
สรปุผลการตรวจราชการและนเิทศงาน 
กรณีปกต ิปีงบประมาณ 2562

รอบที ่2 จงัหวดัตรงั

คณะ 1 การสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค 
และการจดัการสขุภาพ

กรมอนามยั
กรม

ควบคมุโรค

กรม
สขุภาพจติ

กรมสนบัสนนุ
บรกิาร
สขุภาพ

1



ประเด็นในการตรวจราชการและนเิทศงาน (6 ประเด็นหลกั/9 KPIs)

ประเด็น จ านวนตวัชีว้ดั ผลงาน

1. Mother
Child Health

2 ไมผ่า่น
ผา่น

2. GREEN & CLEAN Hospital 1 ไมผ่า่น

3. กลุม่วยัสงูอายุ 1 ไมผ่า่น

4. NCD 1 ผา่น

5. ระบบตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ (EOC) 1 ผา่น

6. กลุม่วยัเรยีน/วยัรุน่ 1 ผา่น

ประเด็นเพิม่เตมิ
- เลกิบหุรี่
- DM / HT ทีค่วบคมุได้

2
ผา่น
ไมผ่า่น

รวม 9 5



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

3

Small success 9 เดอืน ผลการด าเนนิงาน

1. มขีอ้มลู วเิคราะหแ์ละแนวทางแกไ้ข            1. มกีารน าขอ้มลูมาวเิคราะหม์แีนวทางแกไ้ข

2. มรีะบบการจัดเก็บและตดิตามขอ้มลู 2. ทกุ รพ. มกีารจัดเก็บขอ้มลูภาวะเสีย่งในหญงิตัง้ครรภ์
และมกีารท าทะเบยีนตดิตามขอ้มลูความเสีย่ง

3. มมีาตรการขอ้เสนอเชงินโยบายถา่ยทอด
สูก่ารปฏบิตั ิ            

3. มกีารประชมุขบัเคลือ่นงานแมแ่ละเด็ก แตก่ารจัดท า CPG
Standing Order  PPH และ Preterm ใหแ้ลว้เสร็จใน  
เดอืน ม.ิย.

4. ปรับปรงุคณุภาพ ประสทิธภิาพงานระบุ
ถงึปัจจัยเสรมิทีท่ าใหบ้รรลเุป้าหมาย

4. มแีผนการเยีย่มเสรมิพลงั และประเมนิตามมาตรฐานอนามัยแม่
และเด็ก จากทมีจังหวดัในเดอืน ม.ิย.

5. แผนปฏบิตักิาร (Action plan) 5. พัฒนาระบบการชว่ยวกิฤตทิางสตูิ ,มแีผน Conference Near 
Miss , พัฒนาการคดักรองครรภเ์สีย่งสงูยัง แตย่ังไมด่ าเนนิการ

6. การบรหิารจัดการเพือ่ลดการตายมารดา 6. มกีารประชมุ Dead case conference มแีนวทางแกปั้ญหา

7. ประชมุ MCH board 3 เดอืน /1 ครัง้ 7. ประชมุครัง้ที1่ ในเดอืน มนีาคม
มแีผนจัด ประชมุครัง้ที่ 2 ในเดอืน ม.ิย.



รอ้ยละการคดักรองภาวะเสีย่งทางอายรุกรรมในหญงิต ัง้ครรภ ์ปี 2562
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รอ้ยละ

ปี 62 คดักรองหญงิต ัง้ครรภร์ายใหม ่= 2,001  ราย พบหญงิต ัง้ครรภภ์าวะเสีย่งท ัง้หมด 248 ราย =  12.39

ความเสีย่ง



อ าเภอ

รอ้ยละหญงิต ัง้ครรภไ์ดร้บั
ยาเม็ดเสรมิไอโอดนี

ธาตเุหล็กและกรดโฟลกิ

B A รอ้ยละ

เมอืงตรงั 843 439 54.7

กนัตงั 413 250 74.26

ยา่นตาขาว 282 232 84.17

ปะเหลยีน 320 241 67.76

สเิกา 302 196 68.04

หว้ยยอด 683 383 68.04

วงัวเิศษ 180 168 59.70

นาโยง 166 157 95.77

หาดส าราญ 72 68 82.72

รษัฎา 248 163 95.59

รวม 3,509 2,297 68.57

พบวา่ : พท.มกีารด าเนนิการ แตม่ปีญัหาการลงบนัทกึขอ้มลู  ทีม่า : HDC 29 พ.ค. 62

รอ้ยละ 91-100

รอ้ยละ 81-90

< รอ้ยละ 80.00

คา่มธัยฐานไอโอดนีในปสัสาวะ 
(ไมโครกรมัตอ่ลติร) ปกติ

จงัหวดั                               ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ตรงั 172.0 154.5 114.9 

นราธวิาส 140.5 168.8 144.5 

ปตัตานี 206.6 164.3 163.2 

พทัลงุ 193.9 159.4 161.7 

ยะลา 168.4 154.2 134.0 

สงขลา 152.9 172.9 169.0 

สตลู 156.8 180.1 156.4 

รวมเขต
12 

165.3 165.3 148.6

นอ้ยกวา่ 150 ไมโครกรมั / ลติร รอ้ยละ 67.53
(  คา่ปกตไิมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 )

รอ้ยละหญงิต ัง้ครรภไ์ดร้บัยาเม็ดเสรมิไอโอดนี ธาตเุหล็ก และกรดโฟลกิ
เป้าหมาย รอ้ยละ 100



ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ

1.การขบัเคลือ่นการด าเนนิงานMCH
Board ระดบัจงัหวดั  คอ่นขา้งชา้

1.MCB board จงัหวดั ใหด้ าเนนิการ
ตามแผนประชุมคร ัง้ที2่ เดอืน ม.ิย.

2.ทมีน าระดบัจงัหวดัไมไ่ดด้ าเนนิการ
ซอ้มสถานการณ์ภาวะวกิฤตทิางสตู ิ
(PPH,Eclampsia)

1.จว.มแีผนเยีย่มเสรมิพลงัและ
ซอ้มภาวะวกิฤตทิางสตู ิ
2.จงัหวดัท าแผนใหท้มีจงัหวดันเิทศ
รพช.ในการซอ้มวกิฤตทิางสตู ิ

3.รอ้ยละหญงิต ัง้ครรภไ์ดร้บัยาเม็ด
เสรมิไอโอดนีธาตเุหล็ก และกรดโฟลกิ
- ท าได้ รอ้ยละ 68.57 
(เป้าหมาย รอ้ยละ 100)

1.รณรงค ์ประชาสมัพนัธ ์
ใหห้ญงิต ัง้ครรภ ์ไดร้บัประทานยาเสรมิ
ไอโอดนี
2. เลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีม่ไีอโอดนีใน
ครวัเรอืน

4 การรบัรองมาตรฐานอนามยัแมแ่ละ
เด็ก
*รพช.อยูร่ะหวา่งการเตรยีมความ
พรอ้มรบัรอง Re–Accredit

1.ทมีประเมนิระดบัจงัหวดัลง Accredit 
มาตรฐานอนามยัแมแ่ละเด็กตามแผน
ใหเ้สร็จสิน้ในเดอืน ม.ิย.

2 ราย , MMR=85.325

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



ขอ้มลูพฒันาการเด็กปฐมวยั  
เปรยีบเทยีบการตรวจรอบที ่1(ต.ค. – ธ.ค. 61) และรอบที ่2 (ต.ค. – ม.ีค.62) 

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่27 พฤษภาคม 2562

เมอืงตรงั กนัตงั
ยา่นตา
ขาว

ปะเหลยีน สเิกา หว้ยยอด วงัวเิศษ นาโยง รษัฎา
หาด
ส าราญ

จ.ตรงั

ตรวจราชการรอบที ่1 97.14 97.35 100.00 99.50 97.92 99.41 99.53 98.40 98.97 98.79 98.55

ตรวจราชการรอบที ่2 97.06 97.88 98.97 99.18 98.38 98.83 99.65 97.66 98.07 98.83 98.31
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เมอืงตรงั กนัตงั ยา่นตาขาว ปะเหลยีน สเิกา หว้ยยอด วงัวเิศษ นาโยง รษัฎา
หาด
ส าราญ

จ.ตรงั

ตรวจราชการรอบที ่1 19.80 25.68 29.27 43.52 31.52 35.25 30.12 26.63 31.71 23.93 29.35

ตรวจราชการรอบที ่2 22.31 27.06 31.94 36.93 29.82 31.02 30.44 28.99 34.81 27.60 29.41
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รอ้ยละการคดักรอง



ขอ้มลูพฒันาการเด็กปฐมวยั  
เปรยีบเทยีบการตรวจรอบที ่1(ต.ค. – ธ.ค. 61) และรอบที ่2 (ต.ค. – ม.ีค.62) 

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่27 พฤษภาคม 2562

เมอืงตรงั กนัตงั
ยา่นตา
ขาว

ปะ
เหลยีน

สเิกา หว้ยยอด วงัวเิศษ นาโยง รษัฎา
หาด
ส าราญ

จ.ตรงั

ตรวจราชการรอบที ่1 97.52 96.09 98.84 98.47 100.00 98.74 96.88 100.00 100.00 97.44 98.28

ตรวจราชการรอบที ่2 98.00 96.38 94.55 97.98 99.08 98.81 96.92 100.00 98.11 92.47 97.46
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รอ้ยละตดิตามได้

เมอืงตรงั กนัตงั
ยา่นตา
ขาว

ปะ
เหลยีน

สเิกา หว้ยยอด วงัวเิศษ นาโยง รษัฎา
หาด
ส าราญ

จ.ตรงั

ตรวจราชการรอบที ่1 99.41 98.57 99.32 99.17 99.70 99.41 99.06 99.73 98.26 99.39 99.21

ตรวจราชการรอบที ่2 99.41 98.46 97.82 99.09 99.45 99.56 99.06 99.87 98.19 97.33 98.96
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รอ้ยละสมวยั



ทีม่าขอ้มลู: HDC
ณ วนัที ่ 27 พฤษภาคม 2562

รอ้ยละ 60 ของเด็กพฒันาการลา่ชา้ไดร้บัการกระตุน้พฒันาการดว้ยTEDA 4I

รอบที ่2 สงสยัลา่ชา้สง่ตอ่ทนัที ่ จ านวน 34 ราย  ไมส่มวยัหลงักระตุน้ DSPM 2 จ านวน  30  ราย

เป้าหมาย 

กระตุน้
อยูร่ะหวา่งการตดิตาม
ไมพ่บลา่ชา้(ควรทบทวน)
ขาดการตดิตาม

เป้าหมาย รอบที ่1 (40%) รอบที ่2 (60%)

เด็กพฒันาการลา่ชา้ท ัง้หมด 28  ราย 64  ราย

มากระตุน้พฒันาการ 10 คน (35.71%) 54 คน (84.37% )

อยูร่ะหวา่งการตดิตาม 14 คน (50%) 4 คน   (6.25%)

ตดิตามไมไ่ด้ 4 คน (14.28%) 6 คน (9.37%)

ทีม่าขอ้มลู: HDC
ณ วนัที ่ 29 มกราคม  2562

ขอ้ชืน่ชม

ทา่นผูบ้รหิาร (ผชชส.) ท าจรงิ  จรงิจงั จรงิใจ
ตอ่การด าเนนิแกไ้ขปญัหาเด็กปฐมวยั เนน้การตดิตาม
เชงิรกุ และการคนืขอ้มลูทกุระดบัในพืน้ที่

รษัฎา

หว้ยยอด

วงัวเิศษ

สเิกา

กนัตงั

นาโยง
เมอืงตรงั

ยา่นตาขาว

หาด
ส าราญ

ปะเหลยีน



ขอ้มลูการเจรญิเตบิโตเด็กปฐมวยั
เปรยีบเทยีบไตรมาส 2 ปี 61 และไตรมาส 2 ปี 62

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่27 พฤษภาคม 2562

เมอืง
ตรงั

กนัตงั
ยา่นตา
ขาว

ปะ
เหลยีน

สเิกา
หว้ย
ยอด

วงัวเิศษ นาโยง รษัฎา
หาด
ส าราญ

จ.ตรงั

ไตรมาส 2 ปี 61 60.63 49.31 69.31 72.02 62.49 50.09 44.74 70.86 52.90 31.33 58.00

ไตรมาส 2 ปี 62 82.63 89.71 82.80 67.71 72.14 91.20 71.17 76.67 87.98 86.90 81.46
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รอ้ยละการช ัง่น า้หนกั/วดัสว่นสงู

เมอืงตรงั กนัตงั
ยา่นตา
ขาว

ปะเหลยีน สเิกา หว้ยยอด วงัวเิศษ นาโยง รษัฎา
หาด
ส าราญ

จ.ตรงั

ไตรมาส 2 ปี 61 8.48 9.74 5.79 10.57 5.33 7.50 18.04 5.02 5.23 13.07 8.60

ไตรมาส 2 ปี 62 13.86 18.99 8.24 15.34 6.05 8.02 21.49 9.86 21.28 28.96 14.52
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ขอ้มลูภาวะทพุโภชนาการเด็กปฐมวยั
เปรยีบเทยีบไตรมาส 2 ปี 61 และไตรมาส 2 ปี 62

ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่27 พฤษภาคม 2562

เมอืงตรงั กนัตงั
ยา่นตา
ขาว

ปะเหลยีน สเิกา หว้ยยอด วงัวเิศษ นาโยง รษัฎา
หาด
ส าราญ

จ.ตรงั

ไตรมาส 2 ปี 61 3.01 6.12 2.56 7.16 2.90 5.44 4.55 4.58 2.93 4.27 4.44

ไตรมาส 2 ปี 62 5.86 6.17 1.99 6.35 3.93 4.24 5.23 2.43 3.15 8.96 5.01

0
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รอ้ยละผอม

เมอืงตรงั กนัตงั
ยา่นตา
ขาว

ปะเหลยีน สเิกา หว้ยยอด วงัวเิศษ นาโยง รษัฎา
หาด
ส าราญ

จ.ตรงั

ไตรมาส 2 ปี 61 10.06 11.46 7.52 8.10 6.86 10.29 14.14 8.43 7.29 10.80 9.48

ไตรมาส 2 ปี 62 11.81 13.90 10.04 11.91 7.96 9.64 14.79 10.20 15.16 15.45 12.01
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รอ้ยละอว้น



ขอ้มลูภาวะทพุโภชนาการเด็กปฐมวยั
เปรยีบเทยีบไตรมาส 2 ปี 62

ทีม่า : รายงาน HDC ณ วนัที ่27 พฤษภาคม 2562

เมอืงตรงั กนัตงั
ยา่นตา
ขาว

ปะเหลยีน สเิกา หว้ยยอด วงัวเิศษ นาโยง รษัฎา
หาด
ส าราญ

จ.ตรงั

ไตรมาส 2 ปี 62 58.52 49.00 62.57 56.08 61.50 64.70 53.46 63.14 56.86 45.97 57.85
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รอ้ยละสงูดสีมสว่น



การสง่เสรมิใหเ้ด็กปฐมวยั สงูด ีสมสว่น

กลุม่วยัเจรญิพนัธุ ์ 

- ดแูลใหม้นี า้หนกัตวัทีเ่หมาะสม

- ไมม่ภีาวะซดี (การใหย้าเสรมิธาตเุหล็ก สปัดาหล์ะ 1 เม็ด)

- เมือ่พรอ้มต ัง้ครรภ ์ ไดร้บัยาเสรมิธาตเุหล็กและโฟเลต

กลุม่ต ัง้ครรภ ์

- ไมม่ภีาวะซดี

- ไมข่าดไอโอดนี  ธาตเุหล็ก  โฟลกิ (การไดร้บัยาเสรมิ ฯ)

- อาหาร ครบ 5 กลุม่  ปรมิาณ และคณุภาพเหมาะสม

- ตดิตามการเพิม่ของน า้หนกั ใหเ้ด็กทีค่ลอด ม ีนน.มากกวา่ 2,500 กรมั และ ยาวมากกวา่ 52 ซม.

เด็กอาย ุ0-6 เดอืน

- นมแมอ่ยา่งเดยีว

- แมไ่ดร้บัยาเสรมิ ไอโอดนี  ธาตเุหล็ก  โฟลกิ

- แมไ่ดร้บัอาหาร ครบ 5 กลุม่  ปรมิาณ และคณุภาพเหมาะสม

- เด็กไดร้บัการดแูลสขุภาพชอ่งปาก

- ดแูลไมไ่หเ้ด็กเจ็บป่วยบอ่ย



การสง่เสรมิใหเ้ด็กปฐมวยั สงูด ีสมสว่น (ตอ่)

เด็กปฐมวยั

- อาหาร ครบ 5 กลุม่  ปรมิาณ และคณุภาพเหมาะสม  3 มือ้หลกั และ อาหารวา่ง

- ดืม่นมทกุวนั (ต า่กวา่ 2 ปี นมแม ่หรอืนมสด  2 ปีข ึน้ไปนมสด) 

- อาหารทีร่บัประทานรสไม ่หวานจดั   มนัจดั  เค็มจดั

- ลดอาหาร กรบุกรอบ

- เฝ้าระวงัการเจรญิเตบิโต ช ัง่น า้หนกัวดัสว่นสงูและตดิตามแนวโนม้อยา่ง
สม า่เสมอ

- วเิคราะห ์หาสาเหต ุเด็กทีม่ภีาวะทพุโภชนาการหรอืทีม่แีนวโนม้การเจรญิเตบิโต
ทีไ่มด่ ี

- ออกก าลงักาย  เคลือ่นไหวรา่งกาย

- การพกัผอ่น การนอนหลบั (ทีเ่หมาะสมตามชว่งวยั) (4 ทุม่ ถงึ ต ี2 Growth 

hormone หล ัง่)

- เด็กไดร้บัการดแูลสขุภาพชอ่งปาก

- ดแูลไมไ่หเ้ด็กเจ็บป่วยบอ่ย



สิง่ทีพ่บ ขอ้เสนอแนะ
- เด็กปฐมวยัมแีนวโนม้อว้นมากขึน้ (9.48  เพิม่ข ึน้เป็น 
12.01)  อ.นาโยง  อ.รษัฎา และ อ.หาดส าราญ 
มแีนวโนม้สงูขึน้

- ปรบัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร และ 
จดักจิกรรมใหเ้ด็กเคลือ่นไหวรา่งกาย /
ออกก าลงักายเพิม่ข ึน้

สิง่ดดี ีทีพ่บ

 การท างานรว่มมอืกบัภาคเีครอืขา่ย ทีเ่ก ีย่วขอ้งในการน ามาตรฐาน
สถานพฒันาเด็กปฐมวยัแหง่ชาต ิชีแ้จงผูเ้ก ีย่วขอ้งและเตรยีมการพฒันา 
และประเมนิศนูยพ์ฒันาเด็กทกุสงักดั

 ต.ปะเหลยีน อ.ปะเหลยีน , ต.ในควน อ.ยา่นตาขาว  ต.วงัครี ี อ.หว้ยยอด 
เป็นพืน้ทีน่ ารอ่งการพฒันาต าบลมหศัจรรย ์1000 วนัแรกของชวีติ มกีาร
จดัท าแผนโดยการมสีว่นรว่มในชุมชนในการพฒันาเด็กปฐมวยั) ต.วงัครี ี
สนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุสวสัดกิารในชุมชน ใหแ้มท่ ีเ่ล ีย้งลกูดว้ย
นมแมอ่ยา่งเดยีวอยา่งนอ้ย 6 เดอืน



รอบ 9 เดอืน รอบ 12 เดอืน

โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์

ระดบัดขี ึน้ไป รอ้ยละ

85

1. โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์             

ระดบัดมีากขึน้ไป รอ้ยละ 40

2. โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์ 

ระดบัดมีากPlusอยา่งนอ้ย

จงัหวดัละ 1 แหง่

ระดบัจงัหวดั
- สามารถด าเนนิงาน GREEN&CLEAN Hospital ไดต้าม

แผนทีว่างไว ้โดยเนน้คณุภาพของงานเป็นหลกัส าคญั

- สามรถเป็นทีป่รกึษาใหก้บัโรงพยาบาลในพืน้เป็นอยา่งดี

ระดบัโรงพยาบาล
- รพ.ทกุแหง่มกีารด าเนนิงานGREEN&CLEAN Hospital

- รพ.ทกุแหง่มกีารวเิคราะหแ์ละสรปุผลการด าเนนิงาน

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ

ผลการด าเนนิงาน
เป้าหมาย 11 แหง่

ระดบัดมีาก 3 แหง่ (27.27)

ระดบัดี 8 แหง่ (72.73)

รษัฎา

หว้ยยอด
วงัวเิศษ

สเิกา

กนัตงั

นาโยง
เมอืงตรงั

ยา่นตาขาว

หาด
ส าราญ

ปะเหลยีน

ผลการด าเนนิงาน  ( ณ วนัที ่25 พค. 62 )

ระดบัพืน้ฐานขึน้ไปรอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 ผา่น

ระดบัดขี ึน้ไป รอ้ยละ 85 รอ้ยละ 100 ผา่น

ระดบัดมีากขึน้ไป รอ้ยละ 40 รอ้ยละ 27.27 รอรบัรอง 
(อยา่งนอ้ย 2

แหง่)

ระดบัดมีากPlus
อยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 แหง่

- รอรบัรอง 

ประเด็นที ่2 GREEN & CLEAN Hospital
ตวัชีว้ดั : 3  รอ้ยละของโรงพยาบาลทีพ่ฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ์GREEN & CLEAN Hospital



นวตักรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดบัจงัหวดั

ผลงานนวตักรรม
สง่เขา้รว่มท ัง้ส ิน้ 9

ผลงาน

- ประกวดระดบัจงัหวดั ในวนัที ่31 พ.ค. 
2562
- ผลงานชนะเลศิระดบัจงัหวดั จะเป็นตวัแทน
เขา้รว่มประกวดระดบัเขต ในวนัที ่10 ม.ิย. 
2562

ระดบัการรบัรอง สิง่ทีต่อ้งด าเนนิการ

ยกระดบัดมีาก อยา่งนอ้ย 2 แหง่

เป้าหมาย 3 แหง่  
ไดแ้ก ่ รพ.วงัวเิศษ รพ.สเิกา รพ.ตรงั

- สรปุนวตักรรม GREEN 
- สรปุเครอืขา่ยในการพฒันา GREEN ลงสูชุ่มชน 

ยกระดบัดมีาก Plus จงัหวดัละ 1 แหง่  (เตรยีมรบัการรบัรอง จ านวน  4 แหง่)

รพ.กนัตงั รพ.ตรงั รพ.ปะเหลยีน และ
รพ. โรคผวิหนงัเขตรอ้น จงัหวดัตรงั

- รอรบัรองมาตรฐานการจดับรกิารอาชวีอนามยั
และเวชกรรมสิง่แวดลอ้ม  ในเดอืน ม.ิย. นี้

รพ.ปะเหลยีน และ
รพ.โรคผวิหนงัเขตรอ้น จงัหวดัตรงั

- รอรบัรองมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั 
Food Safety Hospital ในเดอืน ม.ิย. นี้

ก าหนดเป้าหมาย
ในการด าเนนิงานปี 2562

การประกวดนวตักรรม GREEN & CLEAN Hospital ปีงบประมาณ 2562

ขยายกจิกรรม GREEN & CLEAN 

Hospital สูโ่รงพยาบาลเอกชน  จ านวน  2 
แหง่ ไดแ้ก่
- รพ.ตรงัรวมแพทย์
- รพ.วฒันแพทย ์ตรงั
*** เนน้การจดัการมลูฝอยตดิเชือ้ตาม
กฎหมาย

กจิกรรมเดน่



96.12

2.98

0.90

สถานการณ์

ผูส้งูอายุ

ทีม่า ขอ้มลูจาก HDC ณ 25 พ.ค .62      

ผลการด าเนนิงาน LTC

ตรงั เขต ประเทศ

Small 
Success
รอบ 9เดอืน
รอ้ยละ 60

ต าบลท ัง้หมด 87 565 7,255

ต าบลทีส่มคัร 39 333 5,701

รอ้ยละความครอบคลมุ 44.83 58.94 78.43

ต าบล LTCผา่นเกณฑ์ 34 318 5,158

รอ้ยละต าบล LTC ผา่นเกณฑ์ 39.08 56.28 71.09

ต าบล LTC
 ≥ รอ้ยละ 60
 รอ้ยละ 50 –59.99
< รอ้ยละ 50

จ.ตรงั ผูส้งูอายุ 85,833 คน 
คดิเป็น รอ้ยละ    17.16
เขต12 รอ้ยละ    15.02 
ประเทศ รอ้ยละ  18.09

ทีม่า: รายงานการตดิตามงาน LTC สสจ. ตรงั

ประเด็นที ่3 การพฒันาสขุภาพ กลุม่ผูส้งูอายุ
ตวัชีว้ดั : 4 รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบ Long Term Care ผา่นเกณฑ ์(เป้าหมาย : รอ้ยละ 70)



ขอ้ชืน่ชม /นวตักรรม / พืน้ทีเ่ดน่

ปญัหาอปุสรรค / 
ขอ้คน้พบ

โอกาสพฒันา

- ม ีCare Manager ,
Care giver
ไมค่รอบคลมุทกุต าบล
- มกีารโยกยา้ย,ลาออก
ของ Care Manager

- สสจ.สง่บคุลากร เขา้อบรมCare Manager กบั 
ศอ.12 ระหวา่งวนัที ่27 พ.ค. 62 – 5 ม.ิย. 62
- พืน้ที ่ของบกองทนุต าบล อบรม CGหลกัสตูร 
70 ชม. ของกรมอนามยั

- ทอ้งถิน่สมคัรเขา้รว่ม
โครงการ LTC นอ้ย
(รอ้ยละ  42.42)  

- สสจ.เชญิชวนทอ้งถิน่สมคัรเขา้รว่มโครงการ 
LTC เพือ่รบังบLTC ดแูลผส.พึง่พงิ
- ต าบลทีท่อ้งถ ิน่ไมพ่รอ้ม สมคัรเขา้รว่มโครงการ 
LTC แตม่CีM ควรรว่มกบัทอ้งถิน่,ชุมชน 
ด าเนนิงาน ต าบลLTC ตาม 7องคป์ระกอบ 

ขอ้เสนอแนะ

- ต าบลทีม่กีารด าเนนิงาน LTC ควรเนน้การพฒันาคณุภาพตาม 
7 องคป์ระกอบ อยา่งตอ่เนือ่ง
- สสจ. พฒันาศกัยภาพ CM การใชง้าน โปรแกรม LTC กรมอนามยั

นวตักรรมจดุพอยด์

พบบา้นบรกิารชุมชน 

โรงพยาบาลตรงั 

(กลุม่การพยาบาล

ชุมชน)

ต าบลLTC ดเีดน่ 

ระดบัเขต ปี 2562 

ต.บางเป้า อ.กนัตงั

Care Manager ดเีดน่

ระดบัเขต ปี 2562

จากรพ.สต.คลองปาง

อ.รษัฎา

มาตรการจงัหวดั

- นเิทศ เยีย่มเสรมิพลงัการด าเนนิงานLTC ทกุอ าเภอ
- พฒันาศกัยภาพชมรมผูส้งูอายคุณุภาพ



แหลง่ขอ้มลู : HDC ณ วนัที ่28 พ.ค. 62

ตรวจน า้ตาลซ า้ ≥ 50 %

ตรวจน า้ตาลซ า้ < 50 %

เป้าหมายผลลพัธก์จิกรรม 6 เดอืน :
กลุม่เสีย่งเบาหวานในเขตรบัผดิชอบของปีที่
ผา่นมาไดร้บัการตรวจน า้ตาลซ า้ ≥50%

ผลการด าเนนิงาน 1 ต.ค.61 – 28 พ.ค. 2562

ประเด็นที ่4 NCD
ตวัชีว้ดั : 5.1 อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่งเบาหวาน(≤ รอ้ยละ 2.05)

กลุม่เสีย่ง
ปี 61

ตรวจ
น า้ตาลซ า้

รอ้ยละ
ตรวจ

น า้ตาลซ า้

รอ้ยละ DM
รายใหมจ่าก
กลุม่เสีย่งปี 61

เมอืงตรัง 6,148 5,613 91.30 1.22

กนัตงั 3,329 3,208 96.37 1.77

ยา่นตาขาว 3,323 3,218 96.84 1.11

ปะเหลยีน 2,408 2,344 97.34 0.96

สเิกา 476 465 97.69 0.84

หว้ยยอด 2,648 2,548 96.22 1.17

วังวเิศษ 986 939 95.23 2.23

นาโยง 1,480 1,435 96.96 0.61

รัษฎา 1,030 994 96.50 0.68

หาดส าราญ 883 851 96.38 1.70

ตรงั 22,711 21,615 95.17 1.27

เขต12 191,964 182,129 94.88 1.16

ประเทศ 1,655,852 1,536,016 92.76 1.41



วดัความดนัทีบ่า้น ≥ 10 %

วดัความดนัทีบ่า้น < 10 %

แหลง่ขอ้มลู : HDC ณ วนัที ่28 พ.ค. 62

ประเด็นที ่4   NCD (ตอ่)
ตวัชีว้ดัที ่5.2 : อตัรากลุม่สงสยัป่วย HT ไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น (≥รอ้ยละ 30)

เป้าหมายผลลพัธก์จิกรรม 6 เดอืน :
กลุม่สงสยัป่วย HT ไดร้บัการวดัความดนัโลหติ
ทีบ่า้น≥10%

ผลการด าเนนิงาน 1 ต.ค.61 – 28 พ.ค. 2562

กลุม่สงสยั
ป่วย

ผลการวดั
ความดนัทีบ่า้น

รอ้ยละ

เมอืงตรัง 3,175 935 29.45

กนัตงั 2,452 898 36.62

ยา่นตาขาว 1,445 605 41.87

ปะเหลยีน 886 491 55.42

สเิกา 519 181 34.87

หว้ยยอด 1,275 1,238 97.10

วังวเิศษ 1,224 417 34.07

นาโยง 541 296 54.71

รัษฎา 896 302 33.71

หาดส าราญ 452 141 31.19

ตรงั 12,865 5,504 42.78

เขต12 76,237 19,435 25.49

ประเทศ 794,780 313,539 39.45



จ านวนในเขต
รบัผดิชอบ
ท ัง้หมด 
(Type 

area1,3)

จ านวน
ไดร้บัการ

ตรวจ HbA1C

จ านวน
ควบคมุได้

ความครอบคลมุ
การตรวจ HbA1C

(รอ้ยละ)

ไดร้บัการตรวจ HbA1C
ทีค่วบคมุได้
(รอ้ยละ)

DM ควบคมุได้
(รอ้ยละ)

B1 B2 A1 B2/B1 A1/B2 A1/B1

เมอืงตรัง 6,292 2,630 1,029 41.80 39.13 16.35

กนัตัง 3,349 2,460 688 73.45 27.97 20.54

ยา่นตาขาว 2,818 1,657 688 58.80 41.52 24.41

ปะเหลยีน 2,725 1,708 380 62.68 22.25 13.94

สเิกา 1,460 768 270 52.60 35.16 18.49

หว้ยยอด 3,608 3,203 867 88.77 27.07 24.03

วงัวเิศษ 1,615 908 407 56.22 44.82 25.2

นาโยง 1,785 1,011 532 56.64 52.62 29.8

รัษฎา 1,378 698 270 50.65 38.68 19.59

หาดส าราญ 680 512 174 75.29 33.98 25.59

ตรงั 25,710 15,555 5,305 60.50 34.10 20.63

เขต12 175,856 96,383 36,105 54.81 37.46 20.53

ประเทศ 2,843,535 1,646,920 688,056 57.92 41.78 24.20

แหลง่ขอ้มลู : HDC ณ วนัที ่28 พ.ค. 62

ประเด็นเพิม่เตมิ
ตวัชีว้ดั : 9.1 รอ้ยละผูป่้วยโรคเบาหวานควบคมุได ้(DM≥รอ้ยละ 40) 



จ านวนในเขต
รบัผดิชอบ
ท ัง้หมด 
(Type 

area1,3)

จ านวน
HT มคีา่ BP

2 คร ัง้

จ านวน
ควบคมุได้

มคีา่ BP
2 คร ัง้
(รอ้ยละ)

ไดร้บัการตรวจBP
2 คร ัง้ ทีค่วบคมุได้

(รอ้ยละ)

HT ควบคมุได้
(รอ้ยละ)

B1 B2 A1 B2/B1 A1/B2 A1/B1

เมอืงตรัง 14,020 5,977 2,636 42.63 44.10 18.80

กนัตัง 8,266 5,118 2,498 61.92 48.81 30.22

ยา่นตาขาว 7,557 5,146 2,687 68.10 52.22 35.56

ปะเหลยีน 6,563 4,564 2,596 69.54 56.88 39.56

สเิกา 3,503 1,909 1,282 54.50 67.16 36.60

หว้ยยอด 9,197 7,392 5,634 80.37 76.22 61.26

วงัวเิศษ 3,869 1,586 708 40.99 44.64 18.30

นาโยง 4,906 2,786 2,014 56.79 72.29 41.05

รัษฎา 2,907 970 378 33.37 38.97 13.00

หาดส าราญ 1,781 1,266 715 71.08 56.48 40.15

ตรงั 62,569 36,714 21,148 58.68 57.60 33.80

เขต12 449,691 258,291 134,778 57.44 52.18 29.97

ประเทศ 5,961,401 3,619,008 2,312,346 60.71 63.89 38.79

แหลง่ขอ้มลู : HDC ณ วนัที ่28 พ.ค. 62

ประเด็นเพิม่เตมิ
ตวัชีว้ดั : 9.2 รอ้ยละผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูควบคมุได ้(HT≥รอ้ยละ 50)



ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ

ผูป่้วย DM ทีไ่มม่ผีลการเจาะ HbA1C = 39.50%
ผูป่้วย HT มคีา่ BP ไมค่รบ 2 ครัง้ = 41.32% 

ควรตรวจสอบขอ้มลูผูป่้วยแตล่ะรายจาก Data 
exchange เพือ่ตดิตามการเจาะ HbA1C และวดั BP 
ใหค้รบถว้น

- Home BP ในกลุม่สงสยัป่วย เพิม่ข ึน้ ปี 2561 = 48.08%/ ปี 2562 = 97.1%
- DM คมุได ้เพิม่ข ึน้ ปี 2561 = 15.82%/ปี 2562 = 24.03%
- HT คมุได ้เพิม่ข ึน้ ปี 2561 = 44.94%/ ปี 2562 = 61.26%

ปจัจยัความส าเร็จ

▰ ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญั

▻ นายอ าเภอ สสอ., ผอ.รพ และ ผอ.รพ.สต. มสีว่นรว่มการด าเนนิงาน NCD อยา่งเขม้แข็ง

▻ ขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน NCD ผา่นกลไก พชอ.

▰ การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู

▻ ใช ้Data exchange เพือ่ตดิตามผูป่้วยเชงิรกุ เชน่ กรณีไมม่ผีลการเจาะ HbA1C, 
ไมม่ผีลการวดั BP หรอืวดัไมค่รบ 2 คร ัง้

▻ คนืขอ้มลูใหก้บัผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่พชอ., ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิาน

▰ การก ากบัตดิตาม

▻ สสอ.มกีารก ากบัตดิตามการด าเนนิงานอยา่งสม า่เสมอ เชน่ ประชุมประจ าเดอืน ผอ.รพ.สต. การประชุม 
NCDs board

ขอ้ชืน่ชม อ าเภอหว้ยยอด



น า Incident 
Command 

System มาใชจ้รงิ

วเิคราะหร์ะดบัความ
เสีย่งส าคญั และจดัท า
รายการทรพัยากรเพือ่
รบัมอืโรคและภยั
สขุภาพ

จดัท าอตัรา
ก าลงัคนเพือ่
สนบัสนนุ EOC

ทมี SATเฝ้าระวงั 
ตรวจจบั และประเมนิ
สถานการณ์การเกดิ
โรคและภยัสขุภาพใน

พืน้ทีไ่ด้

ผูบ้รหิาร และหวัหนา้
กลุม่ภารกจิ ผา่นการ

อบรม ICS

นพ.สสจ., รอง นพ.สสจ., 

ผชช.ส., ผอ.รพท.
 หวัหนา้กลุม่ภารกจิ

SAT & Operation จะ
ด าเนนิการ เดอืนม.ิย.62

 ทมี SAT เฝ้าระวงั 

ตรวจจบั และประเมนิ
สถานการณ์การเกดิโรค
และภยัสขุภาพได ้พรอ้มม ี
output ตามทีก่ าหนด 

 วเิคราะหร์ะดบั

ความเสีย่ง 2 ภยั
สขุภาพ และ
จดัท ารายการ
ทรพัยากรฯ

 น า ICS ใชจ้รงิ 2 คร ัง้

(EOC ปาบกึ, กรณีงาน
พระราชพธิบีรมราชาภเิษก)

ประเด็นที ่5 ระบบตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ
ตวัชีว้ดั : 6 รอ้ยละของจงัหวดัมศีนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ(EOC) และทมีตระหนกัรูส้ถานการณ์(SAT)ทีส่ามารถ
ปฏบิตังิานไดจ้รงิ 

 มกีารจดัท า

อตัราก าลงัคน 
และก าลงัส ารอง

ผลการด าเนนิงาน

ครบ 5 ข ัน้ตอน



สถานการณ์วยัรุน่ จ.ตรงั (ทีม่า: รายงาน HDC ณ 28 พ.ค. 2562)

ต า่กวา่ 14.5%

มากกวา่ 14.5%

คมุก าเนดิชนดิก ึง่ถาวร 100%

คมุก าเนดิชนดิก ึง่ถาวรมากกวา่ 80%

คมุก าเนดิชนดิก ึง่ถาวรนอ้ยกวา่ 80%

คมุก าเนดิดว้ยวธิสีมยัใหม ่100%

คมุก าเนดิดว้ยวธิสีมยัใหม ่มากกวา่ 80%

คมุก าเนดิดว้ยวธิสีมยัใหม ่นอ้ยกวา่ 80%

 อตัราคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ        
10 - 14 ปี 0.33 ตอ่พนัประชากร 
(ไมเ่กนิ 1.2 ตอ่พนั )

 อตัราคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ      
15 - 19 ปี 11.75 ตอ่พนัประชากร 
(ไมเ่กนิ 38 ตอ่พนั) 

 ต ัง้ครรภซ์ า้ในหญงิอายุ
ต า่กวา่ 20 ปี รอ้ยละ 14.47

(เป้าหมายไมเ่กนิรอ้ยละ 14.5)

 การคมุก าเนดิในหญงิอายุ
ต า่กวา่ 20 ปี : รอ้ยละ

30.26
(เป้าหมายรอ้ยละ 80)  

 การคมุก าเนดิก ึง่ถาวร   
รอ้ยละ 93.48
(เป้าหมายรอ้ยละ80) 

รษัฎา

หว้ยยอด

วงัวเิศษ

สเิกา

กนัตงั

นาโยง
เมอืงตรงั

ยา่นตาขาว

หาด
ส าราญ

ปะเหลยีน

รษัฎา

หว้ยยอด

วงัวเิศษ

สเิกา

กนัตงั

นาโยง
เมอืงตรงั

ยา่นตาขาว

หาด
ส าราญ

ปะเหลยีน

รษัฎา

หว้ยยอด

วงัวเิศษ

สเิกา

กนัตงั

นาโยง
เมอืงตรงั

ยา่นตาขาว

หาด
ส าราญ

ปะเหลยีน

รษัฎา

หว้ยยอด

วงัวเิศษ

สเิกา

กนัตงั

นาโยง
เมอืงตรงั

ยา่นตาขาว

หาด
ส าราญ

ปะเหลยีน

*รพ.หาดส าราญไมม่หีอ้งคลอด

ประเด็นที ่6 การพฒันาสขุภาพ กลุม่วยัเรยีนและวยัรุน่
ตวัชีว้ดั : 7 อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15 - 19 ปี (เป้าหมาย: ไมเ่กนิ 38 ตอ่ 1,000 ประชากร)



 ขอ้คน้พบ
 รพ.นาโยง ขอ้มลูคมุก าเนดิก ึง่ถาวร 9 ราย แตข่อ้มลูใน HDC 1 ราย เนือ่งจากเกดิการผดิพลาด

ในการบนัทกึขอ้มลู 

 ประเด็นตดิตาม
 ขอ้มลู HDC (การคมุก าเนดิหลงัคลอด) ไมส่อดคลอ้งกบัขอ้มลูทีม่อียูจ่รงิ(ซึง่สงูกวา่ใน HDC)

- จงัหวดัก าลงัด าเนนิการตดิตามการปรบัระบบการลงบนัทกึขอ้มลูใหค้รอบคลมุ ภายใน 42 วนัหลงั
คลอด และตรวจสอบความถกูตอ้งของการบนัทกึขอ้มลู

ขอ้ชืน่ชม/สิง่ดีๆ

จงัหวดัตรงัมนีโยบายใหโ้รงพยาบาลทกุแหง่ ใหค้ าปรกึษาวางแผนครอบครวั 
โดยเนน้บรกิารฝงัยาคมุก าเนดิ (เพือ่ลดการต ัง้ครรภซ์ า้)

- ต ัง้ครรภซ์ า้ ปี59-61 = 20.4%, 18.10%, 16.01%
- คมุก าเนดิกึง่ถาวร(ยาฝงัคมุก าเนดิ) ปี59-61 = 82.33%, 80.26%, 85.86%



ประเด็นเพิม่เตมิ : การด าเนนิงานโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลกิบหุรีท่ ัว่ไทย เทดิไทอ้งคร์าชนั
ตวัชีว้ดั : 8 ผูส้บูบหุรีเ่ขา้รว่มโครงการฯ เลกิสบูบหุรีไ่ด ้ (9 เดอืนเลกิได ้ 10,041 คน , 12 เดอืนเลกิได ้30,123 คน) 

อ าเภอ
จ านวน 
อสม. 

เป้าหมายฯ
(อสม.1:
ผูส้บูฯ 3)

ผลงานรว่มโครงการฯ
ปี 60-62

ผลงานเลกิสบูบหุรี่
ปี 60-62

ผูส้บูฯไดร้บัการบ าบดั
รอ้ยละ

เลกิสบูไดน้าน 6 
เดอืน รอ้ยละ

เมอืงตรงั 1,656 4,968 2,609 52.52 28 0.56

กนัตงั 1,427 4,281 3,954 92.36 10 0.23

ยา่นตาขาว 1,030 3,090 5,385 174.27 5 0.16

ปะเหลยีน 1,334 4,002 5,577 139.36 277 6.92

สเิกา 716 2,148 2,071 96.42 1 0.05

หว้ยยอด 1,575 4,725 6,650 140.74 372 7.87

วงัวเิศษ 709 2,127 3,529 165.91 16 0.75

นาโยง 777 2,331 2,967 127.28 70 3.00

รษัฎา 537 1,611 3,889 241.40 104 6.46

หาดส าราญ 280 840 1,056 125.71 45 5.36

รวม 10,041 30,123 37,687 125.11 928 3.08

เขต 12 63,259 189,777 348,958 183.88 4,673 2.46

ประเทศ 1,040,000 3,000,000 3,093,612 103.12 134,509 4.48

แหลง่ขอ้มลู HDC แฟ้ม special pp ณ 30 พฤษภาคม 62 



จดุเดน่/นวตักรรม
1.มชุีมชนตน้แบบ “ชุมชุนปลอดบหุรี ่“ ต.หนองบอ่  อ.ยา่นตาขาว
2. อสม. ฟ้าใส อ. หว้ยยอด  โดยมกีารด าเนนิการของเจา้หนา้ทีค่ลนิกิฟ้าใส ของโรงพยาบาลหว้ยยอดรว่มกบั อสม. 
ในพืน้ทีซ่ ึง่เป็นบคุคลตน้แบบในการเลกิบหุรี ่มาใหค้วามรูแ้ละเชญิชวนผูเ้ลกิสบูบหุรี ่ มกีารสรา้งนวตักรรม เชน่ 
ปอดจ าลอง จากขวดน า้พลาสตกิ 

สิง่ทีค่น้พบ ขอ้เสนอแนะ

1. จ านวนผูเ้ลกิสบูบหุรีไ่ด ้(นานเกนิ 6 เดอืน) 
ยงันอ้ย

1. พฒันาระบบการใหบ้รกิาร และมาตรการของชุมชน 
ทีส่ามารถท าไดด้ ีซึง่เป็น Best practice เชน่  อสม.ฟ้าใส  
อ าเภอหว้ยยอด, ชุมชนปลอดบหุรีต่ าบลหนองบอ่ อ าเภอ
ยา่นตาขาว, การคดักรองของโรงพยาบาลวงัวเิศษจาก 
OPD ของผูป่้วย NDC และโรคเรือ้รงั หากผูป่้วยสบูบหุรี ่
ก็จะใหเ้ขา้คลนิกิบ าบดับหุรีก่อ่น ทกุราย

2. คณะกรรมการ พชอ. และ ชมรม อสม. รว่มขบัเคลือ่นการ
ด าเนนิงานของโครงการฯ อยา่งตอ่เนือ่ง

3. มกีาร มอบเกยีรตบิตัรและชืน่ชมองคก์ร อสม.ปลอดบหุรี่ ,
ผลงานเดน่ อสม. ชวนคนเลกิสบูบหุรี ่,บคุคลตน้แบบเลกิ
สบูบหุรี่


