
5 อนามยัแมแ่ละเดก็ 

2 โรคมะเร็งทกุชนิด 

1 โรคไข้เลือดออก  

3 โรคไมต่ิดต่อ 

4 ยาเสพติด 

8 วณัโรค 

9 โรคอบุตัิใหม ่อบุตัิซ า้ 

โรคเลปโตสไปโรซิส  

7 เอดส์ 

6 อบุตัิเหตจุราจร  

10 

การสอบสวนโรค, การค้นหาผู้ ป่วยรายใหม,่ การพฒันาคณุภาพการรักษา 

พฒันาระบบระบบบญัชาการเหตกุารณ์ (ICS), War Room ในทกุระดบั 

ควบคมุโรคเร็ว ได้มาตรฐาน , ปอ้งกนั 2nd Generation case, 
ปอ้งกนัโรคในพืน้ท่ีเส่ียง ปี 2557 

คดักรอง ค้นหาตัง้แตร่ะยะเร่ิมต้น  (มะเร็งปากมดลกู, เต้านม, ล าไส้) 

ควบคมุน า้ตาล/ความดนัด้วยตนเอง (SMBG, SMBP) 
คดักรองและปรับเปล่ียนพฤตกิรรมกลุ่ม  CVD Risk 

To be No.1 STOP DAT, การบ าบดัได้มาตรฐาน 

ฝากครรภ์เร็ว ครบ มีคณุภาพ, ดแูลครรภ์เส่ียง, ปอ้งกนัการตัง้ครรภ์ซ า้ 
ในแมอ่ายนุ้อย, คดักรอง และ แก้ไข พฒันาการเดก็ 

ลดจดุเส่ียง เพิ่มการแจ้งเตือนจดุเส่ียง, 1669, EMS ดา่นชมุชน 

เข้าถึงระบบบริการให้เร็ว , เพิ่มการคงอยูใ่นระบบการรักษา 

ปอ้งกนัในกลุม่เส่ียง, เข้าถึงการรักษา, การควบคมุโรคให้สงบโดยเร็ว 

ปัญหา แนวทางป้องกัน/แก้ไข 

ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2559 



สรุปแนวทางการปอ้งกัน/แก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของจังหวดัพทัลุง ๑๐ อนัดับแรก 
ปงีบประมาณ ๒๕๕๙ 

 
อันดบั ปญัหา กิจกรรมมุ่งเนน้ส าหรับปอ้งกัน/แก้ไขปัญหา 

1. โรคไข้เลือดออก   ๑. ควบคุมโรคเร็ว ได้มาตรฐาน ป้องกัน 2nd Generation case 
๒. การป้องกันโรคในพื้นที่เสี่ยง ปี 2557 

2. โรคมะเร็งทุกชนิด ๑. คัดกรอง ค้นหาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 
- มะเร็งปากมดลูก  
- มะเร็งเต้านม 
- มะเร็งล าไส ้

3. โรคไม่ติดต่อ ๑. ควบคุมน้ าตาล/ความดันด้วยตนเอง (Self-Monitoring of Blood 
Glucose, Blood Pressure) 

๒. คัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุม่เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk) 

4. ยาเสพติด ๑. To be No.1 STOP DAT (ยาเสพติด, เอดส์, การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) 
๒. การบ าบัดได้มาตรฐาน 

5. อนามัยแม่และเด็ก ๑. ฝากครรภ์เร็ว ครบ มีคุณภาพ 
๒. ครรภ์เสี่ยงได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 
๓. ป้องกันการต้ังครรภ์ซ้ าในแมอ่ายุน้อย 
๔. คัดกรอง และ แก้ไข พัฒนาการเด็ก 

6. อุบัติเหตุจราจร   1. ลดจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มการแจ้งเตือนจุดเสี่ยง 
2. การเข้าถึง รพ. ผ่านระบบ 166๙, EMS 
3. จัดตั้งด่านชุมชน 

7. เอดส์ 1. เข้าถึงระบบบริการให้เร็ว 
2. เพิ่มการคงอยู่ในระบบการรักษา 

8. วัณโรค 1. การสอบสวนโรค 
2. การค้นหาผู้ป่วยรายใหม ่
3. การพัฒนาคุณภาพการรักษา 

9. โรคอุบัติใหม่ อบุัติซ้ า 1. พัฒนาระบบระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command 
System: ICS) ทุกระดับ 

2. จัดตั้ง War Room ในทุกระดบั 
10. โรคเลปโตสไปโรซิส   1. ป้องกันในกลุ่มเสี่ยง 

2. เข้าถึงการรักษา 
3. การสอบสวนโรค และควบคุมโรคใหส้งบโดยเร็ว 
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รายงานวิเคราะห์สถานการณป์ญัหาสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
และแนวทางการด าเนินการแกป้ญัหาในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัพทัลุง 
 

ล าดบัที ่๑ ปัญหาโรคไข้เลือดออก 
 
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มงานควบคุมโรค 

เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ ชื่อ – สกุล นายศรีอรรถ  แก้วทิพย ์
 ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทรศัพท ์ ๐๘๙ ๙๗๘ ๖๔๐๓ 
 อีเมล ์ Srius16@gmail.com 

สภาพปัญหา 

๑. สถานการณแ์ละแนวโน้มของปญัหา 
โรคไข้เลือดออก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของจังหวัดพัทลุงมาหลายปี โดยมีลักษณะการ

ระบาดของโรคแตกต่างกันในแต่ละปี โดยในปี พ.ศ.๒๕๓๐ - ๒๕๓๙ มีลักษณะการระบาดแบบปีเว้นปี พ.ศ.
๒๕๔๐ - ๒๕๔๙ มีลีกษณะการระบาดแบบปีเว้นสองปี และตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ถึงปี ๒๕๕๖ มีการระบาดต่อเนื่อง
ทุกปี และการระบาดได้เริ่มลดลงในปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๕๘ โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๘ มีรายงานผู้ป่วยลดลงจาก
ค่ามัธยฐาน ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ณ สิ้นเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ร้อยละ ๓๑.๓๓ (๓.๑๙ เท่า) 

๒. สภาพปัญหาในปัจจบุนั 
นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม๒๕๕๘  สสจ.พัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วย

โรคไข้เลือดออกรวมทุกรหัส (๒๖, ๒๗, ๒๘) จ านวนทั้งสิ้น ๓๙๕ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๗๕.๖๔ ต่อประชากร
แสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยลดลงจากค่ามัธยฐานปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน 
ร้อยละ ๓๑.๓๓ (๓.๑๙ เท่า)  พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง  โดยพบเพศชาย ๒๑๑ ราย  เพศหญิง ๑๘๔ 
ราย  อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง  เท่ากับ ๑.๑๕ : ๑      

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ ๙๙ ราย รองลงมา คือ     
กลุ่มอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี, ๒๕ – ๓๔ ปี และ ๕ – ๙ ปี จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ  ๗๔, ๕๖ และ ๕๓  ราย ตามล าดับ  

อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๙๘ ราย รองลงมาคืออาชีพ
เกษตร และอาชีพรับจ้าง จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ ๖๕ และ ๔๙ ราย ตามล าดับ   

พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน กรกฎาคม จ านวนผู้ป่วย เท่ากับ ๘๓ ราย รองลงมาเป็นเดือน สิงหาคม
และเดือนมิถุนายน จ านวนป่วย ๕๘ และ ๕๗ รายตามล าดับ 

อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อ าเภอตะโหมด อัตราป่วยเท่ากับ ๑๘๑.๙๖  
ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อ าเภอควนขนุน, อ าเภอปากพะยูน และ อ าเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วย
เท่ากับ ๑๐๕.๙๓, ๙๕.๘๒ และ ๘๓.๑๔ ต่อแสนประชากร ตามล าดับ   
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๓. สาเหตหุลักของปญัหา (Root Cause) 
๑) การจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อพาหะน าโรคไข้เลือดออกยังไม่ดีเท่าที่ควร 
๒) มาตรการควบควบโรคบางพ้ืนที่ยังต่ ากว่ามาตรฐาน 
๓) ประชาชนยังขาดความตระหนักต่อปัญหา 
๔) มาตรการติดตามประเมินผลทุกระดับยังต่ า  

๔. มาตรการในการด าเนนิงาน ปงีบประมาณ ๒๕๕๙ 
๑) เร่งรัดให้อ าเภอควบคุมก ากับให้หน่วยบริการในพื้นที่ด าเนินการป้องกันควบคุมโรค

ตามแนวทางอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน กล่าวคือให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลระบาดของโรคและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดพ้ืนที่เสี่ยง ก าชับการส ารวจลูกน้ ายุงลาย เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการบริหาร
ทรัพยากร ติดตาม ควบคุมก ากับและประเมินผล 

๒) บริหารจัดการระบบรายงานโรค รายงานการสอบสวนโรคให้ครบถ้วน รวดเร็วและ
ออกปฎบิัติการควบคุมโรคโดยเร็ว (พ่นเคมี ๐,๓,๗ ) ตามเงื่อนไขที่ก าหนด โดยเฉพาะกรณีมีรายงานผู้ป่วยราย
แรกเพื่อลดการแพร่ระบาดวงกว้าง 

๓) สุ่มประเมินผลค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย ปีละ ๒ รอบ (กุมภาพันธ์และมิถุนายน)  
๔) วิเคราะห์ติดตามประเมินมาตรการควบคุมโรค อย่างเข้มข้นทุกพื้นที่กรณีมีรายงาน

ผู้ป่วย Second Generation Case 

๕. ตัวชี้วดัส าหรบัประเมินผล 

ล าดับ ชื่อตัวช้ีวัด 
ผลงาน เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ปี ๕๖ ปี๕๗ ปี ๕๘ 
๓ 

เดือน 
๖ 

เดือน 
๙ 

เดือน 
๑๒ 

เดือน 
๑. ร้อยละความครอบคลุมการ

การสอบสวนโรคและควบคุม
โรคในพื้นที่ กรณี Index 
case 

* * * 80 80 80 80 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการ
ควบคุมโรค ไมใ่ห้เกิด
เหตุการณ์ Secondary 
Generation Case 

* * * 20 20 20 20 

๓. ร้อยละความครอบคลุมการ
พ่นเคมีในสถานศึกษาก่อน
เปิดเทอม 

* * * 0 100 100 100 

๔ ร้อยละสถานบริการ
สาธารณสุขและสถานศึกษา 
ต้องมีค่า CI=0 

* * * 100 100 100 100 

*   หมายถึงไม่มีรายงานการบันทึกข้อมูล  
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ล าดบัที ่๒ ปัญหาโรคมะเร็ง 
 
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มงานควบคุมโรค 

เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ ชื่อ – สกุล นางพิมลพรรณ  สุวรรณลิขติ 
 ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทรศัพท ์ ๐๘๖ ๗๔๙๐ ๓๙๑ 
 อีเมล ์ Pimoms๖@gmail.com 

สภาพปัญหา 

๑. สถานการณแ์ละแนวโน้มของปญัหา 
ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘  อัตราตายด้วยโรคมะเร็งทุกชนิดของจังหวัดพัทลุงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  โดย

มีอัตราตายต่อแสนประชากร เท่ากับ ๖๘.๖๘, ๗๘.๓๒, ๗๙.๕๕, ๙๖.๒๒, ๙๓.๓๔  และ ๓๒.๕๕  (๕ เดือน) 
ตามล าดับ โดยมะเร็งที่เป็นสาเหตุการตายในเพศชาย ได้แก่มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งล าไส้ ส่วนเพศหญิง
ได้แก่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ตามล าดับ  

อัตราตายด้วยมะเร็งเต้านมต่อแสนประชากร เท่ากับ ๒.๐, ๔.๖๓, ๖.๐๘, ๑๐.๖, ๘.๖๓ และ 
๓.๗๕ (๕ เดือน) ตามล าดับ ในขณะที่จ านวนผู้ป่วยรายใหม่ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นคือ  ๓๐ , ๒๖, ๒๐, ๒๔, ๒๓ 
และ ๖๓ รายตามล าดับ      

อัตราตายด้วยมะเร็งปากมดลูกต่อแสนประชากร เท่ากับ ๒.๗, ๕.๐๑ ๖.๖๔  ๖.๘๑   ๒.๖๕ และ 
๑.๑๓ (๕ เดือน) ตามล าดับ ในขณะที่จ านวนผู้ป่วยรายใหม่ก็มีแนวโน้มลดลงคือ ๓๓ , ๒๔ ,๒๖ ,๒๕ , ๑๕ และ  
๑๔ รายตามล าดับ      

อัตราตายด้วยมะเร็งปอดมะเร็งตับ และมะเร็งล าไส้ ก็มีแนวโน้มสูงขึ้น 

๒. สภาพปัญหาในปัจจุบัน 
การด าเนินงานตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ 30 - 70 ปี ในปีงบประมาณ  2558 

เป้าหมายสตรีอายุ 30 - 70 ปี จ านวน 110,339 คน ตรวจเต้านมด้วยตนเองจ านวน 99,389 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.01 โดยอ าเภอที่กลุ่มเป้าหมายตรวจเต้านมด้วยตนเองมากที่สุดคือ อ าเภอควนขนุน (99.01%)  
รองลงมาคืออ าเภอบางแก้ว (97.56%) อ าเภอตะโหมด (95.07% ) อ าเภอศรีบรรพต (94.02%) และ 
อ าเภอปากพะยูน (93.24%) ตามล าดับ อ าเภอที่กลุ่มเป้าหมายตรวจเต้านมด้วยตนเองน้อยที่สุดคืออ าเภอ
เมืองพัทลุง (79.51%) ส าหรับสตรีกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจเต้านมด้วยตนเองตรวจพบความผิดปกติ จ านวน 
166 รายคิดเป็นร้อยละ 0.17 ทุกรายได้รับการส่งต่อและพบว่าเป็นมะเร็งเต้านม จ านวน 30  ราย คิดเป็น
ร้อยละ 0.03  โดยอ าเภอที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมมากที่สุด ได้แก่อ าเภอเมืองพัทลุง จ านวน 9 ราย 
รองลงมา คือ อ าเภอปากพะยูน อ าเภอป่าพะยอม (4 ราย) อ าเภอควนขนุน (3 ราย) อ าเภอกงหรา อ าเภอบาง
แก้ว และ อ าเภอศรีนครินทร์ (2 ราย) ส่วนอ าเภอที่เหลือ พบอ าเภอละ 1 ราย   
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การด าเนินคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ  2558 ในกลุ่มสตรีอายุ 30 - 60 ปี (เกิด 
พ.ศ. 2498 - 2528 )  โดยการท า Pap Smear เป้าหมายการตรวจคัดกรองทั้งจังหวัดจ านวน 88,138 คน 
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จ านวน  24,677 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.01 อ าเภอที่ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกได้มากที่สุด คือ อ าเภอปากพะยูน (43.06) รองลงมาคืออ าเภอศรีบรรพต (37.18) 
และอ าเภอควนขนุน (31.54) ตามล าดับ ส่วนอ าเภอที่ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้น้อยที่สุดคือ อ าเภอ
บางแก้ว (21.66) จากจ านวนผู้ที่ตรวจคัดกรองทั้งหมด พบว่ามีผลการตรวจผิดปกติจ านวน 180 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 0.66 และพบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.03 

มะเร็งล าไส้ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ พบผู้ป่วยรายใหม่ จ านวน ๑๐๕ ราย เพศชาย จ านวน ๖๐ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ เพศหญิง จ านวน ๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ อ าเภอที่พบผู้ป่วยมาก ที่สุดคือ 
อ าเภอเมือง (๒๙ ราย) รองลงมาคืออ าเภอควนขนุน (๒๐ ราย) อ าเภอเขาชัยสน (๑๖ ราย) อ าเภอป่าบอน  
(๑๓ ราย) อ าเภอที่ไม่พบผู้ป่วยมะเร็งล าไส้รายใหม่ คืออ าเภอศรีบรรพต 

๓. สาเหตหุลักของปญัหา (Root Cause)  
๑) พฤติกรรมการบริโภค  
๒) เหล้า บุหรี่  
๓) การออกก าลังกาย  
๔) กรรมพันธุ ์

๔. มาตรการด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๑) การประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งล าไส้ 
๒) การตรวจคัดกรองเพ่ือค้นหามะเร็งเต้านมในสตรีอายุ ๔๐ - ๖๙ ปี โดยบุคลากร

สาธารณสุข 
๓) โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับมูลนิธิ

กาญจนบารม ีวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
๔) โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ โดยการตรวจ Fit test ในกลุ่มญาติสายตรงของ

ผู้ป่วยมะเร็งล าไส้และกลุ่มเสี่ยง 
๕) การจัดท าทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในโรงพยาบาลพัทลุงร่วมกับเครือข่าย

บริการสุขภาพที่ ๑๒  โดยใช้โปรแกรม Thai  Cancer Base ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และในปี ๒๕๕๙ จะ
ด าเนินการจัดท าทะเบียนใน รพช. ( Population Base ) โดยจัดอบรม Case Manager ในการจัดท าทะเบียน
มะเร็ง  

๖) นิเทศ  ติดตาม  
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๕. ตัวชี้วดัส าหรบัประเมินผล 

ล าดับ ชื่อตัวช้ีวัด 
ผลงาน เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ปี
๒๕๕๖ 

ปี
๒๕๕๗ 

ปี
๒๕๕๘ 

๓ 
เดือน 

๖ 
เดือน 

๙ 
เดือน 

๑๒ 
เดือน 

๑ สตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปีได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก  

 ๘๓.๐๑ ๒๐ % ๒๕ % ๓๐ % ๓๕ % ๔๐ % 

๒ สตรีอายุ ๔๐-๖๙ ปีได้รับ
การตรวจเต้านมโดย
บุคลากรสาธารณสุข 

   ๒๐% ๔๐ % ๖๐% ๘๐% 

  

ล าดบัที ่ 3  ปัญหาโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) 
 
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มงานควบคุมโรค 

เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ ชื่อ – สกุล นางทัฏธภัสส์  มณีชาตร ี
 ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทรศัพท ์ 085-5429298 
 อีเมล ์ maneetat@gmail.com 
สภาพปัญหา 

๑. สถานการณแ์ละแนวโน้มของปญัหา 
 จังหวัดพัทลุง พบว่าแนวโน้มอัตราป่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกัน
กับระดับประเทศ ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ของจังหวัดพัทลุง พบว่ามีอัตราตายมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และ
ระดับเขตสุขภาพ ส่วนอัตราความชุก/อุบัติการณ์ ก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ดังแผนภูมิที่แสดงไว้ ดังนี ้
 อัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน ปี 2554 – 2556  
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อัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูงของจังหวัดพัทลุง ปี 2554 – 2556 พบว่า มีแนวโน้มลดลง 
แต่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตสุขภาพที่ 12 และอัตราตายด้วยโรคเบาหวานของจังหวัดพัทลุง มีแนวโน้มลดลง 
แต่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตสุขภาพที่ 12 และประเทศ  

อัตราความชุกด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ปี 2554-2557 

 
 อัตราความชุกด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ  โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ปี 2554-2557 มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการจัดล าดับความส าคัญปัญหาสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2557 เพื่อใช้
แก้ปัญหาใน ปีงบประมาณ 2558 พบว่า โรค NCDs จัดเป็นปัญหาสาธารณสุข อันดับ 2 รองจากโรค
ไข้เลือดออก  

๒. สภาพปัญหาในปัจจุบัน 
อัตราป่วยรายใหม่ด้วยโรคเบาหวาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 - 2558 

ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 
จ านวน ปชก. กลางปี 514,534 516,381 522,231 522,231 
จ านวนผู้ป่วยรายใหม ่ 1,762 1,638 1,988 1,959 
อัตราป่วยรายใหม่ด้วยโรคเบาหวาน 342.5 317.21 380.67 375.12 

 
อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี (2 ครั้งสุดท้าย)  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40) 

ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 
จ านวนผู้ป่วยเบาหวาน 12,723 13,741 14,698 15,896 
จ านวนผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ดี 

4,475 4,817 5,988 6,946 

ร้อยละ 35.17 35.06 40.74 43.70 
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ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี (2 ครั้งสุดท้าย)  ปีงบประมาณ 2558 
จ าแนกเป็นอ าเภอ/เพศ 

 

อ าเภอ 
ร้อยละ 

ชาย หญิง รวม 
เมือง 49.82 47.01 47.99 

กงหรา 52.58 58.18 56.39 
เขาชัยสน 40.39 39.80 39.97 
ตะโหมด 34.60 34.09 34.25 
ควนขนุน 47.26 44.41 45.30 
ปากพะยูน 40.19 40.16 40.17 
ศรีบรรพต 47.31 48.12 47.83 
ป่าบอน 35.77 34.78 35.08 
บางแก้ว 37.96 37.11 37.36 

ป่าพะยอม 48.67 39.70 42.43 
ศรีนครินทร ์ 41.10 43.02 42.35 

รวม 44.95 43.11 43.70 
 

อัตราป่วยรายใหม่ด้วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่อัตราการควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดของผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมโรคได้ดีขึ้น โดยปีงบประมาณ 2558 สามารถควบคุมได้รัอยละ 
43.70 เพศชายควบคุมได้ดีกว่าเพศหญิง อ าเภอที่สามารถควบคุมได้ดี  คือ อ าเภอกงหรา ร้อยละ 56.39 
อ าเภอที่ควบคุมได้น้อยคืออ าเภอตะโหมด ร้อยละ 34.25 

 
อัตราป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูง 

ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 
จ านวน ปชก. กลางปี 514,534 516,381 522,231 522,231 
จ านวนผู้ป่วยรายใหม ่ 1,762 1,638 1,988 3,579 
อัตราป่วยรายใหม่ 342.5 317.21 380.67 685.33 

 
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทีค่วบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (2 ครั้งสุดท้าย)  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ถ0) 

ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 
จ านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 32,684 30,483 29,953 31,214 
จ านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 

10,475 13,026 12,848 13,960 

ร้อยละ 32.05 42.73 42.89 44.72 
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ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (2 ครั้งสุดท้าย)  ปีงบประมาณ 
2558 จ าแนกเป็นอ าเภอ/เพศ 

 

อ าเภอ 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 
เมือง 38.72 41.81 40.72 

กงหรา 52.53 56.13 54.91 
เขาชัยสน 44.18 49.31 47.54 
ตะโหมด 46.01 48.78 47.79 
ควนขนุน 42.97 45.33 44.50 
ปากพะยูน 50.27 57.05 54.63 
ศรีบรรพต 37.86 45.66 42.59 
ป่าบอน 39.37 44.59 42.87 
บางแก้ว 39.67 41.91 41.17 

ป่าพะยอม 38.07 42.67 40.95 
ศรีนครินทร ์ 39.88 44.25 42.79 

รวม 42.22 46.07 44.72 
 

อัตราป่วยรายใหม่ด้วยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการควบคุมระดับ
ความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมโรคได้ดีขึ้น โดยปีงบประมาณ 2558 สามารถ
ควบคุมได้ร้อยละ 44.72 เพศหญิงสามารถควบคุมได้ดีกว่าเพศชาย อ าเภอที่สามารถควบคุมได้ดีคืออ าเภอ 
กงหรา ร้อยละ 54.91 อ าเภอที่ควบคุมได้น้อยคืออ าเภอเมือง ร้อยละ 40.72 

๓. สาเหตหุลักของปญัหา (Root Cause)  
จากพฤติกรรมที่ท าให้ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมโรคได้ โดยเฉพาะการรับประทานอาหารหวาน มัน 

เค็ม การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ร่วมกับปัจจัยที่ส่งเสริมการเกิดโรครุนแรงขึ้น ได้แก่ ภาวะอ้วน ภาวะไขมันในเลือด
สูง การมีรอบเอวเกินและออกก าลังกายไม่พียงพอ หากผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาล/ความดันโลหิตได้  
จะส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เร็วขึ้น ทั้งภาวะแทรกซ้อนทางตา  ไต  เท้า  หัวใจและหลอดเลือด และ
มีโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 

๔. มาตรการด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 มีการด าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ควบคู่กับคลินิก DPAC และหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
เพื่อด าเนินการเฝ้าระวังโรค และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล  โดยพยาบาลจัดการรายกรณี 
และเฝ้าระวังกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ด้วยการคัดกรอง CVD Risk และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างเข็มข้น  
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๕. ตัวชี้วดัส าหรบัประเมินผล 

ล า
ดับ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
ผลงาน เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ปี
๒๕๕๖ 

ปี๒๕๕๗ ปี๒๕๕๘ ๓ เดือน 
๖ 

เดือน 
๙ 

เดือน 
๑๒ 

เดือน 
๑ ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

สามารถควบคมุระดับความ
ดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ 

42.73 42.89 44.72 44 46 48 50 

๒ ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน
สามารถควบคมุระดับน้ าตาล
ได้ดีตามเกณฑ์ 

35.06 40.74 43.70 34 36 38 40 

๓ ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรอง
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด 

N/A N/A 98.78 92 94 96 98 

๔ ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูงที่ได้รับการคัด
กรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
ได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม/ปรับการใช้ยา 

N/A N/A 92.80 60 70 80 90 

๕ ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับ
การคัดกรองตา ไต เท้า ร้อย
ละ 70 
ตา 
ไต 
เท้า 

 
 
 

68.84 
53.86 
68.54 

 
 
 

71.39 
76.49 
69.23 

 
 
 

76.94 
60.4 

64.77 

 
 
 

55 

 
 
 

60 

 
 
 

65 

 
 
 

70 

๖ ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ได้รับการคัดกรองไต ร้อยละ 
70 

42.34 63.66 54.01 55 60 65 70 

๗ ร้อยละคลินิกNCD คุณภาพ
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับเขต 
ร้อยละ 70 

100 100 100 100 100 100 100 

๘ ร้อยละCKD คลินิกประเมิน
ตนเองเบ้ืองต้นผ่านเกณฑ์ 

N/A N/A N/A 50 60 70 80 

๙ อัตราป่วยรายใหม่ด้วยโรค
ความดันโลหิตสูงลดลง 

342.5 317.21 380.67 685.33 ลดลง ลด 
ลง 

ลด 
ลง 

๑๐ อัตราป่วยรายใหม่ด้วย
โรคเบาหวานลดลง 

342.5 317.21 380.67 375.12 ลดลง ลด 
ลง 

ลด 
ลง 
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ล าดบัที ่๔  ปัญหายาเสพติด 
 
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มงานควบคุมโรค 

เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ ชื่อ – สกุล นส.จิราภรณ์  เทพหนู 
 ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทรศัพท ์ ๐๘ ๔๗๔๗ ๑๔๖๙ 
 อีเมล ์ Jthepnoo@yahoo.com 
สภาพปัญหา 

๑. สถานการณแ์ละแนวโน้มปญัหา 
ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดของจังหวัดพัทลุง พบว่า  ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ มีจ านวน ๑,๐๕๐  

๓,๗๒๔ ๒,๓๒๙ และ ๑,๕๗๐ คนตามล าดบั จากการศึกษา  จากการศกึษาข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการ
บ าบัดรักษา  สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑. เพศ พบว่าผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในทุกปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย โดย
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เข้ารับการบ าบัดรักษา ร้อยละ ๙๕.๕๔ (ตารางที่ ๑) 

๒. อายุ พบว่าผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนมีอายุอยู่ในช่วง ๑๘-
๒๔ ปี และมีแนวโน้มผู้เข้ารับการบ าบัดรักษามีอายุน้อยลงเรื่อยๆ โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีผู้เข้ารับการ
บ าบัดรักษาในช่วงอายุ ๑๒-๑๗ ปี ร้อยละ ๒๐.๘๙  และช่วงอายุ ๑๘-๒๔ ปี เข้ารับการบ าบัดรักษาสูงสุด คือ
ร้อยละ ๓๔.๙๐ (ตารางที่ ๑) 

๓. อาชีพ  พบว่าผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพรับจ้าง นักศึกษา และ
การเกษตร โดยปี ๒๕๕๗ พบร้อยละ ๓๖.๘๘, ๒๒.๙๓ และ ๒๐.๕๗ ตามล าดับ (ตารางที่ ๑) 

๔. ชนิดสารเสพติดที่ใช้ ในทุกปีส่วนใหญ่ คือยาบ้า/ยาไอซ์ ซึ่งผู้ป่วยจะมีการสลับกันใช้ 
รองลงมาคือ กัญชา และ อื่นๆ (๔x๑๐๐) (ตารางที่ ๑) 

๕. ประเภทการบ าบัดรักษา ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕) ส่วนใหญ่เป็นสมัครใจ
บ าบัดรักษา ยกเว้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ เป็นระบบบังคับบ าบัด (ตารางที่ ๑) 

 
ตารางที่ ๑ จ านวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพตดิทีเ่ข้ารับการบ าบัดรักษาของจังหวดั

พทัลุง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๔ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๕ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๖ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาทั้งหมด ๑๐๕๐ ๓,๗๒๔ ๒,๓๒๙ ๑,๕๗๐ 

เพศ         

     ชาย ๑๐๔๓ ๙๙.๓๓ ๓๖๖๖ ๙๘.๔๔ ๒,๒๔๒ ๙๖.๒๖ ๑,๕๐๐ ๙๕.๕๔ 

      หญิง ๗ ๐.๖๗ ๕๘ ๑.๕๖ ๘๗ ๓.๗๔ ๗๐ ๔.๔๖ 
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รายการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๔ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๕ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๖ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 
อายุ (ปี) 

      ๗ -๑๑ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๐.๐๕ ๐ ๐.๐   

      ๑๒-๑๗ ๒๕๖ ๒๔.๓๘ ๑๐๓๗ ๒๗.๘๕ ๓๔๔ ๑๔.๗๗ ๓๒๘ ๒๐.๘๙ 

      ๑๘-๒๔ ๔๙๔ ๔๗.๐๕ ๑๕๘๖ ๔๒.๕๙ ๑,๐๖๑ ๔๕.๕๖ ๕๔๘ ๓๔.๙๐ 

      ๒๕-๒๙ ๑๕๔ ๑๔.๖๗ ๕๙๖ ๑๖.๐๐ ๔๔๔ ๐.๑๙ ๒๙๒ ๑๘.๖๐ 

      ๓๐-๓๔ ๗๘ ๗.๔๓ ๒๔๘ ๖.๖๖ ๒๔๖ ๑๐.๕๖ ๒๐๐ ๑๒.๗๔ 

      ๓๕-๓๙ ๕๒ ๔.๙๕ ๑๕๙ ๔.๒๗ ๑๓๖ ๕.๘๔ ๑๒๔ ๗.๙๐ 

      > ๓๙ ๑๖ ๑.๕๒ ๙๖ ๒.๕๘ ๙๘ ๔.๒๑ ๗๘ ๔.๙๗ 

อาชีพ          

      ว่างงาน ๕๙ ๕.๖๒ ๖๔๘ ๑๗.๔๐ ๑๕๙ ๖.๘๓ ๑๓๒ ๘.๔๑ 

      นักเรียน/นักศึกษา ๔๐๘ ๓๘.๘๖ ๙๐๔ ๒๔.๒๗ ๓๑๗ ๑๓.๖๑ ๓๖๐ ๒๒.๙๓ 

      ข้าราชการ ๐ ๐.๐๐ ๕ ๐.๑๓ ๔ ๐.๑๗   

      รัฐวิสาหกจิ ๐ ๐.๐๐ ๕ ๐.๑๓ ๑ ๐.๐๔   

      ทหาร/ต ารวจ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๐.๐๕ ๑๒ ๐.๕๒ ๓ ๐.๑๙ 

      พนักงานบริษัทเอกชน ๐ ๐.๐๐ ๗ ๐.๑๙ ๗ ๐.๓๐ ๗ ๐.๓๐ 

      รับจ้าง ๒๔๓ ๒๓.๑๔ ๘๔๗ ๒๒.๗๔ ๙๑๙ ๓๙.๔๖ ๕๗๙ ๓๖.๘๘ 

      ผู้ใช้แรงงาน ๗๖ ๗.๒๔ ๗๙ ๒.๑๒ ๓๘ ๑.๖๓ ๕๐ ๓.๑๙ 

      การค้าขาย ๒๒ ๒.๐๙ ๑๔๘ ๓.๙๗ ๑๒๓ ๕.๒๘ ๕๐ ๓.๑๙ 

      การเกษตร ๑๙๘ ๑๘.๘๖ ๙๙๗ ๒๖.๗๗ ๖๔๓ ๒๗.๖๑ ๓๒๓ ๒๐.๕๗ 

      การคมนาคม ๐ ๐.๐๐ ๑๘ ๐.๔๘ ๕ ๐.๒๑   

      อื่น ๆ ๘ ๐.๗๖ ๔๘ ๑.๒๙ ๑๐๔ ๔.๔๗ ๘๓ ๕.๒๙ 

สารเสพติด (ชนิดที่ใช้มากที่สุด/ชนิดแรก)     

      ยาบ้า/ยาไอซ์ ๗๔๘ ๗๑.๒๙ ๑๗๘๘ ๔๘.๐๑ ๑,๗๔๗ ๗๕.๐๑ ๑,๒๒๔ ๕๒.๕๕ 

      เฮโรอีน ๑ ๐.๑๐ ๒๗ ๐.๗๓ ๑๑ ๐.๔๗ ๕ ๐.๓๒ 

      กัญชา ๑๓๐ ๑๒.๓๘ ๓๔๗ ๙.๓๒ ๓๑๓ ๑๓.๔๔ ๑๐๒ ๖.๕๐ 

      สารระเหย ๔ ๐.๓๘ ๓ ๐.๐๘ ๓ ๐.๑๓ ๒ ๐.๑๓ 
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รายการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๔ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๕ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๖ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

      กระท่อม ๑๑๖ ๑๑.๐๕ ๔๗๘ ๑๒.๘๔ ๙๒ ๓.๙๕ ๑๖ ๑.๐๒ 

      อื่น ๆ ๕๑ ๔.๘๖ ๑๐๘๑ ๒๙.๐๓ ๑๒๒ ๕.๒๔ ๒๑๗ ๑๓.๘๒ 

ลักษณะการเขา้รับการบ าบัด จ าแนกตามรูปแบบการรักษา     

      สมัครใจ ๕๙๙ ๕๗.๐๕ ๒๗๕๓ ๗๓.๙๓ ๗๘๒ ๓๓.๕๘ ๖๙๗ ๔๓.๓๙ 

      บังคับบ าบัด         

          - ไม่ควบคุม ๓๗๘ ๓๖.๐๐ ๘๑๕ ๒๑.๘๙ ๑๒๙๒ ๕๕.๔๗ ๗๑๐ ๔๕.๒๒ 

          - ควบคุมไม่เข้มงวด ๕๙ ๕.๖๒ ๓๘ ๑.๐๒ ๑๐๕ ๔.๕๑ ๘๓ ๕.๒๙ 

          - ควบคุมเข้มงวด ๔ ๐.๓๘ ๒๖ ๐.๗๐ ๖๙ ๒.๙๖ ๒๓ ๑.๔๗ 

      ต้องโทษ ๑๐ ๐.๙๕ ๙๒ ๒.๔๗ ๘๑ ๓.๔๘ ๕๑ ๓.๒๙ 

๒. สภาพปัญหาในปัจจุบัน 
จากการศึกษาข้อมูลการบ าบัดทุกระบบในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีจ านวน ๑,๓๓๒ คนลดลงจาก

ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยเป็น ระบบสมัครใจ จ านวน ๗๗๑ คน (ค่ายบ าบัดรักษา จ านวน ๕๕๗ คน ระบบ
สมัครใจบ าบัดในสถานบ าบัด จ านวน ๒๑๔ คน) ระบบบังคับบ าบัด จ านวน ๕๕๙ คน ระบบต้องโทษ จ านวน 
๒ คน   

จากการศึกษาผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดในสถานบ าบัดรักษา (ยกเว้นค่ายบ าบัดรักษา) 
ตามระบบรายงานติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๗๗๕ ราย ซึ่ง
เป็นผู้ป่วยในระบบสมัครใจบ าบัดในสถานบ าบัด  ระบบบังคับบ าบัด และ ระบบต้องโทษ  พบว่า 

๑. เพศ พบว่าผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ เข้ารับการบ าบัดรักษา ร้อยละ ๙๕.๔๘ (ตารางที่ ๒) 

๒. อายุ พบว่าผูเ้ข้ารับการบ าบัดรักษาในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนมีอายุอยู่
ในช่วง ๑๘-๒๔ ป ีพบร้อยละ ๓๖.๖๕ รองลงมา คือ ช่วงอายุ ๒๕-๒๙ ปี  และ ๓๐-๓๔ ป ีพบร้อยละ ๒๑.๘๑ 
และ ๑๖.๒๖ ตามล าดับ (ตารางที่ ๒) 

๓. อาชีพ  พบว่าผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 
๔๒.๘๔ รองลงมา คืออาชีพเกษตรกร ร้อยละ ๒๙.๒๙ (ตารางที่ ๒) 

๔. ชนิดสารเสพตดิที่ใช้ ส่วนใหญ่ คือยาบ้า/ยาไอซ์  ซึ่งผู้ป่วยจะมีการสลับกันใช้ ร้อยละ 
๗๒.๑๓ รองลงมาคือ กัญชา ร้อยละ ๒๐.๒๖ (ตารางที่ ๒) 

๕. ประเภทการบ าบัดรักษา ส่วนใหญ่ คือ บังคับบ าบัดรักษา และรองลงมา คือสมัครใจ
บ าบัดรักษา (ตารางที่ ๒) 
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ตารางที่ ๒ จ านวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพตดิทีเ่ข้ารับการบ าบัดรักษาของจังหวดั
พทัลุง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

รายการ 
ปงีบประมาณ ๒๕๕๗ 

จ านวน ร้อยละ 

ผู้เขา้รับการบ าบัดรักษาทั้งหมด ๗๗๕ 

เพศ   

     ชาย ๗๔๐ ๙๕.๔๘ 

     หญิง ๓๕ ๔.๕๒ 

อายุ (ปี)   

      ๑๒-๑๗ ๗๒ ๙.๒๙ 

      ๑๘-๒๔ ๒๘๔ ๓๖.๖๕ 

      ๒๕-๒๙ ๑๖๙ ๒๑.๘๑ 

      ๓๐-๓๔ ๑๒๖ ๑๖.๒๖ 

      ๓๕-๓๙ ๗๑ ๙.๑๖ 

      > ๓๙ ๕๓ ๖.๘๔ 

อาชีพ   

      ว่างงาน ๔๙ ๖.๓๒ 

      นักเรียน/นักศึกษา ๕๗ ๗.๓๕ 

 ข้าราชการ ๑ ๐.๑๓ 

      พนักงานบริษัทเอกชน ๑ ๐.๑๓ 

      รับจ้าง ๓๓๒ ๔๒.๘๔ 
      ผู้ใช้แรงงาน ๑๗ ๒.๑๙ 

      การค้าขาย ๓๘ ๔.๙๐ 

      การเกษตร ๒๒๗ ๒๙.๒๙ 

 คมนาคม ๑ ๐.๑๓ 

 นักบวช ๒ ๐.๒๖ 

      อื่น ๆ ๕๐ ๖.๔๕ 

สารเสพตดิ (ชนิดที่ใช้มากที่สดุ/ชนดิแรก)  

      ยาบ้า/ยาไอซ์ ๕๕๙ ๗๒.๑๓ 

      เฮโรอีน ๖ ๐.๗๗ 
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รายการ 
ปงีบประมาณ ๒๕๕๗ 

จ านวน ร้อยละ 

      กัญชา ๑๕๗ ๒๐.๒๖ 

      กระท่อม ๒๔ ๓.๑๐ 

      อื่น ๆ ๒๙ ๓.๗๔ 

ลักษณะการเข้ารับการบ าบัด จ าแนกตามรปูแบบการรักษา 

      สมัครใจ ๒๑๔ ๒๗.๖๑ 

      บังคับบ าบัด   

          - ไม่ควบคุม ๔๗๐ ๖๐.๖๕ 

          - ควบคุมไม่เข้มงวด ๘๖ ๑๑.๑๐ 

          - ควบคุมเข้มงวด ๓ ๐.๓๙ 

      ต้องโทษ ๒ ๐.๒๖ 
 

๓. สาเหตหุลักของปญัหา (Root Cause) 
๑. ความเข้มแข็งของชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
๒. ความเข็มแข็งในครอบครัว ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูที่ไม่ถกูต้องในช่วงวัยต่างๆ ท าให้เด็ก

และเยาวชนขาดความเข็มแข็งทางจิต  ขาดทักษะชีวิตที่ดีในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
๓. มาตรฐานการบ าบัดรักษาไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ ตั้งแต่การจ าแนกคัดกรอง 

การบ าบัดรักษาในระบบต่างๆ และการติดตามช่วยเหลือหลังการบ าบัดรักษา 

๔. มาตรการด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
การด าเนินงานในเชิงบูรณาการ ทั้งด้านป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษา ซึ่งมีมาตรการ

ด าเนินงานในภาพรวมของจังหวัดดังนี้ 
ด้านการปอ้งกัน มีกิจกรรมด าเนินการแก้ปัญหา ดังนี้ 

-  โครงการพัฒนาสื่อเรียนรู้เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย 
-  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างภูมคิุ้มกันในเด็กปฐมวัย 
-  โครงการติดตาม ประเมินผลการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย 
-  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยการสอนทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดในชั้น

เรียน (แต่ละระดับชั้น) 
-  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา (แต่ละระดับชั้น) 
-  โครงการส่งเสริมกิจกรรมปอ้งกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แต่ละ

ระดับชั้น) 
-  โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แต่ละระดับช้ัน) 
-  โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชน 
-  โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดรอบสถานศึกษา  
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-  โครงการลูกเสือตา้นภัยยาเสพติด 
-  โครงการ 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน 
-  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
-  โครงการ To Be Number One 
-  โครงการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา         
-  โครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด 
-  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ ากว่า 10 คน

ลงมา 
-  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน

ขึ้นไป 
-  โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัยาเสพติดให้แก่แรงงานไทยที่ไปท างานต่างประเทศ 
-  โครงการรณรงคใ์ห้ความรู้ในกลุ่มประชาชนทั่วไป 
-  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมูบ่้าน/ชุมชน 
-  โครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
-  โครงการจัดระเบียบสังคม 
-  โครงการสร้างพ้ืนที่บวกส าหรับเยาวชน 
-  โครงการปรบัสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ 

ด้านการบ าบัดรกัษา มีกิจกรรมด าเนินการแก้ปัญหา ดังนี ้
-  โครงการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ระบบสมัครใจในสถานพยาบาล 
-  โครงการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ระบบสมัครใจค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดนิ” 
-  โครงการพฒันาระบบการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ ในแบบสมัครใจ 
-  โครงการพฒันามาตรฐานการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ในระบบบังคับบ าบัด 
-  โครงการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ในระบบบังคับบ าบัด 
-  โครงการพฒันามาตรฐานการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ในระบบต้องโทษ 
-  โครงการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ในเรือนจ า/ทัณฑสถานของกรมราชทัณฑ์ 
-  โครงการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูฯ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ 
-  โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูฯ 
-  โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดและฟื้นฟูฯ  
-  โครงการพฒันาระบบข้อมูลด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ 
-  โครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ 
-  โครงการชี้แจงท าความเข้าใจด้านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูฯ 
-  โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
-  โครงการพฒันากลไกบุคลากรด้านการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูฯ 
-  โครงการพฒันาแนวทางการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูฯ 
-  โครงการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูฯ 
-  โครงการประสานการช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ 
-  โครงการช่วยเหลือด้านการฝึกอาชีพ และส่งเสริมการมีงานท า 
-  โครงการช่วยเหลือทางการศึกษา 
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-  โครงการช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพและอื่นๆ 
ด้านปราบปราม มีกิจกรรมด าเนินการ ดังนี ้

-  โครงการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 
-  โครงการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่คมนาคมตอนใน 
-  โครงการสกัดกั้นยาเสพติดในระบบขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ ์
-  โครงการสกัดกั้นยาเสพติดท่าอากาศยาน 
-  โครงการพฒันาระบบการสกัดกั้นยาเสพติด 
-  โครงการสกดักั้นยาเสพติดด้วยการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งชายแดน 
-  โครงการปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายส าคัญ 
-  โครงการด าเนินการต่อข้อร้องเรียนยาเสพติด 
-  โครงการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด 
-  โครงการพฒันากฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นเอกภาพ 
-  โครงการพฒันาระบบการข่าว 
-  โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติดในเรือนจ า 
-  โครงการปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
-  โครงการอ านวยการด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
-  โครงการพฒันาบุคลากรด้านปราบปราม 
-  โครงการตัดฟันท าลายพืชเสพติด 
-  โครงการอ านวยการ และบริหารจัดการแผนเพื่อควบคุมแก้ไขปญัหาพืชเสพติด 
-  โครงการพฒันาทางเลือก 
-  โครงการพฒันาความร่วมมือรองรับประชาคมอาเซียน 
-  โครงการพฒันาความร่วมมือและการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
-  โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปราบปรามยาเสพติด 
-  โครงการพฒันาทางเลือกสู่การปฏิบัต ิ
-  โครงการพฒันาบุคลากรด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  
-  โครงการสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณท่าอากาศยาน/ASEAN Airport Interdiction 

Taskforce  
-  โครงการ BLO 
-  โครงการจัดการประชุม ICAD II (International Conference on Alternative 

Development)   
-  โครงการปฏิบัติการแม่โขงปลอดภัย (Operation Safe Mekong Phase II) 
-  โครงการ ASEAN Youth Network  
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๕. ตัวชี้วดัส าหรบัประเมินผล 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ผลงาน 

เป้าหมายปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๓ 

เดือน 
๖ 

เดือน 
๙ 

เดือน 
๑๒ 

เดือน 
๑. อัตราการหยุดเสพ  ๘๐.๙๕% ๗๓.๙๑% ๘๘.๙๗% ๕๐% ๕๐% ๕๐% ๕๐% 
๒. อัตราการคงอยู่ขณะการ

บ าบัดรักษา  
๘๖.๖๓% ๙๖.๙๔% ๘๓.๗๒% ๗๐% ๗๐% ๗๐% ๗๐% 

๓. อัตราการคงอยู่ในระบบการ
ติดตามหลังการบ าบัดรักษา  

๖๙.๗๖% ๗๑.๔๖% ๘๘.๓๗% ๖๐% ๖๐% ๖๐% ๖๐% 

 

ล าดบัที ่๕  ปัญหาอนามยัแม่และเด็ก 
 
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ 

เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ  
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท ์ อีเมล ์

นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย ์ พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

๐๘๑ ๓๒๘ 
๑๓๙๙ 

nartanarkkee@gmail.com 

นางอรสา  เหล่าเจริญสุข นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

๐๘๑ 
๐๙๕๗๘๑๑ 

Sahealth@hotmail.com 

นางมานิตา  เสรีประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

๐๘๘ 
๗๙๔๙๕๘๖ 

manita18wan@gmail.com 

สภาพปัญหา 

ด้านอนามัยมารดา 
๑. สถานการณแ์ละแนวโน้มปญัหา 

สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๕๘ พบปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพของ
มารดาและเด็กอายุแรกเกิดถึง ๕ ปีในหลายประเด็นได้แก่ ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ในระยะใกล้คลอด 
(ร้อยละ ๑๒.๒๒)  อ าเภอที่พบภาวะซีดสูงคือ อ.ปากพะยูน, อ าเภอเมือง และ อ าเภอควนขนุน คื อร้อยละ 
๒๐.๖,๑๓.๒๙ และ ๑๒.๗๒ ตามล าดับ  

อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน (๒๐.๖๐: 1,000 การเกิดมีชีพ)  อ าเภอที่มีอัตราสูงคือ อ าเภอ
เมือง,อ าเภอศรีบรรพและอ าเภอปากพะยูน เท่ากับ ๓๓.๒๙,๒๗.๐๒ และ ๒๓.๐๗ ตามล าดับ              

อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2 ,000 กรัม (ร้อยละ ๓.๓๔)  อ าเภอที่พบอัตราสูงคือ 
อ าเภอศรีบรรพต.อ าเภอเขาชัยสนและอ าเภอปากพะยูน คือ ๒๔.๓๒,๑๗.๗๗และ๑๑.๕๓ ตามล าดับ 

อัตราภาวะตกเลือดหลังคลอด (ร้อยละ ๑.๗๗) ถึงแม้ว่าทุกอ าเภอผ่านเกณฑ์แต่มีแนวโน้มสูงขึ้น
คือ อ าเภอบางแก้ว,อ าเภอเขาชันสนและอ าเภอป่าพะยอม คือร้อยละ๔.๔๗,๓.๘๘ และ๓.๒๔ ตามล าดับ 
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ส าหรับ อัตราส่วนการตายของมารดาปี ๒๕๕๕,๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ เท่ากับ ๒๓.๙๐,๒๖.๖๕ 
และ ๓๖.๓๗ ตามล าดับ สาเหตุการตายของมารดาพบว่า เกิดจากหญิงตั้งครรภ์มีภาวะเสี่ยง จากโรคประจ าตัว
คือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และภาวะตกเลือดหลังคลอด ส าหรับ ปี ๒๕๕๘ มีจ านวนมารดา
ตาย ๒ รายคิดเป็น อัตรา ๒๙.๙๐ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน สาเหตุการตายของมารดา คือ ภาวะตกเลือดหลัง
คลอดและ ภาวะน้ าคร่ าอุดตันหลอดเลือด 

จากการรวบรวมข้อมูล (ข้อมูลเดือนตุลาคม ๕๗ - มิถุนายน ๕๘ ) พบว่าจังหวัดพัทลุงมีหญิงตั้งครรภ์
ที่มีภาวะเสี่ยง จ านวน 209 คน เป็น หญิงตั้งครรภ์เป็นโรคเบาหวานมากที่สุด ร้อยละ ๕๓.๘๑ รองลงมาคือ โรค
ความดันโลหิตสูง ร้อยละ ๒๙.๕๒ และไทรอยด์ ร้อยละ ๗.๑๔  อ าเภอที่พบกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดคือ อ าเภอเมือง,
อ าเภอควนขนุน และอ าเภอกงหรา/ป่าพะยอม พบจ านวนกลุ่มเสี่ยงจ านวน ๘๐ คน,๔๗ คน และ ๑๕ คน 
ตามล าดับ 

๒. สภาพปัญหาในปัจจุบัน 
จากผลการด าเนินงานในปี ๒๕๕๘ พบว่า แต่ละอ าเภอมีการด าเนินงานตามแนวทางที่วางไว้ และ

เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และจากการประเมินตามตัวชี้วัด  พบว่า 
๑. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน ๑๒ สัปดาห์ ปี ๒๕๕๘ ด าเนินการร้อยละ 

๕๘.๒๖ (เกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐) อ าเภอที่ด าเนินการได้ดี คือ อ าเภอบางแก้ว,กงหรา,ป่าพะยอม 
คือ ร้อยละ ๗๔.๘,๖๘.๕๑ และ ๖๗.๖๑ ส่วนอ าเภอที่ไม่ผ่านฯ คือ อ าเภอเขาชัยสน,ตะโหมด,ป่าบอน และ 
ศรีนครินทร์ 

๒. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์(เกณฑ์มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ ๖๐) พบว่าจังหวัดไม่ผ่านเกณฑ์  มีอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์เพียง ๒ อ าเภอ คือ อ าเภอเขาชัยสน และ
อ าเภอควนขนุน ร้อยละ ๖๓.๑๒และ๖๒.๒๘ ตามล าดับ 

๓. อัตราส่วนการตายของมารดาปี๒๕๕๘เท่ากับ ๒๙.๙๐  มีจ านวนมารดาตาย ๒  ราย คือ 
อ าเภอบางแก้วสาเหตุจากภาวะตกเลือดหลังคลอด และโรงพยาบาลพัทลุง สาเหตุจากภาวะถุงน้ าคร่ าอุดตัน 

๓. สาเหตหุลักของปญัหา 
๑. ปัญหาการฝากครรภ์ช้าและไม่ครบตามเกณฑ์พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่ ปัญหาเกิดจากการ

ฝากครรภ์ล่าช้าของหญิงตั้งครรภ์ คือ  การเดินทางไปท างานต่างจังหวัด มีประวัติประจ าเดือนไม่สม่ าเสมอ การ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และหญิงต้ังครรภ์ไม่มาตามนัด   

๒. สาเหตุการตายของมารดาส่วนใหญ่พบว่า เกิดจากหญิงตั้งครรภ์มีภาวะเสี่ยง จากโรค
ประจ าตัวคือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ภาวะตก เลือดหลังคลอด และโรคทางระบบ 
Autoimmunity การค้นพบโรคอย่างรวดเร็ว  การ  Consult  อายุรแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์เฉพาะทางที่
เกี่ยวข้องการค้นหากลุ่มเสี่ยง และการส่งต่อที่รวดเร็ว  ต้องมีการพัฒนาร่วมกันในทุกระดับของสถานบริการ 

๓. เครือข่ายสูติแพทย์  กุมารแพทย์  ในการดูแลโรงพยาบาลชุมชน  ต้องเพิ่มความเข้มแข็งให้
มากขึ้น   

๔. ขาดการควบคุมก ากับ ติดตาม นิเทศ  และประเมินผล  อย่างต่อเนื่อง ในแต่ละระดับ 

๔. มาตรการด าเนินการในปี ๒๕๕๙ 
๑. พัฒนาระบบและกลไกการจัดการปัญหาแม่และเด็กระดับจังหวัด เป้าหมาย : อัตราส่วน

การตายของมารดาไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
๑.๑ โดยใช้กลไกในการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กโดยคณะกรรมการ MCH 

Boardระดับจังหวัด และคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา มีการประชุม
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แลกเปลี่ยน และก าหนดวาระในการติดตาม/ดูแล หญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง ทุกเดือน ก าหนดแนวทา งการ
ด าเนินงานการแก้ปัญหา ติดตามก ากับกรณีเกิดภาวะวิกฤติกับระบบงานฯ มีระบบส่งต่อ มีแนวทางการ
ด าเนินงาน มีระบบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน   

๑.๒. ด้านการพัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานบริการทุกระดับ
พัฒนามาตรฐานสถานบริการตามเกณฑ์มาตรฐานฯและ ตามเป้าหมาย อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้ด าเนินตามเกณฑ์มาตรฐาน  
- โรงพยาบาลชุมชน/รพท. ด าเนินงานบริการตามเกณฑ์ฯและผ่านเกณฑ์การประเมิน 
๑.๓.ด้านพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ โดยพัฒนาวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก เพื่อ

เพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรสาธารณสุข  ต้องท าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
-โครงการพัฒนาระบบบริการประชุมการด าเนินงาน/การประเมิน ANC คุณภาพ 

และ ห้องคลอดคุณภาพ 
๑.๔.ก าหนดแผนการประเมิน/ติดตามหน้างานฯ ในคลินิก ANC/ห้องคลอด 
๑.๕ ระบบการจัดการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงและหญิงตั้งครรภ์ภาวะ

ฉุกเฉิน 
-จังหวัดพัทลุงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มี

ความเสี่ยงฯ โดยคณะกรรมการ MCH Board เป็นแนวทางที่ชัดเจน รูปแบบเดียวกันทั้งจังหวัด  
 

แม่วัยรุ่น 

๑. สถานการณแ์ละแนวโน้มปญัหา 
การประเมินจากการคลอดบุตรมีชีพในกลุ่มหญิงวัยรุ่น อายุ ๑๕-๑๙ ป ี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

พบว่า มีหญิงอายุ ๑๕ -๑๙ ปี จ านวน ๑๗,๖๘๘ คน คลอดบุตรมีชีพ จ านวน ๔๙๔ ราย คิดเป็น  ๒๗.๙๓ ต่อ
ประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน และอัตราการตั้งครรภ์ซ้ า ร้อยละ ๒๒.๔๗โดยพบว่า ซึ่งเป็นล าดับที่ 
๓ ของระดับเขต รองจาก จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล ร้อยละ ๒๓.๙๑,๒๒.๙๓ (ตามล าดับ)(รายงาน ๔๓ แฟม้) 

จากผลการวิจยั เฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดพัทลุง ซึ่งสุ่มตัวอย่างนักเรียน จ านวน ๘๔๙ 
ตัวอย่าง พบว่าด้านค่านิยมการมีแฟนและเคยมีแฟน ร้อยละ ๖๖ มีเพศสัมพันธ์กับแฟน ร้อยละ ๑๖.๘ เห็นว่า
เป็นเรื่องธรรมดาเคยมีเพศสัมพันธ์ พบว่าเป็น เพศชาย ร้อยละ ๔๒.๗ และเพศหญิง ร้อยละ ๕๒.๘ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีเพศสัมพนัธ์ครั้งแรกตอนอายุ ๑๕ ป ีร้อยละ ๔๓.๑ ซึ่งมมีูลเหตุจูงใจ คือ การใกล้ชิดสองต่อ
สอง ร้อยละ ๕๑.๒ รองลงมาคือความรัก ร้อยละ ๒๒.๒ และความอยากรู้ อยากลอง ร้อยละ ๑๙.๔ โดยพบว่า 
สถานที่มีเพศสมัพันธ์ครั้งแรก ส่วนใหญ่ มีเพศสัมพันธ์ที่บ้านตนเอง/บ้านแฟน ร้อยละ ๖๑.๑ รองลงมา โรงแรม
ม่านรูด ร้อยละ ๒๗.๘ และหอพัก/บ้านเช่า และบ้านเพ่ือน ร้อยละ ๔.๒ 

๒. สภาพปัญหาในปัจจุบัน 
๑. อัตราการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นมีแนวโน้มอายุต่ าลง ส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ที่

บ้านตนเองหรือบ้านแฟนและอัตราการใช้ถุงยางอนามัยครั้งแรก ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐ ตนเอง กับ แฟน/คู่รัก 
๒. อัตราการต้ังครรภ์มีแนวโน้มสูงขึ้น  
๓. อัตราการคุมก าเนิดกึ่งถาวรต่ าท าให้อัตราการต้ังครรภ์ซ้ าสูงขึ้น 
๔. ระบบการจัดเก็บข้อมูลไม่ครอบคลุมปัจจัยของปัญหา 
๕. ระบบข้อมูลการประเมินไม่ตอบประเด็นนโยบายและการก ากับติดตาม 
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๖. ปัญหาการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน RHD และ YFHS ไม่ผ่านเกณฑ ์
๗. ขาดการบูรณาการกับงานที่เกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่น เช่น ยาเสพติด บุหรี่สุรา และการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ 

๓. สาเหตหุลักของปญัหา 
๑. ครอบครัวขาดการสื่อสารที่ถกูต้องกับลูกและไม่เฝ้าระวังพฤติกรรมทางเพศของลูก 
๒. โรงเรียนไม่ได้สอนวิชาเพศศึกษาอย่างต่อเนื่องและขาดมุมเพื่อนใจวัยรุ่น ที่จะเป็นพื้นที่การ

เรียนรู้และแสดงออกของวัยรุ่น 
๓. โรงพยาบาลบางแห่งไม่ให้บริการคุมก าเนิดกึ่งถาวรหลังคลอด ขาดการส่งต่อโรงพยาบาล

ในพื้นที่ติดตามหลังคลอด 
๔. ฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้มไม่สามารถวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุปัญหาได้ทั้งหมด 
๕. ขาดอบรมชี้แจงความเข้าใจในมาตรฐาน YFHS เป็นมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาล 
๖. กลุ่มวัยรุ่นเข้ารบับริการใน YFHS ในระบบและนอกระบบน้อย เนื่องจากขาดกิจกรรมเชิง

สร้างสรรค์ ส าหรับการเรียนรู้  
๗. การเข้าถึงยากอุปกรณ์คุมก าเนิด เช่น ถุงยางอนามัย ยาคุมก าเนิดฉุกเฉิน 
๘. ขาดหน่วยงานที่ท าการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย 

๔. มาตรการด าเนินการในปี ๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรูด้้านเพศศึกษา 

มาตรการ 
๑.อบรมทีมวิทยากร 
๒ ให้ความรู้นกัเรียนโรงเรียน  ละ ๑ ครั้ง/ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การส่งเสริมบทบาทครอบครัวและชุมชนในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพ 
และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศ 

มาตรการ 
๑.อบรมหลักสตูรการสื่อสารเรื่องเพศของครอบครัวต่อลูก 
๒.อบรมครอบครัวบูรณาการโครงการครอบครัวอบอุ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ุ 
มาตรการ 
๑.จัดอบรมภาคีเครือข่าย RHD และ YFHS 
๒.พัฒนาระบบระเบียนรายงาน 
๓.นิเทศประเมิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาระบบช่วยเหลือ คุ้มครอง และสวัสดิการสังคม 
มาตรการ 
๑.การด าเนินงาน OSCC 
๒.พัฒนาระบบข้อมูลและส่งต่อช่วยเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสุขภาวะทางเพศ 
มาตรการ 
๑.จัดเวทีวิชาการ 
๒.การประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทย ุ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ให้มีกลไกขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
มาตรการ 
๑.ประชุมติดตามคณะกรรมการระดับจังหวัด อ าเภอ 
๒.ปรับปรุง KPI 

 

เด็กปฐมวัย 

๑. สถานการณแ์ละแนวโน้มปญัหา 
จากสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุงปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การใช้เครื่องมือและ

คู่มือคัดกรองพัฒนาการ ตามแบบคัดกรองอนามัย ๕๕ ผลการรายงานไม่สอดคล้องกับผลการส ารวจ
ระดับประเทศ ซึ่งมีเด็กที่พัฒนาการล่าช้า ประมาณ ร้อยละ ๒๕  ผลการด าเนินงานของจังหวัดพัทลุงเด็ก ๐-๕ 
ปีมีพัฒนาการสมวัยถึงร้อยละ ๙๙  กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาเครื่องมือในการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ด้วยเครื่องมือ DSPM ในเด็กปกติและ DAIMในเด็กกลุ่มเสี่ยงคือเด็กน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ ,ขาดออกซิเจน
ระหว่างคลอด,ในเด็กอายุ  ๙  ,๑๘ , ๓๐ ,๔๒ เดือนทุกราย โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเฝ้าระวังโดยพ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง และได้มีนโยบาย ให้ทุกจังหวัด รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก อายุ ๔๒ เดือนทุกรายในศูนย์เด็กเล็ก 
ระหว่างวันที่  ๖ – ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ผลการรณรงค์ จังหวัดพัทลุงมีเด็ก ๔๒ เดือนทั้งหมด จ านวน ๕๙๕ 
คน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ จ านวน ๕๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๓ โดยอ าเภอที่คัดกรองพัฒนาการได้
น้อย ๓ อันดับแรกคือ เมือง บางแก้ว  และป่าบอน เท่ากับ ร้อยละ ๖๙ , ๘๘ และ ๙๐ ตามล าดับ  เด็กที่สงสัย
มีพัฒนาการล่าช้าทั้งหมด จ านวน ๒๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๖ อ าเภอที่พบพัฒนาการล่าช้าสูง ๓ อันดับ
แรก คือ เมือง ป่าพะยอมและศรีบรรพต เท่ากับร้อยละ ๘๕.๕ , ๗๑.๘ และ ๕๔.๕ ตามล าดับ เด็กสงสัย
พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น จ านวน ๑๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๒และจากผลการกระตุ้นติดตาม
จ านวน ๑ เดือนพบพัฒนาการล่าช้าที่ต้องส่งต่อ รพช.กระตุ้นด้วยเครื่องมือ TEDA 4I จ านวน ๒๙ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖.๔๗   และอ าเภอที่มีเด็กพัฒนาการล่าช้าสูง ๓ อันดับแรก คือ ศรีนครินทร์ ป่าบอนและกงหรา 
เท่ากับร้อยละ ๓๙.๑๓ , ๓๓.๓๓ และ๓๐.๗๖ ตามล าดับ 

ภาวะซีด ในเด็กปฐมวัยซึ่งจังพัทลุงได้มีนโยบายปี ๒๕๕๘ การให้ยาเสริมธาตุเหล็กในเด็กอายุ ๖ 
เดือน – ๕ปี ตามสิทธิประโยชน์ที่เด็กควรจะได้ อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง ซึ่งทุกอ าเภออยู่ในช่วงขับเคลื่อน
ให้เด็กอายุ ๖ เดือน – ๕ปี ได้รับการเจาะเลือดก่อนให้ยาเสริมธาตุเหล็กซึ่งมีการปฏิบัติในทุก รพ. และ
ก าลังขยายลงไปยังทุกรพสต. ให้ครอบคลุมและต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทุก คปสอ.รับทราบ
นโยบายและก าลังขับเคลื่อนให้เด็กอายุ ๖ เดือน – ๕ปี ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก ทั้งแบบป้องกันภาวะซีดและ
การรักษาภาวะซีดในเด็กปฐมวัยตามแนวการด าเนินการป้องภาวะซีดในเด็กอายุ ๖ เดือน – ๕ปี 

๒. สภาพปัญหาในปัจจุบัน 
๑. การตรวจพัฒนาการโดยเครื่องมือ DSPM และ DAIM ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะในการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
๓. รพช.ยังไม่มีคลินิกกระตุ้นพัฒนาการที่ชัดเจน 
๔. การให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในเด็ก ๖ เดือน-๕ปีเนื่องจากอยู่ในระยะเริ่มขับเคลื่อนการ

ด าเนินงาน จากการติดตามหน้างานบางรพสต.ยังไม่ได้ด าเนินการ  
๕. กลุ่มเป้าหมายรับยาเสริมธาตุเหล็กไปแล้วแต่ไม่รับประทาน 
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๓. สาเหตหุลักของปญัหา 
๑. กิจกรรมใน wcc มีหลายกิจกรรม แต่เวลาในการให้บริการใน wcc มีน้อยจึงไม่สามารถ

ตรวจพัฒนาการได้ครอบคลุม  
๒. DSPM และ DAIM TEDA 4I เป็นเครื่องมือใหม่ จนท.ยังขาดประสบการณ์ในการใช้

เครื่องมือ 

๔. มาตรการด าเนินการในปี ๒๕๕๙ 
 

๑. พัฒนา WCC คุณภาพให้ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย และเพิม่เวลาให้บริการในกรณีให้บรกิาร
ไม่ทัน 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการจดัการปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยติดตามประชุมราชการ
งานเด็กปฐมวัย ทุก ๓ เดือน เพื่อติดตามงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหางานพัฒนาการเด็กปฐมวัย และงานเด็ก
ปฐมวัยทัง้หมด และหาแนวแนวทางแก้ไขปัญหางานที่เกิดขึ้น 

๓. จัดท าแนวทางการด าเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กและระบบการการส่งต่อจังหวัดพัทลุง
พร้อมทะเบียนข้อมูลเด็กพัฒนาการล่าช้าและส่งต่อให้แกส่ถานบริการเพื่อการท างานที่เป็นแนวทางเดียวกัน 

๔. รพช.จัดตั้งคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ชัดเจน 
๕. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ และ

การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วย DSPM ,DAIM 
๖. รพ.ทุกแห่ง , CMU ๔แห่ง  , รพ.สต. , และสสอ.   ( ต.ค. ๕๘ –  ก.ย. ๕๙)  
๗. จัดประชุมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานศูนย์พัฒนา 
๘. เด็กเล็กคุณภาพ และการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก DSPM ,DAIMให้ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็ก

เล็กทุกแห่งๆละ ๑ คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ( ต.ค. ๕๘ –  ก.ย. ๕๙)  
๙. จัดท าแนวทางการด าเนินงานป้องกันการซีดในเด็ก ๐-๕ ปใีห้แก่สถานบรกิารเพ่ือการ

ท างานที่เป็นแนวทางเดียวกัน 
๑๐. ติดตามการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กโดย อสม. และมีรายงานส่งเจ้าหน้าที่ 

ตัวชี้วดัส าหรบัประเมินผล 
 

ล าดับ 
 

ตัวชี้วัด 
ผลงาน เป้าหมายปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ 
ปี 

๒๕๕๖ 
ปี 

๒๕๕๗ 
ปี 

๒๕๕๘ 
๓ 

เดือน 
๖ 

เดือน 
๙ 

เดือน 
๑๒ 

เดือน 
๑. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก

ครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 
สัปดาห์60 

๖๒.๖๒ ๖๔.๑๒ ๕๘.๒๖ ≥๖๐ ≥๖๐ ≥๖๐ ≥๖๐ 

๒. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก
ครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์60 

๕๓.๕๗ ๕๒.๖๖ ๕๓.๐๙ ≥๖๐ ≥๖๐ ≥๖๐ ≥๖๐ 

๓. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีด
ในขณะใกล้คลอดไม่เกินร้อยละ 18 
 

- ๒๑.๔๗ ๑๒.๒๒ <๑๘ <๑๘ <๑๘ <๑๘ 
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ล าดับ 

 
ตัวชี้วัด 

ผลงาน เป้าหมายปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ 

๓ 
เดือน 

๖ 
เดือน 

๙ 
เดือน 

๑๒ 
เดือน 

๔. ร้อยละของภาวะตกเลือดหลังคลอด 
ไม่เกินร้อยละ5 

๑.๔๑ ๐.๔๒ ๑.๗๗ <๕ <๕ <๕ <๕ 

๕ อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจน
ระหว่างคลอดไม่เกิน 25 ต่อพันการ
เกิดมีชีพ 

๑๒.๒ ๒๓.๕๘ ๒๐.๖๐ <๒๕ <๒๕ <๒๕ <๒๕ 

๖ ร้อยละของการต้ังครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น 
อายุ 15-19 ปี 

  ๒๒.๔๗ <๑๐ <๑๐ <๑๐ <๑๐ 

๗ อัตราการคุมก าเนิดกึ่งถาวรในมารดา
อายุ ๑๕-๑๙ ปี 

  <๕๐ <๕๐ <๕๐ <๕๐ <๕๐ 

๘ ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ประเมินมาตรฐานการบริการสุขภาพ
ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น 

๑๘.๑๘ ๒๗.๒๗ ๓๖.๓๖ >๕๐ >๕๐ >๖๐ >๘๐ 

๙ ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์ประเมิน
มาตรฐานอ าเภอการอนามัยเจริญพันธ์ุ 

๑๘.๑๘ ๒๗.๒๗ ๓๖.๓๖ >๕๐ >๕๐ >๖๐ >๘๐ 

๑๐ อัตราความครอบคลุมการจัดกิจกรรม
รณรงค์ในสถานศึกษา เพื่อให้ความรู้
ด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุเพื่อป้องกัน
การต้ังครรภ์ ในวัยรุ่น 

๐ ๐ ๖๐% >๑๐ >๓๐ >๔๐ >๕๐ 

๑๑ โรงพยาบาลตั้งแต่ รพช.ขึ้นไป
ให้บริการ WCC คุณภาพและผ่าน
เกณฑ์ประเมินกรมอนามัย 

  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ให้บริการ WCC คุณภาพและผ่าน
เกณฑ์ประเมินกรมอนามัย 

  ๑๐๐(มี
เงื่อนไข) 

 ๓๐ ๗๐ ๑๐๐ 

๑๓ ร้อยละของเด็กอายุ ๙,๑๘,๓๐ และ 
๔๒ เดือนได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ 

  ๙๕.๑๗ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๔ ร้อยละของเด็กที่พบพัฒนาการล่าช้า
ได้รับการแก้ไข 

  ๗๘.๒๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๕ ร้อยละของเด็ก ๐-๕ ปีได้รับยาเสริม
ธาตุเหล็ก 

   ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๖ ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  ๔๙.๒๔ ๖๒.๔๓ ๖๕ ๖๕ ๗๐ ๗๐ 
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ล าดบัที ่๖  ปัญหาอุบัติเหตุจราจร 
 
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มงานควบคุมโรค 

เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ ชื่อ – สกุล นางปัญญนาถ สุทเธนทร ์
 ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 โทรศัพท ์ ๐๘ ๔๒๖๗ ๗๗๗๖  
 อีเมล ์ jumm_2508@yahoo.co.th 
สภาพปัญหา 

๑. สถานการณแ์ละแนวโน้ม 

อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพัทลุง ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ ถึงแม้จะมีอัตราการตาย
จะมีแนวโน้มลดลง  ในปี ๒๕๕๘ (กันยายน ๒๕๕๘) อัตราตายเท่ากับ ๒๐.๖๙ ต่อประชากรแสนคน เมื่อเทียบ
กับปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗อัตราตาย เท่ากับ ๓๐.๒๓ ,  ๒๒.๘๖ , และ ๒๓.๑๑ ต่อประชากรแสนคนตามล าดับแต่
ก็ยังเกินเป้าหมายที่กระทรวงก าหนด ซึ่งถ้าไม่มีมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุ ก็อาจท าให้อัตราการตายเพิ่ม
สูงขึ้นได้ ดังเช่นในปี ๒๕๕๖ ที่อัตราตายลดลง เนื่องจากช่วงนั้นมีการออกมาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
และการบังคับใช้กฎหมาย โดยการร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ในปี ๒๕๕๗ ไม่มีการด าเนินงาน
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้มีอัตราการตายเพิ่มขึ้น ส่วนในปี ๒๕๕๘ ได้มีการอบรมการ
สอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรแบบสหสาขา มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม และ
ได้ออกสอบสวน วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งหากมีการบูรณาการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ระดับ
อ าเภอ/ต าบล ผ่าน DHSจะท าให้การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้หลัก 5 ส คือ 

๑. สารสนเทศ(Information) การบริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยงของการ
เกิดอุบัติเหต ุ

๒. สุดเสี่ยง (Priority) มีการสอบสวนการบาดเจ็บจากกการจราจรร่วมกับทีมสอบสวนของอ าเภอ 
เพื่อหาปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุและแนวทางแก้ไข 

๓. สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) มีการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

๔. ส่วนร่วม (Community participation) ร่วมกันด าเนินการโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ภาค
ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น การจัดต้ังด่านชุมชน โดยประชาชนในพื้นที่ร่วมกันด าเนินการ และมี
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการด าเนินงานมาตรการองค์กร 

๕. สุดคุ้ม (Cost effective) จากการประเมินประสิทธิผล ความคุ้มค่าของมาตรการที่ด าเนินงาน 
จากอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และอัตราตายในพื้นที่ 

๖. ส่วนชนิดของยานพาหนะที่เกิดเหตุและท าให้เสียชีวิตมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์และมี
พฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัย 
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๒. สภาพปัญหาในปัจจุบัน 
สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุจราจร ปี ๒๕๕๘ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) พบว่ามีผู้เสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุจราจร ๑๐๘ ราย คิดเป็นอัตราตาย  ๒๐.๖๙ ต่อประชากรแสนคน(เป้าหมายไม่เกิน ๑๘/ประชากร
แสนคน)เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึ่งอยู่ในช่วงวัยท างานอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์และไม่
สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด อ าเภอที่มีอัตราการตายจากอุบัติเหตุจราจรมากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ อ าเภอเมือง
พัทลุง จ านวน ๕๐ รายอ าเภอป่าบอน จ านวน๑๔ รายและอ าเภอควนขนนุ จ านวน ๑๓ ราย ตามล าดับ 

๓. สาเหตหุลักของปญัหา (Root Cause) 
ปัญหาอุบัติเหตุจราจรส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของคนในการขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่

สวมหมวกนิรภัย/คาดเข็มขัดนิรภัย/สภาพร่างกายไม่พร้อมในการขับขี่ เช่น ง่วง เมาการตัดสินใจที่ผิดพลาดการ
บังคับใช้กฎหมายไม่เคร่งครัด สภาพรถไม่พร้อมใช้/ไม่มีเข็มขัดนิรภัย/ดัดแปลง/บรรทุกเกิน สภาพถนนที่ช ารุด/
ลื่น/ไม่มีป้ายเตือน และสิ่งแวดล้อมที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น 

๔. มาตรการด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๑.มาตรการองค์กรการด าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานเพื่อ

สร้างวินัยในการขับขี่รถของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
 จัดตั้งคณะท างาน/กรรมการความปลอดภัยทางถนนภายในองค์กร 
 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น เช่นพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์นิรภัย สถานการณก์ารเกิด

อุบัติเหตุของคนใน 
องค์กร 
 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินงาน 
 ก าหนดมาตรการการด าเนินงานและข้อบังคับที่ชัดเจนส าหรับบุคลากร 
 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ก่อนเริ่มใช้นโยบายหรือบทลงโทษ 
 ด าเนินการตามมาตรการ ติดตามการปฏิบัติของบุคลากร 
 ติดตามประเมินผล ส ารวจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ประสิทธิภาพของมาตรการ

และพัฒนาต่อเนื่อง ยั่งยืน จนเกิดวัฒนธรรมองค์กร 
 ระยะเวลาประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๑ มกราคม ๒๕๕๙ 
ระยะเวลาบังคับใช้กฎหมาย ตั้งแต่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙      

๒. ดา่นชุมชน โดยจะบูรณาการร่วมกับ ศปถ.ระดับจังหวัดและอ าเภอ ในการจัดตั้งด่าน
ชุมชน สกัดกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน ๓ ต. ดังนี้ 

๒.๑ ต. เตรียม เตรียมความพร้อมร่วม สร้างมาตรการชุมชน  
๒.๑.๑ การเตรยีมชุมชน เพ่ือสรรหาหรือคัดเลือกผู้น าเฉพาะด้าน อาจเป็นผู้น า

ท้องถิ่นหรือผู้น าทางธรรมชาติ 
๒.๑.๒ การเตรยีมข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้ชมุชนเข้าใจปัญหาและเห็นปัญหา

ร่วมกัน 
๒.๑.๓ จัดท าประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหามติของชุมชนในการสร้างมาตรการ

ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและเพื่อสร้างการยอมรับของชุมชน 
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๒.๑.๔ เตรียมประสานเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อประสานการสนับสนุน เช่น ต ารวจ 
อาจสนับสนุนเรื่องค าสั่งจัดตั้งด่านชุมชน 

๒.๑.๕ ประชุม เพ่ือเตรียมพร้อมทีมงานชี้แจงวัตถุประสงค์ วัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณ และก าหนดบทบาทหน้าที่ 

๒.๑.๖ ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสีย่ง และกลุ่มเสีย่ง 
- ส ารวจชุมชน/จุดเสี่ยงที่ เกิดอุบัติ เหตุบ่อย  และการจัดการ

สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยก่อนถึงเทศกาล เช่น การตั้งป้ายเตือน จัดระเบียบการจราจร ก าจัดสิ่งกีดขวาง เป็นต้น 
- ส ารวจจุดตั้งด่าน ที่เป็นช่องทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับถนนใหญ่ 
- ส ารวจกลุ่มเสี่ยง ระบุคนเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง เช่น เมาแล้วขับ การ

ขับรถเร็ว 
- รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุร่วมกับประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการ

จ าหน่ายสุราในสถานที่และเวลาห้ามขาย การจ าหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี 
๒.๒ ต.ตั้ง ตั้งด่านชุมชน สกัดกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ 

๒.๒.๑ ก าหนดจุดในการต้ังด่านชุมชน/จุดสกัด เช่น ทางเข้าออกชุมชน แยก
ถนนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ประมาณ ๒-๔ จุด/ชุมชนหรือจัดการเป็นลักษณะด่านเคลื่อนที่ได้ 

๒.๒.๒ ก าหนดหัวหน้าทีมและจ านวนเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสมหรื
อประมาณ ๕-๖ คนต่อจุด การจัดการแบ่งเวรยามหมุนเวียนและลงบันทึกการท างาน 

๒.๒.๓ ก าหนดเวลาในการปฏิบัตงิานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีพฤติกรรม
เสี่ยง เช่น ช่วงเวลาที่มีการเมาสุรา มีงานเลี้ยง เป็นต้น (ไมจ่ าเป็นต้องเป็น ๒๔ ชั่วโมง) 

๒.๒.๔ จัดการสถานที่ด่านชุมชน/จุดสกัด มกีารต้ังไฟสัญญาณและกรวย
จราจรให้มองเห็นอย่างชัดเจน เพื่อแสดงว่ามีด่านชุมชน/จุดสกัด บริเวณนี้ 

๒.๒.๕ ก าหนดวิธีการปฏิบัติงานหน้าที่ของทีมที่อยู่ในจุดตรวจอย่างชัดเจน 
-  พบปะและเยี่ยมครอบครัวกลุ่มเสี่ยง เพื่อขอความร่วมมือให้ดูแล

สมาชิกในบ้าน 
- รณรงคใ์ห้ความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนแก่ประชาชน 
- สกัดคนเมาไม่ให้ขับขี่และหยุดพักให้หายเมาก่อน ยึดรถชัว่คราว ถ้า

เกิดการขัดขืนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
๒.๓ ต.ติดตาม ตืดตามผลมุ่งสู่ความส าเร็จ 

๒.๓.๑ สรุปจ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต โดย
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

๒.๓.๒ สอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
๒.๓.๓ สรุปบทเรียน ข้อเสนอแนะ ส าหรับใช้วางแผนการด าเนินงานเทศกาล

ต่อไป 
๒.๓.๔ จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย  ๑ ด่าน/อ าเภอ หรือมากกว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม ่
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๓. การสอบสวนการบาดเจบ็จากการจราจร  
    ๓.๑ มีการแต่งต้ังทีมสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนแบบสหสาขา ใน

ระดับจังหวัดและอ าเภอ  
    ๓.๒ มีการออกสอบสวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ  
          - มีผู้เสียชีวิตจ านวน ๒ รายขึ้นไป 
          - มีผู้บาดเจ็บจ านวน ๔ รายขึ้นไป 
          - มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดจ านวน ๔ รายขึ้นไป  
          - อุบัติเหตุรถสาธารณะ/รถนักเรียน 
          - เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจ 
๓.๓ มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลการสอบสวน และแนวทางแก้ไขร่วมกับ

ทีมสหสาขา โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ๕ จุด/จังหวัด ทุก ๓ เดอืน 
๓.๔ ติดตามผลหลังจากมีการด าเนินการแก้ไข เช่น จุดเสีย่งต่างๆ 

 
เป้าหมาย แก้ไข  จุดเสี่ยง ๕จุด/จงัหวดั ทกุ ๓ เดือน 

๕. ตัวชี้วดัส าหรบัประเมินผล 
๑. มาตรการองค์กร 
    ระดับที่ ๑ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานในการจัดท ามาตรการองค์กรความ

ปลอดภัยทางถนน 
    ระดับที่ ๒ มีระดับที่ ๑ และจัดตั้งคณะกรรมการมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน

ของหน่วยงาน 
    ระดับที่ ๓ มีระดับที่ ๒ และมีการจัดท าแผนการด าเนินงานมาตรการองค์กร 
    ระดับที่ ๔ มีระดับที่ ๓ และด าเนินงานมาตรการองค์กรตามแผนที่วางไว้ 
    ระดับที่ ๕ มีระดับที่ ๔ และสรุปผล วิเคราะห์ผลการด าเนินงานมาตรการองค์กร 
๒. การสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจร 
    ระดับที่ ๑ มีการประชุมจัดตั้งทีมสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรแบบสหสาขา 
    ระดับที่ ๒ มีระดับที่ ๑ และจัดท าแผนการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 
    ระดับที่ ๓ มีระดับที ่๒ และด าเนินการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 
    ระดับที่ ๔ มีระดับที่ ๓ และสรุปและวิเคราะห์ผลการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ทางถนนและแนวทางแก้ไข 
    ระดับที่ ๕ มีระดับที่ ๔ และมีการส่งรายงานการสอบสวนและน าเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร

ระดับอ าเภอ/ศปถ.อ าเภอ 
๓. การจัดต้ังด่านชุมชน 
    ระดับที่ ๑ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานจัดตั้งด่าน

ชุมชน   
    ระดับที่ ๒ มีระดับที่ ๑ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด่านชุมชนในระดับ

อ าเภอ 
    ระดับที่ ๓ มีระดับที่ ๒ และมีการจัดท าแผนการด าเนนิงานจัดต้ังด่านชุมชน 
    ระดับที่ ๔ มีระดับที่ ๓ และติดตามการด าเนินงานจัดตั้งด่านชุมชน 
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    ระดับที่ ๕ มีระดับที่ ๔ และสรุปผล วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของด่านชุมชน 

ล าดับ ชื่อตัวช้ีวัด 
ผลงาน เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ปี
๒๕๕๖ 

ปี
๒๕๕๗ 

ปี
๒๕๕๘ 

๓ 
เดือน 

๖ 
เดือน 

๙ 
เดือน 

๑๒ 
เดือน 

๑ มาตรการองค์กร - - ระดับ๑ ระดับ๓ ระดับ๔ ระดับ๔ ระดับ๕ 
๒ การสอบสวนการบาดเจ็บ

จากการจราจร 
- - - ระดับ๑ ระดับ๓ ระดับ๔ ระดับ๕ 

๓ การจัดต้ังด่านชุมชน - - - ระดับ๒ ระดับ๔ ระดับ๕ ระดับ๕ 

 

ล าดบัที ่๗  ปัญหาเอดส ์
 
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มงานควบคุมโรค 

เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ ชื่อ – สกุล นายเสริม   บัวทอง 
 ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทรศัพท ์ ๐๘๐ ๐๓๕ ๗๘๗๘  
 อีเมล ์ Serm2554@hotmail.com 

สภาพปัญหา 

๑. สถานการณแ์ละแนวโน้มของปญัหา 
จังหวัดพัทลุงมีผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีที่ลงทะเบียนเข้ารับการรักษาสะสมตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน  

๒,๔๑๙ คนและเสียชีวิตแล้ว ๕๑๖  คน โดยลงทะเบียนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพัทลุง ๑,๑๐๖ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔๕.๗๒ รองลงมาคือ รพ.ควนขนุน  ๔๑๕ คน โรงพยาบาลเขาชัยสน ๑๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๗.๑๖ และ ๗.๓๒ ของผู้ลงทะเบียนเข้ารับการรักษาทั้งหมดตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการรายงาน ๕๐๖/๑ 
ที่ได้เก็บรวมรวมจากปี พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๕๐ พบ ผู้ติดเชื้อสะสม ๒,๓๗๐ ราย  โดยจ าแนกผู้ติดเชื้อตาม
ภูมิล าเนา พบว่าอ าเภอเมืองพบผู้ป่วยมากที่สุด จ านวน ๕๖๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔ รองลงมาได้แก่ อ าเภอ
ควนขนุน จ านวน ๓๖๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖ และอ าเภอเขาชัยสน จ านวน ๑๗๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๘        

ผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีที่มีอาการ พบมากที่สุดกลุ่มอายุระหว่าง ๓๐-๓๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒  
รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุระหว่าง ๒๐-๒๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘ และกลุ่มอายุระหว่าง ๔๐-๔๙ ปี คิดเป็น
ร้อยละ ๑๑  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓ รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๓ และกลุ่มว่างงาน คิดเป็นร้อยละ ๖.๗ โดยมีปัจจัยเสี่ยงเกิดจากเพศสัมพันธ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  
๗๓.๗  จากการศึกษาของส านักระบาดวิทยา พบว่าแนวโน้มการติดเชื้อเอชไอวี ที่มีโอกาสสูงขึ้นคือ กลุ่มชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชาย โดยการติดเชื้อในกลุ่มประชากรหลักที่ส าคัญที่ต้องด าเนินการเร่งด่วนคือ กลุ่มผู้ต้องขัง 
พนักงานบริการหญิง ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด แรงงานต่างชาติ และกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย  

ในจังหวัดพัทลุงมีผู้ติดเชื้อที่ลงทะเบียนเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดพัทลุง ราย
ใหม่ของแต่ละปี มีแนวโน้มลดลง จากปี ๒๕๕๑-๒๕๕๗  จ านวน ๓๘๕,  ๒๗๖, ๒๔๘, ๒๔๓, ๑๙๙, ๑๙๔  และ 
๑๔๔ คน ตามล าดับ  
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๒. สภาพปัญหาในปัจจุบัน 
ผู้ติดเช้ือเอชไอวี มีกระจายอยู่ทุกพื้นที่ และทุกกลุ่มอาชีพ และผู้ติดเชื้อที่เข้าสู่ระบบการรักษา ยัง

เข้ารับการรักษาขณะที่มี CD4 ต่ า กล่าวคือยังเข้าสู่การรักษาช้า ท าให้มีโอกาสแพร่เชื้อในขณะที่ตัวเองไม่รู้ว่ามี
การติดเช้ือได้  โดยเฉพาะการแพร่เชื้อจากเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นปัจจัยมีการติดเชื้อมากที่สุด  จากการสุ่มตัวอย่าง
ส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงในประชากรกลุ่มวัยรุ่น พบว่าประชากรวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ถึงร้อยละ ๔๗ 
และจากการวิเคราะห์แนวโน้มของการติดเชื้อในภาพรวมของประเทศพบว่า กลุ่มเป้าหมายหลักที่ส าคัญที่ยังมี
โอกาสติดเช้ือเอชไอวีสงูขึ้นของทุกจังหวัดคือ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยที่กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด  
กลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มพนักงานบริการหญิง มีอัตราการติดเชื้อที่คงที่ แต่ก็ยังเป็นกลุ่มที่ส าคัญที่ต้องด าเนินการลด
การติดเช้ือรายใหม่เพื่อก้าวไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ในปี ๒๕๗๓    

๓. สาเหตหุลักของปญัหา (Root Cause)  
๑. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น มีเพศสัมพันธ์ที่โดยไม่ใช้ถุงยาง

อนามัยยังน้อยร้อยละ ๔๗  ซึ่งถือว่ายังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี  
๒. ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียงยังมีแหล่งแพร ่และสภาพแวดล้อมที่

เอื้ออ านวยต่อการมีเพศสัมพนัธ์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
๓. ความชุกของผู้ติดเช้ือที่มีอยู่ในสังคมมากขึ้นเพราะยังมีผู้ติดเช้ือใหม่และอัตราเสียชีวิต

จากเอชไอวีลดลง  
๔. การติดต่อสื่อสารการเข้าถึงบริการเรื่องเพศสัมพันธ์สะดวกรวดเร็ว ท าให้การควบคุมดูแล

ยากขึน้  
๕. ความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับโรคเอดส์ยังไม่ดีมากพอ จึงท าให้มีการตีตราและเลือก

ปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยของสังคม ท าให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่กลา้ไปตรวจเลือด 
๖. ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีของภาคส่วนต่างๆ ยัง

ไม่เข้มแข็งพอ โดยเฉพาะองค์กรหลักคือ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา 

๔. มาตรการด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
จังหวัดพัทลุงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า จะยุติปัญหาเอดส์ภายในปี ๒๕๗๓  พัทลุงสามารถควบคุม

การติดเช้ือเอชไอวีได้ จะไปสู่เป้าหมายที่ประชาชน ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา  (ไม่มีผู้ติดเช้ือรายใหม่ ไม่มีผู้เสียชีวิต
จากเอดส์ ไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเอดส์)  ภายใต้การท างานโดยใช้โครงสร้างการท างาน
ของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดพัทลุง ซึ่งทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการปัญหาเอดส์  โดยใช้กระบวนการ RRTTR (Reach Recruit Test Treat Retain) คือการ
ท างานทั้งเชิงรุกและตั้งรับเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้เข้าสู้ระบบการตรวจเลือดโดยเร็ว รักษาไว้และอยู่ใน
ระบบให้นานที่สุด ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๕ ด้าน คือ พัฒนาศักยภาพคณะท างาน  การพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสาร  การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา  การจัดบริการที่เป็นมิตร         

 

๕. แผนงานโครงการระดับจังหวัด 
มาตรการ โครงการ/ กิจกรรม 

พัฒนาศักยภาพคณะท างาน   ๑. ประชุมคณะท างานศูนย์ปฎิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดพัทลุง 
เพื่อจัดท าแผนบูรรณาการ และสรุปผลงานประจ าปี 

๒. สนับสนุนภาคส่วนองค์กรเอกชนด้านเอดส์ที่ท างานในพื้นที่จังหวัด 
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มาตรการ โครงการ/ กิจกรรม 
๓. ติดตามประเมินผลศูนย์ฯเอดส์อ าเภอ  

การพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสาร 

๑. ประชุม เพื่อพัฒนาระบบรายงานและติดตามประเมินผล 
๒. จัดท าข้อมูลข่าวสารด้านเอดส์ เผยแพร่แกภ่าคีเครือข่าย และประชาชน 
๓. ส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงในกลุม่ประชากร  ๑๕ – ๒๔  ปี 
๔. ส ารวจการตีตรา ของประชาชนจังหวัดพัทลุงต่อผู้ติดเช้ือเอชไอวี 
๕. ส ารวจการติดเชื้อ HIVในกลุ่มประชากรต่างๆ   

การพัฒนาคุณภาพการดูแล
รักษา   

๑. ติดตามประเมินผล คณุภาพการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือ 
๒. พัฒนาคุณภาพของทีมสหวิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

การจัดบริการที่เป็นมิตร ๑. ประชุม ภาคีเครือข่ายบริการ เพื่อรองรับการบริการกลุ่มเปา้หมายที่เสี่ยง
ต่อการติดเชื้อเอชไอวีสูง    

๒. ติดตามประเมินผลการจัดบรกิารที่เป็นมิตร 
 
๖. ตัวชี้วดัส าหรบัประเมินผล 

ล า
ดับ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
ผลงาน เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ 

๓  
เดือน 

๖ 
เดือน 

๙ 
เดือน 

๑๒ 
เดือน 

๑ ร้อยละของผู้ติดเช้ือเอชไอวี
ยังคงอยู่ในการรักษา ๑๒ 
เดือนหลังจากได้รับยาต้าน
ไวรัส 

๘๐.๙๕ ๗๘.๒ ๘๒.๐๕ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

๒ สัดส่วนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่
ลงทะเบียนเริ่มเข้ารับการ
รักษาเมื่อ CD4 < ๑๐๐ 
cell/µl ลดลงจากปี ๒๕๕๘ 
ร้อยละ ๕ 

๔๘.๖% +๙.๑ 
(๕๗.๗%) 

 

- ๑๙.๒ 
(๓๘.๕%) 

 

๕ ๕ ๕ ๕ 

๓ ร้อยละของเยาวชนอายุ ๑๕-
๒๔ ปี ที่ใช้ถุงยางอนามัยมี
เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด 

๓๗ ๕๐ ๕๓.๐ - 
 

- - ๖๐ 

๔ ร้อยละของหน่วยงานภาคี
เครือข่ายหลัก (อปท.ศึกษา
และสาธารณสขุ)ในจังหวัด มี
การด าเนินกิจกรรมป้องกัน
เอดส์ 

๒๖ ๒๖ ๒๗ - - - ๓๐ 

๕  ร้อยละของศูนย์เอดส์อ าเภอ
ที่ผ่านเกณฑ์คณุภาพของการ
บริหารจัดการแผนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเอดส ์

๕๔.๕ ๕๔.๕ ๖๓.๖ - - - ๘๐ 
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ล าดบัที ่๘  ปัญหาวัณโรค 
 
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มงานควบคุมโรค 

เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ ชื่อ – สกุล นางเกษณี  ไชยเพชร 
 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
 โทรศัพท ์ ๐๘ ๙๙๗๕ ๕๕๑๒  
 อีเมล ์ K.chaipet@gmail.com 

สภาพปัญหา 

๑. สถานการณแ์ละแนวโน้มของปญัหา 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ขึ้นทะเบียนรักษา จ านวน  ๔๒๑ , ๔๔๑ 

และ ๓๘๘  ราย   ผลการรักษาเมื่อครบก าหนดปรากฏว่าอัตราการรักษาส าเร็จ(Success rate ) คิดเป็นร้อยละ 
๘๒.๗ ,๘๓.๒ และ ๘๓.๒  ตามล าดับ  ซึ่งยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ร้อยละ ๘๕ )  อัตราการตาย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐.๗ , ๙.๕ และ ๑๐.๘ ตามล าดับ  อัตราการขาดยา  คิดเป็นร้อยละ  ๔.๐ ,๕.๗ และ ๕.๑ ตามล าดับ  
และอัตราการรักษาล้มเหลว  คิดเป็นร้อยละ ๒.๖ ,๑.๖ และ ๐.๘ ตามล าดับ ส่วนสถานการณ์วัณโรคดื้อยา
หลายขนาน(MDR-TB) จังหวัดพัทลุง ขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน(MDR-TB)  ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ จ านวน ๔, ๒ และ ๖ ราย ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ ผลการรักษาเมื่อครบก าหนดปรากฏว่าอัตราการรักษาส าเร็จ (Success rate) คิดเป็นร้อยละ ๗๕ 
(เป้าหมายร้อยละ ๖๐) เสียชีวิต ๑ ราย (XDR-TB) ซึ่งมโีรคเบาหวานร่วมด้วย 

๒. สภาพปัญหาในปัจจุบัน 
ผลส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยใหม่เสมหะบวกซึ่งสามารถแพร่

โรคสู่ผู้อื่นยังต่ ากว่าเป้าหมาย ๘๕ % และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) มีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากปัจจัย
ส าคัญ คือ 

-อัตราตายสูงถึง  ๑๐ %    
-อัตราการขาดยาสูง  > ๓ % 

๓. สาเหตหุลักของปญัหา (Root Cause) 
- ผู้ป่วยเข้าถึงบริการรักษาช้า บางรายปฏิเสธการรักษา 
- ขาดผู้ดูแลการกินยาทุกมื้อและเจ้าหน้าที่มีการเยี่ยมบ้านไม่สม่ าเสมอ 
- การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการด าเนินงานควบคุมวัณโรคยังไม่เข้มแข็ง 

๔. มาตรการด าเนินการในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ 
มุ่งเป้าหมายเพื่อลดการป่วย การตาย การขาดยา และป้องกันการดื้อยา ซึ่งเน้นหนัก ๓ เรื่อง คือ  

ค้นให้พบ  จบด้วยหาย  พัฒนาระบบเครือข่ายการป้องกันดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง  ประกอบด้วย  การส่งเสริม   
สร้างกระแสให้ประชาชนเกิดการรับรู้ตื่นตัว  ตระหนัก และมีความรู้ในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันวัณโรค  
ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการด าเนินงานควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรค  อัน
จะน าไปสู่มุ่งหมายสูงสุด คือ “เมืองไทยปลอดวัณโรค” 
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มาตรการที่ 1  การค้นหาเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 
- เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในทุกประชากรกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย เช่น ผู้ตอ้งขังเรือนจ า  

แรงงานข้ามชาติ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผูส้ัมผัสใกล้ชิด 
- นิเทศติดตามระบบรายงาน การด าเนินงานของโรงพยาบาลในพื้นที่ และรพ.เอกชน   

มาตรการที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการตรวจหาวัณโรคดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ 
- เร่งรัดการส่ง C/S  ในผู้ป่วย  Re-Treatment   ทุกราย 
- ติดตามความครอบคลุมของการรายงาน PMDT07  
- จัดประชุมเครือข่ายวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 
- สนับสนุนการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและการสอบสวนโรค 

มาตรการที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค  
- พัฒนาศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสรา้งการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 

ป้องกันควบคุมวัณโรคในพื้นที่ 
- ประเมินมาตรฐาน “โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค QTB” 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมวัณโรคระดับ

จังหวัด (Stop TB network  meeting) 
มาตรการที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคม 

- ประสานเครือข่ายความร่วมมือระดับเขตพ้ืนที่ในการระดมทรัพยากรในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะพืน้ที่  

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยในชุมชน  

๕. ตัวชี้วดัส าหรบัประเมินผล 
ล าดับ ชื่อตัวช้ีวัด ผลงาน เป้าหมายปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี  
๒๕๕๘ 

๓ 
เดือน 

๖ 
เดือน 

๙ 
เดือน 

๑๒ 
เดือน 

๑ จ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
ที่ค้นหาและรายงานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 เทียบกับปี 57 

๔๓๔ ๓๙๓ ๔๐๕ ๑๑๒ ๒๒๒ ๓๒๗ ๔๓๑ 

๒ อัตราความส าเร็จการรักษา
วัณโรครายใหม่ทุกประเภท 

๘๒.๖ ๘๓.๒ ๘๓.๒ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ 
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ล าดบัที ่๙  โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า 
 
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มงานควบคุมโรค 

เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ ชื่อ – สกุล นายนิวัช เทพสง 
 ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทรศัพท ์ 08 9464 3367  
 อีเมล ์ Thep01.n@hotmail.com 

สภาพปัญหา 

๑. สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหา 
โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า ในปัจจุบันได้เกิดขึ้นจ านวนมาก มีความรุนแรงและแพร่ระบาด

อย่างรวดเร็ว เช่น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 
2012 (MERS-CoV) ที่แพร่ระบาดในภูมิภาคแถบตะวันออกกลาง จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ผู้ป่วยยืนยัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๑,๕๙๕ ราย 
เสียชีวิต ๕๗๑ ราย จาก ๒๖ ประเทศ อัตราป่วยตายร้อยละ ๓๕.๘๐ ซึ่งในปี ๒๕๕๘ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ 2012  ใน ๑๑ ประเทศ ได้แก่ จอร์แดน โอมาน การ์ตาร์ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
อิหร่าน เยอรมนี จีน เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และไทย และเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 พบผู้ป่วยยืนยันใน
ประเทศเกาหลีใต้รายแรก ซึ่งผู้ป่วยมีประวัติเดินทางไปประเทศแถบตะวันออกกลาง สถานการณ์โรคทางเดิน
หายใจตะวันออกกลางในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 กันยายน 2558 ส านักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางในระบบเฝ้าระวังของกรม
ควบคุมโรครวม 404 ราย เป็น ชาวไทย 326 ราย ชาวต่างชาติ 78 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบ
สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) จ านวน 1 ราย เมื่อวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (ชาวต่างชาติ อายุ 75 ปี รับการรักษา ณ สถาบันบ าราศนราดูร จนเสร็จสิ้นกระบวนการตาม
มาตรฐานแล้ว และพ้นจากการเป็นผู้ป่วยโรคเมอร์ส ได้เดินทางกลับประเทศแล้วเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 
) ไม่พบสารพันธุกรรมของโรคเมอร์ส 386 ราย อยู่ระหว่างรอผล 12 ราย และไม่ได้ส่งตรวจ 5 ราย
สถานการณ์การเดินทางกลับของชาวไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนา ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียตั้งแต่
วันที ่30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2558 มีผู้แสวงบุญที่เดินทางกลับมาแล้วรวมทั้งสิ้น 9,215 ราย (ร้อยละ 88
ของผู้แสวงบุญทั้งหมด) มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง จ านวน 160 ราย ซึ่งทุกราย
ไม่พบการติดเชื้อ   

ในจังหวัดพัทลุงตั้งแต่วันที ่๑ มกราคม – ๒๖ ตุลาคม 2558ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโร
น่าสายพันธุ์ ๒๐๑๒ แต่มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง จ านวน ๖ ราย รายแรกพบ
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นผู้เดินทางกลับจากพิธีอุมเราะห์ และอีก ๕ ราย ซึ่งเป็นผู้ที่กลับจากประกอบ
พิธีฮัจย์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน- ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทั้งหมด และทุกรายตรวจ
ไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ ๒๐๑๒   นอกจากนี้ยังมีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่แพร่ระบาดรวดเร็วและ
รุนแรงอื่นๆ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease: EVD) ที่แพร่ระบาดในประเทศแถบแอฟริกา
ตะวันตก และต่อมาได้แพร่กระจายไปนอกแถบภูมิภาคอีกหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา  สเปน สหราช
อาณาจักร และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศของไทย มีการคัดกรองผู้เดินทางที่มีประวัติเดินทาง
กลับมาจากประเทศที่เกิดโรค โดยการ ซักประวัติและวัดอุณหภูมิ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2557 – 15 
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ตุลาคม 2558 ผู้เดินทางจากประเทศที่เกิดโรค รวมทั้งสิ้น 5,650 ราย (ประเทศกินี 2,554 ราย เซียร์ราลี
โอน 325 ราย ไลบีเรีย 51 ราย และอื่นๆ 2,720 ราย) และรายงานจากส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเป็นต้นมา ประเทศไทยพบผู้ป่วย
เข้าเกณฑ์ สอบสวนโรค 7 ราย เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด และทุกรายตรวจไม่พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสอีโบลา 

พื้นที่จังหวัดพัทลุงมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ า ได้สูง 
โดยเฉพาะการรับเชื้อโรคอุบัติใหม่จากต่างถิ่น เช่น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ไวรัสอีโบลา 
ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนกกลายพันธุ์หรือสายพันธุ์ใหม่ โปลิโอสายพันธุ์วัคซีน โรคเวสต์ไนล์ หรือโรคอื่นๆที่เกิดขึ้น
ในประเทศใดประเทศหนึ่ง จากการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่การเกิดโรคของคนในพื้นที่และคนต่างถิ่นที่เข้ามา
ในจังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม สังคม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิวัฒนาการทางสายพันธ์ุของเชื้อโรค การคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว และปัจจัยอื่นๆ รวมถึงพฤติกรรมของ
มนุษย์ ล้วนเป็นปัจจัยที่จะเพิ่มโอกาสให้มีการแพร่ระบาดของโรคทั้งสิ้น 

๒. สภาพปัญหาในปัจจุบนั 
คน  ประชาชนทั่วไปและเจา้หน้าที่สาธารณสุข 
     - มักจะไมม่ีองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคมาก่อน เพราะส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดใหม่  
     - มีความตระหนักน้อย ไม่ค่อยสนใจติดตามสถานการณ์ และไม่ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในการป้องกัน ควบคุมโรค จนกว่าโรคภัยจะเกิดขึ้นแล้ว  
     - บุคลากรสาธารณสุขที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านการควบคุมป้องกันโรคโดยตรง ให้ความสนใจ

น้อย ต่อโรคภัยสุขภาพที่เกิดขึ้น 
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ ์
      -การจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ในหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องไม่

เป็นระบบและยังมีความพร้อมน้อย 
      -หน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องยังไม่มีแผนการจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ส ารองใน

การรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคหรือภัยสุขภาพในวงกว้าง 
การจัดการ 
       -การเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือน ยังไม่มีความเข้มแข็ง ไม่เป็นระบบ 
       -การบูรณาการงานร่วมกันของกลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆในหน่วยงานสาธารณสุข และกับ

หน่วยงานภายนอกยังมีน้อย 
งบประมาณ 
        -การวางแผนใช้จ่ายงบประมาณเพือ่การป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ า ยังมีน้อย 
        -การสนับสนุนงบประมาณ หรือวัสดอุุปกรณ์ จะสนบัสนุนเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้ว  
ประชากร 
        -ประชากรผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังของจังหวัดพัทลุงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกป ี
        -จากสถิติการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทยมุสลมิในจังหวัดพัทลุง ๒ ปีที่ผ่านมา 

ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๑๑๕ ราย และ ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑๕๖ ราย 
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๓. สาเหตหุลักของปญัหา 
คน  
- มีประชากรกลุ่มเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
- มีการ เดินทางเข้า-ออกของคนในพื้นที่คนต่างถิ่น และชาวต่างชาติ มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง –มี

การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในสถานที่เดียวกันมากขึ้น เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ที่ท างาน 
-พฤติกรรมส่งเสริมสร้างเสรมิสุขภาพมีน้อย 
เชื้อโรค   
- เกิดเชื้อกลายพันธ์ุหรือเช้ือใหม่ ที่มีความรุนแรง และแพร่ระบาดติดต่อได้ง่าย 
- เชื้อโรคมีความทนทานต่อยาฆ่าเชื้อ/ดื้อยา  หรือบางชนิดไม่มียาฆ่าเช้ือเฉพาะ 
- โรคบางโรคไม่ทราบแหล่งรงัโรคที่แน่ชัด 
สิ่งแวดล้อม     
- การต้ังชุมชน มีบ้านเรือนหนาแน่นมากขึน้  
- การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว  
- สังคมเข้าสู่สังคมเมือง/กึ่งเมืองความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีความเหินห่างกันมากขึ้น ความ

สนใจต่อเพื่อนบ้าน และสุขภาพชุมชนลดน้อยลง 
- ภาวะโลกร้อน และชั้นบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงของโลกส่งผลต่อสุขภาพคน และวิวัฒนาการ

ของเชื้อโรค 
อื่นๆ 
-ระบบการเฝ้าระวัง การตรวจจับที่ยังไม่เข้มแข็ง ครอบคลุมทั่วถึงทุกระดับ 
-การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เปิดโอกาสในการเคลื่อนย้ายประชากรอย่างเสรีมากขึ้น 

๔. มาตรการด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๑. โครงการพัฒนาระบบการจัดการโรคอุบัติใหม-่อุบัติซ้ า สาธารณภัยและภัยสุขภาพ มี

กิจกรรม ดังนี ้
-จัดประชุม คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภยัสุขภาพจังหวัดพัทลุง 
-ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ จัดการโรคอุบัติใหม-่อุบัติซ้ าและภัยสุขภาพระดับอ าเภอ 11 

อ าเภอ 
-ซ้อมแผนรับมอืสถานการณ์ฉุกเฉินโรคภัยสขุภาพ/อุบัติภัยในระดับจังหวัด ๑ ครั้ง 
-จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน(EOC)จังหวัดพัทลุง ๑ ศูนย์ และสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง

ศูนย์ฯระดับอ าเภอทุกแห่ง 
-จัดการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์การป้องกันควบคุมโรคของ 

โรงพยาบาลในสังกัด ๑๑ แห่ง ให้มีความพรอ้มสามารถรับมือกับการระบาดของโรคได้ 
๒. พัฒนาการจัดการฐานข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยง  
๓. พัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยง และสถานการณ์โรคภัยสุขภาพที่มีโอกาสแพรร่ะบาด

ในจังหวัดพัทลุง 
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๕. ตัวชี้วดัส าหรบัประเมินผล 
 

ล าดับ 
 

ชื่อตัวช้ีวัด 
ผลงาน เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ 

๓ 
เดือน 

๖  
เดือน 

๙  
เดือน 

๑๒ 
เดือน 

1 ร้อยละความครอบคลุม
ของ รพท/รพช ที่ส่ง
รายงาน ILI (รายสัปดาห์) 

36.36 45.45 54.54 100 100 100 100 

2 ซ้อมแผนรับมอืสถาน 
การณ์ฉุกเฉินโรคภัย
สุขภาพ/อุบัติภัยในระดับ
จังหวัด (ครั้ง) 

1 1 4 - - 1 - 

 

ล าดบัที ่๑๐  โรคเลปโตสไปโรซิส 
 
กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มงานควบคุมโรค 

เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ ชื่อ – สกุล นายทวี  ชูช่วย 
 ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทรศัพท ์ 08 6295 0007   
 อีเมล ์ taweechuchuay@hotmail.com 

สภาพปัญหา 

๑. สถานการณแ์ละแนวโน้มของปญัหา 
ปี ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุง มีรายงานผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis) จ านวน 14 ราย  

คิดเป็นอัตราป่วย 2.68 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย (ผลการตรวจชันสูตรเพื่อยืนยันเป็นลบ) 
อัตราตายต่อแสนประชากร 0.38 อัตราผู้ป่วยตายร้อยละ 14.29 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลทั่วไป 
8 ราย และโรงพยาบาลชุมชน 6 ราย 

ลักษณะผู้ป่วย เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 11 ราย และเพศหญิง 3 ราย  
อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ 3.67 : 1 

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 55 - 64 ปี จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 4 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  
45 - 54  ปี จ านวน 3 ราย, กลุ่มอายุ 35 - 44 ปี จ านวน 2 ราย, กลุ่มอายุ 25 - 34  ปี จ านวน 2 ราย, 
กลุ่มอาย ุ15 -  24  ปี จ านวน 2 ราย, และ กลุ่มอายุ 65  ปี ขึ้นไป จ านวน 1 ราย  

อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุดคือเกษตร  จ านวน  7  ราย  รองลงมาคือ รับจ้าง 5 ราย, นักเรียน  
1 ราย, และค้าขาย 1 ราย  

เวลาที่ป่วย พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมกราคม  3 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน มกราคม  3 ราย 
กุมภาพันธ์ไม่มีผู้ป่วย, มีนาคม 1 ราย, เมษายน 3 ราย, พฤษภาคม 2 ราย, มิถุนายน 3 ราย, กรกฎาคม 1 
ราย, สิงหาคม  1 ราย, และกันยายนไม่มีผู้ป่วย  
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สถานที่ป่วย พบผู้ป่วยในเขตเทศบาล 3  ราย และในเขตองค์การบริหารต าบล 11 ราย  อ าเภอ

ที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ อ าเภอศรีบรรพต 11.24  ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อ าเภอกงหรา,  อ าเภอควน
ขนุน,  อ าเภอบางแก้ว,  อ าเภอตะโหมด,  อ าเภอเขาชัยสน,  อ าเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วย  8.22 ,  4.76 ,  
3.79 ,  3.31 ,  2.28 ,  1.61 ต่อแสนประชากรตามล าดับ ส่วนอ าเภอศรีนครินทร์,  อ าเภอป่าพะยอม,  
อ าเภอป่าบอน, และอ าเภอปากพะยูนไม่มีผู้ป่วย 

๒. สภาพปัญหาในปัจจุบัน 
    โรคเลปโตสไปโรสิสในจังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วยต่อเนื่องมาทุกปี ในปี ๒๕๕๘ พบผู้ป่วยทั้งสิ้น ๑๔ 

ราย  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เป็นกลุ่มวัยท างานที่มีอาชีพเกษตรกรรม อ าเภอศรีบรรพตมีอัตราป่วยสูงสุด  
๑๑.๒๔ ต่อแสนประชากร  

๓. สาเหตหุลักของปญัหา (Root Cause)  
โรคเลปโตสไปโรสิส เป็นโรคที่เกิดในประชากรกลุ่มวัยท างาน ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ

มีพฤติกรรมย่ าในน้ าที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคโดยไม่มีการป้องกัน  หรือท าความสะอาดเท้าหลังย่ าแหล่งน้ าไม่ดี
เพียงพอ  และอีกประการคือการเข้ารับการรักษาที่ช้าเกินไป   

๔. มาตรการในปงีบประมาณ ๒๕๕๙ 
จากสาเหตุหลักของปัญหาโรคเลปโตสไปโรสิสของจังหวัดพัทลุง  มาจากการขาดความรู้ในการ

ป้องกันและพฤติกรรมในการป้องกันโรค รวมถึงขาดความรู้ในการเข้ารับการรักษาที่ถูกต้องดังนั้นกิจกรรมในปี 
๒๕๕๙ จึงเน้นในเรื่องการให้สุขศึกษาการป้องกันโรค พฤติกรรมการป้องกันโรคและหลักในการป้องกันโรค ๔ E 
๒ C (( Early detection, Early diagnosis, Early treatment, และ Early control) (Coordination, 
Community involvement) 
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จ านวนผู้ป่วย(ราย) จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค  Leptospirosis  จ าแนกรายเดือน   จ.พัทลุง 
   เปรียบเทียบข้อมูลปี  2558  กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง  

Median 2558 
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๕. ตัวชี้วดัส าหรบัประเมินผล 

ล า
ล าดับ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
ผลงาน เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ปี
๒๕๕๖ 

ปี
๒๕๕๗ 

ปี
๒๕๕๘ 

๓ 
เดือน 

๖ 
เดือน 

๙ 
เดือน 

๑๒ 
เดือน 

๑ อัตราป่วยด้วยโรคเลปโตส
ไปโรสิสลดลงต่ ากว่ามัธย
ฐาน ๓ ปีย้อนหลัง 

๒.๑๔ ๘.๙๔ ๒.๖๘ ๐.๖๘ ๑.๓๕ ๒.๐๓ ๒.๖๘ 

๑ ไม่มีผู้ป่วยตายด้วยโรคเลป
โตสไปโรสิส 

๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ 

  

****************************************** 


