
ประชาชนสุขภาพด ีเจ้าหน้าทีม่คีวามสุข ระบบสุขภาพยัง่ยืน

Agenda Based Function Based Area Based

กญัชาทาง
การแพทย์และ
สมุนไพรเพ่ือ
เศรษฐกจิ 

Fast Track

PCC ER คุณภาพ

อสม. ประจ าบ้าน

IMC

ระบบรับยาที่ร้านยา

TB

Smart Hospital

คณะที่ 2 จังหวดัสตูล

5 โรค 5 ระบบ 5 สนับสนุน



Agenda based : กญัชาทางการแพทยแ์ละสมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ 

ประเด็นที ่2 

จังหวัดสตลู เขตสขุภาพที ่12 รอบที ่2/2563

2.1 การเขา้ถงึบรกิารกญัชาทางการแพทย์

2.2 สมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ

2.3 อาหารปลอดภยั ผกัปลอดสารพษิ



2.1 การเขา้ถงึบรกิารกญัชาทางการแพทย์

ตวัชีว้ดั : จ านวนคลนิกิการใหบ้รกิารกญัชาทางการแพทยน์ ารอ่งอยา่งนอ้ยเขตสขุภาพละ 1 แหง่

สถานการณ์ในพืน้ที่
• จังหวดัสตลู มโีรงพยาบาลทีเ่ปิดบรกิาร

คลนิกิกญัชาทางการแพทย์ 2 แห่ง
• รพ.สตลู (ผสมผสาน)
• รพ.ละงู (แผนไทย)

ความกา้วหนา้/ผลการด าเนนิงาน
• รพ.สตลู

• แผนปัจจุบนั  มารับบรกิาร 37 คน 
เขา้เกณฑร์ักษา 27 คน รวมจ่าย
THC 9 ขวด THC:CBD 29 ขวด

• แผนไทย  มารับบรกิาร 2 คน
เขา้เกณฑร์ักษา 2 คน รวมจ่าย
ต ารับศขุไสยาศน์ 20 ซอง

• รพ.ละงู
• มารับบรกิาร 4 คน เขา้เกณฑ์

รักษา 2 คน สง่ตอ่ผูป่้วยไป                          

รพ.หาดใหญ่ และรพ.สตลู

รายการยากญัชาทีม่ใีชใ้นโรงพยาบาล

โรงพยาบาล

THC THC THC:CBD ศขุไสยาศน์ ท าลายพระสเุมรุ แกล้มแกเ้สน้

สตลู รอสนับสนุน
   



ละงู - - -   รอสนับสนุน

ต ารบั

สตลู ละงู
EXP

ไดรั้บ ใชไ้ป ไดรั้บ ใชไ้ป

THC 25 9 - - 25/07/20

THC:CBD 35 29 - - 28/08/20

ศขุไสยาศน์ 300 20 150 - 30/10/20

ท าลายพระสเุมรุ 300 - 150 - 29/08/20

แกล้มแกเ้สน้ 300 - - - 24/09/20



อาการของโรคทีจ่า่ยยา (รพ.สตลู) ผลการรกัษาของผูป่้วย
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ตวัชีว้ดั : จ านวนคลนิกิการใหบ้รกิารกญัชาทางการแพทยน์ ารอ่งอยา่งนอ้ยเขตสขุภาพละ 1 แหง่

ผูม้ารับบรกิารทีค่ลนิกิกญัชายงัมคีอ่นขา้งนอ้ย 
โดยเฉพาะคลนิกิแผนไทย

ปญัหา/
อปุสรรค

ขอ้เสนอ/แนวทางแกไ้ข

รพ.สตลู อยูร่ะหวา่งรอสนับสนุนยากญัชาสูตร 
THC จากสว่นกลาง

• ประสานสว่นกลางเพือ่ขอรับการสนับสนุนเพิม่เตมิ
• สารสกัดกัญชา ขอรับจาก กบรส. สป.
• ต ารับยาแผนไทย ขอรับจากกรมการแพทยแ์ผนไทยฯ 

• สัง่ซือ้จากองคก์ารเภสชักรรม ซึง่มสีารสกัดกัญชาจ าหน่ายทัง้ 3 สตูร

• เพิม่การประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนไดรั้บทราบ
• งานแผนไทยเชือ่มโยงขอ้มลูกบัคลนิกิแผนปัจจบุัน

• กลุม่ผูป่้วยนอนไมห่ลับ วติกกังวล เบือ่อาหาร (ต ารับศขุไสยาศน์)
• กลุม่ผูป่้วย Stroke อัมพฤกษ์ อัมพาต (ต ารับท าลายพระสเุมร)ุ                              

ชว่ยเพิม่การไหลเวยีนเลอืด แกป้วดและคลายกลา้มเนื้อ

2.1 การเขา้ถงึบรกิารกญัชาทางการแพทย์

การท างานเชงิรุก : จงัหวดัสตลู
• อบรมความรูเ้รือ่งกัญชาใหแ้กส่หวชิาชพี และอสม. ไปแลว้ 
• อสม. อยูร่ะหวา่งด าเนนิการลงพืน้ทีส่ ารวจผูป่้วยในชมุชนโดยใช ้

แบบสอบถามในพืน้ทีน่ ารอ่ง ต.คลองขดุ อ.เมอืง



2.2 สมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ

ตวัชีว้ดั : ยาสมนุไพรจากขมิน้ชนัหรอืไพลทีผ่ลติจากเมอืงสมนุไพร 
14 จังหวัด ผลติจากวัตถดุบิปลอดสารพษิรอ้ยละ 100

เป้าหมาย
• เมอืงสมุนไพรเขตสขุภาพที ่12 คอื จงัหวดัสงขลา

2.3  อาหารปลอดภยั ผกัปลอดสารพษิ

ตวัชีว้ดั : โรงพยาบาลอย่างนอ้ย 2 แห่ง /เขตสขุภาพ

เป้าหมาย
• โรงพยาบาลสะบา้ยอ้ย จังหวดัสงขลา
• โรงพยาบาลควนขนุน จังหวดัพัทลุง

จงัหวดัสตลู ไมใ่ชพ่ืน้ทีเ่ป้าหมาย



Function Based

Fast Track 
Trauma,Stroke, ODS

PCC ER คุณภาพ

อสม. ประจ าบา้น

IMC

ระบบรับยาท่ีร้านยา

Smart Hospital

ประชาชนสุขภาพด ีเจ้าหน้าทีม่คีวามสุข ระบบสุขภาพยัง่ยืน



Function 
Based

 สุขภาพตามกลุ่มวัย  : ผู้สูงอายุคุณภาพ

• ส่งเสริมการมีสว่นร่วมกบัภาคีเครอืข่าย คือ 
สสจ. ก ากับติดตาม CM ข้ึนทะเบียนท า care 
plan ร่วมกับท้องถ่ินด าเนินการ LTC

• ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยผลักดันท้องถ่ิน
สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านชมรมผู้สูงอายุ และ
ส่งเสริม Health literacy 

• ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนเน่ืองจาก
สถานการณ์ Covid-19

• บุคลากร CM ขาดการฟื้นฟูความอย่างรูต่้อเน่ือง 
• CM มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานบ่อย

ข้อเสนอแนะ

• เตรียมความพร้อมในการพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน New Normal medical 
service

• จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรฟื้นฟูความรู้อย่างต่อเน่ือง
• ก าหนด Career Path สร้างความก้าวหน้าในการด าเนินงานของทีม CM

สถานการณ์
จ านวนผู้สูงอายุในจังหวัดสตูล 36,284 คน จากประชากรทั้งหมด 322,756 คน เป็นร้อยละ 11.21 

ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ADL จ านวน 26,088 คน เป็นร้อยละ 71.90 
• มีต าบลที่มีระบบ Long Term Care ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 80 ) เป็นร้อยละ 88.88 (32/36)
• ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan (ร้อยละ 80) เป็นร้อยละ 87.64
• ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมพงึประสงค์ (ร้อยละ 60) เป็นร้อยละ 14.58
• จ.สตูล มีผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองภาวะสมองเสือ่ม ร้อยละ 69.63 สูงสุด อ.ควนโดน ร้อยละ 96.19
• จ.สตูล มีผู้สูงอายุได้คัดกรองภาวะหกลม้ ร้อยละ 71.95 สูงสุด อ.ควนโดน ร้อยละ 95.75

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อค้นพบ



สถานการณ์ : อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ จ.สตูล ปี 2561-62 เท่ากับ 5.37 และ 4.74 ต่อประชากรแสนคนตามล าดับปี2563 (ตค. 62 - พค.63) ฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ 11 คน (3.47 /ประชากรแสนคน) โดยมี 2 อ าเภอ ท่ีสูงกว่าเกณฑ์ คือ อ.ทุ่งหว้า 2 คน (8.38) อ.ท่าแพ 2 คน (6.91) ส่วนใหญ่เป็นวัยท างาน ใช้วิธี
ผูกคอ 8 คน (72.72%) สาเหตุโรคทางกาย ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ และโรคทางจิตเวช

ตัวชี้วัด : อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน

ข้อชื่นชม

- สสจ ร่วมกับ Service Plan จังหวัดจัดโครงการพฒันาศักยภาพแกนน าชุมชน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและปญัหาสุขภาพจิต โดยน าร่องในอ าเภอเมือง ในเดือน
กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2563 กลุ่มเป้าหมายประมาณ 100 คน
- รพ.สตูล จัดกิจกรรมเสวนาป้องกันปญัหาสุขภาพจิตและปัญหาฆ่าตัวตายแก่อสม. 100 คน โดยผู้น าศาสนา (พระสงฆ์ และโต๊ะอิหม่าม) เน้นให้น าหลักทางศาสนาดูแลจิตใจ
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

- ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 9 คน (81%) เคยมารับบริการในสถาน
บริการ

- เน้นการมาตามนัด การประเมินความคิดฆ่าตัวตาย การให้ความรู้กับญาติเรือ่งสญัญาณเตือน การ
รับประทานยาสม่ าเสมอ การติดตามต่อเนื่อง การเก็บวัตถุ/อุปกรณ์อันตรายโดยรว่มมือกับเครอืข่าย รพ.
สต./อสม. หรือการติดตามทางโทรศัพท์

- ผู้พยายามท าร้ายตนเองมแีนวโน้มสูงข้ึน และพบว่ามีการท า
ร้ายตนเองซ้ า

- จัดกิจกรรมส่งเสรมิให้ความรู้ด้านสขุภาพจติ โดยเฉพาะกลุ่มวัยท างานและวัยรุ่น เพื่อสร้างความ
ตระหนัก ให้เห็นว่าการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขที่ต้องอาศัยความเข้าใจ ความร่วมมือ
จากครอบครัว, ติดตามเฝ้าระวัง ให้การช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตายอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกนัการฆ่าตัว
ตายซ้ า



Function 
Based

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

Trauma

• อตัราเสียชีวิตของผูป่้วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ( < ร้อยละ 12) เป็นร้อยละ 7.27 (32/440)
• อตัราของผูป่้วย trauma triage level 1 และมีขอ้บ่งช้ีในการผ่าตดั สามารถเขา้หอ้งผ่าตดัไดภ้ายใน 60 นาที ( >ร้อยละ 80 ) เป็นร้อยละ 100 (6/6)
• อตัราผูป่้วย triage level 1, 2 อยูใ่นหอ้งฉุกเฉิน < 2 ชม. ( > ร้อยละ 60) เป็นร้อยละ70.35 (1,450/2061)
• อตัราตายผูป่้วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง mortality rate of severe traumatic brain injury (< ร้อยละ 45) เป็นร้อยละ16 (4/25)
• อตัราของ TEA unitในโรงพยาบาลระดบั S ที่ผ่านเกณฑป์ระเมินคุณภาพ (>20 คะแนน) ( >ร้อยละ 80 ) เป็นร้อยละ 100 (1/1)

• เพ่ิมประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเขา้ถึงบริการ definite care เช่น ปรับการใชร้ถ EMS แต่ละประเภทผูป่้วย
• ด าเนินการ New normal medical service เช่น มีทีมท่ีออกรับผูป่้วยท่ีเขา้ข่าย PUI, จ ากดัผูเ้ขา้มารับบริการ, จดัการเสน้ทางการ Flow 
ผูป่้วย

ข้อค้นพบ

สถานการณ์

• ขาดบุคลากรทางการแพทยไ์ดแ้ก่  แพทย์ EP
• ในช่วงแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ไม่มี Negative Pressure room
• ความล่าชา้ของการคียข์อ้มูลในระบบ Thai refer 

ปัญหา

• ประสานความร่วมมือกบัราชวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัเพื่อพฒันาและผลิตแพทยส์าขาท่ีขาดแคลน
• ประเมิน ติดตาม การคียข์อ้มูลในระบบ Thai refer ข้อเสนอแนะ



Function 
Based

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

Stroke
• อตัราตายของ Pt.Stroke (< ร้อยละ 7) เป็นร้อยละ 3.36 (13/387)
• อตัราการ door to needle time ภายใน 60 นาที (≥ ร้อยละ 60) เป็นร้อยละ 78.38 (29/37)
• Pt.Stroke ภายใน 72 ชัว่โมง รักษาใน Stroke unit (≥ ร้อยละ 50) เป็นร้อยละ 55.30 (214/387)

ข้อค้นพบ

สถานการณ์

ปัญหา

ข้อเสนอแนะ

• จดัการความรู้ดา้นการดูแลผูป่้วย Stroke โดยการท า Tracer round ทบทวนกระบวนการในการดูแล  Pt. โดยทีมสหวิชาชีพ และจดัท า 
standing order for Stroke fast track 
• มีการประชาสมัพนัธ์ stroke alert และ stroke awareness สู่สาธารณะ และลงนิเทศ รพ.ท่าแพ และ รพ.สต.เกาะสาหร่าย 
• เพ่ิมจ านวนเตียงใน Stroke unit เป็น 6 เตียง และมีเตียงรองรับ Intermediate bed จ านวน 2 เตียง 

• ขาดพยาบาลเฉพาะทาง Stroke
• การเขา้ถึง Stroke Fast Track ล่าชา้

• สนบัสนุนการศึกษาฝึกอบรม,การจดัการความรู้ และจดัสรรอตัราก าลงัดา้นโรคหลอดเลือดสมองใหเ้พียงพอ  
• เพ่ิมการประชาสมัพนัธ ์stroke alert และ stroke awareness โดยอาจพิจารณาส่งเสริมใหภ้าคีเครือข่าย ด าเนินกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบั
ประชาชนแต่ละพ้ืนท่ี 



Function 
Based

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

ODS

• ผูป่้วยท่ีเขา้รับการผา่ตดั One Day Surgery ( ร้อยละ 60) เป็นร้อยละ 98.75 (79/80)

• เพ่ิมหตัถการแบบวนัเดียวกลบั percutaneous K-wire ในสาขาศลัยกรรมกระดูก
• ประชาสมัพนัธโ์ครงการ ใหผู้ป่้วยมาใชบ้ริการแบบ ODS / MIS มากยิง่ข้ึน
• มีการด าเนินการตาม New normal medical service เช่น การคดักรอง, Social distancing
และผา่ตดั ODS เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือลด การครองเตียง

• การผา่ตดัลดลง เน่ืองจากการระบาดของเช้ือ COVID-19 
• เคร่ืองมือการผา่ตดั MIS ไม่เพียงพอปัญหา

• เตรียมพร้อมพฒันาการใหบ้ริการในรูปแบบ New normal medical service แบ่งทีมผา่ตดั
เพ่ือลดการสมัผสัเช้ือ
• จดัท าแผนเพื่อจดัหาวสัดุ ครุภณัฑท่ี์มีความจ าเป็นข้อเสนอแนะ

ข้อค้นพบ

สถานการณ์



Function 
Based

ลดแออัด ลดรอคอย : Intermediate Care

• ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั M และ F ในจงัหวดัท่ีใหบ้ริการ IMC
(ร้อยละ 75) เป็นร้อยละ 100 (6/6)

• ผูป่้วย Stroke, TBI และ SCI ท่ีรอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index นอ้ย
กว่า 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index ≥ 15 with multiple impairment 
ไดรั้บการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือ
จน Barthel index = 20 (ร้อยละ 60) เป็นร้อยละ 89.4 (17/19)

• โรงพยาบาลระดบั M,F สามารถใหบ้ริการ IMC ไดทุ้กแห่ง แต่ยงัไม่
มีการประเมินมาตรฐานเน่ืองดว้ยสถานการณ์COVID -19

สถานการณ์ ข้อค้นพบ

• ขาดบุคลากร และ ครุภณัฑท์างการแพทย์
• ระบบการติดตามและส่งต่อขอ้มูลผูป่้วยจากระดบัจงัหวดั จนถึง

ชุมชน ขาดความเช่ือมโยง

• ก าหนดอตัราก าลงัของบุคลากรท่ีขาดแคลนเพ่ิมโดย
พิจารณาจาก FTE

• จดัท าแผนจดัหาวสัดุ ครุภณัฑท่ี์มีความจ าเป็น
• พฒันาระบบฐานขอ้มูลท่ีสามารถส่งต่อขอ้มูลผูป่้วยได้

ปัญหา/สาเหตุ

ข้อเสนอแนะ



พื้นที่
อสม.หมอประจ าบ้านที่

ได้รับการพฒันาศกัยภาพ
ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแล 

จาก อสม. หมอประจ าบ้าน
ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแล 

จาก อสม. หมอประจ าบ้าน
ร้อยละ

เป้าหมาย (คน) ผลงาน (คน)

จังหวัดสตูล 297 891 30 3.37

เขตสุขภาพที่ 12 4,738 13,785 23,430 169.97

ประเทศ 82,551 240,000 426,898 178.36

ข้อมูลจาก Thaiphc.net วันที่  25 มิถุนายน 2563

Function 
Based

ลดแออัด ลดรอคอย : อสม หมอประจ าบ้าน

 ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รบัการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ร้อยละ 70)

หมายเหตุ : อยู่ในช่วงด าเนินการติดตามเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย และประเมินผลพร้อมบันทึกข้อมูล
เพิ่มเติมให้เสร็จสิ้นภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม  2563



ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

-การลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านอาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค โควิด 19 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ อสม.

-เพิ่มการให้ความรู้กับ  อสม. หมอประจ าบ้าน  ในการป้องกัน  เฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยโควิด 19 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการเย่ียมประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี
-ปรับแผนการเยี่ยมประเมินคุณภาพชีวิต ในการลงพื้นท่ี อสม. 

ปัญหา/อุปสรรค



5 โรค 5 ระบบ 5 สนบัสนุน

ประชาชนสุขภาพด ีเจ้าหน้าทีม่คีวามสุข ระบบสุขภาพยัง่ยืน



5 โรค 
5 ระบบ 

5 สนบัสนุน
 5 โรค : Sepsis

ปัญหา/สาเหตุ
• ขอ้มูลจากพ้ืนท่ีและ HDC ไม่ตรงกนั
• การขบัเคล่ือนหยดุชะงกัลงเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19

ข้อเสนอแนะ
• ประเมิน ติดตาม การรายงานผลในฐาน HDC 
• พฒันารูปแบบการใหบ้ริการ New Normal Medical Service เช่น น าระบบ 

Telemedicine มาใช ้เป็นตน้

• อตัราตายผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
(<ร้อยละ28) เป็นร้อยละ 22.30 (64/287)

• อตัราการเจาะ H/C ก่อนให ้Antibiotic (>ร้อยละ90) ร้อยละ 98.60 (283/287)
• อตัราการไดรั้บ Antibiotic ภายใน 1 ชัว่โมง (>ร้อยละ90) ร้อยละ 98.60 (283/287)
• อตัราการไดรั้บ IV 30 ml/kg ใน 1 ชัว่โมงแรก (>ร้อยละ90)ร้อยละ 66.38 (156/235)

สถานการณ์
• จดัตั้งทีม PCT เพื่อดูแลผูป่้วยวิกฤตท่ีไม่สามารถเขา้ I.C.U
• มีการพฒันาแนวทางการดูแล Pt. Sepsis ร่วมกนั ระบบการ

ติดตามนิเทศเขม้แข็ง และมีระบบใหค้  าปรึกษาระหว่าง
แพทยก์บัพยาบาล

• มีระบบการท า standing order ใชท้ั้งจงัหวดั

ข้อค้นพบ



5 โรค 
5 ระบบ 

5 สนับสนุน

 5 โรค : STEMI

สถานการณ์
ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ร้อยละ

อตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลือดหวัใจตาย
เฉียบพลนัชนิด STEMI 

≤ ร้อยละ9 13.46
(7/52)

ร้อยละของการใหก้ารรักษาผูป่้วย STEMI ได้
มาตรฐานเวลาท่ีก  าหนด 

ร้อยละ50 34.62
(18/52)

ข้อเสนอแนะ

• ประสานความร่วมมือกบัราชวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัเพื่อพฒันา
และผลิตแพทยส์าขาท่ีขาดแคลน

• สนบัสนุนการด าเนินกิจกรรม health literacy เร่ือง STEMI
• ประเมิน ติดตามการใช ้GRACE risk score/TIMI  risk score ผูป่้วย

NSTEMI 

ข้อค้นพบ
• คดักรองกลุ่มเส่ียงและประชาสมัพนัธ ์STEMI alert 
• ประเมิน GRACE risk score/TIMI risk score ผูป่้วย NSTEMI 
• ใหก้ารรักษาอยา่งรวดเร็ว เช่น Line EKG Consult กบั 

Cardiologist รพ .สงขลานครินทร์

ปัญหา/สาเหตุ

• ขาดแคลนอายรุแพทยโ์รคหวัใจ
• ความล่าชา้ในการเขา้ถึงการรักษาท่ี รพ.รับส่งต่อ (รพ.มอ, รพ.กรุงเทพหาดใหญ่) 

เน่ืองจากระยะทางไกล
• ผูป่้วยขาดความรู้เก่ียวกบัโรคหวัใจ
• ความครอบคลุมของการใช ้GRACE risk score/TIMI  risk score ผูป่้วย NSTEMI 

ในผูป่้วยทุกราย



5 โรค 
5 ระบบ 

5 สนับสนุน
 5 โรค : CKD

• มี CKD clinic ให้บริการครอบคลุมทุกโรงพยาบาล
• ร้อยละของ Pt. DM และ HT ท่ีไดรั้บการคดักรอง CKD (>ร้อยละ 40 )

เป็นร้อยละ 55.56

ข้อค้นพบสถานการณ์

ปัญหา/สาเหตุ
• ขาดบุคลากรเฉพาะทาง เช่น อายรุแพทยโ์รคไต เภสชักรในคลินิกลา้งไต

ทางช่องทอ้ง เป็นตน้
• ขาดอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองวดัความดนัโลหิต เคร่ือง DTX เป็นตน้
• ไมน่ าแนวทางการดูแล Pt. CKD ระยะ 3-4ไปปฏิบติั (การติดตามผลตรวจ

ทางหอ้งปฏิบติัการ การใหย้า และการส่งต่อผูป่้วย) 
• ขาดการติดตามนิเทศเครือข่าย

ข้อเสนอแนะ
• ก าหนดอตัราก าลงัของบุคลากรท่ีขาดแคลนเพ่ิมโดยพิจารณา

จาก FTE
• จดัท าแผนวสัดุ, ครุภณัฑ ์ เพ่ือจดัหาอุปกรณ์ท่ีขาดแคลน
• ประเมิน ติดตาม การใชแ้นวทางการดูแล Pt. CKD

• ร้อยละของผูป่้วย CKD ท่ีมีอตัราการลดลงของ e-GFR<5
ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 66) เป็นร้อยละ 67.23 (956/1,422)



 5 โรค :             5 โรค 
5 ระบบ 

5 สนับสนุน

สถานการณ์

Newborn

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ร้อยละ

อตัราตายทารกแรกเกิดอายแุรกเกิด ≤ 28 วนั ท่ีมีน ้ าหนกัแรก
เกิด ≥ 500 กรัม 
(จ  านวนทารกท่ีเสียชีวิตนอ้ยกว่า 28 วนั / จ านวนแรกเกิดมีชีพ)

< 3.7 : 1,000 ทารก
เกิดมีชีพ 

2.77  (4/1,763)

เพ่ิมเตียง NICU ใหไ้ดต้ามเกณฑ ์
(จ  านวนทารกแรกเกิดมีชีพเฉล่ีย 60 – 62 / จ  านวนเตียง NICU)

1 : 500 ทารกเกิดมี
ชีพ

1:612
(3,673/6)

ข้อเสนอแนะ

• จดัท าแผนเพ่ือจดัหาเตียง NICU และอุปกรณ์ช่วยฟ้ืนคืนชีพทารก
แรกเกิด

• จดัอบรมหรือให้ทุนเขา้อบรม NNP

ปัญหา/สาเหตุ

• จ านวนเตียง NICU ไม่เพียงพอ และขาดอุปกรณ์ช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ทารกแรกเกิด

• ความไม่พร้อมดา้นบุคลากร

ข้อค้นพบ
• บุราณการท างานร่วมกบัสาขาสูติกรรม เช่น 

วิเคราะห์ปัญหาคลอดก่อนก าหนด, ท า RCA2 ,
Conference, คดักรองทารกผดิปกติแต่ก  าเนิด

• จดัโครงการฟ้ืนฟูการช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิด
ในหน่วยงาน



 5 โรค : Cancer
5 โรค 

5 ระบบ 
5 สนับสนุน

ข้อค้นพบ

ปัญหา/สาเหตุ

• ขาดบุคลากรไดแ้ก่ แพทย ์Onco Med และพยาบาลเฉพาะทาง
• ผูป่้วยมีภาวะแทรกซอ้นหลงัการผา่ตดั
• สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19  ส่งผลต่อการ

ปฏิบติังาน

ข้อเสนอแนะ

• การพฒันาบุคลากรทางการแพทยแ์ละการธ ารงรักษา
• ติดตามการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดัตามแนวทาง 

2P safety

สถานการณ์

• ผูป่้วยไดรั้บการผา่ตดัภายในระยะเวลา  4 สปัดาห์
(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ70 ) เป็นร้อยละ 88.57 (31/35)

• ผูป่้วยไดรั้บการรักษาดว้ยเคมีบ าบดั ภายใน 6 สปัดาห์ 
(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ70 ) เป็นร้อยละ 45.50 (5/11)

• โรงพยาบาลสตูลใหก้ารรักษาผูป่้วยมะเร็งเตา้นมและมะเร็งล  าไสโ้ดยการ
ผา่ตดัเป็นโรงพยาบาลเดียว ในจงัหวดัสตูล

• มีการประเมินภาวะทางจิตโดยใช2้Q, 9Qเม่ือเขา้ฟังผลช้ินเน้ือ
• การรักษาดว้ยวธีิรังสีรักษามีขอ้จ  ากดัดา้นทีมสุขภาพ จึงส่งต่อ Pt. ไป รพ.

หาดใหญ่ เพื่อปรึกษา Onco Med
• จดัตั้ง Line group เพื่อนช่วยเพื่อน



โรค
ระบบ
สนับสนุน

5 ระบบ : ระบบยาเสพติด

 เกิดการบริการที่หยุดชะงักด้วยสถานการณ์โควิด-19
 ระยะหลังผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการทางจิตร่วมมากข้ึน
 ผู้ป่วยที่เข้าระบบการบ าบัดมีปริมาณเพิ่มข้ึน และมี

ข้อจ ากัดด้านสถานที่ให้บริการ

ปัญหา/อุปสรรค
 ปรับการให้บริการที่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 แบบวิถี

ใหม่ เช่น ระบบเยี่ยมออนไลน์ จ ากัดปริมาณผู้ป่วยในการท า
กลุ่ม

 การจัดบริการแบบ one stop service 

ข้อเสนอแนะ

สถานการณ์ (ต.ค. 62 – มี.ค.63)

747 คน
ผู้เข้าบ าบัด

69%
บังคับบ าบัด

26%
สมัครใจ

5%
ต้องโทษ

ผลการด าเนินงาน
 ผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่าง

ต่อเน่ือง 1 ปี (Retention Rate)  ร้อยละ 74.17 (ร้อยละ 50)
 ผู้ป่วยยาเสพติกลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงไดรับการประเมิน 

บ าบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่าง
ต่อเน่ือง  ร้อยละ 80 (ร้อยละ 60)

ผู้ป่วยรายใหม่ลดลง ส่วนใหญ่เป็นผู้รายเก่า



Area Based

TB

ประชาชนสุขภาพด ีเจ้าหน้าทีม่คีวามสุข ระบบสุขภาพยัง่ยืน



ตัวช้ีวัด : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ท่ีข้ึนทะเบียนไตรมาสท่ี 1/63 จ.สตูล  เป้าหมาย > ร้อยละ 85

ความก้าวหน้า ผลการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (PA) ปี 2563 : 
• จ านวนผู้ป่วยที่ข้ึนทะเบียน 36 ราย รักษาส าเร็จ 25 ราย เสียชีวิต 2 ราย 

(มี HIV ร่วม 2 ราย ) ล้มเหลว 1 ราย  ก าลังรักษา 8 ราย ไม่มีการขาดยา 
และโอนออก 

• แนวโน้มรักษาส าเร็จ ร้อยละ 91.7 (หากไม่มีขยายการรักษา และ รักษาได้   
ส าเร็จทั้ง 8 ราย)

ข้อเสนอแนะ 
 มีผู้ป่วยวัณโรคระหว่างการรกัษา จ านวน 8 ราย เป็นผู้สูงอายุ 3 ราย (มี

โรคร่วมเบาหวาน 2 ราย) และ ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ 1 ราย ซึ่งมีความ
เสี่ยงที่จะรักษาไม่ส าเร็จ ให้มีการติดตาม ประเมนิ อาการผู้ป่วยเพื่อ
พิจารณารับไว้รักษาในโรงพยาบาล

 พิจารณาทบทวนผู้ป่วยที่ขยายการรกัษา เสียชีวิต/ล้มเหลว ทุกราย รักษา
ตามแนวทางการด าเนินงานวัณโรคแห่งชาติ เพื่อพัฒนาการติดตามดูแล
ผู้ป่วยวัณโรค และ ประเมินผลระหว่างรักษาอย่างต่อเนื่อง
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พื้นที่
จ านวน
ประเมิน

(ราย)

ร้อยละ
รักษาส าเร็จ

(ราย)
ล้ม

เหลว
(ราย)

เสีย
ชีวิต
(ราย)

ขาดยา
(ราย)

โอนออก
(ราย)

ก าลังรักษา
(ราย)

เมืองสตูล
20 75.0

(15)
5.0
(1)

0.0 0.0 0.0 20.0
(4)

ควนโดน
1 100.0

(1)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ควนกาหลง
4 25.0

(1)

0.0 25.0
(2)

0.0 0.0 50.0
(2)

ท่าแพ
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

(1)

ละงู
4 75.0

(3)

0.0 0.0 0.0 0.0 25.0
(1)

มะนัง
6 83.3

(5)

0.0 16.7
(1)

0.0 0.0 0.0

ทุ่งหว้า 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

จังหวัดสตูล 36 69.4 2.7 5.6 0.0 0.0 22.3
เขตสุขภพที่ 12 1,011 48.9 0.4 6.5 1.6 3.2 39.4
ประเทศ 14,841 42.9 0.2 6.7 1.8 3.9 44.5 จากโปรแกรม NTIP Online ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563



ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB Treatment Coverage) เป้าหมาย > ร้อยละ 82.5

จากโปรแกรม NTIP Online ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ผลการด าเนินงาน
ปี 2563 ผลงาน 8 เดือน  ร้อยละ 27.8 
ปี 2562 ผลงาน 8 เดือน  ร้อยละ 38.5

ข้อค้นพบ
 การคัดกรองเชิงรุกกลุม่เสี่ยง 7,002 ราย CXR (ร้อยละ 89.1)  พบ Filmผิดปกติ

209  ราย ส่งตรวจเสมหะ (AFB) 209 ราย (ร้อยละ 100) ได้รับการวินิจฉัยวัณโรค 
34 ราย (ร้อยละ 24.8 ของจ านวนข้ึนทะเบียน)

 การด าเนินงานการค้นหาคัดกรองกลุม่เสี่ยงวัณโรคไมเ่ป็นไปตามแผน เนื่องจาก 
สถานการณ์การระบาดของโรค COVID19 มีการวางแผน ไตรมาส 3 –4 

ข้อเสนอแนะ 
 ทบทวนกลุ่มที่ Film ผิดปกติ (175 ราย)  ที่เข้าได้กับวัณโรค พิจารณาส่ง Xpert

ในรายที่มีผล AFB เป็นลบ และกรณีที่ AFB เป็นลบ หรือ Xpert not detected 
ที่สมควรได้รับการรักษา พิจารณาข้ึนทะเบียนวัณโรคประเภทเสมหะไม่พบเช้ือ

พื้นที่ 

เป้าหมาย ผลงานขึ้นทะเบยีนรอบ 8 เดือน

ขึ้นทะเบียน 
(ราย)

ราย ร้อยละ

เมืองสตูล 176 68 38.6
ควนโดน 41 4 9.8
ควนกาหลง 54 10 18.5
ท่าแพ 45 5 11.1
ละงู 111 34 30.6
มะนัง 28 11 39.3
ทุ่งหว้า 37 5 13.5
จังหวัดสตูล 492 137 27.8
เขตสุขภาพท่ี 12 7,586 3,298 43.5

ประเทศ 100,214 54,111 53.9



ผู้ป่วยเสี่ยงดื้อยาสูง (ผู้ป่วยเก่าที่เคยรักษาวัณโรคมาก่อน) ขึ้นทะเบียนไตรมาส 1-2/63ได้ส่งตรวจและมี
ผลทดสอบความไวต่อยา (DST) > ร้อยละ 80

เป้าหมาย การด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ

ร้อยละ 80 ผู้ป่วยเสี่ยงด้ือยาสูง 
(ผู้ป่วยเก่าท่ีเคยรักษาวัณโรคมาก่อน)
มผีลตรวจทดสอบความไว
ต่อยา (DST) Susceptible หรือ 
Resistance (ข้อมูลข้ึนทะเบียนใน
ไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 2 ท่ี
น ามาประเมิน)

 ส่งตรวจ DST ร้อยละ 100 (11/11ราย) 
 มีผลตรวจ DST ร้อยละ 100 (11/11ราย)

- พบ MDR 1 ราย (อยู่ระหว่างพิจารณา
รักษาด้วยสูตรยา Shorter MDR )

- พบ Rifampicin Resistance (RR)
1 ราย (ผู้ป่วยเสียชีวิต)
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จบการน าเสนอ

ประชาชนสุขภาพด ีเจ้าหน้าทีม่คีวามสุข ระบบสุขภาพยัง่ยืน


