
นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

เขตสุขภาพที่ 12

นายแพทย์สมชัย  อัศวสุดสาคร
สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 12

พิมพ์สมการที่นี่



ตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข   
ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 12

จังหวัดสตูล
12 – 14 กุมภาพันธ์  2563



แพทย์หญิงวันทนา  ไทรงาม

นายแพทยเ์จษฎพันธุ์  สุวันทโรจน์นายเลอศักดิ์  วัฒยากร แพทย์หญิงวนพัชร์ ยิ้มซ้ายนายแพทย์วิโรจน์  โยมเมือง

ผู้อ านวยการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิ
และตติยภูมิ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านอ านวยการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านการพยาบาล

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านบริการปฐมภูมิ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

โครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลสตูล

นางสาวดารณี  ดุลยาภรณ์



มาลัย  หวันเก 
สาขา  กุมารเวชกรรม

วีรศักดิ์ สมายุทธพงศ์
สาขา  RDU

ลักขณา  ผิวเหลือง
สาขา ODS

กัลยารัตน์   ชนะวรรณโณ
สาขา ตา

วาสนา  ขจรเจริญกุล 
สาขา ปลูกถ่ายอวัยวะ

นันทนา  ศรีค าแท้
สาขา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

(STROKE)

อรอุมา  มากจังหวัด
สาขา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

(DM/HT)

อุบล  ทองช่วย 
สาขา หัวใจ

สุชาดา   ปิติเศรษฐ์
สาขา สุขภาพจิตฯ

ไพบูลย์   แสงยืนยงพิพัฒน์
สาขา สุขภาพช่องปาก

อรอุมา    พินธ์สุวรรณ์
สาขาอายุรกรรม

ปราณี  จันทรวงศ์กุล
สาขา ไต

เนตรนภา  เทพชนะ
สาขา Palliative Care 

พุดตาล  ศรีสุวงศ์
สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

อรนันท์  ณ  นคร
สาขา ยาเสพติด

อมรรัตน์  ด้วยกาแด
สาขา ปฐมภูมิ

สุภาพ  มากสุวรรณ์
สาขา สูติกรรม

สโรชา  ว่องจิรกิตติ์
สาขา แพทย์แผนไทย

คณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดสตูล

อริณย์ลภัส ภัทรมงคลเขตต์

สาขา Intermediate Care

ดนัย  นราจร
สาขา ออร์โธปิดิก 

ประธานคณะท างาน

ทัณฑิมา  เตียววิริยะกุล
สาขา ทารกแรกเกิด

นางสุกัญญา ยีอาร์
สาขา ศัลยกรรม

เจริญศรี  พิทักษ์ธรรม
สาขา มะเร็ง

มณีรัตน์  บุญแก้ว

สาขา TB

รองประธานคณะกรรมการ SP

ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์

สาขา การใช้กัญชาทางการแพทย์



แพทย์ จ านวน
อายุรแพทย์ 2
ศัลยแพทย์ 3
สูต-ินรีแพทย์ 6
กุมารแพทย์ 4
ออร์โธปิดิกส์ (ไม่รวมรองแพทย์) 2
จักษุวิทยา 3
โสต ศอ นาสิก 4
วิสัญญีแพทย์ 2
รังสีแพทย์ 3
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 2
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน 1
แพทย์ทั่วไป 3
แพทย์ใช้ทุน ปี1 11
จิตแพทย์ 1

รวม 49

แพทย์  49 คน

ทันตแพทย์ 11 คน

เภสัชกร  21 คน

พยาบาล  273 คน
บุคลากร  483คน
รวม 837  คน

ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์

ข้อมูล 3 ก.พ.63 



ข้อมูลทางสถิติ
สถิติของผู้รับบริการ และล าดับโรค

โรงพยาบาลสตูล
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ข้อมูลผู้รับบริการ
ปีงบประมาณ  2563 (ต.ค.62-ม.ค.62)
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HT (1 ,161 ครั้ง)
Acute nasopharyngitis

(8,220 ครั้ง)

COPD  (8,019 ครั้ง)

Dyspepsia  (6,018 ราย)

1 DM (11,209 ครั้ง)

ปีงบประมาณ 2562

Top 5 โรคผู้ป วยนอก

DM (3,685 ครั้ง)

HT ( 3,536 ครั้ง)
Acute nasopharyngitis

(2,890 ครั้ง)

Dyspepsia (2,133 ครั้ง)

Asthma (1,589 ครั้ง)

ปีงบประมาณ 63 (ต.ค.62.-ม.ค.63)



2

3

4

5

Senile cataract  (585 ราย)

Intracranial injury  (425 ราย)

1

ปีงบประมาณ 2562

Top 5 โรคผู้ป วยใน

Diarrhoea ( 24 ราย)

Dengue, Pneumonia (7 7 ราย)

ปีงบประมาณ 2563(ต.ค.62- ธ.ค.62)

Pneumonia (281 ราย)

Diarrhoea (161  ราย)

COPD  (110  ราย)

Senile cataract  (124 ราย)

Intracranial injury  (103 ราย)COPD  (386  ราย)
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ปีงบประมาณ  2563 (ต.ค.62-ธ.ค.62)
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ข้อมูลการรับ - ส่งต่อผู้ป วย (ข้อมูล Refer in - Refer Out ผู้ป วย)
ปีงบประมาณ  2563 (ต.ค.62-ธ.ค.62)



2

3

4

5

รับ Refer ส่ง Refer

Senile Cataract. 
(217 ราย)

Intracranial injury
(180 ราย)

Mental and behavioural

disorders (181 ราย)

Orthopaeic follow-up care
(80 ราย)

Diabetes mellitus
(73 ราย)

Chronic ischaemic heart disease
(59 ราย)

1

Stroke  
(275 ราย)

ล าดับโรคผู้ป วยนอก  (รับ - ส่ง Refer )

ปีงบประมาณ 2562

Malignant neoplasm  
(322 ราย)

รับ Refer

ปีงบประมาณ 63 (ต.ค.62-ม.ค.62)

ส่ง Refer 

Stroke 
(184 ราย)

Thyrotoxicosis, unspecified 
(71 ราย)

Lump in breast

(66 ราย)
Hyperplasia of prostate

(64 ราย)

Malignant neoplasm 
(155 ราย)

Chronic ischaemic heart 
disease  (37 ราย)

Disbetes mellitus
(43 ราย)

Mental and behavioural disorders
(79 ราย)

Intracranial injury 
(32 ราย)

Senile cataract 
(63 ราย)

Orthopaedic
follow-up care

(379 ราย)

Lump in breast
(179 ราย)



2

3

4

5

รับ Refer ส่ง Refer

Acute appendicitis
(224 ราย)

Meternal care for know or  suspected 
abnormality of pelvic organs 

(161 ราย)

Acute myocardial infarction
(75 ราย)

Heart failure
(51 ราย)

Stroke (29 ราย)

Cerebral infarction
(14 ราย)

1
Pneumonia
(305 ราย)

ล าดับโรคผู้ป วยใน  (รับ – ส่ง Refer )

Malignant neoplasm 
(20 ราย)

Acute subendocardial myocardial
infarction   (43 ราย) 

ปีงบประมาณ 2562

Congestive heart failure
(27 ราย)

รับ Refer

ปีงบประมาณ 63 (ต.ค.62-ธ.ค.62)

Acute appendicitis, 
(40 ราย)

Spontaneous vertex 
delivery (38 ราย)

Maternal care due to uterine 
scar from previous surgery

(22ราย)

Cerebral infarction 
(18 ราย)

COPD, 
Pneumonia (13 ราย)

Stroke (3 ราย)

Acute subendocardial 
myocardial

infarction   (3 ราย) 

Congestive heart 
failure (2 ราย) 

Senile cataract
(2 ราย) 

Cutaneous abscess,furuncle
and carbuncle of other sites 

(2 ราย) 

ส่ง Refer
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ปีงบประมาณ  2563 (ต.ค.62-ธ.ค.62)
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Pneumonia, Malignant neoplasm (33 ราย)

Acute myocardial infarction
(18 ราย)

Hearth failure (15 ราย)

1 Malignant neoplasm(13 ราย)

ปีงบประมาณ 2562

Top 5 โรคผู้ป วยเสียชีวิต
ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ธ.ค.62)

Stroke (35 ราย)

Pneumonia  (9 ราย)

Stroke  (8 ราย)

Hearth failure  (7 ราย)

HIV (6 ราย)HIV (13 ราย)
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ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2563



นโยบายการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12

Agenda base
• กัญชาทางการแพทย์

Functional base
• Fast tract 
• IMC
• PCC
• ER คุณภาพ
• Smart hospital

Area base

• TB



Topic

กัญชาทางการแพทย์
Fast tract 

(ACS,Stroke ,sepsis, 
,trauma, ODS)

CKD

Newborn cancer IMC

แพทย์แผนไทย RDU ยาเสพติด ลดรอคอย ลดแออัด
&Smart hospital



Goal

มีการใช้กัญชา
อย่างเหมาะสม

ในผู้ป วยที่มีข้อบ่งชี้ 
และมีการดูแล ติดตาม 
ประเมิน อย่างต่อเนื่อง



เริ่มเปิด Cannabis Clinic 
16 ต.ค.62

เปิด ทุกวันพุธ ที่ 2
และ 4 ของเดือน

เริ่มจ่ายยาให้คนไข้ 
3 ต.ค.2562

จนถึงล่าสุด8 มค. 2563
รวม 6 ครั้ง

จ่ายยาไปทั้งสิ้น 19 ขวด 
เป็น THC 7 ขวด และ THC :CBD 12 ขวด 

ผลการด าเนินงาน จ านวนผู้ป วยที่ได้รับน้ ามันกัญชารักษาโรค
โรคที่ใช้รักษา จ านวน (คน)

Neuropathic pain 7

Parkinson’s 2

Psoriasis 2

Malignants 6

other 2

การติดตามอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น
อาการ จ านวนผู้ป วยที่เกิดอาการ

ปวดเจ็บแปลบๆบริเวณที่เป็นมากขึ้น 1

เวียนหัว รู้สึกวูบ 3

ชาบริเวณใต้ลิ้น ริมฝีปาก 1

รู้สึกระคายเคืองตรงกระพุ้งแก้ม 1

ง่วงนอน 3

รู้สึกกระสับกระส่าย 1

ปากแห้ง 1

อ่อนเพลีย 3



สถานการณ์
- จ่ายน้ ามันกัญชาไปทั้งสิ้น 15 ขวด เป็น THC   ขวด และ 
THC :CBD 7 ขวด 

- ยังไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรง

- ผลการรักษา ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นผลการรักษา 

รองลงมาอาการดีขึ้น

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น
- ทีมสหวิชาชีพมีความร่วมมือกันมากท าให้การด าเนินงานเกิดขึ้น

ได้อย่างรวดเร็ว

ปัญหา/ข้อจ ากัด
1. เนื่องจากต้องใช้เวลาคุยกับผู้ป วยแต่ละรายประมาณ3 
นาทีขึ้นไป ท าให้รับคนไข้ต่อวันได้ไม่มากนัก

2. โรคที่ผู้ป วยต้องการรักษา ยังไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ในการใช้ยา

3. ยังต้องเพิ่มบุคลากรในทีมสหวิชาชีพ

ข้อเสนอแนะ

1. เพิ่มจ านวนผู้ป วยที่ได้รับค าแนะน าการใช้ยาให้มากขึ้น

2. เพิ่มการเข้าถึงของผู้ป วยให้มากขึ้น

3. ท างานเชิงรุกในพื้นที่ ที่มีการเข้าถึงยังน้อย

ประจ าปีงบประมาณ 2563

CANNABIS Clinic รพ.สตูล 



อาการ จ านวนผู้ป วยที่เกิดอาการ

รู้สึกดีขึ้น 6

ยังไม่เห็นผลการรักษา 1 

แย่ลง 3

ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง

แผลสะเก็ดเงินดีขึ้น ไม่ลุกลามมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นคนไข้ที่เคยใช้
น้ ามันกัญชามาก่อน จะรู้สึกไม่
แตกต่างจากเดิม

คนไข้รู้สึกปวดเจ็บแปลบบริเวณที่
เป็นมากขึ้น แต่คนไข้ขอใช้ยาต่อเนื่อง

คนไข้พาร์กินสันรู้สึกดีขึ้น

อาการปวดดีขึ้น

อาการเหน็บชาดีขึ้น

การติดตามผลการรักษา ข้อมูล จ านวนผู้ป วย

ผู้ป วยที่ไม่สามารถเข้าถึงยาได้เนื่องจาก
ปัญหาทางเศรษฐานะ

1

ผู้ป วยหยุดใช้ยาชั่วคราว
- ไปใช้การรักษาแผนปัจจุบันก่อน

1

จ านวนผู้ป วยที่ขอยุติการใช้ยา
- ใช้ยาแล้วรู้สึกอาการไม่ดีขึ้น

1



เปิดคลินิก กัญชาทางการแพทย์

3  กันยายน 2562

ประชุม  ติดตาม การด าเนินงาน การพัฒนาการใช้กัญชา ณ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สตูล

3  กันยายน 2562 3  ตุลาคม 2562

ดูงาน ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

7 ตุลาคม  2562

น าร่อง cannabis clinic

16 ตุลาคม  25621 พฤศจิกายน 2562

ให้สัมภาษณ์ 
สวท.สตูล  5.5  MHz 



ติดตามสถานการณ์การด าเนินงาน ทีม รพ.สตูล

10 ตุลาคม  62, 14 พฤศจิกายน 62 ,  26 ธันวาคม 62, และ 23 มกราคม 2563

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม   ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข 

 มกราคม 2563



1.ปัญหาของยาที่ยัง
ไม่ได้รับการสนับสนุน 
ท าให้โรงพยาบาลต้อง

จัดหาเอง 
บางครั้งไม่มียาจ่ายใน

วันที่เปิดคลินิก 
ต้องนัดคนไข้มารับยาอีก

ครั้ง
2.ผู้ป วยมาเข้าใจข้อบ่งชี้

และการใช้ยา

ปัญหา/อุปสรรคขยายการรักษาโดยเพิ่มกัญชาทางแพทย์แผนไทย  5 กพ. 2563



สาขา  โรคหัวใจ
Acute Coronary Syndrome : ACS

Goal

ลดการเสียชีวิต 
และ เพิ่มประสิทธิภาพ

การดูแลผู้ป วย
กลุ่มโรคเส้นเลือดหัวใจ

(เวลามาตรฐานการดูแล )



ร้อยละของผู้ป วยโรคหลอดเลือดหัวใจเสยีชีวิตต่อแสนประชากร  26 ต่อแสนประชากร
ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 62 – 31 ธันวาคม 62)

ร้อยละของผู้ป วย STEMI ที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาล หลังได้รับการรักษา

เป้าหมาย : ≤ 9 %เป้าหมาย : ≤ 10%



ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด

เป้าหมาย : ร้อยละ  5 

ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 62 – 31 ธันวาคม 62)



ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น
-การสนับสนุนและช่วยเหลือจากรพ.สงขลานครินทร์ในการรับrefer 
caseท าPCI

-การมีระบบFast Track ที่มีประสิทธิภาพ

- การท างานร่วมกันเป็นทีมของสหวิชาชีพ

ปัญหา/ข้อจ ากัด

1.ไม่มแีพทย์โรคหัวใจ+ไม่มีหน่วยบริการในจังหวัดที่สามารถท าการสวนหลอด
เลือดหัวใจได้ ( รพ.ที่สามารถท า PCI ซึ่งมีระยะทาง 100 กม. ใช้เวลาในการ
เดินทางอย่างน้อย 90นาที ร่วมกับข้อจ ากัดการใช้รถพยาบาลที่สามารถวิ่งได้ไม่
เกิน80 กม./ชม เกินเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือภายใน120นาที 

2.การให้ยาละลายล่ิมเลือดที่มากกว่า30นาที เนื่องจากรอconsultอายุรแพทย์
โรคหัวใจ ท าให้ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน (STEMI) ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนดได้  ป2ี562 ร้อยละ 7.81 ปี
2563 ร้อยละ 30

3. ผู้ป่วยยังขาดความรูเ้กี่ยวกับโรคหัวใจ ล่าช้าในการมารพ. ท าให้อาการ
รุนแรง และมีปัจจัยที่ส าคัญของการสูบบุหรีท่ี่ยังมีมาก

ข้อเสนอแนะ

- จัดสรรอายุรแพทย์โรคหัวใจ
- จัดตั้งหน่วยบริการที่สามารถท าการสวนหลอดเลือดหัวใจได้
- เคส Intermediate to High Risk NSTEMI เพื่อท าการฉีดสี หลอด
เลือดหัวใจภายใน 72 ชั่วโมง ควรมีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจนใน
ระดับเขต12  เพื่อให้สามารถด าเนินการได้
-คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน  เน้นการให้ความรู้อย่างจริงจัง 

ร้อยละของการให้การรกัษาผู้ป วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด          เป้าหมาย ร้อยละ 50
อัตราตายของผู้ป วยโรคกล้ามเนือ้หัวใจตายเฉียบพลนัชนิด STEMI                เป้าหมาย  ไม่เกินร้อยละ  



Goal

ลดอัตราตาย 
และ

เพิ่มประสิทธิภาพ
การดูแลรักษา

โรคหลอดเลือดสมอง

สาขา  โรคหลอดเลือดสมอง 

(Stroke)



อัตราตายของผู้ป วยโรคหลอดเลือดสมอง เป้าหมาย < 7%

ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 62 – 31 ธันวาคม 62)
ข้อมูลจาก HDC

ร้อยละอัตราตายของผู้ป วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) เป้าหมาย ≤ 25%

(7/132)(7/2 6)

( /2 ) ( /12) ( /2 ) ( /5) ( /6)

(6/36) (6/36)

( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / )



ร้อยละอัตราตายของผู้ป วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63-I69)

ร้อยละของผู้ป วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการ ไม่เกิน 72 ชม. ได้รับการรักษาใน Stroke Unit

ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 62 – 31 ธันวาคม 62)ข้อมูลจาก HDC

ร้อยละของผู้ป วยโรคหลอดเลือดสมองตบี / อุดตันระยะเฉียบพลัน ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม. 
ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า ภายใน 6  นาที  (door to needle time) เป้าหมาย ≥ 5 %

เป้าหมาย ≥ 4 % 

เป้าหมาย ≤ 5%



KPI 1. อัตราตายในผู้ป วยโรคหลอดสมอง <  7%
2. อัตราตายในผู้ป วยหลอดเลือดสมองแตก  < 25%
3. อัตราตายในผู้ป วยหลอดเลือดสมองตีบ < 5%

สถานการณ์

การเข้าถึงการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง  Stroke fast track 
- ไม่ทราบว่าอาการที่เป็นคืออาการน า
- ไม่ทราบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องรักษา ถ้ามา   

ทันเวลา 270 นาทีและได้ยาละลายล่ิมเลือดมีโอกาสหายเป็นปกติหรือความ
พิการลดลง

-จังหวัดสตูล มีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นเกาะ การคมนาคมล าบาก
- ไม่ได้ควบคุมปัจจัยเสี่ยง

ผลการด าเนินงาน

อัตราตายในผู้ป วยโรคหลอดสมอง =      3.40%
อัตราตายในผู้ป วยหลอดเลือดสมองแตก = 17%
อัตราตายในผู้ป วยหลอดเลือดสมองตีบ = 0.59%

จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

- การประชาสัมพันธ์สัญญาณเตือนยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางส่วนขาดยา รักษาไม่ต่อเนื่อง
- การใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินยังน้อย
- ขาดแพทย์ / พยาบาลเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง
- ขาดนักอัฐบ าบัด

มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินงาน/แก้ไขปัญหา ปี 2563 

- มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุข/ แก่ อสม. ผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 
- โครงการ หนึ่งศุกร์ หนึ่งมัสยิด หนึ่งวัด หนึ่งวันพระ
- รณรงค์การเข้าถึง STROKE FAST TRACK
- การบูรณาการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร ( HHC-IMC)

ผ่าน



KPI ร้อยละของผู้ป วยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่มีอาการ ไม่เกิน 72 ชม. ได้รับการรักษาใน Stroke Unit 

เป้าหมาย  > 40% 

สถานการณ์
- โรงพยาบาลสตูลเปิด stroke unit เมื่อ เมษายน 2561 
จ านวน   6 เตียง รองรับผู้ป วยโรคหลอดเลือดสมองทัง้ตีบ/
แตก  จ านวนผู้ป วยเฉลี่ย  45 คน/ เดือน
- อัตราการครองเตียง  70% มีการเตียงส ารองรองรบั 
stroke fast track 

ผลการด าเนินงาน
ผู้ป วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการ ไม่เกิน 
72 ชม.ได้รับการรักษาใน Stroke Unit=53.9%
(รายอ าเภอเมือง คือ 84.1)

จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

- Stroke unit ผ่านการรับรองคุณภาพ
- ด้านการจัดตั้งหอผู้ป วย
- รับผู้ป วยหลอดเลือดสมองตีบ/แตก
- การดูแลรวมในหอผู้ป วยอายุกรรมชายมาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินงาน/แก้ไขปัญหา 

ปี 2563 
- แยกหอผู้ป วย เป็น stroke unit 



KPI ร้อยละของผู้ป วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ / อุดตัน
ระยะเฉียบพลัน ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม. ได้รับการรักษา
ด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า ภายใน 6 นาที 
(door to needle time )

เป้าหมาย  > 50% 

สถานการณ์
1.พัฒนาระบบการให้ยาละลายลิ่มเลือด จากหอผู้ป วยหนักมาให้ยาทีER และ 
ให้ยาต่อเนื่องที่ stroke unit 
2.มีพยาบาลผ่านการอบรมการให้ยาละลายลิ่มเลือด +การดูแลผู้ป วยโรค
stroke
3.กรณีผู้ป วยส่งต่อจาก รพช จะมีการประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อ เตรียมการ
รองรับ  ทบทวนเมื่อเกิดอุบัติการณ์  ทบทวนระบบ 

ผลการด าเนินงาน
ผู้ป วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ / อุดตันระยะเฉียบพลนั ที่มี
อาการไม่เกิน 4.5 ชม. ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิม่เลือด
ทางหลอดเลือดด า ภายใน 6 นาที (door to needle 

time )  = 84.21

จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

- สามารถให้ยาได้ที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
- ข้อมูลไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินงาน/แก้ไขปัญหา ปี 2563 

- พัฒนาการซักประวัติและตรวจร่างกาย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน             -สามารถให้ยาได้ที่ รพช ละงู
- ให้ยาได้ที่ stroke unit                                                                -ซ้อมแผน / สถานการณ์จ าลอง



Goal

ลดการเสียชีวิต
เพิ่มประสิทธิภาพ

การวินิจฉัยและดูแล
ผู้ป วยภาวะติดเชื้อ

ในกระแสเลือด

สาขา การติดเชื้อในกระแสเลือด

SEPSIS



อัตราตายผู้ป วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired

ปีงบประมาณ  2563  เป้าหมาย < 28 %ปีงบประมาณ  61 – 62  เป้าหมาย  30 %

ข้อมูลจาก พื้นที่

ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 62 – 31 ธันวาคม 62)

41.63 44.44
37.7

0

20

40

60

ปีงบ 61 ปีงบ 62 ปีงบ 63

ข้อมูลจาก HDC



ร้อยละการได้รับสารน้ าอย่างน้อย 1,5   cc ใน 1  ชั่วโมง หลังการวินิจฉัย severve sepsis/septic shock  (ในกรณีไม่มีข้อห้าม)         เป้าหมาย > 90 %

ร้อยละการได้รับการดูแลแบบวิกฤต (level of care 2-3) ของ severe sepsis/septic shock ภายใน 3 ชั่วโมง       เป้าหมาย >30%

ปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 62 – 31 ธันวาคม 62)



KPI : อัตราตาย อัตราตายด้วย community aqiute sepsis น้อยกว่าร้อย 30 
สถานการณ์ 

-การทบทวนcase กระบวนการดูแลผู้ป วยไม่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน มีทั้งmiss + delay diagnosis ทั้งในรพช.และรพ.สตูล
-ผู้ป วยขาดความรู้ในการสังเกตอาการที่ต้องรีบมา
-รพ. เครือข่ายไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางในการดูแลผู้ป วย sepsis 
ตลอดจนการด าเนินของโรครุนแรงท าให้ผู้ป วยเสียชีวิตได้แม้ให้การ
รักษาที่เต็มที่แล้ว 
-case dead ในรพช. ผู้ป วยปฏิเสธการรักษา เนื่องจากผู้ป วยสูงอายุ 
มีโรคประจ าตัว นอนติดเตียง   

การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562

- พัฒนาstanding order ใช้ในโรงพยาบาลสตูล
- นิเทศติดตามการใช้SOS Score ในหน่วยงาน
- ทบทวน case dead ทุกเดือน

ผลการด าเนินงาน

- อัตราการใช้ standing order ร้อยละ 75
- อัตราการใช้ SOS Score ร้อยละ   
- อัตราการทบทวนcase dead ทุกเดือนร้อยละ 6 

มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินงาน/แก้ไขปัญหา ปี 2563 

- นิเทศและให้ความรู้หน้างานการดูแลผู้ป่วย sepsis ในโรงพยาบาล
สตูลโดยแพทย์อายุรกรรม
- นิเทศและให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยsepsis ในโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 
6 แห่ง โดยแพทย์อายุรกรรมและพยาบาลผู้จัดการโรค sepsis
- รับการนิเทศและให้ความรู้จากโรงพยาบาลแม่ค่ายคือโรงพยาบาล
หาดใหญ่
- จัดตั้งทีม RRT



กิจกรรมการด าเนินงาน
พัฒนา standing order sepsis 

นิเทศติดตามการดูแลผู้ป วย sepsis 

ทบทวน case sepsis                 

เป็นเข็มมุ่งโรงพยาบาล
ปี 2563 !!!



Goal

ลดการเสียชีวิต
เพิ่มประสิทธิภาพ

การเข้าถึง คัดกรอง ดูแล 
และ การจัดการผู้ป วยกลุ่ม

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

สาขา  อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

TRAUMA



ข้อมูลตวัชีว้ัด ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 62 – 31 ธันวาคม 62)
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ผลลัพธ์ ปีงบ 62 ผลลัพธ์ ปีงบ 63

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) 
ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1

(ทั้งท่ี ER และAdmit) < ร้อยละ 12 
(Trauma<12%, Non-trauma <12%)

11.63 5.  %
(15/255)

อัตราของผู้ป วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้การผ่าตัด  
ในโรงพยาบาลระดับ  S สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 6  นาที

> ร้อยละ    25
(6/24)

100%
(1/1)

อัตราของผู้ป วย triage level 1, 2 ที่มีข้อบ่งชี้ในการ Admit ได
รับ Admit ภายใน 2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 > ร้อย
ละ 6  

> ร้อยละ 6  5 .34
(1,553/3,  5)

66.47%
(7  /1,1 7)

อัตราตายผู้ป วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of 
severe traumatic brain injury) (รหัส ICD S 06.1 – S 06.9)

< ร้อยละ 45 8.82 (9/102) 14.29%
(1/7)

อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ  S ที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ (> 2  คะแนน)

>ร้อยละ     0/1=0% ผล
การประเมินไม่

ผ่าน

100%
(1/1)

จ านวนผู้ป วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non
trauma)

ลดลง  ร้อยละ 5 3,445 ลดลง 7.43%
(3,189/3,445)



ปัญหา/อุปสรรค

- ขาดข้อก าหนดที่ชัดเจนในการDoor to OR 

- หลังจากที่มีการวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยที่อยู่ในERเกิน 2 ชม. 
พบว่ากลุ่มโรคทางอายุรกรรมและ ศัลยกรรม จึงก าหนดให้มีแนวทางการ
ประกันเวลาการAdmit 

รถพยาบาลที่ใช้ในการส่งต่อส่งต่อผู้ป่วยเริ่มหมดอายุ
รพ.ละงูมีเครื่องCT แต่ยังไม่สามารถรับผู้ป่วยจากรพ.ทุ่งหว้าได้

- ระบบส่งต่อในเขต12 ทั้งในเรื่องการประสาน การรับcaseที่เป็นแนวทาง
เดียวกัน

- การใช้Thai referปัจจุบันไม่ เสถียร

- ขาดแคลนแพทย์ EP ศัลยกรรมประสาทและศัลยแพทย์ทั่วไป

- การเข้าถึงของผู้ป่วยในพื้นที่พิเศษ เช่น เกาะ

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการเพิ่มสมรรถนะทีมแพทย์และพยาบาล 
รพช. ATLS 

- กลุ่มผู้ป่วย Level 1, 2 ที่ต้อง Admit ควรจะรอผล
การวินิจฉัยต่าง ๆ ทีW่ard เพื่อลดความแออัด

- การก าหนดให้มAีctivate trauma team 

สนับสนุนความรู้ความสามารถด้านIT และโปรแกรม
ส าคัญเช่น excel ppt info

- ควรมีการ Training Intern Ultrasound อ่าน
Film

- ควรมีการแจ้งแนวทางให้แพทย์และผู้เกี่ยวข้อง
ทราบการประกันเวลาในผู้ป่วย Level 1 ,2  



อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ เป้าหมาย > ร้อยละ 5 > ร้อยละ    
ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 22.85 จงหวัดจัดให้ทุกอ าเภอมีการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมช
นกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ประชาชนทั่วไป ผู้ดูแลผู้ป่วย ขยายเครือข่ายในการแจ้งเหตุแล
ะช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ และให้มีความเข้าใจมีความรู้ในการแจ้งเหตุผ่า
นหมายเลข1669

ปัญหา/ข้อจ ากัด
- หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่บางอ าเภอมีปัญหาใน
การบริหารจัดการภายในจึงหยุดชะลอการปฏิบัติงาน
- หน่วยปฏิบัติการบางหน่วยผู้บริหารไม่ให้ออกปฏิบัติการนอก
พ้ืนที่
- การประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุผ่านหมายเลข1669 ยังไม่ทั่วถึง

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น
ผลการด าเนินงานประเมิน ECS ได้ร้อยละ 54.41 และ ร้อยละ 100

1.ทุกรพ.มีจุดคัดกรองผู้ป่วยและมีการคัดแยกโดยใช้ระบบ ED  triage มีการแบ่งโซนผู้ป่วยชัดเจนในห้องฉุกเฉิน

2.ทุก รพ.มีแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และมีการซ้อมแผนทุกปี รวมท้ังสาธารณภัย

3.มีการเปิด opd นอกเวลาทุก รพ.ตั้งแต่ เพ่ือลดความแออัดในห้องฉุกเฉิน

4.,มีการด าเนินการช่วยเหลือผู้ ณ.จุดเกิดเหตุทุก รพ.และอบต.ในพ้ืนท่ี

ปัญหา/ข้อจ ากัด
- ยังขาดแคลนแพทย์ EP และพยาบาล ENP ในทุก รพ.
- หน่วยงาน MER ของอบต.ยังมีไม่ครบทุกหน่วยในพ้นที่บางครั้ง
ต้องให้ รพ.ออบรับผู้ป่วยในพ้ืนที่ซึ่งไม่ช านาญทางอาจท าให้ล่าช้า
ในบางครั้ง
- รพ.ชุมชนยังไม่มีแพทย์เวรอยู่ประจ าในห้องฉุกเฉิน
- ทุก รพช.ยังไม่มีการปรับโครงสร้างในส่วนของประตู2ชั้นมีแต่ 
รพ.สตูลที่มีประตู 2ชั้น
- ทุก รพ.ยังไม่มีงานวิจัย มีแต่ CQI

ข้อเสนอแนะ

- จัดประชุมในระดับจังหวัดเรื่องการจัดสรรและเพิ่มแพทย์ EP 
- จัดสรรพยาบาลเข้ารับการอบรม พยาบาล ENP
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย

ร้อยละของประชากรเช้าถึงบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน เป้าหมาย >24%



ซ้อม EMS RALLY ร่วมประชุม และแข่งขันเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลช่วยเหลือผู้เจ็บป วยฉุกเฉิน 

15-16 ตุลาคม 2562

รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล เข้าร่วมฝึกซ้อมและแข่งขัน
ชนะเลิศความรู้และทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

6 พฤศจิกายน 2562

ประชุมชี้แจงและทบทวนคู่มือแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ 

12 ธันวาคม 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดแูลผู้ป วยอุบัตภิัยหมู่และการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ 
โรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2562 

18 ธันวาคม 2562

10-14 ตุลาคม 2562



อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติภัยหมู่และการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ โรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ

ให้สัมภาษณ์ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 166 

6 มกราคม 2563

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม   ติดตาม และประเมินผล

9 มกราคม 2563

โครงการพัฒนาระบบส่งต่อเครือข่าย จังหวัดสตูล 

9 มกราคม 2563

1  และ 23 ธันวาคม  2562



ประชุมรับทีมตรวจสอบการเปิดแหล่งฝึก EMT จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)   
ในการประเมินความพร้อม (Self Assessment Report : SAR)

15 มกราคม 2563

รับมอบหุ่นสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย อดีตคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้สนับสนุน

27 มกราคม 2563



Goal

เพิ่มร้อยละของผู้ป วย
ทีเ่ข้ารับการผ่าตัด

แบบ One Day Surgery
และพัฒนาระบบผ่าตัดใ

ห้มีคุณภาพ

สาขา  การผ่าตัดวันเดียวกลับ

One Day Surgery
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ร้อยละของผู้ป วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
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ปีงบประมาณ  2563 (1 ตุลาคม 62 – 31 มกราคม 63)

ปีงบ 61 – 62 เป้าหมาย > 2 % ปีงบ 63 เป้าหมาย 6 %

ภาพรวมจังหวัด อ าเภอเมือง

เป้าหมาย : ร้อยละ 6    ผลการด าเนินงาน 1  % : 60  ราย/ 4  เดือน
ข้อเสนอแนะ

- จัดตั้งศูนย์ ODS เต็มรูปแบบ
- เพ่ิมการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล กับ Hos xp ของโรงพยาบาล เพ่ือลดภาระงานในการคีย์
ข้อมูล
- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการผ่าตัดวันเดียวกลับให้กับประชาชน

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- การท างานเป็นทีม

- คุณค่า/ประโยชน์ของการด าเนินงานเกิดขึ้นทั้งต่อผู้รับและผู้ให้บริการ

นวัตกรรม : พัฒนาระบบ Post discharge surveillance  แผลผ่าตัด 
เชื่อมโยงเครือข่าย

ปัญหา/ข้อจ ากัด

- สถานท่ีในการให้ค าปรึกษาคับแคบ 
และยังไม่เป็นสัดส่วน
- จนท.ท่ีรับผิดชอบ ท างานหลาย
หน้าท่ี การลงข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน



ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพ
การจัดบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ 

(One Day Surgery : ODS)

  - 1  มกราคม 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป วย colorectal polypectomy แบบวันเดียวกลับ

14 พฤศจิกายน 2562



Goal

เพิ่มประสิทธิภาพ 
การคัดกรอง 

และการรักษาผู้ป วย
กลุ่มโรคมะเร็ง 3 กลุ่มหลัก

สาขา  โรคมะเร็ง

CANCER



ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 62 – 31 มกราคม 2563)
ร้อยละของผู้ป วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์     เป้าหมาย : ≥ 70%

ร้อยละของผู้ป วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์          เป้าหมาย : ≥ 70%
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อ าเภอเมือง และภาพรวมจังหวัด



KPI : ร้อยละผู้ป วยมะเร็ง 5 แรกได้รับการรักษาภายในเวลาทีก่ าหนด
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย:
ร้อยละของผู้ป วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์>70%
ร้อยละของผู้ป วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา6สัปดาห์>70%
ร้อยละของผู้ป วยที่ได้รับการรักษาด้วยฉายแสงภายในระยะเวลา6สัปดาห>์60%

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปีงบ 2562

1.ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านเกณฑ์เนื่องจากฟังผลเร็วขึ้น ให้
ข้อมูลการรักษาและประเมิน2Q 9Qหลังฟังผลทันทีโดย case manager
2.เพิ่มช่องทางพิเศษกรณีตัดสินใจรักษา
3.แพทย์ท่ีรักษา สามารถconsult ได้ตลอด

- การเข้าถึงการรักษาด้วยรังสีรักษา ไม่มีผู้ป วย

จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

-มีแพทย์เฉพาะทางจากรพ.เขต12มาช่วยผ่าตัด

-ไม่มี Onco Med ผู้ป่วย High risk ต้องrefer รพ.
หาดใหญ่,รพ.มอ.,พยาบาลเฉพาะทางมะเร็งมี1คน 

มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินงาน/แก้ไข
ปัญหา ปี 2563 

- จัดทีมเยี่ยมบ้านพร้อมจิตอาสากรณีปฏิเสธการรักษา
- แจกแผ่นพับการดูแลตนเองหลังผ่าตัดและหลังให้เคมีบ าบัด
- HHC ในเคส High Risk
- ส่งพยาบาลเรียน4เดือน



ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
การป้องกันและรักษาโรค มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม และมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล  (คัดกรอง 3 มะเร็ง)

1 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมการตรวจคัดกรอง 3 มะเร็ง (มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งล าไส้ใหญ่  มะเร็งเต้านม)
พื้นที่จังหวัดสตูล (คัดกรอง 3 มะเร็ง)  เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป วยท่ีเตรียมส่องกล้อง 

และผู้ป วยตรวจ Uroflow

2 พฤศจิกายน 2562

จัดโครงการการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง พื้นที่จังหวัดสตูล ครั้งที่ 3
(มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งล าไส้ใหญ่  มะเร็งเต้านม) พื้นที่จังหวัดสตูล

 ธันวาคม  2562

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและรักษา
โรคมะเร็ง (มะเร็งเต้านม, 

มะเร็งล าไส้ใหญ่ และมะเร็งต่อมลูกหมาก พื้นที่จังหวัดสตูล  
โดยการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ (Colonoscope)

1 ธันวาคม  2562



Goal

พัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลระดับ M และ F 
ในจังหวัดที่ให้การบริการ

ฟื้นสภาพระยะกลาง
แบบผู้ป วยใน  

(intermediate bed/ward)

สาขา  การบริบาลฟื้นฟู
ผู้ป วยระยะกลาง

INTERMEDITE CARE



จังหวัด
ปี 61 ปี 62

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

จ.สตูล 50 6/6 100 50 6/6 100

ตัวชี้วัด Mo.6 : ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M ,F ที่ให้บริการการฟื้นฟูสภาพในระยะกลาง
แบบผู้ป วยใน Intermediate Bed/ward เป้าหมาย  50%

สถานการณ์

ในปีงบประมาI 2562 ในจังหวัด
สตูลมีผู้ป่วย IMC ทั้งหมด 273
ราย เป็นผู้ป่วยStroke ร้อยละ
80.5, Traumatic brain injury 
ร้อยละ 16.4 และ Spinal 
cord injury ร้อยละ 2.9
ผู้ป่วยเหล่านี้ได้กลับไปฟื้นฟูต่อ
ในโรงพยาบาลชุมชน โดยได้รับ
บริการฟื้นฟูในรูปแบบ IPD, 
OPD และ เยี่ยมบ้าน 



ตัวชี้วัดรอง : 
ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel Index 

< 15 รวมทั้งคะแนน Barthel Index  > 15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง
และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel Index = 20 

ภาพรวมจังหวัดสตูล แยกรายอ าเภอ
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เมือง ควนโดน ควนกาหลง มะนัง ทุ่งหว้า ท่าแพ ละงู



ร้อยละของผู้ป วย IMC ได้รับการฟื้นฟูแบบผู้ป วยใน
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67.7
ครอบคลุม

• มีนักกิจกรรมบ าบัด 1 คน และพยาบาลฟื้นฟูสภาพ 4 เดือน 1 
คน ยังไม่มีนักอรรถบ าบัด นักกายอุปกรณ์
• ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ยังมีไม่ทั่วถึงต่อการบริบาลฟื้นฟู เช่น 
Hand function training set, ADL training set, Balance 
board, Parapodium, Visual feedback mirror 

เข้าถึง
• จ านวนวันนอนเพ่ือฟื้นฟูสมรรถภาพน้อย 

คุณภาพ

• การส่งต่อข้อมูลและการติดตามข้อมูลตั้งแต่
ระดับจังหวัดจนถึงระดับชุมชนยังไม่
เชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด ยังไม่มีระบบ
ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง

ปัญหา/อุปสรรค



Goal

1. เพิ่มการคัดกรองโรคไต
ในกลุ่มผู้ป วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง

2.ชะลอการเสื่อมของไต
โดยใช้อัตราการลดลงของ 

eGFR ในผู้ป วยโรคไต

สาขา  โรคไต

KIDNEY



ร้อยละของผู้ป วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR< 4ml/min/1.73m2/yr เป้าหมาย  66%
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ปีงบ 6 ปีงบ 61 ปีงบ 62 ปีงบ 63

ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 62 – 31 มกราคม 63)

ร้อยละของผู้ป วย DM และ HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง              เป้าหมาย ≥ 4 % 

ภาพรวมจังหวัด

ข้อมูลจาก HDC

ภาพรวมจังหวัด



สถานการณ์
- มี CKD Clinic ในสถานบริการ
ตั้งแต่ระดับF2 ขึ้นไป   100%

- มทีีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรัง (รพ.มะนังไม่มีนัก
โภชนาการ)

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

-มีแนวทางในการดูแลและระบบการส่งต่อตามศักยภาพหน่วยบริการ

-มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร โดยใช้ระบบ Line  application

-มีกิจกรรมการรณรงค์เพื่อชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป วยกลุ่มเสี่ยง ในกิจกรรม
วันไตโลกทุกปี (11 มีนาคม63)

-มีนวตกรรม “ประสิทธิภาพการจัดขนส่งน้ ายาล้างไตพื้นท่ีเกาะ จ.สตูล”
ระหว่างด าเนินการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ “ Safety  save  cost”

ปัญหา/ข้อจ ากัด

-ไม่มีอายุรแพทย์โรคไต

-ขาดแคลนเครื่องตรวจ Microalbuminuria ,เครื่องวัดความ
ดัน,เครื่องตรวจน้ าตาล เพื่อติดตามเยี่ยมบ้าน ในรพสต.

-ขาดการติดตามนิเทศเครือข่าย

ร้อยละของผู้ป วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 l/min/1.73m2/yr เป้าหมาย 66%

ร้อยละของผู้ป วย DM และ HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง              เป้าหมาย ≥ 4 % 
สถานการณ์

- มีการคัดกรองในสถานบริการทุก

ระดับตั้งแต่ รพสต.ตั้งแต่ไตรมาส 1

และต่อเนื่องไตรมาส 2

- พบปัญหาการคัดกรองไม่
ครอบคลุมตามเงื่อนไข

- เช่น DM ตรวจ

creatinine + urine protein

ปัญหา/ข้อจ ากัด

-ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เช่น 
การส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการตามระยะเวลาก าหนด 
การให้ยา
-สังคมเกษตรกรรม ซื้อยารับประทานเอง ไปพบแพทย์ที่
คลินิก และรับประทานสมุนไพร รับการรักษาไม่
ต่อเนื่อง
-ขาดการน าข้อมูลการคัดกรองมาวางแผนในการพัฒนา
เนื่องจาก งบประมาณและอัตราก าลัง

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

-มีพยาบาลCM ในรพ.ตั้งแต่
ระดับ F2 ขึ้นไปทุกแห่ง

-มีแนวทางในการดูแลและระบบ
การส่งต่อตามศักยภาพหน่วย
บริการ

ข้อเสนอแนะ

--ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ทีมสหวิชาชีพ ในรพช.
F2 ขึ้นไป ทุกแห่ง



ประชุมกิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน (ไตด-ีช่วยไตวาย)

  ตุลาคม 2562

ร่วมประชุมติดตามการด าเนินงานผลการคัดกรองผู้ป วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  อัตราการชะลอการเสื่อม

ของโรคไต ชี้แจงกิจกรรมวันไตโลก ประจ าปีงบประมาณ 2563 และ Workshop การล้างไต

14 มกราคม 2563

1  ตุลาคม 2562

ประชุมปรับระบบการดูแลผู้ป วยโรคไตเรื้อรัง แม่ข่าย : ลูกข่าย



Goal

1.ร้อยละของโรงพยาบาล
ทีม่ีการพัฒนาระบบบริการให้
มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

2.ร้อยละของโรงพยาบาล
ท่ีมีระบบการจัดการ AMR 

อย่างบูรณาการ 

สาขา  การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

(RDU)



ทุ่งหว้า มะนัง

ละงู ควนกาหลง

ท่าแพ ควนโดน

เมือง

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2563 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลงาน ผลการประเมิน

RDU ขั้น 1 100% (7 รพ.) 100% (7 รพ.) 100% (7 รพ.)
บรรลุเป้าหมาย

RDU ขั้น 2 50% (4 รพ.) 44% (4 รพ.) 14.29% (1 รพ.)

ไม่บรรลุ
เป้าหมายRDU ขั้น 3 20% (2 รพ.) 15% (2 รพ.) 14.29% (1 รพ.)

RDU ขั้นที่ 3

RDU ขั้นที่ 2
RDU ขั้นที่ 1

ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
เกณฑ์ ผ่าน RDU small success ไตรมาส 1

KPI ขั้น 2 RUA สตูล ละงู ควนโดน ควนกาหลง ทุ่งหว้า ท่าแพ มะนัง

URI. รพท ≤ 30%
รพช ≤ 20%

37.8% 16.62% 17.78% 13.97% 20.00% 19.16% 16.67%

AD ≤ 20% 36.74% 18.18% 18.04% 23.43% 16.91% 17.04% 27.92%

FTW ขั้น2 ≤ 50%
ขั้น3 ≤ 40%

46.74% 59.60% 37.71% 45.87% 65.17% 52.95% 50.53%

APL ขั้น2 ≤ 15%
ขั้น3 ≤ 10%

17.57% 0% 0% 0% 6.67% 0% 0%



ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- ระดับจังหวัด: ทีมงานเข้มแข็ง การคืน
ข้อมูล วิเคราะห์หาสาเหตุ ลงพื้นที่
ติดตามและแก้ไขปัญหา

- รพ.สตูล/รพ.ควนกาหลง/รพ.ละงู: การ
พัฒนาระบบแจ้งเตือน (pop-up) ช่วย
ระวังการสั่งจ่ายยาในกลุ่มผู้ป วยโรคไต 
โรคตับ หญิงตั้งครรภ์ รายการยานอก
บัญชี (NED) เป็นต้น

ปัญหา/ข้อจ ากัด

-การขาดความตระหนักรู้ของ
ประชาชนต่อการใช้ยาและการ
ดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อ
เจ็บป วย

-ข้อมูลตัวชี้วัดของโรงพยาบาล
ในHDC ไม่ตรงกับโปรแกรมที่
ใช้ในการดึงข้อมูลของ
โรงพยาบาล 

ข้อเสนอแนะ

-สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ผู้มา
รับบริการเรื่อง RDU อย่างต่อเนื่อง

-การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสม ดึงดูดน่าสนใจ ง่ายต่อ
การเข้าใจ เข้าถึงประชาชน

-พัฒนาโปรแกรมกลางเป็นหนึ่ง
เดียวให้สามารถดึงข้อมูลที่สมบูรณ์
- เน้นใช้ HDC เป็นหลัก



ตัวชี้วัดหลัก       ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ
เกณฑ์ AMR Small success รอบ 6 เดือน ระดับ Intermediate ไม่น้อยกว่าร้อยละ9 

และการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลง ร้อยละ5 เมื่อเทียบปีปฏิทิน 2561

ผลการด าเนินการ

รพท.สตูล ด าเนินงานได้
ระดับ intermediate
(Score 338 คะแนน)

(ผ่าน)

อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดลดลงจากปี
ปฏิทิน 2561 
ร้อยละ23.05 

(ผ่าน)
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะ

- ความรู้ความสามารถด้าน AMR ของบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องยังไม่สมบูรณ์
- งบประมาณด้านการจัดการระบบ AMR ในเชิง
โครงสร้าง/อุปกรณA์MRยังคงมีจ ากัดตามการจัดสรรงบ
ฯ และเงินโรงพยาบาลท่ีมีจ ากัด

- เพ่ิมทักษะการวิเคราะห์และประเมิน  ระบบให้เป็น
รูปธรรม
(การสรุปผล/บันทึกรายงาน)
- การเช่ือมต่อโปรแกรม MLab กับ HosXp มีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง อาจพิจารณาโปรแกรมอื่นแทน MLab เพ่ือให้
สามารถเชื่อมต่อได้ท าให้การวางระบบ หรือส่งต่อข้อมูลมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

AMR

สถานการณ์

โรงพยาบาลเป้าหมาย      1 แห่ง คือ รพ.
สตูล
มีระบบการจัดการ AMR ด าเนินงาน
ตาม 5 กิจกรรม

ทุ่งหว้า มะนัง

ละงู ควนกาหลง

ท่าแพ ควนโดน

เมือง



Goal

ประชาชนเข้าถึงบริการ
การแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก
(เป้าหมายร้อยละ 22 )



ร้อยละของผู้ป วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง

ปีงบ 62 เป้าหมาย ร้อยละ 1 .5

ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 62 – 31 มกราคม 63)

ปีงบ 6  – 61 เป้าหมาย ร้อยละ 1 .5

ข้อมูลจาก HDC

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

-มีการขับเคลื่อนนโยบายผ่านทางคณะท างานพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับจังหวัด
-มีการติดตามอย่างสม่ าเสมอโดยผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด 
-มีการอนุมัติให้ใช้งบงบประมาณจัดสรรเป็นค่ายาสมุนไพรให้กับโรงพยาบาลละงู
ซ่ึงผลิตยาสมุนไพรให้ทุกโรงพยาบาล 

ปัญหาและอุปสรรค
ขวัญก าลังใจและการบรรจุต าแหน่งของ
แพทย์แผนไทย



ยุทธศาสตร์ : บริการเป็นเลิศ
สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ข้อมูล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มกราคม  2563

เป้าหมาย : ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทและการแพทย์ทางเลือก (เป้าหมายร้อยละ 22 )

Situation/
Baseline

สถานการณ์
/ข้อมูล พฐ

Key 
Activity
กิจกรรม

หลัก

1.ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการแพทย์
แผนไทยฯ
2.ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
3.การนิเทศติดตามประเมินผล
4. ส่งเสริมให้จัดบริการเน้น 4 โรคหลักและการให้บริการกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย

1.การเฝ้าระวังคุณภาพของยาสมุนไพรที่ผลิตและใช้ในสถานบริการ
2.การให้ความรู้ ข้อควรระวังและติดตามรายงานไม่พึงประสงค์จาการ
ใช้ยาสมุนไพร (กัญชา)
3.การประชุมเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูก/แปรรูปสมุนไพรเพื่อใช้ในการ
ผลิตยา

1.การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน/การวิจัย
ระหว่างสถานบริการต่างๆในจังหวัด
2.การจัดประชุมเครือข่ายหมอพื้นบ้านและภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานการแพทย์แผนไทยฯ
3.การจัดนิทรรศการในงานประจ าปีของจังหวัด/ภาค

Small 
Success

Strategy
มาตการ

KPI No.

Target 
/

1.สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและระบบบริการการแพทย์
แผนไทยเพื่อการขับเคลื่อนงาน

2.พัฒนาคุณผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบ
บริการ

Strategy 3

3.การประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จังหวัดสตูลมีผลการด าเนินงานในภาพรวมผู้ป วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 5 -61ได้ร้อยละ1 . 4 , 1 . 2 และ 24.3  ในปี 62 ได้ตัดการส่งเสริมสุขภาพออกจากการนับ
ผลงาน ตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 1 .5 จังหวัดสตูลท าผลงานได้ร้อยละ 21. 1 แต่เม่ือพิจารณาผลงานราย คปสอ. พบว่า คปสอ.มะนังมีผลการด าเนินงานเพียงร้อยละ 17.34 และในปี63 จะมีการจัดให้บริการ
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

Small success ไตรมาส 1
๑.มีระบบบริหารจัดการยาสมุนไพรใน
จังหวัด
๒.มีการจัดท า CPG ในหน่วยบริการ
๓.มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

Small success ไตรมาส 2
1.อบรมความรู้เรื่องยาสมุนไพรและวาง
ระบบการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา
2.จัดงานนิทรรศการร่วมในงานประจ าปี/
งานมหกรรมภาค

Small success ไตรมาส 3
1.รพ.และรพ.สตท่ีมีแพทย์แผนไทย ผ่าน
มาตรฐาน รพ.สส.พท ในระดับดีเย่ียม ร้อย
ละ 100
2.มีข้อมูลผู้ปลูกสมุนไพร/ต ารายา/หมอ
พื้นบ้านทุกอ าเภอ

Small success ไตรมาส 4
1.ประชาชนเข้าถึงบริการฯร้อยละ 22
2.ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ฯอย่าง
น้อย รพ. ละ 1โครงการ
3.มีงานวิจัย R2R CQI หรือนวตกรรมอย่าง
น้อย รพ.ละ1 เร่ือง



1. มีระบบบริหารจัดการยา
สมุนไพรในจังหวัด
2. มีการจัดท า CPG ในหน่วย
บริการ
3. มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร



Goal

ลดอัตราตาย
ของทารกแรกเกิด

อายุ ≤ 2  วัน 

สาขา  ทารกแรกเกิด

NEW  BORN



ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 62 – 31 มกราคม 63)
อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ 2  วัน 

ปีงบ 62 เป้าหมาย : < 3.  ต่อ 1,   ทารกเกิดมีชีพ
ปีงบ  63  เป้าหมาย : < 3.75 ต่อ 1,   ทารกเกิดมีชีพ

ปัญหา/ข้อจ ากัด

ผลจากการทบทวน case ร่วมกันระหว่างทีมสหวิชาชีพพบว่า 
มีทารกเสียชีวิตทั้งหมด 4 ราย 
Case Preterm 2 ราย เนื่องจากมารดาต้ังครรภ์ไม่พึงประสงคแ์ละ Case Severe BA 2 ราย

ภาพรวมจังหวัด

รายอ าเภอ



สถานการณ์

• ในปี 2561 พบว่าส่วน
ใหญ่ทารกเสียชีวิตจาก 
Preterm LBW และ 
PPHN

• ในปี 2562 พบว่าส่วน
ใหญ่ทารกเสียชีวิตจาก 
Case Anomaly และ 
Severe BA 

การด าเนินงานที่ผ่านมา

• -ป้องกันหรือยับยั้งการเกิด 
Preterm  โดยบูรณาการกับสูติ
แพทย์ในการให้ยาป้องกันยับยั้ง 
และกระตุ้นการท างานของปอด
ทารก

• -มีระบบการรับ Refer มารดาที่มี
ภาวะเสี่ยง มาคลอดกับสูติแพทย์

• -ป้องกันทารกพิการ
• -คัดกรองโรคหัวใจ คิดเป็นร้อยละ 

1  
• -ลงนิเทศหนา้งานโดยกุมารแพทย์ 

ปีละ 1 ครั้ง (นิเทศ ER , OR ,LR , 
NICU และ PP คิดเป็นร้อยละ   

ปัจจัยความส าเร็จ

• ความร่วมมือร่วมใจ
ระหว่างทีมสูติแพทย์และ
กุมารแพทยใ์นการดูแล
มารดาตั้งแต่ตั่งครรภ์และ
การดูแลทารกหลังคลอด



Goal

1.ผู้ป วยยาเสพติดเข้ารับ
การบ าบัดรักษาและติดตาม

ดูแลต่อเนื่อง
2. ผู้ป วยยาเสพติด

กลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง
ได้รับการประเมิน บ าบัดรักษา
และติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ

ตามระดับความรุนแรง
อย่างต่อเนื่อง



ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล เมือง ควนโดน ควนกาหลง ละงู ท่าแพ ทุ่งหว้า มะนัง ภาพรวมจังหวัด
1 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้า

บ าบัดรักษาและติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 
ปี หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 
(Retention Rate)
(เป้าหมาย ร้อยละ 50)

เป้าหมาย 138 13 14 67 67 14 27 340
ผลงาน 112 12 3 41 51 12 25 246

อัตรา/ร้อยละ 81.16 92.31 21.43 61.19 76.12 85.71 55.56 72.35

2 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อ
ความรุนแรงได้รับการประเมิน 
บ าบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือ
ตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง
(เป้าหมาย ร้อยละ 60)

เป้าหมาย 2 1 0 1 1 0 0 5
ผลงาน 2 0 0 1 1 0 0 4

อัตรา/ร้อยละ 100 0 0 100 100 0 0   



ระบบสมัครใจ  %

ระบบบังคับบ าบัด   %

ระบบต้องโทษ 3%

ระบบการบ าบัดรักษา

ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบ าบัด ระบบต้องโทษ



KPI 1.ร้อยละของผู้ป วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate(เป้าหมายร้อยละ 50)
2.ร้อยละของผู้ป วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บ าบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่าง

ต่อเนื่อง (เป้าหมายร้อยละ 60)

สถานการณ์
จ านวน 1,271 ราย 
สมัครใจ 198 ราย บังคับบ าบดั  713 รายต้องโทษ 209 ราย 
ประเภทยาเสพติด 1.ยาบ้ามากที่สุด คิดเป็น 68.84 % 
2.พืชกระท่อม 17.62% 3.กัญชา 7.24 % % 
อายุ18-24 ปี ร้อยละ 33.60
อายุ 12 -17 ปี ร้อยละ 14.95
ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ  31.31
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 29.90

ผลการด าเนินงาน

- ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และ 
ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)  
ร้อยละ 72.35
- ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติกลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงไดรับ
การประเมิน บ าบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตาม
ระดับความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง  ร้อยละ 80

จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

การลงข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินงาน/แก้ไขปัญหา
ปี 2563 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการาจัดการข้อมูลปีละ 3 ครั้ง



ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าเเผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

7 มกราคม  2563



ลดความแออัด

ลดระยะเวลารอคอย
SMART HOSPITAL



คิวรับยา
ล าดับคิว



SCAN  QR  CODE

Click เพื่อเปิด link

Click เห็นด้วยและเชื่อมต่อ

Click Line Notify

Click  เปิด Line

เชื่อมต่อ
กับโรงพยาบาลสตูลแล้ว

1

2

4

5

6

7

3
Click log-in with Line app



แจ้งเตือนนัดล่วงหน้า

แจ้งเตือนล าดับคิว

แจ้งเตือนคิวรับยา

คิวตรวจ





ระยะเวลารอคอย ก่อน-หลัง ใช้ kiosk

กดคิว(แบบเดิม) - คัดกรอง 16 ส่งตรวจ ( KIOSK)    9
คัดกรอง –คัดกรองเสร็จ 13 12

ระยะเวลารอคอยแพทย์ตรวจ 2 20
พบแพทย์ - ตรวจเสร็จ 3 4

ระยะเวลาให้ค าแนะน าหลังตรวจ  8
ระยะเวลารอรับยา 14 12

ระยะเวลากดคิว - พบแพทย์ 52 45
ระยะเวลากดคิว - รับยา 75 65

ก่อนใช้ระบบ KIOSK ช่วง ต.ค. 61 ถึง ก.ค.62 หลังใช้ระบบ KIOSK ถึง ม.ค.63 

ข้อมูลจาก : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

15

15

3 

3

12

15

6 

  



ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี256 ปี2561
ปี2562

(ก.ย.)

ระยะเวลารอคอยที่ OPD 90 นาที 74.75 67.92 67.75

ร้อยละความพึงพอใจ
ผู้ป วยนอก

> 85  7. 3 78.6 83.52

การพัฒนาอื่น ๆ
1.มีคลินิกรุ่งอรุณ / คลินิกสนธยา และคลินิกพิเศษเฉพาะทาง
2.ลดขั้นตอนบริการมีการกระจายผู้รับบริการไปยังรพ.สต.ใกล้บ้าน
3.ระบบส่งต่อข้อมูลและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รพ.สต.และมีการ
ส่งต่อผู้ป วยไปยัง PCU /รพ.สต 
4. เชิงรุกจิตอาสาเพื่อการเข้าถึงระบบคิวออนไลน์
5.Scan QR code MOPH connect (คิวออนไลน์ผ่านมือถือ)

คลินิกพิเศษ
เฉพาะทาง



สรุปผลการด าเนินงาน Service Plan  
ปีงบประมาณ 2563

(1 ตุลาคม 2562 – 31 มกราคม 2563)



Service plan  ปีงบ  63 (1 ตุลาคม – 31 มกราคม 63)

สาขา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์

1. โรคหัวใจ - อัตราตายในโรงพยาบาลของผู้ป วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (ไม่เกินร้อยละ  )

- ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด (ร้อยละ 5 )

5%

30%

2. อุบัติเหตุและฉุกเฉิน - อัตราการเสียชีวิตของผู้ป วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24ชั่วโมง ( 5.  %

3. ทารกแรกเกิด - อัตราตายทารกแรกเกิด < 2  วัน < 3.7 ต่อ 1,    ทารกแรกเกิดมีชีพ 3.4%

4. ตา - ร้อยละของผู้ป วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน  (ร้อยละ 85) 88.63%

5. สุขภาพจิตและจิตเวช - อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร)

- ร้อยละของผู้ป วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ( ร้อยละ 55)

2.5%

73. 2%

6. ODS - ร้อยละของผู้ป วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery (ร้อยละ 6 ) 100%

7. แพทย์แผนไทยและแพทย์

ทางเลือก

- ร้อยละของผู้ป วยนอกได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์

ทางเลือก (ร้อยละ 19.5)

2 .  %

 . กุมารเวชกรรม - อัตราป วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทยอายุ 1 เดือน – 5 ปีบริบูรณ์ ( < 10 % ) 0(0/642)

 . สูติกรรม - อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด  ร้อยละ   %

1 . ศัลยกรรม - ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ 16. 4%



สาขา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์

11. ปฐมภูมิ - ร้อยละของประชาชนในอ าเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้

ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ร้อยละ 4 

- ร้อยละของผู้ป วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ร้อยละ 7 

-ร้อยละของอ าเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)ที่มีคุณภาพ (6 %)

-ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

--ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)

ผ่าน

12.. การใช้ยาอย่างสมเหตมผล 

(RDU)

-ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

-ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ

ขั้น 2,3

AMR

13. การดูแลแบบประคับประคอง

(Palliative Care)

-ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการต่างๆ ด้วย strong opioid  medication ในผู้ป วย ประคับประคองอย่างมี

คุณภาพ (40)

51.3

14. โรคไม่ติดต่อ : Stroke - อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) 3.4%

15. โรคไม่ติดต่อ : DM  HT - ร้อยละของผู้ป วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมได้ (40) 14.4 %

- ร้อยละของผู้ป วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ (50) 16.3%

- ร้อยละของผู้ป วยเบาหวานความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) 67.62%

Service plan  ปีงบ  63 (1 ตุลาคม – 31 มกราคม 62)



สาขา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์

16. มะเร็ง - ร้อยละของผู้ป วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥70%
- ร้อยละของผู้ป วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥70%
- ร้อยละของผู้ป วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥60%

84.2%

50%

ไม่มีผู้ป วย

17. ออโธปิดิกส์ - อัตราผู้ปู วย Refracture Prevention  ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง (เป้าหมาย >30%) 33

1 . ไต - ร้อยละของผู้ปุวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr(มากกว่า 66%) 67.2 %

1 . สุขภาพช่องปาก - ร้อยละ 60 ของ รพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ(ร้อยละ 60)

- อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 53)

1.69

15.88

2 . อายุรกรรม - อัตราการเสียชีวิตจากภาวการณ์ติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (น้อยกว่าร้อยละ 28) 26.34%

21. การรับบริจาคและการปลูก

ถ่ายอวัยวะ

- จ านวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป วยสมองตายมากกว่าหรือเท่ากับ1 ราย :100 hospital death

- จ านวนผู้บริจาคดวงตาจากผู้ป วยสมองตายมากกว่าหรือเท่ากบั 5 ราย :1   hospital death

0%

0%

22. Intermediate Care - ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป วยใน 100%

23. ยาเสพติด - ร้อยละของผู้ป วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ป (Retention Rate)  ร้อยละ 5
- ร้อยละของผู้ป วยยาเสพติกลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงไดรับการประเมิน บ าบัดรกัษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดบัความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  
ร้อยละ 6 

72.35%

80%

24. การใช้กัญชาทางการแพทย์ - จ านวนคลินิกการให้บริการกญัชาทางการแพทย์น าร่อง 1

25. TB - อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85  (Success ) 80%

Service plan  ปีงบ  63 (1 ตุลาคม – 31 มกราคม 63)



Goal

1. ผู้ป วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงที่ควบคมุได้

2. ผู้ป วยเบาหวานความดันโลหิตสูง
ทีข่ึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน

โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด(CVD Risk) 

สาขา  โรคไม่ติดต่อ 

(NCDs : DM HT)



ปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม – 31 มกราคม 2563)
ร้อยละของผู้ป วยโรคเบาหวานที่ควบคมุได้              เป้าหมาย ≥ 40%

ข้อมูลจาก HDC

ร้อยละของผู้ป วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้         เป้าหมาย ≥ 50%



ปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม – 31 มกราคม 2563)
ร้อยละของผู้ป วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk)               เป้าหมาย ≥ 80%

ข้อมูลจาก HDC

ปัญหา/ข้อจ ากัด

- ระบบ  ฐานข้อมูล  ยังไม่เป็นปัจจุบัน 
- จนท. ขาดทักษะการ empowerment 
- แนวทางปฏิบัติ และแนวทางการยังไม่

เชื่อมโยงทั้งเครือข่าย 
- ยังขาดการติดตามตาม กระบวนการ NCD 

clinic Plus  อย่างสม่ าเสมอ

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
โดยคณะกรรมการ NCD  board  อย่าง
สม่ าเสมอ
- ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ และแนวทาง
การส่งต่อ ทั้งเครือข่าย
- จัดตั้งทีมนิเทศ NCD clinic Plus  ระดับ
จังหวัด

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- การประชุม เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

- การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ เรื่องDm/HT ทั้งจังหวัด 

- การนิเทศติดตาม 



15 ตุลาคม 2562

ประชุมการดูแลตนเองของผูป้่วยเบาหวานเมื่อได้รับยาอินสุลิน
คลินิกเบาหวาน  โรงพยาบาลสตูล จัดกิจกรรม 

One Stop Service 

6 – 1 มกราคม 2563

จัดประชุม Hypertension Management 2019

17 มกราคม 2563 2 -2 มกราคม 2563

จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิต



Goal

การค้นหาผู้ป วยวัณโรครายใหม่
และ

การรักษาต่อเนื่องจนหาย



treatment coverageจ.สตูล  ปี  2563 ( 153/ แสน ปชก.)
พื้นที่ ประชากร เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมืองสตูล 114,791 176 26 14.6

ควนโดน 26,725 39 1 2.4

ควนกาหลง 35,055 52 4 7.4

ท่าแพ 29,459 43 2 4.4

ละงู 72,534 107 6 5.4

ทุ่งหว้า 24,188 36 0 0

มะนัง 18,312 27 7 25

จังหวัด 321,064 476 46 9.4

โรงพยาบาล จ านวน

สตูล 19

ละงู 5

ควนกาหลง 4

ท่าแพ 1

ทุ่งหว้า 0

ควนโดน 1

มะนัง 6

จังหวัด 36

กิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อน

1.พัฒนาระบบสง่ต่อผู้ป วยไปยังพื้นทีเ่พ่ือการดูแลที่เข้าถึงข้อมูลมากขึ้น
2.กรุ๊ปไลน์ DOT Diary โดยภาพถ่ายรายวัน แยกรายอ าเภอ
3.ภารกิจพิชิต TB (การติดตามข้อมูลและทบทวนปัญหาทุก พฤหัส ที่ 2 และ 3 ของเดือน  ด้วยทีม TB Clinic

4.เพ่ิมความเข้มข้นของ case management team ในการดูแลผู้ป วยที่มีปัญหาในการรักษา
5.เป็นวาระในการประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการบริหารและประเมินผลฯระดับจังหวัด

ปัญหา

- การตายจากผู้ป วยที่มีโรคร่วม/สูงอายุ
- อัตราการพบ/ขึ้นทะเบียนผู้ป วยวัณโรคน้อย/ช้า
- การคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม



สถานการณ์วัณโรค จ.สตูล ส าหรับการตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2563

ปี 2559 2560 2561 Co 1-2/2562

โรงพยาบาล ทะเบีย
น

suscess ทะเบีย
น

suscess ทะเบีย
น

suscess ทะเบีย
น

suscess

.สตูล 86 74 88 74 78 70 39 36

ควนโดน 9 9 9 9 17 17 6 4

ควนกาหลง 14 13 13 11 21 19 6 6

ท่าแพ 19 16 14 10 14 13 8 8

ละงู 30 28 53 49 41 36 16 15

ทุ่งหว้า 12 11 9 8 9 7 8 8

มะนัง 14 13 8 8 16 17 5 3

จังหวัด 184 164 194 169 197 178 88 80

ปี 2559 2560 2561 2562

โรงพยาบาล Estimat
e

ผลงาน Estimat
e

ผลงาน Estimat
e

ผลงาน Estimat
e

ผลงาน

.สตูล 180 106 177 112 178 94 178 101

ควนโดน 42 12 41 12 41 19 41 15

ควนกาหลง 55 15 54 18 54 26 54 27

ท่าแพ 46 22 45 18 46 17 46 21

ละงู 114 39 112 61 112 53 113 53

ทุ่งหว้า 38 15 37 16 38 10 38 21

มะนัง 28 16 28 10 28 21 28 11

จังหวัด 502 225 494 247 497 240 498 249

suscess ผู้ป วยวัณโรครายใหม่ ปี 2559-co 1-2/62



สถานการณ์
การด าเนินงานวัณโรคไตรมาสที1่/62ผลการรักษา

ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่จังหวัดสตูลผลรักษาส าเร็จ

คิดเป็นร้อยละ89.74 ยังพบปัญหาการเสียชีวิตระหว่าง

รักษา,ประเมินการรักษาไม่ได้เนื่องจากมีการขยายการ

รักษา  

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

-ระบบDOTmeeting เครือข่ายมีความเข้มแข็ง
ติดตามก ากับงาน

-เฝ้าระวังดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา

-การเร่งรัดการคัดกรองด้วยการเอ็กซเรย์ปอดเน้น
กลุ่มเสี่ยง

ปัญหา/ข้อจ ากัด

พบผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างรักษา,DOT
ไม่เข้มแข็ง,การโอนออกโดยติดตาม
ผลการรักษาไม่ได้และการค้นหาวัณ
โรคในกลุ่มเสี่ยงขาดคุณภาพจากผู้ที่
เกื่อวข้อง

ข้อเสนอแนะ

-TB case managerก ากับผู้ป่วย,เครือข่าย
เข้มแข็ง
-ท างานเป็นทีมโดยสหวิชาชีพติดตามดูแลผู้ป่วย
-ติดตามการใช้โปรแกรมNTIP ในทุกโรงพยาบาล
,สสอ รพสตเพื่อให้สอดคล้องกับการติดตามผล
การด าเนินงานวัณโรคในปัจจุปัน

อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป วยวัณโรคปอดรายใหม่                 เป้าหมายร้อยละ  5

จัดประชุมการจัดการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเป้าหมาย อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล

12 ธันวาคม  2562



Goal

เพิ่มการเข้าถึง การคัด
กรอง และการผ่าตัด 

โรคทางตา



ร้อยละผู้สูงอายุ 6 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา
ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 62 – 31 31 มกราคม 63)

ร้อยละของผู้ป วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 3  วัน โดยโปรแกรม  Vision 2020 เป้าหมาย : ≥  5 %

เป้าหมาย : ≥ 85%



ปัญหา/ข้อจ ากัด
- อยู่ในช่วงก าลังคัดกรอง ซึ่งต้องใช้เวลาความรว่มมือทั้ง ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ อสม.รพ.สต. ออกไปคัดครอง

แล้วน าผลมาลงขอ้มูลในโปรแกรม visino 2020

ร้อยละของผู้สงูอายุ  6  ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา          เป้าหมาย : ≥ 85%

ร้อยละของผู้ป วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 3  วัน โดยโปรแกรม  Vision 2 2 
เป้าหมาย : ≥ 85%ทั้งหมด 350 ตา

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- มีจักษุแพทย์เพียงพอ ท าให้ผู้ป วยไม่ต้องรอคอยการผ่าตัดนานเกิน 3  วัน



11  ตุลาคม 2562

โครงการอบรมพยาบาลให้ความรู้พื้นฐานการคัดกรองตาม Service plan ออกหน่วยตรวจจอประสาทตา ผู้ป วยเบาหวานและผู้สูงอายุ ณ เกาะปูยู 

1   ธันวาคม  2562

ออกหน่วยคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ณ รพ.สต.บ้านควน 1

2 ธันวาคม  2562

ออกหน่วยคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ณ รพ.ท่าแพ

26 ธันวาคม  2562



Goal

เพิ่มจ านวนผู้บริจาค
ดวงตา และ อวัยวะ



ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์
1. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจาก
ผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ.

0.9 : 100 ใน รพ. A,S 0
(0/80)

2. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตาต่อ
จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ. 

>  1.3 : 100 ใน รพ. A,S 0
(0/80

ข้อมูลผู้ลงทะเบียนแจ้งความจ านงบริจาค ปีงบ 2560 ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 
ปีงบ  2563

(1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63)

บริจาคดวงตา (ราย) 17 31 50 27

บริจาคอวัยวะทุกส่วน (ราย) 35 33 28 17

****** ในปีงบประมาณ  2562 มีผู้บริจาคดวงตา 1 คู่ คิดเป็นร้อยละ   .33

จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 62 – 31 ธันวาคม 62)



สถานการณ์
ปัจจุบันคณะท างาน service plan สาขา รับบริจาคอวัยวะ  ได้เข้าร่วมกับกาชาด
จังหวัดสตูลในการรณรงค์ให้มีผู้บริจาคเพิ่มขึ้น  โดยสมาชิกกาชาดจะมีผู้รับผิดชอบ
หลักในการประชาสัมพันธ์

เยี่ยมบ้านผู้ป วยที่มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะ

18 ตุลาคม 2562



Goal

อัตราการคลอด
ก่อนก าหนดของ

มารดาไทย

สาขา  สูติกรรม

Obsterics



อัตราการตายของมารดาไทย    เป้าหมายเขต <34/แสนเกิดมีชีพ
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ปัญหา/ข้อจ ากัด

- ไม่มีสูติแพทย์ประจ า รพช. / เป็นแพทย์ใช้ทุนที่หมุนเวียน
- จ านวนการคลอดลดลง ในระดับ รพช. ท าให้การขาดทักษะด้านการดูแลภาวะวิกฤติ
- รพช. ทุ่งหว้า / มะนัง ไม่มีตู้เก็บเลือด  

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- ความร่วมมือของทีม+สูติแพทย์ 7 ท่าน

- มี Staning Order ทุกโรคส าคัญ ใช้ครอบคลุมทั้งจังหวัด + Seamless Refer

- มีอายุรแพทย์ร่วมทีมในการดูแลกลุ่ม Sepsis 

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชื่อมโยงข้อมู

ข้อเสนอแนะ

- ให้ความรู้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและวินิจฉัยภาวะ 
Sepsis
- หมุนเวียน จนท. มาฝึกทักษะงานห้องคลอดที่ รพท. 

ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 62 – 31 ธันวาคม 62)



ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัว ในการออกแบบการ
ป้องกันการคลอดก่อนก าหนด

- เปิดให้บริการ Transvaginal Cervical Length เฉพาะกลุ่ม

- มีสูติแพทย์เฉพาะทาง MFM 1 ท่าน

ปัญหา/ข้อจ ากัด
- รพช.ไม่มีการน ายา Proluton มาใช้การด าเนินงาน จึงส่งต่อมารับยาที่ 
รพท. 
- ใช้แนวทางการป้องกันโดยการให้ความรู้ ไม่ครอบคลุมทุก รพช/รพ.สต  
- ขีดจ ากัดด้านการท า Cerclage (ด้านเวชภัณฑ์)
- กลุ่มที่คลอดก่อนก าหนดในปี 2562 เป็นกลุ่มที่มีปัญหา PROM ร่วมด้วย 
ร้อยละ 72.6

ข้อเสนอแนะ

- เพิ่มบริการ Transvaginal Cervical Length ครอบคลุมทุก
กลุ่มเสี่ยง /  ทุก รพช. สามารถเปิดให้บริการได้
- ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์ในหอกระจายข่าว 
ร่วมติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง

อัตราการคลอดก่อนก าหนดของมารดาไทย       เป้าหมาย  ลดลง 1 %

3.7 4.46 5.16 4.5
6.48 6.69

0
2
4
6
8

10

ปีงบ 5 ปีงบ 5 ปีงบ 6 ปีงบ 61 ปีงบ 62 ปีงบ 63

ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 62 – 31 ธันวาคม 62)



9 ตุลาคม 2562

ประชุม MCH Board (Board of Maternal and Child Health)

จัดอบรมวิชาการ สูติ-นรีเวช 

2-3 ธันวาคม  25622



Goal

ร้อยละการบรรเทาอาการปวด
และจัดการอาการต่างๆ
ด้วย Strong Opioid 
Medication ในผู้ป วย

ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 

สาขา การดูแลผู้ป วยแบบประคับประคอง

(Palliative care)



ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ 
ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ            เป้าหมาย 4 %

ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 62 – มกราคม 2563) 

ปี 2563 ผู้ป่วย Z515 จ านวน 115 ราย ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 
และได้รับยาจัดการอาการปวดและอาการรบกวนอื่น ได้แก่ เหนื่อยหอบ จ านวน 46ราย คิดเป็นร้อยละ 40 ผู้ป่วยกลุ่มบ าบัดทดแทน
ไต จ านวน 63 ราย ส่วนใหญ่ไม่ได้รับ strong opioid หรือได้รับในระยะ dying phase



ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

-ทุก รพ. มีทีมดูแลผู้ป วยประคับประคองเป็นสหสาขา
วิชาชีพ ผ่านการอบรมดูแลผู้ป วย PC

-มีการเชื่อมโยงประสานการดูแลกับเครือข่าย ทุกระดับ

ภายในจังหวัดและเขตสุขภาพ

-รพ. ระดับ F มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน part time

ปัญหา/ข้อจ ากัด

- อุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้กับผู้ป วยที่บ้านไม่
เพียงพอ
- สมรรถนะเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
- PC Essential drug กลุ่ม opioids รพช. ไม่ครบ
- ทักษะการท า Family meeting ในกระบวนการ 
ACP
- รพ. ระดับ S ไม่มีพยาบาลปฏิบัติงานเต็มเวลา
- องค์ความรู้ของแพทย์ พยาบาล ที่ดูแลผู้ป วย
ประคับประคอง

ข้อเสนอแนะ

- งบประมาณอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้กับผู้ป วยที่บ้าน
- การจัดการเวลาปฏิบัติงานเต็มเวลาของ พยาบาล PC 
- การอบรมการดูแลผู้ป วยประคบัประคอง ในทีม 
แพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ

ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ 
ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ            เป้าหมาย 4 %



ประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน PC ในเครือข่าย
จังหวัดสตูล

ประชุมรับนโยบาย SP สาขา PC เขตสุขภาพ 12

จัดอบรมให้ความรู้ทีมสหสาขา รพ.สตูล
4 ตุลาคม  2562 

13 ธันวาคม 2562



Goal

1.ลดอัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ

2.เพิ่มผู้ป วยโรคซึมเศร้า
เข้าถึงบริการสุขภาพจิต  

สาขา  สุขภาพจิตและจิตเวช

Mental  Health  and  Psychiatric



อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ                  ไม่เกิน 6.  ต่อแสนประชากร
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เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง
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ปีงบ 6 ปีงบ 61 ปีงบ 62 ปีงบ 63

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น
- การสอบสวนและวิเคราะห์ ปัญหา เชิงลึกย้อนหลัง เพ่ือหากลุ่มเป้าหมายหลัก ในการเฝ้าระวัง ให้ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง มี
ความรู้และเฝ้าระวังและวิธีการส่งต่อช่วยเหลือ
- การคืนข้อมูลให้เครือข่ายแกนน าในชุมชนทราบเพ่ือการป้องกันเชิงระบบแบบบูรณาการกับเครือข่าย 
รพ.สต. มีระบบส่งต่อที่รวดเร็ว 
- มีการเสริมทักษะให้แก่ญาติ ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจเกี่ยวกับ สัญญาณเตือนซึมเศร้า 
และฆ่าตัวตาย
- ให้ความรู้ อสม. ในเรื่องการคัดกรอง ซึมเศร้าในชุมชนซึ่งน าไปสู่ปัญหา สุขภาพจิต
- จัดกิจกรรมเสวนาเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยให้ผู้น าศาสนา อิหม่าม
และพระสงฆ์เข้ามามีบทบาทใน การให้ความรู้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 
- การบูรณาการกับกลุ่มวัย กลุ่มเสี่ยงเพ่ือประเมินคัดกรองสุขภาพจิต เพ่ิม การคัดกรองซึมเศร้า
ในกลุ่มผู้สูงอายุ NCD ผู้ใช้ สารเสพติด สุรา

สถานการณ์

การด าเนินงานท่ีผ่านมา ปี 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63)  อัตราฆ่าตัวตายมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ในปีงบฯ 63 ฆ่าตัวตายส าเร็จ 6 คนคิดเป็น 3.3  ต่อแสนประชากร 
อ าเภอมีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จสูงสุดคืออ าเภอทุ่งหว้า เพศชาย 4 หญิง2 อายุ
มากสุด 67 ปี น้อยที่สุด ปี สาเหตุส่วนใหญ่ป วยเป็นผู้ป วยโรคเรื้อรัง รองลงมา
เป็นผู้ป วยจิตเวช ใช้วิธีการผูกคอ และไม่มีผู้ฆ่าตัวตายซ้ า

ปัญหาอุปสรรค การวางแผนแก้ไขปัญหา
- ประชาชนส่วนใหญ่และภาคีเครือข่าย ไม่มีความรู้ใน
การช่วยเหลือคนใกล้ชิดที่มีสัญญาณเตือนในการท า
ร้ายตนเอง

- เพ่ิมช่องทางการให้ความรู้ในรูปแบบท่ีทันสมัยเช่นเพสบุค Line
และรูปแบบการให้ความรู้เรื่องสัญญาณเตือนในการท าร้ายตนเอง
และแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่ถูกต้อง
- สร้างเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือเพ่ิมในกลุ่ม ผู้ดูแลผู้ป่วย
เรื้อรัง กลุ่มผู้ต้องขัง 

- ประชาชนส่วนใหญ่ปกปิดครอบครัวในความคิดท า
ร้ายตนเองกับครอบครัว เนื่องจากคิดว่าการกระท า
ดังกล่าวเป็นเรื่องผิดบาปใหญ่ อาจถูกต่อว่าจาก
ครอบครัว และเกิดตราบาปในใจ ส่งผลให้ไม่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือและรักษา

- ปรึกษาผู้น าศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล คืนข้อมูลในเรื่อง
ปัญหาการฆ่าตัวตายให้กับผู้น าศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
- เพ่ิมแนวทางการท าความเข้าใจเรื่องการฆ่าตัวตายศาสนา
อิสลาม ศาสนาพุทธ 



ร้อยละของผู้ป วยโรคซมึเศร้าเข้าถึงบรกิารสุขภาพจิต         เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 68

ปัญหาอุปสรรค การวางแผนแก้ไขปัญหา
- คัดกรองซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงไม่ครอบคลุมเช่นผู้ต้องขัง
ในเรือนจ าและผู้ต้องขังที่พ้นโทษ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วย
เร้ือรัง กลุ่มญาติผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จิตเวชและสารเสพ
ติด

- เพ่ิมการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม ให้
ครอบคลุมท้ังหมด

- การคัดกรองผู้มีภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นไม่ครอบคลุม - ประสานเครือข่ายในโรงเรียนในการคัดกรอง
นักเรียนให้ครอบคลุม

- เครือข่ายแกนน าขาดความรู้ในการคัดกรองโรคซึมเศร้า
ในเรือนจ าและนักเรียน

- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในเรือนจ า
และอาสาสมัครในโรงเรียน

- แพทย์ไม่วินิจฉัย - พัฒนาศักยภาพแพทย์ในการวินิจฉัย
และน าแนวทางการรักษาให้แพทย์ทุกราย
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ปีงบ 6 ปีงบ 61 ปีงบ 62 ปีงบ 63

กระบวนการในการแก้ไขปัญหา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ.๒๕๖1 พบว่าการเข้าถึง
บริการโรคซึมเศร้าต่ ากว่าเกณฑ์และแต่การคัดกรองภาวะซึมเศร้าเร่ิมมีการคัดกรองเพ่ิมขึ้น  คณะท างาน
Service plan จึงได้พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าโดยสร้างเครือข่ายในและนอกเขตรับผิดชอบใน
การคัดกรองและค้นหาผู้มีภาวะซึมเศร้าเชิงรุกให้เข้าถึงบริการ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มประชากร 15 ปีขึ้นไป 
หอผู้ป่วย คลินิกพิเศษ คลินิกโรคเรื้อรัง สสอ.รพสต. ชุมชน โรงเรียน เทศบาล ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ 
พบว่ากลุ่มเป้าหมายประชากร15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองและพบผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นและได้รับการ
รักษา ต่อเนื่อง  แต่ยังขาดการคัดกรองในผู้ต้องขังในเรือนจ าให้ครอบคลุม คัดกรองครอบครัวผู้ป่วยท่ีมี
ปัญหาสุขภาพจิตจิตเวช และยาเสพติดซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญที่มีภาวะซึมเศร้าและเครียดสูง จากการ
ดูแลบุคคลดังกล่าว

การด าเนินงานที่ผ่านมา

สถานการณ์การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562  
พบว่า อัตราการเข้าถึงบริการ ร้อยละ 63.20 แต่เมื่อจ าแนกรายอ าเภอ พบว่าอ าเภอที่ผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการผ่านเกณฑ์ คือ อ.ทุ่งหว้า ร้อยละ 75.55 รองลงมา คือ อ.เมืองสตูล
และอ าเภอควนกาหลง  ร้อยละ 70.68, 98.74 ตามล าดับ ส่วนอ าเภอที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ คือ 
อ าเภอมะนัง อ าเภอละงู อ าเภอท่าแพ อ าเภอควนโดน และควนกาหลง ร้อยละ  30.68 ,
46.00, 47.18, 50.21 และ 66.88 ตามล าดับ 



1 พฤศจิกายน 2562

เสวนาการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันและแก้ไขปัญหาซึมเศรา้และฆ่าตัวตาย
”สุขภาพจิตไทย  ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลงั : ฟังกันวันละสิบ) 

ท ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มผู้ป วยและผู้ดูแลกลุ่มบ าบัด
ทุกวันพุธ และให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเองและป้องกันปัญหา

การฆ่าตัวตายในผู้ป วยจิตเวชและผู้ดูแล
ณ โรงพยาบาลละงู



สาขา  กระดูกและข้อ

Orthopedics

Goal

1.ร้อยละของผู้ป วย 
Refracture 

Prevention;Fracture
Liaison Service (FLS)  ที่มี

ภาวะกระดูกหักซ้ า 
(Refracture)

2.ร้อยละของผู้ป วย fracture 
around hip ที่มีอายุมากกว่า 
5  ปี ที่ได้รับการผ่าตัด (Fast 

track surgery) 



ร้อยละของผู้ป วย Refracture Prevention;Fracture Liaison Service (FLS)  ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ า (Refracture)    เป้าหมาย < ร้อยละ 3 

ร้อยละของผู้ป วย fracture around hip ที่มีอายุมากกว่า 5  ปี ที่ได้รับการผ่าตัด (Fast track surgery) ในโรงพยาบาล A,S,M1    เป้าหมาย ร้อยละ 3 

ปีงบประมาณ 2563 (1ตุลาคม 62 – 31 ธันวาคม 2562)



ปัญหา
- ระบบติดตามและรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัด ภายในจังหวัดล่าช้า
- เก็บข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้สมบูรณ์ 
สืบเนื่องจากตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเก็บข้อมูล ไม่เข้าใจนิยาม
และหลักการเก็บข้อมูลตัวชีวัด
- การบันทึก ICD10 ลงโปรแกรมจากแพทย์หรือเวชระเบียนที่
รับผิดชอบมีการลงไม่ครบถ้วน หรือลง IDC10 ผิดพลาด มีผลให้
การดึงข้อมูลจากโปรแกรมเพื่อเก็บเป็นตัวชีวัดไม่มีประสิทธิผล
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเองไม่ได้อยู่ในหน่วยงานปฏิบัติงาน
โดยตรง
- การ Consult Anesthetist หรือ แพทย์อายุกรรม ยังมีความ
ล่าช้า
- ยา Vitamin D กับ Calcium carbonate ผู้ป วยยังไม่ได้รับ
ครบทุกราย
- MBD ในผู้ป วยโครงการ FLS ไม่สามารถท าได้ทุกราย สืบเนื่อง
จากสิทธิ์การรักษาที่ไม่คลอบคลุม
- แพทย์ไม่ประเมิน Frax Score 
- บุคลากรแต่ละสาขาไม่ลงข้อมูลหรือลงข้อมูลไม่ Complete

ข้อเสนอแนะ
- เน้นย้ าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวมรวมข้อมูลตัวชี้วัดส่งข้อมูลตามวัน เวลาที่ก าหนด
- อธิบายหลักการและวิธีการเก็บข้อมูลตัวชีวัดอกีคร้ัง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกัน 
- เสนอให้มีการเก็บข้อมูลแบบ Manual เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องอกีคร้ัง 
- ปรับเปลี่ยน Standing order ให้ชัดเจนชึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ข้อมูลกับผู้ป วย
และญาติในเรื่องการตัดสินใจผ่าตัด หากผู้ป วยและญาติยังไม่แน่ใจ ได้ก าหนด
ระยะเวลาตัดสินใจผ่าตัดภายใน 24ชม.
- การ Consult Anesthetist หรือ แพทย์อายุกรรม จะท าในรายที่ผู้ป วยยินยอม
ผ่าตัดก่อน เพื่อลดภาระงานให้กับแพทย์ท่ีเกี่ยวข้อง
- ย้าย Order ยาจากช่อง Order for one day มาอยู่ช่อง Order for 
continuous และเน้นย้ าพยาบาลตึกและเภสชักรที่เกี่ยวขอ้งตรวจสอบในวันที่
จ าหน่ายผู้ป วยอีกครั้ง
- เน้นย้ าพยาบาลตึกตรวจสอบความพร้อมของแฟ้มระเบียนก่อนส่งคืนให้เวชระเบียน 
และหากพบว่าแฟ้มระเบียนไหนไม่ Complete ให้แพทย์ที่ท าการจ าหน่าย 
Complete ให้ หรือหากแพทย์ไม่มีเวลา ณ ขณะนั้น พยาบาลตึกจะส่งต่อข้อมูล
มายัง FLS Nurse เพื่อยืมแฟ้มระเบียนมาให้แพทย์เจ้าของไข้ Complete อีกครั้ง



สาขา  สุขภาพช่องปาก

Oral  Health



อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่  เป้าหมาย ≥ 35%
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ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63

ร้อยละของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศสม.ที่จัดบริการ สุขภาพช่องปากทีม่ีคุณภาพ  
เป้าหมาย จ านวน รพ.สต.และศสม. ≥ 6 %
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- เด็กวัยเรียนอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน 
ท าให้ไม่สามารถให้บริการได้ เพราะกลุ่ม
ที่ติดอยู่คือ 3-5 ปีและ 12 ปี 

- ประชากรในพื้นที่เข้ารับบริการ
ทันตกรรมต่ ากว่าเป้า (โดยเฉพาะผู้ป่วย
รายใหม)่

- การกระจายทันตาภบิาล ครุภัณฑ์
ไม่ครอบคลุม  ทุกอ าเภอ

ปัญหา/อุปสรรค

- รอระยะเวลาที่โรงเรียนเปิดเทอม เพื่อ
ออกให้บริการ

- การลงพื้นที่ ติดตามงาน ท าให้
มองเห็นปัญหาเพื่อน าไปพัฒนาตามความ
ต้องการในพื้นที่นั้นๆ

- ควรมีการนิเทศ ติดตามเพื่อช่วยในการ
แก้ไขปัญหาจากเขตและส่วนกลาง

แนวทางการพัฒนา



บริการทางทันตกรรมฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

21 ตุลาคม 2562

24-25  ตุลาคม  2562

อบรมเชิงปฏิบัติการรากฟันเทียมและ การ x-ray จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุข คปสอ.เมืองสตูล

13 ธันวาคม  2562




