
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน 
กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2562

รอบที่ 2 จังหวัดปัตตานี
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ประเด็นในการตรวจราชการและนเิทศงาน (6 ประเด็นหลกั/9 KPIs)

ประเด็น จ านวนตัวชี้วัด ผ่าน

1. กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (Mother & Child Health) 2 ไม่ผ่าน

2. GREEN & CLEAN Hospital 1 ผ่าน

3. กลุ่มวัยสูงอายุ 1 ผ่าน

4. NCD 1 ผ่าน

5. ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 1 ผ่าน

6. กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 1 ผ่าน

ประเด็นเพ่ิมเติม - เลิกบุหรี่
- DM / HT ที่ควบคุมได้

2
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

รวม 9 ผ่าน 5 ไม่ผ่าน 4



สิ่งดีดี
1.Clinic ANC High risk โรงพยาบาลหนองจิก มีระบบเชื่อมโยงครบวงจร
(ระบบข้อมูลและระบบการติดตามหญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง )ภายใต้การน าของแพทย์

2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสายบรุี มีระบบการดแูลและตดิตามหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงใหก้าร
เข้าถึงวิธีคุมก าเนิดก่ึงถาวรเพิม่มากขึ้น 
3.คุณภาพของคณะกรรมการ MCH BOARD ระดับจว.และอ าเภอเขม้แข็ง พัฒนาเครือขา่ยแม่และเดก็ 
ผ่านการรบัรองมาตรฐาน PNC และก ากับติดตามงานอย่างต่อเนื่อง

หัวข้อ : 1.1 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัด : 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไม่เกิน  35 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)



ร้อยละการคัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2562
รอบ 1 คัดกรองแม่รายใหม่ = 2,934 ราย พบภาวะเสี่ยงทั้งหมด = 487  ราย คิดเป็นร้อยละ 16.59
รอบ 2 คัดกรองแม่รายใหม่ = 5,636  ราย พบภาวะเสี่ยงทั้งหมด = 806 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.30

ปี 62 คัดกรองภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 22.15 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 18 )
เมื่อใกล้คลอด พบภาวะซีดลดลง คิดเป็นร้อยละ11.23 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10)





พบวา่ : พท.มกีารด าเนนิการ แตม่ปีญัหาการลงบนัทกึขอ้มลู  ทีม่า : HDC 13ม.ิย. 62

รอ้ยละ 91-100

รอ้ยละ 81-90

< รอ้ยละ 80.00

คา่มธัยฐานไอโอดนีในปสัสาวะ 
(ไมโครกรมัตอ่ลติร) ปกติไมน่อ้ยกวา่ 150 ไมโครกรมั / ลติร

ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก เป้าหมาย ร้อยละ 100

ยะหริง่

ปะนาเระ

สายบรุ ี

ไม้
แกน่กะพอ้

มายอ

ทุง่ยางแดง

ยะรงั

เมอืง
ปตัตานี

หนองจกิ

โคกโพธิ์
แม่
ลาน

อ าเภอ ร้อยละ
เมืองปัตตานี 62.64
โคกโพธิ์ 59.ถ-
หนองจิก 74.77
ปะนาเระ 63.34
มายอ 81.51
ทุ่งยางแดง 63.73
สายบุรี 70.56
ไม้แก่น 88.31
ยะหริ่ง 76..89
ยะรัง 62.37
กะพ้อ 76.89
แม่ลาน 81.27
จ.ปัตตานี 68.91
เขต12 70.16
ประเทศ 74.59



ร้อยละของการเยี่ยมหลังคลอดในหญิงหลังคลอด ปี 2562 เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 

•การลงบันทึกข้อมูลไม่ real time 

ยะหริ่ง

ปะนาเระ

สายบุรี

ไม้แก่นกะพ้อทุ่งยางแดง

มายอ

ยะรัง 

เมืองปัตตานี

หนองจิก

โคกโพธิ์
แม่ลาน

หนองจิก

อ าเภอ
ร้อยละ

รอบ1 รอบ 2

เมืองปัตตานี 64.32 69.88
โคกโพธิ์ 47.79 43.63
หนองจิก 46.38 66.67
ปะนาเระ 59.62 57.09
มายอ 78.53 80.26
ทุ่งยางแดง 29.41 41.43
สายบุรี 24.62 51.67
ไม้แก่น 66.67 54.95
ยะหริ่ง 56.42 73.7
ยะรัง 46.36 62.42
กะพ้อ 16.98 31.11
แม่ลาน 11.11 45.59

48.61 62.43

•ข้อมูล HDC  13  มิ.ย. 62



 มากกว่า 41 : แสนการเกิดมีชีพ
 31 - 40 : แสนการเกิดมีชีพ
 21 - 30 : แสนการเกิดมีชีพ
 ไม่เกิน20 : แสนการเกิดมีชีพ

หัวข้อ : 1.1 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัด : 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไม่เกิน  35 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)

ยะหริ่ง

ปะนาเระ

สายบุรี

ไม้แก่นกะพ้อทุ่งยางแดง

มายอ

ยะรัง 

เมืองปัตตานี

หนองจิก

โคกโพธิ์
แม่ลาน

7 ราย , MMR=99.28 ข้อค้นพบ โอกาสในการพัฒนา
1.มีมารดาตายจาก  PPH และการส่งต่อ 1 ราย -ปรับมาตรการและแนวทางการดูแล PPH และ

การส่งต่อ และจัดหาเลือดส ารอง ในทุกรพช.
-พัฒนาการใชC้ondom Balloon Tamponade
ในรพช.

2.หญิงตั้งครรภ์ได้รับยา Triferdine ต่ ากว่า

เป้าหมาย ร้อยละ 68.68

พท.ด าเนินการ แต่มีปัญหาการลงบันทึกข้อมูล

3.ความครอบคลุมการได้รับยาTriferdineใน

หญิงหลังคลอดร้อยละ 94.28

4.Urine Iodine ในหญิงตั้งครรภ์ มีแนวโน้ม

ลดลง

-จังหวัดท าความเข้าใจในการลงบันทึกข้อมูล ในการ
กับผู้รับผิดชอบทุกระดับ ต้องควบคุมก ากับติดตาม
ให้บันทึก อย่างต่อเนื่อง

-รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้หญิงตั้งครรภ์ ได้
รับประทานยาเสริมไอโอดีนและ เลือกใช้เกลือที่มี
ส่วนผสมไอโอดีนในครัวเรือน

5. การเย่ียมหลังคลอด   ต่ ากว่าเป้าหมาย (65)
รอบ 1 ร้อยละ 48.6 , รอบ 2 ร้อยละ 62.43
การลงบันทึกข้อมูลไม่ real time 
ตายท่ีบ้าน 2 ราย

-จังหวัดท าความเข้าใจในการลงบันทึกข้อมูล ใน
การเย่ียมหลังคลอดและผู้รับผิดชอบทุกระดับ ต้อง
ควบคุมก ากับติดตามให้ลงบันทึกและลงเยี่ยมตาม
มาตรฐานเน้นการเยี่ยมหญิงที่มีภาวะเสี่ยง ทุกราย

หนองจิก

1

2
1 1

2



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

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่6 มถินุายน 2562

เมอืง
ปตัตานี

โคกโพธิ์ หนองจกิ ปะนาเระ มายอ
ทุง่ยาง
แดง

สายบรุ ี ไมแ้กน่ ยะหริง่ ยะรงั กะพอ้ แมล่าน จ.ปตัตานี เขต 12 ประเทศ

ตรวจราชการรอบที ่1 98.18 87.87 98.65 96.28 96.07 98.34 85.19 90.75 95.61 98.71 97.79 88.37 95.19 95.03 92.46

ตรวจราชการรอบที ่2 96.16 89.29 95.14 86.57 94.41 97.92 79.45 89.71 94.36 97.54 93.33 87.17 92.69 92.77 89.56

70

85

100

รอ้ยละคดักรอง

เมอืง
ปตัตานี

โคกโพธิ์ หนองจกิ ปะนาเระ มายอ
ทุง่ยาง
แดง

สายบรุ ี ไมแ้กน่ ยะหริง่ ยะรงั กะพอ้ แมล่าน จ.ปตัตานี เขต 12 ประเทศ

ตรวจราชการรอบที ่1 26.22 18.35 27.89 27.07 13.74 28.45 11.59 36.94 28.22 32.44 25.34 28.95 24.94 27.44 23.39

ตรวจราชการรอบที ่2 23.78 25.69 28.30 27.39 20.54 32.36 13.53 33.76 29.39 29.75 27.76 29.13 25.79 28.44 25.35

10

25

40

รอ้ยละสงสยัลา่ชา้



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

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่6 มถินุายน 2562

เมอืง
ปตัตานี

โคกโพธิ์ หนองจกิ ปะนาเระ มายอ
ทุง่ยาง
แดง

สายบรุ ี ไมแ้กน่ ยะหริง่ ยะรงั กะพอ้ แมล่าน จ.ปตัตานี เขต 12 ประเทศ

ตรวจราชการรอบที ่1 98.74 98.17 97.13 94.56 94.23 96.04 87.21 91.38 98.37 98.49 89.29 93.18 96.68 96.90 94.91

ตรวจราชการรอบที ่2 92.43 88.74 92.27 89.00 85.59 88.93 81.94 83.02 84.78 92.23 85.29 81.44 88.93 92.50 89.93

80

90

100

รอ้ยละตดิตามได้

เมอืง
ปตัตานี

โคกโพธิ์ หนองจกิ ปะนาเระ มายอ
ทุง่ยาง
แดง

สายบรุ ี ไมแ้กน่ ยะหริง่ ยะรงั กะพอ้ แมล่าน จ.ปตัตานี เขต 12 ประเทศ

ตรวจราชการรอบที ่1 99.67 99.49 99.20 98.53 99.21 98.87 98.38 96.82 99.26 99.27 96.83 98.03 99.06 98.86 98.48

ตรวจราชการรอบที ่2 98.20 97.04 97.66 96.99 96.98 96.29 97.43 94.27 95.28 97.47 94.90 94.29 97.00 97.55 97.11

80

90

100

รอ้ยละสมวยั



ทีม่าขอ้มูล: HDC
ณ วนัที ่ 8 มกราคม 2562

รอ้ยละ 60 ของเด็กพฒันาการลา่ชา้ไดร้บัการกระตุน้พฒันาการดว้ยTEDA 4I

รอบที ่2 สงสยัลา่ชา้สง่ตอ่ทนัที ่ จ านวน 40 ราย  ไมส่มวยัหลงักระตุน้ DSPM 2 จ านวน  17  ราย

เป้าหมาย 

กระตุน้

อยูร่ะหวา่งการตดิตาม

ไมพ่บลา่ชา้(ควรทบทวน)

ขาดการตดิตาม

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

เด็กพัฒนาการลา่ชา้ทัง้หมด 24  ราย 57ราย

มากระตุน้พัฒนาการ 5คน (20.83%) 21 คน (36.84% )

อยูร่ะหวา่งการตดิตาม 8คน (33.33%) 12 คน   (21.05%)

ตดิตามไมไ่ด ้ 11 คน (45.84%) 24 คน (42.1%)

ทีม่าขอ้มูล: HDC
ณ วนัที ่ 11 มถินุายน  2562

สิง่ทีพ่บ ขอ้เสนอแนะ

-ขาดการตดิตามเด็ก
พัฒนาการลา่ชา้กลบัมา
กระตุน้

-ผูรั้บผดิชอบงานระดบัจังหวัดก ากับตดิตาม การสง่ตอ่ 
TEDA4I และคนืขอ้มลูระบบขอ้มลู 43 แฟ้ม Data Exchange
ใหพ้ืน้ทีต่ดิตามเด็กลา่ชา้มากระตุน้
-จัดทมีพีเ่ลีย้งในการตดิตามพืน้ทีด่ าเนนิการไมค่รอบคลมุ

ยะหริง่

ปะนาเระ

สายบรุ ี

ไมแ้กน่กะพอ้

มายอ
ยะรงั

เมอืง
ปตัตานี

หนองจกิ

โคกโพธิ์

แมล่าน

ทุง่ยางแดง



ขอ้มลูการเจรญิเตบิโตเด็กปฐมวยั
เปรยีบเทยีบไตรมาส 2 ปี 61 และไตรมาส 2 ปี 62

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่6 มถินุายน 2562

เมอืง
ปตัตาน ี

โคกโพธิ์ หนองจกิ ปะนาเระ มายอ 
ทุง่ยาง
แดง 

สายบรุ ี ไมแ้กน่ ยะหริง่ ยะรงั กะพอ้ แมล่าน 
จ.

ปตัตาน ี
เขต 12 ประเทศ 

ไตรมาส 2 ปี 61 82.18 61.44 74.29 73.57 73.17 81.13 81.01 85.20 80.57 83.19 70.63 72.21 77.68 71.25 66.63

ไตรมาส 2 ปี 62 92.86 83.58 88.67 84.09 84.44 81.22 81.84 89.55 86.95 91.14 62.86 71.86 86.47 81.96 76.23

60

80

100

รอ้ยละการช ัง่น า้หนกั/วดัสว่นสงู

เมอืง
ปตัตาน ี

โคกโพธิ์ หนองจกิ ปะนาเระ มายอ 
ทุง่ยาง
แดง 

สายบรุ ี ไมแ้กน่ ยะหริง่ ยะรงั กะพอ้ แมล่าน 
จ.

ปตัตาน ี
เขต 12 ประเทศ 

ไตรมาส 2 ปี 61 9.44 14.23 6.82 11.44 11.31 16.11 15.75 8.37 11.55 9.91 8.91 19.14 11.19 10.89 10.14

ไตรมาส 2 ปี 62 5.88 11.29 9.96 17.48 27.15 18.12 19.33 31.55 9.29 14.17 36.01 27.03 14.73 16.39 15.82

0

20

40

รอ้ยละเด็กเตีย้ (ไมเ่กนิรอ้ยละ 10)



ขอ้มลูภาวะทพุโภชนาการเด็กปฐมวยั
เปรยีบเทยีบไตรมาส 2 ปี 61 และไตรมาส 2 ปี 62

ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่6 มถินุายน 2562

เมอืง
ปตัตาน ี

โคกโพธิ์ หนองจกิ ปะนาเระ มายอ 
ทุง่ยาง
แดง 

สายบรุ ี ไมแ้กน่ ยะหริง่ ยะรงั กะพอ้ แมล่าน 
จ.

ปตัตาน ี
เขต 12 ประเทศ 

ไตรมาส 2 ปี 61 5.22 8.83 6.47 7.17 4.21 5.57 7.26 3.48 6.58 6.67 4.06 5.73 6.18 5.93 5.20

ไตรมาส 2 ปี 62 3.86 6.33 5.53 4.89 6.00 4.96 7.53 5.07 5.56 7.56 7.28 5.52 5.80 6.40 5.99

0

5

10

รอ้ยละเด็กผอม(ไมเ่กนิรอ้ยละ 5)

เมอืง
ปตัตาน ี

โคกโพธิ์ หนองจกิ ปะนาเระ มายอ 
ทุง่ยาง
แดง 

สายบรุ ี ไมแ้กน่ ยะหริง่ ยะรงั กะพอ้ แมล่าน 
จ.

ปตัตาน ี
เขต 12 ประเทศ 

ไตรมาส 2 ปี 61 4.60 6.21 2.96 3.76 2.02 3.61 3.59 2.63 3.65 2.78 2.03 7.27 3.67 5.93 7.90

ไตรมาส 2 ปี 62 2.08 3.96 4.35 6.77 7.13 4.96 9.86 15.09 2.95 6.34 13.80 9.49 5.68 6.40 10.47

0

8

16

รอ้ยละเด็กอว้น(ไมเ่กนิรอ้ยละ 10)



ขอ้มลูภาวะทพุโภชนาการเด็กปฐมวยั
ไตรมาส 2 ปี 62

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่6 มถินุายน 2562

เมอืง
ปตัตาน ี

โคกโพธิ์ หนองจกิ ปะนาเระ มายอ 
ทุง่ยาง
แดง 

สายบรุ ี ไมแ้กน่ ยะหริง่ ยะรงั กะพอ้ แมล่าน 
จ.

ปตัตาน ี
เขต 12 ประเทศ 

รอ้ยละสงูดสีมสว่น 80.96 69.97 70.32 66.88 50.76 57.26 57.87 58.89 71.18 69.78 49.73 54.10 67.86 57.40 59.18

40

65

90

รอ้ยละสงูดสีมสว่น(รอ้ยละ 57)



รอ้ยละของเด็กแรกเกดิ - ต า่กวา่ 6 เดอืน กนินมแมอ่ยา่งเดยีว ปีงบประมาณ 2562

 รอ้ยละ 50 ขึน้ไป
 รอ้ยละ 30 - 49.99
ต า่กวา่รอ้ยละ 30

ทีม่า : รายงาน  HDC ณ วนัที ่6 มถินุายน 2562

อ าเภอ ร้อยละ
เมืองปัตตานี 47.93
โคกโพธิ์ 8.37
หนองจิก 31.96
ปะนาเระ 17.48
มายอ 86.94
ทุ่งยางแดง 77.27
สายบุรี 31.97
ไม้แก่น 68.18
ยะหริ่ง 8.05
ยะรัง 17.13
กะพ้อ 82.35
แม่ลาน 31.91

จ.ปัตตานี 30.39 
เขต12 49.22

ประเทศ
57.78

ยะหริง่

ปะนาเระ

สายบรุ ี

ไมแ้กน่กะพอ้

มายอ
ยะรงั

เมอืงปตัตานี

หนองจกิ

โคกโพธิ์

แมล่าน

ทุง่ยางแดง



ร้อยละกลุ่มมีฟันผุในฟนัน้ านมจังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2562

อ าเภอ ร้อยละเด็กอายุ 18 เดือน

เมืองปัตตานี 12.73

โคกโพธิ์ 27.00

หนองจิก 12.00

ปะนาเระ 7.81

มายอ 12.82

ทุ่งยางแดง 4.44

สายบุรี 10.41

ไม้แก่น 18.75

ยะหริ่ง 12.60

ยะรัง 8.47

กะพ้อ 3.41

แม่ลาน 8.11

จ.ปัตตานี 11.40

เขต12 5.98

ประเทศ 4.81 ทีม่า : รายงาน  HDC ณ วนัที ่6 มถินุายน 2562

รอ้ยละเด็กกลุม่อาย ุ3 ปีม ี
ฟนัผใุนฟนัน า้นม 

51.16

45.50 

48.00 

43.88 

51.27 

42.72 

34.70 

65.52 

54.48

31.04 

51.11 

26.09 

46.10

43.80 

28.74

ยะหริง่

ปะนาเระ

สายบรุ ี

ไม้
แกน่กะพอ้

มายอยะรงั

เมอืง
ปตัตานี

หนองจกิ

โคกโพธิ์
แม่
ลาน

ทุง่ยางแดง

 นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 
 รอ้ยละ 40 - 44.99
มากกวา่รอ้ยละ 45

รอ้ยละเด็กกลุม่อาย ุ3 ปีมฟีนัผใุนฟนัน า้นม 
จงัหวดัปตัตาน ีปีงบประมาณ 2562

(เป้าหมายไมเ่กนิรอ้ยละ 40)



การสง่เสรมิใหเ้ด็กปฐมวยั สงูด ีสมสว่น

กลุม่วยัเจรญิพนัธุ ์ 

- ดแูลใหม้นี า้หนกัตวัทีเ่หมาะสม

- ไมม่ภีาวะซดี (การใหย้าเสรมิธาตเุหล็ก สปัดาหล์ะ 1 เม็ด )

- เมือ่พรอ้มต ัง้ครรภ ์ ไดร้บัยาเสรมิธาตเุหล็กและโฟเลต

กลุม่ต ัง้ครรภ ์

- ไมม่ภีาวะซดี

-ไมข่าดไอโอดนี  ธาตเุหล็ก  โฟลกิ (การไดร้บัยาเสรมิ ฯ)

- อาหาร ครบ 5 กลุม่  ปรมิาณ และคณุภาพเหมาะสม

-ตดิตามการเพิม่ของน า้หนกั ใหเ้ด็กทีค่ลอด มนีน.มากกวา่ 2,500 กรมั และ ยาวมากกวา่ 52 ซม.

เด็กอาย ุ0-6 เดอืน

- นมแมอ่ยา่งเดยีว

-แมไ่ดร้บัยาเสรมิ ไอโอดนี  ธาตเุหล็ก  โฟลกิ

-แมไ่ดร้บัอาหาร ครบ 5 กลุม่  ปรมิาณ และคณุภาพเหมาะสม

-เด็กไดร้บัการดแูลสขุภาพชอ่งปาก

-ดแูลไมไ่หเ้ด็กเจ็บป่วยบอ่ย



การสง่เสรมิใหเ้ด็กปฐมวยั สงูด ีสมสว่น (ตอ่)

เด็กปฐมวยั

-อาหาร ครบ 5 กลุม่  ปรมิาณ และคณุภาพเหมาะสม  3 มือ้หลกั และ อาหารวา่ง

-ดืม่นมทกุวนั (ต า่กวา่ 2 ปี นมแม ่หรอืนมสด  2 ปีข ึน้ไปนมสด) 

-อาหารทีร่บัประทานรสไม ่หวานจดั   มนัจดั  เค็มจดั

-ลดอาหาร กรบุกรอบ

-เฝ้าระวงัการเจรญิเตบิโต ช ัง่น า้หนกัวดัสว่นสงูและตดิตามแนวโนม้อยา่ง
สม า่เสมอ

-วเิคราะห ์หาสาเหต ุเด็กทีม่ภีาวะทพุโภชนาการหรอืทีม่แีนวโนม้การเจรญิเตบิโต
ทีไ่มด่ ี

-ออกก าลงักาย  เคลือ่นไหวรา่งกาย

-การพกัผอ่น การนอนหลบั (ทีเ่หมาะสมตามชว่งวยั) (4 ทุม่ ถงึ ต ี2 Growth

hormone หล ัง่)

- เด็กไดร้บัการดแูลสขุภาพชอ่งปาก

-ดแูลไมไ่หเ้ด็กเจ็บป่วยบอ่ย



สิ่งที่พบ ข้อเสนอแนะ
-เด็ก 6เดือน – 1 ปี ได้รับการเจาะเลือดเพือ่ค้นหาภาวะ
โลหิตจาง ครอบคลุมต่ า (ร้อยละ 7.03)    พบเด็กที่มี
ภาวะซีด  ร้อยละ 25.50  (อ.มายอ  โคกโพธิ์  พบซีด 
ร้อยละ 48.57  และ 40.91)

-เร่งรัดการเจาะ Hct เด็ก 6 เดือน – 1 ปี  หากพบ
เด็กซีด จะได้เร่งรัดการรักษา
-ส่งเสริมหญิงให้นมบุตร รับประทาน triferdine
และรับประทานอาหารทีเ่พยีงพอ เหมาะสม

สิ่งดี ดี ที่พบ

 โรงพยาบาลไม้แก่นด าเนินการ โครงการ TR  นี้เพื่อน้อง  (ท าหมันในเด็กกลุ่มพิการทางสมอง)ด าเนนิการ
ไปแล้ว 4 ราย อยู่ในระหว่างเตรียมการ 18 ราย

ต าบลรูสะมิแล น าร่องต าบล smart kid  ต าบลมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต  ท าให้เห็น
ความก้าวหน้าของการเจริญเติบโต (ภาวะโภชนาการ) 



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

รอบ 9 เดอืน รอบ 12 เดอืน

โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์

ระดบัดขี ึน้ไป รอ้ยละ 85

1. โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์             

ระดบัดมีากขึน้ไป รอ้ยละ 40

2. โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์ ระดบัดี

มากPlusอยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 แหง่

ระดบัจงัหวดั

- สามารถด าเนนิงาน GREEN&CLEAN Hospital ได ้

ตามแผนทีว่างไว ้

- สามารถเป็นทีป่รกึษาใหก้บัโรงพยาบาลในพืน้เป็น

อยา่งดี

ระดบัโรงพยาบาล

- รพ.ทกุแหง่มกีารด าเนนิงานGREEN&CLEAN 

Hospital

- รพ.ทกุแหง่มกีารวเิคราะหแ์ละสรปุผลการ

ด าเนนิงาน

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ

ผลการด าเนนิงาน
เป้าหมาย 11 แหง่

ระดบัดมีาก 4 แหง่ (30.77)

ระดบัดี 7 แหง่ (53.85)

ระดบัพืน้ฐาน 2 แหง่ (15.38)

ผลการด าเนนิงาน  ( ณ วนัที ่25 พค. 62 )

ระดบัพืน้ฐานขึน้ไปรอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 ผา่น

ระดบัดขี ึน้ไป รอ้ยละ 85 รอ้ยละ 84.62 รอรับรอง 
(รพ.ไมแ้กน่ และ 
รพ.แมล่าน)

ระดบัดมีากขึน้ไป รอ้ยละ 40 รอ้ยละ 30.77 รอรับรอง 
(อยา่งนอ้ย 2 แหง่)

ระดบัดมีากPlus
อยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 แหง่

- รอรับรอง 



ระดบัการรบัรอง สิง่ทีต่อ้งด าเนนิการ

ยกระดบัดี อยา่งนอ้ย 1 แหง่

เป้าหมาย รพ.ไมแ้กน่ รพ.แมล่าน - อยูร่ะหวา่งใหร้พ.สรุปรายงานผลการด าเนนิงานฯ เพือ่รับรอง

ยกระดบัดมีาก อยา่งนอ้ย 2 แหง่

เป้าหมาย รพ.ยะหริง่ รพ.ธัญญารักษ์
ปัตตานี

- สรปุนวตักรรม GREEN 
- สรปุเครอืขา่ยในการพัฒนา GREEN ลงสูช่มุชน 

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

รพ.สมเด็จพระยพุราชสายบรุ ี
รพ.ปัตตานี

- รอรบัรองมาตรฐานการจัดบรกิาร อาชวีอนามัยและเวชกรรม
สิง่แวดลอ้ม  ในเดอืน ม.ิย. นี้
- รอรบัรองมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย Food 
Safety Hospital ในเดอืน มใิย. นี้

ก าหนดเป้าหมาย
ในการด าเนนิงานปี 2562

ปญัหา 
อปุสรรค

ประเด็น สิง่ทีพ่บ ขอ้เสนอแนะ

การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย Food Safety 
Hospital

- ยังไมม่คี าสัง่แตง่ตัง้
กรรมการ/คณะประเมนิ
รับรอง

แตง่ตัง้กรรมการ/คณะประเมนิรับรอง
และด าเนนิการประเมนิรับรองฯ ให ้
แลว้เสร็จภายในเดอืนกรกฎาคม
2562 



นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดับจังหวัด

ผลงานนวตักรรม
สง่เข้าร่วมทัง้สิน้ 3 

ผลงาน

ชนะเลิศ : รพ.กะพ้อ : การบ าบดัน า้เสียด้วยต้นเตยหอมใน
บอ่ซีเมนต์
รองชนะเลิศ 1 : รพ.ปัตตานี : นวตักรรมชดุโต๊ะเก้าอีจ้ากลงัโฟม
รองชนะเลิศ 2 : รพ.ทุ่งยางแดง : ขยะบ าบดัสขุภาพกายและใจ

การประกวดนวัตกรรม
GREEN & CLEAN Hospital
ประจ าปีงบประมาณ 2562

การประกวดนวตักรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดบัเขต

รางวลัชนะเลศิ โรงพยาบาลตากใบ ผลงาน : Amazing Innovation GREEN & CLEAN TAKBAI 
HOSPITAL

รางวลัรองชนะเลศิ 
อนัดบั 1

โรงพยาบาลรามัน ผลงาน : ZERO WASTE สูก่ารเพิม่รายได ้ลดรายจา่ย 
โรงพยาบาลรามัน

รางวลัรองชนะเลศิ 
อนัดบั 2

โรงพยาบาลสเิกา

โรงพยาบาลเทพา

ผลงาน : ศาสตรพ์ระราชา แกปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม
ผลงาน : Thepha GREEN  franchise  model 

รางวลัชมเชย โรงพยาบาลควนขนุน

โรงพยาบาลละงู

โรงพยาบาลกะพอ้

ผลงาน : พลังแสงอาทติย ์พชิติ Thailand 4.0
ผลงาน : ทอ่ดไีมม่คีา้ง
ผลงาน : การบ าบัดน ้าเสยีดว้ยตน้เตยหอมในบอ่ซเีมนต์



97.06

2.54

0.41

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

ทีม่า: รายงานการตดิตามงาน LTC สสจ.ปตัตาน ี12มยิ.62

ยะหริง่

ปะนาเระ

สายบรุ ี

ไม้
แกน่กะพอ้

ทุง่
ยาง

แดง

มายอ

ยะรงั

เมอืง
ปตัตานี

หนองจกิ

โคกโพธิ์ แม่
ลาน

จ.ปตัตาน ี
ผูส้งูอายุ 76,970 คน 
คดิเป็น   รอ้ยละ  12.42
เขต12 รอ้ยละ  15.02 
ประเทศ รอ้ยละ   18.09

ทีม่า : HDC  ณ  11 มยิ. 2562

อ าเภอ เมอืง หนองจกิ โคกโพธิ์ แมล่าน ยะรงั มายอ ทุง่ยางแดง กะพอ้ ไมแ้กน่ สายบรุี ปะนาเระ ยะหริง่ รวม

ต าบลท ัง้หมด 13 12 12 3 12 13 4 3 4 11 10 18 115

ต าบลทีส่มคัร
เขา้รว่ม LTC 

5 3 10 3 4 5 2 1 4 3 5 5 50

ต าบลทีผ่า่น

เกณฑ ์LTC 9 7 12 3 8 9 4 3 4 7 8 11 85

รอ้ยละต าบล
ท ัง้หมด

ผา่นเกณฑ์
69.23 58.34 100 100 66.67 69.23 100 100 100 63.64 80.0 61.12 73.91

ADL คดักรอง รอ้ยละ 97.52
สถานการณ์

ผูส้งูอายุ

ต าบล LTC
 ≥ รอ้ยละ 60
 รอ้ยละ 50 –59.99
< รอ้ยละ 50ทีม่า : HDC  ณ  11 มยิ. 2562



พืน้ทีด่เีดน่

ขอ้คน้พบ โอกาสพฒันา

- ต าบล LTC ผา่นเกณฑ ์
รอ้ยละ 73.9

- สสจ. สสอ. ก ากบัตดิตามประเมนิ
คณุภาพ ตามเกณฑ ์LTC อยา่ง
ตอ่เนือ่ง

- บางต าบล Care 
Manager มกีารโยกยา้ย
งาน

- ศอ. 12 จดัอบรมCare Manager
ทดแทน
- สสจ.จดับคุลากรเขา้อบรม กค.62

- ผูป้ฏบิตังิานบางพืน้ที ่
ท ัง้สว่นทอ้งถิน่ และสธ.
มคีวามเขา้ใจงาน LTC 
นอ้ย

- สสจ.จดัทมี(สธ.+ทอ้งถิน่) เยีย่ม
เสรมิพลงัทกุอ าเภอ
- สสอ.จดัทมีพีเ่ลีย้ง , สรา้ง
เครอืขา่ยแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ต าบลนาเกต ุอ.โคกโพธิ ์

-ต าบลLTC ดเีดน่ 

ระดบัจงัหวดั

-ชมรมผูส้งูอายเุขม้แข็ง

-โรงเรยีนผูส้งูอายุ

- ศนูยเ์รยีนรูก้ารดแูล

ผูส้งูอาย ุโดยอบต.

(คลนิกิผูส้งูอาย,ุ 

คลงักายอปุกรณ์)
อบต.นาเกตแุละภาคี

เครอืขา่ยมสีว่นรว่มดแูล

ผูส้งูอายุ

- ศนูย ์COC รพ.โคกโพธิ ์

เชือ่มตอ่การดแูลผูส้งูอายุ

จากรพ.สูชุ่มชน

มาตรการจงัหวดั

- สสจ.เชญิชวนอปท. สมคัรเขา้รว่มโครงการ LTC และขอความ
รว่มมอืทกุอ าเภอตดิตามการเบกิจา่ยงบ LTC

- สนบัสนนุการจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิสขุภาพในชมรมผูส้งูอายุ

Caregiver ดเีดน่ 

ระดบัเขต ปี 2562 

นางสมนกึ  เพชรสกลุ

Care manager ดเีดน่

อนัดบั 2 ระดบัเขต

นางดารยีะ กานา



แหลง่ขอ้มลู : HDC ณ วนัที ่10 ม.ิย. 62

ตรวจน า้ตาลซ า้ ≥ 70 %

ตรวจน า้ตาลซ า้ < 70 %

เป้าหมายผลลพัธก์จิกรรม 9 เดอืน :
กลุม่เสีย่งเบาหวานในเขตรบัผดิชอบของปี
ทีผ่า่นมาไดร้บัการตรวจน า้ตาลซ า้ ≥70%

ผลการด าเนนิงาน 1 ต.ค.61 – 10 ม.ิย. 2562

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

กลุม่เส ีย่ง รอ้ยละ DM

ปี 61
รายใหมจ่าก

กลุม่เส ีย่งปี 61

เมอืง 4,745 4,450 93.8 0.9

โคกโพธิ์ 3,722 3,487 93.7 1.3

หนองจกิ 2,497 2,417 96.8 1.0

ปะนาเระ 2,122 2,033 95.8 0.8

มายอ 1,161 1,114 96.0 1.7

ทุง่ยางแดง 412 403 97.8 0.7

สายบรุี 2,732 2,642 96.7 0.7

ไมแ้กน่ 915 868 94.9 0.8

ยะหริง่ 4,160 4,006 96.3 0.5

ยะรัง 1,960 1,850 94.4 0.9

กะพอ้ 289 266 92.0 1.0

แม่ลาน 813 776 95.5 0.7

ปตัตานี 25,528 24,312 95.24 1.27

เขต12 194,220 184,335 94.91 1.21

ประเทศ 1,659,075 1,541,638 92.92 1.47

อ าเภอ ตรวจน า้ตาลซ า้
รอ้ยละ

ตรวจ

น า้ตาลซ า้



วดัความดนัทีบ่า้น ≥ 20 %

วดัความดนัทีบ่า้น < 20 %

แหลง่ขอ้มลู : HDC ณ วนัที ่10 ม.ิย. 62

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

เป้าหมายผลลพัธก์จิกรรม 9 เดอืน :
กลุม่สงสยัป่วย HT ไดร้บัการวดัความดนัโลหติ
ทีบ่า้น≥20%

ผลการด าเนนิงาน 1 ต.ค.61 – 10 ม.ิย. 2562

กลุม่สงสยั
ป่วย

ผลการวดั
ความดนัทีบ่า้น

รอ้ยละ

เมอืง 1,073 339 31.59

โคกโพธิ์ 1,779 622 34.96

หนองจกิ 1,632 528 32.35

ปะนาเระ 855 302 35.32

มายอ 571 208 36.43

ทุง่ยางแดง 504 134 26.59

สายบรุี 999 320 32.03

ไมแ้กน่ 853 217 25.44

ยะหริง่ 947 136 14.36

ยะรัง 816 152 18.63

กะพอ้ 325 97 29.85

แมล่าน 373 59 15.82

ปตัตานี 10,727 3,114 29.03

เขต12 76,595 20,907 27.30

ประเทศ 798,603 329,588 41.27



จ านวนในเขต
รบัผดิชอบ
ท ัง้หมด 
(Type 

area1,3)

จ านวน
ไดร้บัการ
ตรวจ

HbA1C

จ านวน
ควบคมุได้

ความครอบคลมุ
การตรวจ HbA1C

(รอ้ยละ)

ไดร้บัการตรวจ HbA1C
ทีค่วบคมุได้
(รอ้ยละ)

DM ควบคมุได้
(รอ้ยละ)

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

เมอืง 4,409 2,116 555 48.0 26.2 12.6

โคกโพธิ์ 2,457 1,214 399 49.4 32.9 16.2

หนองจกิ 1,737 867 152 49.9 17.5 8.8

ปะนาเระ 1,459 821 119 56.3 14.5 8.2

มายอ 1,099 614 389 55.9 63.4 35.4

ทุง่ยางแดง 423 260 57 61.5 21.9 13.5

สายบรุี 2,305 993 334 43.1 33.6 14.5

ไมแ้กน่ 348 81 19 23.3 23.5 5.5

ยะหริง่ 2,246 837 177 37.3 21.1 7.9

ยะรัง 1,772 777 164 43.8 21.1 9.3

กะพอ้ 465 282 94 60.6 33.3 20.2

แมล่าน 451 190 37 42.1 19.5 8.2
ปตัตานี 19,171 9,052 2,496 47.2 27.6 13.02
เขต12 176,441 99,246 37,218 56.2 37.5 21.1
ประเทศ 2,851,437 1,689,181 706,740 59.2 41.8 24.79

แหลง่ขอ้มลู : HDC ณ วนัที ่10 ม.ิย. 62

ประเด็นเพิม่เตมิ
ตวัชีว้ดั : 9.1 รอ้ยละผูป่้วยโรคเบาหวานควบคมุได ้(DM≥รอ้ยละ 40) 



อ าเภอ

จ านวนในเขต
รบัผดิชอบ
ท ัง้หมด 
(Type 

area1,3)

จ านวน
HT มคีา่ BP

2 คร ัง้

จ านวน
ควบคมุได้

มคีา่ BP
2 คร ัง้
(รอ้ยละ)

ไดร้บัการตรวจBP
2 คร ัง้ ทีค่วบคมุได้

(รอ้ยละ)

HT ควบคมุได้
(รอ้ยละ)

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

เมอืง 8,902 3,768 2,032 42.3 53.9 22.8

โคกโพธิ์ 6,485 3,106 1,318 47.9 42.4 20.3

หนองจกิ 4,544 2,382 932 52.4 39.1 20.5

ปะนาเระ 3,809 2,294 1,097 60.2 47.8 28.8

มายอ 3,938 2,261 910 57.4 40.2 23.1

ทุง่ยางแดง 1,391 887 450 63.8 50.7 32.4

สายบรุี 6,489 3,065 1,343 47.2 43.8 20.7

ไมแ้กน่ 1,036 623 174 60.1 27.9 16.8

ยะหริง่ 6,874 2,218 927 32.3 41.8 13.5

ยะรัง 5,275 2,773 1,141 52.6 41.1 21.6

กะพอ้ 1,625 894 455 55.0 50.9 28.0

แมล่าน 1,500 928 454 61.9 48.9 30.3
ปตัตานี 51,868 25,199 11,233 48.6 44.6 21.7
เขต12 451,087 265,104 138,821 58.8 52.4 30.8

ประเทศ 5,976,664 3,692,755 2,330,551 61.8 63.1 39.0
แหลง่ขอ้มลู : HDC ณ วนัที ่28 พ.ค. 62

ประเด็นเพิม่เตมิ
ตวัชีว้ดั : 9.2 รอ้ยละผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูควบคมุได ้(HT≥รอ้ยละ 50)



ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ

ผูป่้วย DM ทีไ่มม่ผีลการเจาะ HbA1C = 52.8%
ผูป่้วย HT มคีา่ BP ไมค่รบ 2 ครัง้ = 51.4% 

- System manager ในแตล่ะอ าเภอควรใช ้Data 
exchange จาก HDC เพือ่ควบคมุ ก ากบั วเิคราะห ์ชีเ้ป้า 
ใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการ
ด าเนนิงาน

โรงพยาบาลมายอ  มผีลการด าเนนิงาน DM คมุได ้ 35.4% ซึง่สงูกวา่ เขต 12 และ ประเทศ

▰ ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ

▻ การจดัระบบบรกิาร : ม ีคลนิกิ NCD ทกุวนัพธุ แบบ one stop service โดยมทีมีสหวชิาชพี ไดแ้ก ่แพทย ์
เภสชักร พยาบาล นกัโภชนากร ทนัตาภบิาล

▻ การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู : ใช ้Data exchange จาก HDC ในการตดิตามผูป่้วยรายบคุคล

▰ ขอ้เสนอแนะ : ควรถอดบทเรยีน มายอโมเดล เพือ่ใชใ้นการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละขยายผลตอ่ไป

ขอ้ชืน่ชม



ข ัน้ตอน 5
น าระบบบญัชาการ
เหตกุารณ์ (ICS) มา
ใชจ้รงิ

นพ.สสจ., รอง นพ.สสจ., 

ผชช.ส., ผอ.ปตัตาน ีผา่น
การอบรม
 หวัหนา้กลุม่ภารกจิ SAT 

& Operation จะรบัการ
อบรม เดอืนม.ิย.62

 จดัท าค าส ัง่

SAT และ
ปฏบิตังิานเฝ้า
ระวงัโรคและภยั
สขุภาพและจดัท า
รายงาน

วเิคราะหค์วาม

เสีย่ง
-โรคหดั
-อทุกภยั
-จดัท ารายการ
ทรพัยากรรองรบั

 น าระบบ ICS มาใช้

จรงิกรณี  (1)โรคหดั
(2) วาตภยัจากพายุ
“ปาบกึ”

ประเด็นที ่5 ระบบตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ
ตวัชีว้ดั : 6 รอ้ยละของจงัหวดัมศีนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ (EOC) 

และทมีตระหนกัรู ้สถานการณ์(SAT)ทีส่ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ 

 จดัท าทะเบยีน

อตัราก าลงัคน 
หลกัและส ารอง
ระดบัจงัหวดัและ
อ าเภอ เพือ่
ปฏบิตังิาน EOC 

ผลการ
ด าเนนิงาน

ครบ 5 ข ัน้ตอน

ข ัน้ตอน 1
ผูบ้รหิาร และ
หวัหนา้กลุม่
ภารกจิ ผา่นการ
อบรม ICS

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

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

ข ัน้ตอน 4
จดัท าอตัรา
ก าลงัคนเพือ่
สนบัสนนุ EOC



หวัขอ้ : การด าเนนิงานโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลกิบหุรีท่ ัว่ไทย เทดิไทอ้งคร์าชนั
ตวัชีว้ดั : ผูส้บูบหุร ีเ่ขา้รว่มโครงการฯ เลกิสบูบหุรีไ่ด ้(9 เดอืนเลกิได ้6,720 คน , 12 เดอืนเลกิได้ 20,160 คน) 

อ าเภอ
จ านวน 
อสม. 

เป้าหมายฯ
(อสม.1:
ผูส้บูฯ 3)

ผลงานรว่มโครงการฯ 60-62 ผลงานเลกิสบูบหุร ี ่60-62

ผูส้บูฯไดร้บัการบ าบดั
รอ้ยละ

เลกิสบูไดน้าน 6 
เดอืน รอ้ยละ

เมอืงปตัตานี 799 2,397 5,233 218.31 11 0.46

โคกโพธิ์ 903 2,709 1,337 49.35 3 0.11

หนองจกิ 772 2,316 2,096 90.50 1 0.04

ปะนาเระ 464 1,392 3,059 219.76 24 1.72

มายอ 497 1,491 3,838 257.41 15 1.01

ทุง่ยางแดง 218 654 307 46.94 0 0

สายบรุ ี 790 2,370 2,889 121.90 16 0.68

ไมแ้กน่ 161 483 1,086 224.84 4 0.83

ยะหริง่ 837 2,511 2,930 116.69 14 0.56

ยะรงั 818 2,454 1,498 61.04 0 0

กะพอ้ 210 630 331 52.54 0 0

แมล่าน 251 753 2,673 354.98 7 0.93

รวม 6,720 20,160 27,460 136.21 95 0.47

ระดบัเขต 63,259 189,777 352,461 185.72 4,832 2.55

ระดบัประเทศ 1,040,000 3,000,000 3,145,321 104.84 138,794 4.63

แหลง่ขอ้มลู HDC แฟ้มspecialpp ณ 12/มถินุายน/62 



จดุเดน่/นวตักรรม

1. รางวลัชนะเลศิอนัดบั 2 การพัฒนาระบบบรกิารชว่ยเลกิบหุรีใ่นมัสยดิโดยผูน้ าศาสนามสีว่นรว่ม โรงพยาบาลหนองจกิ
2. มชีมุขนปลอดบหุรีต่น้แบบ    จ านวน 46 ชมุชน
3. โรงเรยีนปลอดบหุรีต่น้แบบ จ านวน 7 แหง่   

การด าเนนิงาน

1. การขับเคลือ่นกจิกรรมรณรงคเ์ลกิบหุรีใ่นชมุชน
2. ด าเนนิการประชาสมัพันธโ์ครงการผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ หอกระจายขา่ว การประชมุประจ าเดอืน อสม. 
และการประชมุประจ าเดอืน ใน คปสอ. และ กวป.ระดับจังหวดั

3. ตดิตามความกา้วหนา้ผลการด าเนนิงานโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลกิบหุรีท่ั่วไทย เทดิไทอ้งคร์าชนั โดยมกีารประชมุเครอืขา่ยในพืน้ทีท่กุๆ 3 เดอืน

สิง่ทีค่น้พบ ขอ้เสนอแนะ

1. จ านวนผูเ้ลกิสบูบหุรีไ่ด ้(นานเกนิ 6 เดอืน) ยังนอ้ย
2. ขอ้มลูผูเ้ขา้รว่มและเลกิบหุรีบ่างสว่น ยังไมไ่ดบ้นัทกึ

ในระบบ HDC 

1. พัฒนา และขยายชมุชนตน้แบบปลอดบหุรี ่ ใหค้รอบคลมุพืน้ที่
2. ขยายระบบบรกิารชว่ยเลกิบหุรีใ่นมัสยดิโดยผูน้ าศาสนามสีว่นรว่ม
3. คณะกรรมการ พชอ. และ ชมรม อสม. รว่มขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน

ของโครงการฯ อยา่งตอ่เนือ่ง
4. มอบเกยีรตบิตัรและชืน่ชมองคก์ร  อสม.

ปลอดบหุรี ่ ,ผลงานคเดน่  อสม. ชวนคนเลกิ
สบูบหุรี ่,บคุคลตน้แบบเลกิสบูบหุรี่

5. ใหเ้จา้หนา้ที ่บนัทกึขอ้มลูผูเ้ขา้รว่มและเลกิบหุรีใ่นระบบ
HDC ใหเ้ป็นปัจจบุนั



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

สถานการณ์วยัรุน่ จ.ปตัตาน ี(ทีม่า: รายงาน HDC ณ 11 ม.ิย. 2562)

ต า่กวา่ 14.5%

มากกวา่ 14.5%

คมุก าเนดิชนดิกึง่ถาวร 100%

คมุก าเนดิชนดิกึง่ถาวรมากกวา่ 80%

คมุก าเนดิชนดิกึง่ถาวรนอ้ยกวา่ 80%

คมุก าเนดิดว้ยวธิสีมยัใหม ่100%

คมุก าเนดิดว้ยวธิสีมยัใหม ่มากกวา่ 80%

คมุก าเนดิดว้ยวธิสีมยัใหม ่นอ้ยกวา่ 80%

 อตัราคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ        
10 - 14 ปี 0.19 ตอ่พนัประชากร 
(ไมเ่กนิ 1.2 ตอ่พนั )

 อตัราคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ      
15 - 19 ปี 9.06 ตอ่พนัประชากร 
(ไมเ่กนิ 38 ตอ่พนั) 

 ต ัง้ครรภซ์ า้ในหญงิอายตุ า่กวา่ 
20 ปี รอ้ยละ 19.36

(เป้าหมายไมเ่กนิรอ้ยละ 14.5)

 การคมุก าเนดิดว้ยวธิี
สมยัใหม ่: รอ้ยละ 13.87
(เป้าหมายรอ้ยละ 80)  

 การคมุก าเนดิกึง่ถาวร   
รอ้ยละ 8.33
(เป้าหมายรอ้ยละ80) ยะหริง่

ปะนาเระ

สายบรุี

ไม้
แกน่

กะพ้
อ

ทุง่  
ยาง

แดง

มายอ

ยะรงั   

เมอืง

หนองจกิ

โคกโพธิ์
แม่
ลาน ยะหริง่

ปะนาเระ

สายบรุี

ไม้
แกน่

กะพ้
อ

ทุง่  
ยาง

แดง

มายอ

ยะรงั   

เมอืง

หนองจกิ

โคกโพธิ์
แม่
ลาน

ยะหริง่

ปะนาเระ

สายบรุี

ไม้
แกน่

กะพ้
อ

ทุง่  
ยาง

แดง

มายอ

ยะรงั   

เมอืง

หนองจกิ

โคกโพธิ์
แม่
ลาน

ยะหริง่

ปะนาเระ

สายบรุี

ไม้
แกน่

กะพ้
อ

ทุง่  
ยาง

แดง

มายอ

ยะรงั   

เมอืง

หนองจกิ

โคกโพธิ์
แม่
ลาน



ปญัหา/ขอ้จ ากดั ขอ้เสนอแนะ

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

- ปรบัทศันคตแิละใหค้วามรูแ้กส่าม ีพอ่แม ่และญาต ิ
เร ือ่งการเวน้ชว่งการมบีตุร เพือ่การดแูลสขุภาพ
มารดาและบตุร

 ขอ้มลู HDC (การคมุก าเนดิหลงัคลอด)ไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีม่อียูจ่รงิ (ซึง่สงูกวา่ใน 
HDC)

- ปรบัระบบการลงบนัทกึขอ้มลูใหค้รอบคลมุ ภายใน 
42 วนัหลงัคลอด และตรวจสอบความถกูตอ้งของ
การบนัทกึขอ้มลู

ขอ้ชืน่ชม/สิง่ดีๆ

ทมี Teen Manager จ.ปตัตาน ีมคีวามเขม้แข็ง เป็นพีเ่ลีย้งให้
โรงพยาบาล สสอ. และ รพ.สต.ในการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานป้องกนั
และแกไ้ขปญัหาการต ัง้ครรภใ์นวยัรุน่อยา่งตอ่เนือ่ง



ประเด็นปัญหาในพื้นที่
ของจังหวัดปัตตานี

โรคทีเ่ป็นปญัหาในพืน้ที่

“

“



อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดปัตตานี ปี 2551-2561
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คาดว่าปี 2562 
จะเกิดการระบาดของโรค



อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดปัตตานี ปี 2562
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* ข้อมูลจากส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562



สถานการณ์โรคไข้เลือดออกรายอ าเภอ จังหวัดปัตตานี ปี 2562

* ข้อมูลจากส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562

อ าเภอ จ านวนป่วย Rate/100,000
ไม้แก่น 18 143.16
ยะรัง 77 83.10
ยะหริ่ง 66 75.76
มายอ 41 68.37

ทุ่งยางแดง 15 63.11
สายบุรี 38 54.68

ปะนาเระ 23 49.83
เมืองปัตตานี 56 42.62

แม่ลาน 6 35.65
หนองจิก 24 30.29
โคกโพธิ์ 19 27.99
กะพ้อ 4 21.86
รวม 387 54.86

0.00

50.00

100.00

150.00

Rate/100,000



โรค อ าเภอ ต าบล หมู่ที่
บ้าน

ส ารวจ
บ้านได้รับ
การพ่น

ร้อยละที่
ได้รับการพ่น

(ส ารวจ)

การส ารวจลูกน้ า

HI CI

มาตรการ 3-3-1

บ้านพบ
ภาชนะ รายงาน

3 ชม.
สอบสวน
3 ชม.

พ่นเคมี
1 วัน

ส ารวจ พบ

ไข้เลือดออก
ยะหริ่ง ตะโละกาโปร์ 4 5 5 100.00 0 18 0 0.00 0.00   

ปะนาเระ บ้านนอก 2 6 6 100.00 3 53 14 50.00 26.42   

ชิคุนกุนยา
ยะหริ่ง ตะโละกาโปร์ 4 5 5 100.00 2 23 3 40.00 13.04   

ปะนาเระ บ้านนอก 2 3 3 100.00 1 22 10 33.33 45.45   

ผลการประเมินการควบคุมโรคที่น าโดยยุงลายเชิงคุณภาพ

หมายเหตุ    - อ าเภอยะหริ่ง ไม่มีเครื่องพ่นควบคุมโรคในขณะนั้น (เครื่องเสีย) ต้องรอการสนับสนุนการปฏิบัติงานพ่น
จากศตม.12.1 จ.ยะลา โดยได้ท าการควบคุมโรคด้วยวิธีอ่ืน เช่น การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า



ข้อเสนอแนะ

เพิ่มความเข้มข้นการเฝ้าระวัง
ลูกน้ ายุงลายในพื้นที่ 7 ร. 



ด าเนินการควบคุมโรค
แบบเบ็ดเสร็จ

ครบทุกองค์ประกอบ

ค้นหาผู้ป่วย
แจกยาทา 
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ 
พ่นสารเคมี





















โรงเรือน
โรงเรียน
โรงงาน
โรงแรม
โรงธรรม
โรงพยาบาล 
(สถานที่)ราชการ



สถานการณโ์รคหัด จ.ปัตตาน ีปี 2562

ทีม่า : ขอ้มลูจากส านักระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค ณ 1 ม.ค.- 10 ม.ิย.62
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จ านวนผูป่้วยไขอ้อกผืน่/สงสยัโรคหดั จงัหวดัปตัตาน ีปี 2562

ทีม่า ฐานขอ้มลูโครงการก าจัดหดั ณ 31 พ.ค. 2562



เปรยีบเทยีบความครอบคลมุวคัซนีหดั MMR1 และ MMR2 งวด 2 ปีงบประมาณ 2562

ที่มา : HDC ณ 11 มิ.ย.62

ร้อยละ



สิง่ทีพ่บ ขอ้เสนอแนะ/แนวทางแกไ้ข

จ านวนเด็ก 0 -5 ปีในพืน้ทีไ่มส่อดคลอ้ง
กบัทะเบยีนเด็กในพืน้ที่

เรง่รัดพืน้ทีส่ ารวจและตรวจสอบ
กลุม่เป้าหมายรับวัคซนีใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้นและลงบนัทกึเป็นปัจจบุัน

ขอ้ชืน่ชม

อ.ทุง่ยางแดง และ อ.ยะรัง สรา้งการรับรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการรับ
วคัซนีใหก้บัผูน้ าศาสนา แกนน าในพืน้ที ่เครอืขา่ยทัง้หมดในชมุชน




