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ประเด็นในการตรวจราชการและนเิทศงาน (6 ประเด็นหลกั/9 KPIs)

ประเด็น จ านวนตวัชีว้ดั ผา่น/ไมผ่า่น

1. Mother
Child Health

2 ไมผ่า่น
ผา่น

2. GREEN & CLEAN Hospital 1 ไมผ่า่น

3. กลุม่วยัสงูอายุ 1 ผา่น

4. NCD 1 ไมผ่า่น

5. ระบบตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ (EOC) 1 ผา่น

6. กลุม่วยัเรยีน/วยัรุน่ 1 ผา่น

    ประเด็นเพิม่เตมิ 2 ผา่น

รวม 9 6
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Small success   9 เดอืน ผลการด าเนนิงาน 

1. มขีอ้มลู วเิคราะหแ์ละแนวทางแกไ้ข            1. มกีารน าขอ้มลูมาวเิคราะหม์แีนวทางแกไ้ข

2. มรีะบบการจัดเก็บและตดิตามขอ้มลู 2. ทกุรพ.มกีารจัดเก็บขอ้มลูภาวะเสีย่งในหญงิตัง้ครรภ ์และมี
     การท าทะเบยีนตดิตามขอ้มลูความเสีย่ง

3. มมีาตรการขอ้เสนอเชงินโยบายถา่ยทอด
สูก่ารปฏบิตั ิ            

3. มกีารประชมุขบัเคลือ่นงานแมแ่ละเด็ก  มกีารจัดท า CPG
Standing Order  PPH และ Preterm

4. ปรับปรงุคณุภาพ ประสทิธภิาพงานระบุ
    ถงึปัจจัยเสรมิทีท่ าใหบ้รรลเุป้าหมาย 

4. โรงพยาบาลทกุแหง่ผา่นการประเมนิตามมาตรฐานอนามัยแมแ่ละ
    เด็ก ครบ 3 ปี ไดรั้บการ Re – Accredit  จากทมีจังหวดั  

5. แผนปฏบิตักิาร (Action plan) 5. มแีผนการเยีย่มเสรมิพลงั รพช.,พัฒนาระบบการชว่ยวกิฤตทิางสตูิ
    ,มแีผนConference Near Miss , พัฒนาการคดักรองครรภ์
   เสีย่งสงู  ยังไมด่ าเนนิการ

6. การบรหิารจัดการเพือ่ลดการตายมารดา 6. มกีารประชมุ Dead  case conference มแีนวทางแกปั้ญหา

7. ประชมุ MCH board 3 เดอืน /1 ครัง้ 7. ประชมุครัง้ที1่ ในเดอืน เม.ย. 
     มแีผนจัด ประชมุครัง้ที2่ ในเดอืน มถินุายน

ประเด็นที ่1 การพฒันาสขุภาพ กลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั
ตวัชีว้ดั : 1 อตัราสว่นการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไมเ่กนิ 35 ตอ่การเกดิมชีพีแสนคน)
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อตัราสว่นการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไมเ่กนิ 35 ตอ่การเกดิมชีพีแสนคน)

สิง่ดีๆ

   โรงพยาบาลสตลู 

   พฒันาระบบการเฝ้าระวงัมารดาทีเ่ส ีย่งตอ่ตกเลอืดขณะคลอดและหลงัคลอด 
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จ านวนหญงิตัง้ครรภเ์สีย่ง 183/3,006 คดิเป็น รอ้ยละ6.08 
จ านวนหญงิตัง้ครรภเ์สีย่ง 361/1,681 คดิเป็น รอ้ยละ 21.48 50.3
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รอ้ยละ

การเฝ้าระวงัการตกเลอืดในหญงิคลอดทีม่ภีาวะเสีย่งรพ.สตลู ปี งบประมาณ 2561-62     

รอ้ยละการคดักรองภาวะเสีย่งทางอายรุกรรมในหญงิต ัง้ครรภ ์จ.สตลู
ปีงบประมาณ 2561 -2562 (ต.ค.61-เม.ย.62)
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  มากกว่า 35 : แสนการเกิดมีชีพ
  ไม่เกิน 0 : แสนการเกิดมีชีพ

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

ข้อค้นพบ โอกาสในการพัฒนา
1.การขับเคลื่อนการด าเนินงานMCH  Boardระดับ 
จังหวัด 
- ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด
-ยังไม่ไดด าเนินการน า Case near miss มาวิเคราะห ์  

1.MCB board จังหวัด ให้ด าเนินการตามแผนประชุมครั้งที่ 2
ที่ก าหนดในเดือน มถิุนายน 

2.แพทย์ควรพิจารณา case และน ามา Confereance 

2.ยังไม่ได้ด าเนินการซ้อมแผนภาวะวิกฤติทางสูติ 
-รพช. ยังขาดการฝึกซ้อมแบบสร้างสถานการณ์จ าลอง
การช่วยเหลือภาวะวิกฤติ  (เช่น PPH ,Eclampsia) 

1. ทุกรพ.ต้องซ้อมสถานการณ์ภาวะวิกฤติทางสูติ
2. จังหวัดท าแผนให้ทีมโซนนิ่งสูตแิพทย์ เป็นพี่เลี้ยงให้กับ รพช. 
ฝึกซ้อมสถานการณ์ภาวะวิกฤติทางสูติ เชิงระบบ
3. พัฒนาศักยภาพ จนท. แพทย์ พยาบาลด้านแม่และเด็ก

3.การด าเนินงานเชิงรุก
- หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงทีฝ่ากคลินิก ไม่ได้ขึน้ทะเบียน
-การค้นหาหญิงตั้งครรภ์ รายใหม่ ในพื้นที่พบน้อย
-การเยี่ยมหลังคลอด (ต่ ากว่าเป้าหมาย 65)
 อ.เมือง ร้อยละ 47.47  ( รอบที่ 1ร้อยละ 53.58 ) 
การบันทึกข้อมูลไม่ real time 

1.ต้องก าหนดให้ส่งหญงิตั้งครรภ์มาขึ้นทะเบียน ที่สถานบริการ
สาธารณสุขทุกราย
2.จังหวัดท าความเข้าใจ นสค.ในการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ ราย
ใหม่ในพื้นที่ให้ครอบคลุม 
3.ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามการลงบันทึกข้อมูล   เยี่ยมหลัง
คลอดให้ชัดเจน และให้ลงเยี่ยมตามมาตรฐาน 

4. ปี 61รพ.ทุกแห่งผ่านRe – Accredit 
ตามมาตรฐานอนามัยแม่ละเด็ก ทุกแห่ง

4. ปี 62 ทีมประเมินระดับจังหวัด ใหi้รพช.ประเมินตนเองตาม
แนวทางและมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเยี่ยมเสริมพลัง
ตามแผนเดือนสิงหาคม  

2 ราย , MMR=118.69

ทุ่งหว้า
มะนัง

ละงู ควนกาหลง

ท่าแพ    ควนโดน

            เมืองสตูล



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

ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่21 พฤษภาคม 2562

 เมอืงสตลู  ควนโดน  ควนกาหลง  ทา่แพ  ละง ู  ทุง่หวา้  มะนงั  จ.สตลู 

ตรวจราชการรอบที ่1 92.68 96.22 90.84 97.13 98.77 95.73 95.41 95.07 

ตรวจราชการรอบที ่2 94.01 98.44 98.92 97.87 99.03 98.82 98.38 97.15 
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 เมอืงสตลู  ควนโดน  ควนกาหลง  ทา่แพ  ละง ู  ทุง่หวา้  มะนงั  จ.สตลู 

ตรวจราชการรอบที ่1 18.13 21.15 24.04 22.66 22.48 27.51 28.37 21.83 

ตรวจราชการรอบที ่2 22.15 33.00 27.79 26.63 26.50 25.85 29.95 26.07 
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รอ้ยละสงสยัลา่ชา้

รอ้ยละการคดักรอง



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

ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่21 พฤษภาคม 2562

 เมอืงสตลู  ควนโดน  ควนกาหลง  ทา่แพ  ละง ู  ทุง่หวา้  มะนงั  จ.สตลู 

ตรวจราชการรอบที ่1 83.25 95.71 74.07 94.57 96.13 100.00 91.53 90.08 

ตรวจราชการรอบที ่2 93.52 97.82 82.35 97.60 98.16 98.03 89.76 94.48 
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รอ้ยละตดิตามได้

 เมอืงสตลู  ควนโดน  ควนกาหลง  ทา่แพ  ละง ู  ทุง่หวา้  มะนงั  จ.สตลู 

ตรวจราชการรอบที ่1 96.79 98.49 93.47 98.28 99.13 100.00 97.60 97.63 

ตรวจราชการรอบที ่2 98.48 98.70 94.96 99.10 99.39 99.15 96.93 98.38 
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รอ้ยละสมวยั



ทีม่าขอ้มลู: HDC ณ 
วนัที ่ 22 พฤษภาคม 2562

รอ้ยละ 60 ของเด็กพฒันาการลา่ชา้ไดร้บัการกระตุน้พฒันาการดว้ยTEDA 4I

รอบที ่2 สงสยัลา่ชา้สง่ตอ่ทนัที ่ จ านวน 7 ราย  ไมส่มวยัหลงักระตุน้ DSPM 2 จ านวน  11 ราย

เป้าหมาย 

         กระตุน้
         อยูร่ะหวา่งการตดิตาม
         ไมพ่บลา่ชา้(ควรทบทวน)
         ขาดการตดิตาม

 อ.เมือง

    

 อ.ควนโดน

 อ.ทุ่งหว้า

อ.ละงู

 อ.มะนัง

 ควนกาหลง             

 อ.ท่า
แพ

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

เด็กพฒันาการลา่ชา้
ท ัง้หมด

10 ราย 18 ราย

มากระตุน้พฒันาการ 2 คน (20%) 6 คน (33.33% )

อยูร่ะหวา่งการตดิตาม 6 คน (60%) 4 คน   (22.22%)

ตดิตามไมไ่ด้ 2 คน (20%) 8 คน (44.44%)

ทีม่าขอ้มลู: HDC ณ 
วนัที ่ 12กมุภาพนัธ ์ 2562



ขอ้มลูการเจรญิเตบิโตเด็กปฐมวยั
เปรยีบเทยีบไตรมาส 2 ปี 61 และไตรมาส 2 ปี 62

ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่21 พฤษภาคม 2562

เมอืงสตลู ควนโดน ควนกาหลง ทา่แพ ละงู ทุง่หวา้ มะนงั จ.สตลู

ไตรมาส 2 ปี 61 61.19 74.99 70.95 80.93 69.33 85.24 80.08 70.71 

ไตรมาส 2 ปี 62 69.37 67.79 73.15 94.80 77.79 86.53 66.47 75.47 
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รอ้ยละการช ัง่น า้หนกั/วดัสว่นสงู

 เมอืงสตลู  ควนโดน  ควนกาหลง  ทา่แพ  ละง ู  ทุง่หวา้  มะนงั  จ.สตลู 

ไตรมาส 2 ปี 61 7.77 6.74 6.40 6.20 7.30 7.15 11.98 7.47 

ไตรมาส 2 ปี 62 12.73 8.81 13.89 5.72 14.40 13.16 7.94 12.07 

5

10

15

รอ้ยละอว้น



ขอ้มลูภาวะทพุโภชนาการเด็กปฐมวยั
เปรยีบเทยีบไตรมาส 2 ปี 61 และไตรมาส 2 ปี 62

ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่21 พฤษภาคม 2562

 เมอืงสตลู  ควนโดน  ควนกาหลง  ทา่แพ  ละง ู  ทุง่หวา้  มะนงั  จ.สตลู 

ไตรมาส 2 ปี 61 12.78 14.99 10.62 10.60 10.58 7.66 11.58 11.45 

ไตรมาส 2 ปี 62 21.50 18.68 24.93 9.68 23.21 19.05 8.42 20.03 

5

10

15

20

25

รอ้ยละเตีย้

 เมอืงสตลู  ควนโดน  ควนกาหลง  ทา่แพ  ละง ู  ทุง่หวา้  มะนงั  จ.สตลู 

ไตรมาส 2 ปี 61 7.47 5.42 4.58 6.36 4.18 4.09 7.38 5.78 

ไตรมาส 2 ปี 62 8.98 7.04 5.98 7.48 6.11 5.74 8.23 7.36 
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10 รอ้ยละผอม



ขอ้มลูภาวะทพุโภชนาการเด็กปฐมวยั
เปรยีบเทยีบไตรมาส 2 ปี 62

ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่21 พฤษภาคม 2562

เมอืงสตลู ควนโดน
ควน
กาหลง

ทา่แพ ละงู ทุง่หวา้ มะนงั จ.สตลู

ไตรมาส 2 ปี 62 49.05 52.17 54.43 58.70 51.80 54.66 59.80 52.97 

-

40.00 

80.00 

รอ้ยละสงูดสีมสว่น



ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ

ขาดคณุภาพการสง่ตอ่ขอ้มลูเด็ก
พฒันาการลา่ชา้ในการดแูลตอ่เนือ่ง
ขาดการท างานเชงิรกุ (TEDA4I)

ทบทวนระบบการสง่ตอ่ขอ้มลูทีม่ ี
คณุภาพ ใหเ้ป็นทศิทางเดยีวกนั

เด็ก 0-2 ปี มภีาวะทพุโภชนาการสงู
กวา่เด็ก 3-5 ปี 

ทบทวนเรือ่งอาหารตามวยั และ
อาหารหญงิใหน้มบตุร

ภาวะทพุโภชนาการ 0-2 ปี 3-5 ปี

เตีย้ 20.77 15.10

ผอม 7.01 5.55

อว้น 5.63 4.80



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

ทีม่า รายงานจากส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสตลู ณ วนัที ่22 พ.ค. 62

รอบ 3 เดอืน รอบ 6 เดอืน รอบ 9เดอืน รอบ 12เดอืน

ทกุจงัหวดัมแีผนในการ

ขบัเคลือ่น และประเมนิ   

(Re-accreditation) 

โรงพยาบาล GREEN & 

CLEAN Hospital

1. โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์

ระดบัพืน้ฐานขึน้ไปรอ้ยละ 

100

2. โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์

ระดบัดขี ึน้ไป รอ้ยละ 80

โรงพยาบาลผา่น

เกณฑร์ะดบัดขี ึน้ไป 

รอ้ยละ 85

1. โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์             

ระดบัดมีากขึน้ไป รอ้ยละ 40

2. โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์ ระดบั

ดมีากPlusอยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 

แหง่

ระดบัจงัหวดั

- มแีผนในการขับเคลือ่นและประเมนิโรงพยาบาลGREEN&CLEAN 

Hospital

- มกีารจัดตัง้คณะกรรมการGREEN & CLEAN Hospital ระดับจังหวดั

- มกีารนเิทศตดิตามอยา่งตอ่เนือ่ง

ระดบัโรงพยาบาล

- รพ. มกีารประเมนิตมเองและแจง้ใหจั้งหวดัทราบ

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ

ผลการด าเนนิงาน
เป้าหมาย 7 แหง่

ระดบัดมีาก 2 แหง่ (28.57)

ระดบัดี 3 แหง่ (42.86)

ระดบัพืน้ฐาน 2 แหง่ (28.57)

ทุง่หวา้
มะนงั

ละงู

    
ควนกาหลง

ทา่แพ    ควน
โดน

เมอืงสตลู



ก าหนดเป้าหมาย
ในการด าเนนิงานปี 

2562

การประเมนิ
รบัรอง

เป้าหมาย

ระดบัดมีากPlus 2 แหง่  ไดแ้ก ่โรงพยาบาลสตลู  และโรงพยาบาลละงู

ระดบัดมีาก 3 แหง่ ไดแ้ก ่โรงพยาบาลควนโดน  โรงพยาบาลทา่แพ  โรงพยาบาลทุง่
หวา้

ระดบัดหีรอืสงูกวา่ โรงพยาบาลมะนัง และโรงพยาบาลควนกาหลง

ปญัหา/ขอ้จ ากดั ขอ้เสนอแนะ
รพ.บางแหง่ขาดการวเิคราะหปั์ญหาการด าเนนิงานตาม
กจิกรรมGREEN

- เพือ่เป็นการประเมนิตนเองและวเิคราะหส์ถานการณ์ ทัง้นีเ้พือ่
น าไปสูก่ารพัฒนาตามมาตรฐานอยา่งยัง่ยนื

ขยะตดิเชือ้ของรพ.สต. พบวา่บางอ าเภอเกบ็ขนไมไ่ด ้
มาตรฐานและขาดขอ้มลูปรมิาณขยะ

- รพ.แมข่า่ยควรใหบ้รกิารเกบ็ขนขยะตดิเชือ้ของ รพ.สต.
เพือ่ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน
- รพ.สต. ทกุแหง่ใหบ้ันทกึปรมิาณขยะตดิเชือ้เพือ่สง่ใหร้พ.
รายงานขอ้มลูในโปรแกรมก ากบัการขนสง่มลูฝอยตดิเชือ้

โรงพยาบาลบางแหง่มกีารจัดการน ้าเสยีจากรา้นจ าหน่าย
อาหาร ไมถ่กูหลกัสขุาภบิาล

- ใหด้ าเนนิการปรับปรงุบอ่ดกัไขมันและระบบบ าบัดน ้าเสยีให ้
ถกูหลกัสขุาภบิาล และมมีาตรการใหผู้ป้ระกอบการจ าหน่าย
อาหารรว่มมอืและปฏบิัตใิหถ้กูตอ้ง

ขาดความตอ่เนือ่งการประเมนิรับรองมาตรฐานงานดา้น
อนามัยสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่มาตรฐานโรงครัว/โรงอาหาร
รพ.,มาตรฐานHAS,รา้นอาหารCFGTและมาตรฐานHWP

- ควรจัดท าแผนและการประเมนิรับรองอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ก ากบั
การด าเนนิงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน



98)

97.73

1.76

0.51

มาตรการจงัหวดั

ออกประเมนิชมรมผูส้งูอายทุกุอ าเภอ 
ตดิตามเยีย่มเสรมิพลงัต าบล LTC ทกุอ าเภอ 
อบรม CG รว่มกบั กศน.คอื อ.ควนโดนและ อ.ทุง่หวา้
ประชุมชีแ้จงโปรแกรม 3 C แก ่Care Manager

ขอ้คน้พบ/ปญัหา โอกาสพฒันา

- ชมรมผูส้งูอายุ
คณุภาพ มกีจิกรรม 
ไมต่อ่เนือ่ง 
- ผูส้งูอายมุคีวาม
เสีย่งโรคเรือ้รงั
(HT 65%  DM16%
CVD 50.9% )

- สนบัสนนุกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพ
และการมสีว่นรว่มในผส.กลุม่ตดิ
สงัคม ผา่นชมรมผูส้งูอาย ุ

- สรา้ง HL ผา่นชมรมผูส้งูอายุ
คณุภาพ

- ควรเตรยีมความพรอ้มกลุม่ Pre –
Aging (สขุภาพ,การมสีว่นรว่ม, 
ความม ัน่คงรายได)้

- พืน้ที ่ขาดการ
รายงาน ผลการ
ด าเนนิงาน LTC

- สสอ. ก ากบัตดิตาม รายงานLTC 
ไปยงัสสจ. ทกุวนัที ่20 ของเดอืน

หวัขอ้ : 1.3 การพฒันาสขุภาพ กลุม่ผูส้งูอายุ
ตวัชีว้ดั : 4 รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบ สง่เสรมิสขุภาพ ดแูลสขุภาพผูส้งูอายรุะยะยาวLong Term Care ในชุมชน 
ผา่นเกณฑ์ เป้าหมาย รอ้ยละ 70 

สถานการณ์
ผูส้งูอาย ุจ.สตลู

ทีม่า ขอ้มลูจาก HDC ณ 18 พ.ค. 62      

ผูส้งูอายุ 35,054 คน 

คดิเป็น รอ้ยละ   13.27
เขต12 รอ้ยละ    15.02 
ประเทศ รอ้ยละ  18.09

ทีม่า: การตดิตามงาน LTC สสจ. สตลู

ทีม่า ขอ้มลู HDC ณ 18 พ.ค.62      

อ าเภอ เมอืง
ควน
โดน

ควน
กาหลง

ทา่
แพ

ละงู
ทุง่
หวา้

มะนงั รวม

ต าบลท ัง้หมด 12 4 3 4 6 5 2 36

ต าบลทีผ่า่น
เกณฑ์

6 4 2 4 4 3 2 25

รอ้ยละต าบล
ผา่นเกณฑ์

50.00 100 66.66 100 66.66 60.00 100 69.44

นวตักรรม :  เปลผา้โสรง่ รพ.ควนโดน ป้องกนัขอ้ตดิ บรหิารกลา้มเนือ้



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

แหลง่ขอ้มลู :  HDC ณ วนัที ่22 พ.ค. 62

ตรวจน า้ตาลซ า้ ≥ 50 %  

ตรวจน า้ตาลซ า้ < 50 %  

เป้าหมายผลลพัธก์จิกรรม 6 เดอืน :
กลุม่เสีย่งเบาหวานในเขตรบัผดิชอบของปีทีผ่า่นมา
ไดร้บัการตรวจน า้ตาลซ า้ ≥50%

ผลการด าเนนิงาน 1 ต.ค.61 – 22 พ.ค. 2562

กลุม่เสีย่ง
ปี 61

ตรวจน า้ตาลซ า้
ปี 62

รอ้ยละ

เมอืงสตลู 3,334 3,035 91.03

ควนโดน 1,060 977 92.17

ควนกาหลง 2,116 2,041 96.46

ทา่แพ 718 651 90.67

ละงู 1,361 1,287 94.56

ทุง่หวา้ 2,102 2,050 97.53

มะนงั 1,728 1,599 92.53

สตลู 12,419 11,640 93.73

เขต12 192,031 182,170 94.86

ประเทศ
1,656,098 1,534,265 92.64



ตวัชีว้ดัที ่6 : อตัรากลุม่สงสยัป่วย HT ไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น (≥รอ้ยละ 30)

เป้าหมายผลลพัธก์จิกรรม 6 เดอืน : กลุม่สงสยัป่วย HT ไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น≥10%

ผลการด าเนนิงาน 1 ต.ค.61 – 22 พ.ค. 2562

กลุม่สงสยั
ป่วย

ผลการวดั
ความดนัทีบ่า้น

รอ้ยละ

เมอืงสตลู 1,177 20 1.7

ควนโดน 746 47 6.30

ควนกาหลง 421 23 5.4

ทา่แพ 417 1 0.24

ละงู 515 156 30.29

ทุง่หวา้ 353 3 0.85

มะนงั 208 63 30.29

สตลู 3,836 311 8.11

เขต 12 76,152 18,371 24.12

ประเทศ 793,304 307,775 38.80

วดัความดนัทีบ่า้น ≥ 10 %  

วดัความดนัทีบ่า้น < 10 %  

แหลง่ขอ้มลู :  HDC ณ วนัที ่22 พ.ค. 62

ข้อเสนอแนะ
สสอ.เร่งรัดติดตามการรายงานข้อมูลในระบบ HDC ทุกเดือน

ข้อค้นพบ
ผลการวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มสงสัยป่วย HT ต่ ากว่าเป้าหมาย



 
ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้ (DM≥ร้อยละ 40, HT≥ร้อยละ 50) 

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)

B1 B2 A1 B2/B1 A1/B2 A1/B1

เมืองสตูล 4,278 2,487 795 58.13 31.97 18.58
ควนโดน 881 245 132 27.81 53.88 14.98
ควนกาหลง 1,158 706 193 60.97 27.34 16.67
ท่าแพ 970 580 142 59.79 24.48 14.64
ละงู 2,151 1,089 323 50.63 29.66 15.02
ทุ่งหว้า 754 454 83 60.21 18.28 11.01
มะนัง 690 448 233 64.93 52.01 33.77
สตูล 10,882 6,009 1,901 55.22 31.64 17.47
เขต12 175,677 95,065 35,717 54.11 37.57 20.33
ประเทศ 2,840,820 1,633,602 682,224 57.50 41.76 24.02

ข้อมูล HDC ณ วันที่ 23 พ.ค. 2562



 
ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้ (DM≥ร้อยละ 40, HT≥ร้อยละ 50) 

 

จ านวนในเขต
รับผิดชอบทั้งหมด 
(Type area1,3)

จ านวน
HT มีค่า BP

2 ครั้ง

จ านวน
ควบคุมได้

มีค่า BP
2 ครั้ง

(ร้อยละ)

ได้รับการตรวจBP
2 ครั้ง ที่ควบคุมได้

(ร้อยละ)

HT ควบคุมได้
(ร้อยละ)

B1 B2 A1 B2/B1 A1/B2 A1/B1

เมืองสตูล 9,530 4,017 1,917 42.15 47.72 20.12
ควนโดน 2,742 2,007 934 73.19 46.54 34.06
ควนกาหลง 2,599 1,117 620 42.98 55.51 23.86
ท่าแพ 2,900 1,737 1,120 59.90 64.48 38.62
ละงู 5,256 2,556 1,362 48.63 53.29 25.91
ทุ่งหว้า 2,200 1,133 652 51.50 57.55 29.64
มะนัง 1,617 1,036 864 64.07 83.40 53.43
สตูล 26,844 13,603 7,469 50.67 54.91 27.82
เขต12 449,169 255,617 133,144 56.93 52.09 29.64
ประเทศ 5,956,272 3,587,416 2,287,562 60.23 63.77 38.41

ข้อมูล HDC ณ วันที่ 23 พ.ค. 2562



ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ผลการด าเนินงานควบคุมระดับน้ าตาล และความดันโลหิต
ของผู้ป่วยไม่ได้ตามเป้าหมาย
-โรคเบาหวาน เป้าหมาย ร้อยละ 40 ผลงาน ร้อยละ17.47
-โรคความดันโลหิตสูง เป้าหมาย ร้อยละ 50 ผลงาน 
ร้อยละ 27.82

 ผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุ  
หาแนวทางแก้ปัญหา
ถอดบทเรียนการด าเนินงานของ อ าเภอมะนัง



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

             ผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ผ่านการอบรมICS
                (นพ.สสจ., รอง นพ.สสจ., ผชช.ส., ผอ.รพท., หัวหน้ากลุ่มภารกิจ Operation)

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

     มีวิเคราะหร์ะดับความเสี่ยงส าคัญ จ านวน 12 โรคและภยัสขุภาพ
 และจัดท ารายการทรัพยากรเพื่อรับมือโรคและภัยสุขภาพ

มีการจัดท าอัตราก าลังคนของ สสจ. เพื่อสนับสนุน EOC

น า Incidence Commander System มาใช้จริง
(เปิด EOC ปาบึก, อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์)

ผลการด าเนินงาน

ครบ 5 ขั้นตอน



หวัขอ้ : การด าเนนิงานโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลกิบหุรีท่ ัว่ไทย เทดิไทอ้งคร์าชนั
ตวัชีว้ดั :  ผูส้บูบหุรีเ่ขา้รว่มโครงการฯ เลกิสบูบหุรีไ่ด ้ ( 9 เดอืนเลกิได ้ 5,087 คน  , 12 เดอืนเลกิได้ 15,261 คน) 

อ าเภอ
จ านวน 
อสม. 

เป้าหมายฯ
(อสม.1:ผูส้บูฯ 3)

ผลงานรว่มโครงการฯ 60-62 ผลงานเลกิสบูบหุรี ่60-62

ผูส้บูฯไดร้บัการ
บ าบดั

รอ้ยละ
เลกิสบูไดน้าน 

6 เดอืน
รอ้ยละ

เมอืงสตลู 1,721 5,163 3,119 60.41 14 0.27

ควนโดน 429 1,287 1,617 125.64 2 0.16

ควนกาหลง 697 2,091 494 23.63 1 0.05

ทา่แพ 487 1,461 2,553 174.74 37 2.53

ละงู 1,027 3,081 3,884 126.06 1 0.03

ทุง่หวา้ 447 1,341 1,520 113.35 0 0.00

มะนงั 279 837 823 98.33 30 3.58

รวม 5,087 15,261 14,010 91.80 85 0.56

เขต 12 63,259 189,777
346,104 182.37 4,597 2.42

ประเทศ 1,040,000 3,000,000 3,053,441 101.78 102,084 3.68

                  แหลง่ขอ้มลู HDC แฟ้ม specialpp     ณ 23/05/62 



การด าเนนิงาน
1.การด าเนนิงานควบคมุยาสบูใน 4  ยทุธศาสตร์
 1.1 การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งและพฒันาขดีความสามารถในการควบคมุยาสบู

1.2 ป้องกนัไมใ่หเ้กดินกัสบูหนา้ใหมแ่ละการฝ้าระวงั  
1.3 ชว่ยผูเ้สพใหเ้ลกิยาสบู 
1.4.ท าสิง่แวดลอ้มใหป้ลอดควนับหุรี่

2. อสม.เชญิชวนและสง่รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มโครงการฯ เขา้สูร่ะบบการบ าบดัรกัษา  เจา้หนา้ทีร่ายงานผา่นระบบ HDC
3. ขบัเคลือ่นกจิกรรมรณรงคเ์ลกิบหุรีใ่นชุมชนและก าหนดมาตรการในการป้องกนัควบคมุยาสบูและเครือ่งดืม่แอลกอฮอร์

ของชุมชน

ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ/โอกาสพฒันา

1. จ านวนผูเ้ลกิสบูบหุรีไ่ด ้        
(นานเกนิ 6 เดอืน) ยงันอ้ย

2. ขาดความตอ่เนือ่งของการ
ตดิตามการเลกิบหุรีใ่น
กลุม่เป้าหมาย

1. จงัหวดัท าแผน บรูณาการงานNCD ,งานบหุรี ่,งานสขุภาพภาคประชาชน,   
งานสขุศกึษาใหม้กีารบ าบดั รกัษา ฟ้ืนฟ ูและตดิตามผูส้บูบหุรี ่

2. หนว่ยบรกิารทกุระดบั จดัระบบบรกิารบ าบดัรกัษา ฟ้ืนฟใูหก้บัผูส้บูบหุรีท่ ี่
ตอ้งการเลกิสบู (บ าบดัในชุมชน&สถานพยาบาล)

3. อสม.ตดิตามผลการเลกิบหุรี ่โดย  รายงานความกา้วหนา้และเยีย่มให้
ก าลงัใจอยา่งตอ่เนือ่ง

4. คณะกรรมการ พชอ. และ ชมรม อสม. รว่มขบัเคลือ่นการด าเนนิงานของ
โครงการฯ อยา่งตอ่เนือ่ง และก าหนดมาตรการทางสงัคม

5. ใหเ้จา้หนา้ที ่บนัทกึขอ้มลูผูเ้ขา้รบัการบ าบดัและเลกิบหุรี ่ในระบบ HDC  
และ Thaiphc.net ใหเ้ป็นปจัจบุนั

6. มกีาร มอบเกยีรตบิตัรและชืน่ชม  องคก์ร อสม.ปลอดบหุรี,่ผลงานเดน่ อสม. 
ชวนคนเลกิสบูบหุรี ่,บคุคลตน้แบบเลกิสบูบหุรี่



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

สถานการณ์วยัรุน่ จ.สตลู (ทีม่า: รายงาน HDC ณ 20 พ.ค. 2562)

ต า่กวา่ 14.5%

มากกวา่ 14.5%

คมุก าเนดิชนดิก ึง่ถาวร 100%

คมุก าเนดิชนดิก ึง่ถาวรมากกวา่ 80%

คมุก าเนดิชนดิก ึง่ถาวรนอ้ยกวา่ 80%

ทุง่หวา้
มะนงั

ละงู
ควนกาหลง

ทา่แพ    ควนโดน

     เมอืงสตลู

ทุง่หวา้
มะนงั

ละงู
ควนกาหลง

ทา่แพ    ควนโดน

      เมอืงสตลู

ทุง่หวา้
มะนงั

ละงู
ควนกาหลง

ทา่แพ    ควนโดน

      เมอืงสตลู

ทุง่หวา้ มะนงั

ละงู
ควนกาหลง

ทา่แพ   ควนโดน

      เมอืงสตลู

คมุก าเนดิดว้ยวธิสีมยัใหม ่100%

คมุก าเนดิดว้ยวธิสีมยัใหม ่มากกวา่ 80%

คมุก าเนดิดว้ยวธิสีมยัใหม ่นอ้ยกวา่ 80%

 อตัราคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ        
10 -   14 ปี 0.45 ตอ่พนัประชากร  
(ไมเ่กนิ 1.2ตอ่พนั )

 อตัราคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ         
15 – 19 ปี 15.04 ตอ่พนัประชากร        
(ไมเ่กนิ 38 ตอ่พนั) 

 ต ัง้ครรภซ์ า้ในหญงิอาย ุ         
ต า่กวา่ 20 ปี รอ้ยละ 20.69  

(เป้าหมายไมเ่กนิรอ้ยละ 14.5)

• การคมุก าเนดิก ึง่ถาวร   
รอ้ย ละ 70.59           
(เป้าหมายรอ้ยละ80)

 การคมุก าเนดิในหญงิอาย ุ    
ต า่กวา่ 20 ปี:รอ้ยละ 37.44        
(เป้าหมายรอ้ยละ 80)  



ขอ้ชืน่ชม/สิง่ดีๆ

 ขบัเคลือ่นการด าเนนิงานวยัรุน่ผา่นคณะอนกุรรมการการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
การต ัง้ครรภใ์นวยัรุน่ ระดบัจงัหวดั

 รพ.ละง ูและ รพ.ควนกาหลง FP กอ่นออกจาก รพ. และกอ่น 42 วนั หลงัคลอด 
 รพ.ละง ูฝงัยาคมุก าเนดิ ได ้100% โดยสตูแิพทย ์ใหค้ าปรกึษา และฝงัยาคมุก าเนดิ

ปญัหา/ขอ้จ ากดั ขอ้เสนอแนะ

 ทอ้งซ า้สงู คมุก าเนดิต า่
      - ความเชือ่ และบรบิททางศาสนา
      - สาม ีพอ่แม ่และญาตมิผีลตอ่การตดัสนิใจในการ
        คมุก าเนดิ

  ปรบัทศันคตแิละใหค้วามรูแ้กส่าม ีพอ่แม ่และ
ญาต ิเร ือ่งการเวน้ชว่งการมบีตุร เพือ่การดแูล
สขุภาพมารดาและบตุร

  ใหก้ารปรกึษาการวางแผนครอบครวั
โดยเฉพาะชนดิกึง่ถาวร ต ัง้แตร่ะยะต ัง้ครรภ ์
จนถงึการตดิตามดแูลตอ่เนือ่งหลงัคลอด

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

  ผลกัดนัเขา้สู ่MCH Board จงัหวดั เพือ่ท า
ความเขา้ใจการเยีย่มหลงัคลอด (คร ัง้ที ่3 ไม่
เกนิ 42 วนั)

  ปรบัระบบการลงบนัทกึขอ้มลูใหค้รอบคลมุ 
ภายใน 42 วนัหลงัคลอด และตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของการบนัทกึขอ้มลู



ประเด็นปัญหาในพื้นที่
ของจังหวดัปัตตานี

โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่



การประเมินผลการควบคุมโรคที่น าโดยยุงลาย
เชิงคุณภาพในพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรค

จังหวัดสตูล



อ าเภอ ต าบล หมู่ที่
บ้าน

ส ารวจ
บ้านได้รับ
การพ่น

ร้อยละที่ได้รบั
การพ่น
(ส ารวจ)

การส ารวจลกูน้ า

HI CI

รายงาน
ผู้ป่วย
ภายใน
3 ชม.

สอบสวน
โรคภายใน 

3 ชม.

ควบคุมโรค
ภายใน
1 วันบ้านพบ

ภาชนะ

ส ารวจ พบ

เมือง
เจ๊ะบิลัง 1 5 0 0.00 2 15 2 40.00 13.33   

พิมาน 3 6 0 0.00 1 13 2 16.67 15.38   

ผลการประเมินการควบคุมโรคที่น าโดยยุงลายเชิงคุณภาพ

Key container
ภาชนะส าคัญที่ส ารวจพบลูกน้ ายุงลาย น้ าใช้ ถ้วยน้ ายาง




