
แผนการพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12
คณะอนุกรรมการ CPPO
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบฟอร์มน าเสนอวันที่ 9 สิงหาคม 2562



3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2562 (9 เดือน)

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2563 (ไม่เกิน 3 มาตรการ)

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็น   : พัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัย

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : เด็กสูงดีสมส่วน ร้อยละ 60  / เตี้ย ไม่เกินร้อยละ 10 /ผอมไม่เกินร้อยละ 5/อ้วน ไม่เกิน ร้อยละ 10 /ซีดไม่เกิน ร้อยละ 10

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2563 ของเขตสุขภาพที่ 12  :  ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 

5. ผลการด าเนินงาน

สงขลา สตลู ตรงั พทัลงุ ปตัตานี ยะลา
นราธวิา
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ไตรมาส 1ปี 2562 12.93 21.39 16.48 14.87 15.63 20.79 21.30 17.38 15.03

ไตรมาส 3 ปี 2562 12.21 20.89 15.18 13.67 13.46 18.98 20.91 16.17 15.20
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รอ้ยละเด็กเตีย้ (ไมเ่กนิรอ้ยละ 10)

เด็กแรกเกิด – 2 ปี 
มีภาวะซีด 38.64% 

-ด าเนินงานขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 83 ต าบล
-ด าเนินการ PATTANI SMART KIDS
-ส่งเสริมให้มีการเจาะเลอืดในเด็ก 6 เดือน - 1 ปี และจ่ายยาน้ าเสริมธาตุเหล็กให้เด็ก 6 เดือน – 5 ปี
-ด าเนินการโครงการ แก้ไขปญัหาภาวะโภชนาการและสุขภาพแม่และเดก็ตามแนวพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพฯ

-ขับเคลื่อนงานพัฒนาเดก็ปฐมวัย ผ่านคณะกรรมการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
-พัฒนา ศพด. สังกัดกระทรวงสาธารณสขุให้ได้ “มาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยแห่งชาติ”

-เครื่องมือ วิธีการและการแปลผลภาวะโภชนาการไม่ได้มาตรฐาน
-ไม่มีการคืนข้อมูลเดก็ที่มีภาวะทุพโภชนาการให้ผู้เลี้ยงดูและชุมชนแกไ้ขปัญหาร่วมกัน
-การแปลผลภาวะโภชนาการมีความยุ่งยาก
-การเจาะเลอืด  ค้นหาภาวะซีดในเดก็ ไม่ครอบคลุม

-พัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจรญิเติบโต
-พัฒนาศักยภาพบุคลากร
-ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของภาคีเครอืข่าย



ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 
แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก (Maternal & Child )

โครงการ. พัฒนาเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน

เป้าหมาย : ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสูงดี สมส่วน
KPI: เด็กสูงดีสมส่วน ร้อยละ 60  / เตี้ย ไม่เกินร้อยละ 10 /อ้วน ไม่เกิน ร้อยละ 10

Strategy 1
พัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต

Strategy 2
พัฒนาศักยภาพบุคลากร

Strategy 3
ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของภาคีเครือข่าย

Small success ไตรมาส 1
1.จัดหาเครื่องมือ ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงที่ได้มาตรฐาน
2.ติดตามการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง การแปลผลให้ได้
มาตรฐาน
3.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการแก้ปัญหาและ
ส่งเสริมการเจริญเติบโต
4.เจาะเลือดค้นหาภาวะซีดเด็ก 6 เดือน-1 ปี
5.จ่ายยาน้ าเสริมธาตุเหล็กให้เด็กทุกคนสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 
6.ขับเคลื่อนมหัศจรรย ์1,000 วันแรกของชีวิตทุกต าบล

Small success ไตรมาส 2
1.ภาคีเครือข่ายมีโครงการในการแก้ไขปัญหาเด็กที่มีภาวะทุพ
โภชนาการ
2.CPM จัดท าแผนการแก้ปัญหาทุพโภชนาการเด็กรายบคุคล
3.มีระบบติดตามการรับประทานยาน้ าเสรมิธาตุเหล็กอยา่งต่อเนือ่ง
4.สร้าง Health Literacy ให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู และครอบครัว ในการ
ดูแลโภชนาการเด็กปฐมวัย
5.พัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ใน WCC โดยใช้
กระบวนการ BBL
6.ผลักดันให้กระทรวงพัฒนาโปรแกรม B-Nutri ให้สามารถ
ใช้งานได้

Small success
ไตรมาส 3
-ภาคีเครือข่ายจัดการ/ 
สนับสนนุการออกก าลังกาย
และกิจกรรมทางกายอย่าง
ต่อเนื่อง
-สถานบริการสธ. จัดกิจกรรม
โรงเรียนพ่อแม่ใน WCC และ
ชุมชนตามกระบวนการ BBL

Small success ไตรมาส 4
1.เด็กปฐมวัยได้รับการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง
ครอบคลุม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
2.เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโต สูงดีสมส่วน 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
3.เด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ย ไม่เกินร้อยละ 10
4.เด็กปฐมวัยได้รับยาน้ าเสรมิธาตุเหล็ก 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

Situation/
Baseline

Key 
Activity
กิจกรรม

หลัก

1.มีระบบการเฝ้าระวังด้านโภชนาการ 
2.มีระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตที่มคีุณภาพ
3.พัฒนาการจัดเก็บข้อมลูด้านโภชนาการและการ
เติบโต ให้มีประสิทธภิาพ
4.มีแนวทางการจัดการปัญหาเด็กรายบุคคล

1.เสริมทักษะบุคลากรด้วยระบบการ coaching
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและแก้ไขปัญหาทุพ
โภชนาการ

1.สร้างกลไกการรับรู้ของเครือข่าย (ผู้ปกครอง ครู ผู้น าศาสนา ผดบ.
ผู้น าชุมชน อสม.) โดยการคืนขอ้มูลสู่ชุมชน
2.พัฒนาระบบการดูแลต่อเนือ่งในชุมชน  
3.พัฒนาครู / ผู้ดูแลเด็ก /แม่ครัวในการดูแลโภชนาการเด็กปฐมวัย

Small 
Success

ความครอบคลุมการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต ไตรมาส 3 ปี 2562 เด็ก 0-2 ปี ที่ 76.29% 3-5 ปี 69.40% , เด็กสูงดีสมส่วน 0-2 ปี 57.40% 3-5 ปี 61.39% , เด็ก 0-5 ปี ทุพโภชนาการ เตี้ย 16.17% ผอม 
6.48% อ้วน 8.81% เด็กแรกเกิด – 2 ปี มีภาวะซีด 38.64% 

Strategy
มาตการ

KPI No.

Target /

คณะอนุกรรมการ CPPO



3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2562 (9 เดือน)

4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็น เร่งรัดการรับวัคซีนหัดในพื้นที่ เขต 12

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ความครอบคลุมวัคซีนหัดในพื้นที่ เข็ม1 และ เข็ม2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2563 ของเขตสุขภาพที่ 12  :  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บรโิภค

5. ผลการด าเนินงาน

มาตรการ 1. รณรงค์วัคซีนหดัเสริมฯ  พื้นที่ 7 จังหวัด  กลุ่มเด็กอายุ 7-12 ปี 
รณรงค์ ต.ค.- ธต.62  กลุ่มเด็กอายุ 1- < 7 ปี  รณรงค์  ม.ค. – มี.ค.63
มาตรการ 2  เพิ่มการประชาสัมพันธ์สร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง  ,พัฒนาบุคลากรในการ
พูดคุย กับกลุ่ม(ปกครองปฎิเสธวัคซีน)
มาตรการ 3 สร้างความเข็มแข็งเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเอง ให้ความรู้ผู้น าศาสนา

พื้นที่การระบาดหัดพื้นที่ (A1) ใช้มาตรการเรง่รัดการการสอบสวนโรค ค้นหากลุ่มสัมผัสและค้นหา
กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รบัวัคซีนหัด การวินิจฉยัหัดและการส่งต่อที่รวดเร็ว การอาศัยนโยบาย พลัง
ประชารัฐ  นโยบาย พชอ.และคณะกรรมการโรคติดจังหวัดโดยฝ่ายปกครองมีส่วนร่วมเร่งรัด
และขอความร่วมือ เครือข่ายผู้น าศาสนารว่มผลักดันและมีสว่นรว่มในกลุ่มปฎเิสธวัคซีน

จังหวัดในพื้นที่ A3. ก าหนดแนวทางในการควบคุมโรคหัดและฉดีวัคซีนหัดอย่างเต็มที่
จังหวัดยะลา  ปัตตาน ี  นราธิวาส 
1.ใช้มาตรการ  3 -2-3 ด าเนินการ (วินิจฉยัหัดรวดเร็ว ภายใน  3 ชม.  ,สอบสวนควบคุม
โรคภายใน  2 วัน , เร่งรัดการฉดีวัคซีนหัดผู้สัมผัสภายใน 72 ชม( 3 วัน)
2.ใช้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด(ฝ่ายปกครอง) ผลักดันโดยนายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการ
ในระดับอ าเภอ ผู้ใหญ่บ้านเร่งรัดระดับหมูบ้านร่วมกับเจ้าหนา้ท่ีสาธารณสุข

วัคซีนหัดขาดช่วงการสนับสนุนของกรมควบคุมโรคเนือ่งจากการจดัหาจากส่วนกลาง จึงขอสนับสนนุ
จาก สปสช. ในช่วงแรกของการระบาดหัดใช้วัคซีนหัดฉด๊ในกลุ่มผู้สัมผัสจ านวนมาก และเจ้าหน้าที่
ฉีดวัคซีนหัดผิดกลุม่ฯ
จุดแข็ง เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ความส าคัญในการควบคุมโรคหัด  โอกาสพัฒนา ใช้บทเรียนการระบาด
หัดครั้งนี้ ในการบรหิารจัดการวัคซีนหัดกรณรีะบาดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2563 



ยุทธศาสตร์..ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

โครงการเร่งรัดความครอบคลุมวัคซีนหัด ในพื้นที่เขต 12

เป้าหมาย : เด็กอายุ 0-5 ปี ในพื้นที่ เขต 12
KPI: ความครอบคลุมวัคซีนหัดในพื้นทีไ่มน่้อยกว่าร้อยละ 95

Strategy 1
ให้บริการเชิงรุก(รณรงค์วัคซีนหัดเสริมฯ)

Strategy 2
ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสต่อเนือ่ง

Strategy 3
สร้างความเข็มแข็งเครือข่ายการมสี่วนร่วมภาคประชาชนอง

Small success ไตรมาส 1
1.ส ารวจข้อมลูเด็กเป้าหมายในทุกเดือน
2.ตรวจสอบในขอ้มูลในโปรแกรมสถานบรกิาร
คอมพิวเตอร์
3.บันทึกและรายงานในระบบ HDC เป็นปัจจุบัน
และครบถ้วน

Small success ไตรมาส 2
1จัดท าแผนงานแผนการ/โครงการ
2.การให้บริการที่ครอบคลุมกลุม่เป้าหมายทกุคน
3.สร้างเจตนคติที่ดีเจ้าหนา้ที่สร้างเสริมภูมคิุ้มกันโรค
(วัคซีนหัด)
4.ฝึกอบรมเจ้าหนา้ในการพูดคุ่ย โน้มนา้ว
ผู้ปกครองปฎิเสธวัคซีน
5.มีก าหนดแผนรณรงค์วัคซีนหัด

Small success ไตรมาส 3
1.จัดท าสื่อที่เหมาะสมกับพื้นที่
2.ภาครัฐร่วมเอกชน/ผู้น าศาสนา
สร้างกระแส
3.อาศัยสือ่โซเชียล
4.สื่อให้ตรงกลุม่เป้าหมายและต่อเนื่อง
5.สื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยน

Small success ไตรมาส 4
ความครอบคลุมวัคซีนพื้นฐานหดั ไ
ม่น้อยกว่าร้อยละ 95และไม่มีเด็กป่วย/ตาย

Situation/
Baseline

Key 
Activity
กิจกรรม

หลัก

1.จัดท าแผนงานแผนการ/โครงการ
2.การให้บริการที่ครอบคลุมกลุม่เป้าหมายทกุคน
3.สร้างเจตนคติที่ดีเจ้าหนา้ที่สร้างเสริมภูมคิุ้มกันโรค(วัคซีนหัด)
3.มีก าหนดแผนรณรงค์วัคซีนหัดภาพ

1.จัดท าสื่อที่เหมาะสมกับพื้นที่
2.ภาครัฐร่วมเอกชนสร้างกระแส
3.อาศัยสือ่โซเชียล
4.สื่อให้ตรงกลุม่เป้าหมาย
5.สื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยน

1.ประชุมผู้น าศาสนา/ผู้น าชุมชน/อสม.
2.ประชุมแม่บ้านองค์กร
ภาคประชาชนร่วมผลักดัน
3.สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อการเผยแพร่

Small 
Success

อัตราป่วย(ออกผื่น/สงสัยหัด เขต 12 (ข้อมูล 1มค- 30 กค.62) สถานการณ์การระบาดของโรคหัด อัตราป่วยป่วยพื้นที่ A1 เท่ากับ 7.46 ต่อแสนประชากร พื้นที่ A2 เท่ากับ 19.83 ต่อแสนประชากร และพื้นที่ A3 เท่ากับ 
77.4 ต่อแสนประชากรและเ มีผู้ป่วยเด็กเสียชีวติ 11 ราย (1มค.62- -30 กค 62) โดยผู้ป่วยทุกรายมีภาวะขาดสารอาหารและไม่ได้ฉีดวัคซีนหัด  ซึ่งสอดคล้องกับความครอบคลุมวคัซีน MMR1 และ MMR2 .งวดที่3 ปี 
2562 :ซึ่ง เท่ากับ 79.06 และ76.22 ตามล าดับ และเป็นพื้นที่ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์  ซ้ าซากมากวา่ 5 ปี และเป็นแหล่งรังโรคหัด

Strategy
มาตการ

คณะอนุกรรมการ………

KPI No.

Target /



3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2562 (9 เดือน)

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2563 (ไม่เกิน 3 มาตรการ)
4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็น : ลดอัตราการตั้งครรภ์ซ้ า

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 14.5

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2563 ของเขตสุขภาพที่ 12  :  ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

1) ขับเคลื่อนการด าเนินงานปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแบบบรูณาการ ผ่าน
คณะอนุกรรมการฯระดบัจังหวัด
2) ส่งเสริมการจดับริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรบัวัยรุ่นและเยาวชน และกระบวนการอ าเภออนามัย
การเจรญิพนัธุ์
3) ส่งเสริมการวางแผนครอบครัวในหญงิอายุต่ ากว่า 20 ปี (เน้นคุมก าเนิดกึ่งถาวร)

1) ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันละแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดบัจังหวัด
2) เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น 
และงอ าเภออนามัยการเจริญพนัธ์ุ
3) ส่งเสริมการคมุก าเนิดในหญงิอายุต่ ากว่า 20 ปี โดยเน้นคุมก าเนิดกึ่งถาวร (ยาฝัง
คุมก าเนิด/ห่วงอนามัย)

5. ผลการด าเนินงาน

1) มีการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันละแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น ระดับจงัหวัด 2 ครั้ง/ปี 
และมีแผนปฏิบัตกิารตามยุทธศาสตร์

2) เยี่ยมเสริมพลัง 7 จังหวัด และประเมิน YFHS+อ าเภออนามัยการเจริญพนัธ์ุ ผลการประเมิน 
YFHS 59 แห่ง (75.64%) อ าเภอฯ 56 อ าเภอ (72.72%)

3) ร้อยละการคุมก าเนิดกึง่ถาวร 53.89%

1) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้องเก่ียวกับการฝังยาคุมก าเนิด ที่เชื่อมโยงกับหลักศาสนา
2) วัยรุ่นที่ตั้งครรภซ์้ าส่วนใหญต่้องการมีบุตร เนื่องจากแต่งงานใหม่
3) จนท.ขาดความตอ่เนื่องในการตดิตามเพือ่วางแผนครอบครัวหลงัคลอด
4) มึคณะอนุกรรมการฯ ตามพรบ.การปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น โดยมีผวจ.เป็น

ประธาน ที่เอ้ือให้เกิดบูรณาการในทุกภาคส่วน



ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตวัยเรียนวัยรุ่น

โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภซ์้ าในวัยรุน่ เขตสุขภาพที่ 12

เป้าหมาย : ลดการตัง้ครรภซ์้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี
KPI: ร้อยละการตัง้ครรภซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ไม่เกินร้อยละ 14.5

Small success ไตรมาส 1
1. ประชุมคณะท างานฯ เพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการตามยทุธศาสตร์ฯ
2. อบรมให้บริการยาฝังคุมก าเนิด ส าหรับ
พยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุข
3. การตั้งครรภ์ซ้ า ร้อยละ 19

Small success ไตรมาส 2
1. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการวางแผน

ครอบครัว เรื่องการให้ค าปรึกษาการ
วางแผนครอบครัว

3. การคุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ ร้อยละ 35
4. การตั้งครรภ์ซ้ า ร้อยละ 17.5

Small success ไตรมาส 3
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการวางแผน
ครอบครัว เรื่องการให้ค าปรึกษาการวางแผนครอบครัว
2. เยี่ยมเสริมพลังและประเมินสถานบริการสาธารณสขุ
ตามมาตรฐาน YFHS และอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
ร้อยละ 50
3. การตั้งครรภ์ซ้ า ร้อยละ 16

Small success ไตรมาส 4
1. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2 
2. การคุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ ร้อยละ 50
3. การตั้งครรภ์ซ้ า ร้อยละ 14.5

Situation/
Baseline

Key 
Activity
กิจกรรม

หลัก

1) ประชุมคณะท างานป้องกันและแกไ้ขปัญหาการ
ตั้งครรภใ์นวัยรุ่น ระดับจังหวัด

2) ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจงัหวัด

1) เยี่ยมเสริมพลังและประเมินสถานบริการสาธารณสขุตาม
มาตรฐาน YFHS และอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์
2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ้

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการวางแผนครอบครวั เรื่อง
การให้ค าปรึกษาการวางแผนครอบครัว

2) อบรมให้บริการยาฝังคุมก าเนิด ส าหรับพยาบาลและ
นักวิชาการสาธารณสุข

Small 
Success

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญงิอายุต่ ากว่า 20 ปี ในปปี 2560 – 2562 (9 เดือน) คือ 20.03%, 18.18% และ 19.93%

Strategy
มาตการ

KPI No.

Target /

Strategy 1
ขับเคลื่อนการด าเนินงานปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแบบบูรณาการ ผ่านคณะอนุกรรมการฯ
ระดับจังหวัด

Strategy 2
ส่งเสริมการจัดบรกิารสขุภาพที่เป็นมติรส าหรบัวัยรุ่นและ
เยาวชน และกระบวนการอ าเภออนามัยการเจรญิพนัธุ์

Strategy 3
ส่งเสริมการวางแผนครอบครวัในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี 

(เน้นคุมก าเนิดกึง่ถาวร)

คณะอนุกรรมการ CPPO



ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุม่วัยสูงอายุ

โครงการรสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอาย ุ เขตสุขภาพที่ 12

เป้าหมาย : ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได  ้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี KPI 1 : .รอยละของต าบลที่มีระบบการสงเสรมิสุขภาพดแูลผูสูงอายุระยะยาว ร้อยละ 80
KPI 2 : ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสขุภาพที่พงึประสงค์ ร้อยละ 60  KPI3 : อัตราผู้สูงอายุติดสังคม คงที่ หรือเพิ่มขึ้น

Situation/
Baseline

ในเขตสุขภาพที่ 12 มีประชากรจ านวน  4,006,303คน มีผูสู้งอาย ุจ านวนทั้งสิ้น 589,752 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 ผู้สูงอายไุด้รับการประเมิน (ADL) จ านวนทั้งหมด  562,055  คน ร้อยละ 95.30 เป็น
กลุ่มที่ 1 ร้อยละ 96.58 กลุ่มที่ 2 ร้อยละ 2.78 กลุ่มที่ 3 ร้อยละ 0.64 ต าบลที่มีระบบการส่งเสรมิสุขภาพดูแลผู้สูงอาย ุระยะยาว Long Term Care ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 66.72

คณะอนุกรรมการ CPPO

KPI No.

Target /

Small success ไตรมาส 1
-มีการคัดกรองและประเมินสุขภาพผสููงอายุ
ดวย ADL และการประเมิน คัดกรองขั้นพื้นฐาน
- มีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล
- มีการประชุม ประสานท้องถิ่น และภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวของ
- มีแผนการขบัเคลื่อนการด าเนินงานชมรม
ผสููงอายุคุณภาพในทุกพื้นที่ ทุกระดับ

Small success ไตรมาส 2
-มีผลการประเมินคัดกรอง ADL และปญหาสุขภาพ
ผสููงอายุทีจ่ าเปนในการวางแผนการดูแลสงเสริม
สุขภาพผสููงอายุรอยละ 70
- มีการประเมินชมรมผสููงอายุคุณภาพ
- มีจ านวนต าบลผานเกณฑ์ ต าบลที่มีระบบการสงเสริม
สุขภาพดูแลผูสูงอายุ รอยละ 70

Small success ไตรมาส 3
- มีผลการประเมินคัดกรอง ADLและปญหาสุขภาพ
ผูสูงอายุทีจ่ าเปนในการวางแผนการดูแลสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุรอยละ75
- มีผลการประเมินชมรมผูสูงอายุคุณภาพผาน
เกณฑ
- มีจ านวนต าบลผานเกณฑ ต าบลที่มีระบบการส
งเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ รอยละ 75
- มีการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

Small success ไตรมาส 4
- มีผลการประเมินคัดกรอง ADL และปญหาสุขภาพ
ผูสูงอายุทีจ่ าเปนในการวางแผนการดูแลสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุรอยละ 80
- มีผลการประเมินชมรมผูสูงอายุคุณภาพผานเกณฑ
- มีจ านวนต าบล ผานเกณฑ ต าบลที่มีระบบการ
สงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ รอยละ 80
-ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 
60 

Small 
Suc
cess

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการส่งเสรมิสขุภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในชมุชน

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของเครือขา่ย . มาตรการที่ 3 การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและกิจกรรมในชมรมผูสูงอายใุห
ผานเกณฑคุณภาพ

Strategy
มาตการ

Key 
Activity
กิจกรรม

หลัก

- พัฒนาระบบการประเมินและคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 
และจัดท าแผนดูแลรายบุคคล
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข/อปท. ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่าย
- สราง/พัฒนานวัตกรรมการสงเสริมสขุภาพผูสูงอายุ
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน พื้นที่ดีเดน
- เยี่ยมเสริมพลัง , ก ากับติดตาม ในทุกระดับ

- ผลักดันให้ท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนรว่มส่งเสรมิสขุภาพดูแลระยะ
ยาว ผ่านกลไกคกก.พชอ. ชมรมผู้สูงอายุ
- บูรณาการการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอาย ุโดย ทองถิ่น ชุมชน
มีสวนรวม

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ผ่านชมรม 
หรือ รร.ผู้สูงอาย ุและในกลุ่มPre-Aging

- เผยแพรประชาสัมพันธ สรางกระแสความรอบรูดานสุขภาพผานสื่อ
สาธารณะทุกรูปแบบ
- สร้างเครือข่ายชมรมผูสู้งอาย ุ/จัดเกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นพืน้ท่ี
- ประมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผู้สูงอาย ุ/ประเมินชมรมผส.คุณภาพ



7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2563 (ไม่เกิน 3 มาตรการ)4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็น

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2563 ของเขตสุขภาพที่ 12  :  ยุทธศาสตร์.........P&P.................................. 

5. ผลการด าเนินงาน

G & C Hospital
- G&C Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 60% 
- G&C Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus 10%
- รพ.สต.ผ่านมาตรฐานมูลฝอยติดเชื้อร้อยละ 50

-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital
- นิเทศ  ติดตาม และประเมินรับรอง 
- ประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital

จดุแข็ง : มีนโยบายระดบักระทรวง
จดุออ่น : มีปัญหาด้านโครงสร้างและวิกฤติทางการเงินของโรงพยาบาล 
โอกาส : ความร่วมมือจากภาคีเครือขา่ย เช่น ภาคเกษตร, อปท.

1. ส่งเสริมและพฒันามาตรฐาน ดา้นกฎหมาย นวตกรรม และ
วชิาการ เช่น IC, ขยะติดเช้ือ, ขยะอนัตราย, อาหารปลอดภยั
2. สร้างความร่วมมือและความเขม้แขง็ของภาคีเครือข่าย 
3. ประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐาน

มีโรงพยาบาลเป้าหมายจ านวน 83 แห่ง ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ คิดเป็น ร้อยละ 100.00
ผ่านมาตรฐานระดับดีมากPlus จ านวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  25.3
ผ่านมาตรฐานระดับดีมาก จ านวน 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  30.12
ผ่านมาตรฐานระดับดี จ านวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  38.55
ผ่านมาตรฐานระดับพ้ืนฐาน จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  6.02

3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2559-2561 (10 เดือน)

ระดบัพืน้ฐานขึน้ไป
รอ้ยละ 100

ระดบัดมีากขึน้ไป
รอ้ยละ 40

ระดบัดขี ึน้ไป
รอ้ยละ 85



ยุทธศาสตร์สง่เสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบรกิารสาธารณสุข

เป้าหมาย : 
1.G&C Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 60% 2.G&C Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus 10% 3.รพ.สต.ผ่านมาตรฐานมลูฝอยติดเชื้อร้อยละ 50

Strategy 1
1. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน ด้านกฎหมาย 
นวัตกรรม และวิชาการ เช่น IC, ขยะติดเชื้อ, ขยะ
อันตราย, อาหารปลอดภัย

Strategy 2
2. สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย 

Strategy 3
3. ประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐาน

Small success ไตรมาส 1
ทุกจังหวัดมีแผนในการขับเคลื่อน และ
ประเมิน   (Re-accreditation) 
โรงพยาบาล GREEN & CLEAN 
Hospital

Small success ไตรมาส 2
1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
ขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80

Small success ไตรมาส 3
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 85

Small success ไตรมาส 4

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึน้ไป 

ร้อยละ 60
2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดบัดีมาก Plus
ร้อยละ 10

Situation/
Baseline

Key 
Activity
กิจกรรม

หลัก

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอนามยัสิ่งแวดล้อม  
ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

1.นิเทศ  ติดตาม
2.เยี่ยมเสริมพลัง
3.เพิ่มช่องทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมลู/การด าเนนิงาน เช่น กลุ่มไลน์

1.ประเมินรับรอง 
2.ประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital

Small 
Success

ผ่านมาตรฐานระดับดีมากPlus จ านวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  25.3 ผ่านมาตรฐานระดับดีมาก จ านวน 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  30.12
ผ่านมาตรฐานระดับดี จ านวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  38.55 ผ่านมาตรฐานระดับพื้นฐาน จ านวน 5 แห่งคิดเป็นร้อยละ  6.02

Strategy
มาตการ

KPI No.

Target /

คณะอนุกรรมการ CPPO



3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2559-2562 (9 เดือน)

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2563 (ไม่เกิน 3 มาตรการ)4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็น      ขยะอันตรายทางการแพทย์ในโรงพยาบาล

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ขยะอันตรายในโรงพยาบาลมีการคัดแยก รวบรวม และก าจัดเป็นไปตามมาตรฐาน

ของเสียอันตรายทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ยังไม่มีการ
รวบรวมปริมาณที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน แต่รพ.ส่วนใหญ่ได้มีการคัดแยกยังไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน และยังไม่มีแหล่งการก าจัดที่เป็นไปตามมาตรฐาน และ
บางรพ.ยังทิ้งขยะอันตรายปะปนไปกับขยะทั่วไป
ยกตัวอย่างข้อมูลสงขลา  ปี2562 รพ. จ านวน 19 แห่ง มขีองเสียอันตราย
ทางการแพทย์ จ านวน 4.43 ตัน ส่งก าจัดในเดือนมิย. 62 จ านวน 2.60 ตัน 
เหลือค้าง 1.82 (คาดการจะมีของเสียอันตรายทางการแพทย์เกิดประมาณ 
1.40 ตัน/เดือน)

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2563 ของเขตสุขภาพที่ 12  :  ยุทธศาสตร์.........P&P......................................... 

5. ผลการด าเนินงาน

ปี 2562 ของเสียอันตรายในโรงพยาบาล ได้มีการรวบรวมเพื่อส่งก าจัด
จ านวน 7.3 ตัน แต่ยังมีปริมาณตกค้างอีกในโรงพยาบาล

1.พัฒนาบุคลากรของเสียอันตรายในโรงพยาบาล
2. รวบรวมปริมาณขยะอันตรายที่เกิดขึ้นส่งก าจัดที่เป็นไปตามมาตรฐาน
3. ขับเคลื่อนส่งก าจัดผ่าน อบจ. ของแต่ละจังหวัด

จุดอ่อน/อุปสรรค : ขาดองค์ความรู้ในการจัดการขยะอันตราย และ ไม่มีแหล่งก าจัด
ขยะอันตรายในเขตพื้นที่ ในการขนส่ง ก าจัดมีค่าใช้จ่ายสูง ท้องถิ่นไม่รับก าจัด

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร รพ.
2. ก ากับ ติดตาม ควบคุม คุณภาพ มาตรฐาน รพ.
3. สนับสนุนการจัดการของเสียอันตรายแบบรวมศูนย์



ยุทธศาสตร์สง่เสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบรกิารสาธารณสุข

เป้าหมาย : 
ขยะอันตรายในโรงพยาบาลมกีารคัดแยก รวบรวม และก าจัดเป็นไปตามมาตรฐาน

Strategy 1
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร รพ.

Strategy 2
2. ก ากับ ติดตาม ควบคุม คุณภาพ มาตรฐาน รพ.

Strategy 3
3. สนับสนนุการจัดการของเสียอนัตรายแบบรวมศูนย์

Small success ไตรมาส 1
ทุกจังหวัดมีแผนและแนวทาง ในการส ารวจเก็บ
ข้อมูลปริมาณของเสียอันตรายทางการแพทย์

Small success ไตรมาส 2
1. การรายงานข้อมูลปริมาณของเสียทาง

การแพทย์ของทุกโรงพยาบาล พร้อมทั้ง
รายงานข้อมูลให้เขต

2. จังหวัดมีรูปแบบในการส่งก าจัดของเสีย
อันตรายทางการแพทย์

Small success ไตรมาส 3
การรายงานข้ อมู ลปริ ม าณของ เสี ยทา ง
การแพทย์ของทุกโรงพยาบาล พร้อมทั้ ง
รายงานข้อมูลให้เขต

Small success ไตรมาส 4
จังหวัดสรุปผลการด าเนินงานการจัดการของ
เสียอันตรายทางการแพทย์

Situation/
Baseline

Key 
Activity
กิจกรรม

หลัก

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอนามยัสิ่งแวดล้อม
1.การรายงานผลการด าเนินงานทกุไตรมาส
2.การควบคุม ดูแล สถานที่เก็บสะสมของเสียอนัตรายทางการแพทย์ ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน

ก าหนดรูปแบบ/แนวทางในการรวบรวมเพื่อส่งก าจัด

Small 
Success

ของเสียอนัตรายทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ยังไมม่ีการรวบรวมปริมาณทีเ่กิดขึ้นอยา่งชัดเจน แต่รพ.ส่วนใหญไ่ด้มีการคัดแยกยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และยังไม่มีแหล่งการก าจัดที่เป็นไปตาม
มาตรฐาน และบางรพ.ยังท้ิงขยะอันตรายปะปนไปกับขยะท่ัวไป

Strategy
มาตการ

KPI No.

Target /

คณะอนุกรรมการ CPPO



3. สถานการณ์

- ผลการตรวจวิเคราะห์ขนมจีนจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปีงบประมาณ 2560-2562 จ านวน 59 ตัวอย่าง พบไม่ผ่านมาตรฐาน
ด้านจุลินทรีย์ หรือด้านเคมี (ปริมาณวัตถุกันเสีย) จ านวน 13 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 22.03)
- ยังไม่มีสถานที่ผลิตขนมจีนที่ผ่านมาตรฐาน Primary GMP ในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 12

6. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา ปี 2563

5. จุดแข็ง/โอกาส

1.ประเด็นคุ้มครองผู้บริโภค : โครงการพัฒนาสถานที่ผลิตขนมจีน เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2563

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : สถานที่ผลิตขนมจีนผ่านตามหลักเกณฑ์ Primary GMP อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห ่ง

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2563 ของเขตสุขภาพที่ 12  :  ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 

1. พัฒนาสถานที่ผลิตขนมจีนให้ได้มาตรฐาน PGMP เพื่อเป็นต้นแบบ
2. สถานที่ผลิตขนมจีนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมาตรฐาน
(ปริมาณวัตถุกันเสียและเชื้อจุลินทรีย)์

1. ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการพัฒนา มีโอกาส
สร้างชื่อเสียง/รายได้ที่เพิ่มขึ้น
2. ผู้ประกอบการมีเทคนิคและภูมิปัญญาดังเดิมในการท าเส้นขนมจีนอยู่แล้ว 
เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมความรู้ด้านสุขอนามัย
3. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่พร้อมให้
การช่วยเหลือ เช่น การอบรมให้ความรู้ สนับสนุนค่าตรวจสถานที่และค่าตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่าง

4. จุดอ่อน/ปัญหาอุปสรรค

1. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นรายย่อย โครงสร้างอาคารเก่า ไม่มีงบ 
ประมาณในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่
2. เส้นขนมจีนท าจากแป้งท าให้ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่าย
3. การควบคุมสุขลักษณะคนงานในการผลิต



ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงาน คุ้มครองผู้บริโภค

โครงการพัฒนาสถานที่ผลติขนมจีน เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2563

เป้าหมาย : ทราบสถานการณ์สถานที่ผลิตขนมจีนและผลตรวจปริมาณวัตถุกันเสียและจุลินทรีย์
KPI: สถานที่ผลิตขนมจีนผ่านตามหลักเกณฑ์ Primary GMP อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห ่ง

Strategy 1
พัฒนาสถานที่ผลิตขนมจีนให้ได้มาตรฐาน PGMP เพื่อเป็นต้นแบบ

Strategy 2
สถานที่ผลิตขนมจีนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมาตรฐาน

(ปริมาณวัตถุกันเสียและเชื้อจุลินทรีย)์

Small success ไตรมาส 1
ทราบสถานการณ์สถานที่ผลิตขนมจีน

ทั้งหมดในเขตสุขภาพที่ 12

Small success ไตรมาส 2
มีสถานที่ผลิตขนมจีนที่สมัครใจเข้าร่วม

โครงการฯ ร้อยละ 50

Small success ไตรมาส 3
สถานที่ผลิตขนมจีนที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการฯ ผลวิเคราะห์ผ่านมาตรฐาน

Small success ไตรมาส 4
มีสถานที่ผลิตขนมจีนต้นแบบ
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

Situation/
Baseline

Key 
Activity
กิจกรรม

หลัก

1. ประชุมคณะท างาน
2. อบรมให้ความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่เรื่องหลักเกณฑ์มาตรฐานตา่งๆ
3. ตรวจประเมินสถานที่ผลิตขนมจีน ตามเกณฑ์ Primary GMP (ครั้งที่ 1)
4. อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
5. ตรวจประเมินสถานที่ผลิตขนมจีน ตามเกณฑ์ Primary GMP (ครั้งที่ 2)
6. ได้สถานที่ผลิตขนมจีนต้นแบบ

1. จัดซื้อชุดทดสอบ 
2. เก็บตัวอย่างขนมจีนและน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน (ครั้งที่ 1)
3. อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
4. เก็บตัวอย่างขนมจีนและน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน (ครั้งที่ 2)
5. สรุปผลการด าเนินงาน

Small 
Success

ผลการตรวจวิเคราะห์ขนมจีนจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2560-2562  จ านวน 59 ตัวอย่าง พบว่าตกมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ หรือด้านเคมี (วัตถุกันเสีย) จ านวน 13 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 22.03) และยังไม่มีสถานที่ผลิตขนมจีนที่ผ่านมาตรฐาน Primary GMP ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12

Strategy
มาตการ

KPI No.

Target /

คณะอนุกรรมการ CPPO
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