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สรปุผลการตรวจราชการตดิตามและประเมนิผล 
กระทรวงสาธารณสขุ  

รอบที ่2 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที ่1 : การสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และการจดัการสขุภาพ 

เครอืขา่ยสขุภาพที ่8 
อดุรธาน ีหนองคาย เลย นครพนม บงึกาฬ สกลนคร หนองบวัลําภ ู 

จังหวัดสกลนคร 

กรมอนามยั   กรมสขุภาพจติ  กรมควบคมุโรค   กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ 
กรมการแพทย ์ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 



MCH 1 

                                         RTI 2 

DHF 3 

     GREEN & CLEAN HOSPITAL 4 

NCD 5 

เขม้มุง่การดําเนนิงาน ปีงบประมาณ 2562 



       กลุม่สตร ี

ดแูลหลงัคลอด 
     67.46 % 

คณุภาพ 5 คร ัง้ 
      77.57 % 

ANC ≤ 12 wk 
 87.17 % 

ขอ้คน้พบ  
 - นํากระบวนการคณุภาพมาพฒันางานอนามยัแมแ่ละ
เด็ก(PNC) 
 - มโีปรแกรม M&C own could & ANC Dashboard 
ใชใ้นการตดิตามหญงิต ัง้ครรภท์ีม่คีวามเสีย่ง 
 - มกีารวเิคราะหป์ญัหา(3Deley)นํามาสูก่ารปรบับรกิาร
หอ้งคลอดทีม่ผีูร้บับรกิารจํานวนนอ้ย/ความไมพ่รอ้ม 
ดา้นบคุลากร/อปุกรณ์ (อ.นคิมนํา้อนู )   
 
  

       ทบทวนแนวทางการดแูลPPH,ยา,คลงัเลอืด,ถงุตวงเลอืด, 
และเพิม่ศกัยภาพการดแูลหญงิหลงัคลอดและมกีารซอ้มแผน
วกิฤตฉุิกเฉนิ 
       ทบทวนระบบการสง่ตอ่และการสือ่สารท ัง้ในระดบั
บคุคล ครอบครวั ชุมชน และสถานบรกิาร 
 
       Indirect มแีนวโนม้ทีส่งูข ึน้ ควรมกีารบรูณาการรว่มกนั
ในสหวชิาชพีเพือ่ป้องกนัการต ัง้ครรภห์รอืการคมุกาํเนดิ/ยตุ ิ
การต ัง้ครรภท์ีเ่หมาะสม 
     คดักรองความเสีย่งหญงิรอคลอดตอ่การเกดิภาวะ
วกิฤต ิPrimary Prevention 

     LBW 
=  9.16% 

ขอ้เสนอแนะ 

สาเหตจุาก 
 ปี 2562 MMR =13.9  1 ราย 

1 

3 

PPH 

                                                            
 
 
 

PPH= 8 ราย 
PIH=5 ราย 
PIH c  PPH =2 ราย 
Crimical abortion = 1 ราย 
Eclampsia = 2 ราย 
 

direct =77.27% 
- ASD = 1 ราย 
- Epilepsy = 1 ราย 
- seizure = 1 ราย 
- DHF = 1 ราย 
 

Indirect =22.7% 

ภาวะโลหติจาง 
Hct1= 17.95% 

2 

4 

Near missed 22 ราย 



           วานรนวิาส 
ปี 58 criminal  abortion 
        amniotic embolism ,  
ปี 59 amniotic embolism 

อากาศอํานวย 
ปี 59 PPH,  
ปี 62 PPH 

สวา่งแดนดนิ 
ปี 61 PPH 

  เมอืงสกลนคร 
ปี 58 fatty  liver (จ.นครพนม), 
ปี 61 PPH 

คําตากลา้ 

เจรญิศลิป์ 

พังโคน 
พรรณานคิม 

วารชิภมู ิ
สอ่งดาว 

นคิมน้ําอนู 

กดุบาก 

กสุมุาลย ์

โพนนาแกว้ 

โคกศรสีพุรรณ 

               เตา่งอย 
ปี 60 ASD pulmonary  
hypertension 

          ภพูาน 
ปี 58 criminal abortion 

ขอ้มลูมารดาตาย ปี 2558 - 2562 
                        บา้นมว่ง 
ปี 60 severe preclampsia c 
PPH (จ.ชยัภมู)ิ , heart  disease 
ปี 61 heart  disease 



Near  missed นอกเขต 
 
จังหวดันครพนม 
   
อําเภอพระธาตพุนม 
 
อําเภอศรสีงคราม   
 

บา้นมว่ง 

คําตากลา้ 

เจรญิศลิป์ 
วานรนวิาส 

อากาศอํานวย 

พังโคน 

สวา่งแดนดนิ 

พรรณานคิม 

วารชิภมู ิ

สอ่งดาว 

นคิมน้ําอนู 

กดุบาก 

เมอืงสกลนคร 

กสุมุาลย ์

โพนนาแกว้ 

โคกศรสีพุรรณ 

เตา่งอย 
ภพูาน 

ความหมายสญัลกัษณ์ 
 
        PPH 
 
        PIH 
 
        PIH c PPH 
 
        heart  disease 
 
        epilepsy/seizure 
 
        criminal bortion  
    
         DHF 
 
         Eclampsia 
 

ขอ้มลู Near missed ปี 2562  



บา้นมว่ง 
ซดี 14.67 คําตากลา้ 

ซดี 6.85 

เจรญิศลิป์ 
ซดี 6.98 

วานรนวิาส 
ซดี 9.04 

อากาศอํานวย 
ซดี 19.30 

พังโคน 
ซดี 14.17 

สวา่งแดนดนิ 
ซดี 16.31 

พรรณนานคิม 
ซดี 14.16 วารชิภมู ิ

ซดี 25 

สอ่งดาว 
ซดี 10.53 

นคิมน้ําอนู 
ซดี 8.00   

กดุบาก 
ซดี 22.22 

เมอืงสกลนคร 
ซดี 23.46 

กสุมุาลย ์
ซดี 9.82 

โพนนาแกว้ 
ซดี 22.41 

โคกศรสีพุรรณ 
ซดี 14.29 เตา่งอย 

ซดี 26.44 
ภพูาน 
ซดี 23.81 

น้ําหนักตํา่กวา่ 2500 กรัม  
รอ้ยละ 9.68 

ซดี < รอ้ยละ 16 

ซดี ≥ รอ้ยละ 16 

ขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะซดีของหญงิต ัง้ครรภแ์ละการเกดิ LBW 



บา้นมว่ง  ซดี 14.67 
    PPH 1.76 คําตากลา้  ซดี 6.85 

    PPH 5.34 

เจรญิศลิป์ ซดี 6.98 
           PPH 0 

วานรนวิาส ซดี 9.04 
      PPH 1.67 

อากาศอํานวย ซดี 19.30 
  PPH 2.08 

พังโคน ซดี 14.17 
 PPH 0 

สวา่งแดนดนิ ซดี 16.31 
        PPH 0.82 

พรรณนานคิม 
ซดี 14.16 
PPH 1.01 

วารชิภมู ิ
ซดี 25.00 
PPH 1.19 

สอ่งดาว  
ซดี 10.53 
     PPH 0 นคิมน้ําอนู  

ซดี 8.00 
PPH 0   

กดุบาก  ซดี 22.22 
   PPH 1.83 

เมอืงสกลนคร ซดี23.46 
      PPH 0.88 

กสุมุาลย ์ซดี 9.82 
       PPH 1.52 

โพนนาแกว้  ซดี 22.41 
         PPH 3.09 

โคกศรสีพุรรณ  ซดี 14.29 
   PPH 1.8 เตา่งอย ซดี 26.44 

     PPH 0 
ภพูาน  ซดี 23.81 
     PPH 9.09 

PPH ภาพรวมจังหวดัสกลนคร 
รอ้ยละ 1.19 

ซดี < รอ้ยละ 16 

ซดี ≥ รอ้ยละ 16 

ขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะซดีของหญงิต ัง้ครรภแ์ละการเกดิ PPH 



 
 
 
 

Hospital 
Base 

 
 
 
 

กําหนดตวัหญงิทีม่คีวามเสีย่ง
สงูตอ่การตัง้ครรภ ์

เรยีนรูจ้ากทีอ่ ืน่ 
จติเวช,Overt DM 

สกลนคร  
MMR - โรคหวัใจ 

   NCD -  DM 
 
 

Health literacy 
ตระหนักรู้ความเส่ียง

สูงต่อการตัง้ครรภ์ 
 
 

 
Community Base 

การคน้หาหญงิทีม่คีวามเสีย่งสงูในการต ัง้ครรภ ์

       1. ทบทวนแนวทางการดแูลPPH,ยา,คลงัเลอืด,ถงุตวงเลอืด, และเพิม่ศกัยภาพการดแูล
หญงิหลงัคลอดและมกีารซอ้มแผนวกิฤตฉุิกเฉนิ 
       2. ทบทวนระบบการสง่ตอ่และการสือ่สารท ัง้ในระดบับคุคล ครอบครวั ชุมชน และสถาน
บรกิาร 
       3. Indirect มแีนวโนม้ทีส่งูข ึน้ ควรมกีารบรูณาการรว่มกนัในสหวชิาชพีเพือ่ป้องกนัการ
ต ัง้ครรภห์รอืการคมุกาํเนดิ/ยตุกิารต ัง้ครรภท์ีเ่หมาะสม 
      4. คดักรองความเสีย่งหญงิรอคลอดตอ่การเกดิภาวะวกิฤต ิ 



กลุมเด็กปฐมวัย 

1. 0-2 ปี สง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแมค่วบคูก่บั
อาหารตามวยั 
    3-5 ปี ควบคมุ กาํกบั ตดิตามมาตรฐานอาหาร
กลางวนั(เมนอูาหาร ปรมิาณการตกัอาหาร) มรีะบบ
ดแูลเป็นรายบคุคล และกาํกบัมาตรฐานเครือ่งช ัง่/วดั 
และทกัษะของผูป้ฏบิตั ิ
2. คนืขอ้มลูใหพ้ืน้ทีเ่พือ่แกไ้ขปญัหารว่มกบัภาคี

เครอืขา่ย 
3. ใชน้โยบาย 3ก กนิ กระตุน้ กระตกุ เพิม่ความ

ครอบคลมุใหเ้ด็กทกุคนไดร้บัยาเสรมิธาตเุหล็ก 
4. พฒันาศกัยภาพ จนท.รพ.สต.ในการบนัทกึขอ้มลู 

TIDA4I 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอคนพบ 
1. มกีารขบัเคลือ่นนโยบาย กนิกระตุน้กระตกุ และ
กระตุน้ฝึกสมองดว้ย จนิตคณิตโดยผูบ้รหิาร 
2.มกีารใหก้นิยาเสรมิธาตเุหล็กและควบคมุกาํกบั
โดยคณุครทูี ่ศพด/โรงเรยีน  

3. มปีญัหาโภชนาการในเด็กปฐมวยัเตีย้,ผอม 

4. ความครอบคลมุการกระตุน้พฒันาการเด็ก
ลา่ชา้ดว้ย TIDA4I  ในภาพรวม   ยงัไมค่รอบคลมุ  
บางอําเภอทําไดด้ ีไดแ้ก ่อ.นคิมนํา้อนู, อากาศ
อํานวยและสวา่งแดนดนิ 

กลุม่อาย ุ อว้น 
(10) 

เตีย้ 
(10) 

ผอม 
(5) 

0-2 ปี 10.1 17.3 9.5 

3-5 ปี 8.8 13.5 7.7 

สงูด ี
สมสว่น 
(0-5ปี) 

 
กระตุน้ดว้ย TEDA4I 

IQ เด็ก ป.1 (2559) =94.44 

ขอ้มลูพัฒนา 
การ ปี 2562 
 

ความครอบคลมุ
การตรวจ
พัฒนาการ 

(90) 

สงสยัลา่ชา้ 
(20) 

สงสยัลา่ชา้
ไดรั้บการ
ตดิตาม 
(90) 

พัฒนาการ
สมวัย 
(80) 

สกลนคร 77.17 19.65 64.60 80.35 

เขต 8 95.75 24.97  80.95 75.01 

ประเทศ 89.22 26.17 82.55 73.80 

ขอ้มลูจาก HDC ณ ก.ค.2662 = 48.12 

สว่นสงูเฉลีย่เด็กชาย
(113ซม.) 
= 108.36 ซม. 

สว่นสงูเฉลีย่เด็กหญงิ
(112ซม.) 
= 107.70 ซม. 

54.44 

รอ้ยละไดร้บัยาเสรมิ
ธาตเุหล็ก = 58.45 

TSH > 11.25 mU/L  
= 7.05 

Presenter
Presentation Notes
ประเด็นที่1 ในเรื่องของพัฒนาการเด็ก พบว่า ในปี 2561 ที่ผ่าน จังหวัดนครพนม ทำได้ดีมากและมีพัฒนาการดีขึ้นมาตลอดทุกๆปี จนตอนนี้ตัวเลขท้งส่วนของพัฒนาการสมวัย ความครอบคลุมการตรวจ พบสงสยล่าช้า และการติดตามสงสัยล่าช้า มีตัวเลขที่สูงกว่าระดับเขต และระดับประเทศ และยังติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าให้ได้กระตุ้น้วย TIDA4I ได้ครบทุกคนเนื่องจากว่า จังหวัดนครพนมใช้ IT เข้ามาจัดการเฝ้าระวังและติดตามด้วยโปรแกรมที่ใช้ร่วมกันในระดับจังหวัด นอกจากนั้นเชื่อได้ว่าการติดตามเด็กและกระตุ้นได้สูงส่วนนึงต้องมาจากความตระหนักรู้ของผู้ดูแลเด็กด้วยส่วนนึงถึงจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ประเด็นที่ 2 ในเรื่องของภาวะโภชนาการเด็ก พบว่า ยังพบภาวะเตี้ย สูงเกินเกณฑ์ ในช่วง 0-2 ปี และเตี้ยผอมใน 3-5 ปี ถึงแม้ว่าจะมีผลงานดีขึ้นเนื่องจากได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จัดงบสนับสนุนใน ศพด. แต่ก็ยังต้องหาวิธีอื่นแก้ร่วมด้วย ข้อเสนอแนะอีกข้อนึงคือการกลับไปลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตตั้งแต่ ในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งจะเห็นว่า LBWและภาวะซีดในแม่ส่งผลมาถึงลูก โดยสังเกตค่า TSH ที่สูงและ ยังเป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่อยู่ อีกทั้งควรเพิ่มการส่งเสริมภาวะโภชนาการในโครงการพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ ที่มีการดำเนินการอยู่แล้วในระดับพื้นที่



กําหนด
กลุม่เป้าหมาย 
ทีต่อ้งเฝ้าระวงั 3-5 ปี 

0-2 ปี 

การกํากบัการกนิใหค้รบ
ทัง้ชนดิและปรมิาณ 

การแกปั้ญหา
รายบคุคล 

คณุภาพอาหารในศพด.
และโรงเรยีนชัน้อนุบาล 

อปุกรณ์/วธิกีาร 
ชัง่น้ําหนักและวดัสว่นสงูที่

มมีาตรฐาน 

2. คนืขอ้มลูใหพ้ืน้ทีเ่พือ่แกไ้ขปญัหารว่มกบัภาคี
เครอืขา่ย 

3. ใชน้โยบาย 3ก กนิ กระตุน้ กระตกุ เพิม่ความ
ครอบคลมุใหเ้ด็กทกุคนไดร้บัยาเสรมิธาตเุหล็ก 

4. พฒันาศกัยภาพ จนท.รพ.สต.ในการบนัทกึขอ้มลู 
TIDA4I 



กินโฟเลท3เดือนกอนทอง  

ตรวจสุขภาพคูสมรส 

ฝากทองเร็ว  กินยาไอโอดีน เหล็ก โฟ

เลต กินอาหารครบ 

ดูแลตนเองดวยสมุดสีชมพู 

คลอดรพ.มีมาตรฐาน  

ลูกไดกินนมแม  

เขาโรงเรียนพอแม 

 

กินนมแม6เดือนและกินตอเนื่องเสริมอาหาร 

ตามวัยจนลูกอายุ2ปหรือมากกวา 

คัดกรองพัฒนาการ ติดตามกระตุน 

คนในครอบครัวมีความรู้เลีย้งเดก็ กิน 

กอด เลน่ เลา่ นอน เฝ้าดฟัูน 

สถานพัฒนาเด็ก โรงเรียน 

1.สาวไทยแกมแดง 

2.เนนกิจกรรมเชิงรุกใน

การปองกันการตั้งครรภ 

และการเขาถึงเพศวิถี

ศึกษา 

1. ANC คุณภาพ/ 

        PNC MCH 

2. กิน กระคุน กระตุก 

3. มหัศจรรย 1000วัน 

1. LR/PP คุณภาพ 

2. Breast feeding 

3. มหัศจรรย 1000 วัน  

4. กิน กระคุน กระตุก 

1. WCCคุณภาพ 

2. มหัศจรรย1000วัน 

3. Breast feeding และ

อาหารเสริมตามวัย 

4. DSPM 

5. กิน กระคุน กระตุก 

1. โรงเรียนพอแม 

2.สงเสริมการเลน 

3.DSPM   

1. เฝาระวังภาวะโภชนาการ 

2. อาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพ 

3. DSPM 

4. ทักษะชีวิต 

สถานการณก์ารพัฒนาเด็กเพือ่เด็กแข็งแรง สมองด ีIQ EQ ไดม้าตรฐาน 
รองรับคนไทยในยคุศตวรรตที ่21 

กจิกรรมสําคญัทีส่ง่ผลตอ่ความสําเร็จ 

ครอบครัวเปนฐาน ชุมชนรวมสราง ศูนยเด็กเล็กคุณภาพ บริการมาตรฐาน เขาถึง ครอบคลุม  
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ใส่ITของแม่และลูกเข้าไปด้วย  



ปชก.แสนคน 

แผนภมูแิสดงอตัราการเสยีชวีติจากการจราจรทางถนนในจังหวัดนครพนม ปีงบ 61-62(ก.ค.62) 
ทีม่า : ขอ้มลูการเสยีชวีติจากขอ้มลูการเสยีชวีติ 3 ฐาน สสจ.สกลนคร 

ขอ้คน้พบ 
- ปี62 มแีนวโนม้ของผูบ้าดเจ็บและการเสยีชวีติระดับจังหวัดลดลง  

- ผูว้า่ราชการจังหวดั กําหนดเป็นนโยบายจังหวดั 

- สสจ.มกีารวเิคราะหข์อ้มลู 3 ฐาน และพัฒนาคณุภาพสอบสวนอบุัตเิหตุ
ดว้ย Haddon matrix 

- มาตรการเดน่ คอื การพัฒนา Sensor Model (ดา่นครอบครัว รัว้ชมุชน    
ลอ๊คกลุม่เป้าหมาย) , ผลักดัน D-RTI ผา่นพชอ. , กองรอ้ยน้ําหวาน และ
อบรมวนัิยจราจรในกลุม่นักเรยีน/วยัทํางาน 

ขอ้เสนอแนะ 

• ประเมนินวตักรรม Sensor Model เนน้วยัเรยีน/วยัทํางาน ทีใ่ช ้
รถจักรยานยนต ์เพือ่พัฒนาตอ่ยอดในระยะยาว 

• เนน้ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมโดยเฉพาะการสวมหมวกกนัน๊อก(ใน
โรงเรยีน,สถานประกอบการ,ชมุชน)  

• พัฒนาระบบ ER คณุภาพ และคณุภาพสง่ตอ่ผูป่้วย 

• ถอดบทเรยีนการดําเนนิงานป้องกนัอบุัตเิหตใุนพืน้ทีท่ีส่ามารถ
ลดอบุัตเิหตคุอื อ.เตา่งอย พรรณนานคิม สวา่งแดนดนิ 

การวเิคราะหก์ารเสยีชวีติจากการจราจรทางถนน  จ.สกลนคร 

ขอ้มลูทางระบาดวทิยา ปีงบ 2562 (ต.ค.61-ก.ค.62)  

เพศชาย  
(80%) 

อาย ุ15-19 ปี (13.2%) 
รองลงมาคอื 20-24 ปี 

(11.7%) 

ตายทีเ่กดิเหต ุ(49.6%) 
อนัดบั 7 ในเขต   
ตายที ่ER (30.2) 
อนัดบั 2 ในเขต  

ผูข้บัขี ่
(78.9%) 

16.00 - 20.00 น. 
(30.7%) 

รถจกัรยานยนต ์ 
(80.9%) 

ถนนทางหลวงชนบท 
(45.8%)  

ไมส่วมหมวก  
(94.6%) 

อนัดบั 1 ในเขต 

ดืม่แอลกอฮอล ์ 
(23.9%) 

เป้าหมายอตัราเสยีชวีติ 62   < 20  ตอ่ประชากรแสนคน  

26.5 
24.1 

17.66 
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จํา
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น 
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เดอืน 

รง.506 Median (506)

ขอ้เสนอแนะ 
  1) ถอดบทเรยีนเพือ่พัฒนาเป็น excellent center เชน่ 
ทมีสอบสวนโรค และระบบ Logistic และวเิคราะห ์unit 
cost เพือ่เป็นขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 
  2) เรง่รัดการดําเนนิงานควบคมุลกูน้ํายงุลายในพืน้ทีท่ี่
พบคา่ HI สงูตอ่เนือ่ง เชน่ บา้นมว่ง คําตากกลา้ รวมถงึ
พืน้ทีท่ีย่ังพบผูป่้วยตอ่เนือ่งเกนิ 4 สปัดาห ์

สถานการณ์โรคไขเ้ลอืดออก จงัหวดัสกลนคร  ปี พ.ศ.2562 (31 ก.ค.62)  
(เป้าหมาย : อตัราป่วยลดลงจากมัธยฐาน รอ้ยละ 20 และอตัราป่วยตาย ไมเ่กนิรอ้ยละ 0)   

ขอ้คน้พบ  
   อตัราป่วยเป็น ลําดบั 6 ของเขต ไมพ่บผูเ้สยีชวีติ 
1.Primary Prevention  
   1) ผวจ. MOU ทกุสว่นราชการ รว่มกําจัดลกูน้ํายงุลาย นําไปสูตํ่าบลปลอด
ลกูน้ํายงุลาย 
2.Secondary Prevention  
   1) จังหวดัเปิด EOC เพือ่ดําเนนิการควบคมุไขเ้ลอืดออก 
   2) จังหวดัลงพืน้ที ่กํากบัการสอบสวน คน้หาผูป่้วยเพิม่เตมิ และควบคมุ
แหลง่เพาะพันธุย์งุ ในกรณีผูป่้วยรายแรกอําเภอ 
   3) Case conference ในกรณีทีเ่ป็นผูป่้วย DSS และอาการรนุแรง 
 3. ปญัหาทีพ่บ 
       ยังพบคา่ HI>10 ในอําเภอบา้นมว่ง และคําตากกลา้, HI>5 ในอําเภอ
กสุมุาลย ์ตัง้แตเ่ดอืน ม.ค. ถงึปัจจบุัน 

Activate EOC 
wk20 

กลุม่เสีย่ง 
15-24 ปี, 5-9 ปี 

อัตราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก   
ทีม่า :  506  

คา่ HI แยกรายอําเภอ เดอืน ม.ค.-ก.ค. 62 

บา้นมว่ง 

คําตากกลา้ 
กสุมุาลย ์

พืน้ทีค่วบคมุโรคไขเ้ลอืดออก 
สปัดาหท์ี ่30 ทีม่า :  506  

ไมพ่บผูป่้วย 
ไมพ่บผูป่้วยตอ่เนือ่ง 4 wk 
อยูร่ะหวา่งเฝ้าระวงั 
พบผูป่้วยตอ่เนือ่งเกนิ 4 wk 



ขอคนพบ 
1) มีการขยายมาตรฐาน GREEN & CLEAN  Hospital   
สู่โรงพยาบาลนอกสงักดักระทรวงฯ  

2) มีการจดับริการอาชีวอนามยัในรพ.ได้ครอบคลมุสงูท่ีสดุในเขต 

3) ดาํเนินงานส่ิงแวดล้อมผ่าน พชอ. และสกลนครเมอืงน่าอยู่ 

ซ่ึงกิจกรรม GREEN ท่ีลงสู่ชุมชนส่วนใหญ่เป็นด้านขยะ  

4) รพ.ขยายการให้บริการ  แต่โครงสร้างระบบบาํบดัน้ําเสีย  

ท่ีพกัขยะ ห้องน้ําห้องส้วม ยงัเท่าเดิม 

ขอเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา 
1) นํากิจกรรม GREEN ของโรงพยาบาลขยายไปสู่ชุมชน วดั โรงเรียน ให้ครอบคลมุทุกด้าน  เพ่ือลดการเกิดโรคท่ีเกิดจากแมลงวนัและยงุ 

2) สํารวจอัตราการเพ่ิมเตียงผูปวย เพ่ือจัดทําแผนของบประมาณในการปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสีย ท่ีพักขยะ หองนํ้าหองสวมรองรับจํานวนผูปวยท่ีเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพฒันาอนามยัส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ ์GREEN&CLEAN  Hospital  

(เป้าหมาย : ผา่นดีมาก 40% และ ผา่นดีมาก PLUS อย่างน้อย จงัหวดัละ 1 แห่ง ) 

 ระดับดีมาก plus:  

รพช.บานมวง 

รพช.พระอาจารยแบน ธนากโร 

รพช.วานรนิวาส 

รพ.คายกฤษณสีวะรา (นอกสังกัด) 

สรุป ผ่าน KPI  
ตามค่าเป้าหมายที่กาํหนดไว้ 

31 ก.ค. 62 

38.89% 

61.11% 
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ปี 61  ปี 62 

สถานการณGREEN & CLEAN hospital (18 รพ.) 

ระดับดี (6 แหง) ดีมาก (9 แหง) ดีมาก Plus (4 แหง) 
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วยัทาํงาน NCDs 

Risk 

สถานการณ ์

  

โรคปอดเรือ้รงั 

โรคหวัใจและหลอดเลอืด 

โรคเบาหวาน 

โรคมะเร็ง 

  

กจิกรรมทางกาย
ไมเ่พยีงพอ 
(79.47%) 

การดืม่สรุา 41.97% 

พฤตกิรรมบรโิภค 
อาหารไมเ่หมาะสม 

 การสบูบหุร ี ่10.02% 

ปัจจัยเสีย่งทางพฤตกิรรมและการเปลีย่นแปลงทางสรรีวทิยา 
ตอ่กลุม่โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง 4 กลุม่โรค 

สงัคมเมอืง การตลาด ปจัจยัทางสงัคม สาเหตกุารเปลีย่นแปลง 

ปจัจยัเสีย่งทางคลนิกิ 

กลุม่โรค NCDs 

ปจัจยัทางพฤตกิรรม 
และสิง่แวดลอ้ม - กนิผัก 64.24%  

- กนิเค็ม 74.02%  
- กนิหวาน 83.02% 

*** อว้นลงพงุเป็นอนัดบัที ่3 ในเขตสขุภาพที ่8 
รอบเอว ปกตตํิา่สดุ : 45-59 ปี (Pre-Aging) 

ทีม่าขอ้มลู : App.H4U สกลนคร ปี 62 



1. วเิคราะหปั์จจัยเสีย่งรายบคุคล (New DM: มาจากกลุม่ Pre-DM/ ไมไ่ดม้าจาก
กลุม่ Pre-DM) จัดการใหต้รงประเด็น: Self Awareness/นคร 2 ส.เนน้ Pre-Aging 

2. Healthy Food: ลดหวาน มัน เค็ม ในรา้นคา้ รา้นอาหาร เนน้พืน้ทีอ่ว้นลงพงุสงู:    
พรรณนานคิม อากาศอํานวย 

3. วเิคราะห/์ เปรยีบเทยีบขอ้มลูผล Control DM (FBS-HbA1C) เพือ่วางแผน               
     Select case ตรวจใหเ้กดิความคุม้คา่คุม้ทนุ 
4.  Model สมาธบํิาบดั หนองบวัลําภ:ู Pt. DM HT Control/ Chronic care model 

ขอ้เสนอแนะ/โอกาสพฒันา 

1. อําเภอตน้แบบ/ 3 อ 2 ส 1 ฟัน/  
    อสค.สายสบือาหารในครอบครัว/  
    DPAC Quality 
2. Model การจัดการ DM ปี 62 
3. ใชค้า่ FBS เป็นเกณฑ ์            
    ในการ Control DM 

    ผลการดาํเนนิงาน 
ปี 60 ปี 61 ปี 62 (5 ส.ค.62) 

BMI ปกต ิ ≥ 56 48.24 48.67 47.29 

DM รายใหมจ่ากกลุม่ Pre-DM  ≤2.05 1.87 1.46 1.64 

DM รายใหมท่ีไ่มไ่ดม้าจากกลุม่ Pre-DM  88.06 86.04 87.02 

กลุม่สงสยัป่วย HT ไดรั้บการวดัความดันโลหติทีบ่า้น ≥ 30 - 21.12 35.59 

DM Control  ≥40 21.43 16.79 18.28 

HT Control BP  ≥50 49.07 49.64 50.27 

อตัราป่วยรายใหมข่องโรค DM/ ปชก.แสนคน 548.80 472.91 426.38 

อตัราป่วยรายใหมข่องโรค HT/ ปชก.แสนคน 1,111.04 902.68 813.16 

*** อากาศอํานวย BMI ปกตตํิา่สดุ (43.80%)/ New DM ทีม่าจากกลุม่ Pre-DM สงูสดุ (3.25%)/ DM อว้นลงพงุสงูสดุ (73.94%) 

เป้าหมาย 
(%) 

ผลงาน (%) 

ขอ้คน้พบ 



โมเดลการดแูลผูป่้วยเรือ้รงั 
 (Chronic care model) 
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Integrate Healthcare System 

กลุม่ปกต ิ กลุม่เสีย่ง กลุม่ป่วย 

Health Promotion & Prevention Early Detection Early Treatment 

-   BMI/ อว้นลงพงุ 
- พฤตกิรรมสขุภาพทีพ่งึประสงค ์

Intervention Intervention 

- New DM 
- ควบคมุ DM/HT 

- ภาวะแทรกซอ้น 
CVD/CKD/Stroke/STEMI 

-   นคร 2 ส / 3 อ 2 ส 1 ฟ  
- DPAC ใน รพ.สต. 
- ชมุชน/หมูบ่า้น/องคก์รไรพ้งุ  
- ตําบล Pre-aging 

- นคร 2 ส/ Self Care 
- NCD Clinic Plus/ DPAC Quality  
- คลนิกิอดบหุรี/่ แอลกอฮอล ์

Intervention 

- มาตรฐานการจัดบรกิาร 
- 4 P: Predictive/Preventive/ 
Personalized/Participatory 

18 
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วยัผูส้งูอาย ุวยัทาํงาน 6-14 ปี 

เส้นทางชีวติส่งผลให้เกดิโรค NCD  

อว้น 10.83% BMI ผดิปกต ิ:52.71% 
DM control: 18.28%  
HT control: 50.27%  

STROKE 
STEMI 
CKD 

BMI เกนิ: 21.14% 
HT : 22.40% 
CVD : 20.11%  



วยัเรยีน 6-14 ปี  

 
 
ขอ้คน้พบ 
นโยบายแกปั้ญหา IQ กนิ กระตุน้ กระตกุ 
ภาวะ อว้น เตีย้ ผอม มแีนวโนม้สงูมากขึน้ 
ผลการสํารวจ (391 รร.) 
ในรัศม ี100 เมตร รอบโรงเรยีน มกีารขายขนมกรบุกรอบ/
น้ําอดัลม/น้ําหวาน 70 % 
เครือ่งชัง่น้ําหนักวดัสว่นสงูสว่นใหญไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐาน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ทบทวนแผนงานและโครงการแกปั้ญหาภาวะโภชนาการเด็ก 
แกปั้ญหาอว้น/เตีย้/ผอม ใชก้ารดแูลรายบคุคล 
      - อว้น จัดตัง้คลนิกิ DPAC ในโรงเรยีน  
      - เตีย้ ออกกําลงักายเนน้การกระโดดโลดเตน้ เพิม่อาหารที่
มโีปรตนีและแคลเซยีมสงูเชน่ ไข ่นม เนือ้สตัวไ์ขมนัตํา่ 
      - ผอม เพิม่อาหารทีม่พีลงังานและโปรตนีสงู เพิม่อาหาร
ระหวา่งมือ้ 
      - คนืขอ้มลูใหโ้รงเรยีน อปุกรณ์ชัง่น้ําหนัก/วดัสว่นสงู/ไม ้
ฉากทีไ่ดม้าตรฐาน และทักษะการวดัทีถ่กูวธิ ี  
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อว้น(เป้าหมาย10%) เตีย้(เป้าหมาย 5 %) ผอม (เป้าหมาย 5 %) 

ภาวะโภชนาการ 
ปี 60 ปี 61 ปี 62 

รอ้ยละ 

อ.เฝ้าระวงั อว้น,เตีย้ 
อ.วารชิภมู,ิคาํตากลา้ 
 
อ.เฝ้าระวงั ผอม 
อ.เจรญิศลิป์,เตา่งอย 

 
IQ ปี 2559 
94.44 
 



กําหนด
กลุม่เป้าหมาย 
ทีต่อ้งเฝ้าระวงั 

ครอบครัว/โรงเรียน/ท้องถิ่น 

การกํากบัการกนิใหค้รบ 
ทัง้ชนดิและปรมิาณ 

การแกปั้ญหารายบคุคล 

คณุภาพอาหารในโรงเรยีนและทีบ่า้น 

อปุกรณ/์วธิกีาร 
ชัง่น้ําหนักและวดั

สว่นสงูทีม่มีาตรฐาน 

เด็กป่วย 

มปัีญหา 
ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 



20.11 20.16 21.07 
25.25 

18.86 

41.94 

52.56 50.98 

2559 2560 2561 2562  
(ต.ค.-เม.ย.) 

การใหบ้รกิารคมุกําเนดิสมยัใหม ่

การใหบ้รกิารคมุกําเนดิกึง่ถาวร 

งานอนามยัวยัรุน่ 

ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ 

1.06 1 0.52 

32.5 
29.4 

17.23 

2560 2561 2562  
(ต.ค.-ม.ิย.) 

10-14 ปี 15-19 ปี 

14.3 
14 

12.2 

2560 2561 2562  
(ต.ค.-ม.ิย.) 

รอ้ยละการตัง้ครรภซ์ํา้ 

(<38) 

(<1.3) 

(<14.5) 

(>80%) 

(>80%) 

• อาชพีกอ่นตัง้ครรภเ์ป็นนักเรยีน 46.67% ไมต่ัง้ใจ
ตัง้ครรภ ์60% ตัง้ครรภแ์ลว้หยดุเรยีน/ลาออก 
33.33% 

• มกีารใหบ้รกิารคมุกําเนดิทกุรายหลงัคลอดหรอืยตุ ิ
การตัง้ครรภเ์พือ่ป้องกนัการตัง้ครรภซ้ํ์า ในกรณี
ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม  

• อําเภอวานรนวิาส มกีารเปิดใหบ้รกิารยาฝังคมุกําเนดิ
นอกเวลา (เสาร ์– อาทติย)์ 

• อําเภอกสุมุาลย ์มกีารนําถงุยางอนามัยและยาเม็ด
คมุกําเนดิไปใหบ้รกิารในโรงเรยีน 

- เนน้บทบาทของครอบครัวและชมุชนในการเลีย้งด ูสรา้ง
สมัพันธภาพและการสือ่สารดา้นสขุภาวะทางเพศของ
วยัรุน่ 

- เพิม่การเขา้ถงึความรูใ้นการคมุกําเนดิแก ่นร.ในระบบและ
นอกระบบ/เพิม่การเขา้ถงึการคมุกําเนดิในโรงเรยีน/
ชมุชนและจดุเสีย่ง 

- ขยายรปูแบบการดําเนนิงานของอําเภอวานรนวิาสและ
อําเภอกสุมุาลยใ์นการเพิม่การเขา้ถงึยาฝังคมุกําเนดิของ
วยัรุน่ 



กลุม่ผูส้งูอาย ุ ตาํบลมรีะบบการสง่เสรมิสขุภาพดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว (LTC )  
ในชุมชนผา่นเกณฑ ์รอ้ยละ 70) 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย  
(ปี 62) 

รอ้ยละ 

ตําบล LTC ทีผ่า่นเกณฑ ์

คัดกรอง ADL 

รอ้ยละ 70 

รอ้ยละ 90 

92.8 

88.80 

1.ความดันโลหติสงู 
2.อว้น 
3.หวัใจและหลอดเลอืด 

แบง่ตาม ADL 

ตดิสงัคม รอ้ยละ 97.03  

ตดิบา้น รอ้ยละ 2.64 

ตดิเตยีง รอ้ยละ 0.32 

ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ/โอกาสพฒันา 

ผูส้งูอาย ุ 12.5 % (ประเทศ 17.1 %) 

*การดาํเนนิงานดา้นตาํบลทีม่รีะบบการสง่เสรมิ 
สขุภาพดแูลผูส้งูอายรุะยะยาวไดด้ ี

-การสง่เสรมิ /การจดักจิกรรม HL ดา้น
สขุภาพในกลุม่ตดิสงัคม & Pre-aging 
ใหม้ากขึน้ 
*สง่เสรมิใหผู้ส้งูอายกุลุม่ตดิสังคมไดทํ้า
คณุประโยชน ์เชน่ มสีว่นชว่ยในการดแูลเด็ก
ในศนูยเ์ด็กเล็ก และนักเรยีนในโรงเรยีน 
*ขยายเป้าหมายชมรมใหค้ลอบคลมุ
ผูส้งูอายสุขุภาพดทัีง้หมด 
*เพิม่การควบคมุ DM, HT ในผูส้งูอายกุลุม่
เสยีงและกลุม่ป่วย 
*การ Advocate อปท.ในการเขา้รว่ม ตําบล 
LTC  
 

-ม ีตาํบลเขาคอ้เป็นตาํบล LTC ดเีดน่ระดบัจงัหวดั 
- มีนวตักรรมการดแูลผู้ศงุอาย ุเชน่ ลกูกอล์ฟเหยียบ 

     รอกบริหาร 
- มีการชีแ้จงการดําเนินงานให้กบัอปท. 

ผู้สูงอายุเปล่ียนกลุ่มดีขึน้ 

23.8% 

ปัญหาสขุภาพ  



โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั 

ข้อค้นพบ  
- อาํเภอนิคมนํา้อูน มีผูเ้ลิกสูบบุหร่ีมากท่ีสุด (21.4%)  โดย มี

การบูรณาการกบังานแม่และเดก็ พ่อเลกิบุหร่ีเป็นฮีโร่ของลูก 

- เสริมพลงั อสม. เป็นตน้แบบดา้นการควบคุมยาสูบ  

- ต.ค้อเขยีว  อ.วาริชภูม ิ มี อสม.ดีเด่น และเป็นชุมชนดีเด่น

ระดบัจงัหวดั ดา้นการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

ข้อเสนอแนะ/โอกาสพฒันา 

- ทบทวนกระบวนการใหบ้ริการช่วยเลิกบุหร่ี 

- บูรณาการระบบบริการเลิกบุหร่ี เนน้พ้ืนท่ีมีปัญหา CVD 

ที่มา : HDC-Report  
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Presentation Notes




ระดบัความสําเร็จของจงัหวดัในการพฒันาศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ (EOC) และทมีตระหนกัรูส้ถานการณ์ (SAT) 

ผลการดาํเนนิงาน 

ระบบเฝ้าระวงั / ขอ้มลู   
ปฏบิตัติามแนวทางไดค้รบถว้น  
- การเฝ้าระวังขอ้มลู , การตรวจสอบขา่ว  
- การแจง้ขา่ว , การจัดทํารายงานสถานการณ์  
- การวเิคราะหค์วามเสีย่ง ครบทกุระบบโรคและภยั 
      (Zika , ไขเ้ลอืดออก , แอมโมเนยีร ัว่ , อทุกภยั , RTI) 

 

ผูบ้รหิาร   
ผา่นการอบรม ICS สําหรับผูบ้รหิาร 3 ทา่น  
(นพ.สสจ. / ผชช.ว. / ผอ.รพศ.) ขาด ผชช.ส. 

การดาํเนนิงานตาม ICS & EOC 
- มกีารเปิด EOC กรณีโรคไขเ้ลอืดออก ในระดบัจังหวัด และอําเภอ 
- มกีารซอ้มแผน กรณีอคัคภียั และอบุตัเิหตหุมู ่

ขอ้คน้พบ 
1. พืน้ทีร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกบางที ่มกีารเปิด EOC แตย่ังพบการ

ระบาดของโรค 
2. ระบบเฝ้าระวัง และการดําเนนิงาน SAT พบวา่มกีารทํางานในเฉพาะมติิ

โรคตดิตอ่เป็นหลกั 
3. ยังไมพ่บการจัดทําแผนสนับสนุนอตัรากําลงั (Surge Capacity ) 

ขอ้เสนอแนะ 
1. เสนอใหจั้งหวดั มกีารตดิตามการดําเนนิงาน และวเิคราะห ์GAP ในพืน้ที่

เปิด EOC ทีย่ังมกีารระบาดตอ่เนือ่ง และวางแผนแกไ้ขปัญหา เชน่ 
เทคนคิการควบคมุโรค / กําลงัคน / วัสดอุปุกรณ์ /  งบประมาณในการ
ดําเนนิงาน 
 

2. พัฒนาการเฝ้าระวัง และจัดทําขอ้มลูของมติโิรค และภัย เพิม่เตมิใหค้รบ
เชน่ NCD  , Env Occ 
 

3. จัดทําแผนสนับสนุนกําลงัคน และเสรมิสรา้งความเขา้ใจ และสรา้งความ
รว่มมอื การมสีว่นรว่ม ในการดําเนนิงาน EOC ของทกุกลุม่งานใน
สํานักงานสาธารณสขุจังหวดั 
 

เป้าหมายการดาํเนนิงาน 

ไตรมาสที ่1   
 

การพัฒนา
ผูบ้รหิาร 
Incidence 

commander 

ไตรมาสที ่2  
 

การพัฒนา
ระบบเฝ้าระวัง 

และขอ้มลู 
(SAT) 

ไตรมาสที ่3   
 

ระบบสนับสนุน 
อตัรากําลงั  

และวัสดอุปุกรณ ์

ไตรมาสที ่4  
 

การดําเนนิงาน
ตามระบบ ICS 
และศนูย ์EOC 

 
EOC  เป็นเรือ่งของทกุกลุม่งาน 

 



ตวัชีว้ดั เป้าหมายปี62 ผลงานปี62 
(ม.ิย.62) 

สกลนคร 

1. อตัราสว่นการตายมารดาไทยไมเ่กนิ17ตอ่แสนการเกดิมชีพี 17 ตอ่แสน 13.09 

2. อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี < 38 ตอ่พันปชก. 17.23 ตอ่พันปชก. 

3.รอ้ยละ 90 ของเด็กอาย ุ0-5 ปี ไดรั้บการคัดกรองพัฒนาการ รอ้ยละ 90 รอ้ยละ 77.17  

4. รอ้ยละ 20 ของเด็กอาย ุ0-5 ปี ไดรั้บการคัดกรองพัฒนาการพบสงสยัลา่ชา้ รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 19.65 

5.รอ้ยละ 90 ของเด็กอาย ุ0-5 ปี ทีม่พัีฒนาการสงสยัลา่ชา้ไดรั้บการตดิตาม/สง่ตอ่ รอ้ยละ 90 รอ้ยละ 64.6 

6. รอ้ยละ 60 ของเด็กพัฒนาการลา่ชา้ไดรั้บการกระตุน้พัฒนาการดว้ยTEDA4I รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 48.12 

7. รอ้ยละ ของเด็กอาย ุ0-5 ปี สงูดสีมสว่น รอ้ยละ 57 รอ้ยละ 48.12 

8. รพ.ผา่นเกณฑฯ์ระดับดมีากขึน้ไป รอ้ยละ 40  รอ้ยละ 40   รอ้ยละ 50 

9. รอ้ยละตําบลทีม่รีะบบ LTC ผา่นเกณฑ ์ รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 92.8 

10. อตัราผูป่้วยDMรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่งเบาหวาน ≤รอ้ยละ2.05 รอ้ยละ 1.64 

11. อตัรากลุม่สงสยัป่วยHTไดรั้บการวัดความดันโลหติทีบ่า้น ≥รอ้ยละ30 รอ้ยละ 35.59 

12. รอ้ยละของผูป่้วยเบาหวานและความดันโลหติสงูทีค่วบคมุได ้ DM≥รอ้ยละ40 รอ้ยละ 18.28 

HT≥รอ้ยละ50 รอ้ยละ 50.27 

13. ระดับความสําเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศนูยป์ฏบิัตกิารภาวะฉุกเฉนิ(EOC)  
      และทมีตระหนักรูส้ถานการณ์(SAT) ทีส่ามารถปฏบิัตงิานไดจ้รงิ 

รอ้ยละ90 รอ้ยละ 100 

14. จํานวนผูส้บูบหุรีเ่ขา้รว่มโครงการ 84,096 คน รอ้ยละ 92 



วยัสงูอาย ุ สขุ
เพยีงพอ ชลอ ชรา 

วยัรุน่
พฤตกิรรม 

อนามยัเจรญิ
พนัธท์ ี่

เหมาะสม 

วยัทํางาน 
หุน่ด ีสขุภาพด ี
เตรยีมพรอ้มสู่

วยัชรา 
 

วยัเด็ก
พฒันาการ
สมวยัและ

โภชนาการด ี

 
เพิม่มาตรการสง่เสรมิความรอบรูด้า้นสขุภาพ 

ระดบับคุคล/ครอบครวั/ชุมชน/องคก์ร 
 

คณุแม่
คณุภาพ

และลกูเกดิ
รอดแม่

ปลอดภยั 
วยัเรยีน 
ไอควิดี

และ
โภชนากา

รด ี

ประชาชน สขุภาพด ี 
LE 85 ปี 

HALE 75 ปี 



ขอบพระคุณคะ 
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