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กรณีปกต ิปีงบประมาณ 2562
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ประเด็นในการตรวจราชการและนเิทศงาน (6 ประเด็นหลกั/9 KPIs)

ประเด็น จ านวนตวัชีว้ดั

1. กลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั (Mother & Child Health) 2

2. GREEN & CLEAN Hospital 1

3. กลุม่วยัสงูอายุ 1

4. NCD 1

5. ระบบตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ 1

6. กลุม่วยัเรยีน/วยัรุน่ 1

ประเด็นเพิม่เตมิ 2

รวม 9



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

ขอ้ชืน่ชม

o มรีะบบ Seamless referral system  ทีแ่ทจ้รงิ
(แมข่า่ย รพ.ตรงั และ รพ.หว้ยยอด)

o แนวคดิใหมท่ีน่า่สนใจ : MCH Board ระดบัต าบล 
ต.ปากแจม่ ต.ในเตา อ.หว้ยยอด
โดยมเีครอืขา่ย (คร,ู อบต., อสม. เป็นคณะกรรมการ )



รอ้ยละการคดักรองภาวะเสีย่งทางอายรุกรรมในหญงิต ัง้ครรภ ์
ปี 2561-2562
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ปี 61 คดักรองหญงิต ัง้ครรภร์ายใหม่ = 3,833 ราย พบหญงิต ัง้ครรภภ์าวะเสีย่ง
ท ัง้หมด 393  ราย =  10.02
ปี 62 คดักรองหญงิต ัง้ครรภร์ายใหม ่= 787 ราย พบหญงิต ัง้ครรภภ์าวะเสีย่ง
ท ัง้หมด 115  ราย =  14.45



รัษฎา

ห้วยยอด
วังวิเศษ

สิเกา

กันตัง

นาโยงเมืองตรัง

ย่านตาขาว

ปะเหลียนหาดส าราญ

อ าเภอ

รอ้ยละการดแูลหลงัคลอด
3 คร ัง้ตามเกณฑ์

B A รอ้ยละ

เมอืงตรงั 253 172 67.98

กนัตงั 155 100 64.52

ยา่นตาขาว 123 97 78.86

ปะเหลยีน 144 88 61.11

สเิกา 85 33 38.82

หว้ยยอด 176 137 77.84

วงัวเิศษ 89 58 65.17

นาโยง 122 86 70.49

รษัฎา 67 45 67.16

หาดส าราญ 31 17 54.84

รวม 1,245 833 66.91

รัษฎา

ห้วยยอด
วังวิเศษ

สิเกา

กันตัง

นาโยงเมืองตรัง

ย่านตาขาว

ปะเหลียน

อ าเภอ

รอ้ยละหญงิต ัง้ครรภไ์ดร้บั
ยาเม็ดเสรมิไอโอดนี

ธาตเุหล็กและกรดโฟลกิ

B A รอ้ยละ

เมอืงตรงั 843 439 52.08

กนัตงั 413 250 60.53

ยา่นตาขาว 282 232 82.27

ปะเหลยีน 320 241 75.31

สเิกา 302 196 64.9

หว้ยยอด 683 383 56.08

วงัวเิศษ 180 168 93.33

นาโยง 166 157 94.58

หาดส าราญ 72 68 94.44

รษัฎา 248 163 65.73

รวม 3,509 2,297 65.46

พบวา่ : พท.มกีารด าเนนิการ แตไ่มไ่ดล้งบนัทกึขอ้มลู และขาดความเขา้ใจในการบนัทกึ ,
ทีม่า : HDC  31 มกราคม 62 เวลา; 6.00น

ร้อยละ 91-100

ร้อยละ 81-90
ร้อยละ 80.00

ร้อยละ 75-100

ร้อยละ 65-74.9
ร้อยละ 65.00

หาดส าราญ

รอ้ยละหญงิต ัง้ครรภไ์ดร้บัยาเม็ดเสรมิ
ไอโอดนี  ธาตเุหล็ก และกรดโฟลกิ

(เป้าหมาย รอ้ยละ 100)

รอ้ยละการดแูลหลงัคลอด 3 คร ัง้
ตามเกณฑ ์(เป้าหมายรอ้ยละ  75)



ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ

1.การขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน
MCH Board ระดบัจงัหวดัคอ่นขา้งชา้

2.MCH Board ระดบัอ าเภอ/ต าบล 

1.MCB board จงัหวดั ใหด้ าเนนิการ
ตามแผนประชุมทีก่ าหนด ในเดอืน 
กมุภาพนัธ์
2.ควรดงึเครอืขา่ยรว่มวางแผน และ
แกป้ญัหาใน พท. รว่มกนั 

2.ทมีน าระดบัจงัหวดัไมไ่ดด้ าเนนิการ
ซอ้มสถานการณ์ภาวะวกิฤตทิางสตู ิ

(PPH,PIH,Eclampsia)

1.ทกุรพ.ตอ้งซอ้มสถานการณ์ภาวะ
วกิฤตทิางสตูอิยา่งนอ้ย ทกุ3เดอืน 
2.จงัหวดัท าแผนใหท้มีจงัหวดันเิทศ 
รพช.ในการซอ้มวกิฤตทิางสตู ิ

3.การเยีย่มหลงัคลอด   ต า่กวา่เป้าหมาย
(75) รอ้ยละ 66.97  อ าเภอสเิกา      
รอ้ยละ 38.83
- มมีารดาตายหลงัคลอด 
- ขาดความเขา้ใจในการลงบนัทกึขอ้มลู

-จงัหวดัจดัชีแ้จงท าความเขา้ใจในการ
ลงบนัทกึขอ้มลูในการเยีย่มหลงัคลอด
และมกีารก ากบัตดิตามกบั บคุลากร
ทกุระดบั

4 การรบัรองมาตรฐานอนามยัแมแ่ละ
เด็ก
*รพช.อยูร่ะหวา่งการเตรยีมความพรอ้ม
รบัรองRe–Accredit มาตรฐานอนามยั
แมแ่ละเด็ก 9 แหง่

- รพช. Key online ประเมนิตนเอง
mchlisthailand.anamai.moph.go.th
ทมีประเมนิระดบัจงัหวดัลงรบัรอง
Accredit มาตรฐานอนามยัแมแ่ละเด็ก  
ตามแผนใหเ้สร็จสิน้ในไตรมาส 3 

1 ราย , MMR=63.05

หวัขอ้   : 1.1 การพฒันาสขุภาพ กลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั
ตวัชีว้ดั : 1 อตัราสว่นการตายมารดาไทย ( เป้าหมาย : ไมเ่กนิ 35 ตอ่การเกดิมชีพีแสนคน )

รัษฎา

ห้วยยอด
วังวิเศษ

สิเกา

กันตัง

นาโยง
เมืองตรัง

ย่านตาขาว

หาดส าราญ ปะเหลียน

หญิงตั้งครรภ์ เฉลี่ย 5,700 รายต่อปี



Small success ผลการด าเนนิงาน

1.มขีอ้มลู วเิคราะหแ์ละแนวทางแกไ้ข            1. มขีอ้มลู ปี61-62ยงัไมไ่ดน้ าขอ้มลูมาวเิคราะห์

2.มรีะบบการจดัเก็บและตดิตามขอ้มลู 2.ทกุรพ.มกีารจดัเก็บขอ้มลูภาวะเสีย่งในหญงิต ัง้ครรภ์ แตย่งั
ขาดการท าทะเบยีนตดิตามขอ้มลูความเสีย่งอยา่งเป็นระบบ

3 มมีาตรการขอ้เสนอเชงินโยบาย
ถา่ยทอดสูก่ารปฏบิตั ิ            

3. มกีารประชมุขบัเคลือ่นงานแมแ่ละเด็ก ก าหนดใหใ้ช ้
standing order PPH PIH 

4.ปรบัปรงุคณุภาพ ประสทิธภิาพงานระบุ
ถงึปจัจยัเสรมิทีท่ าใหบ้รรลเุป้าหมาย 

4.โรงพยาบาลทกุแหง่อยูร่ะหวา่งการประเมนิตนเองตาม
มาตรฐานมาตรฐานงานอนามยัแมแ่ละเด็ก  Online  และทมี
จงัหวดัมแีผนประเมนิในเดอืน ก.พ.

5. แผนปฏบิตักิาร (Action plan) 5. มแีผนการพฒันาศกัยภาพ, พฒันา Seamless referral 
system ,จดัZoningสตูแิพทย์

6.การบรหิารจดัการเพือ่ลดการตายมารดา6. มกีารประชมุ Dead  case conferenceระดบัจงัหวดั และเขต 

7.ประชุม MCH board 3 เดอืน 1 คร ัง้ 7. มแีผน แตย่งัไมไ่ดป้ระชุมในไตรมาส 1 



ครอบคลมุตรวจพฒันาการ สงสยัลา่ชา้ ตดิตามได้

 มากกวา่รอ้ยละ 20  
 รอ้ยละ 10.1–19.9 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 10

 ตดิตามได ้รอ้ยละ90.1-100 

 ตดิตามได ้รอ้ยละ70-90 

 ตดิตามได ้ต า่กวา่รอ้ยละ70  

 สมวยัมากกวา่รอ้ยละ 85  

 รอ้ยละ 80- 84.99

ต า่กวา่รอ้ยละ 80

 ครอบคลมุรอ้ยละ 90.1-100

 รอ้ยละ 80 - 90

ต า่กวา่รอ้ยละ 80

สมวยัท ัง้ส ิน้

หวัขอ้ : 1 การพฒันาสขุภาพ กลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั
ตวัชีว้ดั : 2 รอ้ยละของเด็กอาย ุ0 – 5 ปี มพีฒันาการสมวยั (เป้าหมาย : รอ้ยละ 85)

รอ้ยละของเด็ก อาย ุ0 - 5 ปี สงูดสีมสว่น ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 57 และสว่นสงูเฉลีย่ทีอ่าย ุ5 ปี 
(เพศชาย 113 เซนตเิมตร / เพศหญงิ 112 เซนตเิมตร)

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่28 มกราคม 2562
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 มากกวา่รอ้ยละ 20  
 รอ้ยละ 10.1–19.9 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 10

 ตดิตามได ้รอ้ยละ90.1-

100 

 ตดิตามได ้รอ้ยละ70-90 

 ตดิตามได ้ต า่กวา่รอ้ยละ70  

 สมวยัมากกวา่รอ้ยละ 85  

 รอ้ยละ 80- 84.99

ต า่กวา่รอ้ยละ 80

 ครอบคลมุรอ้ยละ 90.1-100

 รอ้ยละ 80 - 90

ต า่กวา่รอ้ยละ 80

ขอ้มลูพฒันาการเด็กปฐมวยั  
จงัหวดัตรงั  ต.ค. - พ.ย. 61

อ าเภอ
รอ้ยละ

การคดักรอง
รอ้ยละ

สงสยัลา่ชา้
รอ้ยละ
ตดิตามได้

รอ้ยละ
พฒันาการสมวยั

เมอืงตรงั 93.77 20.09 94.24 98.84

กนัตงั 98.81 24.95 95.16 98.39

ยา่นตาขาว 98.95 24.34 92.39 97.88

ปะเหลยีน 89.65 38.87 88.41 95.49

สเิกา 97.14 31.37 87.50 96.08

หว้ยยอด 98.68 33.56 100.00 99.78

วงัวเิศษ 95.53 30.77 84.78 95.32

นาโยง 93.03 25.11 100.00 99.56

รษัฎา 99.48 26.04 98.00 98.44

หาดส าราญ 98.18 22.22 87.50 97.22

จงัหวดัตรงั 95.96 27.36 93.23 97.94

เขต 12 82.95 27.28 77.85 93.76

ประเทศ 73.11 23.56 72.58 93.33



มากระตุน้ 10 คน
( 35.71 % )

+/- Loss Loss 

ทมีา : HDC ณ วนัที ่ 29 มกราคม 2562

อยูร่ะหวา่งการตดิตาม 14 คน

(50% )
ตดิตามไมไ่ด ้4 คน
(14.28% )

รอ้ยละ 40 ของเด็กพฒันาการลา่ชา้ไดร้บัการกระตุน้พฒันาการดว้ย TEDA 4I

สง่ตอ่ทนัทีจ่ากการคดักรองดว้ยเครือ่งมอื DSPM 1 จ านวน 17 ราย
ไมส่มวยัหลงักระตุน้ DSPM 2 จ านวน  11 ราย

เด็กพฒันาการลา่ชา้
ท ัง้หมด 28 ราย

รอบแรก

เป้าหมาย รอ้ยละของเด็กพฒันาการลา่ชา้ไดร้บัการกระตุน้ ดว้ย TEDA 4I รอ้ยละ 60ปี 2562

กระตุน้
อยูร่ะหวา่งการตดิตาม
ไมพ่บลา่ชา้(ควรทบทวน)
ขาดการตดิตาม

รษัฎา

หว้ยยอด

วงัวเิศษ

สเิกา

กนัตงั

นาโยง
เมอืงตรงั

ยา่นตาขาว

หาด
ส าราญ

ปะเหลยีน



สิง่ทีพ่บ ขอ้เสนอแนะ

- บางต าบลคน้พบเด็กสงสยัลา่ชา้ใน
ครัง้แรก สงู แตห่ลังตดิตาม 30 วัน
สมวัย (เขม้ครัง้แรก ปลอ่ยครัง้ที่ 2)
- ขาดการควบคมุ ก ากบั ตดิตามอยา่ง
ตอ่เนือ่ง 

- สุม่ประเมนิมาตรฐานการประเมนิ
พัฒนาการ (จังหวัดมแีผนแลว้)
- พัฒนาระบบการสือ่สารระหวา่ง รพ.สต.
กบั รพช. รพท. รพศ.ทัง้การสง่ตอ่และ
ดแูลตอ่เนือ่ง เพือ่เชือ่มตอ่ระบบการ
ด าเนนิงานดแูลพัฒนาการเด็กลา่ชา้
- ระดับจังหวัดควรตรวจสอบขอ้มลู ดว้ย
Data Exchangeและสง่กลับในระดบั
รพช. เพือ่ตดิตามเด็กเขา้สูร่ะบบ 
การดแูลชว่ยเหลอื



สงูดสีมสว่น

การเฝ้าระวงัการเจรญิเตบิโตเด็ก อาย ุ0 - 5 ปี 
จงัหวดัตรงั (ไตรมาส 1)

 รอ้ยละ 57ขึน้ไป
 รอ้ยละ 48 – 56.99
ต า่กวา่รอ้ยละ 48

การคดักรอง

 รอ้ยละ 80 ขึน้ไป
 รอ้ยละ 50 – 79.99
ต า่กวา่รอ้ยละ 50

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่28 มกราคม 2562

สเิกา

รษัฎา

หว้ยยอด
วงัวเิศษ

กนัตงั

นาโยง
เมอืงตรงั

ยา่นตาขาว

หาด
ส าราญ

ปะเหลยีน
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หว้ยยอด
วงัวเิศษ

กนัตงั

นาโยง
เมอืงตรงั

ยา่นตาขาว

หาด
ส าราญ

ปะเหลยีน



เตีย้ ผอม มภีาวะอว้น

 นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10  

 รอ้ยละ 10.1-12.00

รอ้ยละ 12 ขึน้ไป

 นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10  
 รอ้ยละ 10.1-12.00
รอ้ยละ 12 ขึน้ไป

ภาวะทพุโภชนาการ  เด็ก อาย ุ0 - 5 ปี
จงัหวดัตรงั (ไตรมาส 1)

 นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5  

 รอ้ยละ 5-6.99

รอ้ยละ 7 ขึน้ไป

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่28 มกราคม 2562
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เมอืงตรงั

ยา่นตาขาว

หาด
ส าราญ

ปะเหลยีน



รอ้ยละการคดักรองโภชนาการเด็กปฐมวยั ปี 2561-2562 งวดท1ี   ( >=80%)

รอ้ยละเด็กปฐมวยัสงูดสีมสว่น จงัหวดัตรงั ปี 2561-2562 งวดที1่ ( >=57%) 
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รอ้ยละเด็กปฐมวยัเตีย้ ปี 2560-2562 (งวด1 ) <10%

รอ้ยละเด็กปฐมวยัผอม ปี 2560-2562 (งวด1 ) <5%
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ปี 60

ปี 61

ปี 1/62

10%

5%



รอ้ยละเด็กปฐมวยัมภีาวะอว้น ปี 2559-2562 (งวด1 ) <10%
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กระบวนการท างาน

 พฒันาระบบบรกิาร  ฟ้ืนฟคูวามรูก้บักบับคุลากร
 สรา้งเสรมิความเขม้แข็งของชุมชน

- น ารอ่งงานสง่เสรมิสขุภาพเด็กปฐมวยัแบบคณุภาพ (ครบวงจร) 
ใน 3 อ าเภอ คอื วงัวเิศษ  รษัฎา หาดส าราญ
- การสง่เสรมิการเลน่ และ การอา่น ในอ าเภอหาดส าราญ   

การท างานรว่มมอืกบัภาคเีครอืขา่ย ท ัง้ในกระทรวงสาธารณสขุ และ 
นอกกระทรวง 
- การประเมนิ ศพด.
- การพฒันาโรงครวั โรงอาหาร ออ่นหวาน ใน ศพด. และ โรงเรยีน 
เพือ่แกป้ญัหา โภชนาการ  และ ฟนัผ ุในเด็กปฐมวยั และ วยัเรยีน

“เพยีงพอตอ่การสง่เสรมิสขุภาพเด็กปฐมวยั”



สิง่ทีพ่บ ขอ้เสนอแนะ

-บางอ าเภอเด็กมภีาวะทพุโภชนาการสงู 
-เด็กเตีย้ เด็กผอม  อว้น และขาดการ
น าขอ้มลูการเจรญิเตบิโตมาวเิคราะห์
แกปั้ญหา

- ทบทวนขอ้มลูวเิคราะหส์าเหตภุาวะ
ทพุโภชนาการน ามาแกปั้ญหา เชน่
- พฤตกิรรมการเลีย้งด ู???
- ปัญหาชอ่งปาก ???
- ป่วยเป็นโรค ???
- ฯลฯ ???



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

ทีม่า รายงานจาก สสจ.ตรงั ณ วนัที ่25 มค. 62

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

ทกุจงัหวดัมแีผนในการ

ขบัเคลือ่น และประเมนิ

(Re-accreditation) 

โรงพยาบาล GREEN & 

CLEAN Hospital

1. โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์

ระดบัพืน้ฐานขึน้ไปรอ้ยละ 

100

2. โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์

ระดบัดขี ึน้ไป รอ้ยละ 80

โรงพยาบาลผา่น

เกณฑร์ะดบัดขี ึน้

ไป รอ้ยละ 85

1. โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์             

ระดบัดมีากขึน้ไป รอ้ยละ 40

2. โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์ 

ระดบัดมีากPlusอยา่งนอ้ย

จงัหวดัละ 1 แหง่

ระดบัจงัหวดั
- มแีผนในการขบัเคลือ่นและประเมนิโรงพยาบาลGREEN&CLEAN 

Hospital

- มกีารจัดตัง้คณะกรรมการ GREEN & CLEAN Hospital ระดบั

จังหวัด

- มแีผนพัฒนาความรูแ้กผู่รั้บผดิชอบงานทกุระดับ (รพ., สสอ. และ 

รพ.สต.)

ระดบัโรงพยาบาล
- รพ.ทกุแหง่มแีผนการด าเนนิงานGREEN&CLEAN Hospital

- รพ.ทกุแหง่มกีารประเมนิตนเองและแจง้ใหจั้งหวัดทราบ

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ
ผลการด าเนนิงาน
เป้าหมาย 11 แหง่

ระดบั
ดมีาก

3 แหง่
(27.27)

ระดบัดี 3 แหง่ 
(27.27)

ระดบั
พืน้ฐาน

5 แหง่
(45.45)

รษัฎา

หว้ยยอด
วงัวเิศษ

สเิกา

กนัตงั

นาโยง
เมอืงตรงั

ยา่นตาขาว

หาด
ส าราญ

ปะเหลยีน



ก าหนดเป้าหมาย
ในการด าเนนิงานปี 

2562

การประเมนิรบัรอง เป้าหมาย

ระดบัดมีากPlus 4 แหง่ ไดแ้ก ่รพ.กนัตัง รพ.ปะเหลยีน รพ.ตรัง และรพ.โรคผวิหนังเขตรอ้น จังหวัดตรัง

ระดบัดมีาก 2 แหง่ ไดแ้ก ่รพ.วงัวเิศษ และรพ.สเิกา

ระดบัดหีรอืสงูกวา่ ทกุแหง่ทีเ่หลอื

ปญัหา/ขอ้จ ากดั ขอ้เสนอแนะ
รพ.บางแหง่ขาดการรายงานขอ้มลูปรมิาณมลูฝอย
ตดิเชือ้ลงในโปรแกรมก ากับการขนสง่มลูฝอยตดิ
เชือ้ทีเ่ป็นปัจจบุนั

- โรงพยาบาลตอ้งลงขอ้มลูในโปรแกรมก ากับการขนสง่มลูฝอยตดิเชือ้ที ่
website http://apps.hpc.go.th/waste/  ใหค้รบถว้นภายใน 30 วัน เพือ่
ใชใ้นการควบคมุตรวจสอบปรมิาณมลูฝอยตดิเชือ้จากแหลง่ก าเนดิถงึแหลง่
ก าจัด

มลูฝอยตดิเชือ้ของรพ.สต. พบวา่บางอ าเภอใชร้ถ
เก็บขนไมไ่ดม้าตรฐานและขาดขอ้มลูปรมิาณมลู
ฝอยตดิเชือ้ของรพ.สต.บางแหง่ 

- รพ.แมข่า่ยควรใหบ้รกิารเก็บขนมลูฝอยตดิเชือ้ของ รพ.สต.เพือ่ใหไ้ดต้าม
มาตรฐานหรอืจัดรปูแบบการเก็บขนมลูฝอยตดิเชือ้ทีม่คีวามปลอดภัยตาม
มาตรฐาน
- รพ.สต. ทกุแหง่ใหบ้นัทกึปรมิาณมลูฝอยตดิเชือ้เพือ่สง่ให ้รพ.แมข่า่ย
รายงานขอ้มลูในโปรแกรมก ากบัการขนสง่มลูฝอยตดิเชือ้



97.31)

95.97

3.12

0.91

หวัขอ้ : 3 การพฒันาสขุภาพ กลุม่ผูส้งูอายุ
ตวัชีว้ดั : 4 รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบ Long Term Care ผา่นเกณฑ ์

(เป้าหมายรอบ 6 เดอืน : รอ้ยละ 55)

สถานการณ์

ผูส้งูอายุ

ทีม่า ขอ้มลูจาก HDC ณ 27 ม.ค. 62      

ผลการด าเนนิงาน LTC

ตรงั เขต ประเทศ

เป้าหมาย
รอบ 1 

รอ้ยละ 55

ต าบลท ัง้หมด 87 565 7,255

ต าบลทีส่มคัรเขา้รว่ม
โครงการ

39 333 5,701

รอ้ยละความครอบคลมุ 44.83 58.94 78.43

ต าบล LTCผา่นเกณฑ์ 32 310 5,158

รอ้ยละต าบล LTC ผา่น
เกณฑ์

36.78 54.86 71.09

รษัฎา
(60%)

หว้ยยอด
(43.75%)

วงั
วเิศษ   
(20%)

สเิกา
(60%)

กนัตงั
(28.75)

นาโยง
(40%)

เมอืงตรงั
(26.6%)

ยา่นตาขาว(50%)

หาด
ส าราญ
(66.6%)

ปะเหลยีน (25%)

จ.ตรงั ผูส้งูอายุ 86,446 คน 
คดิเป็น รอ้ยละ    17.3
เขต12 รอ้ยละ    15.02 
ประเทศ รอ้ยละ  18.09

ทีม่า: รายงานการตดิตามงาน LTC สสจ. ตรงั

ต าบล LTC
 ≥ รอ้ยละ 55
 รอ้ยละ 50 –54.99
< รอ้ยละ 50



ปญัหาอปุสรรค / ขอ้คน้พบ โอกาสพฒันา

ขาด Care Manager 
- มกีารโยกยา้ย,ลาออก  4 แหง่)
- ต าบล ทีส่มคัรเขา้รว่มโครงการ
ใหม ่ยงัไมม่ ีCM, CG

- สสจ.ส ารวจ ศอ.12 สนบัสนนุการ
อบรม CM ใหมแ่ละทดแทน

กระบวนการขบัเคลือ่น LTC 
- 3 ต าบล อยูร่ะหวา่งรอเสนอ Care

Plan
- อปท. ยงัไมม่ ัน่ใจระเบยีบการ
ด าเนนิงาน

- ศอ. 12 ประสานสปสช.เขต 12
ลงพืน้ที่
- สสจ.จดัทมีพีเ่ลีย้ง ระหวา่ง
ทอ้งถิน่และสธ. ลงพืน้ที ่ที่
ด าเนนิการลา่ชา้
- สสจ.,สสอ. ก ากบัตดิตาม
ความกา้วหนา้ ในทีป่ระชุมทกุเดอืน

สถานการณ์ ความครอบคลมุ
- หลายอ าเภอ เร ิม่มสีดัสว่น
ประชากรผูส้งูอายสุงูข ึน้ และไมม่ี
ระบบ LTC รองรบัในชุมชน (อ.เมอืง, 
นาโยง, ยา่นตาขาว)
- ความครอบคลมุต าบล LTC รอ้ยละ

44.83
- อ าเภอทีพ่บวา่มผีูส้งูอายพุงึพงิสงู 
(อ. วงัวเิศษ ต.อา่วตง, อ.สเิกา 

ต.นาเมอืงเพชร)

- เพิม่ความครอบคลมุการ
ด าเนนิงานต าบล LTC โดยศอ.12 
สนบัสนนุการอบรม CM ใหม่
- ทกุอ าเภอ ควรเนน้กจิกจิกรรม
สง่เสรมิป้องกนัใน ผส.กลุม่ 1 “ไม่
ลม้ ไมล่มื ไมซ่มึเศรา้ กนิขา้ว
อรอ่ย” ผา่นชมรม ผส. และชุมชน

- ต าบลทีม่กีารด าเนนิงาน LTC 
ควรเนน้การพฒันาคณุภาพตาม 7 
องคป์ระกอบอยา่งตอ่เนือ่ง
- พฒันาศกัยภาพ CM การใชง้าน 
โปรแกรม LTC

นวตักรรม / พืน้ทีเ่ดน่

ชมรม/รร. ผูส้งูอายุ : สถาบนัพฒันาชราบาล 

ทต.สเิกา อ.สเิกา

โรงเรยีนผูส้งูอายวุถิพีทุธ : ทต.คลองปาง,

รพ.สต.คลองปาง อ.รษัฎา

พืน้ทีต่น้แบบการดแูลผูส้งูอายุ : โรงพยาบาลตรงั 

(กลุม่การพยาบาลชุมชน), เทศบาลนครตรงั ต าบล 

LTC ดเีดน่ ระดบัเขตสขุภาพที ่12 

 การมอบเครือ่งมอืดแูลผูส้งูอายแุกผู่ด้แูล

 การดแูลทนัตสขุภาพชอ่งปากผส.กลุม่พงึพงิ 

 นวตักรรม Google Map จดุพอยท์

พบบา้น บรกิารชุมชน

(ไดร้บัการคดัเลอืก น าเสนอใน HA Forum)

 ก าลงัจะเปิด Day Care ผูส้งูอาย ุ

(MOU ระหวา่งรพ.ตรงัและทน.ตรงั)

 รพ.มกีารขบัเคลือ่นวดัสง่เสรมิสขุภาพ

มกีารจดัต ัง้ศนูยใ์หย้มืกายอปุกรณ์

ดแูลสขุภาพพระสงฆ ์ณ วดัประสทิธชิยั



Small success ผลการด าเนนิงาน

1. เรง่รดัการคดักรอง DM ใน
ประชากรอาย ุ35 ปีขึน้ไป

2. มขีอ้มลูกลุม่เสีย่งเบาหวาน
และปจัจยัเสีย่งในปีทีผ่า่นมา

3. กลุม่เสีย่งเบาหวานปีทีผ่า่นมา
ไดร้บัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
เพือ่ลดเสีย่งและตรวจระดบั
น า้ตาลซ า้ ≥รอ้ยละ 30

1. อยูร่ะหวา่งการด าเนนิงานคดักรอง และบนัทกึ
ขอ้มลูลงใน JHCIS/HosXP (ผลการคดักรอง 
DM ภาพรวมจงัหวดั รอ้ยละ 75.76)

2. มกีารใชข้อ้มลูกลุม่เสีย่งและปจัจยัเสีย่ง ของ
ปีทีผ่า่นมาในการวางแผนการด าเนนิงานปี 2562

3. กลุม่เสีย่งเบาหวานปีทีผ่า่นมาไดร้บัการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่ลดเสีย่งและตรวจระดบั
น า้ตาลซ า้ รอ้ยละ 79.36

ประเด็นที ่4 NCD
ตวัชีว้ดัที ่5.1 : อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่งเบาหวาน(≤ รอ้ยละ 2.05) 
และไดร้บัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและตรวจระดบัน า้ตาลซ า้ (≥รอ้ยละ 90) 

ขอ้มลู HDC ณ วนัที ่29 ม.ค. 62



ประเด็นที ่4 NCD (ตอ่)
ตวัชีว้ดัที ่5.1 : อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่งเบาหวาน(≤ รอ้ยละ 2.05) และ
ไดร้บัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและ ตรวจระดบัน า้ตาลซ า้ (≥รอ้ยละ 90)

สถานการณ์เบาหวาน

- การคดักรอง DM ในประชากร
อาย ุ35 ปีข ึน้ไป ปี 59 – 61
มแีนวโนม้เพิม่ข ึน้ ผลงานปี 61 
= รอ้ยละ 94.12
(ภาพประเทศ DM = รอ้ยละ 86.48)

- อตัราการตรวจระดบัน า้ตาลซ า้
ในกลุม่เสีย่งเบาหวาน ผลงานปี
61 = รอ้ยละ 95.61
(ภาพประเทศ = รอ้ยละ 92.78)

- อตัราป่วยเบาหวานรายใหมจ่าก
กลุม่เสีย่ง ปี 59 – 60 ลดลงแต่
เพิม่ข ึน้ในปี 61 ผลงาน = รอ้ยละ 
1.95

(ภาพประเทศ ผลงานปี 2561 
รอ้ยละ 1.99)

อ าเภอ
Pre-DM ปีที่

ผา่นมา (คน)

Pre-DM ตรวจน า้ตาลซ า้
(เป้าหมาย ≥ 30 % )

(คน) %

เมอืงตรัง 6,201 3,766 60.73

กนัตัง 3,345 2,539 75.90

ยา่นตาขาว 3,338 3,045 91.22

ปะเหลยีน 2,421 2,275 93.97

สเิกา 480 396 82.50

หว้ยยอด 2,657 2,489 93.68

วงัวเิศษ 984 801 81.40

นาโยง 1,492 1,244 83.38

รัษฎา 1,038 955 92.00

หาดส าราญ 886 618 69.75

จงัหวดัตรงั 22,842 18,128 79.36

ประเทศ 1,675,991 1,155,260 68.93

แหลง่ขอ้มลู : HDC วนัที ่29  ม.ค. 2562

ตรวจน า้ตาลซ า้ ≥ 30 %

ตรวจน า้ตาลซ า้ ≤ 30 %

เป้าหมายผลลพัธก์จิกรรม 3 เดอืน :
Pre-DM ในเขตรบัผดิชอบของ
ปีทีผ่า่นมาไดร้บัการตรวจน า้ตาลซ า้ 
≥30 %

ผลการด าเนนิงาน 3 เดอืน 
(1 ต.ค.61 – 23 ม.ค. 2562)
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ประเด็นที ่4   NCD (ตอ่)
ตวัชีว้ดัที ่5.2 : อตัรากลุม่สงสยัป่วย HT ไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น (≥รอ้ยละ 30)

Small success ผลการด าเนนิงาน 3 เดอืน

• เรง่รัดการคดักรอง HT
ในประชากร อาย ุ35 ปี
ขึน้ไป

• อยูร่ะหวา่งการด าเนนิงานคดักรอง และ
บนัทกึขอ้มลูลงใน HosXP

(ผลการคดักรองภาพรวมจงัหวดั รอ้ยละ 76.96)

ขอ้มลู HDC ณ วนัที ่29 ม.ค.62
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ตวัชีว้ดัที ่9 : รอ้ยละผูป่้วยโรคเบาหวาน และโรคความดนัโลหติสงูควบคมุได ้
(DM≥รอ้ยละ 40, HT≥รอ้ยละ 50) 

Small success ผลการด าเนนิงาน 3 เดอืน

NCD Clinic Plus
1. มแีผนด าเนนิงานและตดิตามการ
พฒันาคณุภาพ NCD Clinic Plus
2. ชีแ้จงและถา่ยทอดแนวทางการ
ด าเนนิงาน

NCD Clinic Plus
1. - มกีารจดัท าโครงการพฒันาระบบขอ้มลูและความเชือ่มโยงการใชง้านของระบบขอ้มลู
โรคเรือ้รงั
- มแีผนจดัประชุมสรปุผลการด าเนนิงานและถอดบทเรยีนโครงการปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมสขุภาพโรคเรือ้รงัอยา่งย ัง่ยนื จงัหวดัตรงั ในวนัที ่7 ก.พ. 62
- มแีผนการจดัประชุมตดิตามการด าเนนิงานโรคไมต่ดิตอ่ ในเดอืน ก.พ. 62

2. ประชุม ถา่ยทอดแผนยทุธศาสตร ์การพฒันา ระบบสขุภาพ สูก่ารปฏบิตั ิ ปีงบ 62 
แกผู่ร้บัผดิชอบระดบัอ าเภอ วนัที ่ 6 ธ.ค. 61

การดแูลผูป่้วย DM/HT 

1. ชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงานและ

ตวัชีว้ดัปี 2562

2.พฒันาศกัยภาพบคุลากรสาธารณสขุ

3.สนบัสนนุเครือ่งมอื งบประมาณให้

พืน้ที่

การดแูลผูป่้วย DM/HT 
1. ประชุม ถา่ยทอดแผนยทุธศาสตร ์การพฒันา ระบบสขุภาพ สูก่ารปฏบิตั ิ ปีงบ 62 ใหก้บั
ผูร้บัผดิชอบระดบัอ าเภอ วนัที ่ 6 ธ.ค. 61
สนบัสนนุบคุลากรสาธารณสขุเขา้รว่มอบรมหลกัสตูร NCD System Manager เพือ่
วเิคราะหส์ถานการณ์และออกแบบระบบบรกิารสขุภาพ วนัที ่3 – 5 ก.พ. 62
ประชุม คณะกรรมการพฒันา ระบบบรกิารการจดัการโรคไม ่ตดิตอ่ เร ือ้รงั  วนัที ่ 3 ธ.ค. 61

สถานการณ์
 อตัราผูป่้วย DM และ HT ทีค่วบคมุไดม้แีนวโนม้ดขี ึน้ ปี 61 DM = รอ้ยละ 22.93 HT = รอ้ยละ 36.04
(ภาพประเทศ DM = รอ้ยละ 26.91/HT = รอ้ยละ 41.76) แหลง่ขอ้มลู : HDC



รอ้ยละผูป่้วยโรคเบาหวานทีค่วบคมุระดบัน า้ตาลไดด้ ี
จงัหวดัตรงั ปีงบประมาณ 2562    (DM≥รอ้ยละ 40)

อ าเภอ

ผูป่้วยทีอ่ยูใ่นเขตรบัผดิชอบ Typearea 1,3 (ผลงาน : 1 ต.ค.61 – 29 ม.ค. 2562)

จ านวนผูป่้วย DM
(ราย)

ไดร้บัการตรวจ
(ราย)

ควบคมุไดด้ี
(ราย)

คมุระดบัน า้ตาลได้
(%)

ความครอบคลมุ
การตรวจ
(%)

ไดร้บัการตรวจ
แลว้คมุได้

(%)

เมอืงตรงั 6,021 1,128 381 6.33 18.73 33.78

กนัตงั 3,227 1,745 486 15.06 54.07 27.85

ยา่นตาขาว 2,740 1,044 444 16.2 38.10 42.53

ปะเหลยีน 2,649 1,088 253 9.55 41.07 23.25

สเิกา 1,424 480 157 11.03 33.71 32.71

หว้ยยอด 3,542 1,830 204 5.76 51.67 11.15

วงัวเิศษ 1,567 224 87 5.55 14.29 38.84

นาโยง 1,749 508 262 14.98 29.05 51.57

รษัฎา 1,354 219 80 5.91 16.17 36.53

หาดส าราญ 647 451 142 21.95 69.71 31.49

ตรงั 24,920 8,717 2,496 10.02 34.98 28.63

แหลง่ขอ้มลู HDC  ณ วนัที ่29 ม.ค. 2562



รอ้ยละผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูทีค่วบคมุความดนัโลหติไดด้ ี

จงัหวดัตรงั ปีงบประมาณ 2562   (HT≥รอ้ยละ 50)

อ าเภอ

ผูป่้วยทีอ่ยูใ่นเขตรบัผดิชอบ Typearea 1,3 (ผลงาน : 1 ต.ค.61 – 29 ม.ค. 2562)

จ านวนผูป่้วย HT
(ราย)

ไดร้บัการตรวจ
อยา่งนอ้ย 2 คร ัง้
ในปี (ราย)

ควบคมุไดด้ ี
(ราย)

คมุความดนัได้
(%)

ความครอบคลมุ
การตรวจ
(%)

ไดร้บัการตรวจ
แลว้คมุได้

(%)

เมอืงตรงั 13,234 2,847 1,197 9.04 21.51 42.04

กนัตงั 8,013 1,092 593 7.4 13.63 54.30

ยา่นตาขาว 7,262 2,648 1,427 19.65 36.46 53.89

ปะเหลยีน 6,314 1,877 1,335 21.14 29.73 71.12

สเิกา 3,380 1,045 673 19.91 30.92 64.40

หว้ยยอด 8,845 2,418 1,623 18.35 27.34 67.12

วงัวเิศษ 3,708 543 247 6.66 14.64 45.49

นาโยง 4,791 1,001 744 15.53 20.89 74.33

รษัฎา 2,826 372 148 5.24 13.16 39.78

หาดส าราญ 1,753 1,050 503 28.69 59.90 47.90

ตรงั 60,126 14,893 8,490 14.12 24.77 57.01

แหลง่ขอ้มลู HDC  ณ วนัที ่29 ม.ค. 2562



นพ.สสจ.ตรงั, 
ผชช.ว. ผา่น
การฝึกอบรม 
ICS   

(1) ตารางปฏบิตังิาน
SAT ต.ค.-ธ.ค.61 มี
การปฏบิตังิานโดย
กลุม่ควบคมุโรคฯ  
ม.ค.62 เป็นตน้ไปมี
การปฏบิตังิานโดย 5
กลุม่งาน

(2) Weekly report 
และ Spot report 
(ต.ค.-ธ.ค.61) มแีต่
ไมค่รบถว้น 

ก าลงั
ด าเนนิการ

ก าลงั
ด าเนนิการ

Activate  
EOC และ
จดัท าแผน

IAP

1

2

3

4

5

แผนการด าเนนิงานในปี 
2562-นวก.สธ.เชีย่วชาญ,ผอ.รพศ.,

หน.กลุม่ภารกจิ SAT,OPERATION 
เขา้รบัการอบรมหลกัสตูร ICS

-ประชุมชีแ้จงบทบาทภารกจิSAT
ภาวะปกต ิ/ประชุมเชงิปฏบิตักิาร
จดัท าSOP

-มแีผนพฒันาขยายรปูแบบแนวทาง
ICS / EOC ในเครอืขา่ยระดบัอ าเภอ

ผลการด าเนนิงาน

2–7 
ม.ค.62

กรณีวาตภยั
“ปาบกึ”

ประเด็นที ่5 :  ระบบตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ
ตวัชีว้ดั 6 :  รอ้ยละของจงัหวดัมศีนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ (EOC) 

และทมีตระหนกัรูส้ถานการณ ์(SAT) ทีส่ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ 

วเิคราะห์
ความเสีย่ง
ส าคญั

Surge 
capacity 

plan



อตัราคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ
15 -19 ปี  4.55 ตอ่พนั 
ปชก. (ไมเ่กนิ 38 ตอ่พนั)

อตัราคลอดมชีพีในหญงิอายุ
10 -14 ปี 0.11 ตอ่พนัปชก. 
(ไมเ่กนิ 1.2 ตอ่พนั )

ต ัง้ครรภซ์ า้ในหญงิอายุ
ต า่กวา่ 20 ปี  รอ้ยละ 15.25
(เป้าหมายไมเ่กนิรอ้ยละ 14.5)

การคมุก าเนดิในหญงิอายตุ า่กวา่ 
20 ปี :รอ้ยละ 19.49
(เป้าหมายรอ้ยละ 80)

การคมุก าเนดิก ึง่ถาวร
รอ้ยละ 91.30 (เป้าหมายรอ้ยละ 80)

สถานการณ์วยัรุน่ จ.ตรงั (ไตรมาส 1/2562) (ทีม่า:  รายงาน HDC ณ 28 ม.ค. 2562)

ปจัจยัความส าเร็จ/ผลงานเดน่

 ตดิตามเยีย่มเสรมิพลงั การด าเนนิงาน
อ าเภออนามยัการเจรญิพนัธุแ์ละการพฒันา
ระบบบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัวยัรุน่ใน รพ.
 ขบัเคลือ่นงานอนามยัการเจรญิพนัธุว์ยัรุน่
โดยบรูณาการกบังาน TO BE NUMBER 
ONE อยา่งตอ่เนือ่ง
 สง่เสรมิ/สนับสนุนการคมุก าเนดิกึง่ถาวร
แกม่ารดาวัยรุน่หลงัคลอด
 จัดเก็บขอ้มลูการเฝ้าระวังมารดาวยัรุน่
ทีม่ารอคลอด

ปญัหา/ขอ้จ ากดั ขอ้เสนอแนะ

ขอ้มลู HDC (การ
คมุก าเนดิหลงัคลอด)ไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีม่อียู่
จรงิ (ซึง่สงูกวา่ใน HDC)

1. จังหวัดปรับระบบการลงบนัทกึ
ขอ้มลูใหค้รอบคลมุ

โอกาสพฒันา

น าขอ้มลูการเฝ้าระวังการตัง้ครรภแ์มว่ัยรุน่ มาวเิคราะห ์เพือ่ใชใ้นการ
ตดิตาม ประเมนิผลการด าเนนิงานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
ตัง้ครรภใ์นวัยรุน่ 

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



หวัขอ้ : การด าเนนิงานโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลกิบหุรีท่ ัว่ไทย เทดิไทอ้งคร์าชนั
ตวัชีว้ดั : 8 ผูส้บูบหุรีเ่ขา้รว่มโครงการฯ และเลกิสบูบหุรีไ่ด ้ จ านวน  3  ลา้นคน (อสม.1 คน : ผูส้บูบหุรี ่3 คน) 

อ าเภอ
จ านวน 
อสม. 

เป้าหมายฯ
(อสม.1;
ผูส้บูฯ 3)

ผลงานรว่มโครงการฯ 
60-62

ผลงานเลกิสบูบหุรี่
60-62

ผูส้บูฯ
ไดร้บัการ
บ าบดั

รอ้ยละ
เลกิสบู
ไดน้าน 
6 เดอืน

รอ้ยละ

เมอืง 1,656 4,968 1,444 29.07 2 0.04

กันตัง 1,427 4,281 1,040 24.29 1 0.02

ยา่นตาขาว 1,030 3,090 4,229 136.86 35 1.13

ปะเหลยีน 1,334 4,002 3,152 78.76 9 0.22

สเิกา 716 2,148 240 11.17 0 0

หว้ยยอด 1,575 4,725 3,514 74.37 31 0.66

วงัวเิศษ 709 2,127 2,043 96.05 14 0.66

นาโยง 777 2,331 218 9.35 0 0

รัษฎา 537 1,611 2,536 157.42 12 0.74

หาดส าราญ 280 840 1,020 121.43 46 5.48

รวม 10,041 30,123 19,436 64.52 150 0.50

เขต 12 63,259 189,777 294,606 155.23 5,897 3.11

ประเทศ 1,040,000 3,120,000 2,034,984 65.22 88,982 2.85

โอกาสพฒันา ขอ้เสนอแนะ

การชกัชวนผูเ้ขา้รว่มโครงการฯ
ใน จ.ตรงั เป้าหมาย 30,123 
คน มคีวามเสีย่งตอ่ การ
ขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน
เพือ่ใหป้ระสบความส าเร็จใน
การเลกิบหุรี่

1. เนน้ให ้อสม.ในพืน้ที่
ตดิตามเยีย่มใหก้ าลงัใจอยา่ง
ตอ่เนือ่ง
2. เพิม่คลนิกิเลกิบหุร ีท่ ี่
รพ.สต.ใหค้รอบคลมุ
3.ชมรม อสม.ทกุอ าเภอรว่ม
ขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน 

ผลงานเดน่&ปจัจยัความส าเร็จ

ผลงานเดน่ * มกีารแตง่ต ัง้ อสม. เพือ่จดัรายการวทิยุ

สถานวีทิยกุระจายสยีงแหง่ประเทศไทย จ.ตรงั ในการ
ประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามรูเ้ร ือ่งการเลกิบหุรี่

การด าเนนิงาน
1.ถา่ยทอดนโยบายใหค้วามรู ้ กบั จนท. ผูร้บัผดิชอบงานระดบั
อ าเภอ และ สมาคม อสม.
2. อสม.ทีส่บูบหุรีท่กุคนเขา้รว่มโครงการฯ และ ส ารวจ ผูส้บูบหุรี่
ขอใหเ้ขา้รว่มโครงการฯ ( 1: 3) 
3. สง่รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มโครงการฯเขา้สูร่ะบบการบ าบดัรกัษาและ
เจา้หนา้ทีร่ายงานผา่นระบบ HDC
4. ขบัเคลือ่นกจิกรรมรณรงคเ์ลกิบหุรีใ่นชุมชน

ที่มา : HDC แฟ้มspecialpp ณ 31/01/62 



ประเด็นปญัหาในพืน้ที่
ของจงัหวดัตรงั



“
“



อตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก เขต 12 เทยีบกบัจงัหวดัตรงั 
ปี 2551-2561
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สถานการณโ์รคไขเ้ลอืดออก เขต 12
ปี 2561-2562 (รายเดอืน)

* ขอ้มลูจากระบบรายงาน 506 ส านกัระบาดวทิยา 
ณ วนัที ่29 ม.ค. 2562
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สถานการณโ์รคไขเ้ลอืดออก จงัหวดัตรงั 
ปี 2561-2562 (รายเดอืน)

* ขอ้มลูจากระบบรายงาน 506 ส านกัระบาดวทิยา 
ณ วนัที ่29 ม.ค. 2562
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จดุเนน้ทีต่อ้งการใหจ้งัหวดัด าเนนิการ

1. อ าเภอเสีย่งสงู อ าเภอเมอืงตรงั (จากรายงานการพยากรณ์โรค
ของส านกั/ สคร.)

2. จดัท าแผนปฏบิตักิารระดบัต าบลในอ าเภอเสีย่ง

3.ขบัเคลือ่นแผนฯ และก ากบั ตดิตามผา่นคณะกรรมการ
โรคตดิตอ่จงัหวดั

จดุเดน่ของจงัหวดัตรงั

ระบบส ัง่การ และ การตดิตาม



“
“



สถานการณโ์รคไขป้วดขอ้ยงุลาย เขต 12 
เทยีบกบัจงัหวดัตรงั ปี 2561-2562
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สถานการณโ์รคไขป้วดขอ้ยงุลาย จงัหวดัตรงั 
ปี 2561-2562
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มาตรการป้องกนัควบคมุโรคไขป้วดขอ้ยงุลาย

การเดนิเคาะ
ประตู

คน้หาผูป่้วย
รายใหม่

และแจกยาทา
กนัยงุ

ใหค้วามรู ้
สขุศกึษา

ประชาสมัพนัธ์
การป้องกนั
ตนเอง

ไมใ่หถ้กูยงุกดั

เชญิชวน
ประชาชน
เจา้ของบา้น
ด าเนนิการ
ท าลาย

แหลง่เพาะพนัธุ ์
ในบา้นตนเอง

การพน่สารเคมี
เพือ่ก าจดัยงุตวั
แกเ่นน้การพน่
ภายในบา้น

เพือ่ฆา่ยงุตวัแก่
ทีม่เีชือ้

1 2 3 4



การประเมนิผลการควบคมุโรคทีน่ าโดยยงุลาย
เชงิคณุภาพในพืน้ที ่ท ีม่กีารระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก

จงัหวดัตรงั

18-20 ธนัวาคม 2561



วธิกีารประเมนิ

1. คดัเลอืกอ าเภอ ทีม่กีารรายงานพบ Index Case หรอืมแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิ
การระบาดของไขเ้ลอืดออก และไขป้วดขอ้ยงุลาย

2. คดัเลอืกผูป่้วย ไขเ้ลอืดออกและไขป้วดขอ้ยงุลายทีม่กีารรายงานในชว่ง 
5 – 14 วนั นบัถอยหลงัจากวนัทีไ่ปประเมนิ

3. ตดิตามไปในพืน้ที ่บา้นของผูป่้วย และชุมชนทีผู่ป่้วยอาศยั เพือ่สอบถาม 
การด าเนนิการควบคมุโรค หรอื บรกิารสาธารณสขุดา้นการคุม้ครอง 
ป้องกนัโรคทีไ่ดร้บั 

4. ส ารวจลกูน า้ยงุลาย  ท าลายแหลง่เพาะพนัธุ ์แจกยาทากนัยงุ และให้
สขุศกึษาประชาสมัพนัธ ์เร ือ่งการป้องกนัไขเ้ลอืดออกและไขป้วดขอ้ยงุลาย 
แกค่รอบครวัผูป่้วย และครอบครวัรอบขา้งบา้นผูป่้วย



อ าเภอ ต าบล
หมู่
ท ี่

บา้น
ส ารวจ

บา้น
ไดร้บั
การพน่

รอ้ยละที่
ไดร้บัการ
พน่

(ส ารวจ)

การส ารวจลกูน า้

HI CI

รายงาน
เคส
ผูป่้วย
ภายใน
3 ชม.

สอบสว
นโรค
ภายใน 
3 ชม.

ควบคมุ
โรค
ภายใน
1 วนั

บา้น
พบ

ภาชนะ

ส ารวจ พบ

ยา่นตา
ขาว

(DHF)

ในควน 6 6 6 100.00 2 52 4 33.33 7.69   

ทุง่คา่ย 1 4 - 0.00 0 27 0 14.29 0.00   N/A

กนัตงั
(Chik)

ควนธานี 5 13 5 38.46 3 84 3 23.08 3.57   

คลองชี

ลอ้ม
2 3 - 0.00 2 12 3 66.67

25.0
0

  

ผลการประเมนิการควบคมุโรคทีน่ าโดยยงุลายเชงิคณุภาพ

หมายเหต ุ

- หมูท่ี ่1 ต.ทุง่คา่ย อ.ยา่นตาขาว ไมไ่ดพ้น่ในบา้น  เนือ่งจากใชว้ธิสีเปรยแ์บบกระป๋องในบา้นผูป่้วยแทน

- หมูท่ี ่5 ต.ควนธาน ีอ.กนัตงั พน่ในบา้น  5 หลงั  ไมไ่ดพ้น่  8 หลงั เนือ่งจากบา้นปิด

- หมูท่ี ่2 ต.คลองชลีอ้ม อ.กนัตงั ไมไ่ดพ้น่ควบคมุโรค  เนือ่งจากเครือ่งพน่เสยี



Key container
ภาชนะส าคญัทีส่ ารวจพบลกูน า้ยงุลาย

น า้ใช้ ภาชนะไม่
ใชแ้ลว้

จานรอง
กระถาง

น า้เลีย้ง
สตัว ์



ผลการประเมนิประสทิธภิาพสารก าจดัลกูน า้ในพืน้ที ่
จ.ตรงั

พืน้ที่
ชือ่ทางการ

คา้
สารออก
ฤทธิ์

วนัทีผ่ลติ บรษิทัผูผ้ลติ

อตัราลกูน า้ตาย
24 ช ัว่โมง
(รอ้ยละ) รปูผลติภณัฑ์

ลกูน า้ 
Lab.

ลกูน า้
พืน้ที่

อ.กนัตงั
พลาสทเ์บท 
1 เอสจี

Temephos
1%

26/06/
2016

(อาย ุ2 ปี
คร ึง่)

ไบโอเควส ์
อะกซีายน์
ประเทศ
อนิเดยี

100.00 100.00

อ.ยา่นตา
ขาว

พลาสทเ์บท 
1 เอสจี

Temephos
1%

26/01/
2018
(อาย ุ1 
ปี)

ไบโอเควส ์
อะกซีายน์
ประเทศ
อนิเดยี

100.00 100.00





แนวทางการตดิตามและประเมนิผล 

1. รายงานเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา (รายงาน 506) ทกุเดอืน

2. รายงานการสุม่ส ารวจคา่ดชันลีกูน า้ยงุลาย โดย สคร., ศตม. ทกุไตรมาส

3. รายงานผลการประเมนิ

- แผนงานป้องกนัควบคมุโรคของอ าเภอเสีย่งตาม

รายงานการพยากรณ์โรคของ ส านกั/สคร.

- หนว่ยบรกิารสาธารณสขุทกุระดบัใช ้Clinical Practice Guideline (CPG)

ปีละ 1 คร ัง้

ปีละ 1 คร ัง้



มาตรการ 3-3-1

รายงานโรคให ้
รพ.สต. หรอื
สถานบรกิารใน
พืน้ทีท่ราบ
ภายใน 3 ชม.

สอบสวนและ
ท าลายแหลง่
เพาะพนัธุย์งุใน
บา้นผูป่้วย ภายใน 
3 ชม. หลงัไดร้บั
รายงาน

ส ารวจและก าจดั
ลกูน า้ยงุลาย พน่
สารเคมกี าจดัยงุตวั
เต็มวยัในรศัม ี100
ม. รอบบา้นผูป่้วย 
หรอืจดุทีส่งสยัเป็น
แหลง่รงัโรค

3 3 1ชม. ชม. วนั



Day 1,3

Day 21

Day 28 
เป็นตน้
ไป

มาตรการ 1-3-7-14-21-28

• ส ารวจและก าจดัลกูน า้      
พน่สารเคมกี าจดัยงุ ในรศัม ี
100 ม. ของบา้นผูป่้วยและ
จดุทีส่งสยัเป็นแหลง่โรค

• ท าประชาคมชีแ้จง
สถานการณ์ ใหส้ขุศกึษา 
และก าหนดมาตรการรว่มกนั
ในชุมชน

Day 7

• ส ารวจและก าจดัลกูน า้
พน่สารเคมกี าจดัยงุ ใน
รศัม ี100 เมตร ของ
บา้นผูป่้วยและจดุที่
สงสยัเป็นแหลง่โรค

• เป้าหมาย HI CI รศัม ี
100 ม. บา้นผูป่้วย เป็น 
0

Day 14

• ส ารวจและก าจดัลกูน า้ใน
หมูบ่า้นทีเ่กดิโรค

• ต าบลทีพ่บผูป่้วยหลาย
หมูบ่า้นใหด้ าเนนิการท ัง้
ต าบล

• เป้าหมาย HI ในหมูบ่า้น
ทีพ่บผูป่้วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 
5

• ส ารวจและก าจดัลกูน า้ใน
หมูบ่า้นทีเ่กดิโรค

• เป้าหมาย HI ในหมูบ่า้นที่
พบผูป่้วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 5
และ CI ของสถานพยาบาล
ในต าบลเป็น 0

• สสจ. ประเมนิพืน้ทีร่ะบาด
มากกวา่ 2 รุน่

• คงมาตรการส ารวจก าจดั
ลกูน า้ในชุมชนทกุ 7 วนั 
โดยชุมชนมสีว่นรว่ม

• คงมาตรการพน่สารเคมี
เสรมิทกุ 7 วนั หากมี
ผูป่้วยตอ่เนือ่ง



สถานการณ์โรคไขเ้ลอืดออกรายอ าเภอ 
จงัหวดัตรงั ปี 2561

อ าเภอ จ านวนป่วย Rate/100,000

ยา่นตาขาว 94 145.85

หาดส าราญ 23 136.82

เมอืงตรงั 199 127.23

วงัวเิศษ 46 105.34

ปะเหลยีน 65 96.35

กนัตงั 77 88.52

นาโยง 33 73.95

รษัฎา 20 68.28

สเิกา 25 65.67

หว้ยยอด 46 48.62

รวม 628 97.76
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