาวเพือ่การลดสบูบหุรีภ่ายใตก้ารสว่น
รว่มทกุระดับ




