
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน  
กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2561  

รอบที่ 2 จังหวัดตรัง 
23 - 25 พฤษภาคม 2561 

คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 

สตร/ี 
เด็ก

ปฐมวัย 

วัย
เรียน/
วัยรุ่น 

ผู้สูงอายุ พชอ. 
ลดปัจจัย
เสี่ยงด้าน
สุขภาพ 



ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
ประเด็น จ านวน

ตัวชี้วัด 
ผ่าน ไม่ผ่าน ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

การพัฒนาสุขภาพกลุม่สตรีและเด็กปฐมวัย 3 2 1 - ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน  

การพัฒนาสุขภาพกลุม่วัยเรียน และวัยรุ่น 2 2 - 

การพัฒนาสุขภาพกลุม่ผู้สงูอายุ 1 - 1 - ร้อยละต าบลที่มีระบบ Long Term Care 
ผ่านเกณฑ์  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 1 1 - 

การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 5 3 2 - จมน้ า 
- ร้อยละของรพ.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์GREEN&CLEAN Hospital 

รวม 12 8 4 



หัวข้อ : 1.1 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวชี้วัด : 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) 

ข้อชื่นชม 
o พัฒนาระบบข้อมูลการดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง 

ท่ีเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างเป็นระบบใน Google Drive  
o พัฒนา Seamless referal system น าร่องในเขต 12  
o มีการด าเนินงานให้ยาโฟเลทท้ังจังหวัดเพื่อป้องกันทารกพิการ 

ข้อค้นพบ โอกาสในการพัฒนา 

1.ชุมชน 
 *การด าเนินงานโครงการการป้องกันภาวะคลอดก่อนก าหนด 
มีแนวโน้มสูงขึ้น   
รพ. ตรัง (ไตรมาส 1 =5.98%, ไตรมาส 2 = 7.02 %)  

 
- เพิ่มการด าเนินการเชิงรุกในการป้องการคลอดก าหนด เพื่อใหญิง

ตั้งครรภ์ มีความเข้าใจ ในการดูแลตนเอง และสามารถมา
โรงพยาบาลได้รับการดูแล รักษาได้ทันเวลา 

2. โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็กครบ 3 ปี  ยังไม่ได้รับกระประเมิน        
Re-accredit (ทีมจังหวัด มีแผนประเมิน)     

-      ให้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ในเดือน มิ.ย -ก.ค. 61 



ครอบคลุมตรวจพฒันาการ สงสัยล่าช้า ติดตามได ้

    มากกว่าร้อยละ 20   
    ร้อยละ 10.1–19.9  
ไม่เกินร้อยละ 10 

 ติดตามได้ ร้อยละ90.1-100  

 ติดตามได้ ร้อยละ70-90  

 ติดตามได้ ต่ ากว่าร้อยละ70   

  สมวัยมากกว่าร้อยละ 85   

  ร้อยละ 80- 84.99 

ต่ ากว่าร้อยละ 80 

   ครอบคลุมร้อยละ 90.1-100   

   ร้อยละ 80 - 90 

ต่ ากว่าร้อยละ 80 

สมวัยท้ังสิ้น 

หัวข้อ : 1.1 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวชี้วัด :  2 ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (เป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
            3 ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมสว่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54 และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี  
            (เพศชาย 113 เซนติเมตร / เพศหญิง 112 เซนติเมตร) 

ท่ีมา : รายงาน HDC   ณ วันที่ 22  พฤษภาคม 2561 



การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเดก็ 0-5 ปี จังหวัดตรัง (งวด 2/61) 

  อ าเภอ 
ความ

ครอบคลุม 
สูงดีสมส่วน 

 
เตี้ย ผอม อ้วน สูงเฉลี่ยชาย 

สูงเฉลี่ย
หญิง 

เมืองตรัง 62.37 52.00 7.60 2.44 3.78 108.93 108.64 
กันตัง 52.24 47.79 9.68 5.87 4.88 108.73 108.14 
ย่านตาขาว 74.82 51.87 5.62 2.65 2.55 108.93 107.86 
ปะเหลียน 71.92 62.12 4.26 2.26 1.43 109.54 108.80 
สิเกา 59.71 50.32 4.81 2.64 2.90 108.46 108.41 
ห้วยยอด 51.26 44.84 8.60 4.70 5.01 107.69 107.74 
วังวิเศษ 23.83 54.01 7.03 5.10 3.31 107.30 110.55 
นาโยง 72.31 52.43 3.76 3.64 3.06 109.93 108.88 
รัษฎา 33.85 46.86 7.23 3.94 1.97 106.51 106.12 
หาดส าราญ 34.58 34.11 17.38 3.78 6.55 105.86 105.86 
จังหวัดตรัง 56.77 51.45 6.77 3.44 3.40 108.73 108.31 
เขต 12 80.10 50.85 10.68 5.83 2.19 107.64 107.21 
ประเทศ 70.90 53.02 8.37 4.81 2.81 109.05 108.47 

ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่22  พฤษภาคม 2561 



  1.   จังหวัดประกาศนโยบายมหัศจรรย์ 1000 วัน 

  2.   มีการเตรียมคัดกรองเชาว์ปัญญาเด็ก 2-15 ปี ในเด็ก 3 ปี เพ่ือยกระดับ IQและ EQ  เมื่ออยู่ชั้น ป.1   

       (อยู่ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล) 

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเดน่ 

สิ่งที่พบ ข้อเสนอแนะ 
- -   ความครอบคลุมการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต 

(โภชนาการ) ต่ า 
- ควบคุมก ากับ ติดตามหน้างาน  ใช้ Data Exchange  
ตามล าดับขั้น (อย่างเข้มข้น) 

- พ่อ แม่ ผู้ปกครองไม่เห็นความส าคัญของการใช้คู่มือ 
DSPM 

 - ผู้ให้บริการ เน้นย้ าให้น ามาทุกครั้งของการให้บริการ 

โอกาสพัฒนา 



สิ่งที่พบ ข้อเสนอแนะ 
- ขาดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย 

TEDA4 I ส่งผลให้  

  ไม่มีการบันทึกข้อมูล 

 บันทึกไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตาม TIMELINE TEDA4I HDC 

ท าความเข้าใจผู้บันทึกข้อมูลให้บันทึก ส่งออกข้อมูล

ให้ถูกต้องตาม TIMELINE ที่ก าหนด 

- ขาดการติดตามเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าที่อยู่ในระหว่างการกระตุ้น
ด้วย TEDA 4I  

ทบทวนระบบเดิมที่มีอยู่และ เครือที่มีในพ้ืนที่ร่วม

ติดตาม 

โอกาสพัฒนา (ต่อ) 

ช่วงกลางเดือน กรกฎาคม 2561  จะมีการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก 5 กลุ่มอายุ  
คือ  9,18 ,30 ,42  และ 60 เดือน 



ท่ีมา : HDC ณ. 23 พค. 2561  
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ห้วยยอด  
วังวิเศษ 

 
 

สิเกา 

กันตัง 

นาโยง 
        เมืองตรัง 

ย่านตาขาว 

หาดส าราญ ปะเหลียน 

จากข้อมูลการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพของจังหวัดตรัง  ปี 2560 :       
เดก็อาย ุ3 ปี ปราศจากฟันผ ุ(caries free) ร้อยละ  53.59  
เดก็อาย ุ12 ปี ปราศจากฟันผ ุ (caries free) ร้อยละ  71.59   ( เปา้หมายร้อยละ 51) 

เดก็อาย ุ12 ปี ปราศจากฟันผ ุ (cavity free) ร้อยละ  69.84   ( เปา้หมายร้อยละ 54) 
 

หัวข้อ : 1.2 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น  
ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละเด็ก กลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (เป้าหมาย 54 %) 



88.05 

80.18 80.92 
75.00 

91.10 90.16 

82.89 

66.98 

85.71 

68.00 

83.52 

72.16 

80.92 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% คดักรอง 

% Cavity free

หัวข้อ : 1.2 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น  
ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละเด็ก กลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (เป้าหมาย 54 %) 

ผลงาน ปีงบ 2561 :ร้อยละของเด็กอาย ุ12 ปี ไดรั้บการคดักรอง สุขภาพช่องปาก (คน)  และ  มีฟันดีไม่มีผ ุ(Cavity Free) (คน) 
 

ท่ีมา : HDC ณ. 24 มค. 2561  

เป้าหมาย 54% 



ปัญหา / อุปสรรค ที่พบ   ข้อเสนอแนะ 
- ความครอบคลุมในการตรวจฟันเด็ก 12 ปี ยังได้ไม่มาก                
     ป๊ 60   ครอบคลุมร้อยละ 58 

       ปี 61  (7 เดือนครอบคลุมร้อยละ 40)  

 - เน้นให้ตรวจเด็กในกลุ่ม 12 ปีให้ครอบคลุมมากที่สุด ควรใช้ข้อมูล data exchange  
   ช่วย (แต่เปิดเทอมใหม่ ผลงานน่าจะดีขึ้นมาก) 

 - แผนงาน/โครงการ บาง CUP อนุมัติล่าช้า                              
  (หลังขึ้นปีงบใหม่ หลายเดือน) ท าให้ ขาดวัสดุ              
  ในการจัดบริการ   

 - สสจ.ช่วยเร่งรัด/ก าหนดช่วงเวลาให้ชัดเจนในการส่งโครงการขึ้นมาขออนุมัติ(ควร  
   อนุมัตโิครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนแบบRoutine ภายในเดือน ต.ค.)  
   หรือ จัดCUPควรซื้อวัสดุทันตกรรมให้เพียงพอ (3-4เดือน) ช่วงปลายปีงบประมาณ 

ประเด็นชื่นชม 
      1.ทีมทันตฯและบุคลากรสาธารณสุขจ.ตรังร่วมมือกันท างานอย่างเข้มแขง็  ท าให้เด็ก๑๒ปี จ.ตรัง มีอัตราโรคฟันผุต่ าที่สุดในเขต                    
      (ผลส ารวจ ป ี2559 เด็ก 12 ปีจ.ตรังเป็นโรคฟันผุร้อยละ 40.6 , ภาพเฉลี่ย เขต 12   ร้อยละ 54.2)  

      2. ผู้บริหารระดับสสจ. / CUP ช่วยสนับสนุนและคอยแก้ปัญหาให้อย่างสม่ าเสมอ  

หัวข้อ : 1.2 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น  
ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละเด็ก กลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (เป้าหมาย 54 %) 



หัวข้อ : 1.2 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ตัวชี้วัด : 5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  (เป้าหมาย : ไม่เกิน 40 ต่อ 1,000 ประชากร) 

สถานการณ์วัยรุ่น จ.ตรัง  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561) 

1.อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 -19 ปี : 24.01 ต่อพัน 
2.ต้ังครรภ์ซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี : ร้อยละ 16.9                        
  (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) มีแนวโน้มลดลง 
3.การคุมก าเนิดกึ่งถาวร : ร้อยละ 86.81 

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น 

 ด าเนินงานด้วยกระบวนการอ าเภออนามัยการเจริญ
พันธุ์ทุกอ าเภอ (ผ่านการประเมินแล้ว 8 อ าเภอ) 
 ขับเคลื่อนงานวัยรุ่นด้วยชมรม TO BE NUMBER 
ONE อย่างต่อเนื่อง 
 อ.ย่านตาขาว มีการน า DHS มาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี 

อ าเภอ A B ร้อยละ 
เมืองตรัง 78 13 16.6 
กันตัง 40 5 12.5 
ย่านตาขาว 25 1 4.0 
ปะเหลียน 45 9 20.0 
สิเกา 43 8 18.6 
ห้วยยอด 52 12 23.0 
วังวิเศษ 32 5 15.6 
นาโยง 45 11 24.4 
รัษฎา 38 6 15.8 
หาดส าราญ 22 1 4.54 
 จ.ตรัง 420 71 16.9 

A = จ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ท่ีมารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร  
B = จ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีท่ีมารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตรท้ังหมด ครรภ์ท่ี 2 ขึ้นไป 

ห้วยยอด          
       วังวิเศษ 

     
 
         สิเกา 

กันตัง 

นาโยง 
       เมืองตรัง 

ย่านตาขาว 

หาด
ส าราญ 

ปะเหลียน 

    < ร้อยละ 10   
มากกว่าร้อยละ 10 

 ท่ีมา : รายงานจากทะเบียนราษฎร์ 

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 

ระบบข้อมูลของ HDC ,
ทะเบียนราษฎร์ และข้อมูล
การส ารวจของพ้ืนที่ไม่
ตรงกัน 
 

- ผู้นิเทศรับไปประสานกับ
ส่วนกลาง ในการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ได้
ข้อมูลท่ีถูกต้อง 



สถานการณ์ผู้สูงอายุ 

ที่มา ข้อมูลจาก HDC ณ 23 พ.ค .61       

อ าเภอ เมือง กันตัง 
ย่านตา
ขาว 

ปะเหลียน สิเกา ห้วยยอด วังวิเศษ นาโยง รัษฎา หาดส าราญ รวม 

ผลการ
ด าเนิน 

งาน LTC 
 

ต าบลทั้งหมด 15 14 8 10 5 16 5 6 5 3 87 
ต าบลที่สมัคร 4 5 3 4 3 7 3 3 3 2 37 

ต าบลที่ผ่านเกณฑ์ 4 5 3 4 3 7 1 2 3 1 33 
ร้อยละของต าบลท่ี
สมัครผ่านเกณฑ ์ 100 100 100 100 100 100 33.33 66.67 100 50.00 89.19 

ร้อยละต าบลทั้งหมด 
ผ่านเกณฑ ์ 26.67 35.71 37.50 40.00 60.00 43.75 20.00 33.33 60.00 33.33 37.93 

ผลการด าเนินงานต าบล LTC 

ผู้สูงอายุ 

ที่มีภาวะ

พ่ึงพิงท้ังหมด 

ผู้สูงอายุ 

ที่มีภาวะพึ่งพิง

ในต าบลLTC 

จ านวน CM  

(คน)  

จ านวน  

CG 

(คน)  

Care Plan 

ที่จัดท า 

3,784 1,242 91 343 1,071 

(1:15) (1:4) 86.23 

หัวข้อ : 1.3 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ 
ตัวชี้วัด : 6 ร้อยละของต าบลที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์ 



ปัจจัยความส าเร็จ 
- ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด กระตุ้นติดตาม 
- การสร้างความร่วมมือระหว่างอปท.และหน่วยบริการในพื้นที ่

ข้อค้นพบ แนวทางแก้ปัญหา 
- ความครอบคลุมต าบลที่เข้าร่วมโครงการ LTC มีน้อย  
(ร้อยละ 42.52) 

- ประชาสัมพันธ์ชี้แจง ท าความเข้าใจ และเชิญชวน อปท. 
ด าเนินการ LTC 

นวัตกรรม / พื้นที่เด่น 
1. ต าบล LTC ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพท่ี 12 โรงพยาบาลตรัง เทศบาลนครตรัง 

2. เยี่ยมด้วยหัวใจ เพื่อผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 

รพ.ตรัง /นวัตกรรมแฟ้มลูกกวาด 

3. สถาบันพัฒนาชราบาล ทต.สิเกา อ.สิเกา 

4. โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.คลองปาง ร่วมกับ รพ.สต.คลองปาง อ.รัษฎา 



สถานการณ์ 
 ปี 59-60 เริ่มมีนโยบาย ตรัง : เมืองแห่งความสุข  มีสมัชชาต าบลสร้างสุข  
 ปี 61  แต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. แล้วเสร็จ ทุกอ าเภอ  บางอ าเภอยังไม่ได้มีการประชุมฯ  
         และบางอ าเภอ ประชุมแล้วยังไม่ได้ก าหนดประเด็น  และมีอ าเภอที่ก าหนดประเด็น   
         แล้ว ได้แก่ อ.รัษฎา >> ขยะและอาหารปลอดภัย / อ.ห้วยยอด >> สุนัขจรจัด ,  
         ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และขับเคลื่อนบูรณาการกับนโยบายไทยนิยมย่ังยืน 
        

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 

 -ภาคส่วนอ่ืน (หน่วยงานราชการอื่นๆ ในระดับอ าเภอ ยังคิดว่า เป็นงานของ 
  สาธารณสุข  เพราะ สสอ. ท าหน้าที่เลขาฯ  

1.ให้มีการคืนข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภาคส่วนอ่ืนๆพร้ัอมทั้งร่วมคิดวิเคราะห์ 
และผลักดันให้ภาคีร่วมเป็นเจ้าภาพในภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
2.การใช้กลไก/การผลักดัน  การขับเคลื่อนของคณะกรรมการ พชอ. 

น ำร่องปี 60 

หัวข้อ : 1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
ตัวชี้วัด : 7 ร้อยละของ คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ (เป้าหมาย : ร้อยละ 50) 

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น 

-  ผู้น า คือ นายอ าเภอ และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการฯ ในการวิเคราะห์ข้อมูล/ 
   การก าหนดประเด็นปัญหา 
- การก าหนดกลยุทธ์ และการก ากับติดตาม  



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายรอบ 9 เดือน 
(ขั้นตอน 4) 

- วิเคราะห์ความเสี่ยงส าคัญ
ของโรคและภัยสุขภาพระดับ
จังหวัด 

- ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
มีการซ้อมแผน หรือมีการ
ยกระดับเปิดปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง   แต่ใช้ข้อมูลใน
การสนับสนุนเพื่อวิเคราะห์ค่อนข้าง
น้อย 

ควรมีการทบทวนข้อมูลให้รอบด้านและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงทุกปีพร้อมทั้งน าผลการ
วิเคราะห์ไปจัดท าแผนปฏิบัติงาน / โครงการ 

เป้าหมายรอบ 12 เดือน 
(ขั้นตอน 5)  

ตัวช้ีวัด : 8 จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนัก 
รู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (เป้าหมาย : 5 ขั้นตอน ) 

ผลการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 4 : บุคลากรได้รับการพัฒนาและด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงโรค และภัยสุขภาพใน

ระดับจังหวัด ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงปี 2561                     
- อุบัติเหตุหมู่ทางถนน    - โรค MERS   
- ก๊าซแอมโมเนียรั่ว   - อุทกภัย 

 ขั้นตอนที่ 5 : เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)    
- พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 
- สถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนทีจั่งหวัดตรัง 
สสจ.ตรังก าหนดซ้อมแผนระบบบญัชาการเหตุการณ์ ในช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. 61  



ตัวชี้วัด : 9 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  
(เป้าหมายไม่เกิน 4.5 ต่อแสน ปชก.) จังหวัดตรัง (ไม่เกิน 2 คน) 

สถานการณ ์

- ปี 2560 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ า 2.4 ต่อแสนประชากร 
- ปี 2561 เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี จมน้ าเสียชีวิต 3 ราย (2 ปี 8 ปี และ 14 ปี)  

กิจกรรมที่ด าเนินการ ปี 2561 

- พัฒนาทีมผู้ก่อการดีในระดับต าบล (เพิ่มเติม) 
 อบต.หนองบัว อ.รัษฎา 
 อบต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน  
 อบต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ  
- ส ารวจอาณาเขตปลอดภัยในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี 

แหล่งข้อมูล : - ข้อมูลมรณะบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
                    ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   - รายงานการเสียชีวิตจากการจมน้ าเฉพาะราย 

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น 

- อสม. ให้สุขศึกษาช่วงก่อนปิดเทอมในทุกอ าเภอ  
- การสอบสวนการเสียชีวิต และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกิดเหตุ 



ตัวชี้วัด : 10 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร 
จังหวัดตรัง เสียชีวิตไม่เกิน 175 ราย (ไตรมาส 2 = 94 ราย หรือ 14.7 ต่อแสนประชากร) 

สถานการณ ์

- ปีงบประมาณ 2560 อัตราการเสียชีวิต 22.2 ต่อแสนประชากร ต่ ากว่า
ปีงบประมาณ 2559 (1.4 เท่า) 
- ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 จ านวนผู้เสียชีวิต 90 ราย  
- เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ 2561 มีจ านวนผู้เสียชีวิตลงลงจากปีที่ผ่านมา  
- เกิดอุบัติเหตุหมู่ช่วงสงกรานต์ 1 เหตุการณ์ บริเวณสี่แยกแผ่นดินลุ่ม ม.1 ต.บ้านโพธิ์ 
อ.เมือง (บาดเจ็บ 15 คน ตาย 2 คน) มาตรการด าเนินงาน มีการสอบสวนโดย 
สหสาขาวิชาชีพและแก้ไขจุดเสีย่ง (ไฟกระพริบ,ป้ายเตือนทางแยก,วางกรวยสัญลักษณ์
ก่อนถึงทางแยก)  
- พัฒนาศักยภาพแกนน าขับเคลื่อนการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน ศปถ.อ าเภอ ระหว่างวันที่ 4-7 มิ.ย. 61 

แหล่งข้อมูล :รายงานการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ สสจ.ตรัง 

จ านวนและ อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1-2 

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น 

- มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
การจราจรทางถนนของคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนระดบัจังหวัด 



ขอ้ชืน่ชม 

จงัหวดัตรงั มผีลการตรวจน า้ตาลซ า้ 
ในกลุม่เสีย่งเบาหวานสงูสดุ ในเขต 12 และสงูกวา่
ภาพรวมประเทศ 

ตัวชี้วัด : 11 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  
(เป้าหมาย เบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง ≤ 2.40%) 

 
อ าเภอ 

Pre-dm ตรวจน า้ตาลซ า้ 
(1 ต.ค. 60 – 20 พ.ค.61) 

ป่วยเป็น 
รายใหม ่

จ านวน (ราย) % % 

เมอืง 2,403 92.72 0.87 

กนัตงั 3,723 95.19 1.07 

ยา่นตาขาว 2,509 96.45 1.02 

ปะเหลยีน 2,412 97.35 1.01 

สเิกา 760 95.66 0.86 

หว้ยยอด 2,336 96.66 0.55 

วงัวเิศษ 899 95.55 1.12 

นาโยง 1,150 96.87 0.42 

รษัฎา 1,270 94.88 1.13 

หาดส าราญ 1,158 92.40 0.71 

จ. ตรงั 18,620 95.45 0.91 

เขต 12 176,014 94.25 1.06 

ประเทศ 1,698,472 91.42 1.30 

สถานการณเ์บาหวาน 

- กลุม่เสีย่ง DM ไดร้บัการตรวจ
น า้ตาลซ า้ 95.45 % เป็นผูป่้วย
รายใหม ่0.91 % 
 
 
เป้าหมาย รอบ 2 :  
Pre-DM ในเขตรบัผดิชอบของปีที่
ผ่านมาได้รบัการตรวจน ้าตาลซ ้า  
≥ 90%) 

แหลง่ขอ้มลู : HDC ณ วันที ่20 พ.ค. 61 

ตรวจน า้ตาลซ า้ ≥ 90 %   

ตรวจน า้ตาลซ า้ < 90 %   



ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 
อ.รัษฎา อ.กันตัง และอ.นาโยง ยังไม่ได้
ตามเป้าหมายเนื่องจาก 
    - อยู่ระหว่างการด าเนินงานและการ
บันทึกข้อมูล 
   - ขาดเครื่องวัดความดันฯ 

 - ควรมีกลไกการติดตามการวัดความดันฯที่บ้าน
และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง 
 - ควรมีการบริหารจัดการการวัดความดันฯ ใน
ชุมชน เช่น จัดมหกรรมการวัดความดันฯในต าบล 

ตัวชี้วัด : 11 อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้วัดความดันโลหิตที่บ้าน 
(เป้าหมาย กลุ่มสงสัย HT วัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ 10 % ) 

สถานการณ์ความดันโลหิตสูง 

     ปี  2561 กลุ่ มสงสั ยป่ วย  จ านวน 
12,645 ราย ได้รับการวัดความดันโลหิตที่
บ้าน คิดเป็นร้อยละ 20.51 
 
เป้าหมาย รอบ 2: อัตรากลุ่มสงสัยป่วย
ความดันโลหิตสงูในเขตรับผิดชอบได้รับการ
วัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ 10 %) 

 
 
อ าเภอ 

 
จ านวน

สงสัยป่วย 

ผลงาน 
HBPM 

รายใหม่จาก 
HBPM 

จ านวน (คน) % % 
เมือง 2,459 283 11.51 3.64 
กันตัง 1,904 88 4.62 9.78 
ย่านตาขาว 1,128 279 24.73 5.34 
ปะเหลียน 1,461 855 58.52 4.07 
สิเกา 544 311 57.17 2.57 
ห้วยยอด 1,867 419 22.44 5.20 
วังวิเศษ 1,208 153 12.67 5.67 
นาโยง 716 28 3.91 4.00 
รัษฎา 941 54 5.74 4.69 
หาดส าราญ 417 124 29.74 5.05 
ตรัง 12,645 2,594 20.51 4.48 
เขต 12 84,458 10,553 12.49 4.82 

ประเทศ 855,498    172,659 20.18      5.13 

แหล่งข้อมูล : HDC ณ วันที่ 20 พ.ค. 61 

วดัความดนัโลหติทีบ่า้น ≥ 10 %  

วดัความดนัโลหติทีบ่า้น< 10 %  



  ตัวชี้วัด ติดตาม : ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี BMI ปกติ  (เป้าหมายร้อยละ 55) 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองตรัง 16,194 8,227 50.80 

กันตัง 10,578 4,333 40.96 

ย่านตาขาว 8,594 3,982 46.33 

ปะเหลียน 11,332 5,585 49.29 

สิเกา 4,896 2,493 50.92 

ห้วยยอด 11,798 5,741 48.66 

วังวิเศษ 4,841 2,014 41.60 

นาโยง 5,158 2,504 48.55 

รัษฎา 3,538 1,631 46.10 

หาดส าราญ 1,947 841 43.19 

ตรัง 78,876 37,351 47.35  

เขต 528,077 238,058 45.08  

ประเทศ 528,077 238,058 45.08  

สถานการณ ์
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   ข้อสังเกต 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ขาดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินการ เนื่องจากมีการ
หมุนเวียนสับเปลี่ยนบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานทุกระดับ 

พัฒนาศักยภาพ และเสริม
ทักษะแก่ผู้ให้บริการในคลินิก
DPAC หรือคลินิกปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในสถานบริการทุก
ระดับ รวมท้ังขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสร้าง  
health literacy  
และติดตาม ประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

ขาดการบูรณาการ                         
การด าเนินงาน และประเมินผล
การด าเนินงานการสร้างสุขภาพ 
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพ่ือการจัดการโรคเร้ือรัง 
 

   ควรบูรณาการงาน ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานส่งเสริม
สุขภาพและงานควบคุม
ป้องกันโรค และร่วมกัน
วางแผนด าเนินงานเพ่ือการ
แก้ไขปัญหา  

          ท่ีมา : รายงาน HDC  ณ วันท่ี 23 พ.ค. 61 

รัษฎา 

ห้วยยอด  
วังวิเศษ  
 

สิเกา 

กันตัง 

นาโยง 
        เมืองตรัง 

ย่านตาขาว 

หาดส าราญ ปะเหลียน 



ผลการด าเนินงาน 
ผ่านมาตรฐานจ านวน 10 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 90.91 

ระดับดีมาก 
รพ.กันตัง, รพ.ปะเหลียน 

2 แห่ง 

ระดับดี 
รพ.ตรัง รพ.วังวิเศษ รพ.สิเกา และรพ.ผิวหนังฯ 

4 แห่ง 

ระดับพ้ืนฐาน 
รพ.ย่านตาขาว รพ.ห้วยยอด รพ.นาโยง และรพ.รัษฎา 

4 แห่ง 

ไม่ผ่านมาตรฐาน 
รพ.หาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

1 แห่ง 

ประเด็นโรงพยาบาล “ไม่ผ่านมาตรฐาน” 

รพ.หาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
เนื่องจาก “ไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย“ ขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างด าเนินการก่อสรา้งระบบ
บ าบัดแบบถังกรองไร้อากาศ  
ซึ่งก าหนดแล้วเสร็จคาดว่าปลาย เดือนพฤษภาคม 2561 

หัวข้อ : 1.5 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัด : 12 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital) 

รัษฎา 

ห้วยยอด  
วังวิเศษ  
 

สิเกา 

กันตัง 

นาโยง 
        เมืองตรัง 

ย่านตาขาว 

หาดส าราญ ปะเหลียน 

 
ผ่านระดับดีมาก 
     ผ่านระดับพื้นฐานและระดับดี 

ไม่ผ่านมาตรฐาน 

 

ที่มา รายงานจากส านักงานสาธารณสุขตรัง ณ วันที่ 25 เม.ย. 61       



 
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย (แห่ง) ผลงาน (แห่ง) ร้อยละ 

ช่วง  9 เดือน 
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ  

ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป  ร้อยละ 100 

 
11 

 
10 

 
90.91 

 
ไม่ผ่าน 

(เพิ่ม 1 แห่ง) 

ช่วง  12 เดือน 
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ  

ระดับดีมาก  ร้อยละ 20 

 
11 

 
2 

 
18.18 

 
ไม่ผ่าน 

(เพิ่ม 1 แห่ง) 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ประเด็นตัวช้ีวัด แนวทางการด าเนินงาน 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ  

ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป ร้อยละ 100 

รพ.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ  (รพ.หาดส าราญเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา)  
ขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ  
ระดับดีมาก  ร้อยละ 20 

- รอรับการประเมินจากศูนย์อนามัยที ่12 ยะลา (เดือนกรกฎาคม) 
- สสจ.ตรัง ได้สนับสนุกและก ากับการด าเนินงานของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และคาดว่ารพ.ที่ผ่าน

เกณฑ์ฯระดับดี  สามารถยกระดบัเป็นระดบัดีมากได ้อย่างน้อย 1 แห่ง (รพ.ที่คาดว่าจะผ่านระดับดีมาก 
ได้แก่ รพ.ตรัง และรพ.โรคผิวหนังเขตร้อนฯ) 

แนวทางการด าเนินการให้บรรลตุามตัวชี้วัด 



ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

1. สถานพยาบาลเอกชน (รายใหม่) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด  (ร้อยละ 100) 
(ปี 2561 จ านวนสถานพยาบาลเอกชนทั้งหมด 254 
แห่ง) 

11 แห่ง 
(คลินิกเอกชน 

ยื่นค าขอประกอบกิจการ
รายใหม่) 

11 แห่ง 100  

2.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามที่กฎหมายก าหนด (เป้าหมายร้อยละ 65) 

18 แห่ง 
 

16 แห่ง 
(อีก 2 แห่ง อยู่ระหว่างขั้นตอน
การตรวจประเมินมาตรฐาน

สถานที่ ) 

 

88.89 

23 พ.ค.61 

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑส์ุขภาพและบริการ
สุขภาพ จังหวัดตรัง รอบที่ 2 



ข้อชื่นชมและปัญหาอุปสรรค 

  ข้อชื่นชม  
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด าเนินงานเชิงรุก มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้รับอนุญาตสถานพยาบาล
เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

ปัญหาอุปสรรค    
     ไม่ม ี



ข 


