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Service Plan

1. การแพทย์ปฐม
ภูมิ

(PCC)

2. โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง

(DM, HT)

3. โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (Stroke)

4. ใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 

(RDU)

5. การส่งต่อนอก
เขตสุขภาพ

6. ทารกแรกเกิด 7. Palliative 
Care

8. แพทย์แผนไทย

9. สุขภาพจิตและ
จิตเวช

10. อายุรกรรม
(Sepsis)

11. ออร์โธปิดิกส์ 12. โรคหัวใจ

13. โรคมะเร็ง 14. โรคไต 15. จักษุวิทยา 16. ปลูกถ่าย
อวัยวะ

17.ยาเสพติด 18. Intermediate 
Care

19. One day 
Surgery

20. อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน

21. วัณโรคปอด
(TB)



ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

1 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด ำเนินกำรในพื้นที่ (Primary Care Cluster) √

2 ร้อยละอัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ≤ ร้อยละ 7 √

3 ร้อยละของโรงพยำบำลที่มกีำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล (RDU) √ ผ่านขั้น 1

4 ร้อยละของกำรส่งต่อผูป้่วยออกนอกเขตสุขภำพลดลง √

5 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบรกิำร กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก √

6 ร้อยละโรงพยำบำลตั้งแต่ระดับ F2 ข้ึนไป มีกำรให้ยำละลำยลิม่เลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI 
ได้จริง ร้อยละ 100

√

7 อัตรำตำยจำกโรคหลอดเลอืดหัวใจ ≤ ร้อยละ 27 ต่อแสนประชำกร √

8 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรำกำรลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66 √

9 อัตรำส่วนของจ ำนวนผู้ยินยอมบริจำคอวัยวะจำกผู้ป่วยสมองตำย ต่อ จ ำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยำบำล 
0.7:100 ใน A,S,M1 ทั่วประเทศ

√ ปัจจัยแวดล้อม

10 ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยำเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ ำหน่ำยจำกกำรบ ำบดัรักษำทุกระบบ 
(3 month remission rate) Leading Indicator ร้อยละ 90, Lagging Indicator ร้อยละ 50

√

11 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรผ่ำตัดแบบ One Day Surgery ร้อยละ 15 √

12 อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้เจบ็ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภำยใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยำบำลระดับ F2 ข้ึนไป (ทั้งที่ ER 
และ Admit) < ร้อยละ 12 

√

13 อัตรำควำมส ำเร็จในกำรรกัษำผูป้่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ ยังไม่ถึงรอบการ
ประเมิน

14 จ ำนวนเมืองสมุนไพร √

Service Plan



ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
• ปี 60 มีการเปิด PCC ผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียน 16 ทีม  และ ทบทวนเป้าหมาย เหลือ 25 ทีม 
•- มีแพทย์ FM จ านวน 15 คน และส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนในจังหวัดตรัง 

PCC

สถานการณ์
ปี 60 มีการเปิด PCC ผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียน 16
ทีม  และ ทบทวนเป้าหมาย เหลือ 25 ทีม 
- มีแพทย์ FM จ านวน 15 คน และส่วนใหญ่ซ่ึง
เป็นคนในจังหวัดตรัง 

อ าเภอ เป้า
หมาน

เปิด
ได้

ร้อย
ละ

เมืองตรัง 9 9 100

กันตัง 4 3 75

ย่านตาขาว 2 1 50

ปะเหลียน 1 0 -

สิเกา 1 0 -

ห้วยยอด 4 4 100

วังวิเศษ 1 0 -

นาโยง 1 0 -

รัษฎา 1 1 100

หาด
ส าราญ

1 0 -

ตรัง 25 18 72

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

• จ านวนแพทย์ FM 
ยังไม่สอดคล้องกบั 
แผนการจัดตัง้ PCC 

• ก าลังคนไม่เปน็ไป
ตามกรอบฯ 

• Fix cost ที่ได้รับไม่
เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ เช่น 
ค่าสาธารณูปโภค

• วางแผนสนับสนนุจูงใจ
ให้แพทย์อบรมเวชศาสตร์
ครอบครวัระยะสัน้

• จัดท าแผนงบลงทุนที่
เหมาะสมต่อการพฒันา
โครงสร้าง อาคารสถานที่

• วางระบบการสนบัสนนุ
จาก CUP

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

-ตรังเป็นจังหวัดน าร่องในการด าเนินงาน PCC ตั้งแต่ปี 59
เป็นตัวแทนคณะท างานระดับประเทศ  จึงแนวคิดและการ
บริหารจัดการท่ีดี  ออกแบบบริการเพ่ือเพ่ิมรายได้  และ 
การจัดการข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและดูแลผู้ป่วย  
สามารถบูรณาการงานในระดับพ้ืนท่ี 
- เป็นจังหวัดท่ีมีโรงพยาบาลท่ีเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์  
FM 
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Stroke

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ≤  7% ผลงาน 3.43% (40/1,165)
อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ≤ 25%  ผลงาน 14.92% (30/204) 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63-I69) ≤ 5% ผลงาน 1.04% (10/961) 

ปัตตานี stroke 
4 เตียง ใน 

25%

7%
5%



หอผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองมี
จ ำนวนเตียงไมเ่พียงพอ (ไม่มีพื้นที่ใน
กำรขยำยเตียงเพิ่ม)

พยำบำลไม่เพียงพอ(ใช้อัตรำก ำลัง
หมุนเวียนในหอผู้ป่วยสำมัญ อญ.3)

Stroke unit Central monitor ไม่
สำมำรถดู EKG AF ได้

รณรงค์ ให้ควำมรู้ แก่ปชช ผ่ำน
กำรบูรณำกำรร่วม พชอ ผู้น ำ
ท้องถิ่น อสม รพ.สต

ให้ปชช ตระหนักถึง กำรป้องกัน
ก่อนกำรเกิดโรค

เพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำรด้ำนควำมรู้
ในกำรดูแลสุขภำพแก่ ปชช 3 อ. 
อำหำร อำกำศ ออกก ำลังกำย

โอกาสพัฒนา

ข้อจ ากัด

ทุกจังหวัด เน้นย้ ำกำรเข้ำถึงบริกำรทันเวลำ ในช่วง Golden period 
ของผู้ป่วย สู่ระบบ Stroke fast track เพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ สื่อสำร 
เรื่อง stroke alert/ stroke awareness ผ่ำน PCC
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรเช่ือมโยงข้อมูลของผู้ป่วย ระหว่ำง รพท. รพช. 
และรพ.สต. โดยมีกำรติดตำมข้อมูลของผู้ป่วยหลังจ ำหน่ำยจำก รพ.



ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) และการป้องกันและควบคุมการดื้อยา
ต้านจุลชีพ (AMR) 

RDU
อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมืองตรัง ขั้น 2 ขั้น 1 -

กันตัง ขั้น 2 ขั้น 1 -

ย่านตาขาว ขั้น 2 ขั้น 1 -

ปะเหลียน ขั้น 2 ขั้น 1 -

สิเกา ขั้น 2 ขั้น 1 -

ห้วยยอด ขั้น 2 ขั้น 1 -

วังวิเศษ ขั้น 2 ขั้น 1 -

นาโยง ขั้น 2 ขั้น 1 -

รัษฎา ขั้น 2 ขั้น 1 -

หาดส าราญ ขั้น 2 ขั้น 1 -

ตรัง ผ่านขั้น1 100

เขต ผ่านขั้น1 88.16

ประเทศ ผ่านขั้น1 84.66

สถานการณ์

จังหวัดตรังมีโรงพยาบาล 10 แห่ง 
- ผ่าน RDU ขั้น 1 = 10 แห่ง (100%)

small success 70%
- ผ่าน RDU ขั้น 2 = 0 แห่ง (0%)
- รพ.สต.ในเครือข่ายผ่าน RDU ขั้น 1 = 10 แห่ง

RDU ขั้น 2 = 6 แห่ง

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

• คณะกรรมการ PTC เข้มแข็ง 
สามารถช้ีน าการด าเนนิงาน RDU ใน
รพ.แต่ละแห่ง

• การสื่อสารกบัผูส้ั่งใช้ยาในระดบั
โรงพยาบาลให้มีความตระหนกัในการ
สั่งใช้ยา เพื่อป้องกนัการเกดิเชื้อดื้อยา

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

รพ.ทั้งหมดยังไม่ผ่าน RDU ขั้น 2  
ในประเด็นการใช้ยาปฎิชีวนะในโรค  RI 
AD FTW APL โดยเฉพาะการใช้ยาใน 
FTW และ APL

- ควรมีระบบแจ้งเตอืนกอ่นมีการสั่งใช้ยา
ปฏิชีวนะ
- ควรมีการ verified cases และมีโปรแกรม
การประมวลข้อมูลที่สมบูรณ ์



Refer Out

ผลการด าเนินงานงานรอบ ๖ เดือน มีการด าเนินงานครบตามขั้นตอน ๑ -๕ ดังนี้

 มีการจัดตั้งศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัดมีบทบาทหน้าที่ในการ ประสานงานการ
รับส่งต่อผู้ป่วยตามแนวทางพัฒนาระบบส่งต่อของพื้นที่

 มีการจัดท าแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยในระดบัจังหวัดและเขตสุขภาพ
 มีการใช้ระบบ Thai Refer ร่วมกับโทรศัพท์และ line ในการส่งต่อผู้ป่วยและใช้ประโยชน์ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล และ แก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงขอ้มูลผู้ป่วยทีไ่ด้รับการส่งตอ่ 
 มีการจัดท าเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและจัดท าระบบการส่งตอ่ ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่/Service 

Plan 
 มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน การส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขตสุขภาพเพื่อ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาในเครือข่าย 



Refer Out

Service Plan สาขา

ส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ (ไตรมาส 1) ส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ (ไตรมาส 2)

ปีงบประมาณ 
2560 

(1 ต.ค. 59 –
31 ธ.ค. 59)

ปีงบประมาณ 
2561

(1 ต.ค. 60 –
31 ธ.ค. 60)

ลดลง /เพิ่มขึ้น
ร้อยละ

ปีงบประมาณ 
2560

(1 ม.ค. 60 -
31 มี.ค. 60)

ปีงบประมาณ 
2561

(1 ม.ค. 61 -
31 มี.ค. 61)

ลดลง /
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ

โรคหัวใจ (รหัส I20 – I 25) 1 6 71.42 4 11 46.66
โรคมะเร็ง (รหัส C และ D) 1 6 71.42 6 3 33.33
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
(รหัส V01 - Y98 ) 0 0 0 0 0 0

ทารกแรกเกิด (รหัสวินิจฉัยที่
เด็กอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 
วั น  เ ที ย บ กั บ วั น เ กิ ด แ ฟ้ ม 
PERSON)

0 0 0 0 0 0

รวม 2 12 71.42 10 14 16.66



ปัญหา/ อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ รพ. M๒ ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังไม่ครบทกุ
สาขา บางสาขาแพทย์อยู่ระหว่างศึกษาต่อ 

 ลักษณะทางภูมปิระเทศ บริเวณรอยต่อชาย
ขอบ ที่ใกล้และสะดวกกว่าเดินทางไปเข้าไป
รักษาโรงพยาบาลในจังหวัด

 ความสมบูรณ์ของการบันทกึรายงานใน
ฐานข้อมูล 43 แฟ้มของหน่วยบริการส่งผลตอ่
ระบบประมวลผลรายงานและการวิเคราะห์
สถานการณ์

 ความเชื่อ ความศรัทธา และความต้องการของ
ญาติ ส่งผลต่อการส่งต่ออกนอกเขต เช่น การ
ส่งต่อไปศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี หรือ
โรงพยาบาลที่มชีื่อเสียงดา้นการรกัษาใน
ส่วนกลาง

ควรจะมีกำรประชุมติดตำมผลและ
วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนกำรสง่ต่อ
ผู้ป่วยระดับเขต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปัญหำในกำรด ำเนินงำน และร่วมกัน
แก้ไขปัญหำในเครือข่ำย
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ร้อยละของผูป่้วยนอกไดรั้บบริการดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก  (ต.ค.60-มี.ค.61)  ร้อยละ 24.89  ผ่านเกณฑ์

เมือง กนัตงั ยา่นตาขาว ปะเหลียน สิเกา ห้วยยอด
วงัวิเศษ นาโยง รัษฏา หาดส าราญ รวม



- สนับสนุนให้มีจัดตั้งกลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยใน สสจ. 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือกมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 



STEMI

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ≤  27 : แสนประชากร 
ผลงาน19.79 : แสนประชากร (127/641,684)

เน้นย้ ำกำรเข้ำถึงบริกำรทันเวลำ ในช่วง 
Golden period ของผู้ป่วยระบบ STEMI Fast 
track ในรพ.ทุกระดับ

• จังหวัดร่วมกับเขตวำงแนวทำงในกำรเพิ่มอัตรำก ำลัง 
CVT 

• จงัหวดัร่วมกบัเขตวางแนวทางให้โรงพยาบาล
ใกล้เคียงที่มีศกัยภาพรับ refer ผู้ ป่วย

โอกาสพัฒนา

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อย
ละ

เมืองตรัง 156,115 25 16

กันตัง 67,388 18 26

ย่ำนตำขำว 64,395 12 19

ปะเหลียน 94,664 9 9.5

สิเกำ 37,967 10 26

ห้วยยอด 86,938 19 22

วังวิเศษ 44,613 6 13

นำโยง 43,602 17 39

รัษฎำ 29,221 8 27

หำดส ำรำญ 16,781 3 17

จังหวัดตรัง 641,684 127 19.79



STEMI

ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดบั F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย 
STEMI (100%) ผลงาน 100% (9/9)

โรงพยำบำลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปในจังหวัดตรัง
สำมำรถให้ยำละลำยลิม่เลือด (Fibrinolytic drug) 
ในผู้ป่วย STEMI ได้ทุกแห่ง 

เน้นย้ ำโรงพยำบำลเก็บข้อมูลกำรให้ยำละลำยลิม่เลือด 
(Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ทุกรำยต่อไปเพื่อรำยงำน
ต่อส่วนกลำง

โอกาสพัฒนา



Good Job !!! GIS กลุม่เสีย่งหวัใจ

น าร่องที่เกาะเคี่ยม อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง



CKD

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66
ผลงาน 56.02 (949/1,694)

- รพ.บำงแห่ง ยังขำดเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนโดยตรง

วำงแผนร่วมกับ PCC ในกำรติดตำม
เยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยเพื่อสรำ้งควำม
ตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โอกาสพัฒนา

รพ.

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

(เป้าหมาย: ≥66% เม่ือสิ้นสุดปีงบฯ 2561)
(A) (B) (A/B)x100%

ตรัง 382 172 45.03

กันตัง 424 233 54.95

ย่านตาขาว 244 164 67.21

ปะเหลียน 103 59 57.28

สิเกา 24 21 87.5

ห้วยยอด 235 162 68.94

วังวิเศษ 106 74 69.81

นาโยง 166 57 34.34

รัษฎา 6 5 83.33

หาดส าราญฯ 4 2 50

รวม 1,694 949 56.02



organ transplant

มีบุคลากรผา่นการอบรมเจรจาขอ
อวัยวะประมาณ 34 คน แต่มี

บุคลากรที่ปฏิบตัหินา้ที่เจรจาได้จรงิ
เพียง 1 คน 

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย 
ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ. (0.7 :100)

รพท.ตรังมีศูนย์รับบริจำคอวัยวะ มีผู้ประสงค์บริจำคอวัยวะ และมีแนวทำงกำร
ปฏิบัติชัดเจน แต่ยังไม่เคยมีกำรบรจิำคอวัยวะส ำเร็จ เนื่องจำกญำติไม่ยินยอม 
ควำมเชื่อ/ทัศนคติของญำติ

 เพิ่มศักยภำพทีมเจรจำขอรับบรจิำคอวัยวะ
 วำงระบบในกำรรับอวัยวะ ร่วมกับทีม Harvest ของรพ.

สงขลำนครินทร์
 แพทย์ช่วยเจรจำ เป็นกำรเพิ่มน้ ำหนักในกำรบริจำคอวัยวะได้

โอกาสพัฒนา



ODS

โรงพยาบาลตรังผ่านการประเมนิจากคณะกรรมการ ODS วันที่ 23 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา

โรค เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

1. ผู้ป่วยInguinal hernia, 
Femoral hernia  

143 13 9.09

2. Hydrocele       9 1 11.11

3. Hemorrhoid   0 0 0

4. Vaginal bleeding                     70 22 31.43

5. Esophagogastric
varices

1 0 0

6. Esophageal stricture                1 0 0

7. Colorectal polyp                   31 26 83.87

รวม 255 62 24.31

ข้อจ ากัด

 ควำมช ำนำญของแพทย์และพยำบำลในกำรท ำ
หัตถกำรเกี่ยวกับEndoscope

 กำรดูแลหลังผ่ำตัด post operative pain

โอกาสพัฒนา
 พัฒนำควำมช ำนำญของแพทย์และพยำบำลใน

กำรท ำหัตถกำรเกี่ยวกับEndoscope
 พัฒนำองค์ควำมรู้กำรดูแลหลังผ่ำตัด post 

operative pain

ทีมแพทย์ มีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำ One day Surgery



ยาเสพติด ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

ผู้ใช้ยำเสพติดบ ำบัดไม่ครบตำม
เกณฑ์ 

มีมำตรกำรทำงสังคม และ 
บุคคลในชุมชนเป็นพี่ เลี้ยง
และติดตำมจนกว่ำจะบ ำบัด
ครบและเลิกได้

บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนา
ตามระดับ

เสนอปัญหาใ ห้ ผู้บริหาร
รับทราบ เพ่ือสนับสนุนให้มี
ก า ร ส่ ง อ บ ร ม ต า ม
แผนพัฒนาบุคลากรตาม 
service plan

บางหน่วยงานไม่ได้จัดอัตราก าลัง
ตามโครงสร้างของกระทรวง
สาธารณสุข ท าให้อัตราก าลังไม่
เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย

ห น่ ว ย ง า น ท บ ท ว น  FTE  
งานยาเสพติด เพื่อ เสนอต่อ
ผู้บริหารในการจัดอัตราก าลัง
ตามโครงสร้าง

โรงพยาบาลผ่านรับรองคุณภาพ
งานยาเสพติด 6/9 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 รอ Re-ac 5 
โรงพยาบาลและต่ออายุใหม่ 3 
รพ.)

จั งห วั ด ควรก ระตุ้ น ก ารขอ              
รับรองฯ และเป็นพี่เลี้ยงแก่ รพ. 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมืองตรัง 438 399 91.10

กันตัง 1 1 100

ย่ำนตำขำว 16 16 100

ปะเหลียน 2 1 50

สิเกำ 3 3 100

ห้วยยอด 17 6 35.29

วังวิเศษ 7 7 100

นำโยง 72 52 72.22

รัษฎำ 1 1 100

จังหวัดตรัง 557 486 87.25

 รพ.นำโยงมีระบบกำรคัดกรองยำเสพติดทกุหน่วยบรกิำรและมีเครือข่ำยคัดกรองในชุมชน
 ท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยในชุมชนเพื่อสง่เสริมกำรฝกึอำชีพหลงักำรบ ำบัดรกัษำ
 มีศูนย์ลดอันตรำยจำกำรใช้ยำเสพติดจ ำนวน 3 แห่งที่ท ำงำนร่วมกันกับโรงพยำบำลในกำร

ค้นหำและส่งต่อผู้ป่วย

ผลงานเด่น

ร้อยละของผู้ป่วยท่ีใช้ยาเสพติดท่ีหยุดเสพต่อเน่ือง 
3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาทุกระบบ    
Leading Indicator ร้อยละ 90 = 95.29
Lagging Indicator ร้อยละ 50 = 87.25



ER

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

1. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 
ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 

‹12 18,880 191 1.01

2. ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพ ≥60 9 แห่ง 9 แห่ง 100

3. อัตราตายจากการบาดเจ็บ ‹1% - - 0.65

ผลการด าเนินงาน

 ประชาชนขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
 ขาดแพทย์ศัลยกรรมอุบัตเิหต ุเวชบ าบัดวิกฤต
 จ านวนเตียง ICU น้อย
 นอกเวลาราชการ ห้องฉุกเฉินต้องรับผู้ป่วยไม่

เร่งด่วน

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

 รณรงค์ ให้ควำมรู้ แก่ปชช ผ่ำนกำรบูรณำกำรร่วม พชอ
ผู้น ำท้องถ่ิน อสม รพ.สต

 ให้ปชช ตระหนักถึง กำรป้องกันก่อนกำรเกิดโรค
 เพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรด้ำนควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพแก่ 

ปชช 3 อ. อำหำร อำกำศ ออกก ำลังกำย



TB การเร่งการคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงจังหวัดตรัง

เป้าหมาย>90%ร้อยละ

การคัดกรองภาพรวม = 85% ( อ.เมือง และ อ.นาโยง อ.วังวิเศษ อ.หาด
ส าราญฯ ผลงาน < ร้อยละ 90)
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กลุ่มเสี่ยง
เป้าหมาย

เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ
เป็นวัณ

โรค
บุคลำกร
กำรแพทย์ 4,589 4,331 94.4 1   

DM 8,968 9,216 102.8 15 

แรงงำนต่ำงด้ำว 6,659 6,112 91.8 4 

ผู้สูงอำยุ 65 ปี
โรคร่วมCOPD 1,690 1,309 77.5 4 

ผู้สัมผัสโรค 978 681 69.6 6 

HIV 3,034 2,226 73.4 7 

เรือนจ ำ 2,167 1 0.0 0

รวม จังหวัด 28,085 23,876 85.0 37 
TBCM online ณ วันที่ 23 พค.61
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ด าเนินการได ้บรรลุเป้าหมาย ในกลุ่มบุคลากรการแพทย์ 
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน กลุ่มแรงงานตา่งด้าว



ปัจจัยความส าเร็จการด าเนินงานคัดกรอง 

- ผู้บริหำร ให้ควำมส ำคัญกำรด ำเนินงำน และ ตอบสนองนโยบำย
- เครือข่ำยกำรด ำเนินงำนเข้มแข็ง  
- กำรบริหำรจัดกำร กำรบันทึกข้อมูลในโรแกรม TBCM online ให้เป็นปัจจุบัน
- กำรประชุม กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ภำยในจังหวัด ทุกเดือน ( เดือนละ 1 ครั้ง)

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ
ไม่มีผลงำนกำรคัดกรองในกลุ่มผู้ต้องขังเนื่องจำก 
แผนกำรด ำเนินงำนอยู่ในเดือน 
มิย – กค 2561

- วำงแผนเตรียมกำร กับ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ระหว่ำง รอกำรสนับสนุนทั้ง 
งบประมำณ และ ทรัพยำกร 

กำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่ผลงำน 
น้อยกว่ำร้อยละ 90 ได้แก่ กลุ่ม HIV 
กลุ่ม ผู้สูงอำยุ > 65 ปีข้ึนไปทีมีโรคร่วม และ 
กลุ่มผู้สัมผัสวัณโรค 

- ประชุมติดตำม วำงแผนกับเครือข่ำย หำแนวทำงสนับสนุนให้ กำรคัด
กรองในกลุ่มดังกล่ำว ครอบคลุม ร้อยละ 90

- น ำเสนอข้อมูลหำรือ ในเวที คปสจ / คปสอ เพื่อ เร่งรัดกำรคัดกรอง    
วัณโรค 



TB

อัตรารักษาส าเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ทีข่ึ้นทะเบยีนรักษาไตรมาสที่ 1/2561

แนวโน้มอัตราการรักษาส าเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 1/61 
ก าลังรักษา + Success + โอนออก = 90.7 %

 ภาพรวม อัตราการเสียชีวิต จังหวัดตรัง > ร้อยละ 5 (ร้อยละ 7.5)
 ภาพรวม การขาดยา จังหวัดตรัง > ร้อยละ 0 (ร้อยละ 1,9)
 ภาพรวม โอนออก จังหวัดตรัง ร้อยละ 7.5

ข้อมูล TBCM online ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2561

เป้าหมาย มากกว่า
ร้อยละ 85

แนวโน้มผ่าน

ภำพรวม
เขต

สสจ.
ตรัง

รพ.
กันตัง

รพ.
ตรัง รพ.นำโยง

รพ.ปะ
เหลียน

รพ.ย่ำนตำ
ขำว

รพ.รัษฎำ
รพ.

วังวิเศษ รพ.สิเกำ
รพ.ห้วย

ยอด
รพ.หำด
ส ำรำญฯ

โอนออก 4.5 7.5 28.6 0.0 0.0 0.0 40.0 50.0 14.3 0.0 5.6
ขำดยำ 2.4 1.9 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6
ล้มเหลว 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
เสียชีวิต 7.9 7.5 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1
Cure+Com 31.7 26.2 42.9 21.8 50.0 50.0 20.0 0.0 0.0 66.7 33.3
ก ำลังรักษำ 52.9 57.0 28.6 65.5 50.0 50.0 40.0 50.0 85.7 33.3 44.4

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

89.1 90.7 100 87.3 100 100 100 100 100 100 83.3

ร้อยละ



ปัจจัยความส าเร็จการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 

- ผู้บริหำร ได้มอบนโยบำยชัดเจนในกำรด ำเนินงำน และ ติดตำมใกล้ชิด
- กำรประชุมติดตำมผลงำนของจังหวัด ทุกเดือน และ กำรประชุมติดตำมงำนวัณโรค 2 คร้ัง/ปี สม่ ำเสมอ 
- กำรติดต่อ ประสำน และ แลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่ำน LINE Group

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ
อัตรำกำรเสียชีวิตระหว่ำงกำร
รักษำสูงกว่ำ ร้อยละ 5
(จ.ตรัง อัตรำเสียชีวิต 
ร้อยละ 7.5 )

สำเหตุกำรเสียชีวิต พบมำก ในกลุ่มผู้สูงอำยุที่มีโรคร่วม ผู้ป่วยวัณโรคที่มีโรคร่วม ผู้ติดเชื้อHIV
- เน้นกิจกรรมค้นหา และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคเชิงรุกในชุมชน 
- ผู้สูงอำยุที่มีโรคร่วม พิจารณาเป็นรายๆในการ Admit เพื่อเฝ้ำระวังอำกำรแพ้ยำในช่วงเริ่ม

รักษำวัณโรค
- Death Case Conference เพื่อ ร่วมศึกษำสำเหตุ และ วำงแผนดูแลผู้ป่วยรำยต่อไป 

รวมทั้ง กำรพัฒนำระบบกำรส่งต่อ และกำรดูแลผู้ป่วยในชุมชน 
- TB Case Management กำรจัดให้มี ผู้ดูแลผู้ป่วยรำยบุคคล 
- ควำมเข้มแข็งของทีมสหวิชำชีพ ในกำรดูแลผู้ป่วยที่มีควำมซับซ้อน 

กำรส่งต่อผู้ป่วยรักษำที่อื่นสูง - ประสำนติดตำมประเมินควำมก้ำวหน้ำกำรรักษำอย่ำงใกล้ชิด กับ หน่วยงำนที่รับผู้ป่วย 



monitor



สุขภาพจิต
ชื่อตัวชี้วัด : Mo 2 อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ(≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน)

อ าเภอ ไม่เกิน (คน) ผลงาน อัตรา

เมืองตรัง 10 8 5.13

กันตัง 5 1 1.55

ย่านตาขาว 4 1 1.15
ปะเหลียน 4 4 5.93
สิเกา 2 0 0
ห้วยยอด 6 4 4.22
วังวิเศษ 3 2 4.59
นาโยง 3 2 4.49
รัษฎา 2 0 0
หาดส าราญ 1 3 17.9

ตรัง 40 25 3.90
เขต 470534

ประเทศ 65013495

สถานการณ์

3 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิม่ขึ้นปี 58- 60 มีอัตราฆ่าตัว
ตายส าเร็จ 5.78, 6.00,6.62 ต่อประชากรแสนคน 
ตามล าดับ ปี61 มี 1 อ.ที่มีอัตราสูงกว่าเกณฑ์

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- การบูรณาการงานปอ้งกนัการฆ่าตวัตายกบังาน
พชอ.ในทุกอ าเภอ
- การดูแลป้องกนัในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
เรื้อรัง ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

ผู้ที่ฆ่าส าเร็จบางรายยังอยู่นอกระบบการ
รักษา

- การจัดกิจกรรมส่งเสริม เฝ้าระวัง คัดกรองกลุม่
เสี่ยงในชุมชน

ญาติ/ผู้ดูแลขาดความรู้/ตระหนกัในเรือ่ง
สัญญาณของการฆ่าตวัตาย

- การประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับสัญญาณเตอืนของ
การพยายามฆ่าตัวตาย

ข้อมูล 30 เม.ย.61

อ.รัษฎา

อ.ห้วยยอดอ.วังวิเศษ

อ.สิเกา อ.เมืองตรัง

อ.กันตัง

อ.นาโยง

อ.ย่านตาขาว

อ.ปะเหลียน
กิง่ อ.หาดส าราญ



ชื่อตัวชี้วัด : Mo 8 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต(≥ ร้อยละ 55 )

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมืองตรัง 2884 2892 100

กันตัง 1586 677 42.69

ย่านตาขาว 1198 586 48.91

ปะเหลียน 1240 1965 100

สิเกา 671 671 100

ห้วยยอด 1747 1350 77.27

วังวิเศษ 786 409 52.04

นาโยง 827 1442 100

รัษฎา 525 524 99.81

หาดส าราญ 299 97 32.44

ตรัง 13233 10660 90.43

เขต 86024 61206 71.15

ประเทศ 1430563 749923 58.19

สถานการณ์

การเข้าถึงบริการเพิม่ขึ้นตามล าดบัของปงีบประมาณ
โดยภาพรวมผ่านตามเปา้หมาย มี 4 อ าเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่เป็น รพ.ขนาดเล็ก สืบเนื่องจากผูป้่วยไปรบั
บริการใน รพ.ขนาดใหญ่

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- มีการคัดกรองซึมเศร้าในกลุม่เสี่ยงที่ส าคัญ
- ผู้รับผิดชอบงานมีตระหนกัและให้ความส าคัญกับงาน
สุขภาพจิต

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

ภาระงานไม่สมดุลกบัจ านวนผูร้บัผดิชอบ
งาน, ขาดขวัญก าลังใจ

- การ pull & share บุคลากรระหว่าง
หน่วยงาน , ความก้าวหน้าวิชาชีพ

แพทย์ใน รพช.ที่รับผิดชอบงานมีการ
หมุนเวียนบ่อย 

- พัฒนาศักยภาพ การลงสอนหนา้งาน

ฐานข้อมูล HDC กับระบบรายงานของกรม
สุขภาพจิตแตกตา่งกนัมาก

ทบทวนระบบรายงานในแฟม้ข้อมูลสุขภาพที่สง่สู่
HDCข้อมูล ณ. 25 เม.ย.61 รพ.พระศรีฯ กรมสุขภาพจิต

อ.ย่านตาขาว

อ.ปะเหลียน
กิง่ อ.หาดส าราญ

อ.รัษฎา

อ.ห้วยยอด
อ.วังวิเศษ

อ.สิเกา อ.เมืองตรัง

อ.กันตัง

อ.นาโยง



ร้อยละการเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวชเดก็

การเข้าถึงผู้ป่วยออทิสติก ASD ร้อยละ 46.80 (11)

การเข้าถึงผู้ป่วยสมาธิสั้น ADHD ร้อยละ 11.54 (9)   ข้อมูล HDC พ.ค.61

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
- มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ในรพศ.

ข้อชื่นชม
- จิตแพทย์และทีมสหวิชาชีพจาก รพศ. ลง
ติดตามเคสซับซ้อนและเยี่ยมพลังให้กับเครือข่าย 
สนับสนุนระบบการยืมยา

ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลใน HDCกับข้อมูลในหน่วยบริการมีความ
ต่างกัน ทบทวนระบบการส่งขอ้มูล,ช่วงอายุของ
เด็กที่มีการ Dx



ตัวชี้วัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

1. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมินการคลอด
มาตรฐาน

› 80% 1 แห่ง
ยังไม่มีการประเมินตามเกณฑ์

การคลอดมาตรฐาน
จ านวน 17 ข้อ

2.ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1 M2 
F1 F2 ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินการ
คลอดมาตรฐาน › 40% 8 แห่ง

 แนวทางการดูแล รักษา ไม่เป็นในทิศทาง
เดียวกัน

ปัญหา/ข้อจ ากัด

 ด าเนินการประเมินตนเองตามสภาพความ
เป็นจริง

 การประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการดูแล
รักษาผ่านกลไก MCH Board

ข้อเสนอแนะ

สาขาการคลอดมาตรฐาน



 ปัญหาการใช้งบฯงานส่งเสริมปอ้งกัน(PP) 
ในกองทุนต าบลฯ (ท้องถิ่น หลายแห่งไม่
อนุมัต)ิ

ปัญหา/ข้อจ ากัด

จากขอ้มลูHDCผลงานปี๖๐ 

- จ.ตรังสามารถพัฒนางาน  รพ.สต./ศสม. ทีม่คีณุภาพตามเกณฑ์
ไดผ้า่นเกณฑ ์รอ้ยละ ๖๐ ทกุ CUP  (คาดวา่ปี๖๑ น่าจะไมม่ปัีญหา)

- คณะท างานSP สาขาสขุภาพชอ่งปาก  มกีารท างานกันเขม้แข็ง 
ก ากับตดิตามการท างานของแตล่ะCUP อยา่งสม า่เสมอ

ข้อชื่นชม

สาขาช่องปาก

 - ควรเสนอ สป.สช.ให้ระบุเงินส่งเสริม
ป้องกันทันตฯที่จะโอนรวมลงกองทุนต าบล
ให้ชัด(เช่น ตัดให้ หัวละ 5 บาท)

ข้อเสนอแนะ



ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน


