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คณะที่ 1  

การส่งเสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรค และการจดัการสุขภาพ 
 
1. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

 ระบบการเฝ้าระวังมารดาตาย (ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 

2) สถานการณ์ / สภาพปัญหา / มาตรการด าเนินงาน 

สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก จังหวัดพัทลุง ปี 2562 พบปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพของ
มารดาและเด็กอายุแรกเกิด ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงทางอายุรกรรม (ร้อยละ 8.28) ภาวะโลหิตจาง 
ในหญิงตั้งครรภ์ (ร้อยละ 12.83) อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน (16.85 : 1,000 การเกิดมีชีพ) อัตราทารก
แรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (ร้อยละ 7.94) (ข้อมูลจากระบบรายงานกิจกรรม ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง ปี 2562 และข้อมูล HDC ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)  

 ปี 2559 จังหวัดพัทลุง ไม่มีมารดาตาย ปี 2560 มีมารดาตายจ านวน 2 ราย สาเหตุเกิดจาก 
Severe Pneumonia และภาวะ Amniotic fluid embolism และปี 2561 ไม่มีมารดาตาย 

 ส าหรับปี 2562 มีมารดาตาย 1 ราย สาเหตุจาก Severe Pneumonia  

3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อ แสนการเกิดมีชีพ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/แสนฯ 
ระดับประเทศ ไม่เกิน 17 

ต่อแสนการ
เกิดมีชีพ 

เมืองพัทลุง 1,897 0 0 
26.6 18.4 17.1 กงหรา 79 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 46 0 0 
45.26 30.97 35.01 ตะโหมด 100 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 227 0 0 
0 45.45 0 ปากพะยูน 83 0 0 

 ศรีบรรพต 21 1 4,761.90 
ป่าบอน 97 0 0 
บางแก้ว 39 0 0 
ป่าพะยอม 83 0 0 
ศรีนครินทร์ 2 0 0 
รวม 2,674 1 37.40 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาส 1 1,081 1 92.42 
ไตรมาส 2 941 0 0 
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  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 52 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 

ล า 
ดับ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์
เป้าหมาย 

รายการ
ข้อมูล 

เมือง กง
หรา 

เขาชัย
สน 

ตะ
โหมด 

ควน
ขนุน 

ปาก
พะยูน 

ศร ี
บรรพต 

ป่า
บอน 

บาง
แก้ว 

ป่า
พะยอม 

ศร ี
นครินทร์ 

รวม 

1 อัตราส่วนการ
ตายมารดา 

ไม่เกิน 
17 

ต่อแสนการ 
เกิดมีชีพ 

เป้าหมาย 1,897 79 46 100 227 83 21 97 39 83 2 2,674 
ผลงาน 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

อัตราส่วน 0 0 0 0 0 0 4,761.90 0 0 0 0 37.40 

2 ร้อยละหญิง
ตั้งครรภ์ได้รับ
การฝากครรภ์
ครั้งแรกเมื่อ
อายุครรภ์ ≤ 
12 สัปดาห์ 

ร้อยละ75 เป้าหมาย 422 175 189 142 257 160 83 198 115 160 125 2,026 
ผลงาน 346 155 141 129 199 147 72 170 89 137 92 1,677 
ร้อยละ 81.99 88.57 74.60 90.85 77.43 91.88 86.75 85.86 77.39 85.63 73.60 82.77 

3 ร้อยละหญิง
ตั้งครรภ์ทุก
ราย ได้รับการ
คัดกรองภาวะ
เสี่ยงและพบ
ภาวะเสี่ยงโรค
ทางอายุรก
รรม 
 
 
 

ร้อยละ 25 เป้าหมาย 709 157 219 249 351 278 128 285 140 250 107 2,873 
ผลงาน 177 13 12 18 29 24 9 10 2 33 11 338 
ร้อยละ 24.96 8.28 5.48 7.23 8.26 8.63 7.03 3.51 5.00 13.20 10.28 11.76 
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ล า 
ดับ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์
เป้าหมาย 

รายการ
ข้อมูล 

เมือง กง
หรา 

เขาชัย
สน 

ตะ
โหมด 

ควน
ขนุน 

ปาก
พะยูน 

ศร ี
บรรพต 

ป่า
บอน 

บาง
แก้ว 

ป่า
พะยอม 

ศร ี
นครินทร์ 

รวม 

4 ร้อยละหญิง
ตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยง
ทั้งหมด 

 เป้าหมาย 709 157 219 249 351 278 128 285 140 250 107 2,873 
ผลงาน 556 92 110 126 252 221 68 118 123 100 71 1,837 
ร้อยละ 78.42 58.60 50.23 50.60 71.79 79.50 53.13 41.40 87.86 40.0 66.36 63.94 

5 ร้อยละหญิง
ตั้งครรภ์ที่มี
ความเสี่ยง
ทางอายุร 
กรรมได้รับ
การส่งต่อเพ่ือ
การดูแลและ
รักษา 

 เป้าหมาย 177 13 12 18 29 24 9 10 2 33 11 338 
ผลงาน 12 4 11 8 3 23 7 10 2 8 9 97 
ร้อยละ 6.78 30.77 91.67 44.44 10.34 95.83 77.78 100 100 24.24 81.82 28.70 

6 ภาวะเสี่ยงที่พบมากที่สุด 5 
อันดับ (โรคอายุรกรรม) 

             

1. โรคเบาหวาน ผลงาน 128 11 2 16 12 15 5 9 1 23 9 231 
2. โรคความดันโลหิตสูง ผลงาน 13 1 4 1 16 6 0 0 0 9 0 50 
3. โรคไทรอยด์ ผลงาน 20 1 4 1 0 2 2 0 1 0 0 31 
4. โรคหัวใจ ผลงาน 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 10 
5. โรคร่วมเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง 
ผลงาน 10 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 16 

 รวม 177 13 12 18 29 24 9 10 2 33 11 338 
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หน้า 54 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 

ล า 
ดับ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์
เป้าหมาย 

รายการ
ข้อมูล 

เมือง กง
หรา 

เขาชัย
สน 

ตะ
โหมด 

ควน
ขนุน 

ปาก
พะยูน 

ศร ี
บรรพต 

ป่า
บอน 

บาง
แก้ว 

ป่า
พะยอม 

ศร ี
นครินทร์ 

รวม 

7 ร้อยละของ 
หญิงหลัง
คลอดได้รับ
การดูแลครบ 
3 ครั้ง ตาม
เกณฑ์ 

ร้อยละ 75 เป้าหมาย 493 209 222 156 285 185 90 236 126 187 148 2,337 
ผลงาน 344 168 170 107 180 159 79 194 91 132 112 1,736 
ร้อยละ 69.78 80.38 76.58 68.59 63.16 85.95 87.78 82.20 72.22 70.59 75.68 74.28 

8 ภาวะโลหิต
จางในหญิง
ตั้งครรภ์ครั้ง
แรกท่ีมาฝาก
ครรภ์ (HCT1) 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 18 

เป้าหมาย 614 150 225 247 326 263 84 271 164 233 96 2,673 
ผลงาน  94 21 40 34 41 36 20 22 14 11 10 343 
ร้อยละ 15.31 14.0 17.78 13.77 12.58 13.69 23.81 8.12 8.54 4.72 10.42 12.83 

9 ภาวะโลหิต
จางในหญิง
ก่อนคลอด 
(HCT3) 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 10 

เป้าหมาย 1,892 97 57 145 350 136 22 51 47 153 2 2,952 
ผลงาน  79 5 6 10 25 6 0 0 3 5 0 139 
ร้อยละ 7.02 5.15 10.52 6.89 7.14 4.41 0 0 6.38 3.26 0 4.71 

10 อัตราการ
เสริมเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ อย่าง
น้อย 6 เดือน 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

 

เป้าหมาย 679 344 335 215 456 364 130 363 188 264 190 3,528 
ผลงาน 263 249 160 138 231 217 80 190 107 123 105 1,863 
ร้อยละ 38.73 72.38 47.76 64.19 50.66 59.62 61.54 52.34 56.91 46.59 55.26 52.81 
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ล า 
ดับ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์
เป้าหมาย 

รายการ
ข้อมูล 

เมือง กง
หรา 

เขาชัย
สน 

ตะ
โหมด 

ควน
ขนุน 

ปาก
พะยูน 

ศร ี
บรรพต 

ป่า
บอน 

บาง
แก้ว 

ป่า
พะยอม 

ศร ี
นครินทร์ 

รวม 

11 ร้อยละการ
ตายมารดา
จากการตก
เลือดลดลง
จากเดิม  
ร้อยละ 30  

ร้อยละ 30 เป้าหมาย 1,892 79 46 100 227 85 21 97 39 83 2 2,671 
ผลงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 อัตราหญิง
คลอดมีภาวะ 
Shock จาก
การตกเลือด  
 

ไม่เกินร้อย
ละ 5 

เป้าหมาย 17 6 2 4 2 1 2 10 1 0 0 45 
ผลงาน 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6 
ร้อยละ 28.57 16.67 50 25 0 0 50 0 0 0 0 13.33 

13 อัตราหญิง
คลอดที่มี
ภาวะ 
Eclampsia  

ร้อยละ 0 เป้าหมาย 1,892 79 46 100 227 85 21 97 39 83 2 2,671 
ผลงาน 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
ร้อยละ 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 

14 อัตราการเกิด
Birth 
Asphyxia 

ไม่เกิน 25 
ต่อการเกิด

มีชีพ 

เป้าหมาย 1,897 79 46 100 227 83 21 97 39 83 2 2,674 
ผลงาน 38 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 45 
ร้อยละ 
 
 
 

20.03 12.66 21.74 10.0 8.81 12.05 0 0 0 12.05 0 16.83 
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ล า 
ดับ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์
เป้าหมาย 

รายการ
ข้อมูล 

เมือง กง
หรา 

เขาชัย
สน 

ตะ
โหมด 

ควน
ขนุน 

ปาก
พะยูน 

ศร ี
บรรพต 

ป่า
บอน 

บาง
แก้ว 

ป่า
พะยอม 

ศร ี
นครินทร์ 

รวม 

15 ร้อยละทารก
แรกเกิด
น้ าหนักน้อย
กว่า 2,500 
กรัม (ข้อมูล 
HDC) 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 7  

 

เป้าหมาย 403 213 206 185 305 233 77 261 118 178 127 2,306 
ผลงาน 29 16 18 12 23 13 9 27 10 16 10 183 
ร้อยละ 7.20 7.51 8.74 6.49 7.54 5.58 11.69 10.34 8.47 8.99 7.87 7.94 

16 ร้อยละของ
โรงพยาบาล
ผ่านมาตรฐาน
ระบบบริการ
อนามัยแม่
และเด็ก
คุณภาพ Re-
accredit 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  

 

เป้าหมาย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 10 
ผลงาน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 10 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 
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ล า 
ดับ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์
เป้าหมาย 

รายการ
ข้อมูล 

เมือง กง
หรา 

เขาชัย
สน 

ตะ
โหมด 

ควน
ขนุน 

ปาก
พะยูน 

ศร ี
บรรพต 

ป่า
บอน 

บาง
แก้ว 

ป่า
พะยอม 

ศร ี
นครินทร์ 

รวม 

17 ร้อยละของ
หญิงวัยเจริญ
พันธุ์ที่อยู่กิน
กับสามีและมี
โรคประจ าตัว
(เบาหวาน, 
ความดันโลหิต
สูง, หัวใจทุก
ระยะ,
ไทรอยด์, 
หอบหืด) 
ได้รับการ
คุมก าเนิดทุก
ชนิด 

 เป้าหมาย 184 139 140 407 172 832 132 188 129 345 165 2,833 
ผลงาน 147 134 139 357 168 781 83 187 113 345 165 2,619 
ร้อยละ 79.89 96.40 99.29 87.71 97.67 93.87 62.88 99.47 87.60 100 100 92.45 

ที่มา : ข้อมูล HDC/ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
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4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนนิงานตามมาตรการส าคัญ 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
1. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข 
 
 
2. มีระบบการจัดเก็บและติดตามข้อมูล 
 
 
 
3. ปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพงานระบุถึงปัจจัย

เสี่ยงและปัจจัยเสริมที่ท าให้บรรลุเป้าหมาย 
ออกแบบกระบวนการท างาน 

 
 
 
 
 
4. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

 
 
 
 
 
 
5. มีมาตรการ ข้อเสนอนโยบาย/ถ่ายทอดนโยบายสู่

การปฏิบัติ 
 
 
 
6. การบริหารจัดการเพ่ือลดการตายของมารดา  

 

1. มีการเก็บข้อมูล ปี 61-62 น ามาประชุมวิเคราะห์
ข้อมูล หาแนวทางการด าเนินงาน ร่วมกัน มีวาระ
การประชุม ใน MCH Board ทุก 3 เดือน 

2. หน่วยบริการทุกแห่ง มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
หญิงตั้งครรภ์/หญิงเสี่ยง ก่อนตั้งครรภ์ ระหว่าง
ตั้งครรภ์และติดตามหลังคลอด ในกลุ่มไลน์ทุก
อ าเภอ 

3. มีการพัฒนา Seamless Referral แนวเดียวกัน
ทั้งจังหวัด พัฒนาระบบการปรึกษาในห้องคลอด 
โดยกลุ่มไลน์ One Labour One Province  

- รพ. ทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
กรมอนามัย และ ได้รับ การ Re-Accredit 
จากทีมประเมินจังหวัด (ปี 2562 Re-
Accredit จ านวน 3 แห่ง คือ รพ.ศรีบรรพต, 
บางแก้ว และเขาชัยสน) 

4. ได้ด าเนินการตามแผน ดังนี้  
- การประชุม MCH Board จังหวัด ทุก 3 

เดือน และได้มีการประชุม 3 ครั้ง 
- มีการประชุมติดตามงานฯ 2 ครั้ง 
- ก าหนดการ Re-Accredit รพ. 3 แห่งในวันที่ 

27 – 28 มิถุนายน 2562 และผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์ ทั้ง 3 แห่ง 

5. มีการประชุมขับเคลื่อนงานฯ ก าหนด/ทบทวน
แนวทาง Standing Order PPH PIH การส่งต่อ 
มี Conference case Death และ Case Near 
Miss, LBW, Case No ANC, หญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยง และการดูแลหลังคลอด 

6. มีการประชุม MCH Board จังหวัด ทุก 3 เดือน 
และได้มีการประชุม 3 ครั้ง 
- ทบทวนแนวทาง/ปัญหาในการด าเนินงาน 
- การติดตาม/วิเคราะห์ปัญหา Case No ANC 

LBW และหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง ทุกราย 
- การแก้ปัญหาซีดในหญิงตั้งครรภ์ 
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5) ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
รอบท่ี 1 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
1. การแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ 

- ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลและระบบ
บริหารยาเสริมธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ 

- ควรผลักดันนโยบายให้ยาเสริมธาตุเหล็กใน
เด็กวัยเรียนมัธยมปลาย หรือ Anemia 
Mobile หญิงวัยเจริญพันธุ์อย่างจริงจัง 

- มีการประชุม/วิเคราะห์ทบทวนการให้ยาและการทาน
ยาของหญิงตั้งครรภ์ โดยให้หญิงตั้งครรภ์น ายามา รพ. 
ทุกครั้งที่มาฝากครรภ์ เพื่อตรวจสอบการทานยา 

- มีการติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์เชิงรุกโดย รพ.สต./ 
อสม. ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ 

- เน้นให้ความรู้เรื่องโภชนาการในโรงเรียนพ่อแม่ 
- จังหวัดพัทลุง ด าเนินการแนวทาง Anemia Mobile 

ครอบคลุมทุกอ าเภอ เน้นกลุ่มเป้าหมายหญิงวัยเจริญ
พันธุ์ และได้ด าเนินการให้ยาในโรงเรียนประถมศึกษา 
ทุกแห่ง 

2. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
(เป้าหมายร้อยละ 50) 

 
 
 
 
 
 

-  ด าเนินการในสถานประกอบการ คือ บริษัทเบทาโกร 
ในการให้ความรู้ แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ ตามโครงการ
สาวไทยแก้มแดง และให้สถานประกอบการจัดมุม 
นมแม่ 

- ด าเนินการเชิงรุกโดยเครือข่าย อสม./รพ.สต. ในการ
ติดตามหญิงหลังคลอดให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

- เน้นความส าคัญในโรงเรียนพ่อแม่ เรื่องนมแม่และ
โภชนาการ 

3. รพช.เตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย จ านวน 3 
แห่ง 

- ทีมประเมินระดับจังหวัด ออกประเมินและซ้อมแผน
ฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ / ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 แห่ง 
คือ รพ.ศรีบรรพต/บางแก้ว/เขาชัยสน 

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

- 

7) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- - 
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8) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 

9) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 

 
ผู้รายงาน นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร 081 328 1399 
E-mail nartnarkkee@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 17 มิถุนายน 2562 
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ตัวช้ีวัดที ่2 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 
2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ 
2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้พัฒนาการด้วย TEDA4I 
2.5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานและภาวะเฝ้าระวังโภชนาการเด็ก
ปฐมวัย สูงดีสมส่วน 

2) สถานการณ์ 

 จังหวัดพัทลุง ได้คัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM ในเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562) มีเด็กทั้งหมดจ านวน 9,923 คน ได้รับการ 
คัดกรองทั้งหมดจ านวน 9,539 คน คิดเป็นร้อยละ 96.13 ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90) พัฒนาการสงสัย/ล่าช้าจ านวน 2,745 คน คิดเป็นร้อยละ 28.78 ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ ภายใน 30 วัน จ านวน 2,531 คน คิดเป็นร้อยละ 93.22  
ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) มีพัฒนาการสมวัย (จากการคัดกรองครั้งแรกรวมกับ
คัดกรองหลังกระตุ้นภายใน 30 วัน) จ านวน 9,227 คน คิดเป็นร้อยละ 97.25 ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) เมื่อจ าแนกเป็นรายอ าเภอพบว่าอ าเภอที่คัดกรองพัฒนาการเด็กได้มากท่ีสุด คือ อ าเภอ
ป่าพะยอม, เขาชัยสน และ ศรีบรรพต เท่ากับร้อยละ 98.85 98.44 และ 98.28 ตามล าดับ อ าเภอที่คัดกรอง
แล้วพบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้มากที่สุด คือ อ าเภอกงหรา, ป่าบอน และ ศรีบรรพต เท่ากับร้อยละ 
34.49 32.62 และ 31.78 ตามล าดับ และการติดตามกระตุ้นส่งเสริมเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าภายใน 30 วัน 
อ าเภอที่ติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้าได้มากที่สุด คือ  อ าเภอป่าพะยอม, ปากพะยูน และ 
ศรีนครินทร์ เท่ากับร้อยละ 95.89 95.34 และ 94.12 ตามล าดับ และ อ าเภอที่มีเด็กพัฒนาการสมวัยมากท่ีสุด 
คือ อ าเภอศรีนครินทร์, ปากพะยูน และป่าบอน เท่ากับร้อยละ 98.15 97.93 และ 97.68 ตามล าดับ และเด็ก 
ที่สงสัยล่าช้าทันทีและสงสัยล่าช้าหลังติดตามกระตุ้นด้วย DSPM ยังพบล่าช้า จ านวน 82 คน เด็กท่ีมีพัฒนาการ
ล่าช้าส่งต่อกระตุ้นด้วย TEDA4I จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 64.63 ผ่านเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)  
เด็กที่ล่าช้าได้รับการ ส่งต่อและกระตุ้นด้วย TEDA4I มากที่สุด คือ อ าเภอบางแก้ว ตะโหมด  เขาชัยสน และ
ควนขนุน คิดเป็นร้อยละ 100.00 100.00 85.71 และ 83.33 ตามล าดับ 

จังหวัดพัทลุง มีการเฝ้าระวังโภชนาการเด็กปฐมวัยเด็กอายุ 0 - 5 ปี จ านวน 28,006 คน ได้รับ
การเฝ้าระวังโภชนาการเด็กจ านวน 17,085 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 มีสูงดีสมส่วน จ านวน 9,932 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.13 ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 57) อ าเภอที่มีเด็กสูงดีสมส่วนมากที่สุด  คือ อ าเภอ
เขาชัยสน กงหรา และควนขนุน คิดเป็นร้อยละ 63.83 61.32 และ 60.74 ตามล าดับ เด็กเตี้ย มีจ านวน 3,056 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.48 ไม่ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10) อ าเภอที่มีเด็กเตี้ยมากท่ีสุด คือ ตะโหมด 
กงหรา และ ปากพะยูน คิดเป็นร้อยละ 22.68 19.27 และ 12.87 ตามล าดับ เด็กผอม มีจ านวน 1,384 คน  
คิดเป็นร้อยละ 6.56 ไม่ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 5) อ าเภอที่มีผอมมากที่สุด คือ อ าเภอบางแก้ว  
ศรีบรรพต และ ควนขนุน คิดเป็นร้อยละ 9.20 8.13 และ 7.58 ตามล าดับ เด็กอ้วน มีจ านวน 2,448 คน  
คิดเป็นร้อยละ 11.60 ไม่ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10) อ าเภอที่มีเด็กอ้วนมากที่สุด คือ อ าเภอ 
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ศรีนครินทร์ ปากพะยูน และบางแก้ว คิดเป็นร้อยละ 16.53 14.55 และ 14.45 ตามล าดับ (ข้อมูลจาก HDC  
ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562) 

3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละเด็กอายุร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
โดยใช้คู่มือ DSPM ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 17 มิถุนายน 2562 
2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 90 %  เมืองพัทลุง 1,893 1,782 94.14 
27.37 91.30 83.73 กงหรา 849 809 95.29 

เขต 12 เขาชัยสน 962 947 98.44 
27.06 91.30 91.33 ตะโหมด 713 674 94.53 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,399 1,355 96.85 
39.52 94.38 96.10 ปากพะยูน 957 919 96.03 

 ศรีบรรพต 349 343 98.28 
ป่าบอน 1,069 1,033 96.63 
บางแก้ว 532 505 94.92 
ป่าพะยอม 693 685 98.85 
ศรีนครินทร์ 507 487 96.06 
รวม 9,923 9,539 96.13 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาส 1 4,233 4,156 98.18 
ไตรมาส 2 4,229 4,151 98.16 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์  :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 หน้า 63 

ตัวช้ีวัด : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
และพบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 17 มิถุนายน 2562 
2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 20 %  เมืองพัทลุง 1,782 515 28.90 
13.80 16.36 21.18 กงหรา 809 279 34.49 

เขต 12 เขาชัยสน 947 220 23.23 
18.03 20.59 25.41 ตะโหมด 674 211 31.31 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,355 340 25.09 
22.11 28.85 29.53 ปากพะยูน 919 281 30.58 

 ศรีบรรพต 343 109 31.78 
ป่าบอน 1,033 337 32.62 
บางแก้ว 505 112 22.18 
ป่าพะยอม 685 220 32.12 
ศรีนครินทร์ 487 121 24.85 
รวม 9,539 2,745 28.78 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาส 1 4,151 1,207 29.08 
ไตรมาส 2 4,156 1,209 29.09 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562  
 
ตัวช้ีวัด : 3. ร้อยละของเด็กอายุเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนที่ตรวจคัดกรองพัฒนาการในครั้งแรก

และพบสงสัยล่าช้าได้รับการประเมินพัฒนาการซ้ าภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 90 %  เมืองพัทลุง 506 472 93.28 

27.37 91.30 83.73 กงหรา 275 258 93.82 
เขต 12 เขาชัยสน 214 195 91.12 

27.06 91.30 91.33 ตะโหมด 210 194 92.38 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 339 307 90.56 

39.52 94.38 96.10 ปากพะยูน 279 266 95.34 
 ศรีบรรพต 107 99 92.52 

ป่าบอน 336 315 93.75 
บางแก้ว 111 103 92.79 
ป่าพะยอม 219 210 95.89 
ศรีนครินทร์ 119 112 94.12 
รวม 
  

2,715 2,531 93.22 
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  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 
2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไตรมาส 1 1,197 1,180 98.58 
ไตรมาส 2 1,195 1,145 95.82 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 
 
ตัวช้ีวัด : 4. ร้อยละเด็กอายุ 0–5 ปี พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 17 มิถุนายน 2562 
2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 60 %  เมืองพัทลุง 18 8 44.44 
  39.03 กงหรา 14 6 42.86 

เขต 12 เขาชัยสน 7 6 85.71 
  41.12 ตะโหมด 4 4 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 6 5 83.33   
38.89 ปากพะยูน 5 3 60.00 

 ศรีบรรพต 8 5 62.50 
ป่าบอน 4 3 75.00 
บางแก้ว 4 4 100.00 
ป่าพะยอม 10 8 80.00 
ศรีนครินทร์ 2 1 50.00 
รวม 82 53 64.63 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาส 1 14 9 64.29 
ไตรมาส 2 51 26 50.98 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์  :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 หน้า 65 

ตัวช้ีวัด : 5. ร้อยละเด็กอายุ 0–5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 57  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 17 มิถุนายน 2562 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 57 %  เมืองพัทลุง 2,662 1,487 55.86 

47.83 49.90 48.49 กงหรา 1,246 764 61.32 
เขต 12 เขาชัยสน 1,855 1,184 63.83 

46.65 47.17 49.46 ตะโหมด 1,025 523 51.02 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2,491 1,513 60.74 

48.23 47.41 49.00 ปากพะยูน 1,916 1,144 59.71 
 ศรีบรรพต 886 495 55.87 

ป่าบอน 1,528 820 53.66 
บางแก้ว 1,104 633 57.34 
ป่าพะยอม 1,351 781 57.81 
ศรีนครินทร์ 1,021 588 57.59 
รวม 17,085 9,932 58.13 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาส 1 21,887 12,532 57.26  
ไตรมาส 2 21,791 12,468 57.22  

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนนิงานตามมาตรการส าคัญ 

มีการติดตามพัฒนาการเด็กทุก 1 เดือน คืนข้อมูลให้พ้ืนที่ทบทวนการบันทึกข้อมูลพัฒนาการให้
เป็นปัจจุบัน 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
มีการติดตามให้หน่วยบริการมีการคัดกรอง
พัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ให้
ครบทุกรายในแต่ละเดือน และมีการคืนข้อมูลให้
หน่วยบริการทุก 1 เดือน 
1. ร้อยละเด็กอายุร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 

เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ โดยใช้
คู่มือ DSPM ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ทุกคน
ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัย
ล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 

 
3. ร้อยละของเด็กอายุเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน

ที่ตรวจคัดกรองพัฒนาการในครั้งแรกและพบ

มีการติดตามให้หน่วยบริการมีการคัดกรองพัฒนาการ
เด็กตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42 เดือนให้ครบทุกราย
ในแต่ละเดือน และมีการคืนข้อมูลให้หน่วยบริการทุก 
1 เดือน 
- คัดกรองพัฒนาการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด คิดเป็น 

ร้อยละ 96.13 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 
 
- จากการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ 

ครั้งแรกพบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.78 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
ไม่น้อยกว่า 20 

- ติดตามกระตุ้นเด็กท่ีสงสัยพัฒนาการล่าช้า ภายใน
30 วัน ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 93.22 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 



  วิสัยทัศน์  :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 66 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
สงสัยล่าช้า ได้รับการประเมินพัฒนาการซ้ าภายใน 
30 วัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

4. เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น พัฒนาการ
ด้วย TEDA41 (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60)  

 
5. ร้อยละเด็กอายุ 0–5 ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 57) 

 
 
- เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 

TEDA 41 คิดเป็นร้อยละ 63.29 ผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ 60 

- ร้อยละเด็กอายุ 0–5 ปี สูงดีสมส่วน คิดเป็นร้อยละ
58.13 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 57 

5) ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 
ข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

บางอ าเภอเด็กมีภาวะ 
ทุพโภชนาการสูง เด็กเตี้ย  
อ.ศรีนครินทร์ 16.43 %  
อ.ป่าบอน 15.13 %  
เด็กอ้วน อ.ศรีนครินทร์ 
15.48 % และขาดการน า
ข้อมูลการเจริญเติบโตมา
วิเคราะห์แก้ปัญหา 

ทบทวนข้อมูลวิเคราะห์
สาเหตุภาวะ 
ทุพโภชนาการ น ามา
แก้ปัญหา 

จังหวัดได้ชี้แจงและติดตามในการประชุมติดงานเด็ก
ปฐมวัยแก่ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย รพ. สสอ. และ
ไอที ไตรมาสที่ 2 และ 3 เรื่อง ข้อสั่งการและ
ข้อเสนอแนะในการรับตรวจราชการรอบที่ 1 วันที่  
23 – 25 มกราคม 2562 เพ่ือให้ รพ. และ สสอ.  
ทุกแห่งไปขับเคลื่อนต่อในพ้ืนที่ของตัวเองตาม
ข้อเสนอแนะ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ  
ห้องประชุม สสจ.พัทลุง ชั้น 1 มีการคืนข้อมูลการเฝ้า
ระวังภาวะโภชนาการให้ทุกพ้ืนที่ท าแผนงานโครงการ
แก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัย  
จังหวัดได้จัดประชุมชี้แจงและติดตามงานเด็กปฐมวัย 
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต บูรณาการกับ
ต าบลส่งเสริมสุขภาพ เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย และการแก้ไขภาวะ 
ทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัย วิทยากร กุมารแพทย์ 
จาก รพ.พัทลุง และผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยจาก 
สสจ.พัทลุง แก่ รพ. สสอ.และ รพ.สต. ทุกแห่ง เมื่อ
วันที่ 17 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุม สสจ.พัทลุง  
จะเห็นได้ว่าภาวะทุพโภชนาการ จังหวัดพัทลุง จะพบ
เด็กเตี้ย ผอม อ้วน ไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้องมีการ
ขับเคลื่อนสร้างความตระหนักของภาคีเครือข่ายใน
ภาพ คปสอ. รพ. และ รพ.สต. โดยเน้นการให้ภาคี
เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม ประกอบด้วย สาธารณสุข, 
อปท, ครอบครัว, ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย
เชิงรุกเน้นคุณภาพให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือให้เด็กปฐมวัย
ได้รับประโยชน์สูงสุดในทุกๆ ด้าน 
 
 



วิสัยทัศน์  :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 หน้า 67 

ข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการด าเนินงานแก้ปัญหาภาวะโภชนาการ 
เด็ก 0-5 ปี  
อ าเภอป่าบอน 
1. มีคณะท างานนิเทศติดตามงาน ของ รพ.สต. โดย

คณะท างานประกอบด้วย สาธารณสุขอ าเภอ 
ป่าบอน, ผู้ช่วย สสอ., เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ตามตัวชี้วัดของ สสอ. และโรงพยาบาลป่าบอน 
ตามแผนการนิเทศดังนี้ 

-  รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่าง

วันที่ 11 - 20 ก.พ. 2562 
-  รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 24 ก.ค. 2562 

2. ติดตามงานโภชนาการ ตามตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ของ รพ.สต. ในการประชุมประจ าเดือนเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 

3. ทางพ้ืนที ่ต าบลได้ของบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลในการจัดท าโครงการ
แก้ปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี ในพ้ืนที่ 

อ าเภอศรีนครินทร์ 
1. มีคณะท างานนิเทศติดตามงาน ของ รพ.สต. โดย

คณะท างานประกอบด้วย สาธารณสุขอ าเภอ 
ศรีนครินทร์, ผู้ช่วย สสอ., เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานตามตัวชี้วัดของ สสอ. และโรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์ ตามแผนการนิเทศดังนี้ 

- รอบที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่าง

วันที่ 11 - 15 มี.ค. 2562 
- รอบที ่2 ในเดือนสิงหาคม  2562 

2. ติดตามงานโภชนาการ ตามตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ของ รพ.สต. ในการประชุมประจ าเดือนเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์ 

3. ทางพ้ืนที ่ต าบลได้ของบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลและงบ PP ส่งเสริม
ป้องกันสุขภาพเด็กปฐมวัย แต่ละ รพ.สต. ในการ
จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและ
แก้ปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี ในพ้ืนที่ 

4. คปสอ.ศรีนครินทร์ โดย รพ.ศรีนครินทร์ จะจัด
ประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างมี
คุณภาพ ให้แก่ จนท.ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการ
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ข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
เด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องจาก รพ.สต. ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองเด็กในศูนย์เด็กเล็ก และ อปท. ในพ้ืนที่ 
ในวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 

- บางอ าเภอ (กงหรา  
ศรีนครินทร์ ปากพะยูน) 
ไม่พบเด็กพัฒนาการ
ล่าช้าหลังกระตุ้น 1 
เดือน 

- ควรมีการประเมิน
มาตรฐานผู้ประเมิน
พัฒนาการเด็ก 

- Coaching การบันทึก
ข้อมูล 

- ก ากับติดตามให้ส่งต่อ
TEDA4I ให้มากข้ึน 

- จังหวัดได้ชี้แจงและติดตามในการประชุมติดงาน
เด็กปฐมวัยแก่ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย รพ. 
สสอ. และ ไอที ไตรมาสที ่2 และ 3 เรื่อง ค าสั่งการ
และข้อเสนอแนะในการรับตรวจราชการรอบที่ 1 
เมื่อวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 เพ่ือให้ รพ. และ 
สสอ. ทุกแห่งไปขับเคลื่อนต่อในพ้ืนที่ของตัวเองตาม
ข้อเสนอแนะการในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ ห้องประชุม สสจ.พัทลุง ชั้น 1 

- ประเมินมาตรฐานผู้ประเมินพัฒนาการเด็กในแต่ละ
หน่วยบริการสาธารณสุข และการ Coaching การ
บันทึกข้อมูล โดยจังหวัดคืนข้อมูลเดือนละ 1-2 ครั้ง
และมีการส่งรายชื่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าหลังจาก
กระตุ้นติดตามภายใน 1 เดือน มีพัฒนาการไม่สมวัย 
ให้ รพ. สสอ. และ รพ.สต. ช่วยติดตามเด็กให้มารับ
การกระตุ้นด้วย TEDA4I และมีไอทีเข้ามาช่วยแลใน
การบันทึกข้อมูล ก ากับติดตามให้ส่งต่อ TEDA4I ใน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม สสจ.
พัทลุง ชั้น 1 

- จากการคืนข้อมูลระดับความส าเร็จของพัฒนาการ
เด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ทุกพ้ืนที่ ภายใน 1 
เดือน และให้พื้นที่คืนข้อมูลกลับจังหวัดภายใน 1 
สัปดาห์  

- จังหวัดได้มีนโยบายให้ทุก คปสอ. ประเมินทักษะ 
จนท. ในการตรวจพัฒนาการเด็กและการบันทึก
ข้อมูลใน 43 แฟ้ม และประมวลผลใน HDC  

- ผลการติดตามการด าเนินงานโดยให้ คปสอ. ติดตาม
ความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ท าให้ทุกหน่วยบริการสาธารณสุข จนท. 
สาธารณสุข เพ่ิมความตระหนักและเน้นคุณภาพ
ตามคู่มือ DSPM มากยิ่งขึ้น ในการคัดกรอง ส่งเสริม
และ ติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่สงสัยล่าช้า
ภายใน 1 เดือนด้วยคู่มือ DSPM ทุกอ าเภอมีเด็ก
พัฒนาการล่าช้าส่งต่อไปยัง รพท. และ รพช. ใน
พ้ืนที่กระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย TEDA4I มากยิ่งขึ้น
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ข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
แต่ยังต้องมีการขับเคลื่อนในเชิงรุกและเน้นคุณภาพ
ให้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

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

-  

7) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- - 

8) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

 - 

9) นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

 - 
 

 
ผู้รายงาน  นางมานิตา เสรีประเสริฐ  
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร  088 794 9586  
E-mail  manita18wan@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี  17 มิถุนายน 2562 
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2. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

กลุ่มวัยรุ่น : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 38 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 
ปี 1,000 คน) 

2) สถานการณ์ 

จังหวัดพัทลุง มีการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
การป้องกันวัยรุ่นกลุ่มปกติ และเข้าถึงวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาพฤติกรรมทางด้าน
อารมณ์ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การตั้งครรภ์ซ้ า และการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร โดยมีคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ตามค าสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 1259/2560 
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ขับเคลื่อนงานทั้งจังหวัดแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนการประชุม 
ปีละ 2 ครั้ง อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth 
Friendly Health Services) และกระบวนการอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์/ต าบลอนามัยการเจริญพันธุ์ และ
ประสานความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของจังหวัดพัทลุง และเป็นเรื่องที่สามารถป้องกัน
ได้ ซึ่งวัยรุ่นบางส่วนยังเข้าไม่ถึงข้อมูล และบริการด้านเพศวิถีศึกษา ขาดความรู้และทักษะการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง ไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้านเพศศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขาดความเข้าใจเรื่องการคุมก าเนิดอย่าง
ถูกวิธี รวมทั้งเข้าไม่ถึงการบริการคุมก าเนิดที่มีประสิทธิ์ภาพ สิ่งเหล่านี้ เป็นปัจจัยเสริมต่อพฤติกรรมวัยรุ่น 

สถานการณ์อัตราการการตั้งครรภ์หญิงอายุ 15-19 ปี จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.2559-2561 พบว่า 
จังหวัดพัทลุง มีอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่ าเป็นอันดับที่ 2 รองจากปัตตานี ในเขตบริการสุขภาพ
ที่ 12 และจังหวัดพัทลุง มีแนวโน้มลดลง คิดเป็นอัตราต่อพัน 19.72 24.76 และ 20.40 ตามล าดับ ดังแผนภูมิ
ที่ 3.3.1 

แผนภูมิที่ 3.3.1  ข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เขต 12 แยกรายจังหวัดปี 2559-2561 

ข้อมูล : ปี 2559 : ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย, ปี 2560-2561 : HDC 
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3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

จากตาราง ข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 
1,000 คน (เป้าหมายไม่เกิน 38 ต่อ ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) แยกตามรายโรงพยาบาล 
ที่คลอดมีชีพ ผลงานการด าเนินงานในปี 2562 เดือนตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 ภาพรวมจังหวัด
พัทลุง เท่ากับ 12.08 ซึ่งผลลัพธ์โรงพยาบาลที่มีอัตราการคลอดมีชีพสูง ได้แก่ รพ.พัทลุง , รพ.ควนขนุน,  
รพ.ตะโหมด, และ รพ.ป่าพะยอม เท่ากับ 34.42 10.27 9.93 และ 9.26 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน 38 ต่อหญิงอายุ 15 – 19 ปี พันคน  
(แยกราย รพ.) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน 
อัตราต่อ

ปชก.พันคน 2559 2560 2561 
ระดับประเทศ ไม่เกิน 38 

ต่อหญิงอายุ  
15 – 19 ปี  

พันคน 

รพ.พัทลุง 2,586 89 34.42 
36.70 27.26 23.42 รพ.กงหรา 1,053 2 1.90 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 1,167 4 3.43 
28.10 26.63 22.33 รพ.ตะโหมด 906 9 9.93 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 1,948 20 10.27 
19.72 24.76 20.40 รพ.ปากพะยูน 1,411 12 8.50 

 รพ.ศรีบรรพต 424 1 2.36 
รพ.ป่าบอน 1,437 7 4.87 
รพ.บางแก้ว 655 6 9.16 
รพ.ป่าพะยอม 864 8 9.26 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 626 0 0 
รวม 13,077 158 12.08 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาส 1 13,145 61 4.64 
ไตรมาส 2 13,138 116 8.83 

ที่มา : ข้อมูล HDC DATA ประมวลผล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 



  วิสัยทัศน์  :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 72 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 

จากตาราง ข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 
1,000 คน (เป้าหมายไม่เกิน 38 ต่อ ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) แยกตามรายอ าเภอ ผลงาน การ
ด าเนินงานในปี 2562 เดือนตุลาคม 2561 –31 พฤษภาคม 2562 ภาพรวมจังหวัดพัทลุง เท่ากับ 12.08  
ซึ่งผลลัพธ์อ าเภอที่อัตราการคลอดมีชีพสูง ได้แก่ อ าเภอบางแก้ว อ าเภอป่าพะยอม และอ าเภอป่าบอน เท่ากับ 
25.95 15.05 และ 14.61 ตามล าดับ ส าหรับอ าเภอท่ียังไม่มีหญิงคลอดฯ คือ อ าเภอศรีนครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวช้ีวัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน 38 ต่อหญิงอายุ 15 – 19 ปีพันคน  
(แยกราย อ าเภอ) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน 
อัตราต่อ

ปชก.พันคน 2558 2559 2560 
ระดับประเทศ ไม่เกิน 38 

ต่อหญิงอายุ  
15 – 19 ปี 

พันคน 

เมืองพัทลุง 2,586 30 11.60 
36.70 27.26 23.42 กงหรา 1,053 6 5.70 

เขต 12 เขาชัยสน 1,167 13 11.14 
28.10 26.63 22.33 ตะโหมด 906 12 13.24 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,948 27 13.86 
19.72 24.76 20.40 ปากพะยูน 1,411 17 12.05 

 ศรีบรรพต 424 2 4.72 
ป่าบอน 1,437 21 14.61 
บางแก้ว 655 17 25.95 
ป่าพะยอม 864 13 15.05 
ศรีนครินทร์ 626 0 0 
รวม 13,077 158 12.08 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาส 1 13,145 61 4.64 
ไตรมาส 2 13,138 116 8.83 

ที่มา : ข้อมูล HDC DATA ประมวลผล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 



วิสัยทัศน์  :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 หน้า 73 

จากตารางข้อมูลร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี (ไม่เกินร้อยละ 14.50) แยกตาม
รายโรงพยาบาลฯ ผลงานการด าเนินงานในปี 2562 เดือนตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 พบว่าจังหวัด
พัทลุง มีอัตราร้อยละ 13.40 โรงพยาบาลที่ อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าสูงในวัยรุ่นอายุต่ า กว่า 20 ปี ได้แก่  
รพ.ศรีบรรพต รพ.ตะโหมด และ รพ.ปากพะยูน เท่ากับ ร้อยละ 50.00 41.67 และ 22.22 ตามล าดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ไม่เกินร้อยละ 14.50 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

2559 2560 2561 โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่เกิน  

ร้อยละ
14.50 ต่อ 
หญิงอายุ
ต่ ากว่า 20 

ปี  

รพ.พัทลุง 125 15 12.00 
 17.00  รพ.กงหรา 2 0 0 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 6 0 0 
12.49 20.16  รพ.ตะโหมด 12 5 41.67 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 27 2 7.41 
19.75 19.05 14.14 รพ.ปากพะยูน 9 2 22.22 

 รพ.ศรีบรรพต 2 1 50.00 
รพ.ป่าบอน 7 0 0 
รพ.บางแก้ว 7 1 14.29 
รพ.ป่าพะยอม 12 2 16.67 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 0 0 0 
รวม 209 28 13.40 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาส 1 83 7 8.43 
ไตรมาส 2 156 22 14.10 

ที่มา : ข้อมูล HDC DATA ประมวลผล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 



  วิสัยทัศน์  :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 74 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 

จากตารางข้อมูลร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ 
(Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง แยกรายโรงพยาบาล ผลงานการด าเนินงานในปี 2562 เดือน
ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 พบว่า จังหวัดพัทลุงมีอัตราร้อยละ 42.11 โรงพยาบาลที่อัตราหญิงอายุ
น้อยกว่า 20 ปีที่คลอดหรือหลังแท้งบุตรที่ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร  ที่มีผลงานดี ได้แก่   
รพ.ควนขนุน รพ.เขาชัยสน และ รพ.ตะโหมด เท่ากับร้อยละ 96.30 83.33 และ 83.33 ตามล าดับ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern 
Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
2559 2560 2561 โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 
80  

ต่อหญิง
อายุน้อย
กว่า 20 ปี 

รพ.พัทลุง 125 26 20.80 
   รพ.กงหรา 2 0 0 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 6 5 83.33 
   รพ.ตะโหมด 12 10 83.33 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 27 26 96.30 
   รพ.ปากพะยูน 9 6 66.67 

 รพ.ศรีบรรพต 2 1 50.00 
รพ.ป่าบอน 7 2 28.57 
รพ.บางแก้ว 7 3 42.86 
รพ.ป่าพะยอม 12 9 75.00 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 0 0 0 
รวม 209 88 42.11 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาส 1 83 37 44.58 
ไตรมาส 2 156 69 44.23 

ที่มา :ข้อมูล HDC DATA ประมวลผล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 



วิสัยทัศน์  :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 หน้า 75 

 

จากตารางข้อมูลร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมก าเนิด
ได้รับการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย) แยกรายโรงพยาบาล ผลงานการด าเนินงาน
ในปี 2562 เดือนตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 พบว่า จังหวัดพัทลุงมีอัตราร้อยละ 81.82 โรงพยาบาล
ที่อัตราหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่คลอดหรือหลังแท้งบุตรที่ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร ที่มีผลงานดี 
ได้แก่ รพ.เขาชัยสน รพ.ศรีบรรพต รพ.ป่าบอน และ รพ.ป่าพะยอม เท่ากับ ร้อยละ 100 100 100 และ 100 
ตามล าดับ 

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

1. จังหวัดพัทลุง มีการแต่งตั้งอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัด จังหวัดพัทลุง ตามค าสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 1259/2560 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เพ่ือเป็นการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ของ
ทุกกระทรวง ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เก่ียวข้อง โดยในปี 2562 มีการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 
2562 และครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ซึ่งในการประชุมฯ มีการพิจารณาอนุมัติในหลักการ 
การจัดท ายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง การทบทวน
การบูรณาการงาน การจัดท าแผนร่วมกัน การจัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 เพ่ือขอสนับสนุน
งบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัด ประจ าปี 2564 และมอบหมายภารกิจตามหน่วยงานนั้น 
 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งท่ีคุมก าเนิดได้รับการคุมก าเนิด
ด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
2558 2559 2560 โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 
80  

ต่อหญิง
อายุน้อย
กว่า 20 ปี 

รพ.พัทลุง 26 19 73.08 
 65.77 65.91 รพ.กงหรา 0 0 0 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 5 5 100 
 52.62 55.04 รพ.ตะโหมด 10 9 90.00 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 26 25 96.15 
60.83 79.33 79.56 รพ.ปากพะยูน 6 0 0 

 รพ.ศรีบรรพต 1 1 100 
รพ.ป่าบอน 2 2 100 
รพ.บางแก้ว 3 2 66.67 
รพ.ป่าพะยอม 9 9 100 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 0 0 0 
รวม 88 72 81.82 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาส 1 37 31 83.73 
ไตรมาส 2 69 57 82.61 

ที่มา : ข้อมูล HDC DATA ประมวลผล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 



  วิสัยทัศน์  :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 76 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 

2. จังหวัดพัทลุง มีการแต่งตั้งคณะท างานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดพัทลุง ตามค าสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 3196/2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 มีหน้าที่เ พ่ือจัดท า  
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด และอ่ืนๆ ที่ อนุกรรมการฯ 
ระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ได้มอบหมาย โดยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 คณะท างานฯ มีการประชุมการ
จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัด ประจ าปี 
2564  

3. จังหวัดพัทลุง มีการประชุมเพ่ือทบทวนการประเมินคลินิกให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับ
วัยรุ่น/เยาวชน และการให้ค าปรึกษาวัยรุ่น กรณีการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2562 ซึ่งผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นของ สสจ./รพท./รพช./สสอ. เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 40 คน  

4. จังหวัดพัทลุง มีนโยบายการขับเคลื่อนด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ผ่านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนต าบลสุขภาวะ ตัวชี้วัดต าบลอนามัยการเจริญพันธุ์ ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการ
นิเทศงานผสมผสานระดับ คปสอ. ซึ่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทุกต าบลมีการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
และผลปรากฏว่า มีต าบลผ่านเกณฑ์ประเมินฯ จ านวน 50 ต าบล จาก 65 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 76.92  

5. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เข้าร่วมด าเนินงานเฝ้า
ระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น โดยด าเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 เพ่ือเก็บข้อมูลการเฝ้าระวัง
ตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่นที่มารับบริการฝากครรภ์และตรวจหลังคลอดในโรงพยาบาล และน ามาใช้ในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งขณะนี้ อยู่ในช่วงการบันทึก
ข้อมูล และจะน าผลการบันทึกข้อมูลฯ มาวิเคราะห์ หาแนวทางการด าเนินงานต่อไป  

6. จังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เปิดรับสมัครให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่น ประจ าปี 2562 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 23 แห่ง จากจ านวน 73 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
31.50 และมีการจัดประชุมชี้แจงฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และประชุมเพ่ือคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ฯ ระดับ
ท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง ไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562  

7. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีการขับเคลื่อนบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน (Youth Friendly Health Services) ให้ผ่านการประเมินฯ ประจ าปี 2562 จ านวน 1 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลพัทลุง (จาก 11 แห่ง โดย รพ.ที่ผ่านการประเมินคือ รพ.กงหรา/ปากพะยูน/ควนขนุน/บางแก้ว/ 
ป่าพะยอม/ป่าบอน/ศรีบรรพต/ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)/ตะโหมด/เขาชัยสน) และส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การขับเคลื่อนกระบวนการอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ให้ผ่านการประเมินฯ ประจ าปี 2562 จ านวน 1 แห่ง 
คือ อ าเภอเมืองพัทลุง (จาก 11 อ าเภอ โดยมีอ าเภอที่ผ่านแล้ว คือ อ าเภอกงหรา/เขาชัยสน/ปากพะยูน/ 
บางแก้ว/ป่าบอน/ศรีบรรพต/ศรีนครินทร์/ตะโหมด/ป่าพะยอม/ควนขนุน) ซึ่งส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  
กรมอนามัย ก าหนดแผนการประเมินฯ ประจ าปี 2562 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562  
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Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
- คณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง
มีการประชุมหรือมีการก าหนดแผนการประชุม 
ประจ าปี 2562  

- คณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหา การ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง  
1. ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 

2562 และมีการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ พร้อม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 พร้อมติดตามงาน 

2. ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
2562 และมีการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2564 เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2564 พร้อมติดตามงานฯ 
ด้วย 

- มี อปท.อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง เป็นแหล่ง
เรียนรู้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. ประเภท แหล่งเรียนรู้ดีเด่น ด้านการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด คือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง 

2. ประเภท แหล่งเรียนรู้ ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด คือ  
1) ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย อ าเภอ  
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 2) ส านักงานเทศบาล
ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  
3) องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอป่าบอน 
จังหวัดพัทลุง 

5) ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

- - 

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

ประเด็นความเสี่ยง 
1. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ประจ าปี 2562 เกณฑ์คือ ไม่เกินร้อยละ 

14.50 และผลการด าเนินงานของจังหวัดพัทลุง มีผลงานการด าเนินงานฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – 31 
พฤษภาคม 2562 พบว่าจังหวัดพัทลุง มีอัตราร้อยละ 13.40 ซึ่งเป็นข้อมูล 8 เดือน มีแนวโน้มสูงเกินเกณฑ์  

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง สมัครเข้าร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2562 จ านวน 23 
แห่ง (ทั้งหมด 73 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 31.50 
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วิธีแก้ไขความเสี่ยง 
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ให้นโยบายการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และเรื่องที่เก่ียวข้อง กับ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
เน้นย้ ากับสถานบริการทุกแห่ง ให้ความส าคัญในการคุมก าเนิดแบบกึ่งถาวรหลังจากคลอดทุกคน (ยาฝัง
คุมก าเนิด/ห่วงอนามัย) และให้ค าปรึกษาแก่วัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ในการคุมก าเนิดทุกวิธีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ลดอัตราการตั้งครรภ์ซ้ า 

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จะประสานความร่วมมือไป
ยังส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง เพ่ือบูรณาการงาน และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ 
อปท. ทุกแห่ง เห็นความส าคัญ และสมัครฯ เข้าร่วมด าเนินงานครอบคลุมร้อยละ 100 ซึ่งหากสามารถ
ขับเคลื่อนได้ในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมประสานความร่วมมือกับสถานบริการ โรงเรียน ชุมชน 
ครอบครัว ผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จะดีข้ึนได้ในอนาคต    

7) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- - 

8) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 

9) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

การด าเนินงานต าบลอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นการด าเนินแบบบูรณาการ กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และสถานบริการสาธารณสุข เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ภายใต้ต าบลสุขภาวะของจังหวัดพัทลุง 

 
      

ผู้รายงาน นายนพพร สมจิตต์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทร 074 613127 ต่อ 311 หรือ 086 694 1325  
E-mail npo360000@Hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 16 มิถุนายน 2562 
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3. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
ตัวช้ีวัดที ่4 :  ร้อยละของต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  

ในชุมชนผ่านเกณฑ์   

1) สถานการณ ์

ตารางท่ี 3.4.1  แสดงจ านวนผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

อ าเภอ 

จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการส ารวจ 
ประชากร
ทั้งหมด 
(คน) 

ผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุ 

(คน) 
ร้อยละ เพศชาย

(คน) 
ร้อยละ เพศหญิง

(คน) 
ร้อยละ 

เมือง 86,661 21,256 24.53 8,743 41.13 12,513 58.87 
กงหรา 29,220 4,922 16.84 2,121 43.09 2,801 56.91 
เขาชัยสน 35,193 7,498 21.31 3,139 41.86 4,359 58.14 
ตะโหมด 24,919 3,774 15.15 1,667 44.17 2,107 55.83 
ควนขนุน 63,566 16,094 25.32 6,733 41.84 9,361 58.16 
ปากพะยูน 37,456 7,797 20.82 3,363 43.13 4,434 56.87 
ศรีบรรพต 15,054 2,647 17.58 1,152 43.52 1,495 56.48 
ป่าบอน 37,958 6,081 16.02 2,609 42.90 3,472 57.10 
บางแก้ว 18,139 3,774 20.81 1,590 42.13 2,184 57.87 
ป่าพะยอม 27,287 4,800 17.59 2,042 42.54 2,758 57.46 
ศรีนครินทร์ 20,296 3,822 18.83 1,606 42.02 2,216 57.98 

รวม 395,749 82,465 20.84 34,765 42.16 47,700 57.84 
หมายเหตุ : จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่จากการส ารวจ (Type Area = 1,3) 
ที่มา : รายงานประชากรในระบบ HDC (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
 

จากตารางพบว่า จังหวัดพัทลุงมีประชากรทั้งหมด (ที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่) จ านวน 395,749 คน 
มีผู้สูงอายุจ านวนทั้งสิ้น 82,465 คน คิดเป็นร้อยละ 20.84 ของประชากรทั้งหมด เป็นชาย 34,765 คน (ร้อยละ
42.16) หญิง จ านวน 47,700 (ร้อยละ 57.84) อ าเภอที่มีอัตราส่วนของผู้สูงอายุมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับประชากร
ทั้งหมด คืออ าเภอควนขนุน ร้อยละ 25.32 รองลงมาคือ อ าเภอเมืองพัทลุง ร้อยละ 24.53 น้อยที่สุด คือ อ าเภอ
ตะโหมด ร้อยละ 15.15  
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การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน(ADL) ของผู้สูงอายุ  
ตารางที่ 3.4.2 ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมิน/คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตร

ประจ าวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที่มา : รายงาน HDC (10 มิถุนายน 2562) 
 

จากตาราง ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจ าวัน (ADL) จ านวนทั้งหมด 79,649 คน จากจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด 82,465 คน (คัดกรองร้อยละ 96.59) 
พบว่า เป็นกลุ่มที่ 1 (ช่วยเหลือตัวเองได้และ/หรือช่วยเหลือผู้ อ่ืน ชุมชน และสังคมได้)  (ร้อยละ 96.09)  
มากที่สุด อ าเภอบางแก้ว (ร้อยละ 97.26) น้อยที่สุด อ าเภอปากพะยูน และอ าเภอศรีนครินทร์ (ร้อยละ 96.00) 
กลุ่มที่ 2 (ช่วยเหลือตัวเองและดูแลตนเองได้บ้าง) (ร้อยละ 2.96) มากทีสุดอ าเภอเขาชัยสน (ร้อยละ 3.86)  
น้อยที่สุดอ าเภอบางแก้ว (ร้อยละ1.39) กลุ่มที่ 3 (ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) (ร้อยละ 0.95) มากที่สุดอ าเภอ 
บางแก้ว (ร้อยละ 1.36) น้อยที่สุดอ าเภอตะโหมด (ร้อยละ 0.72)  
  

อ าเภอ 
จ านวน
ผู้สูงอายุ 

คัดกรอง
ADL 

ร้อยละ 
กลุ่ม 
1 

ร้อยละ 
กลุ่ม 
2  

ร้อยละ 
กลุ่ม
3  

ร้อยละ 

เมือง 21,256 20,516 96.52 19,599 95.53 716 3.49 201 0.98 
กงหรา 4,922 4,818 97.89 4,629 96.08 139 2.89 50 1.04 
เขาชัยสน 7,498 7,175 95.69 6,814 94.97 277 3.86 84 1.17 
ตะโหมด 3,774 3,628 96.13 3,518 96.97 84 2.32 26 0.72 
ควนขนุน 16,094 15,564 96.71 15,042 96.65 388 2.49 134 0.86 
ปากพะยูน 7,797 7,675 98.44 7,368 96.00 244 3.18 63 0.82 
ศรีบรรพต 2,647 2,600 98.22 2,501 96.19 77 2.96 22 0.85 
ป่าบอน 6,081 5,670 93.24 5,467 96.42 152 2.68 51 0.90 
บางแก้ว 3,774 3,680 97.51 3,579 97.26 51 1.39 50 1.36 
ป่าพะยอม 4,800 4,695 97.81 4,537 96.63 110 2.34 48 1.02 
ศรีนครินทร์ 3,822 3,628 94.92 3,483 96.00 117 3.22 28 0.77 

รวม 82,465 79,649 96.59 76,537 96.09 2,355 2.96 757 0.95 
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2) ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562 
2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย (อปท) ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

เมืองพัทลุง 14 14 100 
   กงหรา 5 5 100 

เขต 12 เขาชัยสน 5 5 100 
   ตะโหมด 3 3 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 12 12 100 
13.84 20.00 92.31 ปากพะยูน 7 7 100 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศรีบรรพต 3 3 100 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ป่าบอน 5 5 100 
100 100 บางแก้ว 3 3 100 

 ป่าพะยอม 4 4 100 
ศรีนครินทร์ 4 4 100 

รวม 65 65 100 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562 

จังหวัดพัทลุงมีทั้งหมด 65 ต าบล มีผลการด าเนินงานต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์กรมอนามัยครบทั้ง 7 องค์ประกอบ จ านวน 65 ต าบล  
คิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางท่ี 3.4.3  อปท.ที่มีการโอนเงินให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและหน่วยบริการสาธารณสุข 

อ าเภอ 
อปท. เข้าร่วม ปี 59 อปท. เข้าร่วม ปี 60 อปท. เข้าร่วม ปี 61 

รวม 
โอน
แล้ว 

ร้อยละ เป้า 
หมาย 

โอน 
แล้ว 

ร้อยละ 
เป้า 
หมาย 

โอน 
แล้ว 

ร้อยละ 
เป้า 

หมาย 
โอน
แล้ว 

ร้อยละ 

กงหรา 1 1 100.00 3 3 100.00 1 1 100.00 5 5 100.00 
เขาชัยสน 1 1 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00 6 6 100.00 
ควนขนุน 2 2 100.00 5 5 100.00 7 7 100.00 14 14 100.00 
ตะโหมด 1 1 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 5 5 100.00 
บางแก้ว 1 1 100.00 2 2 100.00 1 1 100.00 4 4 100.00 
ปากพะยนู 1 1 100.00 2 2 100.00 5 5 100.00 8 8 100.00 
ป่าบอน 1 1 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00 6 6 100.00 
ป่าพะยอม 1 1 100.00 1 1 100.00 2 2 100.00 4 4 100.00 
เมืองพัทลุง 2 2 100.00 5 5 100.00 7 7 100.00 14 14 100.00 
ศรีนครินทร์ 1 1 100.00 1 1 100.00 2 2 100.00 4 4 100.00 
ศรีบรรพต 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00 3 3 100.00 

รวม 13 13 100.00 28 28 100.00 32 32 100.00 73 73 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562 
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จังหวัดพัทลุงมีทั้งหมด 73 อปท. มีจ านวนเป้าหมาย ได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ครบทั้ง 73 อปท. โดย อปท. ได้โอนเงินให้กับ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและหน่วยบริการสาธารณสุข ครบทั้ง 73 แห่ง 

3) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

เป้าหมาย Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
1. มีการคัดกรอง ADL, กลุ่มอาการที่พบบ่อย

ในผู้สูงอายุ และส ารวจพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ 
 

2. เป้าหมายต าบลที่มีระบบ LTC ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 

1. ADL ร้อยละ 96.59, หกล้ม ร้อยละ 79.32, ข้อเข่า 
ร้อยละ 80.82, ซึมเศร้า ร้อยละ 88.21, สมองเสื่อม 
ร้อยละ 80.25, สุขภาพช่องปาก ร้อยละ 79.84,  
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 79.44 

2. ต าบลที่มีระบบ LTC ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 
 

4) ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบท่ี 1 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
Care manager ยังขาดความเข้าใจ การใช้งาน
ระบบโปรแกรม Long Term Care 

สปสช. ได้จัดประชุม Care manager และผู้รับผิดชอบ
งานของ อปท. เกี่ยบกับการใช้งานโปรแกรม LTC 
ครอบคลุมทุกพื้นที่แล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

5) ปัจจัยความส าเร็จ  

1. ผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัดให้ความส าคัญ มีนโยบายที่ชัดเจน 
2. มีแผนงาน/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทแต่ละ 

พ้ืนที 
3. ผู้น าท้องถิ่น เห็นความส าคัญและให้การสนับสนุน  
4. ผู้บริหารทุกระดับมีการควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
5. มีชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ครอบคลุมทุกต าบล 
6. กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
7. ภาคีเครือข่าย เช่น พมจ., อบจ. ให้การสนับสนุนในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ , 

วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
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6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ประเด็น ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา 
บางพ้ืนที่ด าเนินงานจัดท า
แผนการดูแลผู้สูงอายุ
รายบุคคล (care plan) ไม่
ครอบคลุมและล่าช้าตาม
งบประมาณท่ีได้รับจาก 
สปสช. 

1. บางพ้ืนที่มีเป้าหมายผู้สูงอายุมาก 
ท าให้ care manager ที่มีภาระ
งานมากไม่สามารถจัดท า care 
plan ได้ทันตามห้วงเวลา 

2. ผู้รับผิดชอบงาน LTC ระดับ
อ าเภอยังยังขาดองค์ความรู้ใน
การด าเนิน LTC ในส่วนของ 
สปสช. ท าให้การขาดการติดตาม
และเสริมพลังในพ้ืนที่ 

สปสช. ควรที่จะเชิญผู้รับผิดชอบงาน 
LTC ระดับอ าเภอเข้าร่วมประชุมด้วย
ทุกครั้งในเวทีการถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ และวิธี
ปฏิบัติแก่พ้ืนที่ เพื่อช่วยในการติดตาม
งานและเสริมพลังในพ้ืนที่ 

7) ผลงานเด่น/ความภาคภูมิใจ 

- ต าบลโคกชะงาย อ าเภอเมืองพัทลุง เป็นพ้ืนที่ต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 12 และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ศึกษาดูงาน Long Term Care ของทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตสุขภาพท่ี 12 
ในการประกวดผลงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประจ าปี 2562  

- ต าบลท่าแค อ าเภอเมืองพัทลุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตสุขภาพท่ี 12 ในการ
ประกวดผลงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประจ าปี 2562 

- ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชัยสน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตสุขภาพที่ 12 ใน
การประกวดผลงานชมรมผู้สูงอายุ ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประจ าปี 2562 

- ต าบลชะมวง อ าเภอควนขนุน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตสุขภาพท่ี 12 ในการ
ประกวดผลงานผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประจ าปี 2562 

- รพ.สต.บ้านทุ่งยาว อ าเภอเมืองพัทลุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตสุขภาพที่ 12 
ในการประกวดนวตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประจ าปี 2562 

 
 

ผู้รายงาน  นายสมคิด ฤทธิศักดิ์ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร.  081 897 0891 
E-mail:   somkid112510@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี   15 มิถุนายน 2562 
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4. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 5 : ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนัก

รู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

วัตถุประสงค์  เพ่ือยกระดับการพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินให้สามารถรับมือภาวะฉุกเฉิน 
ทางสาธารณสุข ที่เกิดจากโรคและภัยสุขภาพได้ 

ประเด็นการตรวจราชการ  ความส าเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

ข้อมูลแนวทางการด าเนินงานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงระดับจังหวัด 

กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัดดังนี้ 

1. พัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ และหัวหน้ากลุ่มภารกิจตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) และกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 

2. ให้จังหวัดจัดเตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด 
3. ให้จังหวัดเตรียมความพร้อมของทรัพยากร เพ่ือรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 

ระดับจังหวัด 
4. ให้จังหวัดเตรียมแผนบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขการซ้อมแผนและการเปิดศูนย์

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ ระดับจังหวัด 
 

1) สถานการณ์ 

การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
(EOC&ICS) ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข)  โดย
ประเมินสมรรถนะของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพ่ือ 
มุ่งสู่ Smart EOC ประกอบด้วย การพัฒนาให้ครอบคลุม ด้านก าลังคนที่มีสมรรถนะ (Staff) ด้านอุปกรณ์ 
(Stuff) และด้านระบบงาน (System) ซึ่งการด าเนินงานด้านก าลังคนที่มีสมรรถนะ (Staff) ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รอบท่ี 2/2562 นี้ พบว่าผู้บริหาร (นพ.สสจ., ผชช.ว., ผชช.ส., ผอ.รพท.) และหัวหน้า
กลุ่มภารกิจ SAT และ Operation ในระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินระดับจังหวัด ทุกคนผ่านการอบรม
หลักสูตรระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ( ICS หลักสูตร 9 ชั่วโมงส าหรับผู้บริหาร) ซึ่ง
เป็นจุดแข็งของจังหวัดที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander: IC) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมี
ทีมปฏิบัติการสามารถตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติได้รวดเร็วและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันที พร้อมเตรียม
แผนเผชิญเหตุรองรับระบบบัญชาการเหตุการณ์หากมเีหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

การประเมินความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงส าคัญของโรคและภัย
สุขภาพ (Rapid Risk Assessment: RRA) ระดับจังหวัดที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดนั้น ส านักงาน
ป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา จัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือจัดเตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ ระดับ
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จังหวัด ทั้งนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประเมินสถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่ ได้
วิเคราะห์ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ และเตรียมจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพที่มีความส าคัญล าดับต้นๆ ได้แก่ จัดท าแผนปฏิบัติการส าหรับทุกภัยอันตราย: All Hazards Plan 
รองรับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม 

นอกจากนี้ยังการพัฒนาทีมปฏิบัติการ (Operation) เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง 
สอบสวนโรค ป้องกันและควบคุมโรค (Communicable Disease Control Unit: CDCU) ตามประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2559 
รวมทั้งประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2560 เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกันและ
ควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องมีระยะเวลาการอบรมไม่ต่ ากว่า 20 
ชั่วโมง ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากส านักงานป้องกันและควบคุมโรคท่ี 12 จังหวัดสงขลา โดยจังหวัดพัทลุง
มีเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการอบรมจ านวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาหรืองานควบคุม
โรคติดต่อจากโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกันและ
ควบคุมโรค (Communicable Disease Control Unit: CDCU) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
ในพ้ืนที่ต่อไป  

2) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด :  ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพัทลุงการด าเนินงานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
ระดับจังหวัดเท่านั้น ยังไม่มีการด าเนินงานพัฒนาสู่ระดับอ าเภอ 
3) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 

การพัฒนาศูนย์ EOC เพื่อมุ่งสู่นโยบาย Smart EOC ประกอบด้วย การพัฒนาให้ครอบคลุม ด้าน
ก าลังคนที่มีสมรรถนะ (Staff) ด้านอุปกรณ์ (Stuff) และด้านระบบงาน (System) เพ่ือบริหารจัดการในระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ สั่งการ ของผู้บัญชาการ (Incident Commander: IC) ได้อย่างรวดเร็วและตอบโต้ได้ทันที บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 ด้านก าลังคนที่มีสมรรถนะ (Staff) การสร้าง เพ่ิมความรู้ และ ทักษะ ด้านระบบบัญชาการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ในการเตรียมพร้อมรับสาธารณภัยแก่ผู้บริหาร ได้แก่ นพ.สสจ., ผชช.ว., ผชช.ส. และ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดพัทลุง ซึ่งผู้บริหารผ่านการอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหาร 9 ชม. ผลการ
ด าเนินงานรอบ 2/2562 นี้ พบว่า ผู้บริหารผ่านการอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหาร 9 ชม. ครบถ้วนแล้ว ดังนี้ 
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Small Success รอบ 3 เดือน 
(ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561) 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการเหตุการณ์
ฉุกเฉินทาง สาธารณสุขตามโครงสร้างศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด
ได้รับการอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหาร
จ านวน 9 ชั่วโมง 

นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.พัทลุง (IC)  
 ( ) อบรม ICS  (   ) ยังไม่อบรม 
ผ่านการอบรมปี 2561 รุ่นที่ 2 (25-26 ธันวาคม 2560) 
นพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผอ.รพ.พัทลุง  
 () อบรม ICS  (   ) ยังไม่อบรม 
ผ่านการอบรมปี 2562 รุ่นที่ 1 (16-17 มกราคม 2562) 
นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ ผชช.ว, (IC1)  
 ( ) อบรม ICS  (   ) ยังไม่อบรม 
ผ่านการอบรมปี 2562 รุ่นที่ 2 (25-26 เมษายน 2562) 
นางสวาท รามทิพย์ ผชช.ส., (IC2)  
 () อบรม ICS (   ) ยังไม่อบรม 
ผ่านการอบรมปี 2562 รุ่นที่ 1 (16-17 มกราคม 2562) 
นายสุนทร คงทองสังข์ รองด้านส่งเสริมวิชาการ, (IC3) 
 ( ) อบรม ICS (   ) ยังไม่อบรม 
ผ่านการอบรมปี 2561 รุ่นที่ 1 (19-20 ธันวาคม 2560) 

3.1.1 หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หมายถึง หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) และหัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS 9 ชม. 
การพัฒนาหัวหน้าทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และหัวหน้าทีมปฏิบัติการ (Operation) เข้ารับการอบรม
หลักสูตร ICS จ านวน 9 ชั่วโมงของกรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรม 
ดั งนี้  นายบุญ เลิ ศ  ศรี รั ตน พันธ์  หั วหน้ าที มตระหนั ก รู้ ส ถ านการณ์  ( SAT) น ายนฤพงศ์  ภั กดี   
รองหัวหน้าทีมปฏิบัติการ (Operation) คนที่ 1 ท าหน้าที่หัวหน้าทีมปฏิบัติการ (Operation) 
 

Small Success รอบ 3 เดือน 
(ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561) 

ผลการด าเนินงาน 

หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบภารกิจ
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
และหัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบภารกิจ
ปฏิบัติการ (Operation) ได้รับการอบรม
หลักสูตร ICS จ านวน 9 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 

- หัวหน้า SAT นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์  
  () อบรม ICS  (   ) ยังไม่อบรม 
  อบรมวันที่ 21-22 มิย.62 
- หัวหน้า Operation นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์  
  () อบรม ICS  (   ) ยังไม่อบรม 
  อบรม ICS ผู้บริหาร วันที่ 25-26 เมย.62 
- รอง Operation ล าดับ 1 นายนฤพงศ์ ภักดี  
  (   ) อบรม ICS  () ยังไม่อบรม 
  ก าหนดอบรมวันที่ 21-22 มิย.62 
- รอง Operation ล าดับ 2 นางสุวรรณา พัฒนพงศ์ 
  (   ) อบรม ICS  () ยังไม่อบรม 
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Small Success รอบ 3 เดือน 
(ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561) 

ผลการด าเนินงาน 

- รอง Operation ล าดับ 3 นายมานพ รามทอง 
  (   ) อบรม ICS  () ยังไม่อบรม 

3.1.2 การพัฒนาทีมปฏิบัติการ (Operation) เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวน
โรค ป้องกันและควบคุมโรค (Communicable Disease Control Unit: CDCU) โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ส าหรับหน่วยงานปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงจัดอบรมระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สสจ.พัทลุง 
ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2559 รวมทั้งประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวนโรค 
ป้องกันและควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ผู้เข้าอบรมจะต้องมีระยะเวลาการอบรม
ไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากส านักงานป้องกันและควบคุมโรคท่ี 12 จังหวัดสงขลา  
มีผู้ผ่านการอบรมจ านวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาหรืองานควบคุมโรคติดต่อจาก  
รพท./รพช./สสอ./รพ.สต/สสจ. สามารถแต่งตั้งทีม CDCU ครอบคลุมทุกอ าเภอ ยกเว้นอ าเภอควนขนุน 
เนื่องจากประธาน (สสอ.) เสียชีวิต 

ตารางที่ 3.5.1  ผู้ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเพ่ือปฏิบัติงานเฝ้าระวัง 
สอบสวนโรค ป้องกันและควบคุมโรค (CDCU) จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดพัทลุง ปี 2562 

 อ าเภอ/หน่วยงาน รพ. (คน) สสอ.(คน) รวม (คน) 
เมือง รพ.พัทลุง 1  

เทศบาล 1 
1 3 

กงหรา - 2 2 
เขาชัยสน 1 2 3 
ปากพะยูน 2 2 4 
ควนขนุน* 1 2 3 
ตะโหมด 1 1 2 
ป่าบอน - 2 2 
ศรีบรรพต 1 2 3 
บางแก้ว 2 2 4 
ป่าพะยอม 1 2 3 
ศรีนครินทร์ 1 2 3 
สสจ. - - 8 

รวม 12 20 40 

ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2562 
หมายเหตุ : *อ.ควนขนุน ขาดคุณสมบัติแต่งตั้งทีม CDCU เนื่องจากประธาน (สสอ.) เสียชีวิต 
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3.1.3 การป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข  (Public 
Health Emergency of International Concern – PHEIC) จังหวัดพัทลุงไม่มีด่านช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศ (Point of Entry: PoE) แต่ทุก ๆ ปี จังหวัดพัทลุงจะมีประชาชนเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนา 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพ้ืนที่ที่มีการระบาดและที่เดินทางเข้าไทย ซึ่งระบบคัดกรองและควบคุมโรคใน
ปัจจุบัน ยังมีความเป็นไปได้ที่อาจพบผู้ป่วยที่แพร่เชื้อไปแล้วหลายระลอกก่อนที่ จะสามารถตรวจจับและ
ควบคุมโรคได้ อาจมีโอกาสเสี่ยงจากสถานการณ์การระบาดของโรคและภัยสุขภาพระหว่างประเทศ เช่น โรค
ติดเชื้ออีโบลา โรคไข้เหลือง โรคติดเชื้อไวรัสซิการ์ โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาเพ่ิมองค์ความรู้ ความสามารถให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านควบคุมโรคและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที ่สามารถรับมือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที และสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ ระบบการเฝ้าระวังรวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเฝ้า ระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคในภาวะปกติ และสามารถรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศตามกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ( International Health Regulations 2005: IHR 2005) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.1.4 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ICS เบื้องต้น โดยส่งเสริมให้บุคลากรใน
หน่วยงานและหน่วยงานในสังกัดเข้าอบรม ICS เบื้องต้นผ่านระบบ E-learning เพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้และสื่อการ
เรียน ส่งเสริมการป้องกันโรค และการจัดการด้านสุขภาพ หลักสูตร “การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” ของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉิน เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขผ่านการอบรมระบบ E-learning หลักสูตร ICS เบื้องต้น 
อย่างน้อย ร้อยละ 20 ของบุคลากรตามค าสั่งแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของจังหวัด  
ผ่านทาง QR code และที่เว็บไซด์ https://ddc.moph.go.th/th/site/office_newsview/view/5846 

3.1.5 การติดตามประเมิน IHR-JEE-2005 ปี พ.ศ. 2562 ส านักป้องกันและควบคุมโรค 
ที่ 12 จังหวัดสงขลา ติดตามประเมินการจัดการเหตุการณ์ด้านสาธารณสุข ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
พ.ศ.2548 หรือ International Health Regulations 2005 (IHR) ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นการประเมินร่วมกันระหว่างผู้ประเมินจากภายนอก และผู้ เชี่ยวชาญ
ภายในประเทศในด้านต่าง ๆที่เป็นสมรรถนะซึ่งถูกก าหนดในกฎอนามัย ประเมินทั้งหมด 19 ด้าน (รวม 48 
ตัวชี้วัด) เพ่ือดูศักยภาพในการป้องกันและลดโอกาสในการระบาด (Prevent) การตรวจจับภัยคุกคามให้ได้
รวดเร็ว (Detect) และการตอบโต้ภัยคุกคามอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Response) ต่อภัยต่างๆ ที่อาจ
ท าให้เกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ มี IHR (2005) เป็นกรอบทางกฎหมายส าหรับความ
มั่นคงทางสุขภาพ ดังนี้ 

Prevent ประกอบด้วย 1 ) ด้านกฎหมายนโยบายและงบประมาณ  2) ด้านการ
ประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ 3) ด้านการป้องกันการเกิดและแพร่ระบาดของเชื้อจุลชีพดื้อยา  
4) ด้านการป้องกันการเกิดและแพร่ระบาดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  5) ด้านอาหารปลอดภัย  
6) ด้านชีวนิรภัย และความปลอดภัยทางชีวภาพ 7) ด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน 

Detect ประกอบด้วย 8) ด้านการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ 9) ด้านการพัฒนาระบบ
การเฝ้าระวังให้ทันเวลา 10) ด้านการพัฒนาระบบรายงานโรค 11) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 

Response ประกอบด้วย 12) ด้านการเตรียมความพร้อม 13) ด้านศูนย์ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 14) ด้านการเชื่อมประสานระหว่างภาคส่วนสาธารณสุขและหน่วยงานความมั่นคง 
15) ด้านมาตรการช่วยเหลือทางการแพทย์และสาธารณสุขและการเคลื่อนย้ายก าลังคนด้านบุคลากร  
16) ด้านการสื่อสารความเสี่ยง 

https://ddc.moph.go.th/th/site/office_newsview/view/5846
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Other IHR related hazards and point of entry ประกอบด้วย 17) ด้านการ
พัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ 18) ด้านการจัดการภัยด้านสารเคมี 19) ด้านการจัดการด้านกัมมันตรังสีและ
นิวเคลียร์ 

เกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 1=ไม่มีสมรรถนะ, 2=มีสมรรถนะอย่างจ ากัด 
3=อยู่ระหว่างการพัฒนา, 4=มีสมรรถนะชัดเจน, 5=มีสมรรถนะอย่างยั่งยืน 
  

ผลการประเมินการด าเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency response operations) 
พิจารณาประเด็น ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparedness) 

R 1.1 จัดท าและด าเนินการตามแผนการเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระดับชาติส าหรับภัยหลายประเภท: 3 คะแนน 

R 1.2 มีการจัดท าแผนที่ความเสี่ยงและแผนที่ทรัพยากรส าหรับปัญหาสาธารณสุขท่ีมีความส าคัญ
สูง รวมถึงมีการน าไปใช้ประโยชน์: 3 คะแนน 

ด้านศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (Emergency response operations) 
R 2.1 ความสามารถในการขับเคลื่อนยกระดับการท างานเพ่ือตอบโต้ภาวะปฏิบัติการฉุกเฉิน:  

3 คะแนน 
R 2.2 ขั้นตอนและแผนปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน: 3 คะแนน 
R 2.3 แผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน: 3 คะแนน 
R 2.4 ขั้นตอนการจัดการดูแลผู้ป่วยแต่ละกรณีส าหรับภัยที่เก่ียวข้องกับ IHR: 3 คะแนน 
ผลการประเมินการด าเนินงานด้านการสื่อสารความเสี่ยง 
R 5.1 ระบบสื่อสารความเสี่ยง: 3 คะแนน 
R 5.2 การสื่อสารและการประสานงานภายในและกับองค์กรภาคี: 3 คะแนน 
R 5.3 การสื่อสารสาธารณะ: 3 คะแนน 
R 5.4 การสื่อสารกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ: 3 คะแนน 
R 5.5 การจัดการกับข่าวลือ: 3 คะแนน 

 

Small Success รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 

จังหวัด มีทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
จังหวัด สามารถเฝ้าระวัง ตรวจจับ และ
ประเมินสถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพ
ในพ้ืนที่ได้และสามารถวิเคราะห์ระดับความ
เสี่ยงส าคัญของโรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด
พร้อมทั้งจัดท ารายการทรัพยากรที่ส าคัญ 
จ าเป็นที่จะต้องใช้เพ่ือรับมือโรคและภัยสุขภาพ
ส าคัญ 

- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ระดับจังหวัด กรณีปกติ ตามค าสั่งส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงที่ 10/2562 ลงวันที่ 30 
มกราคม 2562 

- ด าเนินการจัดตารางเวรเฝ้าระวังสถานการณ์การเกิดโรค
และภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตลอดทั้งปี มีการจัดเวร SAT ภาวะปกติ รายสัปดาห์ 
โดยจัดเวร SAT เวรละ 4 คน 

- จัดท าเกณฑโ์รคและภัยสุขภาพหรือเหตุการณ์ผิดปกติ
ต่าง ๆ ตามเกณฑ์ DCIRs ปี พ.ศ.2562 
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Small Success รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 

- บันทึกเหตุการณ์รับแจ้ง/ข้อมูลในระบบตรวจสอบข่าว
การระบาดส าหรับจังหวัด ที่เว็บไซด์  
https://e-eports.boe.moph.go.th/ 
eventbase_prov/user/login/ 

- ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) จัดท า Outbreak 
Verification list (SAT Weekly report) รายสัปดาห์
และจัดท ารายงาน Spot Report ตามเหตุการณ์ที่เข้า
เงื่อนไขเกณฑ์ที่มีความส าคัญสูง DCIR 

- กรณีไม่มีเหตุการณ์เข้าเกณฑ์ DCIR จัดท า  
Zero Report 

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงส าคัญของโรคและภัย
สุขภาพ (Rapid Risk Assessment, RRA) ระดับจังหวัด
ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด สคร.12 
สงขลา จัดประชุมให้ความรู้กับจังหวัดเมื่อ  
15 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยตัวแทน
จากจังหวัด 4 คน (กลุ่มงานยุทธ์ 2 คน, กลุ่มงานควบคุม
โรค 1 คน, กลุ่มงานคุ้มครองฯ 1 คน) 

- วิเคราะห์ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด 
 

Small Success รอบ 9 เดือน 
(ตุลาคม 2561-มิถุนายน 2562) 

ผลการด าเนินงาน 

จังหวัด มีการจัดท ารายชื่ออัตราก าลังคน  
(Surge capacity plan) ของหน่วยงานใน 
ระดับจังหวัด 

- ทีมก าลังคน (HR) จัดท ารายชื่ออัตราก าลังคน (Surge 
capacity plan) เตรียมความพร้อมรองรับเหตุภาวะ
ฉุกเฉิน 4 ระดับ ประกอบด้วย 

- รายชื่ออัตราก าลังคน ระดับ 1 ปกติตาม ICS+ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 

- รายชื่ออัตราก าลังคน ระดับ 2 เพิ่มร้อยละ 10 
- รายชื่ออัตราก าลังคน ระดับ 3 เพิ่มร้อยละ 25-50 
- รายชื่ออัตราก าลังคน ระดับ 4 ร้อยละ 100 

- ทีม Logistic & Stock pilling จัดเตรียมทะเบียนส ารอง
คลังยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นจะต้องใช้รองรับเหตุการณ์
ฉุกเฉินทั้งโรคและภัยสุขภาพ 
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กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุขท่ีมีผลกระทบกับการด าเนินภารกิจของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (ICS&EOC) จะมีการระดมอัตราก าลัง
จากทุกกลุ่มงานในสังกัด ซึ่งในแต่ระระดับมีความต้องการอัตราก าลังที่ต่างกัน ได้แก่ จ านวนร้อยละ 10 ร้อยละ 25 
และทั้งหมดของบุคลากร (ระดับการ Activate ของระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน) 
โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้จัดเตรียมรายชื่ออัตราก าลังคนมอบหมายภารกิจแบ่งแต่ละระดับภาวะ
ฉุกเฉินดังนี้ 

 

ระดับ ลักษณะงาน ก าลังคน 
ภาวะปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การติดตามและประเมินผสถาน
การณ์ต่าง ๆตามภาวะปกติ 

- การจัดท าแผน 
- การส ารองเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และ

เครื่องมือต่าง ๆ 
- การซ้อมแผน 

 
 
 

- ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation 
Awareness Team: SAT) 

- ทีมผู้จัดการงานติดตามและประเมินสถานการณ์ 
(Sat manager) 

- ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการ (EOC manager) 
- ผู้ปฏิบัติงานหลักในศูนย์ปฏิบัติการ (Core EOC 

Staff) 
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Subject matter 

expert) 
 

ระดับ ลักษณะงาน ก าลังคน 
ระดับที่ 1 
 
 
 
 
 

- เฝ้าระวังใกล้ชิดขึ้น 
- ท าการวิเคราะห์ Mission 
- ประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
- พัฒนา IAP 
- เตรียมพร้อมก าลังคน 

 

ก าลังคนจากภาวะปกติ บวก 
- มีการแจ้งและเพ่ิมจ านวนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

(Subject matter expert) เข้ามาร่วมติดตาม
และประเมินสถานการณ์ 

 

 

ระดับ ลักษณะงาน ก าลังคน 
ระดับที่ 2 
 
 
 
 
 

- มีการแต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
- ปฏิบัติการตามโครงสร้างของระบบ

บัญชาการเหตุการณ์ 
- ระบบบัญชาการเหตุการณ์

ปฏิบัติการฉุกเฉินตามแผน Incident 
Action Plan: IAP 

 

ก าลังคนระดับ 1 บวก 
- มีการแจ้งและเพ่ิมจ านวนก าลังคนเข้ามาในระบบ

บัญชาการเหตุการณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ก าลังคนของแต่ละภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
ของกลุ่มงานในหน่วยงาน 
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ระดับ ลักษณะงาน ก าลังคน 
ระดับที่ 3 
 
 
 
 
 

- มีการแต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
- ปฏิบัติการตามโครงสร้างของระบบ

บัญชาการเหตุการณ์ 
- ระบบบัญชาการเหตุการณ์

ปฏิบัติการฉุกเฉินตามแผน Incident 
Action Plan: IAP 

 

ก าลังคนระดับ 1 บวก 
- มีการแจ้งและเพ่ิมจ านวนก าลังคนเข้ามาในระบบ

บัญชาการเหตุการณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
ก าลังคนของแต่ละภารกิจที่ได้รับมอบหมายของ
กลุ่มงานในหน่วยงาน 

 

ระดับ ลักษณะงาน ก าลังคน 
ระดับที่ 4 
 
 
 
 
 
 

- มีการแต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
- ปฏิบัติการตามโครงสร้างของระบบ

บัญชาการเหตุการณ์ 
- ระบบบัญชาการเหตุการณ์

ปฏิบัติการฉุกเฉินตามแผน Incident 
Action Plan: IAP 

 
 

ก าลังคนระดับ 1 บวก 
- ให้ทุกกลุ่มงานหยุดการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่งาน

ส าคัญและจ าเป็นต้องด าเนินการ (Non-critical/ 
Non- essential operations) เพ่ือให้บุคลากร
ทั้งหมดเข้าร่วมปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 

Small Success รอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

ผลการด าเนินงาน 

จังหวัด น าระบบการบัญชาการเหตุการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (ICS) มาใช้จริงอย่างน้อย 
1 ครั้ง กรณีไม่มีเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขเกิดข้ึน ต้องก าหนดการซ้อมแผน 
 

- มีการซักซ้อมเตรียมรับมือสถานการณ์พายุใต้ฝุ่น 
ปาบึก เปิดทุกกล่องภารกิจ วันที่ 4 ม.ค. 2562 
ห้องประชุมชั้น 5 สสจ.พัทลุง 

- ประชุมทางไกล (VDO Conference) สถานการณ์
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ จากพายุโซนร้อนปาบึก 
(PABUK) จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ 16 จังหวัด
ภาคใต้ วันจันทร์ที่ 7 ม.ค. 2562 เวลา 14.00 น. ณ 
ห้อง VDO Conference ชั้น 3 สสจ.พัทลุง 

- ยังไม่ก าหนดการซ้อมแผน 
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3.2 ด้านอุปกรณ์ (Stuff) 

3.2.1 การจัดเตรียมข้อมูลทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน ห้อง EOC&SAT ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง 
 

ล าดับ อุปกรณ์ มีพร้อมใช้ จัดหา หมายเหตุ 
1  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 8 เครื่อง (8 กล่องภารกิจ)   ห้อง EOC 
2  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง+จอภาพขนาดใหญ่ (IC)   ห้อง EOC 
3  คอมพิวเตอร์พกพา 2 เครื่อง   ห้อง EOC 
4 ปรินซ์เตอร์ 1 ตัว   ห้อง EOC 
5 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 5 เครื่อง (ทีม SAT)   ห้อง SAT 
6 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง+จอภาพขนาดใหญ่ 

(ประธาน SAT)  
 ห้อง SAT 

7 คอมพิวเตอร์พกพา 2 เครื่อง   ห้อง SAT 
8 ปรินซ์เตอร์ 1 ตัว   ห้อง SAT 
9 ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์แบบที่ 1 (ขนาด 32 u) 2 ตัว   EOC+SAT 
10 เครื่องส ารองไฟขนาด 3 kva 2 ตัว   EOC+SAT 
11 อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต L2 2 ตัว   EOC+SAT 
12 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย 2 ตัว   EOC+SAT 
13 เครื่องโทรศัพท์สายตรง 2 หมายเลข   EOC+SAT 
14 เครื่องโทรศัพท์ภายใน 2 หมายเลข   EOC+SAT 
15 เครื่องรับ – ส่ง Fax 2 เครื่อง   EOC+SAT 
16 เครื่องสแกนเอกสาร 2 เครื่อง   EOC+SAT 
17 แผนที่     
18 ชุดไวท์บอร์ดอิเล็คทรอนิค 2 ตัว   EOC+SAT 
19 ชุด VDO Conference/ Web 1 ชุด   EOC 
20 จอ LED 50 นิ้ว 2 ตัว    EOC+SAT 
21 อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 30M   EOC+SAT 
22 ชุด Teleconference    
23 ชุดวิทยุสื่อสาร+วิทยุเคลื่อนที่ 33 เครื่อง 

(ระบบสื่อสารส ารอง) 
  สสจ.11+

รพช.+สสอ. 
24 สมาร์ทโฟน+เครื่องส ารองไฟแบบพกพา+อินเตอร์เน็ต   EOC+SAT 
25 ชุดไมโครโฟน + เครื่องขยายเสียง+จอฉาย (มีแล้ว)   ห้อง SAT 
26 อุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพและเสียงแบบHDMI   EOC+SAT 
27 โต๊ะ เก้าอ้ี   ห้อง SAT 
28 กล้องวงจรปิด 2 จุด พร้อมเครื่องบันทึก    
29 ชุดอุปกรณ์ดับเพลิง    
30 อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ    
31 ห้องประชุม 2 ห้อง   EOC+SAT 
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ล าดับ อุปกรณ์ มีพร้อมใช้ จัดหา หมายเหตุ 
32 ตู้เก็บเอกสาร    
33 จัดเตรียมตู้เก็บเครื่อง AED พร้อมชุด AED จ านวน  

30 ชุด รองรับเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติปี 2564  
 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 19 มิถุนายน 2562 

3.2.2 การจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์กรณีฉุกเฉิน ทีม Logistic & Stock pilling จัดเตรียม
ทะเบียนส ารองคลังยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินทั้งโรคและภัยสุขภาพ ตาม List รายการ 
ที่จ าเป็นต้องใช้ให้เพียงพอภายในจังหวัด  

3.3 ด้านระบบงาน (System) หมายถึง ระบบงาน เช่น แผน มาตรฐานการปฏิบัติการ (SOP) 
งบประมาณ 

3.3.1 ผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพของจังหวัด พบว่า อุทกภัย เป็นปัญหา
ที่มีความเสี่ยงสูงล าดับต้นๆ ของจังหวัดพัทลุงจากเหตุภัยจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural & Environment 
Events) ซึ่งเกิดต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี และสร้างความสูญเสียเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุงมีการจัดท าแผนเตรียมความพร้อมรองรับ (All Hazards Plan: AHP) เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
เตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ  
ใช้ในกรณีที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจัดท าแผนรองรับ โดยจัดท าแผนปฏิบัติการส าหรับทุกภัย
อันตราย: All Hazards Plan รองรับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม 
วันที่ประกาศใช้ 2 มกราคม 2562 รองรับการประกาศภาวะฉุกเฉินสถานการณ์ช่วงพายุปาบึก 4-7 มกราคม 2562 
แต่การจัดท าแผนเตรียมความพร้อมรองรับ (All Hazards Plan: AHP) ยังไม่ครอบคลุมทุกโรคและภัยสุขภาพที่เป็น
ปัญหาของจังหวัด 

3.3.2 แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan: BCP) ยังไม่ด าเนินจัดท าแผน BCP 

 4) ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 

ข้อสั่งการ/ ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
- ความไม่ต่อเนื่องของงาน SAT ระดับจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดท าตารางเวร SAT ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการ
แล้วตามแนบท้ายค าสั่งแต่งตั้งทีมตระหนักรู้สถานการณ์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ที่ 10/2562 ลงวันที่ 30 
มกราคม 2562 และมีการจัดเวร SAT ภาวะปกติ รายสัปดาห์ 
ตลอดทั้งปี โดยจัดเวร SAT เวรละ 4 คน ท าหน้าที่ 
Supervisor=1 คน, SAT Manager=1 คน, Incharge 1=1 
คน, Incharge 2=1 คน 

- ตรวจสอบการระบาดย้อนหลังตั้งแต่ week 44 เป็นต้นไป 
ด าเนินการแล้วเสร็จ กรณีไม่มีเหตุการณ์เข้าเกณฑ์ DCIR 
จัดท า Zero Report 

- จัดท าเกณฑ์ DCIR ของระดับจังหวัดเพ่ือใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง ความรุนแรงของโรคหรือภัยสุขภาพ ด าเนินการ
จัดท า DCIR และหลักเกณฑ์การเปิด EOC ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
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5)  สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

- การจัดท าแผนปฏิบัติการควบคุมทุกโรคและภัยสุขภาพ (All Hazard Plan: AHP) ยังไม่ครบทุกโรค
และภัยสุขภาพที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคของจังหวัดพัทลุง 

- การปฏิบัติงานในบทบาท SAT ในการด าเนินการเฝ้าระวัง ตรวจจับและประเมินสถานการณ์การเกิด
โรคและภัยสุขภาพยังต้องการพัฒนาด้านคุณภาพ 

- ยังไม่มีการจัดท าแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan: BCP) 
 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- การรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงส าคัญของโรคและ
ภัยสุขภาพ (Rapid Risk Assessment: RRA) ระดับ
จังหวัดที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดนั้น 
เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติวิเคราะห์ Rapid Risk 
Assessment: RRA เชิงลึกนั้นจังหวัดยังต้องการ
สนับสนุนเชิงเนื้อหาวิชาการเชิงลึก Coaching จากศูนย์
วิชาการในเขต 

- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
: การจัดท า Surge capacity plan จ าเป็นต้องพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพ่ือการบริหารความต่อเนื่องทาง
ภารกิจขององค์กรตามมาตรฐาน ISO 22301 BCMS  

: การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดท าแผนประคองกิจการ 
(Business Continuity Plan: BCP) 

- ขอความอนุเคราะห์ศูนย์วิชาการเขตจัดท า
แผนอบรมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟูให้จังหวัด
สามารถจัดท า Rapid Risk Assessment: 
RRA น าไปสู่การปฏิบัติวิชาการเชิงลึกเพ่ือ
ปรับปรุงการวิเคราะห์โรคและภัยสุขภาพท่ียัง
เป็นปัญหาของจังหวัด พร้อมติดตามประเมิน
การด าเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการบริหารความ
ต่อเนื่องทางภารกิจขององค์กรตามมาตรฐาน 
ISO 22301 BCMS 

- พัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดท าแผนประคองกิจการ 
(Business Continuity Plan: BCP) 

 

7) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 
 

8) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 
 

9) ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายสมใจ หนูฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 โทรศัพท์ที่ท างาน : 074-613127 ต่อ 305  
  โทรศัพท์มือถือ : 081-898-0825   
 E-mail: sojar752@hotmail.com 
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นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์  นิติกรช านาญการ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค   
 โทรศัพท์ที่ท างาน : 074-613127 ต่อ 401  
 โทรศัพท์มือถือ : 086-747-1226   
 E-mail: lerdler@hotmail.com 

 

10) ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงาน 
 นายเฉลิมชัย แป้นน้อย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  โทรศัพท์ที่ท างาน : 074-613127 ต่อ 402   
 โทรศัพท์มือถือ : 081-608-3421 
 โทรสาร : 074-612344   
 E-mail: pom348@gmail.com 
นางสาวสุปราณี พิพัฒน์โสธร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทรศัพท์ที่ท างาน : 074-613127 ต่อ 402 
 โทรศัพท์มือถือ : 082-435-9911 
 โทรสาร : 074-612344   
 E-mail: sudkanung.saw@hotmail.com 
 นางจุรินทร์ เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 โทรศัพท์ที่ท างาน : 074-613127 ต่อ 305
 โทรศัพท์มือถือ : 087-293-5160 
 โทรสาร : 074-612344   
 E-mail: jp_rin@hotmail.com 
นางสาวภคณัฏฐ์ ทองขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

  โทรศัพท์ที่ท างาน : 074-613127 ต่อ 305   
  โทรศัพท์มือถือ : 089-594-9333 
  โทรสาร : 074-612344   
  E-mail: tpakanut@gmail.com 
 

11) วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 19 มิถุนายน 2562 
 

12) หลักฐานประกอบการด าเนินงาน พัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ 

1. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน และศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) ตามค าสั่งส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงที่ 188/2561 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 พร้อมแนบบัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงาน
มอบหมายภารกิจ 1 คน : 1 บทบาทหน้าที่แนบท้ายค าสั่ง 

2. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด กรณีปกติ ตาม
ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขที่ 10/2562 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 และตารางเวรเฝ้าระวังสถานการณ์การเกิด
โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์แนบท้ายค าสั่ง 

3. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดพัทลุง ตามค าสั่งจังหวัดพัทลุง   
ที่ 851/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 พร้อมแนบท้ายรายชื่อผู้ผ่านการอบรม CDCU 

4. DCIR หลักเกณฑ์การเปิด EOC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2562 

mailto:jp_rin@hotmail.com
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5. ทะเบียนรายชื่ออัตราก าลังคน (Surge capacity plan) เตรียมอัตราก าลังคนพร้อมรองรับเหตุ
ฉุกเฉิน ระดับ 1= ปกติ+ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระดับ 2=10% ระดับ 3=25-50% ระดับ 4=100%  

6. ทะเบียนยาและเวชภัณฑ์ส ารองรองรับกรณีเหตุโรคและภัยสุขภาพฉุกเฉิน 
 

13) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และเอกสารอ้างอิง 

1. พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
2. พ.ร.บ. การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 
3. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
4. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2558 
5. พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
6. พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
7. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค การจัดการภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินส าหรับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  
ปีที่พิมพ์ 2560 www.boe.moph.go.th 

8. องค์การอนามัยโลก (World Health Organization 2016). คู่มือการประเมิน Joint external 
evaluation tool: International Health Regulations (2005). 

9. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

  

http://www.boe.moph.go.th/
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ตัวช้ีวัดที่ 6 : อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วย HT ได้รับการวัด
ความดันโลหิตท่ีบ้าน 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ≤ ร้อยละ 2.05 และอัตรากลุ่มสงสัยป่วย
ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 30 

2) สถานการณ์ 

โรคเบาหวาน :  
จากข้อมูล HDC ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 พบว่า คัดกรองเบาหวานประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป 

ร้อยละ 94.29 จ าแนกเป็นกลุ่มปกติร้อยละ 80.29 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 16.90 และกลุ่มสงสัยป่วย ร้อยละ 2.37  
กลุ่มเสี่ยงจ านวน 35,504 คน ได้รับการวินิจฉัยจ านวน 473 คน คิดเป็นร้อยละ 1.26 ในผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 
23,458 คน การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 21,040 คน คิดเป็นร้อยละ 89.69 และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี คิดเป็นร้อยละ 29.05 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี คิดเป็นร้อยละ 29.05 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล HDC ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 จังหวัดพัทลุง มีเป้าหมาย 
คัดกรองเบาหวานประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 197,414 คน ได้รับการคัดกรอง จ านวน 185,264 คน  
คิดเป็นร้อยละ 93.85 จ าแนกเป็นกลุ่มปกติ ร้อยละ 52.88 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 35.93 และกลุ่มเสี่ยงสูง ร้อยละ 
11.70 พบว่าปีนี้มีกลุ่มเสี่ยงและเสี่ยงสูงเพ่ิมขึ้น อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 1.38 ในผู้ป่วย
เบาหวานทั้งหมด 24,015 คน การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 21,020 คน คิดเป็นร้อยละ 87.53 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี คิดเป็นร้อยละ 
28.59 

โรคความดันโลหิตสูง :  
จากข้อมูล HDC พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดพัทลุง มีเป้าหมายการคัดกรองความ

ดันโลหิตประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 168,336 คน ได้รับการคัดกรอง จ านวน 157,519 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 93.57 จ าแนกเป็นกลุ่มปกติ ร้อยละ 53.95 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 33.77 และกลุ่มเสี่ยงสูง ร้อยละ 12.03 
มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด 56,116 คน การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 49229 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.73 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วยดันโลหิตสูง ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้ร้อยละ 43.16  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล HDC ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 พบว่า การคัดกรองความ
ดันโลหิตประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ประชากรเป้าหมาย จ านวน 166,922 คน ได้รับการคัดกรอง จ านวน 
155,787 คน ร้อยละ 93.33 จ าแนกเป็นกลุ่มปกติ ร้อยละ 52.88 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 35.93 และกลุ่มเสี่ยงสูง  
ร้อยละ 11.03 มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด 56,795 คน การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
48786 คน คิดเป็นร้อยละ 85.90 และ มีผู้ป่วยดันโลหิตสูง ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ร้อยละ 
45.90 ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านด้วยตนเอง จ านวน 4,131 คน คิดเป็นร้อยละ 22.45 
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3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

ตัวช้ีวัด : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 18 มิถุนายน 2562 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ≤ 2.05 % เมืองพัทลุง 9,945 187 1.88 

2.44 1.79 1.98 กงหรา 925 14 1.57 
เขต 12 เขาชัยสน 2,918 43 1.47 

2.28 1.62 1.63 ตะโหมด 2,336 31 1.33 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5,577 62 1.11 

2.69 1.91 2.04 ปากพะยูน 3,826 44 1.15 
 ศรีบรรพต 1,923 36 1.87 

ป่าบอน 2,977 32 1.07 
บางแก้ว 2,285 16 0.70 
ป่าพะยอม 2,559 25 0.98 
ศรีนครินทร์ 1,772 23 1.30 
รวม 37,043 513 1.38 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาส 1 37,043 186 0.50 
ไตรมาส 2 37,043 202 0.55 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562  
 

ตัวช้ีวัด : อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล 18 มิถุนายน 2562 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ≥ 30 % เมืองพัทลุง 1,534 687 13.44 

  26.80 กงหรา 212 589 83.43 
เขต 12 เขาชัยสน 429 129 9.03 

  20.15 ตะโหมด 310 231 22.36 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 867 494 17.10 

  19.94 ปากพะยูน 393 240 18.36 
 ศรีบรรพต 278 258 27.92 

ป่าบอน 411 509 37.21 
บางแก้ว 244 297 36.31 
ป่าพะยอม 426 296 20.87 
ศรีนครินทร์ 422 401 28.56 
รวม 5,526 4,131 22.45 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 
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4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

 จังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินการคัดกรองประชากรเป้าหมายอายุ 35 ปีขึ้นไป ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยง/สงสัยป่วย และน ากลุ่มสงสัยป่วยสู่กระบวนการวินิจฉัย และ เพ่ิมมาตรการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ด้วยตนเอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพัทลุง โดยประชุมชี้แจงแนวทางการท า HBPM ได้มีการ
ประเมินตนเองและการออกประเมินติดตามการด าเนินงาน NCD Clinic Plus ในช่วงเดือน มีนาคม 2562 โดย
คณะท างาน เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน และพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคเรื้อรัง  และ
เพ่ือการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ได้มีการร่วมกันก าหนดเป้าหมายและมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงและการป่วย
จากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยมีมาตรการในการลดความเสี่ยงในประชาชน มาตรการคัดกรองค้นหา
ผู้ป่วยรายใหม่ และมาตรการดูแลผู้ป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงการคีย์ข้อมูลให้สมบูรณ์ให้ได้มากที่สุด 

 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
- อัตราประชากร Pre-DM ในเขตรับผิดชอบของปที่ 

ผานมาไดรับการตรวจน้ าตาลซ้ าและไดรับ
ค าแนะน าเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ≥ รอยละ 50 

- ร้อยละ 95.29 

- อัตราประชากรกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง 
ในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน 
≥ รอยละ 10 

- ร้อยละ 22.45 

5) ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

- - 
6)  สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

ตัวชี้วัด อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
เป็นตัวชี้วัดทีต่้องมีการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ คือเครื่องวัดความดันโลหิตทั้งปริมาณและคุณภาพ ต้อง
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน และชี้แจงแนวทางการลงข้อมูล ซึ่งจะด าเนินการชี้แจงระดับจังหวัด 

7) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

พ้ืนที่มีเครื่องวัดความดันโลหิตไม่เพียงพอต้อง
หมุนเวียนกันใช้ 

ขอสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
พ้ืนที่เพ่ือจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต 
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8) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 

9) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 

 
      

ผู้รายงาน นางชะอ้น  ส่งแก้ว 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร 087 475 3131 
E-mail chaon1996@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 18 มิถุนายน 2562 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 : ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้ 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลได้ > รอ้ยละ 40 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม ความดันโลหิตได้ > ร้อยละ 50 

2) สถานการณ์ 

โรคเบาหวาน :  
จากข้อมูล HDC พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 จังหวัดพัทลุง มผีู้ป่วยเบาหวานที่อยู่

ในเขตรับผิดชอบ จ านวน 22,838 คน 24,622 คน และ 23,438 คน ตามล าดับ ได้มีการตรวจ และควบคุม
ระดับน้ าตาล ในภาพของจังหวัดพัทลุง ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี มีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
กล่าวคือปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี คิดเป็นร้อยละ 
21.80 ร้อยละ 25.53 และ ร้อยละ 29.05 ตามล าดับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากข้อมูล HDC ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วย
เบาหวาน จ านวน 24,004 คน ได้รับการตรวจ จ านวน 16,803 คน และเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ดีจ านวน 6,834 คน คิดเป็นร้อยละ 28.47  

โรคความดันโลหิตสูง :  
จากข้อมูล HDC พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วยความดันโลหิต

สูงที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ จ านวน 52,290 คน 55,955 คน และ 56,116 คน ตามล าดับ ได้มีการตรวจอย่างน้อย 
2 ครั้ง และควบคุมระดับความดันโลหิต และในภาพของจังหวัดพัทลุงผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้ดี มีแนวโน้มที่ดีขึ้น กล่าวคือ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 29.40 ร้อยละ 38.25 และร้อยละ 43.16 ตามล าดับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพัทลุง จากข้อมูล HDC ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 มีผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงจ านวน 56,784 คน ได้มีการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง จ านวน 26,128 คน และ มีผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูง สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี จ านวน 26,066 คิดเป็นร้อยละ 45.90 ปีนี้ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงสามารถคุมดีกว่าปี 2559 - 2561 
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3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลได้  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 18 มิถุนายน 2562 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ > รอ้ยละ 

40 
เมืองพัทลุง 5,802 2,081 35.87 

20.55 23.00 26.91 กงหรา 1,527 642 42.04 
เขต 12 เขาชัยสน 2,118 257 12.13 

18.49 19.94 21.22 ตะโหมด 1,255 356 28.38 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 4,705 916 19.47 

21.80 25.53 29.05 ปากพะยูน 2,303 693 30.09 
 ศรีบรรพต 831 354 42.60 

ป่าบอน 1,825 491 26.90 
บางแก้ว 1,216 403 33.14 
ป่าพะยอม 1,339 384 28.68 
ศรีนครินทร์ 1,083 257 27.73 
รวม 24,004 6,834 28.47 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 18 มิถุนายน2562 
 
ตัวช้ีวัด : อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 18 มิถุนายน 2562 
2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ≥ ร้อยละ 
50 

เมืองพัทลุง 1,4341 6,153 42.90 
  41.74 กงหรา 3,232 2,050 63.43 

เขต 12 เขาชัยสน 4,361 2,114 48.48 
  33.39 ตะโหมด 2,908 1,397 48.04 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 10,930 4,374 40.02 
  43.16 ปากพะยูน 5,490 3,004 54.72 

 ศรีบรรพต 2,040 1,073 52.60 
ป่าบอน 4,408 1,876 42.56 
บางแก้ว 2,884 1,354 47.12 
ป่าพะยอม 3,429 1,470 42.87 
ศรีนครินทร์ 2,760 1,196 43.32 
รวม 56784 26,066 45.90 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 18 มิถุนายน2562 
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4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ จังหวัดพัทลุง เรื่องร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลได้ > ร้อยละ 40 และร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม ความดัน
โลหิตได้ > ร้อยละ 50 เป็นเรื่องที่ผู้บริหารของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและผู้บริหารระดับอ าเภอให้
ความส าคัญจึงได้มีการท าข้อตกลงร่วมกัน และได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือติดตามผล
การด าเนินงานของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ผ่านมา และพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบบริการสาขา
โรคเรื้อรัง และเพ่ือการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ได้มีการร่วมกันก าหนดเป้าหมายและมาตรการเพ่ือลดความ
เสี่ยงและการป่วยจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งงวดแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพัทลุง 
มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี คิดเป็นร้อยละ 16.08 และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้ดี คิด
เป็นร้อยละ 19.84  

จังหวัดพัทลุง ได้มีจัดประชุมคณะกรรมการ Service plan NCD ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานระดับ
อ าเภอ/รพ. เพ่ือถ่ายทอดนโยบาย ตัวชี้วัด การก ากับติดตามงานผ่านระบบ HDC และ รพ. มีการประเมินตนเอง
ประเด็น NCD clinic plus เพ่ือประเมินระบบและผลลัพธ์ และส่งเครือข่ายโรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาล  
ควนขนุน โรงพยาบาลปากพะยูน เข้าประกวด NCD clinic plus ระดับเขต เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 

 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
- อ าเภอมีแผนในการตรวจ HbA1c - มีแผนด าเนินงานทุกอ าเภอ 
- มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลป่วย - มีการสื่อสารทาง line กลุ่ม ในการตรวจสอบ/ลบ

ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกจากระบบ 43 แฟ้ม 

5) ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

- - 
6) สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

 ปัญหาการบันทึกข้อมูลใน 43 แฟ้ม และการตรวจสอบข้อมูลในระบบ HDC ยังเป็นปัญหาท าให้
ข้อมูลมีน้อยกว่าความเป็นจริง ซึ่ง สสจ.พัทลุง จะมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบ  
IT/NCD ในจังหวัด ท าให้สามารถพัฒนาข้อมูลผู้ป่วยเข้าสู่ระบบมากขึ้น  

 

7) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

  
 

8) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- 
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9) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

จากการเข้าประกวด NCD clinic plus ระดับเขต เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลพัทลุง
ชนะเลิศการประกวดประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ่และได้เป็นตัวแทนเขตประกวด NCD clinic plus Award 
ปี 2562 ในระดับประเทศระหว่าง วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 นี้ 

      
ผู้รายงาน นางชะอ้น  ส่งแก้ว 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร 087 475 3131 
e-mail chaon1996@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 18 มิถุนายน 2562 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 : ร้อยละของ รพ. ท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ได้แก่ รพศ./รพท./รพช. มีการพัฒนาอนามัย 
สิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 

2) สถานการณ์ 

จังหวัดพัทลุง มีโรงพยาบาลจ านวน 11 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง และ
โรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & 
CLEAN Hospital  

3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 18 มถิุนายน 2562 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ - ผ่านเกณฑ์ฯ 

ระดับพ้ืนฐาน
ขึ้นไป ร้อยละ 
100 

- ผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีข้ึนไป  
ร้อยละ 80 

เมืองพัทลุง 1 1= ดีมาก* 100 
   กงหรา 1 1=ดี 100 

เขต 12 เขาชัยสน 1 1=ดี 100 
   ตะโหมด 1 1=พ้ืนฐาน 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 1=ดีมาก* 100 
11 11 11 ปากพะยูน 1 1= ดี 100 

 ศรีบรรพต 1 1=ดี 100 
ป่าบอน 1 1=ดี 100 
บางแก้ว 1 1=ดีมาก 100 
ป่าพะยอม 1 1=ดี 100 
ศรีนครินทร์ 1 1=ดีมาก* 100 
รวม 11 11 100 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61-ธ.ค.61) 
11 11 100 

ไตรมาส 2 
(ต.ค.61-มี.ค.62) 

11 11 100 

ที่มา : ผลการตรวจประเมินรับรองโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 

สนับสนุนให้โรงพยาบาลมีการด าเนินงาน โดยมอบนโยบายให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
เพ่ือบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนา GREEN & CLEAN Hospital อย่างต่อเนื่อง 
จากทุกภาคส่วนของโรงพยาบาล โดยผ่านทางคณะกรรมการ GREEN & CLEAN Hospital และการตรวจ
ประเมินแนะน าจาก สสจ อย่างต่อเนื่อง 
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Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป 

ร้อยละ 100 
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 (11 แห่ง) 
 

ร้อยละ 90.91 (10 แห่ง) 

5) ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

1. ควรท าแผนและประเมินรับรองมาตรฐานงาน 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

- มีการบูรณาการแผนและออกประเมินมาตรฐาน
ร่วมกันกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ให้ด าเนินการตามมาตรฐานการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดขยะ
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 

- ได้ตรวจประเมินแนะน าแก่โรงพยาบาลให้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

3. การเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจาก รพ.สต. ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

- ให้ค าแนะน าแก่โรงพยาบาลเพ่ือก าชับ รพ.สต. ใน
พ้ืนที่บริการได้ปรับปรุงและด าเนินการให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

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

การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจาก รพ.สต. ไปยังที่พักขยะของ รพท/รพช. ยังไม่มีรถเก็บขนขยะ
โดยเฉพาะ  

7) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- ระบบบ าบัดน้ าเสียของ รพ. บางแห่งเก่า ช ารุด 
ท าให้ประสิทธิภาพในการใช้งานน้อยลง 

- ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือก่อสร้างระบบใหม่ 
ตามรูปแบบและขนาดการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน 

 

8) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 

9) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- พลังงานแสงอาทิตย์พิชิต Thailand 4.0 (โรงพยาบาลควนขนุน) 
- การพัฒนาระบบบัดน้ าเสียให้คุณภาพน้ าได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน (รพ. ปากพะยูน) 
 

ผู้รายงาน  นายมานพ รามทอง 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร  083-6545969  
E-mail  manop7657@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 19 มิถุนายน 2562 

  



  วิสัยทัศน์  :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 108 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 

ตัวช้ีวัดที่ 9 : โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

ผู้ที่สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน” และเลิกสูบบุหรี่ได้ 

2) สถานการณ์ 
สถานการณ์การควบคุมยาสูบจังหวัดพัทลุง พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

พ.ศ.2550 พ.ศ.2554 พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2560 ร้อยละ 24.61 24.09 23.20 และ 23.76 ตามล าดับ 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ) 

3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

ตารางที ่3.9.1  จ านวนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการฯ และรับการคัดกรอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อ าเภอ 
จ านวน อสม. 

ปี 2561 
เป้าหมายฯ  

(อสม 1 คน: ต่อผู้สูบ 3 คน) 
ผลงานการคัดกรอง 

จ านวน ร้อยละ 
เมืองพัทลุง 2,124 6,372 27,204 426.93 
กงหรา 764 2,292  4,285 186.52 
เขาชัยสน 982 2,946 9,042 306.92 
ตะโหมด 585 1,755 2,451 139.66 
ควนขนุน 1,731 5,193 19,415 373.87 
ปากพะยูน 1,100 3,300 15,287 463.24 
ศรีบรรพต 472 1,416 41,05 289.90 
ป่าบอน 951 2,853 11,231 393.66 
บางแก้ว 504 1,512 5,911 390.94 
ป่าพะยอม 702 2,106 10,952 520.04 
ศรีนครินทร์ 649 1,947 3,187 163.69 

รวม 10,564 31,692 113,070 356.78 
เขต 12 63,259 189,777 1,251,309 659.36 
ประเทศ 1,040,000 3,120,000 17,188,808 550.92 

ตารางที ่3.9.2  ผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการฯ และเลิกสูบบุหรี่ได้ (อสม.1 คน : ผู้สูบบุหรี่ 3 คน) 

อ าเภอ 
เป้าหมายฯ 

(อสม 1 คน : ต่อผู้สูบ 3 คน) 

ผลงานร่วมโครงการ 60 - 62 ผลงานเลิกสูบ 60 - 62 
ผู้สูบได้รับการ

บ าบัด 
ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เมืองพัทลุง 6,372 4,256 66.79 9 0.14 
กงหรา 2,292 1,137 49.61 11 0.48 
เขาชัยสน 2,946 359 12.19 0 0 
ตะโหมด 1,755 544 31.00 0 0 
ควนขนุน 5,193 3,812 73.41 20 0.39 
ปากพะยูน 3,300 4,937 149.61 23 0.70 
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อ าเภอ 
เป้าหมายฯ 

(อสม 1 คน : ต่อผู้สูบ 3 คน) 

ผลงานร่วมโครงการ 60 - 62 ผลงานเลิกสูบ 60 - 62 
ผู้สูบได้รับการ

บ าบัด 
ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ศรีบรรพต 1,416 666 47.03 0 0 
ป่าบอน 2,853 2,231 78.20 5 0.18 
บางแก้ว 1,512 996 65.87 3 0.20 
ป่าพะยอม 2,106 2,528 120.04 8 0.38 
ศรีนครินทร์ 1,947 147 7.55 3 0.15 

รวม 31,692 21,613 68.20 84 0.27 
เขต 12 189,777 354.068 186.57  4,831 2.54 
ประเทศ 3,120,000 3,161,460 101.33 1,38,985 4.45 

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

1. จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานบุหรี่ของ รพ.สต./สสอ./รพช./รพท. เพ่ือชี้แจงการด าเนินงานและ
การคีย์ข้อมูลระบบ 43 แฟ้ม (Seccialpp) โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 18 ตุลาคม 2561 

2. ถ่ายทอดนโยบาย แนวทาง และองค์ความรู้ แก่คณะกรรม อสม. ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2561 (โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) 

3. ถ่ายทอดนโยบาย แนวทาง และองค์ความรู้ แก่คณะกรรมการ อสม.ระดับอ าเภอ เมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2562 (โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) 

4. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพการบ าบัดรักษาแก่ผู้รับผิดชอบงานระดับ รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงาน 
NCD/คลินิกให้ค าปรึกษา โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน 15 พฤษภาคม 2562 

5. อสม.ที่สูบบุหรี่และเป็นคณะกรรมการ อสม.ทุกระดับ ทุกคนเข้าร่วมโครงการฯ 
6. อสม.ส ารวจ ค้นหาผู้สูบบุหรี่ ขอให้เข้าร่วมโครงการ (อสม. 1 คน ต่อ ผู้สูบบุหรี่ 3 คน) 
7. อสม.ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ผ่านแบบ อสม .1 ให้ รพ.สต. เพ่ือเข้าสู่ขบวนการ

บ าบัดรักษาและเจ้าหน้าที่รายงานผ่านระบบ HDC 
8. คณะกรรมการชมรม อสม. ที่เลิกสูบบุหรี่ได้ (6, 9 เดือน) ได้รับมอบเกียรติบัตรและเป็น อสม.

ต้นแบบ 
9. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว การประชุมประจ าเดือน  

อสม. และการการประชุมประจ าเดือน ใน คปสอ. และ กวป.ระดับจังหวัด 
 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
มีจ านวนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการฯ 

เป้าหมาย 31,692 คน 
- จ านวนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 21,613 คน  

(68.20 %) 
- เลิกบุหรี่ 6 เดือน จ านวน 84 คน (0.27 % ของเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมโครงการ)  
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5) ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

- -  

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

ประเด็นส าคัญที่ท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

การด าเนินการ 

- การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง - เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ในระดับ
หมู่บ้าน ต าบลฯ โดยแกนน า อสม. แกนน าชุมชน 

- การเชิญชวน ชักชวน ให้ผู้สูบบุหรี่เข้าร่วม
โครงการฯ เพ่ือเลิกสูบยาสูบยาก ซับซ้อน ต้องใช้
ทักษะและเวลา 

- พัฒนาแกนน าระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/และ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเชิงรุก  

- ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและการบ าบัดรักษา
บางส่วน ยังไม่ได้บันทึกลงใน HDC และขาดการ
ติดตามของหน่วยบริการ 

- เน้นการติดตามเสริมพลังแก่ผู้รับผิดชอบงาน
หน่วยบริการที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและน าข้อมูลน าเสนอในที่ประชุม กวป. 

 
 

7) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

- 

8)  ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 

9)  ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 
       

ผู้รายงาน นายไพฑูรย์  จิตไชยรักษ์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร 081 957 3363 
E-mail jitchairak@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 19 มิถุนายน 2562 

 


