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ส่วนที่ 2  
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

2.1 การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 

2.1.1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ประเด็น    เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

1.) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
1. ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 )  

2) ประเด็นร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยพร้อมการเรียนรู้ 
2.1 ร้อยละเด็กอายุร้อยละของเด็กอายุ0 – 5 ปี ตาม 9 ,18 , 30 , 42 ,60 เดือนได้รับการ

ตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือ DSPM ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
2.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี ตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42 ,60 เดือน ทุกคนได้รับการ

ตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
2.3 ร้อยละของเด็กอายุเด็กอายุ0 – 5 ปี ตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30 ,42 ,60 เดือนที่ตรวจคัด

กรองพัฒนาการ ในครั้งแรกและพบสงสัยล่าช้าได้รับการประเมินพัฒนาการซ้ำภายใน30วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

2.4 ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี ตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30 ,42 ,60 เดือน พัฒนาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นด้วยTEDA4I (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 

2.5 ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี กลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 
85 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุง ได้คัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM ในเด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน 

เด็กทั้งหมดจำนวน 5,076 คน ได้รับการคัดกรองทั้งหมด จำนวน 4,785 คน คิดเป็นร้อยละ 94.27 ผ่านเกณฑ์
กรมอนามัย (ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) พัฒนาการสงสัย/ล่าช้าจำนวน 1,317 คน คิดเป็นร้อยละ 27.64 
ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ ภายใน 30 วัน จำนวน 1,228 
คน คิดคิดเป็นร้อยละ 94.17 ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) มีพัฒนาการสมวัย (จาก
การคัดกรองครั้งแรกรวมกับคัดกรองหลังกระตุ้นภายใน 30 วัน) จำนวน 4,623 คน คิดเป็นร้อยละ 91.74 ผ่าน
เกณฑ์กรมอนามัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ85) เมื่อจำแนกเป็นรายอำเภอพบว่าอำเภอที่คั ดกรองพัฒนาการเด็กได้
น้อยลง ที ่สุดคืออำเภอ ศรีนครินทร์ , กงหรา และ ควนขนุน เท่ากับร้อยละ 90.11 , 90.41 และ 90.82 
ตามลำดับ อำเภอที่คัดกรองแล้วพบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้น้อยที่สุดคืออำเภอ ศรีนครินทร์ , ป่าบอน 
และ เขาชัยสน เท่ากับร้อยละ 20.00 , 22.34 และ 23.04 ตามลำดับ และการติดตามกระตุ้นส่งเสริมเด็กสงสัย
พัฒนาการล่าช้าภายใน 30 วัน อำเภอที่ติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้าได้น้อย ที่สุด คืออำเภอ ศรี
บรรพต , กงหรา และเมือง เท่ากับร้อยละ 90.38 ,91.27 และ 91.74 ตามลำดับและอำเภอที่มีเด็กพัฒนาการ
สมวัยน้อยสุดที่สุดคือ อำเภอ กงหรา , ตะโหมด และ เมือง เท่ากับร้อยละ 90.38 , 91.27 และ 91.74 ตามลำดับ 
และเด็กที่สงสัยล่าช้าทันทีและสงสัยล่าช้าหลังติดตามกระตุ้นด้วยDSPM ยังพบล่าช้า จำนวน 157 คน เด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้าส่งต่อกระตุ้นด้วย TEDA4I จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 75.16 ผ่านเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่า 
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ร้อยละ 65 ) ผ่านเกณฑ์ เด็กท่ีล่าช้าได้รับการส่งต่อและกระตุ้นด้วย TEDA4I มากที่สุดคือ อำเภอ เขาชัยสน , ตะ
โหมด และ ปากพะยูน คิดเป็นร้อยละ 100, 100 และ 100 ตามลำดับเด็กที่ล่าช้าได้รับการส่งต่อและกระตุ้นด้วย 
TEDA4I น้อยที่สุดคือ อำเภอ เขาชัยสน , ป่าบอน และ ศรีนครินทร์ คิดเป็นร้อยละ 66.67 , 71.43 และ 76.47 
ตามลำดับ  

จังหวัดพัทลุง เด็กปฐมวัยเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน จำนวน 12,240 คน คิดเป็นร้อยละ 63.82 
ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย ( ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ) อำเภอที่มีเด็กสูงดีสมส่วนน้อยที่สุดคือ ตะโหมด , ศรีบรรพต 
และป่าพะยอม คิดเป็นร้อยละ 58.98, 59.54 และ 61.25 ตามลำดับ เด็กเตี้ย มีจำนวน 2,596 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.50 ไม่ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10) อำเภอที่มีเด็กเตี้ยมากที่สุด คือ ตะโหมด, บางแก้ว และ 
ป่าพะยอม คิดเป็นร้อยละ 16.05, 13.75 และ 13.50 เด็กผอม มีจำนวน 1,379 คน คิดเป็นร้อยละ 5.58  
ไม่ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 5 ) อำเภอที่มีผอมมากที่สุด คือ ศรีบรรพต , ตะโหมดและ บางแก้ว คิด
เป็นร้อยละ 9.07, 7.28 และ 6.78 ตามลำดับ และเด็กอ้วน มีจำนวน 2,638 คนคิดเป็นร้อยละ 10.67 ไม่ผ่าน
เกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10 ) อำเภอที่ มีเด็กอ้วนมากที่สุด คือ ศรีนครินทร์,  กงหรา และ ตะโหมด  
คิดเป็นร้อยละ 14.66, 12.99 และ 12.90 ตามลำดับ 

ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
 
การบริหารจัดการ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่าจังหวัดพัทลุงที่เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่ผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่
ปี2560 เนื่องจากยังมีเด็ก เตี้ย ผอม อ้วน ไม่เกณฑ์ ทุกหน่วยบริการสาธารณสุขและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมี
แผนงานโครงการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งจังหวัดได้จัดประชุมโดยเชิญกุมารแพทย์รพ.พัทลุงผู้มีความรู้เรื่อง
โภชนาการเด็กมาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโภชนาการเด็กปฐมวัย และผู้ที่เกี่ย วข้อง ทุกรพ. ทุก 
สสอ. และทุก รพ.สต. เมื่อวันที่ 17 พ.ค.61 ณ ห้องประชุมชั้น5 สสจ.พัทลุง และเกณฑ์ตัวชี้วัดเด็กอายุ 0-5 ปี สูง
ดีสมส่วน จะเพิ่มขึ้นปีทุกปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2560 2561 2562 2563 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 51 54 57 และ 60 
ตามลำดับ ต้องมาการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการโดยจังหวัดพัทลุง มีนโยบายให้ทุกตำบลดำเนินงานตำบล
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตสู่ 2,500 วันดูแลภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่รู้ว่ามีการปฏิสนธิตลอดจน
คลอด  และด ู แล โภชนากา ร เ ด ็ กปฐมว ั ย อ าย ุ  0  - 5  ป ี  และม ี แผนง าน โค ร งกา รแก ้ ไ ขภ า ว ะ 
ทุพโภชนาการทุกหน่วยบริการสาธารณสุข และเน้นสร้างความตระหนักโดยให้ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ใน
เชิงรุกโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายลงเชิงรุกถึงหมู่บ้าน และ ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ให้ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กและครู
เข้าใจและนำเรื่องโภชนาการตามวัยไปใช้เลี้ยงดูบุตรหลานหรือเด็กนักเรียนในแต่ละรายโภชนาการที่ดีจะส่งผลให้
เด็กปฐมวัยฉลาดโดยเด็กให้รับอาหารครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมตามช่วงวัย 

จังหวัดพัทลุง จึงมีนโยบายให้ทุกตำบลดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 
สู่ 2,500 วันดูแลภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่รู้ว่ามีการปฏิสนธิตลอดจนคลอด และดูแลโภชนาการเด็ก
ปฐมวัยอายุ 0 -5 ปี และมีแผนงานโครงการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการทุกหน่วยบริการสาธารณสุข และเน้นสร้าง
ความตระหนักโดยให้ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายลงเชิงรุกถึงหมู่บ้าน และ
ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ให้ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กและครูเข้าใจและนำเรื่องโภชนาการตามวัยไปใช้เลี้ยงดูบุตรหลาน
หรือเด็กนักเรียนในแต่ละรายโภชนาการที่ดีจะส่งผลให้เด็กปฐมวัยฉลาดโดยเด็กให้รับอาหารครบ5หมู่ในสัดส่วนที่
เหมาะสมตามช่วงวัย โดยใช้คู่มือสมุดสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) ในการดูแลเด็กปฐมวัย ในเริงรุกและ
ประชาสัมพันธ์ ให้มากยิ่งขึ้นเข้มข้นข้ึน โดยเน้นภาคีมีบทบาทและส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 
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1. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การดำเนินงาน ระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย และคืนข้อมูลให้พื้นที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและกำกับติดตาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการระดับ จังหวัด และอำเภอ  
3. ส่งเสริมและสนับสนุน สถานบริการร่วมกับภาคี เครือข่ายในพื้นที่ ดำเนินงานตามมาตรฐาน

อนามัยแม่และเด็ก และ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต  
4. ส่งเสริมสนับสนุนสถานบริการ และภาคีเครือข่าย ในการคัดกรอง ติดตามเด็กสงสัยล่าช้าและ

ล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
5. เสริมสร้างให้ความรู้ พ่อ แม่. ครอบครัว และผู้ดูแลเด็ก ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการ 

และการเจริญเติบโต เด็กปฐมวัย 
6. พัฒนากลไกการสนับสนุนการกำกับติดตามงานในทุกระดับ 
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินการแก้ปัญหาพัฒนาการเด็กและการเจริญเติบโตเด็ก

ปฐมวัยด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
8. มีการประชุมติดตาม กำกับงาน และนิเทศงาน คณะกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุงทุก 3 

เดือน เพ่ือขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดและมีคุณภาพในทุกด้านๆ 

ผลการดำเนินงาน (วิเคราะห์เชิงคุณภาพ) 
จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกด้านๆโดยใช้กลไกการดำเนินงานตำบลส่งเสริม

เด็ก อายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ทุกตำบล บูรณาการกับการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 
วันแรกของชีวิตสู่ 2,500 วัน โดยพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัยตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนเด็กคลอดออกมา
และดูแลจนถึงอายุ 2 ปี และดูแลต่อเนื่องจนถึงเด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน โดยการให้ทุกหน่วยบริการ
ดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต โดยพัฒนา คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ และคลินิกสุขภาพเด็กดี โดย
เน้นให้ดำเนินงานให้ได้มาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายเพื่อดูแล
หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยให้ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขดังนี้ 

1. ร้อยละเด็กอายุร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
โดยใช้คู่มือ DSPM ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 , 42,60 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบ
สงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

3. ร้อยละของเด็กอายุเด็กอายุ 9, 1 8 , 30 , 42 ,60 เดือนที่ตรวจคัดกรองพัฒนาการในครั้งแรก
และพบสงสัยล่าช้าได้รับการประเมินพัฒนาการซ้ำภายใน30วันไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

4. ร้อยละเด็กอายุ 0–5ปี พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วยTEDA4I (ไม่น้อยกว่าร้อยละ65) 
5. ร้อยละเด็กอายุ 0–5ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 )  
6. มีการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 0 – 5 ปี ตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 

เดือน ทั่วประเทศ ในวันที่ 13 – 17 ก.ค .2563 ผลการดำเนินงานมีดังต่อไป 
- เด็ก 0 -5 ปีปี ตามกลุ่มอายุ 9 ,18 , 30 , 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการร้อย

ละ 98.54 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90  
- เด็ก 0-5 ปี ปี ตามกลุ่มอายุ 9, 18 , 30 , 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 27.49 ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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- เด็ก 0-5 ปีตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการ
ติดตามกระตุ้นพัฒนาการ/ประเมินพัฒนาการซ้ำ ร้อยละ 93.54 ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 60  

เมืองพัทลุง 3,910 2,517 64.37 
49.90 48.49 56.90 กงหรา 1,701 1,045 61.43 

เขต 12 เขาชัยสน 1,286 868 67.50 
47.17 49.46 56.80 ตะโหมด 1,136 670 58.98 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 3,316 2,134 64.35 
47.41 49.00 55.55 ปากพะยูน 1,815 1,324 72.95 

 ศรีบรรพต 875 521 59.54 
ป่าบอน 1,499 900 60.04 
บางแก้ว 1,023 650 63.54 
ป่าพะยอม 1,600 980 61.25 
ศรีนครินทร์ 1,018 631 61.98 

รวม 19,179 12,240 63.82 
ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563  

 
ตัวชี้วัด : 1.1 ร้อยละเด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ย ไม่เกินร้อยละ10 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่เกินร้อย
ละ10  

เมืองพัทลุง 4,749 438 9.22 
8.90 10.91 16.29 กงหรา 2,147 300 13.97 

เขต 12 เขาชัยสน 1,526 83 5.44 
12.20 11.47 18.37 ตะโหมด 1,620 260 16.05 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 4,225 316 7.48 
10.56 10.67 16.59 ปากพะยูน 2,057 114 5.54 

 ศรีบรรพต 1,102 140 12.70 
ป่าบอน 1,801 220 12.22 
บางแก้ว 1,636 225 13.75 
ป่าพะยอม 2,586 349 13.50 
ศรีนครินทร์ 1,276 151 11.83 

รวม 24,725 2,596 10.50 
ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวชี้วัด : 1.2 เด็กอายุ 0-5 ปี ผอม ไม่เกินร้อยละ 5 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่เกินร้อยละ

5  

เมืองพัทลุง 4,749 247 5.2 
6.17 6.84 6.10 กงหรา 2,147 92 4.29 

เขต 12 เขาชัยสน 1,526 59 3.87 
5.63 6.87 6.53 ตะโหมด 1,620 118 7.28 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 4,225 231 5.47 
6.00 6.62 6.60 ปากพะยูน 2,057 94 4.57 

 ศรีบรรพต 1,102 100 9.07 
ป่าบอน 1,801 114 6.33 
บางแก้ว 1,636 111 6.78 
ป่าพะยอม 2,586 169 6.54 
ศรีนครินทร์ 1,276 44 3.45 
รวม 24,725 1,379 5.58  

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 

 
ตัวชี้วัด : 1.3 เด็กอายุ 0-5 ปี อ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่เกินร้อย
ละ 10  

เมืองพัทลุง 4,749 544 11.46 
2.71 3.53 11.46 กงหรา 2,147 279 12.99 

เขต 12 เขาชัยสน 1,526 147 9.63 
2.41 3.81 9.53 ตะโหมด 1,620 209 12.9 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 4,225 428 10.13 
6.65 9.36 12.09 ปากพะยูน 2,057 135 6.56 

 ศรีบรรพต 1,102 109 9.89 
ป่าบอน 1,801 194 10.77 
บางแก้ว 1,636 146 8.92 
ป่าพะยอม 2,586 260 10.05 
ศรีนครินทร์ 1,276 187 14.66 
รวม 24,725 2,638 10.67  

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
 
 
 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90  

เมืองพัทลุง 965 892 92.44 
91.30 83.73 89.08 กงหรา 459 415 90.41 

เขต 12 เขาชัยสน 469 468 99.79 
91.30 91.33 91.04 ตะโหมด 347 320 92.22 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 723 716 99.03 
94.38 96.10 94.53 ปากพะยูน 501 455 90.82 

 ศรีบรรพต 173 169 97.69 
ป่าบอน 497 470 94.57 
บางแก้ว 278 256 92.09 
ป่าพะยอม 381 369 96.85 
ศรีนครินทร์ 283 255 90.11 
รวม 5,076 4,785 94.27 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 

 
ตัวชี้วัด : 2.2 เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
20  

เมืองพัทลุง 892 245 27.47 
16.36 21.18 25.62 กงหรา 415 128 30.84 

เขต 12 เขาชัยสน 468 108 23.08 
20.59 25.41 27.30 ตะโหหมด 310 80 25.81 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 716 205 28.63 
28.85 29.53 28.37 ปากพะยูน 455 135 29.67 

 ศรีบรรพต 169 53 31.36 
ป่าบอน 470 105 22.34 
บางแก้ว 256 80 31.25 
ป่าพะยอม 369 129 34.96 
ศรีนครินทร์ 245 49 20.00 
รวม 4,765 1,317 27.64  

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
 
 
 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวชี้วัด : 2.3 เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่น้อย

กว่า
ร้อยละ 

90  

เมืองพัทลุง 242 222 91.74 
91.30 83.73 91.61 กงหรา 126 115 91.27 

เขต 12 เขาชัยสน 106 106 100.00 
91.30 91.33 93.05 ตะโหมด 80 78 97.50 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 204 194 95.10 
94.38 96.10 94.28 ปากพะยูน 134 123 91.79 

 ศรีบรรพต 52 47 90.38 
ป่าบอน 105 101 96.19 
บางแก้ว 80 80 100.00 
ป่าพะยอม 126 117 92.86 
ศรีนครินทร์ 49 45 91.84 
รวม 1,304 1,228 94.17 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
 
ตัวชี้วัด : 2.4 เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย เครื่องมือมาตรฐาน TEDA 4I  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่น้อย

กว่า
ร้อยละ 

65  

เมืองพัทลุง 30 8 26.67 
 39.03 52.29 กงหรา 22 21 95.45 

เขต 12 เขาชัยสน 10 10 100.00 
 41.12 47.01 ตะดหมด 8 8 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 17 13 76.47  
41.12 47.01 ตะโหมด 5 5 100.00 

 ศรีบรรพต 12 8 66.67 
ป่าบอน 7 5 71.43 
บางแก้ว 13 11 84.62 
ป่าพะยอม 28 25 89.29 
ศรีนครินทร์ 5 4 80.00 
รวม 157 118 75.16  

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวชี้วัด : 2.5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85  

เมืองพัทลุง 965 867 89.84 
95.95 96.53 96.53 กงหรา 459 400 87.15 

เขต 12 เขาชัยสน 469 465 99.15 
97.01 97.41 95.45 ตะโหมด 347 307 88.47 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 723 701 96.96 
96.70 97.54 97.41 ปากพะยูน 501 441 88.02 

 ศรีบรรพต 173 161 93.06 
ป่าบอน 497 464 93.36 
บางแก้ว 278 251 90.29 
ป่าพะยอม 381 353 92.65 
ศรีนครินทร์ 283 260 91.87 
รวม 5,076 4,623 91.08 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่าจังหวัดพัทลุงที่เด็กอายุ 0– 5 ปี สูงดีสมส่วน 12,240 คน  

คิดเป็นร้อยละ 63.82 ผ่านเกณฑ์คิดร้อยละ 60 แต่ยังมีบางอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ตะโหมด, ศรีบรรพต และ 
เด็กปฐมวัย อายุ 0 - 5 ปี ยังมีภาวะทุพโภชนาการ เนื่องจากยังมีเด็ก เตี้ย, ผอม, อ้วน ไม่เกณฑ์ เด็กเตี้ย  
มีจำนวน 2,596 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ไม่ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10) เด็กผอม มีจำนวน 1,379 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.58 ไม่ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 5) และ เด็กอ้วน มีจำนวน 2,638 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.67 ไม่ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10) จังหวัดมีนโนบายให้ทุกหน่วยบริการสาธารณสุขและ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีแผนงานโครงการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ และขับเคลื่อนการแก้ไขภาวะ ทุพ
โภชนาการ โดยทุกตำบลดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตสู่ 2,500 วัน ดูแล ภาวะโภชนาการ
หญ ิ งต ั ้ งครรภ ์  ต ั ้ งแต ่ ร ู ้ ว ่ าม ี การปฏ ิสนธ ิตลอดจนคลอด และด ูแลโภชนาการเด ็กปฐมว ัยอายุ   
0 - 5 ปี และมีแผนงานโครงการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการทุกหน่วยบริการสาธารณสุข และเน้นส ร้างความ
ตระหนักโดยให้ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายลงเชิงรุกถึงหมู่บ้าน และ ศูนย์
พัฒนาการเด็กเล็ก ให้ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กและครูเข้าใจและนำเรื่องโภชนาการตามวัยไปใช้เลี้ยงดูบุตรหลานหรือ
เด็กนักเร ียนในแต่ละรายโภชนาการที ่ด ีจะส่งผลให้ เด ็กปฐมวัยฉลาดโดยเด็กให ้ร ับอาหารครบ  5 หมู่ 
ในสัดส่วนที่เหมาะสมตามช่วงวัยโดยใช้คู่มือสมุดสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู)  
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
ในการดูแลเด็กปฐมวัย เน้นเชิงรุกและประชาสัมพันธ์เรื่องตำบลมหัศจรรย์1,000 วันแรกของชีวิตสู่ 

2,500 วัน ให้มากยิ่งขึ้นเข้มข้นยิ่งขึ้น ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในทุกอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยเน้นการการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในบทบาทหน้าที่ทุกระดับชั้นเพ่ือช่วยในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยทุกด้าน 

โภชนาการ 
เด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน ผ่านเกณฑ์ และเด็กมีภาวะทุพโภชนาการ เตี้ย ผอม อ้วน ไม่ผ่าน

เกณฑ์ มีการคืนข้อมูลโภชนาการทุก 1 เดือน และจัดประชุมติดตามงานโภชนาการเด็กปฐมวัย และ วิเคราะห์
วางแผนแก้ปัญหา และพัฒนางานเด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง ได้ให้ทุกหน่วยบริการขับเคลื่อนในตำบลบูรณาการ
ส่งเสริมเด็กอายุ 0 -5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย โดยเน้นความร่วมมือของภาคีเครือข่าย (อาหาร
แม่และเด็ก ยาเม็ดไอโอดีน ยาธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก) ซึ่งมีการขับคลื่อนทุกตำบลในจังหวัด
พัทลุง โดยต้องเน้นติดตามให้ได้มาตรฐานและคุณภาพอย่างเข้มข้น มีแผนงานโครงการแก้ไขภาวทุพโภชนาการ
ของหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย อย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายให้ทุกหน่วยบริการ และในหมู่บ้านโดย อสม. ต้อง
มีเครื่องมือที่ได้คุณภาพได้มาตรฐานตามกรมอนามัย และมีการฟื้นฟูทักษะในการช่างน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็ก
ปฐมวัยมีทักษะ และแปลผลที่ถูกต้องและต้องมีแผนงานแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ ทุกหน่วยบริการ แต่ละอำเภอ
ซึ่งส่วนมากอยู่ในช่วงดำเนินการ ซึ่งโดยส่วนมากจะใช้สมุดสุขภาพแม่และเด็กในการแนะนำผู้ปกครองและผู้ดูแล
เด็ก 

พัฒนาการเด็ก 
1. เน้นให้ทุกหน่วยบริการมีการติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ

เรื่องพัฒนาการเด็กการคัดกรองและติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือ DSPM โดยใช้ภาคีเครือข่ายและอสม.  
2. เน้นการค้นหาและติดตามเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า/พัฒนาการล่าช้า ในเชิงรุก ให้มากขึ้นโดย

ให้ รพ.สต. ที่ส่งเด็กมากระตุ้นด้วยTEDA4i ช่วยติดตามและให้ อสม. ช่วยติดตามให้มาตามนัดทันเวลา ภายใน 
60 วัน 

3. มีการติดตาม รายงานทุก 15 - 30 วัน 
4. มีการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. มีการคืนข้อมูลให้พื้นที่และภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมผลงานให้ผ่านเกณฑ์  
6. ให้พ้ืนที่บูรณาการกับภาคีเครือข่ายแก้ไขข้อมูลและคืนข้อมูลกลับภายใน 7 วัน 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
จังหวัดต้นแบบ ตำบล อำเภอ ที่ดำเนินการ ตำบลมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต เขต 12 
จังหวัดต้นแบบ ดำเนินการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต เขต 12 คือ จังหวัดพัทลุง มีการ

ขับเคลื่อนโดยกำหนดนโยบายให้ทุกตำบลดำเนินการ ตำบลมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต ทำหนังสือชี้ แจง
รายละเอียดให้กับทุกตำบล ต่อยอดจากตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย โดย
เน้นความร่วมมือของภาคีเครือข่าย (อาหารแม่และเด็ก ยาเม็ดไอโอดีน ยาธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ยาน้ำเสริมธาตุ
เหล็ก) ซึ ่งมีการขับคลื ่อนทุกตำบลในจังหวัดพัทลุงให้ดำเนินการตำบลมหัศจรรย์ 1 ,000 วันแรกของชีวิต 
สู่ 2,500 วัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและในปีงบประมาณ 2563 เน้นติดตามให้  
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ทุกตำบลมีการพัฒนาตำบลทุกตำบลเป็นตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตสู่ 2,500 วัน ส่งเสริมเด็กอายุ 0-
5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ได้มาตรฐานและคุณภาพอย่างเข้มข้น มีแผนงานโครงการแก้ไขภาวะ
ทุพโภชนาการของหญิงตั ้งครรภ์และเด็กปฐมวัยในคลินิกสุขภาพเด็กดี ในหมู่บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
นอกจากนี้การพัฒนาตำบล 1000 วันฯ ควบคู่กับ การพัฒนา  รพ.สต.ติดดาว (เพราะการพัฒนาแต่ละเรื ่อง  
จะเอ้ือซึ่งกันและกัน) 

การพัฒนาให้มีตำบลต้นแบบ “ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกชีวิต” ที่สามารถเป็นตัวอย่างให้
ตำบลอื่น ๆ โดย จัดเวทีให้ รพ.สต.ปลวกร้อน เทศบาลตำบลท่าแค และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปอม อำเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง จัดบูธนิทรรศการ ตำบลมหัศจรรย์  1,000 ว ันแรกชีว ิต ในการจัดประชุมวิชาการ 
รวมพลัง 1,000 วัน PLUS สู่ 2,500 วัน เพ่ือเด็กใต้สุขภาพดี “ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 
แกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรม ลี การ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และนายกเทศมนตรีตำบล
ท่าแค ได้รับการโล่เกียรติคุณ ระดับภาคใต้ จาก พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระดับภาคใต้ในการ
พัฒนาตำบลนำร่องตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต และ จังหวัดพัทลุง ได้รับประกาศเกียรติคุณ ระดับ
เขตการขับเคลื่อน ตำบล ฯ จาก นายแพทย์ บุญแสง บุญอำนวยกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่12 ยะลา  

 
แผนการพัฒนาต่อปีงบประมาณ 2564 คือการจัดทำเกณฑ์ เพื่อประเมินมาตรฐานตำบล ฯ และ

นำเสนอ เข้าสู่การประชุมติดตามเด็กปฐมวัย ชี้แจ้งนโยบายการดำเนินงานเด็กปฐมวัย และนำเสนอเข้าสู่
คณะกรรมการพัฒนาเด็กระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ต่อไป 

รายชื่อ ตำบล อำเภอ ที่ดำเนินการตำบลมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต สู่ 2,500 วัน 
จังหวัด อำเภอ ตำบล รพ./รพ.สต. 
 พัทลุง ควนขนุน ตำบลพนมวังก์ (นำร่อง) รพ.สต.บ้านสี่แยกไสยวน 

ปากพะยูน ตำบลดอนทราย (นำร่อง) รพ.สต.โคกทราย 
เมืองพัทลุง ตำบลท่าแค (นำร่อง) รพ.สต.บ้านปลวกร้อน 

ตำบลคูหาสวรรค์ ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ 
ตำบลเขาเจียก รพ.สต.บ้านหัวถนน 
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จังหวัด อำเภอ ตำบล รพ./รพ.สต. 
ตำบลท่ามิหร่ำ รพ.สต.บ้านน้ำเลือด 
ตำบลโคกชะงาย รพ.สต.บ้านโคกชะงาย 
ตำบลนาท่อม รพ.สต.บ้านนาท่อม  
ตำบลปรางหมู่ รพ.สต.บ้านปรางหมู่  
ตำบลท่าแค รพ.สต.บ้านไพย์ 
ตำบลลำปำ รพ.สต.ลำปำ 
ตำบลตำนาน รพ.สต.บ้านทุ่งลาน  
ตำบลควนมะพร้าว รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว  
ตำบลร่มเมือง รพ.สต.บ้านหูแร่  
ตำบลชัยบุรี รพ.สต.บ้านปากสระ  
ตำบลนาโหนด รพ.สต.บ้านนาโหนด  
ตำบลพญาขัน รพ.สต.บ้านเขาแดง 
ตำบลกงหรา รพ.สต.บ้านกงหราใหม่  

กงหรา 
เขาชัยสน 

ตำบลชะรัด รพ.สต.บ้านชะรัด  
ตำบลคลองเฉลิม รพ.สต.บ้านโล๊ะจังกระ 
ตำบลคลองทรายขาว รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ  
ตำบลสมหวัง รพ.สต.บ้านหวัง  
ตำบลเขาชัยสน รพ.สต.บ้านโคกยา 

เขาชัยสน 
ตะโหมด 

ตำบลควนขนุน รพ.สต.บ้านไสนายขัน 
ตำบลจองถนน รพ.สต.จองถนน 
ตำบลหานโพธิ์ รพ.สต.บ้านสะทัง 
ตำบลโคกม่วง รพ.สต.บ้านท่าควาย 
ตำบลแม่ขรี รพ.สต.บ้านปลักปอม  

ตะโหมด 
ควนขนุน 

ตำบลตะโหมด รพ.สต.บ้านคลองใหญ่  
ตำบลคลองใหญ่ รพ.สต.บ้านตะโหมด  
ตำบลควนขนุน ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน  

รพ.สต.ทะเลน้อย 
ควนขนุน 
ปากพะยูน 

ตำบลทะเลน้อย รพ.สต.ทะเลน้อย 
ตำบลนาขยาด รพ.สต.บ้านสะพานข่อย  
ตำบลแหลมโตนด รพ.สต.แหลมโตนด 
ตำบลปันแต รพ.สต.ปันแต 
ตำบลโตนดด้วน รพ.สต.โตนดด้วน 
ตำบลดอนทราย รพ.สต.บ้านควนดินแดง  
ตำบลมะกอกเหนือ รพ.สต.บ้านดอนศาลา  
ตำบลพนางตุง รพ.สต.พนางตุง 
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จังหวัด อำเภอ ตำบล รพ./รพ.สต. 
ตำบลชะมวง รพ.สต.บ้านหัวถนน 
ตำบลแพรกหา รพ.สต.แพรกหา 
ตำบลปากพะยูน ศูนย์สุขภาพชุมชนปากพะยูน 

ปากพะยูน 
 

ตำบลดอนประดู่ รพ.สต.บ้านดอนประดู ่ 
ตำบลเกาะนางคำ รพ.สต.บ้านเกาะนางคำ 
ตำบลเกาะหมาก รพ.สต.บ้านเกาะหมาก 
ตำบลฝาละมี รพ.สต.บ้านบางขวน 
ตำบลหารเทา รพ.สต.บ้านห้วยเรือ 
ตำบลดอนทราย รพ.สต.บ้านโคกทราย 

ศรีบรรพต ตำบลเขาย่า รพ.สต.บ้านศาลามะปราง 
ป่าบอน ตำบลเขาปู่ รพ.สต.เขาปู ่

ตำบลตะแพน รพ.สต.ตะแพน 
ตำบลป่าบอน รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 

บางแก้ว ตำบลโคกทราย สถานีอนามัยพระเกียรติ 60 พรรษาฯ 
ตำบลหนองธง รพ.สต.บ้านหนองธง 
ตำบลทุ่งนารี รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 
ตำบลวังใหม่ รพ.สต.บ้านน้ำตก 
ตำบลท่ามะเดื่อ รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ  

บางแก้ว ตำบลท่ามะเดื่อ รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ  
ตำบลนาปะขอ รพ.สต.บ้านนาปะขอ  
ตำบลโคกสัก รพ.สต.บ้านลอน  

ป่าพะยอม ตำบลป่าพะยอม ศูนยแ์พทย์ชุมชนโรงพยาบาลป่าพยอม 
ตำบลลานข่อย รพ.สต.บ้านในนิคมฯ ลานข่อย  
ตำบลเกาะเต่า รพ.สต.คลองใหญ ่ 
ตำบลบ้านพร้าว รพ.สต.บ้านบ่อทราย 

ศรีนครินทร์ ตำบลชุมพล รพ.สต.บ้านลำกะ  
ตำบลบ้านนา รพ.สต.บ้านลำใน  
ตำบลอ่างทอง รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน  
ตำบลสำสินธุ์ รพ.สต.บ้านลำสินธุ์  

 

ผู้รายงาน  นางมานิตา เสรีประเสริฐ 
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน  ส่งเสริมสุขภาพ 
โทรศัพท์  080 9191582 
e-mail  manita18wan@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี  22 ตุลาคม 2563   
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ประเด็น อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อ แสนการเกิดมีชีพ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
งานอนามัยแม่และเด็กเป็นบริการสุขภาพพื้นฐานที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่การดูแลสุขภาพของหญิงก่อน 

ระหว่าง และหลังตั้งครรภ์ ให้มีการวางแผนก่อนการตั้งครรภ์ การดูแลระหว่างตั้งครรภ์  ให้มีการฝากครรภ์
คุณภาพ และการคลอดอย่างมีคุณภาพ มารดาและทารกปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ต่อเนื่องถึงการดูแลเด็ก
หลังคลอด มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

จังหวัดพัทลุง พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก โดยคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก เป็นกลไก
สำคัญในการขับเคลื ่อนงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ด้านอนามัยแม่และเด็ก จึงส่งผลให้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ ่มวัย กลุ ่มสตรีและเด็กปฐมวัย  
มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาด้านอนามัยแม่และเด็กในแต่ละอำเภอ ส่งผลให้
โรงพยาบาลในทุกระดับได้รับการพัฒนากระบวนการคุณภาพด้านอนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง และ
สถานการณ์แม่และเด็กมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่น อัตราการตกเลือดหลังคลอด (Post partum hemorrhage : PPH) 
เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ผลงานในปี 2560, 2561, 2562 และปี 2563 ดังนี้ ร้อยละ 1.41, 2.07, 1.53 และ 
1.55 ตามลำดับ และไม่มีมารดาเสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอด สำหรับการตายของมารดาของจังหวัดพัทลุง 
พบว่า ปี 2559 จังหวัดพัทลุง ไม่มีมารดาตาย ปี 2560 มีมารดาตายจำนวน 2 ราย สาเหตุเกิดจาก Severe 
Pneumonia และภาวะ Amniotic fluid embolism และปี 2561 ไม่มีมารดาตายปี 2562 มีมารดาตาย 1 ราย 
สาเหตุ Indirect cause จาก Severe Pneumonia และปี 2563 ไม่มีมารดาตาย  

สำหรับมาตรการป้องกันมารดาตาย จังหวัดพัทลุงมีแนวทาง ระบบการดูแล High risk pregnancy 
ในการคัดกรอง/ด ูแลหญิงต ั ้ งครรภ ์เส ี ่ยงที ่ม ีโรคประจำต ัว ค ือ เบาหวาน ความดันโลหิตส ูง ห ัวใจ  
ทุกชนิด ไทรอยด์ หอบหืด เป็นแนวทางเหมือนกันทั้งจังหวัด และนำมาใช้ในสถานบริการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมภูมิ MCH Board จังหวัดพัทลุง มีการเน้นย้ำเรื่องคัดกรองหญิงตั้งครรภ์เสี ่ยง มีการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์
ตั้งครรภ์เสี่ยงทุกรายมาพบแพทย์โรงพยาบาลชุมชน และเม่ือโรงพยาบาลชุมชนประเมินซ้ำแล้วมีความเสี่ยงสูง มี
การส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพัทลุง เพื ่อดูแลโดย อายุรแพทย์สูติแพทย์ต่อไป  มีการส่งต่อเชื ่อมโยงข้อมูล 
ทุกระดับสถานบริการมีระบบส่งต่อ Seamless Refer และ ระบบ Fast tract ในการดำเนินงานและปฏิบัติได้
นอกจากนี้มีการประชุมติดตามงานด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ การติดตามหญิงตั้งครรภ์เสี ่ยงในชุมชน  
การเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ตั้งแต่ระดับจังหวัดลงไปเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชน และ  
รพ.สต. เพ่ือเสริมพลังและนิเทศติดตามการดำเนินงานฯ ในทุกอำเภอ มีการซ้อมแผนฉุกเฉินทางสูติศาสตร์เสมือน
จริง ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน เช่น การตกเลือดหลังคลอด การคลอดติดไหล่ ภาวะชักก่อนคลอด ระหว่างคลอด 
หลังคลอด สนับสนุนการขับเคลื่อนงานในภาพ คปสอ. ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลและสาธารณสุข
อำเภออย่างต่อเนื่อง 

ในสถานบริการมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพคลินิก ANC ตามชุดสิทธิประโยชน์ การจัดบริการ
โรงเรียนพ่อแม่ในทุกสถานบริการ ตั้งแต่ รพท./รพช./รพ.สต. การให้ความรู้เรื่องโรงเรียนพ่อแม่ เน้นย้ำการมีส่วน
ร่วมของสามีและญาติในการรับบริการเพื ่อการดูแลสุขภาพหญิงตั ้งครรภ์ หลังคลอด และการดูแลเด็ก  
อย่างมีส่วนร่วม พัฒนาห้องคลอดคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเครื่องมือเครื่องใช้ ยา เวชภัณฑ์ ที่จำเป็น 
ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลามีการซ้อมแผนฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ ในห้องคลอด มีการทบทวน
แนวทางภาวะฉุกเฉินและแนวทางการดำเนินงานการดูแลในห้องคลอด อย่างต่อเนื่อง 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 32 

จากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดพัทลุง ไม่พบปัญหาการเข้าถึงบริการ แต่ยังคงต้องพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานในการให้บริการอนามัยแม่และเด็ก ตามเกณฑ์คุณภาพในการปฏิบัติอย่างเข้มข้น จริงจัง ต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ต้องสร้างความตระหนักให้ครอบครัว ชุมชนสามารถดูแลเบื้องต้นได้ และยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ท้องถิ่นภาคีเครือข่ายในการดูแลตนเองและคนในชุมชนมากข้ึน  

การบริหารจัดการ 
จังหวัดพัทลุงใช้กลไก MCH Board ระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนงาน ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูล ผลการดำเนินงาน สถานการณ์ งานอนามัยแม่และเด็ก คืนข้อมูลให้พ้ืนที่ในการ

ประชุม MCH Board ทุก 3 เดือน 
2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานฯ เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด และทบทวนแนวทางฯ ทุก 3 

เดือน 
3. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานฯ โดยกำหนดให้ทีมคณะกรรมการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง

จังหวัดพัทลุง (ประกอบด้วย ประธาน MCH Board จังหวัดพัทลุง สูติแพทย์ กุมารแพทย์ หัวหน้าแผนกฝากครรภ์ 
หัวหน้าห้องคลอด หัวหน้าตึกหลังคลอด กลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน ผู้รับผิดชอบงานคลินิกสุขภาพเด็กดี จาก
โรงพยาบาลพัทลุง และผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง) ติดตามเยี่ยม
เสริมพลัง ประเมินหน้างานโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ตามเกณฑ์มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก  

4. กำหนดระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเน้นการค้นหาเชิงรุก การติดตามการดูแลหญิงตั้งครรภ์
เสี่ยง 

5. มีระบบส่งต่อเชื่อมโยงข้อมูล กับเครือข่ายทุกระดับในการส่งต่อ/ติดตามหญิงตั้งครรภ์/หญิงหลัง
คลอด 

6. กำหนดระบบ Seamless Refer ในการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์/หญิงคลอด 
7. กำหนด ไลน์กลุ่ม One Labour ซึ่งเป็นกลุ่มที่ ห้องคลอด รพช.ทุกแห่งสามารถขอคำปรึกษาจาก

สูติแพทย์ รพท.พัทลุง ตลอด 24 ชั่วโมง  
8. ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอมีกลุ่มไลน์งานแม่และเด็กทุกแห่ง เพื่อใช้ในการส่งต่อข้อมูลและ

ติดตามหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด หลังคลอด ในเขตรับผิดชอบ 
9. จังหวัดพัทลุงจัดตั้งกลุ่มไลน์ MCH PT เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้รับผิดชอบงาน

ระดับจังหวัด กับเครือข่ายทุกอำเภอ 

ผลการดำเนินงาน 
ปี 2563 ผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดพัทลุง มีผลงานที่ดีขึ ้น มีการวิเคราะห์  

ผลการดำเนินงานฯ ทบทวนแนวทางฯ มีการเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินหน้างานทุกโรงพยาบาล
ส่งผลให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กของกรมอนามัย สำหรับ
เป้าหมายงานอนามัยแม่และเด็ก คือลดอัตราการตายของมารดา ให้เท่ากับศูนย์ (0) โดยเฉพาะสาเหตุจาก PPH 
และ PIH ซ่ึ ง ในช ่วง 5 ป ีท ี ่ ผ ่ านมา จ ั งหว ัดพ ัทล ุ ง ไม ่ม ีมารดาตาย ด ้วยสาเหต ุด ั งกล ่าวแต ่พบว่า  
มีมารดาตายจากสาเหตุ Indirect cause เพิ่มขึ้นปี 2559 จังหวัดพัทลุง ไม่มีมารดาตายปี 2560 มีมารดาตาย
จำนวน 2 ราย สาเหตุเกิดจาก Severe Pneumonia และภาวะ Amniotic fluid embolism ปี 2561 ไม่มี
มารดาตาย 

ปี 2562 มีมารดาตาย 1 ราย สาเหตุ Indirect cause จาก Severe Pneumonia สำหรับปี 2563 
ไม่มีมารดาตาย และปี 2563 ไม่มีมารดาตาย 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : 1. อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 15 ต.ค. 63 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่เกิน 
17  

ต่อแสน
การเกิด
มีชีพ 

เมืองพัทลุง 2,349 0 0 
18.40 17.10 19.98 กงหรา 75 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 98 0 0 
30.97 35.01 41.92 ตะโหมด 101 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 323 0 0 
45.45 0 25.17 ปากพะยูน 89 0 0 

 ศรีบรรพต 32 0 0 
ป่าบอน 127 0 0 
บางแก้ว 73 0 0 
ป่าพะยอม 125 0 0 
ศรีนครินทร์ 1 0 0 
รวม 3,393 0 0 

 ที่มา : ข้อมูลจาก จากระบบรายงานกิจกรรม/รายงานคลอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2563 
 จากตาราง สาเหตุการตายของมารดา พบว่า ปี 2560 มีมารดาตายจำนวน 2 ราย สาเหตุเกิดจาก 

Severe Pneumonia และภาวะ Amniotic fluid embolism ปี 2561 ไม่มีมารดาตาย ปี 2562 มีมารดาตาย 1 
ราย สาเหตุ Indirect cause จาก Severe Pneumonia และปี 2563 ไม่มีมารดาตาย 
ตัวช้ีวัด : 2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 15 ต.ค 63 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ > 75%  เมืองพัทลุง 477 428 89.73 
66.51 74.42 80.57 กงหรา 250 221 88.40 

เขต 12 เขาชัยสน 257 202 78.60 
75.78 80.8 83.66 ตะโหมด 172 157 91.28 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 366 319 87.16 
74.50 82.49 85.33 ปากพะยูน 189 174 92.06 

 ศรีบรรพต 128 111 86.72 
ป่าบอน 248 231 93.15 
บางแก้ว 145 132 91.03 
ป่าพะยอม 207 178 85.99 
ศรีนครินทร์ 114 97 85.09 
รวม 2,553 2250 88.13 

 ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 
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จากตาราง ผลการดำเนินงาน พบว่า ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้มาฝากครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 
สัปดาห์ มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินค่าเป้าหมาย ปี 2560, 2561 และ 2562 คือ ร้อยละ 74.50, 82.49 และ 85.33
ตามลำดับสำหรับปี 2563 เท่ากับร้อยละ 88.13 อำเภอที่ดำเนินการได้สูง 3 อันดับแรก คือ อำเภอป่าบอน, 
อำเภอปากพะยูน และอำเภอตะโหมด คือ 93.15, 92.06 และ 91.28 ตามลำดับ สำหรับการดำเนินงานของ
จังหวัดพัทลุง มีแนวทางการดำเนินการเชิงรุกในการค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยเครือข่าย อสม./รพ.สต. ในพื้นที่ 
มีระบบการส่งต่อเชื่อมโยงข้อมูลทุกระดับ 
 
ตัวช้ีวัด : 3. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ > 75 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ15ต.ค 63 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ > 75%  เมืองพัทลุง 474 414 87.34 
53.94 62.86 70.24 กงหรา 248 212 85.48 

เขต 12 เขาชัยสน 252 184 73.02 
62.79 69.95 73.73 ตะโหมด 171 146 85.38 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 363 307 84.57 
66.65 76.25 79.28 ปากพะยูน 186 167 89.78 

 ศรีบรรพต 123 103 83.74 
ป่าบอน 245 223 91.02 
บางแก้ว 132 114 86.36 
ป่าพะยอม 193 153 79.27 
ศรีนครินทร์ 114 97 85.09 
รวม 2,501 2120 84.77 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 

จากตารางที่ 3 ผลการดำเนินงาน พบว่าร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง
ตามเกณฑ์คุณภาพ มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินค่าเป้าหมาย ปี 2560, 2561และ 2562 คือ ร้อยละ 66.65, 76.25 และ 
79.28 ตามลำดับ สำหรับปี 2563 เท่ากับร้อยละ 84.77 อำเภอที่ดำเนินการได้สูง 3 อันดับแรกดังนี้อำเภอ 
อำเภอป่าบอน, อำเภอปากพะยูน และอำเภอเมืองพัทลุง ตามลำดับคือ ร้อยละ 91.02, 89.78 และ 87.34 
ตามลำดับ 
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ตัวช้ีวัด : 4.ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ์>65 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ15 ต.ค 63 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ > 65%  เมืองพัทลุง 507 448 88.36 

52.03 63.03 75.1 กงหรา 263 237 90.11 
เขต 12 เขาชัยสน 275 251 91.27 

63.86 73.72 81.87 ตะโหมด 187 163 87.17 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 365 319 87.40 

65.95 77.67 84.48 ปากพะยูน 204 192 94.12 
 ศรีบรรพต 128 114 89.06 

ป่าบอน 249 228 91.57 
บางแก้ว 136 127 93.38 
ป่าพะยอม 212 172 81.13 
ศรีนครินทร์ 122 110 90.16 
รวม 2,643 2361 89.16 

 ที่มา : ข้อมูลจากHDC ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 

จากตาราง ผลการดำเนินงาน พบว่าร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง ตาม
เกณฑ์ มีแนวโน้มสูงขึ ้นเกินค่าเป้าหมาย ปี 2560, 2561 และ 2562 คือ ร้อยละ 65.95, 77.67 และ 84.48 
ตามลำดับสำหรับปี 2563 เท่ากับ 89.16 อำเภอที่ดำเนินการได้สูง 3 อันดับแรก ดังนี ้อำเภอปากพะยูน,  
บางแก้ว และ ป่าบอน คือ ร้อยละ 94.12, 93.38 และ 91.57 ตามลำดับ 
ตัวช้ีวัด : 5.ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ไม่เกินร้อยละ 15 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ15 ต.ค 63 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ‹ 15%  เมืองพัทลุง 1,959 296 15.11 
16.35 16.03 16.43 กงหรา 367 38 10.35 

เขต 12 เขาชัยสน 229 20 8.73 
18.18 18.53 17.49 ตะโหมด 273 52 19.05 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 695 87 12.52 
12.36 13.96 14.48 ปากพะยูน 302 37 12.25 

 ศรีบรรพต 193 28 14.51 
ป่าบอน 290 36 12.41 
บางแก้ว 318 40 12.58 
ป่าพะยอม 370 26 7.03 
ศรีนครินทร์ 203 34 16.75 
รวม 5,199 694 13.35 

ที่มา : ข้อมูลจากHDC ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 
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จากตาราง ผลการดำเนินงานพบว่าภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ปี 2560, 
2561 และปี 2562 คือ ร้อยละ 12.36, 13.96 และ 14.48 ตามลำดับ และมีแนวโน้มพบปัญหาภาวะโลหิตจางใน
หญิงตั้งครรภ์ลดลง สำหรับปี 2563 เท่ากับ 13.35 อำเภอที่ดำเนินการภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ในเกณฑ์ดี 
3 อันดับแรก ดังนี้ อำเภอป่าพะยอม, เขาชัยสน และ อำเภอกงหราคือ ร้อยละ 7.03, 8.73 และ 10.35 ตามลำดับ 
ตัวช้ีวัด : 6. รอ้ยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเสริมไอโอดีน ร้อยละ 100 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ15 ต.ค 63 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 100%  เมืองพัทลุง 1,467 1,252 85.34 
77.28 70.54 79.32 กงหรา 450 440 97.78 

เขต 12 เขาชัยสน 462 413 89.39 
74.96 65.07 71.68 ตะโหมด 455 400 87.91 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 559 526 94.10 
77.21 68.41 77.68 ปากพะยูน 374 369 98.66 

 ศรีบรรพต 162 139 85.80 
ป่าบอน 465 443 95.77 
บางแก้ว 315 254 80.63 
ป่าพะยอม 471 366 77.71 
ศรนีครินทร์ 193 173 89.64 
รวม 5,373 4,775 88.77 

ที่มา : ข้อมูลจากHDC ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 
  
จากตาราง ผลการดำเนินงานพบว่า ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเสริมไอโอดีน ปี 2560, 2561 

และ ปี 2562 คือ ร้อยละ 77.21, 68.41 และ 77.68 ตามลำดับ สำหรับปี 2563 เท่ากับ 88.77 ซึ่งมีแนวโน้มที่ดี
ขึ้น อำเภอที่มีผลการดำเนินงานสูงสุด 3 อันดับแรก ดังนี้ อำเภอปากพะยูน, กงหรา และป่าบอน คือ 98.66, 
97.78 และ 95.27 ตามลำดับ ซึ่งจากวิเคราะห์การดำเนินงาน พบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ได้รับยาเสริม
ไอโอดีนทุกราย ยกเว้นผู้ที่มีประวิติการแพ้สารไอโอดีน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ HDC พบว่าเกิดจากการ
คลาดเคลื่อนในการบันทึก/ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล 
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ตัวช้ีวัด : 7.ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนัก‹2500 กรัม ไม่เกิน ร้อยละ 7 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 15ต.ค 63 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ‹ 7%  เมืองพัทลุง 607 57 9.39 

5.88 6.23 6.34 กงหรา 317 28 8.83 
เขต 12 เขาชัยสน 283 27 9.54 

7.19 7.54 7.56 ตะโหมด 239 21 8.79 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 485 24 4.95 

6.77 7.67 8.19 ปากพะยูน 249 14 5.62 
 ศรีบรรพต 136 12 8.82 

ป่าบอน 341 30 8.80 
บางแก้ว 163 11 6.75 
ป่าพะยอม 253 21 8.30 
ศรีนครินทร์ 149 12 8.05 
รวม 3,222 257 7.98 

 ที่มา : ข้อมูลจากHDC ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 
  

จากตาราง ผลการดำเนินงานพบว่าร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนัก ‹ 2500 กรัม มีแนวโน้ม 
เกินเกณฑ์ที่กำหนด ปี 2560, 2561 และปี 2562 คือ ร้อยละ 6.77,7.67 และ 8.19 ตามลำดับ สำหรับปี 2563 
เท่ากับ 7.98 อำเภอที่ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ ดังนี้อำเภอควนขนุน, ปากพะยูน และบางแก้ว คือ ร้อยละ 4.95, 
5.62 และ 6.75 ตามลำดับ และพบว่าทารกน้ำหนักน้อยที่เกิดจากการคลอดก่อนกำหนดจากจำนวนทารก
น้ำหนักน้อยทั้งหมด จำนวน 184 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.59 จากสาเหตุมารดามีภาวะ PROM ( Premature 
rupture of membranes) จำนวน 44 ราย  ค ิ ด เป ็ นร ้ อยละ  23.91 สา เหต ุ จ ากทารกม ีภาวะ  IUGR  
(Intrauterine Growth Retardtion) และทารกมีความผิดปกติ จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.07 นอกจากนี้
พบว่า ทารกน้ำหนักน้อยเกิดจากมารดามีภาวะ Anemia จำนวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.09 และมารดามี
ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97  
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ตัวช้ีวัด : 8.ร้อยละของทารกแรกเกิด-อายุ 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 15 ต.ค 63 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ >50 %  เมืองพัทลุง 653 328 50.23 

62.66 50.89 57.85 กงหรา 320 155 48.44 
เขต 12 เขาชัยสน 293 157 53.58 

49.39 39.78 49.73 ตะโหมด 254 185 72.83 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 496 303 61.09 

45.48 42.68 57.20 ปากพะยูน 324 253 78.09 
 ศรีบรรพต 141 93 65.96 

ป่าบอน 338 154 45.56 
บางแก้ว 193 128 66.32 
ป่าพะยอม 250 121 48.40 
ศรีนครินทร์ 166 95 57.23 
รวม 3,428 1972 57.33 

ที่มา : ข้อมูลจากHDC ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563  

จากตาราง ผลการดำเนินงานพบว่า ร้อยละทารกแรกเกิด-อายุ 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียวมี
แนวโน้มมากขึ ้นจากเกณฑ์ที ่กำหนด ปี 2560, 2561 และปี 2562 คือ ร้อยละ 45.48, 42.68 และ 57.20 
ตามลำดับ สำหรับปี 2563 เท่ากับ 57.33 อำเภอที่ดำเนินการได้สูงสุด 3 อันดับแรกดังนี้ อำเภอปากพะยูน, 
ตะโหมด และบางแก้วคือ ร้อยละ 78.09, 72.83 และ 66.32 ตามลำดับ 
ตัวช้ีวัด : 9. ภาวะตกเลือดหลังคลอด ไม่เกินร้อยละ 5 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 15 ต.ค 63 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ‹ 5%  เมืองพัทลุง 2,336 29 2.41 
- - - กงหรา 75 2 2.66 

เขต 12 เขาชัยสน 98 4 4.08 
- - - ตะโหมด 101 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 325 1 0.31 
1.41 2.07 1.58 ปากพะยูน 89 0 0 

 ศรีบรรพต 32 0 0 
ป่าบอน 127 6 4.72 
บางแก้ว 73 5 6.84 
ป่าพะยอม 149 4 2.68 
ศรีนครินทร์ 1 0 0 
รวม 3,404 53 1.55 

 ที่มา : ข้อมูลจากระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 
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จากตาราง ผลการดำเนินงานพบว่าภาวะตกเลือดหลังคลอดไม่เกินค่าเป้าหมายปี 2560, 2561 
และ ปี 2562 คือ ร้อยละ 1.41, 2.07 และ 1.58 ตามลำดับ สำหรับปี 2563 ในภาพรวมเท่ากับ ร้อยละ 1.55
สาเหตุการตกเลือดหลังคลอดพบว่า สาเหตุจาก Uterine atony จำนวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.35 สาเหตุ
จาก Retained placentae จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.30 สาเหตุจาก Trauma จำนวน 12 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 22.64 จากภาวะตกเลือดทั้งหมด (สาเหตุจาก Thrombin จำนวน 0 ราย) นอกจากนี้ พบว่าหญิง
คลอดที่มีภาวะตกเลือด มีประวัติตกเลือดหลังคลอด จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.20 และพบว่าหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะตกเลือดและมีภาวะช๊อค จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.66 
ตัวช้ีวัด : 10. ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดระหว่างคลอด ไม่เกิน 25 : 1000 การเกิดมีชีพ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 15 ต.ค 63 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดบัประเทศ ไม่เกิน  
25 : 1000 

การเกิดมีชีพ 

เมืองพัทลุง 2,349 52 22.14 
- - - กงหรา 75 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 98 3 30.61 
- - - ตะโหมด 101 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 323 6 18.58 
18.11 22.67 17.36 ปากพะยูน 89 0 0 

 ศรีบรรพต 32 1 31.25 
ป่าบอน 127 1 7.87 
บางแก้ว 73 2 27.40 
ป่าพะยอม 125 3 24.0 
ศรีนครินทร์ 1 0 0 
รวม 3,393 68 20.04 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 
 
จากตาราง ผลการดำเนินงานพบว่าภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดระหว่างคลอดไม่เกินค่า

เป้าหมายปี 2560, 2561 และ ปี 2562 คือ 18.11, 22.67 และ 17.36 ตามลำดับ สำหรับปี 2563 ในภาพรวม
เท่ากับ ร้อยละ 20.04 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าอำเภอที่ไม่มีภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด  ระหว่าง
คลอด คือ อำเภอกงหรา, ตะโหมด และศรีนครินทร์  

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
กำหนดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในงานอนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปี

ละ 2 ครั้ง 
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ได้รับโล่เกียรติคุณ "ด้านการพัฒนาการบริการงานอนามัยแม่และเด็กท่ีเป็นเลิศ" ในการประชุม

วิชาการรวมพลัง 1000 วัน เพ่ือเด็กใต้สุขภาพดี จากอธิบดีกรมอนามัย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากรในวันที่ 9 
มกราคม 2563 ณ โรงแรมเจบีหรรษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
      

ผู้รับผิดชอบ นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
โทรศัพท์ 081 328 1399 
e-mail nartnarkkee@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 พฤศจิกายน 2563 
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2.1.2 กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 

ประเด็น ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สถานการณ์เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ของจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.2563 พบว่า มีข้อมูลเด็ก อายุ 

6–14 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เพ่ือนำไปวิเคราะห์ประเมินภาวะโภชนาการ จำนวน 36,587 คน โดย
มีเด็กอายุ 6–14 ปี สูงดีสมส่วน จำนวน 22,014 คน คิดเป็นร้อยละ 60.17 จากสถิติเด็กอายุ 6–14 ปี จังหวัด
พัทลุงที่สูงดีสมส่วนย้อนหลัง ปี 2560 - 2562 คิดเป็นร้อยละ 61.43 , 60.03 และ 59.29 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า
เด็กอายุ 6–14 ปี ของจังหวัดพัทลุงที่สูงดีสมส่วน ยังต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ 
ร้อยละ 66 เนื่องจากพบปัญหาด้านภาวะโภชนาการที่สำคัญ คือ มีเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน เกิ น
เกณฑ์เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ทั้ง 11 อำเภอ โดยเฉพาะอำเภอขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ไม่ว่าจะเป็น
อำเภอปากพะยูน (ร้อยละ 18.67) อำเภอศรีนครินทร์ (ร้อยละ 16.89) อำเภอตะโหมด (ร้อยละ 15.81) เป็นต้น 
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปลี่ยนจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น การดำเนินชีว ิตที่
เปลี่ยนแปลงไป การเข้าถึงร้านสะดวกซื้อซึ่งมีอยู่มากมายในชุมชนได้ง่าย ทำให้เด็กวัยเรียนมีการบริโภคอาหารที่
มากเกินไป โดยเฉพาะอาหารที ่มีรสหวาน อาหารขยะ ขนมกรุบกรอบรวมทั้งมีการ ออกกำลังกายน้อยลง
เนื่องจากเด็กใช้เวลาว่างในการเล่นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เล่นเกมส์มากข้ึน แทนที่จะออกจากบ้านไปเล่นกีฬา
หร ือก ิจกรรมอ ื ่น  ๆ ทำให ้ เก ิดภาวะไขม ันสะสมทำให ้ เป ็นเด ็กอ ้วนได ้ง ่ าย รวมท ั ้ งม ีบางอำเภอ  
ที่เด็กวัยเรียนมีภาวะเตี้ยในอัตราค่อนข้างสูง เช่น อำเภอปากพะยูน (ร้อยละ 13.81) อำเภอบางแก้ว (ร้อยละ 
12.75) อำเภอตะโหมด (ร้อยละ 12.36) อำเภอศรีนครินทร์ (ร้อยละ 11.84) ซึ่งอาจจะเป็นเพราะมีการบริโภค
อาหารที่ไม่เพียงพอและถูกต้องตามหลักโภชนาการ จึงทำให้เด็กวัยเรียนของจังหวัดพัทลุง สูงดีสมส่วนต่ำกว่า
เกณฑ์เป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย

เรียน ตัวชี้วัดร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการนิเทศงานผสมผสาน
ระดับ คปสอ.  

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนทุกแห่งดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ประจำปี 2563 ปีการศึกษาละ 
2 ครั้ง 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนทุกแห่งเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2563  
4. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยผู้รับผิดชอบงานวัยเรียน มีการดำเนินงานตรวจสอบข้อมูลตาม

ตัวชี้วัด วิเคราะห์สถานการณ์ ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และส่งคืนข้อมูลดังกล่าวฯ ให้กับหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจทานและทบทวนข้อมูลฯ อีกครั้ง และจะมีการจัดประชุมราชการ เพื่อชี้แจงแนวทาง การ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทบทวน องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผล
การดำเนินงานวัยเรียนอีกด้วย 
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ผลการดำเนินงาน 
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายฯ ดังนี้  

1.1 การประชุมเพื่อเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ 
2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 234 คน เมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง/โรงพยาบาลควนขนุน/โรงพยาบาลตะโหมด จังหวัดพัทลุง งบประมาณการดำเนินงานฯ 
เป็นเงิน 37,500 บาท  

1.2 การประชุมยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 150 คน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง งบประมาณการดำเนินงานฯ เป็นเงิน 22,500 บาท  

1.3 การประชุมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น 
ปีงบประมาณ 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมร้านอาหาร
แบบไทย อำเภอเมืองพัทลุง งบประมาณการดำเนินงานฯ เป็นเงิน 6,000 บาท 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 

 
จากตาราง ข้อมูลร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) ผลงานการดำเนินงานฯ ใน

ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2563 ภาพรวมจังหวัดพัทลุง เท่ากับ ร้อยละ 60.17 
ซ่ึงต่ำกว่าเกณฑ์ของกระทรวงฯ ที่กำหนดไว้ และอำเภอที่มีเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน มากที่สุด ได้แก่ อำเภอ
กงหรา, อำเภอศรีนครินทร์ และอำเภอป่าพะยอม เท่ากับ 64.00, 63.74 และ 62.24 ตามลำดับ  
  

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
2560 2561 2562 

ระดับประเทศ ร้อยละ 66 เมืองพัทลุง 6,937 4,275 61.63 
65.58 65.49 62.44 กงหรา 3,931 2,516 64.00 

เขต 12 เขาชัยสน 2,154 1,327 61.61 
62.74 63.19 59.34 ตะโหมด 2,669 1,484 55.60 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 4,709 2,823 59.95 
61.43 60.03 59.29 ปากพะยูน 3,873 2,084 53.81 

 ศรีบรรพต 1,545 947 61.29 
ป่าบอน 3,223 1,982 61.50 
บางแก้ว 1,192 591 49.58 
ป่าพะยอม 4,335 2,698 62.24 
ศรีนครินทร์ 2,019 1,287 63.74 
รวม 36,587 22,014 60.17 

ทีม่า : ข้อมูล HDC DATA ประมวลผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 1. เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้มีการเลื่อนกำหนดการเปิดภาค

เรียน งดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2563 จึงต้องมี
การปรับแผนการดำเนินงานที่ได้วางเอาไว้ให้เหมาะสม 

2. การบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัดวัยเรียน ในโปรแกรม HDC หน่วยบริการยังไม่สามารถบันทึกได้
ครอบคลุมฯ และทันเวลา ควรมีการซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้บันทึกข้อมูล ให้มีความเข้าใจตรงกัน  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ครอบครัว  

และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนอย่างจริงจัง  
2. ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนทุกระดับ อย่างสม่ำเสมอ และสร้าง 

ขวัญกำลังใจ และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 
 
    

ผู้รับผิดชอบ นายณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ 
โทร 074-613137 ต่อ 311  
e-mail narongrit.ch@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 30 ตุลาคม 2563 
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ประเด็น ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
  สถานการณ์เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ของจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.2563 พบว่า มีข้อมูลเด็ก อายุ 

6–14 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เพ่ือนำไปวิเคราะห์ประเมินภาวะโภชนาการ จำนวน 36,587 คน โดย
มีเด็กอายุ 6–14 ปี สูงดีสมส่วน จำนวน 22,014 คน คิดเป็นร้อยละ 60.17 จากสถิติเด็กอายุ 6–14 ปี จังหวัด
พัทลุงที่สูงดีสมส่วนย้อนหลัง ปี 2560 - 2562 คิดเป็นร้อยละ 61.43 , 60.03 และ 59.29 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า
เด็กอายุ 6–14 ปี ของจังหวัดพัทลุงที่สูงดีสมส่วน ยังต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ 
ร้อยละ 66 เนื่องจากพบปัญหาด้านภาวะโภชนาการที่สำคัญ คือ มีเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน เกิน
เกณฑ์เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ทั้ง 11 อำเภอ โดยเฉพาะอำเภอขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ไม่ว่าจะเป็น
อำเภอปากพะยูน (ร้อยละ 18.67) อำเภอศรีนครินทร์ (ร้อยละ 16.89) อำเภอตะโหมด (ร้อยละ 15.81) เป็นต้น 
ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปลี่ยนจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมืองมากขึ ้น การดำเนินชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป การเข้าถึงร้านสะดวกซื้อซึ่งมีอยู่มากมายในชุมชนได้ง่าย ทำให้เด็กวัยเรียนมีการบริโภคอาหารที่
มากเกินไป โดยเฉพาะอาหารที ่มีรสหวาน อาหารขยะ ขนมกรุบกรอบรวมทั้ งมีการ ออกกำลังกายน้อยลง
เนื่องจากเด็กใช้เวลาว่างในการเล่นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เล่นเกมส์มากข้ึน แทนที่จะออกจากบ้านไปเล่นกีฬา
หรือกิจกรรมอื่นๆ ทำให้เกิดภาวะไขมันสะสมทำให้เป็นเด็กอ้วนได้ง่าย รวมทั้งมีบางอำเภอที่เด็กวัยเรียนมีภาวะ
เตี้ยในอัตราค่อนข้างสูง เช่น อำเภอปากพะยูน (ร้อยละ 13.81) อำเภอบางแก้ว (ร้อยละ 12.75) อำเภอตะโหมด 
(ร้อยละ 12.36) อำเภอศรีนครินทร์ (ร้อยละ 11.84) ซึ่งอาจจะเป็นเพราะมีการบริโภคอาหารที่ไม่เพียงพอและ
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จึงทำให้เด็กวัยเรียนของจังหวัดพัทลุง สูงดีสมส่วนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กระทรวง
สาธารณสุขได้กำหนดไว้ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
   1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
วัยเรียน ตัวชี้วัดร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการนิเทศงาน
ผสมผสานระดับ คปสอ.  
  2. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนทุกแห่งดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ประจำปี 2563 ปีการศึกษาละ 2 
ครั้ง 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนทุกแห่งเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2563  
  4. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยผู้รับผิดชอบงานวัยเรียน มีการดำเนินงานตรวจสอบข้อมูลตาม

ตัวชี้วัด วิเคราะห์สถานการณ์ ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และส่งคืนข้อมูลดังกล่าวฯ ให้กับหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจทานและทบทวนข้อมูลฯ อีกครั้ง และจะมีการจัดประชุมราชการ เพื่อชี้แจงแนวทาง การ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทบทวน องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผล
การดำเนินงานวัยเรียนอีกด้วย 
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ผลการดำเนินงาน 
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายฯ ดังนี้  
 1.1 การประชุมเพื่อเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ 

2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 234 คน เมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง/โรงพยาบาลควนขนุน/โรงพยาบาลตะโหมด จังหวัดพัทลุง งบประมาณการดำเนินงานฯ 
เป็นเงิน 37,500 บาท  

 1.2 การประชุมยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 150 คน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง งบประมาณการดำเนินงานฯ เป็นเงิน 22,500 บาท  
   1.3 การประชุมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น 
ปีงบประมาณ 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมร้านอาหาร
แบบไทย อำเภอเมืองพัทลุง งบประมาณการดำเนินงานฯ เป็นเงิน 6,000 บาท 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 

 
จากตาราง ข้อมูลร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) ผลงานการดำเนินงานฯ ใน

ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2563 ภาพรวมจังหวัดพัทลุง เท่ากับ ร้อยละ 60.17 
ซ่ึงต่ำกวา่เกณฑ์ของกระทรวงฯ ท่ีกำหนดไว ้และอำเภอท่ีมีเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน มากที่สุด ได้แก่ อำเภอ
กงหรา, อำเภอศรีนครินทร์ และอำเภอป่าพะยอม เท่ากับ 64.00, 63.74 และ 62.24 ตามลำดับ  
 
  

ตวัชี้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ 66 เมืองพัทลุง 6,937 4,275 61.63 

65.58 65.49 62.44 กงหรา 3,931 2,516 64.00 
เขต 12 เขาชัยสน 2,154 1,327 61.61 

62.74 63.19 59.34 ตะโหมด 2,669 1,484 55.60 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 4,709 2,823 59.95 

61.43 60.03 59.29 ปากพะยูน 3,873 2,084 53.81 
 ศรีบรรพต 1,545 947 61.29 

ป่าบอน 3,223 1,982 61.50 
บางแก้ว 1,192 591 49.58 
ป่าพะยอม 4,335 2,698 62.24 
ศรีนครินทร์ 2,019 1,287 63.74 
รวม 36,587 22,014 60.17 

ทีม่า : ข้อมูล HDC DATA ประมวลผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 1. เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้มีการเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียน งด

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2563 จึงต้องมีการปรับ
แผนการดำเนินงานที่ได้วางเอาไว้ให้เหมาะสม 

 2. การบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัดวัยเรียน ในโปรแกรม HDC หน่วยบริการยังไม่สามารถบันทึกได ้
ครอบคลุมฯและทันเวลา ควรมีการซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้บันทึกข้อมูล ให้มีความเข้าใจตรงกัน  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ครอบครัว และ

ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนอย่างจริงจัง  
2. ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนทุกระดับ อย่างสม่ำเสมอ และสร้างขวัญ

กำลังใจ และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 
 
    

ผู้รับผิดชอบ นายณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ 
โทร 074-613137 ต่อ 311  
e-mail narongrit.ch@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 30 ตุลาคม 2563 
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2.1.3 กลุ่มวัยทำงาน 

ประเด็น ร้อยละของครอบครัวไทยในอำเภอมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย 

สถานการณ์และสภาพปัญหา  
 ผลจากการสํารวจพฤติกรรมการออกกําลังกาย ของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไป ในป 2546 2547 

และ 2550 พบวาปจจุบันประชาชนมีแนวโนมของการออกกําลังกาย เพิ่มขึ้นเล็กนอย คือ จากรอยละ 29.0  
เปน 29.1 และ 29.6 ตามลําดับ โดยผูชายมีอัตราการออกกําลังกายสูงกวาผูหญิง และผูที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล
มีอัตราการออกกําลังกายสูง กวานอกเขตเทศบาลแตอยางไรก็ตาม พบวาผูหญิงและผูที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล
มีแนวโนมของการออกกําลังกาย เพิ่มขึ้นอยางชา ๆ คือ ผูหญิงเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 25.3 เปน 25.4 และ 26.7 
และผูที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 25.8 เปน 26.9 และ 27.9 ในป 2546 2547 และ 2550 
ตามลําดับ ขณะที่ผูชายและผูที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล มีอัตราการออกกําลังกายคอนขางคงที่และมีแนวโนมล
ดลงเล็กนอย  

การบริหารจัดการ 
ในการดำเนินงานขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานของจังหวัดพัทลุง ปี 2563 

ในเรื่องของครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย ได้มีแนวทางดังนี้ 
1. จัดประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานกลุ่มวัยทำงานระดับอำเภอ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้ าใจและ

เห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย สามารถนำไปปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้องเหมาสม และถ่ายทอดให้พื้นทราบ
ต่อไป 

2. มีประสานความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายตา่ง 
ๆ ในพื้นที่ เพ่ือให้มีการเข้าร่วม สนับสนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริงสุขภาพ ตามหลัก 3อ. 2ส. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมและเพียงพอ  

3. สนับสนุนให้มีการบูรณาการในการดำเนินงานกิจกรรมสุขภาพ การออกกำลังกายของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและทุกระดับ 

4. พัฒนากลไกการสนับสนุนการกำกับติดตามงานในทุกระดับ 
5. มีการประชุมติดตาม กำกับงาน และนิเทศงานเพื ่อแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ เพื ่อขับเคลื ่อนการ

ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2563 ในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานได้มีการส่งเสริมให้

แต่ละอำเภอมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
และภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. เช่น
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายในครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน และหน่วยงานต่าง  ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมสุขภาพ ส่งเสริมให้มีบุคคลต้นแบบด้านการออก
กำลังกาย ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในแต่ละพื้นที่ และในหน่วยงานต่าง  ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างหรือ
ต้นแบบให้กับประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือได้นำไปปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวต่อไป และให้ครอบครัวและชุมชน อปท. 
ที่มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายได้มีการลงทะเบียนการออกกำลังกายในประเภทต่าง ๆ ผ่านระบบข้อมูล
โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2  
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ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

- รอ้ยละ10 ของครอบครัวไทยในจังหวัดมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย 
ร้อยละของครอบครัวไทยในจังหวัดมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย 

จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
สงขลา 31,693 12,875 40.62 
สตูล 5,643 2,670 47.32 
ตรัง 13,071 5,804 44.40 
พัทลุง 10,958 13,247 120.89 
ปัตตานี 12,207 4,843 39.67 
ยะลา 9,795 3,632 37.08 
นราธิวาส 15,731 7,600 48.31 
รวมเขต12 99,098 50,674 53.15 

ที่มา : โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติฯ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563  
 จากตาราง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินร้อยละของ

ครอบครัวไทยมีความรอบรู้เรื่องกิจกรรมทางกาย โดยได้กำหนดเป้าหมาย เป็นร้อยละ 10 ของครอบครัวไทยใน
แต่ละจังหวัด ซึ่งจังหวัดพัทลุง มีเป้าหมายในปี 2563 เท่ากับ 10 ,958 ครอบครัว(10 % ของครอบครัวทั้งหมด) 
และจังหวัดพัทลุงสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว โดยมีประชาชนได้สมัครเข้าร่วม จำนวน 13,247 ครอบครัว 
คิดเป็นร้อยละ 120.89 ทำให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็นเป็นที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 12 และได้รับโล่รางวัล
จากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นจังหวัดที่มี
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด เป็นอันดับที่ 10 ของประเทศเม่ือเทียบกับเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของครอบครัวไทยในอำเภอมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส2 (ตค.62 – ก.ย.63) 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ปี 2563 ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ 

20 
ของ

ครอบครัว
ในอำเภอ 

เมืองพัทลุง 7,827 1,683 21.50 
- - - กงหรา 1,978 451 22.80 

เขต 11 เขาชัยสน 2,654 713 26.87 
- - - ตะโหมด 1,744 1,145 65.65 

เขต 12 ควนขนุน 4,954 5,580 112.64 
- - - ปากพะยูน 2,841 924 32.52 

จังหวัดพัทลุง ศรีบรรพต 1,139 423 37.14 
- - - ป่าบอน 2,639 1,184 44.87 

ปีงบประมาณ2563 บางแก้ว 1,499 324 21.61 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ป่าพะยอม 2,056 477 23.20 
2,070 3,374 ศรีนครินทร์ 1,698 245 14.43 

 รวม 31,029(10,958*) 13,247 42.69(120.89*) 
ที่มา : โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติฯ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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 จากตาราง เป้าหมายในการดำเนินการของจังหวัดพัทลุง ปี 2563 ได้ตั้งเป้าหมายของจังหวัดพัทลุง 
เป็น ร้อยละ 20 ของครอบครัวทั้งหมดของจังหวัดพัทลุง ซึ่งเท่ากับ จำนวน 31,029 ครอบครัว(มากกว่าเป้าหมาย
ของกรมอนามัย) และจากข้อมูลการลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกายฯ ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจำนวน 13,247 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 42.69 ของเป้าหมายจังหวัดพัทลุง ปี 2563 
และเป็นที่ 1 ของเขตสุขภาพท่ี 12 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 -ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน มีปัญหาบ่อยมาก  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. ควรให้มีการออกแบบการบันทึกข้อมูลหรือที่โปรแกรมการบันทึกข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
2. ข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบโปรแกรมฯ ควรออกแบบให้ผู้รับผิดชอบงานสามารถเข้าไปดูและท่ีจะ

สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนในการดำเนินงานได้ทุกระดับ และเป็นปัจจุบัน 
3. ควรมีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์/สรุปผล และคืนข้อมูลดังกล่าวให้พื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ต่อไป  
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

-  
     

ผู้ชอบ  นายวิชา สันติภาพถาวร 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ 
โทร 0622274255 
E-mail: wichar.sun@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 30 กันยายน 2563 
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2.1.4 กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 

ข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 2.1 แสดงจำนวนผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมด แยกรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2563  

อำเภอ 

จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจ 
ประชากร
ทั้งหมด 
(คน) 

ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ (คน) 
ร้อยละ เพศชาย

(คน) 
ร้อยละ เพศหญิง

(คน) 
ร้อยละ 

เมือง 88,493 21,848 24.69 8,954 40.98 12,894 59.02 
กงหรา 29,223 5,052 17.29 2,151 42.58 2,901 57.42 

เขาชัยสน 35,238 7,640 21.68 3,204 41.94 4,436 58.06 
ตะโหมด 24,434 3,792 15.52 1,658 43.72 2,134 56.28 
ควนขนุน 62,766 16,335 26.03 6,817 41.73 9,518 58.27 
ปากพะยูน 36,854 8,016 21.75 3,446 42.99 4,570 57.01 
ศรีบรรพต 14,964 2,767 18.49 1,214 43.87 1,553 56.13 
ป่าบอน 37,374 6,166 16.50 2,652 43.01 3,514 56.99 
บางแก้ว 18,150 3,837 21.14 1,604 41.80 2,233 58.20 

ป่าพะยอม 27,628 4,990 18.06 2,118 42.44 2,872 57.56 
ศรีนครินทร์ 19,830 3,953 19.93 1,642 41.54 2,311 58.46 

รวม 394,954 84,396 21.37 35,460 42.02 48,936 57.98 
หมายเหตุ : จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่จากการสำรวจ (Type Area = 1,3) 
ที่มา : รายงานประชากรในระบบ HDC (ณ วันที่ 21 กันยายน 2563) 

 
จากตารางพบว่า มีประชากรทั้งหมด (ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่) จำนวน 394,954 คน มีผู้สูงอายุ

จำนวนทั้งสิ้น 84,396 คน คิดเป็นร้อยละ 21.37 ของประชากรทั้งหมด เป็นชาย 35,460 คน (ร้อยละ42.02) 
หญิง จำนวน 48,936 (ร้อยละ 57.98) อำเภอที่มีอัตราส่วนของผู้สูงอายุมากที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด 
คืออำเภอควนขนุน ร้อยละ 26 .03 รองลงมาคือ อำเภอเมืองพัทลุง ร้อยละ 24.69 น้อยที ่สุ ด คือ อำเภอ 
ตะโหมด ร้อยละ 15.52 
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การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน(ADL) ของผู้สูงอายุ  

ตารางที่ 2.2 ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมิน/คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจำวัน แยกรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2563  

ที่มา : รายงาน HDC( 21 กันยายน 2563)  
 

จากตาราง ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน 
(ADL) จำนวนทั้งหมด 80,242 คน จากจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 84,396 คน (คัดกรองร้อยละ 95.08) พบว่า เป็น
กล ุ ่มท ี ่  1 (ช ่วยเหล ือต ัว เองได ้และ/หร ือ ช ่วยเหล ือผ ู ้อ ื ่น ช ุมชน และส ังคมได ้ )  (ร ้อยละ 96.09)  
มากที่สุด อำเภอป่าพะยอม (ร้อยละ 97.92) น้อยที่สุด อำเภอปากพะยูน (ร้อยละ 94.27) กลุ่มที่ 2 (ช่วยเหลือ
ตัวเองและดูแลตนเองได้บ้าง) (ร้อยละ 3.04) มากทีสุดอำเภอปากพะยูน (ร้อยละ 4.73) น้อยที่สุดอำเภอ 
ป่าพะยอม (ร้อยละ1.36) กลุ่มที่ 3 (ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) (ร้อยละ 0.87) มากที่สุดอำเภอบางแก้ว (ร้อยละ 
1.15) น้อยที่สุดอำเภอตะโหมด (ร้อยละ 0.55)  
 
  

อำเภอ 
จำนวน
ผู้สูงอายุ 

คัดกรองADL 
ร้อย
ละ 

กลุ่ม  
1 

ร้อย
ละ 

กลุ่ม 
2  

ร้อย
ละ 

กลุ่ม 
3  

ร้อยละ 

เมือง 21,848 20,311 92.97 19,483 95.92 616 3.03 212 1.04 
กงหรา 5,052 4,854 96.08 4,675 96.31 136 2.80 43 0.89 
เขาชัยสน 7,640 7,125 93.26 6,777 95.12 282 3.96 66 0.93 
ตะโหมด 3,792 3,632 95.78 3,527 97.11 85 2.34 20 0.55 
ควนขนุน 16,335 15,785 96.63 15,290 96.86 386 2.45 109 0.69 
ปากพะยูน 8,016 7,805 97.37 7,358 94.27 369 4.73 78 1.00 
ศรีบรรพต 2,767 2,672 96.57 2,560 95.81 87 3.26 25 0.94 
ป่าบอน 6,166 5,807 94.18 5,570 95.92 193 3.32 44 0.76 
บางแก้ว 3,837 3,733 97.29 3,585 96.04 105 2.81 43 1.15 
ป่าพะยอม 4,990 4,854 97.27 4,753 97.92 66 1.36 35 0.72 
ศรีนครินทร์ 3,953 3,664 92.69 3,524 96.18 113 3.08 27 0.74 

รวม 84,396 80,242 95.08 77,102 96.09 2,438 3.04 702 0.87 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 52 

ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขปี 2563 

การส่งเสริมป้องกัน ดูแล รกัษาและฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม 

ตารางที่ 2.3 แสดงผลการคัดกรองผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ที่พบผิดปกติ ปีงบประมาณ 2563 

 
จากตาราง ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม จำนวนทั้งหมด 77,320 คน จากจำนวน

ผู้สูงอายุทั้งหมด 84,396 คน (คัดกรองร้อยละ 91.62) พบว่า ผิดปกติ ร้อยละ 2.27 มากที่สุด อำเภอป่าพะยอม
(ร้อยละ 6.40) น้อยที่สุด อำเภอศรีนครินทร์ (ร้อยละ 0.68)  
 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 21 กันยายน 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ จำนวนคัดกรอง 
พบ

ผิดปกติ 
ร้อยละ 

ระดับประเทศ - เมืองพัทลุง 19,193 
(87.85%) 

213 1.11 

2.24 1.66 1.51 กงหรา 4,523  
(89.53%) 

141 3.12 

เขต 12 เขาชัยสน 6,980 
(91.36%) 

390 5.59 

1.87 1.24 1.19 ตะโหมด 3,608 
(95.15%) 

52 1.44 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 15,111 
(92.51%) 

251 1.66 

3.34 2.27 1.74 ปากพะยูน 7,736 
(96.51%) 

155 2.00 

ไตรมาส 2/2563 ศรีบรรพต 2,524 
(91.22%) 

33 1.31 

2.38 ป่าบอน 5,774 
(93.64%) 

54 0.94 

 บางแก้ว 3,462 
(90.23%) 

135 3.90 

ป่าพะยอม 4,752 
(95.23%) 

304 6.40 

ศรีนครินทร์ 3,657 
(92.51%) 

25 0.68 

รวม 77,320 
(91.62%) 

1,753 2.27 

ที่มา : รายงาน HDC( 21 กันยายน 2563)  
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การส่งเสริมป้องกัน ดูแล รักษาและฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม 

ตารางที่ 2.4 แสดงผลการคัดกรองผู้สูงอายุภาวะหกล้ม ที่พบผิดปกติ ปีงบประมาณ 2563 

 

จากตาราง ผู ้สูงอายุที ่ผ่านการคัดกรองภาวะหกล้ม จำนวนทั้งหมด 77,665 คน จากจำนวน
ผู้สูงอายุทั้งหมด 84,396 คน (คัดกรองร้อยละ 92.02) พบว่า ผิดปกติ ร้อยละ 6.04 มากที่สุด อำเภอบางแก้ว
(ร้อยละ 9.38) น้อยที่สุด อำเภอป่าบอน(ร้อยละ 2.30)  
 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 21 กันยายน 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ จำนวนคัดกรอง 
พบ

ผิดปกติ 
ร้อยละ 

ระดับประเทศ  
 
- 

เมืองพัทลุง 19,205 
(87.90%) 

894 4.66 

5.82 4.96 4.74 กงหรา 4,567 
(90.40%) 

399 8.74 

เขต 12 เขาชัยสน 7,016 
(91.83%) 

564 8.04 

4.62 4.67 4.06 ตะโหมด 3,594 
(94.78%) 

172 4.79 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 15,567 
(95.30%) 

1,046 6.72 

5.32 7.53 8.04 ปากพะยูน 7,661 
(95.57%) 

495 6.46 

ไตรมาส 2/2563 ศรีบรรพต 2,522 
(91.15%) 

204 8.09 

6.08 ป่าบอน 5,779 
(93.72%) 

133 2.30 

 บางแก้ว 3,476 
(90.59%) 

326 9.38 

ป่าพะยอม 4,616 
(92.51%) 

271 5.87 

ศรีนครินทร์ 3,662 
(92.64%) 

188 5.13 

รวม 77,665 
(92.02%) 

4,692 6.04 

ที่มา : รายงาน HDC( 21 กันยายน 2563)  
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ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที ่1 : ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

ตารางที่ 2.5 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ แยกรายอำเภอ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 6 กันยายน 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ 
จำนวนตอบ

แบบสอบถาม 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

ระดับประเทศ  
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ60 

เมืองพัทลุง 723 144 19.92 
  54.2 กงหรา 71 33 46.48 

เขต 12 เขาชัยสน 77 21 27.27 
  12.3 ตะโหมด 144 64 44.44 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 3,037 1,274 41.95    
ปากพะยูน 132 83 62.88 

ไตรมาส 2/2563 ศรีบรรพต 47 24 51.06 
39.91 ป่าบอน 211 43 20.38 

 บางแก้ว 73 49 67.12 
ป่าพะยอม 466 76 16.31 
ศรีนครินทร์ 80 30 37.50 

รวม 5,061 1,841 36.38 
ที่มา : ระบบรายงานโปรแกรมH4U กรมอนามัย 6 กันยายน 2563  

 
จากตาราง จังหวัดพัทลุงมีจำนวนผู ้สูงอายุตอบแบบสอบถาม ทั ้งหมด 5 ,061 คน มีพฤติกรรม 

ที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ครบทั้ง 5 ข้อ 1 ,841 คน คิดเป็นร้อยละ 36.38 มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์มาก
ที่สุด อำเภอบางแก้ว ร้อยละ 67.12 น้อยที่สุด อำเภอป่าพะยอม ร้อยละ 16.31  
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ตัวช้ีวัดที ่2 :  ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์ 

ตารางที่ 2.6 แสดงร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ แยกรายอำเภอ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 6 กันยายน 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ 
เป้าหมาย 
(ตำบล) 

ผลงาน 
(ตำบล) 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ  
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ80 

เมืองพัทลุง 14 14 100.00 
   กงหรา 5 5 100.00 

เขต 12 เขาชัยสน 5 5 100.00 
 54.90 66.72 ตะโหมด 3 3 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 12 12 100.00 
20.00 92.31 100.00 ปากพะยูน 7 7 100.00 

ไตรมาส 2/2563 ศรีบรรพต 3 3 100.00 
100 ป่าบอน 5 5 100.00 

 บางแก้ว 3 3 100.00 
ป่าพะยอม 4 4 100.00 
ศรีนครินทร์ 4 4 100.00 
รวม 65 65 100.00 

ที่มา : ระบบรายงานHDC , โปรแกรม LTC กรมอนามัย และจากระบบรายงาน ณ 6 กันยายน 2563  
 

จากตาราง จังหวัดพัทลุงมีทั้งหมด 65 ตำบล 73 อปท.  และได้สมัครเข้าร่วมโครงการ LTC ของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครบ ทุกอปท. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2563 
พบว่า ตำบลมีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ครบทุก
ตำบล 
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ตัวช้ีวัดที ่3 : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม care plan  

ตารางที่ 2.7 แสดงการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล(care plan) ของหน่วยบริการสาธารณสุขที่เสนอต่อ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 31พฤษภาคม 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผลงาน 
(ฉบับ) 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ  
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ80 

เมืองพัทลุง 887 864 97.41 
- 71.07 84.22 กงหรา 150 143 95.33 

เขต 12 เขาชัยสน 300 300 100.00 
- 54.03 82.88 ตะโหมด 106 106 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 412 406 98.54  
42.56 90.09 ปากพะยูน 432 424 98.15 

เขต12 ณ 22 ก.ย.63 (91.43) ศรีบรรพต 128 128 100.00 
ประเทศ ณ 22 ก.ย.63(93.72) ป่าบอน 179 173 96.65 

 บางแก้ว 110 109 99.09 
ป่าพะยอม 146 146 100.00 
ศรีนครินทร์ 170 166 97.65 
รวม 3,020 2,965 98.18 

ที่มา : โปรแกรม 3 C กรมอนามัย( 22 กันยายน 2563) 
 
จากตาราง ปีงบประมาณ 2563 (1ต.ค.62 – 22 ก.ย.63) ผู้ที่มีภาวะพึงพิง (ติดบ้าน ติดเตียง) ที่

ผ่านการยืนยันจาก อปท. และได้รับงบประมาณในการดูแลเหมาจ่ายรายหัวจาก สปสช. รายละ 5,000 บาท 
จำนวน 3,020 คน ได้รับการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคลจากหน่วยบริการสาธารณสุข จำนวน 2,965 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 98.18  
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา 
1. หน่วยบริการบางแห่งไม่มี Care Manager 

เนื่องจากย้ายสถานที่ทำงานและ ลาออก 
 
2. หน่วยบริการที่รับผิดชอบพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดบ้าน/

ติดเตียงมาก ไม่สามารถดำเนินงานได้ทันตามเวลา 
 
3. หน่วยบริการบันทึกผลการคัดกรองสุขภาพ

ผู้สูงอายุในโปรแกรมAging Health Data ยังน้อย  
 

1. กรมอนามัยจัดอบรม CM ทดแทน 
2. ขอความร่วมมือให้ CM หน่วยบริการใกล้เคียง

จัดทำ Care Plan ให้ 
3. อบรม CM เพ่ิม ในพ้ืนที่ที่มีผู้ป่วยมาก 

 
 
 

4. ควรพัฒนาโปรแกรม Aging Health Data 
ให้Linkเข้าระบบ HDC 
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โอกาสพัฒนา 
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน LTC คุณภาพ ระดับจังหวัด 
2. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรและเมืองแห่งความสุขของผู้สูงอายุ 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
1. ได้รับเกียรติบัตรจากศูนย์อนามัยที่12 ยะลา เป็นจังหวัดที่ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน Long 

term care ดีเด่นระดับเขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ 2563 
2. ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ดีเด่น เขตสุขภาพท่ี12 ปีงบประมาณ 2563 
3. นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น (เรื่อง ประเมินผลระบบการดูแลผู้สูงอายุที่

อยู่ในภาวะพ่ึงพิง)  
4. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ(caregiver)ดีเด่น เขตสุขภาพที่12 ปีงบประมาณ 2563 

 
 ผู้รายงาน 

ชื่อ – สกุล  นายสมคิด ฤทธิศักดิ์ 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วัน/เดือน/ปี  26 ตุลาคม 2563 
โทร.  081 – 8970891 
E-mail:   somkid112510@hotmail.com 

 
  


