คณะที่ 2
จังหวัดสตูล ระหว่ างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563
Agenda Based
กัญชาทางการแพทย์
และสมุนไพรเพื่อ
เศรษฐกิจ

Function Based
กลุ่มวัย

ผู้สูงอายุ
คุณภาพ

ลดแออัด ลดรอคอย
PCC ระบบรับยาที่ร้านยา
Fast Track ER คุณภาพ
อสม. ประจาบ้ าน IMC
จิตเวช

5 โรค 5 ระบบ 5 สนับสนุน

Area Based

TB

ประเด็นที่ 2
Agenda based : ก ัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพือ่ เศรษฐกิจ
จังหวัดสตูล เขตสุขภาพที่ 12 รอบที่ 1/2563

2.1 การเข้าถึงบริการก ัญชาทางการแพทย์

2.2 สมุนไพรเพือ
่ เศรษฐกิจ
2.3 อาหารปลอดภ ัย ผ ักปลอดสารพิษ

2.1 การเข้าถึงบริการก ัญชาทางการแพทย์
ต ัวชวี้ ัด : จานวนคลินก
ิ การให้บริการก ัญชาทางการแพทย์นาร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง

้ ที่
สถานการณ์ในพืน

• จังหวัดสตูล มีโรงพยาบาลทีไ่ ด ้รับใบอนุญาต
จาหน่ายกัญชา 4 แห่ง คือ รพ.สตูล รพ.ละงู
รพร.ทุง่ หว ้า และรพ.ควนโดน
• เปิ ดให ้บริการคลินก
ิ กัญชา 2 แห่ง
• รพ.สตูล (แผนปั จจุบัน/แผนไทย)
• รพ.ละงู (แผนไทย)
จานวนผูม
้ าแจ้งครอบครองก ัญชา
จ ังหว ัด
พัทลุง
สงขลา
ตรัง
สตูล
ปั ตตานี
ยะลา
นราธิวาส
รวม

จานวนผูป
้ ่ วย
117
430
250
61
101
33
69
1,061

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน

• จานวนผู ้มารับบริการในคลินก
ิ กัญชา (ข ้อมูล C-MOPH 12 ก.พ. 63)
• ภาพรวมประเทศ มารับบริการ 3,351 คน ได ้รับยา 2,226 คน
• เขตสุขภาพที่ 12 มารับบริการ 208 คน ได ้รับยา 178 คน
• รพ.สตูล มารับบริการ 29 คน เข ้าเกณฑ์การรักษา 23 คน
(สูตร THC 7 คน, THC:CBD 15 คน, ศุขไสยาสน์ 1 คน)
• รพ.ละงู มารับบริการ 4 คน เข ้าเกณฑ์การรักษา 2 คน
(สูตรยาแผนปั จจุบัน ทาการสง่ ต่อผู ้ป่ วย)
ปวดห ัว/ไมเกรน
เบาหวาน
ปวดเมือ
่ ย/ปวดกระดูก

ไขม ันในเลือดสูง
อ ัมพฤก/อ ัมพาต

2
2
2
2
2
2
2

ภูมแ
ิ พ้/ไซน ัส
เบือ
่ อาหาร/อ่อนเพลีย ไม่มแ
ี รง
ื่ ม
ข้อเสอ
0

9
9

3
3
3
3
3

2

12
12

4

6

8

10

12

14

คลินก
ิ ก ัญชา รพ.สตูล

• แผนปั จจุบันและแผนไทย
• เปิ ดบริการทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน
• เวลา 13.00 - 16.00 น.

คลินก
ิ ก ัญชา รพ.ละงู

• แผนไทย
• เปิ ดบริการทุกวันจันทร์ท ี่ 2 และ 4 ของเดือน
• เวลา 13.00 – 16.30 น.

2.1 การเข้าถึงบริการก ัญชาทางการแพทย์
ต ัวชวี้ ัด : จานวนคลินก
ิ การให้บริการก ัญชาทางการแพทย์นาร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง

ปัญหา/
อุปสรรค
มีกลุม
่ วิสาหกิจทีส
่ นใจปลูกกัญชา
แต่ยังขาดความพร ้อมและระบบ supply chain
เพือ
่ สง่ ผลิตตารับยากัญชา

ื้ น้ ามันกัญชานอกระบบมาใชเอง
้
ผู ้ป่ วยซอ

ข้อเสนอ/แนวทางแก้ไข
รพ.ละงู มีความพร ้อม สถานทีผ
่ ลิตยาแผนโบราณผ่านมาตรฐาน WHO-GMP
ึ ษาปริมาณความต ้องการใชกั้ ญชาเพือ
ควรศก
่ การวางแผน MOU กับทางกลุม
่
ให ้ปลูกเพือ
่ สง่ เป็ นวัตถุดบ
ิ ให ้ทาง รพ.แปรรูปผลิตเป็ นตารับยา

•
•

•
•

ั พันธ์ให ้ประชาชนได ้รับทราบ เพือ
ประชาสม
่ ผลักดันให ้ผู ้ป่ วยเข ้ามารับบริการ
ในระบบสุขภาพ
จ.สตูล จัดทาแบบคัดกรองผู ้ป่ วยสาหรับ อสม. (นาร่องใน ต.พิมาน อ.เมือง)

้
รพ.สตูล ได ้รับสนับสนุนตารับยาแผนไทย 3 ตารับ (ศุขไสยาสน์ ทาลายพระสุเมรุ แก ้ลมแก ้เสน)
ื้ ยาจากองค์การเภสช
ั กรรมมาใช (้ สูตร THC, THC:CBD)
ยังไม่ได ้รับจัดสรรยาแผนปั จจุบัน แก ้ไขโดยซอ
รพ.ละงู ได ้รับสนับสนุนตารับยาแผนไทย 2 ตารับ (ศุขไสยาสน์ ทาลายพระสุเมรุ)

ประสานสว่ นกลางเพือ
่ ขอรับการสนั บสนุนเพิม
่ เติม
• ยาแผนปั จจุบัน ขอรับได ้จาก กบรส. สป.
• ตารับยาแผนไทย ขอรับได ้จากกรมการแพทย์แผนไทยฯ

2.2 สมุนไพรเพือ
่ เศรษฐกิจ

2.3 อาหารปลอดภ ัย ผ ักปลอดสารพิษ

ั หรือไพลทีผ
ต ัวชวี้ ัด : ยาสมุนไพรจากขมิน
้ ชน
่ ลิตจากเมือง
สมุนไพร 14 จังหวัด ผลิตจากวัตถุดบ
ิ ปลอดสารพิษร ้อยละ
100

ต ัวชวี้ ัด : โรงพยาบาลอย่างน ้อย 2 แห่ง /เขตสุขภาพ

• เมืองสมุนไพรเขตสุขภาพที่ 12 คือ จ ังหว ัดสงขลา

• โรงพยาบาลสะบ ้าย ้อย จังหวัดสงขลา
• โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เป้าหมาย

เป้าหมาย

่ น
จ ังหว ัดสตูล ไม่ใชพ
ื้ ทีเ่ ป้าหมาย

Function Based
ลดแออัด ลดรอคอย

กลุ่มวัย
✓ ผู้สูงอายุคุณภาพ

✓ PCC
✓ Fast Track
✓ ER คุณภาพ
✓ IMC
✓ ระบบรับยาที่ร้านยา ✓ อสม. ประจาบ้ าน

ประชาชนสุ ขภาพดี เจ้ าหน้ าที่มีความสุ ข ระบบสุ ขภาพยัง่ ยืน

การส่งเสริมป้องกัน ดูแล รักษา และฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มี ภาวะสมองเสื่อม และภาวะพลัดตกหกล้ม
ข้อค้นพบ

สถานการณ์ประชากรสูงอายุ
ประเทศ 19.82 %

การส่งเสริมปัองกัน - รพ.สต. รพช.มี
กิจกรรมส่งเสริมป้องกัน ผ่านชมรมผส.

เขต 15.47 %
สตูล 36,476 คน (13.87 %)
ข้อมูล HDC 8 กพ. 63

สถานการณ์ ภาวะสมองเสื่อมและหกล้ม จ.สตูล
ปี 62 คัดกรองร้อยละ
59.9
7

62.7
6

-

ภาวะหกล้ม
ภาวะสมองเสื่อม
การดาเนินงานของจังหวัด
- ปี 62 มีการพัฒนาศักยภาพจนท. โปรแกรม Aging Health Data 3 อาเภอ
-ปี 63 สสจ.ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานผส.ทุกอาเภอ และ ติดตามการดาเนินงาน ปี
ละ 2 ครั้ง

โอกาสพัฒนา
- จัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกัน สมองเสื่อมและ
หกล้ม ผ่านชมรมผส. สม่าเสมอ
-สร้างความตระหนักของปชช, สร้างHLภาวะ
สมองเสื่อมและหกล้ม ผ่านสื่อที่หลากหลาย
-เพิ่มช่องทางให้คาปรึกษาในรพ.สต. รพช.

การคัดกรอง การส่งต่อ การวินิจฉัย การ
ดูแลรักษา ฟื้นฟู
ปี 62 คัดกรอง ภาวะสมองเสื่อม
- เพิ่มความครอบคลุมการคัดกรอง และบันทึก
59.97%
ข้อมูลในระบบ
สูงสุด อ.มะนัง 90.81% ทุ่งหว้า
- มีการให้ความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันใน
83.95%
กลุ่มเสี่ยง ต่อเนื่อง
ภาวะหกล้ม คัดกรอง 62.76%
- พัฒนาระบบส่งต่อ กลุ่มเสี่ยง เข้ารับการ
สูงสุด อ.มะนัง 90.76% ท่าแพ
วินิจฉัย ดูแล รักษา
86.33%
- ติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง
หางไม่ข้อจากัดของจังหวัด
-รพ.สต.ไม่ทราบแนวทางการส่งปัต่ญอ,ยั
มีระบบการส่งต่อ ที่ชัดเจน

➢ ไม่มีการชี้แจง นโยบาย แนวทางปฏิบัติในการ ดูแล รักษา ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มี
ภาวะสมองเสื่อม ภาวะหกล้ม
➢ ไม่มีคลินิก /บุคลากรเฉพาะทางด้าน ผู้สูงอายุ ในการรับส่งต่อ / มีเพียงรพ.
สตูลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ

ประเด็น ลดแออัด : ประชากร ๔๐% มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชน
ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
สถานการณ์
จังหวัดสตูล มีประชากร จานวน 313,818 คน (TYPE 1
และ TYPE 3) มีหน่วยบริการปฐมภูมิ/เครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (PCU/NPCU) จานวน ๑๗ แห่ง ครอบคลุมทุก
อาเภอ และ ครอบคลุมประชากร รวมจานวน 187,588 คน
(ร้อยละ ๕๙.๗๘) ในเขตอาเภอเมือง ครอบคลุมประชากร
จานวน 33,726 คน (ร้อยละ 28.2๕)

ปัญหา สาเหตุ
ในเขตที่ตั้ง รพท. ไม่สามารถเปิด PCU/NPCU เพื่อดูแล
ประชากร ๔๐ % เนื่องจากขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมระยะสั้น

PCU/NPCU จานวน ๑๗
ทีม
อาเภอที
่ดาเนินเปิ
การเปิ
ดหน่ปีวยบริ
การ PCU/NPCU ได้ตามเป้าหมาย คือ
NPCU
ดใหม่
๒๕๖๓
อาเภอควนโดน 46.31% อาเภอละงู 84.59% และอาเภอที่ดาเนินการ
จานวน ๑ ทีม
ครอบคลุมประชากร ๑๐๐% จานวน ๓ อาเภอ อาเภอควนกาหลง
อาเภอทุ่งหว้า อาเภอมะนัง และอาเภอท่าแพจะผ่านเกณฑ์ ปี ๒๕๖๓

แผนกิจกรรมการแก้ปัญหา
การพัฒนาศักยภาพแพทย์อื่น เข้ารับการอบรม หลักสูตร
Basic course of Family Medicine for Primary Care
Doctor (หลักสูตร ๒ วัน x ๒ ครั้ง)

ความก้าวหน้า ผลการดาเนินงาน
แจ้งรายชื่อแพทย์ที่จะเข้ารับการอบรม และมีแผนเพื่อเปิด
PCU/NPCU ในเขตเมือง จานวน ๒ ทีม ภายในปี ๒๕๖๓

แผนงานสนับสนุนการลดความแออัด
ระดับหมู่บ้าน มีการอบรม อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เป็น อสม.หมอประจาบ้าน เพื่อการดูแลผู้ป่วย LTC,CKD,NCD
ระดับตาบล การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลติดดาว และ การดาเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต
ระดับตาบล (พชต.) ภายใต้กลไก พชอ.
ระดับอาเภอ การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)

อบรม อสม.หมอประจาบ้าน เป้าหมาย ๒๙๗ คน อบรม ๒๙๗
(๑๐๐%)
รพ.สต.ติดดาว เป้าหมาย ๑๐ แห่ง และ Re accredit ครั้งที่
๑ จานวน ๑ แห่ง (ครู ข ประเมิน ๑๐๐% รอการคะแนนการ
ประเมิน)
พชอ. มีคณะกรรมการ ประชุมคัดเลือกประเด็นและแผนการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต (๑๐๐%)

นวัตกรรม สิ่งดีเด่น
ผู้บริหารให้ความสาคัญกาหนดเป็น MOU และการกากับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง ในการประชุม กวป. การลงพื้นที่ชี้แจงนโยบายบริการปฐมภูมิ
และนาทีมสหวิชาชีพเรียนรูใ้ นดาเนินงานปรับ mild set กระบวนการ
ทางานของ ผอ รพ สต
การพัฒนาช่องทางสื่อสารความรู้ การประสานงานระบบส่งต่อ ด้วยจัดทา
กลุ่ม line ๔ ระดับ (ระดับครัวเรือน อสม. ทีมสหวิชาชีพ )
การจัดทาตัวชี้วัดในการกากับติดตามการดาเนินงาน ประจาเดือน
ด้านการดาเนินงาน PCU/NPCU และผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใต้กลไก พชอ.
มีความเชื่อมโยงการดาเนินงาน พชอ.และการดาเนินงานของ PCU/NPCU
และเครือข่าย พชต. อปท.เข้มแข็ง เช่น อบต.นาทอน มีนโยบายตาบลสร้าง
สุข ๔ มิติ มีผลลัพธ์ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ชัดเจน มีธรรมนูญภายใต้ชื่อ
“ชันชีนาทอน” มีบุคคล ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนที่เป็นต้นแบบ

ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบบริการของ PCU/NPCU ในเขตเมือง โดยใช้
One Office One Data Base การพัฒนาใช้ IT ระบบ
เดียวกับโรงพยาบาล
ควรมีการประเมินผลลัพธ์การดาเนินงานเปิด PCU/NPCU ลด
ความแออัดในโรงพยาบาลและปัญหาอุปสรรคเพื่อการพัฒนา
ประเมินผลลัพธ์การดาเนินงานขับเคลือ่ นคุณภาพชีวิตภายใต้
กลไก พชอ.
การสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้แพทย์ทั่วไป ศึกษาต่อด้าน
เวชศาสตร์ครอบครัว และพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพให้มี

Function
Based

สถานการณ์

ข้ อค้ นพบ
ปัญหา

ข้ อเสนอแนะ

ลดแออัด ลดรอคอย: Fast Track (Trauma, Stroke ,ODS)
Trauma
• อัตราการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยวิกฤตฉุกเฉิ น (triage level 1) ภายใน 24 ชัว่ โมง ร้อยละ 5.88
• อัตราของผูป้ ่ วย trauma triage level 1 และมีขอ้ บ่งชี้การผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ S สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ร้อยละ 100
• อัตราของผูป้ ่ วย triage level 1, 2 ที่มีขอ้ บ่งชี้ในการ Admit ได้รับ Admit ภายใน 2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 > ร้อยละ 60 เป็ นร้อยละ 66.47
•อัตราตายผูป้ ่ วยบาดเจ็บรุ นแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury) ร้อยละ 14.29
•อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ S ที่ผา่ นเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ร้อยละ 100
•จานวนผูป้ ่ วยที่ไม่ฉุกเฉิ นในห้องฉุกเฉิ นระดับ 4 และ 5 (Non trauma) (ลดลงร้อยละ 5) ลดลงร้อยละ 7.43

• มีเครื่ อง CT scan ที่ รพ.ละงูให้บริ การเฉพาะผูป้ ่ วยในพื้นที่
• มีระบบส่งต่อผูป้ ่ วยในเขต 12
• รพ. รับส่งต่อไม่ได้ปฏิบัติตามระบบส่งต่อผูป้ ่ วยในเขต 12 (มีการปฏิเสธผูป้ ่ วย)
• ฐานข้อมูล Thai refer ไม่เสถียร
• ขาดบุคลากร ได้แก่ Neurosurgeon
• ทบทวนแนวทางการส่งต่อให้ชดั เจน และมีการติดตามประเมินผลเป็ นระยะ
• ประสานความร่ วมมือกับราชวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผลิตแพทย์สาขาที่ขาดแคลน

Function
Based

ลดแออัด ลดรอคอย: Fast Track (Trauma, Stroke ,ODS)

Stroke
สถานการณ์
ข้ อค้ นพบ
ปัญหา
ข้ อเสนอแนะ

• อัตราตายของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง(<7%) เป็ นร้ อยละ 3.40
•ร้อยละผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับยาละลายลิ่มเลือด ภายใน 60 นาที (≥60%) เป็ นร้ อยละ 84.21
• รพ.ละงู มีเครื่ อง CT scan ให้บริ การเฉพาะผูป้ ่ วยในพื้นที่

• มีมาตรการในการสร้าง health literacy ประเด็น Stroke ปี 63 โดยบูรณาการทุกภาคส่ วน เช่น วัด มัสยิด ผูน้ าชุมชน อสม.
•ประชาชนขาดความรู ้ ความตระหนัก มีการใช้บริ การ 1669 น้อย และการคมนาคมลาบากทาให้การเข้าถึงล่าช้า
•ขาดบุคลากรได้แก่ แพทย์ พยาบาลเฉพาะทาง และนักอรรถบาบัด
• ประชาสัมพันธ์ stroke alert และ stroke awareness สู่ สาธารณชน
• จัดทาแนวทางการรับส่ งต่อ Pt. ภายในและนอกเขตสุ ขภาพ ให้ชดั เจน และพิจารณาพัฒนาให้มีทีม Neuro med เป็ นพี่เลี้ยง
ในการให้คาปรึ กษาดูแลผูป้ ่ วย

Function
Based

ลดแออัด ลดรอคอย: Fast Track (Trauma, Stroke ,ODS)

ODS
สถานการณ์
ข้ อค้ นพบ
ปัญหา

ข้ อเสนอแนะ

•ร้อยละ Pt. ที่เข้ารับการผ่าตัด ODS (ร้อยละ 60) เป็ นร้ อยละ 100
•มีนวัตกรรม : พัฒนาระบบ Post discharge surveillance แผลผ่ าตัด
เชื่ อมโยงเครื อข่ าย
• มีการเข้ารับบริ การซ้ าของผูป้ ่ วยเนื่องจากมีความพึงพอใจสู ง
•ชื่ นชมทีม ODS ทีม่ คี วามเข้ มแข็ง ดาเนินงานอย่ างบูรณาการ
•สถานที่ในการให้คาปรึ กษาคับแคบ และยังไม่เป็ นสัดส่ วน
•จนท.ที่รับผิดชอบ ทางานหลายหน้าที่ การลงข้อมูลไม่เป็ นปัจจุบนั

• พิจารณาจัดสรรบุคลากร ให้เป็ นไปตาม FTE

Function
Based

ลดแออัด ลดรอคอย: Intermediate
ข้ อค้ นพบ

สถานการณ์
ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้บริ การ IMC (ร้อยละ 75) เป็ นร้อยละ 100
ผูป้ ่ วย Stroke, TBI และ SCI ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index น้อยกว่า 15 รวมทั้งคะแนน
Barthel index ≥ 15 with multiple impairment ได้รับการบริ บาลฟื้ นสภาพระยะกลางและติดตาม
จนครบ 6 เดือน หรื อจน Barthel index = 20 (ร้อยละ 60) เป็ นร้อยละ 81.68
การดูแลผูป้ ่ วย IMCครอบคลุม 3 กลุ่มโรค (stroke ,TBI ,SCI) มีผูป้ ่ วย 273 ราย โดย Pt. ใหม่ทุก
รายได้รับการส่งปรึ กษาแบบ Fast tract

•
•

•

• มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยแบบ IMC ระดับจังหวัด ตั้งแต่การแรกรับ
จนกระทัง่ refer back กลับสู่ ชุมชน
• จานวนวันนอนเพื่อการฟื้ นฟู รพ.ที่ส่งต่อน้อย ไม่เพียงพอต่อการฟื้ นฟู
• มีนวัตกรรม : การประเมินมาตรฐานการให้บริ การ IMC เพื่อพัฒนาระบบให้
มีคุณภาพ

ข้ อเสนอแนะ

ปัญหา/สาเหตุ
•
•

ขาดบุคลากร และ ครุ ภณั ฑ์ทางการแพทย์
ระบบการติดตามและส่ งต่อข้อมูลผูป้ ่ วยจากระดับจังหวัด จนถึง
ชุมชน ขาดความเชื่อมโยง

ขอสนับสนุนจากสาขา Palliative care
•

ของบจัดตั้ง Palliative care Center Equipment เพื่อจัดหาวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ที่จาเป็ น
ได้แก่ Syringe driver, เตียง, เบาะลม และเครื่ องผลิตออกซิเจน

•

กาหนดอัตรากาลังของบุคลากรที่ขาดแคลนเพิ่มโดย
พิจารณาจาก FTE
• จัดทาแผนจัดหาวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ที่มีความจาเป็ น
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถส่งต่อข้อมูลผูป้ ่ วยได้
• พิจารณากาหนด รพช. Node บริ การ IMC ตามบริ บทของ
พื้นที่ โดยศึกษาจากแนวทางของ รพ.บางกล่า

Function
Based

ลดแออัด ลดรอคอย: อสม. หมอประจาบ้ าน
จานวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจาบ้าน (รอบที่ 1)

ผลการดาเนินงาน
:

จานวน อสม. ทั้งหมด

หลักสูตร อสม.หมอประจาบ้าน
(80,000 คน)
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
(คน)
(คน)

พื้นที่

จานวน
(คน)

จังหวัดสตูล

5,085

297

312

105.05

เขตสุขภาพที่ 12

63,259

4,595

4,595

100

ประเทศ

1,039,729

80,000

62,564

78.20

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.พ. 2563

Function
Based

ลดแออัด ลดรอคอย: อสม. หมอประจาบ้ าน

ปัญหา/สาเหตุ
- งบประมาณในการอบรมมีจากัด
- หลักสูตรการอบรมและสื่ อการสอนจะเน้นทฤษฎีมากเกินไปอาจมีผลในการปฏิบตั ิจริ ง

โอกาสพัฒนา/ข้ อเสนอแนะ
-จัดสรรประมาณเพิ่มเติมในงวดที่ 2 ในการอบรมพัฒนา อสม. และงานสุขภาพภาคประชาชน
- ปรับปรุ งรายวิชาและสื่ อการสอนให้เน้นการนาเอาความรู ้ไปปฏิบตั ิและปรับใช้งานจริ ง

5 โรค 5 ระบบ 5 สนับสนุน

ประชาชนสุ ขภาพดี เจ้ าหน้ าที่มีความสุ ข ระบบสุ ขภาพยัง่ ยืน

โรค
ระบบ
สนับสนุน

5 โรค : STEMI

สถานการณ์

ข้ อค้ นพบ
การสนับสนุนและช่วยเหลือจาก รพ.สงขลานคริ นทร์ในการรับ refer
case ทา PCI
การมีระบบ Fast Track ที่มีประสิ ทธิภาพ
การทางานร่ วมกันเป็ นทีมของสหวิชาชีพ

•

•
•

อัตราตายของผูป้ ่ วย STEMI จังหวัดสตูล เป็ นร้อยละ 5 ( เกณฑ์ ≤ 9 )
ร้อยละของการให้การรักษาผูป้ ่ วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่
กาหนดทาได้เพียง ปี 62 ร้อยละ 8.20 ปี 63 (ร้อยละ 50) เป็ นร้อยละ 30

ปัญหา/สาเหตุ
•
•

•

ไม่มีแพทย์โรคหัวใจและหน่วยบริ การในจังหวัดที่สามารถทา
การสวนหลอดเลือดหัวใจได้
การให้ยาละลายลิ่มเลือดที่มากกว่า 30 นาที เนื่องจากรอ consult
อายุรแพทย์โรคหัวใจ
Pt. ขาดความรู ้เกี่ยวกับโรคหัวใจ และระยะเวลาในการเดินทาง
มากกว่า 90 นาที ทาให้เข้าถึงบริ การล่าช้า

•
•

ข้ อเสนอแนะ
-การมี
ระบบFast Track ที่มีประสิทธิภาพ
• กาหนดอัตรากาลังของบุคลากรที่ขาดแคลนเพิ่มโดยพิจารณาจาก
FTE
- การท
างานร่
วมกั
นเป็โดยบู
นทีรณาการกั
มของสหวิ
าชีพ
• การสร้
าง health
literacy
บเครื อข่าช
ยในการให้
•

ความรู ้ การรักษาที่ถูกต้อง ประชาสัมพันธ์สื่อสาร Early warning
sing สัญญาณอันตราย และการเข้าถึง 1669 อย่างสม่าเสมอ
พิจารณาจัดตั้ง Line group สาหรับการ consult ดูแลผูป้ ่ วย
STEMI ระหว่างส่งต่อ

โรค
ระบบ
สนับสนุน

5 โรค : SEPSIS
ข้ อค้ นพบ

สถานการณ์

•
•
•
•

• อัตราตายผูป้ ่ วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุ นแรงชนิด communityacquired (<ร้อยละ28) เป็ นร้ อยละ 26.34
• อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic (>ร้อยละ90) ร้ อยละ 98.20
• อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชัว่ โมง (>ร้อยละ90) ร้ อยละ 100
• อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชัว่ โมงแรกร้ อยละ 67.39

ปัญหา/สาเหตุ
• กระบวนการดูแล Pt.ไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
• Pt.ขาดความรู ้ และปฏิเสธการรักษา
• อายุรแพทย์ไม่เพียงพอ

มีนวัตกรรม: standing order sepsis
พัฒนา standing order ใช้ในโรงพยาบาลสตูล
นิเทศติดตามการใช้ SOS Score ในหน่วยงาน
ทบทวน case dead ทุกเดือน

ข้ อเสนอแนะ
•
•
•
•
•

สร้างระบบ Rapid Response System และ Team
จัด Training Protocol sepsis
ทบทวนแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย Sepsis จัดให้มีการติดตาม และ
ประเมินผลการทางานเป็ นระยะ
สนับสนุนให้มีการดาเนินกิจกรรม health literacy เรื่ อง sepsis
รายงานผลงานในฐาน HDC

โรค
ระบบ
สนับสนุน

5 โรค : CKD

สถานการณ์
•

•
•

ข้ อค้ นพบ

ร้อยละของผูป้ ่ วย CKD ที่มีอตั ราการลดลงของ e-GFR<5 ml/min/1.73m2/yr
(ร้อยละ 66) เป็ นร้ อยละ 67.29
มี CKD Clinic ในสถานบริ การตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไป 100%
มีทีมสหวิชาชีพในการดูแลผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง (รพ.มะนัง ไม่มีนกั โภชนาการ)

ปัญหา/สาเหตุ
•
•
•

ขาดบุคลากรเฉพาะทาง และไม่มีอายุร
แพทย์โรคไต
ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องตรวจ
Microalbuminuria ,เครื่องวัดความดัน,
เครื่องตรวจนาตาล
ขาดการติดตามนิเทศเครือข่าย

-มีแนวทางในการดูแลและระบบการส่งต่อตามศักยภาพหน่วยบริ การ และมีช่องทางการ
ติดต่อสื่ อสาร โดยใช้ระบบ Line application
-มีกิจกรรมการรณรงค์เพื่อชะลอการเสื่ อมของไตในผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยง ในกิจกรรมวันไตโลกทุกปี
-การมีระบบ Fast Track ที่มีประสิ ทธิภาพ และการทางานร่ วมกันเป็ นทีมของสหวิชาชีพ

ข้ อเสนอแนะ
•
•

กาหนดอัตรากาลังของบุคลากรที่ขาด
แคลนเพิม่ โดยพิจารณาจาก FTE
จัดทาแผนจัดหาวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ที่มีความ
จาเป็ น

ข้ อชื่ นชม
นวตกรรม “ประสิทธิภาพการจัดขนส่งน้ายา
ล้างไตพื้นที่เกาะ จ.สตูล”ระหว่างดาเนินการ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
“ Safety save cost ”

โรค
ระบบ
สนับสนุน

5 โรค : NEWBORN
ข้ อค้ นพบ

สถานการณ์
• อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28วัน มีน้ าหนักแรกเกิด
≥ 500 กรัม = 3.4 :1,000 (เป้าหมาย < 3.7:1,000)
• ทารกเสี ยชีวติ จานวน 4 รายเป็ น case Preterm 2 ราย และ
case Severe BA 2 ราย

•
•
•
•
•

ปัญหา/สาเหตุ
•
•

ทารกคลอดก่อนกาหนด ซึ่งส่ วนใหญ่เสี ยชีวติ จาก SEPSIS
มีการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์จึงขาดการดูแลทารกใน
ครรภ์

มีระบบการรับ Refer มารดาที่มีภาวะเสี่ ยง มาคลอดกับสู ติแพทย์
มีการป้องกันทารกพิการ
มีการคัดกรองโรคหัวใจ คิดเป็ นร้อยละ 100
มีเตียง NICU จานวน 6 เตียงและมีอตั ราครองเตียงร้อยละ 80
มีการลงนิเทศหน้างานโดยกุมารแพทย์ ปี ละ 1 ครั้ง (นิเทศ ER , OR ,LR ,
NICU และ PP

ข้ อเสนอแนะ
•
•

พัฒนาระบบ Intrauterine transfer system
สร้าง Health literacy เรื่ องการวางแผนครอบครัวและ ANC คุณภาพ

โรค
ระบบ
สนับสนุน

5 โรค : CANCER

สถานการณ์

ข้ อค้ นพบ

• ผูป้ ่ วยมะเร็งที่ได้รับการผ่าตัด 2 อันดับแรก ได้แก่
มะเร็ ง เต้ า นม,มะเร็ ง ลาไส้ ใหญ่
• ผูป้ ่ วยได้รับการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ70 ) เป็ นร้ อยละ 83.3
• ผูป้ ่ วยได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัด ภายใน 6 สัปดาห์
(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ70 ) เป็ นร้ อยละ 50

• มีการประเมินภาวะทางจิตโดยใช้2Q, 9Qเมื่อเข้าฟังผลชิ้นเนื้อ
• แพทย์ที่รักษา สามารถconsult ได้ตลอด
• มีระบบส่ งต่อผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงสู งกับโรงพยาบาลหาดใหญ่กบั
On co Med

ปัญหา/สาเหตุ
• ผูป้ ่ วยมีภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
• ขาดบุคลากรได้แก่ แพทย์ Onco Med และพยาบาล
เฉพาะทางพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งมี1คน

ข้ อเสนอแนะ
•
•

ติดตามการตรวจสุ ขภาพเพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการธารงรักษา

โรค
ระบบ
สนับสนุน

สถานการณ์

5 ระบบ : ระบบยาเสพติด

▪ ยาบ้ามีการแพร่ ระบาดมากที่สุด รองลงมาเป็ น
กระท่อม และไอซ์ ตามลาดับ
▪ ปี 2562 มีผเู ้ ข้ารับการบาบัดทุกระบบ 1,271 ราย
ส่วนใหญ่เป็ นประเภทยาบ้า กระท่อมและกัญชา
ตามลาดับ และพบมากในช่วงอายุ 18-24 ปี

ปัญหา/อุปสรรค

ข้ อ
ค้ นพบ

▪ ทุกโรงพยาบาลสามารถให้การดูแลผูป้ ่ วย

แบบ Acute Care
▪ มีระบบที่ให้ความช่วยเหลือผูป้ ่ วยยาเสพติดที่มี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และวิกฤติทางยาเสพติด

ข้ อเสนอแนะ

▪ วางแนวทางการคัดกรอง จาแนก ผูป้ ่ วยยาเสพติดให้เป็ นแนวทาง
▪ ผลการคัดกรองผูป้ ่ วยยาเสพติดที่ได้รับการส่ ง
ทางเดียวกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสิ ทธิ ภาพการให้การ
ต่อจากภาคส่ วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ตรงตามระดับ
บาบัดที่ตรงกับระดับความรุ นแรง
ความรุ นแรง
▪ วางระบบการส่งต่อ referral ผูป้ ่ วยยาเสพติดตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ
▪ การส่ งต่อผูป้ ่ วยยาเสพติดไม่เป็ นไปแนวทาง
ถึงตติยภูมิ โดยการประชุมวางแนวทางการส่งต่อในระดับจังหวัด
เดียวกัน ทาให้ผปู ้ ่ วยขาดการบาบัดที่ต่อเนื่อง

Area Based
TB

ประชาชนสุ ขภาพดี เจ้ าหน้ าที่มีความสุ ข ระบบสุ ขภาพยัง่ ยืน

Area Based : วัณโรค จังหวัดสตูล รอบ 1/63
อัตราความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้า เป้าหมาย
ความสาเร็จ > ร้อยละ 87.5 ของจานวนคาดประมาณ
ร้อยละ

100

ผลงานปี 2563 ยังไม่ถึงรอบประเมิน อยู่ระหว่างรักษาร้อย
ละ 97.3 เสียชีวิต ร้อยละ 2.7 ( 1/37 : 1 ราย เสียชีวิต มีโรค
HIV ร่วม อายุ 32 ปี ได้ยาได้ 67 วัน)
(NTIP ณ วันที่ 9 ก.พ. 2563)
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อัตราการรักษาสาเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ขึ้นทะเบียน
ไตรมาส 1/63 เป้าหมายความสาเร็จ > ร้อยละ 88

ปี 2562
ปี 2563

ปี 2562
ผู้ป่วยวัณโรค จากการคัดกรองเชิงรุก (Active) ร้อยละ 38.2
ผู้ป่วย walk in (Passive) เท่ากับ ร้อยละ 61.8

0
จ.สงขลา

จ.นราธิวาส

จ.ตรัง

จ.สตูล

(NTIP ณ วันที่ 9 ก.พ. 2563)

จังหวัด มีการทบทวนสถานการณ์วัณโรค และจัดทาแผนปฏิบัติงานป้องกันควบคุมวัณโรค ระดับจังหวัด

ข้อค้นพบ

TB

ข้อค้นพบ
แนวทางการพัฒนาของจังหวัด
▪ ความครอบคุลมการค้นหาผู้ป่วยยังน้อยกว่าจานวนคาด • ควรวิเคราะห์และทบทวนปัจจัยที่ทาให้ผู้ป่วยเข้ามาสู่
ประมาณ
ระบบบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อเพิ่มความครอบคลุม
- ปี 2562 ผู้ป่วย walk in (Passive) ร้อยละ 61.8
การรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคจากการคัดกรองเชิงรุก (Active) ร้อยละ 38.2 • ปี 2563 รพ.สตูล มีแผนงาน/โครงการ การคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงวัณโรค ด้วยรถ Mobile X-ray เคลื่อนที่
▪ ปี 2561 ไม่พบผู้ป่วยขาดยาระหว่างการรักษา แสดงถึง
การคัดกรองวัณโรคในชุมชน/เขตเมือง
ผลสาเร็จของการติดตามดูแลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคลที่
ดี ( DOT )

ข้อชื่นชม และ ข้อเสนอแนะ

TB

SATUN 3 D : Districts DOT Diary ( ผ่าน Application LINE )
ถอด
บทเรียน

ข้อเสนอแนะ

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และ ญาติ
• เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจและประเมินแนวโน้มการรักษาสาเร็จได้
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สัมผัสร่วมบ้าน ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ผู้สัมผัสร่วมบ้านให้ความสาคัญใน
การไปรับการตรวจคัดกรอง
• สามารถประเมินผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้
• สามารถติดตามประเมินอาการและให้การช่วยเหลือได้ทัน น่าจะป้องกันการขาดยา และเสียชีวิต

➢ ควรวิเคราะห์ร้อยละของความครอบคลุม Diary DOT รายอาเภอ และเร่งรัดให้ได้ร้อยละ 100
➢ นา DOT Diary มาช่วยเพิ่มการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
➢ นา DOT Diary มาใช้ประเมินความสี่ยงการรักษาไม่สาเร็จ หรือการเสียชีวิต ให้เป็นรูปธรรม
➢ กรณีเจอปัญหาในด้านการรักษา เศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ ควรประสานทีมสหวิชาชีพ หน่วยงาน
ท้องถิ่น, พมจ. เข้ามามีส่วนร่วม

จบการนาเสนอ
ประชาชนสุ ขภาพดี เจ้ าหน้ าที่มีความสุ ข ระบบสุ ขภาพยัง่ ยืน

