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แผนที ่/ การปกครองจังหวดัตรัง

พืน้ที่  4,917.519   ตร.กม. 
แบ่งเป็น  10  อ าเภอ
87 ต าบล 
22 เทศบาล  
99 ชุมชน  
77 อบต. 
723 หมู่บ้าน    
229,122 หลงัคาเรือน
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ข้อมูลประชากร
ประชากร 643,116
ชาย   314,781
หญงิ 328,335

การนับถือศาสนา 

ต ่ำกวำ่ 5 ปี
5.56%

5-19 ปี
20.19%

20-59 ปี
59.15%

60 ปีขึน้ไป
15.10%

สัดส่วนของประชากร

พทุธ
84.10%

คริสต์
0.19%

อิสลาม
15.69%

อ่ืน ๆ
0.01%

ชาย
49%

หญงิ
51%

ที่มา: ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ 
กระทรวงมหาดไทย ณ 31 ธค.61
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ปิรมดิประชากร จ.ตรัง

ทีม่า: ประชากรจากทะเบียนราษฎร์  กระทรวงมหาดไทย ณ 31 ธค.61 4
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อายุคาดเฉลีย่เม่ือแรกเกดิ ของประชากรในจังหวดัตรัง ปี 2557-2561
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สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ/เอกชน 
❖รพศ. 1 แห่ง    
❖รพช. 8 แห่ง    
❖รพ.เฉลมิพระเกยีรติฯ 1 แห่ง 
❖รพ.สต. 125 แห่ง

•วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 1 แห่ง
•วิทยาลยัการสาธารณสุขสิริธร ตรัง 1 แห่ง
•ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง 1 แห่ง
•ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 12.3 ตรัง 1 แห่ง
•โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง 1 แห่ง

❖ รพ.เอกชน 2 แห่ง
❖ คลนิิกเอกชน 254 แห่ง
❖ ร้านขายยา 150 แห่ง

ภาครฐั

เอกชน

❖ศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 7 แห่ง



อตัราเกดิ/ตาย/เพิม่ตามธรรมชาติ จังหวดัตรัง ปี 2557-2561  

ที่มา  :   1.จ านวนเกิด-ตาย จากรายงานสูติบัตร/มรณบัตร  กระทรวงมหาดไทย (1 มค. - 31 ธค.)
2.ประชากรจากทะเบียนราษฎร์  ณ 31 ธค.
3.อัตราเกิด-อัตราตายต่อพนัประชากร / อัตราเพิม่ (ร้อยละ)
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จ านวน/อตัรา ทารกตาย  มารดาตาย 
ปี 2557-2561 ของจงัหวดัตรัง

ทารกตาย มารดาตาย
ล าดบั ปี เกดิมีชีพ จ านวน อตัรา จ านวน อตัรา

(คน) ต่อพนั (คน) ต่อแสน
1 2557 7600 55 7.24 1 13.16
2 2558 6426 33 5.14 2 31.12
3 2559 6144 41 6.67 2 32.55
4 2560 6275 34 5.42 3 47.81
5 2561 5735 29 5.06 0 0.00

ที่มา  :  รายงานการคลอด (ก.2)  ของ รพศ./รพช.  / มรณบัตร-สูติบัตร กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ     :  อตัราทารกตายต่อเกดิมีชีพพนัคน

:  อตัรามารดาตายต่อเกดิมีชีพแสนคน



อัตราตายต่อแสนประชากร

อตัราตาย  5 อนัดับแรก
ของจังหวดัตรัง ปี 2557-2561

ที่มา  :   1. จ านวนตายจากรายงานมรณบัตร  กระทรวงมหาดไทย (1 มค. - 31 ธค.)
2. อัตราตายต่อแสนประชากร (ประชากรจากทะเบียนราษฎร์  ณ 31 ธค.)
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1.โรคมะเร็ง 2.โรคหลอดเลือดสมอง 3.โรคหัวใจและหลอดเลือด 4.ปอดบวม 5.การติดเช้ือ 



สาเหตุการตาย % ชาย %
หญิง

อายุเฉลีย่
(Mean)

อายุต ่าสุด (Min) อายุสูงสุด 
(Max)

SD

1.มะเร็ง 55.70 44.30 62.79 6 99 15.51

2.โรคหลอดเลือดสมอง 56.27 43.73 71.91 24 100 14.60

3.โรคหัวใจและหลอดเลือด 53.72 46.28 68.57 ต ่ากว่า 1 ปี 102 16.42

4.ปอดบวม 58.71 41.29 69.82 ต ่ากว่า 1 ปี 101 19.92

5.การติดเช้ือ 54.42 45.58 69.37 4 102 17.57

สาเหตุการตาย  5 อนัดับแรก จ าแนกตามเพศและอายุ
ของจังหวดัตรัง ปี 2561

ที่มา  :   1. จ านวนตายจากรายงานมรณบัตร  กระทรวงมหาดไทย (มค.-ธค.)
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อัตราต่อแสนประชากร

ที่มา  :   1. รายงานระบาดวทิยา  รายปี (มค.62-เมย .62)
2. อตัราป่วยต่อแสนประชากร (ประชากรจากทะเบียนราษฎร์  ณ 31 ธค.61)

อตัราป่วยโรคไข้เลือดออก แยกรายอ าเภอ
ของจังหวดัตรัง ปี 2562 (มค.62- เมย.62)
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ที่มา  :   1. รายงานระบาดวทิยา  รายปี (มค.62-เมย.62)
2. อตัราป่วยต่อแสนประชากร (ประชากรจากทะเบียนราษฎร์  ณ 31 ธค.61)

อตัราป่วยโรคเลปโตสไปโรซีส แยกรายอ าเภอ
ของจังหวดัตรัง ปี 2562 (มค.62- เมย.62)
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รายงานสรุป CMI รพ.รัฐ ในจงัหวดัตรัง 
ปีงบฯ 2562 (ตค.61-31 มีค.62)

ทีม่า : กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  (CMI@MOPH) (ตค.61-มคี.62)
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อตัราส่วนของบุคลากร 1 คน ต่อประชากร
ในเขตรับผดิชอบ ปี 2562

ทีม่า  : 2. ข้อมูลบุคลากร จากระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ (Gishealth)
2. ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธค.61





สรุปผลงานตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการ  รอบที่ 2/2562 จังหวัดตรัง 
( ผลงาน  ณ  วันที่  20 พฤษภาคม  2562 )

คณะที่ เร่ือง ทั้งหมด (ตัว) ผ่าน (ตัว) ไม่ผ่าน (ตัว) รอการประเมิน (ตัว)

1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ
การจัดการสุขภาพ

9 5 4 0

2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 16 9 5 2

3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 10 7 3 0

รวม 35
100 %

21
60 %

12
34.29 %

2
5.71 %



การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ
การจัดการสุขภาพ

1 มารดาตาย 

2 0- 5 ปี พัฒนาการเด็กสมวัย 

3 GREEN & CLEAN Hospital 

4 LTC ผ่านเกณฑ์ 

5 DM รายใหม่ / HT ได้รับความดันโลหิตที่บา้น 

6 EOC / SAT ปฎิบัติงานได้จริง 

7 คลอดมีชีพในหญิงอายุ 15- 19 ปี 

8 เลิกบุหรี่ 

9 DM / HT ที่ควบคุมได้ 



สถานการณ์ปัจจุบัน
ปี2558 มารดาตาย 3 ราย (43.88:แสนการเกิดมีชีพ)
ปี 2559 มารดาตาย 2 ราย(32.50 แสนการเกิดมีชีพ)
ปี 2560 มารดาตาย 3 ราย (51.54 :แสนการเกิดมีชีพ)
ปี 2561 ไม่มีมารดาเสียชีวติ 
ปี 2562 มารดาตาย 2ราย (85.32: แสนการเกิดมีชีพ)

- Unknown cause 1 ราย
- PIH c ARDS c sepsis c DIC 1 ราย

อ าเภอ
ผลงาน ปี 2562

จ านวนเกิด มารดาตาย ร้อยละ

เมือง 496 0 0

กันตัง 285 0 0

ย่านตาขาว 262 0 0

ปะเหลียน 293 1 341.29

สิเกา 148 0 0

ห้วยยอด 307 1 325.75

วังวิเศษ 163 0 0

นาโยง 196 0 0

รัษฎา 118 0 0

หาดส าราญ 76 0 0

ตรัง 2,344 2 85.32

เขต 12 32,939 17 51.61

ประเทศ 282,354 69 24.43

Small success  ( 6 เดือน ) ผลการด าเนินการ

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร/ 
หน่วยบริการให้บริการตามมาตรฐาน 
MCH
2.ผลส าเร็จการคัดกรองความเสี่ยง

-มีแผนการอบรมเชิงปฎิบัตกิารเพ่ือพัฒนาบุคลากร เดือน ส.ค 2562
- การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา/จัดตั้งและประชุม MCH /การค้นหา
และจัดท าทะเบียนหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง/CPG/Standing Order/zoning สูติ
แพทย์/เครือข่าย Refer/การสื่อสารและส่งต่อข้อมูล

อ.ห้วยยอด

อ.รัษฎา

อ.เมือง
อ.วงัวเิศษ

อ.สิเกา

อ.กนัตงั อ.ย่านตาขาว

อ.ปะเหลยีน

อ.นาโยง

อ.หาดส าราญ

ตัวช้ีวดั : อตัราส่วนการตายมารดา (ไม่เกนิ 20 ต่อแสนการเกดิมีชีพ)

ที่มาข้อมูล  : ระบบรายงานการสืบสวนการเสียชีวิตของมารดา ( ก.1-CE )
:  ข้อมูล HDC ( วันที่  20 พ.ค. 62)

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

1.ประชุมMCHBระดับจงัหวดัและระดับ อ าเภอ 3 คร้ัง 4 เดือน สสจ/เครือข่ายอ าเภอ
2.พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 150 คน 6 เดือน รพ/รพ.สต.
3.พฒันาฐานข้อมูลและระบบดูแลหญิงมคีรรภ์ที่มภีาวะเส่ียง ทุกระดับ 6 เดือน สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.
4. พฒันาระบบบริการ ANC /LR/PP ทุกระดับ 12 เดือน รพ./รพ.สต.
5. ด าเนินงานตามแนวทางมหัศจรรย์ 1,000 วนัแรกแห่งชีวติ ทุกระดับ 12 เดือน สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.
6.การลดความพกิารในเด็กแรกเกดิด้วยโฟเลต ทุกระดับ 12 เดือน สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.



กิจกรรมการขบัเคลื่อนงานอนามยัแมแ่ละเด็ก



ตัวชี้วัด : 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

อ าเภอ
กลุ่ม
เป้า

หมาย

การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก

ตรวจคัด
กรอง

(90%)

สงสัยล่าช้า
(20%)

กระตุ้น
ติดตาม
(90%)

พัฒนา
สมวัย
(85%)

กระตุ้น
Thida4i
(60%)

เมือง 2,075 97.25 22.34 96.89 96.84 85.71

กันตัง 1,459 98.14 26.95 90.15 95.93 66.67

ย่านตาขาว 1,166 98.97 32.06 93.51 95.45 90

ปะเหลียน 1,217 99.01 36.92 98.20 94.86 100

สิเกา 741 98.65 29.82 97.70 98.36 100

ห้วยยอด 1,367 99.12 31.21 98.34 97.26 75.0

วังวิเศษ 869 99.76 30.33 95.05 97.35 100

นาโยง 768 97.78 29.16 97.71 97.75 100

รัษฎา 621 98.06 34.81 98.11 97.41 71.43

หาดส าราญ 339 99.41 27.59 92.47 96.41 100

ตรัง 10,622 98.61 29.44 95.74 96.70 82.54

เขต 98,176 95.32 28.26 94.57 95.91 51.86
ประเทศ 852,636 89.98 25.09 90.35 95.17 54.12

สถานการณ์เดก็ปฐมวัย

ปี2561 จังหวัดตรังได้ด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยความรอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก ร้อย
ละ  96.42 พบสงสัยล่าชา้ ร้อยละ 27.83
กระตุ้นติดตาม ร้อยละ 88.31
พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 96.67

อ.ห้วยยอด

อ.รัษฎา

อ.เมืองตรัง
อ.วังวิเศษ

อ.สิเกา

อ.กันตัง อ.ย่านตาขาว

อ.ปะเหลียน

อ.นาโยง

อ.หาดส าราญ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  ปี 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพจนท. 250 คน 29 มีค.62 สสจ
2.ขับเคลื่อน1,000วันแรกของชีวิต 250 คน 8 มีค.62 สสจ
3.ออกติดตามประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 10 อ าเภอ เม.ย. สสจ.
4.เยี่ยมประเมินติดตามเครือข่าย 10 อ าเภอ มค.-กย. สสจ
5.พัฒนาข้อมูลและส่งต่อเด็กพัฒนาการลา่ช้า 10 อ าเภอ ตค.-กย. สสจ

Small success  (6 เดือน ) ผลการด าเนินการ

1.มีนโยบาย/มาตรการ/แผนการส่งเสริมเด็กสูงดี
สมส่วน
2.บุคลากรได้รับการพฒันาศักยภาพการใช้คู่มือ 
DSPM /TEDA4I

1.มีระบบการจดัการข้อมูลและการวิเคราะห์  จัดท าทะเบียน
เด็กล่าช้า/คืนข้อมูลให้พื้นที
2. มีการประชุมคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัย
3.จัดท าแผนปฏิบัติการและพัฒนาระบบRefer

ข้อมูลจากระบบ HDC ณ วันที่ 15 พฤษาคม 2562 (ผลงานเดือนตุลาคม2561 – มีนาคม 2562)



ตัวชี้วัด :ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 57

อ าเภอ
เป้าหมาย
เด็ก 0-5 ปี

การตรวจคัดกรองการเจริญเติบโต
คัดกรอง
(80%)

เตี้ย
(10%)

ผอม
(5%)

อ้วน
(10%)

สูงดีสมส่วน
(57%)

เมือง 6,664 80.7 13.16 5.79 11.77 59.22

กันตัง 4,652 90.22 19.07 6.14 14 49.13

ย่านตาขาว 3,622 82.85 9.01 1.98 10.41 62.08

ปะเหลียน 3,806 67.60 15.14 6.36 11.57 56

สิเกา 2,263 72.56 6.05 3.93 7.96 61.88

ห้วยยอด 4,579 92.03 8.06 4.24 9.62 64.59

วังวิเศษ 2,722 71.97 21.51 5.23 14.81 53.70

นาโยง 2,494 77.15 9.77 2.39 10.17 63.51

รัษฎา 1,830 81.09 22.1 2.57 15.06 57.21

หาดส าราญ 1,071 85.90 29.73 9.04 16.02 44.35

ตรัง 33,703 80.20 10.32 4.76 12.14 57.17

เขต 312,593 80.93 17.05 6.31 8.82 57.59

ประเทศ 2,796,708 75.32 14.69 5.95 11.12 59.34

สถานการณ์เดก็0-5ปี

ปี 2561
เด็ก0-5ปีได้คัดกรอง ร้อยละ 86.63
เด็ก0-5ปีสูงดีสมส่วน ร้อยละ 47.86
อ้วนและเริ่มอ้วน ร้อยละ 3.55
ผอม ร้อยละ 3.65 เตี้ย  ร้อยละ 8.78
อ.ห้วยยอดและกันตงัมีปัญหาเดก็ผอม อ.วังวิเศษ,               
อ.หาดส าราญ, อ.กันตัง
มีปัญหาเด็กเตีย้

อ.ห้วยยอด

อ.รัษฎา

อ.เมืองตรัง

อ.วังวิเศษ

อ.สิเกา

อ.กันตัง อ.ย่านตาขาว

อ.ปะเหลียน

อ.นาโยง

อ.หาดส าราญ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  ปี 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพจนท. 250 คน 29 มีค.62 สสจ
2.ขับเคลื่อน1,000วันแรกของชีวิต 250 คน 8 มีค.62 สสจ
3.เพิ่มศักยภาพการคัดกรองและโภชนาการ 10 อ าเภอ มค.-กย. สสจ
3.เยี่ยมประเมินติดตามเครือข่าย 10 อ าเภอ มค.-กย. สสจ

Small success ( 6 เดือน ) ผลการด าเนินการ

1.มีนโยบาย/มาตรการ/แผนการส่งเสริมเด็กสูงดีสมสว่น
2.บุคลากรได้รับการพฒันาศักยภาพการใช้คู่มือ DSPM 
/TEDA4I

1.มีระบบการจดัการข้อมูลและการวิเคราะห์  รวมทั้ง
การคืนข้อมูลให้พื้นที
2. มีการประชุมคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัย
3.การเฝ้าระวังภาวะซีดในเด็กปฐมวัย

ข้อมูลจากระบบ HDC ณ วันที่ 15 พฤษาคม 2562 (ผลงานเดือนตุลาคม2561 – มีนาคม 2562)



กิจกรรมพัฒนางานเด็กปฐมวัย
พัฒนาระบบส่งต่อ TEDA4I

บูรณาการศพด. ๔ กระทรวงเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานมหัศจรรย์ 1000วันแรกของชีวิต



ตัวช้ีวดั : ร้อยละของ รพ.ทีพ่ฒันาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 
(เกณฑ์ รพ.ผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดมีากขึน้ไปร้อยละ 40 และ รพ.ผ่านเกณฑ์ระดบัดมีาก Plus อย่างน้อยจงัหวดัละ 1 แห่ง)

ที่มาข้อมูล : ข้อมูลรายงานงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ (วันที่ ๑๐ พ.ค.๖๒)

สถานการณ์ ปัจจุบัน
จังหวัดตรงั มีจ านวน รพ. เป้าหมายทั้งหมด 11 แห่ง 

มีผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ใน
ระดับต่างๆ ดังนี้  
1.ระดับพื้นฐานขึ้นไป  11 แห่ง  ร้อยละ 100 
2.ระดบัดขีึ้นไป         11 แห่ง  ร้อยละ 100 
3.ระดับดมีาก            3 แห่ง  ร้อยละ 27.27
4.ขอรับการประเมิน ระดับดมีาก Plus  จ านวน 3 แห่ง

Small success  ( 6 เดือน ) ผลการด าเนินการ

1.  รพ. ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2.  รพ.ผ่านเกณฑ์ฯระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80

1. มี รพ. ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. มี รพ. ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  ปี 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

๑. สนับสนุนงบประมาณท่ีได้รับการแก่ รพช.เพื่อใช้
พัฒนางานตามเกณฑ์GREEN&CLEAN Hospital

รพช. และ เครือข่าย ม.ค.–มิ.ย ๖๒ งาน อวล.

๒. ประชุม/อบรมช้ีแจงเกณฑ์ท่ีถูกก าหนดเพิ่มเติมแก่
ผู้รับผิดชอบงานฯ

ผู้รับผิดชอบงานของ
รพ. และ สสฮงทุกแห่ง

ม.ีค.๖๒
งานอวล,งาน 
คบส.,ศอ.๑๒, 

สคร.12

อ าเภอ
ผลงาน ปี 2562

เป้าหมาย
ผลงานดี 
ขึ้นไป

ร้อยละ ผลงานดีมาก ร้อยละ

เมือง 2 2 100 1 50.00
กันตัง 1 1 100 1 100

ย่านตาขาว 1 1 100 0 0
ปะเหลียน 1 1 100 1 100
สิเกา 1 1 100 0 0
ห้วยยอด 1 1 100 0 0
วังวิเศษ 1 1 100 0 0
นาโยง 1 1 100 0 0
รัษฎา 1 1 100 0 0

หาดส าราญ 1 1 100 0 0
ตรัง 11 11 100 3 27.27

เขต 12 83 68 82.93 24 28.92
หมายเหตุ : มี รพ.อยู่ระหว่างขอรับการประเมิน ระดบัดมีากPlus 

จ านวน ๓ แห่ง



สสจ.ตรัง จัดอบรมเพื่อพฒันาความรู้ในการประเมินตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospitalแก่ผูร้ับผดิชอบงานอนามัยสิง่แวดลอ้มในระดบัอ าเภอและโรงพยาบาล

สคร. 12 จ.สงขลา ร่วมชี้แจงการด าเนินงานงานอาชีวอนามัยตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital ระดับดีมาก Plus แก่ผู้รับผิดชอบงาน สสจ. และ รพ.ทุกแห่ง

การด าเนินงานกจิกรรมGREEN ของ รพ.



สถานการณ์ปัจจุบัน

จังหวัดตรัง มตี าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
๓๔.๕ อ าเภอท่ีมีต าบล LTC ท่ีผ่านเกณฑ์มากท่ีสุดคือ อ.หาด
ส าราญ ร้อยละ ๖๖.๗ และอ าเภอท่ีมีต าบล LTC ท่ีผ่านเกณฑ์
น้อยท่ีสุด คือ  อ. ปะเหลียน  ร้อยละ 2๐.๐

Small success  ( 6 เดือน ) ผลการด าเนินการ

ต าบล LTC ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๕๐ 1.มีต าบล Long Term Care ร้อยละ ๓๙.๑

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
ปี 2562

เป้าหมาย ระยะเวลา
ผู้รับ

ผิดชอบ
๑.พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (Long 
Term Care)

สถานบริการทุกแห่ง มค.-มิย.๖๒ สสจ

๒.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
รายงานในการจัดเก็บ

สถานบริการทุกแห่ง มค.-มิย.๖๒ สสจ

๓.พัฒนานวตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ทุกอ าเภอ เมย.-กค.๖๒ รพ./รพ.สต.

ท่ีมาข้อมูล : จากรายงานการติดตาม LTC. ณ วันท่ี ๑๐ พค. 62)

อ าเภอ

ผลงาน ปี 2562 (ตค.๖๑-พค.๖๒)

เป้า
หมาย

ผลงาน ร้อยละ

เมือง ๑๕ ๕ ๓๓.๓

กันตัง ๑๔ 4 28.๖

ย่านตาขาว ๘ ๔ ๕๐.๐

ปะเหลียน ๑๐ 2 2๐.๐

สิเกา ๕ ๒ ๔๐.๐

ห้วยยอด ๑๖ ๖ ๓๗.๕

วังวิเศษ ๕ ๓ ๖๐.๐

นาโยง 6 ๓ ๕๐.๐

รัษฎา ๕ 3 6๐.๐

หาดส าราญ ๓ ๒ ๖๖.๗

ตรัง ๘๗ 3๔ 3๙.๑

ตัวชี้วัด :ร้อยละต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ ๗๐)

อ.ห้วยยอด

อ.รัษฎา

อ.เมือง

อ.วังวิเศษ

อ.สิเกา

อ.กันตัง อ.ย่านตาขาว

อ.ปะเหลียน

อ.นาโยง

อ.หาดส าราญ



ตัวช้ีวดั : อตัราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน (เกณฑ์ ≤ ร้อยละ 2.05)

ที่มาข้อมูล : HDC สสจ.ตรัง  ( วนัที่ 15 พ.ค. 62)

สถานการณ์ ปี 2561 - ปัจจุบัน

- ปี 2561 การคดักรองเบาหวาน ในประชากร 35 
ปีขึน้ไป ครอบคลุมคดิเป็น ร้อยละ 94.12และกลุ่ม
เส่ียงเบาหวานในปีที่ ผ่านมาได้รับการตรวจ
น ้าตาลซ ้า    คดิเป็นร้อยละ 95.61 พบรายใหม่จาก
กลุ่มเส่ียงเบาหวาน คดิเป็นร้อยละ 1.95
- ปี 2562  ไตรมาส 3 การคัดกรองเบาหวาน             
ในประชากร 35 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.72
และกลุ่มเส่ียงเบาหวานในปีที่ผ่านมาได้รับการ
ตรวจน ้าตาลซ ้า คดิเป็นร้อยละ 95.20 พบรายใหม่
จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน คดิเป็นร้อยละ 1.23

อ าเภอ

ผลงาน ปี 2561
(เกณฑ์เดิม ≤ ร้อยละ 2.4) ผลงาน ปี 2562

กลุ่มเส่ียง
ป่วย     

รายใหม่
ร้อยละ กลุ่มเส่ียง

ป่วย 
รายใหม่

ร้อยละ

เมือง 2,326 56 2.41 6,150 72 1.17

กนัตงั 3,660 71 1.94 3,329 54 1.62

ย่านตาขาว 2,446 50 2.04 3,325 34 1.02

ปะเหลยีน 2,364 46 1.95 2,409 23 0.95

สิเกา 751 12 1.60 476 4 0.84

ห้วยยอด 2,252 42 1.87 2,650 36 1.36

วงัวเิศษ 878 21 2.39 986 23 2.33

นาโยง 1,128 16 1.42 1,483 9 0.61

รัษฎา 1,243 26 2.09 1,030 14 1.36

หาดส าราญ 1,142 14 1.23 883 11 1.25

ตรัง 18,190 354 1.95 22,721 280 1.23

เขต 173,812 2,836 1.63 191,768 2,110 1.10

ประเทศ 1,657,106 32,939 1.99 1,656,346 22,362 1.35

Small success 9 เดือน ผลการด าเนินการ

•กลุ่มเสี่ยงเบาหวานปีท่ีผ่านมาได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดเสี่ยงและตรวจระดับ
น้ าตาลซ้ า  ≥ ร้อยละ 70

•กลุ่มเสี่ยงเบาหวานปีท่ีผ่านมาได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือลดเสี่ยงและตรวจระดับน้ าตาลซ้ า ภาพ
จังหวัดคิดเป็น ร้อยละ 95.20

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  ปี 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ
1. โครงการพฒันาระบบขอ้มูลและความเช่ือมโยง
การใชง้านของระบบขอ้มูลโรคเร้ือรัง

10 อ าเภอ
ม.ค. – ก.ค.  

62
สสจ.

อ.ห้วยยอด

อ.รัษฎา

อ.เมือง
อ.วงัวเิศษ

อ.สิเกา

อ.กนัตงั อ.ย่านตาขาว

อ.ปะเหลยีน

อ.นาโยง

อ.หาดส าราญ



ตวัช้ีวดั : อตัรากลุ่มสงสัยป่วยความดนัโลหิตสูงในเขตรับผดิชอบได้รับการวดัความดนัโลหิตทีบ้่าน  (เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 30)

ที่มาข้อมูล : HDC สสจ.ตรัง  ( วนัที่ 15 พ.ค. 62)

สถานการณ์ ปี 2561 - ปัจจุบัน

- ปี 2561 จ านวนกลุ่ มสงสัยป่วย HT ในเขต
รับผดิชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน คิด
เป็นร้อยละ 29.17 พบว่าเป็นHTรายใหม่ จากการ
ท า HMBP คิดเป็นร้อยละ 7.89
- ปี 2562  ไตรมาส 3 จ านวนกลุ่มสงสัยป่วย HT
ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่
บ้าน คิดเป็นร้อยละ 34.49 พบว่าเป็นHTรายใหม่ 
จากการท า HMBPคิดเป็นร้อยละ 5.00

อ าเภอ

ผลงาน ปี 2561
(เกณฑ์เดิม ≥ ร้อยละ 10)

ผลงาน ปี 2562
(งวดแรก)

กลุ่มเส่ียง
ป่วย     

รายใหม่
ร้อยละ กลุ่มเส่ียง

ป่วย     
รายใหม่

ร้อยละ

เมือง 2,496 566 22.68 3,176 782 24.62

กันตงั 1,898 147 7.74 2,452 738 30.1
ย่านตาขาว 1,132 369 32.60 1,445 588 40.69
ปะเหลียน 1,483 875 59.00 887 248 27.96
สิเกา 539 320 59.37 519 181 34.87

ห้วยยอด 1,953 939 48.08 1,279 1,003 78.42

วงัวเิศษ 1,235 238 19.27 1,224 208 16.99
นาโยง 752 92 12.23 541 296 54.71

รัษฎา 944 80 8.47 896 302 33.71
หาดส าราญ 425 124 29.18 451 93 20.62

ตรัง 12,857 3,750 29.17 12,870 4439 34.49
เขต 87,572 17,646 20.15 75,912 16,926 22.30

ประเทศ 897,629 240,675 26.81 791,533 299,743 37.87

Small success 9 เดือน ผลการด าเนินการ

•อัตรากลุ่มสงสัยป่วย HTได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน  ≥ ร้อยละ 20

•อัตรากลุ่มสงสัยป่วย HTได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน ภาพจงัหวดัคดิเป็นร้อยละ 34.49

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  ปี 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ
1. โครงการพฒันาระบบขอ้มูลและความเช่ือมโยงการ
ใชง้านของระบบขอ้มูลโรคเร้ือรัง

10 อ าเภอ ม.ค. – ก.ค.  62 สสจ.

อ.ห้วยยอด

อ.รัษฎา

อ.เมือง
อ.วงัวเิศษ

อ.สเิกา

อ.กนัตงั อ.ย่านตาขาว

อ.ปะเหลยีน

อ.นาโยง

อ.หาดส าราญ



ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบตัิการภาวะฉกุเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 

ที่สามารถปฏิบัติงานไดจ้ริง (เกณฑ์ : ระดับ 5)

Small success  ( 6 เดือน ) ผลการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1 ด าเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 ได้
ไตรมาสที่ 2 ด าเนินการตามข้ันตอนท่ี  2 และ 3 ได้

- ด าเนินงานข้ันตอนท่ี 1 – 5 ครบตามเกณฑ์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  ปี 
2562

เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1.พัฒนาศักยภาพทีม SAT ปกติ สสจ.ตรัง ทีม SAT ปกติ สสจ.ตรัง 25 ม.ค.62 ทีม SAT

2.อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าSOPศูนย์EOC 
ตรัง

คณะกรรมการฯEOCตรัง 8 ม.ีค.62 งานยุทธศาสตร์

3. วิเคราะห์ความเสี่ยง/จัดท า IAP/อัตราก าลังคน คณะกรรมการฯEOCตรัง 24 เม.ย.62 งานยุทธศาสตร์

4. ประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้ผิดชอบงานEOC ระดับอ าเภอ สสอ./รพ. 10 อ าเภอ 27 ก.พ. 62
งานยุทธศาสตร์

สรุปผลงานปี 2562

ผลงานจังหวัดตรัง มีการด าเนินศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง ครบเกณฑ์ทั้ง 5 ข้ันตอน

ขั้นที่ เกณฑ์ ผลการด าเนินการ
หมาย
เหตุ

1
ผู้บริหาร และ หัวหน้ากลุ่ม SAT
+ Operation ผ่านการอบรม
หลักสูตร ICS 

- ผู้บริหาร 4  ท่าน ผ่านการ
อบรมหลักสูตร ICS แล้ว
- หน.SAT + Operation
แผนเข้าอบรม เดือน มิ.ย.62 



2

ทีมSAT เฝ้าระวังตรวจจับ และ
ประเมินสถานการณ์การเกดิโรค
และภัยสุขภาพในพืน้ที่ได้

มีรายงานการตรวจสอบข่าวฯ
ประจ าสัปดาห์ (SAT Weekly 
report) ทุกสัปดาห์



3

- วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
ส าคัญของโรคและภัยสุขภาพ
ระดับจังหวัด 
- จัดท าบัญชีทรัพยากรที่ส าคญั

- วิเคราะห์ความเสี่ยง (RRA)
3 ฉบับ

- จัดท ารายการทรัพยากร 
กรณีเปิดศนูย์ EOC กรณีต่างๆ



4
จัดท ารายช่ืออัตราก าลังคน 
(Surge capacity plan) ของ
หน่วยงานในระดับจังหวัดฯ

มีทะเบียนรายช่ืออัตรา
ก าลังคนระดับจังหวัด



5

น าระบบ ICS มาใช้จริงอย่าง
น้อย 1 ครั้ง

เปิดศูนย์ EOC  2 ครั้ง
- กรณีปาบึก   
- กรณีพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก





ตัวช้ีวดั : อตัราการคลอดของมารดาอายุ ๑๕-๑๙ ปี (เกณฑ์ต ่ากว่า ๓๘ต่อพนัประชากรหญิงอาย๑ุ๕-๑๙ปี)

ท่ีมาข้อมูล : HDC สสจ.ตรัง  ( ๑๕ พ.ค. 62)

สถานการณ์ปัจจุบัน

อตัราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ๑๕-๑๙ ปี คิดเป็น  
๑๑.๖๙  ต่อพนัประชากรหญิงอาย ุ ๑๕-๑๙ ปี   ต ่า
กว่าเกณฑท่ี์ก าหนด (ไม่เกิน ๓๘) และลดลงจากปี 
๒๕๖๑  (๒๘.๖๗)  อ าเภอท่ีมีอตัราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอาย ุ๑๕-๑๙ ปี สูงท่ีสุดคืออ าเภอหาดส าราญ 
คิดเป็นอตัรา ๒๒.๘๖ รองลงมาคืออ าเภอปะเหลียน  
และอ าเภอ      นาโยง    คิดเป็นอตัรา ๑๖.๙๑ ,๑๖.๐๙
ตามล าดบั และ ต ่าสุดคืออ าเภอรัษฎาอตัรา ๗.๓๘

อ าเภอ
ผลงาน ปี 2562

จ านวน
หญิง ๑๕-๑๙ ปี จ านวนคลอด อัตราต่อพัน

เมือง ๓๖๐๕ ๓๕ ๙.๗๑

กันตัง ๒๖๗๐ ๒๑ ๗.๘๗

ย่านตาขาว ๑๗๕๓ ๒๑ ๑๑.๙๘

ปะเหลียน ๑๘๙๒ ๓๒ ๑๖.๙๑

สิเกา ๑๑๒๒ ๑๒ ๑๐.๗

ห้วยยอด ๒๒๑๖ ๒๘ ๑๒.๖๔

วังวิเศษ ๑๒๖๙ ๑๓ ๑๐.๒๔

นาโยง ๑๒๔๓ ๒๐ ๑๖.๐๙

รัษฎา ๘๑๓ ๖ ๗.๓๘

หาดส าราญ ๕๒๕ ๑๒ ๒๒.๘๖

ตรัง ๑๗๑๐๘ ๒๐๐ ๑๑.๖๙Small success  ( 6 เดือน ) ผลการด าเนินการ

1.อ าเภอผ่านเกณฑ์อ าเภออนามัยการเจริญพนัธุ์  ๑ แห่ง รอรับการประเมินจากศูนย์อนามัย ๑๒ ยะลา

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  ปี 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1.  ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ๑๐ อ าเภอ พ.ค.-มิ.ย.๖๒ สสจ.ตรัง

2.  พัฒนาศักยภาพแกนน า Stop teen mom ของจังหวัดตรัง ๑๐๐ คน ก.ค.๖๒ ชมรม TO BE จ.
ตรัง

3.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นระดับอ าเภอ ๔๐ คน พ.ค.๖๒ ศูนย์สุขภาพจิต ๑๒

อ.ห้วยยอด

อ.รัษฎา

อ.เมือง

อ.วังวิเศษ

อ.สิเกา

อ.กนัตงั อ.ย่านตาขาว

อ.ปะเหลยีน

อ.นาโยง

อ.หาดส าราญ



ตัวช้ีวดั : อตัราการตั้งครรภ์ซ ้าของมารดาอายุ ต ่ากว่า ๒๐ ปี (เกณฑ์ไม่เกนิร้อยละ ๑๐)

ท่ีมาข้อมูล : HDC สสจ.ตรัง  ( ๑๕ พ.ค. 62)

สถานการณ์ปัจจุบัน
อตัราการตั้งครรภซ์ ้ าคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๒ ลดลง
จากปี ๒๕๖๑ (ร้อยละ๑๕.๘๐) แต่ยงัคงสูงกว่าเกณฑ์
ท่ีก าหนด (ไม่เกินร้อยละ ๑๐) อ าเภอท่ีมีอตัราการ
ตั้งครรภซ์ ้ าสูงท่ีสุดคืออ าเภอปะเหลียน ร้อยละ ๑๗.๔ 
รองลงมาคือ อ าเภอยา่นตาขาว  อ  าเภอวงัวิเศษ ร้อยละ 
๑๗.๒ ,๑๖.๗ ตามล าดบั

อ าเภอ

ผลงาน ปี 2562

มารดา
อายุ < ๒๐ ปี

ตั้งครรภ์ครัง้ที่ ๒
ขึ้นไป

ร้อยละ

เมือง ๑๕๔ ๒๓ ๑๔.๙๔

กันตัง ๙ ๑ ๑๑.๑๑

ย่านตาขาว ๒๙ ๕ ๑๗.๒๔

ปะเหลียน ๒๓ ๔ ๑๗.๓๙

สิเกา ๑๓ ๑ ๗.๖๙

ห้วยยอด ๔๒ ๖ ๑๔.๒๙

วังวิเศษ ๑๒ ๒ ๑๖.๖๗

นาโยง ๑๔ ๒ ๑๔.๒๙

รัษฎา ๕ ๐ ๐

ตรัง ๓๐๑ ๔๔ ๑๔.๖๒

Small success  ( 6 เดือน ) ผลการด าเนินการ

1.ร้อยละของมารดาวัยรุ่นตั้งครรภซ้์ าไม่เกินรอ้ยละ ๑๕ อัตราการตัง้ซ้ าของมารดาวัยรุ่น ๑๔.๖๒

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  ปี 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1.  รณรงค์การคุมก าเนิดกึ่งถาวรแม่วัยรุ่นหลังคลอด ทุกราย ต.ค.-ก.ย.๖๒ รพช./รพท.

2.  ติดตามเยี่ยมมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ทุกราย ต.ค.-ก.ย.๖๒ รพ.สต./รพช.

อ.ห้วยยอด

อ.รัษฎา

อ.เมือง

อ.วังวิเศษ

อ.สิเกา

อ.กนัตงั อ.ย่านตาขาว

อ.ปะเหลยีน

อ.นาโยง

อ.หาดส าราญ





ตัวชี้วัด : จ านวนผู้สูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ี

ที่มาข้อมูล : HDC สสจ.ตรัง  ( วันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

สถานการณ์ ปี 2560 - 2562

ปี 2560---2562 ประชาชนที่สูบบุหร่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 37,616 คน           (ร้อยละ 124.87) ประชาชน
ที่สูบบุหร่ีและสามารถเลิกบุหร่ี จ านวน 916 คน (ร้อยละ 
2.44) อ าเภอที่ อสม.ชักชวนผู้สูบบุหร่ีเข้าร่วมโครงการได้
ตามเป้าหมาย ได้แก่ อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอปะเหลียน 
อ าเภอห้วยยอด อ าเภอวังวิเศษ อ าเภอนาโยง อ าเภอรัษฎา
และอ าเภอหาดส าราญ

Small success ( 6 เดือน ) ผลการด าเนินการ

มีผู้สูบบุหร่ีเข้าร่วมโครงการฯ  30,123 คน 
(สะสม)  (ร้อยละ 100) 37,616 (ร้อยละ 124.87)

สรุปผลงานปี 2560 -2562
อ าเภอ

ผลงานสะสม ปี 2560 - 2562

เป้า
หมาย

เข้าร่วมโครงการ ฯ
เลิกบุหรี่

ได้ 6 เดือน

ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ

เมือง 4,968 2,460 49.52 28 1.14

กันตัง 4,281 3,952 92.31 10 0.25

ย่านตาขาว 3,090 5,341 172.85 5 0.09

ปะเหลียน 4,002 5,577 139.36 277 4.97

สิเกา 2,148 1,732 80.63 1 0.06

ห้วยยอด 4,725 6,800 143.62 375 5.51

วังวิเศษ 2,127 3,529 165.91 16 0.45

นาโยง 2,331 2,950 126.56 55 1.86

รัษฎา 1,611 3,889 241.40 104 2.67

หาดส าราญ 840 1,054 125.48 45 4.27

รวม 30,123 37,616 124.87 916 2.44

อ.ห้วยยอด

อ.รัษฎา

อ.เมือง
อ.วงัวเิศษ

อ.สิเกา

อ.กนัตงั อ.ย่านตาขาว

อ.ปะเหลยีน

อ.นาโยง

อ.หาดส าราญ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  ปี 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1. ให้ค าแนะน าและบ าบดัผูเ้ข้าร่วมโครงการ 37,616 เม.ย.-ก.ย.62 สสจ.ตรัง
2. อสม.ติดตาม ให้ก าลังใจ ผู้เข้าร่วม

โครงการ ฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
37,616 เม.ย.-ก.ย.62 สสจ.ตรัง

3. ขับเคลื่อนกจิกรรมรณรงคเ์ลิกบุหรี่
ในชุมชน

1 คร้ัง พ.ค.62 สสจ.ตรัง





ตัวช้ีวดั : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานทีค่วบคุมระดับน า้ตาลได้ดี (≥ ร้อยละ 40)

ท่ีมาข้อมูล : HDC สสจ.ตรัง  ( วันท่ี 15 พ.ค. 62)

สถานการณ์ ปี 2561 - ปัจจุบัน
- ปี 2561 ผู้ป่วยเบาหวาน มีจ านวน 25,231 คน 
ควบคุมระดับน ้าตาลได้ดี จ านวน 5,786 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.93
- ปี 2562  ไตรมาส 3 มีผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 
25,672 คน ควบคุมระดับน ้าตาลได้ดี 5,211 คน      
คดิเป็นร้อยละ 20.30

อ าเภอ
ผลงาน ปี 2561 ผลงาน ปี 2562

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมือง 6,183 1,148 18.57 6,281 1,007 16.03

กันตงั 3,253 555 17.06 3,323 673 20.25

ย่านตาขาว 2,739 868 31.69 2,811 688 24.48
ปะเหลียน 2,741 698 25.47 2,732 378 13.84

สิเกา 1,430 460 32.17 1,458 269 18.45
ห้วยยอด 3,578 566 15.82 3,619 828 22.88
วงัวเิศษ 1,589 365 22.97 1,613 407 25.23

นาโยง 1,732 671 38.74 1,785 531 29.75
รัษฎา 1,352 321 23.74 1,377 269 19.54

หาดส าราญ 634 134 21.14 673 161 23.92

ตรัง 25,231 5,786 22.93 25,672 5,211 20.30

เขต 171,475 38,683 22.56 175,438 35,192 20.06

ประเทศ 2,778,935 747,723 26.91 2,837,929 673,426 23.73

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  ปี 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ
1. โครงการพฒันาระบบขอ้มูลและความเช่ือมโยง
การใชง้านของระบบขอ้มูลโรคเร้ือรัง

10 อ าเภอ
ม.ค. – ก.ค.  

62
สสจ.

สรุปความก้าวหน้าผลงานปี 2562

อ.ห้วยยอด

อ.รัษฎา

อ.เมือง
อ.วงัวเิศษ

อ.สิเกา

อ.กนัตงั อ.ย่านตาขาว

อ.ปะเหลยีน

อ.นาโยง

อ.หาดส าราญ

Small success 9 เดือน ผลการด าเนินการ

NCD Clinic Plus
สรุปผลประเมนิรพ. ตามเกณฑ์การประเมนิ NCD 
Clinic Plus
การดูแลผู้ป่วยDM/HT
1. วเิคราะห์ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และแนวทาง
แก้ไข
2. เร่งรัดการด าเนินงาน

NCD Clinic Plus
ส่งรายงานสรุปผลประเมนิ NCD Clinic Plus ไปยงั
พ้ืนที่รับทราบการดูแลผู้ป่วยDM/HT
ทบทวนผลการด าเนินงาน วเิคราะห์ข้อมูลการขึน้
ทะเบียนผู้ป่วยและการเข้าถงึบริการของผู้ป่วยDM/HT
(ก าลงัด าเนนิการ)



ตัวช้ีวดั : ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทีค่วบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (≥ร้อยละ 50)

ที่มาข้อมูล : HDC สสจ.ตรัง  ( วนัที่ 15 พ.ค. 62)

สถานการณ์ ปี 2561 - ปัจจุบัน
- ปี 2561 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีจ านวน 61,916
คน ควบคุมระดับความดนัโลหิตได้ด ีจ านวน 22,316
คน คดิเป็นร้อยละ 36.04
- ปี 2562  ไตรมาส2 มี ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
จ านวน 62,477 คน ควบคุมระดับความดันโลหิตได้
ดี 19,973 คน คดิเป็น ร้อยละ 31.97

อ าเภอ
ผลงาน ปี 2561 ผลงาน ปี 2562 (งวดแรก)

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมือง 13,995 3,189 22.79 14,009 2,348 16.76
กันตงั 8,164 2,759 33.79 8,216 2,293 27.91

ย่านตาขาว 7,289 3,030 41.57 7,541 2,613 34.65

ปะเหลียน 6,704 2,812 41.95 6,568 2,456 37.39

สิเกา 3,440 1,531 44.51 3,502 1,271 36.29

ห้วยยอด 8,941 3,781 42.29 9,184 5,193 56.54
วงัวเิศษ 3,852 975 25.31 3,868 742 19.18

นาโยง 4,860 2,789 57.39 4,905 1,977 40.31
รัษฎา 2,920 678 23.22 2,906 376 12.94

หาดส าราญ 1,751 772 44.09 1,778 704 39.6

ตรัง 61,916 22,316 36.04 62,477 19,973 31.97

เขต 443,455 148,073 33.39 448,704 129,915 28.95

ประเทศ 5,856,697 2,445,578 41.76 5,951,685 2,254,746 37.88

Small success 9 เดือน ผลการด าเนินการ

NCD Clinic Plus
สรุปผลประเมินรพ. ตามเกณฑ์การประเมิน NCD Clinic 
Plus
การดูแลผู้ป่วย DM/HT
1. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และแนวทางแก้ไข
2. เร่งรัดการด าเนินงาน

NCD Clinic Plus
ส่งรายงานสรุปผลประเมิน NCD Clinic Plus ไปยงัพ้ืนที่
รับทราบการดูแลผู้ป่วย DM/HT
ทบทวนผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลการข้ึนทะเบียน
ผู้ป่วยและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย DM/HT (ก าลัง
ด าเนินการ)

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  ปี 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการพฒันาระบบขอ้มูลและความเช่ือมโยงการใชง้านของ
ระบบขอ้มูลโรคเร้ือรัง

10 อ  าเภอ ม.ค. – ก.ค.  62 สสจ.

สรุปความก้าวหน้าผลงานปี 2562

อ.ห้วยยอด

อ.รัษฎา

อ.เมือง

อ.วงัวเิศษ

อ.สิเกา

อ.กนัตงั อ.ย่านตาขาว

อ.ปะเหลยีน

อ.นาโยง

อ.หาดส าราญ



การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
1 พชอ. รอการประเมิน 

พ.ค – ส.ค 62

2 PCC 

3 รพ.สต ติดดาว ระหว่างการประเมิน
พ.ค – ส.ค 62

4 TB รายใหม่ 

5 RDU / AMR 

6 การแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก




ตัวช้ีวดั : ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพฒันาคุณภาพชีวติทีม่ีคุณภาพ (เกณฑ์ ร้อยละ 60)

ท่ีมาข้อมูล : รายงานติดตามผล ระดบัอ าเภอ  (15 เดือน พฤษภาคม 2562)

สถานการณ์
มีการก าหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 ประเด็น ครบทุกอ าเภอ มีการ

แต่งตั้งอนุกรรมการและกระบวนการจัดท าแผนแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามประเด็น
ท่ีเลือก ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน บางอ าเภอมีการเยี่ยมติดตามการด าเนินงาน
ระดับพืน้ท่ีต าบล แต่ยังไม่มีการประเมินตนเองและการเยี่ยมเสริมพลังในระดับจังหวัด

Small success  (6 เดือน) ผลการด าเนินการ

มีคณะท างาน วางแผนก าหนดแนวทางในการ
ขับเคล่ือนประเด็นฯ 
มีการบริหารจัดการทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการขับเคล่ือนประเด็นฯ

ทุกอ าเภอด าเนินการได้ตามเป้าหมาย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  ปี 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ
1. พฒันาศกัยภาพทีมเลขาคณะกรรมการ พชอ. 10 อ าเภอ ไตรมาส 1–2 สสจ. ,ทีมเลขา
2. สนบัสนุนงบประมาณ คณะกรรมการ พชอ. 10 อ าเภอ ไตรมาส 1-2 สสจ. ,ทีมเลขา
3. สนบัสนุนกระบวนการ Coaching และลปรร. 10 อ าเภอ ไตรมาส 1-2 สสจ. ,ทีมเลขา
4. เยี่ยมเสริมพลงัโดยทีมระดบัจงัหวดั 10 อ าเภอ ไตรมาส 3-4 ทีมท่ีปรึกษาจงัหวดั

อ าเภอ ประเด็นคุณภาพชีวิต มีแผน ด าเนินการตามแผน ประเมิน UCCARE

เมืองตรัง
ขยะ / /

ด าเนินการ
ไตรมาส 3 - 4

อาหารปลอดภัย / /

กันตัง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง / /
การจัดการขยะในชุมชน / /

ย่านตาขาว
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ / /
อาหารปลอดภัย  ,ผู้สูงอายุ / /

ปะเหลียน
การดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง / /
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน / /

สิเกา
อุบัติเหตุ / /
ไข้เลือดออก / /

ห้วยยอด
ไข้เลือดออก / /
NCD และสุขภาพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ / /

วังวิเศษ
ขยะและส่ิงแวดล้อม / /
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเด็ก / /

นาโยง
แผนครอบครัวอบอุ่น 4 ประเด็น
(อาหารปลอดภัย,ส่งเสริมสุขภาพ,
สังคม จิตใจ,เศรษฐกิจ)

/ /

รัษฎา
ขยะและส่ิงแวดล้อม / /
อาหารปลอดภัย / /

หาดส าราญ
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง / /
ขยะ ,เกษตรอินทรีย์  ,เคร่ืองมือ
ประมง

/
/



ภาพกจิกรรมการด าเนินงาน



ตัวช้ีวดั : ร้อยละของคลนิิกหมอครอบครัวทีเ่ปิดด าเนินการในพืน้ที ่(เกณฑ์ ร้อยละ 18)

ท่ีมาข้อมูล : ฐานขอ้มูลการข้ึนทะเบียน PCC (15 พฤษภาคม 2562)

สถานการณ์
จังหวัดตรัง มีแผนการจัดตั้ งคลินิกหมอ

ครอบครัว ระยะ 10 ปี (2559–2569) รวม 55 ทีม 
ซ่ึงระหว่างปี 2559–2562 สามารถขึ้นทะเบียน
ตามเกณฑ์ สสป. จ านวน 16 ทีม (ร้อยละ 29.09)

ปี 2562  มีการปรับปรุงฐานข้อมูลการขึ้น
ทะเบียนและประเมินตามเกณฑ์ 3S ของคลินิกที่
เปิดด าเนินการแล้ว และมีแผนพัฒนายกระดับ
อีก 1  แห่ง ในอ า เภอห้วยยอด (มิ ถุนายน -
กรกฎาคม 2562)

อ าเภอ
ผลงานถึงปี 2562 ไตรมาส 3 – 4

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมือง 15 9 60.00 - - -

กันตงั 7 2 28.57 - - -

ย่านตาขาว 6 1 16.66 - - -

ปะเหลียน 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 - - -

หาดส าราญ 1 0 0.00 - - -

ตรัง 55 16 29.09 1 NA -ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

อัตราก าลังบุคลากรและทรัพยากรสนับสนุน สนับสนุนและจดัสรรในระดับเขต/ประเทศ
อย่างทั่วถึง

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  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.ห้วยยอด

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

สรุปผลงานปี 2562



ภาพกจิกรรมการด าเนินงาน



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. จ านวน 125 แห่ง มีการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับ 3 ดาว ทุก
แห่ง คดิเป็น ร้อยละ 100 โดยมีผลงานสะสม ระดับ 5 ดาว จ านวน 43 แห่ง (ร้อยละ 34.40) 

อ าเภอที่มีผลงานสะสมสูงที่สุดตามล าดับ ได้แก่ วังวิเศษ(ร้อยละ 71) รัษฎา(ร้อยละ 50)          สิ
เกา(ร้อยละ 44) ย่านตาขาว(ร้อยละ 43) และนาโยง(ร้อยละ 42) โดยพบปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 1)
การเรียนรู้และการน าสู่การพัฒนา 2)การให้ความส าคัญของ คปสอ. และ 3)การสนับสนุนการพัฒนา
ของหน่วยงานแม่ข่าย (รพ.,สสอ.)

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเยี่ยมประเมินรับรองระดับจงัหวดั (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562)

อ าเภอ
ผลงาน จ านวน รพ.สต. ที่มีแผน

ประเมินระดับจงัหวดั 
(พ.ค. – ส.ค. 62)เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมืองตรัง 18 5 27.77 10

กันตงั 20 5 25.00 9

ย่านตาขาว 16 7 43.75 8

ปะเหลียน 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

หาดส าราญ 4 1 25.00 1

ตรัง 125 43 34.40 44

Small success  (6 เดือน) ผลการด าเนินการ

1. อบรมครู ข ทุกเขต 
2. แต่งตั้งทีมพฒันา/ทีมประเมิน
ระดับจงัหวดัและอ าเภอ

ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย และมีการด าเนินการต่อเน่ืองใน
เป้าหมายระยะ 9 เดือน ได้แก่ การประเมินตนเอง พฒันาส่วนขาด 
การประเมินระดับอ าเภอ และเยี่ยมประเมินรับรองระดับจงัหวัด 
(พ.ค. – ส.ค. 62)

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  ปี 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ
1. จดัท าแผนบูรณาการระดบัจงัหวดั มีแผนบูรณาการ ไตรมาส 1 คณะท างาน 
2. มอบแนวทาง พฒันาทีมพ่ีเล้ียงอ าเภอประเมิน
ตนเอง

10 อ าเภอ 
82 รพ.สต.

ก.พ. 62
สสจ. 
คปสอ.

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

คณะท างาน



ภาพกจิกรรมการด าเนินงาน

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



รพ. เป้าหมาย ความส าเร็จการรักษา ล้มเหลว ตาย ขาดยา โอนออก

ห้วยยอด 12 3(25%) 0 0 0 0

นาโยง 8 1(12.5%) 0 0 0 0

ย่านตาขาว 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%)

หาดส าราญ 2 0 0 0 0 0

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

ตัวช้ีวัด 14  : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาส 1/62 (เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 85) ปี 2562

สถานการณ์

❑ ปี 2561 (ไตรมาส1-2) รอบ 6 เดือนในภาพรวม จ.ตรัง  มีอัตราความส าเร็จการรกัษาผูป้ว่ยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ86.5 เสียชีวิต ร้อยละ8.2 ล้มเหลวร้อยละ0.5 ขาดยาร้อยละ2.9
โอนออกร้อยละ1.4 ก าลังรักษาร้อยละ0.5 ส่วนไตรมาส 3-4 ยังไม่ครบรอบประเมิน

❑ ปี 2562 (ไตรมาส1/62) ยังไม่ครบรอบประเมินอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ แต่มีผลการด าเนินงานในภาพรวม จ.ตรัง คือ มีผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 111
ราย รักษาส าเร็จ 24 ราย(21.6%) ก าลังรักษา 75 ราย (67.6%) เสียชีวิต 3 ราย (2.7%) (เกณฑ์≤ร้อยละ5) สาเหตุจากมีโรคร่วม COPD, เป็นผู้สูงอายุ 1 ราย, HIV ร่วมด้วย 1 ราย 
และมีโรคทางจิตเวช 1 ราย  โอนออก 9ราย (8.1%) รพช.โอนผูป้่วยมา รพ.ตรงั ยังอยู่ระหว่างการรกัษา เนื่องจากมีโรคร่วม ตับอักเสบ, ดื้อยา 1 ตัว, สิ้นสุดระยะเข้มข้นเสมหะยังบวก  
ภาพรวมจังหวัดไม่มีผู้ป่วยล้มเหลวไม่มีขาดยา ที่มาข้อมูล : โปรแกรมTBCM สสจ.ตรัง  ( วันที่ 10 พ.ค. 62)



ประชุมคณะท างานป้องกันควบคุมวัณโรค ประชุมคณะท างานติดตามผู้ป่วยรายบุคคล
Case Conference 



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

สถานการณ์

จังหวัดตรังมีเครือข่าย รพ. ทั้งหมด 10 แห่ง 
- ไตรมาส 1/62 ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล       
 RDU ขั้น 1 = 10 แห่ง (100%)
 RDU ขั้น 2 =   2 แห่ง (20%)
- ไตรมาส 2/62 ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล       
 RDU ขั้น 1 = 10 แห่ง (100%)
 RDU ขั้น 2 =  2  แห่ง (20%)
 RDU ขั้น 3 =  1  แห่ง (10%)

Small success (6 เดือน) ผลการด าเนินการ ไตรมาส 2

RDU ข้ันท่ี 1 ≥ ร้อยละ 85
RDU ข้ันท่ี 2 ≥ ร้อยละ 10

 RDU ข้ันท่ี 1 ร้อยละ 100
 RDU ข้ันท่ี 2 ร้อยละ 20
 RDU ข้ันท่ี 3 ร้อยละ 10

รพ. ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62

RDU ขัน้
1 

RDU 
ขัน้2

RDU ขัน้
3 

RDU ขัน้1 RDU ขัน้
2

RDU 
ขัน้3

ตรัง      

กันตัง      

ยา่นตาขาว      

ปะเหลยีน      

สเิกา      

หว้ยยอด      

วงัวเิศษ      

นาโยง      

รัษฎา      

หาดส าราญ      

รวม 10/10 2/10 0/10 10/10 2/10 1/10

รอ้ยละ 100 20 0 100 20 10

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

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ปี 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ อบรม ให้ความรู้ เจ้าหน้าท่ี/ ประชาชน พ.ค.-ก.ย.62

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

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ปี 2562 เป้าหมาย 

นิเทศ ติดตามงาน รพ.ทุกแห่ง



ตัวชี้วัด 14.2: ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบ AMR (เกณฑ์ AMR ระดับ Intermediate >20%)

สถานการณ์

จังหวัดตรัง รพ.ศูนย/์ท่ัวไป จ านวน 1 แห่ง 
ได้แก่ รพ.ตรัง
- มีระบบการจัดการ การดื้อยา
ต้านจุลชีพ (AMR) อย่างบูรณาการ ผ่านเกณฑ์
ระดับ 3 (Intermediate) โดยผลการประเมิน
ตนเอง รพ.ตรัง      ได้คะแนน 268 คะแนน 

Small success (6 เดือน) ผลการด าเนินการ

AMR ระดับ Intermediate 
≥ 10% 

ของ รพ.ศูนย/์ท่ัวไปทั้งหมด

จังหวัดตรัง 
ผ่านเกณฑ์ AMR ระดับ 
Intermediate
ร้อยละ 100
(ประเมินตนเองไดค้ะแนน 268
คะแนน)

แผนงาน / โครงการ / กจิกรรมหลกั  
ปี 2562

เป้าหมาย ระยะเวลา
ผูร้บัผดิ

ชอบ

พัฒนาระบบการเฝ้าระวังเช้ือด้ือยาทาง
ห้องปฏิบัติการ 

จนท./  ทีม
AMR

พ.ค.-ก.ย.62 ทีม AMR

พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการ
ติดเช้ือในโรงพยาบาล (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

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



ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ไม่นับรวมส่งเสริมสุขภาพฯ (U77) (เกณฑ์ร้อยละ 18.5)

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

อ าเภอ
ปี62 (รอบ 3 เดือน) ปี62 (รอบ 6 เดือน)

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

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

ย่านตาขาว 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

ห้วยยอด 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

หาดส าราญ 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

สถานการณ์

ผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษา
โรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ปีงบฯ 61   ร้อยละ 23.06 (ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 20) และปีงบฯ 62 (ไม่นับรวม U77)  
ร้อยละ 24.27 (ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 18.5 )

Small success  ( 6 เดือน ) ผลการด าเนินการ

1. สนับสนุนให้มีการจัดบรกิารดา้นการแพทย์แผนไทย
ในระบบบรกิารสาธารณสุข

OPD คู่ขนาน 100%
IPD 20% (ตรัง & ห้วยยอด)
คลินิกเรือ้รัง ใน รพ. 100%
แพทย์แผนจีน 40%ใน (ตรัง,ห้วยยอด,กันตงั,ย่านตา
ขาว 

2. สถานบริการสาธารณสุข ได้แก่ รพศ., รพท., รพช. 
มีการประเมินตนเอง (Self-assessment) ตามเกณฑ์
มาตรฐานการพฒันาและรับรองคณุภาพ HA

รพ.ที่ผ่าน HA แล้ว มีจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.ตรัง, 
รพ.ห้วยยอด ,รพ.กันตงั และ รพ.ย่านตาขาว



อ าเภอ
ผลงาน ปี 2562

(รพศ./รพช. งวดแรก )
ผลงาน ปี 2562

(รพศ./รพช. งวดที่สอง )

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

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

ย่านตาขาว 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

ห้วยยอด 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

หาดส าราญ 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 ) ผลการด าเนินการ

1.สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในรพ.และ
รพ.สต.ทุกแห่ง 
2.นโยบายพัฒนาระบบบริการการแพทย์
แผนไทยฯตาม Service Plane ที่ชัดเจน
และต่อเนื่อง

-มีรพ.ห้วยยอดที่ผลิตยาสมนุไพรผา่น  GMP
-การจัดบริการ OPD คู่ขนาน มี ร้อยละ 100
-มีบริการผู้ปว่ยใน IPD ในรพ.ห้วยยอดและ รพ.ตรัง ร้อยละ 20
-มีบริการคลินิกเรือ้รัง ใน รพ.ร้อยละ 100
-มีบริการการแพทย์แผนจนี ใน รพ.ตรัง,รพ.ห้วยยอด,รพ.กันตัง และรพ.ย่าน
ตาขาว ร้อยละ 40

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ไม่นับรวมส่งเสริมสุขภาพฯ (U77) (รพศ. รพช. ไม่รวม cup)
สถานการณ์

ปี2562 ผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการ ตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
- จังหวัดผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 24.27 (18.5)
- ระดับรพศ. ร้อยละ 16.83 (ร้อยละ 12) 
- ระดับรพช. ร้อยละ 18.45  (ร้อยละ 20) ไม่ผ่าน

เกณฑ์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  ปี 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1.โครงการพัฒนาระบบบรกิารการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลอืก  ปี 2562

รพ.10 แห่ง
รพ.สต.125 แห่ง

มค.-สค. 2562 สสจ.ตรัง

2.โครงการคุ้มครองและสง่เสรมิภูมิปญัญาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์พื้นบ้าน ปี 2562

ทุกอ าเภอ มค – กย 2562 สสจ.ตรัง



Small success ( 6 เดือน ) ผลการด าเนินการ

1.สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในรพ.และรพ.
สต.ทุกแห่ง 
2.นโยบายพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผน
ไทยฯตาม Service Plane ที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง

-มีรพ.ห้วยยอดที่ผลิตยาสมนุไพรผา่น  GMP
-รพ.สต.มีการใช้ยาสมนุไพร ตามเกณฑ์ จ านวน 125 แห่ง ร้อยละ 100
-รพ.สต.ที่มีแพทย์แผนไทย จ านวน 35 แห่ง ร้อยละ 28.00
-รพ.สต.ที่มีการจัดบรกิารนวดไทย จ านวน 50 แห่ง ร้อยละ 40.00
-รพ.สต.ที่มีการจัดบรกิารผดุงครรภ์ไทย จ านวน 36 แห่ง ร้อยละ 28.80

ผลงานปี 2562 รอบท่ี 2

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไม่

นับรวมส่งเสริมสุขภาพฯ (U77) (รพสต. เกณฑ์ร้อยละ25)

สถานการณ์

ปี2562 ผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย 
รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก เกณฑ์จังหวัดร้อยละ 18.5 ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 24.27
ระดับ รพ.สต.. ร้อยละ 35.77
(ร้อยละ 25) ผ่านเกณฑ์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  ปี 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1.โครงการพัฒนาระบบบรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก  ปี 2562

รพ.10 แห่ง
รพ.สต.125 แห่ง

มค.-สค. 2562 สสจ.ตรัง

2.โครงการคุ้มครองและสง่เสรมิภูมิปญัญาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พื้นบ้าน ปี 2562

ทุกอ าเภอ มค – กย 2562 สสจ.ตรัง

ท่ีมาข้อมูล : HDC สสจ.ตรัง  ( วันที่ 12 พ.ค. 2562 )

อ าเภอ
ผลงาน ปี 2562
(รพ.สต. รอบที่ 1 )

ผลงาน ปี 2562
(รพ.สต. รอบที่ 2 )

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

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

ย่านตาขาว 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

ห้วยยอด 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

หาดส าราญ 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



1 การบริหารจัดการก าลังคน 

2 องค์กรแห่งความสุข Happy Organization 

3 Digital Transformation 

4 Application ส าหรับ PCC 

5 วิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 

6 HA ขั้น 3 

7 PMQA 

8 ITA 

9 ตรวจสอบและควบคุมภายใน 



ตัวช้ีวดั : ร้อยละของเขตสุขภาพทีม่ีการบริหารจัดการก าลงัคนทีม่ีประสิทธิภาพ

ท่ีมาข้อมูล : ระบบ HROPS ( วันท่ี 10 พ.ค. 62)

สถานการณ์ปัจจุบัน

จังหวัดตรัง ได้มีการบริหารจัดการก าลังคนให้มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาฐานข้อมูล/สารสนเทศด้านก าลังคนให้เป็น
ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ จัดท าแผนบริหารต าแหน่ง และแผนกาลังคนด้านอ่ืนๆ เช่น แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
แผนพัฒนาบุคลากร ฯลฯแผนการบริการต าแหน่งว่าง มีการดาเนินตามแผน และในภาพรวมมีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ 
ร้อยละ 80.04 (ถ้าจ าแนกตามสายงานที่ยังขาดแคลนบุคลากรอยู่ได้แก่ แพทย์แผนไทย (ร้อยละ 27.12), เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข (ร้อยละ 45.63)  และ           นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข) (ร้อยละ 62.95)                                          
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคา 2562)

Small success  ( 6 เดือน ) ผลการด าเนินการ

1. เชื่อมต่อระบบข้อมูลระหว่าง HROPS & GIS
2. ต าแหน่งว่างลดลง คงเหลือ    ไม่เกิน ๕%

1.ส านักงานปลัดกระทรวงอยู่ระหว่างด าเนินการปรบัปรงุ 
ระบบ HROPS ให้สามารถเช่ือมต่อกับระบบ GIS

2.ต าแหน่งว่างคงเหลือ ร้อยละ 2.14

ล าดับ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก เป้าหมาย / พ.ท ด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1. ส ารวจความถูกต้องครบถ้วนข้อมูลบุคลากร
สาธารณสุขในระบบ HROPS

หน่วยงานในสังกัด ทุกแห่ง ต.ค.61 - ก.ย. 62 งาน จนท.

2. การบริหารจัดการต าแหน่งว่าง หน่วยงานในสังกัด ทุกแห่ง ต.ค.61 - ก.ย. 62 งาน จนท.

3. การพัฒนาบุคลากรรองรับภารกิจงานประจ า 
(Functional Competency)

หน่วยงานในสังกัด ทุกแห่ง ต.ค.61 - ก.ย. 62 งาน จนท.

4. การพัฒนาบุคลากร รองรับและยกระดับ
มาตรฐานงานบริการสุขภาพ (Service Plan)

หน่วยงานในสังกัด ทุกแห่ง ต.ค.61 - ก.ย. 62 งาน จนท.

5. พัฒนาบุคลากรรองรับการพัฒนายุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบสุขภาพของจังหวัดตรัง

หน่วยงานในสังกัด ทุกแห่ง ต.ค.61 - ก.ย. 62 งาน จนท.

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไขปัญหา

ที่เสนอต่อคณะตรวจฯ

1. ต าแหน่งข้าราชการที่เกษียณปี 2561 สาย
สนับสนุนประเภทวิชาการ สายงานนักจัดการงาน
ทั่วไปของรพช. เกษียณ 2 อัตรา ยังไม่ได้รับอนุมัติให้
ใช้ต าแหน่งว่าง 

1. เสนอให้ สป. เร่งพิจารณาอนุมัติให้ใช้ต าแหน่ง 
เน่ืองจาก เป็นต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไป ของ รพช. ซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างสูงท าให้
ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในภาพรวมของ 
รพช.

2. ต าแหน่งว่างจากกรณีบุคลากรลาออก/ย้าย/โอน 
สป.จะกันต าแหน่งไว้บริหารจัดการในภาพรวม

2. เสนอให้สามารถน าต าแหน่งเลขที่ว่างมาใช้ได้ 
100% เช่นต าแหน่งว่างกรณีที่ข้าราชการลาออก ที่
ปฏิบัติงานที่ สสจ. และสสอ.ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์สูง เพื่อจะได้น ามารับย้าย/โอน คนที่มี
ประสบการณ์เข้ามา เพราะข้าราชการที่ปฏิบัติงานที่ 
สสจ. ต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานในสังกัดได้

3. ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลขาดความรู้ 
ความเข้าใจ เก่ียวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ 
HROPS

3. ควรมีการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเน่ือง โดย จัดให้มีการอบรม ฟื้นฟู การ
บันทึกข้อมูลในระบบ HROPS 



ตัวช้ีวดั : จ านวนหน่วยงานทีเ่ป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)

http://bps.moph.go.th/new_bps/people_excellence    
ณ  วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม 2562

สถานการณ์ ปี 2562 - ปัจจุบัน

แบบส ารวจ เป้าหมาย ตอบ  ร้อยละ

HAPPINOMETER 4,719 คน 2,950 คน 62.51
HPI 21 หน่วยงาน 17 หน่วยงาน 80.95

ล าดับ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก เป้าหมาย / พ.ท ด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. วิเคราะห์ผล Happinometer และ HPI สสจ./รพศ./รพช./สสอ. ทุกแห่ง ก.พ. – มี.ค. 62 วิรัตน์ ภิรมย์ทอง

2. จัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข สสจ./รพศ./รพช./สสอ. ทุกแห่ง ก.พ. – มี.ค. 62 วิรัตน์ ภิรมย์ทอง

Small success (6 เดือน) ผลการด าเนินงาน
1. ร้อยละ 70 ของหน่วยงานในจังหวัดมีการวิเคราะห์ผล 

Happinometer และ HPI
1.  หน่วยงานในจังหวัดมีการวิเคราะห์ผล 

Happinometer ร้อยละ 100 และ HPI ร้อยละ 80.95
2. ร้อยละ 70 ของหน่วยงานในจังหวัดมีการจัดท าแผน  

องค์กรแห่งความสุข
2.  หน่วยงานในจังหวัดมีการจัดท าแผนองค์กรแห่งความสุข 

ร้อยละ 100.00
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สุขภาวะองค์กร

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไขปัญหา
1. บางหน่วยงานไม่มีการลงบันทึกข้อมูล หรือมีข้อมูลน้อยท าให้

ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ไม่สามารถเป็นตัวแทนขององค์กรได้
1.  หน่วยงานที่ไม่มีข้อมูลหรือมีข้อมูลน้อย ให้ใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน

ภาพรวมของจังหวัด  ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน เนื่องจาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. การจัดท าแผนองค์กรแห่งความสุข กิจกรรมยังไม่สามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาในบางประเด็น เช่น 
สุขภาพเงินดี  (ขาดเงินออม) / และยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่
แท้จริง ยังเป็นการจัดกิจกรรมในเป้าหมายทั้งองค์กร

2.  ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมจากพื้นที่ตัวอย่าง เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายของกิจกรรมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา /   
ค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงของสภาพปัญหา  จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย



ตัวชี้วัด :การด าเนินงาน Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Hospital

รพ. ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

รพ.ตรัง √ √ √

รพ.กันตัง × √ ×

รพ.ย่านตาขาว × √ ×

รพ.ปะเหลียน × √ ×

รพ.สิเกา × √ ×

รพ.ห้วยยอด × √ ×

รพ.วังวิเศษ × √ ×

รพ.นาโยง × √ ×

รพ.รัษฎา × √ ×

รพ.หาดส าราญฯ √ √ ×

ผลการประเมินเบื้องต้น 9 เดือน

เป้าหมาย รพ ทุกแห่งผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
รพ.ตรัง พัฒนา Digital Transformation ผ่านระดับที่ 3
รพช.ยังไม่ผ่านการประเมิน

Small success  ( 9 เดือน )

รพศ.ตรัง
1. พัฒนาระบบการลงทะเบียนผู้รับบริการผ่านตู้ลงทะเบียน (ตู้ Kiosk) 
2. มีการสั่งจ่ายยาผ่านโปรแกรมระบบ HIS ของ รพ. ส าหรับ OPD ทุกแผนก
3.มีผลส าเร็จของการทดสอบการเปิดช่องทาง API (HIS Gateway) จากระบบ HIS 
ของ รพ. ไปยัง Server กลางที่ Data Center กระทรวงสาธารณสุข
รพช ทุกแห่ง
มีการสั่งจ่ายยาผ่านโปรแกรมระบบ HIS ของ รพ. ส าหรับ OPD ทุกแผนก
อิเลคทรอนิคส์
รพ.หาดส าราญ 
ระบบการลงทะเบียนผู้รับบริการผ่านตู้ลงทะเบียน (ตู้ Kiosk) 

แผนการพัฒนาในปี 62
1. ประชุมทีม IT ของทุก รพ. วิเคราะห์สถานการณ์ และพิจารณาเสนอ

การใช้ระบบ  คิว 
2.รพช. ทุกแห่ง ติดตั้ง ระบบการลงทะเบียนผู้รับบริการผ่านตู้ลงทะเบียน

(ตู้ Kiosk) ภายใน กันยายน 2562



ตวัช้ีวดั : มกีารใช้ Application ส าหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูม ิ(ทีข่ึน้ทะเบียน PCC ตามเกณฑ์ สสป.) 

ท่ีมาข้อมูล : App. PCC (15 พฤษภาคม 2562)

สถานการณ์

จังหวัดตรัง มีการขึ้นทะเบียนคลิ นิก       
หมอครอบครัว ตามเกณฑ์ของ สสป. จ านวน
16 ทีม ซ่ึงมีหน่วยบริการขึ้นทะเบียนร่วม 
จ านวน 32 หน่วยบริการ

ซ่ึ ง ศูน ย์ เทคฯ  ร่ วมกั บคณะท า ง าน
ระดับประเทศได้มีการพัฒนา Application 
ส าหรับ PCC ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพัฒนา
และทดลองใช้ โดยจังหวัดตรังได้เร่ิมทดลอง
ใช้ในเขตเทศบาลนครตรัง จ านวน 4 หน่วย
บริการ คิดเป็นร้อยละ 12.50

อ าเภอ
เป้าหมายที่ขึน้ทะเบียน ผลงาน

PCC หน่วยบริการ ใช้ App. PCC ร้อยละ

เมืองตรัง 9 10 4 40.00

กันตงั 2 7 0 0.00

ย่านตาขาว 1 2 0 0.00

ปะเหลียน 0 0 - -

สิเกา 0 0 - -

ห้วยยอด 4 13 0 0.00

วงัวเิศษ 0 0 - -

นาโยง 0 0 - -

รัษฎา 0 0 - -

หาดส าราญ 0 0 - -

ตรัง 16 32 4 12.50

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  ปี 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

1. ส่วนกลางพฒันา App. PCC และถ่ายทอดแก่พ้ืนท่ี เขต : 1 จว. ไตรมาส 1 - 3 สสจ. / รพ. /สสอ.

2. ทดลองใช ้App. PCC น าร่องในจงัหวดัเป้าหมาย 6 ทีม ไตรมาส 3 รพ.ตรัง

3. รายงานผลการใชแ้ละขยายในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 16 ทีม ไตรมาส 4 สสจ. / รพ. /สสอ.

สรุปผลงานปี 2562

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ความยุ่งยากในการน า Application มาใช้ ส่วนกลางควรพฒันา ระบบให้สามารถน าไปใช้ได้ง่าย



ตัวช้ีวดั : ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ระสบภาวะวกิฤติทางการเงินระดับ 7 (ไม่เกนิร้อยละ 4)
สถานการณ์ปัจจุบัน

ผลงาน 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 61-เมษายน 62) จังหวัดตรัง ยังไม่มีโรงพยาบาล
ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 แต่ต้องเฝ้าระวังและก ากับติดตามการบริหารการเงินการคลังอย่าง
ต่อเน่ือง
* ข้อมูล ณ วนัที่ 16 พฤษภาคม 2562 จากการวเิคราะห์งบการเงนิของโรงพยาบาล *

Small Success  ( 6 เดือน ) ผลการด าเนินการ

โรงพยาบาลประสบภาวะวกิฤตทิางการเงินระดับ 7
ไม่เกนิร้อยละ 4

ยงัไม่มโีรงพยาบาล ประสบภาวะวกิฤตทิางการเงินระดับ 7

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  ปี 2562 เป้าหมาย การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมเพ่ือช้ีแจงการจัดท าหนังสือแสดงเจตจ านง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการเงิน (LOI)

ผู้เก่ียวข้องกับการจัดท ารง.ของรพ.
ในกลุ่ม LOI รวม 4 แห่ง

17 มกราคม 62 นางฐิติมา เจนศุภการ

2. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ CFO
CFO จว.,กรรมการบริหารรพ.ทุก
แห่ง

27 กมุภาพันธ์ 62 นางฐิติมา เจนศุภการ

3. ประชุมคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด CFO จว.,ผอ.รพ.ทุกแห่ง ( 3 คร้ัง/ปี) 1 คร้ัง/ไตรมาส นางฐิติมา เจนศุภการ

4. ประชุมตรวจสอบคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการ
ผู้เก่ียวข้องกับการจัดท าบัญชีของ
รพ.ทั้ง 10 แห่ง  ( 3 คร้ัง/ปี)

1 คร้ัง/ไตรมาส นส.ระเบียบ นานอน

อ.ห้วยยอด

อ.รัษฎา

อ.เมือง

อ.วังวิเศษ

อ.สิเกา

อ.กนัตัง
อ.ย่านตาขาว

อ.ปะเหลยีน

อ.นาโยง

อ.หาดส าราญ

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ถึงแมจ้ะยงัไม่มีโรงพยาบาลประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดบั 7  เน่ืองจาก สปสช.ไดจ้ดัสรรและโอนงบเหมาจ่ายรายหวั UC ปีงบประมาณ 2562 (OP+PP +CF ครบร้อยละ 100 แลว้ เม่ือส้ินเดือนมกราคม 62 ) 

และงบจดัสรรอ่ืนๆ เช่น IP, งบบริการเฉพาะต่างๆ จึงส่งผลใหโ้รงพยาบาลทุกแห่งมีสภาพคล่องทางการเงินดีอยู ่ แต่ทุกแห่งจะตอ้งควบคุม ก  ากบั การใชจ่้ายเงิน ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการเงิน เพือ่ป้องกนัปัญหาการขาด
สภาพคล่องทางการเงินถึงขั้นวิกฤติระดบั 7 ในช่วงปลายปี 

1 ตรัง,รพศ. 575 A 0

2 กันตงั,รพช. 60 F1 0

3 ยา่นตาขาว,รพช. 60 F1 1

4 ปะเหลยีน,รพช. 30 F2 0

5 สเิกา,รพช. 60 F2 0

6 หว้ยยอด,รพช. 90 M2 1

7 วังวิเศษ,รพช. 30 F2 0

8 นาโยง,รพช. 60 F2 1

9 รัษฎา,รพช. 30 F2 0

10 หาดส าราญ,รพช. 30 F3 0

จากการวิเคราะห์งบการเงนิของโรงพยาบาล

ขอ้มลู ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

ล าดบั โรงพยาบาล เตยีง
ระดบั
รพ.

Risk 
Score 
เมย.62



จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ
จังหวัดตรัง (CFO และ Auditor ระดับจังหวัด) คร้ังท่ี 
1/2562 เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมจรัส  
สุวรรณเวลา  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอยีดการจัดท าหนังสอื
แสดงเจตจ านงปรับปรุงประสิทธิภาพบรหิาร
จัดการด้านการเงิน (LOI)  ปีงบประมาณ  
2562 ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมจรัส สุวรรณเวลา ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง 

จัดอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารด้านการเงินการคลัง

จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2562
ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมภัทธพร

โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง



ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

รพ. เป้า ผ่าน
ร้อยละ

ตรัง 1 1 100

กันตัง 1 1 100

ย่านตาขาว 1 1 100

ปะเหลียน 1 1 100

สิเกา 1 1 100

ห้วยยอด 1 1 100

วังวิเศษ 1 1 100

นาโยง 1 1 100

รัษฎา 1 1 100

รพ.โรคผวิหนัง ๐ 1 1 100

หาดส าราญ 1 0 0

ตรัง 11 10 90.9

สถานการณ์

ตรังมี รพ.ทั้งหมด 11 แห่ง ปี 62 มี รพ.ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
HA จ านวน 10 แห่งคิดเป็นรอ้ยละ 90.91  (โดย รพ.หาดส าราญเข้า
กระบวนการคณุภาพปี ๒๕๖๒ ผ่าน HA ขั้น ๑)

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

1. นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาล
2. ทีมเครือข่ายพัฒนาคณุภาพ รพ. (QLN) มีความเข้มแข็ง มุ่งมั่น
3. ความร่วมมือกันระหว่าง รพ. เช่น การแชร์ทรัพยากร

การแลกเปลี่ยนเรยีนรูโ้ดยใช้กลุ่มไลน์ ในการแลกเปลีย่นองค์
ความรู้ในการพัฒนาคณุภาพ

4. สร้างบรรยากาศเอื้อต่อการพฒันาโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับ รพ./จังหวัดอย่างต่อเนือ่ง

ข้อเสนอเพื่อพัฒนา

- ใช้ทีม QLN สนับสนุนการพฒันาใน รพ.หาดส าราญ และ รพ.Reacredit ปี ๖๒
- เสริมศักยภาพบคุกรมาตรฐาน HA ฉบับใหม่

๐

รพ.ห้วยยอด

รพ.รัษฎ
า

รพ.ตรัง

รพ.วัง
วิเศษ

รพ.สิเกา

รพ.กันตัง รพ.ย่านตา
ขาว

รพ.ปะเหลียน

รพ.นาโยง

หาด
ส าราญ

ร้อยละ 90.91



จุดเด่นในการด าเนินงาน

- ผู้บริหารระดับจังหวัด ก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรโดยใช้เคร่ืองมือ PMQA 
- สสจ.ใช้ PMQA เป็นเคร่ืองมือในการติดตามนิเทศงานในระดับอ าเภอ
- มี Best practice การประยุกต์ใช้ PMQA ขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพอ าเภอสิเกา

ตัวช้ีวดั : ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขท่ี ด าเนินการพฒันา 
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ( PMQA ) ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด (เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 60)

สถานการณ์ ปี 2561 - ปัจจุบัน
- ปี 2561 สสจ./สสอ. ด าเนินการไม่ผ่านเกณฑ์
- ปี 2562  ไตรมาส 3 สสจ.และ สสอ.ทุกแห่ง ได้ด าเนินการ
พฒันา PMQA ตามเกณฑ์ที่ก าหนดและจัดส่งรายงาน ได้ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด

หน่วยงาน

ผลงาน ปี 2562
(รอบ 9 เดือน)

เป้าหมาย ผลงาน

สสอ.เมือง 5 4.5
สสอ.กนัตัง 5 4.5
สสอ.ย่านตาขาว 5 4.75
สสอ.ปะเหลยีน 5 4.75
สสอ.สิเกา 5 4.75
สสอ.ห้วยยอด 5 4.5
สสอ.วงัวเิศษ 5 4.75
สสอ.นาโยง 5 4.5
สสอ.รัษฎา 5 4.5
สสอ.หาดส าราญ 5 4.5

สสจ.ตรัง 5 4.75

แผนการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน
1.พฒันาการน าองคก์รในระดบัอ าเภอในรูปของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ
2.พฒันายุทธศาสตร์การพฒันาระบบสุขภาพอ าเภอ เพื่อใหมี้การน าองฺคก์าร
ในระดบัอ าเภอ (หมวด 1-2)

3. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหบุ้คลากร ทุกระดบั
4. สสจ.พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามก ากบั/benchmark การขบัเคล่ือน
ยุทธศาสตร์/ผลลพัธ์ของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ ท่ีมาข้อมูล : รายงานผลการด าเนินงาน สสจ.ตรัง  (15 พฤษภาคม 2562)



ตัวชี้วัดที่  : ร้อยละของหน่วยงานในสงักัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

สถานการณ์ปัจจุบัน

-ไตรมาส ๒ (มกราคม – มีนาคม 2562) ประเมินตนเอง
ตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ EB๑-EB 26  ค่า
เป้าหมายคือ ระดับ 3 ร้อยละ 80

-หน่วยงานในสังกัด สสจ.ตรัง จ านวน ๒๑ แห่ง คือ 
รพ. ๑๐ แห่ง สสอ. ๑๐ แห่ง  สสจ. ๑ แห่ง ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA หลักฐานเชิงประจักษ์      
Eividence-Based ข้อ EB๑-EB ๒๖ มากกว่าร้อย
ละ ๘๐ ครบท้ัง ๒๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
โดย 
โดยคะแนนรวมสูงกว่าระดับเขต และระดับ 
ประเทศแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก  ปี 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

๑ เผยแพร่ตวัอย่างการด าเนนิคดทีางการแพทย์
ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์

หน่วยงานในสังกัด
ทุกหน่วย

เดือน มกราคม 
– สิงหาคม 

๒๕๖๒

กลุ่มงาน     
นิติการ

๓.โครงการส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้าน      
การทุจริต

จนท.ในสังกัด สสจ.
ตรังทุกแห่ง

มกราคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๒

คณะกรรมกา
รจริยธรรม 

อ.ห้วย
ยอด

อ.รัษฎา

อ.เมือง

อ.วงั
วเิศษ

อ.สิ
เกา

อ.กนัตงั อ.ย่านตาขาว

อ.ปะ
เหลยีน

อ.นาโยง

อ.หาด
ส าราญ

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ

สสจ.ตรัง 100 ๕

สสอ.เมืองตรัง 88.46 4 รพ.ตรัง 96.15 5

สสอ.กันตัง 84.62 3 รพ.กันตัง 80.77 3

สสอ.ยา่นตาขาว 84.62 3 รพ..ยา่นตาขาว 84.62 3

สสอ.ปะเหลยีน 96.15 5 รพ.ปะเหลยีน 84.62 3

สสอ.สเิกา 88.46 4 รพ.สเิกา 96.15 5

สสอ.หว้ยยอด 96.15 5 รพ.หว้ยยอด 84.62 3

สสอ.วังวิเศษ 88.46 4 รพ.วังวิเศษ 80.77 3

สสอ.นาโยง 80.77 3 รพ.นาโยง 83.08 3

สสอ.รัษฎา 84.62 3 รพ.รัษฎา 88.46 4

สสอ.หาดส าราญ 92.31 5 รพ.หาดส าราญ 96.15 5

จงัหวัดตรัง

เขต

ประเทศ

38.65 เฉลีย่ระดับเขต

63.33 เฉลีย่ระดับประเทศ

ทีม่าข้อมูล : สรุปคะแนน ศปท. ณ วันที ่ ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๒

                         สรุปคะแนน ITA หน่วยงานในสงักัด สสจ.ตรัง                     
        ณ สิน้ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562

ผลงาน (เป้าหมาย > 80%)
ชื่อหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน

ผลงาน (เป้าหมาย > 80%)

100 คะแนนเฉลีย่ระดับจงัหวัด



ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

แผนงาน/โครงการ มาตรการที่จะด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

2.โครงการเผยแพร่ตวัอย่างการด าเนินคดีทางการแพทยผ่์านแอปพลเิคช ัน่ไลน์1. นโยบายประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตทุกหน่วยงาน



ระดบัความส าเร็จของหน่วยงานสังกดั สป.มรีะบบการตรวจสอบภายใน   ควบคุมภายใน และ
การบริหารความเส่ียงระดบัจงัหวดั

ท่ีมาข้อมูล : สสจ.ตรัง  ( วันท่ี ๑๕.เดือน.พฤษภาคม 62)

สถานการณ์ปัจจุบัน
ประเด็นการตรวจราชการ
1.การก ากับและติดตามผลการประเมินระบบควบคมุภายใน 5 
มิติ ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (EIA)
2.ก ากับติดตามให้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะท างาน 
ประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ
3.ประเมินตามแนวทางการตรวจสอบงบการเงิน
จากประเด็นการตรวจราชการทั้ง ๓ ประเด็น สสจ.ตรังได้ก ากบั
ติดตามให้ รพ.ทั้ง ๑๐ แห่ง ด าเนินการครบทั้ง  ๓ ประเด็น และ 
ได้จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ของสสจ.ตรัง จาก
กลุ่มเป้าหมาย ๖๔ แห่ง ตรวจสอบได้ ๓๐แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
๔๗ และยังไม่ได้ด าเนนิการตรวจสอบ ๒๓ แห่ง คิดเป็นรอ้ยละ

อ.ห้วย
ยอด

อ.รัษฎา

อ.เมือง

อ.วงั
วเิศษ

อ.สิ
เกา

อ.
กนัตงั

อ.ย่านตา
ขาว
อ.ปะ
เหลยีน

อ.นาโยง

อ.หาด
ส าราญ

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
-ผู้ปฏิบัตงิานด้านการเงนิ บัญชี และพัสดุ ในระดับ รพ.สต. 
เป็นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ซ่ึงความช านาญในการ
ปฏิบัตงิาน
-มีภารกิจหลักที่ต้องปฏิบัตเิป็นจ านวนมาก
-มีข้อผดิพลาดในการบันทึกบัญชี ซ่ึงเกิดจากความเข้าใจที่
ไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่

-ส่วนกลางควรสนับสนุนการใช้
โปรแกรมการบันทึกบัญชีของ รพ.สต.
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกแห่งเพ่ือลด
เวลาในการบันทกึบัญชีและทะเบียนต่าง
ๆ ทางบัญชี และตรวจสอบได้ง่าย ได้
ข้อมูลครบถ้วน

ช่ือหน่วยงาน

ประเมนิระบบ

ควบคุมภายใน 5 มติิ 

ด้วยระบบ

อเิล็กทรอนิกส์ (EIA)

แต่งตั้งคณะกรรมการ/

คณะท างาน ประเมนิ

ระบบควบคุมภายใน    

 5 มติิ

ประเมนิตาม

แนวทางการ

ตรวจสอบงบ

การเงนิ

รพ.ตรัง / / /

รพ.กนัตัง / / /

รพ.ย่านตาขาว / / /

รพ.ปะเหลียน / / /

รพ.สิเกา / / /

รพ.ห้วยยอด / / /

รพ.วังวิเศษ / / /

รพ.นาโยง / / /

รพ.รัษฎา / / /

รพ.หาดส าราญฯ / / /

 ประเด็นการตรวจราชการและผลการประเมนิ



ภาพกิจกรรมการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒




