
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 เอกสารฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพ่ือประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข  
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 14  กุมภาพันธ์ 2563 เสนอ นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ 

 เนื้อหาเอกสารประกอบด้วย  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลสตูล  สถิติ
การให้บริการ ตามเขตบริการสุขภาพ (Service Plan) กระทรวงสาธารณสุข  รอบที่ 1/2563 

 ขอขอบคุณคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ทุกสาขา  กลุ่มงาน/
ฝ่าย/หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลสตูลทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน  ทำให้เอกสารฉบับนี้
สำเร็จสมบูรณ์  หากมีข้อบกพร่องประการใด  ผู้จัดทำยินดีน้อมรับคำติชม  ตลอดจนข้อเสนอแนะ  เพ่ือนำไปปรับปรุง
และพัฒนาในโอกาสต่อไป 
 

คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan) 
            กุมภาพันธ์ 2563 
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 ประวัติโรงพยาบาลสตูล         
ข้อมูลสถิติการให้บริการ           
ผลการดำเนินงานตามเขตบริการสุขภาพ (Service Plan)  
 สาขา การใช้กัญชาทางการแพทย์ 

สาขา โรคหัวใจ (STEMI)         
 สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (TRAUMA)        
 สาขา โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง : STROKE            
 สาขา อายุรกรรม (SEPSIS)        
 สาขา ทารกแรกเกิด         
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 สาขา โรคไต  
 สาขา ยาเสพติด  
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สาขา พัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล        
สาขา การผ่าตัดวันเดียวกลับ  (One Day Surgery)       
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 สาขา กระดูกและข้อ         
 สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช         
 สาขา พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ      
 สาขา การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ       
 สาขา การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)      
 2 สาขาหลัก          

สาขา โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง : DM HT            
 สาขา ศัลยกรรม          
 สาขา สุขภาพช่องปาก         
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บทสรุปของผู้บริหาร (Executive summary) 
 
 โรงพยาบาลสตูลเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ที่มีจ านวนเตียงทั้งหมด 186 เตียง แต่จ านวนเตียงที่ให้บริการจริง 
(Active bed) ในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – ม.ค.63) เท่ากับ 234 เตียง เมื่อพิจารณาจ านวนของผู้ป่วย
ที่มารับบริการทุกประเภท ระหว่างปีงบประมาณ 2560– 2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค.62 – ม.ค.63)  พบว่า จ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสตูล  
จ านวนทั้งสิ้น 86,347 ราย เป็นผู้ป่วยนอก จ านวน 73,301 ราย ซึ่งโรงพยาบาลสตูลได้ด าเนินการในส่วนของการปรับระบบ
การให้บริการโดยเน้นด้านการรักษา และด้านการส่งเสริมการให้บริการในระดับปฐมภูมิ  ณ คลินิกหมอครอบครัว 
(PCC: Primary Care Cluster) เปิดคลินิกพิเศษให้บริการนอกเวลา และพัฒนาระบบคิว (Kiosk) เพื ่อลด
ปริมาณความแออัดของผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการในโรงพยาบาล ในส่วนของสถิติเกี่ยวกับ  โรคของผู้ป่วยที่มาเข้ารับ
การรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก (Out Patient Department)  ในปีงบประมาณ 2563   (ต.ค.62 – ม.ค.63) พบว่า 
5 อันดับโรคที่มีผู้ป่วยมาท าการรักษามากที่สุด ได้แก่  1. โรคเบาหวานชนิดไม่ พ่ึงอินซูลิน (Non-insulin-
dependent diabetes mellitus) 2. โรคความดันโลหิตสูง (Essential (primary) hypertension) 3. โรคหวัด
หรือไข้หวัด  (Acute nasopharyngitis (common cold)) 4. ท้องอืด อาหารไม่ย่อย (Dyspepsia)  5. โรคหอบหืด 
(Asthma) เป็นต้น 

สถานการณ์ผู้ป่วยใน ระหว่างปีงบประมาณ 2561-2563 มีแนวโน้มไม่คงที่ โดยในปีงบประมาณ 2563 
(ต.ค.62 – ธ.ค.63) พบว่ามีจ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จ านวน 5,088 ราย และตั้งแต่ปี 2558 
เป็นต้นมา โรงพยาบาลสตูลมีอัตราการครองเตียงเกิน 100 เปอร์เซ็นต์อย่างต่อเนื่อง ส าหรับจ านวนวันนอนเฉลี่ย/คน 
อยู่ที่  4 วัน  เมื่อพิจารณาสถิติ เกี่ยวกับโรคของผู้ป่วยที่ เข้ามาท าการรักษาที่แผนกผู้ป่วยใน ( In Patient 
Department) ในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – ธ.ค.63) พบว่า 5 อันดับโรคที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษามากที่สุด 
ได้แก่ 1. โรคปอดบวมไม่ระบุเชื้อต้นเหตุ (Pneumonia, organism unspecified) 2. โรคกระเพาะอาหารกับล าไส้อักเสบ 
และล าไส้ใหญ่อักเสบจากการติดเชื้อและจากสาเหตุที่ ไม่ระบุละเอียด (Diarrhoea and gastroenteritis of 
presumed infectious origin) 3. โรคต้อกระจกจากวัยชรา (Senile cataract) 4. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Other 
chronic obstructive pulmonary disease)  5. บาดเจ็บที่ศรีษะ (Intracranial injury) เป็นต้น       

สถานการณ์การรับ-ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2563 (ปัจจุบัน) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – ธ.ค.63) พบว่า มีผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อเฉลี่ย จ านวน 16 ราย/วัน 
และผู้ป่วยที่รับจากการส่งต่อของโรงพยาบาลชุมชนเฉลี่ย จ านวน 57 ราย/วัน  
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สถานการณ์ของผู้ป่วยที่เสียชีวิต (Mortality) ในปีงบประมาณ 2560 – 2563 มีแนวโน้มสูงขึ้นไม่มาก 

ส่วนในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – ธ.ค.63)  มีอัตราผู้ป่วยเสียชีวิต ร้อยละ 16.20  ซึ่งโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต
มากที่สุด ได้แก่  มะเร็ง (Malignant neoplasm) รองลงมาคือ โรคปอดบวม (Pneumonia) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
และโรคภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) นอกจากนี้ยังพบว่ารายงาน    โรคระบาดของโรงพยาบาลสตูลที่พบบ่อย 
ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง (Diarrhoea) โรคไข้เลือดออก (DHF) และโรคอีสุกอีใส (Chicken pox) 

ในส่วนของการให้บริการ โรงพยาบาลสตูลมีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี     
ด้านกระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ จังหวัดสตูล 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุมและเท่าเทียมกัน ในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้านการส่งเสริมป้องกัน 
การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ โดยมีการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพร่วมกันกับหน่วยบริการแต่ละระดับ
ในพ้ืนที่ อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อการให้บริการระหว่างกันได้ด้วยระบบส่งต่อ (Referral System) โดยโรงพยาบาลชุมชน
ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสตูล และจากโรงพยาบาลสตูลส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่ หรือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการแบบปฐมภูมิ โดยการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว เน้นการเยี่ยมบ้าน
ทุกกลุ่มวัย มีการเชื่อมโยงระบบของข้อมูลด้วยโปรแกรม HosXP  และโปรแกรม HDC พัฒนาระบบส่งต่อ 1669 
พร้อมทั้งเพ่ิมช่องทาง Green channel เชื่อมโยงไปยังแม่ข่าย และเปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาเพ่ือให้การบริการ
ด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากยิ่ งขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบคิว 
(Kiosk)  ในการให้บริการเพ่ือลดความแออัดของผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาบริเวณหน้าห้องตรวจ 

การพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลสตูล พบว่าโรงพยาบาลสตูลมีการด าเนินการในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี้ โรงพยาบาลสตูลได้รับการรับรองมาตรฐาน HAL-Q เพ่ือการผลิตอาหารฮาลาล ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
โรงพยาบาลมาตรฐานฮาลาลในกิจกรรมอาหารปลอดภัย และเป็นโรงพยาบาลต้นแบบอาหารฮาลาล 
ระดับกระทรวงสาธารณสุข จนกระทั่งกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาการบริการผู้ป่วยที่สอดคล้อง
และตรงตามบริบทของประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 
โรงพยาบาลสตูลได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (LA100) จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 
นอกจากนี้โรงพยาบาลสตูลได้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย ผ่านการประเมินมาตรฐาน 
Green & Clean Hospital โดยโรงพยาบาลสตูลได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบด้าน Green & Clean Hospital 
ซึ่งมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานในโรงพยาบาล และในปี 2562 โรงพยาบาลสตูลได้รับรางวัลศูนย์บริการ
หลักประกันสุขภาพ และการบริหารความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่นระดับประเทศ อันดับ 2  และ โรงพยาบาลสตูล
เข้ารับการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ครั้ งที่  3 (Re Accreditation) (Hospital 
Accreditation (HA)) แล้วโดยอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา  
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การบริหารจัดการระบบสุขภาพด้านประสิทธิภาพการเงินการคลัง ผลการประเมินภาวะวิกฤตทางการเงิน
พบว่า ปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ระดับ 2 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวทางในการเพ่ิมรายรับโดยการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพเชิงรุก มีการขยายการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย กายภาพบ าบัด การขึ้นทะเบียนบัตรทองเชิงรุก 
พัฒนาการเรียกเก็บเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลา มีการด าเนินการในเรื่องของการลดรายจ่าย
เกี่ยวกับ การลดต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โดยการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด ระดับเขต และมีการสอบราคา 
นอกจากนี้ทุกกลุ่มงานมีการท า CQI เกี่ยวกับการลดรายจ่าย มีการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเพ่ือให้สอดคล้องตาม
แนวทางของ Service Plan เพ่ือลดการส่งต่อผู้ป่วย พร้อมทั้งมีการประเมินและติดตามการเร่งรัดติดตามหนี้ทุกเดือน 
นอกจากนี้โรงพยาบาลสตูลได้มีการควบคุมรายจ่ายในส่วนของวัสดุทั่วไป 

 โดยมีการเปรียบเทียบราคาจากผู้จ าหน่ายหลายรายเพื่อด าเนินการจัดซื้อวัสดุทั่วไปในราคาท่ีถูกลงและได้
วัสดุที่มีคุณภาพ โดยการด าเนินงานมีแผนการควบคุมภายในประจ าปี 2563 ทั้ง 9 กระบวนงาน มีการจัดท าแผน
เงินนอกงบประมาณเพ่ือควบคุมรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน มีการวิเคราะห์ ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงาน จากคณะกรรมการเศรษฐกิจโรงพยาบาล เพ่ือเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสตูล นอกจากนี้โรงพยาบาลสตูลมีแนวโน้มในการลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยก าลังอยู่ในช่วงของ
การด าเนินการแนวทางระบบ Paperless 

และในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลสตลูได้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์  เมื่อวันที่  30 ตุลาคม  2562 
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัย  เพื่อการรักษาที่สามารถควบคุมอาการของโรค
และภาวะของโรค เพ่ือให้การบริการด้านการใช้ยากัญชาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยเป็นไปตาม
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงจากการใช้สารสกัดกัญชาและ เพื่อเพิ่มการเข้ าถึงการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ของประชาชน   โรงพยาบาลสตูล  มีนโยบายส าคัญและเร่งด่วน  เพ่ือให้การเข้าถึงการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ที่ปลอดภัย  กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน  จากการใช้ยาเคมีบ าบัด , กลุ่มผู้ป่วยโรคลมชัก, 
กลุ่มผู้ป่วยโรคปลอกประสาทอักเสบเรื้อรัง,กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากระบบประสาทส่วนกลาง  และกลุ่มผู้ป่วย
ที่ท าการรักษาแบบประคับประคอง  คลินิกเปิดรักษาเดือนละ 2 ครั้ง   ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ตามนโยบาย
รัฐบาลที่จะน าประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 เพ่ือรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้ง
การเข้าสู่การเชื่อมต่อการค้า และการลงทุน  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพ  และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดเป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี  
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน จังหวัดสตูล ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน
งานสาธารณสุข โดยเฉพาะการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในจังหวัดสตูล ในรูปแบบของการพัฒนา
ระบบบริการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ( Primary Care) ทุติยภูมิ (Secondary Care) และตติยภูมิ (Tertiary Care) 
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รวมทั้งการบริหารจัดการต่าง ๆ ลดความเหลื่อมล้ า ในการด าเนินการ  มีการพัฒนาศักยภาพของสถานบริการ
ในแต่ละระดับ   โดยเน้นที่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นปัญหา  เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้  การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดสตูล  ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของจังหวัด  ทั้ง 23 สาขา 
ได้แก่ โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง  โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM HT, Stroke)  อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ทารกแรกเกิด  ไต  
จักษุ  แม่และเด็ก (สูติกรรมและกุมารเวชกรรม) กระดูกและข้อ ศัลยกรรม อายุรกรรม สุขภาพจิตและจิตเวช 
ยาเสพติด สุขภาพช่องปากแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ 
การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ พัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) การดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง (Palliative Care) วัณโรค (TB) การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care)  
การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery)  และการใช้กัญชาทางการแพทย์ 

และที่ผ่านมา การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดสตูล ถือว่าประสบผลส าเร็จ และ
เกิดผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพ แต่ยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
ทั้งด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาก าลังคน และการพัฒนาด้านครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง  

 ดังนั้น แต่ละสาขาจึงมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จังหวัดสตูล จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานบริการแต่ละระดับสามารถจัดบริการที่ครอบคลุม 
ทั้งด้านสาธารณสุข การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการ ได้อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าได้ และเพ่ือให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ คือ เป็นที่พ่ึงทาง
สุขภาพของประชาชนจังหวัดสตูล  พันธกิจ คือ พัฒนามิติสุขภาพแบบองค์รวมเชื่อมโยงเครือข่าย ค่านิยมหลัก คือ 
ค่านิยมหลัก  (MOPH)  คือ Mastery  เป็นนายตัวเอง   Originality เร่งสร้างสิ่ งใหม่   People Centered 
Approach ใส่ใจประชาชน   Humility) ถ่อมตน  อ่อนน้อม  เข็มมุ่งปี 2563  คือ 1. พัฒนาระบบโรคส าคัญ  
(Sepsis ลดอัตราตาย, COPD ลดอัตรา Admit , ลดแม่ตาย, Preterm  ลดอัตราเกิด  ลดอัตราตาย) 2.HA 
Re-accredit 3rd  3. 2P Safety  4.ลดต้นทุนรายโรค  5.พัฒนาระบบส่งต่อเครือข่าย รพช.  เพื่อลดอัตราป่วย 
ลดอัตราตาย ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศอย่างสูงสุด      
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ประวัติโรงพยาบาลสตูล 
 

        โรงพยาบาลสตูล เป็นสุขศาลาชั้น 1 ได้รับโอนจากกรมอนามัย เมื่อ พ.ศ. 2493 เปิดรับบริการผู้ป่วยนอก ที่
สุขศาลา และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสตูล รับคนไข้สามัญ 25 เตียง และเปิดอาคารผู้ป่วยนอก เมื่อ วันที่ 17 
มีนาคม 2496 และโรงพยาบาลสตูล เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 186 เตียง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 55/1 ถนนหัตถกรรม
ศึกษา ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  มีเนื้อที่ 31 ไร่ 2 งาน 13.40 ตารางวา  มีบุคลากรทั้งสิ้นประมาณ 837 คน 
(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ลูกจ้างชั่วคราว  ลูกจ้างเหมาบริการ)  

โรงพยาบาลสตูล เปิดให้บริการ การรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิแก่ผู้ป่วย  ทุก
ระดับ ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะสาขา ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรี
เวชกรรม กุมารเวชกรรม จักษ-ุโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา ศัลยกรรมกระดูกและข้อ รังสีวิสัญญี  ทันตกรรม เวชศาสตร์
ครอบครัว บริการต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการ ได้แก่ บริการตรวจผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Emergency 
Unit) บริการดูแลผู้ป่วยหนัก ( ICU) บริการดูแลทารกแรกคลอด (Newborn Unit) บริการกายภาพบำบัด 
(Physical Therapy Unit) บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่  ( Mobile Clinic) บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ( Home 
Health Care) บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Ambulance Unit) บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
(Laboratoory Unit) บริการคลังเลือด (Blood Bank) แพทย์แผนไทย บริการเอ็กซเรย์วินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่
ทันสมัย อาทิ  เครื่องถ่ายภาพคลื่นความถี่สู ง (Ultrasonography) เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพอวัยวะภายใน 
(Fluoroscopy) บริการหน่วยไตเทียม 

   โครงสร้างการบริหารงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพทย์หญิง วันทนา  ไทรงาม 
ผู้อำนวยการ 

 

นพ.เจษฎพันธุ์ สวุันทโรจน ์
กลุ่มภารกจิด้านบรกิารทุตยิภูม ิ

และตตยิภูม ิ
 

นพ.วิโรจน์  โยมเมือง 
กลุ่มภารกจิด้านพัฒนาระบบการ 

และสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

นางสาวดารณ ี ดุลยาภรณ ์
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 

 

นายเลอศกัดิ์  วฒัยากร 
กลุ่มภารกจิด้านอำนวยการ 

แพทย์หญิงวนพัชร์  ยิ้มซ้าย 
กลุ่มภารกจิด้านปฐมภูม ิ
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ตำแหน่ง/วิชาชีพ 
FTEโครงสร้าง 

 ปฏิบตัิงาน
จริง 

ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

 พกส 
 ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 
ประจำ ขั้น

สูง 
ขั้น
ต่ำ 

ผอ+รองแพทย์     2 2         
นายแพทย ์  72 56 49 38         
นายแพทย ์(แพทย์ใช้ทุน)  11 คน  11         
ทันตแพทย์   12 10 11 11         
เภสัชกร  25 21 21 20     1   
พยาบาลวิชาชีพ 315 252 273 220 5 10 38   
นักเทคนิคการแพทย์ / 17 14 13 8   1 1   
จพ.วิทยาศาสตร์ฯ 3         
นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 8 7 5 5         
นักกายภาพบำบัด 19 15 9 5   4     
จพ.เภสัชกรรม 20 16 15 5   4 6   
นักรังสีการแพทย ์ 5 4 2 2         
จพ.รังสีการแพทย ์ 1 1         
จพ.ทันตสาธารณสุข/  4 4 2 2         
นวก.สาธารณสุข (ทันตกรรม) 4     4     
จพ.ทันตสาธารณสุข (วุฒิ ผช.ทันตแพทย์)     2 2         
นักโภชนาการ/โภขนาการ 3 2 3 1 2       
นักสังคมสงเคราะห ์ 5 4 2 2         
นวก.สาธารรสุข (เวชสถิติ) / 10 8 2 1     1   
จพ.เวชสถิต ิ     5 1   1 3   
จพ.โสตทัศนศึกษา  4 3 3 1   1 1   
ช่างกายอุปกรณ ์ 2 2 1 1         
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย/์ 12 10             
จพ.สส.(เวชกิจฉุกเฉิน)/จพ.ฉุกเฉินการแพทย์ 9 5     4   
นวก.สาธารณสุข /จพ.สาธารณสุข(ปฐมภูมิ) 24 20 16 7 2 7     
นวก.สาธารณสุข (สนับสนุน) 5 5 2 2         
ช่างทันตกรรม 1 1 1 1         
นักจิตวิทยาคลินิค/นักจติวิทยา 6 5 2   1 1     
นักจัดการงานท่ัวไป   3 2 4 3 1       
นักทรัพยากรบุคคล 4 3 5 2 3       
นายช่างเทคนิค   20 16 4 1 2 1     
จพ.การเงินและบัญชี  18 15 4   2 1 1   
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 ตำแหน่ง/วิชาชีพ 
FTEโครงสร้าง   

ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

พกส 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 
ประจำ ขั้นสูง ขั้นต่ำ 

ปฏิบัติงาน
จริง 

นวก.การเงินและบญัชี  8 7 9 4 5       
จพ.ธุรการ 21 18 1   1       

จพ.พัสด ุ 10 8 3 1 2       
นวก.พัสด ุ 4 3 1   1       
นวก.คอมพิวเตอร/์จพ.เครื่อง
คอมพิวเตอร ์ 7 6 6   4 2     
นักประชาสัมพันธ์ 2 2 2   2       

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 2 3 0 3       
แพทย์แผนไทย /   

6 4 
3 1   1 1   

จพ.สาธารณสุข (อายรุเวท) 3 3         
ช่างภาพการแพทย์ 1 1 1 1         
นิติกร 1 1 1   1       

นวก.สถิต ิ 1 1 1 1         
ผู้ช่วยพยาบล 52 42 13     13     

อื่นๆ     281 0 9 208 15 49 
รวม     799 374 46 259 72 49 

 
ลูกจ้างเหมาบริการ/รายวัน/รายคาบ     37      

รวมทั้งสิ้น     837      
 

ข้อมูล 3 กุมภาพันธ์ 2563 
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วิสัยทัศน์ 
เป็นที่พ่ึงทางสุขภาพของประชาชนจังหวัดสตูล 

พันธกิจ 
พัฒนามิติสุขภาพแบบองค์รวมเชื่อมโยงเครือข่าย 

ค่านิยมหลัก 
1. M (Mastery)  เป็นนายตัวเอง   
    - Ethic & Professional  Standard 

- Learning 
2. O (Originality) เร่งสร้างสิ่งใหม่ 

- Creativity  & Innovation 
- Management by Fact 

3. P (People Centered Approach) ใส่ใจประชาชน 
- Patient & Customer Focus 
- Community  Responsibility 

4. H (Humility) ถ่อมตน  อ่อนน้อม 
- Teamwork 

เข็มมุ่งปี 2563 
1. พัฒนาระบบโรคสำคัญ 

- Sepsis ลดอัตราตาย 
- COPD ลดอัตรา Admit 
- ลดแม่ตาย 
- Preterm  ลดอัตราเกิด  ลดอัตราตาย 

2. HA Re-accredit 3rd 
3. 2P Safety 
4. ลดต้นทุนรายโรค 
5. พัฒนาระบบส่งต่อเครือข่าย รพช. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ข้อมูลสถิติ 
การให้บริการ 
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ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 – 2563 
 

รายการ จ านวน  ปีงบ 2558   ปีงบ 2559   ปีงบ 2560  ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 
ปีงบ 2563 

(ต.ค.62 – ม.ค.63) 

  ผู้รับบริการทุกประเภท คน 176,184 187,758 197,117 219,096 215,942 86,347 

  ครั้ง 282,521 305,966 318,042 347,433 342,344 131,674 

  ผู้รับบริการทุกประเภทเฉลี่ย/วัน ราย 1,148 1,259 1,298 1,430 1,409 1,606 

  ผู้ป่วยนอก คน 164,397 156,953 161,804 171,846 179,411 73,301 

  ครั้ง 274,920 255,469 261,963 275,685 282,566 108,861 

  ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย/วัน ราย 1,118 1,051 1,069 1,135 1,163 1,328 

  ผู้ป่วยใน [Admit] คน 19,347 20,898 19,608 20,149 20,999 5,088 

  ผู้ป่วยจ าหน่าย ทุกสิทธิ์   19,572 21,582 20,834 21,295 21,381 4,883 

  จ านวนวันนอน รพ ทุกสิทธิ์ วัน 85,686 90,936 87,796 87,108 89,385 21,533 

  จ านวนวันนอน เฉลี่ย/คน วัน 4.38 4.21 4.21 4.09 4.18 4.35 

  จ านวนผู้ป่วยนอน รพ.เฉลี่ย/วัน คน 235 248 241 239 245 234 

  อัตราครองเตียง (186 เตียง)  % 126.21 133.58 129.32 128.31 131.66 125.84 

  อัตราผู้ป่วยนอก : ผู้ป่วยใน คน 14.21 12.22 13.36 13.68 13.46 16.07 

  จ านวนผู้ป่วยส่ง Refer คน 3,603 3,036 3,176 3,608 14,728 1,498 
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รายการ จ านวน  ปีงบ 2558   ปีงบ 2559   ปีงบ 2560  ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 
ปีงบ 2563 

(ต.ค.62-ม.ค.63) 

  จ านวนผู้ป่วยรับ Refer คน 10,434 10,112 12,587 15,208 4,460 5,205 

  ส่ง Refer เฉลี่ย/วัน วัน 10 8 9 12 12 16 

  รับ Refer เฉลี่ย/วัน วัน 29 28 34 45 40 57 

  จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิต คน 272 278 298 286 299 80 

  อัตราผู้ป่วยเสียชีวิต % 1.39 1.29 1.43 1.34 1.4 1.62 

  ค่า Sum AdjRw [ยกเว้นฺNB+NL]   19,495.00 21,010.79 20,760.60 20,435.28 20,291.83 5,796.5400 

  ค่า CMI [ยกเว้นฺNB+NL]   1.1900 1.1170 1.1410 1.1092 1.1062 1.2836 

  ค่า Sum AdjRw ทุกสิทธิ์   20,470.81 21,828.52 21,609.22 21,461.22 21,029.50 5,884.2100 

  ค่า CMI ทุกสิทธิ์   1.0400 1.0114 1.0405 1.0262 0.9763 1.189 

  จ านวนวันท าการ (ต.ค.62-มค.63) วัน 246 243 245 243 243 82 

  จ านวนวันทั้งหมด (ต.ค.62-มค.63) วัน 365 366 365 365 365 123 

 
 

****ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) 
****ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ธ.ค.62) 
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ล าดับโรคผู้ป่วยในเสียชีวิตปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – ธ.ค.62) 
ล าดับ รหัสโรค ชื่อโรค จ านวนคน 

1 C00-d09 Malignant neoplasm 13 
2 J12-J18 Pneumonia 9 

3 I600-I698 Stroke 8 
4 I50 Hearth failure 7 

5 B20-B24 HIV 6 
6 N18 CKD 5 
7 I21 Acute myocardial infarction 3 

8 J44 Other chronic obstructive pulmonary disease 1 
8 A40-A41 septicaemia 1 

 
ล าดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) 

ล าดับ รหัสโรค โรค 
จ านวน
(คร้ัง) 

จ านวน  
(คน) 

 ค่าใช้จ่ายรวม
(บาท) 

ค่าใช้จ่าย   
(บาท/คร้ัง) 

ค่าใช้จ่าย   
(บาท/คน) 

1 E11-E14 diabetes mellitus   3,685    2,357  5,657,083.00     1,535.16      2,400.12  
2 I10 Essential (primary) 

hypertension 
   3,536    2,244  5,508,314.80      1,557.78      2,454.69  

3 J00-J06 Acute 
nasopharyngitis 
[common cold] 

   2,890   2,624    650,144.00       224.96        247.77  

4 K30,R10 Dyspepsia   2,133    1,779  1,028,907.00        482.38       578.36  
5 J45-J46 Asthma    1,589    1,007  1,486,695.00        935.62      1,476.36  

6 J20 Acute bronchitis    1,556  841   460,673.25  296.06  547.77  
7 B20-B24 HIV 1,169  688  4,859,707.85  4,157.15  7,063.53  

8 J44 Other chronic 
obstructive 
pulmonary disease 

      878  451  1,753,654.20  1,997.33  3,888.37  

9 A09 Diarrhoea and 
gastroenteritis of 
presumed infectious 
origin 

648  601  142,572.50  220.02  237.23  

10 H26 Senile cataract 130  102  77,746.50  598.05  762.22  
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ล าดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) 

ล าดับ รหัสโรค ชื่อโรค จ านวนคน 

1 J12-J18 Pneumonia, organism unspecified 281 

2 A09 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 161 

3 H25 Senile cataract 124 

4 J44 Other chronic obstructive pulmonary disease 110 

5 S00-S06 Intracranial injury 103 

6 K35-K38 Acute appendicitis 89 

7 I63 Cerebral infarction 81 

7 J45-J46 Asthma 81 

8 I50 Heart failure 73 

9 A90,A91,A97 Dengue fever 72 

10 J20 Acute bronchitis 53 

11 J00-J06 Acute upper respiratory,Acute Lower respiratory 40 

12 I21 Acute myocardial infarction 32 

 
CMI โรงพยาบาลสตูล NB+NL  ปีงบประมาณ 2563 (ตค62-ธค62) 

ล าดับ สิทธิการรักษา จ านวนผู้ป่วย 
จ านวน 
วันนอน 

SUM rw SUM Adjrw 
CMI 

Adjrw 

1 ข้าราชากร/รัฐวิสาหกิจ 584 3,313 892.6800 901.7900 1.5442 

2 UC 3,385 14,218 4,181.1100 4,162.9000 1.2980 
3 ประกันสังคม 192 692 229.1600 225.1700 1.1728 

4 ช าระเงิน 160 527 174.3700 172.7900 1.0799 

5 พรบ. 111 701 242.3800 242.3200 2.1831 
6 อ่ืนๆ 84 372 45.2900 91.5700 2.2166 

 รวม 4,516 19,823 5,810.2800 5,796.5400 1.2836 
 

 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

SATUN  HOSPITAL 

ข้อมูลระบาดวิทยาโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – ม.ค.63) 

ล าดับ โรค 
รวมจ านวนทั้งหมด 

รวมจ านวนผู้ป่วย อัตราส่วนต่อแสน 

1 Diarrhoea 252 221.69 
2 Pneumonia 48 42.23 

3 chikungunya fever 33 29.03 

4 H.conjunctivitis 23 20.23 
5 Measles 19 16.71 

6 Measles total 18 15.83 

7 Infuenza 14 12.32 
8 Chickenpox 13 11.44 

9 DHF .total 11 9.68 
9 S.T.D. total 11 9.68 

10 DHF 7 6.16 

11 Hand.foot and mouth disease 5 4.40 
11 โรคติดต่อเพศสัมพันธุ์อ่ืนๆ 5 4.40 

12 Dengue fever 4 3.52 

13 หูดอวัยวะเพศและทรารหนัก 3 2.64 
13 Food Poisoning 3 2.64 

13 Melioidosis 3 2.64 
14 Syphilis 2 1.76 

15 Hepatitis B 1 0.88 

15 Hepatitis total 1 0.88 

15 Dihtheria 1 0.88 

15 เริมอวัยวะเพศ 1 0.88 
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ล าดับโรครับ Refer ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – ธ.ค. 63) 
 

ล าดับ รหัสโรค จ านวนราย 

1 Acute appendicitis 40 
2 Spontaneous vertex delivery 38 

3 Maternal care due to uterine scar from previous surgery 22 
4 Cerebral infarction, unspecified 18 

5 Fracture of the lower end of radius : closed 13 

5 COPD 13 
5 Pneumonia 13 

6 Heart failure 12 

6 Senile cataract 12 
 

 
ล าดับโรครับ Refer ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – ม.ค. 63)  

ล าดับ ชื่อโรค จ านวนราย 

1 Stroke 184 
2 Thyrotoxicosis, unspecified 71 

3 Unsepecified Lump in breast 66 

4 Hyperplasia of prostate 64 
5 Senile cataract 63 

6 Stroke 61 
7 Primary open-angle glaucoma 57 

8 Unilatateral or unspecified inguinal hernia 54 

9 Pterygium 52 
10 Mental and behavioural disorders 39 
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ล าดับโรคส่ง Refer ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 62 – ธ.ค.62) 
 

ล าดับ รหัสโรค จ านวนราย 

1 Acute subendocardial myocardial infarction 3 

1 Stroke 3 
2 Congestive heart failure 2 

2 Senile cataract 2 

2 Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of other sites 2 
3 Atrioventricular block, comlete 1 

3 Renal and erinephric abscess 1 

3 Pyothorax without fistula 1 
3 Purulent endophthalmitis 1 

3 Maternal care due to uterine scar from previous surgery 1 

3 Pneumonia 1 
 

ล าดับโรคส่ง Refer ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – ม.ค. 63)  
ล าดับ ชื่อโรค จ านวนราย 

1 Malignant neoplasm 155 

2 Mental and behavioural disorders 79 
3 Diabetes mellitus 43 

4 Chronic ischaemic heart       37 

5 Intracranial injury                 32 
6 Stroke 25 

7 Systemic lupus erythematosus 23 
8 Psoriasis 18 

9 Hyperplasia of prostate 17 

10 Stenosis and insufficiency of lacrimal passages 15 
11 Epilepsy 11 

12 Essential hypertension 10 
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จ านวนผู้ป่วยใน แยกตามสิทธิ ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ธ.ค.62) 
 

 
 

 
จ านวนผู้ป่วยนอก แยกตามสิทธิ ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) 

 
 

UC   3,787   
76.52 %  

ข้าราชการ 625
12.62 %

ประกันสังคม 193
3.89 %

อื่นๆ 344
6.95 %

UC

ข้าราชการ

ประกันสังคม

อื่นๆ

UC  70,145   
61.55.%  

ข้าราชการ 
30,570
26.82%        

ประกันสังคม 
9,019
7.91%

อื่นๆ  4,227
3.70%

UC

ข้าราชการ

ประกันสังคม

อ่ืนๆ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ผลการดำเนินงาน 
ตามเขตบริการสุขภาพ 

(Service Plan) 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา การใช้กัญชา 
ทางการแพทย์ 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12..... 

สาขา  การใช้กัญชาทางการแพทย์ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 กัญชาทางการแพทย์ 

 

2. สถานการณ์   
กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ 

มีเป้าหมายจัดตั้งคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย                    
ในโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 80  คณะกรรมการพัฒนาการใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์         
ทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 ก าหนดเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จัดตั้งคลินิกกัญชา  
ทางการแพทย์ทุกแห่ง และจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จังหวัดละ 2 แห่ง  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล ได้ก าหนดประเด็นกัญชาทางการแพทย์เป็นยุทธศาสตร์ ปี 2563 มีเป้าหมาย คือ ประชาชนเข้าถึง
บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย และก าหนดให้สถานพยาบาลมีการจัดบริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ตามแนวทางหรือมาตรฐานที่ก าหนด จ านวน 2 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลสตูลและ
โรงพยาบาลละงู และมีการควบคุมติดตามการด าเนินงานโดยคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขา  การใช้กัญชาทางการแพทย์ จังหวัดสตูล 

คณะท างานพัฒนาระบบบริการ (Service plan) สาขาการใช้กัญชาบริการทางการแพทย์ จังหวัดสตูล 
ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยให้โรงพยาบาลเป้าหมาย คือ โรงพยาบาลสตูล เปิดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ผสมผสานการแพทย์แผนไทย โดยเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 และโรงพยาบาลละงู 
เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้เปิดให้บริการเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2562 และให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เปิดคลินิกให้ค าปรึกษากัญชาทางการแพทย์ ภายใน
ไตรมาส 3 ปี 2563  

 

จังหวัดสตูลได้ด าเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1) โรงพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา มีจ านวน  4   แห่ง 
ได้แก่ 
1.1) รพ.สตูล 
1.2) รพ.ละง ู
1.3) รพ.ทุ่งหว้า 
1.4) รพ.ควนโดน 
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 2) ข้อมูลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
บุคลากรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ (แผนปัจจุบัน) 18  คน ดังนี้  

1. แพทย์ 8 คน  
2. เภสัชกร 7 คน  
3. พยาบาล 3 คน  

บุคลากรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย จ านวน 28  คน ดังนี้ 
1. แพทย์แผนไทย 28 คน  
รวมผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 46 คน 
 

ตาราง แสดงข้อมูลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แยกรายโรงพยาบาล 
 

โรงพยาบาล 
จ านวนผู้ผ่านการอบรม 

รวม 
แพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย 

โรงพยาบาลสตลู 3 3 2 3 11 

โรงพยาบาลละง ู 1 1 1 5 8 

โรงพยาบาลท่าแพ 0 0 0 2 2 

โรงพยาบาลทุ่งหว้า 1 1 0 2 4 

โรงพยาบาลควนโดน 0 1 0 3 4 

โรงพยาบาลควนกาหลง 1 0 0 2 3 

โรงพยาบาลมะนัง 0 0 0 2 2 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตลู 1 1 0 1 3 

รพ.สต./CMU/PCU 0 0 0 6 6 

เอกชน/หมอพ้ืนบ้าน 1 0 0 2 3 

รวม 8 7 3 28 46 
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  3) ข้อมูลผู้แจ้งครอบครองกัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย จังหวัดสตูล 
จังหวัดสตูลมีผู้มาแจ้งครอบครองกัญชาทั้งหมด 61 คน รายละเอียดดังนี้ 
3.1) ประเภทกัญชาที่มีการแจ้งไว้ในครอบครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2) กลุ่มโรคของผู้ป่วยท่ีแจ้งครอบครองกัญชา 
 ปวดหัว/ไมเกรน 12 คน, ,มะเร็ง 12 คน,  เบาหวาน 9 คน,โรคหัวใจ เส้นเลือดตีบ ความดัน9 คน, 

เก๊าต์ 3 คน ไขมันในเลือดสูง 3 คน ดังรายละเอียดในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มโรคของผู้ป่วยท่ีผู้แจ้งมีไว้ครอบครองกัญชาเพื่อรักษาโรค 
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3. การด าเนินงาน / ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ  
 ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดได้ก าหนดมาตรการและกิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

1) อบรมพัฒนาบุคลากรผู้สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์ และสหวิชาชีพในสถานพยาบาลให้มีความรู้  
ความเข้าใจ ตามหลักวิชาการ คลอบคลุมหน่วยบริการทุกแห่งจ านวน 90 คน มีแผนอบรม ในวันที่ 24 
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม นครี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

2) ก าหนดผู้รับผิดชอบ ในการจัดบริการ และพัฒนาผู้ให้บริการ (ทีมสหวิชาชีพ) ในการบริการคลินิก 
กัญชาทางการแพทย์ของหน่วยบริการ 

 
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการจัดบริการและควบคุมให้เป็นตามกฎหมาย 

1) จังหวัดมีนโยบายของสนับสนุนเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์และสนับสนุน การด าเนินงาน 
ตามแนวทางและภายใต้กฎหมาย  

2) ติดตาม และประเมินผล ตามแนวทางก าหนดร่วมกัน 
3) สถานพยาบาล และผู้ให้บริการ ด าเนินการตามแนวทาง หรือมาตรฐานที่ก าหนด 
4) รวบรวม บันทึกผลการรักษา และสรุปผล ตามแนวทาง 

มาตรการที่ 3  สร้างการรับรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้อง 
1) สนับสนุนข้อมูลกัญชาทางการแพทย์แก่หน่วยบริการ  
2) ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ การใช้กัญชาทางการแพทย์แก่ อสม. ตามหลักสูตร อสม.  

หมอประจ าบ้าน จ านวน 313 คน 
3) มีช่องทาง และประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ การรับบริการ การใช้กัญชาทางการแพทย์ ของหน่วยบริการ 

สาธารณสุข 
4) ประสานงานเครือข่ายในระดับต าบล อ าเภอ ร่วมด าเนินงาน   

ผลการด าเนินงาน 
     1.  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสตูล และได้จัดประชุมครั้งที่ 
          1.1  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ต่างๆรวมทั้งจัดท าค าสั่ง 
คณะกรรมการพัฒนาการใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดสตูล ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูลที่ 116/2562 
  1.2 แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการใช้กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสตูล 
(Service plan) ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลที่ 117/2562 

 1.3 ประชุมคณะท างานฯ (SP) เพ่ือวางแผนงานและแนวทางการด าเนินการจัดตั้งคลินิกกัญชาทาง 
การแพทย ์จ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
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 1.4 รายงานผลการด าเนินการคลินิกกัญชาทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ 
ประเมินผลจังหวัด  

     1.5 จัดท าแนวทางการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ของโรงพยาบาล 
 1.6 โรงพยาบาล/สสจ. ส่งบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล เข้าอบรมการใช้            

สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ และแพทย์แผนไทยเข้าอบรมการใช้ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม   ตามหลักสูตร
กรมการแพทย์ และกรมการแพทย์แผนไทย มีผู้ผ่านการอบรม รวมทั้งหมด 45 คน 

 1.7 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกัญชาทางการแพทย์ เช่น โรคที่รักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์  
ผลข้างเคียงจากการใช้กัญชา ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ และการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของ
จังหวัดปัตตานี ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ กลุ่มไลน์ อสม. กลุ่มไลน์เครือข่ายแผนไทย ชมรมหมอ
พ้ืนบ้าน องค์กรเอกชน เป็นต้น 

 1.8 จัดท าแบบคัดกรองประชาชนเบื้องต้นการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์โดย อสม.ส านักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดสตูล เพื่อทดลองน าร่องในเขตอ าเภอเมือง 1 ต าบล 

 1.9 โรงพยาบาล/สถานพยาบาลเอกชนขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะ 
กัญชา จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 

สถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 

ที ่ ชื่อสถานบริการ ชื่อผู้ด าเนินกิจการ 

1. โรงพยาบาลสตูล นางสาววันทนา ไทรงาม 

2. คลินิกหมอสมวงค์การแพทย์แผนไทย นายสมวงค์ อโณทัย 

3. โรงพยาบาลละงู นายปวิตร วณิชชานนท์ 

4. โรงพยาบาลทุ่งหว้า นายธนวัฒน์ สุวัฒนกุล 

5. โรงพยาบาลควนโดน นายสุพล เจริญวิกกัย 

 
2. เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์  จ านวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสตูล เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

ผสมผสานกับการแพทย์แผนไทยแผนไทย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ให้บริการทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4  เวลา 
13.00 น. - 16.00 น.   และโรงพยาบาลละงู เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  
2562 ให้บริการทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00-16.30 น. 
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จ านวนผู้เข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

โรงพยาบาล 
จ านวนผู้มารับบริการ 

(visit) 
จ านวน 

ผู้รับการคัดกรอง 
จ านวนผู้ป่วย 

ที่เข้าเกณฑ์การรักษา 

โรงพยาบาลสตูล 27 27 19 
โรงพยาบาลละง ู 4 4 2 

ข้อมูล ณ วันที่   มกราคม 2563 
 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม 

- บุคลากร เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ยังไม่ผ่านการอบรมไม่ครบทุกโรงพยาบาล ท าให้ไม่สามารถ 
ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานครบ 

- โรงพยาบาลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชา จะไม่สามารถ  
ขอสนับสนุนผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ได้แก่ น้ ามันกัญชา หรือยาต ารับกัญชาแผนไทย  
5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

- การขอสนับสนุนผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แผน
ปัจจุบันและแผนไทยต้องขอจากคนละหน่วยงาน และ
มีรูปแบบการขอสนับสนุนที่แตกต่างกัน ท าให้หน่วย
บริการไม่ได้รับความสะดวก  

- มีหน่วยงานกลางที่เป็นผู้ประสานงานการกระจาย
ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแผน
ไทย ที่โรงพยาบาลสามารถติดต่อได้โดยตรง 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ผลิตเพ่ือสนับสนุนโรงพยาบาลที่เปิดบริการ ขอให้มีหน่วยงานกลางที่เป็นผู้ 
ประสานงานการกระจายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย ที่โรงพยาบาลสามารถ
ติดต่อได้โดยตรง 

- ส่วนกลางมีการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ทางสื่อในภาพรวม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชาในรูปแบบ 
ต่างๆซึ่งปัจจุบันมีการน าเข้ามาขายโดยผิดกฎหมาย ทางสื่อสังคมออนไลน์จ านวนมาก และท าให้ประชาชน
ต้องการทดลองใช้ซึ่งอาจได้รับอันตราย  
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

- จัดท าแบบคัดกรองประชาชนเบื้องต้นการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์โดย อสม.ส านักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดสตูล เพื่อทดลองน าร่องในเขตอ าเภอเมือง 1 ต าบล (ต าบลพิมาน) 
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ภาพการประชุม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา โรคหัวใจ 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 

จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12..... 
สาขา โรคหัวใจ 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ  

1.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐาน 
เวลาที่ก าหนด 

1.1.1 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 50 
          1.1.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  ไม่เกินร้อยละ 9 

1.2 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่ม Intermediate to High Risk NSTEMI เพ่ือท าการฉีดสี หลอดเลือดหัวใจ
ภายใน 72 ชั่วโมง ร้อยละ 50 

1.3 การค านวณ GRACE Risk Score ในผู้ป่วย NSTEMI  ร้อยละ 80 
2.สถานการณ์ 

2.1 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 50 
จังหวัดสตูลมีโรงพยาบาลทั้งหมด 7 โรงพยาบาล ประกอบด้วยโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่งคือโรงพยาบาล

สตูล และโรงพยาบาลชุมชน 6โรงพยาบาล ซึ่งมีอายุรแพทย์ 3 คนในโรงพยาบาลสตูลพ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดกับจังหวัด
สงขลาและบางส่วนติดกับจังหวัดตรัง ทุกโรงพยาบาลสามารถให้การดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
โดยการเปิดทางอุดตันของหลอดเลือดด้วยยาละลายลิ่มเลือด  สามารถท าการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนครินทร์เพ่ือ
ท าPCIได้ มีการใช้Fast Tract ACSเพ่ือรองรับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโดยประกันเวลาการท าEKG
ภายใน5นาที ,การได้รับการวินิจฉัยภายใน10นาที ,การได้รับยาStreptokinaseภายใน30นาที และได้รับการดูแล
ต่อเนื่องโดยทีมสหวิชาชีพอย่างเป็นระบบ 

จังหวัดสตูลมีข้อจ ากัดเนื่องจากไม่มีแพทย์โรคหัวใจและไม่มีหน่วยบริการในจังหวัดที่สามารถท าการสวน
หลอดเลือดหัวใจได้ จ าเป็นต้องประสานส่งต่อไปยังรพ.ที่สามารถท า PCI ซึ่งมีระยะทางประมาณ 100 กม. ใช้เวลา
ในการเดินทางอย่างน้อย 90นาที ร่วมกับข้อจ ากัดการใช้รถพยาบาลที่สามารถวิ่งได้ไม่เกิน80 กม./ชม. ท าให้การ
เดินทางไปยังรพ.ปลายทางเพ่ือท า PCI เกินเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือภายใน120นาที ร่วมกับการให้ยาละลายลิ่มเลือดที่
มากกว่า30นาที เนื่องจากรอconsultอายุรแพทย์โรคหัวใจ ท าให้ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนดได้เพียงร้อยละ ปี2562 ร้อยละ 8.20ปี2563 
ร้อยละ 30 
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2.2  อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  ไม่เกินร้อยละ 9 

  สถิติของจังหวัดสตูล พบว่า อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI จังหวัด
สตูล ระหว่างพ.ศ.2557- 2563  ร้อยละ 17.04,7.6,8.65, 8.69, 10.94,4.09 และ5 ตามล าดับ ซึ่งเกิดจากผู้ป่วย
มาถึงโรงพยาบาลล่าช้า จากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค มาถึงโรงพยาบาลด้วยอาการที่รุนแรงและ
อันตรายถึงขั้นเกิดภาวะ Cardiogenic shock เสียชีวิตตามมา ปัจจัยส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่         
เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวคือ การสูบบุหรี่    เบาหวานและความดันโลหิตสูง   หรือผู้ป่วยไม่มีประวัติโรคประจ าตัว 
ไม่ตรวจสุขภาพเลย  มีรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัดที่ติดทะเล อาหารอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับวิถีชีวิต
ของของประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นมุสลิมมีวัฒนธรรมการกินอาหารหวาน อาหารมัน และขาดการออกก าลังกาย    
ที่เหมาะสม           

2.3 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่ม Intermediate to High Risk NSTEMI เพ่ือท าการฉีดสี หลอดเลือดหัวใจ 
ภายใน 72 ชั่วโมง ร้อยละ 50 
   จากการที่รพ สตูลไม่สามารถท าการฉีดสีเคส High Risk NSTEMI จ าเป็นต้องส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคน
พิจารณาว่าจะรับเพ่ือมาท าหัตถการนี้หรือไม่ ณ.ช่วงเวลานั้นผ่านระบบLINE Consult EKG กับCardiologist  
รพ.สงขลานครินทร์ พิจารณาเป็นรายๆไป   ยังไม่การเก็บข้อมูล 

2.4 การค านวณ GRACE Risk Score ในผู้ป่วย NSTEMI  ร้อยละ 80 
มีการจัดท า NSTEMI-ACS Standing Order for Satun hospital  ที่ก าหนดให้แพทย์ การประเมิน

GRACE Score  และ TIMA risk  ตั้งผู้ป่วยAdmit จาก ER     แต่ยังไม่มีการเก็บข้อมูล  
2 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

2.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 
2.1.1 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 50 
2.1.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  ไม่เกินร้อยละ 9 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.ระบบบริการ  (Service delivery) - เพิ่มการเข้าถึงSK ทุกรพช ให้สามารถให้ยาSK ได้ 

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) - 
3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health 
information system)  

-พัฒนาระบบฐานข้อมูล STEMI 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 
(Access to essential medicine) 

 EKG Consult  กับผู้เช่ียวชาญ Cardiologist รพ .สงขลา
นครินทร์ 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ (Financing) - 
6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership) -ติดตามตัวช้ีวัด  
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2.1.3 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่ม Intermediate to High Risk NSTEMI เพ่ือท าการฉีดสี  

หลอดเลือดหัวใจภายใน 72 ชั่วโมง ร้อยละ 50 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) - ยังไม่มีการก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินการที่
ชัดเจน 

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) ของเขต 12  
3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

-ยังไม่มีการเก็บข้อมูล 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์
ที่จ าเป็น (Access to essential medicine) 

- 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

- 

6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership) - 
 

2.1.4 การค านวณ GRACE Risk Score ในผู้ป่วย NSTEMI  ร้อยละ 80 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.ระบบบริการ  (Service delivery) -จัดท า NSTEMI-ACS Standing Order for Satun 

hospital   
2.ก าลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) อยู่ในช่วงเพ่ิงเริ่มด าเนินการ  

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

- 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่
จ าเป็น (Access to essential medicine) 

- 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ / กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

- 

6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership) - 
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
3.2.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร 

อ าเภอ 

อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ  ไม่เกิน 28 : 100,000 ประชากร 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 
เมืองสตูล 21.43 23.05 17.59 17.59 29.91 27 36 31.45 

ควนโดน 7.8 27.02 45.92 45.92 19.14 27 6 22.52 
ควนกาหลง 2.9 8.75 8.69 5.79 14.48 27 0 0 

ท่าแพ 7.0 3.48 3.45 0 0 27 3 10.2 

ละง ู 8.52 1.14 2.79 2.79 2.79 27 1 1.37 
ทุ่งหว้า 4.25 0 4.18 0 16.73 27 2 8.28 

มะนัง 0 0 0 5.5 5.58 27 3 16.42 

ภาพรวมจังหวัด 11.57 12.09 12.00 11.68 16.11 27 51 15.92 
 

3.2.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล ≤ 9% 
หรือ อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  ไม่เกินร้อยละ 9 

อ าเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาล หลังได้รับการรักษา 
ไม่เกินร้อยละ 10 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

เมืองสตูล 15.3 6.06 6.97 5.88 14.28 10 2 5.4 
ควนโดน 66.6 0 0 28.5 16.67 10 0 0 

ควนกาหลง 9.09 23.07 20 28.5 0 10 1 9.09 
ท่าแพ 20 20 11.11 0 14.28 10 1 12.5 

ละง ู 11.76 6.66 8.69 4.16 10.26 10 0 0 
ทุ่งหว้า 28.57 0 20 0 0 10 0 0 

มะนัง 0 0 0 20 8.33 10 1 8.33 
ภาพรวมจังหวัด 17.04 7.60 8.65 8.69 10.94 10 5 4.09 
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จังหวัด 

ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62) 

ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล ≤10% 
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
(รหัส ICD-10 = I21-

I21.3) 
ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล 

(A) 

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
(รหัส ICD-10 = I21-I21.3) 

ทั้งหมด (B) 

ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ 
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล 

(A/B) x 100 

เมืองสตูล 0 8 0 

ควนโดน 0 5 0 
ควนกาหลง 0 2 0 

ท่าแพ 1 1 100 
ละง ู 0 4 0 

ทุ่งหว้า 0 0 0 

มะนัง 0 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 1 20 5.00 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

- ขาดแคลนอายุรแพทย์โรคหัวใจ   และยังไม่มีแพทย์ที่สามารถท า Echo ในผู้ป่วยACS ได้ยังคงต้อง 
มีCardiologistจากรพ สงขลานครินทร์มาช่วยท า Echo  และTraining ให้อายุรแพทย์เป็นช่วงๆ ตามการนัดของ
ผู้ป่วย ทุก1-3 เดือน  

- ระยะทางในการน าส่งผู้ป่วยจากรพ.สตูล ถึงรพ สงขลานครินทร์ /กรุงเทพหาดใหญ่ เพ่ือท าPCIใช้เวลาใน
การเดินทางอย่างต่ าไม่น้อยกว่า 2.5 ชม ด้วยความเร็วที่ก าหนดของกระทรวงสาธารณสุขไม่เกิน 80 กมต่อชั่วโมง
ท าให้ไม่สามารถท าให้ได้ท าPCI ภายใน 90 นาที ตามมาตรฐานที่ก าหนดเลย  

- ผู้ป่วยยังขาดความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ ล่าช้าในการมารพ. ท าให้อาการรุนแรง และมีปัจจัยที่ส าคัญของ
การสูบบุหรี่ที่ยังมีมาก 
ข้อเสนอแนะ 

- สนับสนุน/จัดสรรอายุรแพทย์โรคหัวใจ 
- คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน  เน้นการให้ความรู้อย่างจริงจัง   
- การก าหนดความชัดเจนต่อการส่งต่อผู้ป่วย 
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3.2.3ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้ตาม 

มาตรฐานเวลาที่ก าหนด ร้อยละ  50 หรือ ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด  
ร้อยละ 50 
 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2562 

ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI)  
ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด ร้อยละ  50 

(A) (B) (A/B) x 100 

เมืองสตูล 

ร้อยละ 50 

4 10.81 
ควนโดน 1 14.28 

ควนกาหลง 0 0 
ท่าแพ 1 12.5 

ละง ู 4 12.12 

ทุ่งหว้า 0 0 
มะนัง 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 10 8.2 

 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อ าเภอ 

ข้อมูลจากพื้นที่ 

ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 
A B ร้อยละ 

ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วยโรค
กล้ าม เนื้ อหั ว ใจขาด เลื อด เฉี ยบพลัน 
(STEMI) ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 
ร้อยละ  50 
 

50% 

เมืองสตูล 0 8 0 
ควนโดน 3 5 60 

ควนกาหลง 2 2 100 

ท่าแพ 0 1 0 
ละง ู 1 4 25 

ทุ่งหว้า 0 0 0 

มะนัง 0 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 6 20 30 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

SATUN  HOSPITAL 

ปัญหา/อุปสรรค  
ในปี2562 จังหวัดสตูลมีผู้ป่วยได้ SK ร้อยละ 6.55และผู้ป่วยส่งท าPCI ร้อยละ90.98 ในปี2563             

SK ร้อยละ11.11และผู้ป่วยส่งท าPCI ร้อยละ77.78    มีข้อจ ากัดเนื่องจากไม่มีแพทย์โรคหัวใจและไม่มีหน่วย
บริการในจังหวัดที่สามารถท าการสวนหลอดเลือดหัวใจได้ จ าเป็นต้องประสานส่งต่อไปยังรพ.ที่สามารถท า PCI ซึ่ง
มีระยะทางประมาณ 100 กม. ใช้เวลาในการเดินทางอย่างน้อย 90นาที ร่วมกับข้อจ ากัดการใช้รถพยาบาลที่
สามารถวิ่งได้ไม่เกิน80 กม./ชม. ท าให้การเดินทางไปยังรพ.ปลายทางเพ่ือท าPCI เกินเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือภายใน
120นาที ร่วมกับการให้ยาละลายลิ่มเลือดที่มากกว่า30นาที เนื่องจากรอconsultอายุรแพทย์โรคหัวใจ ท าให้ร้อย
ละของการให้การรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนดได้
เพียงร้อยละปี2562 ร้อยละ 8.20  ปี2563 ร้อยละ 30 
ข้อเสนอแนะ 

- จัดสรรอายุรแพทย์โรคหัวใจ 
- จัดตั้งหน่วยบริการที่สามารถท าการสวนหลอดเลือดหัวใจได้ 
- เคส Intermediate to High Risk NSTEMI เพ่ือท าการฉีดสี หลอดเลือดหัวใจภายใน 72 ชั่วโมง ควรมี

การก าหนดที่ชัดเจนในระดับเขต12  เพื่อให้สามารถด าเนินการได้   
 

3.2.4 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่ม Intermediate to High Risk NSTEMI เพ่ือท าการฉีดสี หลอดเลือด 
หัวใจภายใน 72 ชั่วโมง ร้อยละ 50 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63 

A B ร้อยละ 

ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยใน
ก ลุ่ ม  Intermediate to 
High Risk NSTEMI  
เพ่ือท าการฉีดสี หลอดเลือด
หัวใจภายใน 72 ชั่วโมง  
 

50% 

เมืองสตูล   

                  ยังไม่มีการเก็บข้อมูล 

ควนโดน   

ควนกาหลง   
ท่าแพ   

ละง ู   

ทุ่งหว้า   
มะนัง   

ภาพรวมจังหวัด   

 
 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

SATUN  HOSPITAL 

3.2.5 การค านวณ GRACE Risk Score ในผู้ป่วย NSTEMI  ร้อยละ 80 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63 
A B ร้อยละ 

การค านวณ GRACE Risk 
Score ในผู้ป่วย NSTEMI   

80% 

เมืองสตูล   

                  ยังไม่มีการเก็บข้อมูล 

ควนโดน   
ควนกาหลง   

ท่าแพ   

ละง ู   
ทุ่งหว้า   

มะนัง   

ภาพรวมจังหวัด   
 
4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

- ขาดแคลนอายุรแพทย์โรคหัวใจ - จัดสรรอายุรแพทย์โรคหัวใจ 
- ไม่มีหน่วยบริการที่สามารถท าการสวนหลอด
เลือดหัวใจได้ 

- จัดตั้งหน่วยบริการที่สามารถท าการสวนหลอดเลือดหัวใจได้ 

- ผู้ป่วยยังขาดความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ ล่าช้าใน
การมารพ. ท าให้อาการรุนแรง 

คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน  เน้นการให้ความรู้อย่างจริงจัง 

6. ข้อเสนอแนะ (ภาพรวมของ สาขา หัวใจ) 
ปัญหา/อุปสรรค 

- ขาดแคลนอายุรแพทย์โรคหัวใจ 
- ผู้ป่วยยังขาดความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ ล่าช้าในการมารพ. ท าให้อาการรุนแรง 

ข้อเสนอแนะ 
- สนับสนุน/จัดสรรอายุรแพทย์โรคหัวใจ 
- คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน  เน้นการให้ความรู้อย่างจริงจัง 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12..... 

สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดหลัก : อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ใน 

โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งท่ี ER และ Admit) < ร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non-trauma<12%) 
ตัวช้ีวัดรอง: 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเข้าถึงบริการ definite care 

            1.1 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้การผ่าตัด  ในโรงพยาบาล 
ระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที  > ร้อยละ 80  

  1.2 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 ที่มีข้อบ่งชี้ในการ Admit ไดรับ Admit ภายใน 2 
ชม. ใน 

โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 > ร้อยละ 60    
  2. ลดอัตราการเสียชีวิตของโรคท่ีเกิดจากอุบัติเหตุที่ส าคัญและมีความรุนแรง 
                2.1 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain  

injury) (GCS ≤ 8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 < ร้อยละ 45 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

3.1 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (>  
20 คะแนน) >ร้อยละ 80   

4. จ านวนผู้ป่วยที่ไมฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง  ร้อยละ 5 
2. สถานการณ์ 

2.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A,  
S, M1 (ทั้งท่ี ER และ Admit) < ร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non-trauma<12%) 

กลุ่มผุ้ป่วยที่เสียชีวิตใน 24 ชม. Triage L 1 มากที่สุดคือ Non Trauma กลุ่มอายุรกรรม กลุ่มโรค 
ACS CHF และSepsis ส่วนTrauma คือกลุ่มโรค Multiple Trauma และSHI  ได้มีการทบทวนDead case 
และปรับปรุงเชิงระบบเช่น การTriage การเก็บข้อมูลระยะเวลาต่างๆเช่นDoor to diag การaudit บันทึก
ทางการพยาบาล การใช้Warning sign ฯลฯ 

2.2 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้การผ่าตัด  ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1  
สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที  > ร้อยละ 80  

การปรับเปลี่ยนDoor to OR เป็นตั้งแต่แพทย์Order Explor ออกจาก ER กลุ่มผู้ป่วยนี้มาERด้วย
อาการที่รุนแรงมากหรือเสียชีวิตก่อนมาถึงรพ. ขาดแคลนแพทย์EP ศัลยกรรม ท าให้การActivate team และ
การ Consult ยังไม่สามารถท าได้เต็มที่  
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2.3 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 ที่มีข้อบ่งชี้ในการ Admit ไดรับ Admit ภายใน 2 ชม. ใน 
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 > ร้อยละ 60    

            ผู้ป่วย triage level 1, 2 ที่มีข้อบ่งชี้ในการ Admit ไดรับ Admit ภายใน 2 ชม. มีแนวโน้มที่ดี 
ขึ้นหลังจากท่ีTea Unitวิเคราะห์ข้อมูลและคืนข้อมูลกลุ่มโรค สาเหตุที่รอERนาน ท าให้มีการปรับแนวทางการ
รับAdmitลดระยะเวลารอคอยAdmit  สูติ นรีเวชกรรม  และศัลยกรรม 

2.4 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury)  
(GCS ≤ 8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 < ร้อยละ 45 

        พบว่าผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะเกิดจากอุบัติเหตุจราจร และการไม่สวมใส่หมวกกันน๊อกถึง76% มีการ 
คืนข้อมูลการบาดเจ็บให้ศปถ.เมืองทุกเดือน และมีการสอบสวนอุบัติเหตุ จุดเสี่ยงที่มีผู้เสียชีวิต ล่าสุด 9 มค.63  

2.5 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (> 20  
คะแนน) >รอ้ยละ 80   

ศูนยT์EA unitมีสถานที่และอุปกรณ์ ครุภัณฑ์เหมาะสมในการปฏิบัติงานแต่บุคลากรที่มาปฏิบัติ  
งานยังขาดความต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นKPI ส าคัญ และการร่วมงานพัฒนา Triage EMS Refer  

2.6 จ านวนผู้ป่วยที่ไมฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง  ร้อยละ 5  
จ านวนผู้ป่วยทีไ่มฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลงเมื่อเทียบกับผู้ป่วย 

ในช่วงเวลาเดียวกันลดลงร้อยละ7.43  มีการเปิดOPD นอกเวลาเสาร์ อาทิตย์และOPDสนธยา อบรมการให้
ความรู้  MOPH ED Triage  
3 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 

3.1.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ใน 
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งท่ี ER และ Admit) < ร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non-trauma<12%) 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) ระบบStroke Sepsis STEMI HI FT 
Multiple Trauma Protocolการดูแลโรคส าคัญ 

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) RN 16 คน  ENP 7 คน  EP 1 ศัลยแพทย์ 3  
ศัลย์ฯกระดูก 4 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health 
information system)  

HosXP IS online Pher  ITEMS 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่
จ าเป็น (Access to essential medicine) 

การรับยาช่องทางด่วน, Emergency box ทั้งEMS ER 
REFER  

5. ค่ าใช้จ่ ายด้ านสุ ขภ าพ / กล ไกการคลั งด้ านสุ ขภ าพ 
(Financing) 

NA 

6.ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership) NA 
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3.1.2 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้การผ่าตัด  ในโรงพยาบาล 

ระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที  > ร้อยละ 80  
 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) Standing order MTI  Neuro FT  
ระบบการConsult แนวทางการส่งต่อ 

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce)  OR 6 ห้อง พยาบาล ฯฑ วิสัญญี 
ER RN 16 คน  ENP 7 คน AEMT 7 
Paramedic nurse 1  
 EP 1 ศัลยแพทย์ 3  ศัลย์ฯกระดูก 4  

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

HosXP IS online Pher  ITEMS 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์
ท่ีจ าเป็น (Access to essential medicine) 

การรับยาช่องทางด่วน , Emergency 
box ทั้งEMS ER REFER 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

NA 

6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership) NA 

 
3.1.3 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 ที่มีข้อบ่งชี้ในการ Admit ไดรับ Admit ภายใน 2 ชม. ใน 

โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 > ร้อยละ 60    

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) แนวทางการAdmit จากER ทั้งiรับRefer 
Walk in 

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce)  
3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health 
information system)  

HosXP  

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่
จ าเป็น (Access to essential medicine) 

NA 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ (Financing) NA 

6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership) NA 
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3.1.4 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury)  
(GCS ≤ 8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 < ร้อยละ 45 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) แนวทางการดูและและประเมินกลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บ
ที่ศีรษะของจ.สตูลและเขต12 

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) พยาบาลER Refer 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

 HosXP IS online Pher  ITEMS 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์
ที่จ าเป็น (Access to essential medicine) 

การส่งFile CT PAC ปรึกษาNeuro sergion ทาง
E mail การให้ยาManita /Dilantin 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

NA 

6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership) NA 

 
3.1.5 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (> 20 คะแนน) > 

ร้อยละ 80   
หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) NA 

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ (Health workforce) NA 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

NA 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์
ที่จ าเป็น (Access to essential medicine) 

NA 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

NA 

6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership) NA 
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3.1.5 จ านวนผู้ป่วยที่ไมฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง  ร้อยละ 5 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) การเปิดคลนิกนอกเวลาราชการ การ
คัดแยกMOPH ED Triage  

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ (Health workforce) ER OPD EP  

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health 
information system)  

HosXP  

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 
(Access to essential medicine) 

NA 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ (Financing) NA 

6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership) NA 

 
3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  

3.2.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ใน 
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งท่ี ER และ Admit) < ร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non-trauma<12%) 

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ F2  
ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) 

อ าเภอ 

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ F2 
ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) 

ปีงบประมาณ  

2561 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 
เมืองสตูล 4,201 83 1.98 

ควนโดน 285 9 3.16 
ควนกาหลง 155 5 3.23 

ท่าแพ 1,376 11 0.80 

ละง ู 2,279 9 0.39 
ทุ่งหว้า 632 2 0.32 

มะนัง F3 

ภาพรวมจังหวัด 8,928 119 1.33 
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อ าเภอ 

อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triagel level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1 
ปีงบประมาณ  

2562 
เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

เมืองสตูล 679 79 11.63 

ภาพรวมจังหวัด 679 79 11.63 
 
3.2.2 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ  

A, S, M1 (ทั้งท่ี ER และ Admit) < ร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non-trauma<12%) 

 
ปัญหา 

อัตราการตายของผู้ป่วยTrauma L 1 จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นผู้ป่วยที่รับReferมาจากรพ.ทุ่งหว้า 1รายมี
การบาดเจ็บหลายระบบ PS 0.0055 พบว่าMiss Diagnosis Arrrestระหว่างrefer รพ.สตูล และอีก2 รายเป็นผู้ป่วย
บาดเจ็บศีรษะและบาดเจ็บหลายระบบ พบว่าผู้ป่วยมีภาวะวิกฤติและรุนแรงมาก PS <0.75  
ข้อเสนอแนะ 

- เพ่ิมสมรรถนะทีมแพทย์และพพยาบาลรพช. ATLS  
- ขาดแพทย์เฉพาะทางNeuro 
- การประสานส่งต่อReferระหว่างโซนรพ.ละงูและทุ่งหว้ายังไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 

 
 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62) 

จ านวนผู้
เจ็บป่วยวิกฤต

ฉุกเฉินที่เสียชีวิต
ภายใน 24 

ชั่วโมง 
(A) 

จ านวนผู้
เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินทั้งหมด 

(B) 

อัตราการเสียชีวิตของ 
ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 
1) ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาล

ระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ 
Admit)  

(A/B) X 100 

หมายเหตุ 

เมืองสตูล 15 255 5.88  
Trauma 3 23 13.04  

Non Trauma 12 232 5.17  

ภาพรวมจังหวัด 15 255 5.88  
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ตัวช้ีวัดรอง  
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเข้าถึงบริการ definite care 
    1.1. อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ  

2562  2563 (1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62) 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา / ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา / ร้อยละ 
เมืองสตูล 24 6 25 1 1 100 

ภาพรวมจังหวัด 24 6 25 1 1 100 

ปัญหา 
ขาดข้อก าหนดที่ชัดเจนในการDoor to OR  

ข้อเสนอแนะ 
- การก าหนดให้มีActivate trauma team  
- ระบบการConsult  
- Training Intern Ultrasound อ่านFilm 
 

1.2 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 ที่มีข้อบ่งชี้ในการ Admit ไดรับ Admit ภายใน 2 ชม. ใน 
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 > ร้อยละ 60    
 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ  

2562  2563 (1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62) 

อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่
ในห้องฉุกเฉิน < 2 ชม.  

ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1  
> ร้อยละ 60 

อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 ที่มีข้อบ่งชี้
ในการ Admit ไดรับ Admit ภายใน 2 ชม. 

ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
> ร้อยละ 60 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา / ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา / ร้อยละ 
เมืองสตูล 3,085 1,553 50.34 1187 789 66.47 

ภาพรวมจังหวัด 3,085 1,553 50.34 1187 789 66.47 

 
 
 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

SATUN  HOSPITAL  

 

ปัญหา 
 หลังจากที่มีการวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยที่อยู่ในERเกิน 2 ชม. พบว่ากลุ่มโรคทางอายุรกรรมและ ศัลยกรรม 
จึงก าหนดให้มีแนวทางการประกันเวลาการ Admit และยังมีบางกลุ่มที่ยังไม่มีเจ้าภาพในการAdmit  เช่น  กลุ่ม
Abdominal pain กลุ่มที่ObserveในER เพ่ือรอผลต่างๆ จึงท าให้กลุ่มนี้ไม่ทราบว่าจะต้องไปไหนต่อ 
ข้อเสนอแนะ 

- การแจ้งแนวทางให้แพทย์และผู้เกี่ยวข้องทราบการประกันเวลาในผู้ป่วยLevel 1 2   
- กลุ่มผู้ป่วยL1 2 ที่ต้องAdmit ควรจะรอLab ผลการวินิจฉัยต่างๆที่Ward พ่ือลดความแออัด 

2. ลดอัตราการเสียชีวิตของโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ส าคัญและมีความรุนแรง 
2.1 ร้อยละของผู้ป่วย PS score >0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ ได้รับการท า root cause analysis  

ร้อยละ 100 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ  

2562  
จ านวนผู้ป่วย PS score 
>0.75 ที่เสียชีวิต และ
ได้รับการท า RCA ใน
โรงพยาบาลทุกระดับ 

(A) 

จ านวนผู้ป่วย PS score 
>0.75 ที่เสียชีวิต ใน
โรงพยาบาลทุกระดับ 

(B) 

ร้อยละของผู้ป่วย PS score 
>0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ 

ได้รับการท า root cause 
analysis 

(A/B) X 100 

เมืองสตูล 0 0 na 

ภาพรวมจังหวัด 0 0 na 
2.2 อัตราของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (Mortality rate of severe traumatic brain injury) (รหัส  

ICD S 06.1 – S 06.9) ไม่เกินร้อยละ 45 
 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ  
2562  2563 (1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62) 

อัตราของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง 
(Mortality rate of severe traumatic 

brain injury) (รหัส ICD S 06.1 – S 
06.9) <45% 

อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง 
(mortality rate of severe traumatic brain 
injury) (GCS ≤ 8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, 

M1 < ร้อยละ 45 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา / ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา / ร้อยละ 

เมืองสตูล 102 9 8.82 7 1 14.28 
ภาพรวมจังหวัด 102 9 8.82 7 1 14.28 
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ปัญหา 
- ขาดแคลนแพทย์ Neuro surg  
- รถพยาบาลที่ใช้ในการส่งต่อส่งต่อผู้ป่วยเริ่มหมดอายุ 
- เครือข่ายในการส่งต่อ รพ.ตรังยังปฏิเสธการรับReferจากรพ.ละงูและทุ่งหว้า 
- รพ.ละงูมีเครื่องCT แต่ยังไม่สามารถรับผู้ป่วยจากรพ.ทุ่งหว้าได้ 

ข้อเสนอแนะ 
- แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยระบบAAAควรก าหนดให้ชัดเจน เช่น อ าเภอทุ่งหว้า ละงูไปตรัง  
- การปฏิเสธCase ของรพศ.เนื่องด้วยรพ.สตูลไม่มีNeuro Surg โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง 

 
3. การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน 

3.1 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ  
2562  2563 (1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62) 

อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ 
A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ   

> ร้อยละ 80 

อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ 
A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ  

(> 20 คะแนน) >ร้อยละ 80 
เป้าหมาย ผลงาน อัตรา / ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา / ร้อยละ 

เมืองสตูล 
0/1=0% ผลการประเมินไม่ผ่าน 

1 1 100 

ภาพรวมจังหวัด 1 1 100 
 
ข้อเสนอแนะ 

- สนับสนุนความรู้ความสามารถด้านIT และโปรแกรมส าคัญเช่น excel ppt info 
 

3.2.จ านวนผู้ป่วยที่ไมฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง  ร้อยละ 5 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 

 1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62  

B A ร้อยละ 

จ านวนผู้ป่ วยที่ ไม
ฉุ ก เ ฉิ น ใ น ห้ อ ง
ฉุกเฉินระดับ 4 และ 
5 (Non trauma)  

ลดลง  5% 

เมืองสตูล 3189 3445 (a-b)*100/a 
=7.43% ลดลง 

ภาพรวมจังหวัด 3189 3445 (a-b)*100/a 
=7.43% ลดลง 
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ข้อเสนอแนะ 
- การประชาสัมพันธ์การใช้บริการห้องฉุกเฉินทั้งประเทศ 
- การสนับสนุนทรัพยากร คนเงิน ในการเปิดตรวจผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินหรือขยายเวลา 

ปัญหา/อุปสรรค (ภาพรวมของ สาขา อุบัติเหตุ) 
- ระบบส่งต่อในเขต12 ทั้งในเรื่องการประสาน การรับcaseที่เป็นแนวทางเดียวกัน 
- การใช้Thai referปัจจุบันไม ่เสถียรรพช. ระบบInternet 
- ขาดแคลนแพทย์ EP ศัลยกรรมประสาทและศัลยแพทย์ทั่วไป 
- การเข้าถึงของผป.ในพท.พิเศษ ระบบการConsult กลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินเพราะภาระงานอยู่ที ่

แพทย์ ER  
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1. ประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง  ลดลงร้อยละ 10 
1.2 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ (> ร้อยละ 50> รอ้ยละ 80  

 
2. สถานการณ์ 

2.1 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง  ลดลงร้อยละ 10 
      ทางจังหวัดสตูลมียุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบผสมผสาน ในส่วนของการส่งต่อ 

ผู้ป่วยนอกเขตบริการได้มีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบริหารจัดการระบบส่งต่อภายในจังหวัด 
มีการเชื่อมโยงการดูแลผุ้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล และได้มีการจัดท าข้อมูลผู้ป่วย เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การวเิคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหา 

 โดยจังหวัดสตูล ได้มีศูนย์การประสานส่งต่อที่โรงพยาบาลสตูล และมีรับผิดชอบงานตลอด 24 ชั่วโมง  
เครือข่ายบริการสถานพยาบาลได้มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
   3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ  

  3.1.1 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง  ลดลงร้อยละ 10 
ตารางท่ี 1.จ านวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ 

ระยะเวลา จ านวน(ราย) เพิ่มข้ึนร้อยละ 
1 ต.ค 61 – 31 ธ.ค 61 ปี งบ 62 25 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

1 ต.ค 62 – 31 ธ.ค 62 ปี งบ 63 30 

  สูตรการค านวณตัวชี้วัด A-B/AX100 
โดย A : จ านวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตปี 2562 
      B : จ านวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตปี 2563 
 
ตารางท่ี 2 สาเหตุการส่งต่อนอกเขต ปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือน 1 ต.ค 62 – 31 ธ.ค 62) 

สาเหตุ 
ผลงานปีงบ 2563 (ตั้งแต่เดือน 1 ต.ค 62 – 31 ธ.ค 62) 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 
เกินศักยภาพไปตามนัด 21 70 

ผู้ป่วยต้องการ  9 30 

รวม 30 100 
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ตารางท่ี 3 ล าดับโรคหลักของการส่งต่อนอกเขต 

ล าดับที่ ชื่อกลุ่มโรค 
ปีงบ 2563 

(ตั้งแต่เดือน 1 ต.ค 62 – 31 ธ.ค 62) 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 
1. โรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือด 18 60 

2. โรคมะเร็ง 12 40 

 
ตารางท่ี 4 ล าดับโรงพยาบาลหลักของการส่งต่อนอกเขต ปีงบประมาณ 2563 
 (ตั้งแต่เดือน 1 ต.ค 62 – 31ธ.ค62) 

ล าดับที่ โรงพยาบาลที่ส่งต่อนอกเขต 
ปีงบ 2563 

(ตั้งแต่เดือน 1 ต.ค 62 – 31 ธ.ค 62) 
จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ 14 46.67 

2. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 3 10 
3. โรงพยาบาลราชวิถี 3 10 

4. โรงพยาบาลทรวงอก 3 10 

5 ศิริราชพยาบาล(คณะแพทย์ศาสตร์) 2 6.67 
6 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 1 3.33 

7 วชิระพยาบาล 1 3.33 
8 ศรีนครินทร์ ขอนแก่น 1 3.33 

9 ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 1 3.33 

10 รามาธิบดี มหิดล 1 3.33 
 
 
อภิปรายผล 
 จากรายงานพบว่า สถานการณ์การส่งต่อผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2563 ในช่วง 3 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค 
62 – 31 ธ.ค 62) เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขต
บริการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20 และสาเหตุการส่งต่อนอกเขต ปีงบประมาณ 2563 เดือน (ตั้งแต่เดือน 1 ต.ค 62 – 
31 ธ.ค 62) พบว่าสาเหตุหลักในการส่งต่อได้แก่ เกินศักยภาพ ไปตามนัด ร้อยละ 70 และผู้ป่วยต้องการ ร้อย
ละ 30 ส าหรับกลุ่มโรคหลักในการส่งต่อนอกเขต คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ  60  และโรค มะเร็ง 
ร้อยละ 40 โรงพยาบาลหลักในการส่งต่อนอกเขต  ได้แก่  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
โรงพยาบาลราชวิถีและ โรงพยาบาลทรวงอก 
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3.1.2 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ (> ร้อยละ 50> รอ้ยละ 80  

ล าดับที่ ชื่อสถานบริการ ร้อยละ 
1. โรงพยาบาลสตูล 54.6 

2. โรงพยาบาลท่าแพ 55.4 

3. โรงพยาบาลควนกาหลง 56.09 
4. โรงพยาบาลควนโดน 52.5 

5. โรงพยาบาลทุ่งหว้า 54.1 

6. โรงพยาบาลละงู 58.8 
7. โรงพยาบาลมะนัง 49.4 

 ภาพรวมทั้งจังหวัด 54.41 
อภิปรายผล  
 จากรายงานพบว่า อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นผ่านเกณฑ์การประเมิน ECS คุณภาพ ร้อยละ 
54.41 และคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนโรงพยาบาลที่มีการประเมิน ECS คุณภาพ โรงพยาบาล   ที่ได้
คะแนน ล าดับสูงสุดคือ โรงพยาบาลละงู ร้อยละ 58.8 โรงพยาบาลที่คะแนนต่ าสุดคือ โรงพยาบาลมะนัง ร้อย
ละ 49.4 
ปัญหา/ข้อจ ากัด 

- ยังขาดแคลนแพทย์ EP และพยาบาล ENP ในทุก รพ. 
- หน่วยงาน EMR ของ อบต ยังมีไม่ครบทุกหน่วยในพื้นท่ีบางครั้งต้องให้โรงพยาบาลออกร้บผู้ป่วย 

ในพ้ืนที่ซึ่งไม่ช านาญทางอาจท าให้ล่าช้าในบางครั้ง 
- รพ.ชุมชนยังไม่มีแพทย์เวรประจ าในห้องฉุกเฉิน 
- ทุก รพช ยังไม่มีการปรับโครงสร้างในส่วนของประต2ูชั้น มีแต่ รพ.สตูลที่มีประตู 2 ชั้น 
- ทุก รพ.ยังไม่มีงานวิจัย 

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น 
 - ทุก รพ.มีจุดคัดกรองผู้ป่วยและมีการคัดแยกโดยใช้ระบบ ED triage มีการแบ่งโซนผู้ป่วยชัดเจน 
ในห้องฉุกเฉิน 
 - ทุก รพ.มีแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และมีการซ้อมแผนทุกปี รวมทั้งสาธารณภัย 
 - มีการเปิด OPD นอกเวลา ทุก รพ.เพ่ือลดความแออัดในห้องฉุกเฉิน 
 - มีการด าเนินการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ.จุดเกิดเหตุทุก รพ.และ อบต.ในพื้นที่ 
ข้อเสนอแนะ 

- จัดประชุมในระดับจังหวัดเรื่องการจัดสรรและเพ่ิมแพทย์ EP 
- จัดสรรพยาบาลเข้ารับการอบรม พยาบาล ENP 
- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการท าวิจัย 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา โรคไม่ติดต่อ :  
Stroke 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12..... 

สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ  

1.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) < ร้อยละ 7 
1.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62)< ร้อยละ 25 
1.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic : I63)< ร้อยละ 5 
1.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการ ไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง  

ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า  ภายใน 60 นาที (door to needle time) ≥ ร้อยละ 50 
1.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษา 

ใน Stroke Unit ≥ ร้อยละ 40 
1.6 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมอง ภายใน 90 นาที   (door  

to operation room time) ≥ ร้อยละ 60 
 
2. สถานการณ์ 

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบบ่อยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตรองจากโรคหัวใจ
และยังท าให้เกิดทุพลภาพ มีแนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้น พบได้ทุกเพศทุกวัย มักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี
ขึ้นไปเป็นความผิดปกติของหลอดเลือดสมองและท าให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทเฉียบพลัน เช่นแขน
ขาอ่อนแรง หรือ ชาครึ่งซีก ของร่างกายทันทีทันใด พูดชัด หรือนึกค าพูดไม่ออก กลืนล าบาก ปวดศีรษะรุนแรง 
บ้านหมุน เดินล าบาก เมื่อเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีผลกระทบทางด้านสภาพร่างกาย จิตใจ สังคม รวมถึง
ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ 

ส าหรับในประเทศไทย พบว่าอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคน ในภาพรวม      
ของประเทศในปี 2556-2558 เท่ากับ 36.13, 38.66 และ 42.62 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าอัตราการตายด้วย
โรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมขึ้นทุกปี นอกจากนี้ อัตราผู้ป่วยในด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคน                   
ในภาพรวมของประเทศ ในปี 2557 เท่ากับ 352.30 ข้อมูลจากรายงานของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

จากสถานการณ์ของโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลสตูลจึงมีการจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เล ือดสมอง จากการด าเน ินงาน Stroke fast track ของโรงพยาบาลสตูล ในปี 2558-2562 พบว่า
ประชาชนมาเข ้าท ัน  Stroke fast track    ค ิด เป ็น  ร ้อยละ23.55 ,20.00,17.2 , 16.44 และ46.58 
ตามล าดับ สาเหตุเนื่องจาก 1) ประชาชนไม่ทราบว่าอาการที่เป็นคืออาการน าของโรคหลอดเลือดสมอง  
จากผลการศึกษา พบว่า  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการเตือนและการจัดการโรคหลอดเลือดสมอง
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ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวาน คือผู้ป่วยรับรู้อาการโรคหลอดเลือดสมองไม่ถูกต้อง   ท าให้ไม่มา
โรงพยาบาลทันทีภายหลังเกิดอาการโดยมีการรักษาตามความเชื่อเช่น การเป่า การบีบ นวด หรือสังเกต
อาการที่บ้าน  2) ประชาชนไม่ทราบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องรักษา   ถ้ามาทันเวลา  
270 นาทีและได้ยาละลายลิ่มเลือดมีโอกาสหายเป็นปกติหรือความพิการลดลง  3) จังหวัดสตูล    มีลักษณะ
ภูมิศาสตร์ เป็นเกาะ หลายเกาะ การคมนาคมล าบาก การเข้าถึงบริการยาละลายลิ่มเลือดสามารถท าได้ยาก  
และ 4)ประชาชนยัง มีปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เป็นโรคหลอดเลือดสมอง คือความดันโลหิตสูง  เบาหวาน ไขมัน
ในเลือดสูง  ความอ้วน โรคหัวใจ บุหรี่ แอลกอฮอล์  ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ประชาชนไม่ เห็นความส าคัญ และ
ไม่ควบคุมปัจจัยดังกล่าว 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
   3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

โรงพยาบาลมีการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสียง CVD Risk  
เปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจ านวน 6 เตียง ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับจนถึงจ าหน่าย  ดูแลผู้ป่วยโดยใช้
ทีมสหวิชาชีพอย่างครบวงจร มีการประเมินการกลืน ในผู้ป่วยทุกราย เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน เช่นแผลกดทับ ปอดบวม การพลัดตกหกล้ม และมีการติดตามเยี่ยมบ้านและส่งกลับไป รพช 
ในผู้ป่วยทีมีค่า Barthel index <15 คะแนน ทุกราย ตลอดจนมีการรณรงค์การเข้าถึงยาลายลิ่มเลือด 
    3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 3.2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) (เป้าหมาย : < ร้อยละ 7) 

 

ข้อมูลจาก HDC 

อ าเภอ 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ≤ ร้อยละ7 

ปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 2561 2562 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 
เมืองสตูล 5.62 7.18 7.60 5.44 412 31 7.49 

ควนโดน 6.8 4.04 0.00 0 26 0 0 

ควนกาหลง 6.14 2.55 0.00 0 31 0 0 
ท่าแพ 4.69 5.04 0.00 0 41 0 0 

ละง ู 3.86 3.76 0.00 3.33 96 0 0 

ทุ่งหว้า 7.14 2.53 0.00 10 34 0 0 
มะนัง 5.6 5.81 4.17 0 24 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 5.31 4.41 4.93 4.24 669 31 4.63 
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ปีงบประมาณ 2563 ( 1ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62) 

อ าเภอ/ จังหวัด 

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) 
(เป้าหมาย : < ร้อยละ 7) 

หมายเหตุ 

จ านวนครั้งของการจ าหน่าย 
สถานะตายของผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมอง 

จากทุกหอผู้ป่วย 
(รหัส ICD-10 = I60-I69) 

(A) 

จ านวนครั้งของการจ าหนา่ยของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจาก

ทุกหอผู้ป่วย 
ในช่วงเวลาเดียวกัน 

(รหัส ICD-10 = I60-I69) 
(B) 

ร้อยละอัตราตาย
ของผู้ป่วย 

โรคหลอดเลือด
สมอง 

(A/B) x 100 

เมืองสตูล 132 7 5.30  
ควนโดน 20 0 0  

ควนกาหลง 11 0 0  
ท่าแพ 12 0 0  

ละง ู 20 0 0  

ทุ่งหว้า 5 0 0  
มะนัง 6 0 0  

ภาพรวมจังหวัด 207 7 3.40  

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 

A B ร้อยละ 

ร้อยละอัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke : 
I60-I69 
 

< ร้อยละ 7 

เมืองสตูล 132 7 5.30 
ควนโดน 20 0 0 

ควนกาหลง 11 0 0 
ท่าแพ 12 0 0 

ละง ู 20 0 0 

ทุ่งหว้า 5 0 0 
มะนัง 6 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 207 7 3.40 
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ปัญหา/อุปสรรค ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตีบ และแตก 
- การประชาสัมพันธ์สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองยังไม่ทั่งถึงทุกพ้ืนที่ 
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางส่วนขาดยา รักษาไม่ต่อเนื่อง 
- การใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินยังน้อย 
- การเข้าถึง Stroke fast track 
- ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน 
- มีผู้ป่วยบางส่วนขาดนัด 

 
 3.2.2  ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62) (เป้าหมาย : 
< ร้อยละ 25) 

ปีงบประมาณ 2562 ( 1ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62) 

อ าเภอ/จังหวัด 

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62) 
(เป้าหมาย : < ร้อยละ 25) 

หมายเหตุ 

จ านวนครั้งของการจ าหน่าย 
สถานะตาย 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แตกจากทุกหอผู้ป่วย 

(รหัส ICD-10 = I60-I62) 
(C) 

จ านวนครั้งของการจ าหนา่ย 
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

แตกจากทุกหอผู้ป่วยใน
ช่วงเวลาเดียวกัน 

(รหัส ICD-10 = I60-I62) 
(D) 

ร้อยละอัตราตาย 
ของผู้ป่วย 

โรคหลอดเลือดสมองแตก 
(C/D) x 100 

เมืองสตูล 36 6 17  

ควนโดน 0 0 0  
ควนกาหลง 0 0 0  

ท่าแพ 0 0 0  

ละง ู 0 0 0  
ทุ่งหว้า 0 0 0  

มะนัง 0 0 0  
ภาพรวมจังหวัด 36 6 17  
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 
A B ร้อยละ 

ร้อยละอัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองแตก
(Hemorrhagic: I60-I62) 
 

< ร้อยละ 25 

เมืองสตูล 36 6 17 
ควนโดน 0 0 0 

ควนกาหลง 0 0 0 

ท่าแพ 0 0 0 
ละง ู 0 0 0 

ทุ่งหว้า 0 0 0 

มะนัง 0 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 36 6 17 

 
3.2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic : I63) (เป้าหมาย : < ร้อยละ 

5) 

ปีงบประมาณ 2562 ( 1ต.ค.62 – 30 ธ.ค.62) 

อ าเภอ/ จังหวัด 

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic : I63) 
(เป้าหมาย : < ร้อยละ 5) 

หมายเหตุ 

จ านวนครั้งของการจ าหน่าย 
สถานะตายผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองตีบ/ อุดตันจาก

ทุกหอผู้ป่วย 
(รหัส ICD-10 = I63) 

(E) 

จ านวนครั้งของการจ าหนา่ย 
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด 

สมองตีบ/ อุดตัน 
จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลา

เดียวกัน (รหัส ICD-10 = I63) 
(F) 

ร้อยละอัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองตีบ/ อุดตัน 
(E/F) x 100 

เมืองสตูล 96 1 1.04  

ควนโดน 20 0 0  
ควนกาหลง 11 0 0  

ท่าแพ 12 0 0  

ละง ู 20 0 0  
ทุ่งหว้า 5 0 0  

มะนัง 6 0 0  

ภาพรวมจังหวัด 170 1 0.59  
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 

A B ร้อยละ 
ร้อยละอัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/ อุดตัน 
(Ischemic : I63) 
 

< ร้อยละ 5 

เมอืงสตูล 96 1 1.04 

ควนโดน 20 0 0 

ควนกาหลง 11 0 0 
ท่าแพ 12 0 0 

ละง ู 20 0 0 
ทุ่งหว้า 5 0 0 

มะนัง 6 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 170 1 0.59 
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     3.2.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 
ชั่วโมง   ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที (door to needle time)  
(เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 50) 

ปีงบประมาณ 2562 ( 1ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62) 

อ าเภอ/ จังหวัด 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน  
4.5 ชั่วโมง  ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที  

(door to needle time)(เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 50) 

หมายเหตุ 

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/ อุดตัน  ระยะ

เฉียบพลันที่มีอาการ 
ไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษา
ด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอด

เลือดด าภายใน 60 นาที 
นับตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล 

(OPD/ER) 
(รหัส ICD-10 = I63) 

(G) 

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองตีบ/ อุดตัน

ระยะเฉียบพลันที่มี
อาการไม่เกิน 4.5 

ชั่วโมง ได้รับการรักษา
ด้วยยาละลายลิ่มเลือด
ทางหลอดเลือดด าใน

ช่วงเวลาเดียวกัน 
(รหัส ICD-10 = I63) 

(H) 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองตีบ/ อุดตัน

ระยะเฉียบพลันที่มีอาการ
ไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับ

การรักษาด้วยยาละลายลิ่ม
เลือดทางหลอดเลือดด า

ภายใน 60 นาที 
(door to needle time) 

(G/H) x 100 

เมืองสตูล 19 16 84.21  

ควนโดน 0 0 0  

ควนกาหลง 0 0 0  
ท่าแพ 0 0 0  

ละง ู 0 0 0  
ทุ่งหว้า 0 0 0  

มะนัง 0 0 0  

ภาพรวมจังหวัด 19 16 84.21  
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ตัวชี้วัด เกณฑ ์ อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 

A B ร้อยละ 
ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ 
อุดตันระยะเฉยีบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่
เกิน 4.5 ช่ัวโมง 
ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด
ทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที 
(door to needle time) 

≥ ร้อยละ 50 

เมืองสตูล 19 16 84.21 

ควนโดน 0 0 0 
ควนกาหลง 0 0 0 

ท่าแพ 0 0 0 
ละง ู 0 0 0 

ทุ่งหว้า 0 0 0 
มะนัง 0 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 19 16 84.21 

 
3.2.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน Stroke 

Unit  (เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 40) 
ปีงบประมาณ 2563 ( 1ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62) 

อ าเภอ/ จังหวัด 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชัว่โมง ได้รับการรักษาใน 
Stroke Unit (เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 40) 

หมายเหตุ 

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง 

ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
ได้รับการรักษาใน Stroke 

Unit 
(รหัส ICD-10 = I60-I69) 

(I) 

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง 

ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
ได้รับการรักษาในช่วงเวลา

เดียวกัน 
(รหัส ICD-10 = I60-I69) 

(J) 

ร้อยละผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมอง 

ที่มีอาการ 
ไม่เกิน 72 ชั่วโมง 

ได้รับการรักษาใน Stroke Unit 
(I/J) x 100 

เมืองสตูล 132 111 84.1  

ควนโดน 20 0 0  

ควนกาหลง 11 0 0  

ท่าแพ 12 0 0  

ละง ู 20 0 0  

ทุ่งหว้า 5 0 0  

มะนัง 6 0 0  

ภาพรวมจังหวัด 205 111 53.9  
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ตัวชี้วัด เกณฑ ์ อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 

A B ร้อยละ 
ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่
เกิน 72 ช่ัวโมง ได้รับการ
รักษาใน Stroke Unit  

≥ ร้อยละ 40 

เมืองสตูล 132 111 84.1 

ควนโดน 20 0 0 
ควนกาหลง 11 0 0 

ท่าแพ 12 0 0 
ละง ู 20 0 0 

ทุ่งหว้า 5 0 0 
มะนัง 6 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 205 111 53.9 

 
ปัญหา/อุปสรรค ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตีบ และแตก 

- การประชาสัมพันธ์สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองยังไม่ทั่งถึงทุกพ้ืนที่ 
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางส่วนขาดยา รักษาไม่ต่อเนื่อง 
- การใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินยังน้อย 
- การเข้าถึง Stroke fast track 
- ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน 
- มีผู้ป่วยบางส่วนขาดนัด 

 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
   (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

-  มีการส่งเสริมให้บุคลากรเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
-  มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุข/ อบรมให้ความรู้แก่ อสม. 
-  มีการอบรมให้ความรู้ ผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 
-  จัดระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของชุมชน 
-  สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ 
-  มีระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของลูกข่าย 
-  พัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล/ ตัวชี้วัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเชื่อมโยงกันได้  
-  คืนข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยให้กับชุมชน 
 
 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

SATUN  HOSPITAL 

 
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/ อุปสรรค/ ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ 
รับไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

บุคลากร แพทย์อายุรกรรม,ศัลยกรรมประสาท  

เครือ่งมือ  

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ ต่อส่วนกลาง/ ต่อผู้บริหาร/ ต่อระเบียบ กฎหมาย 

-  สรรหาและส่งเสริมให้มีแพทย์เฉพาะทาง   Neuro Med 
-  ส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพได้รับการอบรมเฉพาะทาง  4  เดือน 
-  พัฒนาระบบสารสนเทศ ในการจัดเก็บและเชื่อมโยงเครือข่าย 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา อายุรกรรม 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12..... 

สาขา อายุรกรรม 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
1.1 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired < ร้อยละ 28 
1.2 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90 
1.3 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90 
1.4 อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) ≥ ร้อยละ 90 
1.5 อัตราที่ผู้ป่วยไดร้ับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ 30 
1.6 มีการจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ใน รพ.ประจำจังหวัด  

(ระดับ A และ S) 
1.7 ร้อยละการได้รับสารน้ำอย่างน้อย 1 ,500 cc ใน 1  ชั่วโมง หลังการวินิจฉัย severve sepsis/septic 

shock  (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) > 90% 
1.8 ร้อยละการได้รับการดูแลแบบวิกฤต(level of care 2-3) ของ severve sepsis/septic shock ภายใน 3 

ชั่วโมง  >30% 
 

2. สถานการณ์  
 2.1 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired < ร้อยละ 28 
                อัตราตาย community-acquired ใน จ.สตูล อยู่ในเกณฑ์ คือ ร้อยละ26.34 น้อยกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
โดยแยกในเขต อ.เมือง คิดเป็น ร้อยละ36.79 จากโรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ11.36  จากการทบทวนcase พบว่า
กระบวนการดูแลผู้ป่วยไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีทั้งmiss diagnosis delay diagnosis  ทั้งในโรงพยาบาล
ชุมชนและโรงพยาบาลสตูล ผู้ป่วยขาดความรู้ในการสังเกตอาการที่ต้องรีบมาโรงพยาบาล เครือข่ายไม่ได้ปฏิบัติ
ตามแนวทางในการดูแลผู้ป่วย sepsis ตลอดจนการดำเนินของโรครุนแรงทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้แม้ให้การรักษาที่
เต็มที่แล้ว ส่วนcase dead ในโรงพยาบาลชุมชน ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา เนื่องจากผู้ป่วยสูงอายุ มีโรคประจำตัว 
นอนติดเตียง    
 2.2 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90 
      อัตราการเจาะ H/C ร้อยละ 98.2 โรงพยาบาลส่วนใหญ่ทำได้ ร้อยละ 100 เว้นโรงพยาบาลละงู
เนื่องจากมีผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา 
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2.3 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นบัจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90 
      ผู้ป่วยได้รับการฉีดยา Antibiotic ภายใน 1 ชม. ได้ร้อยละ 100 

2.4 อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) ≥ ร้อยละ 90 
      อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก ร้อยละ 67.39 เนื่องจากบางcaseไม่สามารถให้ได้
จากมีข้อห้าม และบางcase ให้ยากระตุ้นความดันโลหิตในขณะที่ให้ไม่ครบ 1,500 cc 
          2.5 อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ 30 
      ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม.ร้อยละ 35.5 เนื่องจากมีการ
จัดตั้งทีม RRT 
         2.6 มีการจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ใน รพ.ประจำจังหวัด 
(ระดับ A และ S) 
     โรงพยาบาลสตูลได้มีการจัดตั้งทีม RRT ในการดูแลผู้ป่วย sepsis ภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ในทีม
ประกอบด้วยแพทย์เวรอายุรกรรม /แพทย์อายุรรรม พยาบาลอายุรกรรมหญิง พยาบาลอายุรกรรมชาย และ
พยาบาลหอผู้ป่วยหนัก โดยมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นเวร 

2.7 ร้อยละการได้รับสารน้ำอย่างน้อย 1,500 cc ใน 1  ชั่วโมง หลังการวินิจฉัย severve sepsis/septic 
shock  (ในกรณีไม่มีขอ้ห้าม) 

อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก ร้อยละ 67.39 เนื่องจากบางcaseไม่สามารถให้ได้จาก
มีข้อห้าม และบางcase ให้ยากระตุ้นความดันโลหิตในขณะที่ให้ไม่ครบ 1,500 cc  

2.8 ร้อยละการได้รับการดูแลแบบวิกฤต(level of care 2-3) ของ severve sepsis/septic shock 
ภายใน 3 ชั่วโมง 

ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม.ร้อยละ 35.5 เนื่องจากมีการจัดตั้ง
ทีม RRT  
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 

3.1.1 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired  

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยsepsis เหมือนกันทั้ง
เครือข่าย 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) -มีพยาบาลผู้จัดการโรคsepsis ทุกโรงพยาบาล 
-แพทย์อายุรกรรมไม่เพียงพอ 
-จัดตั้งทีม RRTในโรงพยาบาลจังหวัด 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

มีการรายงานใน HDC 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและ
เวชภัณฑ์ที่จำเป็น (Access to essential medicine) 

โรงพยาบาลควนกาหลง ควนโดน มะนัง ทุ่งหว้า 
ไม่มีเครื่องเจาะ Lactate 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

สามารถเบิกได้ตามสิทธิที่มี 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) มีการติดตามตัวชี้รายเดือนโดยcase manager 
รพ.สตูลทุกเดือน 

  
3.1.2 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยsepsis เหมือนกันทั้ง
เครือข่าย 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) -มีพยาบาลผู้จัดการโรคsepsis ทุกโรงพยาบาล 
-แพทย์อายุรกรรมไม่เพียงพอ 
-จัดตั้งทีม RRTในโรงพยาบาลจังหวัด 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

มีการรายงานใน HDC 
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หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและ
เวชภัณฑ์ที่จำเป็น (Access to essential medicine) 

-โรงพยาบาลชุมชนส่งขวด H/C ไปตรวจที่out 
lab ทำให้ได้ผลล่าช้า บางครั้งLab สูญหายต้อง
เจาะใหม่ทำให้สิ้นเปลือง 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

สามารถเบิกได้ตามสิทธิที่มี 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) มีการติดตามตัวชี้รายเดือนโดยcase manager 
รพ.สตูลทุกเดือน 

  
3.1.3 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยsepsis เหมือนกันทั้ง
เครือข่าย 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) -มีพยาบาลผู้จัดการโรคsepsis ทุกโรงพยาบาล 
-แพทย์อายุรกรรมไม่เพียงพอ 
-จัดตั้งทีม RRTในโรงพยาบาลจังหวัด 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

มีการรายงานใน HDC 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและ
เวชภัณฑ์ที่จำเป็น (Access to essential medicine) 

-โรงพยาบาลชุมชนไม่มียา Antibiotic บางตัวที่
จำเป็นต้องให้ 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

สามารถเบิกได้ตามสิทธิที่มี 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) มีการติดตามตัวชี้รายเดือนโดยcase manager 
รพ.สตูลทุกเดือน 
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3.1.4 อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) ≥ ร้อยละ 90 
หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยsepsis เหมือนกันทั้งเครือข่าย 
2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) -มีพยาบาลผู้จัดการโรคsepsis ทุกโรงพยาบาล 

-แพทย์อายุรกรรมไม่เพียงพอ 
-จัดตั้งทีม RRTในโรงพยาบาลจังหวัด 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

มีการรายงานใน HDC 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่
จำเป็น (Access to essential medicine) 

-โรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถทำ c-line ได ้

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

สามารถเบิกได้ตามสิทธิที่มี 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) มีการติดตามตัวชี้รายเดือนโดยcase manager รพ.สตูล
ทุกเดือน 

  
3.1.5 อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ 30 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.ระบบบริการ  (Service delivery) มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยsepsis เหมือนกันทั้งเครือข่าย 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) -มีพยาบาลผู้จัดการโรคsepsis ทุกโรงพยาบาล 
-แพทย์อายุรกรรมไม่เพียงพอ 
-จัดตั้งทีม RRTในโรงพยาบาลจังหวัด 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health 
information system)  

มีการรายงานใน HDC 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่
จำเป็น (Access to essential medicine) 

โรงพยาบาลควนกาหลง ควนโดน มะนัง ทุ่งหว้า ไม่มี
เครื่องเจาะ Lactate   

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

สามารถเบิกได้ตามสิทธิที่มี 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) มีการติดตามตัวชี้รายเดือนโดยcase manager รพ.
สตูลทุกเดือน 
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 3.1.6 มีการจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ใน รพ.ประจำ
จังหวัด (ระดับ A และ S) 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.ระบบบริการ  (Service delivery) มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยsepsis เหมือนกันทั้งเครือข่าย 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) -มีพยาบาลผู้จัดการโรคsepsis ทุกโรงพยาบาล 
-แพทย์อายุรกรรมไม่เพียงพอ 
-จัดตั้งทีม RRTในโรงพยาบาลจังหวัด 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้าน
สุขภาพ (Health information system)  

ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลทราบ 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและ
เวชภัณฑ์ที่จำเป็น (Access to essential 
medicine) 

เพียงพอ   

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้าน
สุขภาพ (Financing) 

สามารถเบิกได้ตามสิทธิที่มี 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) มีการติดตามตัวชี้รายเดือนโดยcase manager รพ.สตูลทุกเดือน 

3.1.7 ร้อยละการได้ รับสารน้ ำอย่ างน้อย 1 ,500 cc ใน  1  ชั่ ว โมง หลั งการวินิ จฉัย  severve 
sepsis/septic shock  (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) มีแนวทางการดูแลผูป้่วยsepsis เหมือนกันทั้งเครือข่าย 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) -มีพยาบาลผูจ้ัดการโรคsepsis ทุกโรงพยาบาล 
-แพทย์อายุรกรรมไม่เพียงพอ 
-จัดตั้งทีม RRTในโรงพยาบาลจงัหวัด 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

มีการรายงานใน HDC 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่
จำเป็น (Access to essential medicine) 

-โรงพยาบาลชุมชนไมส่ามารถทำ c-line ได ้

5 ค่าใช้จ่ายดา้นสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

สามารถเบิกได้ตามสทิธิที่มี 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) มีการติดตามตัวชี้รายเดือนโดยcase manager รพ.สตูลทุกเดือน 
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3.1.8 ร้อยละการได้รับการดูแลแบบวิกฤต(level of care 2-3) ของ severve sepsis/septic shock 
ภายใน 3 ชั่วโมง 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.ระบบบริการ  (Service delivery) มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยsepsis เหมือนกันทั้งเครือข่าย 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) -มีพยาบาลผู้จัดการโรคsepsis ทุกโรงพยาบาล 
-แพทย์อายุรกรรมไม่เพียงพอ 
-จัดตั้งทีม RRTในโรงพยาบาลจังหวัด 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

มีการรายงานใน HDC 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่
จำเป็น (Access to essential medicine) 

โรงพยาบาลควนกาหลง ควนโดน มะนัง ทุ่งหว้า ไม่มี
เครื่องเจาะ Lactate   

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

สามารถเบิกได้ตามสิทธิที่มี 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) มีการติดตามตัวชี้รายเดือนโดยcase manager รพ.สตูล
ทุกเดือน 
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
     3.2.1  อัตราตายผู้ป่วยตดิเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 28 

อำเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 

ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 
เป้าหมาย < ร้อยละ 30 

2562 
เป้าหมาย < ร้อยละ 28 

ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 13.24 

(27/204) 
47.27 

(105/220) 
187 90 48.13 191 99 51.83 

ควนโดน 42.86 
(9/21) 

25 
(1/4) 

8 0 0 1 0 0 

ควนกาหลง 20.69 
(18/87) 

12.5 
(2/16) 

9 1 11.11 4 1 25 

ท่าแพ 13.16 
(5/38) 

0 
(0/3) 

0 0 0 0 0 0 

ละง ู 0 
(0/48) 

23.08 
(3/13) 

22 6 27.27 25 7 28 

ทุ่งหว้า 37.5 
(9/24) 

50 
(1/2) 

4 0 0 12 0 0 

มะนัง 23.53 
(8/34) 

25 
(1/4) 

3 0 0 10 1 10 

ภาพรวมจังหวัด 16.67 
(76/456) 

43.23 
(113/262) 

233 97 41.63 243 108 44.44 

 

 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

SATUN   HOSPITAL  

 

 

ตัวชี้วัด เกณฑ ์ อำเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63 

D A+C ร้อยละ 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired  

< ร้อยละ 30 

เมืองสตลู 67 29 43.28 
ควนโดน 1 0 0 
ควนกาหลง 3 2 66.67 

ท่าแพ 0 0 0 
ละง ู 9 4 44.44 
ทุ่งหว้า 2 0 0 
มะนัง 4 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 86 35 40.7 

ปัญหา / อุปสรรค 
- ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย SEPSIS 

ข้อเสนอแนะ 
- นิเทศติดตามงานทุกโรงพยาบาล 

อำเภอ 

ข้อมูลพื้นที่ 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 
เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

เมืองสตูล 298 93 31.2 310 90 29.03 

ควนโดน 34 0 0 21 0 0 
ควนกาหลง 20 3 15 63 1 1.58 

ท่าแพ 10 0 0 11 0 0 

ละง ู 71 10 14.08 59 9 15.25 
ทุ่งหว้า 16 0 0 14 0 0 

มะนัง 35 2 5.71 21 3 9.52 

ภาพรวมจังหวัด 484 108 22.31 499 103 20.64 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 

ข้อมูลจากพื้นที่ 

ปีงบประมาณ 2563 
1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.632 

A B ร้อยละ 

อัตราตายผู้ป่วยติด
เชื้อในกระแสเลือด
แบบรุนแรงชนิด 
community-
acquired  

< ร้อยละ 
30 

เมืองสตูล 106 39 36.79 
ควนโดน 10 0 0 
ควนกาหลง 16 1 6.25 
ท่าแพ 1 0 0 
ละงู 21 4 19.04 
ทุ่งหว้า 4 0 0 
มะนัง 9 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 167 44 26.34 

 
ปัญหา / อุปสรรค 

- การส่งตรวจ H/C ไม่เหมือนกัน  
- ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย sepsis 

ข้อเสนอแนะ 
- นิเทศและให้ความรู้หน้างานการดูแลผู้ป่วย sepsis ในโรงพยาบาลสตูลโดยแพทย์อายุรกรรม 
- นิเทศและให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยsepsis ในโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 6 แห่ง โดยแพทย์อายุรกรรมและ 

พยาบาลผู้จัดการโรค sepsis 
          - รับการนิเทศและให้ความรู้จากโรงพยาบาลแม่ค่ายคือโรงพยาบาลหาดใหญ่ 
          - จัดตั้งทีม RRT 
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3.2.2 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90 

 
ปัญหา / อุปสรรค 

โรงพยาบาลชุมชนส่งตรวจ lab H/C Out lab ทำให้ได้ผลล่าช้า 
ข้อเสนอแนะ 

ควรส่ง lab H/C มาพร้อมผู้ป่วยขณะrefer 

 

อำเภอ 

ปีงบประมาณ 
2562 2563 (1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62) 

อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90 
 (A)  (B) อัตรา/ร้อยละ  (A)  (B) อัตรา/ร้อยละ 

เมืองสตูล 314 312 99.36 106 106 100 

ควนโดน 21 21 100 10 10 100 
ควนกาหลง 63 63 100 16 16 100 

ท่าแพ 11 11 100 1 1 100 

ละงู 59 59 100 21 18 85.71 
ทุ่งหว้า 14 14 100 4 4 100 

มะนัง 21 21 100 9 9 100 

ภาพรวมจังหวัด 503 501 99.6 167 164 98.2 
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3.2.3 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ≥ รอ้ยละ 90 

 
3.2.4 อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) ≥ ร้อยละ 90 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 
ปีงบประมาณ 2562 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 
อัตราการได้รับ IV 30 
ml/kg ใน 1 ชม.แรก 
(ในกรณีไม่มีข้อห้าม)  

≥ ร้อยละ 90 

เมืองสตูล 314 254 80.89 
ควนโดน 21 18 85.71 

ควนกาหลง 63 48 76.19 
ท่าแพ 11 8 72.72 

ละงู 59 47 79.66 

ทุ่งหว้า 14 14 100 
มะนัง 21 19 90.47 

ภาพรวมจังหวัด 503 408 81.11 

 

 

อำเภอ 

ปีงบประมาณ 
2562 2563 (1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62) 

อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90 
 (A)  (B) อัตรา/ร้อยละ  (A)  (B) อัตรา/ร้อยละ 

เมืองสตูล 314 314 100 106 106 100 

ควนโดน 21 21 100 10 10 100 
ควนกาหลง 63 63 100 16 16 100 

ท่าแพ 11 9 81.81 1 1 100 

ละงู 59 59 100 21 21 100 
ทุ่งหว้า 14 14 100 4 4 100 

มะนัง 21 21 100 9 9 100 
ภาพรวมจังหวัด 503 501 99.6 167 167 100 
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3.2.5 อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลในไอซียู ภายใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ 30 
3.2.6 ร้อยละการได้รับการดูแลแบบวิกฤต(level of care 2-3) ของ severve sepsis/septic shock 
ภายใน 3 ช่ัวโมง 

 

ตัวชี้วัด เกณฑ ์ อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 

A B ร้อยละ 

ร้อยละการได้รับการดูแล
แบบวิกฤต(level of care 
2-3) ของ severve 
sepsis/septic shock 
ภายใน 3 ชั่วโมง  ≥ 30% 

เมืองสตูล 77 27 35.06 
ควนโดน 10 2 20 

ควนกาหลง 16 4 25 

ท่าแพ 1 1 100 
ละง ู 21 9 42.85 

ทุ่งหว้า 4 2 50 
มะนัง 9 4 44.44 

ภาพรวมจังหวัด 138 49 35.5 

อำเภอ 

ปีงบประมาณ 

2562 
อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลในไอซียู ภายใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ 30 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 
เมืองสตูล 314 194 61.78 

ควนโดน 21 5 23.8 

ควนกาหลง 63 2 3.17 
ท่าแพ 11 3 27.27 

ละงู 59 15 25.42 

ทุ่งหว้า 14 12 85.71 
มะนัง 21 9 42.85 

ภาพรวมจังหวัด 503 237 47.11 
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3.2.7  มีการจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ในรพ.ประจำจังหวัด 
(ระดับ Aและ S) 

มีการจัดตั้งทีม RRT ในโรงพยาบาลสตูล 
3.2.8 ร้อยละการได้รับสารน้ำอย่างน้อย 1,500 cc ใน 1  ชั่วโมง หลังการวินิจฉัย severve sepsis/septic shock  
(ในกรณีไม่มีข้อห้าม) 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 

A B ร้อยละ 
ร้อยละการได้รับสารน้ำ
อย่างน้อย 1,500 cc ใน 1  
ชั่ ว โมง หลั งการวินิ จฉั ย 
severve sepsis/septic 
shock  (ในกรณี ไม่ มี ข้ อ
ห้าม) 

< 30% 

เมืองสตูล 77 49 63.63 

ควนโดน 10 7 70 

ควนกาหลง 16 12 75 
ท่าแพ 1 1 100 

ละงู 21 12 57.14 
ทุ่งหว้า 4 4 100 

มะนัง 9 8 88.88 

ภาพรวมจังหวัด 138 93 67.39 
 

วิธีประเมินการจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ในรพ.ประจำจังหวัด 
(ระดับ A และ S) 
 ยังไม่ได้ดำเนินการ = ยังไม่ได้ทำทุกข้อ 
 เริ่มดำเนินการ = มีข้อ 1 
      กำลังดำเนินการ = มีข้อ 1 และ ข้อ 2  
 ดำเนินการเรียบร้อย = มีครบทั้ง 3 ข้อ 

โรงพยาบาลสตูลได้มีการจัดตั้งทีม RRT ในการดูแลผู้ป่วย sepsis ภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ในทีม
ประกอบด้วยแพทย์เวรอายุรกรรม /แพทย์อายุรรรม พยาบาลอายุรกรรมหญิง พยาบาลอายุรกรรมชาย และ
พยาบาลหอผู้ป่วยหนัก โดยมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นเวร  
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4. สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 
   - การขาดการวิเคราะห์ และการติดตาม ผลการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ 
   - การสนับสนุนการจัดการตนเองในกลุ่มผู้ป่วยและญาติ 

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

แพทย์อายุรกรรมไม่เพียงพอ เพ่ิมแพทย์อายุรกรรม 

6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
Standing order sepsis  
 
 

ผู้รายงาน  นางอรอุมา  พินธ์สุวรรณ์ 
                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา ทารกแรกเกิด 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

สาขา ทารกแรกเกิด 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน  ที่มีน้ำหนักแรกเกิด ≥  500 กรัม (เป้าหมาย :     

< 3.75 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ) 
 1.2 เพ่ิมเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ (เตียง NICU ภาพรวมจังหวัด) 
2. สถานการณ์ 

1.1 อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน  ที่มีน้ำหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม (เป้าหมาย :     
< 3.75 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ)   อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน=3.40ต่อ 1,000 ทารกเกิด
มีชีพ).ผลจากการทบทวน .case ร่วมกันระหว่างทีมสหวิชาชีพพบว่า มีทารกเสียชีวิตทั้งหมด4 ราย ดังนี้ case 
Preterm 2 ราย เนื่องจากมารดาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และ case Severe BA 2 ราย 
 1.2 การเพ่ิมเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ (เตียง NICU ภาพรวมจังหวัด) 
.ไม่เพ่ิมเนื่องจากอัตราการครองเตียงไม่ถึง 80 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 

3.1.1 อัต ราต ายของทารกแรก เกิดอ ายุ  ≤ 28 วัน  ที ่ม ีน ้ำหนักแรก เกิด  ≥  500 ก รัม 
(เป้าหมาย : < 3.75 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ) 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.ระบบบริการ  (Service delivery) ระบบบริการมีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี มีการส่งต่อผู้ป่วยได้

ตามแนวทาง และมรีะบบให้คำปรกึษา 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) กำลังคนเหมาะสม แต่ขาดอตัรากำลังแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกดิ 
3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

ระบบ HDC ไมต่รงกับความเป็นจริง ยังมีการเก็บข้อมลูแบบ manual 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและ
เวชภัณฑ์ที่จำเป็น (Access to essential medicine) 

ยังขาดการเข้าถึงยา ATB ในบางตวัท่ีต้องส่งผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อ แต่ก็มี
การแก้ไขโดยการเบิกยาใหผู้้ป่วยไปใช้ต่อที่ รพช. 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

N/A 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) ผู้นำองค์กรทุกระดับมีธรรมาภิบาล และมีจุดเน้นลดปญัหาทารกคลอด
ก่อนกำหนดอย่างเป็นระบบร่วมกบัสูติกรรม 
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 1.2 เพ่ิมเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ (เตียง NICU ภาพรวมจังหวัด) 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.ระบบบริการ  (Service delivery) จำนวนเตียง NICU 6 เตียง เพียงพอและรองรับการส่งต่อ

จาก รพช. ไม่มีการส่งต่อออกนอกจังหวัด 
2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) เพียงพอแต่ NNP ยังไม่ได้ตามเกณฑ์ 50% 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

N/A 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและ
เวชภัณฑ์ที่จำเป็น (Access to essential 
medicine) 

N/A 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

N/A 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) N/A 
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 3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
       3.2.1 อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่มีน้ำหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม 
 (เป้าหมาย : < 3.75 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ) 

อำเภอ 

ข้อมูล จาก HDC 

อัตราตายของทารกอายุ ≤ 28 วัน ( < 4 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ) 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
เป้าหมาย 

( < 3.8 ต่อ 1,000 ทารก
เกิดมีชีพ) 

ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

เมืองสตูล 0 0 4.35 5.58 
(16/2,2869} 

2,876 18 6.26 

ควนโดน 0 8.77 0 0 (0/87) 56 0 0 

ควนกาหลง 0 0 0 0 (0/149) 120 1 8.33 

ท่าแพ 0 0 0 0 (0/84) 58 0 0 
ละง ู 0 0 0 0 (0/307) 188 0 0 

ทุ่งหว้า 5 0 5.59 0 (0/143) 127 0 0 
มะนัง 0 0 0 0 (0/56) 62 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 0.38 0.34 3.20 4.33 
(16/3,695) 

3,487 19 5.45 

 
 
 
 
 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

SATUN  HOSPITAL 

 

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูลจาก HDC 

ปีงบประมาณ 2563 

เกณฑ์ อำเภอ 
(1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63) 

A B อัตรา 

อัตราตายของทารก 

≤ 28 วัน  
( < 3.75 ต่อ 

1,000  
ทารกเกิดมีชีพ) 

เมืองสตูล 699 2 2.86 
ควนโดน 17 0 0 

ควนกาหลง 34 0 0 

ท่าแพ 17 0 0 
ละง ู 75 0 0 

ทุ่งหว้า 29 0 0 

มะนัง 11 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 882 2 0.23 

ปัญหา/อุปสรรค  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าอัตราตาย = 3.40 : 1,000 ทารกเกิดมีชีพ  มีทารกเสียชีวิตทั้งหมด 4 ราย 

ดังนี้ case Preterm 2 ราย เนื่องจากมารดาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และ case Severe BA 2 ราย 
ข้อเสนอแนะ 

การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยเรียน 
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อำเภอ 

ข้อมูล จากพื้นที่ 
อัตราตายของทารกอายุ ≤ 28 วัน ( < 4 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ) 

ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562  (เป้าหมาย < 3.8) 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

เมืองสตูล 3.83 4.24 4.67 5.82 
(17/2,921) 

         2,852  20           7.01  

ควนโดน 6.67 0 6.49 0 
(0/129) 

              89  0 0 

ควนกาหลง 3.73 8.77 4.71 11.83 
(2/169) 

            153  0 0 

ท่าแพ 0 0 6.90 0 
(0/95) 

              66  0 0 

ละง ู 0 2.01 1.56 0 
(0/368) 

            299  0 0 

ทุ่งหว้า - - 5.7 0 
(0/143) 

            132  0 0 

มะนัง 0 0 0 0 
(0/90) 

              82  0 0 

ภาพรวมจังหวัด 2.65 2.31 4.27 4.85 
(19/3,915) 

         3,673  20          5.45  
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อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63) 
อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่มีน้ำหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม 

(เป้าหมาย : < 3.75 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ) 

หมายเหตุ 
จำนวนทารกแรกเกิด 

ที่เสียชีวิตภายในอายุ 28 วัน 
(A) 

จำนวนทารก
แรกเกิดมีชีพ 

(B) 

อัตราตายของทารกแรกเกิด 
อายุ ≤28 วัน 

ที่มีน้ำหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม  
(A/B) x 1,000 

เมืองสตูล 4 899 4.44  

ควนโดน 0 27 0  

ควนกาหลง 0 50 0  
ท่าแพ 0 25 0  

ละง ู 0 112 0  

ทุ่งหว้า 0 36 0  
มะนัง 0 26 0  

ภาพรวมจังหวัด 4 1,161 3.40  

 
 

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูลจากพื้นที่ 
ปีงบประมาณ 2563 

เกณฑ์ อำเภอ 
(1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63) 

A B ร้อยละ 
อัตราตายของทารก ≤ 28 วัน  

( < 3.75 ต่อ 
1,000  

ทารกเกิดมีชีพ) 

เมืองสตูล 4 899 4.44 

ควนโดน 0 27 0 
ควนกาหลง 0 50 0 

ท่าแพ 0 25 0 

ละง ู 0 112 0 
ทุ่งหว้า 0 36 0 

มะนัง 0 26 0 

ภาพรวมจังหวัด 4 1,161 3.40 
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 3.2.2 เพ่ิมเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ (เตียง NICU ภาพรวมเขต) 

อำเภอ 

ปีงบประมาณ  

2562 2563 (1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63) 
เพ่ิมเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ 

C D (D/C) C D (D/C) 
เมืองสตูล 6 2880 0 6 855 N/A 
ควนโดน 0 135 0 0 0 0 

ควนกาหลง 0 198 0 0 0 0 
ท่าแพ 0 138 0 0 0 0 

ละง ู 0 525 0 0 0 0 
ทุ่งหว้า 0 170 0 0 0 0 

มะนัง 0 106 0 0 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 6 3915 652 6 1161 N/A 

C : จำนวนเตียง NICU 
D : จำนวนทารกเกิดมีชีพเฉลี่ยของปี 2559-2561 
D/C : จำนวนเตียง NICU 1:500 ทารกเกิดมีชีพ 
 
ปัญหา/อุปสรรค  

- การเพ่ิมเตียง NICU มีการประเมินปีละ 1 ครั้ง.. 
4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/ อุปสรรค/ ปัจจัยท่ีทำให้การ
ดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
สิ่งที่ผู้ทำหน้าท่ีตรวจราชการ 

รับไปประสาน หรือ ดำเนินการต่อ 

ยังมีปัญหาทารกคลอดก่อนกำหนด ซึ่งส่วน
ใหญ่เสยีชีวิตจาก SEPSIS 

ได้ประสานงานกับทีมสูติกรรมและทีม
นำให้เป็นจุดเน้น ลดทารกคลอดก่อน
กำหนด และได้ถ่ายทอดสูผู่้ปฏบิัติทุก
ระดับ 

ให้สะท้อนปัญหาให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่นกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์เพื่อเป็นการแก้ปญัหา
อย่างยั่งยืน 

      ผู้รายงาน.......ดาริน  สุวรรณนิมิตร 
                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
                     โทร : 080-5483696  

e-mail :  ...darin83696@gmail.com 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา โรคมะเร็ง 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

สาขา โรคมะเร็ง 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ  

1.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥70% 
1.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥70% 
1.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥60% 

2. สถานการณ์ 
2.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์  

โรงพยาบาลสตูลให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้โดยการผ่าตัดเป็นโรงพยาบาลเดียวใน 
จังหวัดสตูล (ส่งชิ้นเนื้อไปตรวจที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) ผู้ป่วยจะทราบผลชิ้นเนื้อภายใน 2อาทิตย์  กรณีผล
ออกก่อนวันนัดจะประสานให้มาฟังผลก่อนนัด และมีพยาบาลผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับฟังผลชิ้น
เนื้อพร้อมกับผู้ป่วย พยาบาลจะให้ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติตัว แผนการรักษา และได้รับการประเมินทางด้าน
จิตใจโดยใช้2Q9Q กรณีคะแนน7คะแนนขึ้นไปจะส่งปรึกษาทีมจิตเวช  

 
2.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์  

     โรงพยาบาลสตูลให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ด้วยเคมีบำบัดเป็นโรงพยาบาลเดียว 
ในจังหวัดสตูล มีข้อจำกัดของทีมสุขภาพคือไม่มีแพทย์เฉพาะทาง เช่น Onco Med ทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี
ปัญหาซับซ้อนจำเป็นต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

2.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์  
        ส่งตัวไปโรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อพบแพทย์ Onco Med   (ไม่มีผู้ป่วยส่งรักษาด้วยรังสีรักษา) 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

3.1.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์  
              

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.ระบบบริการ  (Service delivery) -ทราบผลชิ้นเนื้อภายใน 14 วัน 

-ติดตามผู้ป่วยฟังผลชิ้นเนื้อกรณีได้ผลก่อนวันนัด 
-ให้ความรู้เรื่องการดำเนินของโรค การรักษา,การปฏิบัติตัว
ตั้งแต่ฟังผลชิ้นเนื้อ,ใช้2Q9Qประเมินด้านจิตใจ 
-คิวด่วนกรณีต้องการรักษา 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) -ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง4เดือน 
-ประชุมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งทั้งจังหวัด 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้าน
สุขภาพ (Health information system)  

-รายงานข้อมูลการรักษาโดยใช้โปรแกรมThai cancer 
Base 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและ
เวชภัณฑ์ที่จำเป็น (Access to essential 
medicine) 

-มีเครื่องมือในการผ่าตัด,ส่งกล้อง 
 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้าน
สุขภาพ (Financing) 

-ตามสิทธิ 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) -นิเทศติดตาม 
3.1.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์  

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.ระบบบริการ  (Service delivery) -เปิดให้บริการเคมีบำบัดที่ตึกผู้ป่วยนอก 

-มีห้องให้ยาเคมีบำบัดที่หอผู้ป่วย 
-มีคิวด่วน 
-ติดตามเยี่ยมบ้านใน Cycle แรก 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ (Health workforce) -ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการบริหารยาเคมีบำบัด ๑๐ วัน 
-ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง  ๔ เดือน 
-ส่งเจ้าหน้าที่อบรมผสมยาเคมีบำบัด 
-จัดอบรมการดูแลผู้ป่วยให้ยาเคมีบำบัด 
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หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้าน
สุขภาพ (Health information system)  

-รายงานข้อมูลการรักษาโดยใช้โปรแกรมThai cancer 
Base 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและ
เวชภัณฑ์ที่จำเป็น (Access to essential 
medicine) 

-มีห้องผสมยาเคมีบำบัด 1ห้อง 
-มีเครื่องมือในการบริหารยาเคมีบำบัด 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้าน
สุขภาพ (Financing) 

- ตามสิทธิผู้ป่วย 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) - 
 

3.1.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์  
หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) 

-refer รพ.หาดใหญ่/รพงสงขลานครินท์ 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) 
3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  
4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและ
เวชภัณฑ์ที่จำเป็น (Access to essential medicine) 
5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) 
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3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
3.2.1 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์  

อำเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์  ร้อยละ 70 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 
เมืองสตูล - - - 60.86 64.11 42 32 76.2 

ภาพรวมจังหวัด 75 73.33 80 60.86 64.11 42 32 76.2 
 

ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63) 

อำเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์  ร้อยละ 70 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย  

ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรักษาด้วย
การผ่าตัด (A) 

ผลงาน 
ผู้ป่วยที่เข้าถึงการผ่าตัด
ภายใน 4 สัปดาห์ (B) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา
ด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 

สัปดาห์ (A/B)*100 

เมือง 18 15 83.33  

ภาพรวมจังหวัด  18 15 83.33  

 
ปัญหา/อุปสรรค  

- ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว, ขอเวลาตัดสินใจ 
ข้อเสนอแนะ 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวและแผนการรักษาตั้งแต่ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ 
- ฟังผลชิ้นเนื้อต้องพาญาติที่สามารถตัดสินใจได้มาด้วยทุกครั้ง 
- จัดทำ กลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อน 
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3.2.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์  

อำเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์  

ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล - - -  73.08 22 18 81.8 

ภาพรวมจังหวัด 40 73.91 90.91 86.36 73.08 22 18 81.8 
 
 

ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63.) 

อำเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 70% 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย 

ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรักษาด้วย
เคมีบำบัด (A) 

ผลงาน 
ผู้ป่วยที่เข้าถึงเคมีบำบัด
ภายใน ๖ สัปดาห์ (B) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา
ด้วยเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 

สัปดาห์ ≥ 70% (A/B)*100 

เมือง 2 1 50  

ภาพรวมจังหวัด  2 1 50  
ปัญหา/อุปสรรค  

- แผลผ่าตัดเต้านมไม่แห้ง (มีseroma)     
- ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงส่งปรึกษา On co Medที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ , บางรายส่งตรวจพิเศษ 

ข้อเสนอแนะ 
- มีแพทย์ Onco medประจำโรงพยาบาล 

3.2.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์  
ไม่มีผู้ป่วยส่งรักษาด้วยรังสีรักษา และ-refer รพ.หาดใหญ่/รพงสงขลานครินท์ 

4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยท่ีทำให้การ
ดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
สิ่งที่ผู้ทำหน้าท่ีตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ดำเนินการต่อ 

-ขาดทุนสนับสนุนและอัตรากำลัง -ขอทุนสนับสนุน -ทุนสำหรับศึกษาต่อเฉพาะทาง 
2. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

- ขอหน่วยให้เคมีบำบัดโดยเฉพาะ 
- ขอโมเดลเต้านม 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา โรคไต 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12..... 

สาขา ไต 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
1.1 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr (เป้าหมาย: ≥66%) 
1.2 ร้อยละของผู้ป่วย DM และ HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง   

2. สถานการณ์  
1.1 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr (เป้าหมาย: ≥66%) 
      มีการจัดตั้ง CKD Clinic ในสถานบริการ ตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปทุกแห่ง โดยมีการทำงานร่วมกันของ 

ทีมสหวิชาชีพ แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพผู้จัดการรายกรณี และนักโภชนากร  มีการปรับปรุงแนวทางในการ
ดูแลและส่งต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตามศักยภาพของสถานพยาบาล โรงพยาบาลสตูลมีข้อจำกัดของทีมสุขภาพ ไม่มี
อายุรแพทย์โรคไต และขาดแคลนอายุรแพทย์ จึงไม่สามารถให้การดูแล (รับการส่งต่อ) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตั้งแต่
ระยะที่ 4 จากโรงพยาบาลชุมชนได้ทั้งหมด ส่วนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีปัญหาซับซ้อนส่งต่อไปรับการรักษาที่รพ.
สงขลานครินทร์และ รพ.ศูนย์หาดใหญ่ 

1.2 ร้อยละของผู้ป่วย DM และ HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง   
    มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในสถานบริการที่รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมาย  

โดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 พบปัญหาด้านการคัดกรองไม่ครอบคลุม เช่น  ผู้ป่วย
เบาหวาน ไม่ได้รับการตรวจ creatinine และ Urine protein ,การวินิจฉัยโรคภายหลังการตรวจคัดกรองแล้วไม่
ถูกต้อง  ฐานข้อมูลประชากรไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ  (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 

1.1 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr (เป้าหมาย: ≥66%) 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.Service Delivery -คัดกรองการทำงานของไตจากผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดัน

โลหิตสูงในสถานบริการทุกระดับตั้งแต่ระดับรพสต. ถึงระดับ S 
-มีระบบการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตามศักยภาพของสถาน
บริการและระยะของโรค 

2.Health Workforce -จัดประชุมคณะทำงานสาขาไตเพ่ือรับทราบปัญหา สถานการณ์ของ
พ้ืนที ่อ.ละงูและวางแผนพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังใน 
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รพช.ละง ู 
หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

3.Information -รายงานข้อมูลการคัดกรองโดยใช้โปรแกรม HDC เพ่ือติดตามผลการ
ดำเนินงาน 

4.Medical product Vaccine and 
Technology 

-ตรวจ serum creatinine โดยใช้  enzymatic method 
และการคำนวณใช้สูตร CKD-EPI 

5.Financing -ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลสตูล และภาคี
เครือข่าย ในการรณรงค์กิจกรรมวันไตโลก เพ่ือชะลอการเสื่อมของไตใน
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เขตอำเภอเมือง   

6. Leading/Governance -มีการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ร่วมกับเครือข่าย 
7.Participation - สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย โดย  รพสต. และอสม. ในพื้นที่ 

 
1.2 ร้อยละของผู้ป่วย DM และ HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง   

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.Service Delivery -คัดกรองการทำงานของไตจากผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงในสถานบริการทุกระดับตั้งแต่ระดับรพสต. ถึงระดับ S 
-มีระบบการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตามศักยภาพของ
สถานบริการและระยะของโรค 

2.Health Workforce -มีทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในรพช.ตั้งแต่ ระดับ 
F2 ขึ้นไป 

3.Information -รายงานข้อมูลการคัดกรองโดยใช้โปรแกรม HDC เพ่ือติดตามผล
การดำเนินงาน 

4.Medical product Vaccine and 
Technology 

-ตรวจ serum creatinine โดยใช้  enzymatic method 
และการคำนวณใช้สูตร CKD-EPI 

5.Financing -งบประมาณจำกัด ไม่สามารถติดตามการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ได้ตามแนวทางท่ีกำหนด 

6. Leading/Governance -มีการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน โดยทีมสหวิชาชีพ 
ร่วมกับเครือข่าย 

7.Participation -สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย โดยรพสต.และ อสม. ในพื้นที่  
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3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

3.1.1 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ e-GFR<5 ml/min/1.73m2/yr (เป้าหมาย:  
≥66%) 

อำเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<5ml/min/1.73m2/yr  เป้าหมาย >66 % 

ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 
2562 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
เมืองสตูล 61.76 57.34 60.42 65.74 572 358 62.59 

ควนโดน 80.46 64.71 50.83 51.11 42 23 54.76 
ควนกาหลง 50.63 49.61 53.85 66.67 126 78 61.90 

ท่าแพ 94.17 84.1 62.34 59.57 129 79 61.24 

ละง ู 66.17 55.03 61.54 53.5 201 104 51.74 
ทุ่งหว้า 0 55.56 60.00 55.42 63 35 55.56 

มะนัง 0 50.0 43.61 62.07 118 65 55.08 

ภาพรวมจังหวัด 72.83 58.54 57.96 60.99 1251 742 59.31 
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ปีงบประมาณ 2563 ( 1ต.ค.62 – 31 ม.ค.63) 

อำเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ e-GFR<5 
ml/min/1.73m2/yr 

หมายเหตุ 

จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
Stage 3-4 ตอนเริ่ม

ประเมิน สัญชาติไทยที่มา
รับบริการที่โรงพยาบาล

ได้รับการตรวจ 
creatinine และ มีผล  
eGFR ≥ 2 ค่า และมี

ค่าเฉลี่ย 
การเปลี่ยนแปลง <5  

(A) 

จำนวนผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง Stage 3-4 ตอน
เริ่มประเมิน สัญชาติ
ไทยที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลได้รับการ

ตรวจ creatinine และ
มีผล 

 eGFR ≥ 2 ค่า  
(B) 

จำนวนผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง Stage 3-4 ตอน
เริ่มประเมิน สัญชาติไทย

ที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลได้รับการ

ตรวจ creatinine และ 
มีผล eGFR ≥ 2 ค่าร้อย
ละของผู้ป่วย CKD ที่มี

อัตราการลดลงของ 
eGFR<5 

ml/min/1.73m2/yr ≥ 
66% 

(A/B)x100 
เมอืงสตูล 384 546 70.33  

ควนโดน 35 54 64.81  

ควนกาหลง 78 129 60.47  
ท่าแพ 71 109 65.14  

ละง ู 84 125 67.2  

ทุ่งหว้า 50 87 57.47  
มะนัง 88 124 70.97  

ภาพรวมจังหวัด 790 1,174 67.29  
 

ปัญหา/อุปสรรค  
- ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 ในการติดตามผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ การให้ยา และการส่งต่อผู้ป่วย 
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- ขาดอุปกรณ์ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต ,เครื่อง เจาะน้ำตาลในเลือด สำหรับ อสม.เพ่ือติดตามอาการ
ของผู้ป่วย 

- ขาดแคลนทีมสหวิชาชีพ เช่น เภสัชกรในคลินิกล้างไตทางช่องท้อง ซึ่งทีมสหวิชาชีพ ในบางสาขาไม่
สามารถลงมาปฏิบัติงานในคลินิกได้ 
 

3.1.2 ร้อยละของผู้ป่วย DMและ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 

อำเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วย DMและ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหา 
และคัดกรองโรคไตเรื้อรังเป้าหมาย >80 % 

ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 
2562 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 

เมืองสตูล 46.75 66.04 54.24 55.96 9,798 5,761 58.80 
ควนโดน 56.01 61.70 59.38 63.65 2,776 1,782 64.19 

ควนกาหลง 66.01 71.92 92.69 66.22 2,491 1,617 64.91 
ท่าแพ 42.45 73.53 76.00 74.09 2,673 1,961 73.36 

ละง ู 74.28 60.64 68.23 53.25 5,008 3,702 73.92 

ทุ่งหว้า 64.99 63.74 73.38 66.50 1,980 1,313 66.31 
มะนัง 63.03 71.69 71.06 74.26 997 676 67.80 

ภาพรวมจังหวัด 56.50 66.15 65.66 60.79 25,723 16,812 65.36 
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ปีงบประมาณ 2563 ( 1ต.ค.62 – 31 ม.ค.63) 

อำเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วย DMและ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคดักรองโรคไตเรื้อรัง 

หมายเหตุ 

จำนวนผู้ป่วย DM และ/หรือ 
HT ที่ไม่เคยไดร้ับการวินจิฉัย
ว่าเป็นโรคไตเรื้อรังในเขตที่
รับผิดชอบ ท่ีได้รับการตรวจ

คัดกรอง 
 (A) 

จำนวนผู้ป่วย DM และ/
หรือ HT ที่ไม่เคยได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง

ในเขตรับผดิชอบ 
 

 (B) 

ร้อยละของผู้ป่วย DMและ/
หรือ HT ที่ไดร้ับการค้นหา
และคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 

 
 (A/B)x100 

เมืองสตูล 4,250 9,227 46.06  

ควนโดน 1,604 2,656 60.39  

ควนกาหลง 1,313 2,321 56.57  
ท่าแพ 1,696 2,573 65.92  

ละง ู 1,690 4,659 36.27  
ทุ่งหว้า 778 1,585 49.09  

มะนัง 457 856 53.39  

ภาพรวมจังหวัด 11,788 23,877 49.37  
ปัญหา/อุปสรรค  

- ผู้ป่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อมีการเจ็บป่วยจะซื้อยามารับประทานเอง รับการรักษาที่
คลินิก รับประทานยาสมุนไพร และขาดความต่อเนื่องในการรักษา 
 - ภายหลังการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ยังขาดการนำข้อมูลเชิงปริมาณมาวางแผนการพัฒนาต่อเนื่อง 
เพราะถูกจำกัดด้วยงบประมาณและอัตรากำลัง 
4. สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
 1.ทีมสุขภาพ  : อัตรากำลังจำกัด 

*ขาดแคลนอายุรแพทย์ในการดูแลประจำใน  CKD Clinic (คลินิกรักษ์ไต) , และขาดแคลน
อายุรแพทย์โรคไตในการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 

* ทีมสหวิชาชีพในบางสาขา ไม่สามารถลงปฏิบัติงานในคลินิกได้จริง  
 2.ขาดการนำแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังลงสู่การปฏิบัติ 
 3.ขาดความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
 4.ขาดการนิเทศติดตามจากทีมแม่ข่ายอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  
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5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

-ขาดแคลนอายุรแพทย์/แพทย์เฉพาะทางในการดูแล
ผู้ป่วยเฉพาะโรค 

-มีนโยบาย/จัดZoning ให้มีรพ.แม่ข่าย(ระดับ รพศ.) 
สำหรับ รพท. ที่เป็นรูปธรรม  เช่น  ศัลยกรรมหลอด
เลือด ในการแก้ไข Vasscular  access) 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- จัดให้มีอายุรแพทย์ประจำ CKD Clinic (คลินิกรักษ์ไต) และเภสัชกรประจำหน่วยไตเทียม 
- กำหนดผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษา  ระดับ รพศ. (แม่ข่าย) ที่เป็นรูปธรรม ด้านอายุรแพทย์โรคไต และ

ศัลยกรรมหลอดเลือด 
- สนับสนุนงบประมาณ/วิทยากร ในการพัฒนาสมรรถนะ/ฟ้ืนฟู ความรู้ ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
- กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ทีมสหวิชาชีพ คณะทำงานสาขาไต ในรพ.ระดับ F2 ขึ้นไป ทุกแห่ง 

 

 

               ผู้รายงาน....พว.ปราณี  จันทรวงศ์กุล 
           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 

      โทร. 083-1366559 e-mail kheaw12@gmail.com 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา ยาเสพติด 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

สาขา  ยาเสพติด 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดหลัก  

       1.1 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาและติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)  
(เป้าหมายร้อยละ 50) 

1.2 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแล 
ช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง (เป้าหมายร้อยละ 60) 
2. สถานการณ์ปัญหายาเสพติด 

การแก้ไขปัญหา ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด เป็นนโยบายสำคัญของประเทศ โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อสร้าง 
เสริมศักยภาพของประชาชนให้มีคุณค่า เป็นพลังในการพัฒนาสู่ความมั่นคงของประเทศชาติ อย่างยั่งยืน 
กรอบแนวคิดของการบำบัดรักษา จึงมุ ่งเน้นการแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาที่แท้จริงของการ เสพติด 
สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานทั่วโลก โดยถือผู้เสพเป็นผู้ป่วย เน้นการแก้ไขโดยใช้มิติด้านสุขภาพ 
เป็นตัวนำและต้องเข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของการติดยาเสพติด ซึ่งมีความซับซ้อน เป็นการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
ที่กลับเป็นซ้ำได้ (Chronic relapsing disease) และมีเหตุปัจจัยหลายด้านที่เกี ่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ปัจจัยด้านสังคม (Social determination of health) มาตรฐาน แนวทาง การดูแลช่วยเหลือ บำบัดรักษา  
ที่ประสบความสำเร็จนั้น ต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านสังคม และพฤติกรรม ควบคู่ไปกับการบำบัดรักษาเพื่อลด 
ละ เลิกยาเสพติด  กรอบแนวคิดของการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดทั้งในระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด 
และ ระบบต้องโทษ จึงควรมีทิศทางเดียวกัน คือ มุ่งเน้นการบำบัดรักษาแบบต่อเนื่อง ครอบคลุมรอบด้าน หรือ 
ที่เรียกว่า Seamless comprehensive health care ที่มีคุณภาพตั้งแต่กระบวนการแก้ไขภาวะเสี่ยงอันตราย 
ในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน การรักษาทางการแพทย์ การฟื้นฟูด้านพฤติกรรม การช่วยเหลือด้านสังคมต่างๆ ควบคู่ 
ไปกับการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm reduction) ทั้งอันตรายต่อร่างกาย โรคติดต่อ อาการทาง 
จิตเวช และปัญหาด้านสังคมต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพและความต่อเนื่องตามกรอบแนวคิดการบำบัดฟื้นฟู 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือ Community based treatment (CBTx) เป็นฐานสำคัญของการบำบัด 
รักษา และดูแลช่วยเหลือในทุกกระบวนการ   

จังหวัดสตูลยาเสพติดที่มีการนำเข้าได้แก่ พืชกระท่อม ไอซ์ และเฮโรอีน  ส่วนใหญ่เป็นพืชกระท่อม ซึ่ง 
รูปแบบการนำเข้ายังคงเป็นรูปแบบการนำเข้ามา พร้อมตัวบุคคล และการซุกซ่อนในยานพาหนะ ทั้งรถยนต์ 
เรือประมง โดยพื้นที่ที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและสามารถจับกุมผู้กระทำ ความผิดได้ อย่างต่อเนื่อง 
ส่วนใหญ่จะใช้ทางช่องทางด่านศุลกากร และตามช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดกับ
ประเทศมาเลเซีย 1. ช่องด่านจุดตรวจพิสุทธิ์ศักดิ์ อ.ควนโดน จ.สตูล และด่านศุลกากรวังประจัน อ.ควนโดน  
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จ.สตูล 2. ช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบก ทางน้ำ  อาทิ  ต.คลองขุด 
ต.ปูยู ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล / ต.วังประจัน อ.ควนโดน (รัฐเปอลิส) จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดใน
พื้นที่จังหวัดสตูล (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 มีการจับกุมทั้งสิ้น จำนวน 4,149 คดี  ผู้ต้องหา 4,402 ราย 
โดยมีสถิติการจับกุมมากเป็นอันดับ 5 ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รองจาก สงขลา นราธิวาส ปัตตานี 
และตรัง เมื่อเปรียบเทียบสถิติการจับกุมในพื้นที่จังหวัดสตูล ระหว่างปี 2561 กับ ปี 2560 ในห้วงเดียวกัน 
พบว่ามีการจับกุม เพิ่มขึ้น (9.79 %)  อำเภอที่มีสถิติการจับกุมสูงที่สุดใน จ.สตูล  คือ อ.เมือง (29.84 %)      
อ.ละงู (22.42 %)  และ อ.ท่าแพ(11.18 %) และเม่ือเปรียบเทียบห้วงเวลาเดียวกัน พบว่า ทุกอำเภอจะมีสถิติ
การจับกุมที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และพบว่า อ.เมือง อ.ละงู และ อ.ท่าแพ ยังคงมีแนวโน้มสัดส่วนการจับกุม
มากที่สุดในจังหวัดสตูล ยาเสพติดที่มีการค้าและการแพร่ระบาดมากในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
ห้วงตุลาคม 2561-กันยายน 2562 พบว่ายาบ้า  มีการแพร่ระบาดมากท่ีสุด สัดส่วนคิดเป็น 57.34% รองลงมา
เป็นพืชกระท่อม คิดเป็น 37.41 % ไอซ์ คิดเป็น 2.15 % และกัญชาแห้ง คิดเป็น 2.05 % เมื่อเปรียบเทียบ
สัดส่วนการค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติด กับปีที่ผ่านมาในห้วงเดียวกัน พบว่าในปี 2561 และ ปี 2562 
ยาเสพติดประเภทยาบ้ามีการค้าและแพร่ระบาดขึ้นมาเป็นอันดับ 1 และยังมีแนวโน้มการแพร่ ระบาดที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่  

จังหวัดสตูลยังมีผู้ใช้ยาเสพติดทั้งรายใหม่และรายเก่า หลงเหลืออยู่ในพื้นท่ี ยังไม่เข้ากระบวนการ 
บำบัดรักษาอีกเป็นจำนวนมาก ในปีที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาฯ จำนวน 1,271 ราย เป็นผู้ป่วยระบบ
สมัครใจ 198 ราย และ ระบบบังคับบำบัด  713 ราย  ระบบต้องโทษ 209 ราย ประเภทยาเสพติดที่เข้ารับการ
บำบัด พบว่ายาบ้ามีผู้เข้ารับการบำบัดมากที่สุด คิดเป็น 68.84 % รองลงมา พืชกระท่อม 17.62% และกัญชา 
7.24 % % ช่วงอายุและอาชีพที่เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด ในพื้นที่ จ.สตูล พบว่าช่วงอายุผู้เข้ารับการ
บำบัด ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ 33.60 รองลงมาอายุ 12 -17 ปี ร้อยละ 14.95  และประกอบ
อาชีพรับจ้าง ร้อยละ  31.31 รองลงมาเป็นอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 29.90 

2.1 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี(Retention Rate)  
ร้อยละ 50   ผลงาน ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี 
(Retention Rate)   ร้อยละ 72.35 

2.2 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติกลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงไดรับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตาม 
ดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  ร้อยละ 60  ผลงาน  ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติกลุ่มเสี่ยง
ต่อความรุนแรงไดรับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือ 
ตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  ร้อยละ 80 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 
 
 

ลำดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
อำเภอ
เมือง 

อำเภอ
ควน
โดน 

อำเภอ
ควน
กาหลง 

อำเภอ
ละง ู

อำเภอ
ท่าแพ 

อำเภอ
ทุ่ง
หว้า 

อำเภอ
มะนัง 

ภาพรวมจังหวัด 
(ขอ้มลู ณ  

วันที่รับตรวจ) 
1 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทีเ่ข้าบำบัดรักษาและ

ติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี หลังจำหน่ายจากการ
บำบัดรักษา (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 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสีย่งก่อความ
รุนแรงไดร้ับการประเมิน บำบัดรักษาและตดิตาม
ดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่าง
ต่อเนื่อง(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 80 

3 สถานพยาบาลยาเสพติดไดร้ับรองคุณภาพงาน 
(เป้าหมาย 12 เดือน ร้อยละ 95) 

เป้าหมาย 1 1 1 1 1 1 0 7 
 ผลงาน 1 1 1 1 0 0 0 4 
 อัตรา/ร้อยละ 100 100 100 100 0 0 0 57 

4 โรงพยาบาลระดับ F-A มีแพทย์ผ่านการอบรม
ระยะ สั้นเวชศาสตร์ยาและสารเสพติดอย่างน้อย 
รพ.ละ  1 ท่าน 

เป้าหมาย 1 1 1 1 1 1 1 7 
 ผลงาน 1 0 0 1 0 0 1 3 

 อัตรา/ร้อยละ 100 0 0 100 0 0 1 43 
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ลำดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
อำเภอ
เมือง 

อำเภอ
ควน
โดน 

อำเภอ
ควน
กาหลง 

อำเภอ
ละง ู

อำเภอ
ท่าแพ 

อำเภอ
ทุ่ง
หว้า 

อำเภอ
มะนัง 

ภาพรวมจังหวัด 
(ขอ้มลู ณ  

วันที่รับตรวจ) 
(1 ตค 61-31 ธค 61) 

5 โรงพยาบาลระดับ A S และ M1 มีพยาบาลผ่าน
การอบรม เฉพาะทางการพยาบาลยาและสาร 
เสพติด อย่างน้อย รพ.ละ 1 ท่าน กรณีจดัตั้งกลุม่
งานจิตเวชและยาเสพติด ต้องผ่านทุก รพ.(กรณี
จบ ป.โท จิตเวช/PG จติเวช อบรมหลักสูตรเวช
ศาสตร์ยาและสารเสพตดิสำหรับพยาบาล 10 วัน 
ถือว่าผ่านการอบรม) 

เป้าหมาย 1 0 0 0 0 0 0 1 
 ผลงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 
 อัตรา/ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 โรงพยาบาลระดับ F-A มีพยาบาลผ่านอบรม
ระยะ สั้น  เวชศาสตร์ยาและสารเสพติดอย่าง
น้อย รพ.ละ 1 ท่าน 

เป้าหมาย 1 1 1 1 1 1 1 7 

 ผลงาน 0 0 0 1 0 0 0 1 

 อัตรา/ร้อยละ 0 0 0 100 0 0 0 14 

7 โรงพยาบาลระดับ A S และ M1 มีนักจิตวิทยา เป้าหมาย 1 0 0 0 0 0 0 1 

 ผ่านการอบรมระยะสั้นยาเสพตดิอย่างน้อย 1 คน ผลงาน 1 0 0 0 0 0 0 1 

  อัตรา/ร้อยละ 100 0 0 0 0 0 0 100 

8 โรงพยาบาลระดับ A S และ M1 มีนักสังคม 
สงเคราะห์ ผ่านการอบรมระยะสัน้ยาเสพตดิ 
อย่างน้อย 1 คน 

เป้าหมาย 1 0 0 0 0 0 0 1 

 ผลงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 

 อัตรา/ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

SATUN  HOSPITAL 

เป้าหมาย หมายถึง จำนวนค่าของกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งจะนำมาประกอบในการประมวลผลตัวชี้วัด 
ผลงาน  หมายถึง  จำนวนเป้าหมายที่ผ่านตามเกณฑ์/เงื่อนไขท่ีกำหนด 
ร้อยละ/ อัตรา  หมายถึง ค่าจากการประมวลผลตัวชี้วัดนัน้ 
ตัวอย่าง   ตัวชี้วัด “การเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่เกิน 6.5 ต่อแสนประชากรเด็กอายุ
ต่ำกว่า 15 ปี” 

เป้าหมาย คือ จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทั้งหมดในพ้ืนที่ 
ผลงาน    คือ จำนวนเด็กต่ำกว่า 15 ปีที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ 

            ประมวลผล  : อัตราต่อแสนประชากร  (ผลงาน / เป้าหมาย * 100,000) 
 
3.2 ข้อมูลผลเชิงคุณภาพ  

(1) การตั้งคณะกรรมการต่างๆและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับ รพ.สต. รพ. ระดับ 
จังหวัด และระดับเขตสุขภาพ 

ระดับจังหวัดมีการจัดตั้งคณะกรรมการและมีบทบาทหน้าที่ชัดเจน 
ระดับอำเภอมีการจัดตั้งคณะทำงานยาเสพติดในโรงพยาบาล และมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน 

(2) แผนและผลการพัฒนาระบบบริการที่ครอบคลุมในแต่ละด้าน 
(2.1) ระบบบริการและการรับส่งต่อผู้ป่วย การติดตามดูแลช่วยเหลือต่อเนื่อง ภายในจังหวัดและ 

เขตสุขภาพมีแผนการรับส่งต่อโดยการประชุมระดับจังหวัด 
    (2.2) การพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล/สถานฟื้นฟู (HA ยาเสพติด) ในจังหวัดและ 

เขตสุขภาพมีแผนการส่ง HA ยาเสพติดจำนวน  2  แห่งคือ รพ.ท่าแพและ รพ.ทุ่งหว้า 
(2.3) การพัฒนาระบบบริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction) และการบำบัดฟื้นฟู 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx)มีการดำเนินการ  CBTx ในชุมชน ดังนี้ 
1. ชุมชนบ้านเขาน้อย ตำบลย่านซื่อ จำนวน 30 คนและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง  มีการ 

ให้บริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction) ในผู้ที ่ยังเลิกยาเสพติดไม่ได้ ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นน้ำกระท่อม 
2. ชุมชนบ้านแป-ระเหนือ หมุ่ที่ 4 ต. แป-ระ จำนวน 20 คนและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง    

ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำกระท่อม 
3. มีการรายงานผลการบริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction)ระดับจังหวัด 

ทุกเดือนมีแผนในการให้ความร่วมมือในการบำบัดฟ้ืนฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) ทุกอำเภอ 
4. ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด 

อย่างต่อเนื่อง 
(2.4) การพัฒนาบุคลากร 

- ให้การสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ในส่วนที่ขาด ของแต่ละโรงพยาบาล 
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(2.5) การกำกับดูแลและการประสานความร่วมมือกับหน่วยบำบัดฟื้นฟูนอกสังกัด สธ. 
- มีการประสานและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานยาเสพติด และให้การสนับสนุนวิทยากร 

ในการบำบัดผู้ป่วยแก่หน่วยบำบัดฟ้ืนฟูนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องเช่น เรือนจำ สำนักงาน
คุมประพฤติ สถานพินิจ โรงเรียน กศน.และหน่วยงานที่ร้องขออ่ืนๆ 
 
4.วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการดำเนินงาน  

1.การลงข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 
2.การเบิกจ่ายเงินล่าช้า 
 
3.ไม่มีห้องบำบัดเฉพาะ ต้องใช้
ห้องร่วมกับคลินิกอ่ืน 
 
4.ระบบติดตาม สำหรับผู้ป่วยที่
ไม่ใช่คนในพ้ืนที่จ.สตูล ค่อนข้าง
ติดตามได้ยาก 
 
5.ผู้ป่วยจากคุมประพฤติ. ได้รับ
การคัดกรอง. มีความเสี่ยง ใน
ระดับคะแนน เป็นผู้ติด คะแนนสูง
แต่ถูกส่งมา รพ.เนื่องด้วย  สถาน
บำบัดที่มีศักยภาพสูงเตียงเต็ม รพ.
ทุกแห่งจึงต้องบำบัดผู้ป่วย ที่เกิน
ศักยภาพ เพ่ือประคับประคอง
ผู้ป่วย ไป ก่อนจึงทำให้ 
ประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วย ไม่เป็นไปตามความเจ็บป่วย 
ที่ผู้ป่วยเป็น 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการา
จัดการข้อมูล 
ปีละ 3 ครั้ง(ร้อยละ50) 
 
2.เร่งรัดติดตามทางไลน์และ
โทรศัพท์ 
(ร้อยละ50) 
 
3.ควรมีการจัดทำห้องสำหรับ
คลินิกบำบัด โดย 
มีการนิเทศติดตามเพ่ือให้มีห้อง
บำบัดฯตามมาตรฐานHA ยา
เสพติด(มะนัง,ทุ่งหว้า,ควนโดน
,ท่าแพ) 
 
4-.มีการปฐมนิเทศผู้ป่วยและตก
ลงบริการกับผู้ป่วยและหน่วย
บำบัดและหน่วยติดตาม        -
ประสานทุกหน่วยบริการในการ
ส่งต่อผู้ป่วยให้ส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
พ้ืนทีท่ี่ผู้ป่วยอยู่ ตามระบบ 
 

1.ดำเนินการตามแผน 
ลงข้อมูลได้เป็นปัจจุบันมากขึ้น 
(ร้อยละ70) 
 
2.มีการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนมากข้ึน(ร้อยละ100) 
 
3.รอการดำเนินการจากผู้บริหาร 
 
4.ส่งต่อกลับไปยังที่อยู่ของผู้ป่วย 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา แพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
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           คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

สาขา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดท่ีได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์ 

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2.  สถานการณ์ 

จังหวัดสตูลมีการจัดบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในโรงพยาบาล จำนวน 7 แห่ง 
และใน รพ.สต. จำนวน 54 แห่ง , ศสช. 3 แห่ง โดยมกีารเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยให้บริการในโรงพยาบาล
ทุกแห่งและใน รพ.สต./ศสช.และสอ.น รวม 8 แห่ง โดยมีบุคลากรแพทย์แผนไทยทั้งหมด รวมจำนวน 31 คน  

 
3. ข้อมูลการวิเคราะห์ (ระบุรายการที่จำเป็น สำหรับการติดตามท่ีจำเป็นในแต่ละประเด็น) 

ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
ตารางผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 จำแนกรายอำเภอ  

อำเภอ 
ปีงบประมาณ 2562 

บริการผู้ป่วยนอก (ครั้ง) บริการแพทย์แผนไทย (ครั้ง) ร้อยละการรับบริการ 

เมืองสตูล 353,835 66,249 18.72 
ควนโดน 71,651 14,610 20.39 

ควนกาหลง 88,938 20,899 23.50 
ท่าแพ 97,210 21,303 21.91 

ละงู 183,723 55,126 30.00 

ทุ่งหว้า 70,304 16,866 23.99 
มะนัง 72,840 12,720 17.46 

ภาพรวมจังหวัด 938,501 207,773 22.14 

 
 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสตูลตั้งเป้าหมายการให้บริการผู้ป่วยนอก
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานไว้ที่ ร้อยละ 18.5  ในภาพรวมทั้งจังหวัด 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 22.14 ซึ่งปัจจัยที่จังหวัดสตูลได้มีการดำเนินงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เกิดจากการ
ขับเคลื่อนนโยบายผ่านทางคณะทำงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับ
จังหวัดรวมทั ้งมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอโดยผู ้บริหารระดับสูงของจังหวัด  และการอนุมัติให้ใช้งบ
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งบประมาณจัดสรรเป็นค่ายาสมุนไพรให้กับโรงพยาบาลละงูเพ่ือผลิตยาสมุนไพรให้ทุกโรงพยาบาล แต่เมื่อ
พิจารณารายอำเภอพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพียง 1 อำเภอ คือ อำเภอมะนัง ทำได้ร้อยละ 17.46  ซึ่งจากการ
วิเคราะห์พบว่าในส่วนโรงพยาบาลมะนังมีสถานที่ให้บริการที่มีความคับแคบไม่เพียงพอ จำนวนเตียงและ
เครื ่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยได้  ซึ ่งโรงพยาบาลอยู ่ระหว่าง
ดำเนินการของบประมาณในการสร้างอาคารแพทย์แผนไทย 
 
วิเคราะห์ผลปัจจุบัน (ตามตาราง) 
 3.1 แสดงข้อมูลการดำเนินงานในไตรมาส 1  

ตารางผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1  จำแนกรายอำเภอ  

อำเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 

บริการผู้ป่วยนอก (ครั้ง) บริการแพทย์แผนไทย (ครั้ง) ร้อยละการรับบริการ 

เมืองสตูล 129,109 21,078 16.33 

ควนโดน 24,709 5,211 21.09 
ควนกาหลง 28,368 7,313 25.78 

ท่าแพ 28,941 6,335 21.89 
ละงู 45,524 12,784 28.08 

ทุ่งหว้า 22,445 5,797 25.83 

มะนัง 23,288 4,942 21.22 
ภาพรวมจังหวัด 302,383 63,460 20.99 

 
ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2563  

จังหวัดสตูลตั ้งเป้าหมายการให้บริการผู้ป่วยนอกด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่ได้มาตรฐานไว้ที่ ร้อยละ 19.5  ในภาพรวมทั้งจังหวัด ในไตรมาสที่ 1 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 20.99 ซึ่ง
ปัจจัยที่จังหวัดสตูลได้มีการดำเนินงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายผ่านทาง
คณะทำงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับจังหวัดรวมทั้งมีการติดตาม
อย่างสม่ำเสมอโดยผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด  และการอนุมัติให้ใช้งบงบประมาณจัดสรรเป็นค่ายาสมุนไพร
ให้กับโรงพยาบาลละงูซึ่งผลิตยาสมุนไพรให้ทุกโรงพยาบาล แต่เมื่อพิจารณารายอำเภอพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพียง 
1 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสตูล ทำได้ร้อยละ 16.33  ซึ่งได้มีการกระตุ้นให้สถานบริการดำเนินการให้บริการให้
เพ่ิมข้ึนในการนิเทศงานรอบที่ 1   
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   3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M) 
 ได้มีการวางแผนงานโครงการพัฒนางานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  จังหวัดสตูล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
 ด้านบริหาร 

- จัดสรรงบประมาณค่ายาสมุนไพรให้ รพ.ละงูผลิตและกระจายใช้ทั้งจังหวัด 
- ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
ด้านการบริการ/วิชาการ 

           - ตรวจสอบคุณภาพยาสมุนไพรที่ใช้ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในจังหวัดสตูล 
- ออกนิเทศ และประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) 
-   จัดประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์ไทยระดับจังหวัดและเข้าร่วมประกวดระดับเขต 
ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
- ประชุมเครือข่ายผู้ปลูก/แปรรูป/ผลิต/จำหน่ายสมุนไพร 
- ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด 
- สำรวจสมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
 
ด้านการประชาสัมพันธ์  
1. เข้าร่วมจัดบูทในงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคใต้ 

 
 ผลลัพธ์ที่ต้องการ (Small Success) 

 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
เป้าหมาย 1.มีระบบบริหาร

จัดการยาสมุนไพร
ในจังหวัด 
2.มีการจัดทำ 
CPG ในหน่วย
บริการ 
3.มีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

1.จัดบริการ
แพทย์แผนไทย
ในคลินิกหมอ
ครอบครัว 
2.จัดงาน
นิทรรศการร่วม
ในงาน
ประจำปี/งาน
มหกรรมภาค 
 

1.รพ.และ รพ.สต.ที่
มีแพทย์แผนไทย 
ผ่านมาตรฐาน รพ.
สส.พท.ในระดับดี
เยี่ยม ร้อยละ 100 
2.มีข้อมูลผู้ปลูก
สมุนไพร/ตำรายา/
หมอพ้ืนบ้านทุก
อำเภอ 

1.มีการให้บริการผู้ป่วยนอกด้วยการ
ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟู
สภาพด้วยศาสตร์  การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ19.5 
2.ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพฯ 
อย่างน้อย รพ.ละ 1 โครงการ  
3.มีงานวิจัยR2R CQI อย่างน้อย รพ.ละ 
1 เรื่อง 
4.การจ่ายยาสมุนไพรไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ6 
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 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ผลงาน ดำเนินการแล้วทุก
ข้อ 
 

ดำเนินการแล้ว 
ข้อ1 
 

  

 
2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ 

1.การจ้างนักจัดการที่ไม่ต่อเนื่อง ( สิ้นสุดการจ้าง
ในปีงบประมาณ 2564 ) อาจส่งผลกระทบต่องาน
ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย 

1.เห็นควรให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกนำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการกองทุน
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้มีการจัดจ้างนัก
จัดการ/แพทย์แผนไทยซึ่งเป็นผู้ช่วยนายทะเบียน
จังหวัดต่อเนื่องเนื่องจากมีประสบการณ์การทำงาน
และส่งผลต่อการทำงานโดยตรง 

2.งบประมาณการดำเนินงานที่ลดลงในแต่ละปีทำ
ให้การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแพทย์
แผนไทยลดลง 

2. กรมการแพทย์แผนไทยฯควรจัดหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ฟ้ืนฟูพัฒนาวิชาการด้านแพทย์แผนไทย 

3. ขวัญกำลังใจและการบรรจุตำแหน่งของแพทย์
แผนไทย 

3. ควรมีการดำเนินการเรื่องการบรรจุเพ่ือเป็นขวัญ
กำลังใจและความก้าวหน้าในสายงาน 

 
        ผู้รายงาน นายวิชัย วนิชสุวรรณ 
        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                โทร 091 4592614  
                  e-mail : w.pok@hotmail.com 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา Intermediate Care 
: การบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

SATUN  HOSPITAL  

 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

สาขา การบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง 
(Intermediate Care) 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวช้ีวัด:  
1.ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน  

(intermediate bed/ward) (ตัวชี้วัดระดับจังหวัด)  ร้อยละ 50 
2.ร้อยละผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน  

Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟ้ืน
สภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 (ตัวชี้วัดระดับจังหวัด)  ร้อยละ 60 

 
2. สถานการณ์ 

Service plan สาขา Intermediate care จังหวัดสตูล เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2560 ครอบคลุม      
สามกลุ่มโรคคือ Stroke, TBI และ SCI ในปีงบฯ2562 ในจังหวัดสตูลมีผู้ป่วย IMC ทั้งหมด 273 ราย เป็นผู้ป่วย
Stroke ร้อยละ80.5, Traumatic brain injury ร้อยละ 16.4  และSpinal cord injury ร้อยละ 2.9   โดย
ผู้ป่วยรายใหม่ทุกรายของโรงพยาบาลสตูลจะได้รับการส่งปรึกษาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพแบบ Fast Tract 
ผลการด าเนินงานด้านการเข้าถึงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ผ่านมา ในปี 2562 ได้ 87 %  (stroke 94.5 %, TBI 
54.8, SCI 66.7 %) ผู้ป่วยในสามกลุ่มโรคดังกล่าวที่มีคะแนน Barthel index น้อยกว่า 15 หรือ มากกว่า 15 
with multiple impairment ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยทีมสหวิชาชีพแบบผู้ป่วยใน โดยผู้ป่วยที่ อยู่
ต่างอ าเภอจะถูกส่งกลับไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาลตามภูมิล าเนา ส่วนผู้ป่วยในเขตอ าเภอเมืองจะได้รับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาลสตูล หลังจากจ าหน่ายจากโรงพยาบาลทั้งในเขตอ าเภอเมืองและต่างอ าเภอ
จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยได้นัดผู้ป่วยมาฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่อเป็นผู้ป่วยนอกและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
ให้ทีมเยี่ยมบ้านเพ่ือดูแลและติดตามต่อเนื่องในพ้ืนที่ของผู้ป่วยแต่ละราย ผลการด าเนินงานการเข้าถึงการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยทีมสหวิชาชีพแบบผู้ป่วยในที่ผ่านมา ในปี 2562 ได้  ร้อยละ 63.9 , ปี 2563 ( ตค- ธค 2562) 
ได้ร้อยละ 67.7  
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
(1) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน 

(intermediate bed/ward) (ตัวชี้วัดระดับจังหวัด) 

โรงพยาบาล 

ปีงบประมาณ 2562 

ระดับ 
(M, F) 

รูปแบบบริการ 
(Intermediate 

bed/ward) 

จ านวนเตียง 
(Intermediate 

bed/ward) 

ผ่านเกณฑ์
ด าเนินการ 

ผ่านอย่าง
มีเงื่อนไข 

ไม่ผ่านเกณฑ์
ด าเนินการ 

สตูล S IMC bed 4 - - - 

ควนโดน F2 IMC bed 1 - - - 
ควนกาหลง F2 IMC bed 2 - - - 

ท่าแพ F2 IMC bed 2 - - - 
ละง ู F1 IMC bed 2 - - - 
ทุ่งหว้า F2 IMC bed 2 - - - 
มะนัง F2 IMC bed 1 - - - 
ภาพรวมจังหวัด  IMC bed 14    
จ านวน รพ. M และ 
F ทั้งหมด 

 จ านวน รพ. ทั้งหมดที่ผ่าน ผ่านอย่างมี
เงื่อนไข และไม่ผ่านเกณฑ์ 

NA NA NA 

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดสตูลที่ให้บริการการดูแล
ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน 

100 

 
อภิปรายผลจากตาราง จากตารางพบว่าโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดสตูลสามารถให้การบริบาลฟ้ืนฟู
ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน ( Intermediate bed ) ได้ทุกแห่ง แต่ยังไม่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์การบริบาล
ฟ้ืนฟูสภาพระยะกลาง  
 
 
 
 
 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

SATUN  HOSPITAL  

 

(2). ร้อยละผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน 
Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairmentได้รับการบริบาลฟ้ืน
สภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20(ตัวชี้วัดระดับจังหวัด) 
 

ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูลผู้ป่วยต.ค.61-ก.ค.62) 

ประเภท
ผู้ป่วย 

B. จ านวน
ผู้ป่วยภายใน

จังหวัด 
ที่คัดกรองเข้า
ระบบ (ราย) 

A. จ านวนผู้ป่วย
ภายในจังหวัด ที่

คัดกรองเข้า
ระบบและมีการ
ติดตามประเมิน 
BI เมื่อครบ 6 
เดือน (ราย) 

ร้อยละของ
ผู้ป่วยที่ได้รับ
การติดตาม BI 

เมื่อครบ 6 
เดือน A/B) 

X100 
(ร้อยละ) 

Outcome จากการติดตามผู้ป่วย BI <15 
เมื่อครบ 6 เดือน 

BI สูงข้ึน 
(ราย/ 

ร้อยละ) 

BI คงท่ี 
(ราย/ 

ร้อยละ) 

BI 
ลดลง 
(ราย/ 

ร้อยละ) 

เสียชีวิต 
(ราย/ 

ร้อยละ) 

Stroke 220 176 80 150/85.23 22/12.5 4/2.27 40/18.18 

TBI 45 42 93.3 34/80.95 7/16.67 1/2.38 3/6.67 

SCI 8 5 62.5 4/80 1/20 - 3/37.5 
รวม 273 223 81.68 188/84.3 30/13.45 5/2.24 46/16.84 

 

ปีงบประมาณ 2563  (1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63) 

ประเภท
ผู้ป่วย 

B. จ านวนผู้ป่วย
ภายในจังหวัด 
ที่ คั ด ก ร อ ง เ ข้ า
ระบบ (ราย) 

A. จ านวนผู้ป่วย
ภายในจังหวัด ที่
คัดกรองเข้าระบบ
และมีการติดตาม
ประเมิน BI เมื่อ
ครบ 6 เดือน 

(ราย) 

ร้อยละของ
ผู้ป่วยที่ได้รับ
การติดตาม BI 

เมื่อครบ 6 
เดือน A/B) 

X100 
(ร้อยละ) 

Outcome จากการติดตามผู้ป่วย BI <15 
เมื่อครบ 6 เดือน 

BI สูงข้ึน 
(ราย/ 

ร้อยละ) 

BI คงท่ี 
(ราย/ 

ร้อยละ) 

BI ลดลง 
(ราย/ 

ร้อยละ) 

เสียชีวิต 
(ราย/ 

ร้อยละ) 

Stroke 

ก าลังติดตาม 
TBI 
SCI 

รวม 
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3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. ความครอบคลุม 
- ด้านบุคลากรในทีมสหวิชาชีพยังไม่เพียงพอ ทั้ง
จังหวัดมีนักกิจกรรมบ าบัดเพียง 1 คน,พยาบาลฟ้ืนฟู
สภาพ 4 เดือน 1 คน ยังไม่มีนักอรรถบ าบัด นักกาย
อุปกรณ์  
- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ยังมีไม่ทั่วถึงต่อการบริบาล
ฟ้ืนฟู เช่น Hand function training set, ADL 
training set, Balance board, Parapodium, 
Visual feedback mirror 

 
- ส่วนกลางและรพ.สนับสนุนและเพ่ิมต าแหน่งสห
วิชาชีพที่ขาดแคลนที่ส าคัญ ได้แก่ นัก
กิจกรรมบ าบัด และพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพ  
 
 
 

2. การเข้าถึงบริการ IMC แบบผู้ป่วยใน 
- จ านวนวันนอนในการฟื้นฟูน้อย  
- บางรพช เตียงเต็ม เตียงล้น (บางช่วง) ท าให้ไม่
สามารถ admit ต่อได้ 
 

 
- ลงนิเทศหน้างานเพ่ือดูมาตรฐานบริการ IMC 
- ส่วนกลางพิจารณา เพิ่มเงิน ontop ในการดูแล
ผู้ป่วย IMC เพ่ือความยั่งยืนของระบบ 
 

 3. คุณภาพและการติดตาม 
-การติดตามและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยจากระดับจังหวัด 
จนถึงชุมชน ยังไม่มีระบบที่เชื่อมโยงกันชัดเจน  
-ไม่มีโปรแกรมหรือระบบฐานข้อมูลที่สามารถส่งต่อ
ข้อมูลจนถึงระดับ รพสต ทั้งจังหวัด 

 
-ตอนนี้ รพ สตูลเริ่มน าโปรแกรม COC ของ
จังหวัดยะลามาใช้ แต่ครอบคลุมแค่อ าเภอเมือง
สตูล 
-ส่วนกลางควรมีโปรแกรม/ระบบฐานข้อมูลให้
สามารถน ามาใช้ไปในรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ 

 
4 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

เสนอให้มีโปรแกรม/ระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อถึงชุมชนครอบคลุมภายในจังหวัด 
 
 

                 ผู้รายงาน..พญ.ซัลมา  มาลินี 
                                                นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

      E-mail: lulumed32@gmail.com 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา TB 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12..... 

สาขา  วัณโรคปอด (TB) 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85 
1.2 ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ≥ ร้อยละ 82.5 

 

2. สถานการณ์ 
จากสถานการณ์ตั้งแต่ปี 2559 จนถึง2562 จังหวัดสตูลมีแนวโน้มการพบผู้ป่วยวัณโรค เพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ยังคง

เป็นปัญหาเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่คาดว่าจะมี (Estimate case finding) ที่องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ไว้สำหรับ
ประเทศไทย โดยอัตรา 156/แสนประชากร  ซึ่งปี 2562 จังหวัดสตูลมีผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนรักษา
ทั้งสิ้น  249 ราย เมื่อคิดเป็นอัตราความครอบคลุมการรักษาTreatment Coverage ได้เพียงร้อยละ 50 จากผู้ป่วย
ที่คาดว่าจะมี  และโดยทางอุบัติการณ์แปลได้ว่าอาจยังคงมีผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่เข้าสู่ระบบการวินิจฉัยและ
กระบวนการรักษา ซึ่งอาจนำไปสู่การแพร่เชื้อวัณโรคไปสู่ผู้สัมผัสได้ สำหรับสถานการณ์ของการรักษาสำเร็จใน
ผู้ป่วยวัณโรคในปอด จังหวัดสตูล ปีล่าสุด คือ 2561 อยู่ที่ร้อยละ 90.4        โดยปัญหาอัตราความครอบคลุมใน
การขึ้นทะเบียนรักษาที่มีจำนวนน้อยและตัวชี้วัดกระทรวจสาธารณสุขปี62 งานวัณโรคคือผลการรักษาสำเร็จของ
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนไตรมาส1/2562(1 ต.ค-31ธ.ค61)คือ ร้อยละ92.3. 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของผลการรักษาสำเร็จ(Success)ผู้ป่วยวัณโรคในปอดทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนปี 2559-2561 
จำแนกรายโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ทะเบียน suscess ทะเบียน suscess ทะเบียน suscess 
สตูล 102 87(85.4%) 101 84(83.17%) 93 85(91.6%) 
ละงู 37 33(89.2%) 62 54(87.1%) 51 46(90.8%) 
ควนกาหลง 16 14(87.5%) 14 12(85.7%) 26 24(92.4) 
ท่าแพ 22 17(73.3%) 17 11(64.7%) 17 16(94.4) 
ทุ่งหว้า 12 11(91.7%) 14 11(78.6%) 10 8(80.8) 
ควนโดน 12 12 (100%) 10 10(100%) 19 19(94.1) 
มะนัง 15 13(86.7%) 9 8 (88.9%) 21 20((95.1) 
ภาพรวมจังหวัด 216 187(86.6%) 227 190(83.7%) 237 218(91.9) 
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ตารางท่ี 2 ร้อยละของผลการรักษาสำเร็จ(Success)ผู้ป่วยวัณโรคในปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนปี 2559-2561 
จำแนกรายโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ทะเบียน suscess ทะเบียน suscess ทะเบียน suscess 

สตูล 86 74(86.5%) 88 74(84.1%) 78 70(89.7%) 
ละงู 30 28(93.3%) 53 49(92.5%) 41 36(87.8%) 

ควนกาหลง 14 13(92.9%) 13 11(84.6%) 21 19(90.5%) 

ท่าแพ 19 16(84.2%) 14 10(71.4%) 14 13(92.9%) 
ทุ่งหว้า 12 11(91.7%) 9 8(88.9%) 9 7(78.8%) 

ควนโดน 9 9 (100%) 9 9(100%) 17 17(100%) 

มะนัง 14 13(92.9%) 8 8 (100%) 17 16(94.1%) 
จังหวัด 184 164(89.1%) 194 169(87.1%) 197 178(90.4%) 

 
ตารางท่ี 3 ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ(TB Treatment coverage) 
จังหวัดสตูล ปี 2558-2562 

ปี ประชากร Estimate case ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยรายใหม่/กลับเป็นซ้ำ Treatment coverage 

2558 311,099 507 163 213 42.01 
2559 314,053 502 160 225 44.8 
2560 316,559 494 156 247 50 
2561 313,657 497 156 240 48.3 
2562 319,700 498 156 249 50 

 
ตารางท่ี 4 ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ(Treatment coverate) แยก
รายอำเภอ ปี 2560-2562 
 

อำเภอ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ปชก Estimat
e 

ผลงาน ร้อยละ ปชก. Estimate ผลงาน ร้อยละ ปชก. Estimat
e 

ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 113,673 177 112 63.3 114,168 178 94 52.8 114,385 178 101 56.7 

ควนโดน 26,129 41 12 29.3 26,352 41 19 46.3 26,475 41 15 36.6 

ควนกาหลง 34,519 54 18 33.3 34,805 54 26 48.1 34,855 54 27 50 

ท่าแพ 28,943 45 18 40 29,201 46 17 36.9 29,334 46 21 45.7 

ละง ู 71,485 112 61 54.5 71,980 112 53 47.3 72,322 113 53 46.9 

ทุ่งหว้า 23,908 37 16 43.2 24,057 38 10 26.3 24,115 38 21 55.3 

มะนัง 17,902 28 10 35.7 18,094 28 21 75 18,214 28 11 39.3 

ภาพรวมจังหวัด 316,559 494 247 50 313,657 497 240 48.3 319,700 498 249 50 
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ผลดำเนินงานตามตัวช้ีวัด ( PA กระทรวงสาธารณสุข ) 
 

 

ที่ 
 

 
ตัวช้ีวัด 

Base Line 
2563 

ข้อมูล 
ไตรมาส 1 

อำเภอ รวม
ข้อมูล

ปัจจุบัน 2560 2561 เมือง ละงู ควนกาหลง ท่าแพ ทุ่งหว้า ควนโดน มะนัง 

1 อัตราสำเร็จของ
การรักษาวัณโรค
ปอดรายใหม ่

194 197 เป้าหมาย 36 19 5 4 1 0 1 6 36 
169 178 ผลงาน - ประเมิน 30 กย.63 - 

87.11 90.36 ร้อยละ - - - 
2 ความครอบคลุมการ

รักษาผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่และกลับเป็นซ้ำ 

497 497 เป้าหมาย 123 178 111 54 45 37 41 28 492 
247 240 ผลงาน 46 26 6 4 2 0 1 7 46 
50 48.3 ร้อยละ 37.4 14.6 5.4 7.4 4.44 0 2.4 25 9.3 

  
 ข้อมูลจาก รง.TB 07(ใหม่)/TB 08(ใหม่) โปรแกรม NTIP ณ วันที่ 27 มค.63 

ตารางท่ี 5 เป้าหมาย PA กระทรวงฯ ปี 2563 (จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ จ.สตูล ที่ข้ึนทะเบียนรักษาไตร
มาสที่  1 ( 1 ตค.-31 ธค.2562 ) 

พ้ืนที่ จำนวน 
อำเภอเมืองสตูล 19  ราย 
อำเภอควนโดน 1   ราย 
อำเภอควนกาหลง 4   ราย 
อำเภอท่าแพ 1   ราย 
อำเภอละง ู 5   ราย 
อำเภอทุ่งหว้า 0   ราย 
อำเภอมะนัง 6   ราย 
ภาพรวมจังหวัด 36  ราย 

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
3.2.1 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85 

อำเภอ 

อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85 

ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562(1/62) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมอืงสตูล 81.9 81.3 85.9 83 88.6 17 15 88.24 
ควนโดน 100 100 100 100 94.1 1 1 100 
ควนกาหลง 88.2 74.1 92.9 84.6 90.4 4 4 100 
ท่าแพ 78.6 100 89.5 71.4 92.9 1 1 100 
ละงู 83.4 78.3 93.2 87 87.8 7 6 85.7 
ทุ่งหว้า 100 100 91.7 88.9 77.8 7 7 100 
มะนัง  62.5 84.6 100 94.1 2 1 50 
ภาพรวมจังหวัด 83.8 80.5 88.2 85.1 89.3 39 35 89.74 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

SATUN  HOSPITAL 

ปัญหา/อุปสรรค  
- การควบคุมดูแลการกินยาไม่เข้มแข็ง  
- อัตราการตายสูงจากการมีโรคร่วม 
- การโอนออกโดยไม่ทราบผล.,การขยายเวลาการรักษา 
-Treatment coverage ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 
ข้อเสนอแนะ 

- กำกับการกินยาโดยพี่เลี้ยงผ่านทางกรุ๊ปไลน์หรืช่องทางจดหมายอิเลคโทรนิค 
- คัดกรองให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายโดย CXR  
- พัฒนาการดูแลรักษาในกลุ่มสูงอายุ ,มีโรคร่วมและต้องมีพ่ีเลี้ยงควบคุมกำกับกินยาทุกราย 

 

4. สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

- กำหนดการแจ้งข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคไปยังพ้ืนที่ให้ทราบไม่เกิน 1 สัปดาห์(เอกสาร)และไม่เกิน 2 วัน
(ช่องทางโซเชียล)เม่ือมีผู้ป่วยขึ้นทะเบียน โดยมีไลน์กลุ่มระดับอำเภอ เพ่ือการส่งต่อและติดตาม 
 - กำหนดรายงานการดูแลการกินยาผู้ป่วยวัณโรคประจำวัน/รายบุคคล /หน่วยบริการ โดยกรุ๊ปไลน์ DOT 
Diary แยกรายอำเภอ 
 - สรุปข้อมูลการติดตามผู้ป่วยและทบทวนปัญหาอุปสรรค รายอำเภอทุกวันพฤหัสฯที่ 2 หรือ 3 ของเดือน 
เพ่ือดูแนวโน้มและปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนหาแนวทางเพ่ือป้องกันการรักษาไม่สำเร็จ ในแต่ละ case 

- เน้นการดูแลแบบองค์รวม โดยทีมสหวิชาชีพ ทุกอำเภอและเข้มข้นใน case ที่พบแนวโน้มที่เสี่ยงต่อการ
เกิดปัญหาในการรักษา 

- ร่วมมือกับทีมคลินิกหมอครอบครัว(PCC)ในทุกอำเภอ/รพ.สต. เพ่ือสร้างความเข้มข้นในการติดตามการ
รักษา/การเยี่ยมบ้าน  

- ทุกอำเภอประชุมติดตามสถานการณ์วัณโรค รายเดือน(ร่วมกับการประชุมประจำเดือน ของ สสอ.) 
- ทุกตำบล/(ทุกอำเภอ).ติดตามสถานการณ์วัณโรค รายสัปดาห์ โดย TB Clinic เป็นศูนย์กลางติดตาม 
- Conference case ที่ท้าทายต่อความสำเร็จในการรักษา ทั้งในแนวทางและปัญหาอุปสรรค โดยมี

ผู้เชี่ยวชาญ ให้ความรู้และข้อเสนแนะ ทุกอำเภอ 
 - ถอดบทเรียน Case  Study ทุกอำเภอ เพื่อเป็นแนวทางการดูแล 

- ติดตามประเมินระบบปฏิบัติการ NTIP เพ่ือตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคลในการกำกับ ติดตาม 
และประเมินผลการรักษาในระบบปฏิบัติการ ดังกล่าว 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา พัฒนาระบบบริการ 
ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล : RDU 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12..... 

สาขา พัฒนาระบบบริการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  (RDU) 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1.1 การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use : RDU) 
2. สถานการณ์ 
  ผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ปีงบประมาณ 
2563 ไตรมาสที่ 1 พบว่าโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการ ร้อยละ 100 (7 เครือข่าย) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ 1  ส่วนขั้น 2 และข้ัน 3 มีโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการ
ผ่านเกณฑ ์ร้อยละ 14.29 (1 เครือข่าย คือ คปสอ.ควนโดน) ซึ่งไม่ผ่าน Small Success ของไตรมาสที่ 1  
(RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 45  RDU ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 15) ตามที่กระทรวงกำหนด  
  จังหวัดสตูลผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในขั้น
ที่ 1 โดยพบว่ายังคงมีปัญหา เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ(Responsible Use of Antibiotic; RUA) 
ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้ยาปฏิชีวนะระดับโรงพยาบาล 4 ตัวชี้วัด ใน 7 โรงพยาบาล ได้แก่ การใช้ยาปฏิชีวนะใน
บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ (FTW)  ไม่ผ่าน 6 โรงพยาบาล (ร้อยละ85.71) การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบน (URI) ไม่ผ่าน 1 โรงพยาบาล (รวมผ่านร้อยละ14.29) การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอด
ปกตคิรบกำหนดทางช่องคลอด (APL) ไมผ่่าน 1 โรงพยาบาล (รวมผ่านร้อยละ14.29) และการใช้ยาปฏิชีวนะใน
โรคอุจจาระร่วง (APL) ไมผ่่าน 3 โรงพยาบาล (รวมผ่านร้อย42.86) ในส่วนของ RDU2 ตัวชี้วัดของรพ.สต./PCU 
พบว่าโดยรวมทั้งจังหวัด ร้อยละ88.14 ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์ใช้ยาปฏิชีวนะทั้งโรค RI และ AD และเมื่อ
พิจาณาเป็นรายคปสอ. มีเพียง คปสอ.ทุ่งหว้า แห่งเดียวเท่านั้นที่ไม่ผ่าน ร้อยละ 80 

 

รายการ ไตรมาสที่ 1 

➢ เครือข่ายบริการผ่านเกณฑ์  

ขั้นที่ 1 
 

7/7 แห่ง  
(ร้อยละ 100) 

ขั้นที่ 2 
 

1/7 แห่ง 
(ร้อยละ 14.29) 

ขั้นที่ 3 
 

1/7 แห่ง 
(ร้อยละ 14.29) 

➢ รพ.สต ผ่านเกณฑผ์่านเกณฑ์ใช้ยาปฏิชวีนะทั้งโรค RI และ AD ร้อยละ 88.14 
(52/59 แห่ง) 
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รายการ ไตรมาสที่ 1 

➢ ตัวช้ีวัดระดับโรงพยาบาลที่ไม่ผ่าน RDUขั้น2  

การใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ (FTW) 6/7 แห่ง : ร้อยละ 85.74 
การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (URI) 1/7 แห่ง : ร้อยละ 14.29 

การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอด (APL) 1/7 แห่ง : ร้อยละ 14.29 

การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (APL) 3/7 แห่ง : ร้อยละ 42.86 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น :  การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
1.1  โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
1.2  รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 
เป้าหมาย มาตรการดำเนินการ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

RDU 1  ขั้นที่ 1 

และ ขั้นที่ 2 

 

ดำเนินกิจกรรมตามกุญแจ 
PLEASE 

1.  ติดตามกจิกรรม ขั้นที่ 1 
- ส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
- PTC เข้มแข็ง 
- ฉลากยามาตรฐาน 
- ตัดยาทีไ่ม่เหมาะสมออกจากบัญชียาโรงพยาบาล 
- การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อยาและส่งเสริม

การขายยา 
2. ติดตามกิจกรรม ขั้นที่ 2 
- ลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเปน็ใน 4 กลุ่มโรค 
- ดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยกลุม่เสี่ยง ได้แก่ สตรีตั้งครรภ์ 

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต 

RDU ขั้นที่ 1 ≥100% 

RDU ขั้นที่ 2 ≥ 60 % 

2. รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 

RDU 2 ขั้นที่ 1 

และ ขั้นที่ 2 

ลดการใช้ยาปฏิชีวนะใน 2 
กลุ่มโรค ได้แก่ URI และ AD 

ติดตามร้อยละของ รพ.สต. ใน CUP ที่ใช้ยาปฏิชีวนะ
ผ่านเกณฑ์ทั้ง URI และ AD 

 

 
2. Small Success  

ไตรมาส 1 
RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 100 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 44 
RDU ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 15 

ไตรมาส 2 
RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 100 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 46 
RDU ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 15 

ไตรมาส 3 
RDUขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 100 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 48 
RDU ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 20 

ไตรมาส 4 
RDU ขั้นที่ 1≥ ร้อยละ 100 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ร้อยละ 50 
RDU ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 20 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห ์(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) 

 

ลำดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมลู ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 

(ข้อมูล 1 ต.ค.62-      
31 ธ.ค. 62) 

 

1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสม
เหตุผล  
(โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขตาม RDU1 และ 
รพ.สต.ผ่านเงื่อนไขตาม RDU2) 
เกณฑ์ตัวชี้วัด:  
1. RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

ของรพ.ทั้งหมด 
2. RDU ขั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

ของรพ.ทั้งหมด 

เป้าหมาย 
(จำนวน รพ.ทั้งหมด) 

  
7 

ผลงาน 
1. จำนวน รพ. ผา่น RDU ขั้นที่ 1 

 7 

RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ  100 

2. จำนวน รพ.ผ่าน RDU ขั้นที่ 2  1 

RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ  14.29 

3. จำนวน รพ.ผ่าน RDU ขั้นที่ 3  1 

RDU ขั้นที่ 3 ร้อยละ  14.29 

 

*หมายเหตุ : ร้อยละ RDU ขั้นที่ 1 คำนวณจาก จำนวน รพ. ทีผ่่านขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 รวมกัน เช่น จงัหวัด ก. มีจำนวน รพ.ทั้งหมด 
10 แห่ง ผ่านเงื่อนไขเฉพาะขั้น 1 จำนวน 6 แห่ง และผ่านเงื่อนไขขัน้ท่ี 2 จำนวน 2 แห่ง ดังนั้น ร้อยละ                  ของ RDU ขั้น
ที่ 1 = (6+2) x 100 /10 = 80% 

 

 
 

 
 
 



ผลการดำเนินงาน RDU ขั้นที่ 1 ขัน้ที ่2 และขั้นที ่3 จำแนกตามโรงพยาบาล 

รายชื่อรพ. 

ระดับ 
A  
S 

M1 
M2 
F1 
F2 
F3 

RDU 1(ขั้นที่1) RDU1 (ขั้นที่ 2) RDU 2 

สรุปผลการประเมิน 
RDU 

 
 
 

1)  ร้อยละการสั่งใช้
ยาในบัญชียา

หลักแห่งชาติ 

2)  การ
ดำเนินงาน

ของPTC ใน
การชี้นำ

ส่งเสริม 
RDU 

3)  รายการ
ยาที่ควรตัด

ออก 8 
รายการซึ่ง

ยังคงมีอยู่ใน

บัญชีรพ. 

4)  การ
จัดทำ 
ฉลาก

มาตรฐาน 
  

5) การ
ส่งเสริม

จริยธรรมใน

การจัดซื้อ

ยาและ

ส่งเสริมการ

ขายยา 

ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค 5) ร้อยละการ
ใชG้liben 
clamideใน 
DM สูงอาย/ุ
ไตระดับ3 

6) ร้อยละ
การใช ้
NSAIDs ใน
ผู้ป่วยไต 
ระดับ 3 

7.) 
จำนวน

สตรี

ตั้งครรภ์ที่

ใช้ยา 
Warfarin, 
Statin, 
Ergots 

6) ร้อยละของ รพ.สต. ใน
เครือข่ายระดับอำเภอที่ผ่าน

เกณฑ์ใช้ยาปฏิชีวนะทั้งโรค URI 
และ AD  

1)  URI 2)  AD 3)  
FTW 

4) APL 

ร้อยละ ..... ระดับ ..... 
จำนวน .....
รายการ 

ระดับ ..... ระดับ ..... ร้อยละ ..... 
ร้อยละ 

..... 
ร้อยละ 

..... 
ร้อยละ 

..... 
ร้อยละ ....... 

ร้อยละ 
.......... 

.....ราย ผ่าน ท้ังหมด ร้อยละ 
ขัน้ที่ 

1 
ขั้นที่ 

2 
ขั้นที่ 

3 
ควนกาหลง F2 96.20 3 0 5 3 13.97 23.43 45.87 0 0 0 0 7 7 100 ü X X 
ควนโดน* F2 97.79 3 0 5 3 17.78 18.04 37.71 0 0 0 0 4 4 100 ü ü ü 
ท่าแพ F2 92.70 3 0 5 3 19.16 17.04 52.95 0 0 0 0 6 6 100 ü X X 
ทุ่งหว้า F2 95.08 3 0 5 4 20.00 16.91 65.17 6.67 0 0 0 5 7 71.43 ü X X 
มะนัง F3 95.13 3 0 5 3 16.67 27.92 50.53 0 0 0 0 4 4 100 ü X X 
ละงู F1 96.60 3 0 5 3 16.62 18.18 59.60 0 0 0 0 10 11 90.91 ü X X 
สตูล S 91.94 4 0 5 3 37.83 36.74 46.18 17.57 0 1.33 0 16 20 80 ü X X 

เกณฑ์เป้าหมาย 

รพ.ระดับ 
A ≥ 75 % 
S ≥ 80% 

M1-M2 ≥ 85% 
F1-F3 ≥ 90% 

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

≤ 1 รายการ 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

รพท≤ 30% 
รพช≤ 20% 

≤ 20% 
 

ข้ัน 2 ≤  
50% 
ข้ัน 3 ≤ 
40% 

ข้ัน 2 ≤  
15% 
ข้ัน 3 ≤ 
10% 

≤ 5% ≤ 10% 0 ราย 
ขั้น 1 ≥ 40% 
ขั้น 2 ≥ 60% 

ü = ผ่าน 
X = ไม่ผ่าน 

สรุปผลการดำเนินงาน  

1)  A   =  จำนวน รพ.ที่ผ่านขั้นที ่1   ภาพรวมจังหวัดจำนวน ...7... แห่ง 

                                      ขั้นที ่2   ภาพรวมจังหวัด  จำนวน ...1.... แห่ง  

                                      ขั้นที ่3  ภาพรวมจังหวัด  จำนวน ...1.... แห่ง 
2)  B    =  จำนวน รพ. ทั้งหมดในจังหวัด    จำนวน .....7..... แห่ง 

 3)  C    =  ร้อยละของโรงพยาบาลที่เป็นรพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในจังหวัด   ( A / B ) x 100 

      ขั้นที่ 1   คิดเป็นร้อยละ..........100.00..................... 
      ขั้นที่ 2   คิดเป็นร้อยละ..........14.29..................... 
      ขั้นที่ 2   คิดเป็นร้อยละ..........14.29.....................  
(*รพ.ทุกแห่งใช้ข้อมูลจาก HDC ยกเว้น รพช.ควนโดน ที่ใช้ข้อมูลจาก self-query report) 
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กระบวนการดำเนินงานในไตรมาส 1 คือ 

ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดสตูล มีการดำเนินงาน RDU ระดับจังหวัด โดยจัดกิจกรรมประชุม

คณะกรรมการและคณะทำงานโรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการคืนข้อมูลให้พ้ืนที่

ทราบทุกเดือนโดยการนำเสนอในที่ประชุมกวป.ประจำเดือนทุกเดือน โดยนำเสนอเปรียบเทียบข้อมูลทั้งจาก 

HDC และจากการดึงผ่านโปรแกรม 

4. สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่

ประสบความสำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ 

สังเคราะห์จากการตรวจติดตาม 

ความเข้มแข็งและศักยภาพของ PTC แต่ละแห่งในการขับเคลื่อนRDU : การกำหนดและประกาศ

นโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ให้รับรู้ทั่วทั้งองค์กรและทั้งเครือข่ายบริการทุกระดับ ตลอดจนการมีมาตรการ

และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอความตระหนักรู้ของบุคลากรทาง

การแพทย์และสหวิชาชีพในการสั่งใช้ยา ซึ่งหากไม่มีการคืนข้อมูลจะทำให้ไม่ทราบสถานการณ์การใช้ยาและ

แนวโน้มตัวชี ้วัดการใช้ยาสมเหตุผลความตระหนักรู ้ในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของผู ้ป่วยและ

ประชาชน 

 

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การ

ดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

สิ่งท่ีผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ        

รับไปประสาน หรือ ดำเนินการต่อ 

1. ข้อมูลตัวชี้วัดของโรงพยาบาลในHDC 

ไม่ตรงกับโปรแกรมที่ใช้ในการดึงข้อมูล

ของโรงพยาบาล  

1. พัฒนาโปรแกรมกลางเป็นหนึ่งเดยีว

ให้สามารถดึงข้อมูลที่สมบูรณ์ 

 

2 .  การขาดความตระหน ั กร ู ้ ข อ ง

ประชาชนต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

หรือการตระหนักรู ้ต่อการดูแลตนเอง

เมื่อยามเจ็บป่วย 

2. การผลิตและนำเสนอสื่อการใช้ยา

อย่างสมเหตุผลหรือการดูแลตนเองเมื่อ

เจ็บป่วยเป็นภาพรวมในระดับประเทศ 

ในห้วงเวลา และสื่อที่เหมาะสม เข้าถึง

ประชาชนได้ง่ายและนำเสนอบ่อยๆ 

ซ้ำๆ เช่น สื่อทางโทรทัศน์ 
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6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

 ส่วนกลางควรมี การรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเชื้อดื้อยาและการใช้ยาสมเหตุผล แก่ผู้สั่งจ่ายและ

ประชาชน อย่างต่อเนื่องและให้เห็นถึงผลกระทบอย่างจริงจัง 

 7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 



 

 

14.2 การป้องกันและควบคุมการการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistances : AMR) 
 
สถานการณ ์

  จังหวัดสตูลมีเพียงโรงพยาบาลสตูลเท่านั้นที่ต้องดำเนินงานด้าน การป้องกันและควบคุมการ
การดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistances : AMR) ได้มีการจัดการวางแผน วางระบบต่างๆตาม
กิจกรรมหลักทั้ง 5 ข้อในแต่ละวิชาชีพทำให้ผลการประเมิน ผ่านระดับ intermediate ด้วย 338 คะแนน 
และมีอัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดลดลงจากปีปฏิทิน 2561 ร้อยละ23.05 (ซึ่งเกณฑ์กำหนดควรลดลง
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ7.5) กล่าวคืออัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดช่วงเดือนมกราคม  2561 ถึง 
ธันวาคม 2561 เท่ากับร้อยละ34.95 และช่วงเดือนมกราคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 เท่ากับร้อยละ26.89 
ดังตารางสรุป  
  มูลค่ายากลุ่มยาปฏิชีวนะพึงสงวนกับเชื้อดื้อยา ในโรงพยาบาลสตูล มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็น
ได้ชัด ควบคู่กับ DDD และความสอดคล้องของยา DUE มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามกราฟ ซึ่งกระบวนการพัฒนา
ใน 5 กิจกรรมหลัก ได้ช่วยให้ปัญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาลภาพรวมลดลง รายจ่ายค่ายาปฏิชีวนะที่ไม่
จำเป ็นมีแนวโน้มลดลง อัตราเช ื ้อด ื ้อยาภาพรวมทุก specimen ลดลง ยกเว ้น Pseudomonas 
aeruginosa แต่อัตราเชื้อดื้อยาทุก specimen ที่ค่อนข้างสูง ได้แก่ Acinetobacter baumannii  ส่วน
เชื้อกลุ่ม CRE ค่อนข้างทรงตัวและอยู่ในอัตราไม่สูงมากนัก สำหรับการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด เชื้อ 
Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae ยังคงเป็นปัญหาสำคัญเหมือนภาพรวมประเทศ 
  ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุง lab alert ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากได้เครื่อง Sensititre® 
นอกจากการรายงานผลเพาะเชื้อทันทีตามปกติแล้ว ยังมีการรายงาน MIC ควบคู่ไปด้วยเพื่อเป็นข้อมูล
ให้สหวิชาชีพประกอบการดูแลรักษาผู้ป่วย มาตรการทาง IC ที่มีการเน้นย้ำและความถี่ที่สม่ำเสมอแล้ว ยัง
ได้มีการปรับเกณฑ์การสั่งใช้ยา DUE ให้เข้มข้นมากขึ้น โดยมียา 5 รายการที่ต้องได้รับการสั่งจากแพทย์
เฉพาะทางเท่านั้น จึงจะอนุมัติให้จ่ายยายาได้ ดังตาราง สำหรับแนวทาง/มาตรการให้เลือกใช้ยาต้านจุลชีพ
ชนิดกินอย่างเหมาะสมสำหรับการรักษาเบื้องต้น และการเปลี่ยนจากแบบฉีดมาเป็นแบบกินอย่างเหมาะสม 
(IV to PO) และมาตรการเพื่อให้ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาสั้นที่สุด (ควรมีคำแนะนำ
ระยะเวลาการรักษาการติดเชื้อแต่ละชนิด) การวางระบบแจ้งเตือน/ป้องกันผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาที่ต้องส่ง
ต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นหรือมาตามนัดหมาย ยังอยู่ในช่วงการพัฒนา 
 
 
 
 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

    

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

การประเมินการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) อย่างบูรณาการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 แบบประเมินการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ จัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบการจัดการ AMR ของโรงพยาบาลให้มีความเชื่อมโยงของทั้งระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทาง
ห้องปฏิบัติการ ระบบยา และระบบป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ภายใต้กลไกการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ จึงมีการประเมินเป็น 5 กิจกรรมสำคัญ และแบบประเมินนี้จะใช้ในการประเมินต่อเนื่องทุกปี 
เพ่ือวัดระดับการดำเนินงานทั้งในภาพรวมของโรงพยาบาล และระดับการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญ 
รายละเอียดดังนี้ 

1. ประเด็นการพัฒนาระบบบริการให้มีการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ  
เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ แนวทางการ

ตรวจ ติดตาม 
เป้าหมาย 

Integrated 
AMR 
Management 
 

1. กลไกการจัดการเช้ือดื้อยาอย่างบรูณาการ ติดตามการ
ดำเนินการตาม
กิจกรรมสำคญั 5 
กิจกรรม  

มี รพ.ทีด่ำเนินการ
ระดบั Intermediate 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของรพ.ทั้งหมดในเขต
สุขภาพ 

2. การเฝ้าระวังเช้ือดื้อยาทางห้องปฏิบตัิการ 
3. การควบคุม กำกับ ดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ 
4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคมุการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

5. การวิเคราะห/์สังเคราะห์ข้อมลูอย่างบูรณาการ 

2. การแปลผล 
โดยหัวข้อการประเมินมีทั้งสิ้น 5 กิจกรรมสำคัญ และในแต่ละกิจกรรม มีค่าคะแนนเท่ากับ 100 คะแนน รวม

เป็น 500 คะแนนเต็ม ในการแปลผลจะแบ่งเป็น 4 ระดับ รายละเอียดตามตาราง 
ระดับ การแปลผลการประเมิน คะแนนเต็ม 500 คะแนน 
ระดับ 1 มีการดำเนินการไดไ้ม่เพยีงพอ (Inadequate)      0 - 149 คะแนน 
ระดับ 2 มีการดำเนินการพื้นฐาน (basic) 150–249 คะแนน และข้อบังคับ Basic > 0 คะแนน  
ระดับ 3 มีการดำเนินการปานกลาง (Intermediate) 250–349 คะแนน และข้อบังคับ Basic และIntermediate > 0 

คะแนน 
ระดับ 4 มีการดำเนินการขั้นสูง (Advance) 350- 500 คะแนน และข้อบังคับ Basic และIntermediate > 0 

คะแนน 

 
3. การติดตามผลการดำเนินการ โดยวิธีการประเมินตนเอง (self assessment) และรายงานผ่านระบบรายงาน

สนับสนุนข้อมูลสุขภาพ กองบริหารการสาธารณสุข โปรแกรมรายงานการพัฒนาระบบบริการ RDU-AMR ปีละ 2 
ครั้ง 
ครั้งที่ 1  รายงานผลการประเมิน เดือนธันวาคม 2562 
ครั้งที่ 2  รายงานผลการประเมิน เดือนมิถุนายน 2563     

 



 

 

4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
4.1 รายละเอียดผลการดำเนินงาน “โรงพยาบาลที่มีระบบจัดการ AMR อย่างบูรณาการ” 

กิจกรรม AMR ผลการดำเนินงาน 

1. กลไกการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ (Governance mechanism on AMR) คะแนน 
หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 
 1.1 มีคณะกรรมการที่มีบทบาทด้านการจัดการ AMR ทีม่ีองค์ประกอบอย่างน้อย ไดแ้ก่ แพทยร์ะดับบรหิาร /

แพทย์หัวหน้าทมีรับผิดชอบงาน AMR/ ตัวแทน PCT /เภสัชกร /พยาบาลควบคุมการติดเช้ือ /นักเทคนิค
การแพทย์ งานจลุชีววิทยา /ผูร้ับผดิชอบงานระบาดวิทยา /นักจดัการสารสนเทศ    

o ไม่มคีณะกรรมการที่รับผิดชอบงานดา้น AMR 

 
 
 
0 

Basic 

 o มีเฉพาะแกนนำ (core team)  รับผิดชอบงาน AMR โดยไม่เป็นรูปแบบคณะกรรมการ หรือมี
คณะกรรมการทีร่ับผิดชอบ AMR แตอ่งค์ประกอบไม่ครบถ้วน 

2  

 o มีคณะกรรมการที่องค์ประกอบครบถ้วน      (กรุณาระบุรปูแบบคณะกรรมการ  และUpload file 
คำสั่ง) 

5 5 

            (   )  คณะกรรมการ AMR ของโรงพยาบาล เปน็การเฉพาะ  หรือ 

            (   )  มอบหมายคณะกรรมการอื่นที่มีอยู่ เช่น PTC หรือ ICC ให้รับผิดชอบงาน AMR 

  

 1.2 ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการ AMR ของรพ. (หรือคณะกรรมการชุดทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยไม่นบัรวม core 

team) มีการประชุม 

 Basic 

 o ไม่มีการประชุม 0  
 o ประชุม (ที่มีวาระเรื่อง AMR)  1 ครั้ง ต่อปี   5  

 o ประชุม (ที่มีวาระเรื่อง AMR ) มากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี   7  
 o มีการประชุมติดตามความก้าวหน้า AMR อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก 3 เดือน   10 10 
 

ตัวอย่างการกำหนด
เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์
เป้าหมาย 

Baseline data 
 ปี 59 ปี 

60 
ปี 61 

เป้าหมายหลกั      
1. ลดป่วย / ลดตาย เช่น อัตราการตดิเช้ือดื้อยาในกระแส

เลือด 
      อัตราตายจากเช้ือดื้อยา 

 < …… 
% 
< …….  
% 

   

เป้าหมายรอง      

2. Lab surveillance เช่น อัตราการพบเช้ือดื้อยา/เช้ือไม่
ดื้อยา 

    

 Basic 



 

 

กิจกรรม AMR ผลการดำเนินงาน 

1.3 มีเป้าหมายการจดัการ AMR ของโรงพยาบาลที่เป็นลายลกัษณ์อักษร และมีข้อมลู baseline data  

       อัตราการตดิเช้ือ CRE     

3. Antimicrobial 
stewardship 

เช่น ปริมาณ (DDD) การใช้ยา
ปฏิชีวนะกลุ่มที่ออกฤทธิ์กวา้งหรือ
สงวนกับเช้ือดื้อยา 

ลดลง….
% 

   

4. Infection control เช่น อัตราการเกดิ HAI  ลดลง… 
% 

   

 o ไม่มเีป้าหมายหลัก 0  

 o มีเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองบางด้าน   5 5 
 o มีเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองทั้ง การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ (lab surveillance), การกำกับ

ดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial stewardship) และการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ (IPC) 
10  

 1.4 มีแผนการขับเคลื่อนมาตรการ AMR สู่การปฏิบตัิเพื่อให้บรรลตุามเป้าหมายที่กำหนด  Basic 

 o ไม่มแีผน 0  
 o มีแผนขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 10 10 

 1.5 มีการกำกับตดิตามข้อมูล วเิคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน    

 o ไม่มี  0  
 o มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าปีท่ีผา่นมา แตผ่ลการดำเนินงานไม่บรรลเุป้าหมาย 10  
 o มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าปีท่ีผา่นมา  และผลการดำเนนิงานบรรลุเปา้หมาย 15  
 o มีรายงานสรุปความก้าวหน้าอย่างน้อยติดต่อกัน 3 ปี 20 20 
 1.6 โรงพยาบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ และบุคลากร เพื่อการแกไ้ขปัญหา AMR ใน รพ.  Intermediate 

 o ไม่มีการวเิคราะห์ช่องว่าง (Gap) ด้านทรัพยากร  0  

 o มีการวเิคราะห์ช่องว่าง (Gap) ด้านทรัพยากร แตย่ังไม่ได้รับการสนับสนุนการดำเนนิงาน 5 5 
 o มีการวเิคราะห์ช่องว่าง (Gap) ทรัพยากรของรพ.และจดัลำดบัความสำคญัในการให้การสนับสนุนการ

ดำเนินงาน AMR ได้แก ่
- วัสดุอุปกรณเ์ครื่องมือสำหรับ Lab 
- การฝึกอบรมบุคลากร 
- วัสดุอุปกรณเ์พื่อการป้องกันและควบคุมการตดิเช้ือ 
- ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ด้านอาคารสถานที ่

10  

 o มีการวเิคราะห์ช่องว่างตามข้างต้นและมีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนตามความจำเป็นทีเ่ห็น
ร่วมกันโดยคณะกรรมการ 

20  



 

 

กิจกรรม AMR ผลการดำเนินงาน 
 1.7 มีการประสานและให้ความร่วมมือการจดัการ AMR อย่างบูรณาการในระดบัจังหวัด/เขต เพื่อสร้าง

ความยั่งยืน 

  

 o ยังไม่มกีารดำเนินงานร่วมระดับจังหวัด /ระดับเขต  0  
 o มีทีมระดับจังหวัดขับเคลื่อนมาตรการและกิจกรรมร่วมของหนว่ยบริการในเครือขา่ยจังหวดั  

(ยังไม่มีทีมระดับเขต /หรือมีทมีระดบัเขตแต่ยังไม่มีการกำหนดมาตรการและกิจกรรมร่วมเขต)   
10  

 o มีทีมระดับเขต และทีมระดับจังหวดัในการกำหนดมาตรการและขับเคลื่อนงาน AMR  และ
โรงพยาบาลร่วมทำกจิกรรมเขต/จังหวัดเป็นอยา่งด ี

25 25 

 รวมคะแนน มาตรการที ่ 1 100 80 

 
 

2. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ คะแนน 
หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 
 2.1  สามารถตรวจ identify เช้ือแบคทีเรยีไดต้ามมาตรฐานห้องปฏิบัตกิารจลุชีววิทยา          

 (กรณีส่งตรวจห้องปฏิบัติการภายนอกโรงพยาบาลตนเอง (out source) ให้นับรวมว่าสามารถ identify 

เชื้อได้หากห้องปฏิบตัิการที่รบัตรวจต่อจะต้องได้รับมาตรฐาน LA หรอื ISO 15189 หรือมาตรฐานกระทรวง

สาธารณสุข ในด้านของจุลชีววิทยา) 

 Basic 

 o Identify ไมไ่ด้ หรือใช้บริการ outsource ที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 0  
 o ได้บางเช้ือ  เช่น อาจวิเคราะห์ Acinetobacter spp. ได้ แตไ่มส่ามารถแยก A.baumannii  5  
 o ได้ อย่างน้อยครบตามรายการเช้ือแบคทีเรียสำคัญ 8 ชนิด  ได้แก่ Acinetobacter spp. (ระดับ A, S ต้อง

วินิจฉัย Acinetobacter baumannii ได้),  Enterococcus spp. (ระดับ A, S ต้อง identify 
Enterococcus faecium ได้), Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Salmonella 
spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae 
 

 

 

 

10 10 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 การเลือกชนิดของยาในการทดสอบความไวของเชื้อตามมาตรฐาน (CLSI, EUCAST) ของเชื้อแบคทีเรียที่

กำหนดให้สอดคล้องกับยาท่ีมีใช้ในโรงพยาบาล  
 Basic 

 o ไม่ใช่  0  

 o ใช่  5 5 

 2.3  มีระบบ Lab Alert ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันท่วงที เมื่อพบเชื้อดื้อยาสำคัญทีเ่ป็นปัญหาของรพ.   Basic 
 o ไม่มีการวางระบบ Lab Alert 0  



 

 

 o มีการวางระบบแต่ยังไมไ่ดด้ำเนินการเป็นรูปธรรม เช่น มีการกำหนดรายการเช้ือที่ต้องรายงานด่วน มี
การจดัทำ flowchart ระบบรายงานด่วน 

5  

 o มีการดำเนินการตาม flowchart และมีการ Alert แจ้งให้พยาบาลประจำหอผู้ป่วยและแพทย์ รวมถึง ICN 
ทราบ เป็นระบบที่ชัดเจน  

7 7 

 o มี flowchart มีการ Alert และมีการกำหนดแนวปฏิบัติเช่ือมโยงระบบยา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยน 
ยาต้านจุลชีพสอดคล้องตามผลความไวของเช้ือต่อยา (escalation หรือ de-escalation) ภายใน 24 
ช่ัวโมง หลังรายงานผล Lab 

10  

 

2.4 มีระบบการเฝ้าระวังพิเศษในเช้ือดื้อยาสำคัญสอดคล้องกับการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาระดับประเทศ 
ได้แก่ (1) VRE (2) VRSA (3) colistin-resistant, P. aeruginosa (4) colistin-resistant, A. baumannii 

(5) 3rd cephalosporin-resistant, N.gonorrhoeae 

 Intermediate 

 o ไม่มรีะบบ 0  
 o มีระบบเฝ้าระวังพิเศษในโรงพยาบาล 5  

 o มีระบบเฝ้าระวังพิเศษในโรงพยาบาล และเช่ือมโยงกับงานระบาดวิทยาระดับจังหวัด และ สคร.เขต 10 10 
 2.5 จัดทำ Antibiogramตามมาตรฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
 o ไม่มี Antibiogram ปีลา่สดุ   0  
 o มี Antibiogram ปีลา่สดุ และเป็นไปตามมาตรฐาน CLSI M39-A4 (หรือฉบับปัจจุบัน) 5  
 o มี Antibiogram ปีลา่สดุได้มาตรฐาน และเผยแพร่ในรูปแบบที่แพทย/์ผู้เกีย่วข้องเข้าถึงได้ง่าย 8  

 o มีการจัดทำ Antibiogram ที่มรีายละเอียดเพิ่ม เช่น แยกเป็นแผนก แยกตาม site of infection และ
นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการปัญหาเช้ือดื้อยาของโรงพยาบาล*** 

10 10 

 2.6 มีการรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยตดิเช้ือดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ    

 o ไม่ม ี 0  
 o มี (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  คะแนนรวม 20 คะแนน)   
 I. มีรายงานการพบผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยาในกระแสโลหิต ในมิติตา่ง ๆ  พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโนม้ของ

ปัญหาเช้ือดื้อยา และนำเสนอต่อคณะกรรมการตามข้อ 1   
- อัตราส่วนผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยา ต่อผูป้่วยที่ส่งตรวจ Hemoculture ทั้งหมด 
- อัตราส่วนผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยา ต่อผูป้่วยที่ผล Hemoculture พบเช้ือแบคทีเรีย 
- อัตราส่วนผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยา ต่อผูป้่วยที่ติดเช้ือไม่ดื้อยา*** 

+5 5 

 II. มีรายงานการพบผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยาในกระแสโลหิต และใน Specimen ตา่ง ๆ  และสามารถสะท้อน
กลับข้อมลูปญัหา AMR แยกรายแผนก พร้อมทั้งมีการวเิคราะหแ์นวโนม้ปญัหาได้   

+5  

 III. มีรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเช้ือดือ้ยาที่เช่ือมโยงกับ Service Plan Sepsis  เช่น อัตราตายของ
ผู้ป่วยตดิเช้ือในกระแสเลือด ชนิด community acquired sepsis และ hospital acquired sepsis    

+10  

 2.7 มีระบบบันทึกผลห้องปฏิบตัิการจลุชีววิทยาแบบอิเล็กทรอนิกส์    
 o ไม่มฐีานข้อมลูทางจลุชีววิทยาในโรงพยาบาล หรือไม่ได้รบัฐานข้อมลูกลบัจาก out source 0  

 o มีระบบ IT ในการบันทึกผลห้องปฏิบตัิการจุลชีววิทยา( x ) MLab   ( x ) WHONet   
(  ) อื่นๆ ................ 

5 5 



 

 

 o สามารถเช่ือมโยงฐานข้อมูลจุลชีววิทยาคลินิก กับฐานข้อมูลโปรแกรมบรกิารของโรงพยาบาล (HIS) 
และนำข้อมลูมาวิเคราะห์อัตราป่วย/ตายจากเช้ือดื้อยาได้  

10  

 2.8 มีการพัฒนาระบบเฝา้ระวังทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เช่น CQI, R2R    

 o ไม่ม ี 0  
 o มีการทำ CQI , R2R หรืองานวิจัยพัฒนาในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 10 10 

 
2.9 มีความเช่ือมโยงกับการเฝา้ระวังระดบัประเทศ : รพ. A และ S มีการรายงานผลการทดสอบความไวของเช้ือต่อ

ยาส่งมายังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรส์าธารณสุข   

 Intermediate 

 o เป็น รพ.ที่เป็นสมาชิก NARST แตไ่มไ่ดส้่งข้อมูล หรือส่งข้อมลูไม่ครบ 12 เดือน 0  

 o เป็น รพ.ที่เป็นสมาชิก NARST และมกีารส่งข้อมูลครบ 12 เดือน อย่างสมำ่เสมอ (หากยังไม่เปน็
สมาชิก NARST ให้เลือกตอบข้อนี้) 

5 5 

 
2.10 รพ.มีความพร้อมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ร่วมกับศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานควบคุมโรคติดต่อ  เพื่อสร้างระบบที่มปีระสิทธิภาพและที่ยั่งยืน 

  

 o ไม่มีการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบตัิการทั้งระดับจังหวัด/เขต 0  

 o ระดบัจังหวดั มีการพัฒนาเครือข่ายการการเฝ้าระวังทางหอ้งปฏิบัตกิารของ รพ. ในจังหวดั 
แต่ระดับเขตยังไม่มีการกำหนดมาตรการ/กิจกรรมเฝ้าระวังทางห้องปฏิบตัิการของ รพ. เครือขา่ยเขต 

5 5 

 o มีการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังทั้งระดบัจังหวดั และระดบัเขต ร่วมกับศูนย์วิทย์ฯ และ สคร.เขต 
และโรงพยาบาลใหค้วามร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายเปน็อย่างด ี

10  

 รวมคะแนน มาตรการที่ 2 100 72 

 

3. การกำกับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล คะแนน 
หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 
 3.1 มีการวางระบบการคดัเลือกยา กระจาย และควบคมุกำกับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาลของตนเองและในเครือข่ายตั้งแต่

ระดับอำเภอ จังหวัด เขต อย่างเหมาะสมตามปัญหาโรคติดเช้ือและผลความไวของเช้ือ 

 Basic 

 o ไม่ม ี 0  
 o มีวางระบบในโรงพยาบาลตนเอง 3 3 

 o มีการวางระบบในโรงพยาบาลตนเองและครือข่ายตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด เขต เพื่อการรักษาและ
รับส่งต่อทีเ่หมาะสม 

5  

 3.2 มีการกำกับติดตามมาตรการลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นในกลุ่มโรคตดิเช้ือ ได้แก่ RI, AD, FTW, APL ให้บรรลุ

ตามเป้าหมายที่กำหนด 

 Basic 

 o ไม่ม ี 0  
 o มี กิจกรรมส่งเสรมิการดำเนินงาน แต่ยังไม่บรรลเุป้าหมายครบทั้ง 4 กลุม่โรค 3 3 

 o มี การกำกับติดตามการใช้ยาปฏิชีวนะ มีกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงาน และบรรลุเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่มโรค 5  
 3.3  มีการติดตามปริมาณและมลูค่าการใช้ยาต้านจุลชีพ  Basic 

 o ไม่มี หรือมไีมค่รบทั้ง 3 ข้อ 0  



 

 

 o มีการติดตามทั้งปริมาณและมลูคา่ยา ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้  
1. มีการวัดปริมาณการใช้ยา โดยการดูค่า DDD และ/หรือ DOT  
2. มีการติดตามมลูค่าการซื้อ/หรือการสั่งใช้ยาต้านจลุชีพ 
3. มีการเปรียบเทียบปริมาณและมลูค่าการใช้ยากลุม่ทีส่งวนกับเช้ือดื้อยา ได้แก่ Carbapenem, 
Colistin, BL/BI , 3rd และ 4th Cephalosporin, FQ ในแต่ละช่วงเวลา 

5 5 

 3.4 มีการกำหนดแนวทางการรักษา/ข้อแนะนำในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือที่พบบ่อย เช่น Community-
acquired pneumonia, Urinary tract infection, Skin and soft tissue infections, Surgical prophylaxis, Sepsis 

 Basic 

 o ไม่มีการจัดทำ clinical practice guideline : CPG 0  
 o มีการนำ CPG ของสมาคม หรือของ รพ.อื่นมาใช้ โดยยังไมไ่ดป้รับใหส้อดคล้องกับความไวของเช้ือต่อ

ยาของโรงพยาบาล 
5  

 o มีการจัดทำ CPG ที่สอดคล้องกับผลความไวของเช้ือต่อยาของโรงพยาบาล 10 10 

 o มีการประเมินและกำกับใหม้ีการปฏิบตัิตาม CPG รวมทั้งปรบัปรุงแนวปฏิบตัิให้เป็นปัจจุบัน และ
สอดคล้องกับผลความไวต่อยาของโรงพยาบาล (ดังนั้น lab ควรทำผลความไวต่อยาแบบจัดกลุ่ม เพื่อให้
การกำหนด empirical therapy เหมาะสม เช่น แบ่งตามลักษณะหอผู้ป่วย เช่น  ICU กับนอก ICU 
กลุ่มเฉพาะ เช่น NICU) 

15  

 3.5 มีการตดิตามและประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กว้างหรือกลุ่มทีส่งวนสำหรับเช้ือดื้อยา  Basic 
 o ไม่มรีะบบ  0  

 o มีระบบ   (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ   รวม 30 คะแนน)   
 I. มีระบบขออนุมตัิแพทยผ์ู้เช่ียวชาญ (Preauthorization) ก่อนสั่งใช้ยาที่จำกัดการใช้ และ/หรือมี

การติดตามประเมินการสั่งใช้ (Prospective Audit) ในกลุม่ยาที่ควบคุมการใช้  
+5 +5 

 II. มีระบบใหร้ายงานแบบแผนความไวตอ่ยาต้านจุลชีพแบบ cascade reporting แทนการรายงาน
การทดสอบยาต้านจลุชีพทั้งหมด เช่น จะรายงาน ความไวของยา linezolid และ daptomycin 
ต่อ Enterococcus เมื่อเช้ือดื้อต่อยา ampicillin และ vancomycin เทา่นั้น  

+5 +5 

 III. มีระบบทบทวนการสั่งใช้ยาภายใน 72 ช่ัวโมงหลังเริม่ใช้ยา พร้อมข้อเสนอแนะกลับ (feedback)  
และ/หรือ มีการทบทวนการสั่งใช้ยาทุก 7 วัน รวมทั้งมีแนวปฏิบัติการ escalation และ de-escalation 
กลุม่ยาทีส่งวนสำหรบัเช้ือดื้อยา เช่น carbapenem และมกีารตดิตามผลลพัธ์การรกัษา 

+15 +15 

 IV. มีระบบหยุดการใช้ยาหากไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ (antibiotic time-out)    +5 +5 
 3.6 มีมาตรการพร้อมแนวปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะทุกชนิดอย่างเหมาะสม ในเรื่องต่อไปนี ้   
 o ไม่มมีาตรการและแนวปฏิบัต ิ 0  
 o มีมาตรการและแนวปฏิบัติในเรื่องตอ่ไปนี้  (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ รวม 15 คะแนน)   

 I. มีมาตรการปรับขนาดยาตามสภาวะการสภาวะการทำงานของตับ/ไต +2 +2 
 II. การประเมินการแพ้ยาอยา่งเหมาะสม และมีการตดิตาม ADR ทีเ่กิดจากยา +2 +2 

 III. การเฝ้าระวัง Drug Interaction ของยา +2 +2 
 IV. การเตือนเมื่อมีการใช้ยาปฏิชีวนะซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น +2 +2 



 

 

 V. การปรับการใช้ยาใหเ้หมาะสมตามหลัก PK/PD เพื่อลดคา่ใช้จ่ายและลด ADR จากยา +2 +2 
 VI. มาตรการใหเ้ลือกใช้ยาต้านจุลชีพชนดิกินอย่างเหมาะสมสำหรับการรักษาเบื้องต้น และการ

เปลีย่นจากแบบฉดีมาเป็นแบบกินอยา่งเหมาะสม (IV to PO) 
+2  

 VII. มาตรการเพื่อให้ใช้ยาต้านจุลชีพอยา่งมีประสิทธภิาพในระยะเวลาสั้นทีสุ่ด (ควรมคีำแนะนำ
ระยะเวลาการรักษาการตดิเช้ือแตล่ะชนิด) 

+3  

 3.7 มีการสอนและฝึกอบรมทักษะ (education and training ASP)   
 o ไม่มีการฝึกอบรม/เพิ่มพูนทักษะ ทั้งผู้รับผิดชอบงาน ASP และทีมรกัษา 0  

 o มีการฝึกอบรม/เพิ่มพูนทักษะ  (สามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ รวม 10 คะแนน)   
 I. ผู้รับผิดชอบงาน ASP ไดร้ับการอบรมเพิ่มพูนทักษะอย่างสมำ่เสมอ*** +5 5 

 II. มีการฝึกอบรมในโรงพยาบาล และถ่ายทอดความรู้และทักษะเรื่อง ASP ของทีมรักษา +5  

 3.8 มีระบบคอมพิวเตอร์ทีส่นับสนุนการตดัสินใจเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม (Computerized Clinical Decision Support 
Systems) โดยเป็นการ integrate ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ตั้งแต่ ข้อมลูผู้ป่วย (health record) ผลความไวของ
เช้ือต่อยา ผลทางห้องปฏิบตัิการอื่น ๆ  รวมถึงขนาดยาที่เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วย 

  

 o ไม่ม ี 0 0 

 o มีระบบคอมพิวเตอร์ทีส่นับสนุนการตัดสนิใจเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม 10  
 3.9 มีการประเมินผลการดำเนินงาน มีการสรุปผลการดำเนินงานและสะท้อนกลบัให้ PCT/ AMR/ PTC ทราบ   

 o ไม่ม ี 0  
 o มีการประเมินโดยคำนึงถึงเป้าหมายของมาตรการที่ใช้  เช่น สดัส่วนผู้ป่วยที่ได้มีการทบทวนการใช้ยา

ต้านจลุชีพกับข้อมลูทางจลุชีวิวิทยา จำนวนวันทีไ่ด้ยาต้านจุลชีพโดยไม่จำเป็นและไมส่อดคล้องกับ
เกณฑ์ รวมทั้ง มีการสรุปผลการดำเนนิงานและสะท้อนกลับให้ PCT และคณะกรรมการ AMR ทราบ 

5 5 

 รวมคะแนน มาตรการ ที่ 3 100 71 

 
4 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล คะแนน 

หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

 4.1 มีพยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล (ICN: Infection Control Nurse) ≥ 1 คน : 200 เตียง  Basic 

 o ไม่มี ICN 0  
 o มี ICN < 1 คน : 200 เตียง 3  

 o มี ICN ≥ 1 คน : 200 เตยีง 5 5 
 4.2 มีคณะกรรมการ ICC  มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าปลีะ 2 ครั้ง  Basic 

 o ไม่มีการประชุม 0  
 o มีการประชุม 1 ครั้งต่อป ี 3  
 o มีการประชุมมากกว่า 1 ครั้งต่อป ี 5 5 
 4.3 มีโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาล ที่พร้อมในการดำเนินงาน ดังนี ้

- ห้องแยก/ โซนแยกกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเช้ือดื้อยา 
- ระยะห่างเตียงสามัญไม่น้อยกว่า 1 เมตร  

 Basic 



 

 

- มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือ (PPE) เพียงพอต่อความจำเป็นใช้ (ตามข้อกำหนดของ ICC ของรพ.)  
- มีการแยกอุปกรณส์ำหรับผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยาประจำเตยีง เช่น ปรอท หูฟัง เครื่องวัดความดันโลหติ 
- อุปกรณ์จากหน่วยจ่ายกลางมีเพียงพอ พร้อมใช้  ถูกจัดวางในหอผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

 o ไม่มีทั้ง 5 ข้อ 0  

 o มีความพร้อมอยา่งน้อย 3 ข้อ 5 5 
 o มีความพร้อมครบทุกข้อ 10  
 4.4 มี IPC guideline เช่น Isolation precautions, Prevent MDR transmission, Disinfection and sterilization 

และมีการกำกับติดตามการปฏิบตัิ  

 Basic 

 o ไม่มี IPC guideline 0  
 o มี IPC guideline 3  
 o มีการกำกับตดิตามการปฏิบัตติาม IPC guideline และพัฒนาปรับปรุง guideline      5 5 
 4.5 มีแนวปฏิบตัิการรบั-ส่งต่อ และการเคลื่อนยา้ยผู้ป่วยดื้อยา/สงสัยดื้อยา  และการให้ข้อมลูผูเ้กี่ยวข้อง รวมถึงการ

จำหน่ายผู้ป่วยกลบับ้าน  

  

 o ไม่ม ี 0  
 o มีแนวปฏิบัติ มีการสื่อสารช้ีแจงให้ผูป้ฏิบัติทราบ และมีการกำกับตดิตามการปฏิบัติในโรงพยาบาล     5  
 o มีแนวปฏิบตัิ มีการกำกับ และมีมาตรการให้ทุกหน่วยบริการในเครือข่ายระดับจังหวัดปฏิบัตติาม  10 10 
 4.6 มีระบบการจดัการเมื่อเกดิการระบาด (Outbreak management)   

 o ไม่ม ี 0  
 o มีแนวปฏิบตัิ มผีังงาน (Flow chart) และมีการสื่อสารช้ีแจงใหผู้้ปฏิบตัิในโรงพยาบาลทราบ 5 5 
 o มีแนวปฏิบัติ มผีังงาน มีการสื่อสาร และมีการวางระบบ Outbreak เช่ือมโยงกับงานระบาดวิทยาระดับ

จังหวัด และระดับเขตสุขภาพ 
10  

 4.7 แนวปฏิบตัิข้อ 4.4 - 4.6 มีการร่วมคดิโดยผู้ปฏิบตัิที่ทำงานหนา้งาน และมีการประเมินและปรับปรุงแนวปฏิบตัิ
ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมาเพื่อให้ทันสมัย 

  

 o ไม่ใช่ 0  
 o ใช่  10 10 
 4.8 มีการสอนและฝึกอบรมทักษะ (education and training) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น  

• กลุ่มที่ 1 : บุคลากรในโรงพยาบาล เช่น การปฐมนเิทศลกูจ้างใหม่ และบุคลากรประจำของ รพ 
• กลุ่มที่ 2 : บุคคลภายนอก เช่น การลา้งมือในกลุม่ผูดู้แลผู้ป่วย ญาตผิู้ป่วย  

  

 o ไม่มีการฝึกอบรมในรอบ 1 ปี ทีผ่่านมา 0  
 o มีการสอน/ฝกึอบรมบางกลุม่ 5  
 o มีการสอน/ฝึกอบรมทั้ง 2 กลุ่ม 10 10 
 4.9 มีการเฝา้ระวังการตดิเช้ือในโรงพยาบาล (HAI Surveillance)   

 o ไม่มี  0  
 o มี  (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ รวม 15 คะแนน)   



 

 

 I. มีการเฝ้าระวังการตดิเช้ือในผู้ป่วยกลุม่เสี่ยง เช่น ผู้ป่วยภูมติ้านทานต่ำ ทารกแรกเกิด ผู้ป่วยหนัก 
(ICU)  และมีการเฝ้าระวังการตดิเช้ือทีเ่สี่ยงต่อผู้ให้บริการ 

+ 5 +5 

 II. มีการบรหิารจดัการข้อมลูและแปลผลภาพรวมการเฝา้ระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาล มีการทบทวน
คุณภาพข้อมลู และมีการจัดลำดับความสำคญั และกำหนดเปา้หมายการเฝา้ระวัง HAI ตามบริบท 
ของรพ.  

+ 5 +5 

 III. มีระบบข้อมลูสารสนเทศ IPC เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลผู้ป่วยในโปรแกรมบริการของ รพ. (HIS) และมี
การสรุปปัญหาการตดิเช้ือที่เป็นสาเหตุหลักของการป่วย การตาย มีการสะท้อนข้อมูลให้ PCT หรือ 
กลุ่มบรหิาร เช่น เขียนรายงาน นำเสนอ มีการประชุม 

+ 5  

 4.10 มีการประสานข้อมลูทางห้องปฏิบัติการ และข้อมูล IPC เพื่อการติดตามสถานการณ์การระบาดของเช้ือดื้อยา 
(ทั้ง colonization และ infection) 

  

 o ไม่ม ี 0  

 o มี 10 10 
 4.11 มีการกำกับตดิตาม วเิคราะห์ และสรปุผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน IPC   

 o ไม่มีการกำกับตดิตาม 0  
 o มี  (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ รวม 10 คะแนน)   
 I. มีการกำกับตดิตามเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น การสำรวจการล้างมือ การทำความสะอาดหอผู้ป่วย 

การล้างทำความสะอาดและฆ่าเช้ือเครื่องมือ ปรมิาณการใช้สบู่และ alcohol hand rub เป็นต้น 
+ 5 +5 

 II. มีสรุปรายงาน (report) นำเสนอคณะกรรมการ ICC/ AMR และมีการ feedback ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 

+ 5 +5 

 รวมคะแนน มาตรการที่ 4 100 85 
 
 

5. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและระบบจัดการ AMR  ของโรงพยาบาล และนำไปสู่มาตรการของ
โรงพยาบาลในการแก้ปัญหา AMR อย่างบูรณาการ  

คะแนน 
หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 
 5.1 การวิเคราะหแ์ละสรุปสถานการณ์ปญัหาเช้ือดื้อยาของโรงพยาบาล   

มีการสรุปขนาดของปัญหา AMR ของโรงพยาบาล  สถานการณ์ของเช้ือดือ้ยาแตล่ะชนิด  สถานการณ์การตดิ

เช้ือ และตำแหน่งของการตดิเช้ือ  และสถานการณก์ารใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาล ซึ่งสามารถอธิบายได้ถึง  

 
 

 

 o ไม่มีการวเิคราะห ์ 0 0 
 o มี  (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ รวม 50 คะแนน)   

 I. แนวโน้มของขนาดปัญหาการตดิเช้ือดื้อยาในโรงพยาบาล (Healthcare associated infection, 
HAI) และความสอดคล้องกับการใช้ยาอย่างสมเหตผุล 

+10  

 II. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโนม้ดังกลา่ว +10  

 III. อัตราป่วย อัตราตายจากเช้ือดื้อยา +10  
 IV. ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการติดเช้ือ AMR ทั้งในภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล และอาจจะรวมถึง

ภาระค่าใช้จา่ยของผู้ปว่ยและครอบครัว 
+10  



 

 

 V. แนวโน้มและขนาดปัญหาที่เกิดจากการติดเช้ือดื้อยาในชุมชน (community acquired infection, 
CAI) 

+10  

 5.2 การตดิตามและประเมินระบบการดำเนินงานเกี่ยวกบั AMR   ของโรงพยาบาล 
ทั้งนี้ การประเมินเนน้การรายงานใหต้รงตามความเป็นจริงที่มีหลักฐานสนับสนุนการดำเนนิงาน คะแนนจะ

ไม่ขึ้นกับความสมบูรณ์แบบของระบบ แต่ขึ้นกับการวิเคราะหส์ถานการณไ์ด้อยา่งถี่ถ้วน สมบูรณ์ และ

ถูกต้องตามความจริง            

  

 o ไม่มีการวเิคราะห ์ 0  
 o มี  (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ รวม 40 คะแนน)   
 I. มีการวเิคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบ ตั้งแต่การศึกษาระบบเดิม แล้วนำข้อมูลทีไ่ด้จากการศึกษา

มาหาความต้องการและสิ่งที่จะต้องปรับปรุงในระบบ และ/หรือ วิเคราะหร์ะบบงานหลังจากที่พบ
ปัญหาของระบบ และการศกึษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบใหม ่

+10 +10 

 II. มีการประเมินระบบการเฝา้ระวังผู้ป่วยที่ติดเช้ือดื้อยา เพื่อให้พบผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว (early 
detection) เช่น ความครบถ้วนถูกตอ้งของข้อมูลและความทันเวลาในการตอบโต้กรณี Epidemic 
หรือการระบาด (Out break)  และมาตรการในการดำเนินการควบคุม 

+10 +10 

 III. มีการวเิคราะห์ระบบติดตามประเมินผล (M&E) การดำเนินระบบการจัดการ AMR ของ
โรงพยาบาล ด้วยระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานและเช่ือมโยงข้อมูลระหวา่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ห้องปฏิบัติการด้านจลุชีววิทยา ข้อมลูเวชระเบียน (คลินกิ) ข้อมูลการใช้ยา และ
ระบบที่ช่วยส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม 

+10  

 IV. มีการนำข้อมลูจากข้อ I, II, III มาใช้ในการวางแผนตามแนวทางของ Continuous Quality 
Improvement (CQI) หรือ PDCA (Plan-Do-Check-Act/Adjust)   

+10  

 5.3 มีการตอบสนองต่อการระบาดของเช้ือดื้อยาในโรงพยาบาล โดยสามารถหาปัจจัยเสี่ยง และมมีาตรการ
การควบคุมการระบาดได้  (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

  

 o ควบคุมการระบาดได้ น้อยกว่าร้อยละ 50 จากเหตุการณ์การระบาดของเช้ือดื้อยาในโรงพยาบาล
ทั้งหมดในรอบป ี

0  

 o ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากเหตุการณก์ารระบาดของเช้ือดื้อยาในโรงพยาบาลทั้งหมดในรอบป ี 5  

 o ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากเหตุการณก์ารระบาดของเช้ือดื้อยาในโรงพยาบาลทั้งหมดในรอบป ี 10 10 
 o ไม่มีการระบาดของเช้ือดื้อยาในโรงพยาบาลในรอบป ี 10  
 คะแนนรวม มาตรการที่ 5 100 30 

ตก 1/2563 คะแนนรวม 338 คะแนน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 

4.2 การสนับสนุนการดำเนินงานระดับเขต  
( x ) มีคณะกรรมการระดับเขต 

(   ) นโยบายและมาตรการระดับเขตสุขภาพ 



 

 

5. สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 
- ความร่วมมือของสหวิชาชีพ และจำนวนคนที่ร่วมพัฒนา หรือจัดกิจกรรม หากมีจำนวนน้อยอาจจะทำ

การดำเนินงานดังกล่าวไม่สะดวก ราบรื่น 
 

   6. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

 

ความรู้ความสามารถด้าน AMR ของบุคลากรที่

เกี่ยวข้องยังไม่สมบูรณ์ 

 

อบรม/ทบทวน ความรู้ความสามารถเป็นระยะ 

 

งบประมาณด้านการจัดการระบบ AMR ในเชิง

โครงสร้าง/อุปกรณA์MRยังคงมีจำกัดตามการ

จัดสรรงบฯ และเงินโรงพยาบาลที่มีจำกัด 

 

การเชื่อมต่อโปรแกรม MLab กับ HosXp มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

อาจพิจารณาโปรแกรมอ่ืนแทน MLab เพ่ือให้สามารถเชื่อมต่อได้

ทำให้การวางระบบ หรือส่งต่อข้อมูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 

 

  7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

กรุณาให้ข้อมูลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่าง (best practice) ให้หัวข้อกิจกรรมสำคัญ 5 กิจกรรมที่

ผลการประเมินได้คะแนน 70 คะแนนขึ้นไป 

............................................................................................................................. ...........................................

.................................................................................................................................................................... ....

............................................................................................................................. ...........................................

.............. 
 
 
 
 



 

 

นางสาวเกตุอนิตย์สา เส็นสมมาตร         
เภสัชกรชำนาญการ 

      กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตลู 
ประสานงาน RDU 

      โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 074-723566 โทรศัพท์มือถือ : 086-4816612 
      โทรสาร : 074-721523      E-mail : satun_fda@yahoo.com 

 
นายวีรศักดิ์  สมายุทธพงศ ์

 เภสัชกรชำนาญการ 

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสตูล 

ประสานงาน AMR 

โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 074-723500 โทรศัพท์มือถือ : 0-855833595 

Email : peravich.clinic@gmail.com 

 

นายภาษิต พิศาลสุทธิกุล                      

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 

    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตลู 

ประสานงานภาพรวมจังหวัดและเขต 

    โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 074-723566 โทรศัพท์มือถือ : 086-4816612 

    โทรสาร : 074-721523       E-mail : satun_fda@yahoo.com 

 

วันที่รายงานข้อมูล : 5 กุมภาพันธ์ 2563  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา One Day Surgery 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

สาขา การผ่าตัดวันเดียวกลับ  (ODS : One Day Surgery) 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery  ร้อยละ 60 
 
2. สถานการณ์ 
 สามารถให้บริการในช่วง 4 เดือนใน (ต.ค. 62- ม.ค. 63) จำนวนทั้งสิ้น 60 รายใน 5 โรคดังนี้ Hernia, 
Pterygium, Colorectal Polyp, Removal FB esophagus, Ureteric Stone โดยโรคที่ สามารถให้บริการ
เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 คือ  Colorectal Polyp และ  Ureteric Stone  อัตราการครองเตียงในหอผู้ป่วยศัลยกรรม
ลดลงจาก 91.06% เหลือ 87.85% 
 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 
3.1.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery  
 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.ระบบบริการ  (Service delivery)  1.ปรับเปลี่ยน/แต่งตั้งคณะกรรมการ One Day Surgery 

ให้ครอบคลุมทุกแผนกท่ีเกี่ยวข้อง 
2.พัฒนาระบบแนวทางการให้บริการในรายโรคที่เพ่ิมขึ้น  
การประสานงานระหว่างทีม จัดเตรียม เอกสารให้สะดวกต่อ
การทำงาน  

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) 1.ควรมี nurse ODS โดยเฉพาะเพ่ือจะได้เข้าใจระบบ และ
สามารถปฏิบัติและประสานงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้าน
สุขภาพ (Health information system)  

1.มีการจัดเก็บข้อมูลเชื่อมโยงกับระบบของกรมการแพทย์ 
2.เพิ่มการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล กับ Hos xp ของ
โรงพยาบาล เพ่ือลดภาระงานในการคีย์ข้อมูล 
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หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและ
เวชภัณฑ์ที่จำเป็น (Access to essential 
medicine) 

1.มีระบบการติดตามภาวะแทรกซ้อนโดยการใช้ QR Code 
ในการประสานงานกับเครือข่าย 
2.มีการให้ความรู้ในการดูแลตนเองของผู้รับบริการโดยใช้ 
สื่อดิจิตอล จัดทำเป็นการ์ตูนเอนิเมชั่นให้เข้าใจง่าย 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

1.มีการจ่ายค่าตอบแทนที่คุ้มค่า และเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ของโรงพยาบาลที่ชัดเจน  

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) 1.ผู้บริหารให้การสนับสนุน 

 
 3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery (เป้าหมาย : ร้อยละ 20) 

อำเภอ 

จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery  ร้อยละ 15 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา /ร้อยละ 
รพ.สตูล 0 0 0 15 31/39 79.49 

ภาพรวมจังหวัด 0 0 0 15 31/39 79.49 
 

อำเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 

ปีงบประมาณ   

2561 2562 
เป้าหมาย (A) ผลงาน (B) อัตรา / ร้อยละ เป้าหมาย (A) ผลงาน (B) อัตรา / ร้อยละ 

เมืองสตูล 39 31 79.49 94 91 96.81 
ภาพรวมจังหวัด 39 31 79.49 94 91 96.81 

(A) : จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัด One Day Surgery 
(B) : จำนวนผู้ป่วยที่เข้าเง่ือนไขในการเข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery ด้วยโรคที่กำหนด 

(Principle diagnosis) 
 ** เริ่มมีการทำผ่าตัดในเดือน เมษายน และเริ่มที่ Hernia และ Hydrocele สามารถทำODSสำเร็จได้ท้ัง 31 ราย 
จาก 39 ราย  มี Drop out 1 ราย จาก  Hematoma ที่แผลผ่าตัด 
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 ***ปีงบประมาณ 2562  ให้บริการ  Hernioplasty under local  จำนวน.............57.............. ราย 

    Pterygium excision c graft  จำนวน...............35............ ราย   
    Remove FB From esophagus  จำนวน...............2............ ราย   

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 

 1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63 

A B ร้อยละ 
ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day 
Surgery  
 

ร้อยละ 60 
เมืองสตูล 60 60 100 

ภาพรวมจังหวัด 
60 60 100 

 Hernioplasty under local  จำนวน...............35............ ราย 
Pterygium excision c graft  จำนวน...............13............ ราย   
Remove FB From esophagus  จำนวน................1............. ราย   

 Colorectal Polyp  จำนวน................9............. ราย   
 Ureteric Stone    จำนวน................2............. ราย   
ปัญหา/อุปสรรค 

- สถานที่ในการให้คำปรึกษาคับแคบ และยังไม่เป็นสัดส่วน 
- จนท.ที่รับผิดชอบ ทำงานหลายหน้าที ่การลงขอ้มูลไม่เป็นปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะ 
- จัดตั้งศูนย์ ODS เต็มรูปแบบ 
- เพ่ิมการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล กับ Hos xp ของโรงพยาบาล เพื่อลดภาระงานในการคีย์ข้อมูล 
- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการผ่าตัดวันเดียวกลับให้กับประชาชน 

นวัตกรรมที่สามารถเปน็แบบอย่าง  
 การทำ Post discharge surveillance  แผลผ่าตัด เชื่อมโยงเครือข่าย 

 
      ผู้รายงาน     นางลักขณา  ผิวเหลือง 
                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
      โทร : 0897370088  e-mail : hua_or@hotmail.co.th 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา จักษ ุ
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

สาขา จักษุ 
1. ประเด็นการตรวจราชการ  

1.1  ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน โดย
โปรแกรม  Vision 2020  

1.2 ร้อยละผู้สูงอายุ  60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา  
2. สถานการณ์ 
     1.1 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน (เป้าหมาย 
≥ ร้อยละ 85) ผ่าตัดได้เป้า (1 ต.ค.62 - 31 ม.ค.63) ได้ร้อยละ 88.63   
     1.2  ร้อยละผู้สูงอายุ  60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 85) การลงข้อมูล
การคัดกรองได้ร้อยละ 10.77  
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 
 3.1.1 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 
(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 85) 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) ระบบบริการมีความเหมาะสม ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ พร้อมทั้งมรการออกหน่วยเชิงรุก 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) กำลังคนเหมาะสม  

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

มีการประชุมให้ความรู้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อน
ดำเนินการคัดกรองและออกหน่วย 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์
ที่จำเป็น (Access to essential medicine) 

เครื่องมือ  ยา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
เหมาะสม 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

N/A 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) ผู้นำองค์กรทุกระดับมีธรรมาภิบาล  
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3.1.2   ร้อยละผู้สูงอายุ  60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 85)  
หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) ระบบบริการมีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี พร้อมทั้งมร
การออกหน่วยเชิงรุก 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) กำลังคนเหมาะสม  เจ้าหน้าท่ีลงข้อมูลมีงานหลายดา้นทำให้ลง
ข้อมูลไมเ่ป็นปัจจุบัน 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health 
information system)  

มีการประชุมให้ความรู้ข้อมูลกับเจา้หน้าท่ีก่อนดำเนินการคัด
กรองและออกหน่วย 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น 
(Access to essential medicine) 

N/A 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ (Financing) N/A 
6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) ผู้นำองค์กรทุกระดับมีธรรมาภิบาล และเน้นให้มีการคัดครองให้

ทั่วถึง 

 
3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

3.2.1 ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน  
30 วัน โดยโปรแกรม  Vision 2020  

อำเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด 
ภายใน 30 วัน โดยโปรแกรม  Vision 2020 (≥ 80%) 

ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 2562 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล - 87.17 86.99 85.83  91.47 91.47 91.47 
ควนโดน - 100 85.71 89.47  96.42 96.42 96.42 
ควนกาหลง - 90.9 89.13 100  87.87 87.87 87.87 
ท่าแพ - 88.88 94.44 79.16  87.87 87.87 87.87 
ละง ู - 94 89.65 87.09  100 100 100 
ทุ่งหว้า - 81.25 88.88 73.68  85.71 85.71 85.71 
มะนัง - 91.6 75 92.85  89.47 89.47 89.47 
ต่างจังหวัด 
(พัทลุง 2 
,นครราชศรีมา 1) 

  100 
(3) 

100 
(3) 

     100  

ภาพรวมจังหวัด 63.17 89.52 85.37 88.51  356 326 91.57 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63 

A B ร้อยละ 
ร้อยละของผู้ป่วยตา
บอดจากต้อกระจก 
(Blinding Cataract) 
ได้รับการผ่าตัดภายใน 
30 วัน โดยโปรแกรม  
Vision 2020 

≥ 85% 
ทั้งหมด 350 ตา 

เมืองสตูล 12 12 91.3  

ควนโดน 3 3 100  

ควนกาหลง 3 3 100  
ท่าแพ 1 1 85.71  

ละง ู 3 2 68.75  
ทุ่งหว้า ไม่มีเคส ไม่มีเคส 100  

มะนัง ไม่มีเคส ไม่มีเคส 100  

ภาพรวมจังหวัด 22 21 88.63  
ปัญหา/อุปสรรค  

- มีกิจกรรมออกหน่วย ทำให้วันผ่าตัดลดลง และเดือน ธันวาคมผ่าตัดต้อกระจกไม่ได้ตามเป้า 
 

3.2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุ  60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา  

อำเภอ 

ร้อยละของผู้สูงอายุ  60 ปีข้ึนไป ได้รับการคัดกรองสายตา (> 75%) 

ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561  2562 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 97.54 91.32 29.7 29.29  13,709 13,219 96.43 
ควนโดน 99.56 91.13 92.53 81.41  3,292 3,153 95.78 
ควนกาหลง 89.79 79.60 60.8 73.63  4,157 2,505 60.26 
ท่าแพ 86.36 82.14 23.46 79.69  3,192 3,142 98.43 
ละง ู 95.20 94.77 86.69 69.90  9,140 8,775 96.01 
ทุ่งหว้า 93.61 88.50 79.02 88.77  2,694 2,447 90.83 
มะนัง 71.68 58.29 23.47 14.18  1,866 1,760 94.32 
ภาพรวมจังหวัด 93.48 88.36 66.29 56.36  38,050 35,001 91.99 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

 1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.62 

A B ร้อยละ 
ร้อยละของผู้สูงอายุ  60 ปีขึ้นไป 
ได้รับการคัดกรองสายตา 

≥ 75% 

เมืองสตูล  1,3609  858 12.2 

ควนโดน  3,274  107 8.9 

ควนกาหลง  4,159  143 2.9 
ท่าแพ  3,225  384 2.7 

ละง ู  9,263  1419 13.8 
ทุ่งหว้า  2,751  108 20.0 

มะนัง  1,883  112 7.3 

ภาพรวมจังหวัด  38,164  3,131 10.8 
ปัญหา/อุปสรรค  

- รพ.สต.บางหน่วยไม่นัดผู้สูงอายุมาช่วงออกหน่วยคัดกรอง 
- ผู้รับผิดชอบการคัดครองผู้สูงอายุของแต่ละพ้ืนที่ ที่ดำเนินการแล้วอยู่ในช่วงลงข้อมูล 
- ข้อมูล จำนวนผู้สูงอายุไม่เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562  

ข้อเสนอแนะ 
          ข้อมูลที่ลงแล้วน่าจะมีการเชื่อมต่อข้อมูลนำไปใช้ได้  โดยไม่ต้องลงซ้ำ 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา ออโธปิดิกส ์
 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

SATUN  HOSPITAL 

 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 

จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   
สาขา กระดูกและข้อ  

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ  

1.1 ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อน ใน รพ.ตั้งแต่ M1-F3 ≥70 
1.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS)  ใน 

โรงพยาบาล ตั้งแตร่ะดับ M1 ขึ้นไป ที่มีแพทยออรโธปดิกสเพ่ิมข้ึน ให้ไดอย่างน้อย 1 ทีม ตอ 1 เขตสุขภาพ 
1.3 ร้อยละของผู้ป่วย Fracture around hip ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ที่ได้รับการผ่าตัด (Fast track  

surgery) ในโรงพยาบาล A, S, M1 ≥30 
1.4 ร้อยละของผู้ป่วย Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS) ที่มีภาวะ 

กระดูกหักซ้ า (Re fracture) ≤30 

2. สถานการณ์  
2.1 ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อน ใน รพ.ตั้งแต่ M1-F3 ≥70 
       จังหวัดสตูล โรงพยาบาลระดับ M2 ลงไปทั้งหมด 6 แห่ง และทุกแห่งสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี

ภาวะกระดูกหักไม่ซับซ้อน (Non displaced fracture) ได้ โดยมีการจัดระบบให้สามารถขอค าปรึกษาจาก
แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกของโรงพยาบาลสตูล ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีการส่งภาพ X-ray มาขอ
ค าปรึกษาโดยการใช้แอพพลิเคชั่น Line มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่แพทย์ใช้ทุน ที่มาปฏิบัติงานที่รพ.สตูล 
ทุกรุ่น เพ่ือให้สามารถให้การรักษา Non displaced fracture ได้เมื่อไปปฏิบัติงานที่ รพช.  ซึ่งโดยภาพรวม
ของปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 62 และปีงบประมาณ 63 (ต.ค.62-ธ.ค.62)  ร้อยละของการดูแลรักษา
ผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อน  ใน รพ.ตั้งแต่ M2 ลงไปเท่ากับ 86.36, 80.68 และ 87.27 ตามล าดับ ซึ่งยังมี
โรงพยาบาลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดคือ โรงพยาบาลควนโดน คิดเป็น 45.95% (ปีงบประมาณ 62) 

2.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS) 
ในโรงพยาบาล ตั้งแตร่ะดับ M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออรโธปดิกสเพ่ิมข้ึน ให้ไดอย่างน้อย 1 ทีม ตอ 1 เขตสุขภาพ 

จังหวัดสตูลได้จัดตั้งทีม Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS) ขึ้น เมื่อวันที่ 27 
เมษายน พ.ศ.2561 เพ่ือรองรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและเพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาระบบ  
บริการสุขภาพมีศักยภาพมากขึ้น  มีส่วนในการช่วยลดอัตราการตาย  และอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน    
ของ ผู้ป่วยอายุ 50  ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตราย    
ชนิดไม่รุนแรง ทางโรงพยาบาลสตูลจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมโครงการ รู้ทันกันหักซ้ า Refracture 
Prevention; Fracture Liaison Service (FLS)  ในวันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ กรุงเทพมหานคร 
หลังจากนั้นได้กลับมาจัดการประชุมอบรมเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สตูลและเจ้าหน้าที่ รพช.  
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ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 และได้ลงมือปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2561 ถึง
ปัจจุบัน ซึ่งยังคงมีการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในแต่ละสหวิชาชีพเพ่ือให้คลอบคลุม
การดูแลรักษาผู้ป่วยให้สมบูรณ์ที่สุด  

2.3 ร้อยละร้อยละของผู้ป่วย Fracture around hip ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ที ่ได้รับการผ่าตัด 
(Fast track surgery) ในโรงพยาบาล A, S, M1 ≥30 

โรงพยาบาลสตูลได้รับความร่วมมือจากทีมสหวิชาชีพเพ่ือให้ผู้ป่วย Early surgery สามารถกลับไปใช้
ชีวิตประจ าวันได้ปกติที่สุด แต่ยังพบอุปสรรคดังนี้ 1. ผู้ป่วย On ASA ไม่สามารถหยุดยาก่อนผ่าตัดตัดภายใน 
72 ชม. ได้  2. ผู้ป่วยมีโรคประจ าตัวหลายอย่าง (High risk, comorbidity) ต้องมีการเตรียม Lab ให้พร้อม
ก่อนผ่าตัด 3. ผู้ป่วยและญาติรอตัดสินใจผ่าตัดนาน  ซ่ึงโดยภาพรวมของปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 62 
และปีงบประมาณ 63 (ต.ค.62-ธ.ค.62)  ผลตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 21.43, 24.14 และ 33.33 ตามล าดับ  

2.4 ร้อยละของผู้ป่วย Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS) ที่มีภาวะ
กระดูกหักซ้ า (Re fracture) ≤30 

ในปี งบประมาณ  2562 พบผู้ป่ วยที่มีภาวะกระดูกหักซ้ า  (Refracture) 1 ราย มาด้วย Non 
complete fracture L- spine แพทย์ตรวจอาการพิจารณาท ากายภาพบ าบัด อาการดีขึ้นกลับบ้านได้ คิดเป็น
ร้อยละ 1.92  

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 

3.1.1 ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อน ใน รพ.ตั้งแต่ M2 ลงไป 70% 
- มีคณะกรรมการ Service Plan สาขาออร์โธปิดิกส์ระดับจังหวัด  
- มีแผน Service Plan ระดับจังหวัดสอดคล้อง House Model ระดับเขต 
- มีการประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายและขับเคลื่อนงาน 
- ระดับเขต  เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 
- ระดับจังหวัด  เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 
- มีระบบให้ค าปรึกษา online ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายกับโรงพยาบาลชุมชน 
- มีระบบการส่งต่อท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในระดับต่ ากว่าและสูงกว่า M2 
- โรงพยาบาลแม่ข่ายสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ค าปรึกษาทางระบบ online ระหว่างโรงพยาบาล 

เรื่องการดูแลรักษาเบื้องต้น 
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาเป็นแนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหา  
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3..1.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาล ตั้งแตระดับM1  

ขึ้นไป ที่มีแพทยออรโธปดิกสเพิ่มขึ้น ใหไดอยางนอย  1 ที่มีตอ 1 เขตสุขภาพ (การจัดตงั้ทีม Refracture 
Prevention  เพิ่มขึ้นใน โรงพยาบาลตงั้แตระดบั M1 ขึ้นไป ที่มีแพทยออรโธปดกิส ใหไดอยาง นอย 1 ทีม  ต
อ 1 เขตสุขภาพ) 

โรงพยาบาลสตูลได้จัดตั้งทีม Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS)  
เมื่อ 27 เมษายน พ.ศ.2561 และยังคงมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง หากพบปัญหา
ที่ไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจ ทางทีมจะปรึกษาทีม FLS Thailand โดยตรงผ่านช่องทาง Fan page “รู้ทันกันหักซ้ า 
Thailand FLS” ซึ่งโดยภาพรวมโครงการ FLS ถือว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องการเก็บข้อมูลและการด าเนินการ 
แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องของการผ่าตัดให้ได้ภายใน 72 ชม. ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ยาก เพราะสาเหตุเกิดจาก
ตัวผู้ป่วยเอง ส าหรับเรื่องของ Rehabilitation ถือว่าทีมกายบ าบัดของโรงพยาบาลสตูลมีความเข้มแข็งมาก 
ท ากายภาพบ าบัดและให้ความรู้จนผู้ป่วยสามารถ Discharge กลับไปใช้ชีวิตประจ าวันได้เร็ว   
 

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
3.2.1 ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีกระดูกหักไม่ซับซ้อน ใน รพ.ตั้งแต่ M2 ลงไป  

อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 
ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีกระดูกหักไม่ซับซ้อน ใน รพ.ต้ังแต่ M2 ลงไป 70% 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

เมืองสตูล - - - - - - - - 
ควนโดน 0 0 11.11  

(5/45) 
0  

(0/54) 
7.02 

(4/57) 
60 6 10 

ควนกาหลง 0 0 50  
(17/34) 

23.53  
(8/34) 

24  
(6/25) 

23 3 13.04 

ท่าแพ 0 0 5.68 
(5/88) 

6.94 
(5/72) 

7.53  
(7/93) 

76 4 5.26 

ละง ู 0 0 16.96 
(19/112) 

9.23 
(12/130) 

6.40  
(8/125) 

118 14 11.86 

ทุ่งหว้า 0 0 11.54  
(3/26) 

29.63  
(8/27) 

10.34  
(3/29) 

50 11 22 

มะนัง 0 0 10.71 ( 
3/28) 

12.50 
(2/16) 

12.50  
(2/16) 

44 12 27.27 

ภาพรวมจังหวัด 0 0 15.62 
(52/333) 

10.51 
(35/333) 

8.70  
(30/345) 

371 50 13.48 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

SATUN  HOSPITAL 

 

อ าเภอ 

ข้อมูลจากพื้นที่ 
ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีกระดูกหักไม่ซับซ้อน ใน รพ.ตั้งแต่ M2 ลงไป 70% 

ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา / ร้อย

ละ 
เมืองสตูล - - - - - - - - 

ควนโดน - 75.75 77.1 48.38 66.67 26 17/37 45.95 

ควนกาหลง - 100 100 78.94 80 5 7/7 100 
ท่าแพ - 0 67.2 59.25 84.62 36 45/52 86.54 

ละง ู - 74.71 90.2 85.182 88.57 19 27/27 100 

ทุ่งหว้า - 87.87 75 91.3 100 15 20/22 90.91 
มะนัง - 62.5 41.1 50.0 92.31 22 26/31 83.87 

ภาพรวมจังหวัด - 74.3 79.4 67.9 86.36 123 142/176 80.68 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 

 1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63 

A B ร้อยละ 

ร้อยละของการดูแล
รักษาผู้ป่วยที่มี

กระดูกหักไม่ซับซ้อน 
 ใน รพ.ตั้งแต่ M2 ลงไป  

70% 

เมืองสตูล    
ควนโดน 1 4      25.00  

ควนกาหลง 0 0          -    

ท่าแพ 12 15      80.00  

ละง ู 14 15      93.33  

ทุ่งหว้า 16 16    100.00  

มะนัง 5 5    100.00  

ภาพรวมจังหวัด 48 55     87.27  

 
ปัญหา/อุปสรรค   

- ระบบติดตามและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด ภายในจังหวัดล่าช้า 
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- เก็บข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้สมบูรณ์ สืบเนื่องจากตัวเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ

เก็บข้อมูล ไม่เข้าใจนิยามและหลักการเก็บข้อมูลตัวชีวัด 
- การบันทึก ICD10 ลงโปรแกรมจากแพทย์หรือเวชระเบียนที่รับผิดชอบมีการลงไม่ครบถ้วน หรือลง 

IDC10 ผิดพลาด มีผลให้การดึงข้อมูลจากโปรแกรมเพ่ือเก็บเป็นตัวชีวัดไม่มีประสิทธิผล 
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเองไม่ได้อยู่ในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยตรง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 - เน้นย้ าเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบรวมรวมข้อมูลตัวชี้วัดส่งข้อมูลตามวัน เวลาที่ก าหนด 

- อธิบายหลักการและวิธีการเก็บข้อมูลตัวชีวัดอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  
 - เสนอให้มีการเก็บข้อมูลแบบ Manual เพ่ือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง  
 

 3.2.2   ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาล ตั้งแตระดับ M1  
ขึ้นไป ที่มีแพทยออรโธปดิกสเพิ่มข้ึน ให้ได้อย่างน้อย  1 ที่มีต่อ 1 เขตสุขภาพ (การจัดตงั้ทีม Refracture 
Prevention  เพิ่มข้ึนใน โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออโธปิดิกส์  ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีม
ต่อ 1 เขตสุขภาพ) 

อ าเภอ 

ร้อยละโรงพยาบาลที่มีการจัดต้ังทีม Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS) 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 1 1/1 100 1 1/1 100 

ภาพรวมจังหวัด 1 1/1 100 1 1/1 100 

 

ตัวชี้วัด เกณฑ ์ อ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 

 1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63 
A B ร้อยละ 

ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม 
Refracture Prevention ในโรงพยาบาล 
ตั้งแตระดับM1 ขึ้นไป ท่ีมีแพทยออรโธป
ดิกสเพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย  1 ที่มีต่อ 1 
เขตสุขภาพ (การจัดตงั้ทีม Refracture 
Prevention  เพิ่มขึ้นใน โรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ M1 ขึ้นไป ท่ีมีแพทย์ออโธปิ
ดิกส์  ให้ได้อยา่งน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขต
สุขภาพ) 

100% 

เมืองสตูล 
1 1 100 

ภาพรวมจังหวัด 1 1 100 
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3.2.3 ร้อยละของผู้ป่วย Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS)  ที่มีภาวะ

กระดูกหักซ้ า (Refracture) ร้อยละ 30 

อ าเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วย Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS)   
ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ า (Refracture)  < ร้อยละ 30 

ปีงบประมาณ 

2561 2562 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล <9 0/30 0 <16 1/52 1.92 

ภาพรวมจังหวัด <9 0/30 0 <16 1/52 1.92 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

 1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.63 
A B ร้อยละ 

ร้อยละของผู้ป่วย Refracture 
Prevention; Fracture 
Liaison Service (FLS)  ที่มี
ภาวะกระดูกหักซ้ า 
(Refracture) 

ร้อยละ <30 

เมืองสตูล <3 0/11 0  

ภาพรวมจังหวัด <3 0/11 0  

 
3.2.4 ร้อยละของผู้ป่วย fracture around hip ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ที่ได้รับการผ่าตัด (Fast track  

surgery) ในโรงพยาบาล A,S,M1   

อ าเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วย Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS) ที่ได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery) 

หรือ 
ร้อยละของผู้ป่วย fracture around hip ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ที่ได้รับ
การผ่าตัด (Fast track surgery) ในโรงพยาบาล A,S,M1   

ปีงบประมาณ 

2561 2562 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 4 3/14 21.43 9 7/29 24.14 

ภาพรวมจังหวัด 4 3/14 21.43 9 7/29 24.14 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

SATUN  HOSPITAL 

 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

 1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.63 
A B ร้อยละ 

ร้อยละของผู้ป่วย Refracture Prevention; 
Fracture Liaison Service (FLS) ที่ได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากได้รับการรักษา
ในโรงพยาบาล (Early surgery) หรือร้อยละของ
ผู้ป่วย fracture around hip ที่มีอายุมากกว่า 
50 ปี ที่ได้รับการผ่าตัด (Fast track surgery) ใน
โรงพยาบาล A,S,M1   

30% 

เมืองสตูล 2 6 33.33 

ภาพรวมจังหวัด 2 6 33.33 

ปัญหา/อุปสรรค   
 - การ Consult Anesthetist หรือ แพทย์อายุกรรม ยังมีความล่าช้า  
 - ยา Vitamin D กับ Calcium carbonate ผู้ป่วยยังไม่ได้รับครบทุกราย 
 - MBD ในผู้ป่วยโครงการ FLS ไม่สามารถท าได้ทุกราย สืบเนื่องจากสิทธิ์การรักษาที่ไม่คลอบคลุม 
 - แพทย์ไม่ประเมิน Frax Score  
- บุคลากรแต่ละสาขาไม่ลงข้อมูลหรือลงข้อมูลไม่ Complete   
ข้อเสนอแนะ 
 - ปรับเปลี่ยน Standing order ให้ชัดเจนชึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและญาติในเรื่อง
การตัดสินใจผ่าตัด หากผู้ป่วยและญาติยังไม่แน่ใจ ได้ก าหนดระยะเวลาตัดสินใจผ่าตัดภายใน 24ชม. 

- การ Consult Anesthetist หรือ แพทย์อายุกรรม จะท าในรายที่ผู้ป่วยยินยอมผ่าตัดก่อน เพ่ือลด
ภาระงานให้กับแพทย์ที่เก่ียวข้อง 
 - ย้าย Order ยาจากช่อง Order for one day มาอยู่ช่อง Order for continuous และเน้นย้ า
พยาบาลตึกและเภสัชกรที่เก่ียวข้องตรวจสอบในวันที่จ าหน่ายผู้ป่วยอีกครั้ง 
 - เน้นย้ าพยาบาลตึกตรวจสอบความพร้อมของแฟ้มระเบียนก่อนส่งคืนให้เวชระเบียน และหากพบว่า
แฟ้มระเบียนไหนไม่ Complete ให้แพทย์ที่ท าการจ าหน่าย Complete ให้ หรือหากแพทย์ไม่มีเวลา ณ ขณะนั้น 
พยาบาลตึกจะส่งต่อข้อมูลมายัง FLS Nurse เพ่ือยืมแฟ้มระเบียนมาให้แพทย์เจ้าของไข้ Complete อีกครั้ง 

 

     ผู้รายงาน พว.ดนัย นราจร 
     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

                                                โทร 086-4774386 
E-mail narajorn@hotmail.com 

mailto:narajorn@hotmail.com


 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช  
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน  6.3 ต่อประชากรแสนคน  
1.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำ ภายใน 1 ปี (365 วัน) ร้อยละ 95 
1.3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ≥ ร้อยละ 68 
1.4 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิตมากกว่าร้อยละ 75% 
1.5 ร้อยละของผู้ที่มีปัญหาสมาธิโรคสั้นเข้าถึงบริการ สุขภาพจิต เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 (จากปีที่ผ่านมา)        
1.6 ร้อยละของผู้ที่มีปัญหาโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ 45% 

 
1.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน  6.3 ต่อประชากรแสนคน 
1.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำ ภายใน 1 ปี (365 วัน) ร้อยละ 95  

 

ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา  

สถานการณ์การฆ่าตัวตายสำเร็จจังหวัดสตูล ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2558 -2562 พบว่า อัตราการ

ฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน ของจังหวัดสตูล เท่ากับ  2.90, 4.46 2.85 7.27 และ6.18ตามลำดับ ใน

ภาพรวมจังหวัดพบว่า อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จอยู่ในระดับสูงขึ้นในปี 2561 แต่เมื่อพิจาณาจำแนกรายอำเภอ 

ในแต่ละปีพบว่า อำเภอที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ในทุกอำเภอและอำเภอที่มีอัตราการฆ่า

ตัวตายสูงสุดคืออำเภอทุ่งหว้า รองลงมาคืออำเภอควนกาหลง ดังตารางที่ 1 และจากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่ฆ่า

ตัวตายสำเร็จในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในวัยทำงานช่วงอายุ 41- 55 ปี  สถานภาพสมรส ปัจจัยกระตุ้น

ให้ทำร้ายตนเอง/ฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่จะ  ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าที่ไม่เข้าถึงบริการ  มีปัญหาสัมพันธภาพใน

ครอบครัว  และ เป็นโรคเรื้อรัง ใช้สารเสพติด  ส่วนผู้ที่พยามฆ่าตัวตายไม่สำเร็จเมื่อวิเคราะห์สถานการณ์พบว่า 

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี รองลงมาคือ อายุ 30-39 ปี สถานภาพโสดพบมากที่สุด  

ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง รองลงมาคือเกษตรกร มีปัญหาครอบครัว ใช้สารเสพติดและสุรา และมีปัญหาโรคจิต 

วิธีการพยายามฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่ใช้วิธีการกินยาเกินขนาดมากที่สุด รองลงมาคือกินสารเคมี น้ำยาล้าง

หอ้งน้ำ สาเหตุเกิดจากน้อยใจที่ถูกดุด่า รองลงมาคือทะเลาะกับคนใกล้ชิด   

ข้อมูลการฆ่าตัวตายสำเร็จปี2563 (ต.ค.62-ม.ค.63) พบการฆ่าตัวตายสำเร็จในภาพรวมจังหวัด  

จำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.50 ต่อแสนประชากร จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า อำเภอที่มีอัตราการฆ่าตัว

ตายสูงสุด คือ อำเภอทุ่งหว้า เท่ากับ 5.52 รองลงมา คือ อำเภอควนกาหลง อำเภอเมืองสตูล ตามลำดับ 
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เท่ากับ 13.72, 10.79, และ3.35  ตามลำดับ อำเภอท่าแพ อำเภอควนโดน และอำเภอมะนังไม่มีผู้ฆ่าตัวตาย

สำเร็จ  ทั้งหมดเป็นเพศชาย4 หญิง 2  ส่วนอยู่ในช่วงวัยทำงานมากกว่า28-55 ปี อายุน้อยสุด 8 ปี อายุมากสุด 

67 ปี สถานภาพโสดมากที่สุด ส่วนใหญ่รับจ้างและทำสวนเท่ากัน  เป็นโรคจิตเภท มีปัญหาครอบครัว น้อยใจ

ถูกดุด่า ปัญหาเศรษฐกิจ ตกงาน มีหนี้สินและปัญหาใช้สุราขณะทำร้ายตนเอง วิธีการฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่ใช้

วิธีการผูกคอมากที่สุด รองลงมาคือใช้สารเคมี   

กระบวนการในการแก้ไขปัญหา 
 สถานการณ์การฆ่าตัวตายในจังหวัดสตูล จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จพบในคนกลุ่ม
เสี่ยงคือผู้ป่วยโรคทางจิตเวชและครอบครัวผู้ป่วยโรคจิตเวช พบว่าเมื่อวิเคราะห์คนที่ทำร้ายตนเองสำเร็จ อายุ
น้อยที่สุด 8 ปี น้อยใจที่ตนเองถูกมารดาที่ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชสั่งให้ไปผูกคอตายทุกวัน จากอาการเจ็บป่วย
ของมารดา และมารดาพยายามฆ่าตัวตายตาม แต่สามารถช่วยเหลือไว้ได้และได้ส่งต่อมารดาให้ไปรับการรักษา
แบบผู้ป่วยในที่รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และติดตามดูแลรักษามารดาต่อเนื่อง  นอกจากนี้ผู้ฆ่าตัวตาย
สำเร็จที่อายุมากที่สุดอายุ67 ปี เป็นผู้ต้องขังที่พ้นโทษป่วยเป็นโรคเรื้อรังและโรควัณโรค เมื่อพ้นโทษดื่มสุรา
อย่างต่อเนื่องและทำร้ายตนเองโดยไม่มีสัญญาณเตือน  ผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จส่วนใหญ่ไม่มีสัญญาณเตือน ทาง
คณะทำงาน Service planจังหวัดสตูลจึงได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ ร่วมกันคัดกรองในกลุ่มผู้ป่วย
โรคจิต โรคทางอารมณ์และครอบครัวมากขึ้น  แลกเปลี่ยนกับครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย และการจัดการ
ความเครียดของผู้ดูแลและในกลุ่มของผู้พยายามฆ่าตัวตาย พบว่าผู้พยายามฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ มีภาวะซึมเศร้า
มากที่สุด รองลงมาเป็นโรคเรื้อรังคือโรคความดัน โรคมะเร็ง ไตวาย ปวดหลังเรื้อรัง เกิดจากความทุกข์ทรมาน
จากการเจ็บป่วย และโรคทางจิตเวช ส่วนใหญ่จะน้อยใจคนใกล้ชิด เมื่อวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวจึงนำมาจัดทำ
มาตรฐานในการคัดกรองในกลุ่มเป้าหมายในคลินิกโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยโรคทางจิตเวช มากขึ้น จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเสี่ยง และให้ความรู้เพิ่มในการช่วยเหลือผู้พยายามทำร้ายตนเอง 
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แสดงผลการดำเนินงาน (ข้อมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ) 

ตัวช้ีวัด อำเภอ 

Base Line 

2561 2562 
ปีงบประมาณ 2563  

(ข้อมูล 1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

อัตราการฆ่า
ตัวตายสำเร็จ 
ไม่เกิน 6.3  
ต่อแสน 
ประชากร 

เมืองสตูล 5.28 89,528 3 3.35 86,452 2 2.31 

ควนโดน 3.83 20,793 1 4.81 19,834 0 0.00 

ควนกาหลง 8.69 27,816 3 10.79 25,971 1 3.85 
ท่าแพ 10.37 22,944 0 0.00 21,486 0 0.00 

ละง ู 5.60 52,184 5 9.58 54,693 2 3.66 
ทุ่งหว้า 20.91 14,575 2 13.72 18,116 1 5.52 

มะนัง 5.59 14,738 1 6.79 13,400 0 0.00 

ภาพรวมจังหวัด 7.27 242,578 15 6.18 23,9952 6 2.50 
 ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทำร้ายในตนเองซ้ำระยะเวลา 1 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563        
(ต.ค.62– ม.ค.63) พบว่าจังหวัดไม่มีผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทำร้ายตนเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี  พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายเท่ากับเพศหญิง มากสุดอยู่ในช่วงอายุ 25-40 ปี รองลงมา 21-25 ปี และอายุ 60ปีขึ้นไป 
อายุมากสุด 94 ปี  สถานภาพคู่มากที่สุด นับถือศาสนาพุทธเท่ากับอิสลาม  ส่วนใหญ่อาชีพทำสวน เกิดจาก
ปัญหาครอบครัว ร้อยใจถูกดุด่า วิธีการพยายามฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่ใช้วิธีการกินยาเกินขนาด รองลงมาคือผูก
คอ และกินยาฆ่าแมลง วิเคราะห์ผู้ป่วยพยายามทำร้ายตัวเองที่มีอายุมากที่สุด เพศชาย อายุ 94 ปี สถานภาพคู่ 
ไม่ประกอบอาชีพ ทำร้ายตนเองโดยวิธีผูกคอขณะทำร้ายตนเอง ได้รับมอร์ฟีน เนื่องจากป่วยเป็นโรคมะเร็ง มี
อาการปวดอย่างต่อเนื่อง ป่วยเป็นโรคความดัน โรคไตร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้พยายามทำร้ายตนเอง อายุ64 
ปี เพศหญิง สถานภาพคู่ น้อยใจสามี ให้บุตรถ่ายคลิป รำลาทุกคนในครอบครัว แต่ลูกไม่ทราบว่าการพูด
ดังกล่าวเป็นการลาตาย  
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ตัวช้ีวัด อำเภอ 

Base Line 

2561 2562 
ปีงบประมาณ 2563  

(ข้อมูล 1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

รอ้ยละของผู้
พยายามฆ่า
ตัวตายไม่
กลับมาทำ
ร้ายตัวเองซ้ำ 
ภายใน 1 ปี 
(365 วัน) 
ร้อยละ 95 
 

เมืองสตูล 100 20 20 100 2 2 100 

ควนโดน 100 3 3 100 3 3 100 

ควนกาหลง 100 5 5 100 4 4 100 

ท่าแพ 100 5 5 100 2 2 100 
ละง ู 100 15 15 100 2 2 100 

ทุ่งหว้า 100 3 3 100 3 3 100 

มะนัง 100 3 3 100 4 4 100 
ภาพรวมจังหวัด 100 54 54 100 20 20 100 

 

การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M) 
 - การสอบสวนและวิเคราะห์ ปัญหา เชิงลึกย้อนหลัง เพ่ือหากลุ่มเป้าหมายหลัก ในการเฝ้าระวัง ให้
ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง มีความรู้และเฝ้าระวังและวิธีการส่งต่อช่วยเหลือ  

- การคืนข้อมูลให้ เครือข่ายแกนนำในชุมชนทราบเพ่ือการป้องกันเชิงระบบแบบบูรณาการกับ
เครือข่าย รพ.สต. มีระบบส่งต่อท่ีรวดเร็ว ขอความรวมมือกับแกนนําในพ้ืนที่รวมกันแกไขปญหา 

- มีการเสริมทักษะให้แก่ญาติ ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจเกี่ยวกับ สัญญาณเตือนซึมเศร้า 
และฆ่าตัวตาย 

- ให้ความรู้ อสม. ในเรื่องการคัดกรอง ซึมเศร้าในชุมชนซึ่งนำไปส ู่ปัญหา สุขภาพจิต  
- จัดกิจกรรมเสวนาเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยให้

ผู้นำศาสนา อิหม่ามและพระสงฆ์เข้ามามีบทบาทใน การให้ความรู้ป้องกันการฆ่าตัวตายจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในวันรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ  

- การบูรณาการกับกลุ่มวัย กลุ่มเสี่ยงเพ่ือประเมินคัดกรองสุขภาพจิต เพ่ิม การคัดกรองซึมเศร้าใน
กลุ่มผู้สูงอายุ NCD ผู้ใช้ สารเสพติด สุรา 

- มีระบบการติดตามผู้พยายามฆ่าตัวตายทุกรายหลังจากจำหน่าย 2 สัปดาห์ และติดตามต่อเนื่องเพ่ือ
ประเมินอาการซ้ำ 
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ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  
ปัญหาอุปสรรค การวางแผนแก้ไขปัญหา 

1. ประชาชนส่วนใหญ่และภาคีเครือข่าย ไม่มี
ความรู้ในการช่วยเหลือคนใกล้ชิดที่มีสัญญาณ
เตือนในการทำร้ายตนเอง 

1. เพ่ิมช่องทางการให้ความรู้ในรูปแบบที่ทันสมัย เช่น 
facebook, Lineและรูปแบบการให้ความรู้เรื่องสัญญาณ
เตือนในการทำร้ายตนเองและแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่
พยายามฆ่าตัวตายที่ถูกต้อง 
2.สร้างเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือเพ่ิมในกลุ่ม ผู้ดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรัง กลุ่มผู้ต้องขัง  

2. ประชาชนส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาอิสลาม
และพุทธ จะปกปิดครอบครัวในความคิดทำ
ร้ายตนเองกับครอบครัว เนื่องจากคิดว่าการ
กระทำดังกล่าวเป็นเรื่องผิดบาปใหญ่ อาจถูก
ต่อว่าจากครอบครัว และเกิดตราบาปในใจ 
ส่งผลให้ไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือและรักษา 

1.ปรึกษาผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล คืนข้อมูลในเรื่อง
ปัญหาการฆ่าตัวตายให้กับผู้นำศาสนาอิสลามและศาสนา
พุทธ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข  
2. เพิ่มแนวทางการทำความเข้าใจเรื่องการฆ่าตัวตายศาสนา
อิสลาม ศาสนาพุทธ  

3. คัดกรองไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
ผู้ต้องขังที่ป่วยเรื้อรังที่พ้นโทษ  

1. เพิ่มการคัดกรองและดูแลต่อเนื่องในผู้ต้องขังท่ีเจ็บป่วย
เรื้อรังและพ้นโทษ 

 
1.3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต≥ ร้อยละ 68 

ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา  

  สถานการณ์การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562  พบว่า 

อัตราการเข้าถึงบริการ ร้อยละ 63.20 แต่เมื่อจำแนกรายอำเภอ พบว่าอำเภอที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ

ผ่านเกณฑ์ คือ อ.ทุ่งหว้า ร้อยละ 75.55 รองลงมา คือ อ.เมืองสตูลและอำเภอควนกาหลง  ร้อยละ 70.68, 

98.74 ตามลำดับ ส่วนอำเภอที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ คือ อำเภอมะนัง อำเภอละงู อำเภอท่าแพ อำเภอควนโดน 

และควนกาหลง ร้อยละ  30.68 , 46.00, 47.18, 50.21 และ 66.88 ตามลำดับ  

ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสม≥ 68 ตั้งแต่ปี 2558 – 31 ม.ค.63ในภาพรวม

จังหวัด เท่ากับร้อยละ 73.82  เมื่อวิเคราะห์รายอำเภอ พบว่าอำเภอที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการมากท่ีสุด 

คือ อำเภอทุ่งหว้า 96.75 รองลงมาคืออำเภอเมืองสตูลร้อยละ 84.77 อำเภอควนกาหลง,ท่าแพ,ควนโดน, 

มะนัง และ ละงู ร้อยละ 81.51, 67.81, 62.61, 58.01และ 55.61ตามลำดับ  
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กระบวนการในการแก้ไขปัญหา 

          จากการวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าตั้งแต่ปี 2553 ถึง พ.ศ.2561 พบว่าการ

เข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าต่ำกว่าเกณฑ์และแต่การคัดกรองภาวะซึมเศร้าเริ่มมีการคัดกรองเพ่ิมข้ึน  คณะทำงาน

Service plan จึงได้พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าโดยสร้างเครือข่ายในและนอกเขตรับผิดชอบในการ

คัดกรองและค้นหาผู้มีภาวะซึมเศร้าเชิงรุกให้เข้าถึงบริการ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มประชากร 15 ปีขึ้นไป       

หอผู้ป่วย คลินิกพิเศษ คลินิกโรคเรื้อรัง สสอ.รพสต. ชุมชน โรงเรียน เทศบาล ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ 

พบว่ากลุ่มเป้าหมายประชากร15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองและพบผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพ่ิมขึ้นและได้รับการ

รักษา ต่อเนื่อง  แต่ยังขาดการคัดกรองในผู้ต้องขังในเรือนจำให้ครอบคลุม คัดกรองครอบครัวผู้ป่วยที่มีปัญหา

สุขภาพจิตจิตเวช และยาเสพติดซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่มีภาวะซึมเศร้าและเครียดสูง จากการดูแลบุคคล

ดังกล่าว 

ตัวช้ีวัด อำเภอ 

Base Line 

2561 2562 
ปีงบประมาณ 2563 

(ข้อมูล 1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

ร้อยละของ
ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึง
บริการ
สุขภาพจิต 
≥ 68% 

เมืองสตูล 70.68 2059 1622 78.78 2,075 1,759 84.77 

ควนโดน 49.55 478 240 50.21 476 298 62.61 
ควนกาหลง 64.75 640 428 66.88 649 529 81.51 

ท่าแพ 48.67 528 249 47.18 497 337 67.81 

ละง ู 38.32 1200 552 46.00 1,257 699 55.61 
ทุ่งหว้า 75.55 335 331 98.74 369 357 96.75 

มะนัง 35.23 339 104 30.68 312 181 58.01 
ภาพรวมจังหวัด 61.77 5579 3,526 63.20 5,635 4,160 73.82 

ที่มา: จากฐานข้อมูลHDC การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  

การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M) 
  1. การจัดการด้านบริหาร 
          1.1  กำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายทั้งในและนอกโรงพยาบาล   โดยกำหนดการ
ทำแผนงาน โครงการที่ต่อเนื่อง ชัดเจน  และสอดคล้องกับนโยบายของกรมสุขภาพจิต                  
           1.2  ร่วมกับคณะทำงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอวางแผนพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรค
ซึมเศร้า   
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           1.3  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล และชมรม เช่น 
โรงเรียน ชุมชน เทศบาลในการจัดทำเครือข่ายความร่วมมือในระดับชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ ชมรม
ผู้บกพร่องทางจิต 
           1.4  นิเทศติดตามผลการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า  ใน PCU รพสต. เพ่ือ
รับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานสุขภาพจิต และวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป 
           1.5  บูรณาการแผนงานโครงการ กับเครือข่ายในการดำเนินงานร่วมกัน 
           2. การจัดการด้านบริการ 
            2.1 งานเชิงรับ ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก 
                  - ให้บริการคลินิกจิตเวชในทุกโรงพยาบาล  
                  - คัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลทุกราย กลุ่มเสี่ยง เช่นคลินิกจิตเวช  
ผู้พยายามฆ่าตัวตาย  ผู้ป่วยเรื้อรัง คลินิกผู้สูงอายุ ผู้ที่มีพฤติกรรมใช้สารเสพติดทุกชนิด  

        - ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตในคลินิกคลายเครียดและให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 
        - ให้บริการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เช่น จิตบำบัดรายบุคคล 

 จิตบำบัดครอบครัว จิตบำบัด CBT  พฤติกรรมบำบัด  กลุ่มบำบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ    
            2.2 งานเชิงรุก  

 2.2.1 ให้บริการคัดกรองและให้คำปรึกษาผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าเบื้องต้น (ใช้ 2Q)ร่วมกับ 
ทีมสหวิชาชีพ 
     * ในโรงพยาบาล – ทุกจุดบริการในโรงพยาบาล ในผู้ป่วยทุกราย  และในกลุ่มเสี่ยง เช่น
คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกความดัน-เบาหวาน ไตเทียม ผู้ป่วยCA  CVA  ผู้ป่วยเรื้อรัง  เด็กและสตรีที่ถูกกระทำ
รุนแรง 

* นอกโรงพยาบาล – คัดกรองในกลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป PCU รพ.สต. โรงเรียน   
ชุมชน  เรือนจำ สถานพินิจ กองร้อยอสจ. 
         2.2.2  ให้บริการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทุกกลุ่มเป้าหมาย 

-  ประสานเครือข่ายในพ้ืนที่เพ่ือดูแลและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  
        3. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังท่ีมีประสิทธิภาพ 

  3.1 สร้างเครือข่ายระบบการคัดกรองในชุมชนและโรงเรียน  
     3.1.1 ค้นหาผู้เยาวชนที่มภีาวะซึมเศร้าโดยเครือข่ายเยาวชน และระบบการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียน โดยมีกิจกรรมสร้างทักษะชีวิตในเยาวชนในวิทยาลัยชุมชน การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเยาวชน  
     3.1.2 อบรมแกนนำให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในชมรมผู้สูงอายุ 
     3.1.3 อบรมครูในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิตครอบคลุมทุกโรงเรียนในเขต 

อำเภอเมือง 
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            3.2 พัฒนามาตรฐานระบบการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนและเครือข่าย
รพสต.      
 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  

ปัญหาอุปสรรค การวางแผนแก้ไขปัญหา 

1. คัดกรองซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงไม่ครอบคลุมเช่น
ผู้ต้องขังในเรือนจำและผู้ต้องขังท่ีพ้นโทษ ผู้ป่วยติดเตียง 
ผู้ป่วยเรื้อรัง กลุ่มญาติผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จิตเวชและ
สารเสพติด 

1. เพิ่มการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม ให้
ครอบคลุมทั้งหมด 

2. การคดักรองผู้มีภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นไม่ครอบคลุม  2. ประสานเครือข่ายในโรงเรียนในการคัดกรอง
นักเรียนให้ครอบคลุม 

3. เครือข่ายแกนนำขาดความรู้ในการคัดกรองโรค
ซึมเศร้าในเรือนจำและนักเรียน 

3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในเรือนจำ
และอาสาสมัครในโรงเรียน 

4.  แพทย์ไม่วินิจฉัย 4. พัฒนาศักยภาพแพทย์ในการวินิจฉัย 
และนำแนวทางการรักษาให้แพทย์ทุกราย 

 
1.4 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิตมากกว่าร้อยละ 75% 
     ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา  

 สถานการณ์การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเภทสะสมภาพรวมทั้งจังหวัดสตูล ณ เดือนมกราคม

2563  มีผู้ป่วยเข้าถึงบริการจำนวน 1,526 ราย จากประชากรเป้าหมายจำนวน 1,941 ราย คิดเป็นร้อยละ 

78.62 (มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเล็กน้อย) เมื่อวิเคราะห์แยกรายอำเภอพบว่า 4 อำเภอมีผลการดำเนินงาน

เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ อำเภอละงู อำเภอท่าแพ อำเภอทุ่งหว้าและอำเภอเมือง ร้อยละ 98.80, 88.59 ,     

88.03 ,75.98 และไม่ผ่านเกณฑ์ใน 3 อำเภอ คืออำเภอควนกาหลง มะนังและควนโดน ร้อยละ65.02, 61.02 ,52.41 

ทางคณะทำงานจึงร่วมกันวิเคราะห์ในแต่ละอำเภอและนำมาจัดทำแนวทางแก้ไข 

กระบวนการในการแก้ไขปัญหา 

พบว่าจากข้อมูลย้อนหลัง มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย   เมื่อวิเคราะห์พบว่าการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย

โรคจิตเภทภาพรวมจังหวัดถึงเกณฑ์ที่กำหนด แต่มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสาเหตุของการเข้าถึงบริการไม่ถึง

เกณฑ์ ในราบยอำเภอที่ไม่ถึงเกณฑ์คืออำเภอควนโดน ควนกาหลงและมะนัง สาเหตุด้านระบบบริการ การคัด

กรองและระบบการส่งต่อ ยังขาดความเข้าใจและเชื่อมโยงกับเครือข่ายสนับสนุน เช่นแกนนำชุมชน เครือข่าย

อำเภอตำรวจ จึงร่วมกันทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนำผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเข้ามารับการรักษาใน

โรงพยาบาล และจัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยมารับการวินิจฉัยในโรงพยาบาลจังหวัด  เนื่องจากการขาดแพทย์
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เฉพาะทางในการวินิจฉัย  ไม่มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านจิตเวชในโรงพยาบาลดังกล่าว คณะทำงานService plan 

จึงร่วมกันพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยมาพบจิตแพทย์ในแต่ละอำเภอ และจัดทำแผนในการพัฒนาศักยภาพ

แพทย์ในรพช.ในการวินิจฉัย และจิตเวชสัญจรในรพช. 

ตัวช้ีวัด อำเภอ 

Base Line 

2561 2562 
ปีงบประมาณ 2563 

(ข้อมูล1ต.ค.62 – 31ม.ค.63) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

ร้ อ ย ล ะข อ ง
ผู้ป่วยโรคจิต
เข้าถึงบริการ
สุ ข ภ า พ จิ ต
มากกว่าร้อย
ละ 75% 

เมืองสตูล 61.58 
(428/695) 

716 518 72.35 716 544 75.98 

ควนโดน 40.76 
(64/157) 

166 84 50.60 166 87 52.41 

ควนกาหลง 32.85 
(68/207) 

223 123 55.16 223 145 65.02 

ท่าแพ 82.56 
(142/172) 

184 161 87.50 184 163 88.59 

ละง ู 70.16 
(308/439) 

417 407 97.60 417 412 98.80 

ทุ่งหว้า 55.56 
(80/144) 

117 98 83.76 117 103 88.03 

มะนัง 38.68 
(40/106) 

118 66 55.93 118 72 61.02 

ภาพรวมจังหวัด 58.91 
(1,131/1,920) 

1,941 1457 75.06 1941 1,526 78.62 

 
การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M) 

- มีการจัดระบบบริการจิตเวช ในทกุโรงพยาบาล  
- มีแผนพัฒนาระบบบริการจิตเวชอย่างต่อเนื่องในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
- จัดระบบ การคัดกรอง ตรวจรักษาโรคทางจิตเวชที่สำคัญ ใน คปสอ.ทุกแห่ง 
- พัฒนาระบบการส่งต่อ การให้คำปรึกษาจิตแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนกับรพท. และระบบนัด 
- พัฒนาศักยภาพแพทย์ในการวินิจฉัยและการรักษาในรพช. ในโครงการจิตเวชสัญจร  
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1.5 ร้อยละของผู้ท่ีมีปัญหาสมาธิโรคสั้นเข้าถึงบริการ สุขภาพจิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 (จากปีที่ผ่านมา) 
      ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา  
 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยสมาธิสั้นในเด็กอายุ 6 - 15 ปี พบผู้ป่วยสมาธิสั้นเข้าถึงบริการภาพรวม
จังหวัดสตูลในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ร้อยละ 13.24  และในปี2563 ร้อยละ 14.42 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.18 
เข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด  (เกณฑ์ ร้อยละ 3) เนื่องจากจังหวัดสตูลไม่มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะนำลูกไปรับบริการโรงพยาบาลที่มีศักยภาพมากกว่า เช่น รพ.สงขลานครินทร์ 
โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา คลินิกเอกชนที่มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เมื่อวิเคราะห์ราย
อำเภอ พบว่า ร้อยละการเพิ่มข้ึนจากปี 2562 มากที่สุด คือ อำเภอละงู เท่ากับ 4.50 รองลงมา คืออำเภอเมือง
สตูล ทุ่งหว้า มะนัง ควนกาหลง และควนโดน ร้อยละ1.31, 1.13, 1.12, 0.66 และ 0.65 และตามลำดับ เมื่อ
วิเคราะห์การเข้าถึงบริการโรคออทิสติกพบว่า อำเภอที่ผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการมากสุด คือ อำเภอเมือง
ร้อยละ 59.52 รองลงมา คือ อำเภอมะนัง  ควนโดน ท่าแพ ควนกาหลง  ละงู และทุ่งหว้า ร้อยละ25.00 18.18 
16.67 14.29 11.11 และ0.00 ตามลำดับ โรงพยาบาลทุ่งหว้าไม่มีผู้เข้าถึงบริการ พ้ืนที่แจ้งว่าได้ค้นหาผู้ป่วย
อย่างครอบคลุมแล้ว แต่ไม่มีผู้ป่วย 
กระบวนการในการแก้ไขปัญหา 

สถานการณผ์ู้ที่มีปัญหาสมาธิโรคสั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพ่ิมข้ึนน้อยกว่าร้อยละ 3 และร้อยละของ

ผู้ที่มีปัญหาโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ ทั้งสองตัวชี้วัดยังไม่ถึงเกณฑ์ พบว่าปัจจุบันงานบริการด้านจิตเวชเด็ก 

วิเคราะห์ปัญหาด้านบุคลากรพบว่ายังขาดแคลนจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ขาดแคลนนักจิตวิทยาคลินิก และ

พยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เนื่องจากมีบุคลากรผ่านการอบรมเฉพาะทางจำนวน 4 

โรงพยาบาล แต่ปฏิบัติงานจริงเพียง 3 โรงพยาบาล  แต่มีผู้รับผิดชอบงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในทุก

โรงพยาบาล. ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลมีระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน วัยรุ่น และโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

และมีระบบการส่งต่อที่ถูกต้องเหมาะสม ในเรื่องการวินิจฉัยโรคสมาธิสั้น ทางคณะทำงานได้ปรึกษาปัญหา

ดังกล่าวในคณะทำงานService Plan ระดับเขต ว่าจังหวัดสตูลขาดแคลนจิตแพทย์ที่จะวินิจฉัยโรค จึงขอความ

ช่วยเหลือในการจัดทำโครงการจิตเวชเด็กสัญจร เพ่ือวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นและโรคออทิสติก จัดโครงการ

ติดต่อกันในปีงบประมาณ61และ62  ทำให้มีการเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น  
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ตัวช้ีวัด อำเภอ 
2561 2562 

ปีงบประมาณ 2563 
(ข้อมูล 1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63) 

ผลงาน ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของผู้ที่มี
ปัญหาสมาธิโรค
สั้นเข้าถึงบริการ 
สุขภาพจิต 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
(จากปีที่ผ่านมา)        

เมืองสตูล 8.99 18.82 959 193 20.13 1.31 

ควนโดน 14.47 18.42 236 45 19.07 0.65 
ควนกาหลง 3.67 10.67 309 35 11.33 0.66 

ท่าแพ 6.51 10.34 270 30 11.11 0.77 

ละง ู 2.20 2.36 539 37 6.86 4.50 
ทุ่งหว้า 0.92 4.13 228 12 5.26 1.13 

มะนัง 13.33 21.82 170 39 22.94 1.12 

ภาพรวมจังหวัด 6.82 13.24 2,711 391 14.42 1.18 

ตัวชี้วัด อำเภอ 

Base Line 

2561 2562 
ปีงบประมาณ 2563 

(ข้อมลู 1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

ร้อยละของผู้ทีม่ี
ปัญหาโรคออทิสติก
เข้าถึงบริการ 45% 
 

เมืองสตูล 61.58 
(428/695) 

716 518 72.35 42 25 59.52 

ควนโดน 40.76 
(64/157) 

166 84 50.60 11 2 18.18 

ควนกาหลง 32.85 
(68/207) 

223 123 55.16 14 2 14.29 

ท่าแพ 82.56 
(142/172) 

184 161 87.50 12 2 16.67 

ละง ู 70.16 
(308/439) 

417 407 97.60 27 3 11.11 

ทุ่งหว้า 55.56 
(80/144) 

117 98 83.76 10 0 0.00 

มะนัง 38.68 
(40/106) 

118 66 55.93 8 2 25.00 

ภาพรวมจังหวัด 58.91 
(1,131/1,920) 

1,941 1457 75.06 124 34 27.42 
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การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M) 
- สร้างระบบร่วมกับภาคีเครือข่ายเขตการศึกษาพื้นที่,ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือส่งเสริม  ป้องกัน   

เฝ้าระวังค้นหา เด็กที่มีปัญหาออทิสติกและโรคสมาธิสั้น 
- พัฒนาศักยภาพครูและครูการศึกษาพิเศษในการดูแลช่วยเหลือเด็กออทิสติกและโรคสมาธิสั้น 
- มีระบบการดูแลรักษา การส่งต่อและติดตามต่อเนื่อง ทำให้มีการเข้าถึงบริการของเด็กออทิสติกและ

โรคสมาธิสั้นที่มีปัญหา เกิดความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือ ส่งผลให้เกิดการดูแลแบบองค์รวมครอบคลุมมากขึ้น  
- สร้างเครือข่ายชมรมร่วมกับเครือข่ายชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก และจัดกิจกรรมต่อเนื่องในทุกปี 

 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  

ปัญหาอุปสรรค การวางแผนแก้ไขปัญหา 

1.ด้านระบบบริการพบว่า การเข้าถึงบริการมีความ
ซับซ้อนในรพช.บางแห่ง รูปแบบการบริการที่ไม่ชัดเจน 
บุคลากรไม่ได้ทำงานประจำด้านนี้ ส่งผลทำให้การเข้าถึง
บริการน้อย ทำให้เด็กเข้าถึงบริการล่าช้า 

2. ทบทวนระบบบริการในการดูแลมีปัญหาสมาธิสัน
และออทิสติกในรพช. มีตารางการให้บริการที่
ชัดเจน ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 

2. เด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้นไม่ได้รับการคัดกรอง คัดกรอง
ล่าช้า ในบางพื้นที่ 

2. ทบทวนร่วมกับสพฐ. ในการพัฒนาศักยภาพครู
ในการประเมินและคัดกรองเด็ก 

3. ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ปกครอง ขาดความเข้าใจและขาดความ
ตระหนักในเรื่องการดูแลช่วยเหลือที่ถูกวิธี พบว่าในเด็ก
ที่มีปัญหาสมาธิสั้นและออทิสติก ไม่ได้รับการรักษา 

3. ให้ความรู้กับครู และผู้ปกครองในเรื่องการดูแล
และแนวทางการรักษา 

4. การประเมินที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างครูและ
ผู้ปกครอง ทำให้ข้อมูลไม่เพียงพอในการวินิจฉัย 

4. ทบทวนความรู้ในการคัดกรองให้กับครูและให้
ข้อมูลกับผู้ปกครองในการประเมินเด็ก 

 
สิ่งท่ีจะพัฒนา/ดำเนินการต่อ 

- จัดโครงการจิตเวชเด็กสัญจร เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม ตั้งแต่เครือข่ายระดับ รพศ. รพท. ,รพช.,รพ.สต. เครือข่าย

ทางการศึกษา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายในชุมชน เครือข่ายผู้ป่วยและญาติ  
- เพ่ิมเติมส่วนขาดเพ่ือทำให้สามารถจัดบริการที่มีประสิทธิภาพได้ ได้แก่ ความรู้ ทักษะที่จำเป็นเพ่ือ

เกิดเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือกันเอง เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการดูแล 
 - พัฒนาศักยภาพแพทย์ในโรงพยาบาลในรพท,/รพช.  
 - โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและครอบครัวในการสร้างต้นแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชใน
ชุมชน(ปรับด้วยยา รักษาด้วยใจ)  
 - พัฒนาระบบการดูแล/รักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
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➢ พัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมทั้งในโรงพยาบาลและเครือข่ายอย่าง 
➢ ประชุม conference case ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ยุ่งยากซับซ้อน และผู้พยายามฆ่าตัวตาย ที่ 

มีปัญหาซับซ้อน  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จาก รพ./ 
สสอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีผู้ป่วย   
    
4.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
    4.1 กรอบอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและ
ยาเสพติดเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมาก  
   4.2 ขาดจิตแพทย ์
   4.3 ขาดตำแหน่งข้าราชการนักจิตวิทยาคลินิก ทำให้เปลี่ยนบ่อย  
   4.4 ปัญหายาเสพติดที่เชื่อมโยงไปถึงสุขภาพจิต/โรคทางจิตเวช เพ่ิมมากข้ึน 
   4.5 กรมสุขภาพจิตช่วยสร้างรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆเช่น สปอร์ตโฆษณาทางยูทูบ
โทรทัศน์ สัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตาย  

 

 
ผู้รายงาน  นางสุชาดา ปิติเศรษฐ์     

                                                    พยาบาลวิชาชพีชำนาญ 
        โทร 081-7670686 

        อีเมล์ jitavat_satun@hotmail.com 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
และสุขภาพอำเภอ 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

สาขา พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ : ลดแออัด ลดรอคอย 

1.1 ร้อยละ 40 ของประชาชนในอ าเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท.  มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ 
ทีผ่่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว) 

1.1.1 เปิดหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ของจังหวัดเพ่ือดูแลประชาชน 40 %  
ของประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ 

1.1.2.พัฒนาศักยภาพแพทย์อื่นตามประกาศให้แพทย์อื่นสามารถ ด าเนินการในหน่วยบริการปฐมภูมิตาม พรบ. 

2. สถานการณ์  
ตามพระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนด กลไกการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิที่

มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม 
มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน  “บริการสุขภาพปฐมภูมิ” หมายความว่า บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข   
ที่มุ่งหมาย ดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในลักษณะองค์รวม ตั้งแต่แรก ต่อเนื่อง และผสมผสาน 
ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรคการรักษาพยาบาล และ
การฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและคณะ ผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งเชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชน และบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ  

“ระบบสุขภาพปฐมภูมิ” หมายความว่า กลไกและกระบวนการในการประสานความร่วมมือ เพ่ือจัดบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
รวมทั้งการส่งต่อผู้รับบริการและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทั้งระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการเป้าหมายให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีหมอประจ าตัว ร่วมให้การดูแล
ประชาชนในเขตรับผิดชอบตาม Catchment Area ด้วยระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่ม
ของหน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่ายสหวิชาชีพในการดูแลประชาชน จึงให้มีการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ 
รับผิดชอบดูแลประชาชน ตามเป้าหมาย 40% ไปท างานปฐมภูมิ โดยให้ร่วมกับ คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
(ทีมหมอครอบครัว) วิเคราะห์กลุ่ม ประชากรและวางแผนการดูแลสุขภาพประชาชนที่รับผิดชอบ (ท างานได้ก่อน
โดยยังไม่ต้องอบรมระยะสั้น) 

จังหวัดสตูล จังหวัดสตูล มี 7 อ าเภอ มีโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง  โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง มีหน่วยบริการปฐมภูมิ  
จ านวน 3 ทีม และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จ านวน 14 ทีม รวมทั้งสิ้น 17 ทีม ขึ้นทะเบียนปี 59-62 
กระจายอยู่ทุกอ าเภอของจังหวัดสตูล ครอบคลุมประชากร 187,588 คน คิดเป็นร้อยละ 59.78  
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3. ข้อมูลการวิเคราะห์ (ระบุรายการที่จ าเป็น ส าหรับการติดตามท่ีจ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

ข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ในเขตอ าเภอเมืองเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสตูล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไป มีประชากรทั้งหมด 

119,374 คน มีการจัดท าแผนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ระยะ 10 ปี 
ทั้งหมด 10 หน่วยบริการ โดยแบ่งตามสภาพทางภูมิศาสตร์ และตามบริบทของพ้ืนที่ ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว
จ านวน 3 หน่วยบริการ และมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้บริการทั้ง 3 หน่วยบริการ ครอบคลุมประชากร 
33,726 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25  

 
ตาราง  แสดงแผนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เพ่ือลดความแออัด ลด
การรอคอย เขตท่ีเป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. 
 

ล าดับที่ ประเภท ชื่อหน่วยบริการ จ านวนประชากร ปีที่เปิดให้บริการ  
1 หน่วยบริการปฐมภูมิ  ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมาน 10,461 2560  

2 หน่วยบริการปฐมภูมิ  ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีพิมาน 7,695 2560  

3 เครือข่ายหน่วย 
บริการปฐมภูมิ 

รพ สต ฉลุง 15,570 2560  

4 เครือข่ายหน่วย 
บริการปฐมภูมิ 

รพ สต บ้านควน2 13,687 2564  

5 เครือข่ายหน่วย 
บริการปฐมภูมิ 

รพ.สต.เจ๊ะบิลัง 12,245 2564  

6 เครือข่ายหน่วย 
บริการปฐมภูมิ 

รพ.สต.ควนขัน 11,905 2565  

7 เครือข่ายหน่วย 
บริการปฐมภูมิ 

รพ.สต.คลองขุด สาขา 6,177 2565  

8 เครือข่ายหน่วย 
บริการปฐมภูมิ 

รพ.สต.ต ามะลัง 12,129 2566  

9 เครือข่ายหน่วย 
บริการปฐมภูม ิ

รพ.สต.บา้นใหม ่ 11,684 2567  

10 เครือข่ายหน่วย 
บริการปฐมภูม ิ

รพ.สต.คลองขุด 17,776 2567  
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ตาราง แสดงหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ขึ้นทะเบียน และมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ที่ผ่านการ
อบรมให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 เพ่ือลด  ความ
แออัด ลดการรอคอย ในเขตท่ีเป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. 

ชื่อหน่วยบริการ จ านวนประชากร (คน) ปีที่เปิดให้บริการ ชื่อแพทย์ / วุฒิ 

ศูนย์สขุภาพชุมชนพมิาน 10,461 2560 นพ ธวัชชัย โรจน์ศิริกูลกิจ 

ศูนย์สขุภาพชุมชนศร ีพิมาน 7,695 2560 พญ สุภาวรรณ ตันติหาชัย 
รพ สต ฉลุง 15,570 2560 พญ ดาริน ธนปัญญาบรูณ ์
รวมประชากรเขตเมือง 33,726 (28.25%)   

3. การด าเนินงาน / ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ  
  1. ได้มีการวางแผนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ระยะ 10 ปี 
ทั้งหมดมี 12 หน่วยบริการ โดยแบ่งตามสภาพทางภูมิศาสตร์ และตามบริบทของพ้ืนที่  
  2. มีการวางแผนที่จะเปิดสถาบันฯฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลสตูล  ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เครือข่ายสถาบัน
ฝึกอบรม โรงพยาบาลสตูล  ไปยังราชวิทยาลัยแพทย์เวชเวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย 
  3. สนับสนุนให้แพทย์อ่ืน สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั้น เพ่ือ
ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบในหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2563 ส่งแพทย์เข้า
อบรม จ านวน 2 คน 
 
4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ 
    ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์  
    จากการตรวจติดตาม 
  -. ความพร้อมด้านบุคลากร แพทย์สมัครใจไปเรียน หรืออบรมระยะสั้นมีน้อยมาก  

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

- ขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (FM) 
หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ 
ครอบครัว (ระยะสั้น) 

- ผู้บริหารสูงสุด สร้างแรงจูงใจให้แพทย์ทั่วไป อยากเรียน 
FM 
- พัฒนาทีมสหสาขาวิชาชีพให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- เสนอเป็นนโยบายโรงพยาบาล ในการส่งแพทย์ไปอบรมเวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั้นเพ่ิมเพ่ือให้
ครอบคลุมประชากร ร้อยละ 40 
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1. ประเด็นการตรวจราชการ  
1.1 จ านวน อสม. ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน (มีหลักสูตรการพัฒนา อสม.  

หมอประจ าบ้าน และ มีการชี้แจงแนวทางสู่การปฏิบัติ) 
 

2. สถานการณ์ 
     ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายด้านสาธารณสุขในการพัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจ าบ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจ าบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ พร้อมทั้ง   
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับ  
การเพ่ิมบทบาทของ อสม. เพ่ือลดโรคและปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้ และสามารถ  
ลดความแออัดของโรงพยาบาล  ลดการพ่ึงพาโรงพยาบาลได้จังหวัดสตูลมีอสม.ทั้งหมด  5,085  คนมีประธาน  
หมู่บ้านจจ านวน 297 คน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
โดยงานสุขภาพภาคประชาชน จึงได้จัดท าแผนการการยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน  ตามหลักสูตร  
ของกรมสนับสนุนที่ก าหนด จ านวน 6 วิชา ระยะเวลา18 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วัน โดยเบ่งเป็น 
จ านวน 4 รุ่น  
3. วิเคราะห์ (ระบุรายการที่จ าเป็น ส าหรับการติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

ข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา กิจกรรม 
  การด าเนินการ 1. มีหลักสูตรการพัฒนา อสม. หมอปประจ าบ้าน  

1.1 มีการน าหลักสูตร อสม.หมอปประจ าบ้าน จากส่วนกลางมาจัดท าแผนการ 
อบรมและประเมินผล ในระดับจังหวัดและ ก าหนดวันจัดอบรบใน 7 อ าเภอจ านวน 4 รุ่น ๆ ละ 3 วันและ  
จัดท าช่องทางเข้าถึงสือและคู่มือ อสม.หมอปประจ าบ้าน  เพ่ือทบทวนองค์ความรู้ให้แก่ทีมพ่ีเลี้ยงและ อสม.  
หมอประจ าบ้านจังหวัดสตูล ทาง http://ssj.stno.moph.go.th/wordpress/?page_id=138 

           1.2 จัดท าแบบประเมินก่อนการอบรมผ่าน ทาง Google from 
.https://docs.google.com/forms/d/1lxmJoIlGb2mTQsGX6tCtALKTFDf23aQV1JyUR2JJ_- 8/edit 

            1.3 จัดท าแบบประเมินก่อนการอบรมผ่าน ทางGoogle from 
.https://docs.google.com/forms/d/1Ghw5w15oak5qKwDRrTkRSebw21vzKvT61SaYB- 5yuuA/edit 

2. มีการชี้แจงแนวทางสู่การปฏิบัติมีการแจ้งแนวทางการด าเนินกิจกรรม อสม หมอ 
ประจ าบ้านให้กับระดับอ าเภอ  โดยท าหนังสือแจ้ง 

   2.1 บันทึกข้อความที่สต 0032/ว.1518 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งแนวทางการ 
ด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและงานสุขศึกษาจังหวัดสตูลปีงบประมาณ 2563 

           2.2 บันทึกข้อความที่สต 0032/ว.1519 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งแผน 
การอบรม.หมอประจ าบ้าน จังหวัดสตูลปีงบประมาณ 2562 

3. บันทึกข้อความที่สต 0032/ว.1566 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่องขอเชิญเข้าอบรม 

http://ssj.stno.moph.go.th/wordpress/?page_id=138
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กิจกรรมโครงการยกระดับ อสม.หมอประจ าบ้าน 
วิเคราะห์ผลปัจจุบัน (ตามตาราง) 

 

รุ่นที ่ จัดอบรม อ าเภอ จ านวน (คน) สถานที่ 
1 11-13 ธ.ค.62 มะนัง 

ควนกาหลง 
19 
32 

ห้องประชุมโรงพยาบาลควนกาหลง 

2 17-19 ธ.ค. 62 ท่าแพ  
ควนโดน 

31 
39 

ห้องประชุมนครี สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดสตูล 

3 8-10 ม.ค. 63 ละง ู 
ทุ่งหว้า 

60 
35 

ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม พ ฤ ษ ช า ติ  
โ ร งพย าบาลละ งู  ห้ อ ง
ป ร ะ ชุ ม ส า นั ก ง า น
สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 4 14 -16 ม.ค.63 เมือง 81 ห้องประชุมนคร ี
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
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แสดงผลการด างาน (ข้อมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ) 

3.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ/ตัวชี้วัด 
Base  Line ข้อมูล 2563 

ไตรมาส 1 

อ าเภอ รวมข้อมูล
ปัจจุบนั 2561 2562  เมือง ละง ู ควนกาหลง ท่าแพ ทุ่งหว้า ควนโดน มะนัง 

1. ร้อยละของผู้ป่วย 
กลุ่มเป้าหมายที ่
ได้รับการดูแล 
จาก อสม. หมอ 
ประจ าบ้าน ม ี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
(ร้อยละ 70) (อบรม อสม.
หมอประจ าบ้านจ านวน) 

297 297 เป้าหมาย 297 81 60 32 31 35 39 19 297 

ผลงาน 123 0 0 32 31 0 41 19 123 

ร้อยละ/อัตรา 41.41 0 0 100 100 0 95.12 100 41.41 
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3.2 การบริหารจัดการ (ยทุธศาสตร ์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในการ  
     ขับเคล่ือน/ทรพัยากร 4 M) 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ (Small Success) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1. มีการชี้แจงแนวทางสู ่

การปฏิบัต ิ
2. อบรม อสม. หมอประจำ
บ้าน จำนวน 40,000 คน 
 
ผลงาน 
1.มีการชี้แจงการอบรม ผ่าน
ทางหนังสือราชการ 
2.อบรมอสม.หมอ 
ประจำบ้าน จำนวน 123 คน 

1. อบรม อสม. หมอ 
ประจำบ้าน 80,000 คน 
(สะสม) 
2. เพ่ิมพูนทักษะ อสม. 
หมอประจ าบ้าน 10,000 คน 
1. อบรม อสม. หมอประจำบ้าน 
313 คน (297มบ.16 ชุมชน) 

อสม.  
หมอประจำบ้าน 
มีศักยภาพ  
อย่างน้อย  
ร้อยละ 70 
 
 
 
** ผลงานรอบ 8 
เดือน 
 

ผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายที ่
ได้รับการดูแลจาก อสม. 
หมอประจำบ้านม ี
คุณภาพชีวติที่ดี อย่างน้อย
ร้อยละ 70 
 

4.  สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเส่ียงต่อการท าให้การขับเคล่ือนนโยบายหรือการ
ดำเนินงาน   
      ไม่ประสบความสำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย 
ประมวล    
      วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการติดตาม 

          4.1  พ้ืนฐานองค์ความรู้เดิมและการน าไปปฏิบัติงานจริงของอสม.มีความแตกต่างกัน 
          4.2  การให้ความส าคัญกับการอบรมและน าไปปฏิบัติใช้จริงของอสม. 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับกับเป้าหมาย จริงที่ต้องดำเนินการเพ่ือให้เกิดความ

ครอบคลุมทั้งพ้ืนที ่
ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ 
- ควรนับจำนวนประธานชุมชนที่ต้องดำเนินงานจริง ในพ้ืนที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินการด้วย 

6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบยีบกฎหมาย 
   - ควรนับจำนวนระธานชุมชนที่ต้องดำเนินงานจริงในพื้นที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินการด้วย 
         - ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการชี้แจงแนวทางและหลักสูตรให้เจ้าหน้าที่ระดับ   รพ.สต.
ทราบเพื่อติดตาม การด าเนินงานภายหลังการอบรมได้อย่างถูกต้อง 
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1. ประเด็นการตรวจราชการ   
1.1 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  

ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 75 
 

2. สถานการณ ์
กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้   มาตรฐาน 

โดยยกระดับสถานีอนามัยทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ในปี พ.ศ. 2560 ได้เริ่ม
พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีเป้าหมายคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ทุกแห่งภายในปี 2564  จังหวัดสตูล ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของโครงการนี้จึงได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว มาตั้งแต่ 
2560 โดยมีเป้าหมาย รพ.สต.ทั้งหมด จ านวน 55 แห่ง ปี 2560 รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จ านวน 1 แห่ง    
คิดเป็นร้อยละ 1.82 ปี 2561 รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว (รวมสะสม)  จ านวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.36    
ปี 2562 รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว (รวมสะสม) จ านวน  45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.82 ตามล าดับ รายละเอียด
ดังตารางที่ 1.1 
ตารางท่ี 1.1 ตารางแสดงร้อยละรพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จ.สตูล ตั้งแต่ ปี พ.ศ.  
                 2560-2562 

 
หน่วยงาน 

เป้าหมาย  
รพ.สต. 
ทั้งหมด 

ปี 2560 
ผ่าน 5 ดาว 

ปี 2561 
ผ่าน 5 ดาว 

ปี 2562 
ผ่าน 5 ดาว 

เป้าหมาย/ผ่าน ร้อยละ เป้าหมาย/ผ่าน ร้อยละ เป้าหมาย/ผ่าน ร้อยละ 
รพ.สต. 55 55/1 1.82 54/19 35.19 35/25 71.43 

รวม/สะสม 55 1 1.82 20 36.36 45 81.82 

 
โดยในปีงบประมาณ 2562 มี รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว (5ดาว 5 ดี) จ านวน 45 

แห่ง (รวมสะสม) รายละเอียดดังนี้ 
- ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ดาว จ านวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.82 (รวมผลงานสะสมจากปี 

2560-2562) 
- ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 ดาว จ านวน 4  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  7.28 
- ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 ดาว จ านวน 6  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  10.9  รายละเอียดดังตารางที่ 1.2 
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ตารางท่ี 1.2 ตารางแสดงจ านวน รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จ.สตูล ในปี 2562 

หน่วยงาน 
จ านวน 
ทั้งหมด 

ผ่าน 5 ดาว ผ่าน 4 ดาว ผ่าน 3 ดาว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รพ.สต. 55 45 81.82 4 7.28 6 10.9 
รวม 55 45 81.82 4 7.28 6 10.9 

 

2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปี 2562 ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.ระบบบริการ  (Service 
delivery) 

รพ.สต.ทั้ง 55 แห่ง จัดระบบการให้บริการหลักครบทั้ง 5 คลินิก ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มวัย ประกอบด้วย คลินิก ANC WCC ER OPD NCD และ
จัดคลินิกบริการแพทย์แผนไทย ทันตกรรม ใน รพ.สต.ขนาดใหญ่ และขนาด
กลางบาง รพ.สต. 

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ    
(Health workforce) 

อัตราเฉลี่ยมีบุคลากรใน รพ.สต. จ านวน 3-7 คน ขั้นต่ า 3 คน สูงสุด 10 คน มี
พยาบาลวิชาชีพ และจนท.บันทึกข้อมูล ครบทุก รพ.สต. ขาดแคลนบุคลากร
สาขาแพทย์แผนไทย และทันตาภิบาล 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบ
สารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information 
system)  

ทุกรพ.สต.ใช้ระบบโปรแกรม JHCIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
มีเครือข่ายอินเตอร์ครอบคลุมทุกแห่ง ส่วนใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการ
ท างานเพียงพอ 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / 
การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่
จ าเป็น (Access to essential 
medicine) 

มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ระบบสนับสนุนทางห้องปฏิบัติการ ยาและเวชภัณฑ์ที่
จ าเป็นเพียงพอ ส่วนใหญ่มีห้องจัดเก็บที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีเครื่องมือทันตก
รรมให้บริการในคลีนิก รพ.สต.ขนาดใหญ่ 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไก
การคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

สถานะทางการเงินการคลังของ รพ.สต.ได้รับงบจัดสรรจาก รพ.แม่ข่ายส่วน
ใหญ่มีเงินบ ารุงเพียงพอในการบริหารจัดการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเวรจนท.  มี
การวางแผนการใช้งบประมาณ และของบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพของพ้ืนที่จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. 

6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  
(Leadership) 

รพ.สต.ทุกแห่งมีการจัดท าแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี ของ คปสอ. มีการด าเนินงานแก้ไขปัญหา จัดคลีนิกการให้บริการโดย
ให้ความส าคัญกับประชากรในพื้นที่เป็นหลัก 
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2.2.ข้อมูลเชิงปริมาณ ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว   

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

(1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63) 

เป้าหมาย ผลงานสะสม ร้อยละ 
ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผา่นเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ตดิดาว 
ระดับ 5 ดาว  
            

75% (สะสม) 

เมืองสตูล 18 8 44.45 

ละงู 10 10 100 

ควนกาหลง 7 7 100 
ทุ่งหว้า 7 7 100 

ท่าแพ 5 5 100 
ควนโดน 4 4 100 

มะนัง 4 4 100 

ภาพรวมจังหวัด 55 45 81.82 
 
จังหวัดสตูลมเีป้าหมาย รพ.สต.ทั้งหมด จ านวน 55 แห่ง ปี 2560-2562 มี รพ.สต.ผ่านการ 

ประเมินเกณฑ์การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 5 ดี)  สะสมรวมจ านวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.82  
ไม่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว   จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.18 โดยมีอ าเภอที่ผ่านการ
พัฒนาเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 100 จ านวน 6 อ าเภอ คือ ละงู ควนกาหลง ทุ่งหว้า ท่าแพ ควน
โดน และมะนัง  ส าหรับอ าเภอเมืองสตูล มีจ านวน รพ.สต.รวม 18 แห่ง ผ่านการประเมิน เกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.45 ทั้งนี้ รพ.สต.ในพ้ืนที่เขตอ าเภอเมืองสตูลไม่
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาฯ อีกจ านวน 10 แห่ง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็น รพ.สต.ตั้งอยู่ในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่เกาะ) 
จ านวน 6 แห่ง การเดินทางไป-กลับ ต้องใช้เรือหางยาวโดยสารข้ามฟาก หรือเรือเฟอรี่/สปีดโบ๊ท (รพ.สต.เกาะ
หลีเป๊ะ) ระหว่างพ้ืนที่บนบกกับทะเล ในจ านวน 6 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  รพ.สต.หลังใหม่ทดแทน
อาคารหลังเดิม 2 แห่ง คือ รพ.สต.ปูยู และรพ.สต.ตันหยงกลิง ซึ่งย้ายที่ท าการมาให้บริการอยู่ในอาคาร
ชั่วคราว ท าให้ไม่เอ้ือต่อการให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานมากนัก  

ในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดสตูล มีเป้าหมายการด าเนินงานให้ผ่านตัวชี้วัด พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลให้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว ให้ครบ  
ร้อยละ 100 โดยมีแผนการออกประเมิน รพ.สต.ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง 10 แห่ง และ REACCREDITATION  
อ าเภอมะนัง รพ.สต.1 แห่ง (สอน.) ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกตรวจประเมิน และรวบรวมผลการประเมิน ซึ่ง
จะด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดดังตารางที่ 2.1 และตารางที่ 2.2   ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงร้อยละผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับ คปสอ. แปลผลระดับการผ่านเกณฑ์  
                ตามระดับ 5 ดาว ปี 2562 (แยกรายแต่ละอ าเภอ) ดังนี้  
 

หน่วยงาน 
รพ.สต. 

เป้าหมายจ านวน 
เป้าหมายผ่าน 5 ดาว/

สะสม(ร้อยละ) 
เป้าหมายประเมิน (แห่ง) 
มกราคม-มีนาคม 2563 

อ.เมืองสตูล 18       8  = 44.45 % 10 
อ.ละงู 10       10 = 100 % 0 

อ.ควนกาหลง 7        7  = 100 % 0 

อ.ทุ่งหว้า 7        7  = 100 % 0 
อ.ท่าแพ 5        5  = 100 % 0 

อ.ควนโดน 4        4  = 100 % 0 
อ.มะนัง 4        4  = 100 % 1 (REACCREDITATION สอน.) 

รวม 55   45 = 81.82 % 11 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562) 
 
ตารางท่ี 2.2 ตารางแผนการออกประเมิน รพ.สต.ติดดาว ประจ าปี 2563 
 

วันที่ รพ.สต. อ าเภอ ทีมประเมิน หมายเหตุ 
13 มค.63 รพ.สต.คลองขุด (สาขา) อ.เมือง (ทีม A)  

16 มค.63 รพ.สต.ตันหยงโป อ.เมือง (ทีม B)  

17 มค.63 รพ.สต.คลองขุด อ.เมือง (ทีม B)  
20 มค.63 รพ.สต.ต ามะลัง อ.เมือง (ทีม A)  

21 มค.63 รพ.สต.เกาะยาว อ.เมือง (ทีม A)  

21 มค.63 รพ.สต.ปาเต๊ะ อ.เมือง (ทีม B)  
22-23 มค.63 รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ อ.เมือง (ทีม A)  

28 มค.63 รพ.สต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง (ทีม A)  
28 มค.63 รพ.สต.ตันหยงกลิง อ.เมือง (ทีม B)  

29 มค.63 รพ.สต.ปูยู อ.เมือง (ทีม B)  

30 มค.63 รพ.สต.ปาเต๊ะ อ.เมือง (ทีม B)  
11 กพ.63 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ (สอน.) อ.มะนัง (ทีม A) REACCRDITATION 
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3. ปัญหาอุปสรรค5.ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ 
 ในปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ท าให้การด าเนินงานการพัฒนาเกณฑ์
คุณภาพ รพ.สต. ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

- ประเด็น รพ.สต.ตั้งอยู่ในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่เกาะ) 
- ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และความล่าช้า 
- ขาดแคลนบุคลากรสาขาทันตภิบาล/แพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. 

 

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

ประเด็น รพ.สต.ตั้งอยู่ในพ้ืนที่พิเศษ 
(พ้ืนที่เกาะ) 

ควรมีการปรับเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาวในพ้ืนที่พิเศษ (เกาะ) ตามบริบทของพื้นที่ 

ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และความ
ล่าช้า 

ควรมีการจัดสรรงบประมาณการด าเนินงานจากระดับเขต/
ส่วนกลาง 

ขาดแคลนบุคลากรสาขาทันตภิบาล/
แพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. 

ควรมีการผลิตบุคลากรสาขาทันตภิบาล/แพทย์แผนไทยเพ่ิมเติม 
 

 
ผู้รายงาน  นางอัญชรีย์   สายพัทลุง 

                                                       ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     โทร 081-9632172    E-mail : Ancharee.sai@gmail.com 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา รับบริจาค 
และปลูกถ่ายอวัยวะ 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12..... 

สาขา ปลูกถ่ายอวัยวะ 
1. ประเด็นการตรวจราชการ  

1.1 อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
1.2 อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล  

 
2. สถานการณ์  

2.1 เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนบริจาคอวัยวะและดวงตา  โดยจัดผู้รับผิดชอบ 1 คน 
ออกหน่วยร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิตกับหน่วยกาชาดจังหวัด แต่พบว่ามีผู้ขึ้นทะเบียนแจ้งความจำนงบริจาคไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้รับผิดชอบดังกล่าวต้องช่วยรับบริจาคโลหิตด้วย จึงได้ร่วมกับหน่วยกาชาด โดยจัด
อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครกาชาด เพ่ือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนแจ้งความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาใน รพ. และในชุมชน 
ร่วมกับกาชาดจังหวัด ในการออกหน่วยต่าง ๆ เช่น หน่วยรับบริจาคโลหิตงานกาชาด 
2.3 มีทีมจัดเก็บดวงตา จำนวน 4 คน 
2.4 มีทีมเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะและดวงตาชัดเจน 
2.5 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร รพ.สตูลและเครือข่าย รพช., สมาชิกเหล่ากาชาด 

 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ   (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 
3.1.1 อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วย 

เสียชีวิตในโรงพยาบาล 
        - ไม่มี - 

3.1.2 อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล  
ใน รอบ 1  ต.ค.62 – 31 ม.ค.63  ผู้ป่วยเสียชีวิต  80 ราย มีผู้ป่วยทีแ่จ้งความประสงค์จะบริจาค 

ดวงตา จำนวน 27 ราย  และแจ้งความประสงค์จะบริจาคอวัยวะทุกส่วน  17 ราย 
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
3.2.1 อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน

โรงพยาบาล (เป้าหมาย ≥  0.9 : 100) 

3.2.2 อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล  
(เป้าหมาย ≥  0.9: 100) 

 

อำเภอ 

จำนวนผู้ป่วยสมองตายที่ยินยอมบริจาคอวัยวะ ≥1:100 ราย ทีเสียชีวิตในรพ 
(เป้าหมาย:> 1ราย ต่อผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตใน รพ. 100 ราย) 

ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 (1 ตุลาคม 62 – 31 ธันวาคม 62) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

จำนวนผู้บริจาค
อวัยวะจาก

ผู้ป่วยสมองตาย  
(actual  
donor) 

 (A) 

จำนวนผู้ป่วย 
ที่เสียชีวิตใน รพ.  

ระดับ A,S  
ทุกสาเหตุ 

 ในปีงบประมาณ 2561 
(B) 

อัตราส่วน 
ของจำนวนผู้ยินยอม 

บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วย 
สมองตายต่อจำนวนผู้ป่วย
เสียชีวิตในโรงพยาบาล 

(A/B)x100 
เมืองสตูล 0 0 

(0/286) 
0  

(0/300) 
80 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 0 0 
(0/286) 

0 
(0/300) 

80 0 0 

อำเภอ 

อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
(เป้าหมาย ≥  0.9: 100) 

ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 (1 ตุลาคม 62 – 31 ธันวาคม 62) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

จำนวนผู้
ยินยอม 
บริจาค
ดวงตา 
(A) 

จำนวนผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตใน รพ. 
ระดับ A,S ทุกสาเหตุ 

ในปีงบประมาณ 2561 
(B) 

อัตราส่วนของจำนวนผู้
ยินยอมบริจาคดวงตาต่อ
จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน

โรงพยาบาล 
(A/B)x100 

เมืองสตูล 0 0 
(0/286) 

0.33 
(1/300) 

80 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 0 0 
(0/286) 

0.33 
(1/300) 

80 0 0 
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ปัญหา 
 -  การรับรู้และการเข้าถึงการบริจาคอวัยวะ และดวงตา ยังมีข้อจำกัด 

-  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ไม่มี เช่น TV, สื่อออนไลน์อ่ืน ๆ 
4. ประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ 

ความสำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) (ภาพรวมของ สาขา การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ) 
- ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นท่ี 
- ความเข้าใจในการบริจาคอวัยวะของเจ้าหน้าที่และประชาชน 
- การรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลการบริจาคอวัยวะ และดวงตา ของญาติผู้ป่วย ยังไม่เพียงพอ ขาดประสิทธิภาพ 
- ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ไม่มี เช่น TV, สื่อออนไลน์อื่น ๆ 

5. ข้อเสนอแนะ (ภาพรวมของ สาขา การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ) 
- ให้ความสำคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยครอบคลุมทุกสื่อ ทุกส่วนทั้งภาครัฐ และ

ภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น 
- บูรณาการ การขอบริจาคดวงตา ในทีม PCT ต่าง ๆ 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
จังหวัด : ส่งเสริมให้มีผู้รับผิดชอบจากสสจ. /รพช.มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์การขอรับ

บริจาคอวัยวะและดวงตา 
เขต : สนับสนุนงบประมาณในการจัดการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 

 
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การ
ดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

- การรับรู้ข้อมูลการบริจาคอวัยวะและ
ดวงตายังมีข้อจำกัด และขาดประสิทธิภาพ 

- วางระบบการให้ข้อมูลการรักษาและการพยากรณ์โรคแก่ผู้ป่วย
และญาต ิ

 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา Palliative Care 
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 คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

สาขา การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัด:  ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid Medication     

ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 40) การประเมินการการดำเนินการที่แสดงถึงคุณภาพ
การบริการ ประกอบด้วย 

1. มีบุคลากรที่สามารถสั่งใช้ยา จ่ายยา และบริหารยา Opioids (จำนวน) มี PC Essential  
drugs list กลุ่ม Opioids (ไม่มี/มี)   

2. มีระบบการวินิจฉัยและการให้บริการประคับประคอง (Z51.5) ให้ผู้ป่วย 5 กลุ่มโรคที่มีข้อบ่งชี้  
(กลุ่มโรคมะเร็ง (C00-C96), กลุ่ม Stroke (I60-I69) และ Dementia (F03), กลุ่มบำบัดทดแทนไต ฟอกไตและ
ล้างไต (ICD9-CM 3995 และ 5498), กลุ่ม COPD (J44) และ Congenital Heart Failure (I50) และกลุ่ม
ผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิง (R54)  และผู้ป่วยกลุ่มอายุ (0-15 ปี) (จำนวน) 

3. มีการทำ Advance Care Planning (ACP) เป็นลายลักษณ์อักษร (ร้อยละ 60) 
4. มีการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองต่อเนื่องที่บ้าน (ร้อยละ 60) 
5. มีเครือข่ายการดูแลประคับประคอง มีศูนย์อุปกรณ์การการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และ/หรือใช้ 

แพทย์แผนไทยในการดูแลประคับประคอง (ไม่มี/มี) 
 

2. สถานการณ์ 
2.1 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid Medication    ในผู้ป่วย

ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 40)  
    จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 3 กลุ่มอายุ ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5) ในช่วงเดือน ธ.ค. 62 
ถึง ม.ค 63 จำนวน 115 ราย ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง และได้รับยาจัดการอาการปวดและอาการ
รบกวนอื่น ได้แก่ เหนื่อยหอบ จำนวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 ในผู้ป่วยมะเร็งจำนวน 51 ราย ได้รับ Strong 
Opioid จำนวน 39 รายที่มีความปวดซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 78.43 ส่วนผู้ป่วยมะเร็ง 12 ราย ได้รับ weak 
Opioid ผู้ป่วยอีก 3 กลุ่มโรคส่วนใหญ่ใช้ Strong Opioid เมื่อเข้า dying phase  

2.2 บุคลากรที่สามารถสั่งใช้ยา จ่ายยา และบริหารยา Opioids (จำนวน) มี PC Essential drugs list กลุ่ม  
Opioids (ไม่มี/มี)  
 บุคลากรที่สามารถสั่งใช้ยา คือ แพทย์ผู้รับผิดชอบงาน palliative care และผ่านการอบรมการดูแล
แบบประคับประคอง รวมทั้งแพทย์ทุกคนก่อนสั่งใช้ยามีการปรึกษาแพทย์ palliative care มีแพทย์ที่ผ่านการ
อบรมมีความรู้สั่งใช้ยาในจังหวัดจำนวน 9 คน เภสัชกรผ่านการอบรมทุก ร.พ จำนวน 7 คน พยาบาล
ผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยบริหารยาได้ทุกคน 
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PC Essential drugs list กลุ่ม Opioids ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ประกอบด้วย 

Codeine, Morphine, Oral Immediate Release (MoIR), Morphine, Oral Controlled Release 
(MoCR) และ Morphine, injectable (MoINJ) 

PC Essential drugs list กลุ่ม Opioids ทุก รพ. มี strong opioid short acting มีเพียง 2 รพ. คือ  
รพ. สตูล และ รพ.ละงู มี strong opioid long acting จึงได้จัดให้มีระบบยืมยาและการนัดติดตามสั่งจ่ายยา
จาก รพ.สตูล  

2.3 มีระบบการวินิจฉัยและการให้บริการประคับประคอง (Z51.5) ให้ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคท่ีมีข้อบ่งชี้ (กลุ่ม 
โรคมะเร็ง (C00-C96), กลุ่ม Stroke (I60-I69) และ Dementia (F03), กลุ่มบำบัดทดแทนไต ฟอกไตและล้าง
ไต (ICD9-CM 3995 และ 5498), กลุ่ม COPD (J44) และ Congenital Heart Failure (I50) และกลุ่ม
ผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิง (R54)  และผู้ป่วยกลุ่มอายุ (0-15 ปี)  

มีระบบการวินิจฉัยและส่งปรึกษางานให้บริการดูแลแบบประคับประคองที่แผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน  
ในชุมชมมีการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 3 กลุ่มวัย ได้รับการดูแลโดยทีม 
PC จนกระทั่งเสียชีวิตทั้งใน รพ. และที่บ้าน ปี 2563 (ตค. 62 – มค. 63) มีผู้ป่วยจำนวน 115 ราย แบ่งเป็น 
กลุ่มโรคมะเร็ง (C00-C96) จำนวน 51 ราย กลุ่ม Stroke (I60-I69) จำนวน 25 ราย กลุ่มบำบัดทดแทนไต ฟอก
ไตและล้างไต (ICD9-CM 3995 และ 5498) จำนวน 15 ราย กลุ่ม COPD (J44) และ Congenital Heart 
Failure (I50) จำนวน 12 ราย กลุ่มผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิง (R54)  จำนวน 11 ราย และผู้ป่วยกลุ่มอายุ (0-15 
ปี) จำนวน 1 ราย 

2.4 มีการทำ Advance Care Planning (ACP) เป็นลายลักษณ์อักษร (ร้อยละ 60) 
ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 3 กลุ่มอายุ ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5) ในช่วงเดือน ธ.ค. 62 ถึง 

ม.ค 63 จำนวน 115 ราย ได้รับการดูแลตามกระบวนการดูแลแบบประคับประคอง มีการทำ Advance Care 
Planning (ACP) เป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน 100 รายคิดเป็นร้อยละ 92.57 มีผู้ป่วยอีกจำนวนที่ไม่ขอ
ตัดสินใจวางแผนดูแลล่วงหน้า แต่ตัดสินใจเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงบางรายเสียชีวิตที่ รพ.และบางรายเสียชีวิตที่บ้าน 

2.5 มีการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองต่อเนื่องที่บ้าน (ร้อยละ 60) 
พยาบาลผู้รับผิดชอบงาน palliative care ร่วมเยี่ยมและประสานข้อมูลกับทีมดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบประคับประคองจำนวน 115 ราย ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านจำนวน 75 ราย คิด
เป็นร้อยละ 82.60 ผู้ป่วยที่ไม่ได้ติดตามดูแลต่อเนื่องที่บ้าน สาเหตุจากมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเสียชีวิตที่
โรงพยาบาล และมีผู้ป่วยบางรายต้องการเสียชีวิตที่บ้านในช่วง dying phase ทำให้ติดตามเยี่ยมไม่ทัน 

2.6 เครือข่ายการดูแลประคับประคอง มีศูนย์อุปกรณ์การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และ/ 
หรือใช้แพทย์แผนไทยในการดูแลประคับประคอง (ไม่มี/มี) 

ทุก รพ. มีเครือข่ายดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านและดูแลร่วมกันกับ รพ.สต. ผู้ป่วยบางรายส่งกลับไปดูแล
ต่อเนื่องที่ รพช. มีการส่งต่อข้อมูลและระบบให้คำปรึกษา ไม่มีศูนย์อุปกรณ์การดูแลต่อเนื่องที่บ้านเฉพาะของ 
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palliative care หรือมีบางแห่งแต่อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่ขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่ เบาะลม 
เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ Syringe driver ทุก รพ.มีแพทย์แผนไทย มักใช้ยาสมุนไพรจัดการ
อาการรบกวน เช่น อาการไอ ท้องผูก 
 
3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 

3.1.1 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid Medication ใน
ผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 40 ) 
 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) การเข้าถึงบริการ มีเกณฑ์ผู้ป่วยที่ควรได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองเป็นแบบประเมินผู้ป่วยใน การคัดกรองใน
ชุมชน 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) บุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สหสาขาวิชาชีพ 
ผ่านการอบรม palliative care ระยะสั้ น  ระยะยาว 
เฉพาะทางทุกป ี
แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่  รพ.สต. ให้มีศักยภาพในการ
ประเมินผู้ป่วยและส่งต่อข้อมูลปรึกษาดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
แผนพัฒนาศักยภาพหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลของ
บุคลากรในระดับ จังหวัด 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้าน
สุขภาพ (Health information system)  

พัฒนาระบบฐานข้อมูลการดูแลผู้ป่วย โปรแกรมการส่งต่อ
เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและ
เว ช ภั ณ ฑ์ ที่ จ ำ เป็ น  (Access to essential 
medicine) 

การเข้าถึงการบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการ
ต่าง ๆ ด้วย Strong opioids 
การใช้ syringe driver กับผู้ป่วยดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
คลังอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วย 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้าน
สุขภาพ (Financing) 

งบประมาณอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ดูแลที่บ้าน 
รายรับจาก UC ในการดูแลที่บ้านของแต่ละ รพ. 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) - สนับสนุนการบริหารจัดการเวลาในการดูแลผู้ป่วยของ
บุคลากร 
- มีระบบติดตามและเสริมขวัญกำลังใจแก่บุคลากร 
มีแนวทางกรณีที่ตัดสินใจยาก Dilemma 
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3.1.2 ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพในโรงพยาบาลทุกระดับ 
3.1.2.1  บุคลากรที่สามารถสั่งใช้ยา จ่ายยา และบริหารยา Opioids ในการจัดการอาการปวด และ/ หรืออาการ

รบกวน ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย และม ีPC Essential drugs list กลุ่ม Opioids 
ปีงบประมาณ 2562 - 2563 

อำเภอ 

บุคลากรที่ปฏิบัตงิาน PC (จำนวน) strong opioid  

หมายเหตุ 
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 

Short 
acting 
(มี/ไม่ม)ี 

Long 
acting 
(มี/ไม่ม)ี 

Syringe 
driver 

(จำนวน) 

เมืองสตูล 3 9 1 มี มี 3  
ควนโดน 1 1 1 มี ไม่มี 0  

ควนกาหลง 1 1 1 มี ไม่มี 0  
ท่าแพ 1 1 1 มี ไม่มี 0  

ละง ู 1 1 1 มี มี 1  
ทุ่งหว้า 1 1 1 มี ไม่มี 0  

มะนัง 1 1 1 มี ไม่มี 0  
ภาพรวมจังหวัด 9 17 7 มี 7  มี 2 4  

3.1.2.2 เครือข่ายการดูแลประคับประคองร่วมกับหน่วยงานราชการ หรือภาคประชาสังคม หรือ 
อาสาสมัครดูแลผู้ป่วย และอุปกรณ์การการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และ/หรือแพทย์แผนไทยในการดูแล
ประคับประคอง    

อำเภอ 

ปีงบประมาณ 

2562  2563 (1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63) 

เครือข่ายการ
ดูแล

ประคับประคอง  
(มี/ไม่มี) 

ศูนย์อุปกรณ์การ
ดูแลต่อเนื่องทีบ่้าน 

(มี/ไม่มี) 

ใช้แพทย์แผน
ไทยในการดูแล
ประคับประคอง 

(มี/ไม่มี) 

เครือข่ายการ
ดูแล

ประคับประคอง  
(มี/ไม่มี) 

ศูนย์อุปกรณ์
การดูแล
ต่อเนื่องที่

บ้าน 
(มี/ไม่มี) 

ใช้แพทย์แผน
ไทยในการดูแล
ประคับประคอง 

(มี/ไม่มี) 

เมืองสตลู มี มี ม ี ม ี มี มี 
ควนโดน มี มี ม ี ม ี มี มี 

ควนกาหลง มี มี ม ี ม ี มี มี 
ท่าแพ มี มี ม ี ม ี มี มี 
ละง ู มี มี ม ี ม ี มี มี 
ทุ่งหว้า มี มี ม ี ม ี มี มี 

มะนัง มี มี ม ี ม ี มี มี 
ภาพรวมจังหวัด มี 7 มี 7 มี 7 มี 7 มี 7 มี 7 
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
3.2.1 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid Medication ใน

ผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 40  
 

อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2562 

หมายเหตุ 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 
2 กลุ่มอายุ ที่ได้รับการ

วินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Z51.5) 
และ ได้รับการรักษาด้วย 

Strong Opioid  
(B) 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่ม
โรค 2 กลุ่มอายุ ที่ได้รับ

การวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง 

(Z51.5)  
 

(A) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับการบรรเทา
อาการปวดและ

จัดการอาการต่างๆ 
ด้วย Strong Opioid  

  
(B/A) X 100 

เมืองสตูล 61 77 85.71  
ควนโดน 14 28 50  

ควนกาหลง 32 39 82.06  

ท่าแพ 4 15 26.67  
ละงู 34 67 50.74  

ทุ่งหว้า 16 29 55.17  

มะนัง 8 19 42.10  
ภาพรวมจังหวัด 167 274    60.94  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

SATUN  HOSPITAL 

อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63) 

หมายเหตุ 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 2 
กลุ่มอายุ ที่ได้รับการวินิจฉัย

ระยะประคับประคอง 
(Z51.5) และ ได้รับการ

รักษาด้วย Strong Opioid  
(B) 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 2 
กลุ่มอายุ ที่ได้รับการ

วินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Z51.5)  

 
(A) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับ
การบรรเทาอาการปวด
และจัดการอาการตา่งๆ 
ด้วย Strong Opioid  

  
(B/A) X 100 

เมืองสตลู 29 20 68.97  

ควนโดน 7 3 42.86  
ควนกาหลง 13 4 30.77  

ท่าแพ 12 3 25  
ละง ู 26 16 61.54  
ทุ่งหว้า 15 12 80  

มะนัง 13 1 7.69  
ภาพรวมจังหวัด 115 59 51.3  

 
2. มีระบบการวินิจฉัยและการให้บริการ PC ให้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 4 กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ และ

ได้รับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5) ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย 

อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2562  

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการและการวินิจฉัยระยะประคับประคอง Z515 ใน  
4 กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ ผลรวมจะเท่ากับ B 

หมายเหตุ  
 โรคมะเร็ง 

(C00-C96) 

Stroke 
(I60-I69) 

Dementia 
(F03) 

กลุ่มบำบัด
ทดแทนไต 
(CD9-CM 
3995 และ 

5498) 

COPD 
(J44)  
CHF 
(I50) 

ผู้สูงอายุ 
ในภาวะ
พ่ึงพิง
(R54)   

 ผู้ป่วย
เด็ก0-15 

ปี 
 

เมืองสตลู 35 7 21 4 4 3 

 
 

ควนโดน 18 1 8 0 1 0 
ควนกาหลง 16 8 8 2 1 1 
ท่าแพ 6 1 2 3 2 1 
ละง ู 33 17 11 5 2 0 
ทุ่งหว้า 12 4 12 0 1 0 
มะนัง 11 4 1 3 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 131 42 63 17 11 5 
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อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63) 

หมายเหตุ  

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการและการวินิจฉัยระยะประคับประคอง Z515 ใน  
4 กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ ผลรวมจะเท่ากับ B 

โรคมะเร็ง 
(C00-
C96) 

Stroke 
(I60-I69) 

Dementia 
(F03) 

กลุ่ม
บำบัด

ทดแทน
ไต (CD9-
CM 3995 

และ 
5498) 

COPD 
(J44)  
CHF 
(I50) 

ผู้สูงอายุ 
ในภาวะ
พ่ึงพิง
(R54)   

 ผู้ป่วยเด็ก0-15 
ปี 
 

เมืองสตลู 20 3 4 2 0 0 

รวมข้อมูล
จากทุก

อำเภอโดย
ไม่ตัดผู้ป่วย

ซ้ำ 

ควนโดน 4 2 0 0 1 0 
ควนกาหลง 4 4 3 2 0 0 
ท่าแพ 5 6 0 1 0 0 
ละง ู 10 5 3 4 3 1 
ทุ่งหว้า 6 0 3 1 5 0 
มะนัง 2 5 2 2 2 0 
ภาพรวจังหวัด 51 25 15 12 11 0 
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3. ทีม PC ได้ทำ Family Meeting และ Advance Care Planning (ACP) ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว เป็น
ลายลักษณ์อักษร (ร้อยละ 60) 

 

อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2562 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 
2 กลุ่มอายุ ที่ได้รับการ

วินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Z51.5) 

และ มีการทำ (ACP) 
เป็นลายลักษณ์อักษร 

(C1) 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่ม
โรค 2 กลุ่มอายุ ที่
ได้รับการวินิจฉัย

ระยะประคับประคอง 
(Z51.5)  

 
(A) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับการทำ Advance 
Care Planning (ACP) 
เป็นลายลักษณ์อักษร 

  
 

(C1/A) X 100 

หมายเหตุ 

เมืองสตลู 65 77 84.42 

รวมข้อมูล
จากทุก

อำเภอโดยไม่
ตัดผู้ป่วยซ้ำ 

ควนโดน 20 28 71.43 

ควนกาหลง 36 39 92.30 

ท่าแพ 14 15 93.33 

ละง ู 53 67 79.10 

ทุ่งหว้า 17 29 58.62 

มะนัง 19 19 100 

ภาพรวมจังหวัด 224 274 81.75 
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อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63)  

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 
2 กลุ่มอายุ ที่ได้รับการ

วินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Z51.5) 

และ มีการทำ (ACP) 
เป็นลายลักษณ์อักษร 

(C1) 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่ม
โรค 2 กลุ่ มอายุ ที่
ได้รับการวินิจฉัย

ระยะประคับประคอง 
(Z51.5)  

 
(A) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับการทำ Advance 
Care Planning (ACP) 
เป็นลายลักษณ์อักษร 

  
 

(C1/A) X 100 

หมายเหตุ 

เมืองสตูล 14 29 48.28 รวมข้อมูล
จากทุก
อำเภอโดยไม่
ตัดผู้ป่วยซ้ำ 

ควนโดน 7 7 100 
ควนกาหลง 13 13 100 

ท่าแพ 12 12 100 
ละงู 26 26 100 

ทุ่งหว้า 15 15 100 

มะนัง 13 13 100 
ภาพรวมจังหวัด 100 115 92.57 
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4. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองต่อเนื่องที่บ้าน  

อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2562 

หมายเหตุ 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่ม
โรค 2 กลุ่มอายุ ที่

ได้รับการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง 

(Z51.5) และ มีการ
ดูแลแบบ

ประคับประคอง
ต่อเนื่องที่บ้าน 

(C2) 

จำนวนผู้ป่วย 4 
กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ 
ที่ได้รับการวินิจฉัย

ระยะ
ประคับประคอง 

(Z51.5)  
(A) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่
มีการดูแลผู้ป่วย

แบบ
ประคับประคอง
ต่อเนื่องที่บ้าน 

 (C2/A) X 100 

เมืองสตูล 71 77 92.20 

รวมข้ อมู ล
จ า ก ทุ ก
อำเภอโดย
ไม่ตัดซ้ำ 

ควนโดน 21 28 75 
ควนกาหลง 30 39 76.92 
ท่าแพ 14 15 93.33 
ละงู 60 67 89.50 
ทุ่งหว้า 29 29 100 
มะนัง 11 19 57.89 

ภาพรวมจังหวัด 236 274 86.13 
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อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63) 

หมายเหตุ 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่ม
โรค 2 กลุ่มอายุ ที่

ได้รับการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง 

(Z51.5) และ มีการ
ดูแลแบบ

ประคับประคอง
ต่อเนื่องที่บ้าน 

(C2) 

จำนวนผู้ป่วย 4 
กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ 
ที่ได้รับการวินิจฉัย

ระยะ
ประคับประคอง 

(Z51.5)  
 
 

(A) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่
มีการดูแลผู้ป่วย

แบบ
ประคับประคอง
ต่อเนื่องที่บ้าน 

 
 
 

 (C2/A) X 100 

เมืองสตูล 19 29 65.51 

รวม ข้ อมู ล
จ า ก ทุ ก
อำเภอโดย
ไม่ตัดซ้ำ 

ควนโดน 7 7 100 
ควนกาหลง 9 13 69.23 

ท่าแพ 12 12 100 
ละงู 26 26 100 

ทุ่งหว้า 11 15 73.33 

มะนัง 11 13 84.61 
ภาพรวมจังหวัด 95 115 82.60 
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4 สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ 
ความสำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

ความพร้อมของเครือข่าย รพช./ รพ.สต. ในเรื่องความรู้ดูแลแบบประคับประคอง อุปกรณ์เครื่องมือใช้

กับผู้ป่วยที่บ้านไม่เพียงพอ essential strong opioids แต่ละ รพช. ไม่ครบ 

 

5 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

เครื่องมืออุปกรณ์ใช้ที่บ้านไม่เพียงพอ งบประมาณอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ดูแล
ผู้ป่วยที่บ้าน 

ความรู้ของบุคลากรทุกคนที่ดูแลผู้ป่วยประคับประคอง  
เนื่องจากงบประมาณอบรมจำกัดผู้รับผิดชอบงานโดยตรง
ได้เข้าอบรมก่อน 

หน่วยรับตรวจประสานหรือจัดให้มีการอบรม
ความรู้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

รพช.จัดให้มียา essential strong opioids ให้เพียงพอ นโยบายให้ รพ. ทุกระดับ มียาเพียงพอ 

รพจ./รพช.บางแห่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักหลายงาน สนับสนุนการบริหารจัดการเวลา แต่ละ รพ.  
 
6 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

- ทุก รพช.ควรจัดให้มียา strong opioids (long acting)  

- พยาบาลผู้รับผิดชอบงาน…palliative…care…ควร full…time…เพ่ือติดตามดูแลผู้ป่วยรายกรณีได้

ทันเวลา…ประสานเชื่อมโยงเครือข่าย และปรับปรุงพัฒนางาน PC 

 - ควรบรรจุหลักสูตรดูแลประคับประคองสอนนักเรียนแพทย์ นักเรียนพยาบาล 

 
 ผู้รายงาน..นางเนตรนภา  เทพชนะ 

                  พยาบาลวิชาชพีชำนาญการ 
              โทร  091-4615914 

E-mail nathnapa2551@yahoo.com 



 

 

 

 
 

 
 

 

2 สาขา 
(สูติกรรม) 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

2 สาขาหลัก 
(สูติกรรม) 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ  

1.1 จำนวนมารดาคลอดท้ังหมดในจังหวัด รพช/รพท. (NL+ C/S + F/E + V/E) 
1.2 อัตราส่วนการตายของมารดาไทย 
1.3 อัตรามารดาคลอดก่อนกำหนด 
1.4 อัตรามารดาคลอดก่อนกำหนดในกลุ่มที่ได้รับการรักษา 
1.5 มีการวิเคราะห์สถานการณ์ผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่เพ่ิมขึ้นโดยใช้ Robson ten group classification 
1.6 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S, M1, M2, F1,  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอดมาตรฐาน   > 80% 

 
2. สถานการณ์ 

2.1 จำนวนมารดาคลอดท้ังหมดในจังหวัด รพช/รพท. (NL+ C/S + F/E + V/E)  จำนวนมารดาคลอด 
ทั้งหมดในจังหวัดไตรมาสแรก   =  901   ราย  ………แนวโน้มการคลอดในรพช.ลดน้อยลง… 

2.2 อัตราส่วนการตายของมารดาไทย  ตค.-ธค..62    ไม่มีมารดาตาย   มีการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการ 
ดูแล ตั้งแต่การคัดกรอง  การส่งต่อ  ทำ Standing  Order  มารดาในกลุ่มเสี่ยง PPH   PIH  Preterm และ
ร่วมกับอายุรแพทย์ในการนำแนวทาง Sepsis  มาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยสูติกรรม    ประกันเวลาในการส่งผู้ป่วย
ผ่าตัดฉุกเฉิน   เพ่ิมการStand by ศัลยแพทย์ในรายที่มีภาวะเสี่ยงสูงในการทำผ่าตัด  Conference  case 
ร่วมกัน   ทำให้อัตราส่วนการตายมารดาไทย = 0  

2.3 อัตรามารดาคลอดก่อนกำหนด  (เพ่ิมการวัดความยาวปากมดลูกในกลุ่มประวัติคลอดก่อนกำหนด) ปี  
61-62 มีการใช้ยา Proluton ในกลุ่มประวัติคลอดก่อนกำหนดจำนวน 6 ราย และคลอดครบกำหนดจำนวน 5 
ราย  แต่ใน ช่วง ม.ค.62-ส.ค.62 ไม่มียาเนื่องจากขาดตลาด  อัตราการคลอดก่อนกำหนด =  6.77 % อัตรา
การคลอดลดลงเล็กน้อย    

2.4 มีการวิเคราะห์สถานการณ์ผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่เพ่ิมขึ้นโดยใช้ Robson ten group classification 
มีการเก็บข้อมูล ส่งภายในเขตวิเคราะห์  

2.5 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S, M1, M2, F1,  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอดมาตรฐาน> 80% 
ประเมินปีละครั้ง………………. 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 

3.1.1 อัตราส่วนการตายของมารดาไทย 
 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.ระบบบริการ  (Service delivery) 1.การจัดบริการครอบคลุมทั้งจังหวัด มี Staning Order 

ทุกโรคสำคัญ  มีบริการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงใน 
รพช. /รพท. 
2.ระบบ seamless  refer  
3.ระบบติดตามเยี่ยม CASE เสี่ยง ของแต่ละพ้ืนที่ 

2.ก ำ ลั ง ค น ด้ า น สุ ข ภ า พ     (Health 
workforce) 

กำลังคนเหมาะสม   มีการมอบหมายสูติแพทย์รับผิดชอบ
ในแต่ละอำเภอ     
เยี่ยมเสริมพลังจาก รพท. รพช. และรพ.สต. 
ส่งพยาบาลใหม่ฝึกทักษะคลอด ใน รพท. 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้าน
สุขภาพ (Health information system)  

เชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางระบบไลน์   , Google  drive ใน
การดูแลต่อเนื่อง   และส่งต่อข้อมูล 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยา
แ ล ะ เว ช ภั ณ ฑ์ ที่ จ ำ เป็ น  (Access to 
essential medicine) 

มีระบบการเตรียมความพร้อมของยา / สำรองยาที่จำเป็น  

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้าน
สุขภาพ (Financing) 

มีการสนับสนุน IUD /  Norplant  มารดากลุ่มเสี่ยง (จาก
เขตบริการสุขภาพที่12 

6.ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) ผู้นำองค์กรสนับสนุน  ในการดำเนินการ จัดประชุม  
conference dead  case / near  miss 
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3.1.2 อัตรามารดาคลอดก่อนกำหนด 
หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) จัดระบบบริการครอบคลุมทุกพ้ืนที ่มี CPG   
มีการวัดความยาวปากมดลูกเฉพาะในกลุ่มที่มีประวัติ
การคลอดก่อนกำหนด  

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) กำลังคนเหมาะสม    
3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางระบบไลน์   , Google  
drive ในการดูแลต่อเนื่อง   และส่งต่อข้อมูล 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและ
เ ว ช ภั ณ ฑ์ ที่ จ ำ เ ป็ น  (Access to essential 
medicine) 

ในรพช. ไม่มียา สำหรับมารดาที่มีประวัติคลอดก่อน
กำหนด  ต้องส่งมารับยา รพท. 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

ไม่มีงบสนับสนุนด้านยา  

6.ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) ผู้นำองค์กรสนับสนุน  ในการดำเนินการ 

 
 

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
3.2.1 จำนวนมารดาคลอดท้ังหมดในจังหวัด รพช/รพท. (NL+ C/S + F/E + V/E) 
 

 
 
 
 

ข้อมูลรายอำเภอ ตค.62 พย.62 ธค.62 รวมไตรมาส 1 (3 เดือน) 

เมืองสตูล 256 220 205 681 
ควนโดน 11 4 6 21 

ควนกาหลง 10 13 16 39 

ท่าแพ 7 3 10 20 
ละง ู 25 34 29 88 

ทุ่งหว้า 15 9 9 33 

มะนัง 9 5 5 19 
ภาพรวมจังหวัด 333 288 280 901 
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3.2.2 อัตราส่วนการตายของมารดาไทย 

อำเภอ 

อัตราส่วนการตายของมารดาไทย / แสนเกิดมีชีพ 

ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
เมืองสตูล 0 2 ราย 1 ราย 2ราย 2 ราย 

ควนโดน 0 0 0 1ราย 1 ราย 

ควนกาหลง 0 0 0 0 0 
ท่าแพ 0 0 0 0 0 

ละง ู 0 0 1ราย 0 0 
ทุ่งหว้า 0 0 0 0 0 

มะนัง 0 0 0 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 0 45.70/
แสน 

24.55/
แสน 

81.19/
แสน 

81.35/แสน 

 
ปีงบประมาณ 2563 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 
1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63 

A B อัตรา/ร้อยละ 
อัตราส่วนการตาย
ของมารดาไทย 
 34/แสน 

(เขต
สุขภาพ

12) 

เมืองสตูล 0 681 0 

ควนโดน 0 21 0 

ควนกาหลง 0 39 0 
ท่าแพ 0 20 0 

ละง ู 0 88 0 
ทุ่งหว้า 0 33 0 

มะนัง 0 19 0 

ภาพรวมจังหวัด 0 901 0 
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3.2.3 อัตรามารดาคลอดก่อนกำหนด 

ภาพรวมจังหวัด 

ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
3.7 4.46 5.16 6.48 ลดลง10% 258/3854 6.69 

 

 
ปัญหา 

- ไม่มี..การใช้ยาลดการคลอดก่อนกำหนดใน รพช.   ต้องส่งต่อมารับยาที่ รพท.  
- การใช้แนวทางการป้องกันโดยการให้ความรู้ ไม่ครอบคลุมทุก รพช/รพ.สต   
- กลุ่มที่คลอดก่อนกำหนดในปี 2562 เป็นกลุ่มที่มีปัญหา PROM ร่วมด้วย ร้อยละ 72.6  
- การดำเนินงานป้องกันโดยการใช้ยา proluton ในช่วง มค.62-สค.62 ขาดความต่อเนื่อง จากยาขาดตลาด 

ข้อเสนอแนะ 
- ขยายบริการ Transvaginal Cervical Length  ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเสี่ยง / รพช. สามารถเปิด 

ให้บริการได ้
- การดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม   ประชาสัมพันธ์ในหอกระจายข่าว     ร่วมติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง 

 
 
 

 

ปีงบประมาณ 2563 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 
1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63 

A B ร้อยละ 

อัตรามารดาคลอด
ก่อนกำหนด 
 

 

เมืองสตูล 53 681 7.8 
ควนโดน 0 21 0 

ควนกาหลง 2 39 5.13 
ท่าแพ 0 20 0 

ละง ู 5 88 5.68 

ทุ่งหว้า 0 33 0 
มะนัง 1 19 5.26 

ภาพรวมจังหวัด 61 901 6.77 
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3.2.4 มีการวิเคราะห์สถานการณ์ผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่ เพ่ิมขึ้นโดยใช้  Robson ten group 

classification 

อำเภอ 

มีการวิเคราะห์สถานการณ์ผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่เพ่ิมขึ้น 
โดยใช้ Robson ten group classification 

ปีงบประมาณ  

2561 2562 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 1,246 1,246 100 1,203 1,203 100 
ควนโดน - - - - - - 

ควนกาหลง - - - - - - 
ท่าแพ - - - - - - 
ละง ู 56 56 100 64 64 100 
ทุ่งหว้า    - - - 
มะนัง    - - - 
ภาพรวมจังหวัด 1ม302 1ม302 100 1,267 1,267 100 

3.2.5 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S, M1, M2, F1,  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอด 
มาตรฐาน > 80% 

อำเภอ 

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S, M1, M2, F1,  ทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน  
การคลอดมาตรฐาน > 80% 

ปีงบประมาณ  
2561 2562 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล - - 100 

ประเมิน  1   ครั้ง/ปี 
ผ่านการประเมินทุกรพ.   100 % 

ควนโดน - - 100 

ควนกาหลง - - 100 

ท่าแพ - - 100 
ละง ู - - 100 

ทุง่หว้า - - 100 
มะนัง - - 100 

ภาพรวมจังหวัด - - 100 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

2 สาขา 
(กุมารเวชกรรม) 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

สาขาแม่และเด็ก 
(กุมารเวชกรรม) 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ  

1.1 อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน – 5 ปี บริบูรณ์   ลดลงร้อยละ 10 
2. สถานการณ์ 

2.1 อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน – 5 ปี บริบูรณ์ ภาพรวมในจังหวัดสตูลในปีงบประมาณ  
2559 และ 2560=0 ป๊งบประมาณ2561,2562=0.14%,0.2% ตามลำดับ  ในปีงบประมาณ2563 ยังไม่มี
เสียชีวิต 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 
3.1.1 อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน – 5 ปี บริบูรณ์  (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building  

Blocks ภาพรวมจังหวัด) 
หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) พัฒนาการการดูแลวิกฤตโรคปอดบวมเพ่ิม picu 4 เตียง
และการดูแลโรคปอบบวมกึ่งวิกฤตลดการใส่ท่อช่วยใจใน
โรงพยาบาลสตูล 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) ไม่มีพยาบาลเฉพาะทางเด็กวิกฤตเด็ก มีกุมารแพทย์
โรงพยาบาลสตูล 4 คนและโรงพยาบาลละงู 1 คน 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้าน
สุขภาพ (Health information system)  

-ข้อมูลHDC 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและ
เว ช ภั ณ ฑ์ ที่ จ ำ เป็ น  (Access to essential 
medicine) 

เครื่องช่วยหายใจ hight frequency 
Hight flow nasal canular 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ / กลไกการคลังด้าน
สุขภาพ (Financing) 

- 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) คณะกรรมการservice plan จังหวัดและเขต12 

 

 



SATUN  HOSPITAL 

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
3.2.1 อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน – 5 ปี บริบูรณ์  

ข้อมูลจากพื้นที่ 

อำเภอ 
 

อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน – 5 ปี บริบูรณ์ 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
เมือง 0.44 0.41 0.25 

ควนโดน - - 0 

ควนกาหลง - - 0 
ท่าแพ - - 0 

ละง ู - - 0 
ทุ่งหว้า - - 0 

มะนัง - - 0 

ภาพรวมจังหวัด 0.44 0.41 0.09 

 

อำเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน – 5 ปี บริบูรณ์  
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 0 (0/411) 0 (0/620) 0.23 (2/855) 542 2 0.37 

ควนโดน 0 (0/65) 0 (0/64)  0 (0/83) 69 1 1.45 
ควนกาหลง 0 (0/148) 0 (0/127) 0.55 (1/181) 111 0 0 

ท่าแพ 0 (0/233) 0 (0/245) 0 (0/300) 197 0 0 

ละง ู 0 (0/142) 0 (0/323) 0 (0/331) 237 0 0 
ทุ่งหว้า 0 (0/55) 0 (0/83) 0 (0/131) 105 0 0 

มะนัง 0 (0/104) 0 (0/116) 0 (0/195) 226 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 0 (0/1,158) 0 (0/1,578) 0.14 (3/2,076) 1,487 3 0.2 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 
ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63 

A B ร้อยละ 

อัตราป่วยตายโรค
ปอดบวมใน เด็ก1
เดือน-5ปีบริบูรณ ์ 
 ลดลง10% 

 

เมือง 0 247 0 

ควนโดน 0 54 0 
ควนกาหลง 0 21 0 

ท่าแพ 0 52 0 

ละง ู 0 88 0 
ทุ่งหว้า 0 44 0 

มะนัง 0 136 0 

ภาพรวมจังหวัด 0 642 0 
 

3 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
- สนับสนุนให้มีการใช้ non invasive ventilatorในโรงพยาบาลชุมชนที่มีกุมารแพทย์ 
6  นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

. 
 

                                           ผู้รายงาน     มาลัย  หวันเก 
                                                         พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ 

                                                       โทร 0895951993 
                                                         E-mail mureena_mu@hotmail.com 

 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา โรคไม่ติดต่อ :  
ความดัน เบาหวาน 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 

จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   
สาขา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) 

(DM/HT) 
1. ประเด็นการตรวจราชการ  

1.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้  ≥40% 
1.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ≥50% 
1.3 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ 

และหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ ร้อยละ 80 
1.4 สภาพบริการแต่ละเขตผ่านเกณฑ์ NCD clinic plus > 60% 

2. สถานการณ์ 
         จังหวัดสตูลเตรียมพร้อมเพ่ือเฝ้าระวัง และควบคุมโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยการเร่งรัดคัดกรอง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือหากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยเพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยได้เข้าใจถึงวิธีการควบคุมโรคโดย
เริ่มดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสแรกเพ่ือจะได้ดำเนินกิจกรรมการควบคุม การปรับปรับเปลี่ยน ในไตรมาสต่ อไป  
จากข้อมูล HDC วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2563 พบว่า จังหวัดสตูลมีอัตราการคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 
35 ปีขึ้นไป ได้ร้อยละ โดยมีจำนวนเป้าหมายในการคัดกรองเบาหวาน 110,344 จำนวน  คน ได้รับการคัด
กรอง  จำนวน  91,104คน เท่ากับร้อยละ82.56  อัตราการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 35 
ปีขึ้นไป จำนวนเป้าหมาย95,477  คน ได้รับการคัดกรอง จำนวน 79,388 คน เท่ากับร้อยละ 83.15 ซึ่งจาก
ข้อมูลยังพบอัตราการคัดกรองยังต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด คือมากกว่าร้อยละ 90  ซึ่งจากการสอบถามข้อมูล
พบว่ายังอยู่ ระหว่างการลงบันทึกข้อมูล  จำนวนและอัตราการผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลงจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปี 2562 จาก ร้อยละ 1.46 เป็น ร้อยละ  0.68   มีการจัด
อบรม นสค เพ่ือให้ความรู้ อสม . ในการติดตามกลุ่มเสี่ยง  อัตราการเกิดผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ จาก
การติดตาม จากกลุ่มเสี่ยง ใน ปี 2562 ลดลง  จากร้อยละ 5.47เป็น ร้อยละ 1.93   โดยมีการติดตามวัดความ
ดันที่บ้าน เพ่ิมขึ้นจากปี 2562  จากร้อยละ  27.56 เป็นร้อยละ  35.56  จำนวนเป้าหมายผู้ป่วยเบาหวาน 
11,135 คน ได้รับการระดับน้ำตาลสะสมคิดเป็นร้อยละ 47.66   ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ร้อยละ 14.75 ซ่ึง
ผลการควบคุม ยังต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ปี 2563 
โดยมีจำนวนเป้าหมายผู้ป่วยจำนวน  26,828 ราย ได้รับการวัดความดันติดต่อกัน 2 visit  คิดเป็นร้อยละ 
32.30 ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 17.29  มีการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อฟื้นฟูและเพ่ิงองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับ แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง และจัดทำ CPG การดูแลผู้ป่วย ทั้งจังหวัด 
เมื่อวันที่ 28-29  มกราคม 2563  
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3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.Service delivery DM/HT : มี คลินิก DM/HT ในทุก รพ.สต โดยใช้มาตรฐาน ของ NCD 
คุณภาพ 
แต่ยังขาดแพทย์ออกตรวจในบาง รพ.สต. มีการพัฒนาแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยและ พัฒนาระบบการส่งต่อ  

2.Health  Workforce  DM/HT :  รพ.ละงู และ รพ.มะนัง ยังขาด Case  manager 
มีการพัฒนาศักยภาพ ผู้รับผิดชอบงาน ประกอบโดยแพทย์ เภสัชกร 
และพยาบาล ในวันที่  28-29  มกราคม 2563  
 

3. Information -HDC report โดยมีการจัดตั้ งคณะกรรมการ IT ระดับจังหวัด เพ่ือ
ตรวจสอบ และ เป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูล 
- มีการจัดประชุม NCD board  เพ่ือ เคลียร์ข้อมูล ของแต่ละพ้ืนที่ มี
การส่งต่อข้อมูลระหว่างเครือข่าย เพ่ือการตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลที่
ถูกต้อง  

4. Medication product 
vaccine and  Technology 

มีเครื่อง Fundus camera  4 เครื่อง    
         -  รพ.สตูล  2 เครื่อง 
         - รพ.ละงู  1  เครื่อง 
         -  รพ.ท่าแพ   1  เครื่อง  
    เดื อน  มิ ถุ น ายน  รพ .สตู ล  ได้ รั บบริจ าค เครื่ อง  ABI จาก  งบ
ประกันสังคม 

5. Financing : PPA ,งบ สปสช.  ประกันสังคม  
6. Leading / Governance NCD board จังหวัด มีการวางแผนและติดตาม 

7. Participation : การมีส่วนร่วมของเครือข่าย อสม  ในการวัดความดันที่บ้าน และการ
ให้บริการ ในคลินิก NCD  clinic  
: การมีส่วนร่วม  ของภาคีเครือข่าย โดยการของบ กองทุนตำบล เพื่อทำ
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกลุ่มเสี่ยง  
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
      3.2.1  ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้  ≥40% 

อำเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ ≥40% 

ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 10.49 25.11 29.80 24.31 19.90 4,392 930 21.18 

ควนโดน 22.92 26.12 20.67 12.92 13.29 889 151 16.99 
ควนกาหลง 11.74 19.06 24.37 22.11 19.87 1,159 203 17.52 

ท่าแพ 16.77 17.55 25.91 25.34 16.03 979 143 14.61 

ละง ู 11.55 17.68 20.15 7.39 19.29 2,211 475 21.48 
ทุ่งหว้า 7.77 5.09 22.77 15.84 9.71 752 89 11.84 

มะนัง 8.20 17.65 29.41 34.68 38.39 720 270 37.5 
ภาพรวมจังหวัด 12.18 20.39 25.56 20.00 19.39 11,102 2261 20.37 

 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 
ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63 

A B ร้อยละ 
ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่ควบคุมได้ 

≥40% 

เมืองสตูล 4,358 723 16.59 

ควนโดน 929 154 16.58 
ควนกาหลง 1,142 160 14.01 

ท่าแพ 989 112 11.32 

ละง ู 2,232 264 11.83 
ทุ่งหว้า 767 65 8.47 

มะนัง 718 164 22.84 

ภาพรวมจังหวัด 11,135 1,642               14.75 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
- การเคลียร์ฐานประชากร อย่างสม่ำเสมอ  
- การขาดทักษะ ในการ empowerment  
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ข้อเสนอแนะ 
- การประเมิน และติดตามทักษะในการดูแลตนเองของผู้ป่วย อย่างสม่ำเสมอ  
- การวิเคราะห์ ระบบการจัดระบบริการ เพ่ือตอบสนอง ผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม  

 
3.2.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ≥50% 

อำเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ≥50% 

ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

เมืองสตูล 7.44 9.22 15.54 25.37 28.52 9,735 2,420 24.86 
ควนโดน 8.46 10.92 28.89 36.00 35.13 2,757 1,128 40.91 

ควนกาหลง 8.57 9.61 12.84 37.46 28.56 2,630 828 31.48 

ท่าแพ 17.08 23.88 31.47 37.28 42.03 2,902 1,161 40.01 
ละง ู 17.37 23.92 27.38 29.21 37.60 5,488 2,128 38.78 

ทุ่งหว้า 4.79 6.84 25.41 27.95 39.54 2,217 995 44.88 

มะนัง 4.56 7.76 14.44 20.00 48.16 1,660 982 59.16 
ภาพรวมจังหวัด 10.47 13.74 21.44 29.54 34.48 27,389 9,642 35.2 

 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63 
A B ร้อยละ 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงที่ควบคุมได้ 

≥50% 

เมืองสตูล 9,397 1,005 10.63 

ควนโดน 2,728 846 30.41 
ควนกาหลง 2,568 362 14.10 

ท่าแพ 2,918 765 26.22 
ละงู 5,346 963 18.01 

ทุ่งหว้า 2,199 394 17.92 

มะนัง 1,618 303 18.73 
ภาพรวมจังหวัด 26,828 4,638      17.29            
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ปัญหา/อุปสรรค  
-  การขาดนัด การทานยาไม่สม่ำเสมอ   ในกลุ่มผู้ป่วย 
- กลุ่ม poor control  ไม่ได้รับการทำ HMBP ทุกราย เพ่ือปรับการรักษาที่เหมาะสม  

ข้อเสนอแนะ 
- คืนข้อมูลให้เครือข่าย ติดตามผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา อย่างต่อเนื่อง  
- จัดทำแนวทางการส่งต่อ / แนวทางการดูแลผู้ป่วย ทั้งจังหวัด  

 
3.2.3 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ ร้อยละ 80 

อำเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ ร้อยละ 80 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 92.20 94.80 93.23 71.93 70.58 4,040 3,436 85.05 
ควนโดน 94.10 94.88 95.93 77.44 75.29 1,188 1,098 92.42 

ควนกาหลง 96.61 95.41 96.44 75.83 65.04 1,028 949 92.32 

ท่าแพ 94.47 96.35 98.65 81.98 79.42 1,313 1,105 84.16 
ละง ู 94.99 94.76 98.04 69.15 87.90 2,079 1,820 87.54 

ทุ่งหว้า 97.38 96.53 97.99 84.03 77.39 1,000 877 87.7 

มะนัง 96.71 91.96 95.50 88.27 82.31 685 631 92.12 
ภาพรวมจังหวัด 94.31 94.99 95.83 75.75 75.96 11,333 9,916 87.5 

 
 
 
 
. 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

ปีงบประมาณ 2563 
1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63 

A B ร้อยละ 
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk) 

≥ 80% 

เมืองสตูล 3,896 3,021 77.54 

ควนโดน 1,157 835 72.17 

ควนกาหลง 980 736 75.10 
ท่าแพ 1,259 893 70.93 

ละงู 2,041 1,169 57.28 

ทุ่งหว้า 987 634 64.24 
มะนัง 639 513 74.03 

ภาพรวมจังหวัด 1,1013 7,801       70.83 
 

 
3.1.4 สภาพบริการแต่ละเขตผ่านเกณฑ์ NCD clinic plus  
 

อำเภอ 

สภาพบริการแต่ละเขตผ่านเกณฑ์ NCD clinic plus > 60% 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 (1 ตุลาคม 62 – 31 มกราคม 63) 
อัตรา/ร้อยละ อัตรา/ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน  

เมืองสตูล 53.8 41.8 

ยังไม่มีข้อมูล เนื่องจากอยู่ระหว่างการประเมิน 
และกำหนดส่งผลการประเมิน 20/2/63 

 

ควนโดน 47.8 39.2 
ควนกาหลง 43.4 30.8 

ท่าแพ 40.2 30.2 

ละง ู 63.4 36.4 
ทุ่งหว้า 48.6 28 

มะนัง 38.6 36 
ภาพรวมจังหวัด 47.97 34.62 

 
***** ประเมินปีละ 1 ครั้ง**** 
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4. ประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ 
ความสำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) (ภาพรวมของ สาขา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : DM HT) 

- โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นนโยบาย ของแต่ละอำเภอ  เพ่ือการ
ขับเคลื่อน ในการพัฒนาการดูแล ประชาชน ให้ครอบคลุม ทุกกลุ่ม  
 
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (ภาพรวมของ สาขา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : DM HT)     
     -  วัฒนธรรม  วิถีชีวิตของชุมชน  
     -  การคืนข้อมูล เพ่ือการพัฒนา โดย system  manager 
     
6. ข้อเสนอแนะ (ภาพรวมของ สาขา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : DM HT) 

- สนับสนุนหลักสูตร การอบรม System manager  ให้กับผู้รับผิดชอบงาน ในระดับอำเภอและ    
โรงพยาบาล 
     -   สนับสนุนหลักสูตร Case manager    Dm  /HT  ให้มีอย่างต่อเนื่อง  
     -    ควรมีการวิเคราะห์ ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  โดย System  manager ของแต่ละอำเภอ 
     -   พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการตนเอง  การวางแผนจำหน่าย 
7.นวัตกรรม  

- โปรแกรม  (ความ) ดัน  (เบา) หวาน แปลผลทันใจ  ของ  รพ.มะนัง  
- ถุงผ้า ใส่ยา กันลืม  ของ  รพ.ควนกาหลง ช่วยเพิ่มผลลัพธ์ การควบคุมความดันโลหิต  

 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา ศัลยกรรม 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

สาขา ศัลยกรรม 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
1.1 ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ  
1.2 ร้อยละของผู้ป่วยทีเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ   
1.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน 
1.4 ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วย ภาวะขาดเลือดที่ขา 
1.5 ร้อยละของการส่งต่อผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่ง (Appendectomy) ใน รพ. ตั้งแต่ M2 ลงไป  refer out ไป  

รพศ./ รพท.  
2. สถานการณ์   

2.1 รอ้ยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ  
ไส้ติ่งอักเสบเป็นโรคฉุกเฉินที่พบมาเป็นอันดับ 1  ของสาขาศัลยกรรม เฉลี่ย 37 รายต่อเดือน โดยรับ 

การส่งต่อจาก รพช. ร้อยละ 100 เนื่องจากไม่มีศัลยแพทย์  จากข้อมูลปี 63 (ต.ค.62-ธ.ค.63) พบอัตราการ
แตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ ร้อยละ 16.04  แยกเป็นแตกในเขตอำเภอเมือง  ร้อยละ 61.54   รพช.ร้อยละ 
38.46  สาเหตุการแตก   

- Delay Presentation ร้อยละ  61.54   แยก อำเภอเมืองร้อยละ 75    รพช.ร้อยละ 25 
- Miss Diagnosis ร้อยละ 38.46  แยก อำเภอเมืองร้อยละ 40    รพช.ร้อยละ 60          

2.2 ร้อยละของผู้ป่วยทีเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ   
จากข้อมูลไตรมาสแรกของปี 63  ไม่พบการเสียชีวิตจากการปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ  คิดเป็นร้อยละ 0 

2.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน 
ข้อมูลไตรมาสแรกของปี 63 มีข้อมูลผู้ป่วยตัดขาจากภาวะขาดเลือดที่ขา 1 ราย ไมพ่บผู้ป่วยเสียชีวิต   

คิดเป็นร้อยละ 0   
2.3 ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วย ภาวะขาดเลือดที่ขา 

ข้อมูลผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขา ที่เข้ารับการรักษาใน รพ.สตูลไตรมาสแรกของปี 63 พบเพียง 1 ราย  
และได้รับการตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้า คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งสาเหตุการตัดขาในโรงพยาบาลสตูลร้อยละ 
78.5 มาจาก Infection DM Foot  ร้อยละ 14.28  มาจาก Trauma และ 7.17 จากภาวะขาดเลือดที่ขา ซึ่ง
จากการทบทวนผู้ป่วยมีภาวะโรคร่วม คือ CA LN และ HT 

2.4 ร้อยละของการส่งต่อผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่ง (Appendectomy)ใน รพ. ตั้งแต่ M2 ลงไป  refer out ไป     
รพศ./ รพท.  

ร้อยละของการส่งต่อผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่ง ใน รพ. ตั้งแต่ M2 ลงไป  refer out ไป รพศ./ รพท.  ร้อยละ 100   
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3. 3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 
     3.1.1 ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ  

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) - . จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภาคประชาชน
ในเรื่องโรคไส้ติ่งอักเสบทั้งจังหวัด  โดยผ่านเสียงตาม
สายชุมชน/ รพ.  จัดมุมสำหรับติดป้ายให้ความรู้ตาม
สถานที่สำคัญเช่น หน้าห้องฉุกเฉิน  ห้องตรวจโรค  
หอผู้ป่วย รวมถึง  โรงเรียน  ชุมชน  
-ขยายการประเมิน Alvarado Score ในผู้ป่วย 
Abdominal pain ทุกรายที่ไม่ทราบสาเหตุชัดเจน 
เพ่ือป้องกัน Miss Dx. 
-มีแนวทางในรายที่อาการไม่ชัด หรือ Alvarado 

score ≤4 

1.คนที่บ้านอยู่ไกล ให้นอน รพ.สังเกตุ อาการ  
2. คนที่บ้านอยู่ใกล้ /สะดวกเดินทาง แนะนำอาการ
สำคัญที่ผู้ป่วยต้องกลับมาพบแพทย์ /.มีระบบติดตาม
ประเมินอาการผู้ป่วยหลังกลับไป Obs อาการที่บ้าน
ทุกราย 
3.มีช่องทางสื่อสารสายด่วน แอพลิเคชั่นไลน์ 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) - รพช. ไม่มีศัลยแพทย์ 
- เพ่ิมสมรรถนะแพทย์จบใหม่ในการประเมิน 
Alvarado Score 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

- มี Line Group Service plane สาขาศัลยกรรมทั้ง
จังหวัด เพื่อประสานงานร่วมกัน 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและ
เวชภัณฑ์ที่จำเป็น (Access to essential 
medicine) 

- CT ,U/S ในผู้ป่วยเด็ก ที่อาการไม่แน่ชัด 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

-ตามสิทธิ 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) -แผนนิเทศติดตามผลงานในพ้ืนที ่
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3.1.2  ร้อยละของผู้ป่วยทีเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ  
หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภาค
ประชาชนในเรื่องการปวดท้อง 5 ภาวะทั้ง
จังหวัด  โดยผ่านเสียงตามสายชุมชน  จัด
มุมให้ความรู้ตามโรงเรียน  ชุมชน    

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) - เพ่ิมสมรรถนะแพทย์จบใหม่ในการ
ประเมินผู้ป่วย 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health 
information system)  

- มี Line Group Service plane สาขา
ศัลยกรรมทั้งจังหวัด เพื่อประสานงาน
ร่วมกัน 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่
จำเป็น (Access to essential medicine) 

- CT ,U/S ในราย ที่อาการไม่แน่ชัด 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

-ตามสิทธิ 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) -แผนนิเทศติดตามผลงานในพ้ืนที่ 

  
3.1.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.ระบบบริการ  (Service delivery) NA 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) - ขาดศัลยแพทย์สาขาหลอดเลือด 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health 
information system)  

NA 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่
จำเป็น (Access to essential medicine) 

NA 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

-ตามสิทธิ 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) -แผนนิเทศติดตามผลงานในพ้ืนที่ 
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 3.1.4  ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าข้ึนมาของผู้ป่วย ภาวะขาดเลือดที่ขา 
หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) NA 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) - ขาดศัลยแพทย์สาขาหลอดเลือด 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

NA 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์
ที่จำเป็น (Access to essential medicine) 

NA 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

-ตามสิทธิ 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) -แผนนิเทศติดตามผลงานในพ้ืนที่ 

 
 
3.1.5 ร้อยละของการส่งต่อผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่ง (Appendectomy) ใน รพ. ตั้งแต่ M2 ลงไป  refer out 

ไป รพศ./ รพท.  100 เนื่องจากไม่มีศัลยแพทย์ 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) NA 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) รพช. ไม่มีศัลยแพทย์ 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health 
information system)  

NA 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่
จำเป็น (Access to essential medicine) 

NA 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

NA 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) NA 
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
3.2.1 ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ  น้อยกว่า ร้อยละ 20 

อำเภอ 

ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอกัเสบ  น้อยกว่า ร้อยละ 20 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 17.15 
(35/204) 

14.29 
(27/189) 

13.25 
(33/249) 

9.04 13.87 122 17 13.93 

ควนโดน 

13.00 
(29/223) 

13.16 
(5/38) 

10.53 
(4/38) 

18.75 9.52 33 4 12.12 

ควนกาหลง 20.93 
(9/43) 

20.41 
(10/49) 

16.33 9.38 24 8 33.33 

ท่าแพ 13.64 
(6/44) 

4.35 
(2/46) 

20.00 11.11 42 6 14.28 

ละง ู 16..67 
(16/96) 

9.78 
(9/92) 

11.63 13.33 61 12 19.67 

ทุ่งไหว้า 23.81  
(5/21) 

37.04  
(10/27) 

10.00 11.54 32 5 15.62 

มะนัง 14.29  
(5/35) 

15.56  
(7/45) 

3.70 0.00 29 3 10.34 

ภาพรวมจังหวัด 14.99 
(64/427) 

15.67  
(73/466) 

13.74  
(75/546) 

11.69 
(54/462) 

11.45 343 55 16.03 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 
1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ   

น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

เมืองสตูล 35 8 22.85 

ควนโดน 9 2 22.22 
ควนกาหลง 8 1 12.5 

ท่าแพ 10 0 0 

ละง ู 12 1 8.33 
ทุ่งหว้า 3 1 33.33 

มะนัง 4 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 81 13 16.04 
 
3.2.2 ร้อยละของผู้ป่วยทีเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วยทีเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ 
 น้อยกว่า ร้อยละ 4 

ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 9.73 
(11/113) 

1.80 
(2/111) 

6.19 
(7/113) 

1.37 
(2/146) 

3.19 
(3/94) 

73 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 9.73 
(11/113) 

1.80 
(2/111) 

6.19 
(7/113) 

1.37 
(2/146) 

3.19 
(3/94) 

73 0 0 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 
 1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.63 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ร้อยละของผู้ป่วยทีเสียชีวิต 
ภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยปวด
ท้องเฉียบพลัน 
 5 ภาวะ น้อยกว่า 

ร้อยละ 4 

เมืองสตูล 21 0 0 

ควนโดน 4 0 0 
ควนกาหลง 2 0 0 

ท่าแพ 1 0 0 

ละงู 4 0 0 
ทุ่งหว้า 3 0 0 

มะนัง 1 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 36 0 0 

 
 
3.2.3 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน  

อำเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะขาดเลือด 
ที่ขาหรือแขน น้อยกว่า ร้อยละ 20 

ปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 2561  2562 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล NA NA 10 
(1/10) 

0 
(0/0) 

0 0 0.00 

ภาพรวมจังหวัด NA NA 10 
(1/10) 

0 
(0/0) 

0 0 0.00 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 
 1 ต.ค.61 – 31 ธ.ค.62 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิต
ภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วย
ภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน 

 

เมืองสตูล 0  0 0 

ควนโดน 1 0 0 
ควนกาหลง 0  0 0 

ท่าแพ 0  0 0 

ละงู 0  0 0 
ทุ่งหว้า 0  0 0 

มะนัง 0  0 0 
ภาพรวมจังหวัด 1 0 0 

 
3.2.4 ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วย ภาวะขาดเลือดที่ขา 

อำเภอ 

ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วย ภาวะขาดเลือดที่ขา  

ปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 2561  2562 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล NA NA 20.00 
(2/10) 

0 
(0/0) 

0 0 0.00 

ภาพรวมจังหวัด NA NA 20.00 
(2/10) 

0 
(0/0) 

0 0 0.00 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 
 1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่
ระดับข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วย 
ภาวะขาดเลือดที่ขา 

 

เมืองสตูล 0 0 0 

ควนโดน 1 1 100 
ควนกาหลง 0 0 0 

ท่าแพ 0 0 0 

ละงู 0 0 0 
ทุ่งหว้า 0 0 0 

มะนัง 0 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 1 1 100 

 
3.2.5 ร้อยละของการส่งต่อผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่ง (Appendectomy) ใน รพ. ตั้งแต่ M2 ลงไป  refer out  
ไป รพศ./ รพท.  

 

อำเภอ 

ร้อยละของการส่งต่อผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่ง (Appendectomy)  
ใน รพ. ต้ังแต่ M2 ลงไป  refer out ไป รพศ./ รพท. 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล - - -  -  -   -   -  
ควนโดน  

 
 

100(223) 

100 
(38) 

100 
(38) 

100 
(32) 

100 33 33 100 

ควนกาหลง 100 
(43) 

100 
(49) 

100 
(49) 

100 24 24 100 

ท่าแพ 100 
(44) 

100 
(46) 

100 
(40) 

100 42 42 100 

ละง ู 100 
(96) 

100 
(92) 

100 
(86) 

100 61 61 100 

ทุ่งหว้า 100 
(21) 

100 
(27) 

100 
(40) 

100 32 32 100 

มะนัง 100 
(35) 

100 
(45) 

100 
(27) 

100 29 29 100 

ภาพรวมจังหวัด 100 
(223) 

100 
(277) 

100 
(297) 

100 
(274) 

100 221 221 100 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 
 1 ต.ค.62 – 31 ม..ค.63 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ร้อยละของการส่งต่อผู้ป่วยผ่าตัด
ไส้ติ่ง (Appendectomy) ใน รพ. 
ตั้งแต่ M2 ลงไป  refer out ไป 
รพศ./ รพท. 

 

เมืองสตูล 0 0 0 

ควนโดน 9 9 100 

ควนกาหลง 8 8 100 

ท่าแพ 10 10 100 

ละงู 12 12 100 

ทุ่งหว้า 3 3 100 

มะนัง 4 4 100 

ภาพรวมจังหวัด 46 46 100 
 
 
 

ปัญหา/อุปสรรค  ภาพรวมสาขาศัลยกรรม 
- ยังขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งจังหวัด 

 
ข้อเสนอแนะ      

- จัดทำแผนการนิเทศชัดเจน 
- มีการทบทวนปัญหาร่วมกันสม่ำเสมอ 
- มีการรายงานผลงานย้อนกลับ 
 
 

          ผู้รายงาน นางสุกัญญา   ยีอาร์ 
                                พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 
         โทร .097-920-9879   . 

                                                   E-mail sukanya_yeear@hotmail.com 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา สุขภาพช่องปาก 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

สาขา สุขภาพช่องปาก 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ  

1.1 ร้อยละของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศสม.ที่จัดบริการ สุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ  
1.2 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นท่ี   

2. สถานการณ์ 
พ้ืนที่จังหวัดสตูล ประกอบด้วย 7 อำเภอ คือ เมือง ควนโดน ควนกาหลง ละงู ท่าแพ ทุ่งหว้า และ

มะนัง  ซึ่งมีเขตการปกครองรวม  575  ตำบล  4,279  หมู่บ้าน 150  เทศบาล  และ 1,371,512  หลังคา
เรือน ประชากรทั้งหมดจากข้อมูลประชากรกลางปี 2558 จากทะเบียนราษฎร์ จำนวน 312,138 คน 
(ประชากรจากระบบรายงาน HDC_ DBPOP  (สถานะ1 และ3 ) ปี 2560 จำนวน 276,538คน)  สถานบริการ
สาธารณสุขในจังหวัดสตูล มีโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 6  แห่ง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล 55  แห่ง และศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)จำนวน 4 แห่ง  หน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดสตูล มีทันต
แพทย์ (รวมลาศึกษาต่อ) จำนวน 45 คน สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร 1: 6,937  ส่วนทันตาภิบาลมีจำนวน 
42 คน ปฏิบัติราชการในโรงพยาบาล จำนวน 16 คน และปฏิบัติใน รพ.สต. จำนวน 22 คน สัดส่วนทันตาภิ
บาลต่อประชากร 1: 7,432 

2.1 จำนวนประชากรทั้งหมด…312,138 …คนจำนวนประชากรสิทธิ์ UC 256,717 …คน 
(ใช้ข้อมูล ประชากรกลางปี ณ วันที่ 1 มิถุนายน 59 )        

2.2 หน่วยบริการสุขภาพช่องปาก 
จำนวนอำเภอ 7   แห่ง จำนวน CUP' 7  แห่ง 
จำนวน ศสม. 4   แห่ง จำนวน รพ.สต. 55 แห่ง 
จำนวนคลินิกทันตกรรม 12  แห่ง รพ.เอกชน 0  แห่ง 

2.3.จำนวนทันตบุคลากรในจังหวัด  
2.3.1 จำนวนทันตแพทย์ทั้งหมด    45 คน สัดส่วนทันตแพทย์ 

ต่อประชากร 
1 : 6,937  คน 

                       ทพ.กสธ. 40 คน ทพ.รัฐอ่ืนๆ        0  คน 
                       ทพ.เอกชน 5 คน จำนวนทันตแพทย์ 

เฉพาะทาง 
   4  คน 
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               2.3.2 จำนวนทันตาภิบาลทั้งหมด    42 คน สัดส่วนทันตาภิบาล 
ต่อประชากร 

1 : 7,432  คน 

                       ทันตาภิบาล ใน สสจ.   4 คน ทันตาภิบาลใน รพ.         16  คน 
                       ทันตาภิบาล ใน สสอ. …    0 คน ทันตาภิบาล  

ใน รพ.สต./ศสม. 
        22  คน      

                     ทันตาภิบาลตำแหน่งนักวิชาการ  …     14 คน 
 

  

                          นิยามของ “นวก.” คือ ทันตาภิบาลที่ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักวิชาการและยังทำงาน
สุขภาพช่องปาก 

2.3.3 จำนวนผู้ช่วยทันตแพทย์ทั้งหมด 6  คน ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
(ในตำแหน่งจพง.ทันต) 

6  คน 

                       ลูกจ้างช่วยงานทันตกรรมในรพ.   14 คน ลูกจ้างช่วยงาน 
ทันตกรรมในรพ.สต. 

0 คน 

2.3.4 จำนวนช่างทันตกรรม 1 คน ร้ อ ย ล ะ รพ .ส ต .ที่ มี
ลูกจ้างช่วยงาน   
ทันตกรรม 

   0 คน 

2.4 ความพร้อมในการให้บริการ ใน รพ.สต./ศสม. 
จำนวนรพ.สต. /ศสม. ที่มีทันต
บุคลากรประจำและมีUnit 

17 แห่ง 
คิดเป็น 

ร้อยละ29.83 

จำนวนรพ.สต. /ศสม. ที่
มีทันตบุคลากรประจำ
และไม่มี หมุนเวียนจาก
ร พ . Unit +(  มี Unit 
บริจาค) 

5 แห่งคิดเป็น 
ร้อยละ8.77 

จำนวนรพ.สต. /ศสม. ที่มีทันต
บุคลากรหมุนเวียนและมUีnit 

7 แห่งคดิเป็น 
ร้อยละ12.28 

จำนวนรพ.สต. /ศสม. ที่
มีทันตบุคลากรหมุนเวียน
และไม่มีUnit 

12 แ ห่ ง คิ ด
เป็ น ร้ อ ย ล ะ
21.05 

จำนวนรพ.สต. /ศสม. ที่ไม่มีทันต
บุคลากรประจำและมีUnit 

0 แห่ง 
 

จำนวนรพ.สต. /ศสม. ที่
ไม่มีทันตบุคลากรประจำ
และไม่มีUnit 

16 แ ห่ ง คิ ด
เป็ น ร้ อ ย ล ะ
28.07 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

3.1  ข้อมูลเชิงปริมาณ  
3.2.1 ร้อยละของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศสม.ที่จัดบริการ สุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ  

(จำนวน รพ.สต. และศสม. ≥ 60%) 
 

อำเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

ร้อยละของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศสม.ที่จัดบริการ สุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ  
(จำนวน รพ.สต.และศสม. ≥ 60%) 

ปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 2561 2562 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

เมืองสตูล 25 35 85 70 20 12 60 
ควนโดน 50 75 75 50 4 4 100 

ควนกาหลง 14.29 42.86 71.43 100 7 6 85.71 
ท่าแพ 66.67 100 100 83.33 6 6 100 

ละง ู 0 0 81.82 63.64 11 10 90.91 

ทุ่งหว้า 28.57 57.14 100 71.43 7 5 71.43 
มะนัง 0 25 100 100 4 3 75 

ภาพรวมจังหวัด 23.73 40.68 86.44 74.58 59 46 77.97 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 
ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63 

A B ร้อยละ 
ร้อยละของ รพ.
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล/ศสม. 
ที่จัดบริการ สุขภาพ
ช่องปากท่ีมีคุณภาพ 

จำนวน รพ.สต.
และศสม. ≥ 

60% 

เมืองสตูล 20 0 0 

ควนโดน 4 0 0 
ควนกาหลง 7 0 0 

ท่าแพ 6 1 16.67 

ละง ู 11 0 0 
ทุ่งหว้า 7 0 0 

มะนัง 4 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 59 1 1.69 
 

3.2.2 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่  ≥ 35%) 

อำเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่  ≥ 35% 

ปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 2561 2562 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยล เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 
เมืองสตูล 16.88 20.01 25.11 32.52 89,762 27,405 30.53 

ควนโดน 20.09 21.45 24.25 26.03 22,318 6,145 27.53 

ควนกาหลง 19.08 17.66 21.35 27.03 30,594 7,693 25.15 
ท่าแพ 27.73 25.37 30.24 34.74 24,311 8,302 34.15 

ละง ู 16.96 13.63 21.60 23.21 59,993 15,954 26.59 

ทุ่งหว้า 24.34 21.59 24.63 27.24 20,716 5,347 25.81 
มะนัง 16.44 19.71 22.09 23.76 16,071 3,825 23.8 

ภาพรวมจังหวัด 18.98 19.00 24.09 28.47 263,765 74,671 28.31 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

ปีงบประมาณ 2563 
1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63 

A B ร้อยละ 

อัตราการใช้บริการ
สุขภาพช่องปากรวม
ทุกสิทธิของ
ประชาชนในพื้นท่ี   

จำนวน รพ.สต.
และศสม. ≥ 

60% 

เมืองสตูล 89,572 20,949 23.39 
ควนโดน 22,299 2,006 9 

ควนกาหลง 30,528 2,867 9.39 

ท่าแพ 24,241 4,446 18.34 
ละง ู 60,144 7,187 11.95 

ทุ่งหว้า 20,614 2,362 11.46 
มะนัง 15,937 1,995 12.52 

ภาพรวมจังหวัด 263,335 41,812 15.88 

 
ปัญหา/อุปสรรค  

- มีการลงบันทึกข้อมูล/ส่งออกข้อมูล น้อยกว่าที่ปฏิบัติงานจริงเนื่องจาก  บุคลากรที่ลงข้อมูล 
ขาดความรู้ความเข้าใจ ทำให้ไม่ลงบันทึกข้อมูล หรือลงข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และบางส่วนลงบันทึก
ข้อมูลไม่ทันเวลา 

- การรายงานระบบข้อมูล(HDC) ไม่เป็นไปตามผลงานที่ปฏิบัติจริงส่งผลต่องบประมาณท่ีจะได้รับ 
น้อยลง ตามไปด้วย 

- ประชากรในพ้ืนที่มารับบริการทางทันตกรรมต่ำกว่าเป้าหมาย (โดยเฉพาะผู้ป่วยรายใหม่) 
- การกระจายทันตาภิบาล ครุภัณฑ์ไม่ครอบคลุมทุกรพ.สต 

ประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ 
ความสำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) (ภาพรวมของสาขา  สุขภาพช่องปาก) 
การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการจัดบริการ  

- ทันตาภิบาลยังไม่ครอบคลุมทุกรพ.สต 
- งานทันตสาธารณสุขไม่ใช่งานนโยบายหลักและไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วน  
- ประเด็นความเสี่ยงสำคัญ อยู่ที่กำลังทันตบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถครอบคลุมการ 

ให้บริการ รวมถึงระบบข้อมูลที่ยังมีการลงบันทึกข้อมูล/ส่งออกข้อมูล น้อยกว่าที่ปฏิบัติงานจริง 
- การลงพ้ืนที่ ติดตามงาน ทำให้มองเห็นประเด็นที่เป็นปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค  

ให้ทีม service plan ระดับจังหวัดนำไปพัฒนาตามสิ่งที่พ้ืนที่เสนอ 
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6. ข้อเสนอแนะ (ภาพรวมของสาขา  สุขภาพช่องปาก) 
- พัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการลงบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- พัฒนาตัวโปรแกรมให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยากซับซ้อน และมีความเชื่อมโยงกัน  
- ควรจัดแบ่งเวลาสำหรับการลงบันทึกข้อมูลหลังการปฏิบัติงาน และให้หน่วยบริการหมั่น

ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งออก ในระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพของจังหวัด (HDC) 
- ควรมีการนิเทศติดตามและช่วยแก้ไขปัญหา จากเขตและส่วนกลาง 
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