
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
1 พชอ. รอการประเมิน 

พ.ค – ส.ค 62

2 PCC 

3 รพ.สต ติดดาว ระหวางการประเมิน

พ.ค – ส.ค 62

4 TB รายใหม 

5 RDU / AMR 

6 การแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก





ตัวช้ีวดั : ร้อยละของอาํเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพฒันาคุณภาพชีวติทีมี่คุณภาพ (เกณฑ์ ร้อยละ 60)

ที่มาข้อมูล : รายงานติดตามผล ระดบัอาํเภอ  (15 เดือน พฤษภาคม 2562)

สถานการณ์

มีการกาํหนดประเดน็การพฒันาคุณภาพชีวติ อย่างน้อย 2 ประเดน็ ครบทุกอาํเภอ มีการแต่งตั้ง

อนุกรรมการและกระบวนการจัดทําแผนแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามประเด็นที่เลือก 

ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการตามแผน บางอําเภอมีการเยี่ยมติดตามการดําเนินงานระดับพื้นที่

ตาํบล แต่ยงัไม่มีการประเมินตนเองและการเยีย่มเสริมพลงัในระดบัจงัหวดั

Small success  (6 เดือน) ผลการดาํเนินการ

มีคณะทํางาน วางแผนกําหนดแนวทางในการขับเคล่ือน

ประเด็นฯ 

มกีารบริหารจัดการทรัพยากรของทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง

ในการขบัเคล่ือนประเด็นฯ

ทุกอาํเภอดําเนินการได้ตามเป้าหมาย

แผนงาน / โครงการ / กจิกรรมหลกั  ปี 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

1. พฒันาศกัยภาพทีมเลขาคณะกรรมการ พชอ. 10 อาํเภอ ไตรมาส 1–2 สสจ. ,ทีมเลขา

2. สนบัสนุนงบประมาณ คณะกรรมการ พชอ. 10 อาํเภอ ไตรมาส 1-2 สสจ. ,ทีมเลขา

3. สนบัสนุนกระบวนการ Coaching และลปรร. 10 อาํเภอ ไตรมาส 1-2 สสจ. ,ทีมเลขา

4. เยีย่มเสริมพลงัโดยทีมระดบัจงัหวดั 10 อาํเภอ ไตรมาส 3-4 ทีมท่ีปรึกษาจงัหวดั

อาํเภอ ประเดน็คุณภาพชีวติ มแีผน ดาํเนินการตามแผน ประเมนิ UCCARE

เมืองตรัง
ขยะ / /

ดาํเนินการ

ไตรมาส 3 - 4

อาหารปลอดภัย / /

กนัตงั
โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง / /

การจดัการขยะในชุมชน / /

ย่านตาขาว
ลดรายจ่าย เพิม่รายได้ / /

อาหารปลอดภัย  ,ผู้สูงอายุ / /

ปะเหลยีน
การดูแลผู้สูงอายุตดิบ้าน ตดิเตยีง / /

การป้องกนัอุบัตเิหตุทางถนน / /

สิเกา
อุบัตเิหตุ / /

ไข้เลือดออก / /

ห้วยยอด
ไข้เลือดออก / /

NCD และสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พกิาร / /

วงัวเิศษ
ขยะและส่ิงแวดล้อม / /

การศึกษาขั้นพื้นฐานของเดก็ / /

นาโยง

แผนครอบครัวอบอุ่น 4 ประเดน็

(อาหารปลอดภัย,ส่งเสริมสุขภาพ,

สังคม จติใจ,เศรษฐกจิ)

/ /

รัษฎา
ขยะและส่ิงแวดล้อม / /

อาหารปลอดภัย / /

หาดสําราญ
ผู้สูงอายุตดิบ้าน ตดิเตยีง / /

ขยะ ,เกษตรอนิทรีย์  ,เคร่ืองมือประมง / /



ภาพกจิกรรมการดาํเนินงาน



ตัวช้ีวดั : ร้อยละของคลนิิกหมอครอบครัวทีเ่ปิดดาํเนินการในพืน้ที ่(เกณฑ์ ร้อยละ 18)

ท่ีมาขอมูล : ฐานขอ้มูลการข้ึนทะเบียน PCC (15 พฤษภาคม 2562)

สถานการณ์

จังหวัดตรัง มีแผนการจัดตั้ งคลินิกหมอ

ครอบครัว ระยะ 10 ปี (2559–2569) รวม 55 ทีม 

ซ่ึงระหว่างปี 2559–2562 สามารถขึน้ทะเบียน

ตามเกณฑ์ สสป. จาํนวน 16 ทีม (ร้อยละ 29.09)

ปี 2562  มีการปรับปรุงฐานข้อมูลการขึ้น

ทะเบียนและประเมินตามเกณฑ์ 3S ของคลนิิกที่

เปิดดําเนินการแล้ว และมีแผนพัฒนายกระดับ

อีก 1 แห่ง ในอํา เภอห้วยยอด (มิ ถุนายน -

กรกฎาคม 2562)

อาํเภอ
ผลงานถงึปี 2562 ไตรมาส 3 – 4

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมือง 15 9 60.00 - - -

กนัตัง 7 2 28.57 - - -

ย่านตาขาว 6 1 16.66 - - -

ปะเหลยีน 6 0 0.00 - - -

สิเกา 3 0 0.00 - - -

ห้วยยอด 9 4 44.44 1 NA -

วงัวเิศษ 3 0 0.00 - - -

นาโยง 3 0 0.00 - - -

รัษฎา 2 0 0.00 - - -

หาดสําราญ 1 0 0.00 - - -

ตรัง 55 16 29.09 1 NA -ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

อตัรากาํลงับุคลากรและทรัพยากรสนับสนุน สนับสนุนและจัดสรรในระดับเขต/ประเทศ อย่างทัว่ถึง

แผนงาน / โครงการ / กจิกรรมหลกั  ปี 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

1. ปรับปรุงฐานขอ้มูล PCC และประเมินตาม 3S 16 ทีม ไตรมาส 1 - 2 สสจ. / รพ. /สสอ.

2. พฒันา ข้ึนทะเบียน PCC ใหม่ 1 ทีม ไตรมาส 3 คปสอ.หว้ยยอด

3. ลปรร. และสรุปผลงาน ทบทวนแผน 10 ปี 10 อาํเภอ ไตรมาส 4 สสจ. / รพ. /สสอ.

สรุปผลงานปี 2562



ภาพกจิกรรมการดาํเนินงาน



ตัวช้ีวดั : ร้อยละของ รพ.สต. ทีผ่่านเกณฑ์การพฒันาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (เกณฑ์ ร้อยละ 60)

ที่มาข้อมูล : http://gishealth.moph.go.th/pcu/ (15 เดือน พฤษภาคม 2562)

สถานการณ์

จงัหวดัตรังมี รพ.สต. จาํนวน 125 แห่ง มีการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับ 3 ดาว 

ทุกแห่ง คดิเป็น ร้อยละ 100 โดยมีผลงานสะสม ระดบั 5 ดาว จาํนวน 43 แห่ง (ร้อยละ 34.40)

อําเภอที่มีผลงานสะสมสูงที่สุดตามลําดับ ได้แก่ วังวิเศษ(ร้อยละ 71) รัษฎา(ร้อยละ 50)          

สิเกา(ร้อยละ 44) ย่านตาขาว(ร้อยละ 43) และนาโยง(ร้อยละ 42) โดยพบปัจจัยที่มีผลต่อ

ความสําเร็จ 1)การเรียนรู้และการนําสู่การพัฒนา 2)การให้ความสําคัญของ คปสอ. และ 3)การ

สนับสนุนการพฒันาของหน่วยงานแม่ข่าย (รพ.,สสอ.)

ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการเยีย่มประเมินรับรองระดบัจงัหวดั (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562)

อาํเภอ
ผลงาน จํานวน รพ.สต. ทีม่แีผน

ประเมนิระดบัจังหวดั

(พ.ค. – ส.ค. 62)เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมืองตรัง 18 5 27.77 10

กนัตัง 20 5 25.00 9

ย่านตาขาว 16 7 43.75 8

ปะเหลยีน 18 6 33.33 8

สิเกา 9 4 44.44 4

ห้วยยอด 20 4 20.00 NA

วงัวเิศษ 7 5 71.42 NA

นาโยง 7 3 42.85 2

รัษฎา 6 3 50.00 2

หาดสําราญ 4 1 25.00 1

ตรัง 125 43 34.40 44

Small success  (6 เดือน) ผลการดาํเนินการ

1. อบรมครู ข ทุกเขต 

2. แต่งตั้งทมีพฒันา/ทมีประเมนิ

ระดับจังหวดัและอาํเภอ

ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย และมกีารดําเนินการต่อเน่ืองในเป้าหมาย

ระยะ 9 เดือน ได้แก่ การประเมนิตนเอง พฒันาส่วนขาด การประเมนิ

ระดับอาํเภอ และเยีย่มประเมนิรับรองระดับจังหวดั (พ.ค. – ส.ค. 62)

แผนงาน / โครงการ / กจิกรรมหลกั  ปี 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

1. จดัทาํแผนบูรณาการระดบัจงัหวดั มีแผนบูรณาการ ไตรมาส 1 คณะทาํงาน 

2. มอบแนวทาง พฒันาทีมพี่เล้ียงอาํเภอ ประเมินตนเอง 10 อ. / 82 รพ.สต. ก.พ. 62 สสจ. ,คปสอ.

3. ประเมินรับรอง และสรุปบทเรียน 50 รพ.สต. พ.ค.–ส.ค. 62 คณะทาํงาน



ภาพกจิกรรมการดาํเนินงาน



รพ. เปาหมาย ความสําเร็จการรักษา ลมเหลว ตาย ขาดยา โอนออก

หวยยอด 12 3(25%) 0 0 0 0

นาโยง 8 1(12.5%) 0 0 0 0

ยานตาขาว 4 1(25%) 0 0 0 1(25%)

ปะเหลียน 4 1(25%) 0 0 0 2(50%) 

รัษฎา 5 2(40%) 0 0 0 1(20%) 

วังวิเศษ 4 0 0 0 0 1(25%) 

กันตัง 11 4(36.4%) 0 0 0 2(18.2%) 

สิเกา 3 2(66.7%) 0 0 0 0

เมืองตรัง 58 10(17.2%) 0 3(5.2%) 0 2(3.5%)

หาดสําราญ 2 0 0 0 0 0

รวม จ.ตรัง 111 24(21.6%) 0 3(2.7%) 0 9(8.1%)

ตัวช้ีวัด 14  : อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ไตรมาส 1/62 (เกณฑ ≥ รอยละ 85) ป 2562

สถานการณ

 ป 2561 (ไตรมาส1-2) รอบ 6 เดือนในภาพรวม จ.ตรัง  มีอัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม รอยละ86.5 เสียชีวิต รอยละ8.2 ลมเหลวรอยละ0.5 ขาดยารอยละ2.9

โอนออกรอยละ1.4 กําลังรักษารอยละ0.5 สวนไตรมาส 3-4 ยังไมครบรอบประเมิน

 ป 2562 (ไตรมาส1/62) ยังไมครบรอบประเมินอัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม แตมีผลการดําเนินงานในภาพรวม จ.ตรัง คือ มีผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 111

ราย รักษาสําเร็จ 24 ราย(21.6%) กําลังรักษา 75 ราย (67.6%) เสียชีวิต 3 ราย (2.7%) (เกณฑ≤รอยละ5) สาเหตุจากมีโรครวม COPD, เปนผูสูงอายุ 1 ราย, HIV รวมดวย 1 ราย 

และมีโรคทางจิตเวช 1 ราย  โอนออก 9ราย (8.1%) รพช.โอนผูปวยมา รพ.ตรัง ยังอยูระหวางการรักษา เนื่องจากมีโรครวม ตับอักเสบ, ดื้อยา 1 ตัว, สิ้นสุดระยะเขมขนเสมหะยังบวก  

ภาพรวมจังหวัดไมมีผูปวยลมเหลวไมมีขาดยา ท่ีมาขอมูล : โปรแกรมTBCM สสจ.ตรัง  ( วันท่ี 10 พ.ค. 62)



ตัวช้ีวัด 14  : อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ไตรมาส 1/62 (เกณฑ ≥ รอยละ 85) ป 2562

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก ป 2562 เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

1. พัฒนาคุณภาพและประเมินมาตรฐานการดูแลรักษาผูปวย TB ในสถานพยาบาลใหไดมาตรฐาน

1.1 วิเคราะหสถานการณและแตงตั้งคณะทํางานปองกันวัณโรคและวัณโรคดื้อยา พรอมจัดทําแผนระดับ

จังหวัด และจัดตั้งจัดตั้ง Case management team เพื่อลดการเสียชีวิต

รพ., สสอ., รพ.สต. ต.ค.61.-มี.ค.62 สสจ., รพ.,สสอ.

1.2. ประชุมคณะทํางานชี้แจงแนวทางการดูแลผูปวยโดยใช Case management team 
ประธาน,เลขา

ตามคําส่ังเครือขาย

เม.ย. 62 สสจ.

1.3. ประชุม DOT MEETING ติดตามความกาวหนา การขาดยา โอนออก ทําCase Conference กรณี

เสียชีวิต

จนท.รพ., สสอ.ตัวแทน

รพ.สต.

มี.ค. 62,ก.ค. 62 สสจ.

1.4 เรงรัดการเฝาระวังผูปวยเส่ียงดื้อยาสูงโดยสงตรวจ DST รพ. ต.ค. 61-ก.ย. 62 สสจ., รพ.

Small succss (รอบ 6 เดือน) ผลการดําเนินการ

1. กํากับและติดตามการดําเนินงานมาตรการตาม

แผนงาน

1. วิเคราะหสถานการณผลการดําเนินงานและจัดประชุม DOT MEETING ติดตามความกาวหนา

2. กํากับติดตามมาตรการ 2. ประชุมคณะทํางานผูเก่ียวของติดตามเรงรัดการดําเนินงานมาตรการตามแผนงาน

2.1 อัตราการเสียชีวิต≤รอยละ5

2.2 อัตราการขาดยาและโอนออกเทากับศูนย

2.1 วิเคราะหสถานการณ ไตรมาส1/62 ในภาพรวมจังหวัดพบวา เสียชีวิต 3 ราย (2.7%) สาเหตุจากโรครวม

COPDเปนผูสูงอายุ 1 รายและมีโรคทางจิตเวชรวม 1 ราย,HIV 1 ราย

2.2 ภาพรวมจังหวัดขาดยาเทากับศูนย, โอนออกรอยละ8.1ยังอยูระหวางการรักษาเน่ืองจากมีโรครวมตับอักเสบ

,ด้ือยา1ตัว,สิ้นสุดระยะเขมขนเสมหะยงับวก



สถานการณ 

- ป 2562 (1-3/62) รอบ 7 เดือน อัตราความครอบคลุมการรักษาผูปวย TB  รายใหมและกลับเปนซ้ํา

รอยละ 35.9 ซึ่งต่ํากวาเกณฑ (รอยละ82.5) ของที่คาดการณ  ในภาพรวมจังหวัดไมผานเกณฑ อําเภอที่

มีอัตราความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา ผานเกณฑ  ในรอบ 7 เดือน คือ      

อ.เมือง รอยละ 50.8 รองลงมาคือ อ.รัษฎา รอยละ 43.5 สวนอําเภอที่เหลืออีก 8 อําเภอไมผานเกณฑ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  

ป 2562
เปาหมาย 

ระยะ

เวลา

ผูรับผิด

ชอบ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานคัดกรองผูปวยวัณโรคเชิง

รุก

จนท.คลินิกวัณโรค,อําเภอ

,พยาบาลคลินิก,เรือนจํา

ต.ค. 61,

ก.พ. 62

สสจ.

2. ประชุมติดตามคณะทํางานแนวทางการดําเนินงานปองกัน

ควบคุมวัณโรค,การคัดกรองคนหาเชิงรุกและกําหนดใหการ

คนหาเชิงรุกActive case อยูในคํารับรองของเครือขายอําเภอ

ประธาน,รองประธาน,เลขาฯ

ตามคําสั่ง, จนท.คลินิกวัณ

โรค,อําเภอ

ตค. 61-

ก.ย.62

สสจ.,เครือขาย

อําเภอ

3. จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสารณรงค                 คัดกรอง

วัณโรคในกลุมผูสูงอายุ

กลุมผูสูงอายุ พ.ค. 62 -

ก.ค.62

สสจ.,รพ.สสอ.,

รพ.สต.

อําเภอ ผลงาน ปี 2562 (1-3/62) ณ 10 พ.ค.62
คา่คาดการณ์ 

(156 ตอ่แสนปชก.)
ผลงาน ผูป่้วย TB ใหมแ่ละกลับเป็น

ซ้ํารอ้ยละ

เมอืงตรัง 244 124 (50.8)
กันตัง 136 55 (40.4)
ยา่นตาขาว 101 26 (25.7)
ปะเหลยีน 105 20 (19.0)
สเิกา 60 9 (15)
หว้ยยอด 147 51 (34.7)
วงัวเิศษ 68 24 (35.3)
นาโยง 70 22 (31.4)
รัษฎา 46 20 (43.5)
หาดสําราญ 26 9 (34.6)

จ.ตรัง 1,003 360 (35.9)

ตวัชีว้ดั 2  : อตัราความครอบคลมุการรกัษาผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหมแ่ละกลบัเป็นซํา้ ปี 2562 (เกณฑ ≥82.5% ของท่ีคาดการณ)

ที่มาขอมูล : โปรแกรมTBCM สสจ.ตรัง  ( วันที่ 10 พ.ค. 62)

Small succss (รอบ6 ด.) ผลการดําเนินการ

1. กํากับติดตามมาตรการ

-รอยละความครอบคลุมการ

รักษาผูปวยวัณโรครายใหม

และกลับเปนซ้ํา         ≥รอย

ละ82.5

1. อัตราความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรค รายใหมและกลับเปนซ้ําป 2562 (1-3/62)

รอบ 7 เดือน รอยละ 35.9 ซึ่งต่ํากวาเกณฑรอยละ 82.5 ของที่คาดการณ  ในภาพรวม

จังหวัดไมผานเกณฑ 

2. ประชุมเรงรัดติดตามการคัดกรองคนหาวัณโรคเชงิรุกและกําหนดใหการคนหาเชิงรุก 

Active case อยูในคํารับรองของอําเภอ

3.จัดกิจกรรมรณรงคเนื่องในวันวัณโรคสากล (24 มี.ค. ของทุกป) 

4. จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสารณรงคคัดกรองวัณโรคในกลุมผูสูงอายุ

ขอเสนอแนะตรวจราชการ ผลการดําเนินการ

1. การคัดกรองกลุมเสี่ยงดวยChest X-

Rayคํานึงถึงการจัดทาในการ X-Ray

และการเก็บเสมหะสงตรวจ คุณภาพ

เสมหะกอนสงตรวจ

2. จัดทําทะเบียนสงตอผูปวยวัณโรค

เสมหะพบเช้ือไปรับบริการรกัษา

หนวยงานอ่ืน

1. กลุมเสี่ยงคัดกรองโดยเนน X-Ray เปนหลักและการสงเสมหะ.ให

ไดคุณภาพ เรงรัดใหมีการสงตรวจ Gene Xpert ใหมากข้ึน และใน

รอบ 7 เดือนมีการสง Gene Xpert 60 รายพบเปนTB 18 ราย  

และนํ้ายา cartridge ไมเพียงพอท่ีจะตรวจในกลุมเสี่ยง 

2. รพ.จัดทําทะเบียนรับและสงตอผูปวยวัณโรคเสมหะพบเช้ือไปรับ

บริการรักษาหนวยงานอ่ืนเพ่ือติดตามการข้ึนทะเบียนเขารบัการ

รักษาใหครบทุกราย



ประชุมคณะทํางานปองกันควบคุมวัณโรค ประชุมคณะทํางานติดตามผูปวยรายบุคคล

Case Conference 



ตัวช้ีวัด 14 : รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) (RDU ขั้น 1 >95%, RDU ขั้น 2 >20%)

สถานการณ

จังหวัดตรังมเีครือขาย รพ. ทั้งหมด 10 แหง 

- ไตรมาส 1/62 ผานเกณฑโรงพยาบาลสงเสริมการ

ใชยาอยางสมเหตุผล       

 RDU ข้ัน 1 = 10 แหง (100%)

 RDU ข้ัน 2 =   2 แหง (20%)

- ไตรมาส 2/62 ผานเกณฑโรงพยาบาล

สงเสริมการใชยาอยางสมเหตผุล       

 RDU ข้ัน 1 = 10 แหง (100%)

 RDU ข้ัน 2 =  2  แหง (20%)

 RDU ข้ัน 3 =  1  แหง (10%)

Small success (6 เดือน) ผลการดําเนินการ ไตรมาส 2

RDU ข้ันท่ี 1 ≥ รอยละ 85

RDU ข้ันท่ี 2 ≥ รอยละ 10

 RDU ข้ันท่ี 1 รอยละ 100

 RDU ข้ันท่ี 2 รอยละ 20

 RDU ข้ันท่ี 3 รอยละ 10

รพ. ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62
RDU ขัน้

1 
RDU 
ขัน้2

RDU ขัน้
3 

RDU ขัน้1 RDU ขัน้
2

RDU 
ขัน้3

ตรัง      
กนัตงั      
ยา่นตาขาว      
ปะเหลยีน      
สเิกา      
หว้ยยอด      
วังวเิศษ      
นาโยง      
รัษฎา      

หาดสําราญ      

รวม 10/10 2/10 0/10 10/10 2/10 1/10

รอ้ยละ 100 20 0 100 20 10

ทีม่าขอ้มูล : โปรแกรมรายงานการพฒันาระบบบรกิารใหม้ี
การใชย้าอยา่งสมเหตผุล (31 ม.ีค. 62)

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ป 2562 เปาหมาย ระยะเวลา

รณรงค ประชาสัมพันธ อบรม ใหความรู เจาหนาท่ี/ ประชาชน พ.ค.-ก.ย.62

สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน ประชาชน พ.ค.-ก.ย.62

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ป 2562 เปาหมาย 

นิเทศ ติดตามงาน รพ.ทุกแหง



ตัวชี้วัด 14.2: รอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบ AMR (เกณฑ AMR ระดับ Intermediate >20%)

สถานการณ

จังหวัดตรัง รพ.ศูนย/ท่ัวไป จํานวน 1 แหง 

ไดแก รพ.ตรัง

- มีระบบการจัดการ การดื้อยา

ตานจุลชีพ (AMR) อยางบูรณาการ ผานเกณฑ

ระดับ 3 (Intermediate) โดยผลการประเมิน

ตนเอง รพ.ตรัง      ไดคะแนน 268 คะแนน 

Small success (6 เดือน) ผลการดําเนินการ

AMR ระดับ Intermediate 

≥ 10% 

ของ รพ.ศูนย/ท่ัวไปท้ังหมด

จังหวัดตรัง 

ผานเกณฑ AMR ระดับ 

Intermediate

รอยละ 100

(ประเมินตนเองไดคะแนน 268

คะแนน)

แผนงาน / โครงการ / กจิกรรมหลกั  
ปี 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา ผูร้บัผดิ

ชอบ

พัฒนาระบบการเฝาระวังเชื้อดื้อยาทาง

หองปฏิบัติการ 

จนท./  ทีม

AMR

พ.ค.-ก.ย.62 ทีม AMR

พัฒนาระบบการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการ

ติดเชื้อในโรงพยาบาล (IPC) 

จนท./  ทีม

AMR

พ.ค.-ก.ย.62 ทีม AMR

Restricted Antibiotics ทีม AMR พ.ค.-ก.ย.62 ทีม AMR

อบรมบุคลากร KM ทีม AMR พ.ค.-ก.ย.62 ทีม AMR

รพ. ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62

เป้า
หมาย

ผล
งาน

รอ้ยละ เป้า
หมาย

ผล
งาน

รอ้ยละ

ตรงั (A) 1 1 100 1 1 100

ทีม่าขอ้มลู : รายงาน แบบประเมนิตนเอง ระบบการจดัการ AMR รพ. 
ตรงั  (31 ม.ีค. 62)



ตัวช้ีวัด : ผูติดยาเสพติดที่บําบัดครบตามเกณฑที่กาํหนดของแตละระบบ ไดรับการติดตามตอเนื่อง 1 ป (Retention rate)  (เกณฑ รอยละ 20)

สถานการณ

สถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง ตัวยาท่ีมี

การแพรระบาดสูงท่ีสุดไดแก ยาบา, รองลงมาไดแก  น้ํากระทอม,

กัญชา,ไอซ กลุมผูใชยาเสพติด ท่ีเขาบําบัดรักษา สวนใหญเปนกลุม

อายุ ๑๘-๒๔ ป รองลงมา ๒๕-๒๙ ปและ ๓๐-๓๔ ป

Small success (6 เดือน) ผลการดําเนินการ

1. มีแนวทางการดําเนินงานการบําบัดฟนฟูโดยชุมชนเปน

ศูนยกลาง (CBTx)

2. จัดทําแผนปฏิบัติการ ท่ีครอบคลุมดานการปองกัน การ

บําบัดรักษา การลดอันตราย (Harm reduction) การ

พัฒนาบุคลากร การพัฒนาและรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาลนอกและใน สธ. 

3. มีการดําเนินงานการบําบัดฟนฟูโดยชุมชนเปนศูนยกลาง 

(CBTx) 

1. สรางเครือขายในการดําเนินงาน

2. แตงต้ังคณะทํางานระดับอําเภอบูรณาการ      

กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก อบต. 

ฝายปกครอง สาธารณสุข มหาดไทย 

ศูนยฝกอาชีพในหมูบาน

3.จัดทําแผนปฏิบัติการรวมกับคณะทํางาน 

คัดเลือกชุมชนในการดําเนินงาน

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  

ป 2562
เปาหมาย ระยะเวลา

ผูรับผิด

ชอบ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดําเนินงานการบําบัดฟนฟู

โดยชุมชนเปนศูนยกลาง (CBTx)

รพศ., รพช. ธค.61-กย.62 สสจ. ตรัง

อําเภอ เปาหมาย 

(บําบัดป 

62)

ผลงานไตรมาส 2 รอยละ

บําบัดครบ
คงอยูใน

ระบบ

เมืองตรัง 117 79 38 48.1

กันตัง 76 - - -

ยานตาขาว 81 17 5 29.41

ปะเหลียน 55 2 0 0

สิเกา 49 4 2 50

หวยยอด 144 15 4 26.67

วังวิเศษ 67 13 4 30.77

นาโยง 229 66 65 98.48

รัษฎา 32 4 0 0

หาดสําราญ 30 - - -

จ.ตรัง 880 200 118 59

ท่ีมาขอมูล : รายงาน บสต.(๑ ตค.- ๑๐ พ.ค. ๖๒)



ภาพกจิกรรม การคดักรองคน้หา 

การบาํบดัค่ายปรบัเปลีย่นพฤติกรรม การบาํบดัในเรอืนจาํ

∗ภาพกจิกรรม งานส่งเสรมิป้องกนัปัญหายาเสพติด



ตัวชี้วัด 24 : รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟนฟูสภาพ ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไม

นับรวมสงเสริมสุขภาพฯ (U77) (เกณฑรอยละ 18.5)

ท่ีมาขอมูล : HDC สสจ.ตรัง  (วันท่ี 12 พ.ค. 62)

อําเภอ
ป62 (รอบ 3 เดือน) ป62 (รอบ 6 เดือน)

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ

เมือง 121,559 22,800 18.76 319,342 59,971 18.78

กันตัง 64,045 18,087 28.23 124,923 38,573 30.88

ยานตาขาว 42,867 12,202 28.46 87,774 25,258 28.78

ปะเหลียน 38,686 8,929 23.08 89,767 18,425 20.53

สิเกา 28,120 5,636 20.04 55,999 11,425 20.40

หวยยอด 80,949 28,112 34.73 165,611 54,021 32.62

วังวิเศษ 25,400 6,162 24.26 52,202 11,950 22.89

นาโยง 26,349 7,436 28.22 65,891 18,478 28.04

รัษฎา 21,508 3,463 16.10 41,476 6,173 14.88

หาดสําราญ 11,584 1,654 14.28 21,069 4,315 20.48

จ.ตรัง 461,061 114,471 24.83 1,024,054 248,589 24.27

สถานการณ

ผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษา

โรค และฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก ปงบฯ 61   รอยละ 23.06 (ผาน

เกณฑรอยละ 20) และปงบฯ 62 (ไมนับรวม U77)  

รอยละ 24.27 (ผานเกณฑ รอยละ 18.5 )

Small success  ( 6 เดือน ) ผลการดําเนินการ

1. สนับสนุนใหมีการจัดบริการดานการแพทยแผนไทยใน

ระบบบริการสาธารณสุข

OPD คูขนาน 100%

IPD 20% (ตรัง & หวยยอด)

คลินิกเร้ือรัง ใน รพ. 100%

แพทยแผนจีน 40%ใน (ตรัง,หวยยอด,กันตัง,ยานตา

ขาว 

2. สถานบริการสาธารณสุข ไดแก รพศ., รพท., รพช. มี

การประเมินตนเอง (Self-assessment) ตามเกณฑ

มาตรฐานการพัฒนาและรับรองคุณภาพ HA

รพ.ที่ผาน HA แลว มีจํานวน 4 แหง ไดแก รพ.ตรัง, รพ.

หวยยอด ,รพ.กันตัง และ รพ.ยานตาขาว



อําเภอ

ผลงาน ป 2562
(รพศ./รพช. งวดแรก )

ผลงาน ป 2562
(รพศ./รพช. งวดที่สอง )

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ

เมือง
90,203 12,460 13.81 214,880 36,165 16.83

กันตัง 28,167 3,761 13.35 81,653 15,127 18.52

ยานตาขาว 25,214 4,380 17.37 56,840 8,785 15.45

ปะเหลียน 19,031 2,723 14.31 43,810 6,343 14.48

สิเกา 15,174 2,478 16.33 38,654 5,105 13.21

หวยยอด 31,557 7,744 24.54 103,560 24,814 22.96

วังวิเศษ 16,983 3,344 19.69 36,181 6,487 17.93

นาโยง 17,051 4,100 24.05 47,844 11,480 23.99

รัษฎา 11,849 1,500 12.66 33,119 4,169 12.59

หาดสําราญ 23,900 2,921 12.22 12,049 1,406 11.67

รวม 1,071,687 170,610 15.92 668,590 119,881 17.93

รวม รพช. 705,933 123,574 17.51 453,710 83,716 18.45

Small success ( 6 เดือน ) ผลการดําเนินการ

1.สนับสนนุการใชยาสมุนไพรในรพ.และรพ.

สต.ทุกแหง 

2.นโยบายพัฒนาระบบบริการการแพทย

แผนไทยฯตาม Service Plane ท่ีชัดเจน

และตอเนื่อง

-มีรพ.หวยยอดท่ีผลิตยาสมุนไพรผาน  GMP

-การจัดบริการ OPD คูขนาน มี รอยละ 100

-มีบริการผูปวยใน IPD ในรพ.หวยยอดและ รพ.ตรัง รอยละ 20

-มีบริการคลินิกเรื้อรัง ใน รพ.รอยละ 100

-มีบริการการแพทยแผนจีน ใน รพ.ตรัง,รพ.หวยยอด,รพ.กันตัง และรพ.ยานตา

   

ผลงานป 2562 รอบท่ี 2

ตัวชี้วัด 24 : รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟนฟูสภาพ ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ไมนับรวมสงเสริมสุขภาพฯ (U77) (รพศ. รพช. ไมรวม cup)

สถานการณ

ป2562 ผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการ ตรวจ 

วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพดวยศาสตร

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เกณฑ

จังหวัดรอยละ 18.5 ผานเกณฑ รอยละ 24.27

ระดับ รพศ. รอยละ 16.83

(รอยละ 12) ผานเกณฑ

ระดับ รพช. รอยละ 18.45

(รอยละ 20) ไมผานเกณฑ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  ป 2562 เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

1.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก  ป 2562

รพ.10 แหง

รพ.สต.125 แหง
มค.-สค. 2562 สสจ.ตรัง

2.โครงการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและ

การแพทยพ้ืนบาน ป 2562
ทุกอําเภอ มค – กย 2562 สสจ.ตรัง



Small success ( 6 เดือน ) ผลการดําเนินการ

1.สนับสนุนการใชยาสมุนไพรในรพ.และรพ.

สต.ทุกแหง 

2.นโยบายพัฒนาระบบบริการการแพทยแผน

ไทยฯตาม Service Plane ท่ีชัดเจนและ

ตอเนื่อง

-มีรพ.หวยยอดท่ีผลิตยาสมุนไพรผาน  GMP

-รพ.สต.มีการใชยาสมุนไพร ตามเกณฑ จํานวน 125 แหง รอยละ 100

-รพ.สต.ท่ีมีแพทยแผนไทย จํานวน 35 แหง รอยละ 28.00

-รพ.สต.ท่ีมีการจัดบริการนวดไทย จํานวน 50 แหง รอยละ 40.00

-รพ.สต.ท่ีมีการจัดบริการผดุงครรภไทย จํานวน 36 แหง รอยละ 28.80

ผลงานป 2562 รอบท่ี 2

ตัวชี้วัด 24 : รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟนฟูสภาพ ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไม

นับรวมสงเสริมสุขภาพฯ (U77) (รพสต. เกณฑรอยละ25)

สถานการณ

ป2562 ผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย 

รักษาโรค และฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผน

ไทยและการแพทยทางเลือก เกณฑจังหวัดรอยละ 18.5 

ผานเกณฑ รอยละ 24.27

ระดับ รพ.สต.. รอยละ 35.77

(รอยละ 25) ผานเกณฑ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  ป 2562 เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

1.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก  ป 2562

รพ.10 แหง

รพ.สต.125 แหง
มค.-สค. 2562 สสจ.ตรัง

2.โครงการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและ

การแพทยพ้ืนบาน ป 2562
ทุกอําเภอ มค – กย 2562 สสจ.ตรัง

ท่ีมาขอมูล : HDC สสจ.ตรัง  ( วันท่ี 12 พ.ค. 2562 )

อําเภอ

ผลงาน ป 2562
(รพ.สต. รอบที่ 1 )

ผลงาน ป 2562
(รพ.สต. รอบที่ 2 )

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ

เมือง 25,821 6,432
24.91

52,684 15,324
29.09

กันตัง 22,864 10,769 47.10 40,682 15,074 37.05

ยานตาขาว 17,492 7,079 40.47 36,820 17,127 46.52

ปะเหลียน 20,743 5,818 28.05 39,621 11,866 29.95

สิเกา 9,968 2,431 24.39 19,092 6,378 33.41

หวยยอด 34,034 14,111 41.46 73,266 29,220 39.88

วังวิเศษ 8,354 2,875 34.41 18,389 6,071 33.01

นาโยง 9,700 3,538 36.47 18,887 7,492 39.67

รัษฎา 4,970 596 11.99 8,862 2,115 23.87

หาดสําราญ 4,753 1,081 22.74 9,315 2,933 31.49

รวม 158,699 54,730 34.49 317,618 113,600 35.77
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