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KPI ตรวจราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 ปี 2562

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

STROKE

SEPSIS

TRAUMA

STEMI

TRANSPLANT

CKD

ODS

Drug addict

ทารกแรกเกิด

มะเร็ง

จักษุวิทยา

Palliative care
Intermediate care

ออร์โธปิดิกส์

PCC

TB

RDU

AMR

สุขภาพจิตและจิตเวช

แพทย์แผนไทย



ตัวชี้วัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

1. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพฒันาคณุภาพ รพ.สต.ตดิดาว (60%) /

2. PCC ที่เปิดด าเนินการในพืน้ที ่ผ่านเกณฑ์ 3S สะสมร้อยละ 18 (10 ทีม) ของแผน 10 ปี /

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

4. อัตราส าเร็จของการรักษาผูป้่วยวัณโรคปอดรายใหม่ /

5. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาสมเหตสุมผล ขั้น1 และขั้น2 /

6. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ /

7. อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ /

8. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ไดร้ับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟืน้ฟสูภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก /

9. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7 /

10. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis ≤ร้อยละ 30 /

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

12. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหวัใจต่อแสนประชากร ≤ 26 ต่อแสนประชากร /

13. อัตราส่วนจ านวนผู้ยินยอมบรจิาคอวัยวะจากผูป้ว่ยสมองตายตอ่จ านวนผูป้ว่ยเสียชีวิตใน รพ. > 0.8 : 100 /

14. อัตราส่วนของจ านวนผูย้ินยอมบริจาคดวงตา ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล > 1.3 : 100 /



ตัวชี้วัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

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

16. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตดัแบบ One Day Surgery > ร้อยละ 20 /

17. ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบดัครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแตล่ะระบบ และได้รับการติดตามตอ่เนือ่ง 1 ปี (Retention rate) > ร้อยละ 20 /

ตัวชี้วัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

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

2. เพิ่มเติม NICU ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ /

3. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รบัการรักษาด้วยการผา่ตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 70 /

4. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รบัการรักษาด้วยเคมีบ าบดัภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 70 /

5. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รบัการรักษาด้วยรังสีรกัษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 60 ไม่มีผู้ป่วย

6. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคดักรองสายตา ≥ 75 /

7. ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด ได้รับการผา่ตดัภายใน 30 วัน ≥ 80 /

8. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioids ในผู้ป่วยประคองอย่างมีคณุภาพ /

9. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟืน้สภาพระยะกลางแบบผู้ปว่ยใน > ร้อยละ 50 /

10. ร้อยละของโรงพยาบาลนะดับ M1 ขึ้นไป ที่มีทีม Refracture Prevention /

Monitor



ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด ำเนินกำรในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster) 

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 สตูล ผลงาน ร้อยละ

ร้อยละ 18 27 14 51.85

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน

1 เมืองสตูล 10 3

2 ท่าแพ 2 1

3 ละงู 6 3

4 ทุ่งหว้า 2 2

5 ควนกาหลง 3 2

6 ควนโดน 2 2

7 มะนัง 2 1

ผลการด าเนินงาน
o ผู้บริหารให้ความส าคัญ
o แผนการด าเนินงานแบบก้าวหน้า
o ปี 2562 เป้าหมายเปิด 4 ทีม แต่จะมีการเปิดใหม่ จ านวน 6 ทีม

ปัญหา / ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ
o การบริหารจัดการทีมของหน่วยบริการ
o การก าหนดประชากรของ Clusterไม่ครอบคลุม

ประชากรของหน่วยบริการ
o การขาดคนแพทย์ เมื่อแพทย์ไปอบรม FM

o การปรับปรุงระบบข้อมูลให้ใช้ระบบเดียวกันระหว่าง PCC 
และ โรงพยาบาล

o ไม่ควรนับแพทย์ INS ใน FTE ในกรอบอัตราก าลัง 
เน่ืองจากแพทย์ประจ าไม่มีหน้าท่ีในการให้บริการผู้ป่วย
เป็นหลัก

สิ่งท่ีน่าช่ืนชม

o มีแผนการอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและแผนการเปิด PCC ที่
ชัดเจน และสามารถเปิด PCC ได้เกินเป้าหมาย 

o มี Application (QR Code Check In) และสื่อกลุ่ม Line ช่อง
ทางการประสานทุกระดับ

o มีการพัฒนาศักยภาพ นสค.ประจ าหมู่บ้าน
o มีการมอบหมายกลุ่มงานใน สสจ. เยี่ยมเสริมพลังกลุ่มงานละ 1 PCC

ทุ่งหว้า มะนัง

ละงู
ควนกาหลง

ท่าแพ ควนโดน

อ าเภอเมือง



ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภำพ 

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 สตูล ผลงาน ร้อยละ 

ร้อยละ 60 7 7 100

จังหวัดสตูล ประเด็น

1 เมือง บุหรี่ แอลกอฮอล์ อาหารปลอดภัย

2 ควนโดน สิ่งแวดล้อม ขยะโม ยาเสพติด บุหรี่

3 ควนกาหลง อาหารปลอดภัย ครอบครับอบอุ่นฯ

4 ท่าแพ ผู้สูงอายุติดเตียง การจัดการขยะ

5 ละงู ไข้เลือดออก อุบัติเหตุ เด็กจมน  า DM HT และ น  ามันทอดซ  า

6 ทุ่งหว้า สิ่งแวดล้อมขยะ อาหารปลอดภัย

7 มะนัง อาหารปลอดภัย กลุ่มเปราะบาง 
สุนัขจรจัด และขยะ ยาเสพติด

สิ่งท่ีน่าช่ืนชม ผลการด าเนินงาน
o การก ากับติดตามทุกระดับ น าเสนอ 

ความก้าวหน้าในการประชุม กวป. และการ 
ประชุมระดับจังหวัด โดย ผวจ.เป็นประธาน

o มี พชอ.ละงู และ มะนัง ที่ประสบผลส าเร็จ
เป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

o การด าเนินงาน พชอ.ท่าแพ มีธรรมนูญ 
การจัดการขยะประเมินผลชัดเจน เช่น ลด
ขยะ มีกองทุนขยะ ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยากไร้

o แต่งตั งคณะกรรมการ พชอ.ทุก
อ าเภอ

o การประชุมคัดเลือกประเด็น อย่าง
น้อย 2 ประเด็น ทุกอ าเภอ

o มีเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พชอ.ต้นแบบ

o มีแผนการเยี่ยมเสริมพลัง

ปัญหา / ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ
o ความไม่ต่อเนื่องของการพัฒนาคณะกรรมการ พชอ.และ

อนุกรรมการ
o การไม่มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ยังเป็นบทบาทหลักของฝ่าย

สาธารณสุข

o ควรให้มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ พชอ. (หลักสูตร DHML) 
o ไม่ควรประเมินผลลัพธ์การขับเคลื่อน พชอ.แต่เน้นกลไกคุณภาพของบทบาท พชอ.
o การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
o องค์ประกอบคณะกรรมการ พชอ.ไม่ควรก าหนดเลขาฯ คือ สสอ.



ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว)

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 สตูล ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ

ร้อยละ 60 55 20 36.36

# อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน

1 เมืองสตูล 18 3

2 ท่าแพ 5 3

3 ละงู 10 6

4 ทุ่งหว้า 7 2

5 ควนกาหลง 7 2

6 ควนโดน 4 1

7 มะนัง 4 3

สิ่งท่ีน่าช่ืนชม ผลการด าเนินงาน
o ผู้บริหารให้ความส าคัญ
o การพัฒนาทีมคุณภาพระดับจังหวัด 

อ าเภอ 
o ระดับพื นที่มีวิเคราะห์และจัดท าแผนการ

พัฒนาส่วนขาด

o การด าเนินงานตามกระบวนการ
ครบถ้วน

o ผ่านตัวชี วัด ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 
จ านวน 3 อ าเภอ คือ ท่าแพ ละงู 
และ มะนัง

ปัญหา / ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ
o อยู่ระหว่างการประเมินรับรองซึ่งคาดว่าจะ

ด าเนินงานผ่าน เกณฑ์ 60 %
o การประเมิน รพ.สต.ดีเด่น พร้อมกับ รพ.สต.

ติดดาว เพิ่มภาระงานให้ จนท.รพ.สต.

o การประเมินมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 
หากประเมินหมวดใดไมผ่่าน ให้
ประเมินซ  าเฉพาะหมวดที่ไม่ผ่าน

o การบูรณาการประเมิน รพ.สต.ดีเด่น 
และ ติดดาว

16.67

60 60

28.57 28.57 25

75

36.36

0

20

40

60

80

เมืองสตูล ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า ควนกาหลง ควนโดน มะนัง รวม

%



ข้อมูล NTIP วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ผลงานรอบ 6 เดือน) 

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

พื นที่
จ านวน
ประเมิน

(ราย)

ผลการรักษา  ไตรมาส 1/62 (ร้อยละ)

รักษา
หาย

เสีย
ชีวิต

ล้ม
เหลว

ขาดยา
โอน
ออก

ก าลัง
รักษา

รพ.สตูล 17 17.6 11.8 0 0 0 70.6

รพ.ควนโดน 1 0 0 0 0 100 0.0

รพ.ควนกาหลง 3 0 0 0 0 0 100

รพ.ท่าแพ 1 0 0 0 0 0 100

รพ.ละงู 7 0 0 0 0 0 100

รพ.ทุ่งหว้า 7 0 0 0 0 0 100

รพ.มะนัง 2 0 0 0 0 0 100

สสจ.สตูล 38 7.9 5.3 0 0 2.6 84.2

เขต12 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 ผลการรักษาวัณโรครายใหม่ในปอด (PA)  ปี 2562 : 
ผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการรักษา 
ข้อชื่นชม ไม่พบ การรักษาล้มเหลว การขาดยา ระหว่างการรักษา 
กิจกรรมเด่น ที่ผลักดันการท างานสู่เป้าหมายส าเร็จได้  คือ
1. มีการรายงานการดูแลผู้ป่วยเป็นรายวัน และ วิเคราะห์สถานะ

รายบุคคล
2.  มีการประชุมเครือข่าย TB clinic ทุกโรงพยาบาล เดือนละ 2 ครั ง  
3. จังหวัดได้มีการลงประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแล

รักษาวัณโรค รอบที่ 1 ครบทุกโรงพยาบาล



Small Success : ความครอบคลุมการขึ้น
ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และ กลับเป็น
ซ้ า เป้าหมาย > ร้อยละ 82.5 

ผลงาน ความครอบคลุมการขึ นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และ กลับเป็นซ  า ผลงาน รอบ 6 เดือน 
ภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 24.4 (เป้าหมายความส าเร็จ ให้ได้ ร้อยละ 82.5 ของจ านวนคาดประมาณ 
ณ 30 กันยายน 2562) 

ข้อค้นพบ และ ข้อเสนอแนะ 
1. กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด เป็นกลุ่มที่พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ สูงสุด รองลงมา ได้แก่ 
2. กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน  าตาลไม่ได้ และ กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ นไป ท่ีมีโรคร่วม ดังนั น 

ควรเพิ่มความครอบคลุมการคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มดังกล่าว 
3. ติดตามการเก็บเสมหะ ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ที่ผลเอกซเรย์ผิดปกติ ให้ครบทุกราย  
4. ขึ นทะเบียนผู้ป่วยที่ผลการตรวจวินิจฉัยวัณโรคเสมหะพบเชื อวัณโรคทุกราย เพื่อสิทธปิระโยชน์

การดูแลรักษา และ การป้องกันควบคุมโรค 

ผลงานจังหวัดสตูล จ าแนก รายอ าเภอ  

พื นที่ด าเนินงาน 
เป้าหมายขึ น

ทะเบียน  
(ราย)

ผลงาน
(ราย)

จ านวน
เป้าหมาย ที่
ร้อยละ 82.5

อ.เมืองสตูล 179 55 147

อ.ละงู 41 7 34

อ.ทุ่งหว้า 54 10 45

อ.ควนกาหลง 46 13 38

อ.มะนัง 113 22 93

อ.ท่าแพ 38 10 31

อ.ควนโดน 28 5 23
จังหวัด 499 122 412

เขต 12 7,714 2,436 6,364

ประเทศ 103,254 37,231 85,185

ข้อมูล จากโปรแกรม NTIP วันที่ 31 มีนาคม 2562
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Quick Win monitoring and supervision
PA 2562 : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (> 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 ดูแล
ผู้ป่วยระหว่างการรักษา  ในรูปของค าสั่ง ครบ ทุก 
โรงพยาบาล  ผลงานผ่าน 

ผลงานรอบ 6 เดือน >ร้อยละ 60 
ของผู้ป่วยเสี่ยงดื้อยาสูง (ผู้ป่วยเก่าที่
เคยรักษาวัณโรคมาก่อน) 

ผลงาน ส่งร้อยละ 100  (11/11ราย)  
ผลงาน มีผลร้อยละ 72.7 (8/11 ราย) ผลงานผ่าน 
3 รายที่ไม่ไม่มีผลตรวจ ฯ เนื่องจาก  Contaminate 2
ราย (รพ.ท่าแพ) และ ไม่มีผลตรวจ 1 ราย (รพ.ละงู)
(ข้อมูล ตรวจสอบ ณ วันที่ 13 พ.ค. 2562)

กรณีที่ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการแจ้งผล Contaminate ต้อง
ติดตามให้ส่งสิ่งส่งตรวจ มารับการตรวจวินิจฉัยอีกครั ง และ วิเคราะห์
เหตุที่สิ่งส่งตรวจ พบ Contaminate เพื่อ พัฒนากระบวนการเก็บสิ่ง
ส่งตรวจให้เหมาะสม 

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

จังหวัดสตูล ไม่มี รพ.เอกชน/ รพ.นอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่รักษาผู้ป่วยวัณโรค จึงไม่อยู่ในเงื่อนไข 
การรายงาน ผลงานผ่าน 



ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

- พฤติกรรมประชาชน ยังเชื่อว่าเม่ือ
ป่วยต้องกินยา ถ้าไม่ได้รับก็เรียกร้อง
หรือหาซื้อกินเอง

- พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา ท่ีจะให้ค าแนะน า
แก่ผู้ป่วย กรณีท่ีไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ยา
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดึงดูด น่าสนใจ 
ง่ายต่อการเข้าใจ และเข้าถึงประชาชน

RDU

ทุ่งหว้า มะนัง

ละงู ควนกาหลง

ท่าแพ ควนโดน

เมือง

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2562 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลงาน ผลการประเมิน

RDU ขั้น 1 95% (7 รพ.) 85% (6 รพ.) 100% (7 รพ.)
ผ่านตัวชี้วัด

RDU ขั้น 2 20% (2 รพ.) 10% (1 รพ.) 29% (2 รพ.)

RDU ข้ันท่ี 3
RDU ข้ันท่ี 2
RDU ข้ันท่ี 1

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- ผู้บริหารติดตามในเวทีประชุม กวป. ทุกเดือน
- RDUสัญจร (รพ.ควนกาหลง+ทีมจังหวัด) ลงเยี่ยม รพ.ท่ียังไม่ผ่าน

KPI สตูล ละงู ควนโดน ควนกาหลง ทุ่งหว้า ท่าแพ มะนัง

URI รพท≤30%
รพช≤20%

42.64 20.03 17.39 4.17 19.82 36.28 18.38

AD≤20% 37.02 18.38 17.69 15.24 35.37 25.91 20.39

FTW≤50% 51.97 43.43 42.82 14.63 37.55 45.90 70.10

APL≤15% 20.22 3.13 4.08 0 5.88 5.20 4.55



AMRตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ
เกณฑ์ ระดับ Intermediateไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการ

จ านวนโรงพยาบาล ที่มีระบบจัดการการดื อ
ยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) ระดับ 
Intermediate
(เกณฑ์คะแนน 250–349 คะแนน
และข้อบังคับ Basic, Intermediate > 0 )

รพ.สตูล ด าเนินการได้ผ่านตัวช้ีวัด
ระดับ intermediate (314 คะแนน)

นิเทศรอบ 1 ยังไม่ผ่านตัวชี วัด 
ติดข้อบังคับพื นฐาน (309 คะแนน)

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น ข้อเสนอแนะ

- มีการพัฒนาข้อมูล lab ผ่าน 
WHOnet (อยู่ระหว่างเชื่อมต่อกับ 
HOSxP) และสามารถดึงข้อมูลการ
ติดเชื้อแยก site และ ward ได้

- เพิ่มเติมการเฝ้าระวัง
(surveillance) ปรับใช้ข้อมูลกับ IC
- เพิ่มเติมการท างานวิจัย R2R

สถานการณ์

ทุ่งหว้า มะนัง

ละงู ควนกาหลง

ท่าแพ ควนโดน

เมือง

จังหวัดสตูล มีโรงพยาบาลเป้าหมาย        
จ านวน 1 แห่ง คือ รพ.สตูล ซึ่งมีระบบการ
จัดการ AMR ด าเนินงานตาม 5 กิจกรรม



ชื่อตัวชี้วัด : อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ (เป้าหมายไม่เกิน  6.3 ต่อประชากรแสนคน)

ข้อมูล ณ พ.ค. 2562

ทุ่งหว้า มะนัง

ละงู ควนกาหลง

ท่าแพ ควนโดน

อ าเภอเมือง

อ าเภอ ไม่เกิน 
(คน)

ผลงาน อัตรา

เมือง 6 2 2.23

ควนโดน 2 1 4.81

ควนกาหลง 2 1 3.60

ท่าแพ 2 0 0

ละงู 3 2 3.83

ทุ่งหว้า 1 2 13.72

มะนัง 1 0 0

จ.สตูล 17 8 3.30

สถานการณ์

ฆ่าตัวตายส าเร็จ 8คน สูงสุดคืออ าเภอทุ่งหว้า รองลงมาคืออ าเภอควนโดน เป็นเพศชาย
ทั งหมด ส่วนใหญ่อายุ40 ปีขึ นไป ส่วนใหญ่เป็นจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคทางอารมณ์ และโรค
เรื อรัง ปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ ใช้สารเสพติด ใช้วิธีการผูกคอมากที่สุด และใช้สารเคมี 
ผู้พยายามฆ่าตัวตาย 7 ราย ไม่กลับไปท าร้ายตัวเองซ  าร้อยละ 100 

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- รพ.สตูล อบรมพัฒนาศักยภาพ/นิเทศ รพท.,รพช.การด าเนินงานจิตเวช
- ส่งเสริม/ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยงร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น สื่อวิทยุป้องกันการฆ่าตัวตาย 
- รพ.สตูล conference case ฆ่าตัวตายส าเร็จ มีแนวทางการดูแลจิตใจผู้ป่วยโรคเรื อรัง เช่น Stroke case ที่ต้องสูญเสียภาพลักษณ์ เป็นต้น
- จ.สตูล มี รพ. เข้าร่วมรับการประเมินจัดตั งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 3 รพ. คือ รพ.ละงู, รพ.ทุ่งหว้า และ รพ.ควนกาหลง

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

- การเข้าถึงบริการผู้ป่วย ADHD ยังต่ า 
- Case จิตเวชเด็ก ไม่สะดวกในการเข้าถึงบริการ
- ไม่มียาที่จ าเป็นใน รพ.ชุมชน ทุกแห่ง เช่น  Ritalin
- ไม่มีกรอบ ต าแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
- ยังขาดจิตแพทย์/จิตแพทย์เด็ก

- สนับสนุนผลักดันให้มีจิตแพทย์ท่ัวไป/จิตแพทย์เด็กวัยรุ่นในรพ.สตูล และ
กรอบต าแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
- ลงแขกประเมินเด็กที่ค้างปี 2561 หาแนวทางให้เด็กที่ผ่านการประเมิน
ได้รับการรักษา โดยมีการช่วยในเขต
- ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม ให้ได้เข้าระบบ HDC



ประเด็นส าคัญ : การเข้าถึงบริการโรคส าคัญทางด้านจิตเวช
1. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32-F39) เป้าหมายการเข้าถึง ร้อยละ 63

ผู้ป่วยสะสมเข้าถึงบริการ ณ วันท่ี 25 เมย. 2562 จ านวน 3,712 คน จากค่าประมาณการณ์  5,579 คน คิดเป็น ร้อยละ 66.54 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมี 4 
อ าเภอท่ียังต่ ากว่าเกณฑ์ คือ อ.ควนโดน(50.84), อ.ท่าแพ (47.54) , อ.ละงู (43.75) และ อ.มะนัง (30.68)

2. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเภท (F20.0-F20.9) เป้าหมายร้อยละ 65

ผู้ป่วยสะสมเข้าถึงบริการของปี ณ วันท่ี 30 เม.ย. 2562 จ านวน 1,309 คน จากค่าประมาณการณ์ 1,941 คน คิดเป็น ร้อยละ 67.44 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมี 
5 อ าเภอท่ียังต่ ากว่าเกณฑ์ คือ อ.ทุ่งหว้า (74.36), อ.เมืองสตูล(62.01), อ.ควนกาหลง (49.33) , อ.ควนโดน (48.80) และ อ.มะนัง (52.54)

3. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคติดสุรา (F10.20-F10.29) เป้าหมายเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จากปีท่ีผ่านมา

ผู้ป่วยสะสมเข้าถึงบริการของ 30 เม.ย. 2562 จ านวน 202 คน ค่าประมาณการณ์  4,558 คน คิดเป็นร้อยละ 4.43 (ปี 2561 เข้าถึงบริการร้อยละ 3.83) เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 0.59 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้วางแผนคัดกรอง บ าบัด ส่งต่อร่วมกับภาคีเครือข่าย

4. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น ADHD (F90.0-F90.9)  เป้าหมายเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 จากปีท่ีผ่านมา

ผู้ป่วยสะสมเข้าถึงบริการ ณ 30 เม.ย. 2562 จ านวน 202 คน จากค่าประมาณการณ์  2,711 คน คิดเป็นร้อยละ 7.45 (รอบท่ี 1 ปี 2562  เข้าถึงบริการร้อยละ
7.20) เพิ่มข้ึน  ร้อยละ 0.25 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผลักดันให้มีจิตแพทย์เด็ก

ข้อชื่นชม
โรงพยาบาลสตูลพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคทางจิตเวช เป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยและรักษาทั้งแก่โรงพยาบาลสตูลและโรงพยาบาลเครือข่ายใน

จังหวัด และสามารถรับผู้ป่วยจิตเวชไว้รับรักษาในหอผู้ป่วยได้ จ านวน 5 เตียง



แพทยแ์ผนไทยตัวช้ีวัดหลัก ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เกณฑ์      ร้อยละ 18.5

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

1.ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย 
รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

ร้อยละ 18.5 21.61 (ผ่านเกณฑ์)

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข

1. ยังมีการจ่ายยาสมุนไพรน้อยในบางแห่ง 1.จังหวัดจัดท าโครงการส่งเสริมการใช้ยา
สมุนไพรโดยบูรณาการกับการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล : RDU

2. กรมการแพทย์แผนไทยฯ สนับสนุนข้อมูลทาง
วิชาการเพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร

สถานการณ์

ชื่นชม

มกีารจัดกิจกรรมเชิงรุกส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรให้มากขึ นโดยจัดทีมลงให้ความรู้
แก่ประชาชน

มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาล 7 แห่ง 
รพ.สต.54แห่ง มีแพทย์แผนไทย 26 คน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  64 คน
มีการจัดบริการ OPD คู่ขนาน มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร (คลินิก 4 โรค) ครบทั ง 7 แห่งและมีการ
จัดบริการการแพทย์แผนจีน/ฝังเข็ม 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สตูล รพ.ละงู 
รพ.ควนโดนและรพ.ท่าแพ

= 18.03 %

ทุ่งหว้า
มะนัง

ละงู ควนกาหลง

ท่าแพ ควนโดน

เมือง



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

สถานการณ์

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

• การเข้าถึงระบบ FAST TRACK ในพื นที่เกาะ เรือ EMS เช่น เมื่อน  าลดเรือ
เข้าไม่ได้

• การประชาสัมพันธ์สัญญาณเตือน โรคหลอดเลือดสมองยังไม่ครอบคลุมทกุ
พื นที่

• ทบทวนแนวทางปฏิบัติเมือ่เกิดน  าลด อาจพิจารณาใช้เรือเล็กในการ refer 
ผู้ป่วย

• เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ระบบ 1669  เช่น วิทยุชุมชน เสียตามสาย ไลน์
เฟสบุค ผู้น าศาสนา และ อสม เป็นต้น

❖ รพ.สตูล พัฒนาการดูแลผู้ป่วยStroke มีการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสียง CVD Risk  
Stroke unit 6 เตียง ดูแลตั งแต่แรกรับจนถึงจ าหน่าย โดยทีมสหวิชาชีพ ประเมิน
การกลืน ในผู้ป่วยทุกราย เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
เช่น แผลกดทับ  และมีการติดตามเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยทีมีค่า Barthel index <15 
คะแนน ทุกราย ตลอดจนมีการรณรงค์การเข้าถึงยาลายลิ่มเลือด

❖ ปัจจุบันไม่มี Neuro Sur. (ใช้การ Refer รพศ.หาดใหญ่ ส่วนใหญ่ทันเวลา มีบางส่วน
ไม่ทันเวลาเนื่องด้วยข้อจ ากัดความเร็วรถฉุกเฉิน) และ มีอายุรแพทย์ 2 คน

❖ วางแผนส่งพยาบาลวิชาชีพเข้ารับอบรมเฉพาทาง 4 เดือน(ปัจจุบันผ่านอบรมหลักสูตร 
Basic และ Advance)

❖ แผนปี 2563 Neuro Med.1 คน และ 2564 Neuro Sur. 1 คน

ตัวชี้วัด
เกณฑ์

ผลด าเนินงาน

ปีงบ2562 (ต.ค.61 – มี.ค.62) รอบท่ี 1 รอบท่ี 2

1.ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7
7.1

(167/12)
6.4

(328/21)

2. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก <  ร้อยละ 25
20

(6/30)
20.31

(13/64)
3. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/
อุดตัน

<  ร้อยละ 5
3.6

(5/137)
2.65

(7/264)

4. Door to needle time ภายใน 60 นาที ≥ ร้อยละ 50
40

(2/5)
61.54
(8/13)

5. Door to Stroke Unit ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ≥ ร้อยละ 40
53.29

(89/167)
55.49

(182/328)

6. Door to OR ภายใน 90 นาที ≥ ร้อยละ 60
ส่งต่อ รพศ.
หาดใหญ่

ส่งต่อ รพศ.หาดใหญ่



SEPSISตัวช้ีวัดหลัก อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired 
เกณฑ์             ≤ร้อยละ 30

สถานการณ์
- ในสองไตรมาสอัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ได้ ร้อยละ 100
-อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม. แรก ยังไม่ถึงเกณฑ์ 

(ร้อยละ 86.06)
- อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลใน ICU ภายใน 3 ชั่วโมงผ่านเกณฑ์ 

(ร้อยละ 41.39)
- มีการจัดตั ง Rapid Response Team และ Rapid Response System.
ในรพ.ประจ าจังหวัด 

ยะหา ปัญหาอุปสรรค
▪ การน าเข้าข้อมูลในระบบของ รพ. กับ HDC ไม่ตรงกันและข้อมูลที่ได้ล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

- ทบทวนการลงข้อมูลผู้ป่วย
- ทบทวน warning sign การส่งต่อผู้ป่วย
- การให้ความรู้แก่ภาคประชาชน ในกลุ่ม Long term care 

อ าเภอ จ านวนผู้ป่วยทั้งหมด ผู้ป่วยที่เสียชีวิต
(สองไตรมาส)

ร้อยละ

HDC พื้นที่ HDC พื้นที่ HDC พื้นที่

เมืองสตูล 80 149 43 47 53.75 31.54

ควนโดน 1 10 0 0 0 0

ควนกาหลง 3 34 1 1 33.33 02.94

ท่าแพ 0 1 0 0 0 0

ละงู 17 33 7 7 41.18 21.21

ทุ่งหว้า 8 6 0 0 0 0

มะนัง 6 9 1 2 16.67 22.22

รวม 115 242 52 57 45.22 23.55



Traumaตัวช้ีวัดหลัก      อัตราตายการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ 
A ,S ,M1 (ท้ังท่ี ER และ Admit) (เกณฑ์ ≤ ร้อยละ 12)

อัตราตายการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง 
ไตรมาสท่ี 2 (6 เดือน) 11.98% สาเหตุของการสียชีวิตคือ Heart 
failure, Septicemia, Pneumonia, Severe head injury, 
Cardiac arrest และมีการทบทวน Dead Case ใน 24 ช่ัวโมง แต่
ขาดความต่อเน่ือง และมีแพทย์ EP 1 คน

สถานการณ์

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1.ขาดแพทย์ผู้เช่ียวชาญ เช่น 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ศัลยแพทย์ 
ท าให้การขับเคลื่อน SP 
Trauma ไม่สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเน่ือง
2.ความปลอดภัยของ จนท.เช่น 
แพทย์ถูกผู้ป่วยท าร้าย
3.ความแออัดในห้อง ER 
4.ไม่มีห้องแยกติดเชื อ TB, 
MERS ระบบปิด

1.เพิ่มกรอบอัตราก าลัง และสร้าง
แรงจูงใจให้จนท.มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน
2.ด าเนินการตามมาตรการความ
ปลอดภัยที่ รพ.ก าหนด และควรมี
การติดตามประเมินผล
3.ด าเนินการตามแนวทางการลด
ความแออัดที่รพ.ก าหนด และควรมี
การติดตามประเมินผล
4.พิจารณาปรับปรุงห้องและ
ก าหนด Zone ส าหรับ PT.
โรคติดต่อ

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

ขอช่ืนชม TEAM ในการด าเนินการพัฒนา SP Trauma อย่างต่อเน่ืองเช่น ก าหนดแนวทางลดความแออัดในห้อง ER โดยประสาน
ความร่วมมือกับทีม PCT สาขาต่างๆ, การประสานความร่วมมือทีม EMS กับ รพ.ลังกาวี การพัฒนาระบบส่งต่อในเขตสุขภาพท่ี12 
และมีการซ้อมแผนอุบัติเหตุทางบกและทางทะเล เป็นต้น

ตัวช้ีวัด
ผลลัพธ์ 

รอบ 1 รอบ 2

อัตราตายการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ A ,S 
,M1 (ทั งที่ ER และ Admit): เกณฑ์ ≤12

11.88
(19/160)

12.1
(42/347)

อัตราผู้ป่วย Trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี ในการผ่าตัด สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้
ภายใน 60 นาที :เกณฑ์≥80

0
(0/2)

14.29
(2/14)

อัตราผู้ป่วย triage level 1,2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 ชม :เกณฑ์ ≥60 55.68
(696/1,250)

60.71
(1,636/2,695)

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

อัตราเสียชีวิตผู้ป่วยบาดเจ็บรนุแรงต่อสมอง Severe Traumatic Brain Injury :เกณฑ์ ≤45 4.26
(2/47)

5.33
(4/75)

อัตรา TEA unit ในโรงพยาบาลระดับA , S และ M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ :เกณฑ์ ≥80
100
(1/1)

100
(1/1)

ร้อยละทีม ECS คุณภาพใน รพ.ระดับ F2  ขึ นไป: เกณฑ์ ≥80
83.33
(5/6)



STEMIตัวชี้วัดหลัก ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร  
เกณฑ์ ≤ 26 ต่อแสนประชากร

สองไตรมาสแรกอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดเกิดจากผู้ป่วย
มาถึงรพ.ช้าและขาดความรู้เกี่ยวกับโรค ส่วนโรคกล้ามเนื อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตในโรงพยาบาล  มี 4 ราย คือ รพ.ควน
กาหลง 1 ราย รพ.มะนัง 1ราย รายพบว่าผู้ป่วยทั งสองรายมา รพ. 
ด้วยอาการที่รุนแรง plan refer ท า PCI แต่ไม่สามารถส่งต่อได้ มี
ภาวะ cardiac arrest และไตรมาสสองที่รพ.เมืองสตูลเสียชีวิต 
2 คน

สถานการณ์ ร้อยละผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด
เฉียบพลันท่ี
เสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 
เกณฑ์ ≤ 10

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ≤  26 : แสนประชากร  
ผลงาน 8.73 : แสนประชากร

-สนับสนุน/จัดสรรอายุรแพทย์โรคหัวใจ
-คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน เน้นการให้ความรู้อย่างจริงจัง
• ชื่นชมการท างานบูรณาการร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก มอ.

อ าเภอ
จ านวนผู้ป่วย

ท้ังหมด
ผู้ป่วยท่ี
เสียชีวิต

(สองไตรมาส)
ร้อยละ

เมืองสตูล 23 2 8.69

ควนโดน 4 0 0

ควนกาหลง 4 1 25

ท่าแพ 4 0 0

ละงู 21 0 0

ทุ่งหว้า 1 0 0

มะนัง 7 1 14.28

รวม 64 4 6.25

เขต 715 15 2.09

ประเทศ 5,232 292 5.58

ข้อเสนอแนะ



Transplant

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

- การรับรู้และการเข้าถึงการบริจาค
อวัยวะและดวงตา ยังมีข้อจ ากัด
- ไม่มี TC nurse Full Time 
ประจ าศูนย์ฯ 
- การเข้าถึงการบริจาคอวัยวะ และ
ดวงตา (ไม่มีทีมเก็บอวัยวะ)
- ไม่มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
ต่าง ๆ เช่น TV, สื่อออนไลน์อื่น ๆ

- Empowerment และสร้างการ
รับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาค
อวัยวะ
- บูรณาการกับหน่วยงานอื่น เช่น 
สภากาชาติไทย อปท. โดยรณรงค์ให้
มีการบริจาคอวัยวะอย่างต่อเนื่อง
- ประสานความร่วมมือกับTeam แม่
ข่าย ในการด าเนินการ

ตัวชี้วัดหลัก เกณฑ์ รอบที่ 1 รอบที่ 2

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจาก
ผู้ป่ วยสมองตายต่ อจ านวนผู้ ป่ วย เสี ยชี วิต ใน
โรงพยาบาล > 0.8 : 100 

ใน รพ. A,S
0

(0/80)100
0

(0/80)100

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตาต่อ
จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

> 1.3 : 100 
ใน รพ. A,S

0
(0/80)100

0
(0/80)100

รพ.สตูล มีศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา มีทีมเจรจา 4 คน แต่
จัดเก็บได้เฉพาะดวงตา ได้ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ร่วมกับ สภากาชาดไทย 
และรพช.  โดยมีผู้แสดงเจตจ านงในการบริจาคดวงตา และอวัยวะทุกส่วน 
เป็น 20 ราย และ 21 รายตามล าดับ

สถานการณ์

พัฒนาทีม โดยจัดให้มี TC nurse full time ซึ่งในขณะนี กระทรวงก าลังขับเคลื่อนความก้าวหน้า ในวิชาชีพ โดยก าหนดกรอบ C8 และพิจารณาให้ค่า พตส. 2,000 บาท ควรให้
ความส าคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยครอบคลุมทุกสื่อ ทั งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ น, บูรณาการ การขอบริจาคดวงตา ในทีม PCT ต่าง ๆ

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



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

สถานการณ์

โอกาสในการพัฒนา

▪ การคัดกรองไม่ครอบคลุมตามเง่ือนไขเช่น DM ตรวจCreatinine และ 
urine protine
▪ ไม่ปฏิบัติตามแนวการดูแลผู้ป่วยเช่นการส่งตรวจ Lab และการให้ยา
▪ ไม่มีแพทย์และผู้รับผิดชอบหลักในทุกโรงพยาบาล
▪ ผู้ป่วยควบคุมเบาหวาน / ความดันไม่ได้ตามเกณฑ์

▪ ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในโรงพยาบาลทุกแหง่
▪ พัฒนาสมรรถนะแพทย์และและทีมสหวิชาชีพ
▪ สร้างชุมชนต้นแบบ 1 รพ.สต./1 อ าเภอ ซ่ึงอ าเภอเมือง 
เลือก ต. ต ามะลังเป็นต้นแบบ
▪แยกกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ ตามstage เพื่อวางแผนการรักษาที่
เหมาะสม ป้องกันไม่ให้เข้าสู่ระยะที่รุนแรงขึ น

ปัญหา ข้อจ ากัด

▪มีการจัดตั ง CKD Clinic ทุก รพ. 
▪มีทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื อรัง 
(รพ.มะนัง ไม่มีนักโภชนาการ)
▪ มีแนวทางในการดูแลและระบบส่งต่อผู้ป่วย

อ าเภอ ผลงาน เป้าหมาย ร้อยละ

เมืองสตูล 219 354 61.86

ควนโดน 18 34 52.94

ควนกาหลง 42 71 59.16

ท่าแพ 24 41 58.54

ละงู 67 114 58.77

ทุ่งหว้า 14 33 42.42

มะนัง 56 110 50.91

รวม 440 757 58.12



ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน

ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัด 
One Day Surgery

ร้อยละ 20 96

รพท.สตูล จัดบริการ ODS 2หัตถการ คือ Hernioplasty under local และ 
Pterygium excision c graft มีการวางแผนการขยายบริการเพิ่มผ่าตัดแบบวัน
เดียวกลับเพิ่มอีก 5 โรค คือ 1. ต่ิงเนื องอกล าไส้ใหญ่ 2.สิ่งแปลกปลอมในทางเดิน
อาหารส่วนต้น  3.การจัดกระดูกให้เข้าที่โดยการผ่าตัดผ่านผิวหนังด้วยแผลขนาด
เล็ก  4.ฝี เ ต้านม และ5.ฝีคัณฑสูตร มีแนวทางด าเนินงานรายโรคและจัด
ประชาสัมพันธ์โครงการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับตามสื่อต่างๆเพื่อให้ผู้รับบริการ
รับทราบและเข้าถึงบริการมากขึ น

สถานการณ์

❖ รางวัล Get The Most Out of One Day Surgery 2018 ระดับประเทศ อันดับ 2
❖ HERNIA SATUN MODEL (5 STEP : มีระบบการท าผ่าตัดแบบวันเดียวกลับท่ีมีความ

ปลอดภัย ,มีการจัดการความปวดอย่างเป็นระบบในกลุ่มผู้ป่วย Hernia ODS, 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ Hernia ODS, ลดวันนอนใน
กลุ่มโรคไส้เลื่อน และลดต้นทุนในการให้บริการ)

ข้อช่ืนขม

❖ พัฒนาทักษะ/ความเช่ียวชาญของศัลยแพทย์ในการส่องกล้อง 

โอกาสพัฒนา 

ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery
เกณฑ์ > ร้อยละ 20 ODS

กลุ่มโรค ODS

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตดัแบบ 
One Day Surgery

โรงพยาบาลสตูล

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

Inguinal hernia 33 31 93.94

Pterygium excision c graft 17 17 100

รวม 50 48 96
ข้อมูล : 1 ต.ค.61 - 30 เม.ย.62



ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพ ทีบ่ ำบัดครบตำมเกณฑ์ทีก่ ำหนดหยุดเสพ
ต่อเน่ืองหลงัจ ำหน่ำยจำกกำรบ ำบัด 3 เดือน  (Remission Rate) 

อ ำเภอ A B (A/B)*100

เมือง 119 236 50.42

ควนโดน 2 4 50.00

ควน
กำหลง

- - --

ท่ำแพ 2 5 40.00

ทุ่งหว้ำ 2 8 25.00

มะนัง 0 1 0.00

ละงู 1 4 25.00

สตูล 126 258 48.84

เขต 1,010 3,678 27.46

ประเทศ 12,757 55,561 22.96

ร้อยละ 20 ของผู้ตดิยำเสพตดิบ ำบัดครบตำมเกณฑ์ทีก่ ำหนดของแต่ละ
ระบบและได้รับกำรตดิตำมดูแลต่อเน่ือง 1 ปี (Retention rate)

อ ำเภอ A B (A/B)*100

เมือง 102 158 64.56
ควนโดน 21 26 80.77
ควน
กำหลง 7 40 17.50

ท่ำแพ 37 81 45.68
ทุ่งหว้ำ 8 21 38.10
มะนัง 16 29 55.17
ละงู 20 103 19.42
สตูล 211 458 46.07

เขต 3,952 7,702 51.31

ประเทศ 35,700 88,858 40.18

▪ ยาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดมากท่ีสุด คือ ยาบา้ (54.63%) รองลงมา พืชกระท่อม (40.44%)
▪ การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด HA ยาเสพติด (ผา่นการรับรอง 4 แห่ง) (รับการประเมินปี 2562 2 แห่ง) 
(ครบระยะเวลาการประเมินปี 2564 1 แห่ง (รพ.มะนงั ยงัข้ึนทะเบียนไม่ครบ 3 ปี)
▪ พื้นทีด าเนินการ CBTx จ านวน 2 พื้นท่ี (บา้นเขานอ้ย ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน) (บา้นแป-ระเหนือ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ) อยูร่ะหวา่งขออนุมติัด าเนินโครงการ

ทุ่งหว้า มะนัง

ละงู ควนกาหลง

ท่าแพ ควนโดน

เมือง

ทุ่งหว้า มะนัง

ละงู ควนกาหลง

ท่าแพ ควนโดน

เมือง

https://antidrugnew.moph.go.th/Runtime/Runtime/Form/FrmPublicReport/ ( 1 ต.ค. 2561 – 30 เม.ย. 2562) ณ วันที่ 22 พฤษภาคม  2562

1 2

Drug addict

A = จ านวนผูติ้ดที่ผ่านการบ าบดัและไดรั้บการ
ติดตามอยา่งนอ้ย 4 คร้ังใน 1 ปี หลงัจากสรุปผล
การบ าบดั
B =  จ านวนผูติ้ดที่มีผลการประเมินผลการ
บ าบดัทั้งครบ/ไม่ครบ

A = จ านวนผูใ้ช ้ผูเ้สพที่ไดรั้บการติดตามอยา่ง
นอ้ย 1 คร้ัง และหยดุเสพต่อเน่ือง 3 เดือน
หลงัจากสรุปผลการบ าบดั
B =  จ านวนผูป่้วยที่เขา้รับการบ าบดัเป็นผูใ้ช ้ผู ้
เสพ 

https://antidrugnew.moph.go.th/Runtime/Runtime/Form/FrmPublicReport/


ข้อจ ากดั อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ เพิม่เติม
➢ ภาระงานของผูป้ฏิบติังานดา้นยาเพสติดหลากหลาย ส่งผลต่อ

คุณภาพการบ าบดัผูป่้วยยาเพสติด รวมถึง ความชดัเจนของ
โครงสร้างขององคก์รในการปฏิบติังาน

✓ เห็นควรให้โรงพยาบาลท่ีมีความพร้อมเขา้รับการประเมินการจดัตั้ง
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน (ขณะน้ีอยูร่ะหวา่ง
การประเมินโดยคณะกรรมการระดบัเขต)

✓ การค านวณอตัราภาระงาน FTE ในการก าหนดอตัราก าลงัท่ีเหมาะสม
ต่อการปฏิบติังานเพ่ือเสนอผูบ้ริหารต่อไปในการสนบัสนุนทรัพยากรท่ี
เหมาะสม

➢ การก าหนดแนวทางการปฏิบติัเพ่ือด าเนินงานการลดอนัตราย
จากการใชย้าเสพติด HARM REDUCTION ของจงัหวดั

✓ เห็นควรมีการประชุมและร่วมออกแบบกิจกรรมการด าเนินงาน HARM 
REDUCTION ตาม 16 ชุดบริการ

➢ ช่องทางการส่ือสาร ขอค าปรึกษาการดูแลผูป่้วยท่ียุง่ยาก
ซบัซอ้น

✓ ทาง รพ.ธญัญารักษปั์ตตานี ไดด้ าเนินการสร้างกลุ่มไลน์ Drug Consult 
เขตสุขภาพท่ี 12 สามารถขอค าปรึกษา

❑ ผูป้ฏิบติังานดา้นยาเสพติดมีความมุ่งมัน่ในการดูแลผูป่้วย ภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยู่
❑ จงัหวดัมีความพยายามท่ีจะด าเนินการ CBTx ท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิวฒันธรรมของชุมชนข้อช่ืนชม



เพื่อใช้ส ำหรับกำรปรึกษำเก่ียวกบักำรดแูลผู้ ป่วยยำเสพติดในเขตสขุภำพที่ 12

มีกำรจดัเวรให้ค ำปรึกษำที่ประกอบด้วย แพทย์ เภสชักร พยำบำลวิชำชีพ 
นกัสงัคมสงเครำะห์ และนกัจิตวิทยำ (รำยเดือน)

Line Group : Drug Consult เขต 12



Monitor



Newbornตัวชี้วัดหลัก       อัตราตายทารกแรกเกิดไม่เกิน 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

สถานการณ์

ปัญหา
ข้อเสนอแนะ
❖ ใช้มาตรการลดภาวการณ์คลอดก่อนก าหนดตามแนวทางเขต 12 ของ PCT สูติกรรม
❖ Case High Risk ควรมีการเฝ้าระวัง ด้วยทีม อสม และจัดท าแนวทางปฏิบัติดดูและ

ผู้ป่วยคลอดที่ รพท.สตูล เพราะมีสูติแพทย์
❖ จัดท าแผนจัดซื อ Transport incubator

อ าเภอ จ านวน
ทารกที่เสียชีวิต

จ านวน
ทารกแรกเกิดมีชีพ

อัตรา ต่อ 1000

เมืองสตูล 12 1,682 7.13

ควนโดน 0 50 0

ควนกาหลง 0 78 0

ท่าแพ 0 41 0

ละงู 0 177 0

ทุ่งหว้า 0 75 0

มะนัง 0 50 0

ภาพรวมจังหวัด 12 2,153 5.57

❖ ทารกคลอดกอ่นก าหนดและเสียชีวิต (6/12 ราย)
❖ การส่งต่อ พบปัญหา เช่น tube ไม่ตรงต าแหน่ง, Hypo-Hyperglycemia
❖ การตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น
❖ NICU มีที่เดียวคือ รพท.สตูล ส่วน รพ.ละงู ยังไม่พร้อมเปิด เนื่องจากมีกุมารแพทย์ 

เพียง 1 คน
❖ รพ.ควนกาหลงและรพ.มะนัง ไม่มี Transport incubator

❖ ทีมงานสูติกรรม มีการทบทวน Dead case Conference ซ่ึงมี 2 Case คือ แม่เสียชีวิต
จากโรคหัวใจ (MI)รพ.ควนโดนและแม่เสียชีวิตจากตดิเชื้อในน้ าคร่ า รพ.สตูล(7-8 มีนาคม 2562)
โดยผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ มีโรคประจ าตัวร่วม เช่น โรคหัวใจ โรคสมองพิการ (CP) และโรค
ปอดเรื้อรัง  (BPD) มีแนวทางการพัฒนา คือ1.เพิ่มการใช้ Oxygen high flow เพื่อลดการใส่ท่อ
ช่วยหายใจ 2.ก าหนดกลุ่มเสี่ยงที่ต้องป้องกันปอดบวมและ3. จัดท าแนวทางในการป้องกันกลุ่ม
เสี่ยงที่จะเป็นปอดบวมโดยมีการใช้ high flow nasal oxygenในผู้ป่วย Respiratory failure  
ที่สามารถหายใจเองได้แทนการใช้เครื่องช่วยหายใจ ประเมินผู้ป่วยโดยใช้แบบบันทึกการดูแล
ผู้ป่วยเด็กหอบ   ผลลัพธ์ปี 2562 (ต.ค.61- เม.ย.62)  ลดการใส่ท่อช่วยหายใจได้ 60 % (ผู้ป่วย
วิกฤต  35 ราย  ใช้ high flow 21 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ  14  ราย) มี NICU จ านวน 6 เตียง 
(1:358 คน)ข้อมูลจาก HDC : 1 ต.ค. 61 – 30 เม.ย.62



Cancerตัวชี้วัดหลัก ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด

สถานการณ์
รพ.สตูลพบอุบัติการณ์โรคมะเร็ง 5 อันดับ ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้ มะเร็งปอด 

มะเร็งตับและมะเร็งไทรอยด์ โดยมีการรักษาด้วยการผ่าตัดและเคมีบ าบัด ได้เฉพาะโรคมะเร็งเต้านม 
และมะเร็งล าไส้ส าหรับการรักษาด้วยรังสีรักษาต้องส่งต่อ

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์

รอบ 1 รอบ 2
ผ่าตัด 4 สัปดาห์
เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 70

42.86
(6/14)100

69.57
(16/23)

เคมีบ าบัด6สัปดาห์
เกณฑ์ ≥ร้อยละ 70

77.78
(7/9)

81.25
(13/16)

รังสีรักษา 6 สัปดาห์
เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 60

ไม่มีผู้ป่วยส่งรักษา

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1.นัดฟังผลชิ นเนื อช้า (21 วัน)และการ
ติดตามผลชิ นเนื อล่าช้า
2.การตัดสินใจของผู้ป่วยล่าช้า
3.ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย จ าเป็นต้อง
รักษาเบื องต้นก่อน ผ่าตัด หรือให้เคมีบ าบัด
4.ติดตามข้อมูลหลังการส่งต่อด้วยรังสีรักษา

1.ทบทวนกระบวนการฟังผลชิ นเนื อ โดยเพิ่ม
ความถี่ของการส่งตรวจชิ นเนื อ และการแจ้งผล
ต่อผู้ป่วย ตามที่ รพ.ได้วางแผนไว้
2.ให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ป่วย 
อาจก าหนดระยะเวลา และมีการติดตามผล
3.ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยตามหลัก 6 อ อาจเน้น
ประเด็นโภชนาการ และการรักษาความสะอาด
ของแผลผ่าตัด
4.ระบบขอคืนข้อมูลผู้ป่วยที่ส่งไปรังสีรักษา

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

ขอช่ืนชมทีม SP สาขามะเร็งท่ีมีการพัฒนาระบบ
อย่างต่อเน่ือง โดยมีการประสานงานเป็นภาพของเขต
สุขภาพที่ 12 ซึ่งมีการสนับสนุนแพทย์เพื่อช่วยในการ
ผ่าตัด Laparoscopy และมีการด าเนินงานคัดกรอง
โรคมะเร็งให้กับ อสม. และ จนท.ในระดับต่างๆ



Eyesตัวชี้วัดหลัก ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ นไปได้รับการคัดกรองสายตา 
เกณฑ์ ≥ร้อยละ 75

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา ≥ ร้อยละ 75 52.30 

ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding 
cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

≥ ร้อยละ 85
95.57

(216/226)

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

❖ พื้นที่ด าเนินการคัดกรองแล้ว แต่อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล
❖ ภาระงานของพื้นที่ในการบันทึกข้อมูลซ้ า
❖ การคัดกรองที่ รพ.สตูล (กลุ่มเป้าหมายบางส่วนสะดวกมาที่รพ.สตูล)ไม่ได้

ถูกบันทึกลงในโปรแกรมของพื้นที่ ท าให้ผลงานของพื้นที่ดูต่ ากว่าความ
เป็นจริง

❖ ให้บูรณาการ คัดกรองร่วมกับ DM,HT ในผู้สูงอายุ
❖ เร่งบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision2020 (เพื่อลดความ

ซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูล สามารถน าเข้าข้อมูลจากโปรแกรม 
HOSxP ลงในโปรแกรม Vision 2020 ได้)

❖ ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 37,916 คน ได้รับการคัดกรองสายตา 
19,830 คน 

❖ รพ.สตูล มีจักษุแพทย์ 2 คน
❖ มีเคร่ืองวัดความดันลูกตา 2 เคร่ือง โดยเวียนใช้ท้ังจังหวัด

สถานการณ์

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



โรงพยาบาล
ปี 2562

เปำ้หมำย ผลงำน ร้อยละ

สตลู 49 37 75.51

ควนโดน 25 19 76

ควนกำหลง 25 17 68

ท่ำแพ 8 3 37.50

ละงู 37 22 59.46

ทุ่งหว้ำ 16 10 62.50

มะนงั 17 7 41.18

ภำพรวม 117 118 66.67

❖ ปี 2562  (ตุลาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2562) ผู้ป่วยระยะท้ายดูแลแบบประคับประคอง จังหวัดสตูล จ านวน 177 
ราย ได้แก่ กลุ่มโรคมะเร็งระยะแพร่กระจาย 100 ราย กลุ่มโรคระบบประสาท (หลอดเลือดสมองแตก/ตีบ) และภาวะ
สมองเสื่อม 25 ราย โรคไตในระยะที่ต้องได้รับการบ าบัดทดแทนไต  29 ราย โรคถุงลมโป่งพองและภาวะหัวใจล้มเหลว 
17 ราย ผู้สูงอายุ (อายุ> 65 ปี) ในภาวะพึ่งพิง 6 ราย ผู้ป่วยประคับประคอง ได้รับ Strong Opioid Medication
จ านวน 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 ซ่ึงผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 40 เนื่องจากโรงพยาบาลระดับ F1-F3มี PC 
Essential drugs list กลุ่ม Opioids ไม่ครบ ส่วนใหญ่ขาด Long acting 

❖ โรงพยาบาลสตลูไดส้นบัสนุนให้มีการยืมยา Strong Opioid Medication น าไปใช้บางแห่งเภสัชกรยังไม่ได้รับการอบรม 
มีเครือข่ายการดูแลประคับประคอง มีศูนย์อุปกรณ์ดูแลต่อเนื่องที่บ้านซ่ึงใช้ร่วมกับผู้ป่วยอื่นท าให้ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของผู้ป่วยและทุกโรงพยาบาลมีการใช้แพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยการดูแลผู้ป่วยประคับประคองต่อเนื่องที่
บ้าน พบว่าผู้ป่วยประคับประคอง จ านวน 177 ราย ได้รับการดูแลต่อเนื่อง 130 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.45 ได้ท า 
Family Meeting และ Advance Care Planning (ACP) ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัวเป็นลายลักษณ์อักษร จ านวน 
154 คิดเป็นร้อยละ 87

สถานการณ์

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

❖ แพทย์ ผ่านการอบรม PC (ยกเว้น รพ.มะนัง แต่มีระบบ 
consult กับ รพ.สตูลโดยตรง)

❖ เภสัชกร รพท.สตูล/รพ.ละง/ูรพ.ท่าแพ ผ่านการอบรม PC 
ส่วน รพ.อ่ืน ก าลังด าเนินการ

❖ จัดให้มีระบบยืมยา PC Essential drugs list 
Opioids (ปัจจุบันมีครบที่ รพ.สตูล/รพ.ละงู)

❖ สนับสนุนให้มีจิตอาสามาช่วย SUPPORT ทางด้าน
จิตใจของผู้ป่วย PC

ตัวช้ีวัดหลัก      ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioids 
ในผู้ป่วยประคองอย่างมีคุณภาพ

เกณฑ์ ร้อยละ 40

Palliative Care



Intermediate Careตัวชี้วัดหลัก     ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้
การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ปว่ยใน > ร้อยละ 50

จังหวัดสตูล มี รพ.ระดับ M, F จ านวน 6 แห่ง สามารถให้การบริบาลฟื้นฟูระยะกลางแบบผู้ป่วยใน โดยมี 
รพ.สตูล ได้ร้อยละ 100

โดยมีผู้ป่วย stroke, Head injury, Spinal cord injury เป็น 310 คน, 109 คน, และ 5 คน ตามล าดับ
ทั งสิ น 424 คน ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการดูแลโดยทีมสหวิชาชีพเพื่อลดภาวะทุพพลภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วย

สถานการณ์

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1. แพทย์ และทีมสหวิชาชีพใน รพช. ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง
2. Protocol intensive care ไม่เอื ออ านวย 
เนื่องจากขาดก าลังคน
3. การดูแลติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

1.จัด Zone ในการดูแลผู้ป่วย IMC โดยมีพ่ีเลี ยงจาก 
รพ.สตูล อาจใช้การหมุนเวียน จนท.
2.อาจพิจารณาใช้ Social media เช่น Group line ใน
การสื่อสารติดตามดูแลผู้ป่วยที่ครอบคลุมภายในจังหวัด 
และเชื่อมโยงได้ถึงชุมชน

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ผลงานเด่น

มีแพทย์ใช้ทุนที่มีความมุ่งมั่น  SP สาขา intermediate care และเพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วย IMC ที่ 
รพ.ท่าแพ โดยขอจัดตั งเป็นศูนย์ IMC เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยใน รพ.สตูล

ร้อยละโรงพยาบาลให้
การบริบาล IMC แบบ

ผู้ป่วยใน > ร้อยละ 50

จ านวน รพ. ระดับ 
M และ F

จ านวน รพ. 
ระดับ M,F 

ด าเนินการ IMC
ร้อยละ

จังหวัดสตูล 6 6 100

ร้อยละผู้ป่วย Stroke TBI SCI ท่ีรอดชีวิตและมีคะแนน 
Barthel index<15 ได้รับการบริบาลจนครบ 6 เดือน

ประเภทผู้ป่วย
ผลลัพธ์ 

รอบ 2

Stroke 77.78

TBI 100

SCI 0

รวม 84



ออร์โธปิดิกส์ตัวช้ีวัดหลัก     ร้อยละของโรงพยาบาลนะดับ M1 ข้ึนไป ท่ีมีทีม Refracture Prevention
เกณฑ์            มทีีม Refracture Prevention

ตัวช้ีวัด (ต.ค. 61 - ธ.ค. 61) เกณฑ์ รอบท่ี 1 รอบท่ี 2

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1 ขึ นไป ที่มี
ทีม Refracture Prevention

100 % 100 % 100 %

ผู้ป่วย Refracture Prevention; Fracture 
Liaison Service (FLS) ที่มีภาวะกระดูกหัก
ซ  า (Refracture) จากจ านวนผู้ป่วยที่เข้าร่วม
โครงการครบ 1 ปี

< 30% 5.88
(1/17)

3.33
(1/30)

ผู้ป่วย Refracture Prevention; Fracture 
Liaison Service (FLS)  ที่ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากได้รับการรักษาใน
โรงพยาบาล (Early surgery) 

> 50% 28.57
(2/7)

26.67
(4/15)

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการพัฒนา

-การลงข้อมูลไม่ครบถ้วน
-ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยตัดสินใจล่าช้า
-ไม่สามารถท า MBD ในผู้ป่วย FLS ได้ทุกรายเนื่องจากสิทธิ์การรักษาไม่ครอบคลุม

- วางแนวทางมาตรการร่วมกันในการลงข้อมูลภายใน รพ.
- จ ากัดระยะเวลาในการตัดสินใจของผู้ป่วย เพื่อให้มีเวลาเตรียมความพร้อมผ่าตัด 
(ผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง)

จังหวัดสตูลมีการจัดตั งทีม อีกทั ง รพ.ระดับ M2 ลงไปสามารถดูแลรักษา
ผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหักไม่ซับซ้อนได้ โดยมีการจัดระบบให้สามารถขอ
ค าปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกของโรงพยาบาลสตูล ได้
ตลอด 24  ชั่วโมง และมีการส่งภาพ X-ray  มาขอค าปรึกษาโดยการใช้
แอพพลิเคชั่น ไลน์ มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่แพทย์ใช้ทุน ที่มา 
ปฏิบัติงานที่รพ.สตูล ทุกรุ่น โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมโครงการ รู้ทันกันหกัซ  า  FLS

ปัจจุบันพบผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหักซ  า (Refracture) 1 ราย จาก 
fracture L- spine ได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์และท ากายภาพบ าบัด 
และมีทีมสหวิชาชีพเพ่ือให้ผู้ป่วย Early  surgery  สามารถกลับไปใช้ 
ชีวิตประจ าวันได้ปกติที่สุด แต่ยังพบอุปสรรคในด้านตัวของผู้ป่วยเองที่มีโรค
ประจ าตัวหลายอย่าง (High  risk, comorbidity)  จึงท าให้ผู้ป่วยรายนั นไม่
สามารถผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง ได้ หรือญาติและผู้ป่วยใช้เวลานานในการ
ตัดสินใจผ่าตัด 

สถานการณ์




