
ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

PP&P Excellence



ประชาชนมีสุขภาพดี

ประชาชนพึ่งตนเองได้ทางสุขภาพ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการ
การดูแลสุขภาพของประชาชน

กลวิธีส าคัญ คัดกรองบูรณการ



ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทุกกลุ่มวัย

อนามัยแม่และ
เด็ก

ทันต
สาธารณสุข

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ระดับอ าเภอ

ป้องกัน  ควบคุม
โรคและ

ลดปัจจัยเส่ียง
ด้านสุขภาพ

บริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม

โรค
ไข้เลือดออก

ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและ
ภัยสุขภาพ

ควบคุมการ
บริโภคบุหรี่

องค์กร
ปลอดโฟม

ส่งเสริม 8

หมายถึง ประเด็น PA จังหวัด ปี 2562





ล าดับ ตัวชี้วัด

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กเพื่อลดอัตรามารดา

ตาย (อัตรามารดาตาย มม่เกิน 25 ต่อแสนการเกิดมีชพี)

2. ร้อยละของเด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(มม่น้อยกว่า ร้อยละ 85)

3. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ฟันดี มมม่ีผุ (Cavity free) ภายใต้เงื่อนมขความ

ครอบคลุมของการตรวจสุขภาพชอ่งปากเด็ก 12 ปี (มม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)

4. อ าเภอที่มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอที่มีคณุภาพ โดยทีม

เยี่ยมเสริมพลัง พชอ.(มม่น้อยกว่า ร้อยละ 60)

5. ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถควบคุมมข้เลือดออกมด(้มม่น้อยกว่า ร้อยละ 
90)

6. อัตราป่วยด้วยโรคมข้เลือดออกลดลงจากคา่มัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (มม่น้อย
กว่า ร้อยละ 15)

7. ร้อยละของผู้เสพในโรงพยาบาลเข้าสู่ระบบบ าบัดเลิกบุหรี่ในคลินิกเลิกบุหรี่ 

(รพ.) (ร้อยละ 20)

8. ผู้เสพที่เข้าสู่ระบบบ าบัดสามารถเลิกเสพมด้ส าเร็จอย่างตอ่เนื่องอย่างน้อย 6 

เดือน (ร้อยละ 10)

10. ระดับความส าเร็จของการเสริม สร้างองค์กร/ชุมชน ปลอดโฟม ของ คปสอ. 

(ระดับ 4)

PA



ล าดับ ตัวชี้วัด

11. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมมด้ตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital ดีมาก+Plus 1แห่ง/จังหวัด

12. ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศนูย์ปฏบิัติการภาวะฉกุเฉิน

(EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานมด้จริง

ล าดับที่ 1-10 เป็น PA จังหวัด



อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 20
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อัตราส่วนมารดาตาย ปี 54-60(ต่อแสนการเกดิมีชีพ)
กลวิธ/ีมาตรการ

 ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเส่ียง
 ดูแลครรภ์เส่ียงแบบ Case 

Manager
 วิเคราะห์สาเหตุการตายและแนว
ทางการแก้ไข

 กลไก MCH Board
 การพัฒนาบริการตามแนวทาง
มาตรฐาน ลดการตายมารดาจาก 
PPH ด้วยถุงรองเลือด

PA2



แผนงาน/โครงการ ปี 2561

1.ประชุม MCH Board /ประชุมทบทวน Case near miss
2.พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
3.พัฒนาห้องคลอดตามมาตรฐานการคลอดมาตรฐาน
4.พัฒนาศักยภาพแพทยแ์ละพยาบาลในการท าหัตถการทางสูติกรรม
5.พัฒนาศักยภาพแพทยแ์ละพยาบาลในการดูแลครรภเ์ส่ียงและการให้ BS 
และ FP ในกลุ่มครรภ์เส่ียง
6.การวิเคราะหส์าเหตุการตายของมารดา

กลุ่มแม่

กลไกการขับเคลื่อน
-วิเคราะห์/ คืนข้อมูล
-MCH Board-พชอ.
-พัฒนากระบวนการดูแลCMครรภเ์ส่ียง
-ก ากับติดตาม นิเทศ
-SP สูติกรรม

-บูรณาการทีมหมอครอบครัว
-พัฒนาการ ANC คุณภาพ
-ดูแลครรภ์เสี่ยงแบบ Case Manager
-วิเคราะหข์้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก

ระดับจังหวัด/อ าเภอ

ระดับต าบล



ประเด็น PA
……ลดอัตรามารดาตาย…

ลดอัตรามารดาตายไม่เกิน 25 ต่อแสนการเกิดมีชีพ

บูรณาการMCH Boardและ Service Plan สูติ
กรรม

การจัดการครรภ์เสี่ยงและการฝากครรภ์คุณภาพ
การด าเนินการตามมาตรฐานห้องคลอดคุณภาพ

และงานอนามัยแม่และเด็ก

ไตรมาส 1 (3 เดือน) 
- มีแผนและถ่ายทอดนโยบาย แผนการ
ด าเนินงานให้กับพื้นที่ 
- พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินมาตรฐานในงาน
อนามัยแม่และเด็ก
- พัฒนาศักยภาพแพทย์และพยาบาลในการท า
หัตถการทางสูติกรรม และการดูแลครรภ์เสี่ยงสูง
- พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็ก พัฒนาห้องคลอดมาตรฐาน กรมการ
แพทย์

ไตรมาส 2 (6 เดือน)

- รพ./ห้องคลอดมีการพัฒนาตามมาตรฐาน

ต่อเนื่อง      
- มีการวิเคราะห์ และทบทวน Nearmiss Case 
ครรภ์เสี่ยงสูง

- ทบทวน CPG/Standing Order ครรภ์เสี่ยง
สูง

- ด าเนินงาน BS และ FB ในหญิงวัยเจริญ
พันธุ์ที่มีภาวะเสี่ยงจากโรค NCD

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
- ห้องคลอดมีการพัฒนาตามเกณฑ์การคลอด
มาตรฐานต่อเนื่อง

- พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็กต่อเนื่อง

- เยี่ยมเสริมพลังงานอนามัยแม่และเด็ก

ไตรมาส 4 (12  เดือน)

- อัตราตายมารดาไม่เกิน ๓๐ ต่อแสนการเกิดมี

ชีพ 

- Early ANC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

- ฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๗๐

- ดูแลหลังคลอดครบ ๓ ครั้ง > ร้อยละ ๖๕

- ฝากครรภ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

(รอเทมเพลต กรมอนามัย)

สถานก
ารณ์/
ข้อมูล
พื้นฐาน

กิจกรร
มหลัก

๑. การประชุมและการก ากับตดิตามงาน โดย MCH 
Board ทุกระดับ

๒. การพัฒนาศักยภาพแพทย์ พยาบาล และบุคลากร
สาธารณสุขทางสูติกรรม

๓. การวิเคราะห์สาเหตุการตายของมารดา และปิด
ช่องว่างในระบบการให้บริการทางสูติกรรม

๑. ด าเนินการ BS และ FP หญิงวัยเจริญพันธ์ุที่เป็น
โรค NCD

๒. Near Miss Case Conference ครรภ์เสี่ยงสูงและ
ทบทวน CPG

๓. ค้นหาและเผ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
๔. Nurse Case Manager ครรภ์เสี่ยงสูง
๕. Early ANC และการฝากครรภ์คุณภาพครบตาม

เกณฑ์

๑. พัฒนาและคงสภาพมาตรฐานห้องคลอด และ
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กในทุกระดับ
๒. พัฒนาระบบส่งต่อทางสูติกรรม
๓. การเป็นพ่ีเลี้ยงของ รพ.แม่ข่าย ให้กับ รพ.ลูกข่าย

ระดับ
ความส าเ

ร็จ

มารดาเสียชีวิตเกินเกณฑ์ โดยในปี ๒๕๖๑ มีมารดาเสียชีวิต ๔ ราย  คิดเป็น ๒๕.๘๔ ต่อแสนการเกิดมีชีพ  (เกิดมีชีพ ๑๕,๔๗๙)  โดยเป็นสาเหตุทางตรง  
๓ ราย  คือ Severe PIH with Severe PPH  Severe PPH  และ Septic Abortion  สาเหตุทางอ้อม ๑ ราย คือ Renal Failure

ยุทธศาส
ตร์/

มาตการ
(Value 
chain)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/

ผู้รับ
ผิดชอบ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา



เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กลวิธ/ีมาตรการ
 MCH Board  
 ตรวจคัดกรองอย่างมีคุณภาพ
 สุ่มประเมินคุณภาพการตรวจคัดกรอง 
 ค้นหาเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า
 จัดระบบการส่งต่อ/ดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
 พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
 พัฒนา ศพด.คุณภาพ
 สนับสนุนชุมชนให้มีการส่งเสริมเด็กสูงดีสมส่วน

สถานการณ์ ปี 61

-เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 96.9 (ตรวจ

พัฒนาการครอบคลุม ร้อยละ 96.21)

-เด็กสงสัยล่าช้า ร้อยละ 26 ได้รับการติดตาม ร้อยละ 94.9

-เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นจนพัฒนาการสมวัย 

(TEDA 4 I) ร้อยละ 7.86 (ไม่ผ่านเกณฑ์)

2 PA



แผนงาน/โครงการ ปี 2561

-ติดตามคัดกรอง/การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
-พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีใ่นการคัดกรองพฒันาการเด็ก
-อบรมฝึกการกระตุน้พัฒนาการเด็กด้วยTEDA 4I ร่วมกับ รพ.จิตเวช ฯ 
-อบรมฝึกปฏบิัต ิลด Severe BAและพัฒนามาตรฐานการส่งตอ่(SP Newborn)

กลุ่มเด็ก

กลไกการขับเคลื่อน

-MCH Board 
-CPM 
-คณะอนุกรรมการพฒันาเด็ก
-บูรณาการภาคีเครอืข่ายพฒันาการเดก็
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผู้ปกครอง
-วิเคราะห์/ คืน ข้อมูล
-ก ากับนิเทศติดตามงานเชิงคุณภาพ

-คัดกรองพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ
-บูรณาการภาคีเครือข่ายในการดูแลพัฒนาการเด็ก
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผู้ปกครองในการดูแลเด็ก
-วิเคราะห/์ คืน ข้อมูล

ระดับจังหวัด/อ าเภอ

ระดับต าบล



ประเด็น PA
……เด็ก ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย…

เด็ก ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

ความครอบคลุมการคัดกรอง/กระตุ้นพัฒนาการ คุณภาพการคัดกรอง/กระตุ้นพัฒนาการ
Health Literacy ให้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

ผู้ดูแลเด็ก ในเรื่องพัฒนาการ

ไตรมาส 1 (3 เดือน) 
- มีแผน/ถ่ายทอดนโยบาย แผนการด าเนินงาน
ให้กับพื้นที่
- พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตัิงานคัดกรองพัฒนาการ
เด็กและศักยภาพผู้ประเมิน
- มีด าเนินการตามแนวทางลดการคลอดก่อน
ก าหนดในประเทศไทย ในสถานบริการสาธารณสุข
ทุกระดับและในชุมชน
- เร่งรัดการเข้าถึงบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มี
ปัญหาพัฒนาการล่าช้า

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
- ติดตามก ากับการคัดกรองพัฒนาการให้ครอบคลุม 
และมีคุณภาพ
- ติดตามการด าเนินงานคลอดก่อนก าหนด ระยะที่ 
๑
- เร่งรัดการเข้าถึงบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มี
ปัญหาพัฒนาการล่าช้า
- รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- สร้าง Health Literacy  ให้พ่อแม่ ครูผู้ดูแลเด็ก 
และผู้ปกครอง

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
- ติดตามก ากับการคัดกรองพัฒนาการให้ครอบคลุม 
และมีคุณภาพ
- ติดตามการด าเนินงานคลอดก่อนก าหนด ระยะที่ ๑
- เร่งรัดการเข้าถึงบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มี
ปัญหาพัฒนาการล่าช้า
- รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- สร้าง Health Literacy  ให้พ่อแม่ ครูผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ปกครอง

ไตรมาส 4 (12  เดือน)
- เด็กปฐมวัยพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๕
- ความครอบคลุมพัฒนาการและคุณภาพการ
คัดกรอง
- ความครอบคลุมการให้บริการกระตุ้น
พัฒนาการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า

สถานก
ารณ์/
ข้อมูล
พื้นฐาน

กิจกรร
มหลัก

๑. การก ากับติดตามขอ้มูลจากระบบ HDC
๒. สุ่มส ารวจความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ
๓. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้พ่อ

แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ในเรื่องพัฒนาการเด็ก
๔. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ อสม. และภาคี

เครือข่าย

๑. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการ
ด าเนินงานคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการ

๒. พัฒนาศักยภาพ CPM อ าเภอในการเป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการคัดกรองพัฒนาการเด็ก

๓. การสู่มประเมินคุณภาพการคัดกรองพัฒนาการเด็ก

- สร้าง Health Literacy ให้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็ก ในเรื่องพัฒนาการ และการดูแลเด็กปฐมวัย
- ส่งเสริม รณรงค์ กิน กอด เล่นเล่า เฝ้าดูฟัน

ระดับ
ความส าเ

ร็จ

เด็ก ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย  ร้อยละ ๙๖.๙๐  
๑).ความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ ๙๖.๒๑ (ไม่รวมเขตเทศบาล)   รวมเขตเทศบาล ร้อยละ ๙๐.๐๘  ๒). พบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ ๒๖.๐๔  ๓). 
เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการติดตามภายใน ๓๐ วัน    ร้อยละ  ๙๔.๙๕   ๔).  เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รบัการกระตุ้นจนพัฒนาการสมวัย (TEDA 4 I) ร้อยละ ๗.๘๖ (ไม่ผ่าน
เกณฑ์)

ยุทธศาส
ตร์/

มาตการ
(Value 
chain)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/

ผู้รับ
ผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา



เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

กลุ่มแม่และเด็ก
1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพชอ่งปาก   ( ร้อยละ 70 ,HDC)
2. หญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏบิติัฯ  (ร้อยละ 70 ,HDC)
3. เด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ( ร้อยละ70 ,HDC)
4. เด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏบิัติฯ ( ร้อยละ75 ,HDC)
5. เด็ก 0-2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่   ( ร้อยละ60 ,HDC)
6. เด็ก 3-5 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน)  (ร้อยละ 55 ,HDC)
7. เด็ก3-5ปี ได้รับการอุดฟันด้วยวิธี SMART   (ร้อยละ10 , Songkhla DC)

8. เด็ก 3 ปี โรคฟันน้ านมผุลดลง ร้อยละ2  (Survey) รายCUP/จังหวัด (เทียบปี61)

หน่วยงานหลัก :
หน่วยงานร่วม : 0-12 ปี ฟันดี ไม่มีผุ (Cavity Free)

กลุ่ม6-12ปี
1. เด็ก 6 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันแท้ ร้อยละ35  (HDC)
2. คุณภาพการเคลือบหลุมร่องฟันแท้เด็ก 6 ปี ต้องยึดติดสมบูรณ์ ร้อยละ75
3. เด็กป.1 แปรงฟันก่อนนอนทุกคืน (ร้อยละ 70 สุ่มประเมินโดยสสจ. )
4. เด็กป.6 แปรงฟันก่อนนอนทุกคืน (ร้อยละ 80   ,Survey)
5. เด็ก 12ปี ได้รับการตรวจฟัน (ร้อยละ 60 ,HDC)
6. เด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม ( ร้อยละ 50 ,HDC)
7. CUPที่จัดพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน เด็กไทยฟันดี อย่างน้อย 1 เครือข่าย

8. เด็ก 12ปี ฟันดี ไม่มีผุ(Cavity Free) ร้อยละ95โดยความครอบคลุมในการตรวจ
สุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  (HDC)

9. เด็ก 12ปี โรคฟันแท้ผุ(Caries)ลดลง ร้อยละ2  (Survey) ร่วมรับผิดชอบราย
CUP ข้อมูลเปรียบเทียบปี2561

PA3



สถานการณ์ข้อมูลพื้นฐาน

0-12ปี ฟันดี ไม่มีผุ (Cavity Free)

หน่วยงานหลัก :
หน่วยงานร่วม :

ตัวชี้วัด ผลงาน ปี 61 เกณฑ์ ปี 61

1. หญิงตั้งครรภ์ได้รบัการตรวจสุขภาพช่องปาก  (HDC) 70.5 65

2. หญิงตั้งครรภ์ได้รบัการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติฯ  (HDC)   67.9 65

3. เด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (HDC) 66.1 75

4. เด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติฯ (HDC) 70.4 75

5. เด็ก 0-2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่  (HDC) 65.4 60

6. เด็ก 3-5 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน)  (HDC) 68.5 50

7. เด็ก3-5ปี ได้รับการอุดฟันด้วยวิธี SMART   (songkhla DC) 4.5 10

8. อัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็กกลุ่มอาย ุ3 ปี  เทียบจากปี 2560 (survey )      
(ผล survey    ปี 60 = 50.5 / ปี 61 = 51.9 )

+ 1.4
โรคเพิ่มขึ้น

ลดโรคร้อยละ2

ผลการด าเนินงาน กลุ่ม 0-5ปี (ปีงบ2561)



สถานการณ์ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการด าเนินงาน กลุ่มุ 6-12ปี ในป2ี561 จ.สงขลา

0-12ปี ฟันดี ไม่มีผุ (Cavity Free)

หน่วยงานหลัก :
หน่วยงานร่วม :

ตัวชี้วัด ผลงาน ปี 61 เกณฑ์ ปี 61

1. เด็ก 6 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันแท้   (HDC) 33.8 35
2. เด็ก 6 ปีที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันแท้ ต้องยึดติดสมบูรณ์ (สุ่ม
ประเมิน)

79.19 75

3. เด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน)  (HDC) 54.6 50

4. เด็กป.1 แปรงฟันก่อนนอนทุกคืน (สุ่มประเมินโดยสสจ.) รอข้อมูลเทอม2 70

5. เด็กป.6 แปรงฟันก่อนนอนทุกคืน    (survey )   76.6 80
6. CUPที่จัดพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน เด็กไทยฟันดี อย่างน้อย 1
เครือข่าย

5 17

7. เด็ก12ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (HDC) 40.8 60

8.  เด็ก12ปี ฟันดี ไม่มีฟันผุ(Cavity Free) (HDC)                                             79.83 59.8

9.เด็ก 12ปี โรคฟันแท้ผุ(Caries)ลดลง ร้อยละ2  (Survey)  ลดลง2%



กลยุทธ์/

มาตรการ

กิจกรรมหลัก

ด าเนินงานโดยยึดความรอบคลุมเป้าหมาย 
๑.กลุ่ม ๐-๕ ปี เน้นใน ANC ,WWC,ศพด และผปค. โดยมี อสม. , ครู ผดด. ,อปท.เป็นภาคีเครือข่าย
๒.กลุ่ม ๖-๑๒ ปี เน้นใน โรงเรียนประถมศึกษา /มัธยมต้น ,ผปค. โดยมี อสม.,ครู ,อปท.เป็นภาคีเตรือข่าย 

1.ANC : ตรวจช่องปาก  ให้ความรู้ทันตสุขภาพ ฝึกแปรงฟัน  และจัดบริการป้องกัน รักษาตาม
ความจ าเป็น

2.WCC และเนอสเซอรี่  : ตรวจฟัน / ทาฟลูออไรด์ / ฝึกผปค.ท าความสะอาดช่องปากเด็ก และ
ให้ทันตสุขศึกษาแก่ผปค.ในการดูแลเรื่องอาหารและการท าความสะอาดที่เหมาะสมให้เด็ก สร้าง
ความครอบคลุมด้วยการตรวจสอบข้อมูลทางระบบIT และใช้ความร่วมมือจาก อสม.

3. กลุ่ม๓-๕ปี  (ศพด./รร.อนุบาล/ ชั้นเด็กเล็กในรร.) : ตรวจฟันเด็ก / ทาฟลูออไรด์ / อุดฟัน –
จัดบริการรักษาตามความจ าเป็น/ สร้างความรู้แก่ผปค.ในการดูแลทันตสุขภาพเด็กที่บ้าน(กิน/
แปรงฟัน) /ศพด.จัดกิจกรรม แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน , จัดอาหารว่างเป็นผลไม้ เน้นขนม
อ่อนหวาน , เลิกขวดนม, ประสาน- ให้ความรู้ผปค. ,ของบฯพัฒนาสุขภาพเด็ก  จาก กองทุน
สุขภาพต าบลได้)

4. กลุ่มวัยเรียน๖-๑๒ปี (รร.ประถมศึกษาและ ม.๑ ) : ตรวจฟัน  , sealant ,ฟลูออไรด์ , รักษา
ตามความจ าเป็น( เช่น อุดฟัน ขูดหินน้ าลาย)    

จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน และผปค. เพื่อร่วมกันส่งเสริมทันตสุขภาพ ที่โรงเรียนและที่บ้าน

0-12ปี ฟันดี ไม่มีผุ (Cavity Free)

หน่วยงานหลัก :
หน่วยงานร่วม :



0-12ปี ฟันดี ไม่มีผุ (Cavity Free)

หน่วยงานหลัก :
หน่วยงานร่วม :

ระดับความส าเร็จ

ตัวชี้วัด
เกณฑ์ ปี 

62
ไตรมาส

กลุ่ม ๐-๕ ปี ที1่ ที2่ ที3่ ที4่

1.หญิงต้ังครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพชอ่งปาก  (HDC) 65 15 30 50 65

2.หญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏบิติัฯ  (HDC)   65 15 30 50 65

3.เด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพชอ่งปาก (HDC) 15 30 45 60 75

4.เด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟนัแบบลงมือปฏบิติัฯ 
(HDC)

15 30 45 60 75

5. เด็ก 0-2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่  (HDC) 60 15 30 45 60

6. เด็ก 3-5 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน)  (HDC) 50 15 30 40 50

7. เด็ก3-5ปี ได้รับการอุดฟันด้วยวิธี SMART   (songkhla DC) 10 2.5 5 7.5 10

8. อัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็กกลุ่มอาย ุ3 ปีเทียบจากป ี2561 
(survey )     

ลดโรค
ร้อยละ2

ประเมิน



0-12ปี ฟันดี ไม่มีผุ (Cavity Free)

หน่วยงานหลัก :
หน่วยงานร่วม :

ระดับความส าเร็จ

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ปี 62 ไตรมาส

กลุ่ม ๖-๑๒ปี ที่1 ที่2 ที่3 ที่4

1. เด็ก 6 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันแท้   (HDC) 35 10 15 25 35

2. เด็ก 6 ปีที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันแท้ ต้องยึดติด
สมบูรณ์ (สุ่มประเมิน)

75 ประเมิน

3. เด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน)  (HDC) 50 10 20 35 50

4. เด็กป.1 แปรงฟันก่อนนอนทุกคืน (สุ่มประเมินโดย
สสจ.)

70 ประเมิน

5. เด็กป.6 แปรงฟันก่อนนอนทุกคืน    (survey )   80 ประเมิน

6. CUPที่จัดพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน เด็กไทยฟันดี อย่าง
น้อย 1 เครือข่าย

17 17 17 17

7. เด็ก12ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (HDC) 80 10 30 50 80

8.  เด็ก12ปี ฟันดี ไม่มีฟันผุ(Cavity Free) (HDC)                                             90 35 55 75 95

9.เด็ก 12ปี โรคฟันแท้ผุ(Caries)ลดลง ร้อยละ2  
(Survey_รายCUP)  

ลดลง2% ประเมิน





20

 สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ปลอดโฟม 100 % รวม 216 แห่ง

 องค์กร/ชุมชน (นอกสังกัด)  ผ่านเกณฑ์ 361 แห่ง   
(เฉพาะปี 2561 =309 แห่ง)  จ าแนกประเภท ดังนี้ 

ประเภทองค์กร   354 องค์กร  (ร้อยละ  98.06)
ประเภทชุมชน        7   ชุมชน (ร้อยละ 1.94)

 การผ่านเกณฑ์ขององค์กร/ชุมชน จ าแนกตามระดับ  ดังนี้
ระดับทอง 256    แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.91
ระดับเงิน 69    แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.11
ระดับทองแดง 36   แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.9

ผลงานเสริมสร้างองค์กร/ชุมชน ปลอดโฟม
ปี 2558 - 2561



ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ คปสอ.

ที่ อ าเภอ ร้อยละ60 ส่วน
ราชการผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 50 ของ            
รพสต.ผ่านเกณฑ์

รพ. มีองค์กร/ชุมชน
อย่างน้อย 1 แห่ง

ระดับความส าเร็จของ
คปสอ.

1 เมือง 50.00 100 100 4.67

2 สทิงพระ 80.00 100 100 5.00

3 จะนะ 80.00 89.47 100 5.00

4 นาทวี 66.67 76.47 100 5.00

5 เทพา 100 100 100 5.00

6 สะบ้าย้อย 78.57 66.67 100 5.00

7 ระโนด 8.33 0.00 100 2.00

8 กระแสสินธุ์ 100 100 100 5.00

9 รัตภูมิ 16.67 36.36 100 3.2

ข้อมูล ณ 30 กย.60



ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ คปสอ.

ที่ อ าเภอ ร้อยละ60 ส่วน
ราชการผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 50 ของ            
รพสต.ผ่านเกณฑ์

รพ.มีองค์กร/ชุมชน
อย่างน้อย 1 แห่ง

ระดับความส าเร็จ
ของ คปสอ.

10 สะเดา 10.00 27.78 100 2.93

11 หาดใหญ่ 46.67 100 100 4.57

12 นาหม่อม 11.11 33.33 100 3.10

13 ควนเนียง 63.64 100.00 100 5.00

14 บางกล่ า 100 100 100 5.00

15 สิงหนคร 100 83.33 100 5.00

16 คลองหอยโข่ง 100 50.00 100 5.00

รวม 64.16 69.14 100 4.40

ข้อมูล ณ 30 กย.60



ปัจจัยความส าเร็จ
ติดตามต่อเนื่อง

ยกย่อง ชมเชย

MOU จังหวัด MOU อ าเภอ สร้างความตระหนัก

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารให้ความส าคัญ



6. ข้อจ ากัดในการจัดท าเอกสารประเมินตนเองตามเกณฑ์ข้อก าหนด 
“ปลอดโฟม” ขององค์กร/ชุมชนที่สมัคร

3. ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การท างานเป็นแบบแยกส่วน 

1. บางพื้นที่ไม่มีแหล่งจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ทดแทนโฟม หรือมีแต่ราคาสูง

2. ผู้ประกอบการและผู้บริโภคบางส่วน ยังไม่ตระหนักต่อความเสี่ยง และ 
ยังเห็นเป็นภัยไกลตัว 

5. ข้อมูลด้านพิษภัยและโทษของโฟมต่อสุขภาพ ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 
ท าให้เกิดปัญหาการตอบข้อโต้แย้ง

4. องค์กรระดับใหญ่ต้องรออนุมัติการเปลี่ยนภาชนะจากส่วนกลาง
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เสริมความรู้

สร้างองค์กรต้นแบบ

ขยายพื้นที่ปลอดโฟม

 จัดประชุมวิชาการ/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ 
 จัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวงกว้าง 

 จัดพิธีลงนามความร่วมมือ/ประกาศความร่วมมือของ
หน่วยงาน/ภาคีที่เกี่ยวข้อง 

 จัดเวทียกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรและชุมชน          
ผ่านเกณฑ์ “ปลอดโฟม”

 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย อาทิ  
เช่น  ตลาดประชารัฐ กิจกรรม “ท าความดีด้วยหัวใจ 
ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ของ สนง.ทสจ.สข. 

 ขยายพื้นที่เป้าหมายที่เน้นการมีส่วนร่วมของส่วนท้องถิ่น
ร่วมกับผู้ประกอบการค้าอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค 
เช่น ตลาด/มหกรรม/เทศกาลอาหาร/ถนนคนเดิน 



เป้าหมายตัวชี้วัด No Foam ปี 2562
ระดับความส าเร็จการด าเนินงานเสริมสร้าง

องค์กร/ชุมชน ปลอดโฟมของทุก คปสอ. 
เท่ากับหรือมากกว่าระดับ 4

สสอ. 

โรงพยาบาล

รพสต.

องค์กรเป้าหมายของอ าเภอ ปี 2561 ผ่านเกณฑ์ “ปลอดโฟม” 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 และมีตลาด/มหกรรม/เทศกาลอาหาร/
ถนนคนเดิน ผ่านเกณฑ์  “ปลอดโฟม”  เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 แห่ง

โรงพยาบาลทุกแห่ง (รวม PCU/CMU) มีองค์กรหรือชุมชน
ผ่านเกณฑ์ “ปลอดโฟม” เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ร้อยละ 70  มีองค์กรหรือ
ชุมชนผ่านเกณฑ์ “ปลอดโฟม” เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 แห่ง

คปสอ.



หน่วยงานหลัก : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
หน่วยงานร่วม : ฝ่ายอาหาร ยาฯ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

สถานการณ์
ข้อมูลพื้นฐาน

กลยุทธ์/มาตรการ

กิจกรรมหลัก

ระดับความส าเร็จ

ไตรมาส 1

คปสอ.ทุกอ ำเภอ ได้รับเอกสำร
แสดงรำยละเอียดตัวช้ีวัดตำมค ำ
รับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรกำร

เสริมสร้ำงองค์กร/ชุมชนปลอดโฟม
ประจ ำปี 2562

ไตรมาส 2

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
เสริมสร้ำงองค์กร/ชุมชน ปลอด
โฟม ของ คปสอ. แต่ละอ ำเภอ ไม่
น้อยกว่ำระดับ 3 (โดยคิดจำก
ค่ำเฉลี่ยของ 3 ตัวช้ีวัดย่อย)

ไตรมาส 3

ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสรำ้ง
องค์กร/ชุมชน ปลอดโฟม ของ 
คปสอ. แต่ละอ ำเภอ ไม่น้อยกว่ำ

ระดับ 3.5
(คิดจำกค่ำเฉลี่ยของ 3 ตัวช้ีวัดย่อย)

ไตรมาส 4

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
เสริมสร้ำงองค์กร/ชุมชน ปลอด
โฟม ของ คปสอ. แต่ละอ ำเภอ 

ไม่น้อยกว่ำระดับ 4
(คิดจำกค่ำเฉลี่ยของ 3 ตัวช้ีวัดย่อย)

จัดประชุมวิชำกำร/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้ำน
วิชำกำร
 จัดท ำส่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ทำงวงกว้ำง 

สสจ.สงขลำ ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ลด ละเลิก กำรใช้โฟมบรรจุอำหำร อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง  มำตั้งแต่ปี 2558 – ปี 2561 ผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ 
สถำนบริกำรสำธำรณสุขในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ในจังหวัดสงขลำทุกแห่ง รวม  216  แห่ง  ร่วมกันประกำศเป็นพื้นที่ปลอดโฟม 100 % 
เสริมสร้ำงหน่วยงำนนอกสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขในจังหวัดสงขลำ  361 แห่ง  (เฉพำะปี 2561 309 แห่ง)  จ ำแนกเป็นประเภทองค์กร   354 องค์กร 

คิดเป็นร้อยละ  98.06 และ ประเภทชุมชน 7 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 1.94
องค์กร/ชุมชน ผ่ำนเกณฑ์ข้อก ำหนด จ ำแนกเป็น ระดับทอง 256 แห่ง (ร้อยละ 70.91) ระดับเงิน 69 แห่ง (ร้อยละ 19.11) ระดับทองแดง 36 แห่ง (ร้อยละ 9.97)

ระดับความส าเร็จการด าเนินงานเสริมสร้างองค์กร/ชุมชน ปลอดโฟม ของทุก คปสอ. เท่ากับหรือมากกว่าระดับ 4
องค์กรเป้าหมายของอ าเภอ ปี 2561 ผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 และมีตลาด/มหกรรม/เทศกาลอาหาร/ถนนคนเดิน  ผ่านเกณฑ์ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 แห่ง
โรงพยาบาลทุกแห่ง (รวม PCU / CMU)    มีองค์กรหรือชุมชนผ่านเกณฑ์ “ปลอดโฟม” เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 2 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ร้อยละ 70  มีองค์กรหรือชุมชนผ่านเกณฑ์ “ปลอดโฟม” เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 แห่ง

ประเด็น PA
จังหวัดสงขลาปลอดโฟม (No Foam)

มาตรการที่ 1 เสริมความรู้ มาตรการที่ 2 สร้างองค์กรต้นแบบ มาตรการที่ 3 ขยายพื้นที่ปลอดโฟม

จัดพิธีลงนำมควำมร่วมมือ/ประกำศควำม
ร่วมมือของหน่วยงำน/ภำคีที่เกี่ยวข้อง 
จัดเวทียกย่องและเชิดชเูกียรติองค์กรและ
ชุมชน ผ่ำนเกณฑ์ “ปลอดโฟม”

บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำน/ภำคีเครือข่ำยที่
มีเป้ำประสงค์ไปในทิศทำงเดียวกัน อำทิเช่น ตลำด
ประชำรัฐโดยศูนย์ด ำรงธรรม /สนง.ทสจ.สข. ที่
ด ำเนินกำรกิจกรรม “ท ำควำมดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ 
ลดใช้ถุงพลำสติก” / พชอ.ที่ก ำหนดประเด็นกำรจัดกำร
ขยะต้นทำงเป็นอันดับ 1 เป็นต้น
ขยำยพ้ืนที่เป้ำหมำยที่เน้นกำรมีส่วนร่วมของส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับผู้ประกอบกำรค้ำอำหำรและคุ้มครอง
ผู้บริโภค เช่นตลำด/มหกรรม/เทศกำลอำหำร/ถนนคนเดิน 



จ านวน รพ.ทั้งหมด 19 แห่ง

ดีมาก 40%(5 แห่ง)

ดีมาก Plus 1 แห่ง

GREEN&CLEAN Hospital

เป้าหมาย ปี 2562 

โอกาสพัฒนา : พัฒนา ระบบขยะติดเชื้อ/เฝ้า
ระวังคุณภาพน้ าดืม่ สร้างเครือข่ายสู่ชุมชน

กลวิธี : ประเมินรพ.ทุกแห่งและรพ.สต. 1 แห่ง/อ.,จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้

ผลงาน ปี 61
รพ.ผ่านเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

ระดับดีมาก : 7 แห่ง(36.8%) 
หาดใหญ่ เทพา บางกล่ า สะบ้าย้อย คลองหอย
โข่ง ควนเนียง สทิงพระ

ระดับดี : 9 แห่ง(47.4%) 
ระโนด สิงหนคร ปาดังเบซาร์ ธัญรักษ์ สงขลา 
สะเดา สมเด็จฯ กระแสสินธุ์ นาหม่อม

ระดับพื้นฐาน : 3 แห่ง(15.8%)
รัตภูมิ จะนะ  จิตเวช    

4



แผนงาน/โครงการ ปี 2562

-ประชุมช้ีแจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน  
-ลงพื้นที่ประเมิน แนะน าการพัฒนา
ประเมินระดับดีขึ้นไป และประเมินศูนย์เรียนรู้  

GREEN&CLEAN Hospital

กลไกการขับเคลื่อน

จังหวัดขับเคลื่อนการด าเนินงานระดับอ าเภอ

-อ าเภอขับเคล่ือนการด าเนินงานระดับต าบล, รพ.สต.พัฒนาตามเกณฑ์
-รพ.พัฒนาตนเองตามเกณฑ์

ระดับจังหวัด
ระดับอ าเภอ




