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ประเด็นในการตรวจราชการและนเิทศงาน (6 ประเด็นหลกั/9 KPIs)

ประเด็น จ านวนตวัชีว้ดั ผลงาน

1. Mother
Child Health

1
1

ผา่น
ผา่น

2. GREEN & CLEAN Hospital 1 ผา่น

3. กลุม่วยัสงูอายุ 1 ไมผ่า่น

4. NCD 1 ผา่น

5. ระบบตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ (EOC) 1 ผา่น

6. กลุม่วยัเรยีน/วยัรุน่ 1 ผา่น

ประเด็นเพิม่เตมิ
- เลกิบหุรี่
- DM / HT ทีค่วบคมุได้

2
ไมผ่า่น
ไมผ่า่น

รวม 9



Small success ผลการด าเนินงาน
1.มีข้อมูล วิเคราะห์และแนวทางแก้ไข  1. ได้น าข้อมูล ป2ี562  น าข้อมูลมาวิเคราะห์
2.มีระบบการจัดเก็บและติดตามข้อมูล 2.ทุกรพ.มีการจัดเก็บข้อมูลภาวะเสีย่งในหญิงตั้งครรภ์ มีการท าทะเบียน

ติดตามข้อมูลความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
3 มีมาตรการข้อเสนอเชิงนโยบายถ่ายทอดสู่
การปฏิบัติ             

3. มีการประชุมขับเคลื่อนงานแม่และเด็ก ปรับ CPG ก าหนดให้ใช้ 
standing order  PPH PIH 

4.ปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพงานระบุถึงปัจจัย
เสริมที่ท าให้บรรลุเป้าหมาย 

4.มีสูติแพทย์และทีม จังหวัดลงประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก ครบทุกแห่ง

5. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 5. พัฒนาศักยภาพด้านแม่และเด็ก , พัฒนา Seamless refer 

6.การบริหารจัดการเพื่อลดการตายมารดา 6. มีการประชุม Near miss conference ระดับจังหวัด และเขต 
7.ประชุม MCH board 3 เดือน 1 ครั้ง 7. ได้ประชุม 2 ครั้ง 

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวช้ีวัด : 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไม่เกิน 35 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)



รอ้ยละการคดักรองภาวะเสีย่งทางอายรุกรรมในหญงิต ัง้ครรภ ์ปี 2561-2562
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ปี 2561 คดักรองหญงิต ัง้ครรภร์ายใหม่ = 9,438 ราย พบหญงิต ัง้ครรภภ์าวะเสีย่งท ัง้หมด 331 ราย (รอ้ยละ 3.51)
ปี 2562 คดักรองหญงิต ัง้ครรภร์ายใหม ่= 4,342 ราย พบหญงิต ัง้ครรภภ์าวะเสีย่งท ัง้หมด 409  ราย (รอ้ยละ 9.34)

ปี2561 n=9,438

ปี2562 n=4,342



รอ้ยละการตกเลอืดหลงัคลอด เป้าหมายไมเ่กนิรอ้ยละ 5 
รอ้ยละการเกดิภาวะชกัขณะคลอด   เป้าหมายรอ้ยละ 0
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ปี 2561 หญงิคลอด 6,286  ราย พบตกเลอืดหลงัคลอด ท ัง้หมด 297 ราย (รอ้ยละ 4.70)
ปี 2562 หญงิคลอด 3,859 ราย พบตกเลอืดหลงัคลอด ท ัง้หมด 210 ราย  (รอ้ยละ 6.30)

ปี 2561-2562 (รพ.หาดใหญ)่

ทีม่า : จากการส ารวจ



รอ้ยละการวางแผนครอบครวัในหญงิหลงัคลอดทีม่ภีาวะเสีย่ง
ของ รพ.หาดใหญ ่จ.สงขลา ปี 2562 
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ทีม่า : จากการส ารวจ
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ขอ้คน้พบ โอกาสในการพฒันา

1. รพช. ยงัขาดการฝึกการชว่ยเหลอืภาวะวกิฤตทิาง
สตู ิ(เชน่ PPH ,Eclampsia,การคลอดตดิไหล)่ แบบ
สรา้งสถานการณ์จ าลอง

- ทกุรพ.ตอ้งซอ้มสถานการณ์ภาวะวกิฤตทิางสตูอิยา่งนอ้ย 
ทกุ 3 เดอืน 
- จังหวดัท าแผนใหท้มีหอ้งคลอด รพศ./รพท. เป็นพีเ่ลีย้ง
ใหก้บั รพช. ฝึกซอ้มสถานการณ์ภาวะวกิฤตทิางสตูิ

2. ทกุรพ.ผา่นการรับรองการรับรองมาตรฐานอนามยั
แมแ่ละเด็ก ( ปี 2562 รพศ.หาดใหญ ่ครบ Re –
Accredit 3 ปี จากทมีสว่นกลาง )

ใหร้พ.เตรยีมความพรอ้มในการรับรอง Re -Accredit 
มาตรฐานอนามยัแมแ่ละเด็ก  จากทมีสว่นกลาง ตามแผน ที่
ไดป้ระสานไว ้29-30 สงิหาคม  2562

อตัราสว่นการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไมเ่กนิ 35 ตอ่การเกดิมชีพีแสนคน)

สิง่ด ีๆ สงขลา
คณุภาพของคณะกรรมการ MCH BOARD ระดบัจว.,อ าเภอเขม้แข็ง เครอืขา่ยตดิตามงานอยา่งตอ่เนือ่ง

จงัหวดัสงขลา มNีurse Case Manager ดแูลครรภเ์สีย่ง อยา่งเขม้ขน้ทกุระดบั

และมรีะบบการสือ่สาร เยีย่มตดิตามพืน้ที ่ในรายทีม่ภีาวะเสีย่งสงู โดยใชท้มีระดบัจงัหวดัในการตดิตาม
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ขอ้มลูพฒันาการเด็กปฐมวยั  
เปรยีบเทยีบการตรวจรอบที ่1(ต.ค. – ธ.ค. 61) และรอบที ่2 (ต.ค.61 – พ.ค.62) 

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่22 กรกฎาคม 2562



เมอืง

สงขลา
สทงิพระ จะนะ นาทวี เทพา

สะบา้

ยอ้ย
ระโนด

กระแส

สนิธุ ์
รตัภูม ิ สะเดา หาดใหญ่ นาหมอ่ม

ควน

เนยีง
บางกล า่ สงิหนคร

คลอง

หอยโขง่
จ.สงขลา เขต 12 ประเทศ

ตรวจราชการรอบที ่1 96.55 100 96.43 100 100 95.98 99.35 100 95.65 97.01 97.91 94.87 100 97.33 99.55 92.75 97.71 96.90 94.91

ตรวจราชการรอบที ่2 96.86 97.01 91.63 96.16 94.60 91.05 99.00 100 95.40 94.46 96.16 94.12 100 95.85 97.39 89.02 95.36 89.91 87.51
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รอ้ยละตดิตามได(้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90)

เมอืง

สงขลา
สทงิพระ จะนะ นาทวี เทพา

สะบา้

ยอ้ย
ระโนด

กระแส

สนิธุ ์
รตัภูม ิ สะเดา หาดใหญ่ นาหมอ่ม

ควน

เนยีง
บางกล า่ สงิหนคร

คลอง

หอยโขง่
จ.สงขลา เขต 12 ประเทศ

ตรวจราชการรอบที ่1 98.32 99.46 99.13 99.54 99.56 99.24 98.98 100 98.33 98.60 99.24 98.86 98.21 98.78 98.58 97.29 98.95 98.86 98.48

ตรวจราชการรอบที ่2 98.49 98.71 97.74 98.33 98.45 98.35 98.51 100 98.67 97.75 98.67 98.43 98.57 98.40 97.98 96.46 98.31 96.84 96.48
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50

100

รอ้ยละสมวยั (ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 85)

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

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่22 กรกฎาคม 2562



+/- Loss 

Loss 

ขอ้มลูHDC ณ วนัที ่12 
ก.พ.62

รอ้ยละ 60 ของเด็กพฒันาการลา่ชา้ไดร้บัการกระตุน้พฒันาการดว้ย TEDA 4I

สงสยัลา่ชา้สง่ตอ่ทนัที่ จ านวน 60  คน ไมส่มวยัหลงักระตุน้ DSPM 2 จ านวน 81 คน 

เป้าหมาย ปี 2562

การกระตุน้พฒันาการดว้ย 
TEDA4i

>=  รอ้ยละ 60
รอ้ยละ 40 – 59.99
ต า่กวา่รอ้ยละ 40

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

เด็กพัฒนาการลา่ชา้ทัง้หมด 67  คน 141 คน

มากระตุน้พัฒนาการ
32 คน
(47.76%)

79 คน 
(56.03% )

อยูร่ะหวา่งการตดิตาม
27 คน 

(40.29%)
14 คน  
(9.92%)

ตดิตามไมไ่ด ้
11 คน 

(11.94%)
48 น

(34.04%)

ขอ้มลูHDC ณ วนัที ่25 
ม.ิย.62

ผลงาน รอ้ยละ 56.03
(เป้าหมาย ≥ รอ้ยละ 60)

รอบที ่2 

รฤัตภมู ิ

หาดใหญ่ นา
หมอ่ม จะนะ

เทพา

สะบา้ยอ้ย

นาทวี
สะเดา

คลองหอยโขง่

ระโนด

กระแสสนิธ์

สทงิพระ

สงิหนคร

เมอืงสงขลา
ควนเนยีง

บางกล า่



เมอืง

สงขลา
สทงิพระ จะนะ นาทวี เทพา

สะบา้

ยอ้ย
ระโนด

กระแส

สนิธุ ์
รตัภูม ิ สะเดา หาดใหญ่ นาหมอ่ม ควนเนยีง บางกล า่ สงิหนคร

คลอง

หอยโขง่
จ.สงขลา

เขต

สขุภาพที่

12

ประเทศ

ไตรมาส 1ปี 2562 75.76 83.69 80.30 84.35 83.87 80.40 82.14 88.44 82.78 57.89 69.98 80.36 81.72 88.14 85.29 87.74 77.31 65.57 73.50

ไตรมาส 3 ปี 2562 82.87 80.11 85.14 81.95 83.44 72.95 89.29 78.43 85.56 53.27 68.63 68.64 75.81 93.34 83.96 49.86 76.08 62.11 67.52
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50

100

รอ้ยละการช ัง่น า้หนกั/วดัสว่นสงู  (มากกวา่รอ้ยละ 85)

เมอืง

สงขลา
สทงิพระ จะนะ นาทวี เทพา
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กระแส

สนิธุ ์
รตัภูม ิ สะเดา หาดใหญ่ นาหมอ่ม ควนเนยีง บางกล า่ สงิหนคร

คลอง

หอยโขง่
จ.สงขลา

เขต

สขุภาพที่

12

ประเทศ

ไตรมาส 1ปี 2562 9.93 9.81 12.09 11.03 10.71 25.61 14.28 12.97 11.95 17.91 11.92 7.82 6.37 9.94 8.69 10.51 12.93 16.20 14.84

ไตรมาส 3 ปี 2562 7.93 8.44 13.31 9.20 10.78 23.29 10.28 23.39 14.29 12.79 13.11 8.51 3.73 8.95 8.28 8.85 12.21 14.87 15.01
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รอ้ยละเด็กเตีย้ (ไมเ่กนิรอ้ยละ 10)

ขอ้มลูการเจรญิเตบิโตเด็กปฐมวยั
เปรยีบเทยีบไตรมาส 1 ปี 62 และไตรมาส 3 ปี 62 

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่22 กรกฎาคม 2562



ขอ้มลูการเจรญิเตบิโตเด็กปฐมวยั
เปรยีบเทยีบไตรมาส 1 ปี 62 และไตรมาส 3 ปี 62 

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่22 กรกฎาคม 2562



รอ้ยละเด็ก อาย ุ0 - 5 ปี สงูดสีมสว่น จงัหวดัสงขลา
(ไตรมาส 3)

 รอ้ยละ 57ขึน้ไป
 รอ้ยละ 48 – 56.99
ต า่กวา่รอ้ยละ 48

อ าเภอ รอ้ยละ

เมอืงสงขลา 65.45

สทงิพระ 60.84

จะนะ 62.55

นาทวี 62.47

เทพา 63.45

สะบา้ยอ้ย 45.83

ระโนด 55.52

กระแสสนิธุ ์ 60.8

รตัภมู ิ 56.86

สะเดา 52.82

หาดใหญ่ 65.10

นาหมอ่ม 65.51

ควนเนยีง 69.94

บางกล า่ 66.59

สงิหนคร 67.77

คลองหอยโขง่ 61.41

จ.สงขลา 60.95 

เขต12 58.33 

ประเทศ 59.20 
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ทีม่า : รายงาน  HDC ณ วนัที ่22 กรกฎาคม 2562

 นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 
 รอ้ยละ 40 - 44.99
มากกวา่รอ้ยละ 45

รอ้ยละเด็กกลุม่อาย ุ3 ปีมฟีนัผใุนฟนัน า้นม จงัหวดัสงขลา
(เป้าหมายไมเ่กนิรอ้ยละ 40)
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รอ้ยละเด็ก
กลุม่อาย ุ3 ปี
มฟีนัผใุนฟนั
น า้นม 

เมอืงสงขลา 31.90

สทงิพระ 19.67

จะนะ 46.37

นาทวี 44.48

เทพา 62.69

สะบา้ยอ้ย 58.54

ระโนด 37.02

กระแสสนิธุ ์ 33.33

รตัภมู ิ 50.83

สะเดา 48.46

หาดใหญ่ 34.90

นาหมอ่ม 28.57

ควนเนยีง 19.79

บางกล า่ 25.48

สงิหนคร 26.55

คลองหอย
โขง่ 40.52

จ.สงขลา 41.32

เขต12 43.80 

ประเทศ 28.74



สิง่ทีพ่บ ขอ้เสนอแนะ
ขาดการตดิตามกระตุน้พฒันาการเด็กลา่ชา้อยา่ง
ตอ่เนือ่ง

-เนน้การท างานเชงิรกุใหม้ากขึน้ รพช+รพสต.
เชือ่มโยงสง่ตอ่ขอ้มลูอยา่งตอ่เนือ่ง
-จงัหวดั /อ าเภอ ก ากบั ตดิตาม เยีย่มเสรมิพลงั 
coaching อยา่งตอ่เนือ่ง

เด็กกลุม่อาย ุ3 ปีมฟีนัผใุนฟนัน า้นมรอ้ยละ 41.32 เนน้การใหค้วามรู ้ โรงเรยีนพอ่แม ่ในคลนิกิสขุภาพ
เด็กด ี(WCC) และ การดแูลทนัตสขุภาพในศนูย์
พฒันาเด็ก

เด็ก 6 เดอืน – 1 ปี พบภาวะโลหติจาง รอ้ยละ 18.01
(ขอ้มลูจาก 2 อ าเภอ และ1 รพ.สต.)

เรง่รดัการเจาะ Hct เพือ่คน้หาภาวะโลหติจางจากการ
ขาดธาตเุหล็ก เพือ่คน้หากลุม่เสีย่ง

สิ่งดี ดี ที่พบ

❖ อ.บางกล า่  :  การตดิตามเด็กทีพ่บพฒันาการสงสยัลา่ชา้ใหก้ลบัมาประเมนิพฒันาการ
ซ า้ภายใน 30 วนั โดยการใช ้IT (การแจง้เตอืนอตัโนมตั ิทาง group line กอ่นวนัครบ
ก าหนด)  ท าใหต้ดิตามเด็กครอบคลมุมากขึน้

❖ การตดิตามงานเด็กปฐมวยัระดบัจงัหวดั มผีูร้บัผดิชอบงาน IT รว่มตดิตาม ท าให้ หาก
พบปญัหาเรือ่งการบนัทกึขอ้มลู สามารถด าเนนิการแกไ้ขไดท้นัที



สิง่ทีพ่บ ขอ้เสนอแนะ
เด็กกลุม่อาย ุ3 ปีมฟีนัผใุนฟนัน า้นมรอ้ยละ 41.32 เนน้การใหค้วามรู ้ โรงเรยีนพอ่แม ่ในคลนิกิสขุภาพ

เด็กด ี(WCC) และ การดแูลทนัตสขุภาพในศนูย์
พฒันาเด็ก

เด็ก 6 เดอืน – 1 ปี พบภาวะโลหติจาง รอ้ยละ 18.01
(ขอ้มลูจาก 2 อ าเภอ และ1 รพ.สต.)

น าขอ้มลูผลการเจาะ Hct มาทบทวนเพือ่การรกัษา

สิ่งดี ดี ที่พบ

❖ อ.บางกล า่  :  การตดิตามเด็กทีพ่บพฒันาการสงสยัลา่ชา้ใหก้ลบัมาประเมนิพฒันาการ
ซ า้ภายใน 30 วนั โดยการใช ้IT (การแจง้เตอืนอตัโนมตั ิทาง group line กอ่นวนัครบ
ก าหนด)  ท าใหต้ดิตามเด็กครอบคลมุมากขึน้

❖ การตดิตามงานเด็กปฐมวยัระดบัจงัหวดัมผีูร้บัผดิชอบงาน IT รว่มตดิตาม ท าใหห้ากพบ
ปญัหาเรือ่งการบนัทกึขอ้มลู สามารถด าเนนิการแกไ้ขไดท้นัที



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

- อตัราคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ10 -14 ปี 
0.24 ตอ่พนัประชากร   (ไมเ่กนิ 1.2ตอ่พนั )
- อตัราคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15 -19 ปี
13.53 ตอ่พนัประชากร (ไมเ่กนิ 38 ตอ่พนั) ต ัง้ครรภซ์ า้ในหญงิอายตุ า่กวา่ 20 ปี

รอ้ยละ 18.28 (เป้าหมายไมเ่กนิรอ้ยละ 14.5)

การคมุก าเนดิในหญงิอายตุ า่กวา่ 20 ปี
รอ้ยละ 26.30 (เป้าหมายรอ้ยละ 80)

สถานการณ์วยัรุน่ จ.สงขลา  (ทีม่า:  รายงาน HDC ณ 22 ก.ค. 2562)

รตัภมู ิ

หาดใหญ่
นา
หม่
อม จะนะ

เทพา

สะบา้ยอ้ย

นาทวี
สะเดา

คลองหอย
โขง่

ระโนด

กระแสสนิธ์

สทงิพระ

สงิหนคร

เมอืงสงขลา
ควนเนยีง

บางกล า่

รตัภมู ิ

หาดใหญ่
จะนะ

เทพา

สะบา้ยอ้ย

นาทวี
สะเดา

คลอง
หอยโขง่

ระโนด

กระแสสนิธ์

สทงิพระ

สงิหนคร

เมอืงสงขลา
ควนเนยีง

นาหมอ่ม

บางกล า่
รตัภมู ิ

หาดใหญ่
จะนะ

เทพา

สะบา้ยอ้ย

นาทวี
สะเดา

คลอง
หอยโขง่

ระโนด

กระแสสนิธ์

สทงิพระ

สงิหนคร

เมอืงสงขลา
ควนเนยีง

นาหมอ่ม

บางกล า่

รตัภมู ิ

หาดใหญ่
จะนะ

เทพา

สะบา้ยอ้ย

นาทวี
สะเดา

คลองหอย
โขง่

ระโนด

กระแสสนิธ์

สทงิพระ

สงิหนคร

เมอืงสงขลา
ควนเนยีง

นาหมอ่ม

บางกล า่

ต า่กวา่ 14.5%

มากกวา่ 14.5%

คมุก าเนดิดว้ยวธิสีมยัใหม ่100%

คมุก าเนดิดว้ยวธิสีมยัใหม ่มากกวา่80%

คมุก าเนดิดว้ยวธิสีมยัใหม ่นอ้ยกวา่80%

การคมุก าเนดิก ึง่ถาวร
รอ้ยละ 63.23 (เป้าหมายรอ้ยละ 80)

คมุก าเนดิชนดิกึง่ถาวร 100%

คมุก าเนดิชนดิกึง่ถาวรมากกวา่ 80%

คมุก าเนดิชนดิกึง่ถาวรนอ้ยกวา่ 80%



ขอ้ชืน่ชม/สิง่ดีๆ

จ.สงขลามกีารขบัเคลือ่นการด าเนนิงานอ าเภออนามยัการเจรญิพนัธุแ์ละ สถานบรกิาร
ทีเ่ป็นมติรส าหรบัวยัรุน่และเยาวชน(YFHS) 100% (นพ.สสจ.รบัโลจ่งัหวดัอนามยัเจรญิ
พนัธุ ์        เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม 2562)

รพ.บางกล า่ มรีะบบการดแูลแมว่ยัรุน่ตอ่เนือ่ง ผลการด าเนนิงาน

- วยัรุน่คลอด 12 ราย  ต ัง้ครรภซ์ า้ 1 ราย (8.33%)  ไดร้บัการคมุก าเนดิทกุราย               
ฝงัยาคมุก าเนดิ 11 ราย (91.67%)

ประเด็นตดิตามจากการตรวจราชการ รอบที ่1 การด าเนนิงาน 

1.การน าขอ้มลูจากการเก็บขอ้มลูการเฝ้าระวงัการต ัง้ครรภ์
แมว่ยัรุน่ มาใชใ้นการตดิตาม ประเมนิผลการด าเนนิงานการ
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการต ัง้ครรภใ์นวยัรุน่ 

- จ.สงขลาไดน้ าขอ้มลูเฝ้าระวงัการต ัง้ครรภแ์ม่
วยัรุน่มาวเิคราะห ์และจะมกีารคนืขอ้มลูในการ
ประชุมคณะอนกุรรมการการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาการต ัง้ครรภใ์นวยัรุน่ จ.สงขลาตอ่ไป

2. ขอ้มลู HDC (การคมุก าเนดิหลงัคลอด) ไมส่อดคลอ้งกบั
ขอ้มลูทีม่อียูจ่รงิ(ซึง่สงูกวา่ใน HDC)

- จงัหวดัก าลงัด าเนนิการตดิตามการปรบัระบบและ
วธิกีารลงบนัทกึขอ้มลูใหค้รอบคลมุ ภายใน 42 วนั
หลงัคลอด และตรวจสอบความถกูตอ้งของการ
บนัทกึขอ้มลู



ตรวจน า้ตาลซ า้ ≥ 70 %

เป้าหมายผลลพัธก์จิกรรม 9 เดอืน :
กลุม่เสีย่งเบาหวานในเขตรบัผดิชอบของปีที่
ผา่นมาไดร้บัการตรวจน า้ตาลซ า้ ≥70%

ผลการด าเนนิงาน 1 ต.ค.61 – 25 ก.ค. 2562

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

อ าเภอ กลุม่เสีย่ง ตรวจน ้าตาลซ ้า รอ้ยละตรวจน ้าตาลซ ้า
รอ้ยละ DM รายใหม่
จากกลุม่เสีย่งปี 61

เมอืง 1,872 1,799 96.1 2.08

สทงิพระ 2,907 2,849 98 0.83

จะนะ 3,667 3,577 97.55 1.83

นาทวี 2,823 2,778 98.41 0.67

เทพา 3,409 3,294 96.63 1

สะบา้ยอ้ย 1,675 1,628 97.19 1.61

ระโนด 3,376 3,303 97.84 1.24

กระแสสนิธุ์ 628 607 96.66 0.96

รัตภมูิ 2,552 2,490 97.57 2.63

สะเดา 5,141 4,461 86.77 1.01

หาดใหญ่ 4,991 4,399 88.14 0.82

นาหมอ่ม 1,229 1,185 96.42 1.79

ควนเนยีง 1,593 1,556 97.68 1.13

บางกล า่ 944 918 97.25 1.38

สงิหนคร 5,820 5,715 98.2 0.91

คลองหอยโขง่ 1,473 1,417 96.2 1.43

จงัหวดัสงขลา 44,100 41,976 95.18 1.23

เขต 12 192,973 183,119 94.89 2.02

ประเทศ 1,650,830 1,535,892 93.04 2.45
แหลง่ขอ้มลู : HDC ณ วนัที ่25 ก.ค. 
62



วดัความดนัทีบ่า้น ≥ 20 
%
วดัความดนัทีบ่า้น < 20 
%

แหลง่ขอ้มลู : HDC ณ วนัที ่25 ก.ค. 
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ประเด็นที ่4   NCD (ตอ่)
ตวัชีว้ดัที ่5.2 : อตัรากลุม่สงสยัป่วย HT ไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น (≥รอ้ยละ 30)

เป้าหมายผลลพัธก์จิกรรม 9 เดอืน :
กลุม่สงสยัป่วย HT ไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น
≥20%

ผลการด าเนนิงาน 1 ต.ค.61 – 25 ก.ค. 2562

กลุม่สงสยั
ป่วย

ผลการวดั
ความดนัทีบ่า้น

รอ้ยละ

เมอืง 1,523 412 27.05

สทงิพระ 795 360 45.28

จะนะ 1,292 418 32.35

นาทวี 1,486 641 43.14

เทพา 1,854 353 19.04

สะบา้ยอ้ย 1,368 311 22.73

ระโนด 1,232 306 24.84

กระแสสนิธุ์ 236 84 35.59

รัตภมูิ 2,126 680 31.98

สะเดา 2,289 663 28.96

หาดใหญ่ 3,320 1,578 47.53

นาหมอ่ม 839 198 23.6

ควนเนยีง 1,179 387 32.82

บางกล า่ 447 279 62.42

สงิหนคร 884 227 25.68

คลองหอยโขง่ 1,058 355 33.55

จงัหวดัสงขลา 21,928 7,252 33.07

เขต12 89,271 27,513 30.82

ประเทศ 901,997 376,803 41.77



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 9,463 3,676 1,379 38.8 37.5 14.6

สทงิพระ 2,270 1,371 801 60.4 58.4 35.3

จะนะ 5,128 3,366 2,013 65.6 59.8 39.3

นาทวี 2,324 1,357 613 58.4 45.2 26.4

เทพา 2,562 1,785 558 69.7 31.3 21.8

สะบา้ยอ้ย 1,713 1,090 467 63.6 42.8 27.3

ระโนด 3,745 2,309 931 61.7 40.3 24.9

กระแสสนิธุ์ 939 555 139 59.1 25.0 14.8

รัตภมูิ 2,831 1,632 536 57.6 32.8 18.9

สะเดา 4,425 2,517 1,109 56.9 44.1 25.1

หาดใหญ่ 14,382 5,468 2,356 38.0 43.1 16.4

นาหมอ่ม 1,177 746 296 63.4 39.7 25.2

ควนเนยีง 1,430 584 300 40.8 51.4 21.0

บางกล า่ 1,516 868 241 57.3 27.8 15.9

สงิหนคร 4,475 2,036 636 45.5 31.2 14.2

คลองหอยโขง่ 976 679 230 69.6 33.9 23.6

จังหวดัสงขลา 59,356 30,039 12,605 50.6 42.0 21.2

เขต 12 178,700 104,934 40,008 58.7 38.1 22.4

ประเทศ 2,827,954 1,787,767 757,978 63.2 42.4 26.8

ประเด็นเพิม่เตมิ
ตวัชีว้ดั : 9.1 รอ้ยละผูป่้วยโรคเบาหวานควบคมุได ้(DM≥รอ้ยละ 40) แหลง่ขอ้มลู : HDC ณ วนัที ่22 ก.ค. 
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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 18,717 10,373 4,608 55.4 44.4 24.6

สทงิพระ 5,633 4,658 2,762 82.7 59.3 49.0

จะนะ 13,478 9,143 5,853 67.8 64.0 43.4

นาทวี 7,620 6,356 3,331 83.4 52.4 43.7

เทพา 7,084 5,050 1,793 71.3 35.5 25.3

สะบา้ยอ้ย 5,252 3,625 1,580 69.0 43.6 30.1

ระโนด 9,029 6,018 3,495 66.7 58.1 38.7

กระแสสนิธุ์ 2,281 1,966 1,014 86.2 51.6 44.5

รัตภมูิ 6,345 4,805 2,244 75.7 46.7 35.4

สะเดา 11,003 5,930 3,283 53.9 55.4 29.8

หาดใหญ่ 36,694 9,047 4,686 24.7 51.8 12.8

นาหมอ่ม 3,371 2,360 924 70.0 39.2 27.4

ควนเนยีง 3,713 3,048 1,164 82.1 38.2 31.4

บางกล า่ 3,567 2,591 1,363 72.6 52.6 38.2

สงิหนคร 9,448 6,997 3,123 74.1 44.6 33.1

คลองหอย
โขง่ 2,579 1,701 710 66.0 41.7 27.5

จงัหวดัสงขลา 145,814 83,668 41,933 57.4 50.1 28.8

เขต 12 456,026 276,468 146,827 60.6 53.1 32.2

ประเทศ 5,912,686 3,880,803 2,545,194 65.6 65.6 43.1

ประเด็นเพิม่เตมิ
ตวัชีว้ดั : 9.2 รอ้ยละผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูควบคมุได ้(HT≥รอ้ยละ 50) แหลง่ขอ้มลู : HDC ณ วนัที ่22 ก.ค. 
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ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ

- ผูป่้วยเบาหวาน ความดนัโลหติสงู ไดรั้บการตรวจ

ระดบัน ้าตาล และความดนัโลหติยังไมค่รอบคลมุ

DM รอ้ยละ 50.6

HT รอ้ยละ 57.4

- System manager ในแตล่ะอ าเภอควรมกีารวเิคราะหก์ลุม่

ผูป่้วยทีไ่มเ่ขา้สูร่ะบบบรกิารรักษา หรอืขาดนัด โดยใช ้Data 

Exchange ตรวจสอบขอ้มลู และตดิตามกลุม่ผูป่้วยดงักลา่ว

- ผูป่้วยเบาหวาน ความดนัโลหติสงู ควบคมุได ้ยัง

ด าเนนิการไมไ่ดต้ามเป้าหมาย

DM รอ้ยละ 21.2% 

HT รอ้ยละ 28.8% 

- ควรมกีารวเิคราะหข์อ้มลูผูป่้วย DM/HT ทีค่วบคมุไมไ่ด ้และ

เขา้สูก่ระบวนการปรับเปลีย่นรายกลุม่/รายบคุคล รวมถงึมกีาร

ประเมนิหลงัการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 

โรงพยาบาลสทงิพระ จะนะ สะบา้ยอ้ย  มผีลการด าเนนิงาน DM คมุได ้ สงูกวา่ เขต 12 และ ประเทศ

โรงพยาบาลสทงิพระ จะนะ นาทว ีกระแสสนิธุ ์มผีลการด าเนนิงาน HT คมุได ้ สงูกวา่ เขต 12 และ ประเทศ

▰ ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ

▻ การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู : ใช ้Data exchange จาก HDC ในการตดิตามผูป่้วยรายบคุคล

ขอ้ชืน่ชม



89.18)

95.73

3.57

0.69

ท่ีมา: รายงานการติดตามงาน LTC สสจ.สงขลา

รอ้ยละประชากรสงูอายุ

ปี 
2560

ปี 
2561

ปี 
2562 

ต า่กว่าร้อยละ 60
ร้อยละ 60 - 69
ร้อยละ 70 ขึน้ไป 

ขอ้มลู HDC วนัที ่24 ก.ค. 2562

ระโนด

กระแส
สินธุ์ สทิง

พระ

สิงหนคร

เมือง
ควนเนียง

บางกล่ ารัตภูมิ
หาดใหญ่ นา

หม่อม จะนะ

เทพา

สะบา้ย้อย
นาทวีสะเดา

คลองหอยโข่ง

ประเด็นที ่3 : การพฒันาสขุภาพ กลุม่ผูส้งูอายุ
ตวัชีว้ดัที ่4 : รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบการสง่เสรมิสขุภาพดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว Long Term             

Care      ในชุมชนผา่นเกณฑ ์(เป้าหมาย รอ้ยละ 70)
อ าเภอ

เป้าหมาย
(ต าบล
ท ัง้หมด)

ผลงาน
(ต าบลทีผ่า่น
เกณฑ)์

รอ้ยละ

1.เมอืงสงขลา 6 3 50

2.สทงิพระ 11 6 54.54

3.จะนะ 14 6 42.86

4. เทพา 7 2 28.57

5.นาทวี 10 4 40.00

6.สะบา้ยอ้ย 9 8 88.89

7.ระโนด 12 4 33.33

8.กระแสสนิธุ ์ 4 3 75

9.รตัภมู ิ 5 3 60

10.สะเดา 9 5 55.55

11.หาดใหญ่ 13 10 76.92

12.นาหมอ่ม 4 4 100

13.ควนเนยีง 4 1 25

14.บางกล า่ 4 4 100

15.สงิหนคร 11 4 36.36

16.คลองหอยโขง่ 4 4 100

รวม 127 71
55.90

16.28
14.75

18.6

0

5

10

15

20

สงขลา* เขต 12* ประเทศ***



ขอ้คน้พบ โอกาสพฒันา 

- ต าบล LTC ผา่นเกณฑ ์7 
องคป์ระกอบ รอ้ยละ 55.9
(ต าบลทีไ่มผ่า่น : องคป์ระกอบ
ขอ้6,7 : ไมม่รีะบบดแูลผส.
โดยอปท.ชุมชนมสีว่นรว่มไมม่ ี
Care Plan , ไมม่ ี
คณะกรรมการดแูลผส.พึง่พงิ)

- สสจ.ก าหนดเป็นนโยบาย ด าเนนิการ 
LTC ทกุต าบล เนือ่งจากม ีCM CG ครบ
ทกุต าบล
- สสอ.ประสานอปท.ในพืน้ที ่ สรา้งการมี
สว่นรว่มของทอ้งถิน่ ชุมชน ดแูลผส.ทีม่ ี
ภาวะพึง่พงิ

- การบนัทกึขอ้มลู CM CG ใน
โปรแกรม 3C ยงัไมค่รบถว้น

- สสจ. สสอ.เรง่รดัการขึน้ทะเบยีน 
CM/CG และจดัท า Care plan ใน
โปรแกรม 3C

- อ.เมอืง มแีนวโนม้ สดัสว่น
กลุม่ตดิสงัคม ลดลง

- หนว่ยบรกิาร ทบทวนกระบวนการ
ถา่ยทอดความรู ้เพิม่กจิกรรมสง่เสรมิ
ป้องกนั ในกลุม่ตดิสงัคมใหม้ากขึน้
- ทกุอ าเภอควรเตรยีมความพรอ้มกลุม่
Pre –Aging (สขุภาพ,การมสีว่นรว่ม, 
ความม ัน่คงรายได)้

- อ.สะเดา คดักรองผส. รอ้ยละ
61.14
พบผูส้งูอาย ุเสีย่งภาวะสมอง
เสือ่ม รอ้ยละ 5.09 เสีย่งภาวะ
หกลม้ รอ้ยละ10.44 

- หนว่ยบรกิารทบทวน วธิกีารคดักรอง 
- สสจ.สสอ. มกีารพฒันาศกัยภาพ
ผูป้ฏบิตังิานในระดบัพืน้ที่
- ทกุหนว่ยบรกิารเพิม่กจิกรรมสง่เสรมิ
ป้องกนัในกลุม่เสีย่ง

➢ อ.เมอืง ต าบลเขารปูชา้ง เป็นต าบล LTC ดเีดน่ระดบั

จงัหวดัปี 2562

➢ อ.เมอืง ต.บอ่ยาง มทีนุทางสงัคมทีด่ ีบรูณาการภาคี

เครอืขา่ยในชุมชน ชว่ยเหลอืผส.ตามสภาพปญัหา

➢ มศีนูยส์รา้งสขุ 4 มมุเมอืง ด าเนนิการโดย อบจ.

สงขลา

➢ ชมรมผูส้งูอายคุณุภาพปี 2562 : ชมรมผูส้งูอายุ

รกัษส์ขุภาพ รพ.สต.น า้นอ้ย อ.หาดใหญ ่

➢ ศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพโดยชุมชนต าบลทบัชา้ง 

อ.นาทวี

➢ นวตักรรมฝงัทรายบ าบดั รพ.สต.มว่งงาม อ.สงิ

หนคร

➢ นวตักรรมดเีดน่ระดบัจงัหวดัปี 2562 : ถงุทราย

หรรษา สถานอีนามยัเขารปูชา้งสาขา 2 (เขาแกว้)



หวัขอ้ที ่2 GREEN & CLEAN Hospital
ชือ่ตวัชีว้ดัที ่3  รอ้ยละของโรงพยาบาลทีพ่ฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์
(GREEN & CLEAN Hospital)

รอบ 9 เดอืน รอบ 12 เดอืน

โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์

ระดบัดขี ึน้ไป รอ้ยละ 85

1. โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์             

ระดบัดมีากขึน้ไป รอ้ยละ 40

2. โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์ ระดบัดมีาก

Plusอยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 แหง่

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ

ผลการด าเนนิงาน  ( ณ วนัที ่22 กค. 62 )

จ านวน รอ้ยละ ผลงาน

ระดบัพืน้ฐานขึน้ไปรอ้ยละ 100 19 แหง่ รอ้ยละ 100 ผา่น

ระดบัดขี ึน้ไป รอ้ยละ 85 19 แหง่ รอ้ยละ 92.31 ผา่น

ระดบัดมีากขึน้ไป รอ้ยละ 40 12 แหง่ รอ้ยละ 63.16 ผา่น

ระดบัดมีากPlus
อยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 แหง่

9 แหง่ ผา่น

ระดบัจงัหวดั

- สามารถด าเนนิงาน GREEN&CLEAN Hospital ได ้

ตามแผนทีว่างไว ้โดยเนน้คณุภาพของงานเป็น

หลกัส าคญั

- สามารถเป็นทีป่รกึษาใหก้บัโรงพยาบาลในพืน้ทีเ่ป็น

อยา่งดี

ระดบัโรงพยาบาล

- รพ.ทกุแหง่มกีารด าเนนิงานGREEN&CLEAN 

Hospital

- รพ.ทกุแหง่มกีารวเิคราะหแ์ละสรปุผลการด าเนนิงาน

ระโนด

กระแส
สินธุ์

สทิง
พระ

สิงหนคร
เมือง
สงขลา

ควน
เนียง

บางกล่ ารัตภูมิ
หาดใหญ่ นา

หม่อม จะนะ
เทพา

สะบ้าย้อย
นาทวีสะเดา

คลองหอยโข่ง



ระดบัการรับรองผลการด าเนนิงาน GREEN & CLEAN Hospital ปี 2562

ระดบัการรบัรอง จ านวน (แหง่) โรงพยาบาล

ดี 7 รพ.จะนะ รพ.รัตภมู ิรพ.กระแสสนิธุ์ รพ.นาหมอ่ม  รพ.สะเดา  รพ.ระโนด  และรพ.ธญัญารักษ์
สงขลา

ดมีาก 3 รพ.จติเวชราชนครนิทร์ รพ.คลองหอยโขง่  และรพ.หาดใหญ่

ดมีาก Plus 9 รพ.สงขลา รพ.ปาดงัเบซาร์ รพ.สงิหนคร รพ.สทงิพระ  รพ.ควนเนยีง  รพ.สะบา้ยอ้ย  รพ.เทพา 
รพ.สมเด็จพระบรมราชนินีาถ ณ อ าเภอนาทว ี และรพ.บางกล า่

ขอ้เสนอแนะ

สิง่ทีพ่บ ขอ้แนะน า

สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร รพ.บาง
แหง่ไมม่รีะบบบอ่ดกัไขมัน เพือ่
ดกัคราบไขมันและเศษอาหาร
กอ่นปลอ่ยน ้าทิง้ ซึง่สง่กลิน่
และเป็นแหลง่พาหะน าโรค

สถานทีล่า้งภาชนะและเตรยีม
อาหารของรา้นคา้จ าหน่ายอาหาร  
ตอ้งตดิตัง้บอ่ดงัไขมันและเศษ
อาหาร กอ่นปลอ่ยน ้าทิง้สู ้

ส ิง่แวดลอ้มภายนอก

การสรา้งเครอืขา่ยและ
นวัตกรรม บางรพ.ยงัไมช่ดัเจน

เนน้การสรา้งเครอืขา่ยการพัฒนา
GREEN ลงสูช่มชน ใหเ้กดิเป็น
รปูธรรม



นวตักรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดบัจงัหวดั

ผลงานนวตักรรม
สง่เขา้รว่มทัง้สิน้ 

7 ผลงาน

ชนะเลศิ : รพ.เทพา

ชือ่ผลงาน : Thepha  GREEN  franchise  model 
รองชนะเลศิ 1 : รพ.กระแสสนิธุ์
ช ือ่ผลงาน : ปลดปลอ่ย

รองชนะเลศิ 2 : รพ.หาดใหญ่
ชือ่ผลงาน :หนา้กากพน่ยาแสนประหยัดจากขวดน ้าเกลอืเหลอืใช ้

การประกวดนวตักรรม

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

ผลงานเดน่



หวัขอ้ : การด าเนนิงานโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลกิบหุรีท่ ัว่ไทย เทดิไทอ้งคร์าชนั
ตวัชีว้ดั : ผูส้บูบหุรีเ่ขา้รว่มโครงการฯ เลกิสบูบหุรีไ่ด ้(9 เดอืนเลกิได ้17,707 คน , 12 เดอืนเลกิได้ 53,121 คน) 

อ าเภอ จ านวน 
อสม. 

เป้าหมายฯ
(อสม.1;ผูส้บูฯ 3)

ผลงานรว่มโครงการฯ 60-62 ผลงานเลกิสบูบหุร ี ่60-62

ผูส้บูฯไดร้บัการบ าบดั รอ้ยละ เลกิสบูไดน้านเกนิ 6 เดอืน รอ้ยละ

เมอืงสงขลา 1,850 5,550 5,066 91.28 284 5.12

สทงิพระ 1,057 3,171 4,166 131.38 160 5.05

จะนะ 1,379 4,137 19,637 474.67 147 3.55

นาทวี 1,090 3,270 10,932 334.31 857 26.21

เทพา 1,217 3,651 5,356 146.70 251 6.87

สะบา้ยอ้ย 1,061 3,183 18,080 568.02 238 7.48

ระโนด 1,342 4,026 10,890 270.49 157 3.90

กระแสสนิธุ์ 389 1,167 3,980 341.05 20 1.71

รัตภมูิ 1,165 3,495 8,509 243.46 39 1.12

สะเดา 1,275 3,825 10,142 265.15 258 6.75

หาดใหญ่ 2,754 8,262 7,605 92.05 342 4.14

นาหมอ่ม 451 1,353 2,871 212.20 55 4.07

ควนเนยีง 680 2,040 4,521 221.62 402 19.71

บางกล า่ 419 1,257 2,069 164.60 113 8.99

สงิหนคร 1,217 3,651 12,174 333.44 268 7.34

คลองหอยโขง่ 361 1,083 2,482 229.18 102 9.42

รวม 17,707 53,121 128,480 241.86 3,693 6.95

เขต 12 63,259 189,777 363,290 191.43 6,720 3.54

ประเทศ 1,040,000 3,000,000 3,231,710 107.72 161,495 5.38
แหลง่ขอ้มลู HDC แฟ้มspecialpp ณ 25/กรกฎาคม/62 



1. การพัฒนาคลนิกิฟ้าใสใน รพช. ทกุแหง่ใหด้ าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง
2.มชีมุชนตน้แบบในการเลกิบหุรี ่ 8 แหง่ คอื 1.รพ.สต.บา้นหนิผดุ อ.หาดใหญ ่2. รพ.สต.วงับวบ อ.นาทว ี3.รพ.สต.
โคกตก 4.รพ.สต.เกาะแตว้ อ.เมอืง  5. รพ.สต.ทุง่มะขาม อ.รัตภมู ิ6.รพ.สต.ตหูยง อ.เทพา 7.รพ.สต.ทา่แมงลกั 
อ.เทพา 8. รพ.สต.จะโหนง อ.จะนะ

3. นวตักรรม ผลงานวชิาการ การควบคมุยาสบูในสถานบรกิาร “ บว้นใหห้ายอยาก”   , การควบคมุยาสบูในชมุชน “ทุง่
พอโมเดล”   , การประกวด “บคุคลตน้แบบการควบคมุยาสบูในชมุชน”  

สิง่ทีค่น้พบ ขอ้เสนอแนะ

1. จ านวนผูเ้ลกิสบูบหุรีไ่ด ้(นานเกนิ 6 
เดอืน) ยังนอ้ย

2. ขาดความเชือ่มโยงระบบขอ้มลูของ
โปรแกรม ท าใหข้อ้มลูใน HDC ยัง
ไมเ่ป็นปัจจบุนั

1. พัฒนา และขยายชมุชนตน้แบบปลอดบหุรี ่ ใหค้รอบคลมุพืน้ที่
2. ใหค้ณะกรรมการ พชอ. และ ชมรม อสม. รว่มขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน
ของโครงการฯ อยา่งตอ่เนือ่ง

3. มอบเกยีรตบิตัรและชืน่ชมองคก์ร  อสม.ปลอดบหุรี ่ 
ผลงานเดน่  อสม. ชวนคนเลกิสบูบหุรี ่,บคุคลตน้แบบเลกิสบูบหุรี่

4. บนัทกึขอ้มลูผูเ้ขา้รว่มและเลกิบหุรีใ่นระบบ HDC และ 
Thaiphc.net ใหเ้ป็นปัจจบุนั 

5. เสนอใหย้า ทีใ่ชบ้ าบดั รักษา การเลกิบหุรี ่อยูใ่นบญัชยีาหลกัแหง่ชาติ

จดุเดน่/นวตักรรม



ประเด็นที่ 5 :  ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ตัวชี้วัด 6: ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

ผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ผ่านการอบรมICS
(นพ.สสจ., รองนพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท., หัวหน้ากลุ่มภารกิจ  SAT,  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ  Operation)

ทีม(SAT)เฝ้าระวัง ตรวจจับ และประเมินสถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ได้
(มีตารางการปฏิบัติงานทีม SAT รายสัปดาห์ และรายงานการตรวจสอบข่าวการเกิดโรค/ภัยสุขภาพประจ าสัปดาห์)

มีวิเคราะหร์ะดับความเสี่ยงส าคัญ จ านวน 2 โรคและภัยสุขภาพ
และจัดท ารายการทรัพยากรเพ่ือรับมือโรคและภัยสุขภาพ

มีการจัดท าอัตราก าลังคนของสสจ. เพ่ือสนับสนุน EOC

น า Incident Command System มาใช้จริง
(เปิด EOC ปาบึก)

ผลการด าเนินงาน

ครบ 5 ขั้นตอน



ประเด็นปัญหาในพื้นที่
ของจังหวัดปัตตานี

ไขเ้ลอืดออก

โรคทีเ่ป็นปญัหาในพืน้ที่



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสงขลา ปี 2562

*หมายเหตุ ข้อมูลจากระบบรายงาน 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
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สถานการณ์โรคไข้เลือดออกรายอ าเภอ
จังหวัดสงขลา ปี 2562

ยังไม่มีรายงาน
ผู้ป่วยเสียชีวิต

*หมายเหตุ ข้อมูลจากระบบรายงาน 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

อ าเภอ case Rate/100,000
คลองหอยโข่ง 64 241.98

สะเดา 282 224.12
นาหม่อม 42 183.90

เมืองสงขลา 279 170.92
กระแสสินธุ์ 24 158.02

เทพา 81 104.32
บางกล่ า 23 74.03
ควนเนียง 25 72.31
หาดใหญ่ 259 64.96
ระโนด 42 63.57

สิงหนคร 51 61.13
รัตภูมิ 41 54.72
จะนะ 54 50.80
นาทวี 34 49.46

สะบ้าย้อย 37 47.82
สทิงพระ 10 20.63

รวม 1,348 94.87
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สถานการณ์โรคไข้เลือดออกรายอ าเภอ
จังหวัดสงขลา ปี 2562 (3 สัปดาห์ล่าสุด)

ยังไม่มีรายงาน
ผู้ป่วยเสียชีวิต

*หมายเหตุ ข้อมูลจากระบบรายงาน 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

อ าเภอ case Rate/100,000
คลองหอยโข่ง 18 68.06

สะเดา 49 38.94
เมืองสงขลา 47 28.79

เทพา 14 18.03
นาหม่อม 4 17.51
ควนเนียง 6 17.36
สิงหนคร 14 16.78
รัตภูมิ 11 14.68

กระแสสินธุ์ 2 13.17
หาดใหญ่ 46 11.54
สะบ้าย้อย 6 7.75

จะนะ 8 7.53
นาทวี 5 7.27

บางกล่ า 2 6.44
ระโนด 3 4.54

สทิงพระ 1 2.06
รวม 236 16.61
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ข้อมูลการเกิดผู้ป่วย

Index Case

หมู่บ้านท่ีเกิด Index Case
Week 26 – Week 28

วันที่ 30 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2562

อ าเภอ
จ านวนหมู่บ้านที่เกิด

Index Case
คิดเป็น
ร้อยละ

เมืองสงขลา 19 23.75
คลองหอยโข่ง 7 21.88

หาดใหญ่ 21 18.58
เทพา 10 14.93
รัตภูมิ 9 14.29
สะเดา 9 13.43

สิงหนคร 8 10.39
กระแสสินธุ์ 2 9.09

นาทวี 7 7.61
นาหม่อม 2 6.90
ระโนด 5 6.85

ควนเนียง 3 6.52
สะบ้าย้อย 4 6.45

จะนะ 8 5.76
บางกล่ า 1 2.78
สทิงพระ 0 0.00

รวม 115 10.68
*ข้อมูลจากระบบรายงาน 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค วันที่ 23 กรกฎาคม 2562



อ าเภอ ต าบล หมู่ที่
บ้าน

ส ารวจ
บ้านได้รับ
การพ่น

ร้อยละที่ได้รับ
การพ่น(ส ารวจ)

การส ารวจลูกน้ า

HI CI
รายงาน

เคสผู้ป่วย
ภายใน 3 ชม.

สอบสวนโรค
ภายใน 3 ชม.

ควบคุมโรค
ภายใน 1 วัน

บ้านพบ

ภาชนะ

ส ารวจ พบ

เมือง พะวง 2 6 4 66.67 0 19 0 0.00 0.00 ✓ ✓ ✓

หาดใหญ่ หาดใหญ่ 4 17 6 35.29 7 41 10 41.18 24.39  ✓ 

หมายเหตุ ต าบลพะวง ได้พ่นในบ้าน 4 หลัง พ่นรอบบ้าน 2 หลัง เนื่องจากบ้านปิด
ต าบลหาดใหญ่ ได้พ่นในบ้าน 6 หลัง พ่นรอบบ้าน 4 หลัง ไม่ได้พ่น 7 หลัง เนื่องจากบ้านปิด ไม่มีเจ้าบ้าน ไม่สามารถเข้าพ่นในพื้นที่
บ้านได้

ผลการประเมินการควบคุมโรคที่น าโดยยุงลายเชิงคุณภาพ

* ลงพื้นที่ประเมินเดือนมิถุนายน 2562



ประเภท สารเคมีที่ใช้
(ชื่อทางการค้า)

สารออกฤทธิ์ บริษัทผู้ผลิต
อัตราลูกน้ า/ยุงตาย
24 ชั่วโมง (ร้อยละ) รูปผลิตภัณฑ์
ยุงพื้นที่ ยุงแล็ป

สารก าจัดลูกน้ า

กรีนฟอส
(พื้นที่ A)

Temephos 1% โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง จ ากัด 100.00 100.00

จีพีโอ -1
(พื้นที่ B)

Temephos 1%
ไบโอเควส์ อะกีซายน์

ประเทศอินเดีย
100.00 100.00

ผลิตภัณฑ์ก าจัดยุง เดลต้า 50
Deltamethrin

0.5% W/V
บ. โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง จ ากัด 100.00 100.00

ผลการประเมินประสิทธิภาพสารก าจัดลูกน้ าและผลิตภัณฑ์ก าจัดยุงในพื้นที่

* เก็บตัวอย่างสารเคมีเดือนมิถุนายน 2562



สิ่งที่ท าได้ดี

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่และ
ลงประเมินคุณภาพการควบคุมโรค

มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ในการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรค

ขยายรูปแบบการจัดการแก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออกในโรงเรียนต้นแบบจาก
อ าเภอหาดใหญ่ไปสู่อ าเภออืน่ๆ



ข้อแนะน าเพิ่มเติม โรงเรือน

โรงเรียน

โรงธรรม

โรงพยาบาล

โรงแรม

โรงงาน

Government

ราชการ

พื้นที่ที่เข้าเกณฑ์ ให้เปิด EOC เพื่อระดมทรัพยากรมาใช้
และช่วยในการท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

พื้นที่ระบาดต่อเนื่องที่ไม่สามารถด าเนินมาตรการ 3-3-1 ได้
ให้ด าเนินมาตรการควบคุมโรคทั้งหมู่บ้านอย่างเข้มข้น

ทบทวนระบบการ Refer ผู้ป่วย จากโรงพยาบาลเลก็ (มีผู้ป่วยมาก) 
ไปสู่โรงพยาบาลใหญ่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยเสยีชีวิต

การเฝ้าระวัง

การรักษา

การป้องกัน
ควบคุมโรค

เน้นการด าเนินงานในระดับชุมชน




