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KPI ตรวจราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2 ปี 2562

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
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ออร์โธปิดิกส์
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สุขภาพจิตและจิตเวช

แพทย์แผนไทย



ตัวช้ีวัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

1. ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (60%)
อยู่ระหว่างการประเมินรับรอง   

คาดว่าจะด าเนินการผ่านเกณฑ์ 60%

2. PCC ท่ีเปิดด าเนินการในพ้ืนท่ี ผ่านเกณฑ์ 3S สะสมร้อยละ 18 (10 ทีม) ของแผน 10 ปี

3. ทุกอ าเภอ(ร้อยละ 100 ) มีการใช้กลไก พชอ. แก้ปัญหาในระดับพ้ืนท่ี อย่างน้อยอ าเภอละ 2 เรื่อง

4. อัตราส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

5. ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาสมเหตุสมผล ข้ัน1 และข้ัน2

6. ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ

7. อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ

8. ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

9. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7

10. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis ≤ร้อยละ 30

11. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม.ใน รพ.ระดับ A,S,M1 ≤ ร้อยละ 12

12. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร ≤ 26 ต่อแสนประชากร

13. อัตราส่วนจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ. > 0.8 : 100

14. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล > 1.3 : 100



ตัวช้ีวัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

15. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ ร้อยละ 66

16. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery > ร้อยละ 20

17. ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate) > ร้อยละ 20

ตัวช้ีวัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

1. อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน ท่ีมีน้ าหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม < 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

2. เพ่ิมเติม NICU ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ

3. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 70

4. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 70

5. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 60

6. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไปได้รับการคัดกรองสายตา ≥ 75

7. ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ 80

8. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioids ในผู้ป่วยประคองอย่างมีคุณภาพ

9. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดท่ีให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน > ร้อยละ 50

10. ร้อยละของโรงพยาบาลนะดับ M1 ข้ึนไป ท่ีมีทีม Refracture Prevention

Monitor



ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ผลงานเด่น
1.มีความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆและเป็นเจ้าของปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
2.การเลือกทีมคณะกรรมการ พชอ.มีความส าคัญ การสร้างบรรยากาศของการประชุม ความต่อเนื่อง และการจัดการช่องว่าง

ระหว่างภาคีมีความส าคัญ
3.มีการก าหนดประเด็นปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาสาธารณสุขอย่างเดียวเช่นปัญหาการศึกษา ปัญหาการประมง ใน อ.ย่านตาขาว

อ.วังวิเศษ และ   อ าเภอหาดส าราญ
4.ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง เช่น สมัชชา เกษตรอ าเภอย่านตาขาว

หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการปฐมภมูิ (พชอ.)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (เกณฑ์ ร้อยละ 60)

สถานการณ์
ปี 2562 ทุกอ าเภอได้ด าเนินการขับเคลื่อน พชอ. มีค าสั่ง พชอ.อนุกรรมการ พชอ. มีการประชุม คัดเลือกประเด็นปัญหา
การพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อยอ าเภอละ 2 เรื่อง (ร้อยละ 100)
มดี าเนินการตามแผนงาน เช่นแผนอบรมทีมเลขาพชอ มีกระบวนการ COACHING และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ
1. จัดเวที ถอดบทเรียน การสรุปประเมินผล  UCCARE ในส่วนของสาธารณสุข
2. วิเคราะห์ ทบทวน ความส าเร็จเพื่อต่อยอดผลลัพธ์การพัฒนาประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต
3. บูรณาการประเด็นปัญหา พชอ.ลงสู่ พชต.
4. การเยี่ยมเสริมพลังจากจังหวัด



ปัญหา/ข้อจ ากัด
- ไม่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/อบรมระยะสั้นในรพช
- บริบทแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในรพ.ตรัง

ข้อเสนอแนะ
- เสนอเป็นนโยบายจังหวัดในการส่งแพทย์ไปอบรมเวชศาสตร์ครอบครัวระยะสัน้เพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมทุกอ าเภอ
- หลักสูตรอบรมระยะสั้น เปิดให้แพทย์in-service สามารถเข้ารับการอบรมได้
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Hos XP PCU

หัวข้อ: การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่

- รพ.ตรัง เป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งแบบ formal และ in-service
- การก าหนดอ าเภอเมือง,ห้วยยอด และย่านตาขาวเป็นnodeเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
เอื้อให้พื้นที่น้ันๆเกิดความเข็มแข็งในระบบบริการมากขึ้นรวมถึงการเปิด PCC

- เป้าหมายการจัดตั้งแผน 10 ปีของจังหวัดตรัง มีทั้งหมด 55 ทีม ด าเนินการเปิดไปแล้ว 16 ทีม (29.09%)
- มีอ าเภอที่เปิด PCC แล้ว 4 อ าเภอ จาก 10 อ าเภอ (40%)
- มีแผนด าเนินการเปิดเพิ่มในปี 2562 อีก 1 ทีม (อ.ห้วยยอด รอแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจบการศึกษา)
- เป็นที่น าร่องโปรแกรม PCC link ซึ่งตอนน้ีรพ.ตรังก าลังพัฒนาในเขตเมืองและมีโครงการขยายลงสู่ รพ.สต.
ที่เป็นPCC

อ ำเภอ
ผลงำนถึงปี 2562 ไตรมำส 3 – 4

เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ

เมือง 15 9 60.00 - - -

กนัตัง 7 2 28.57 - - -

ย่ำนตำขำว 6 1 16.66 - - -

ปะเหลยีน 6 0 0.00 - - -

สิเกำ 3 0 0.00 - - -

ห้วยยอด 9 4 44.44 1 NA -

วงัวเิศษ 3 0 0.00 - - -

นำโยง 3 0 0.00 - - -

รัษฎำ 2 0 0.00 - - -

หำดส ำรำญ 1 0 0.00 - - -

ตรัง 55 16 29.09 1 NA -

สถานการณ์

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ผลงานเด่น 



หัวข้อ: การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ตัวชี้วัด: ร้อยละของรพ.สต.ติดดาว ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 60 (สะสม) 

สถานการณ์
ปี 2560- 61 มีรพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 43 แห่ง (35.20%), 

ผ่าน 3 ดาว 100%
ปี 2562 : อยู่ระหว่างการประเมินในเดือน ม.ิย.-ส.ค. 62

ข้อเสนอแนะ
- จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อคืนข้อมูลสภาวะสุขภาพในพื้นที่ให้กับภาคีเครือข่าย

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ผลงานเด่น
- มีทีมประเมินระดับจังหวัด
- บูรณาการเกณฑ์ รพ สต ติดดาว ร่วมกันกับทุกกลุ่มงานใน สสจ
- มีทีมพี่เลี้ยง/หมอ Fm ระดับ คปสอ. 
- ระดับอ าเภอ น ามาตรฐานรพ.สต.ติดดาว มาใช้ในการนิเทศหน้างาน
- อ าเภอย่านตาขาวมีการพัฒนาคุณภาพ รพ สต อย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินงานแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่าง รพ สต ด้วยกัน และมีโอกาสผ่าน 100% ทั้งอ าเภอ
- รพ ห้วยยอด มีศูนย์ประสานทุกเรื่องระหว่าง รพ กับ รพ สต

อ ำเภอ
ผลงำน จ ำนวน รพ.สต. ทีม่แีผน

ประเมนิระดบัจงัหวดั 
(มยิ. – ส.ค. 62)เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ

เมืองตรัง 18 5 27.77 10

กนัตัง 20 5 25.00 9

ย่ำนตำขำว 16 8 50.00 8

ปะเหลยีน 18 6 33.33 8

สิเกำ 9 4 44.44 4

ห้วยยอด 20 4 20.00 NA

วงัวเิศษ 7 5 71.42 NA

นำโยง 7 3 42.85 2

รัษฎำ 6 3 50.00 2

หำดส ำรำญ 4 1 25.00 1

ตรัง 125 44 35.20 44

อยู่ระหว่างการประเมินรับรอง คาดว่าจะด าเนินการผ่านเกณฑ์ 60%



ตัวชี้วัด : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ขึ้นทะเบียน ไตรมาส 1/62
เป้าหมาย > ร้อยละ 85     แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

พื้นที่
จ านวน
ประเมิน
(ราย)

ผลการรักษา  ไตรมาส 1/62 (ร้อยละ)

รักษาหาย เสียชีวิต ล้มเหลว ขาดยา โอนออก ก าลังรักษา

อ.เมืองตรัง 58 1.7 3.4 0.0 0.0 3.4 91.4
อ.วังวิเศษ 4 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 75.0
อ.กันตัง 11 9.1 0.0 0.0 0.0 18.2 72.7
อ.ย่านตาขาว 4 25.0 0.0 0.0 0.0 25.0 50.0
อ.ปะเหลียน 4 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
อ.สิเกา 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
อ.ห้วยยอด 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
อ.นาโยง 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
อ.รัษฎา 5 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 80.0
อ.หาดส าราญ 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
จ.ตรัง 110 2.7 1.8 0.0 0.0 8.2 87.3
เขต 12 951 3.9 3.9 0.1 0.7 3.7 87.7
ประเทศ 26,560 3.2 4.7 0 0.4 4.5 87.2

ความก้าวหน้า ผลการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (PA) ปี 2562 : 
ผลการด าเนินงาน มีผลการรักษาส าเร็จแล้ว ร้อยละ 2.7 และ 
ส่วนมากยังอยู่ระหว่างการรักษา ถึง ร้อยละ 95.5 
(โอนออก + ก าลังรักษา ) 
ข้อชื่นชม
1. ทุกรพ .มีการจัดตั้ง Case Management Team และ มี

การประชุม วางแผนงาน ติดตามงาน และ รพ.ตรัง มีประชุม
Case Management Team เดือนละ 1 คร้ัง ติดตามดูแล  
ผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยวัณโรคที่มีอาการแพ้ยา และ ทบทวน
ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต

2. รพ.ตรัง มีการโทรแจ้งเตือนผู้ป่วยวัณโรคก่อนวันนัดพบ
แพทย์ และ ติดตามในวันนัดหากผู้ป่วยไม่มาตามนัด  

3. รพ.ตรัง มีการจัดท าทะเบียนคุมผู้ป่วยวัณโรค เป็นรายบุคคล 
ที่การส่งต่อการรักษา และ การติดตามการรักษา

ข้อมูล ผลงาน 6 เดือน จากโปรแกรม NTIP วันที่ 31 มีนาคม 2562



Small Success : ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า เป้าหมาย > ร้อยละ 82.5 

ผลงาน ความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และ กลับเป็นซ้ า 
ผลงาน 8 เดือน ภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 38.3
(จะประเมิน ณ วันที่  30 กันยายน 2562) 

ข้อช่ืนชม 
การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค จังหวัดด าเนินการคัดกรองด้วย Chest X-ray ครอบคลุม
มากกว่า 90%

ข้อสังเกต และ ข้อเสนอแนะ 
1. ภาพรวมการคัดกรองเชิงรุกจ านวน 18,984 ราย พบผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด 174 

ราย พบสูงสุดในกลุ่มผู้สัมผสัร่วมบ้าน 99 ราย (ร้อยละ 56.9) ซึ่งมีอัตราการป่วย
วัณโรคสูงมาก (>10,000:แสน) ควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนาต่อยอด/
ขยายผล

2. เมื่อตรวจพบผู้ป่วยวัณโรคโดยเฉพาะเสมหะพบเชือ้วัณโรค ต้องน าผู้ป่วยวัณโรค
มาขึ้นทะเบียนและบันทึกข้อมูลในโปรแกรมวัณโรค (NTIP) ให้ครอบคลุมทุกราย 

ข้อมูล ผลงาน 6 เดือน จากโปรแกรม NTIP วันที่ 31 มีนาคม 2562
ข้อมูล ผลงาน 8 เดือน จากโปรแกรม NTIP วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

พื้นที่

เป้าหมาย
ขึ้นทะเบียน

ทั้งหมด 
(ราย) 

ผลงานขึ้น
ทะเบียน 
ผลงาน 6 

เดือน  
(ราย)  

ผลงาน 6
เดือน 

(ร้อยละ)

ผลงานขึ้น
ทะเบียน 
ผลงาน 8 

เดือน  
(ราย)  

ผลงาน 8
เดือน 

(ร้อยละ)

อ.เมืองตรัง 243 199 81.9 256 105.3
อ.กันตัง 136 27 19.9 29 21.3
อ.ย่านตาขาว 101 5 5.0 6 5.9
อ.ปะเหลียน 105 10 9.5 11 10.5
อ.สิเกา 60 4 6.7 8 13.3
อ.ห้วยยอด 148 27 18.2 32 21.6
อ.วังวิเศษ 68 12 17.6 16 23.5
อ.นาโยง 70 14 20.0 14 20.0
อ.รัษฎา 46 5 10.9 8 17.4
อ.หาดส าราญ 26 2 7.7 4 15.4
จังหวัดตรัง 1,003 305 30.4 384 38.3
เขต 12 7,714 2436 31.6 3261 42.3
ประเทศ 103,254 37231 36.1 49,592 48.0



Quick Win monitoring and supervision
PA 2562 : อัตราความส าเรจ็การรกัษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (> ร้อยละ 85)

เป้าหมาย การด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ

จัดตั้ง Case Management Team 
ในโรงพยาบาล (รพศ/รพท/รพช)
ครบทุกแห่งในจังหวัด

- มีค าสั่ง Case Management หรือ คณะกรรมการ/คณะท างาน 
ที่เป็นกลไกก ากับการกินยา และ ดูแลผู้ป่วยระหว่างการรักษา  
ในรูปของค าสั่ง ครบ ทุก โรงพยาบาล                           

- ผลงานผ่าน 

ผลงานรอบ 6 เดือน >ร้อยละ 60 
ของผู้ป่วยเสี่ยงดื้อยาสูง (ผู้ป่วยเก่าที่
เคยรักษาวัณโรคมาก่อน) ได้ส่งตรวจ
ทดสอบความไวต่อยา (DST)
(ข้อมูลข้ึนทะเบียนในไตรมาสที่ 1 และ

ไตรมาสที่ 2 ที่น ามาประเมิน)

ส่ง DST ร้อยละ 75.0 (12/16ราย) 
มีผล DST ร้อยละ 62.5 (10/16 ราย) ผลงานผ่าน 
หมายเหตุ:
6 ราย ไม่มีผล DST:
- ไม่ได้ส่ง 4 ราย (TB Skin, TB Lymph-node, ขึ้นทะเบียนแล้ว

เสียชีวิต, ไม่ทราบสาเหตุ
- ไม่ทราบผล 2 ราย  

* กลุ่มเสี่ยงสูงต่อวัณโรคดื้อยา ต้องส่งตรวจ DST ทุกราย  
จึงควรวิเคราะห์ประเด็นสาเหตุ กระบวนการการเก็บและ
การส่งตรวจ เพื่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและค้นหา
วัณโรคดื้อยา 
* ติดตามผลในกลุ่มที่มีการส่ง DST แล้ว 

> ร้อยละ 50 ของ รพ.นอกสังกัด สธ. 
(รัฐและเอกชน) บันทึกและรายงาน
ข้อมูลโปรแกรม NTIP

จังหวัดตรัง มี รพ.เอกชน 2 แห่ง/ มีการบันทึกรายงาน  ทั้ง 2 แห่ง                     
ผลงานผ่าน 



ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลงาน ผลการประเมิน

RDU ขั้น 1 95% (10 รพ.) 85% (9 รพ.) 100% (10 รพ.)
ผ่านตัวชี้วัด

RDU ขั้น 2 20% (2 รพ.) 10% (1 รพ.) 20% (2 รพ.)

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

- ความเห็นต่างของบคุลากรทาง
การแพทย์ในแนวทางการสั่งใช้
ยาปฏิชีวนะตามเกณฑ์ RDU

- ประชุมหาข้อสรุปร่วมกนั และประกาศใช้
แนวทางเดียวกันทัง้จังหวัด

RDU

ปัจจัยความส าเร็จ

- รพ.สิเกา : ผู้บริหารติดตามในเวทปีระชุม คปสอ. ทุกเดือน ทีมงานเข้มแข็ง 
มีระบบปฐมนเิทศน้องหมอใช้ทนุ มีแนวทางการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะที่ชดัเจน
และมีระบบแจ้งเตือน (pop-up)

KPI ตรัง ห้วยยอด ย่านตาขาว กันตัง นาโยง ปะเหลียน สิเกา วังวิเศษ รัษฎา หาดส าราญ

URI รพท≤30%
รพช≤20%

29.30 22.21 24.87 11.78 21.26 14.55 10.87 23.09 15.49 14.64

AD≤20% 21.86 15.80 27.27 33.64 21.35 18.27 16.91 15.73 30.96 15.29

FTW≤50% 53.77 49.82 55.08 62.80 45.74 36.96 33.36 64.99 66.02 53.19

APL≤15% 8.64 5.31 1.52 6.98 6.67 6.84 9.59 5.81 0 0

RDU ขั้นที่ 3
RDU ขั้นที่ 2
RDU ขั้นที่ 1



AMRตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ
เกณฑ์ ระดับ Intermediateไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ

จ านวนโรงพยาบาล ที่มีระบบจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ 
(AMR) ระดับ Intermediate
(เกณฑ์คะแนน 250–349 คะแนน
และข้อบังคับ Basic, Intermediate > 0 )

รพศ.ตรัง มีการจัดการระบบ AMR 
ระดับ Intermediate

ผ่านตัวชี้วัด

(Score 275 คะแนน)

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น ข้อเสนอแนะ

- มีการปรับปรุงการ identify 
เชื้อได้ครบถ้วนตามมาตรฐาน

- มีการประสานความร่วมมือกับ 
service plan sepsis

- เพิ่มเติมการท า CQI, R2R

- พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กร

สถานการณ์

จังหวัดตรัง มีโรงพยาบาลเป้าหมาย        
จ านวน 1 แห่ง คือ รพศ.ตรัง ซึ่งมีระบบการ
จัดการ AMR ด าเนินงานตาม 5 กิจกรรม
ส าคัญ (บรรลุตามเป้าหมาย)

รัษฎำ

ห้วยยอดวงัวเิศษ

สิเกำ เมือง

กนัตงั

นำโยง

ย่ำนตำขำว

ปะเหลยีน
หำดส ำรำญ



ตัวชี้วัด : อัตราฆ่าตัวตายส าเรจ็ไม่เกนิ 6.3 ต่อประชากรแสนคน

อ าเภอ ไม่เกิน
(คน)

ผลงาน อัตรา

เมืองตรัง 8 19 15.06

กันตัง 4 2 2.88

ย่านตาขาว 3 2 3.82

ปะเหลียน 3 2 3.68

สิเกา 1 5 16.93

ห้วยยอด 4 11 14.41

วังวิเศษ 2 0 0

นาโยง 2 2 5.51

รัษฎา 1 2 8.70

หาด
ส าราญ

1 0 0

จ.ตรัง 32 45 8.74

สถานการณ์
ปี 61 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 7.17 ปี 62 ฆ่าตัวตายส าเร็จ 45 คน คิดเป็นอัตรา 8.74 

ต่อ ปชก.แสนคน ซึ่งเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด และสูงกว่าปีท่ีผ่านมา เป็นเพศชายร้อยละ 65 ช่วงอายุ 
40-49 ปีมากท่ีสุด วิธีการท่ีใช้ส่วนใหญ่ คือ ผูกคอ มีผู้พยายามฆ่าตัวตาย 88 คน ไม่ท าร้ายซ้ า 
86 คน คิดเป็นร้อยละ 97 เป็นไปตามเกณฑ์การเฝ้าระวังการกระท าซ้ า

ผลงานเด่น

- การประเมินคัดกรอง เฝ้าระวัง ปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตายในเจ้าหน้าท่ีต ารวจ  จ.ตรัง 
(สสจ./รพ.ตรัง)
- โครงการเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน อ.กันตัง (รพ.กันตัง)

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

- บุคลากรผู้รับผิดชอบงานใน รพช. ส่วนใหญ่มีเพียง 1 คน  ไม่
สอดคล้องกับภาระงาน

การเก็บข้อมูล ปริมาณงาน  กิจกรรมท่ีต้องด าเนินการ เพ่ือน าเสนอต่อทีม
บริหารทรัพยากรของหน่วยงานพิจารณา

- ข้อจ ากัดในการสอบสวนโรคในผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ/ไม่ส าเร็จได้
ทุกราย

การเก็บ รวบรวมข้อมูลผู้พยายามฆ่าตัวตาย/ฆ่าตัวตายส าเร็จ 
มาวิเคราะห์เชิงลึกอย่างครอบคลุม เพ่ือน าไปปรับปรุง พัฒนา ป้องกัน
และเฝ้าระวังต่อไปข้อมูล 30 พ.ค.62

อ.รัษฎำ

อ.ห้วยยอดอ.วงัวเิศษ

อ.สิเกำ อ.เมืองตรัง

อ.กนัตงั

อ.นำโยง

อ.ย่ำนตำขำว

อ.ปะเหลยีน
กิ่ง อ.หำดส ำรำญ

พัฒนาระบบบริการ : สุขภาพจิตและจิตเวช จ.ตรัง วันที่ 29 – 31 พ.ค. 2562



ประเด็นส าคัญ : การเข้าถึงบริการโรคส าคัญทางด้านจิตเวช

1. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32-F39) เป้าหมายร้อยละ 65

การเข้าถึงบริการสะสมจ านวน 11,390 ราย จากค่าประมาณการณ์ 11,810 ราย คิดเป็น ร้อยละ 96.44 ณ 25 เม.ย.62 (อันดับ 1 ของเขต) ซ่ึงเป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยมี 4 อ าเภอที่ยังไม่ถึงค่าเป้าหมาย คือ กันตัง ย่านตาขาว 
วังวิเศษ และ หาดส าราญ

2. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเภท (F2000-F2090) เป้าหมายร้อยละ 75

การเข้าถึงบริการสะสม จ านวน 2,997 ราย จากค่าประมาณการณ์  4,108 ราย คิดเป็น ร้อยละ 72.96 (HDC : 30 พ.ค.62) ซ่ึงยังไม่ถึงค่าเป้าหมาย แต่
แนวโน้มจะเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

3. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคติดสุรา (F1020-F1029) เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 (6 เดือน) ร้อยละ 1(12 เดือน)

การเข้าถึงบริการสะสมจ านวน  1,582 ราย จากค่าประมาณการณ์  9,752 ราย คิดเป็น ร้อยละ 16.22 มีผู้ป่วยรายใหม่ในปี 2562 จ านวน 101 ราย 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.04 เป็นไปตามเป้าหมาย (รพ.สวนปรุง : เม.ย.62)

4. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น ADHD (F900-F909)  เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
การเข้าถึงบริการสะสมจ านวน 664 ราย จากค่าประมาณการณ์ 4,642 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.30 มีผู้ป่วยรายใหม่ในปี 2562 จ านวน 120 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.61 

(HDC : 30 พ.ค. 62) ยังไม่เป็นไปตามเปา้หมายแตม่ีแนวโน้มที่ดขีึน้



แพทยแ์ผนไทยตัวชี้วัดหลัก ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วย 
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เกณฑ์      ร้อยละ 18.5
ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ
วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ร้อยละ 18.5 24.27 
(ผ่านเกณฑ์)

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข

การสั่งจ่ายยาสมุนไพรยังน้อยอยู่ ให้ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมการใช้
ยาสมุนไพรให้มากขึ้น โดยบูรณาการใช้
ยาสมุนไพรกับโครงการ RDU เช่น การ
ใช้ต ารับยาเหลืองปิดสมุทรในกลุ่มอาการ
ท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ

สถานการณ์

มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาล
ครบทั้ง 10 แห่ง มีการจัดบริการ OPD คู่ขนาน มีการจัดบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร (คลินิก 4 โรค) ครบทั้ง 10 
แห่งและมีการจัดบริการการแพทย์แผนจีน/ฝังเข็ม 4 แห่ง ได้แก่ รพ.ตรัง รพ.
ห้วยยอด รพ.ย่านตาขาว และรพ.กันตัง

อ.รัษฎำ

อ.ห้วยยอดอ.วงัวเิศษ

อ.สิเกำ อ.เมืองตรัง

อ.กนัตงั

อ.นำโยง

อ.ย่ำนตำขำว

อ.ปะเหลยีน
กิ่ง อ.หำดส ำรำญ

อ.รัษฎา
ร้อยละ  14.88



Strokeตัวชี้วัดหลัก ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) 
เกณฑ์ < ร้อยละ 7

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7 4.49

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก < ร้อยละ 25 20.65

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน < ร้อยละ 5 1.45

Door to needle time ภายใน 60 นาที ≥50 84.61

Door to Stroke Unit ไม่เกิน 72 ช่ัวโมง ≥ 40 40.43

Door to OR ภายใน 90 นาที ≥60 69.23

✓ การลงนิเทศโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
✓ จัด conference แลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่วยกับทีมสหวิชาชีพ
✓ ผ่านการประเมิน SSCC ระดับ 4 ดาว

ข้อชื่นชม
• Stroke unit 5 เตียง
• ศัลยแพทย์ประสาท  4 คน
• ประสาทวิทยา 4 คน

โรงพยาบาลตรัง

6.6
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3.2

2

4.76 4.52

3.33
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Stroke

สถานการณ์

7



อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรงมีอัตรา 34.16%
สูงกว่าเกณฑ์ จากการทบกวนพบว่าเป็นผู้สูงอายุ 70-85 ปี มากกว่าร้อยละ 50  
ผู้ป่วยทุกรายได้รับการดูแลเบื้องต้นจาก รพช. ทั้ง H/Cและให้ยา ATB ซ่ึงเมื่อเกิด 
Septic shock ทาง รพช. สงต่อมายังรพ. ตรัง ตามระบบ Sepsis Fast track 

สถานการณ์

1. มีการน าเครื่องเจาะ Lactat มาช่วยในการประเมินเบื้องต้น ร่วมกับอาการแสดง
ของผู้ป่วย เพื่อเป็นเกณฑ์ในการส่งต่อ
2. การน าค่า sos score มาช่วยในการรายงานแพทย์เพื่อการเข้าใจตรงกันของทีม
3. การใช้ standing order for sepsis/septic shock ทั้งเครือข่าย

ข้อเสนอแนะ

การส่งต่อผู้ป่วยจาก รพช. สู่ รพ.ตรัง หลังมีการคัดกรองผู้ป่วยแต่ยังไม่แน่ใจใน
การ DX. Sepsis มีการให้สารน้ าและ Admit เพื่อดูอาการ ส่งผลให้การน าส่ง
ผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลตรังล่าช้า ท าให้การช่วยเหลือล่าช้าไปด้วย 

ปัญหาอุปสรรค

SEPSISตัวชี้วัดหลัก อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired 
เกณฑ์             ≤ร้อยละ 30

ตัวชี้วัด KPI



Traumaตัวชี้วัดหลัก      อัตราตายการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉนิ ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ 
A ,S ,M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) (เกณฑ์ ≤ ร้อยละ 12)

โรงพยาบาลตรังมีผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินระดับความรุนแรง 1, 2, 3, 4, 5 เฉลี่ยเป็น 1,391 
ราย (7.7%), 11,719 ราย (65.1%), 10,007 ราย (55.6%), 2,235 ราย (12.4%), 2,261 
ราย (12.6%) ตามล าดับ

สถานการณ์

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1. ขาดแพทย์ศัลยกรรมอุบัติเหตุ เวชบ าบัด
วิกฤต
2.ประชาชนขาดความรู้ในการรีบมาพบ
แพทย์ในผู้ป่วยที่มีภาวะ Sepsis
3.เตียงผู้ป่วยหนักใน ICU ไม่เพียงพอ
4.การรอคอการรักษาในผู้ป่วยที่มีการ
บาดเจ็บหลายระบบ

1.พิจารณาเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรที่ขาดแคลน
2.พัฒนาการด าเนินงานภาคประชาสังคม โดย
เร่งให้ความรู้ความเข้าการประเมินผู้ป่วยที่สงสัย
หรือยืนยันการติดเช้ือในร่างกาย 
3.ทบทวนแนวทางการรักษาและจัดท า CPG 
ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บหลายระบบ
อย่างบูรณาการสาขาต่าง ๆ

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเดน่

ขอชื่นชม TEAM Trauma Service Plan ที่มีความมุ่งมั่น และมีการพัฒนาการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การบูณาการการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ, การอบรมอาสากู้ชีพ
ใหม่ระดับเบื้องต้น EMR เพื่อทดแทนหน่วยปฏิบัติ FR ที่ขาดแคลนและเพิ่มความครอบคลุม 
เป็นต้น

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

อัตราตายการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง 
ในโรงพยาบาลระดับ A ,S ,M1 (ทั้งที่ ER และ Admit): 
เกณฑ์ ≤12

9.71
(135/1,391)

อัตราผู้ป่วย Trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด 
สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที :เกณฑ≥์80

36.4
(4/11)

อัตราผู้ป่วย triage level 1,2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 ชม :
เกณฑ์ ≥60

62.81
(8,235/13,110)

อัตราผู้ป่วยเสียชีวิต PS score > 0.75 ได้รับการท า Root 
cause analysis :เกณฑ์ 100

100
(9/9)

อัตราเสียชีวิตผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง Severe Traumatic 
Brain Injury :เกณฑ์ ≤45

33.77
(26/77)

อัตรา TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A , S และ M1 ที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ :เกณฑ์ ≥80

0
(0/1)

ร้อยละทีม ECS คุณภาพใน รพ.ระดับ F2  ขึ้นไป: เกณฑ์ ≥80 77.78
(7/9)



STEMI
ตัวชี้วัดหลัก ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร  
เกณฑ์                ≤ 26 ต่อแสนประชากร

โรคหัวใจขาดเลือดมีอัตราการตายที่อยู่ในเกณฑ์เป้าหมาย 
6.08 ต่อแสนประชากรแต่อัตราการตายด้วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันยังเกินเกณฑ์ 13.51 % แต่มี
แนวโน้มลดลง จากการทบทวนพบว่า มีภาวะ Cardiac 
arrest จากบ้าน   จากความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่เสียชีวิต
ก่อนที่จะได้รับการเปิดหลอดเลือดหัวใจ

สถานการณ์

1. ท าต่อเนื่องเมืองต้นแบบ Acs alerant ในเขตเมือง
ท าให้ระยะเวลามา รพ.เร็วขึ้น จาก 4 ชม. เป็น 3 ชม.
2. แพทย์ด้านหัวใจดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจด้วย
ตัวเองทั้งหมด  ท าให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
3. โครงการใหม่ Fast track จาก รพ.สต เกาะเค่ียม 
ท าให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้เร็วขึ้น
4. จัดโซน Node ไว้ที่ รพ.ห้วยยอด มีการพัฒนา
ศักยภาพการดูแลโรคหัวใจ การท าหัตถการ และ
ช่องทางพิเศษในการช่วยเหลือคนไข้
5. ลดระยะรอคอยการท า CAG โดยส่งต่อ รพ.
หาดใหญ่ พัทลุง มอ.หาดใหญ่ จาก 1 ปี เป็น 3 เดือน 
แต่ รพ.ตรัง ก็ยังท าเหมือนเดิมและท าได้เพิ่มขึ้น           
6. ท าชุมชนต้นแบบ อสม. ครู ก. เพื่อนสอนเพื่อน 
การท า  CPR ชุมชนงดบุหรี่

ข้อเสนอแนะ

ผู้ป่วยเข้าถึงระบบการพยาบาลที่ล้าช้าจาการขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องโรคและได้รับการวินิจฉัยที่ล้าช้า

ปัญหาอุปสรรค/โอกาส

ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
เสียชีวิตในโรงพยาบาล ≤ 10 %

ตัวชี้วัดติดตาม



Transplant

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1.ไม่มีพยาบาล TC Full time
2.ทัศนคติ ความเชื่อของญาติ
เกี่ยวกับการบริจาควัยวะ
3. การมีส่วนร่วมในการค้นหา 
Donor และการแจ้ง Case 
เป้าหมายเช่นไม่รายงานเวรตรวจ
การ 

1.พิจารณาให้มีพยาบาล TC Full Time
2.ประชาสัมพันธ์เพิ่มการรับรู้และเข้าถึง
ประโยชน์ของการบริจาคอวัยวะโดย
บูรณาการกับสภากาชาดไทย 
3.บูรณาการในการด าเนินการ SP 
transplant กับทีม PCT เพ่ือก าหนด
แนวทางการค้นหา Case รายงานเวร
ตรวจการ

ตัวชี้วัดหลัก เกณฑ์ ผลลัพธ์

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจาก
ผู้ ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล

> 0.8 : 100 
ใน รพ. A,S

0
(0/523)

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตาต่อ
จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

> 1.3 : 100 
ใน รพ. A,S

0.57
(3/523)

รพ.ตรัง มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริจาคอวัยวะ มีทีม Harvest แพทย์
ศัลยกรรม 4 คน, พยาบาล TC อบรมเฉพาะทาง 4 เดือน 1 คน, ทีมจัดเก็บ
ดวงตา 3 คน, ทีมจัดเก็บผิวหนัง แพทย์ 1 พยาบาล 3 และมีผู้แจ้งความ
ประสงค์บริจาคดวงตาและอวัยวะ 168 คน 

สถานการณ์

ขอชื่นชมทีม SP Transplant ที่มีการพัฒนาการท างานอย่างต่อเน่ืองเช่น การปลูกถ่ายผิวหนังเด็กอายุ 1 ปี อีกทั้งยังเพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงการรับบริจาคอวัยวะ ได้แก่ การจัดกิจกรรมสุขศึกษาในโรงเรียน ซึ่งอาจรณรงค์ให้เยาวชนร่วมบริจาคเกร็ดเลือดด้วย

โอกาสในการพัฒนา

ตัวชี้วัด อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ.(เกณฑ์ > 0.8 : 100)
อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตาต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ. (เกณฑ์ > 1.3 : 100)

โรงพยาบาล จ านวน

รพ. ..... (ระดับA) -

รพ. ..... (ระดับS) 1

โรงพยาบาล จ านวน

รพ. ..... (ระดับA) -

รพ. ..... (ระดับS) 1



1. ผู้ป่วย CKD จังหวัดตรังเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกป ีสาเหตุเป็นผลมาจากผู้ป่วยเบาหวานและความดัน
2. การคัดกรองผู้ป่วยความดัน เบาหวาน ไม่ถึงเกณฑ์ 60 %
3. รพ.รัษฎาไม่มีคลินิก CKDและพยาบาลผู้รับผิดชอบงานนี้มีบทบาทหลายหน้าที่

สถานการณ์

1. สื่อสารให้ผู้รับผิดชอบ CKD ในโรงพยาบาลชุมชน ทราบว่าต้องคัดกรอง CKD
2. ปรับปรุงมาตรฐานการตรวจ Lab ใน รพ.สต เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการเจาะเลือดที่ รพ.สต ทุกราย
3. จัดกิจกรรมป้องกันและส่งเสริมสุขภาพไตทุก รพ.สต (ปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมรณรงค์วันไตโลกใน
โรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลห้วยยอด)

ข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา

1. มีการคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วย ความดันและเบาหวาน ในเขตเมือง และ รพ.รัษฎา ต่ ากว่าเป้าหมาย
2. ผล Lab ที่คัดกรองใน รพ.สต มีความ Error ขาดความเชื่อมั่น จึงส่งผู้ป่วยเข้ามายัง รพ.ตรัง แต่ไม่ได้มาทุกราย
3. เจ้าหน้าที่มีงานหลายบทบาท ไม่สามารถเจาะเลือดได้ทุกคน
4. มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิ 
5. ไม่มีบุคลากรบันทึกข้อมูลในระบบ Hos xp
6. ขาดการส่ือสาร รายละเอียดตัวชี้วัด ระหว่าง รพช. และ สสจ. ของผู้รับผิดชอบ CKD

ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของผู้ป่วย DM และ HT 
ได้รับการค้นหา และคัดกรองโรค
ไตเรื้อรังได้ > 80 %

CKD
ตัวชี้วัดหลัก ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4ml/min/1.73m2/yr
เกณฑ์            ≥ ร้อยละ 66

ตัวชี้วัดติดตาม



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด 
One Day Surgery

ร้อยละ 20 42.98

➢ ปี 2561 ผู้ป่วยท่ีเขารับการผาตัด One Day Surgery คิดเป็นร้อยละ 26.2
➢ ป 2562 (ต.ค.61-เม.ย.62) ผู้ป่วยท่ีเขารับการผาตัด One Day Surgery คิดเป็นร้อยละ 42.98
➢ สามารถผาตัดแบบ One Day Surgery ในกลุมโรค Inguinal hernia, Hydrocele, Vaginal 

bleeding, Esophageal stricture, Colorectal polyp และเดือนมีนาคม 62 เพิ่มกลุมโรค
Anal fissure

➢ มีการเตรียมความพรอมของระบบ เชน เตรียมความพรอมด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยทุกจุด
ต้ังแต่ Pre operation, intra operation, post operation และการติดตามผู้ป่วยมีการบันทึก   
ขอมลูทุกจุดใน web รวม 

➢ รับการติดตามประเมินผลด าเนินงาน การใหบริการ One Day Surgery จากกรมการแพทยเมื่อ 
วันท่ี 29 มีนาคม 62

➢ มีแผนพัฒนาศักยภาพ การผ่าตัด Inguinal hernia แบบ Local anesthesia และพัฒนา
ศักยภาพ การท า Therapeutic Colonoscope & Esophagoscope

สถานการณ์

➢ มีคู่มือให้ค าแนะน าผู้ป่วยก่อนผ่าตัดในแต่ละกลุ่มโรค
➢ มีการประชุมชี้แจงเร่ืองนโยบายการผ่าตัด ODS แก่กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ Orthopedic,

จักษุ,สูติ-นรีเวช
➢ เพิ่มการผ่าตัดทางศัลยกรรม ได้แก่ Anal fissure, Fistula in ano, Perianal abscess และ 

Breast abscess
➢ ความร่วมมือที่ดีระหว่างแพทย์ศัลยกรรมและสูติ-นรีเวช

ข้อชื่นขม

ตัวชี้วัดหลัก       ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery
เกณฑ์       > ร้อยละ 20 ODS

กลุ่มโรค ODS
ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ

One Day Surgery
โรงพยาบาลตรัง

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
Inguinal hernia, Femoral hernia 130 45 34.62
Hydrocele 8 2 25.00
Vaginal bleeding 42 6 14.29
Esophagogastric varices 0 0 0 (ไม่มี case)
Esophageal stricture 7 4 57.14
Colorectal polyp 40 40 100
Anal fissure (กลุ่มโรคเพ่ิมใหม่) 1 1 100
รวม 228 98 42.98

ข้อมูล : รพ.ตรัง ระหว่างวันท่ี 1 ต.ค.61 - 30 เม.ย.62



ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพ ที่บ าบัดครบตามเกณฑท์ี่ก าหนดหยุดเสพ
ต่อเน่ืองหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน  (Remission Rate) 

อ าเภอ A B (A/B)*100

เมืองตรัง 38 79 48.1

กันตัง - - -

ย่านตาขาว 5 17 29.41

ปะเหลียน 0 2 0

สิเกา 2 4 50

ห้วยยอด 4 15 26.67

วังวิเศษ 4 13 30.77

นาโยง 65 66 98.48

รัษฎา 0 4 0

ตรัง 118 200 59

เขต 12 714 2,007 35.58

ประเทศ 8105 26808 30.23

ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดบ าบัดครบตามเกณฑท์ี่ก าหนดของ    
แต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเน่ือง 1 ปี (Retention rate)

▪ ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด คือ พืชกระท่อม รองลงมา ยาบ้า กัญชาแห้ง ไอซ์ ยาแก้ไอ เฮโรอีน
▪ HA ยาเสพติด นาโยงผ่านการรับรอง ตรัง ปะเหลียน กันตัง สิเกา วังวิเศษ ห้วยยอด ย่านตาขาว อยู่ระหว่างต่ออายุการรับรอง 

รัษฎา อยู่ระหว่างการเขียนแบบประเมินตนเอง
▪ พื้นที่ด าเนินการ CBTx อ.นาโยง จัดประชุมคืนข้อมูลให้ชมุชนแล้ว รอคัดเลือกพ้ืนที่ที่พร้อม เพื่อด าเนินการทุกภาคส่วน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบ าบัด

ที่มา ระบบรายงาน บสต
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

1

Drug addict

A =จ านวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษา
ติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี หลังจ าหน่าย
B =จ านวนผู้ติด ที่รับการบ าบัดรักษาและได้รับ
การจ าหน่ายทั้งหมด

A =จ านวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่บ าบัดครบ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วหยุดเสพต่อเนื่อง   
3 เดือน หลังจากการบ าบัดรักษาครบตาม
ก าหนด และติดตามแล้วพบตัว
B = จ านวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่ได้รับการ
จ าหน่ายทั้งหมด

อ าเภอ A B (A/B)*100

เมืองตรัง 108 142 76.06

กันตัง 7 40 17.5

ย่านตาขาว 16 38 42.11

ปะเหลียน 6 16 37.5

สิเกา 5 10 50

ห้วยยอด 13 54 24.07

วังวิเศษ 8 25 32

นาโยง 45 56 80.36

รัษฎา - - -

ตรัง 208 381 54.59

เขต 12 470 801 58.68

ประเทศ 27,196 65,336 41.62

2

อ.รัษฎา

อ.ห้วยยอดอ.วังวิเศษ

อ.สิเกา อ.เมืองตรัง

อ.กันตัง

อ.นาโยง

อ.ย่านตาขาว

อ.ปะเหลียน
ก่ิง อ.หาดส าราญ

อ.รัษฎา

อ.ห้วยยอดอ.วังวิเศษ

อ.สิเกา อ.เมืองตรัง

อ.กันตัง

อ.นาโยง

อ.ย่านตาขาว

อ.ปะเหลียน
ก่ิง อ.หาดส าราญ



Drug addict

❖ปี 2562 ศึกษาวิจัยเรื่องอุบัติการณ์การเกิดโรคจิตจากการใช้สารเสพติด ในกลุ่มผู้ติดสารเสพติด แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช 
โรงพยาบาลตรัง 

❖ปี 2561 นางบุญศรี ณ พัทลุง รพ.นาโยง ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ระดับดีเด่น ด้านการบ าบัดฟื้นฟูและพัฒนาผู้ติดยาเสพติด
จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดโดย ปปส.

❖รพ.นาโยง ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานการบ าบัดผู้ใช้พืชกระท่อมระดับประเทศ
❖มีการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานยาเสพติด (HA ยาเสพติด) อย่างครอบคลุม

1. การบันทึกข้อมูล บสต.ไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์
ได้ทั้ง การรายงานผลการบ าบัดรักษา การวิเคราะห์ภาระงาน และการจัดสรร
งบประมาณ ฯลฯ
2. ระบบ บสต.อยู่ระหว่างการทดลอง server ใหม่ จึงส่งผลกระทบต่อการบันทึก
ข้อมูล
3. ปี 2562 แพทย์อบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ยาและสารเสพติดเพิ่มขึ้น 4 รพ. (ย่าน
ตาขาว ปะเหลียน กันตัง รัษฎา) แต่ตาม service plan และการจัดตั้งกลุ่มงานจิต
เวชและยาเสพติด ก าหนดให้ รพช. ทุกแห่งต้องผ่านการอบรม เพื่อให้การดูแล
ผู้ป่วยยาเสพติดซึ่งเป็นกลุ่มยุ่งยากซับซ้อนมีประสิทธิภาพ

ข้อจ ากัด/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1. การบริหารจัดการที่ เ อ้ือต่อการบันทึกข้อมูล  บสต . ได้ทัน เวลา            
ทั้ง อัตราก าลัง การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระบบอินเตอร์เน็ตและการ
ก ากับ ติดตามโดย สสจ.
2. มีแผนพัฒนาบุคลากร หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดส าหรับแพทย์
(6 รพ) ตาม servie plan
3. กรณีการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ในกลุ่มงาน
- ต้องผ่าน PG ยาเสพติดอย่างน้อย 1 คน กรณีมี PG จิตเวช ป.โทจิตเวช 
สามารถอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดส าหรับพยาบาล 10 วันถือว่า
เทียบเท่า PG ยาเสพติด
-ทุกคนในคลินิกต้องผ่านการอบรมหลักสูตรยาเสพติด 5 วัน ยกเว้น PG
หมายเหตุ กรณีไม่มีบุคลากรดังกล่าว ให้จัดท าแผนพัฒนา ระยะ 1-3 ปี



Monitor



Newbornตัวชี้วัดหลัก       อัตราตายทารกแรกเกดิไม่เกิน 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

สถานการณ์

ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

❖ ปรับปรุง Criteria เรื่อง Post term pregnancy เพ่ือป้องกันการเสียชีวิตในทารก  
กรณีมีภาวะ MAS PPH

❖ การบูรณาการร่วมกัน ระหว่างกุมารเวชกับสูติ-นรีเวช
❖ เพ่ิมเติมการรณรงค์เชิงรกุในระดับพ้ืนท่ีเรื่องการป้องกันการต้ังครรภ์ซ้ าในวัยที่ไม่พร้อม

❖ ทารกคลอดก่อนก าหนดและเสียชีวิต (5/12 ราย)
❖ ภาวะ MAS (PPHN) (5/12 ราย)
❖ การต้ังครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น
❖ ขาด Neonatologist เนื่องจากเป็นสาขาท่ีขาดแคลน ไม่ค่อยมีแพทย์ไปเรียน 

❖ จังหวัดตรัง มีกุมารแพทย์ทั้งหมด 10 คน (กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก 
2 คน  โรคระบบหายใจและเวชบ าบัดวิกฤต 1คน และกุมารแพทย์สาขาโรคหัวใจ 1 คน )

❖ พยาบาลผ่านการอบรมเฉพาะทางเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด จ านวน  9 คน 
❖ ปัจจุบันมี NICU 8 เตียง ขณะนี้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วย โดยมีอัตราการครองเตียง

ร้อยละ 92.92 และมี SNB 24 เตียง 
❖ อัตราก าลังพยาบาลต่อผู้ป่วยใน NICU = 1 : 2-3 ราย ,Sick newborn 1 : 3-4 ราย และมีวัน

นอนเฉล่ียคนละ 8 วัน วันละ 7 คน 
❖ ปี 2562 (ต.ค.61-มี.ค.62) มีทารกเสียชีวิตจ านวน 12 ราย ด้วยสาเหตุดังนี้ Preterm c severe 

RDSจ านวน 5 ราย, Congenital anomaly (T13,T18, Edward, woft hischhorn) 
จ านวน 2 ราย และภาวะ MAS (PPHN) จ านวน 5 ราย

❖ นอกจากนี้มีทารกบางส่วนส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า ได้แก่ ทารกที่เป็น
โรคหัวใจ 1 ราย โรคทางระบบไต 1 ราย และทารกที่มีภาวะ ROP

❖ เตียง NICU 1:775 ข้อมูลจาก HDC : 1 ต.ค. 61 – 10 พ.ค.62

อ าเภอ
จ านวนทารกแรกเกิดที่

เสียชีวิตภายใน
อายุ 28 วัน (A)

จ านวนทารก
แรกเกิดมีชีพ 

(B)

อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วันที่มี
น้ าหนักแรกเกิด ≥500 กรัม ไมเกิน 3.8 ตอ 

1,000ทารกเกิดมีชีพ
(A/B)×1,000

เมืองตรัง 12 1,747 6.87
กันตัง 0 75 0
ย่านตาขาว 0 239 0

ปะเหลียน 0 155 0
สิเกา 0 76 0
ห้วยยอด 0 218 0
วังวิเศษ 0 44 0
นาโยง 0 80 0
รัษฎา 0 79 0
หาดส าราญ 0 0 0
ภาพรวมจังหวัด 12 2,713 4.42



Cancerตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด

สถานการณ์
จังหวัดตรังพบ 5 อันดับแรกโรคมะเร็งที่ได้แก่ 1. มะเร็งเต้านม  2. มะเร็งปอด   

3. มะเร็งล าไส้ใหญ่  4. มะเร็งตับ 5. มะเร็งปากมดลูก อีกท้ังยังพบมะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่   ในระยะ 3-4 เพ่ิมสูงขึ้น

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ด าเนินงาน

ผ่าตัด 4 สัปดาห์
เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 70

76.56
(49/64)

เคมีบ าบัด 6สัปดาห์
เกณฑ์ ≥ร้อยละ 70

85
(51/60)

รังสีรักษา 6 สัปดาห์
เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 60

100
(16/16)

มะเร็งเต้านม

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1.ขาดข้อมูลผลการรักษาด้วยรังสีรักษา
โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ ใน Case ที่ Refer
2.การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมใน
กลุ่มเป้าหมาย

1.ประสานความร่วมมือกับ รพ. ที่รับ Refer ผู้ป่วย
มะเร็งล าไส้ใหญ่รักษาด้วยรังสีรักษา เพ่ือขอ
ผลการรักษา
2.ประสานการท างานในภาคประชาสังคม ได้แก่ 
อสม, ผู้ท าศาสนา, ผู้น าชุมชน, ในการประชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู้สัญญาณอันตราย

นวัตกรรม/ผลงานเด่น

1.มี Nurse case manager ระดับอ าเภอ
2.ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากรสาธารณสุข
3.One Stop Service โครงการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่
4.บูรณาการตรวจมะเร็งเต้านมและปากมดลูก
5.มีศูนย์มะเร็งประสานส่งต่อข้อมูลและทะเบียน

โอกาสในการพัฒนา

จากผลการคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงกับท่ีมีความเสี่ยงสูง ผลไม่ต่างกันจึงอาจ
พิจารณารูปแบบการคัดกรองที่เหมาะสมและลดความเสี่ยงจากการคัดกรอง อีกทั้งอาจน าเสนอ
ข้อมูลผลการคัดกรองเพ่ือสะท้อนสู่ผู้ก าหนดตัวชี้วัดระดับชาติ



Eyesตัวชี้วัดหลัก ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา 
เกณฑ์ ≥ร้อยละ 75

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

• ข้อมูลการคัดกรองไม่ได้ถูกบันทึกลงในโปรแกรม  
ท าให้ผลงานของพื้นที่ดูต่ ากว่าความเป็นจริง

• ขาดผู้รับผิดชอบหลักในการคัดกรอง

• เร่งบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision2020 (เพ่ือลด
ความซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูล สามารถน าเข้า
ข้อมูลจากโปรแกรม HOSxP ลงในโปรแกรม     
Vision 2020 ได้)

• ด าเนินงานร่วมกับผู้สูงอายุ หรือ NCD Clinic

• ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 91,274 คน ได้รับการคัดกรอง
สายตา 34,829 คน 

• รพ.ตรัง มีจักษุแพทย์ 4 คน
• มีเคร่ืองวัดความดันลูกตา 5 เคร่ือง โดยเวียนใช้ทั้งจังหวัด

สถานการณ์

ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากตอ้กระจก (Blinding cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 
เกณฑ์ ≥ร้อยละ 85

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา ≥ ร้อยละ 75
38.16

( 34,829 / 91,274 )

ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding 
cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

≥ ร้อยละ 85
84.01

( 972 / 1157 )
Vision2020 : 30 May 2019

• มีการคัดกรองต้อหินเชิงรุก
• ท าการผ่าตัด ที่รพ.นาโยง

ข้อชื่นชม



❖ มีระบบการท า Advance Care Planning (ACP) เป็นลายลักษณ์อักษร
❖ มีเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคอง เช่น รพ.ห้วยยอด มีอาสาสมัคร ,อุปกรณ์การดูแลต่อเนื่องท่ีบ้านให้ยืมและแพทย์

แผนไทยและ รพ.ตรัง มีแผนอบรมการดูแลผู้ป่วย PC ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ของ รพ.ตรัง (มิ.ย.62)
❖ การเตรียม Advance Care Plan และการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้านยังไม่ครอบคลุมผู้ป่วย PC ท้ังหมด เนื่องจาก รพช.หลาย

แห่งยังไม่มีโครงสร้างและบุคลากรเฉพาะในการรับส่งต่อผู้ป่วย PC ท่ีชัดเจน
❖ ผู้ป่วยท่ีได้รับการดูแลแบบประคับประคองส่วนใหญ่เป็นโรคมะเร็ง ร้อยละ 54.65 รองลงมาเป็น กลุ่มโรคทางระบบ

ประสาท โรคไตวายเรื้อรังและโรคระบบทางเดินหายใจและหัวใจ
❖ แพทย์ที่ผ่านการอบรม PC ได้แก่ รพ.ตรัง รพ.ห้วยยอด และ รพ.กันตัง   พยาบาลท่ีผ่านการอบรม PC ได้แก่ รพ.นาโยง 

รพ.สิเกา และ รพ.หาดส าราญ และเภสัชกร ผ่านการอบรม PC ทุก รพ.
❖ มีระบบ NODE การดูแลผู้ป่วย PC ดังนี้ 1.รพ.ตรัง ดูแล รพ.สิเกา และ รพ.นาโยง  2. รพ.ห้วยยอด ดูแล รพ.รัษฎา และ 

รพ.วังวิเศษ  3. รพ.ย่านตาขาว ดูแล รพ.หาดส าราญ และ รพ.ปะเหลียน  และ 4. รพ.กันตัง
❖ ทุก รพ.มี PC Essential drugs กลุ่ม opioids

สถานการณ์

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

❖ บาง รพ.ไม่มีแพทย์ PC ท าให้ทีมไม่
มั่นใจในการจ่ายยา MoINJ (ท าให้ญาติ
ต้องมารับยาที่ รพ.อื่นที่ไกลบ้านเกิดค่าค่าใช้จ่าย
เรื่องการเดินทาง)

❖ ขาดระบบการดูแลผู้ป่วยนอกเวลา
ราชการ

❖ สนับสนุนให้มีจิตอาสามาช่วย 
SUPPORT ทางด้านจิตใจของ
ผู้ป่วย PC

ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioids 
ในผู้ป่วยประคองอย่างมีคุณภาพ

เกณฑ์ ร้อยละ 40

Palliative Care

โรงพยาบาล

ปี 2562 (ต.ค.61-31มี.ค62)

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมืองตรัง 200 189 94.50

กันตัง 104 30 28.85
ย่านตาขาว 38 15 39.47
ปะเหลียน 16 6 37.50
สิเกา 10 4 40.00
ห้วยยอด 99 78 78.79
วังวิเศษ 36 17 47.22
นาโยง 15 3 20.00
รัษฎา 31 10 32.26
หาดส าราญ 12 4 33.33
ภาพรวมจังหวัด 561 356 63.46

ข้อมูลจาก รพ.ตรัง ณ 1 ต.ค.61-31มี.ค.62

ข้อชื่นชม

❖ มีนวัตกรรมแบบบันทึกการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคองที่ใช้ใน
การ Consult case pc 
ทั้งจังหวัดตรัง



Intermediate Careตัวชี้วัดหลัก     ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้
การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน > ร้อยละ 50

จังหวัดตรัง มีผู้ป่วย IMC ทั้งหมด 170 ราย เป็นผู้ป่วย Stroke 135 ราย (79%) ,
Traumatic brain injury 20 ราย (12%) และ Spinal cord injury 15 ราย (9%)  ผู้ป่วย
เหล่านี้ได้กลับไปฟื้นฟูต่อในโรงพยาบาลชุมชน โดยได้รับบริการฟื้นฟูในรูปแบบ IPD, OPD 
และเยี่ยมบ้าน 

สถำนกำรณ์

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1.นักกายภาพบ าบัดไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
2.ผู้ป่วยไม่ได้มารับบริการและติดตามการฟื้นฟูสภาพ IMC 
3.ขาดครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการให้บริการ IMC
4.ขาดโปรแกรมในการส่งต่อผู้ป่วย

1. เพิ่มอัตราก าลังของบุคลากร เช่น นักกายภาพ 
2. สร้างและพัฒนาคุณภาพจิตอาสาในการดูและ ผู้ป่วยIMC ในชุมชน  
และสร้างแรงจูงใจผู้ป่วยให้ดูแลตัวเองตามแนวทาง IMC เพื่อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
3.สนับสนุนให้ รพช.รับผู้ป่วย และติดตามผู้ป่วย IMC อย่างต่อเนื่องเพื่อ
พัฒนาผู้ป่วยสู่เป้าหมายมีค่าBarthel index มากกว่า 20 โดยอาจ
พิจารณาใช้ LINE Group ในการส่ือสาร การส่งต่อ และดูแลผู้ป่วยร่วมกัน

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ผลงานเด่น
ขอชื่นชมทีมที่มีการพัฒนา Service Plan IMC อย่างต่อเนื่อง 

อีกทั้งรวบรวมข้อมูลคุณภาพนอกเหนือจากตัวชี้วัด Barthel index

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์

ร้อยละโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาล IMC 
แบบผู้ป่วยใน > ร้อยละ 50

100
9/9

ร้อยละของผู้ป่วย IMCที่รอดชีวิต และมีคะแนน BI <15 รวมทั้ง
คะแนน BI >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาล
ฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน BI = 20 
เป้าหมาย ≥ร้อยละ 60

75

อ.รัษฎำ

อ.ห้วยยอดอ.วงัวเิศษ

อ.สิเกำ อ.เมืองตรัง

อ.กนัตงั

อ.นำโยง

อ.ย่ำนตำขำว

อ.ปะเหลยีน
กิ่ง อ.หำดส ำรำญ



ออร์โธปดิิกส์ตัวชี้วัดหลัก         ร้อยละของโรงพยาบาลนะดับ M1 ขึ้นไป ที่มีทีม Refracture Prevention
เกณฑ์                มีทีม Refracture Prevention

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลงาน

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1 ขึ้นไป ที่มีทีม 
Refracture Prevention

100 %
100
(1/1)

ผู้ป่วย Refracture Prevention; Fracture Liaison 
Service (FLS) ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ า (Refracture) จาก
จ านวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการครบ 1 ปี

< 30% ยังไม่พบกระดูกหักซ้ า

ผู้ป่วย Refracture Prevention; Fracture Liaison 
Service (FLS)  ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง 
หลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery) 

> 50%
39.39

(26/66)

• ปี 62 มีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดทั้งหมด 66 ราย และสามารถ
ผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.39

• ไม่พบภาวะกระดูกหักซ้ า
• มีแพทย์เฉพาะทางศัลกรรมกระดูก 10 คน 
• มีพยาบาลเฉพาะทาง 5 คน

สถานการณ์

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการพัฒนา

1.ไม่มีทีม consult เตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
2.การผ่าตัดมีความล่าช้า เกิน 72 ชั่วโมง
3.รพช.ไม่ refer ผู้ป่วย เข้า รพ.ศูนย์

1.จัดตั้งทีม consult เพ่ือเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
2.ทบทวนแนวทางในการปฏิบัติอย่างบูรณาการกับทีมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
3.พัฒนาการเข้าถึงยา ให้ครอบคลุมผู้ป่วยทุกสิทธิ์เพื่อป้องกัน Refracture




