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คำนำ 

 เอกสารฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพ่ือประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข  
รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนาย 2563 เสนอ นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ 

 เนื้อหาเอกสารประกอบด้วย  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลสตูล  สถิติ
การให้บริการ ตามเขตบริการสุขภาพ (Service Plan) กระทรวงสาธารณสุข  รอบที่ 2/2563 

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

                คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
           (Service  Plan)  จังหวัดสตูล 

             มิถุนายน 2563 
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สารบัญ 

เรื่อง                    
ข้อมูลทั่วไป           

บทสรุปผู้บริหาร              
 ประวัติโรงพยาบาลสตูล         
ข้อมูลสถิติการให้บริการ           
ผลการด าเนินงานตามเขตบริการสุขภาพ (Service Plan)  
 Agenda Base 
 สาขา การใช้กัญชาทางการแพทย ์

Functional Base 
สาขา โรคหัวใจ (STEMI)         

 สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (TRAUMA)        
 สาขา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : STROKE            
 สาขา อายุรกรรม (SEPSIS)        
 สาขา ทารกแรกเกิด        

สาขา โรคมะเร็ง           
 สาขา โรคไต  
 สาขา ยาเสพติด  

สาขา แพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน       
 สาขา Intermediate Care   

สาขา พัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล        
สาขา การผ่าตัดวันเดียวกลับ  (One Day Surgery) 

 สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช         
 สาขา พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ      
 2 สาขาหลัก          

Area  Base        
สาขา TB  
Service Plan สาขาอื่น ๆ          
สาขา จักษ ุ            

 สาขา กระดูกและข้อ         
 สาขา การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ       
 สาขา การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)      

สาขา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : DM HT            
 สาขา ศัลยกรรม          
 สาขา สุขภาพช่องปาก  
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บทสรุปของผู้บริหาร (Executive summary) 
 
 โรงพยาบาลสตูลเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ที่มีจำนวนเตียงทั้งหมด 186 เตียง แต่จำนวนเตียงที่ให้บริการจริง 
(Active bed) ในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – มี.ค.63) เท่ากับ 225 เตียง เมื่อพิจารณาจำนวนของผู้ป่วย
ที่มารับบริการทุกประเภท ระหว่างปีงบประมาณ 2560– 2563 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค.62 – มี.ค.63)  พบว่า จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสตูล 
จำนวนทั้งสิ้น 123,047 ราย เป็นผู้ป่วยนอก จำนวน 103,782 ราย ซึ่งโรงพยาบาลสตูลได้ดำเนินการ   
ในส่วนของการปรับระบบการให้บริการโดยเน้นด้านการรักษา และด้านการส่งเสริมการให้บริการในระดับปฐมภูมิ 
ณ คลินิกหมอครอบครัว (PCC: Primary Care Cluster) เปิดคลินิกพิเศษให้บริการนอกเวลา และพัฒนาระบบคิว 
(Kiosk) เพ่ือลดปริมาณความแออัดของผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการในโรงพยาบาล ในส่วนของสถิติเกี่ยวกับโรค
ของผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก (Out Patient Department)  ในปีงบประมาณ 2563   
(ต.ค.62 – มี.ค.63) พบว่า 5 อันดับโรคที่มีผู้ป่วยมาทำการรักษามากที่สุด ได้แก่ 1. โรคเบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน 
(Non-insulin-dependent diabetes mellitus) 2. โรคความดันโลหิตสูง (Essential (primary) hypertension)  
3. โรคหวัดหรือไข้หวัด (Acute nasopharyngitis (common cold)) 4. ท้องอืด อาหารไม่ย่อย (Dyspepsia)  
5. โรคหอบหืด (Asthma) เป็นต้น 

สถานการณ์ผู้ป่วยใน ระหว่างปีงบประมาณ 2561-2563 มีแนวโน้มไม่คงที่ โดยในปีงบประมาณ 
2563 (ต.ค.62 – มี.ค.63) พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 9,536 ราย           
และตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โรงพยาบาลสตูลมีอัตราการครองเตียงเกิน 100 เปอร์เซ็นต์อย่างต่อเนื่ อง 
สำหรับจำนวนวันนอนเฉลี่ย/คน อยู่ที่ 4 วัน เมื่อพิจารณาสถิติเกี่ยวกับโรคของผู้ป่วยที่เข้ามาทำการรักษาที่
แผนกผู้ป่วยใน (In Patient Department) ในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – มี.ค.63) พบว่า 5 อันดับโรคที่มี
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษามากที่ สุด ได้แก่  1. โรคปอดบวมไม่ระบุ เชื้อต้นเหตุ (Pneumonia, organism 
unspecified) 2. โรคกระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบ และลำไส้ใหญ่อักเสบจากการติดเชื้อและจากสาเหตุ
ที่ไม่ระบุละเอียด (Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin) 3. โรคต้อกระจก
จากวัยชรา (Senile cataract) 4. บาดเจ็บที่ศรีษะ (Intracranial injury) 5. ไส้ติ่งอักเสบชนิดเฉียบพลัน 
(Acute appendicitis) เป็นต้น       

สถานการณ์การรับ-ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2563 (ปัจจุบัน) มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – มี.ค.63) พบว่า มีผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อเฉลี่ย 
จำนวน 14 ราย/วัน และผู้ป่วยที่รับจากการส่งต่อของโรงพยาบาลชุมชนเฉลี่ย จำนวน 47 ราย/วัน  
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สถานการณ์ของผู้ป่วยที่เสียชีวิต (Mortality) ในปีงบประมาณ 2560 – 2563 มีแนวโน้มสูงขึ้นไม่มาก 
ส่วนในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – มี.ค. 63)  มีอัตราผู้ป่วยเสียชีวิต ร้อยละ 1.37  ซึ่งโรคที่เป็นสาเหตุของ
การเสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่  มะเร็ง (Malignant neoplasm) รองลงมาคือ โรคปอดบวม (Pneumonia)         
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และโรคภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) นอกจากนี้ยังพบว่ารายงาน    
โรคระบาดของโรงพยาบาลสตูลที่พบบ่อย ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง (Diarrhoea) โรคปอดบวม (Pneumonia)         
และโรคตาแดง (H.conjunctivitis) 

ในส่วนของการให้บริการ โรงพยาบาลสตูลมีการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี     
ด้านกระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
จังหวัดสตูล อย่างมีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุมและเท่าเทียมกัน ในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้านการ
ส่ง เสริมป้องกัน การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยมีการบริหารจัดการระบบบริการ
สุขภาพร่วมกันกับหน่วยบริการแต่ละระดับในพื้นที่  อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อการให้บริการระหว่าง
กันได้ด้วยระบบส่งต่อ (Referral System) โดยโรงพยาบาลชุมชนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสตูล และจาก
โรงพยาบาลสตูลส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่ หรือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  นอกจากนี้ยังได้มีการ
พัฒนาระบบการให้บริการแบบปฐมภูมิ  โดยการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว เน้นการเยี่ยมบ้านทุก
กลุ่มวัย มีการเชื่อมโยงระบบของข้อมูลด้วยโปรแกรม HosXP  และโปรแกรม HDC พัฒนาระบบส่งต่อ 
1669  พร้อมทั้ง เพิ่มช่องทาง Green channel เชื่อมโยงไปยังแม่ข่าย และเปิดให้บริการคลินิก
นอกเวลาเพื่อให้การบริการด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบคิว (Kiosk)  ในการให้บริการเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยที่มา
เข้ารับการรักษาบริเวณหน้าห้องตรวจ  

การพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลสตูล พบว่าโรงพยาบาลสตูลมีการดำเนินการในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ โรงพยาบาลสตูลได้รับการรับรองมาตรฐาน HAL-Q เพ่ือการผลิตอาหารฮาลาล ได้รับโล่ห์
ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลมาตรฐานฮาลาลในกิจกรรมอาหารปลอดภัย และเป็น โรงพยาบาลต้นแบบ
อาหารฮาลาล ระดับกระทรวงสาธารณสุข จนกระทั่งกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานเกี ่ยวกับการพัฒนาการ
บริการผู้ป่วยที่สอดคล้องและตรงตามบริบทของประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งประชากรในพื้นที่ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม โรงพยาบาลสตูลได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (LA100) จาก
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้โรงพยาบาลสตูลได้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิศวกรรม
ความปลอดภัย ผ่านการประเมินมาตรฐาน Green & Clean Hospital โดยโรงพยาบาลสตูลได้รับการคัดเลือก
ให้ เป็นต้นแบบ ด้าน  Green & Clean Hospital  ซึ ่ งมีหน่วยงานภายนอก เข้ามาศึกษาดูงานใน
โรงพยาบาล และในปี 2562 โรงพยาบาลสตูลได้รับรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ และการบริหาร
ความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่นระดับประเทศ อันดับ 2  และ โรงพยาบาลสตูลผ่านการประเมิน
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ครั้งที่ 3 (Re Accreditation) (Hospital Accreditation (HA))  
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การบริหารจัดการระบบสุขภาพด้านประสิทธิภาพการเงินการคลัง ผลการประเมินภาวะวิกฤต
ทางการเงินพบว่า ปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ระดับ 2 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวทางในการเพ่ิมรายรับ  โดยการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุก มีการขยายการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด การขึ้นทะเบียน
บัตรทองเชิงรุก พัฒนาการเรียกเก็บเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลา มีการดำเนินการในเรื่องของ
การลดรายจ่ายเกี่ยวกับ การลดต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โดยการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด ระดับเขต 
และมีการสอบราคา นอกจากนี้ทุกกลุ่มงานมีการทำ CQI เกี่ยวกับการลดรายจ่าย มีการพัฒนาโรงพยาบาล
ชุมชนเพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางของ Service Plan เพ่ือลดการส่งต่อผู้ป่วย พร้อมทั้งมีการประเมิน    
และติดตามการเร่งรัดติดตามหนี้ทุกเดือน นอกจากนี้โรงพยาบาลสตูลได้มีการควบคุมรายจ่ายในส่วนของวัสดุทั่วไป 

 โดยมีการเปรียบเทียบราคาจากผู้จำหน่ายหลายรายเพ่ือดำเนินการจัดซื้อวัสดุทั่วไปในราคาที่ถูกลง
และได้วัสดุที่มีคุณภาพ โดยการดำเนินงานมีแผนการควบคุมภายในประจำปี 2563 ทั้ง 9 กระบวนงาน มีการ
จัดทำแผนเงินนอกงบประมาณเพ่ือควบคุมรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน มีการวิเคราะห์ ติดตาม และรายงาน
ผลการดำเนินงาน จากคณะกรรมการเศรษฐกิจโรงพยาบาล เพ่ือเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสตูล นอกจากนี้โรงพยาบาลสตูลมีแนวโน้มในการลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยกำลังอยู่ในช่วง
ของการดำเนินการแนวทางระบบ Paperless 

ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลสตูลได้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัย เพ่ือการรักษาที่สามารถควบคุมอาการของโรค
และภาวะของโรค เพ่ือให้การบริการด้านการใช้ยากัญชาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยเป็นไปตาม
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงจากการใช้สารสกัดกัญชาและ เพื่อเพ่ิมการเข้าถึงการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ของประชาชนโรงพยาบาลสตูล มีนโยบายสำคัญและเร่งด่วน เพ่ือให้การเข้าถึงการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ที่ปลอดภัย กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน จากการใช้ยาเคมีบำบัด, กลุ่มผู้ป่วยโรคลมชัก,  
กลุ่มผู้ป่วยโรคปลอกประสาทอักเสบเรื้อรัง , กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากระบบประสาทส่วนกลาง และ
กลุ่มผู้ป่วยที่ทำการรักษาแบบประคับประคอง โดยคลินิกเปิดรักษาเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 
ของเดือน 

แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มี
ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน จังหวัดสตูล ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที ่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน งาน
สาธารณสุข โดยเฉพาะการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในจังหวัดสตูล ในรูปแบบของการพัฒนา
ระบบบริการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ( Primary Care) ทุติยภูมิ (Secondary Care) และตติยภูมิ (Tertiary Care) 
รวมทั้งการบริหารจัดการต่าง ๆ ลดความเหลื่อมล้ำ ในการดำเนินการ  มีการพัฒนาศักยภาพของสถานบริการ
ในแต่ละระดับ   โดยเน้นที่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นปัญหา  เพ่ือให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้  การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดสตูล  ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของจังหวัด  
ทั้ง 23 สาขา ได้แก่ โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง  โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM HT) Stroke  อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
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ทารกแรกเกิด  ไต  จักษุ  แม่และเด็ก (สูติกรรมและกุมารเวชกรรม) กระดูกและข้อ ศัลยกรรม อายุรกรรม 
สุขภาพจิตและจิตเวช ยาเสพติด สุขภาพช่องปาก  แพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน พัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ พัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล (RDU) การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) วัณโรค (TB) การดูแลผู้ป่วย
ระยะกลาง (Intermediate Care)  การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery)  และการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ 

และจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)  หรือ ไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ 2019  (coronavirus disease starting in 2019) ที่มีการระบาดทั่วโลก โรงพยาบาลสตูลได้มี
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการรักษาผู้ป่วย โดยมีการจัดตั้งคลินิก ARI เพ่ือตรวจผู้ป่วยในรายที่เป็น PUI 
และมีการจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าทางเข้า OPD และ ER ตลอดจนจำกัดพ้ืนที่ และเว้นระยะห่างในการ
ให้บริการเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรคทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่มาเข้ารับการ
รักษา นอกจากนี้โรงพยาบาลได้เตรียมความพร้อมในส่วนของการดูแลผู้ป่วย โรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 
(COVID-19)  โดยจัดทำห้องแยกโรค (ISOLATION ROOM) จำนวน 10 ห้อง  และหอผู้ป่วยแยกโรค (Cohort 
Ward)  ตลอดจนเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการป้องกันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งโรงพยาบาลสตูล
ได้ทำการรักษาผู้ป่วย โรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)  จนหายและกลับบ้านได้ จำนวน 5 ราย ซึ่ง
ปัจจุบันโรงพยาบาลสตูลยังไม่พบผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)  มาทำการรักษา 

ทั้งนี้ พันธกิจของโรงพยาบาลสตูล คือ พัฒนามิติสุขภาพแบบองค์รวมเชื่อมโยงเครือข่าย ค่านิยม
หลัก คือ ค่านิยมหลัก (MOPH) คือ Mastery เป็นนายตัวเอง Originality เร่งสร้างสิ่ งใหม่   People Centered 
Approach  ใส่ใจประชาชนHumility ถ่อมตน อ่อนน้อม  โดยเข็มมุ่งปี 2563 คือ 1. พัฒนาระบบโรคสำคัญ 
(Sepsis)  ลดอัตราตาย, COPD ลดอัตรา Admit, ลดแม่ตาย, Preterm (ลดอัตราเกิด ลดอัตราตาย) 2. HA Re-
accredit 3rd  3. 2PSafety  4. ลดต้นทุนรายโรค  5. พัฒนาระบบส่งต่อเครือข่าย รพช.เพื่อลดอัตราป่วย 
ลดอัตราตายลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศอย่างสูงสุด 

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในส่วนของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)              
จังหวัดสตูล ถือว่าประสบผลสำเร็จ และผลการดำเนินงานมีคุณภาพ แต่ยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นทั้งด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การพัฒนากำลังคน 
และการพัฒนาด้านครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้แต่ละสาขาได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
จังหวัดสตูล จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
บริการแต่ละระดับสามารถจัดบริการที่ครอบคลุม ทั้งในด้านสาธารณสุข การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟ้ืนฟูสภาพ ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ ได้อย่างทั่วถึง ลดความ
เหลื่อมล้ำได้และเพ่ือให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ คือ เป็นที่พ่ึงทางสุขภาพของประชาชนจังหวัดสตูล  
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ประวัติโรงพยาบาลสตูล 
 

        โรงพยาบาลสตูล เป็นสุขศาลาชั้น 1 ได้รับโอนจากกรมอนามัย เมื่อ พ.ศ. 2493 เปิดรับบริการผู้ป่วยนอก 
ที่สุขศาลา และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสตูล รับคนไข้สามัญ 25 เตียง และเปิดอาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2496 และโรงพยาบาลสตูล เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 186 เตียง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 55/1 ถนนหัตถกรรม
ศึกษา ต าบลพิมาน อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล  มีเนื้อที่ 31 ไร่ 2 งาน 13.40 ตารางวา  มีบุคลากรทั้งสิ้นประมาณ 847 คน 
(ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ลูกจ้างชั่วคราว  ลูกจ้างเหมาบริการ)  

โรงพยาบาลสตูล เปิดให้บริการ การรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิแก่ผู้ป่วย  ทุกระดับ 
ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยแพทย์ที่มีความช านาญเฉพาะสาขา ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวช
กรรม กุมารเวชกรรม จักษุ-โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา ศัลยกรรมกระดูกและข้อ รังสีวิสัญญี  ทันตกรรม  เวชศาสตร์
ครอบครัว บริการต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการ ได้แก่ บริการตรวจผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Emergency 
Unit) บริการดูแลผู้ป่วยหนัก ( ICU) บริการดูแลทารกแรกคลอด (Newborn Unit) บริการกายภาพบ าบ ัด 
(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 
ผู้อ านวยการ 

 

นพ.เจษฎพันธุ์ สวุันทโรจน ์
กลุ่มภารกจิด้านบรกิารทุติยภูม ิ

และตติยภูม ิ
 

นพ.วิโรจน์  โยมเมือง 
กลุ่มภารกจิด้านพัฒนาระบบการ 

และสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

นางสาวดารณ ี ดุลยาภรณ ์
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล 

 

นายเลอศกัดิ์  วฒัยากร 
กลุ่มภารกจิด้านอ านวยการ 

แพทย์หญิงวนพัชร์  ยิ้มซ้าย 
กลุ่มภารกจิด้านปฐมภูม ิ
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ต ำแหน่ง/วิชำชีพ 
FTEโครงสร้ำง 

 ปฏิบตัิงำน
จริง 

ข้ำรำชกำร 
พนักงำน
รำชกำร 

 พกส 
 ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ ขั้น

สูง 
ขั้น
ต่ ำ 

ผอ+รองแพทย์     2 2         
นายแพทย ์  72 56 50 38         
นายแพทย ์(แพทย์ใช้ทุน)  12 คน  12         
ทันตแพทย์   12 10 11 11         
เภสัชกร  25 22 22 21     1   
พยาบาลวิชาชีพ 315 250 281 222 5 8 46   
นักเทคนิคการแพทย์ / 17 14 13 8   1 1   
จพ.วิทยาศาสตร์ฯ 3         
นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 8 7 5 5         
นักกายภาพบ าบัด 19 15 9 5   4     
จพ.เภสัชกรรม 20 16 14 5   4 5   
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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 ต าแหน่ง/วิชาชีพ 
FTEโครงสร้าง  ปฏิบัต ิ

งานจริง 
ข้าราชการ 

พนักงาน
ราชการ 

พกส 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 
ประจ า ขั้นสูง ขั้นต่ า 

นวก.การเงินและบญัช ี 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 

 
3       

แพทย์แผนไทย /   
6 4 

3 1   1 1   
จพ.สาธารณสุข (อายุรเวท) 3 3         

ช่างภาพการแพทย์ 1 1 1 1         
นิติกร 1 1 1   1       

นวก.สถิต ิ 1 1 2 1 1        
ผู้ช่วยพยาบาล 52 42 14     14     

อื่นๆ     280 0 8 212 11 49 
รวม     810 376 46 262 75 49 

 
ลูกจ้างเหมาบริการ/รายวัน/รายคาบ     37      

รวมทั้งสิ้น     847      
 

ข้อมูล 1 มิ.ย. 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. พัฒนาระบบโรคส าคัญ 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ข้อมูลสถิต ิ
การให้บริการ 



ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 – 2563 
 

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

(ตค62-มีค63) 

  ผู้รับบริการทุกประเภท คน 176,184 187,758 197,117 219,096 215,942 123,047 

  ครั้ง 282,521 305,966 318,042 347,433 342,344 189,951 

  ผู้รับบริการทุกประเภทเฉลี่ย/วัน ราย 1,148 1,259 1,298 1,430 1,409 1,544 

  ผู้ป่วยนอก คน 164,397 156,953 161,804 171,846 179,411 103,782 

  ครั้ง 274,920 255,469 261,963 275,685 282,566 154,692 

  ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย/วัน ราย 1,118 1,051 1,069 1,135 1,163 1,258 

  ผู้ป่วยใน [Admit] คน 19,347 20,898 19,608 20,149 20,999 9,949 

  ผู้ป่วยจ าหน่าย ทุกสิทธิ์   19,572 21,582 20,834 21,295 21,381 9,536 

  จ านวนวันนอน รพ ทุกสิทธิ์ วัน 85,686 90,936 87,796 87,108 89,385 41,260 

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

  จ านวนผู้ป่วยนอน รพ.เฉลี่ย/วัน คน 235 248 241 239 245 225 

  อัตราครองเตียง (186 เตียง)  % 126.21 133.58 129.32 128.31 131.66 121.22 

  อัตราผู้ป่วยนอก : ผู้ป่วยใน คน 14.21 12.22 13.36 13.68 13.46 15.55 

  จ านวนผู้ป่วยส่ง Refer คน 3,603 3,036 3,176 3,608 14,728 2,548 

  จ านวนผู้ป่วยรับ Refer คน 10,434 10,112 12,587 15,208 4,460 8,568 



 

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

(ตค62-มีค63) 

  ส่ง Refer เฉลี่ย/วัน วัน 10 8 9 12 12 14 

  รับ Refer เฉลี่ย/วัน วัน 29 28 34 45 40 47 

  จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิต คน 272 278 298 286 299 135 

  อัตราผู้ป่วยเสียชีวิต % 1.39 1.29 1.43 1.34 1.4 1.37 

  ค่า Sum AdjRw [ยกเว้นฺNB+NL]   19,495.00 21,010.79 20,760.60 20,435.28 20,291.83 11,209.32 
  ค่า CMI [ยกเว้นฺNB+NL]   1.1900 1.1170 1.1410 1.1092 1.1062 1.2998 

  ค่า Sum AdjRw ทุกสิทธิ์   20,470.81 21,828.52 21,609.22 21,461.22 21,029.50 11,609.56 

  ค่า CMI ทุกสิทธิ์   1.0400 1.0114 1.0405 1.0262 0.9763 1.1537 

  จ านวนวันท าการ (ต.ค.62-มี.ค.63) วัน 246 243 245 243 243 123 

  จ านวนวันทั้งหมด (ต.ค.62-มี.ค.63) วัน 365 366 365 365 365 183 

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

1 C00-C97 Malignant neoplasm 23 

2 J12-J18 Pneumonia 17 

3 I600-I698 Stroke 14 

4 B20-B24 HIV 8 

5 I50 Hearth failure 7 

6 I21 Acute myocardial infarction 6 

7 N18 CKD 5 

8 J44 Other chronic obstructive pulmonary disease 4 

9 A40-A41 Septicaemia 1 

 
ล าดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 - มี.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 5,750 2,631 8,835,467.25 1,536.60 3,358.21 

2 I10 Essential (primary) 
hypertension 

5,198 2,983 4,400,075.05 846.49 1475.05 

3 J00-J06 Acute 
nasopharyngitis 
[common cold] 

4,452 3,985 993,070.65 223.06 249.20 

4 K30,R10 Dyspepsia 3,181 2,581 1,613,310.75 507.17 625.07 
5 J45-J46 Asthma 2,295 1,170 2,241,010.35 976.47 1,915.39 

6 J20 Acute bronchitis 2,149 1,130 635,274.65 295.61 562.18 
7 B20-B24 HIV 1,916 730 8,392,857.95 4,380.40 1,1497.06 

8 J44 Other chronic 
obstructive 
pulmonary disease 

1,292 517 2551059.15 1,974.50 4,934.35 

9 A09 Diarrhoea and 
gastroenteritis of 
presumed infectious 
origin 

1,003 915 216947.75 216.29 237.10 

10 H25 Senile cataract 1,352 627 665,043.50 491.89 1,060.67 
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ล าดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 - มี.ค.63) 

ล าดับ รหัสโรค ชื่อโรค จ านวนคน 

1 J12-J18 Pneumonia, organism unspecified 427 

2 A09 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 289 

3 H25 Senile cataract 276 

4 S00-S06 Intracranial injury 228 

5 K35-K38 Acute appendicitis 200 

6 J44 Other chronic obstructive pulmonary disease 196 

7 I63 Cerebral infarction 165 

8 J45-J46 Asthma 148 

9 I50 Heart failure 138 

10 J00-J06 Acute upper respiratory,Acute Lower respiratory 100 

11 A90,A91,A97 Dengue fever 96 

12 J20 Acute bronchitis 87 

13 I21 Acute myocardial infarction 86 

 
CMI โรงพยาบาลสตูล NB+NL  ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 - มี.ค.63) 

ล าดับ สิทธิการรักษา จ านวนผู้ป่วย 
จ านวน 
วันนอน 

SUM rw SUM Adjrw 
CMI 

Adjrw 

1 ข้าราชากร/รัฐวิสาหกจิ 
 

            1,177        5,710    1,596.2600      1,598.1500       1.3578  

2 UC             7,711      30,611    8,426.7200      8,386.9600       1.0877  

3 ประกันสังคม                420        1,564      467.5500        468.7300      1.1160  

4 ช าระเงิน                443         1,351      457.2800        452.9100       1.0224  

5 พรบ.                243         1,663      618.5900         619.1300       2.5479  

6 ต่างด้าว                  44           262        55.5700          55.7300       1.2666  

7 อื่น ๆ                  23             91        26.7400          26.7400      1.1626  

  รวม          10,062     41,255  11,649.9200    11,609.5600     1.1538  
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ข้อมูลระบาดวิทยาโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – มี.ค.63) 

ล าดับ โรค 
รวมจ านวนทั้งหมด 

รวมจ านวนผู้ป่วย อัตราส่วนต่อแสน 

1 Diarrhoea 391 343.97 
2 Pneumonia 67 58.94 

3 H.conjunctivitis 42 36.95 

4 S.T.D. total 25 21.99 
5 Chickenpox 24 21.11 

5 Infuenza 24 21.11 

6 Measles total 19 16.71 
7 DHF .total 13 11.44 

8 โรคติดต่อเพศสัมพันธุ์อ่ืนๆ 10 8.80 
9 หูดอวัยวะเพศและทรารหนัก 8 7.04 

10 DHF 7 6.16 

11 Dengue fever 6 5.28 
12 Hand.foot and mouth disease 5 4.40 

13 Food Poisoning 4 3.52 

13 Syphilis 4 3.52 
14 Hepatitis B 2 1.76 

14 Hepatitis total 2 1.76 
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ล าดับโรครับ Refer ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – มี.ค. 63) 
 

ล าดับ รหัสโรค จ านวนราย 

1 Acute appendicitis,other and unspecified 99 
2 Spontaneous vertex delivery 67 

3 Maternal care due to uterine scar from previous surgery 42 
4 Cerebral infarction, unspecified 36 

5 Fracture of the lower end of radius : closed 29 

6 Post-traumatic wound infection, not elsewhere classified 25 
7 Maternal care for disproportion, unspecified 22 

8 Traumatic subdural haemorrhage  19 

8 Pneumonia 19 
9 COPD 17 

9 Heart failure 17 

 
 

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

1 Orthopaedic follow-up care 183 

2 Unsepecified Lump in breast 105 

2 
Non-insulin-dependent diabetes mellitus,with ophthalmic 
complication 

105 

3 Senile cataract 95 

4 Stroke 94 

5 Hyperplasia of prostate 88 
6 Thyrotoxicosis, unspecified 81 

7 Pterygium 74 
7 Unilatateral or unspecified inguinal hernia 74 

8 Primary open-angle glaucoma 73 

9 Gonarthrosis 70 
10 Nontoxic single thyroid nodule 66 
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ล าดับโรคส่ง Refer ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 62 – มี.ค.63) 

ล าดับ รหัสโรค จ านวนราย 

1 Acute subendocardial myocardial infarction 4 
1 Congestive heart failure 4 

2 Phythorax without fistula 2 
2 Stroke 2 

2 Encephalitis 2 

2 Acute transmural 2 
2 Atherosclerosis of arteries of the extremities 2 

2 Neoplasm of brain 2 

2 Senile cataract 2 
2 Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of other sites 2 

2 Pneumonia 2 
3 Atrioventricular block, comlete 1 

3 Renal and erinephric abscess 1 

3 Pyothorax without fistula 1 
3 Purulent endophthalmitis 1 

 
ล าดับโรคส่ง Refer ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – มี.ค. 63)  

ล าดับ ชื่อโรค จ านวนราย 

1 Chronic ischaemic heart       35 
2 Malignant neoplasm, of breast 34 

3 
Non-insulin-dependent diabetes mellitus, with ophthalmic 
complicatin 

33 

4 Mental and behavioural disorders 79 
5 Systemic lupus erythematosus 28 

6 Hyperplasia of prostate 27 
7 psoriasis 24 

8 Malignant neoplasm of thyroid gland 22 

9 Stroke 21 
10 Malignant neoplasm of cervix uteri 20 

10 Non-Hodgkin lymphoma 20 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบท่ี 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

SATUN   HOSPITAL 

จ านวนผู้ป่วยใน แยกตามสิทธิ ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 - มี.ค.63) 

 
 

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

 

UC   7,711   
76.64 %  

ข้าราชการ 1177
11.69 %

ประกันสังคม 420
4.17 %

อ่ืนๆ 753
7.48 %

UC

ข้าราชการ

ประกันสังคม

อื่นๆ

UC  100,723   
65.11%  

ข้าราชการ 
33,850

21.88 %        

ประกันสังคม 
13,111
8.47%

อ่ืนๆ  7,002
4.52 %

UC

ข้าราชการ

ประกันสังคม

อื่นๆ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ผลการดำเนินงาน 
ตามเขตบริการสุขภาพ 

(Service Plan) 
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สาขา การใช้กัญชา 
ทางการแพทย์ 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบท่ี 2 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

SATUN   HOSPITAL 

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

สาขา  การใช้กัญชาทางการแพทย์ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
การใช้กัญชาทางการแพทย์ 
 

2. สถานการณ์   
กระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ มี

เป้าหมายจัดตั้งคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย                    
ในโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 80  คณะกรรมการพัฒนาการใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์         
ทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 กำหนดเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จัดตั้งคลินิกกัญชา  
ทางการแพทย์ทุกแห่ง และจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จังหวัดละ 2 แห่ง  สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล ได้กำหนดประเด็นกัญชาทางการแพทย์เป็นยุทธศาสตร์ ปี 2563 มีเป้าหมาย คือ ประชาชนเข้าถึง
บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย และกำหนดให้สถานพยาบาลมีการจัดบริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ตามแนวทางหรือมาตรฐานที่กำหนด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลสตูลและ
โรงพยาบาลละงู และมีการควบคุมติดตามการดำเนินงานโดยคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา
กัญชาทางการแพทย์ จังหวัดสตูล 

คณะทำงานพัฒนาระบบบริการ (Service plan) สาขาการใช้กัญชาบริการทางการแพทย์ จังหวัดสตูล 
ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยให้โรงพยาบาลเป้าหมาย คือ โรงพยาบาลสตูล เปิดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ผสมผสานการแพทย์แผนไทย โดยเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 และโรงพยาบาลละงู 
เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้เปิดให้บริการเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  15 
พฤศจิกายน 2562 และให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เปิดคลินิกให้คำปรึกษากัญชาทางการแพทย์ ภายใน 
ไตรมาส 3 ปี 2563  

 

จังหวัดสตูลได้ดำเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1) สถานบริการที่ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา 

มีจำนวน  5   แห่ง ได้แก่ 
1.1) รพ.สตูล 
1.2) รพ.ละง ู
1.3) รพ.ทุ่งหว้า 
1.4) รพ.ควนโดน 
1.5) คลินิกหมอสมวงศ์การแพทย์แผนไทย  
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 2) ข้อมูลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
บุคลากรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ (แผนปัจจุบัน) 18  คน ดังนี้  

1. แพทย์ 8 คน  
2. เภสัชกร 8 คน  
3. พยาบาล 3 คน 
4. ทันตแพทย์ 1 คน 
  

บุคลากรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย จำนวน 28  คน ดังนี้ 
1. แพทย์แผนไทย 25 คน  
2. แพทย์แผนไทยประยุกต์ 3 คน 
รวมผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 48 คน 
 

ตาราง แสดงข้อมูลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แยกรายโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล 
จำนวนผู้ผ่านการอบรม 

รวม 
แพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย ทันตแพทย์ 

โรงพยาบาลสตลู 3 3 2 3 0 11 

โรงพยาบาลละง ู 1 1 1 5 0 8 

โรงพยาบาลท่าแพ 0 0 0 2 0 2 

โรงพยาบาลทุ่งหว้า 1 1 0 2 0 4 

โรงพยาบาลควนโดน 0 1 0 3 0 4 

โรงพยาบาลควนกาหลง 1 0 0 2 0 3 

โรงพยาบาลมะนัง 0 0 0 2 0 2 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตลู 1 1 0 1 0 3 

รพ.สต./CMU/PCU 0 0 0 6 0 6 

เอกชน/หมอพ้ืนบ้าน 1 1 0 2 1 4 

รวม 8 8 3 28 1 48 
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3. การดำเนินงาน / ผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ  
 ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดได้กำหนดมาตรการสำคัญและกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
        1) ส่งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล เข้าอบรม
การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ และแพทย์แผนไทยเข้าอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม   
ตามหลักสูตรกรมการแพทย์ และกรมการแพทย์แผนไทย มีผู้ผ่านการอบรม รวมทั้งหมด 48 คน 
        2)จัดอบรมพัฒนาบุคลากรผู้สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์ และสหวิชาชีพในสถานพยาบาลให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตามหลักวิชาการ คลอบคลุมหน่วยบริการทุกแห่งจำนวน90คน  จัดอบรมเมื่อวันที่24เดือน
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม นครี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการจัดบริการและควบคุมให้เป็นตามกฎหมาย 
  1) จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์และสนับสนุน การดำเนินงานตาม
แนวทางและภายใต้กฎหมาย โดยตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลที่  116/2562 แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสตูล และได้จัดประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2562 เพ่ือกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ต่างๆรวมทั้งจัดทำคำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ที่ 117/2562 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการใช้กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสตูล 
(Service plan) และได้ประชุมร่วมกันไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง และกำหนดเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์   
จำนวน 2 แห่ง คือ  
 - โรงพยาบาลสตูล เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ผสมผสานกับการแพทย์แผนไทยแผนไทย เมื่อวันที่ 16 
ตุลาคม 2562 ให้บริการทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4  เวลา 13.00 น. - 16.00 น.    
     - โรงพยาบาลละงู เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2562 ให้บริการทุก
วันจันทร์ สัปดาห์ที่2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00-16.30 น. 
    2) คลินิกเอกชน : คลินิกหมอสมวงศ์การแพทย์แผนไทย ขอรับใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดประเภท 5 และ
ปัจจุบันรอการซื้อยากัญชากลางจากกรมการแพทย์แผนไทย  และเปิดให้คำแนะนำในเรื่องการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยซึ่งมีผู้มารับบริการให้คำแนะนำปรึกษาไปแล้ว 17 คน 
 3) ติดตาม และประเมินผล ตามแนวทางกำหนดร่วมกัน โดยมีการติดตามความก้าวหน้าในการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน  

4) สถานพยาบาล และผู้ให้บริการ ดำเนินการตามแนวทาง หรือมาตรฐานที่กำหนด 
     5)รวบรวม บันทึกผลการรักษา และสรุปผล ตามแนวทาง 
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มาตรการที่ 3  สร้างการรับรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้อง 
1) สนับสนุนข้อมูลกัญชาทางการแพทย์แก่หน่วยบริการ  
2) ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ การใช้กัญชาทางการแพทย์แก่ อสม. ตามหลักสูตร อสม. หมอ 

ประจำบ้าน จำนวน 313 คน 
3) มีช่องทาง และประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ การรับบริการ การใช้กัญชาทางการแพทย์ ของหน่วย 

บริการสาธารณสุข 
4) ประสานงานเครือข่ายในระดับตำบล อำเภอ ร่วมดำเนินงาน   
5) ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกัญชาทางการแพทย์ เช่น โรคที่รักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์  

ผลข้างเคียงจากการใช้กัญชา ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ และการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของ
จังหวัด ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ กลุ่มไลน์ อสม. กลุ่มไลน์เครือข่ายแผนไทย ชมรมหมอพ้ืนบ้าน 
องค์กรเอกชน เป็นต้น 

6).จัดทำแบบคัดกรองประชาชนเบื้องต้นการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์โดย อสม.  และได้ 
ดำเนินการนำร่องใน รพ.สต.คลองขุด อำเภอเมืองสตูล  

 
จำนวนผู้เข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

โรงพยาบาล 
จำนวนผู้มารับบริการ 

(visit) 
จำนวน 

ผู้รับการคัดกรอง 
จำนวนผู้ป่วย 

ที่เข้าเกณฑ์การรักษา 

โรงพยาบาลสตูล 37 29 29 

โรงพยาบาลละงู 4 4 2 

ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2563 
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รายละเอียดการใช้บริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์มีดังต่อไปนี้ 
 

1. ตารางแสดงผู้ป่วยและปริมาณยา/สารสกัดกัญชาแผนปัจจุบันที่มีให้บริการ 

โรงพยาบาล 
จำนวน

ผู้รับบริการ 

จำนวนผู้ป่วย
ที่เข้าเกณฑ์
ได้รับการ

รักษา 

THC รพ.อภัยภูเบศร THC องค์การเภสัชกรรม THC:CBD องค์การเภสัชกรรม 

ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ หมดอายุ ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ หมดอายุ ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ หมดอายุ 

สตูล 37 27 0 0 0 - 25 9 16 25/7/63 35 29 6 28/5/63 

 

2. ตารางแสดงผู้ป่วยและปริมาณยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมที่มีให้บริการ 

โรงพยาบาล 
จำนวน

ผู้รับบริการ 

จำนวนผู้ป่วย
ที่เข้าเกณฑ์
ได้รับการ

รักษา 

ศุขไสยาศน์ ทำลายพระสุเมร แก้ลมแก้เส้น 

ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ หมดอายุ ได้รับ 
ใช้
ไป 

คงเหลือ หมดอายุ ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ หมดอายุ 

สตูล 2 2 300 20 280 30/10/63 300 0 300 29/8/63 300 0 300 24/9/63 

ละงู 4 2 150 0 150 30/10/63 150 0 150 29/8/63 0 0 0 - 

 

หมายเหตุ : รพ.ละงูส่งต่อผู้ป่วยไปยัง รพ.หาดใหญ่ 1 คน เนื่องจากมีประวัติการรักษาโรคมะเร็งอยู่ และส่งต่อ 1 คน ไป รพ.สตูล เนื่องจากผู้ป่วยต้องการใช้สารสกัดกัญชา 

                        อีก 2 รายมาด้วยอาการนอนไม่หลับแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและใช้ยาหอมเทพจิตรผู้ป่วยนอนหลับได้ดีขึ้นจึงไม่ได้ใช้ยากัญชา 
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3. ตารางแสดงจำนวนผู้รับบริการคลินิกกัญชาจำแนกรายอาการโรงพยาบาลสตูล (คลินิกผสมผสาน) 

โรค/อาการ 

ผู้ป่วย ผลการรักษา จำนวน
ผู้ป่วยท่ีมี
อาการ

ข้างเคียงไม่
พึงประสงค์ 

ลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ หมายเหตุ 
รับบริการ 

เข้าเกณฑ์
การรักษา 

ได้รับยา 
อาการดี

ขึ้น 

อาการคงที่
ไม่

เปลี่ยนแปลง 

อาการ 
แย่ลง 

กลุ่มโรคท่ีได้ประโยชน์  
ภาวะคลื่นไส้อาเจียน ในผู้ป่วย
ที่ได้รับยาเคมีบำบัด 

0 0 0 0 0 0 0   

โรคลมชักที่รักษายากและโรค
ลมชักที่ดื้อต่อยารักษา 

0 0 0 0 0 0 0   

ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ใน
ผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อม
แข็ง 

1 1 1 0 1 0 1 มีอาการเพลีย และง่วงมากกว่าปกติ
ในช่วงบ่ายของวัน 

 

ภาวะปวดประสาทส่วนกลาง 0 0 0 0 0 0 0   
ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วย
เอดส์ที่มีน้ำหนักตัวน้อย 

0 0 0 0 0 0 0   

ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคอง 

1 1 1 0 0 0 0  ไม่ทราบผล เนื่องจากผู้ป่วย
เข้ารับการรักษาเป็น
ผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล 
และเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

รวม 2 2 2 0 1 0 1   
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โรค/อาการ 

ผู้ป่วย ผลการรักษา จำนวน
ผู้ป่วยท่ีมี
อาการ

ข้างเคียงไม่
พึงประสงค์ 

ลักษณะอาการไม่พึงประสงค ์ หมายเหตุ 
รับบริการ 

เข้าเกณฑ์
การรักษา 

ได้รับยา 
อาการดี

ขึ้น 

อาการคงที่
ไม่

เปลี่ยนแปลง 

อาการ 
แย่ลง 

โรคท่ีน่าจะได้ประโยชน์ใน
การควบคุมอาการ 

 

โรคพาร์กินสัน 

2 2 2 2 0 0 1 ช่วงแรกที่ใช้ยารู้สึกเพลียและไม่มแีรง
มากขึ้นในช่วงเวลากลางวัน ต่อมา
อาการดังกล่าวดีขึ้น เมื่อใช้ยาต่อมา 
เริ่มมีอาการเวียนศีรษะ 

 

โรคอัลไซเมอร ์ 0 0 0 0 0 0 0   
โรควิตกกังวลทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0   
โรคปลอกประสาทอักเสบอ่ืน 
ๆ 
 

0 0 0 0 0 0 0   

ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 1 1 1 0 1 0 0   
รวม 3 3 3 2 1 0 1   

กลุ่มโรคอื่นๆ  
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โรค/อาการ 

ผู้ป่วย ผลการรักษา จำนวน
ผู้ป่วยท่ีมี
อาการ

ข้างเคียงไม่
พึงประสงค์ 

ลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ หมายเหตุ 
รับบริการ 

เข้าเกณฑ์การ
รักษา 

ได้รับยา 
อาการดี

ขึ้น 

อาการคงที่
ไม่

เปลี่ยนแปลง 

อาการ 
แย่ลง 

Neuropathic pain 

6 6 
 

6 3 2 1 2 1. เวียนศีรษะ หน้ามดื  
2. มีอาการปวดแปลบบริเวณที่เปน็
เพิ่มขึ้น  
3. รู้สึกชาบริเวณใต้ลิ้น  ปลายลิ้น และ 
ริมฝีปาก และมีอาการปากแห้งมากข้ึน  
4. รู้สึกกระสับกระสายมากข้ึนหลงัจาก
หยดยา 
5. รู้สึกคลื่นไส ้

ผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดบรเิวณ
ที่เป็นเพิ่มข้ึน ขอยุติการใช้
ยา 
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โรค/อาการ 

ผู้ป่วย ผลการรักษา จำนวน
ผู้ป่วยท่ีมี
อาการ

ข้างเคียงไม่
พึงประสงค์ 

ลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ หมายเหตุ 
รับบริการ 

เข้าเกณฑ์
การรักษา 

ได้รับยา 
อาการดี

ขึ้น 

อาการคงที่
ไม่

เปลี่ยนแปลง 

อาการ 
แย่ลง 

spinal stenosis 

2 2 2 1 0 1 2 1. มีอาการระคายเคืองที่ข้างแก้ม และ 
โคนลิ้น 
2. ง่วงนอนมากขึน้ ตื่นนอนมีเวียน 
ศีรษะเล็กน้อย 
3. รู้สึกหวิวๆ เหมือนจะเป็นลม  
4. มีอาการปวดและบวมบริเวณทีเ่ป็น 
เพิ่มขึ้น   

 

psoriasis 2 2 2 1 1 0 0   

Ataxia, Araxia 1 1 1 0 1 0 0   
Myalgia 1 1 1 1 0 0 1 มีอาการง่วงนอน และอ่อนเพลียทัง้วัน  

malignant  neoplasm 
 

7 7 7 2 4 0 2 รู้สึกอ่อนเพลยี ง่วงนอน  
 

ผู้ป่วยไม่มาตามนัดที่
คลินิก 1 ราย 

หลังหุ้มปลายองคชาติยาวเกินไป 
ปลายตีบรูดเปิดไม่ได้หรือเปิดได้
ลำบาก 

1 1 1 0 1 0 0   
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โรค/อาการ 

ผู้ป่วย ผลการรักษา จำนวน
ผู้ป่วยท่ีมี
อาการ

ข้างเคียงไม่
พึงประสงค์ 

ลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ หมายเหตุ 
รับบริการ 

เข้าเกณฑ์
การรักษา 

ได้รับยา 
อาการดี

ขึ้น 

อาการคงที่
ไม่

เปลี่ยนแปลง 

อาการ 
แย่ลง 

rheumatoid arthritis 
1 1 1 1 0 0 1 ช่วงแรกที่ใช้ยามีอาการง่วงนอนตอน

กลางวันมากขึ้น อ่อนเพลีย เวียนหัว 
และใจสั่นเล็กน้อย  

 

Tension-type headache 

1 1 1 0 0 0 0  ไม่ทราบผล เนื่องจาก
ติดต่อผู้ป่วยไม่ได้ และ
ผู้ป่วยไม่มาตามนัดที่
คลินิก 

รวม 22 22 22 9 9 2 8   
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โรค/อาการ 

ผู้ป่วย ผลการรักษา จำนวน
ผู้ป่วยท่ีมี
อาการ

ข้างเคียงไม่
พึงประสงค์ 

ลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ หมายเหตุ 
รับบริการ 

เข้าเกณฑ์
การรักษา 

ได้รับยา 
อาการดี

ขึ้น 

อาการคงที่
ไม่

เปลี่ยนแปลง 

อาการ 
แย่ลง 

โรค/อาการที่มีโอกาสใช้ยาแผนไทยท่ี
มีกัญชาปรุงผสมอยู ่

 

เบื่ออาหาร (ยาศุขไสยาศน์) 0 0 0 0 0 0 0   
นอนไม่หลับ (ยาศุขไสยาศน์) 2 2 2 0 2 0 1 รู้สึกร้อน วูบวาบ  

กล้ามเนื้ออ่อนแรงจาก โรคลมอัม
พฤกษ์ อัมพาต ท่ีมีอาการทางคลนิิก
คงที่ (ยาทำลายพระสุเมรุ) 

0 0 0 0 0 0 0   

มือเท้าชา อ่อนแรง (แก้ลมแก้เส้น) 0 0 0 0 0 0 0   
รวม 2 2 2 0 2 0 1   

 

 รวมผู้ป่วยเข้ารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสตูลทั้งสิ้น 29 คน แบ่งเป็นได้รับสารสกัดกัญชา 27 คน คิดเป็นร้อยละ 93.10 ยากัญชาแผนไทย จำนวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.90  อาการดีขึ้นจากโรคท่ีเป็น จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 37.93 อาการคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลง จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83 อาการแย่ลง จำนวน 2 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 6.90  เกิดอาการไม่พึงประสงค์ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 37.93 โรคท่ีมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยกัญชา ได้แก่ malignant  neoplasm , Neuropathic pain , 
spinal stenosis, psoriasis ,  โรคพาร์กินสัน และนอนไม่หลับ เป็นต้น 
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4. สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม 
- บุคลากร เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ยังไม่ผ่านการอบรมไม่ครบทุกโรงพยาบาล ทำให้ไม่สามารถ 

ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานครบทุกแห่ง 
- โรงพยาบาลสตูลและโรงพยาบาลละงขูอสนับสนุนสารสกัดกัญชาทางการแพทย์และยังไม่ได้รับการ 

สนับสนุนทำให้ไม่สามารถขยายบริการไปยังกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการใช้ 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม มีผลต่อการมารับบริการในโรงพยาบาล 

 
5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

- รพ.สตูลและละงู ยังไม่ได้รับสนับสนุนผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์  

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ผลิตเพ่ือสนับสนุนโรงพยาบาลที่เปิดบริการ ขอให้มีหน่วยงานกลางที่เป็นผู้ 

ประสานงานการกระจายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย ที่โรงพยาบาลสามารถ
ติดต่อได้โดยตรง  
- ข้อมูลวิชาการในส่วนที่ได้มีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว เช่น อาการไม่พึงประสงค์ หรือ 

ประสิทธิผลในการใช้กัญชารักษา เนื่องจากมีการใช้กัญชาทางการแพทย์มาสักระยะหนึ่งแล้ว 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
- จัดทำแบบคัดกรองประชาชนเบื้องต้นการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์โดย อสม. ขณะนี้อยู่ 

ระหว่างนำร่องทดลองใช้ใน รพ.สต.คลองขุด อำเภอเมืองสตูล  
 

ผู้รายงาน นางสุขมาลย์ พัฒนศิริ 
          เภสชักรชำนาญการ 
โทร   074-711071ต่อ104 

E-mail...sukamanbh@hotmail.com..... 
 

ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ 
โทร.0894681954

 Email….s.chuankhwan@gmail.com 
 

 

mailto:E-mail...sukamanbh@hotmail.com
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สาขา โรคหัวใจ 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12..... 

สาขา โรคหัวใจ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
1.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตาม 

มาตรฐานเวลาที่กำหนด 
1.1.1 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด  ร้อยละ 50 
1.1.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  ไม่เกินร้อยละ 9 
1.13 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่ม Intermediate to High Risk NSTEMI เพ่ือทำการฉีดสี หลอดเลือด

หัวใจภายใน 72 ชั่วโมง ร้อยละ 50 
1.1.4 การคำนวณ GRACE Risk Score ในผู้ป่วย NSTEMI  ร้อยละ 80 

2. สถานการณ์  
2.1.1 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด  ร้อยละ 50 

จังหวัดสตูลมีข้อจำกัดเนื่องจากไม่มีแพทย์โรคหัวใจและไม่มีหน่วยบริการในจังหวัดที่สามารถทำการ 
สวนหลอดเลือดหัวใจได้ จำเป็นต้องประสานส่งต่อไปยังรพ.ที่สามารถทำ PCI ซึ่งมีระยะทางประมาณ 100 กม. ใช้
เวลาในการเดินทางอย่างน้อย 90นาที ร่วมกับข้อจำกัดการใช้รถพยาบาลที่สามารถวิ่งได้ไม่เกิน80 กม./ชม. ทำให้
การเดินทางไปยังรพ.ปลายทางเพ่ือทำ PCI เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือภายใน120นาที ร่วมกับการให้ยาละลายลิ่ม
เลือดที่มากกว่า30นาที เนื่องจากรอconsultอายุรแพทย์โรคหัวใจ ทำให้ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนดได้เพียงร้อยละ ปี2562 ร้อยละ 7.81 
ปี 2563 ในไตรมาสแรกร้อยละ 22.22 ปี2563 รวมสองไตรมาส เพ่ิมข้ึนร้อยละ34.62 

2.1.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  ไม่เกินร้อยละ 9 
สถิติของจังหวัดสตูล พบว่า อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI จังหวัดสตูล 
ระหว่างพ.ศ.2557- 2563  ร้อยละ 17.04,7.6,8.65, 8.69, 10.94,4.09 และ13.46 ตามลำดับ ในปี2563 ผู้ป่วยที่
เสียชีวิตพบว่า เสียชีวิตในER ระหว่างรอทำหัตถการ รอประสานส่งต่อ  เตรียมการส่งต่อ และระหว่างการนำส่ง ซึ่ง
ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลเร็วขึ้นแต่โรคมีด้วยอาการที่รุนแรง ม ีCardiogenic shock ร่วมด้วย ปัจจัยรว่มพบว่าผู้ป่วย
ส่วนใหญ่ที่มีโรคประจำตัวคือ เบาหวานและความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจตีบ  และมีการสูบบุหรี่    หรือผู้ป่วย
ไม่มีประวัติโรคประจำตัวแต่ไม่ตรวจสุขภาพเลย  มีรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัดที่ติดทะเล อาหารอุดม
สมบูรณ์ ประกอบกับวิถีชีวิตของของประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นมุสลิมมีวัฒนธรรมการกินอาหารหวาน อาหารมัน 
และขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม           
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2.1.3 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่ม Intermediate to High Risk NSTEMI เพื่อทำการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ 
ภายใน 72 ชั่วโมง ร้อยละ 50 
    จากการที่รพ สตูลไม่สามารถทำการฉีดสีเคส High Risk NSTEMI จำเป็นต้องส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคน
พิจารณาว่าจะรับเพ่ือมาทำหัตถการนี้หรือไม่ ณ.ช่วงเวลานั้นผ่านระบบLINE Consult EKG กับCardiologist รพ.
สงขลานครินทร์ พิจารณาเป็นรายๆไป  จากการเก็บข้อมูลพบว่าในปี2563 เริ่มเก็บข้อมูล ม.ค- มี.ค 2563 พบว่า
การส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่ม Intermediate to High Risk NSTEMI เพ่ือทำการฉีดสี หลอดเลือดหัวใจภายใน 72 
ชั่วโมง เพียงร้อยละ 8.88 ซึ่งอยู่ในช่วงแรกของการดำเนินการ อาจจะต้องติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2.1.4 การคำนวณ GRACE Risk Score ในผู้ป่วย NSTEMI  ร้อยละ 80 
มีการจัดทำ NSTEMI-ACS Standing Order for Satun hospital  ที่กำหนดให้แพทย์ประเมินGRACE 

Score  และTIMI risk  ตั้งแต่ผู้ป่วยAdmit จาก ER  จากการเก็บข้อมูลพบว่าในปี2563 เริ่มเก็บข้อมูล ม.ค- มี.ค 
2563 ยังมีการการคำนวณ GRACE Risk Score ในผู้ป่วย NSTEMI  น้อยพียงร้อยละ 20.93 ซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่
บางส่วนยังไม่ทราบเกี่ยวกับความจำเป็นในการประเมิน GRACE Risk Score ในผู้ป่วย NSTEMI  ดังกล่าว และเป็น
ตัวชี้วัดใหม่ ระยะเวลาในการเริ่มเก็บข้อมูลแค่3เดือน จึงต้องมีการแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น รพช .  ER และ
หอผู้ป่วยในการเน้นย้ำให้แพทย์ทำการประเมิน GRACE Risk Score/TIMI risk score ในผู้ป่วย NSTEMI   
 

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

3.1.1 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด  ร้อยละ 50 
หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) -เ พ่ิมการเข้าถึงSK ทุกรพช ให้สามารถให้ยาSK ได้ /ดำเนินงาน
ด้วยระบบFast track 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) - 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

- พัฒนาระบบฐานข้อมูล STEMI 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์
ที่จำเป็น (Access to essential medicine) 

 EKG Consult  กับผู้เชี่ยวชาญ Cardiologist รพ .สงขลา
นครินทร์ 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

- 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) - ติดตามตัวชี้วัด  
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3.1.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  ไม่เกินร้อยละ 9 
 

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

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) - 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

-พัฒนาระบบฐานข้อมูล STEMI 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์
ที่จำเป็น (Access to essential medicine) 

EKG Consult  กับผู้เชี่ยวชาญ Cardiologist รพ .สงขลา
นครินทร์ 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

- 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) -ติดตามตัวชี้วัด  
 

3.1.3 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่ม Intermediate to High Risk NSTEMI เพื่อทำการฉีดสีหลอดเลือด 
หัวใจภายใน 72 ชั่วโมง ร้อยละ 50 
 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.ระบบบริการ  (Service delivery) การร่วมดำเนินการของระบบเขตสุขภาพท่ี12 

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

- 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์
ที่จำเป็น (Access to essential medicine) 

- 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

- 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) - 
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3.1.43 การคำนวณ GRACE Risk Score ในผู้ป่วย NSTEMI  ร้อยละ 80 
 

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

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) - 

 
3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

3.2.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร 

อำเภอ 

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 29.91 114,468 36 31.45 

ควนโดน 7.8 27.02 45.92 45.92 19.14 26,646 6 22.52 
ควนกาหลง 2.9 8.75 8.69 5.79 14.48 34,972 0 0 

ท่าแพ 7.0 3.48 3.45 0 0 29,420 3 10.2 

ละง ู 8.52 1.14 2.79 2.79 2.79 72,532 1 1.37 
ทุ่งหว้า 4.25 0 4.18 0 16.73 24,141 2 8.28 

มะนัง 0 0 0 5.5 5.58 18,265 3 16.42 
ภาพรวมจังหวัด 11.57 12.09 12.00 11.68 16.11 320,444 51 15.92 
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จังหวัด 

ปีงบประมาณ 2563  
1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค. 63 

อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ  ไม่เกิน 27 :100,000 ปชก. 

 (A)  (B)  (A/B) x 100  (A)  (B)  (A/B) x 100 
เมืองสตูล 114,468 6 5.24 114,468 14 12.23 

ควนโดน 26,646 1 3.75 26,646 2 7.5 
ควนกาหลง 34,972 0 0 34,972 0 0 

ท่าแพ 29,420 1 3.4 29,420 1 3.4 

ละง ู 72,532 2 2.75 72,532 4 5.51 
ทุ่งหว้า 24,141 0 0 24,141 1 4.14 

มะนัง 18,265 0 0 18,265 1 5.47 

ภาพรวมจังหวัด 320,444 10 3.12 320,444 23 7.18 
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3.2.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล ≤ 9% 

หรือ อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  ไม่เกินร้อยละ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอ 

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 37 2 5.4 
ควนโดน 66.6 0 0 28.5 16.67 14 0 0 

ควนกาหลง 9.09 23.07 20 28.5 0 11 1 9.09 

ท่าแพ 20 20 11.11 0 14.28 8 1 12.5 
ละง ู 11.76 6.66 8.69 4.16 10.26 33 0 0 

ทุ่งหว้า 28.57 0 20 0 0 11 0 0 
มะนัง 0 0 0 20 8.33 12 1 8.33 

ภาพรวมจังหวัด 17.04 7.60 8.65 8.69 10.94 122 5 4.09 
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จังหวัด 

ปีงบประมาณ 2563  

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค. 63 
ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล ≤10% 

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
(รหัส ICD-10 = I21-

I21.3) 
ที่เสียชีวิตใน

โรงพยาบาล (A) 

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
(รหัส ICD-10 = 

I21-I21.3) ทั้งหมด 
(B) 

ร้อยละผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อ 

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล 

(A/B) x 100 

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
(รหัส ICD-10 = I21-

I21.3) 
ที่เสียชีวิตใน

โรงพยาบาล (A) 

ผู้ป่วยนอก 
ผู้ปว่ยใน 

(รหัส ICD-10 = 
I21-I21.3) 
ทั้งหมด (B) 

ร้อยละผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อ 

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล 

(A/B) x 100 

เมืองสตูล 0 8 0 2 21 9.52 
ควนโดน 0 5 0 0 9 0 

ควนกาหลง 0 2 0 0 6 0 
ท่าแพ 1 1 100 1 2 50 

ละง ู 0 4 0 1 10 10 

ทุ่งหว้า 0 0 0 2 2 100 
มะนัง 0 0 0 1 2 50 

ภาพรวมจังหวัด 1 20 5 7 52 13.46 

 
 
 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบท่ี 2 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

SATUN  HOSPITAL 

ปัญหา/อุปสรรค 
- ขาดแคลนอายุรแพทย์โรคหัวใจ   และยังไม่มีแพทย์ที่สามารถทำ Echo ในผู้ป่วยACS ได้ยังคงต้อง

มีCardiologistจากรพ สงขลานครินทร์มาช่วยทำ Echo  และTraining ให้อายุรแพทย์เป็นช่วงๆ ตามการนัดของ
ผู้ป่วย ทุก1-3 เดือน  

- ระยะทางในการนำส่งผู้ป่วยจากรพ.สตูล ถึงรพ สงขลานครินทร์ /กรุงเทพหาดใหญ่ เพ่ือทำPCIใช้เวลาใน
การเดินทางอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 2.5 ชม ด้วยความเร็วที่กำหนดของกระทรวงสาธารณสุขไม่เกิน 80 กมต่อชั่วโมง
ทำให้ไม่สามารถทำให้ได้ทำPCI ภายใน 90 นาที ตามมาตรฐานที่กำหนดเลย  

- ผู้ป่วยยังขาดความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ ล่าช้าในการมารพ. ทำให้อาการรุนแรง และมีปัจจัยที่สำคัญของ
การสูบบุหรี่ที่ยังมีมาก 

ข้อเสนอแนะ 
- สนับสนุน/จัดสรรอายุรแพทย์โรคหัวใจ 
- คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน  เน้นการให้ความรู้อย่างจริงจัง   
- การกำหนดความชัดเจนต่อการส่งต่อผู้ป่วย 
3.2.3 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้ตาม 

มาตรฐานเวลาที่กำหนด ร้อยละ  50 หรือ ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่
กำหนด  ร้อยละ 50 

อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2562 

ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI)  
ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด ร้อยละ  50 

 (A) (B) (A/B) x 100 
เมืองสตูล 37 4 10.81 

ควนโดน 14 1 14.28 
ควนกาหลง 11 0 0 

ท่าแพ 8 1 12.5 

ละง ู 33 4 12.12 
ทุ่งหว้า 11 0 0 

มะนัง 12 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 122 10 8.2 
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ตัวชี้วัด เกณฑ ์ อำเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

A B ร้อยละ A B ร้อยละ 
ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ
หั วใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้ตาม
มาตรฐานเวลาที่กำหนด ร้อยละ  50 
 

50% 

เมืองสตูล 8 0 0 21 3 23.07 
ควนโดน 5 3 60 9 4 40 
ควนกาหลง 2 2 100 6 5 83.33 

ท่าแพ 1 0 0 2 1 50 
ละง ู 4 1 25 10 5 50 

ทุ่งหว้า 0 0 0 2 0 0 
มะนัง 0 0 0 2 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 20 6 30 52 18 34.62 

ปัญหา/อุปสรรค  
 - ในปี2562 จังหวัดสตูลมีผู้ป่วยได้ SK ร้อยละ 6.55และผู้ป่วยส่งทำPCI ร้อยละ90.98 ในปี2563  SK ร้อยละ16.28 และผู้ป่วยส่งทำPCI ร้อยละ83.72    
มีข้อจำกัดเนื่องจากไม่มีแพทย์โรคหัวใจและไม่มีหน่วยบริการในจังหวัดที่สามารถทำการสวนหลอดเลือดหัวใจได้ จำเป็นต้องประสานส่งต่อไปยังรพ.ที่สามา รถ
ทำ PCI ซึ่งมีระยะทางประมาณ 100 กม. ใช้เวลาในการเดินทางอย่างน้อย 90นาที ร่วมกับข้อจำกัดการใช้รถพยาบาลที่สามารถวิ่งได้ไม่เกิน80  กม./ชม. ทำให้
การเดินทางไปยังรพ.ปลายทางเพ่ือทำPCI เกินเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้คือภายใน120นาที ร่วมกับการให้ยาละลายลิ่มเลือดที่มากกว่า30นาที เนื่องจากรอconsultอา
ยุรแพทย์โรคหัวใจ ทำให้ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนดได้เพียงร้อยละปี
2562 ร้อยละ 7.81 ปี2563 ร้อยละ 34.62 
ข้อเสนอแนะ 

- จัดสรรอายุรแพทย์โรคหัวใจ 
- จัดตั้งหน่วยบริการที่สามารถทำการสวนหลอดเลือดหัวใจได้ 
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3.2.4 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่ม Intermediate to High Risk NSTEMI เพื่อทำการฉีดสี หลอดเลือด 

หัวใจภายใน 72 ชั่วโมง ร้อยละ 50 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 
A B ร้อยละ A B ร้อยละ 

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

50% 

เมืองสตูล 

        ยังไม่มีการเก็บข้อมูล 

23 2 8.69 

ควนโดน 3 0 0 
ควนกาหลง 1 0 0 

ท่าแพ 0 0 0 

ละง ู 16 2 12.5 
ทุ่งหว้า 2 0 0 

มะนัง 0 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 45 4 8.88 

ปัญหาอุปสรรค 
- แนวทางการดูแลและการส่งต่อNSTEMI High risk ยังไม่ชัดเจน ส่วนใหญ่ยังเป็นการreferภายหลัง72ชั่วโมง  

ข้อเสนอแนะ 
- เคส Intermediate to High Risk NSTEMI เพ่ือทำการฉีดสี หลอดเลือดหัวใจภายใน 72 ชั่วโมง ควรมีการกำหนดที่ชัดเจนในระดับเขต12  เพ่ือให้

สามารถดำเนินการได้   
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3.2.5 การคำนวณ GRACE Risk Score ในผู้ป่วย NSTEMI  ร้อยละ 80 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

A B ร้อยละ A B ร้อยละ 

การคำนวณ GRACE Risk 
Score ในผู้ป่วย NSTEMI   

80% 

เมืองสตูล 

                  ยังไม่มีการเก็บข้อมูล 

23 5 21.74 
ควนโดน 3 2 66.6 

ควนกาหลง 2 0 0 
ท่าแพ 2 2 100 

ละง ู 16 0 0 

ทุ่งหว้า 2 0 0 
มะนัง 0 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 48 9 18.75 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 พบว่าการประเมิน GRACE Risk Score ในผู้ป่วย NSTEMI  ยังน้อยซึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่ทราบถึงนโยบาย และความจำเป็นในการ
ประเมิน GRACE Risk Score ในผู้ป่วย NSTEMI  จึงไม่ได้มีการกระตุ้นการประเมิน GRACE Risk Score ในผู้ป่วย NSTEMI   
ข้อเสนอแนะ 
 แจ้งนโนยายและความจำเป็นแก่รพช. หน่วยงานต่างๆที่มีส่วนในการกระตุ้นการดำเนินการเช่น ER และหอผู้ป่วย พร้อมเฝ้าติดตามผลการดำเนินงาน 
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4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

- ขาดแคลนอายุรแพทย์โรคหัวใจ 
 
 

- สนับสนุน/จัดสรรอายุรแพทย์โรคหัวใจ 
 

- ผู้ป่วยยังขาดความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ ล่าช้าในการมารพ. 
ทำให้อาการรุนแรง 
 
 

- คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน  เน้นการให้ความรู้
อย่างจริงจัง STEMI ALERT 
 

- ยั งมีการใช้Grace risk score/TIMI risk scoreในการ
ดูแลไม่คลอบคลุมทุกเคส 

- กระตุ้นและติดตามการใช้Grace risk 
score/TIMI risk score 

- แนวทางการการส่งต่อNSTEMI High risk ยังไม่ชัดเจน - กำหนดแนวทางการส่งต่อNSTEMI High risk  
ให้มีชัดเจน 

 
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสาขา ปีงบประมาณ 2563 
➢ สาขา  โรคไม่ติดต่อ (NCD) โรงพยาบาลมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและรณรงค์STEMI ALERTอย่าง 

ต่อเนื่อง 

➢ สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เนื่องจากเกี่ยวกับการเก่ียวกับการมาถึงโรงพยาบาล 
ทันเวลาของผู้ป่วย 
➢ สาขา อายุรกรรม  PCT  มีการขับเคลื่อน SP ACS ในรูปสหวิชาชีพ  โดยทำงานร่วมกัน 
➢ การรณรงค์ STEMI ALERT เริ่มต้นจาก NCDs กลุ่มเสี่ยง และส่วน Fast tract  ER  เป็นตัวขับเคลื่อน     

ให้การดูแลผู้ป่วยบรรลุเป้าหมาย 
➢ การดำเนินการตามระบบ Fast track และภายใต้การดูแลของรพ.สตูลการค้นหากลุ่มเสี่ยงของคลินิก NCDs 
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การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
➢ การรณรงค์ STEMI ALERT ผ่านระบบ 1699 ให้มากข้ึน  
➢ ได้มีการนำปัญหา เรื่อง การประเมิน GRACE Risk Score/TIMI risk score ในผู้ปว่ย NSTEMI  เข้าสู่  

PCT MED โดยกำหนดให้แพทย์เริ่มประเมินตั้งแต่ ER  และมีพยาบาลทวนสอบกับแพทย์ อีกครั้งก่อนออกจาก
หน่วยงาน  
➢ ประสานงานแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น รพช ,  ER และหอผู้ป่วยใน ในการเน้นย้ำให้แพทย์ทำการ 

ประเมิน GRACE Risk Score/TIMI risk score ในผู้ปว่ย NSTEMI   

➢ PCT MED นำเรื่องเข้าสู่องค์กรแพทย์เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันของแพทย์ 
➢ PCT MED หาผู้รับผิดชอบหลักของ NSTEMI จากหน่วยงาน IPD  
➢ มีระบบ LINE NSTEMI SATUN  ส่งเคส NSTEMI ที่นอนรพ. ทุกรายพร้อมรายละเอียด EKG ประวัติต่างๆ 

เพ่ือให้ Cardiologist เป็นผู้ประเมินและหน่วยโรคหัวใจของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะติดต่อมาท่ีผู้ป่วย เพ่ือ
ไปทำหัตถกรรมต่างๆ โดยรพ สตูลจะออกใบ Refer ไปให้เลยใช้ได้ภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา
ที่เร็วขึ้น 
 

ความคิดเห็น  ในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – มี.ค.63 

➢ การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและรณรงค์ STEMI ALERT อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถค้นหากลุ่มเสี่ยง และลด 
ความรุนแรงของโรคได้ของNCD 
➢ การจัดการผู้ป่วย NSTEMI ที่ความเสี่ยงสูงให้สามารถทำหัตถการต่างๆเช่น ECCHO  หรือ PCI  
➢ การประเมิน GRACE Risk Score/TIMI risk score ในผู้ป่วย NSTEMI  เพ่ีอการประเมินผู้ป่วย 

และการส่งต่อ NSTEMI high risk เพ่ือทำการฉีดสี หลอดเลือดหัวใจภายใน 72 ชั่วโมง 
➢ มีการติดตามอย่างต่อเนื่องในการจัดการลดความเสี่ยงให้ลดลง   
➢ ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669ได้อย่างรวดเร็ว 

 
            ผู้รายงาน ไลลา ตุกังหัน 

        พยาบาลวิชาชีพ 
           โทร 0986949699  

e-mail acssatun@gmail.com 
-  
… 



 

 

 

 
 

 
 

 

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

สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉนิ 
 

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. ในโรงพยาบาลระดับ 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 
สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน  เทศกาลสงกรานต์ไม่มีผู้เสียชีวิต  

มีผู้บาดเจ็บจ านวน 16 รายไม่มีผู้เสียชีวิต มีการสอบสวนอุบัติเหตุ 1 ครั้ง ร่วมกับภาคีเครือข่ายจุดเกิดเหตุ
บริเวณสี่แยกรร.จงหัว มีการปรับเปลี่ยนป้ายแจ้งเตือนผู้ขับขี่ทางเอกทางโท ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการ
เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ บาดเจ็บศีรษะรุนแรงและบาดเจ็บหลายระบบ อัตราการเสียชีวิตจาก Severe 
Traumatic Brain injury  16%(4/25)   ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินตายภายใน 24 ชม.  7.32 %( 32/437) ลดลง
จากปี2562= 11.49% มีการพัฒนาแนวทางการประเมินคัดกรองในกลุ่มโรควิกฤติที่ส าคัญคือ Stroke Sepsis 
STEMI และTrauma  หลังจากที่มีการปรับนิยามตัวชี้วัดอัตราของผู้ป่วยTrauma-L1เข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 
60 นาทีนับตั้งแต่แพทย์มี Order OR Stat =100% การทบทวนDead Case  Trauma ที่มีค่าPS >0.75 ยังไม่มี
การทบทวน แต่จากการทบทวนเวชระเบียนเบื้องต้นพบว่ารายที่ 1 ผู้ป่วยหญิงบาดเจ็บที่ศีรษะUnderlying CA 
ญาติขอปฏิเสธการส่งต่อไปรพ.หาดใหญ่เพ่ือผ่าตัด ส่วนรายที่ 2 เป็นผู้ป่วยชายบาดเจ็บที่ศีรษะ ญาติปฏิเสธ
การรักษาเช่นกัน    อัตราของผู้ป่วย L1,2 อยู่ในห้องฉุกเฉินน้อยกว่า 2 ชม. =69.04% (1260/1825) หลังจาก
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ที่มีการชี้แจงและวิเคราะห์ข้อมูนคืนให้แต่ละPCTทราบได้มีการปรับเกณฑ์การรอที่ER   มีการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยผ่าน TEA unit   กระบวนการส าคัญที่ท าให้ผู ้ป่วยอยู่ในERนาน คือ การไม่ปฏิบัติตาม Protocal  
รอวินิจฉัย รอ Admit รอผล Lab ระบบการ Consult Staff   

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนแต่เมื่อเกิดสถานการณ์Covid 19 ตั้งแต่เดือนกพ..63 มีผู้มารับบริการ 
ที ่ER ลดลงร้อยละ 50 

อัตรา TEA unit ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (22คะแนน) ซึ่งยังขาดความต่อเนื่อง ผลการประเมินECS 
คุณภาพร้อยละ 60.2 มีองค์ประกอบที่ต้องพัฒนาคือบุคลากร Diaster และงานวิจัย   อัตราของประชากร
เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (L1+L2) ร้อยละ29.85 หน่วยงานมี Paramedic 1 คนที่ออกปฏิบัติงาน EMS
ร่วมกับพยาบาล และมีการสอน ทักษะการปฏิบัติงานขณะออกEMSให้ทีมและหน่วยปฏิบัติการในเขต อ.เมือง 
ได้เรียนรู้ร่วมกัน  

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ  

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

     อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล A S M 
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 ในโรงพยาบาล 

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

 
A : จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง 
B : จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2563  

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

 A B อัตรา/ร้อยละ  A B อัตรา / ร้อยละ 

เมืองสตูล 15 255 5.88 440 32 7.27 
ภาพรวมจังหวัด 15 255 5.88 440 32 7.27 
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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 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา / ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา / ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา / ร้อยละ 

เมืองสตูล 24 6 25 1 1 100 6 6 100 
ภาพรวมจังหวัด 24 6 25 1 1 100 6 6 100 

1.2 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 ท่ีมีข้อบ่งช้ีในการ 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 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

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

ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1  
> ร้อยละ 60 

อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 ท่ีมีข้อบ่งชี้ในการ Admit ไดรับ Admit ภายใน 2 ชม. ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 

> ร้อยละ 60 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา / ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา / ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา / ร้อยละ 
เมืองสตูล 3,085 1,553 50.34 1187 789 66.47 2061 1450 70.35 

ภาพรวมจังหวัด 3,085 1,553 50.34 1187 789 66.47 2061 1450 70.35 
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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 ในโรงพยาบาลทุกระดับ 

(A) 

จ านวนผู้ป่วย PS score >0.75 ทีเ่สียชีวิต 
ในโรงพยาบาลทุกระดับ 

(B) 

ร้อยละของผู้ป่วย PS score >0.75 ในโรงพยาบาล
ทุกระดับ ได้รับการท า root cause analysis 

(A/B) X 100 
เมืองสตูล 0 0 na 

ภาพรวมจังหวัด 0 0 na 

 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ  256- 

จ านวนผู้ป่วย PS score >0.75 ที่เสียชีวิต และ
ได้รับการท า RCA ในโรงพยาบาลทุกระดับ 

(A) 

จ านวนผู้ป่วย PS score >0.75 ที่เสียชีวิต 
ในโรงพยาบาลทุกระดับ 

(B) 

ร้อยละของผู้ป่วย PS score >0.75 ในโรงพยาบาล
ทุกระดับ ได้รับการท า root cause analysis 

(A/B) X 100 
เมืองสตูล 0 2 0 

ภาพรวมจังหวัด 0 2 0 

 
 
 
 
 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

SATUN   HOSPITAL  

 

2.2 อัตราของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (Mortality rate of severe traumatic brain injury) (รหัส ICD S 06.1 – S 06.9) ไม่เกินร้อยละ 45 
 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ  

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 < 45% 

2562  
2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 
เป้าหมาย ผลงาน อัตรา / ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา / ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา / ร้อยละ 

เมืองสตูล 102 9 8.82 12 1 8.33 25 4 16 
ภาพรวมจังหวัด 102 9 8.82 12 1 8.33 25 4 16 

 
3. การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน 

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

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ  2562 
 

อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคณุภาพ   > ร้อยละ 80 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา / ร้อยละ 
เมืองสตูล 

0/1=0% ผลการประเมินไม่ผ่าน 
ภาพรวมจังหวัด 

 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

SATUN   HOSPITAL  

 

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

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ  2563 
อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคณุภาพ   

> ร้อยละ 80 
เป้าหมาย ผลงาน อัตรา / ร้อยละ 

เมืองสตูล 1/1=100% ผลการประเมินผ่าน (22คะแนน) 

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

 

ตัวชี้วัด เกณฑ ์ อ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2562 

(ต.ค.61 – 31 ธ.ค.61) 
ปีงบประมาณ 2563 

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

(ต.ค.61 – 31 มี.ค.62) 
ปีงบประมาณ 2563 

(ต.ค.62 – 31 มี.ค.63) 
A B ร้อยละ A B ร้อยละ 

จ านวนผู้ป่วยที่ไมฉุกเฉินในห้อง
ฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non 
trauma)  

ลดลง  5% 

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

6468 5908 =8.66% ลดลง 

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

6468 5908 =8.66% ลดลง 
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การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสาขา ปีงบประมาณ 2563 

 สาขา โรคหัวใจ  STEMI NSTEMI  การเข้าถึง EMS Door to PCI SK 

 สาขา โรคหลอดเลือดสมอง  Stroke Fast tract การเข้าถึง EMS Door to rtPA ใน 1 ชม. 

 สาขา อายุรกรรม Sepsis  การเข้าถึง EMS 

 ศัลยกรรม    

 ศัลยกรรมกระดูก  

 อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triage  level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1   เกี่ยวข้อง 

กับทุกสาขา 

 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 ที่มีข้อบ่งชี้ ในการ Admit ได้รับ Admit ภายใน 2 ชั่วโมง ใน 

โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ทุกสาขา 

 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1  

สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาท ี สาขา ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก 

 อัตราตายของผู้ป่วย PS score >0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ และได้รับการท า root cause  

analysis  ทุกสาขา 

 จ านวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลงร้อยละ 5 ทุกสาขา  

รวมถึงนโยบายขององค์กรในการให้บริการ 

 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury)  

(รหัส ICD S 06.1 – S 06.9)  สาขา ศัลยกรรม  

 อัตราของประชากรเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(L1 L2) ทุกสาขาและPCU 

 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึน้ไปท่ีผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ ผู้บริหาร คกก.รพ. PCT  

service Planสาขาหลัก 

 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ผู้บริหาร คกก.รพ.  

PCT service Planสาขาหลัก 

 ร้อยละของผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง  PCT service Planสาขาหลัก 
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การจัดการช่วง  COVID-19 
1. บุคลากรและผู้รับบริการ  

- มีทีมที่ออกรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายPUIชัดเจน แต่ในกรณีกลุ่มเสี่ยงต้องใช้ทีมEMS มีการปรับเปลี่ยน 

เรื่องการแต่งกายของทีมในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงแต่ละประเภท  

- จ ากัดผู้เข้ามารับบริการในพท.ER และการสวมใส่Maskทุกราย 

2. ยานพาหนะและโครงสร้างในER  

- การปรับการใช้รถ EMS แต่ละประเภทผู้ป่วย 

- การปิดห้องสังเกตอาการชั่วคราวและดัดแปลงเป็นห้องแยกติดเชื้อไม่มีNegative pressure 

ส าหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มหอบที่ต้องพ่นยาแบบNebulizer 

- จัดสถานที่นั่งรอตรวจ Screen และเคาเตอร์พยาบาลแบบSocial distancing 

3. การจัดการ เส้นทางการFlow ผู้ป่วย 

- แนวทางการคัดแยกPUI ARI  ตั้งแต่ Telephone ER Triage  

- ก าหนดเส้นทางการส่งผู้ป่วยเข้าห้องแยกติดเชื้อ 

4. อุปกรณ์และเครื่องมือชุดPPE N95 Surgical MASK  GOWN  เสื้อฝน ได้รับการสนับสนุนจากผู้มี 

จิตศรัทธา และบางส่วนของรพ.สตูล 

ปัญหาช่วง  COVID-19 
- รพ.ไม่มีห้องNegative Pressureในการดูแลผู้ป่วย 

ปัญหา & อุปสรรค ปีงบ 63 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 – มี.ค.63) 
- ขาดแคลนแพทย์ EP 
- การส่งต่อข้อมูลThai refer เช่น แพทย์ รพช. ไม่ Key ข้อมูล  ไม่เสถียรในการส่งต่อข้อมูล ไม่เป็นปัจจุบัน 
- ไม่มีห้องแยกติดเชื้อNegative Pressure  
- นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(PARAMEDIC) ไม่ได้บรรจุตรงกับต าแหน่ง ขาดความก้าวหน้า 

แผนพัฒนา ปีงบ 63 (เม.ย.63 - ก.ย.63) 
 สร้างห้องแยกติดเชื้อNegative Pressure  
 ย้ายห้องศูนย์สั่งการ ศูนย์Refer  
 ปรับปรุง ขยายห้อง Trauma & Emergency Admin unit ควบคู่ห้องศูนย์การศึกษาอบรมผู้ปฏิบัติการ 

ฉุกเฉินEMS 
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แผนพัฒนา ปีงบ 64 
 จัดท าแผน Diaster ของรพ. 
 รพ.สตูลเป็นองค์กรฝึกอบรม EMS จัดอบรมEMR EMT  
 พัฒนา ECS บุคลากร Diaster 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
 การให้ประชาชนตระหนักทราบถึงสุขภาพ ความเสี่ยง 
  ภาวะวิกฤติที่ต้องมารพ.ทันที ทราบช่องทางการเข้าถึงบริการฉุกเฉิน1669  
  จัดให้มีสายด่วนปรึกษาก่อนมารับบริการที่โรงพยาบาลสตูล 
  ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ป้องกันการติดเชื้อ ห้องnegative Pressure 
  การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง  
  แนะน าภาวะฉุกเฉินให้ผู้ดูแลและชุมชนทราบถึงภาวะวิกฤติที่ต้องมารพ.ทันที 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคัดกรองโรงพยาบาลสตูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน  
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 

 

รางวัลและความภาคภูมิใจ 
ระดับเขต 

- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ.จุดเกิดเหตุ  ระดับทีม-  - 
- Advance life support รพ.สตูล 
- รองชนะเลิศอันดับ2 ระดับEMR มูลนิธิร่มไทร 

ระดับจังหวัด 
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ.จุดเกิดเหตุ  ระดับทีม- - 
- Advance life support รพ.สตูล 
- รางวัลชนะเลิศ ระดับEMR มูลนิธิร่มไทร 
- รางวัลรองชนะเลิศระดับทีมBLS มูลนิธิธรรมรังสี 

        พุดตาล     ศรีสุวงศ์  
              พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

Email tanpoypoy@yahoo.com หรือ  
                       pudtan2511@gmail.com 

   เบอร์โทรศัพท์  089-7339386 
 

mailto:tanpoypoy@yahoo.com%20หรือ
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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 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประจ าไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีน าคม 2563 เป็นจ านวน 
387 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน 317 คน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก 70 คน มีผล การ
ด าเนินการดังนี้ 

  2.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม 
 2.1.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) < ร้อยละ 7 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 4.71  ( ปี 2561 ร้อยละ  
4.24, ปี 2562 รอ้ยละ 4.63 ) แบ่งเป็นอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกร้อยละ 15.71 ซึ่งลดลง
จากปีท่ีผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด ( ปี 2562 ร้อยละ 18.18 ) และอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน
ร้อยละ 0.63 ซึ่งลดลง จากปีที่ผ่านมา (2562 ร้อยละ 1.46 ) 

2.1.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการ ไม่เกิน 4.5  
ชั่งได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที (door to needle time)≥ 
ร้อยละ 60 

       อัตราการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดภายใน 4.5 ชั่วโมงและได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด 
ทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาท ีคิดเป็นร้อยละ 73.38  
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2.1.3 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษา 
ใน Stroke Unit ≥ ร้อยละ 50 

โรงพยาบาลมีการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสียง  
CVD Risk  เปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจ านวน 6 เตียง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit คิดเป็นร้อยละ 
83.92 ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับจนถึงจ าหน่าย ดูแลผู้ป่วยโดยใช้ทีมสหวิชาชีพอย่างครบวงจร มีการประเมินการ
กลืน ในผู้ป่วยทุกราย เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่นแผลกดทับ ปอดบวม การ
พลัดตกหกล้ม และมี การติดตามเยี่ยมบ้านและส่งกลับไป รพช ในผู้ป่วยทีมีค่า Barthel index <15 คะแนน 
ทุกราย ตลอดจนมีการรณรงค์การเข้าถึงยาลายลิ่มเลือด 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
การท า Tracer round ทบทวนกระบวนการในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตั้งแต่ด่านหน้า

จนถึง ระบบติดตามผู้ป่วย (COC) โดยทีมสหสาขาวิชีพ พบปัญหาดังนี้  
         - อัตราการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดภายใน 4.5 ชั่วโมงและได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดด าภายใน 60 นาทีให้เพ่ิมมากขึ้น จึงได้มีการจัดท า standing order for fast track รวมถึงข้อห้าม 
ข้อแนะน า การค านวณขนาดยา inform consent รวมไว้เป็นเอกสารส าหรับกรณี  stroke fast track 
โดยเฉพาะ เพ่ือให้การให้ยาเร็วขึ้น รวมถึงมีก ารทบทวนติดตามและปรับปรุงแก้ไข การด าเนินการโดยสหสาขา
วิช าชีพอย่างสม่ าเสมอ 
        - ในด้านการเข้าถึงบริการล่าช้าส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้ป่วยขาดความรู้ความเข้าใจในอาการของโรคหลอด 
เลือดสมอง (FAST) และไม่ทราบช่องทางในการใช้บริการระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS/1669) ได้มี การ
ประชาสัมพันธ์และลงนิเทศ รพ.ท่าแพ และรพ.สต.เกาะสาหร่าย เพ่ือให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และ
เพ่ิมการป้องกันการเกิดโรคและเพ่ิมการเข้าถึงบริการ  
       - ปัญหาผู้ป่วย NCD ขาดนัด ขาดยา ได้มีการจัดท าระบบแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ โดยเมื่อผู้ป่วยไม่ได้มา
ยื่น บัตรตามนัดจะมีการส่งข้อมูลแจ้งเตือนทางไลน์ไปยังกลุ่ม COC/NCD ถึงเจ้าหน้าที่รพ.สต.ที่รับผิดชอบเพ่ือ
ติดตามผู้ป่วย 
       - จากอัตราตายที่เพ่ิมขึ้น เมื่อได้ท าการทบทวนพบว่าเกิดจาก Large infarct และ cardio-embolic 
stroke เป็นสาเหตุหลัก จึงได้วางแผนที่จะประสานงานกับ NCD ในการคัดกรอง AF  ให้เพ่ิมมากขึ้น รวมถึง
วางแผนที่จะปรับปรุงการให้ข้อมูลเรื่องการผ่าตัด ในผู้ป่วย large infarct และการดูแลภาวะแทรกซ้อนส าคัญ
คือ pneumonia/VAP ให้ดีขึ้น (VAP bundle, ประเมินการกลืน)  
      -  อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit ที่เพ่ิมข้ึน 
จากปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit) 6 เตียงและมีเตียงรองรับ 
Intermediate bed อีก 2 เตียง ท าให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้เป็นจ านวนมากข้ึน  
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    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 

 
 

อ าเภอ/ จังหวัด 

ปีงบประมาณ 2563 

1ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 
ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) 

(เป้าหมาย : < ร้อยละ 7) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 132 7 5.30               255  12 4.71 

ควนโดน 20 0 0                 24  0 0 
ควนกาหลง 11 0 0                 27  0 0 

ท่าแพ 12 0 0                 13  0 0 

ละง ู 20 0 0                 51  1 1.96 
ทุ่งหว้า 5 0 0                    6  0 0 

มะนัง 6 0 0                    8  0 0 

ภาพรวมจังหวัด 207 7 3.40               387  13 3.36 
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 3.2.2  ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62) 
(เป้าหมาย : < ร้อยละ 25) 

อ าเภอ 

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

ปีงบประมาณ  2562 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 105 22 20.95 

ควนโดน 2 0 0.00 

ควนกาหลง 2 0 0.00 

ท่าแพ 2 0 0.00 

ละง ู 9 0 0.00 

ทุ่งหว้า 1 0 0.00 

มะนัง 0 0 0.00 

ภาพรวมจังหวัด 121 22 18.18 

 
 

อ าเภอ/จังหวัด 

ปีงบประมาณ 2563 
1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

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

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 36 6 17 62 10 16.13 

ควนโดน 0 0 0 0 0 0 

ควนกาหลง 0 0 0 1 0 0 
ท่าแพ 0 0 0 0 0 0 

ละง ู 0 0 0 7 1 14.29 
ทุ่งหว้า 0 0 0 0 0 0 

มะนัง 0 0 0 0 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 36 6 17 70 11 15.71 
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3.2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic : I63) (เป้าหมาย : < 
ร้อยละ 5) 

อ าเภอ 

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

ปีงบประมาณ 2562 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 309 8 2.59 

ควนโดน 24 0 0.00 

ควนกาหลง 29 0 0.00 

ท่าแพ 39 0 0.00 

ละง ู 87 0 0.00 

ทุ่งหว้า 33 0 0.00 

มะนัง 27 0 0.00 

ภาพรวมจังหวัด 548 8 1.46 

 

อ าเภอ/ จังหวัด 

ปีงบประมาณ 2563 

1ต.ค.62 – 30 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 
ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน 

(Ischemic : I63) (เป้าหมาย : < ร้อยละ 5) 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 96 1 1.04 193 2 1.04 

ควนโดน 20 0 0 24 0 0 
ควนกาหลง 11 0 0 26 0 0 

ท่าแพ 12 0 0 13 0 0 
ละง ู 20 0 0 44 0 0 

ทุ่งหว้า 5 0 0 9 0 0 

มะนัง 6 0 0 8 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 170 1 0.59 317 2 0.63 
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     3.2.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 
4.5 ชั่วโมง   ได้รับการรักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที (door to needle 
time) (เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 50) 
 

อ าเภอ 

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

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

ปีงบประมาณ 2562 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 29 23 79.31 
ควนโดน 1 1 100 

ควนกาหลง 0 0 0 

ท่าแพ 1 0 0 
ละง ู 0 0 0 

ทุ่งหว้า 1 0 0 

มะนัง 0 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 32 24 75 

 
 

อ าเภอ/ จังหวัด 

ปีงบประมาณ 2563  

 1ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 
ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน  
4.5 ชั่วโมง  ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที  

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

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 19 16 84.21 37 29 78.38 

ภาพรวมจังหวัด 19 16 84.21 37 29 78.38 
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3.2.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษา
ใน Stroke Unit  (เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 40) 

 
 ปีงบประมาณ  2562 

อ าเภอ 
ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการ

รักษาใน Stroke Unit   (เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 40) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 414 376 90.82 

ควนโดน 26 0 0 

ควนกาหลง 31 0 0 
ท่าแพ 41 0 0 

ละง ู 96 0 0 

ทุ่งหว้า 34 0 0 
มะนัง 27 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 669 376 56.20 
 
 

  
อ าเภอ/ จังหวัด 

ปีงบประมาณ 2563 
1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

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

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 132 111 84.1             255  214 83.92 

ควนโดน 20 0 0               24  0 0.00 
ควนกาหลง 11 0 0               27  0 0.00 

ท่าแพ 12 0 0               13  0 0.00 

ละง ู 20 0 0               51  0 0.00 
ทุ่งหว้า 5 0 0                 6  0 0.00 

มะนัง 6 0 0                 8  0 0.00 

ภาพรวมจังหวัด 205 111 53.9             387  214 55.30 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

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

5.ปัญหา/อุปสรรค ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตีบ และแตก 
        ในด้านอัตราตายที่เพ่ิมขึ้นจาก large infarct พบว่าผู้ป่วยเป็นจ านวนปฏิเสธการผ่าตัดในกรณีที่มีสมอง บวม 
และ ยังมีผู้ป่วยบางรายปฏิเสธ Anticoagulant ในกรณีที่ตรวจพบ AF และมีความจ าเป็นต้อง ได้รับยา
เนื่องจากไม่สะดวกในการติดตามค่า INR และไม่มีคนดูแล 
6. ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

ผู้ป่วยเข้ามารับบริการล่ าช้ า เกินกว่า 4.5 ชั่วโมง ประชาสัมพันธ์เรื่องอาการน า  (FAST)   การเข้าถึง 
บริการ Fast track ภายใน  4.5ชั่ ว โมง และการ 
เรียกใช้ระบบบริการฉุกเฉิน 1669 

ผู้ป่วยขาดยา NCD มีจ านวนมากกว่า  50% ติดตามการใช้ย าโดย COC 

ขาดแคลนพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคหลอดเลือด 
สมอง (ปัจจุบันมีเพียง 0 คน) 

สนับสนุนให้มีการส่งพยาบาลเรียนเฉพาะทางมากข้ึน 

 
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสาขา ปีงบประมาณ 2563 
 สาขา โรคไม่ติดต่อ (NCDs) เนื่องจากอาจต้องมีข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวังการเกิดโรค  

มีการส่งต่อข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างกัน  
 สาขา Intermediate Care โดยการส่งต่อเพ่ือการดูแลต่อเนื่องและฟ้ืนฟูผู้ป่วย 
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ปัญหาในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 – มี.ค.63) 
 ตัวชี้วัดผ่าน แต่คนไข้ยังมาถึงโรงพยาบาลช้า  ปัญหาคือ  ท าอย่างไรให้ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลได้เร็ว 

กว่านี้  เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา 
 ยอดผู้ป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  ท าให้อัตราภาวะแทรกซ้อน การตายก็เสี่ยงตาม  การให้ข้อมูลเป็นสิ่ง 

ส าคัญ ทุกครั้งที่ผู้ป่วยมารับบริการนอกเวลา ในเวลาด้วยโรคใดๆ เน้นย้ าเจ้าหน้าที่ดูข้อมูลโรคประจ าตัว เพื่อได้
เช็คการรับประทานยาต่อเนื่องของผู้ป่วย รวมทั้งการติดตามการวัดความดันที่สม่ าเสมอในรพ.สต. 
 เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง การมีแพทย์เฉพาะทางเป็นเรื่องที่ความส าคัญและ 

สามารถให้การมั่นใจแก่ญาติและผู้ป่วย การให้ข้อมูลโดยแพทย์เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยในการตัดสินใจการรักษา
ใดๆแก่ผู้ป่วยและญาติ . 
 ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลช้า ไม่ทัน golden period  ในการให้ยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA)  
  ผู้ป่วยเข้ารับบริการทันทีหลังมีอาการภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง (on set to ER ) สาเหตุ เกิดจาก  

     - ผู้ป่วยมีอาการหลังจากเข้านอน ท าให้ไม่ได้ระยะเวลา on set 
     - ผู้ป่วยและญาติบางรายไม่ทราบเหตุผลของการมาโรงพยาบาลเร็ว  
     - ผู้ป่วยบางรายไม่รู้จัก FAST และไม่ทราบถึงความส าคัญของการยา rt-PA  
     - ไม่ได้เรียกใช้ระบบ EMS  

 ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้ของผู้ป่วยและญาติ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่พบจะมีโรคประจ าตัวร่วม  
ผู้ป่วยทราบภาวะเสี่ยงของโรค แต่ญาติอาจรับรู้ไม่หมด เนื่องจากส่วนใหญ่ ญาติไม่ได้รอพบแพทย์กับผู้ป่วย 
เมื่อมีอาการ  การรณรงค์ให้ข้อมูลในนักเรียนถึงบ้านจึงมีความส าคัญที่สุด แต่ช่วงสถานการณ์ โรค covid 19 
อาจท าให้เกิดความยากล าบาก ในการให้ข้อมูล และระบบการนัด ติดตามรับยาโรคประจ าตัว จึงมีความส าคัญ
และเป็นสิ่งที่ท้าทายของโรงพยาบาล ว่าสามารถบริหารจัดการได้ระดับใด เป็นเรื่องใหม่ท่ีท้าทาย  
 

ความคิดเห็น  ในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – มี.ค.63) 
 ติดตามวิเคราะห์รายบุคคล เนื่องจากยอดผู้ป่วย stroke   มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ติดตามระบบการนัด  

รับประทานยาของผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19  
 ถ้าผู้ป่วยและญาติรับรู้ ถึงโรค อาการ ภาวะเสี่ยงของตนเอง ก็จะสามารถเข้ารับบริการ Fast Track  

ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
 
       ผู้รายงาน  นางนันทนา  ศรีค าแท้   
                                    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                                        โทร : 0819570931  
                                                                             e-mail : 0ff1969@hotmail.com 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา อายุรกรรม 
(Sepsis) 
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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 น้อยกว่าร้อยละ 30 
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด รอบ 6เดือน ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 อยู่ในเกณฑ์คือ 
ร้อยละ 22.29 ซึ่งอัตราตายส่วนใหญ่อยู่ในโรงพยาบาลจังหวัด โรคที่เกิดคือPneumonia ,UTI  
 2.2 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90 
อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ได้ร้อยละ 98.60 ผ่านเกณฑ์ตั้งไว้  
 2.3 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90 
อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ได้ร้อยละ 98.60  
 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 (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) ได้ร้อยละ 66.38 ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการให้สารน้ำแต่ไม่ถึง 1,500 cc ส่วนใหญ่จะให้ควบคู่กับการให้ยากระตุ้นความดันโลหิต   
 2.5 อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ 30 
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อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม. เนื่องด้วยจำนวนเตียงI.C.U.มีจำกัดทำให้
บางครั้งไม่สามารถเข้าI.C.U.ได้ จึงได้จัดตั้งทีม RRTเพ่ือดูคนไข้วิกฤตนอกI.C.U.ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะ
วิกฤต ได้ดีข้ึนร้อยละ 34.14 
 2.6 มีการจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ใน รพ.ประจำจังหวัด 
(ระดับ A และ S) 

ได้จัดตั้งทีมเม่ือประมาณเดือน ธันวาคม 2562  

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

3.1.1 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired <30% 
เครือข่ายมีการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมกัน ทำให้แนว 

ทางการรักษาเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน มีระบบการนิเทศติดตามที่เข้มแข็ง มีระบบให้คำปรึกษาระหว่างแพทย์ 
พยาบาล ทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น อัตราตายจึงลดลง   

3.1.2 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90 
มีระบบการทำStanding order ใช้ทั้งจังหวัด ทำให้การดูแลผู้ป่วยเกิดความผิดพลาดน้อย 

3.1.3 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90 
มีระบบการทำStanding order ใช้ทั้งจังหวัด ทำให้การดูแลผู้ป่วยเกิดความผิดพลาดน้อย 

3.1.4 อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) ≥ ร้อยละ 90 
การได้รับสารน้ำอย่างน้อย 1,500 cc ไม่ได้ตามเกณฑ์เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการให้สารน้ำแต่ไม่ถึง 1 ,500 
cc ส่วนใหญจะให้ควบคู่กับการให้ยากระตุ้นความดันโลหิต   

3.1.5 อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ 30 
มีการจัดตั้งทีม RRT ทำให้เข้าถึงผู้ป่วยได้เร็วขึ้น  ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ  

(ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม.ได้ร้อยละ 34.14 
3.1.6 มีการจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ใน รพ. 

ประจำจังหวัด (ระดับ A และ S) 
ทีมPCTอายุรกรรมเห็นความสำคัญของการจัดตั้งทีมเพ่ือดูแลผู้ป่วยวิกฤต จึงได้จัดตั้งทีม 

ขึ้นมา สามารถช่วยผู้ป่วยในระยะวิกฤตที่ไม่สามารถเข้าI.C.U. 
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
     3.2.1  อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired  < ร้อยละ 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 

ละงู 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 
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ตัวชี้วัด เกณฑ ์ อำเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

D A+C ร้อยละ D A+C ร้อยละ 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-
acquired  

< ร้อยละ 30 

เมืองสตูล 51 22 43.14 107 41 38.32 

ควนโดน 0 0 0 1 0 0 

ควนกาหลง 2 1 50 5 4 80 
ท่าแพ 0 0 0 1 0 0 

ละงู 5 0 0 9 4 44.44 

ทุ่งหว้า 1 0 0 3 0 0 
มะนัง 2 0 0 4 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 61 23 37.7 130 49 37.69 
ปัญหา / อุปสรรค 

ข้อมูลจากพ้ืนที่และHDCไมต่รงกัน 
ข้อเสนอแนะ 

อยากให้ทำข้อมูลแบบGoogle sheet เพ่ือให้ทุกคนลงข้อมูลได้ และเห็นข้อมูลได้เลย ไม่ต้องขอ 
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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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ตัวชี้วัด เกณฑ์ อำเภอ 

ข้อมูลจากพื้นที่ 

ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 
D A+C ร้อยละ D A+C ร้อยละ 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-
acquired  

< ร้อยละ 30 

เมืองสตูล 106 39 36.8 182 56 30.8 

ควนโดน 10 0 0 13 0 0 
ควนกาหลง 16 1 6.25 26 3 11.5 

ท่าแพ 1 0 0 10 0 0 
ละงู 21 4 19 34 5 14.7 

ทุ่งหว้า 4 0 0 6 0 0 

มะนัง 9 0 0 16 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 167 44 26.3 287 64 22.3 
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3.2.2 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90 

 
 
 
 
 

อำเภอ 

อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90 

ปีงบประมาณ 

2562 
2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

 A  B อัตรา/ร้อยละ  A  B อัตรา/ร้อยละ  A  B อัตรา/ร้อยละ 
เมืองสตูล 314 312 99.36 106 106 100 182 182 100 

ควนโดน 21 21 100 10 10 100 13 13 100 

ควนกาหลง 63 63 100 16 16 100 26 26 100 
ท่าแพ 11 11 100 1 1 100 10 10 100 

ละงู 59 59 100 21 18 85.71 34 30 88.23 

ทุ่งหว้า 14 14 100 4 4 100 6 6 100 
มะนัง 21 21 100 9 9 100 16 16 100 

ภาพรวมจังหวัด 503 501 99.6 167 164 98.2 287 283 98.6 
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3.2.3 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90 หรือร้อยละการได้รับ Antibiotic (onset to needle 
time)  ภายใน 1 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 

อำเภอ 

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

2562 
2563  

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 
 A  B อัตรา/ร้อยละ  A  B อัตรา/ร้อยละ  A  B อัตรา/ร้อยละ 

เมืองสตูล 314 314 100 106 106 100 182 182 100 

ควนโดน 21 21 100 10 10 100 13 13 100 
ควนกาหลง 63 63 100 16 16 100 26 26 100 

ท่าแพ 11 9 81.81 1 1 100 10 10 100 
ละงู 59 59 100 21 21 100 34 30 88.23 

ทุ่งหว้า 14 14 100 4 4 100 6 6 100 

มะนัง 21 21 100 9 9 100 16 16 100 
ภาพรวมจังหวัด 503 501 99.6 167 167 100 287 283 98.6 
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3.2.4 อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) ≥ ร้อยละ 90 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ อำเภอ 

ปีงบประมาณ 

2562 
2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

 A  B อัตรา/ร้อยละ  A  B อัตรา/ร้อยละ  A  B อัตรา/ร้อยละ 

อัตราการได้รับ IV 
30 ml/kg ใน 1 
ชม.แรก (ในกรณีไม่
มีข้อห้าม)  

≥ 90% 

เมืองสตูล 314 254 80.89 77 49 63.63 136 80 58.82 
ควนโดน 21 18 85.71 10 7 70 13 10 76.92 

ควนกาหลง 63 48 76.19 16 12 75 26 20 76.92 
ท่าแพ 11 8 72.72 1 1 100 9 6 66.66 

ละงู 59 47 79.66 21 12 57.14 31 22 70.96 

ทุ่งหว้า 14 14 100 4 4 100 6 6 100 
มะนัง 21 19 90.47 9 8 88.88 14 12 85.71 

ภาพรวมจังหวัด 503 408 81.11 138 93 67.39 235 156 66.38 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

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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ตัวช้ีวัด เกณฑ ์ อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

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

เมืองสตูล 77 27 35.06 143 47 32.86 
ควนโดน 10 2 20 13 2 15.38 
ควนกาหลง 16 4 25 26 4 15.38 
ท่าแพ 1 1 100 10 5 50 
ละง ู 21 9 42.85 34 15 44.11 
ทุ่งหว้า 4 2 50 6 4 66.66 
มะนัง 9 4 44.44 14 7 50 
ภาพรวมจังหวัด 138 49 35.5 246 84 34.14 

3.2.7  มีการจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ในรพ.ประจำจังหวัด (ระดับ Aและ S)  
ได้จัดตั้งเมื่อ ธันวาคม 2562 
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3.2.8 ร้อยละการได้รับสารน้ำอย่างน้อย 1,500 cc ใน 1  ชั่วโมง หลังการวินิจฉัย severve sepsis/septic shock  (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 
A B ร้อยละ A B ร้อยละ 

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

< 30% 

เมืองสตูล 77 49 63.63 136 80 58.82 

ควนโดน 10 7 70 13 10 76.92 
ควนกาหลง 16 12 75 26 20 76.92 

ท่าแพ 1 1 100 9 6 66.66 

ละงู 21 12 57.14 31 22 70.96 
ทุ่งหว้า 4 4 100 6 6 100 

มะนัง 9 8 88.88 14 12 85.71 

ภาพรวมจังหวัด 138 93 67.39 235 156 66.38 
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4. สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำ เนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

ช่วงไตรมาสที่ 2 เกิดการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การขับเคลื่อนการทำงาน SEPSIS หยุดชะงักลง 
จัดทำโครงการต่างๆตามแผนไม่ได้ แต่ก็ได้มีการปรึกษาทางโทรศัพท์ แต่ก็สามารถทำงานไปได้ระดับหนึ่ง  

 
ปัญหาในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 – มี.ค.63) 
➢ อัตราการตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดยังคงมีอยู่ ถึงจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดแต่ก็ต้องพัฒนาเพ่ิม 

ในส่วนของแนวทางการดูแลผู้ป่วย การค้นหาผู้ป่วยตั้งแต่ต้นทางที่ยังไม่ครอบคลุมสู่ชุมชน 
ข้อเสนอแนะ 

➢ นิเทศ กำกับ ติดตาม คืนข้อมูลให้แก่ทุกโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย sepsis 
 

 
 

  ผู้รายงาน อรอุมา     พินธ์สุวรรณ์ 
                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

          เบอร์โทร. 094-5911612. 
     E-mail kuttiya22@hotmail.com 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

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

สาขา ทารกแรกเกิด 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่มีน ้าหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม (เป้าหมาย : < 3.75 ต่อ 

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

2.1 อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่มีน ้าหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม (เป้าหมาย :< 3.75  
ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ)    

อัตราการตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่มีน ้าหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม ในไตรมาสที่ 2 ได้ 2 .77
ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ ซึ่งผ่านเกณฑ์ 

2.2 การเพ่ิมเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ (เตียง NICU ภาพรวมจังหวัด) 
ภาพรวมจังหวัดสตูล ได้ 1:601. .ทารกเกิดมีชีพซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด  

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

3.1.1 อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่ มีน  าหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม (เป้าหมาย 
: < 3.75 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ) 

ปี 2563 มีการบูรณาการและท้างานร่วมกัน ทั งวิเคราะห์ปัญหาทารกคลอดก่อนก้าหนด  
และท้า RCA2ในรายท่ีมีปัญหาBA ทุกราย โดยการประชุมสูติเด็ก conference โดยสูติแพทย์-กุมาร
แพทย์ ทุก 2 เดือน นอกจากนี แผนงานท่ีน้าเสนอในการตรวจราชการรอบ1/63 คือร่วมกับสูติแพทย์ 
คัดกรองทารกท่ีผิดปกติแต่ก้าเนิด ซึ่งด้าเนินการได้ดี ท้าให้อัตราการตายลดลงอย่างมีนัยส้าคัญจากปี 
2562 = 5.45:1000 การเกิดมีชีพ เป็น ปี 2563 เป็น 2.77:1000 การเกิดมีชีพ ลดลง 50%  
 3.1.2 เพิ่มเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ (เตียง NICU ภาพรวมจังหวัด) 

มีระบบส่งกลับโรงพยาบาลชุมชนที่ดี ใกล้บ้านใกล้ใจ และสัมพันธภาพท่ีดีในเครือข่าย 
การดูแลทารก ท้าให้สามารถรองรับปัญหา ทั งท่ีเป็น NICU แห่งเดียวในจังหวัดสตูล จ้านวน 6 เตียง 
อัตราการครองเตียง 69.49 %   
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 3.2.1 อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่มีน  าหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม 
 (เป้าหมาย : < 3.75 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ) 

อ าเภอ 

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 
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ตัวชี วัด 

ข้อมูลจาก HDC 
ปีงบประมาณ 2563 

เกณฑ์ อ าเภอ 
1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

A B อัตรา/ร้อยละ A B อัตรา/ร้อยละ 
อัตราตายของทารก 

≤ 28 วัน  
( < 3.75 ต่อ 

1,000  
ทารกเกิดมีชีพ) 

เมืองสตูล 482 2 4.15 1,125 2 1.78 

ควนโดน 11 0 0 25 0 0 
ควนกาหลง 20 0 0 49 0 0 

ท่าแพ 5 0 0 27 0 0 

ละง ู 47 0 0 105 0 0 
ทุ่งหว้า 21 0 0 39 0 0 

มะนัง 2 0 0 15 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 588 2 3.4 1,385 2 1.44 
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อ าเภอ 

ข้อมูล จากพื นที่ 
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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อ าเภอ 

อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่มีน  าหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม 
(เป้าหมาย : < 3.75 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ) 

ปีงบประมาณ 2563 

 1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

จ านวนทารกแรกเกิด 
ที่เสียชีวิตภายในอายุ 28 วัน 

(A) 

จ านวนทารก
แรกเกิดมีชีพ 

(B) 

อัตราตายของทารกแรกเกิด 
อายุ ≤28 วัน 

ที่มีน  าหนักแรกเกิด  
≥ 500 กรัม  

(A/B) x 1,000 

 (A)  (B)  (A/B) x 1,000 

เมืองสตูล 685 3 4.37    1,365       4  2.93 

ควนโดน 21 0 0        40  0 0 
ควนกาหลง 39 0 0        75  0 0 

ท่าแพ 20 0 0        39  0 0 

ละง ู 88 0 0      152  0 0 
ทุ่งหว้า 33 0 0        55  0 0 

มะนัง 19 0 0        37  0 0 
ภาพรวมจังหวัด 905 3 3.31  1,763       4  2.77 
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 3.2.2 เพิ่มเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ (เตียง NICU ภาพรวมเขต) 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ  

เพิ่มเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ 

2562 
2563 

1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

C D (D/C) C D (D/C) 
เมืองสตูล 6 2,852  0 6 1,365  0 

ควนโดน 0    89  0 0    40  0 

ควนกาหลง 0  153  0 0    75  0 
ท่าแพ 0     66  0 0     39  0 

ละง ู 0  299  0 0    152  0 

ทุ่งหว้า 0   132  0 0     55  0 
มะนัง 0     82  0 0    37  0 

ภาพรวมจังหวัด 6 3,673  601 6 1,763  586 
C : จ านวนเตียง NICU 
D : จ านวนทารกเกิดมีชีพ 
 D/C : จ านวนเตียง NICU 1:500 ทารกเกิดมีชีพ 
 
4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  (ภาพรวมสาขา  ทารกแรกเกิด) 

ปัญหา/ อุปสรรค/ ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

การเพ่ิมเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ 
(เตียง NICU ภาพรวมจังหวัด) 
ภาพรวมจงัหวัดสตูล ได้ 1:601..ทารกเกิดมีชีพซึ่งเกินกว่า
เกณฑ์ที่ก้าหนด 

ด้าเนินการตามปกติ ใช้ระบบพ่ีเลี ยง และ
ระบบให้ค้าปรึกษาทั งแพทย์และพยาบาล
ในการดูแลต่อเนื่อง ยังคงมีจ้านวนเตียง 6 
เตียง เช่นเดิม 

 
5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ ต่อส่วนกลาง/ ต่อผู้บริหาร/ ต่อระเบียบ กฎหมาย 

เรื่องมาตรฐานการดูแลทารก และการทอดทิ งทารก ให้มีมาตรการเชิงป้องกันร่วมกับหมอครอบคร 
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6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
ปี 2563 มีการบูรณาการและท้างานร่วมกันกับสาขาสูติกรรม ทั งวิเคราะห์ปัญหาทารกคลอดก่อนก้าหนด 

และท้า RCA2ในรายที่มีปัญหาBA ทุกราย โดยการประชุมสูติเด็ก conference โดยสูติแพทย์-กุมารแพทย์ ทุก 2 
เดือน นอกจากนี แผนงานที่น้าเสนอในการตรวจราชการรอบ1/63 คือร่วมกับสูติแพทย์ คัดกรองทารกที่ผิดปกติแต่
ก้าเนิด ซึ่งด้าเนินการได้ดี ท้าให้อัตราการตายลดลงอย่างมีนัยส้าคัญจากปี 2562 = 5.45:1000 การเกิดมีชีพ เป็น 
ปี 2563 เป็น 2.77:1000 การเกิดมีชีพ ลดลง 50%  
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสาขา ปีงบประมาณ 2563 
 ปี 2563 มีการบูรณาการและท้างานร่วมกันกับ สาขา สูติกรรม  ทั งวิเคราะห์ปัญหาทารกคลอดก่อน 

ก้าหนด และท้า RCA2 ในรายที่มีปัญหา BA ทุกราย โดยการประชุมสูติเด็ก conference โดยสูติแพทย์-กุมาร
แพทย์ ทุก 2 เดือน นอกจากนี แผนงานที่น้าเสนอในการตรวจราชการรอบ1/63 คือ  ร่วมกับสูติแพทย์ คัดกรอง
ทารกท่ีผิดปกติแต่ก้าเนิด ซึ่งด้าเนินการได้ดี ท้าให้อัตราการตายลดลงอย่างมีนัยส้าคัญจากปี 2562 = 5.45:1000  
การเกิดมีชีพ เป็น ปี 2563 เป็น 2.77:1000 การเกิดมีชีพลดลง 50%  
ปัญหา ปีงบประมาณ 2563 (ตั งแต่เดือน ต.ค.62 – มี.ค.63) 
 ปัญหาทารกเสี่ยงต่อการทอดทิ ง และคลอดก่อนก้าหนดจากมารดาติดยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขต  

อ.ละงู มารดาและครอบครัวไม่มีความพร้อมในการดูแลทารก ทั งขณะอยู่ในโรงพยาบาล และที่บ้านมีแนวโน้มมากขึ น  
นอกจากนี มีปัญหาฐานะยากจนจากภาวะเศรษฐกิจ และผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่้า  
 จ้านวนเตียงต่อทารกเกิดมีชีพ 1:500  ซึ่งได้เท่ากับ 1: 601  เนื่องจากมีระบบส่งกลับโรงพยาบาลชุมชนที่ดี  

ใกล้บ้านใกล้ใจ และสัมพันธภาพที่ดีในเครือข่ายการดูแลทารก ท้าให้สามารถรองรับปัญหา ทั งที่เป็น NICU แห่ง
เดียวในจังหวัดสตูล จ้านวน 6 เตียง อัตราการครองเตียง 69.49 %  
 ความไม่พร้อมด้านบุคลากร และปัญหาอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด 
 เคยพบปัญหาเรื่องการดูแลก่อนส่งต่อทารกจากรพช. และปัญหาทารกคลอดก่อนก้าหนด จึงจัดโครงการ 

ฟ้ืนฟูการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดในหน่วยงานที่ดูแลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลสตูล  ห้องคลอด ,ห้องฉุกเฉิน,
ห้องผ่าตัด หลังคลอด NICUและโรงพยาบาลชุมชนรวม 6 แห่ง และจัดต่อเนื่องทุกปี 
ความคิดเห็น 
 ควรมีการคืนข้อมูลมารดาก่อนคลอดด้านยาเสพติด และปัญหาในครอบครัวให้แก่เวชกรรมสังคม ,  

สังคมสงเคราะห์ และจิตเวชดูแลร่วมกัน 
 
       ผู้รายงาน....พว.ทัณฑิมา  เตียววิริยะกุล. 
              พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ.... 
    โทร : ..0819593567.. e-mail :  ..beeyeebam53@hotmail.co.th. 



 

 

 

 
 

 
 

 

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 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥70% 
1.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥60% 

2. สถานการณ์ 
2.1 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์       

 โรงพยาบาลสตูลให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งล าไส้โดยการผ่าตัดเปนนโรงพยาบาลเดียว       
ในจังหวัดสตูล (ส่งชิ้นเนื้อไปตรวจที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) ผู้ป่วยจะทราบผลชิ้นเนื้อภายใน 2 อาทิตย์ กรณี
ผลออกก่อนวันนัดจะประสานให้มาฟังผลก่อนนัด และมีพยาบาลผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับฟังผล
ชิ้นเนื้อพร้อมกับผู้ป่วย พยาบาลจะให้ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติตัว แผนการรักษา และได้รับการประเมินทางด้าน
จิตใจ โดยใช้ 2Q 9Q กรณีคะแนน 7 คะแนนขึ้นไปจะส่งปรึกษาทีมจิตเวช  
     2.2 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์  

  โรงพยาบาลสตูล ให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งล าไส้ด้วยเคมีบ าบัดเปนนโรงพยาบาลเดียวใน 
จังหวัดสตูล มีข้อจ ากัดของทีมสุขภาพคือไม่มีแพทย์เฉพาะทาง เช่น Onco Med ท าให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี
ปัญหาซับซ้อนจ าเปนนต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
    2.3 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์  

โรงพยาบาลสตูล  มีข้อจ ากัดด้านทีมสุขภาพจึงต้องส่งผู้ป่วยไปปรึกษา Onco Med ที่โรงพยาบาล
หาดใหญ่ท าให้ไม่มีผู้ป่วยส่งรักษาด้วยรังสีรักษาจากโรงพยาบาลสตูล 

ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาของโรงพยาบาลสตูล   โดยส่งจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ 
ปีงบ 2561  ส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสตูลไปโรงพยาบาลหาดใหญ่  15 คน รับการรักษาด้วยรังสีรักษา 7 คน  

ผ่านเกณฑ์  100% 
ปีงบ 2562 ส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสตูลไปโรงพยาบาลหาดใหญ่  18 คน รับการรักษาด้วยรังสีรักษา 11 คน  

ผ่านเกณฑ์  100% 
ปีงบ 2563 (1 ต.ค.62 – 31 พ.ค.63) ส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสตูลไปโรงพยาบาลหาดใหญ่ 15 คน  ไม่ได้

รับการรักษารังสีรักษา 
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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 
-ให้ความรู้เรื่องการด าเนินของโรค การรักษา,การปฏิบัติตัว
ต้ังแต่ฟังผลชิ้นเนื้อ,ใช้2Q,9Qประเมินด้านจิตใจ 
-เมื่อผู้ป่วยทราบผลชิ้นเนื้อและรอตัดสินใจรักษาจะมีคิว
ด่วนให้กรณีต้องการรักษา 
-จัดตั้งLine group เพ่ือนช่วยเพื่อน 

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) -ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 4 เดือน 
-ประชุมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งทั้งจังหวัด 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้าน
สุขภาพ (Health information system)  

-รายงานข้อมูลการรักษาโดยใช้โปรแกรมThai cancer 
Base 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและ
เวชภัณฑ์ที่จ าเปนน (Access to essential 
medicine) 

-มีเครื่องมือในการผ่าตัด,ส่งกล้อง 
 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้าน
สุขภาพ (Financing) 

-ตามสิทธิ 

6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership) -นิเทศติดตาม 

 
3.1.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์  

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) -เปิดให้บริการเคมีบ าบัดที่ตึกผู้ป่วยนอก 
-มีห้องให้ยาเคมีบ าบัดที่หอผู้ป่วย 
-มีคิวด่วน 
-ติดตามเยี่ยมบ้านใน Cycle แรก 
-จัดตั้งLine group เพ่ือนช่วยเพื่อน 
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หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ (Health workforce) -ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการบริหารยาเคมีบ าบัด 3๐ วัน 
-ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง  4 เดือน 
-ส่งเจ้าหน้าที่อบรมผสมยาเคมีบ าบัด 
-จัดอบรมการดูแลผู้ป่วยให้ยาเคมีบ าบัด 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้าน
สุขภาพ (Health information system)  

-รายงานข้อมูลการรักษาโดยใช้โปรแกรมThai cancer 
Base 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและ
เวชภัณฑ์ที่จ าเปนน (Access to essential 
medicine) 

-มีห้องผสมยาเคมีบ าบัด 1 ห้อง 
-มีเครื่องมือในการบริหารยาเคมีบ าบัด 
-มียาเคมีบ าบัด 7 ตัว  

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้าน
สุขภาพ (Financing) 

- ตามสิทธิผู้ป่วย 

6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership) -นิเทศติดตาม 
 
3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

3.2.1 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์  

อ าเภอ 

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 
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อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

(1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62)  (1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์  ร้อยละ 70 

ผู้ป่วยมะเร็ง
ที่ต้องรักษา
ด้วยการ

ผ่าตัด (A) 

ผู้ป่วยที่เข้าถึง
การผ่าตัด
ภายใน 4 

สัปดาห์ (B) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาด้วยการผ่าตัด 

ภายในระยะเวลา 4 
สัปดาห์ (A/B)*100 

ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรักษา
ด้วยการผ่าตัด (A) 

ผู้ป่วยที่เข้าถึงการ
ผ่าตัดภายใน 4 
สัปดาห์ (B) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ 
ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด 
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

(A/B)*100 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 11 10 91% 35 31 88.57% 
ภาพรวมจังหวัด  11 10 91% 35 31 88.57% 

 
3.2.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์  

อ าเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์  

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

รอ้ยละ 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 
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อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

(1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62) (1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63) 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 70% 

 
ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้อง

รักษาด้วยเคมี
บ าบัด (A) 

 
ผู้ป่วยท่ีเข้าถึงเคมี
บ าบัดภายใน 6

สัปดาห ์(B) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษา
ด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 

สัปดาห์ ≥ 70% (A/B)*100 

เป้าหมาย 
ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้อง

รักษาด้วยเคมี
บ าบัด (A) 

ผลงาน 
ผู้ป่วยท่ีเข้าถึงเคมี
บ าบัดภายใน 6 

สัปดาห ์(B) 

ร้อยละของผู้ป่วย 
ที่ได้รับการรักษา 
ด้วยเคมีบ าบัด 

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 
70% (A/B)*100 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 1 1 100 11 5 45.45 
ภาพรวมจังหวัด  1 1 100 11 5 45.45 

 
จ านวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 

ประเภท 

ปีงบประมาณ  

ปี2561 ปี2562 
ปี 2563 

(1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62) (1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63) 

มะเร็งเต้านม 42 36 13 28 
มะเร็งล าไส้ 18 20 9 20 

มะเร็งปากมดลูก 6 4 2 3 

 
 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบท่ี 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

SATUN   HOSPITAL 

อัตราตายผู้ป่วยมะเร็ง 

ประเภท ปี 2560 ปี 2561   ปีงบ 2562 
ปีงบ 63 

(1 ต.ค.62 – 30 เม.ย. 63) 
มะเร็งเต้านม Breast 2 13 12 6 

มะเร็งปากมดลูก Cervix 6 1 7 2 
มะเร็งรังไข ่Ovary 1 3 4 4 
มะเร็งโพรงจมูก Nasopharynx 1 2 1 1 
มะเร็งปอด Lung 12 17 19 26 

มะเร็งหลอดอาหาร Esophagus 1 6 6 0 
มะเร็งล าไส้ใหญ่ และล าไส้ใหญส่่วน
ปลาย Colon  and  Rctum 

14 19 16 10 

มะเร็งตับ 14 21 20 15 
รวม 51 82 85 64 

การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสาขา ปีงบประมาณ 2563 
 สาขา Palliative care เพราะผู้ป่วยมะเร็งต้องได้รับการดูแลในระยะท้ายในเรื่อง การจัดการอาการบกวน  
 สาขา ปฐมภูมิ ในเรื่องการคัดกรอง เพราะการคัดกรองมะเร็งเต้านมในปี 2562=76.15% ไม่ถึงเกณฑ์ที ่

ก าหนดและ ต.ค.62-มีนา.63=53.36%  เจอผู้ป่วยมะเร็งเต้านม  ระยะต้น  65.63 ไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด มะเร็งล าไส้  
เจอระยะต้น  40% 
ปัญหาในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 – มี.ค.63) 
 ผู้ป่วยมีโรคประจ าตัว  ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และบางรายต้องตรวจพิเศษเพ่ิม จ าเปนนต้องได้รับการ

ดูแลจากแพทย์เฉพาะทางหลังได้รับการผ่าตัด ท าให้การรักษา ด้วยเคมีบ าบัดไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด   
 การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)  หรือ ไวรัสโคโรนา 

สายพันธุ์ใหม่ 2019  (coronavirus disease starting in 2019)  ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงาน 
 ความไม่พร้อมด้านความรู้ของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด 

ความคิดเห็นในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – มี.ค.63) 
 การสร้างเครือข่ายในชุมชนให้เข็มแข็ง และความรู้ในการดูแลผู้ป่วยหลังได้รับการรักษา มีการติดตามงาน

ที่เปนนรูปธรรมเพื่อวิเคราะห์และร่วมแก้ปัญหาทุกภาคส่วน 
  ผู้รายงาน  เจริญศรี  พิทักษ์ธรรม 

          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
            โทร. 089-4634755  

  e-mail sao_ws@hotmail.com 



 

 

 

 
 

 
 

 

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 ที่ได้รับการคดักรองโรคไตเรื้อรัง   

 
2. สถานการณ์  

2.1 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr (เป้าหมาย: ≥66%) 
 มีการจัดตั้ง CKD Clinic ในสถานบริการ ตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปทุกแห่ง โดยมีการท างานร่วมกันของ   

ทีมสหวิชาชีพ แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพผู้จัดการรายกรณี และนักโภชนากร  มีการปรับปรุงแนวทางในการ
ดูแลและส่งต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตามศักยภาพของสถานพยาบาล และเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารของทีม
สุขภาพ โดยใช้ระบบไลน์กลุ่ม ในการเป็นที่ปรึกษาและติดตามอาการของผู้ป่วย เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วและความ
ต่อเนื่องในการรักษา โรงพยาบาลสตูลมีข้อจ ากัดของทีมสุขภาพ ไม่มีอายุรแพทย์โรคไต และขาดแคลนอายุรแพทย์ 
จึงไม่สามารถให้การดูแล (รับการส่งต่อ) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตั้งแต่ระยะที่ 4 จากโรงพยาบาลชุมชนได้ทั้งหมด ส่วน
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังท่ีมีปัญหาซับซ้อนส่งต่อไปรับการรักษาทีร่พ.สงขลานครินทร์และ รพ.ศูนย์หาดใหญ่ 

 
2.2 ร้อยละของผู้ป่วย DM และ HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง   

  มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในสถานบริการที่รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมาย โดยเริ่ม 
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 พบปัญหาด้านการคัดกรองไม่ครอบคลุม เช่น  ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่ได้
รับการตรวจ creatinine และ Urine protein ,การวินิจฉัยโรคภายหลังการตรวจคัดกรองแล้วไม่ถูกต้อง  
ฐานข้อมูลประชากรไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน รวมถึงผู้ป่วยบางคนที่เดินทางไปท างานในประเทศ
มาเลเซีย ไม่สามารถเดินทางกลับมาได้ในระยะเวลาของการรณรงค์การคัดกรอง 
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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 -คัดกรองการท างานของไตจากผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงในสถาน
บริการทุกระดับตั้งแต่ระดับรพสต. ถึงระดับ S 
-มีระบบการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตามศักยภาพของสถานบริการและระยะ
ของโรค 

2.Health Workforce -จัดประชุมคณะท างานสาขาไตเพ่ือรับทราบปัญหา สถานการณ์ของพื้นที่ อ.ละงูและ
วางแผนพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังใน รพช.ละงู  

3.Information -รายงานข้อมูลการคัดกรองโดยใช้โปรแกรม HDC เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน 
-มีช่องทางการติดต่อสื่อสารในเครือข่ายโดยใช้ระบบไลน์ กลุ่ม ในการเป็นที่ปรึกษา และ
ติดตามอาการและส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วย เพิ่มความรวดเร็วและครอบคลุมของข้อมูล 

4.Medical product 
Vaccine and Technology 

-ตรวจ serum creatinine โดยใช้  enzymatic method 
และการค านวณใช้สูตร CKD-EPI 

5.Financing -ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากเงินบ ารุงโรงพยาบาลสตูล และภาคีเครือข่าย ในการ
รณรงค์กิจกรรมวันไตโลก เพ่ือชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เขตอ าเภอเมือง   

6. Leading/Governance -มีการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ร่วมกับเครือข่าย 
7.Participation - สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย โดย  รพสต. และอสม. ในพ้ืนที่ 
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1.2 ร้อยละของผู้ป่วย DM และ HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง   
หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.Service Delivery -คัดกรองการท างานของไตจากผู้ปว่ยกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดนัโลหิตสูงในสถานบริการทุก
ระดับตั้งแต่ระดับรพสต. ถึงระดับ S 
-มีระบบการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตามศักยภาพของสถานบริการและระยะของโรค 

2.Health Workforce -มีทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในรพช.ตั้งแต่ ระดบั F2 ขึ้นไป 
3.Information -รายงานข้อมูลการคัดกรองโดยใช้โปรแกรม HDC เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน 
4.Medical product Vaccine 
and Technology 

-ตรวจ serum creatinine โดยใช้  enzymatic method 
และการค านวณใช้สตูร CKD-EPI 

5.Financing -งบประมาณจ ากัด ไม่สามารถติดตามการตรวจทางห้องปฏิบตัิการได้ตามแนวทางที่ก าหนด 
6. Leading/Governance -มีการติดตามเยี่ยมบา้นผู้ป่วยท่ีมปีัญหาซับซ้อน โดย CM โรคเรื้อรงัร่วมกับทีม 

สหวิชาชีพ  
7.Participation -สร้างการมสี่วนร่วมในการดูแลผูป้่วย โดยรพสต.และ อสม. ในพื้นที่  

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

อ าเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<4ml/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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อ าเภอ 

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

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

จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
Stage 3-4 ตอนเริ่ม

ประเมิน สัญชาติไทยที่มา
รับบริการที่โรงพยาบาล

ได้รับการตรวจ 
creatinine และ มีผล  
eGFR ≥ 2 ค่า และมี

ค่าเฉลี่ย 
การเปลี่ยนแปลง <5  

(A) 

จ านวนผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง Stage 3-4 ตอน
เริ่มประเมิน สัญชาติ
ไทยที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลได้รับการ

ตรวจ creatinine และ
มีผล 

 eGFR ≥ 2 ค่า  
(B) 

จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 
ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยท่ีมารับ
บริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ 

creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการ

ลดลงของ eGFR<5 
ml/min/1.73m2/yr ≥ 66% 

(A/B)x100 

เมืองสตูล 63 42 66.67 

ควนโดน 2 0 0 
ควนกาหลง 18 7 38.89 

ท่าแพ 6 3 50 

ละง ู 7 2 28.57 
ทุ่งหว้า 6 6 100 

มะนัง 0 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 102 60 58.82 
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อ าเภอ 

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

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

จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
Stage 3-4 ตอนเริ่ม

ประเมิน สัญชาติไทยที่มา
รับบริการที่โรงพยาบาล

ได้รับการตรวจ 
creatinine และ มีผล  
eGFR ≥ 2 ค่า และมี

ค่าเฉลี่ย 
การเปลี่ยนแปลง <5  

(A) 

จ านวนผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง Stage 3-4 ตอน
เริ่มประเมิน สัญชาติ
ไทยที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลได้รับการ

ตรวจ creatinine และ
มีผล 

 eGFR ≥ 2 ค่า  
(B) 

จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 
ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยท่ีมารับ
บริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ 

creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการ

ลดลงของ eGFR<5 
ml/min/1.73m2/yr ≥ 66% 

(A/B)x100 

เมืองสตูล 610 418 68.52 

ควนโดน 59 37 62.71 
ควนกาหลง 166 104 62.65 

ท่าแพ 149 108 72.48 

ละง ู 181 120 66.3 
ทุ่งหว้า 105 69 65.71 

มะนัง 152 100 65.79 

ภาพรวมจังหวัด             1,422  956 67.23 
 
ปัญหา/อุปสรรค  

- ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 -4 ในการติดตามผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การให้ยา และการส่งต่อผู้ป่วย 

- ขาดอุปกรณ์ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต ,เครื่อง เจาะน้ าตาลในเลือด ส าหรับ อสม.เพ่ือติดตามอาการ
ของผู้ป่วย 

- ขาดแคลนทีมสหวิชาชีพ เช่น เภสัชกรในคลินิกล้างไตทางช่องท้อง ซึ่งทีมสหวิชาชีพ ในบางสาขาไม่
สามารถลงมาปฏิบัติงานในคลินิกได้ 
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 - ปัญหาด้านเศรษฐกิจของผู้ป่วยและครอบครัว เนื่องจากเป็นสังคมเกษตรกรรม ผลผลิตตกต่ า ขาดรายได้ 
การเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลล าบาก ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 - สถานการณ์โรคอุบัติบัติใหม่ โควิด 2019 ผู้ป่วยและครอบครัว ไม่มีงานท า  ขาดรายได้ ส่งผลต่อการ
เลือกรับประทานอาหารเฉพาะโรคและการมาตรวจตามนัด 

3.1.2 ร้อยละของผู้ป่วย DMและ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 

อ าเภอ 

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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อ าเภอ 

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

ร้อยละของผู้ป่วย DMและ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 

จ านวนผู้ป่วย DM และ/
หรือ HT ที่ไม่เคยได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง
ในเขตท่ีรับผิดชอบ ที่ได้รับ

การตรวจคัดกรอง 
 (A) 

จ านวนผู้ป่วย DM และ/
หรือ HT ที่ไม่เคยได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคไต
เรื้อรังในเขตรับผิดชอบ 

 (B) 

ร้อยละของผู้ป่วย DMและ/หรือ 
HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรอง

โรคไตเรื้อรัง 
(A/B)x100 

เมืองสตูล 9,169 3,802 41.47 
ควนโดน 2,648 1,383 52.23 

ควนกาหลง 2,291 1,171 51.11 

ท่าแพ 2,569 1,658 64.54 
ละง ู 4,575 1,108 24.22 

ทุ่งหว้า 1,581 641 40.54 

มะนัง 844 95 11.26 
ภาพรวมจังหวัด 23,677 9,858 41.64 
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อ าเภอ 

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

ร้อยละของผู้ป่วย DMและ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 

จ านวนผู้ป่วย DM และ/
หรือ HT ที่ไม่เคยได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง
ในเขตท่ีรับผิดชอบ ที่ได้รับ

การตรวจคัดกรอง 
 (A) 

จ านวนผู้ป่วย DM และ/
หรือ HT ที่ไม่เคยได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคไต
เรื้อรังในเขตรับผิดชอบ 

 (B) 

ร้อยละของผู้ป่วย DMและ/หรือ HT 
 ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรอง 

โรคไตเรื้อรัง 
(A/B)x100 

เมืองสตูล 9,366 4,828 51.55 

ควนโดน 2,681 1,694 63.19 

ควนกาหลง 2,357 1,493 63.34 
ท่าแพ 2,599 1,878 72.26 

ละง ู 4,778 2,083 43.6 

ทุ่งหว้า 1,609 947 58.86 
มะนัง 885 565 63.84 

ภาพรวมจังหวัด 24,275 13,488 55.56 
 
ปัญหา/อุปสรรค  

- ผู้ป่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อมีการเจ็บป่วยจะซื้อยามารับประทานเอง รับการรักษาที่
คลินิก รับประทานยาสมุนไพร และขาดความต่อเนื่องในการรักษา 

- ภายหลังการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ยังขาดการน าข้อมูลเชิงปริมาณมาวางแผนการพัฒนาต่อเนื่อง 
เพราะถูกจ ากัดด้วยงบประมาณและอัตราก าลัง 

- สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ โควิด 2019  ผู้ป่วยและครอบครัวไม่มีงานท า ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ครอบครัว , พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการมาตรวจตามนัดกับแพทย์  
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
 1.ทีมสุขภาพ  : อัตราก าลังจ ากัด 

*ขาดแคลนอายุรแพทย์ในการดูแลประจ าใน  CKD Clinic (คลินิกรักษ์ไต) , และขาดแคลน
อายุรแพทย์โรคไตในการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 

* ทีมสหวิชาชีพในบางสาขา ไม่สามารถลงปฏิบัติงานในคลินิกได้จริง จึงไม่สามารถวิเคราะห์ถึง
สาเหตุที่แท้จริงของผู้ป่วย เช่น ระดับน้ าตาลที่ควบคุมไม่ได้ สาเหตุจากการรับประทานอาหาร หรือการ
รับประทานยาไม่ถูกต้อง  ฉีดยาไม่ถูกต้อง 

 2.ขาดการน าแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังลงสู่การปฏิบัติ 
 3.ขาดความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง.ในเครือข่าย รพสต. เนื่องจากต้องรับผิดชอบหลาย
งาน และขาดโอกาสในการเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะโรคเฉพาะ 
 4.ขาดการนิเทศติดตามจากทีมแม่ข่ายอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

-ขาดแคลนอายุรแพทย์/แพทย์เฉพาะทางในการดูแล
ผู้ป่วยเฉพาะโรค 

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

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- จัดให้มีอายุรแพทย์ประจ า CKD Clinic (คลินิกรักษ์ไต) และเภสัชกรประจ าหน่วยไตเทียม 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษา  ระดับ รพศ. (แม่ข่าย) ที่เป็นรูปธรรม ด้านอายุรแพทย์โรคไต และ

ศัลยกรรมหลอดเลือด 
- สนับสนุนงบประมาณ/วิทยากร ในการพัฒนาสมรรถนะ/ฟ้ืนฟู ความรู้ ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
- ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ทีมสหวิชาชีพ คณะท างานสาขาไต ในรพ.ระดับ F2 ขึ้นไป ทุกแห่ง 
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การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสาขา ปีงบประมาณ 2563 
 สาขา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( NCDs) เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมา 

จาก โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  ซึ่งจากผลลัพธ์การด าเนินงานผู้ป่วยยังไม่สามารถควบคุมระดับความดัน
โลหิตและระดับน้ าตาลในเลือดได้ตามเป้าหมาย จากการวิเคราะห์ข้อมูล และซักถามจากผู้ป่วยและญาติพบว่า
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีอาการปวดเมื่อย จะซื้อยามารับประทานเอง ไปพบแพทย์ที่คลินิก 
และพ่ึงยาสมุนไพร เมื่อถึงฤดูกาลของผลไม้ เช่น ทุเรียน ลองกอง เงาะ สับปรด ซึ่งเป็นอาหารพ้ืนบ้าน มีมากใน
ชุมชน มักรับประทานผลไม้ดังกล่าว ระดับน้ าตาลในเลือดจึงไม่สามารถ ควบคุมได้  และ ในช่วงถือศีลอด จะ
รับประทานยาไม่ครบตามแผนการรักษาของแพทย์  แก้บวชด้วยอินทะผาลัม ซึ่งมีรดชาดหวาน เป็นต้น 

ปัญหา ปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 – มี.ค.63) 
 การไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
 ขาดแคลนทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยในคลินิกรักษ์ไต, คลินิก CAPD (ไม่มีเภสัชกร) 
 ขาดการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง  เช่น การติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ตามระยะเวลา การติดามผลการตรวจต่างๆ เช่น HbA1C 
 ขาดแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่ปฎิเสธ RRT เลือกการดูแลแบบ 

ประคับประคอง เมื่อมี complication ผู้ป่วยและครอบครัวขอรับการรักษาต่อเพ่ือประคับประคองชีวิต เช่น ฟอก
เลือดฉุกเฉิน  เป็นต้น 

ความคิดเห็น 
 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นพื้นฐานของโรคต่างๆ เช่น โรคไต  โรคหัวใจ  

และโรคหลอดเลือดสมอง ควรมีนโยบายระดับจังหวัด โดยมีเกณฑ์เป้าหมาย 
ที่แตกต่างกันในระดับพ้ืนที่ มีการก ากับติดตามที่เป็นรูปธรรม เพ่ือการวิเคราะห์ 
และร่วมแก้ปัญหาทุกภาคส่วนในจังหวัดสตูล 
  ควรมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ Fast Track และมีการติดตามแก้ปัญหาเชิงระบบ 

 

            ผู้รายงาน....พว.ปราณี  จันทรวงศ์กุล 
                    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

      โทร. 083-1366559 e-mail kheaw12@gmail.com 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)  
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

สาขา ยาเสพติด 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
1.1 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ป

(Retention Rate)  ร้อยละ 50 
1.2 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติกลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงไดรับการประเมิน บ าบัดรักษาและติดตามดูแล 

ช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  ร้อยละ 60 
 

2. สถานการณ์ 
ข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าว 6 เดือนแรก(ห้วงเดือนตุลาคม 2562- มีนาคม 2563) พบว่ายังคง

มีการน าเข้ายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดสตูลจ านวน 5 คดี ซึ่งเป็นยาเสพติดประเภท ไอซ์ และพืชกระท่อม จาก
ข้อมูลการจับกุมไอซ์ มีปริมาณของกลางเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นการน าเข้ามาเพ่ือใช้ในพ้ืนที่ ส่วนเพ่ือพืช
กระท่อมจากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าวในพ้ืนที่จังหวัดสตูล มีการลักลอบล าเลียงพืชกระท่อมจาก
ชายแดนประเทศมาเลเซียเข้ามาจ าหน่ายในพ้ืนที่ ซึ่งในห้วงนี้สามารถจับกุมและตรวจยึดพืชกระท่อมในพ้ืนที่
จ านวน 340.5 กิโลกรัม ซึ่งรูปแบบการน าเข้ายังคงเป็นรูปแบบการน าเข้ามาพร้อมตัวบุคคล และการซุกซ่อนใน
ยานพาหนะทั้งรถยนต์ เรือประมงโดยพื้นที่ที่มีการลักลอบน าเข้ายาเสพติดและสามารถจับกุมผู้กระท าความผิด
ได้อย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่จะใช้ทางช่องทางด่านศุลกากรและตามช่องทางธรรมชาติได้แก่ จุดตรวจพิสุทธิศักดิ์ 
อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ด่านศุลกากรวังประจัน             อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล และช่องท าง
ธรรมชาติ ทั้งทางบกและทางน้ าตามแนวชายแดนต่างๆ ได้แก่บริเวณพ้ืนที่ชายแดนอ าเภอเมืองสตูล อ าเภอ
ควนโดน และอ าเภอท่าแพ ของจังหวัดสตูล 

สถานการณ์การลักลอบปลูกพืชเสพติดในพ้ืนที่ พบว่ามีการลักลอบปลูกพืชกระท่อมและกัญชาซึ่งมี
การจับกุมรวมจ านวน 30 คดี ประกอบด้วย พืชกระท่อมจ านวน 25 คดี ของกลางต้นพืชกระท่อมจ านวน 31 
ต้น และต้นกัญชา จ านวน 4 คดี ของกลางต้นกัญชา จ านวน 35 ต้น และครอบครองเมล็ดกัญชา 1 คดี  ของ
กลางจ านวน     23 เมล็ด ส าหรับสถานการณ์การค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ยังมีกลุ่ม
นักค้าในทุกพ้ืนที่ และมีกลุ่มนักค้า ที่มีบทบาทและพฤติการณ์ค้ายาเสพติดหลายเครือข่าย และมีการเชื่อมโยง
กับกลุ่มเครือข่ายจังหวัดสงขลา ตรังและพัทลุง โดยมีการลักลอบล าเลียงยาเสพติด มาพักไว้ในพ้ืนที่ แล้วจะ
กระจายส่งให้กับนักค้ารายย่อยในพ้ืนที่ โดยกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในพ้ืนที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้ น ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เสพ
เดิม มีการพัฒนาเป็นผู้ค้ารายย่อย การซื้อขายยาเสพติด  รายย่อยในพ้ืนที่ จะมีความเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่
อ าเภอใกล้เคียง ในปัจจุบันจังหวัดสตูลมีนักค้ารายย่อยเป็นผู้หญิงเพ่ิมมากข้ึน รูปแบบการซุกซ่อนจะน ายาเสพ
ติดจ านวนมากไปจ้างคนพักเก็บในพื้นที่ และคนที่ท าหน้าที่พักเก็บจะน า   ยาเสพติดไปซุกซ่อนไว้ในป่าใกล้บ้าน 
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หรือในสวนยางพารา รูปแบบในการติดต่อซื้อขายยาเสพติดและการสั่งการของกลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติด 
ส่วนใหญ่ใช้การติดต่อสื่อสารหรือการสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก การแพร่ระบาดยาเสพติดทางการค้า
และการเสพยาเสพติดในพ้ืนที่สตูลจากสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ยังคงพบปัญหาการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ 
จากสถิติการจับกุม 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563) : (ข้อมูลจาก ปส.๑ , 
แหล่งข่าวบุคคลและแบบเก็บข้อมูลบุคคล 315) ซึ่งน ามาวิเคราะห์สถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่ 
คือ ตัวยาที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่พบว่ายาบ้ามีการแพร่ระบาดมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 63.78 รองลงมาเป็นพืช
กระท่อม ร้อยละ 31.27 ไอซ์ ร้อยละ 2.83 และกัญชาแห้ง ร้อยละ 1.24 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการค้าและ
แพร่ระบาดของยาเสพติด กับปีที่ผ่านมาในห้วงไตรมาสเดียวกัน พบว่าในปี 2562 และปี 2563 ยาเสพติด
ประเภทยาบ้า และไอซ์ มีการแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึนและยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ 
ส่วนพืชกระท่อมกัญชาแห้งมีการแพร่ระบาดลดลง  

ข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติด   จากข้อมูลผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดหวัด
สตูล พบว่า สัดส่วนผู้เข้าบ าบัดรักษา ยาเสพติด ในห้วงเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 : ข้อมูลจาก 
Data Warehouse System จังหวัดสตูล มีผู้เข้าบ าบัดทั้งหมด 747 คน ผู้เข้ารับการบ าบัดรายใหม่ 462 คน 
และรายเกา 304 คน และเมื่อเปรียบเทียบ ข้อมูลกับในปีที่ผ่านในห้วงเดียวกัน พบว่าสัดส่วนผู้เข้ารับการบ าบัด
รายใหม่จะลดลง แต่ผู้เข้ารับการบ าบัดรายเกเพ่ิม สูงขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเข้าสู่ระบบบังคับบ าบัด   ร้อยละ 69 
สมัครใจบ าบัด ร้อยละ 26 และต้องโทษ ร้อยละ 5  ชวงอายุ ประเภทตัวยา อาชีพ และพฤติกรรมที่เสพยาเสพติด 
ที่เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด พบว่าช่วงอายุที่เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดในพ้ืนที่ จังหวัดสตูล ส
วนใหญ่อายุระหว่าง 25 - 29 ป ยาบา มีเข้ารับการบ าบัดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมาพืชกระท่อม 
ร้อยละ 14 และกัญชา ร้อยละ 6 สวนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ร้อยละ 35 รับจ้าง ร้อยละ 28 ผู้ใช้
แรงงาน ร้อยละ 19 สาเหตุที่เริ่มใช้ยาเสพติด ส่วนใหญ่ คือ  อยากลอง และตามเพื่อน ซึ่งยาเสพติดที่ ใช้
เสพครั้งแรก ส่วนใหญ่มาจากเพ่ือนหรือคนรู้จักให้เปล่า 

2.1 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง  
1 ป (Retention Rate)  ร้อยละ 50 

ผลงาน ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่าง 
ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)  ร้อยละ 74.17 

2.2 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติกลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงไดรับการประเมิน บ าบัดรักษา
และติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  ร้อยละ 60 

ผลงานร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติกลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงไดรับการประเมิน บ าบัดรักษา 
และติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  ร้อยละ 80 
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2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

2.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 
2.1.1 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ป  

(Retention Rate)  ร้อยละ 50 
2.1.2 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติกลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงไดรับการประเมิน บ าบัดรักษาและ 

ติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  ร้อยละ 60 
    โรงพยาบาลระดับ S  

 
 
 
 
 
 
 

 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.ระบบบริการ(service delivery) - มีคลินิกบ าบัดยาเสพติดในสถานบริการ 

- มีการจัดบริการชุดบริการลดอันตรายจากใช้ยาเสพติดด้านสุขภาพ
(Harm Reduction Unit) 
- ให้การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติดและผู้ป่วยมี
อาการทางจิตเวช 
- กิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
- เพ่ิมการขยายเครือข่ายต้นแบบสถานบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(Primary care)และในพ้ืนที่เกาะ
(รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ) 
- ติดตามความก้าวหน้า/นิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานยา
เสพติดสถานบ าบัด/รพ.สต.(Primary Care) 
- พัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานงาน
สาธารณสุข(พบยส.) 
- สนับสนุนวิชาการ/เป็นวิทยากรแก่หน่วยงานต่างๆ 
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หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
2.ก าลังคนด้านสุขภาพ(Health workforce) -เพ่ิมจ านวนแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางยาเสพติด ๔ 

เดือน 
-อบรมหลักสูตรการฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติดระดับต้น เวช
ศาสตร์ยาเสพติดส าหรับแพทย์และพยาบาล 
-พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ิมพูนทักษะด้านการ
บ าบัดรักษาโรคทางจิตเวชจากการใช้สารเสพติด 
-อบรมหลักสูตรการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดระดับกลาง การ
บ าบัดฟ้ืนฟูจิต สังคมบ าบัดแบบผู้ป่วยนอก(Matrix 
Program) การสร้างแรงจูงใจในการบ าบัด(MI,MET) 
-อบ รมหลั กสู ต รการ ฟ้ื น ฟู ผู้ ติ ด ย า เสพติ ดชั้ น สู ง
(CBT)/ครอบครัวบ าบัด/การให้ค าปรึกษาเชิงลึก(Satia) 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ( 
Health information system) 

-มีระบบให้ค าปรึกษาส าหรับแพทย์/พยาบาล 
-พัฒนาระบบข้อมูลการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยา
เสพติด(บสต.)ผ่านทางWebsite และเชื่อมโยงข้อมูลได้
ในระดับเขตสุขภาพ 
-รายงานข้อมูล การประชุม การชี้แจงงานยาเสพติดแก่
บุคลากรโดยใช้Line กลุ่มยาเสพติดจังหวัด 

4.เทคโนโลยีทางการแพทย์/การเข้าถึงและเวชภัณฑ์ที่
จ าเป็น(Access to essential medicine) 

-มีแนวทาง CPG คู่มือการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
-Flow chartการด าเนินงาน การส่งต่อ/และรับการส่ง
ต่อระหว่างเครือข่ายบริการ 
-แบบคัดกรองต่างๆที่ใช้ในงานยาเสพติด 
-มีเวชภัณฑ์และยาที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการรักษาและเมื่อ
เกิดภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาล 

5.ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/กลไกการคลังด้านสุขภาพ
(Financing) 

-งบป้องกัน ปราบปราม รักษายาเสพติด 
 

6.ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล(leaderchip) -ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสถาน
บริการ พบยส./HA 
- คณะกรรมการ Service Plan จังหวัด 
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โรงพยาบาลระดับ F2 
หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) ประเมินคัดกรองผู้เสพยา และสารเสพติด ตามแบบคัด
กรอง ,ให้บ าบัดรักษาผู้ป่วยด้วยวิธี  จิตสังคมบ าบัด ( 
Matrix Program )ในระบบสมัครและ บังคับบ าบัดใน
กลุ่มผู้เสพ/ผู้ เสพติด แบบผู้ป่วยนอก 

2.ก า ลั ง ค น ด้ า น สุ ข ภ า พ     (Health 
workforce) 

แพทย์,พยาบาล PG จิตเวช ,พยาบาล PG ผู้ใช้ยา 
และสารเสพติด 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้าน
สุขภาพ (Health information system)  

ระบบรายงานและเฝ้าระวัง ปัญหา ยาเสพติด ( บสต.) 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยา
แ ล ะ เว ช ภั ณ ฑ์ ที่ จ า เป็ น  (Access to 
essential medicine) 

ชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้าน
สุขภาพ (Financing) 

เงินงบประมาณ, งบประมาณพัฒนาบุคลากร 
 
 

6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership) -คณะกรรมการ Service Plan ระดับเขต, จังหวัด 
-ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสถาน
บริการ พบยส./HA 
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 2.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
2.2.1 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ป

(Retention Rate)  ร้อยละ 20 

อ าเภอ 

ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนของแต่ละระบบ 
และไดรับการติดตามต่อเนื่อง 1 ป Retention rate)) 

ปีงบประมาณ  2562 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 177 124 70 
ควนโดน 2 1 50 

ควนกาหลง 0 0 NA 

ท่าแพ 3 1 33 
ละง ู 5 3 60 

ทุ่งหว้า 0 0 NA 
มะนัง 8 3 38 

ภาพรวมจังหวัด 195 132 67.69 

 
2.2.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการ 

บ าบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate) ปีงบประมาณ 2561 

อ าเภอ 

Leading Indicator ร้อยละของผู้ป่วยท่ีใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 
เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate) 

ปีงบประมาณ  2561  

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 6 5 83% 
ควนโดน 24 24 100% 

ควนกาหลง 12 12 100% 

ท่าแพ 18 18 100% 
ละง ู 11 11 100% 

ทุ่งหว้า 13 13 100% 
มะนัง 4 4 100% 

ภาพรวมจังหวัด 88 87 99% 
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2.1.3 ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ หยุดเสพต่อเนื่องหลัง
จ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน (Remission rate)  ร้อยละ 40 ปีงบประมาณ 2562 
 

อ าเภอ 

ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละ
ระบบ หยุดเสพต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน  

(Remission rate)  ร้อยละ 40 

ปีงบประมาณ  2562 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 339 279 82% 

ควนโดน 31 28 90% 
ควนกาหลง 48 15 31% 

ท่าแพ 114 66 58% 

ละง ู 34 19 56% 
ทุ่งหว้า 34 18 53% 

มะนัง 197 47 24% 

ภาพรวมจังหวัด 797 472 59.22% 
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2.1.4 ผลงานเชิงปริมาณปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.62-31 มี.ค.63) 
 

 
 
 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล เมือง 
ควน
โดน 

ควน
กาหลง 

ละง ู ท่าแพ 
ทุ่ง
หว้า 

อ าเภอ
มะนัง 

ภาพรวมจงัหวัด 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

1 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าบ าบัดรักษาและติดตาม
ดูแลต่อเนื่อง 1 ปี หลังจ าหน่ายจากการบ าบัด รักษา 
(Retention Rate)(เป้าหมาย ร้อยละ 50) 

เป้าหมาย 257 23 15 126 75 22 24 542 

 ผลงาน 185 21 7 96 58 17 18 402 

 อัตรา/ร้อยละ 71.98 91.30 46.67 76.19 77.33 77.27 75.00 74.17 
2 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับ

การประเมิน บ าบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตาม
ระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง(เป้าหมาย ร้อยละ 60) 

เป้าหมาย 5 1 0 3 1 0 0 10 

 ผลงาน 5 0 0 2 1 0 0 8 
 อัตรา/ร้อยละ 100 0 0 66.67 100 0 0 80 

3 สถานพยาบาลยาเสพติดได้รับรองคุณภาพงาน (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 มีแพทย์ผ่านการอบรมระยะ สั้น

เวชศาสตร์ยาและสารเสพติดอย่างน้อยรพ.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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ปัญหา/อุปสรรค   
- ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 2019) ท าให้การบ าบัด

ฟ้ืนฟูต้องหยุดชะงัก มีผลให้การบ าบัดฟ้ืนฟูและการประเมินผลผู้บ าบัดล่าช้าออกไป   
- การคัดกรอง/ดูแลผู้ป่วยยาเสพติด......สถานการณ์ยาเสพติดในชุมชนมีการระบาดเพ่ิมขึ้นอาจเกิด

ความเสี่ยงในเรื่องความไม่ปลอดภัยทั้งตนเองและคนอ่ืน 
- การปฏิบัติงานไม่มีความเป็นเอกเทศ ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้โดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเนื่อง

ด้วยยังเป็นงานที่ควบรวมอยู่ในกลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม 
- ผู้ป่วยที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัด  ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยแบบบังคับบ าบัด จึงไม่มีความตั้งใจจริงในการ

เลิกยา ท าให้มีการกลับไปใช้ยาซ้ าและสารทดแทน 
- ผู้ป่วยยาเสพติดในระยะหลังส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตร่วมด้วยจึงมีความจ าเป็นต้องใช้

พยาบาลจิตเวช และนักจิตวิทยาร่วมดูแลให้การบ าบัดรักษาควบคู่กัน 
- ขาดแพทย์เวชศาสตร์ยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยในระยะถอน

พิษยาที่จ าเป็นต้องใช้ยาช่วยในการรักษา 
  - ผู้บ าบัดฟ้ืนฟูฯมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน และสถานที่คับแคบไม่เอ้ือต่อการบ าบัดรักษา 

- ผู้เสพ/ผู้ติด มีเพิ่มข้ึน ทั้งในระบบสมัครใจบ าบัดที่มีผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัว/สังคม และ
ในระบบบังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัวแบบผู้ป่วยนอก 

- ผู้ป่วยยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสังคมยากต่อการรักษาให้หายขาด การให้ผู้ป่วย
อยู่ในระบบการบ าบัดรักษาให้นานจะช่วยให้ลดผลกระทบต่อสังคม 
 
ข้อเสนอแนะ 
  - จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ทางสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีแนวทางในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019(COVID -19)ส าหรับสถานพยาบาลยาเสพติด สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

- จัดบริการคลินิกยาเสพติดเพ่ือให้บริการที่มีคุณภาพและเข้าถึงง่ายในแต่ละกระบวนการ โดย จัดให้ 
บริการในรูปแบบ One Stop Service เพ่ือให้บริการ คัดกรอง บ าบัดรักษา และให้ความรู้ในการดูแลตนเอง 
ประเมิน/ช่วยเหลือ  โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม และ ส่งต่อในรายที่เกินศักยภาพ รวมถึงให้พยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชร่วมให้บริการในผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วม และมีการส่งต่อตามแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงทางสุขภาพจิต 

- มีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือให้ตัวชี้วัดประสบความส าเร็จมากขึ้น โดย  มีการเน้นย้ าถึงความ
จ าเป็นในการตั้งใจจริงในการเลิกยา และผลกระทบกับชีวิต โดยให้ครอบครัว/ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
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บ าบัดรักษามากขึ้น รวมถึงการสื่อสาร /ส่งต่อข้อมูล ด้านจิตเวชและการก่อความรุนแรง จากพยาบาลจิตเวช
และนักจิตวิทยา เพ่ือการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น. 

- ประชุมวางแผนกับผู้ปฏิบัติงานและบูรณาการร่วมกันกับเครือข่ายบริการสุขภาพและหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง   

- สนับสนุนให้ครอบครัว/ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบ าบัดรักษามากข้ึนและช่วยกันแก้ไขปัญหา 
และอุปสรรคร่วมกัน  

- มีแนวทางในการดูแลและส่งต่อในผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตร่วมในกรณีท่ีก่อความรุนแรงเกิด 
ความเสี่ยงและเกิดอันตรายในชุมชน 

- มีการสื่อสาร /ส่งต่อข้อมูล ด้านจิตเวชและการก่อความรุนแรง ร่วมกับพยาบาลจิตเวชและ 
นักจิตวิทยา เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสาขา ปีงบประมาณ 2563 
 สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช เนื่องด้วย ผู้ป่วยยาเสพติด มักจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช  

ร่วมด้วย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการท างานร่วมกันในการประเมิน/ดูแล รักษาผู้ป่วยกับพยาบาลจิตเวช และ
นักจิตวิทยา เพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและครอบคลุมวิเคราะห์ในเชิงแก้ไขปัญหา  ด้าน
สุขภาพ  โดยเชื่อมโยงกับโครงการที่จัดไปแล้วในปีที่ผ่านมา 
 
ปัญหาในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 – มี.ค.63) 
 การปฏิบัติงานไม่มีความเป็นเอกเทศ ยังเป็นงานที่รวมอยู่ในกลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม 
 ผู้ป่วยที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัด  ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยแบบบังคับบ าบัด จึงไม่มีความตั้งใจจริง 

ในการเลิกยา ท าให้มีการกลับไปใช้ยาซ้ าและสารทดแทน 
 ผู้ป่วยยาเสพติดในระยะหลังส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตร่วมด้วย จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ 

พยาบาลจิตเวช และนักจิตวิทยาร่วมดูแลให้การบ าบัดรักษาควบคู่กัน 
 ขาดแพทย์เวชศาสตร์ยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยในระยะถอน 

พิษยาที่จ าเป็นต้องใช้ยาช่วยในการรักษา 
 ผู้บ าบัดฟ้ืนฟูฯมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน แต่สถานที่คับแคบไม่เอ้ือต่อการบ าบัดรักษา 
 ผู้เสพ/ผู้ติด มีเพิ่มขึ้น ทั้งในระบบสมัครใจบ าบัดที่มีผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัว/สังคม  

และในระบบบังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัวแบบผู้ป่วยนอก 
 ผู้ป่วยยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสังคม  จึงยากต่อการรักษาให้หายขาด 
 การคัดกรอง/ดูแลผู้ป่วยเสพติด  สถานการณ์ยาเสพติดในชุมชนมีการระบาดเพ่ิมข้ึนอาจเกิดความ 
เสี่ยงในเรื่องความไม่ปลอดภัย 
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ความคิดเห็น 
 จัดให้มีบริการคลินิกยาเสพติด เพ่ือให้บริการที่มีคุณภาพและเข้าถึงง่ายในแต่ละกระบวนการ โดยจัด 

ให้บริการในรูปแบบ One Stop Service เพ่ือให้บริการคัดกรอง บ าบัดรักษา และให้ความรู้ในการดูแลตนเอง 
ประเมิน/ช่วยเหลือ และส่งต่อในรายที่เกินศักยภาพ รวมถึงในผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วม มีการส่งต่อตาม
แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงทางสุขภาพจิต 
 ให้ความรู้แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม ในเรื่องโรคสมองติดยา ที่มคีวามซับซ้อน เสี่ยงต่อการเสพซ้ า 

เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเสพติด 
 การให้ความรู้ในเรื่องลดอันตรายจากสารเสพติด ช่วยลดปัญหา/ผลกระทบ จากยาเสพติด แก่ตัวผู้ป่วย 

และสังคม จากปัญหาและอาการทางจิต 
 ปัญหายาเสพติด  เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนค่อนข้างมาก มีความหลากหลายทั้งในเรื่องสุขภาวะ   

สัมพันธภาพ  ตลอดจนกฎหมาย ความมั่นคง  จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
และเห็นว่าเป็นปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง ทุกวันนี้ ผู้คนในชุมชน เห็นว่าคนที่ใช้ยาเสพติด ควรให้ จนท.ของ
รัฐเข้ามาดูแล  แต่มิได้ เข้าใจว่า  ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน ต้องแก้ด้วยชุมชน 
  ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในชุมชน คือ ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด มีอาการทางจิต และก่อความรุนแรง  อยู่

ร่วมกันในชุมชน จึงจ าเป็นต้องมีการสร้าง ความรู้ ความ 
เข้าใจและการจัดการที่ดี  เหมาะสมแก่ชุมชน โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ อสม. เชี่ยวชาญ ยาเสพ
ติด/ ผู้น าชุมชน ในแต่ละ หมู่บ้าน ในแต่ละอ าเภอ เพื่อให้มีองค์ความรู้ เพ่ือการดูแล คัดกรอง และส่งต่อ อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
 ครอบครัว คือ บุคคลส าคัญท่ีต้องดูแลผู้ป่วยการเรียนรู้และปรับตัวของครอบครัวเป็นสิ่งที่ท าให้ 

สามารถรับรู้ถึง 
 ความต้องการด้านจิตใจของผู้ป่วย  และเห็นว่าเป็นปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง ทุกวันนี้ ผู้คน 

บางส่วนในชุมชน คิดว่าคนที่ใช้ยาเสพติด ควรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาดูแล ซึ่งไม่ได้เข้าใจว่า ปัญหายาเสพติด
ที่เกิดขึ้นในชุมชน ต้องแก้โดยชุมชน และชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลแบบการบ าบัดรักษาในเชิง
บูรณาการ 
 

  นางลัดดา  อาแวบือซา 
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                                                       โทร0810947874   
        e-mail rena.rena640@gmail.com 

-  
 



 

 

 

 
 

 
 

 

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

สาขา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1.1 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดท่ีได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 19.5 
 

2. สถานการณ ์
จังหวัดสตูลมีสถานบริการของรัฐ โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาล จ านวน 7 แห่ง และ รพ.สต. จ านวน 54 แห่ง  

และ ศสช. 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 64 แห่ง โดยมีการเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยให้บริการประจ าในโรงพยาบาล
ทุกแห่งและรพ.สต./ศสช.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ อ.มะนัง รวม 12 แห่ง โดยมีบุคลากรแพทย์แผน
ไทยทั้งหมด รวมจ านวน 31 คน ส่วนสถานบริการที่ไม่มีแพทย์แผนไทยประจ านั้น  ทาง โรงพยาบาลแม่ข่ายได้
จัดให้แพทย์แผนไทยออกให้บริการในทีมเยี่ยมบ้าน และทุกสถานบริการมียาสมุนไพรจ่ายครบตามเกณฑ์  

จงัหวัดสตูลมีโรงพยาบาลละงูเป็นสถานที่ผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน GMP WHO ซึ่งผลิตยามากกว่า 30  
รายการ สามารถเป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพรกระจายให้ทุกสถานบริการในจังหวัด โดยส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่ายาสมุนไพรจากงบประมาณ CF มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2563   เป้าหมายการให้บริการผู้ป่วยนอกด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 19.5  ในภาพรวมทั้งจังหวัด จาก HDC  
พบว่า  ในช่วงเวลา ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563   จังหวัดสตูลมีผลงานการให้บริการ ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 22.99 เมื่อพิจารณารายอ าเภอพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพียง 1 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองสตูล    
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3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
      3.1.1 ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการตรวจ  วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ 

ดว้ยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ  19.5 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) 1. ให้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน OPD คู่นาน
ในโรงพยาบาลทุกแห่ง 
2. ให้บริการคลินิกเวชกรรมไทยในกลุ่มวัยแม่และเด็ก,คลินิกอดบุหรี่ 
ผู้สูงอายุและโรคเรื้อรังท่ีมีคุณภาพครบวงจร 
3. ให้บริการในชุมชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
4. เตรียมการจัดให้มีบริการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานใน 
PCC ทุกแห่ง 
5.เปิดให้บริการ การแพทย์ทางเลือก คลินิกฝังเข็ม ใน รพ.สตูล  รพ.
ละงู   , รพ.ท่าแพ 
6.เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย  ในโรงพยาบาล 
สตูล โรงพยาบาลละงู 
7.มีการจ่ายยาปรุงเฉพาะราย ในโรงพยาบาลควนกาหลง ละงู มะนัง 
และ สตูล ในกลุ่มโรคผิวหนัง, ผู้ป่วยระยะสุดท้าย , ปวดข้อ  เป็นต้น 
8.บริการดูแลมารดาหลังคลอด ครบทุกโรงพยาบาล 

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ    (Health 
workforce) 

1. จ านวนแพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน ในหน่วยบริการดังนี้     
     1.1 โรงพยาบาลมีแพทย์แผนไทยประจ าครบทุกแห่ง    
     1.2 รพ.สต.ขนาดใหญ่ มี 4 แห่ง มีแพทย์แผนไทยประจ า 1 แห่ง
คือ รพ.สต.ปากน้ า ขาด 3 แห่งที่ไม่มี ได้แก่ รพ.สต.คลองขุด ฉลุง
และควนโดน  
    1.3 รพ.สต.ขนาดกลางมีแพทย์แผนไทยประจ า 2 แห่ง ได้แก่ รพ.
สต.ทุ่งนุ้ยและเขาขาว  
    1.4 ศสช. 3 แห่ง มีแพทย์แผนไทยประจ า 1 แห่ง ได้แก่ ศสช.
ก าแพง อ.ละงู 
    1.5 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ อ.มะนัง มีแพทย์แผนไทย
ประจ า 
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หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
2.ก าลังคนด้านสุขภาพ    (Health 
workforce) 

2. พัฒนาแพทย์แผนไทยและทีมสหวิชาชีพในการด าเนินงานของกลุ่มวัย
แม่และเด็ก(มณีเวช) คลีนิคอดบุหรี่ 
3. พัฒนาศักยภาพ บุคลากร ใน รพ.สต.ทุกแห่งให้มีความรู้ ในเรื่องการใช้
ยาแพทย์แผนไทยและข้อควรระวังในการใช้ยา อาการข้างเคียงจากการใช้
ยา 
4.พัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย ผ่านระบบการเรียน
ทางไกล 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบ
สารสนเทศด้านสุขภาพ (Health 
information system)  
 
 
 
 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
2. เพิ่มการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลโดยการนิเทศงาน 
3. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร เช่น ทางไลน์กลุ่ม   ในการรับจอง , การแจ้ง
ข้อมูลด้านสขภาพ ฯลฯ 
4.พัฒนาระบบการนัดและระบบติดตามด้วย Socail  เช่น line facebook 
5. ระบบตรวจสอบเวชระเบียนการให้บริการของ สปสช. 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การ
เข้ าถึ งยาและเวชภัณ ฑ์ ท่ีจ า เป็ น 
(Access to essential medicine) 

1. จัดให้มี บัญชีรายการยาสมุนไพร ของทุกพื้นท่ีบริการ 
2. มีสถานท่ีผลิตยาแผนไทยท่ีได้มาตรฐาน GMP WHO  (รพ.ละงู)  และ
ผลิตยาสมุนไพรตามแผนความต้องการของจังหวัด 
3. มีการใช้ยาสมุนไพรแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน  
4. มีการเฝ้าระวังคุณภาพของยาสมุนไพรท่ีใช้ใน รพ 
5.มี CPG ท่ีเหมาะสมในการใช้งาน  ครอบคลุมโรค ต่าง ๆ เช่น  โรคไม
เกรน  กลุ่มอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  อัมพฤกษ์ อัมพาต  โรคระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบการส่งต่อ  
 ฯลฯ มีมาตรฐานครอบคลุมไปยัง รพ.สต.   

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการ
คลังด้านสุขภาพ (Financing) 

เงินบ ารุงโรงพยาบาล , งบ สปสช.  ,  งบกองทุนต าบล  

6.ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  
(Leadership) 

1. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาแพทย์แผนไทยระดับ
จังหวัด/เขต 
2. มีการประชุมติดตามสม่ าเสมอ 
3.สนับสนุน การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
4. การนิเทศติดตามท้ังระดับอ าเภอ /จังหวัด 
5.สร้างเครือข่ายแพทย์แผนไทยในรพ.สต. เช่น อสม. ชมรมแพทย์แผนไทย 
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
3.2.1 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 

อ าเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ร้อยละ 14 ร้อยละ 16 ร้อยละ 18 ร้อยละ 18 ร้อยละ 18.5 ร้อยละ 20 ร้อยละ  18.5 

เมือง 16.44 19.39 19.18 20.78 19.33 22.17 18.72 

ควนโดน 5.89 7.67 12.67 15.68 17.16 27.49 20.41 
ควนกาหลง 10.56 18.37 19.05 16.99 18.86 21.96 23.49 

ท่าแพ 9.19 11.65 16.94 15.68 18.31 24.27 21.57 

ละง ู 11.55 15.91 23.10 23.01 24.96 28.51 30.01 
ทุ่งหว้า 15.75 12.80 21.29 19.88 19.41 25.10 23.99 

มะนัง - - 11.08 10.14 15.84 24.68 17.45 

ภาพรวม 12.68 15.88 18.83 19.04 19.82 24.38 22.11 
 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 
ร้อยละของผูป้่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ  วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ 

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก  

ปีงบประมาณ   

2562 
2563 

  1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62   1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 
เป้าหมาย ร้อยละ  18.5 เป้าหมาย  ร้อยละ 19.5 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 65,294.09 66,067 18.72 20,300.87  17,380 16.69 38,534.15 33,664 17.04 
ควนโดน 13,240.82 14,607 20.41   4,168.13  5,766 26.98 7,425.41 11,195 29.40 

ควนกาหลง 16,405.06 20,831 23.49   4,656.80  7,080 29.65 8,758.04 12,136 27.02 

ท่าแพ 17,036.28 19,863 21.57   5,204.16  5,960 22.33 9,515.81 11,517 23.60 
ละง ู 33,985.24 55,123 30.01   9,139.65  13,828 29.5 18,234.26 28,593 30.58 

ทุ่งหว้า 13,005.32 16,866 23.99  3,646.31  4,695 25.11 6,898.52 8,991 25.21 
มะนัง 13,475.40 12,711 17.45  3,646.50  4,036 21.58 7,742.69 8,374 21.09 

ภาพรวมจังหวัด 172,442.20 206,068 22.11 50,762.33  58,745 22.57 97,108.83 114,470 22.99 

 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2  
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ปัญหา/อุปสรรค   
- ความไม่แน่นอน ของ นโยบายของ  สปสช เรื่อง การจัดสรร งบประมาณ ส าหรับกองทุนแพทย์แผน

ไทย ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนทุกปี  ท าให้ยากต่อการวางแผนงาน ของหน่วยบริการ 
- การแพร่ ระบาดของ โคโรน่า ไวรัส โควิด – 19 ท าให้ทุกสถานบริการต้องงดการให้บริการนวด อบ 

ประคบ  เหลือเพียงการตรวจรักษาและจ่ายยาสมุนไพรท าให้ยอดการให้บริการลดลงมาก  และมีผลต่อเนื่องให้
ต้องปิดบริการในหลาย ๆ หน่วยบริการ เพ่ือป้องกันระบาด ของโรคดังกล่าว 

- ขาดความชัดเจนในความก้าวหน้าด้านอาชีพของแพทย์แผนไทยในการพิจารณาบรรจุเป็นข้าราชการ
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการชี้แจงแนวทางการจัดสรรสัดงบประมาณ ส าหรับกองทุนแพทย์แผนไทย ก่อนล่วงหน้า 6 

เดือน หรือท าเป็นแผนระยะยาว 3 ปี เพ่ือให้หน่วยบริการ สามารถวางแผนการปฏิบัติงาน ให้สามารถตอบ
โจทย์ตรงกับที่ สปสช .ต้องการ ได้ 

- ควรมีการด าเนินการเรื่องการบรรจุเพื่อเป็นขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าในสายงาน 
3.2.2 ตารางแสดงข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค  

และฟื้นฟูสภาพด้วย  ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เป้าหมาย 18.5 ไม่รวมการ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) และการสั่งใช้ยาสมุนไพร 

 

อ าเภอ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน   ปีงบประมาณ 2562 

บริการ 
ผู้ป่วย 

นอก (ครั้ง) 

บริการแพทย์
แผนไทย 
(คร้ัง) 

ร้อยละ
การรับ
บริการ 

การสั่งใช้ยา 
(drug_opd) 

การสั่งใช้ยา
สมุนไพร 

ร้อยละการใช้
ยาสมุนไพร 

เมือง 353,835 66,249 18.72 813,748 33,820 4.16 
ควนโดน 71,651 14,610 20.39 158,813 5,765 3.63 

ควนกาหลง 88,938 20,899 23.5 210,631 16,426 7.80 
ท่าแพ 97,210 21303 21.91 196,364 8,484 4.32 

ละง ู 183,723 55,126 30.00 507,758 56,927 11.21 

ทุ่งหว้า 70,304 16,866 23.99 178,483 14,145 7.93 
มะนัง 72,840 12,720 17.46 197,016 5,652 2.87 

ภาพรวมจังหวัด 938,501 207,773 22.14 2,262,813 141,221 6.24 
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อ าเภอ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.62 – 31 มีนาคม 2563) 

บริการ
ผู้ป่วยนอก 

(ครั้ง) 

บริการแพทย์ 
แผนไทย 
(ครั้ง) 

ร้อยละ
การรับ
บริการ 

การสั่งใช้ยา 
(drug_opd) 

การสั่งใช้ยา
สมุนไพร 

ร้อยละการ
ใช้ยา

สมุนไพร 
เมือง 197,611 33,664 17.04 408,283 18,481 4.53 

ควนโดน 38,079 11,195 29.40 79,177 5,160 6.52 

ควนกาหลง 44,913 12,136 27.02 97,622 8,309 8.51 
ท่าแพ 48,799 11,517 23.60 81,415 4,349 5.34 

ละงู 93,509 28,593 30.58 234,266 28,324 12.09 

ทุ่งหว้า 35,377 8,991 25.21 86,220 7,329 8.50 
มะนัง 39,706 8,374 21.09 104,758 3,790 3.62 

ภาพรวมจังหวัด 497,994 114,470 22.99 1,091,741 75,742 6.94 
 
3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ภาพรวมของสาขา แพทย์แผนไทย) 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ 

1. ขวัญก าลังใจและการบรรจุต าแหน่งของแพทย์
แผนไทย 

3. ควรมีการด าเนินการเรื่องการบรรจุเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและ
ความก้าวหน้าในสายงาน ในหน่วยบริการ ต่าง ๆ ก่อน
หน่วยงานด้ายนโยบาย  เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ  
แก่ประชาชน 

2.งบประมาณการด าเนินงานที่ได้รับจากการท า
โครงการของบประมาณจัดสรรภายในจังหวัด
ลดลงในแต่ละปีท าให้การส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทยลดลง 

2. กรมการแพทย์แผนไทยฯควรจัดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
แพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่องเพ่ือฟ้ืนฟูพัฒนาวิชาการด้านแพทย์
แผนไทย 

3.การจ้างนักจัดการที่ไม่ต่อเนื่อง ( สิ้นสุดการจ้าง
ในปีงบประมาณ 2564 ) อาจส่งผลกระทบต่องาน
ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย 

1.เห็นควรให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
น าเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยให้มีการจัดจ้างนักจัดการ/แพทย์แผนไทยซึ่งเป็นผู้ช่วย
นายทะเบียนจังหวัดต่อเนื่องเนื่องจากมีประสบการณ์การท างาน
และส่งผลต่อการท างานโดยตรง 
2. ให้จังหวัดเร่งบรรจุแพทย์แผนไทยใน สสจ. 
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6. ผลงานความภาคภูมิใจ 
โรงพยาบาลละงู  มีสถานที่ผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GMP WHO  และสามารถผลิตยาสมุนไพร

ตามแผนความต้องการของจังหวัด  ท าให้ มีการใช้สมุนไพร ในสถานบริการ เพ่ิมข้ึน อย่างต่อเนื่อง 

การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสาขา ปีงบประมาณ 2563 
 สาขา การใช้กัญชาทางการแพทย์    โดยผสมผสานการท างานร่วมกัน เป็นทีม  
 สาขา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  บูรณาการณ์การใช้ยา สมุนไพร  , การใช้ศาสตร์ อ่ืน ๆ ด้านการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลือก เช่น การนวดฝ่าเท้า  การแช่เท้าด้วยสมุนไพร ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
 สาขาแม่และเด็ก ผสมผสานการดูแลมารดา ก่อนและหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และ 

การแพทย์ทางเลือก เช่น มณีเวช  การดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือ นวด อบ ประคบสมุนไพร 
 สาขา  Palliative Care  ผสมผสานการดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ ทางเลือก  

เช่น การนวด อบ ประคบ มีการน านวตกรรม ภูมิปัญญา ชาวบ้านมาใช้ เช่น ผ้าโสร่ง ทางมะพร้าว (ใน รพ.
ควนโดน) 
 

แผนงาน โครงการ ในปีงบประมาณ 2563 
 โรงพยาบาลมะนัง  : โครงการพัฒนาบริการด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน 
 โรงพยาบาลละงู    :  โครงการเพิ่มการเข้าถึงการบริการของมารดาหลังคลอดโดยพัฒนาเครือข่าย 

การดูแลมารดา หลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย กับงานอนามัยแม่ : การบูรณาการแนวทางการดุแล
ผู้ป่วยStroke และ Palliative Care  ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และ แพทย์ทางเลือก 
 โรงพยาบาลควนกาหลง : การดูแลภาวะแทรกซ้อน ทางเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 
 โรงพยาบาลควนโดน  : โครงการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการด้วยสาสตร์การแพทย์แผนไทย 

      : โครงการการดูแลและส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรในครัวเรือน ต.ควนสตอ 
       : โครงการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยนวตกรรมเปลผ้าโสร่ง 

 

ความต่อเนื่องของแผนงาน โครงการ ในปีงบประมาณ 2562 – 2564 
 โรงพยาบาลละงู จัดอบรมส่งเสริมทักษะการใช้ยาสมุนไพร เพ่ือการเข้าถึงการใช้ยาสมุนไพรในการ 

รักษาโรค   ซึ่ง รพ.ละงู  ได้ด าเนินการผลิตยาสมุนไพร โดยโรงงาน GMP เพ่ือสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพร และ
เพ่ิมมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร ในกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้อง กับแต่ละสาขา  และรองรับ ทุกหน่วยบริการ ในเขตพ้ืนที่ 
จังหวัดสตูล 
 โรงพยาบาลควนกาหลง จัดโครงการให้ความรู้การฟื้นฟูมารดาหลังคลอด เพ่ือเพ่ิมโอกาส 

การเข้าถึงบริการเพิ่มมากขึ้น ในปี 2563   และขยายการเข้าถึงบริการ ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ในคลินิกพิเศษ 
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 โรงพยาบาลมะนัง จัดโครงการการดูแลสุขภาพ ในผู้สูงอายุ โดยการสอนและสาธิต ท่ากาย 
บริหาร การท ายาพอก เพ่ือแก้ปัญหา สุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่, ให้ความรู้เรื่องสมุนไพร  ในทุกกลุ่มวัย
และบูรณาการลงสู่โรงเรียน  เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 

ปัญหาในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 – มี.ค.63) 
 ช่วงปลายเดือน มีนาคม  ต้องปิดให้บริการบางส่วน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

เชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)  หรือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  (coronavirus disease starting in 
2019) ท าให้จ านวนผู้รับบริการลดลงอย่างมาก  เนื่องจาก สถานการณ์ การระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 
COVID-19  ท าให้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง มารดาหลังคลอด ในชุมชนน้อยลง  อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าว  ดังนั้น จึงได้ ให้ค าแนะน า ผู้ป่วย ญาติ ในการบริหาร  ประคบ  พอกยา  
โดยได้ท า QR CODE ส าหรับ ศึกษาเพ่ิมเติม การกายบริหาร ฤๅษีดัดตน  เพ่ิมความสะดวก ในการฝึกด้วยตนเอง 
 

ความคิดเห็นในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – มี.ค.63 
 พัฒนารูปแบบบริการที่เหมาะกับ NEW NORMAL  มากขึ้น  เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย และการเข้าถึง 

บริการในช่วงการระบาด เช่น นัดหมายเป็นช่วงเวลา ผ่านทางโทรศัพท์ / ระบบไลน์ ,  การเข้ารับการรักษา/
ปรึกษาผ่านโทรศัพท์  / ระบบไลน์  และการส่งยา  เพ่ือลดระยะเวลารอคอย ลดโอกาสการติดเชื้อ  , การเว้น
ระยะห่าง  , เพ่ิมเติบหัตถการ เช่น การเผายา  ย่างยา   
 ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพพ่ึงตนเองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มากขึ้น   

โดยให้ความรู้เรื่อง สมุนไพร ในครัวเรือน ที่สามารถใช้เป็นยาได้  และให้ความรู้เรื่องสมุนไพร เพ่ือสร้างความ
มั่นใจในการใช้ยาสมุนไพร  
 ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร ใน รพ.สต.  และการเข้าถึงบริการการดูแลมารดาหลังคลอด NCDs  :  มี 

การใช้ยาสมุนไพร   , ให้ความรู้เรื่องสมุนไพร แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การรับประทานอาหารที่
เป็นยา การใช้ยาสมุนไพรที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งการสอนสาธิต การบริหารด้วยฤๅษีดัดตน /มณีเวช  , การ
แนะน าการบริโภคอาหาร ตามธาตุเจ้าเรือน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม 
 Fast Track   : มีการบูรณาการณ์การรักษาร่วมกับสหวิชาชีพและร่วมเป็นทีมในการดูแลผู้ป่วย  

Home Health Care  
 

   ภญ.สโรชา   ว่องจิรกิตติ์ 
             เภสัชกรช านาญการ 

            โทร.. 089 – 7335724    
              e-mail…sarochawong@yahoo.com 

 
 



SATUN    HOSPITAL 

New Normal  ร.พ. ละง ู
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New Normal  ร.พ. มะนัง 
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New Normal  รพ.สตูล 
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New Normal  รพ.ควนกาหลง 
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New Normal  รพ.ทุง่หว้า 
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ประชุม ผู้ปลูกสมุนไพร ในพื้นที่จังหวัดสตูล 

 
 

 

ออก พอสว ในพ้ืนที่ ตา่ง ๆ 
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ประชุมหมอพื้นบ้าน 

 
 

 
 

เยี่ยมบ้านกับสหวิชาชีพ 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา Intermediate Care 
: การบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง 
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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 จังหวัดสตูลเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560   ครอบคลุม สาม 
กลุ่มโรคคือ 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
ผู้ป่วยรายใหม่ทุกรายของโรงพยาบาลสตูลจะได้รับการส่งปรึกษาเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบ Fast Tract ผลการ
ดำเนินงานด้านการเข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ผ่านมา ในปี 2562 ได้ 87 %   ( stroke 94.5 %, TBI 54.8, 
SCI 66.7 %) ผู้ป่วยในสามกลุ่มโรคดังกล่าวที่มีคะแนน Barthel index น้อยกว่า 15 หรือ มากกว่า15 with 
multiple impairment ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยทีมสหวิชาชีพแบบผู้ป่วยใน โดยผู้ป่วยที่อยู่ต่างอำเภอ
จะถูกส่งกลับ (Refer back) ไปฟื้นฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาลชุมชนตามภูมิลำเนา ส่วนผู้ป่วยในเขตอำเภอ
เมืองจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาลสตูล หลังจากจำหน่ายจากโรงพยาบาลทั้งในเขตอำเภอเมือง
และต่างอำเภอจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยได้นัดผู้ป่วยมาฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่อเป็นผู้ป่วยนอกและส่งต่อ
ข้อมูลผู้ป่วยให้ทีมเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลและติดตามต่อเนื่องในพื้นที่ของผู้ป่วยแต่ละราย ผลการดำเนินงานการ
เข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยทีมสหวิชาชีพแบบผู้ป่วยในที่ผ่านมา ในปี 2562 ได้  ร้อยละ 63.9 , ปี 2563 ( 
ตค- ธค 2562) ได้ร้อยละ 67.7  

แต่ในช่วงสถานการณ์โควิดทำมีอุปสรรคในการนัดผู้ป่วยมาฟ้ืนฟูสภาพ และไม่สามารถนิเทศตามแผนที่ 
วางไว้ได้ 
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2.1.ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน  

(intermediate bed/ward) (ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด)   
- จังหวัดสตูลมีโรงพยาบาลระดับFที่เปิดบริการIMC bed ครบ 6 โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 100 โดย 

ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่คัดกรองเข้าระบบได้รับการบริบาลฟ้ืนฟู
สภาพระยะกลางในรูปแบบ IPD, OPD และHome visit 

2.2 ร้อยละผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมี 
คะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับ
การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 (ตัวชี้วัดระดับ
จังหวัด)  ร้อยละ 60 

 - ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury เดือน ต.ค.62-พ.ย.62  
ที่คัดกรองเข้าระบบจำนวน 57 ราย ได้รับการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือ
จนBI=20 จำนวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.71 โดยเป็นผู้ป่วย Stroke ที่ได้รับการบริบาลฟ้ืนฟูสภาพระยะกลาง
และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจนBI=20 ร้อยละ 85.41, TBI ร้อยละ 100 และ SCI ร้อยละ100 
 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
3.1.1 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ

ผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) (ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด) 

โรงพยาบาล 

ปีงบประมาณ 2562 

ระดับ 
(M, F) 

รูปแบบบริการ 
(Intermediate 

bed/ward) 

จำนวนเตียง 
(Intermediate 

bed/ward) 

ผ่านเกณฑ์
ดำเนินการ 

ผ่านอย่าง
มีเงื่อนไข 

ไม่ผ่านเกณฑ์
ดำเนินการ 

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    
จำนวน รพ. M และ 
F ทั้งหมด 

 จำนวน รพ. ทั้งหมดที่ผ่าน ผ่านอย่างมี
เงื่อนไข และไม่ผ่านเกณฑ์ 

NA NA NA 
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ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดสตูลที่ให้บริการการดูแล
ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน 

100 

 
อภิปรายผลจากตาราง จากตารางพบว่าโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดสตูลสามารถให้การบริบาลฟ้ืนฟู
ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน ( Intermediate bed ) ได้ทุกแห่งแต่ยังไม่มีการประเมินมาตรฐานเนื่องด้วยติดช่วง
สถานการณ์โควิด ก่อนหน้านี้ได้ให้ทุกโรงพยาบาลมีการประเมินตนเองเบื้องต้น พบว่าทุกโรงพยาบาลยังไม่ผ่าน
การประเมิน 
 
 (2). ร้อยละผู ้ป่วย 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) 
 

ประเภท
ผู้ป่วย 

ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูลผู้ป่วย ต.ค.61-ก.ย.62) 

B. จำนวน
ผู้ป่วยภายใน

จังหวัด 
ที่คัดกรองเข้า
ระบบ (ราย) 

A. จำนวน
ผู้ป่วยภายใน
จังหวัด ที่คัด

กรองเข้าระบบ
และมีการ

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 256 213 80.37 177/83.09 32/15.02 4/1.87 46/17.35 
TBI 52 49 94.23 41/83.67 7/14.28 ½.04 3/5.76 

SCI 9 6 66.67 5/83.33 1/16.67 - 3/33.33 

รวม 326 268 82.2 223/83.2 40/1.86 5/1.86 52/15.95 
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ประเภทผู้ป่วย 

ปีงบประมาณ 2563  ( ต.ค.62 – พ.ย.62) 

B. จำนวนผู้ป่วย
ภายในจังหวัด 
ท ี ่ ค ั ดกรอง เข้ า
ระบบ (ราย) 

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

(ราย) 

ร้อยละของ
ผู้ป่วยที่
ได้รับการ
ติดตาม 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 48 41 85.41 30/73.17 8/19.51 3/7.3 6/12.5 
TBI 8 8 100 8/100 - - - 

SCI 1 1 100 - 1/100 - - 
รวม 57 50 87.71 38/76 9/18 3/6 6/10.52 

 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ด้านบุคลากรในทีมสหวิชาชีพยังไม่เพียงพอ ทั้งจังหวัด

มีนักกิจกรรมบำบัดเพียง 1 คน,พยาบาลฟ้ืนฟูสภาพ 4 

เดือน 1 คน ยังไม่มีนักอรรถบำบัด นักกายอุปกรณ์  

- ส่วนกลางและรพ.สนับสนุนและเพ่ิมตำแหน่งสห

วิชาชีพที่ขาดแคลนที่สำคัญ ได้แก่ นัก

กิจกรรมบำบัด และพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพ โดย

ส่งไปฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการฟ้ืนฟูให้มากข้ึน 

- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ยังมีไม่ทั่วถึงต่อการบริบาล
ฟ้ืนฟู 

 

- ไม่มีโปรแกรมหรือระบบฐานข้อมูลที่สามารถส่งต่อ
ข้อมูลจนถึงระดับ รพสต ทั้งจังหวัด 

- ส่วนกลางควรมีโปรมแกรม/ระบบฐานข้อมูลให้
สามารถนำมาใช้ไปในรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ 

 
4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

- เสนอให้มโีปรแกรม/ระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อถึงชุมชนครอบคลุมภายในจังหวัด 
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การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสาขา ปีงบประมาณ 2563 
➢ สาขา Intermediate care มีกลุ่มโรคหลัก 3 กลุ่มโรค ได้แก่ Stroke, Spinal cord injury,  

Traumatic brain injury 
 
ปัญหาในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 – มี.ค.63) 
➢ ระบบการส่งปรึกษากายภาพบำบัดในผู้ป่วยTBI,SCIยังไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด 
➢ ระบบการส่งต่อผู้ป่วยยังมีรอยต่อ 
➢ การระบาดของโรคCovid-19 มีผลกระทบต่อระบบติดตามเยี่ยมบ้าน การนัดหมายเพ่ือฟ้ืนฟ ู

อย่างต่อเนื่อง 
 
ความคิดเห็นด้านสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – มี.ค.63) 
➢ เนื่องจากสถานการณ์Covid-19 งานIntermediate care ในอีก 6 เดือนต่อไป 

จะปรับรูปแบบการติดตามแบบ New-normal 
 

 
 

                ผู้รายงาน..พญ.ซัลมา  มาลินี 
                                                  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

      E-mail: lulumed32@gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ : 074723500 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

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

สาขา การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
(Service Plan : Rational Drug Use : RDU) 

1. สถานการณ์ 
 ผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่ 3 พบว่าโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการ ร้อยละ 100 (7 เครือข่าย) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ 1  ส่วนขั้น 2 มีโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 14.29 (1 เครือข่าย คือ คปสอ.ควนโดน) ส่วนขั้น 2 มีโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
14.29 (1 เครือข่าย คือ คปสอ.ควนโดน) ซึ่งไม่ผ่าน Small Success ของไตรมาสที่ 3  (RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อย
ละ 48  RDU ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 20) ตามท่ีกระทรวงก าหนด   
  จังหวัดสตูล ยังคงมีปัญหา เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ (Responsible Use of 
Antibiotic; RUA) ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้ยาปฏิชีวนะระดับโรงพยาบาล 4 ตัวชี้วัด ใน 7 โรงพยาบาล ได้แก่ การใช้
ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ (FTW)  ไม่ผ่าน 3 โรงพยาบาล (รวมผ่านร้อยละ 57.14) การใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (URI) ไม่ผ่าน 4 โรงพยาบาล (รวมผ่านร้อยละ 42.86) การใช้ยา
ปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด (APL) ไม่ผ่าน 1 โรงพยาบาล (รวมผ่านร้อยละ 85.71) 
และการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วง (AD) ไม่ผ่าน 3 โรงพยาบาล (รวมผ่านร้อย 57.14) ในส่วนของ RDU2 
ตัวชี้วัดของรพ.สต./PCU พบว่าโดยรวมทั้งจังหวัด ร้อยละ 90.00 ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์ใช้ยา
ปฏิชีวนะทั้งโรค RI และ AD และเมื่อพิจาณาเป็นรายคปสอ. มีเพียง คปสอ.มะนัง แห่งเดียวเท่านั้นที่ไม่ผ่าน ร้อยละ 80 
 

รายการ ไตรมาสที่ 3 (ถึง พ.ค.63) 

 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 ผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ใช้ยาปฏิชวีนะทั้งโรค RI และ AD ร้อยละ 90.00 
(54/60 แห่ง) 

 ตัวช้ีวัดระดับโรงพยาบาลที่ไม่ผ่าน RDUขั้น2  
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รายการ ไตรมาสที่ 3 (ถึง พ.ค.63) 
การใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ (FTW) 3/7 แห่ง : ร้อยละ 42.86 

การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (URI) 4/7 แห่ง : ร้อยละ 57.14 

การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด (APL) 1/7 แห่ง : ร้อยละ 14.29 
การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (AD) 3/7 แห่ง : ร้อยละ 42.86 

 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น :  การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

1.1  โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
1.2  รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 

 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินการ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
RDU 1  ขั้นที่ 1 

และ ข้ันท่ี 2 

 

ด าเนินกิจกรรมตามกุญแจ 
PLEASE 

1.  ติดตามกจิกรรม ขั้นที่ 1 
- ส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ 
- PTC เข้มแข็ง 
- ฉลากยามาตรฐาน 
- ตัดยาทีไ่ม่เหมาะสมออกจากบัญชียา

โรงพยาบาล 
- การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อยา

และส่งเสรมิการขายยา 
2. ติดตามกิจกรรม ขั้นที่ 2 
- ลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเปน็ใน 

4 กลุ่มโรค 
- ดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยกลุม่เสี่ยง ได้แก่ 

สตรตีั้งครรภ์ ผูสู้งอายุ ผู้ป่วยโรคไต 

RDU ขั้นที่ 1 ≥100% 

RDU ขั้นที่ 2 ≥ 60 % 

2. รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 

RDU 2 ขั้นที่ 1 

และ ข้ันท่ี 2 

ลดการใช้ยาปฏิชีวนะใน 2 
กลุ่มโรค ได้แก ่URI และ AD 

ติดตามร้อยละของ รพ.สต. ใน CUP ที่ใช้
ยาปฏิชีวนะผ่านเกณฑ์ทั้ง URI และ AD 
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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 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห ์(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมลู ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 2 

(ข้อมูล 1 ต.ค.62-      
31 พ.ค. 63) 

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 
(จ านวน รพ.ทั้งหมด) 

  
7 

ผลงาน 
1. จ านวน รพ. ผา่น RDU ขั้นที่ 1 

 7 

RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ  100 

2. จ านวน รพ.ผ่าน RDU ขั้นที่ 2  1 

RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ  14.29 

3. จ านวน รพ.ผ่าน RDU ขั้นที่ 3  1 

RDU ขั้นที่ 3 ร้อยละ  14.29 

 

*หมายเหตุ : ร้อยละ RDU ขั้นที่ 1 ค านวณจาก จ านวน รพ. ทีผ่่านขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 รวมกัน เช่น จงัหวัด ก. มีจ านวน รพ.ทั้งหมด 
10 แห่ง ผ่านเงื่อนไขเฉพาะขั้น 1 จ านวน 6 แห่ง และผ่านเงื่อนไขขัน้ท่ี 2 จ านวน 2 แห่ง ดังนั้น ร้อยละ                  ของ RDU ขั้น
ที่ 1 = (6+2) x 100 /10 = 80% 
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ผลการด าเนินงาน RDU ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 จ าแนกตามโรงพยาบาลในจังหวัดสตูล  

รายชื่อรพ.* 

ระดับ 
A  
S 

M1 
M2 
F1 
F2 
F3 

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

RDU 
 
 
 

1)  ร้อยละการสั่งใช้ยาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ 

2)  การ
ด าเนินงานของ
PTC ในการชี้น า
ส่งเสริม RDU 

3)  รายการยาท่ี
ควรตัดออก 8 
รายการซึ่งยังคง
มีอยู่ในบัญชีรพ. 

4)  การจัดท า 
ฉลากมาตรฐาน 
 
 

5) การส่งเสริม
จริยธรรมในการ
จัดซื้อยาและ
ส่งเสริมการขาย
ยา 

ร้อยละการใช้ยาปฏชิีวนะในกลุ่มโรค 5) ร้อยละการใช ้
Gliben 
clamideใน DM 
สูงอายุ/ไตระดับ3 

6) ร้อยละการใช้ 
NSAIDs ใน
ผู้ป่วยไต ระดับ 
3 

7.) จ านวน
สตรีต้ังครรภ์
ท่ีใช้ยา 
Warfarin, 
Statin, 
Ergots 

6) ร้อยละของ รพ.สต. ในเครือข่ายระดับ
อ าเภอท่ีผ่านเกณฑ์ใช้ยาปฏชิีวนะท้ังโรค 
URI และ AD 
 

1)  URI 2)  AD 3)  FTW 4) APL 

ร้อยละ ..... ระดับ ..... จ านวน .....รายการ ระดับ ..... ระดับ ..... ร้อยละ ..... ร้อยละ ..... 
ร้อยละ 

..... 
ร้อยละ 

..... 
ร้อยละ ....... ร้อยละ .......... .....ราย ผ่าน ท้ังหมด ร้อยละ 

ขั้นที่ 1 
ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 

ควนกาหลง F2 96.02 3 0 5 3 13.48 22.22 42.49 1.3 0 0.48 0 7 7 100  X X 

ควนโดน F2 97.71 3 0 5 3 19.28 18.67 37.96 0 0 0 0 4 4 100    

ท่าแพ F2 93.42 3 0 5 3 21.44 16.09 57.57 0 0 0 0 6 6 100  X X 

ทุ่งหว้า F2 95.96 3 0 5 4 21.62 19.57 70.37 5.88 0 0.54 0 7 7 100  X X 

มะนัง F3 95.01 3 0 5 3 19.12 27.55 49.52 0 0 0 0 3 4 75  X X 

ละง ู F1 96.77 3 0 5 3 20.15 18.93 63.91 3.08 0 0.28 0 9 11 81.82  X X 

สตูล S 91.65 4 0 5 3 38.77 36.24 49.15 16.48 0 1.92 1 18 21 85.71  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% 
 

ขั้น 2 ≤  
50% 

ขั้น 3 ≤ 40% 

ขั้น 2 ≤  
15% 

ขั้น 3 ≤ 10% 
≤ 5% ≤ 10% 0 ราย 

ขั้น 1 ≥ 40% 
ขั้น 2 ≥ 60% 

 = ผ่าน 
X = ไม่ผ่าน 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 

1)  A   =  จ านวน รพ.ที่ผ่านขั้นที่ 1   ภาพรวมจังหวัดจ านวน ...7... แห่ง 

                                      ขั้นที่ 2   ภาพรวมจังหวัด  จ านวน ...1.... แห่ง  

                                      ขั้นที่ 3  ภาพรวมจังหวัด  จ านวน ...1.... แห่ง 
2)  B    =  จ านวน รพ. ทั้งหมดในจังหวัด    จ านวน .....7..... แห่ง 

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

      ขั้นที่ 1   คิดเป็นร้อยละ..........100.00..................... 
      ขั้นที่ 2   คิดเป็นร้อยละ..........14.29..................... 
      ขั้นที่ 2   คิดเป็นร้อยละ..........14.29.....................  
(*รพท.สตูลใช้ข้อมูลจาก HDC, รพช.ควนโดน/ท่าแพ ใช้ข้อมูลจาก self-query report,  
รพช.มะนัง ใช้ข้อมลูจาก RDU2016, รพช.ควนกาหลง/ละงู/ทุ่งหว้า ใช้ข้อมูลจาก RduR9 : 31/5/63) 
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กระบวนการด าเนินงานในไตรมาส 3 คือ 
เนื่องจากมีสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 จึงท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมใดๆ และท าเพียงการดึง

ข้อมูลทั้งจาก HDC และจากการดึงผ่านโปรแกรมใส่ใน Google Form  
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่

ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์จากการตรวจติดตาม 

เนื่องจากมีสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ท าให้มีการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะเพ่ิมขึ้น ท าให้ผลการ
ด าเนินงานไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งยังไม่สามารถนัดคนไข้ดูอาการบ่อยๆมาเพ่ือลดการให้ยาปฏิชีวนะได้ เนื่องด้วย
สถานการณ์ไม่เอ้ืออ านวย 

 

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

 ส่วนกลางควรมี การรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเชื้อดื้อยาและการใช้ยาสมเหตุผล แก่ผู้สั่งจ่าย
และประชาชน อย่างต่อเนื่องและให้เห็นถึงผลกระทบอย่างจริงจัง 

  
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

- ข้อมูลตัวชี้วัดของโรงพยาบาลในHDC ไม่ตรงกับโปรแกรมที่ใช้ใน

การดึงข้อมูลของโรงพยาบาล  

- พัฒนาโปรแกรมกลางเป็นหนึ่งเดียว
ให้สามารถดึงข้อมูลที่สมบูรณ์ 

- การขาดความตระหนักรู้ของประชาชนต่อการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลหรือการตระหนักรู้ต่อการดูแลตนเองเมื่อยามเจ็บป่วย 

- การผลิตและน าเสนอสื่อการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลหรือการดูแลตนเองเมื่อ
เจ็บป่วยเป็นภาพรวมในระดับประเทศ 
ในห้วงเวลา และสื่อที่เหมาะสม เข้าถึง
ประชาชนได้ง่ายและน าเสนอบ่อยๆ 
ซ้ าๆ เช่น สื่อทางโทรทัศน์ 

- สาเหตุหนึ่ งที่ท าให้มีการจ่ายATB เนื่องจากข่วงCOVID-19 
ต้องการให้ผป.ไม่ต้องมารพ.บ่อยเพ่ือติดตามอาการฯ (สนับสนุนอยู่
บ้าน หยุดเชื้อ ช่วยชาติ )จึงจ่ายATBให้ผป.เฉพาะหน้าไปก่อนทั้ง 
URI, AD และ FTW 

- รอแนวทาง New Normal RDU จาก
ส่วนกลางฯ 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

การป้องกันและควบคุมการการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistances : AMR) 
 

1. สถานการณ์ 
จังหวัดสตูลมีเพียงโรงพยาบาลสตูลเท่านั้นที่ต้องด าเนินงานด้าน การป้องกันและควบคุมการการดื้อยา

ต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistances : AMR) ได้มีการจัดการวางแผน วางระบบต่างๆตามกิจกรรมหลัก
ทั้ง 5 ข้อในแต่ละวิชาชีพท าให้ผลการประเมิน ผ่านระดับ intermediate ด้วย 338 คะแนน และเบื้องต้น
ข้อมูล 5 เดือน (มกราคม2563-พฤษภาคม2563) มีอัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดเพ่ิมขึ้นจากปีปฏิทิน 2561 
ร้อยละ 3.33 (ซึ่งเกณฑ์ก าหนดควรลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ7.5 ส าหรับชุดข้อมูลในการตรวจราชการ 
รอบที่2 ใช้ข้อมูล ม.ค.-มิ.ย.63 เทียบกับปีปฏิทิน ม.ค.-ธ.ค.61) กล่าวคืออัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดช่วง
เดือนมกราคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561 เท่ากับร้อยละ34.95 และช่วงเดือนมกราคม 2563 ถึง พฤษภาคม 
2563 เท่ากับร้อยละ 36.11 ดังตารางสรุป  

ทั้งนี้ความสอดคล้องของการสั่งยา DUE ชนิดยาปฏิชีวนะ มีความสอดคล้องลดลง เมื่อเปรียบเทียบ
ในช่วงเดือนเดียวกัน และภาพรวมยังมีความสอดคล้องของการสั่งใช้ยาลดลงเช่นกัน ดังกราฟอนึ่ง ปัจจัยที่อาจ
ส่งผลให้อัตราการติดเชื้อ 8 ชนิดในกระแสเลือดรายผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นนั้น อาจมาจากจ านวนผู้ป่วยที่น้อยเนื่องจาก
ระยะเวลาเพียง 5 เดือน ท าให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนกว่า ชุดข้อมูลอ้างอิง 12 เดือน  หรืออาจจะมีการ
เพ่ิมขึ้นของปัญหาการดื้อยาจริงซึ่งต้องรอดูผลเมื่อครบ 12 เดือน หรือผลจาก COVID-19 ท าให้ผู้ป่วยนอนรพ.
น้อยลง จะมีผู้ป่วยadmit ก็ต่อเมื่อมีการวินิจฉัยเข้าเกณฑ์ admit ช่วงCOVID-19 ร่วมกับผู้ป่วยมารพ.น้อยลง 
และอีกปัจจัยหนึ่งคือมีการสั่งเพาะเชื้ออย่างรัดกุมมากขึ้นในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ส่งตรงตรวจH/C ส าหรับการติด
เชื้อดื้อยาในกระแสเลือด เชื้อ Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae ยังคงเป็นปัญหาส าคัญของ
โรงพยาบาลสตูลเหมือนภาพรวมประเทศ 

หลังจากมีการใช้เครื่อง Sensititre® และได้มีการปรับปรุง lab alert ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยัง
พบปัญหาการน าผล MIC ไปใช้ต่อยอดอยู่บ้าง อาจเนื่องจากต้องใช้ฐานความรู้ด้าน Antimicrobial 
Stewardship Program (ASP) ค่อนข้างเข้มข้น และจากมาตรฐาน CLSI ใหม่ที่ไม่อนุมัติให้ ระบุ ESBL เพ่ือ
การเลือกใช้ยาที่มีประสิทธิภาพ ไม่ Board Spectrum มากเกินไป ยังคงต้องได้รับการฝึกฝนในการอ่านผล
เพาะเชื้อในทุกๆ spcecimen/source เพ่ือให้เข้าใจและเลือกยาไปใช้ตามมาตรฐาน ASP อย่างคุ้มค่าและ
ปลอดภัย ร่วมกับเกณฑ์การสั่งใช้ยา DUE ให้เข้มข้นมากขึ้น โดยมียา 5 รายการที่ต้องได้รับการสั่งจากแพทย์
เฉพาะทางเท่านั้น จึงจะอนุมัติให้จ่ายยายาได้ ดังตาราง ส าหรับแนวทาง/มาตรการให้เลือกใช้ยาต้านจุลชีพชนิด
กินอย่างเหมาะสมส าหรับการรักษาเบื้องต้น และการเปลี่ยนจากแบบฉีดมาเป็นแบบกินอย่างเหมาะสม ( IV to 
PO) และมาตรการเพื่อให้ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาสั้นที่สุด (ควรมีค าแนะน าระยะเวลา
การรักษาการติดเชื้อแต่ละชนิด) การวางระบบแจ้งเตือน/ป้องกันผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาที่ต้องส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลอื่นหรือมาตามนัดหมาย ยังอยู่ในช่วงการพัฒนา 
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การประเมินการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) อย่างบูรณาการ  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 แบบประเมินการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบการจัดการ AMR ของโรงพยาบาลให้มีความเชื่อมโยงของทั้งระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทาง
ห้องปฏิบัติการ ระบบยา และระบบป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ภายใต้กลไกการจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพ จึงมีการประเมินเป็น 5 กิจกรรมส าคัญ และแบบประเมินนี้จะใช้ในการประเมินต่อเนื่องทุกปี 
เพ่ือวัดระดับการด าเนินงานทั้งในภาพรวมของโรงพยาบาล และระดับการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส าคัญ 
รายละเอียดดังนี้ 

1. ประเด็นการพัฒนาระบบบริการให้มีการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ  

เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินการ 
แนวทางการ
ตรวจ ติดตาม 

เป้าหมาย 

Integrated 
AMR 
Management 
 

1. กลไกการจัดการเช้ือดื้อยาอย่างบรูณาการ ติดตามการ
ด าเนินการตาม
กิจกรรมส าคญั 5 
กิจกรรม  

มี รพ.ที่ด าเนินการ
ระดบั Intermediate 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของรพ.ทั้งหมดในเขต
สุขภาพ 

2. การเฝ้าระวังเช้ือดื้อยาทางห้องปฏิบตัิการ 
3. การควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ 
4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคมุการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
5. การวิเคราะห/์สังเคราะห์ข้อมลูอย่างบูรณาการ 

2. การแปลผล 
โดยหัวข้อการประเมินมีทั้งสิ้น 5 กิจกรรมส าคัญ และในแต่ละกิจกรรม มีค่าคะแนนเท่ากับ 100 คะแนน รวม

เป็น 500 คะแนนเต็ม ในการแปลผลจะแบ่งเป็น 4 ระดับ รายละเอียดตามตาราง 
ระดับ การแปลผลการประเมิน คะแนนเต็ม 500 คะแนน 

ระดับ 1 มีการด าเนินการได้ไม่เพยีงพอ (Inadequate)      0 - 149 คะแนน 
ระดับ 2 มีการด าเนินการพื้นฐาน (basic) 150–249 คะแนน และข้อบังคับ Basic > 0 คะแนน  
ระดับ 3 มีการด าเนินการปานกลาง (Intermediate) 250–349 คะแนน และข้อบังคับ Basic และIntermediate > 0 

คะแนน 

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

 
3. การติดตามผลการด าเนินการ โดยวิธีการประเมินตนเอง (self assessment) และจัดส่งผ่านระบบรายงานสนับสนุน

ข้อมูลสุขภาพ กองบริหารการสาธารณสุข โปรแกรม RDU & AMR ปีละ 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1  ส่งผลการประเมิน ระหว่างวันที่ 15 - 31 ธันวาคม 2562 
ครั้งที่ 2  ส่งผลการประเมิน ระหว่างวันที่ 15 - 30  มิถุนายน 2563   

 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบท่ี 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

SATUN   HOSPITAL 

14 

4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
4.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน “โรงพยาบาลที่มีระบบจัดการ AMR อย่างบูรณาการ” 

กิจกรรม AMR ผลการด าเนินงาน 

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

เป็นข้อบังคับ 
 1.1 มีคณะกรรมการที่มีบทบาทด้านการจัดการ AMR ที่มีองค์ประกอบอย่างน้อย ไดแ้ก่ แพทยร์ะดับบรหิาร /

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

o ไม่มคีณะกรรมการที่รับผิดชอบงานดา้น AMR 

 
 
 
0 

Basic 

 o มีเฉพาะแกนน า (core team)  รับผดิชอบงาน AMR โดยไม่เป็นรูปแบบคณะกรรมการ หรือมี
คณะกรรมการทีร่ับผิดชอบ AMR แต่องค์ประกอบไม่ครบถ้วน 

2  

 o มีคณะกรรมการที่องค์ประกอบครบถ้วน      (กรุณาระบุรูปแบบคณะกรรมการ  และUpload file ค าสั่ง) 5 5 

            (   )  คณะกรรมการ AMR ของโรงพยาบาล เปน็การเฉพาะ  หรือ 

            (   )  มอบหมายคณะกรรมการอื่นที่มีอยู่ เช่น PTC หรือ ICC ให้รับผิดชอบงาน AMR 

  

 1.2 ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 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 อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยทุก 3 เดือน   10 10 
 

ตัวอย่างการก าหนด
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 
       อัตราการตดิเช้ือ CRE     

    

 Basic 
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กิจกรรม AMR ผลการด าเนินงาน 

1.3 มีเป้าหมายการจดัการ AMR ของโรงพยาบาลที่เป็นลายลกัษณ์อักษร และมีข้อมลู baseline data  

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), การก ากับ
ดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial stewardship) และการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ (IPC) 

10  

 1.4 มีแผนการขับเคลื่อนมาตรการ AMR สู่การปฏิบตัิเพื่อให้บรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนด  Basic 

 o ไม่มแีผน 0  
 o มีแผนขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 10 10 

 1.5 มีการก ากับตดิตามข้อมลู วเิคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน    

 o ไม่มี  0  
 o มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าปีท่ีผา่นมา แตผ่ลการด าเนนิงานไม่บรรลุเป้าหมาย 10  

 o มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าปีท่ีผา่นมา  และผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 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 แตย่ังไม่ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงาน 5 5 
 o มีการวเิคราะห์ช่องว่าง (Gap) ทรัพยากรของรพ.และจดัล าดับความส าคัญในการให้การสนับสนุนการ

ด าเนินงาน AMR ไดแ้ก ่
- วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับ Lab 
- การฝกึอบรมบุคลากร 
- วัสดุอุปกรณ์เพื่อการปอ้งกันและควบคุมการติดเชื้อ 
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ด้านอาคารสถานที ่

10  

 o มีการวเิคราะห์ช่องว่างตามข้างต้นและมีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนตามความจ าเป็นที่เห็น
ร่วมกันโดยคณะกรรมการ 

20  
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กิจกรรม AMR ผลการด าเนินงาน 
 1.7 มีการประสานและให้ความร่วมมือการจดัการ AMR อย่างบูรณาการในระดบัจังหวัด/เขต เพื่อสร้าง

ความยั่งยืน 

  

 o ยังไม่มกีารด าเนินงานร่วมระดับจังหวัด /ระดับเขต  0  

 o มีทีมระดับจังหวัดขับเคลื่อนมาตรการและกิจกรรมร่วมของหนว่ยบริการในเครือขา่ยจังหวดั  
(ยังไม่มีทีมระดับเขต /หรือมีทมีระดบัเขตแต่ยังไม่มีการก าหนดมาตรการและกิจกรรมร่วมเขต)   

10  

 o มีทีมระดับเขต และทีมระดับจังหวดัในการก าหนดมาตรการและขับเคลื่อนงาน AMR  และ
โรงพยาบาลร่วมท ากิจกรรมเขต/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 ไมไ่ด ้หรือใช้บริการ outsource ที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 0  
 o ได้บางเช้ือ  เช่น อาจวิเคราะห์ Acinetobacter spp. ได้ แตไ่มส่ามารถแยก A.baumannii  5  

 o ได้ อย่างน้อยครบตามรายการเช้ือแบคทีเรียส าคัญ 8 ชนิด  ได้แก่ Acinetobacter spp. (ระดับ A, S 
ต้องวินิจฉัย 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

ก าหนดให้สอดคล้องกับยาท่ีมีใช้ในโรงพยาบาล  
 Basic 

 o ไม่ใช่  0  

 o ใช่  5 5 

 2.3  มีระบบ Lab Alert ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันท่วงที เมื่อพบเชื้อดื้อยาส าคัญทีเ่ป็นปัญหาของรพ.   Basic 
 o ไม่มีการวางระบบ Lab Alert 0  

 o มีการวางระบบงานที่รวดเรว็ เช่น กรณี Hemoculture รายงานผลย้อมแกรมภายใน 2 ช่ัวโมงหลัง
เครื่องร้องเตือน และรายงานความไวของเช้ือต่อยาภายใน 72 ช่ัวโมง รวมทั้ง รพ.มีการก าหนดรายการ
เช้ือ/specimen ที่ต้องรายงานด่วน และจัดท า flowchart การประสานแจ้งเตือนดว่น 

5  
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 o ด าเนินการ Lab Alert ตามระบบอย่างมีประสิทธภิาพ มีการปฏิบัตติาม flowchart และมีการ Alert 
แจ้งพยาบาลประจ าหอผู้ป่วย แพทย์ และ ICN ทราบอยา่งรวดเร็ว และทันท่วงที 

7 7 

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

10  

 
2.4 มีระบบการเฝ้าระวังพิเศษในเช้ือดื้อยาส าคัญสอดคล้องกับการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาระดับประเทศ 

ได้แก่ CRE, VRE, VRSA, VISA, N.gonorrhoeae ดื้อต่อ 3rd cephalosporin 
 Intermediate 

 o ไม่มรีะบบ 0  

 o มีระบบเฝ้าระวังพิเศษในโรงพยาบาล 5  
 o มีระบบเฝ้าระวังพิเศษในโรงพยาบาล และเช่ือมโยงกับงานระบาดวิทยาระดับจังหวัด และ สคร.เขต 10 10 

 2.5 จัดท า Antibiogramตามมาตรฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
 o ไม่มี Antibiogram ปีล่าสดุ   0  
 o มี Antibiogram ปีล่าสดุ และเป็นไปตามมาตรฐาน CLSI M39-A4 (หรือฉบับปัจจุบัน) 5  

 o มี Antibiogram ปีล่าสดุได้มาตรฐาน และเผยแพร่ในรูปแบบที่แพทย/์ผู้เกีย่วข้องเข้าถึงได้ง่าย 8  
 o มีการจัดท า Antibiogram ที่มีรายละเอียดเพิ่ม เช่น แยกเป็นแผนก แยกตาม site of infection และ

น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการปัญหาเช้ือดื้อยาของโรงพยาบาล*** 
10 10 

 2.6 มีการรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยตดิเช้ือดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ    

 o ไม่ม ี 0  

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

ปัญหาเช้ือดื้อยา และน าเสนอต่อคณะกรรมการตามข้อ 1   
- อัตราส่วนผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยา ต่อผูป้่วยที่ส่งตรวจ Hemoculture ทั้งหมด 
- อัตราส่วนผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยา ต่อผูป้่วยที่ผล Hemoculture พบเช้ือแบคทีเรีย 8 ชนิด 

+5 5 

 II. มีรายงานการพบผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยาในกระแสโลหิต และใน Specimen ต่าง 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) 

และน าข้อมลูมาวเิคราะห์อัตราป่วย/ตายจากเช้ือดื้อยาได้  
10  

 2.8 มีการพัฒนาระบบเฝา้ระวังทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เช่น CQI, R2R    

 o ไม่ม ี 0  

 o มีการท า CQI, R2R ในรอบปีท่ีผ่านมา และมีการพัฒนาระบบคดักรองคณุภาพสิ่งส่งตรวจ ก่อนการ
ตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน 

10 10 
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2.9 มีความเช่ือมโยงกับการเฝา้ระวังระดบัประเทศ : รพ. A และ S มีการรายงานผลการทดสอบความไวของเช้ือต่อ

ยาส่งมายังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรส์าธารณสุข   

 Intermediate 

 o เป็น รพ.ที่เป็นสมาชิก NARST แต่ส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ครบ 12 เดือน 0  

 o เป็น รพ.ที่เป็นสมาชิก NARST และมกีารส่งข้อมูลครบถ้วน 12 เดือน อย่างสม่ าเสมอ 
o ไมเ่ป็นสมาชิก NARST  

5 
(5) 

5 

 
2.10 รพ.มีความพร้อมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ร่วมกับศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ และส านักงานควบคุมโรคติดต่อ  เพื่อสร้างระบบที่มปีระสิทธิภาพและที่ยั่งยืน 

  

 o ไม่มีการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบตัิการทั้งระดับจังหวัด/เขต 0  

 o มีการพัฒนาเครือข่ายการการเฝ้าระวงัทางห้องปฏิบัติการของ รพ. ในระดบัจังหวัด หรือระดบัเขต 5 5 
 o มีการพัฒนาเครือข่ายการการเฝ้าระวงัทางห้องปฏิบัติการของ รพ. ในระดบัจังหวัด หรือระดบัเขต 

ร่วมกับศนูย์วิทยาศาสตร์ฯ และ สคร.เขต 
10  

 รวมคะแนน มาตรการที่ 2 100 72 
 

3. การก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล คะแนน 
หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 
 3.1 มีการวางระบบการคดัเลือกยา กระจาย และควบคมุก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาลของตนเองและในเครือข่าย 

ตั้งแต่ระดับอ าเภอ จังหวัด เขต อย่างเหมาะสมตามปัญหาโรคติดเช้ือและผลความไวของเช้ือ 

 Basic 

 o ไม่ม ี 0  

 o มีวางระบบในโรงพยาบาลตนเอง 3 3 
 o มีการวางระบบในโรงพยาบาลตนเองและครือข่ายตั้งแต่ระดับอ าเภอ จังหวัด เขต เพื่อการรักษาและ

รับส่งต่อทีเ่หมาะสม 
5  

 3.2 มีการก ากับติดตามมาตรการลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเป็นในกลุ่มโรคตดิเช้ือ ได้แก่ RI, AD, FTW, APL ให้บรรลุ

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 Basic 

 o ไม่ม ี 0  

 o มีวางระบบในโรงพยาบาลตนเอง 3 3 
 o มี การก ากับติดตามการใช้ยาปฏิชีวนะ มีกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน 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 
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 3.4 มีการก าหนดแนวทางการรักษา/ข้อแนะน าในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือที่พบบ่อย  ได้แก ่Community-
acquired pneumonia, Urinary tract infection, Skin and soft tissue infections, Surgical prophylaxis, 
Sepsis 

 Basic 

 o ไม่มีการจัดท า clinical practice guideline : CPG 0  
 o มีการน า CPG ของสมาคม หรือของ รพ.อื่นมาใช้ โดยยังไมไ่ด้ปรับใหส้อดคล้องกับความไวของเช้ือต่อ

ยาของโรงพยาบาล 
5  

 o มีการจัดท า CPG ที่สอดคล้องกับผลความไวของเช้ือต่อยาของโรงพยาบาล 10 10 
 o มีการประเมินและก ากับใหม้ีการปฏบิัติตาม CPG รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏบิัติให้เป็นปัจจุบัน และ

สอดคล้องกับผลความไวต่อยาของโรงพยาบาล (ดังนั้น lab ควรท าผลความไวต่อยาแบบจัดกลุ่ม เพื่อให้
การก าหนด empirical therapy เหมาะสม เช่น แบ่งตามลักษณะหอผู้ป่วย เช่น  ICU กับนอก ICU 
กลุ่มเฉพาะ เช่น NICU) 

15  

 3.5 มีการตดิตามและประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กว้างหรือกลุ่มทีส่งวนส าหรับเช้ือดื้อยา  Basic 
 o ไม่มรีะบบ  0  

 o มีระบบ ระบบทีม่ีประสิทธภิาพ และด าเนินงานได้ครอบคลุมรายการยาทีเ่ป็นปัญหาการใช้ยาของ 
รพ.ในปัจจุบัน (สามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ)  (สามารถเลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

 I. มีระบบขออนุมตัิแพทยผ์ู้เช่ียวชาญ (Preauthorization) ก่อนสั่งใช้ยาที่จ ากัดการใช้ 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 เท่านั้น  

+5 +5 

 III. มีระบบทบทวนการสั่งใช้ยาภายใน 72 ช่ัวโมงหลังเริม่ใช้ยา พร้อมข้อเสนอแนะกลับ (feedback)  
และ/หรือ มีการทบทวนการสั่งใช้ยาทุก 7 วัน รวมทั้งมีแนวปฏิบัติการ escalation และ de-escalation 
กลุม่ยาทีส่งวนส าหรับเช้ือดื้อยา 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. มีมาตรการปรับขนาดยาตามสภาวะการสภาวะการท างานของตับ/ไต +2 +2 
 II. การประเมินการแพ้ยาอยา่งเหมาะสม และมีการตดิตาม ADR ที่เกิดจากยา +2 +2 
 III. การเฝ้าระวัง Drug Interaction ของยา +2 +2 
 IV. การเตือนเมื่อมีการใช้ยาปฏิชีวนะซ้ าซ้อนโดยไม่จ าเป็น +2 +2 

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

เปลีย่นจากแบบฉดีมาเป็นแบบกินอยา่งเหมาะสม (IV to PO) 
+2  

 VII. มาตรการเพื่อให้ใช้ยาต้านจุลชีพอยา่งมีประสิทธภิาพในระยะเวลาสั้นทีสุ่ด (ควรมีค าแนะน าระยะเวลา

การรักษาการติดเชื้อแต่ละชนิด) 
+3  

 3.7 มีการสอนและฝึกอบรมทักษะ (education and training ASP)   
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 o ไม่มีการฝึกอบรม/เพิ่มพูนทักษะ ทั้งผู้รับผิดชอบงาน ASP และทีมรกัษา 0  
 o มีการฝึกอบรม/เพิ่มพูนทักษะ  (สามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ รวม 10 คะแนน)   
 I. ผู้รับผิดชอบงาน ASP ไดร้ับการอบรมเพิ่มพูนทักษะอย่างสม่ าเสมอ*** +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 มีการประเมินผลการด าเนินงาน มีการสรุปผลการด าเนินงานและสะท้อนกลบัให้ PCT/ AMR/ PTC ทราบ   

 o ไม่ม ี 0  
 o มีการประเมินโดยค านึงถึงเป้าหมายของมาตรการที่ใช้  เช่น สดัส่วนผู้ป่วยที่ได้มีการทบทวนการใช้ยา

ต้านจลุชีพกับข้อมลูทางจลุชีวิวิทยา จ านวนวันที่ได้ยาต้านจุลชีพโดยไม่จ าเป็นและไมส่อดคล้องกับ
เกณฑ์ รวมทั้ง มีการสรุปผลการด าเนนิงานและสะท้อนกลับให้ 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  มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอไม่น้อยกว่าปลีะ 2 ครั้ง  Basic 

 o ไม่มีการประชุม 0  
 o มีการประชุม 1 ครั้งต่อป ี 3  

 o มีการประชุมมากกว่า 1 ครั้งต่อป ี 5 5 
 4.3 มีโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาล ที่พร้อมในการด าเนินงาน ดังนี ้

- ห้องแยก/ โซนแยกกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเช้ือดื้อยา 
- ระยะห่างเตียงสามัญไม่น้อยกว่า 1 เมตร  
- มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือ (PPE) เพียงพอต่อความจ าเป็นใช้ (ตามข้อก าหนดของ ICC ของรพ.)  
- มีการแยกอุปกรณส์ าหรับผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยาประจ าเตยีง เช่น ปรอท หูฟัง เครื่องวัดความดันโลหติ 
- อุปกรณ์จากหน่วยจ่ายกลางมีเพียงพอ พร้อมใช้  ถูกจัดวางในหอผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

 Basic 

 o ไม่มีทั้ง 5 ข้อ 0  
 o มีความพร้อมอยา่งน้อย 3 ข้อ 5 5 
 o มีความพร้อมครบทุกข้อ 10  
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 4.4 มี IPC guideline เช่น Isolation precautions, Prevent MDR transmission, Disinfection and sterilization 
และมีการก ากับติดตามการปฏิบตัิ  

 Basic 

 o ไม่มี IPC guideline 0  

 o มี IPC guideline 3  
 o มีการก ากับตดิตามการปฏิบัตติาม IPC guideline และพัฒนาปรับปรุง guideline      5 5 
 4.5 มีแนวปฏิบตัิการรบั-ส่งต่อ และการเคลื่อนยา้ยผู้ป่วยดื้อยา/สงสัยดื้อยา  และการให้ข้อมลูผูเ้กี่ยวข้อง รวมถึงการ

จ าหน่ายผู้ป่วยกลบับ้าน  

  

 o ไม่ม ี 0  

 o มีแนวปฏิบัติ มีการสื่อสารช้ีแจงให้ผูป้ฏิบัติทราบ และมีการก ากับตดิตามการปฏิบัติในโรงพยาบาล     5  
 o มีแนวปฏิบตัิ มีการก ากบั และมมีาตรการให้ทุกหน่วยบริการในเครือข่ายระดับจังหวัดปฏิบัตติาม  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 มีการร่วมคดิโดยผู้ปฏิบตัิที่ท างานหนา้งาน 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 และบุคลากรประจ าของ 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 ผู้ป่วยภูมติ้านทานต่ า ทารกแรกเกิด ผู้ป่วยหนัก 
(ICU)  และมีการเฝ้าระวังการตดิเช้ือทีเ่สี่ยงต่อผู้ให้บริการ 

+ 5 +5 

 II. มีการบรหิารจดัการข้อมลูและแปลผลภาพรวมการเฝา้ระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาล มีการทบทวน
คุณภาพข้อมลู และมีการจัดล าดับความส าคญั และก าหนดเปา้หมายการเฝา้ระวัง HAI ตามบริบท 
ของรพ.  

+ 5 +5 
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 III. มีระบบข้อมลูสารสนเทศ IPC เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลผู้ป่วยในโปรแกรมบริการของ รพ. (HIS) และมี
การสรุปปัญหาการตดิเช้ือที่เป็นสาเหตุหลักของการป่วย การตาย มีการสะท้อนข้อมูลให้ PCT หรือ 
กลุ่มบรหิาร เช่น เขียนรายงาน น าเสนอ มีการประชุม 

+ 5  

 4.10 มีการประสานข้อมลูทางห้องปฏิบัติการ และข้อมูล IPC เพื่อการติดตามสถานการณ์การระบาดของเช้ือดื้อยา 
(ทั้ง colonization และ infection) 

  

 o ไม่ม ี 0  

 o มี 10 10 
 4.11 มีการก ากับตดิตาม วิเคราะห์ และสรปุผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน IPC   

 o ไม่มีการก ากับตดิตาม 0  
 o มี  (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ รวม 10 คะแนน)   
 I. มีการก ากับตดิตามเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น การส ารวจการล้างมือ การท าความสะอาดหอผู้ป่วย 

การล้างท าความสะอาดและฆ่าเช้ือเครื่องมือ ปรมิาณการใช้สบู่และ alcohol hand rub เป็นต้น 
+ 5 +5 

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

+ 5 +5 

 รวมคะแนน มาตรการที่ 4 100 85 
 
 

5. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและระบบจัดการ AMR  ของโรงพยาบาล และน าไปสูม่าตรการของ
โรงพยาบาลในการแก้ปัญหา AMR อย่างบูรณาการ  

คะแนน 
หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 
 5.1 การวิเคราะหแ์ละสรุปสถานการณ์ปญัหาเช้ือดื้อยาของโรงพยาบาล   

มีการสรุปขนาดของปัญหา AMR ของโรงพยาบาล  สถานการณ์ของเช้ือดือ้ยาแตล่ะชนิด  สถานการณ์การตดิ

เช้ือ และต าแหน่งของการตดิเช้ือ  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 มีการวเิคราะห์และประเมินระบบการด าเนินงานเกีย่วกับ AMR ของโรงพยาบาล เพื่อการพัฒนาระบบ
ปรับปรุงระบบตา่ง ๆ            

  

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

มาหาความต้องการและสิ่งที่จะต้องปรับปรุงในระบบ และ/หรือ วิเคราะหร์ะบบงานหลังจากที่พบ
ปัญหาของระบบ และการศกึษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบใหม ่

+10 +10 

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

+10 +10 

 III. มีการวเิคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการตดิตามและประเมินผล (M&E) และเพื่อการสนับสนุนการ
ด าเนินงาน โดยเฉพาะการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ เช่น ข้อมูลทาง
ห้องปฏิบัติการ ข้อมลูเวชระเบยีน(คลินิก) ข้อมลูการใช้ยา และข้อมูลทาง IC 

+10  

 IV. มีการน าข้อมลูจากข้อ 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 2/2563 คะแนนรวม 338 คะแนน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

4.2 การสนับสนุนการด าเนินงานระดับเขต  
( x ) มีคณะกรรมการระดับเขต 

(   ) นโยบายและมาตรการระดับเขตสุขภาพ 

5. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

- ความร่วมมือของสหวิชาชีพ และจ านวนคนที่ร่วมพัฒนา หรือจัดกิจกรรม หากมีจ านวนน้อยอาจจะท า
การด าเนินงานดังกล่าวไม่สะดวก ราบรื่น 
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   6. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 

ความรู้ความสามารถด้าน AMR ของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องยังไม่สมบูรณ์ 

อบรม/ทบทวน ความรู้ความสามารถเป็นระยะ 
 

งบประมาณด้านการจัดการระบบ AMR ในเชิง
โครงสร้าง/อุปกรณ์AMRยังคงมีจ ากัดตามการ
จัดสรรงบฯ และเงินโรงพยาบาลที่มีจ ากัด 

การเชื่อมต่อโปรแกรม MLab กับ HosXp มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
อาจพิจารณาโปรแกรมอ่ืนแทน MLab เพ่ือให้สามารถเชื่อมต่อได้
ท าให้การวางระบบ หรือส่งต่อข้อมูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

  7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

กรุณาให้ข้อมูลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่าง (best practice) ให้หัวข้อกิจกรรมส าคัญ 5 กิจกรรมที่

ผลการประเมินได้คะแนน 70 คะแนนขึ้นไป 

 

นางสาวเกตุอนิตย์สา เส็นสมมาตร         
เภสัชกรช านาญการ 

      กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
ประสานงาน RDU 

      โทรศัพท์ท่ีท างาน : 074-723566 โทรศัพท์มือถือ : 0864816612 
      โทรสาร : 074-721523      E-mail : satun_fda@yahoo.com 

 
นายวีรศักดิ์  สมายุทธพงศ์ 

 เภสัชกรช านาญการ 

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสตูล 

ประสานงาน AMR 

โทรศัพท์ท่ีท างาน : 074-723500 โทรศัพท์มือถือ : 0855833595 

Email : peravich.clinic@gmail.com 

 

นายภาษิต พิศาลสุทธิกุล                      

เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

ประสานงานภาพรวมจังหวัดและเขต 

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 074-723566 โทรศัพท์มือถือ : 0864816612 

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

วันท่ีรายงานข้อมูล : 12 มิถุนายน 2563 



 

 

 

 
 

 
 

 

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

สาขา  การผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) 
 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery  ร้อยละ 60 
2. สถานการณ์ 

มีการขยายบริการสู่การทำผ่าตัด Colorectal polypectomy จากการดำเนินการ การเตรียมลำไส้
ยังไม่เป็นแนวทางเดียวกันจึงมีการจัดอบรมภายในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือชี้แจงแนวทาง
ปฏิบัติ การเบิกจ่ายที่คุ้มค่าคุ้มทุนให้เจ้าหน้าที่ เข้าใจตรงกันและเป็นการกระตุ้นการปฏิบัติ หลังการจัดอบรม
สามารถให้บริการ Colorectal polypectomy จำนวน  8 ราย   และ รพ.สตูล ร่วมกับกรมการแพทย์ มีการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ODS & MIS Camp วันที่ 9-10 มกราคม 63 ที่ผ่านมา เพ่ือให้ความรู้ และกระตุ้น
ให้มีการจัดบริการ ODS + MIS มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากเขต 11 และ เขต 12 มีจำนวนผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด
ในโครงการจำนวน 24  ราย ซึ่งเป็นผู้รับบริการ ODS จำนวน 14 ราย MIS จำนวน  7 ราย  

จำนวนผู้ป่วยที่ทำผ่าตัดแบบวันเดียวกลับในช่วงครึ่งปีแรกจำนวน 79 ราย  ต่อมาในเดือนเมษายน- 
พฤษภาคม จำนวนการผ่าตัดลดลงเนื่องจากการระบาดของเชื้อ COVID-19  มีการงดผ่าตัดใน Elective case 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรรองรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 เพื่อกระตุ้นการผ่าตัดแบบ
วันเดียวกลับ รักษาระยะห่างทางสังคมได้มีการประสานงานและวางแผนร่วมกับทีมศัลยกรรมกระดูกเพื่อขยาย
การทำผ่าตัด percutaneous K-wire แบบวันเดียวกลับเพ่ิมอีกสาขา 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รพ.สตูล ได้เข้าร่วมขอรับการประเมินการให้บริการ ODS และ MIS จาก 
กรมการแพทย์ ผลการการประเมินศักยภาพ ผ่านสามารถให้บริการODS และ MIS ในโรคนิ่วในถุงน้ำดีและหรือถุง
น้ำดีอักเสบ และโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก  
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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 ให้

ครอบคลมุทุกแผนกท่ีเกี่ยวข้อง 
2.พัฒนาระบบแนวทางการให้บรกิารในรายโรคที่เพิ่มขึ้น  การ
ประสานงานระหว่างทีม จดัเตรียม เอกสารใหส้ะดวกต่อการทำงาน  

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) 1.ควรมี nurse ODS โดยเฉพาะเพื่อจะได้เข้าใจระบบ และสามารถ
ปฏิบัติและประสานงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

1.มีการจัดเก็บข้อมูลเชื่อมโยงกับระบบของกรมการแพทย ์
2.เพิ่มการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล กับ Hos xp ของโรงพยาบาล 
เพื่อลดภาระงานในการคีย์ข้อมูล 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่
จำเป็น (Access to essential medicine) 

1.มีระบบการติดตามภาวะแทรกซอ้นโดยการใช้ QR Code ในการ
ประสานงานกับเครือข่าย 
2.มีการให้ความรู้ในการดูแลตนเองของผู้รับบริการโดยใช้ สื่อดิจติอล 
จัดทำเป็นการต์ูนเอนิเมชั่นให้เข้าใจงา่ย การทำสื่อโฆษณาลง 
youtube social media ต่างๆ 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

1.มีการจ่ายคา่ตอบแทนท่ีคุ้มค่า และเป็นการลดค่าใช้จ่ายของ
โรงพยาบาลที่ชัดเจน  

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) 1.ผู้บริหารให้การสนับสนุน 

  
3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ : 

3.2.1 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 
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อำเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ 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 
   
 ***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 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

A B ร้อยละ A B ร้อยละ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่
เข้ารับการผ่าตัด 
One Day Surgery  

60% 
เมืองสตูล 37 37 100 79 80 98.73 
ภาพรวมจังหวัด 37 37 100 79 80 98.73 

 Hernioplasty under local  จำนวน...............40............ ราย 
Pterygium excision c graft  จำนวน...............22............ ราย   
Remove FB From esophagus  จำนวน................1............. ราย   

 Colorectal Polyp  จำนวน................12............. ราย   
 Ureteric Stone    จำนวน................2............. ราย 
 Tongue tie   จำนวน................1............. ราย 
 Fistula    จำนวน................1............. ราย 
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ปัญหา/อุปสรรค 
เนื่องจากการระบาดของเชื้อ COVID 19 ทำให้การผ่าตัดลดลงในเดือนเมษายน- พฤษภาคม  

ข้อเสนอแนะ 
การบริการแบบวันเดียวกลับจะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของชีวิตวิถีใหม่ (new normal) เป็นการลด

แออัดในโรงพยาบาล และเพ่ือเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมจึงควรมีการสนับสนุนการทำผ่าตัดแบบวันเดียว
กลับให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น  
 
การดำเนินงานของคณะทำงาน ODS  

- ในเดือนเมษายน- พฤษภาคม จำนวนการผ่าตัดลดลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 
2019 (โควิด-19)  หรือ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  (coronavirus disease starting in 2019) 

- มีการงดผ่าตัดใน Elective case เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรรองรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อ  
Covid 19   การทำผ่าตัดMIS อยู่ในการผ่าตัดที่ควรหลีกเลี่ยงเพ่ือลดการกระจายของเชื้อโรค Covid 19 และ 
ในส่วนของเครื่องมือในการทำผ่าตัด MIS มีชุดเดียว ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในกรณีที่มี Case ผ่าตัดหลายCase 
และประสิทธิภาพของเครื่องมือยังไม่ทันสมัย จึงทำให้ปริมาณการ 

- ขยายการทำผ่าตัด percutaneous K-wire แบบวันเดียวกลับเพิ่ม ในสาขาศัลยกรรมกระดูก และคัดกรอง 
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่จะทำการผ่าตัด รวมทั้งผลักดันให้มีการผ่าตัด ODS เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือลด การครองเตียง และ 
Social distancing 

- ตอบโจทย์ในเรื่องของชีวิตวิถีใหม่ (new normal) เป็นการลดแออัดในโรงพยาบาล และเพ่ือเป็นการรักษา 
ระยะห่างทางสังคม 

- ผลักดันการประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ผู้ป่วยมาใช้บริการแบบ ODS/MIS มากยิ่งขึ้น เช่น การใช้สื่อ Social  
media,การให้ความรู้ เน้นย้ำด่านหน้า หน่วยคัดกรอง เช่น OPD,ER ประเมินผู้ป่วย ที่เข้าเกณฑ์ ODS/MIS เพ่ือให้
ตอบโจทย์กับสถานการณ์ covid-19 การใช้เวลาในโรงพยาบาลให้สั้นที่สุด ลดการนอนในโรงพยาบาล ลดการ
แออัดของผู้คน การผ่าตัดแบบ ODS สามารถตอบโจทย์ปัญหานี้ได้ (รวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐาน สามารถกลับ
บ้านได้ในวันเดียว) และทั้งนี้ เมื่อ 19 ก.พ.63 ที่ผ่านมาทาง รพ.ได้รับการอนุมัติจัดตั้งการผ่าตัดแผลเล็ก 
(Minimally Invasive Surgery : MIS)  แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว กลับบ้านไว ซึ่งสามารถแก้ปัญหา การแออัด
ของผู้ป่วย ก้าวเข้าสู่สโลแกน New normal ได้อย่างแท้จริง 
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ปัญหาในปีงบประมาณ 2563 
➢ ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม จำนวนการผ่าตัดลดลง  เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ 

โคโรนา 2019 (โควิด-19)  หรือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (coronavirus disease starting in 2019)    
ทำไห้มีการงดผ่าตัด ใน Elective case เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรรองรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อ 
COVID-19  การทำผ่าตัด MIS อยู่ในการผ่าตัดที่ควรหลีกเลี่ยง เพ่ือลดการกระจายของเชื้อโรค COVID-19  
➢ เครื่องมือในการทำผ่าตัด MIS มีชุดเดียว ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในกรณีที่มี Case ผ่าตัดหลาย Case 

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



 

 

 

 
 

 
 

 

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% 

2. สถานการณ์ 
2.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน  6.3 ต่อประชากรแสนคน 
2.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำ ภายใน 1 ปี (365 วัน) ร้อยละ 95  

สถานการณ์การฆ่าตัวตายสำเร็จจังหวัดสตูล ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2558 -2562 พบว่า อัตราการฆ่า

ตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน 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

ห้องน้ำ สาเหตุเกิดจากน้อยใจที่ถูกดุด่า รองลงมาคือทะเลาะกับคนใกล้ชิด   

ข้อมูลการฆ่าตัวตายสำเร็จปี 2563 (ต.ค.62-พ.ค.63) พบการฆ่าตัวตายสำเร็จในภาพรวมจังหวัด  

จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.58 ต่อแสนประชากร จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า อำเภอที่มีอัตราการฆ่า

ตัวตายสูงสุด คือ อำเภอทุ่งหว้า เท่ากับ 11.04 รองลงมา คือ อำเภอท่าแพ  ละงู ควนกาหลง อำเภอเมืองสตูล 
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ตามลำดับ เท่ากับ 09.31, 5.49, 3.85และ3.47  ตามลำดับ อำเภอควนโดน และอำเภอมะนัง ไม่มีผู้ฆ่าตัวตาย

สำเร็จ  ทั้งหมดเป็นเพศชาย9 หญิง 2  ส่วนอยู่ในช่วงวัยทำงานมากกว่า 28-53 ปี อายุน้อยสุด 8 ปี อายุมากสุด 

67 ปี สถานภาพคู่มากที่สุด ส่วนใหญ่รับจ้างและไม่ได้ทำงาน  เป็นโรคทางกาย โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า  มี

ปัญหาครอบครัว น้อยใจถูกดุด่า ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาใช้สุราขณะทำร้ายตนเอง วิธีการฆ่าตัวตาย ส่วน

ใหญ่ใช้วิธีการผูกคอมากที่สุด 8 ราย รองลงมาคือใช้สารเคม ีกินยาฆ่าแมลง    

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
คณะทำงานService planจังหวัดสตูลจึงได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ ร่วมกันคัดกรองในกลุ่มผู้ป่วย
โรคจิต โรคทางอารมณ์และครอบครัวมากขึ้น  แลกเปลี่ยนกับครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย และการจัดการ
ความเครียดของผู้ดูแลและในกลุ่มของผู้พยายามฆ่าตัวตาย พบว่าผู้พยายามฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ โรคจิต มีภาวะ
ซึมเศร้ามากท่ีสุด รองลงมาเป็นโรคเรื้อรังคือโรคความดัน โรคมะเร็ง ไตวาย ปวดหลังเรื้อรัง เกิดจากความทุกข์
ทรมานจากการเจ็บป่วย และโรคทางจิตเวช ส่วนใหญ่จะน้อยใจคนใกล้ชิด เมื่อวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวจึง
นำมาจัดทำมาตรฐานในการคัดกรองในกลุ่มเป้าหมายในคลินิกโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ ป่วยโรคทางจิตเวช 
มากขึ้น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเสี่ยง และให้ความรู้เพิ่มในการช่วยเหลือผู้พยายามทำร้ายตนเอง 
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แสดงผลการดำเนินงาน (ข้อมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ) 

ตัวช้ีวัด อำเภอ 

Base Line 

2561 2562 
ปีงบประมาณ 2563  

(ข้อมูล 1 ต.ค.62 – 31 พ.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 86452 3 3.47 

ควนโดน 3.83 20,793 1 4.81 19834 0 0.00 

ควนกาหลง 8.69 27,816 3 10.79 25971 1 3.85 
ท่าแพ 10.37 22,944 0 0.00 21486 2 9.31 

ละง ู 5.60 52,184 5 9.58 54693 3 5.49 
ทุ่งหว้า 20.91 14,575 2 13.72 18116 2 11.04 

มะนัง 5.59 14,738 1 6.79 13400 0 0.00 

ภาพรวมจังหวัด 7.27 242,578 15 6.18 239952 11 4.58 
 ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทำร้ายในตนเองซ้ำระยะเวลา 1 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( ต.ค.
62– พ.ค.63) พบว่าจังหวัดมีผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทำร้ายตนเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี  1 ราย เป็น
ผู้ป่วยโรคจิต มีอาการหูแว่วได้ยินเสียงสั่งให้ทำร้ายตนเอง ผู้พยายามฆ่าตัวตายพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
เท่ากับเพศหญิง มากสุดอยู่ในช่วงอายุ 25-50 ปี รองลงมา 15-24 ปี และอายุ 60ปีขึ้นไป อายุมากสุด 94 ปี  
สถานภาพคู่มากที่สุด นับถือศาสนาพุทธเท่ากับอิสลาม  ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง ว่างงาน เกิดจากปัญหา
ครอบครัว น้อยใจถูกดุด่า วิธีการพยายามฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่ใช้วิธีการกินยาเกินขนาด รองลงมาคือผูกคอ 
และกินยาฆ่าแมลง วิเคราะห์ผู้ป่วยพยายามทำร้ายตัวเองที่มีอายุมากที่สุด เพศชาย  อายุ 94 ปี สถานภาพคู่  
ไม่ประกอบอาชีพ ทำร้ายตนเองโดยวิธีผูกคอขณะทำร้ายตนเอง ได้รับมอร์ฟีน เนื่องจากป่วยเป็นโรคมะเร็ง มี
อาการปวดอย่างต่อเนื่อง ป่วยเป็นโรคความดัน โรคไตร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้พยายามทำร้ายตนเอง อายุ 64 
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 พ.ค.63) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

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

เมืองสตูล 100 20 20 100 18 17 94.44 

ควนโดน 100 3 3 100 5 5 100 

ควนกาหลง 100 5 5 100 12 12 100 
ท่าแพ 100 5 5 100 6 6 100 

ละง ู 100 15 15 100 19 19 100 
ทุ่งหว้า 100 3 3 100 7 7 100 

มะนัง 100 3 3 100 8 8 100 

ภาพรวมจังหวัด 100 54 54 100 75 74 98.67 
 
การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M) 

- การสอบสวนและวิเคราะห์ ปัญหา เชิงลึกย้อนหลัง เพ่ือหากลุ่มเป้าหมายหลัก ในการเฝ้าระวัง ให้
ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง มีความรู้และเฝ้าระวังและวิธีการส่งต่อช่วยเหลือ  

- การคืนข้อมูลให้เครือข่ายแกนนำในชุมชนทราบเพ่ือการป้องกันเชิงระบบแบบบูรณาการกับเครือข่าย 
รพ.สต. มีระบบส่งต่อท่ีรวดเร็ว ขอความรวมมือกับแกนนําในพ้ืนที่รวมกันแกไขปญหา 

- มีการเสริมทักษะให้แก่ญาติ ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจเกี่ยวกับ สัญญาณเตือนซึมเศร้า และฆ่า
ตัวตาย 

- ให้ความรู้ อสม. ในเรื่องการคัดกรอง ซึมเศร้าในชุมชนซึ่งนำไปส ู่ปัญหา สุขภาพจิต  
- จัดกิจกรรมเสวนาเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยให้ผู้นำ

ศาสนา อิหม่ามและพระสงฆ์เข้ามามีบทบาทใน การให้ความรู้ป้องกันการฆ่าตัวตายจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ในวันรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ  

- การบูรณาการกับกลุ่มวัย กลุ่มเสี่ยงเพ่ือประเมินคัดกรองสุขภาพจิต เพ่ิม การคัดกรองซึมเศร้าในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ NCD ผู้ใช้ สารเสพติด สุรา 

- มีระบบการติดตามผู้พยายามฆ่าตัวตายทุกรายหลังจากจำหน่าย 2 สัปดาห์ และติดตามต่อเนื่องเพ่ือ
ประเมินอาการซ้ำ 
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ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  
ปัญหาอุปสรรค การวางแผนแก้ไขปัญหา 

- ประชาชนส่วนใหญ่และภาคีเครือข่าย ไม่มี
ความรู้ในการช่วยเหลือคนใกล้ชิดที่มีสัญญาณ
เตือนในการทำร้ายตนเอง 

- เพ่ิมช่องทางการให้ความรู้ในรูปแบบที่ทันสมัยเช่นเพสบุค 
Lineและรูปแบบการให้ความรู้เรื่องสัญญาณเตือนในการทำ
ร้ายตนเองและแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย
ที่ถูกต้อง 
- สร้างเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือเพ่ิมในกลุ่ม ผู้ดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรัง กลุ่มผู้ต้องขัง  

- ประชาชนส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาอิสลาม
และพุทธ จะปกปิดครอบครัวในความคิดทำ
ร้ายตนเองกับครอบครัว เนื่องจากคิดว่าการ
กระทำดังกล่าวเป็นเรื่องผิดบาปใหญ่ อาจถูก
ต่อว่าจากครอบครัว และเกิดตราบาปในใจ 
ส่งผลให้ไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือและรักษา 

- ปรึกษาผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล คืนข้อมูลในเรื่อง
ปัญหาการฆ่าตัวตายให้กับผู้นำศาสนาอิสลามและศาสนา
พุทธ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข  
- เพ่ิมแนวทางการทำความเข้าใจเรื่องการฆ่าตัวตายศาสนา
อิสลาม ศาสนาพุทธ  

- คัดกรองไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
ผู้ต้องขังที่ป่วยเรื้อรังที่พ้นโทษ  

- เพ่ิมการคัดกรองและดูแลต่อเนื่องในผู้ต้องขังท่ีเจ็บป่วย
เรื้อรังและพ้นโทษ 

 
2.3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต≥ ร้อยละ 68 
      ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา  

 สถานการณ์การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสม≥ 68 ตั้งแต่ปี 2558 – 31 พ.ค.พบว่า อัตรา

การเข้าถึงบริการ ร้อยละ 87.68 เมื่อวิเคราะห์รายอำเภอ พบว่าอำเภอที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการมาก

ที่สุด คือ อำเภอทุ่งหว้า 129.27 รองลงมาคืออำเภอเมืองสตูลร้อยละ 109.59 อำเภอควนกาหลง,ควนโดน,ละงู

,ท่าแพ, และมะนัง ร้อยละ 85.36, 71.01, 64.60 , 61.57,และ 57.69 ตามลำดับ  

กระบวนการในการแก้ไขปัญหา 
          จากการวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าตั้งแต่ปี 2๕๕3 ถึง พ.ศ.2๕63 พบว่าการ
เข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าต่ำกว่าเกณฑ์และแต่การคัดกรองภาวะซึมเศร้าเริ่มมีการคัดกรองเพ่ิมข้ึน  คณะทำงาน
Service plan จึงได้พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าโดยสร้างเครือข่ายในและนอกเขตรับผิดชอบในการ
คัดกรองและค้นหาผู้มีภาวะซึมเศร้าเชิงรุกให้เข้าถึงบริการ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มประชากร 15 ปีขึ้นไป หอ
ผู้ป่วย คลินิกพิเศษ คลินิกโรคเรื้อรัง สสอ.รพสต. ชุมชน โรงเรียน เทศบาล ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ พบว่า
กลุ่มเป้าหมายประชากร15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองและพบผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพ่ิมขึ้นและได้รับการรักษา 
ต่อเนื่อง  แต่ยังขาดการคัดกรองในผู้ต้องขังในเรือนจำให้ครอบคลุม คัดกรองครอบครัวผู้ป่วยที่มีปัญหา
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สุขภาพจิตจิตเวช และยาเสพติดซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่มีภาวะซึมเศร้าและเครียดสูง จากการดูแลบุคคล
ดังกล่าว 

ตัวช้ีวัด อำเภอ 

Base Line 

2561 2562 
ปีงบประมาณ 2563  

(ข้อมูล 1 ต.ค.62 – 31 พ.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 2075 2274 109.59 

ควนโดน 49.55 478 240 50.21 476 338 71.01 

ควนกาหลง 64.75 640 428 66.88 649 554 85.36 
ท่าแพ 48.67 528 249 47.18 497 306 61.57 

ละงู 38.32 1200 552 46.00 1257 812 64.60 

ทุ่งหว้า 75.55 335 331 98.74 369 477 129.27 
มะนัง 35.23 339 104 30.68 312 180 57.69 

ภาพรวมจังหวัด 61.77 5579 3,526 63.20 5635 4941 87.68 

ที่มา: จากฐานข้อมูลHDC การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  
การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M) 
  1. การจัดการด้านบริหาร 

1.1  กำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายทั้งในและนอกโรงพยาบาล  โดย 
กำหนดการทำแผนงาน โครงการที่ต่อเนื่อง ชัดเจน  และสอดคล้องกับนโยบายของกรมสุขภาพจิต                  

1.2  ร่วมกับคณะทำงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอวางแผนพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรค 
ซึมเศร้า   

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  
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                  - 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 เช่นคลินิก
ผู้สูงอายุ คลินิกความดัน-เบาหวาน ไตเทียม ผู้ป่วยCA  CVA  ผู้ป่วยเรื้อรัง  เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง 

* 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 ค้นหาผู้เยาวชนที่มีภาวะซึมเศร้าโดยเครือข่ายเยาวชน และระบบการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียน โดยมีกิจกรรมสร้างทักษะชีวิตในเยาวชนในวิทยาลัยชุมชน การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเยาวชน  
3.1.2 อบรมแกนนำให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในชมรมผู้สูงอายุ 
3.1.3 อบรมครูในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิตครอบคลุมทุกโรงเรียนในเขต 

อำเภอเมือง 
            3.2 พัฒนามาตรฐานระบบการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนและเครือข่ายรพสต.  
 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  

ปัญหาอุปสรรค การวางแผนแก้ไขปัญหา 
- คัดกรองซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงไม่ครอบคลุมเช่นผู้ต้องขังใน
เรือนจำและผู้ต้องขังที่พน้โทษ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเร้ือรัง กลุ่ม
ญาติผู้มปีัญหาสุขภาพจิต จิตเวชและสารเสพติด 

- เพิ่มการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม ให้
ครอบคลุมทั้งหมด 

- การคัดกรองผู้มีภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นไม่ครอบคลุม  - ประสานเครือข่ายในโรงเรียนในการคัดกรอง
นักเรียนให้ครอบคลุม 

- เครือข่ายแกนนำขาดความรู้ในการคัดกรองโรคซึมเศร้าใน
เรือนจำและนักเรียน 

- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในเรือนจำ
และอาสาสมัครในโรงเรียน 

-  แพทย์ไม่วินจิฉัย - พัฒนาศักยภาพแพทย์ในการวนิิจฉัย 
และนำแนวทางการรักษาให้แพทย์ทุกราย 
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2.4 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิตมากกว่าร้อยละ 75% 
ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา  

 สถานการณ์การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเภทสะสมภาพรวมทั้งจังหวัดสตูล ณ เดือนมกราคม2๕
63  มีผู้ป่วยเข้าถึงบริการจำนวน 1,569 ราย จากประชากรเป้าหมายจำนวน 1,941 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.83 
(มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเล็กน้อย) เมื่อวิเคราะห์แยกรายอำเภอพบว่า 4 อำเภอมีผลการดำเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำหนดคือ อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า อำเภอท่าแพ และอำเภอเมือง ร้อยละ 106.47 95.73 ,92.39 
,75.98 และไม่ผ่านเกณฑ์ใน 3 อำเภอ คืออำเภอควนกาหลง มะนังและควนโดน ร้อยละ61.43, 57.63 ,56.63 
ทางคณะทำงานจึงร่วมกันวิเคราะห์ในแต่ละอำเภอและนำมาจัดทำแนวทางแก้ไข 

กระบวนการในการแก้ไขปัญหา 
พบว่าจากข้อมูลย้อนหลัง มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย   เมื่อวิเคราะห์พบว่าการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย

โรคจิตเภทภาพรวมจังหวัดถึงเกณฑ์ที่กำหนด แต่มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสาเหตุของการเข้าถึงบริการไม่ถึง
เกณฑ์ ในรายอำเภอที่ไม่ถึงเกณฑ์คืออำเภอควนโดน ควนกาหลงและมะนัง สาเหตุด้านระบบบริการ การคัด
กรองและระบบการส่งต่อ ยังขาดความเข้าใจและเชื่อมโยงกับเครือข่ายสนับสนุน เช่นแกนนำชุมชน เครือข่าย
อำเภอตำรวจ จึงร่วมกันทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนำผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเข้ามารับการรักษาใน
โรงพยาบาล และจัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยมารับการวินิจฉัยในโรงพยาบาลจังหวัด เนื่องจากการขาดแพทย์
เฉพาะทางในการวินิจฉัย  ไม่มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านจิตเวชในโรงพยาบาลดังกล่าว คณะทำงานService plan 
จึงร่วมกันพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยมาพบจิตแพทย์ในแต่ละอำเภอ และจัดทำแผนในการพัฒนาศักยภาพ
แพทย์ในรพช.ในการวินิจฉัย และจิตเวชสัญจรในรพช. 
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ตัวช้ีวัด อำเภอ 

Base Line 

2561 2562 
ปีงบประมาณ 2563  

(ข้อมูล1ต.ค.62 – 31พ.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% 

เมอืงสตูล 61.58 
(428/695) 

716 518 72.35 716 544 75.98 

ควนโดน 40.76 
(64/157) 

166 84 50.60 166 94 56.63 

ควนกาหลง 32.85 
(68/207) 

223 123 55.16 223 137 61.43 

ท่าแพ 82.56 
(142/172) 

184 161 87.50 184 170 92.39 

ละง ู 70.16 
(308/439) 

417 407 97.60 417 444 106.47 

ทุ่งหว้า 55.56 
(80/144) 

117 98 83.76 117 112 95.73 

มะนัง 38.68 
(40/106) 

118 66 55.93 118 68 57.63 

ภาพรวมจังหวัด 58.91 
(1,131/1,920) 

1,941 1457 75.06 1941 1,569 80.83 

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

- มีการจัดระบบบริการจิตเวช ในทุกโรงพยาบาล  
- มีแผนพัฒนาระบบบริการจิตเวชอย่างต่อเนื่องในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
- จัดระบบ การคัดกรอง ตรวจรักษาโรคทางจิตเวชที่สำคัญ ใน คปสอ.ทุกแห่ง 
- พัฒนาระบบการส่งต่อ การให้คำปรึกษาจิตแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนกับรพท. และระบบนัด 
- พัฒนาศักยภาพแพทย์ในการวินิจฉัยและการรักษาในรพช. ในโครงการจิตเวชสัญจร  
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2.5 ร้อยละของผู้ท่ีมีปัญหาสมาธิโรคสั้นเข้าถึงบริการ สุขภาพจิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 (จากปีที่ผ่านมา) 
ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา  

 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยสมาธิสั้นในเด็กอายุ 6 - 15 ปี พบผู้ป่วยสมาธิสั้นเข้าถึงบริการภาพรวม
จังหวัดสตูลในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ร้อยละ 13.24  และในปี2563 ร้อยละ 14.42 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.18 
เข้าถึงบริการเพ่ิมข้ึนไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกำหนด  (เกณฑ์ ร้อยละ 3) เนื่องจากจังหวัดสตูลไม่มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะนำลูกไปรับบริการโรงพยาบาลที่มีศักยภาพมากกว่า เช่น รพ.สงขลานครินทร์ 
โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา คลินิกเอกชนที่มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เมื่อวิเคราะห์ราย
อำเภอ พบว่า ร้อยละการเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 มากท่ีสุด 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 

สถานการณ์ผู้ที่มีปัญหาสมาธิโรคสั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพ่ิมข้ึนน้อยกว่าร้อยละ 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 มี.ค.63) 

ผลงาน ผลงาน เป้าหมาย   ผลงาน ร้อยละ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของผู้
ที่มีปัญหาโรค
ส ม า ธิ สั้ น
เข้าถึงบริการ 
สุ ข ภ า พ จิ ต 
เพ่ิ ม ขึ้ น ร้ อ ย
ละ 3 (จากปี
ที่ผ่านมา)        

เมืองสตูล 8.99 18.82 959 193 20.13 1.41 

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 พ.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) 
- ค้นหา เด็กที่มีปัญหาออทิสติกและโรคสมาธิสั้น 
- สร้างระบบร่วมกับภาคีเครือข่ายเขตการศึกษาพ้ืนที่,ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือส่งเสริม  ป้องกัน  เฝ้าระวัง    
- พัฒนาศักยภาพครูและครูการศึกษาพิเศษในการดูแลช่วยเหลือเด็กออทิสติกและโรคสมาธิสั้น 
- มีระบบการดูแลรักษา การส่งต่อและติดตามต่อเนื่อง ทำให้มีการเข้าถึงบริการของเด็กออทิสติกและโรค

สมาธิสั้นที่มีปัญหา เกิดความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือ ส่งผลให้เกิดการดูแลแบบองค์รวมครอบคลุมมากขึ้น  
- สร้างเครือข่ายชมรมร่วมกับเครือข่ายชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก และจัดกิจกรรมต่อเนื่องในทุกปี 
- ประสานงานอนามัยแม่และเด็กในระดับ รพ.สต. ,รพช.และ รพท. ในคลินิก well Child เมื่อพบกลุ่ม  

Red flag สามารถติดต่อประสานงานผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเพ่ือติดตามต่อเนื่อง  และแนะนำผู้ปกครอง
กระตุ้นพัฒนาการพัฒนาการล่าช้าอย่างต่อเนื่อง กรณีที่ศูนย์เด็กเล็ก / โรงเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้เปิดการ
เรียนการสอน สามารถส่ง ต่อเด็กกลุ่ม Red flag ได้ตามปกต ิ

- เชิงรับในช่วงสถานการณ์โควิดกรณีมีปัญหาซับซ้อนวินิจฉัยดูแลรักษาที่ร.พ.สตูล โดยจิตแพทย์ผู้ใหญ่ 
(โทรปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น) แนะนำผู้ปกครองปฏิบัติตามคู่มือการดูแลลูกที่มีภาวะสมาธิสั้น  เชิงรุก  
ประสานงาน รพ.สต.,รพช. ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริการสมาธิสั้นหากพบกลุ่มเสี่ยงสงสัย  ในช่วงโรงเรียน
เปิดการเรียนการสอนประสานงานทีมภาคีเครือข่ายเด็กวัยเรียน 
 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  

ปัญหาอุปสรรค การวางแผนแก้ไขปัญหา 
- ด้านระบบบริการพบว่า การเข้าถึงบริการมีความ
ซับซ้อนในรพช.บางแห่ง รูปแบบการบริการที่ไม่ชัดเจน 
บุคลากรไม่ได้ทำงานประจำด้านนี้ ส่งผลทำให้การเข้าถึง
บริการน้อย ทำให้เด็กเข้าถึงบริการล่าช้า 

- ทบทวนระบบบริการในการดูแลมีปัญหาสมาธิสัน
และออทิสติกในรพช. ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 

- เด็กท่ีมีปัญหาสมาธิสั้นไม่ได้รับการคัดกรอง คัดกรอง
ล่าช้า ในบางพื้นที่ 

- ทบทวนร่วมกับสพฐ. ในการพัฒนาศักยภาพครูใน
การประเมินและคัดกรองเด็ก 

- ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ปกครอง ขาดความเข้าใจและขาดความ
ตระหนักในเรื่องการดูแลช่วยเหลือที่ถูกวิธี พบว่าในเด็ก
ที่มีปัญหาสมาธิสั้นและออทิสติก ไม่ได้รับการรักษา 

- ให้ความรู้กับครู และผู้ปกครองในเรื่องการดูแล
และแนวทางการรักษา 

- การประเมินที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างครูและ
ผู้ปกครอง ทำให้ข้อมูลไม่เพียงพอในการวินิจฉัย 

- ทบทวนความรู้ในการคัดกรองให้กับครูและให้
ข้อมูลกับผู้ปกครองในการประเมินเด็ก 
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สิ่งท่ีจะพัฒนา/ดำเนินการต่อ 
- เพ่ิมเติมส่วนขาดเพ่ือทำให้สามารถจัดบริการที่มีประสิทธิภาพได้ ได้แก่ ความรู้ ทักษะที่จำเป็นเพ่ือ

เกิดเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือกันเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแล 
 - พัฒนาศักยภาพแพทย์ในโรงพยาบาลในรพท,/รพช.  
 - โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและครอบครัวในการสร้างต้นแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชใน
ชุมชน(ปรับด้วยยา รักษาด้วยใจ)  
 - พัฒนาระบบการดูแล/รักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

➢ พัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมทั้งในโรงพยาบาลและเครือข่ายอย่าง 
ต่อเนื่อง 

➢ ประชุม conference case ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ยุ่งยากซับซ้อน และผู้พยายามฆ่าตัวตาย ที่มี 
ปัญหาซับซ้อน  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จาก รพ./ 
สสอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีผู้ป่วย       
4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

- กรอบอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผู้มีปัญหาสุขภาพจิต   และ 
ยาเสพติดเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมาก  

- ขาดตำแหน่งข้าราชการนักจิตวิทยาคลินิก ทำให้เปลี่ยนบ่อย  
- ปัญหายาเสพติดที่เชื่อมโยงไปถึงสุขภาพจิต/โรคทางจิตเวช เพ่ิมมากข้ึน 

   - โทรทัศน์ สัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตาย  
 

การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสาขา ปีงบประมาณ 2563 
➢ สาขา ยาเสพติด  ผู้ป่วยมีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 
➢ สาขา โรคไม่ติดต่อ ผู้ป่วยโรค DM HT มีภาวะซึมเศร้าเพ่ิมข้ึน  
➢ สาขา ปฐมภูมิ เพื่อคัดกรองและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
➢ สาขา โรคไต ผู้ป่วยไตเป็นผู้ป่วยเรื้อรังและพบว่าในบางรายสูญเสียภาพลักษณ์ และซึมเศร้า 
➢ สาขา สูติกรรม มีความเก่ียวข้องคือผู้ป่วยตั้งครรภ์มีภาวะซึมเศร้า เนื่องจากฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง 
➢ สาขา Stoke จากการคัดกรองผู้ป่วย Stoke พบว่าผู้ป่วยทีป่่วยเป็น Stoke และสูญเสียภาพลักษณ์มี 

ภาวะซึมเศร้า 

➢ สาขา โรคมะเร็ง ผู้ป่วยมะเร็งเครียดกับอาการเจ็บป่วย ทำใจยอมรับกับอาการป่วยไม่ได้ 
➢ สาขา กัญชาทางการแพทย์  ผู้ป่วยที่ใช้กัญชาบางรายมีอาการทางจิต 

แผนงาน  

➢ ทบทวนระบบบริการในการดูแลมีปัญหาสมาธิสันและออทิสติกในรพช. มีตารางการให้บริการที่ชัดเจน  
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
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➢ สร้างระบบร่วมกับภาคีเครือข่ายเขตการศึกษาพ้ืนที่,ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือส่งเสริม  ป้องกัน  เฝ้า 
ระวัง  ค้นหา เด็กที่มีปัญหาออทิสติกและโรคสมาธิสั้น 
➢ พัฒนาศักยภาพครูและครูการศึกษาพิเศษในการดูแลช่วยเหลือเด็กออทิสติกและโรคสมาธิสั้น 
➢ มีระบบการดูแลรักษา การส่งต่อและติดตามต่อเนื่อง ทำให้มีการเข้าถึงบริการของเด็กออทิสติกและ 

โรคสมาธิสั้นที่มีปัญหา เกิดความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือ ส่งผลให้เกิดการดูแลแบบองค์รวมครอบคลุมมากขึ้น  
➢ สร้างเครือข่ายชมรมร่วมกับเครือข่ายชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก และจัดกิจกรรมต่อเนื่องในทุกปี 

แผนงาน โครงการ ในปีงบประมาณ 2563 
➢ พัฒนาศักยภาพครูและครูการศึกษาพิเศษในการดูแลช่วยเหลือเด็กออทิสติกและโรคสมาธิสั้น 
➢ โครงการจิตเวชเด็กสัญจร 
➢ อบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและครอบครัวในการสร้างต้นแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดย 

ชุมชน(ปรับด้วยยารักษาด้วยใจ) 
➢ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและเครือข่ายผู้ดูแล ในเขตอำเภอเมืองสตูล 
➢ โครงการพัฒนาศกัยภาพแพทย์ในระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน 
➢ ให้ความรู้กับบุคลากรเครือข่ายในช่องทางต่างๆในการคัดกรอง ประเมิน เด็กท่ีมีปัญหาสมาธิสั้น 

และออทิสติก 
ปัญหาในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 – มี.ค.63) 
➢ สถานการณ์การฆ่าตัวตายสำเร็จในจังหวัดสตูลมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ  

ร่วมกันคัดกรองในกลุ่มผู้ป่วยโรคจิต โรคทางอารมณ์และครอบครัวมากขึ้น  แลกเปลี่ยนกับครอบครัวในการ
ดูแลผู้ป่วย และการจัดการความเครียดของผู้ดูแลและในกลุ่มของผู้พยายามฆ่าตัวตาย พบว่าผู้พยายามฆ่าตัว
ตายส่วนใหญ่ มีภาวะซึมเศร้ามากที่สุด รองลงมาเป็นโรคเรื้อรัง คือ โรคความดัน โรคมะเร็ง ไตวาย ปวดหลัง
เรื้อรัง เกิดจากความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย และโรคทางจิตเวช 
➢ ผู้ที่มีปัญหาโรคสมาธิสั้น ปัญหาโรคออทิสติก เข้าถึงบริการสุขภาพจิตลดลง เนื่องจากสถานการณ์การ 

แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)  หรือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  (coronavirus 
disease starting in 2019) ทำให้บุคลากรไม่สามารถลงไปคัดกรองเชิงรุกได้   
ความคิดเห็นในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – มี.ค.63) 
➢ จังหวัดสตูลมีวัยรุ่นที่ใช้สารเสพติดเพ่ิมข้ึน ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต ควรมีการวิเคราะห์ปัญหา 

สุขภาพจิตของประชาชนในจังหวัด ในแต่ละกลุ่มวัย และวิเคราะห์ปัญหาการเจ็บป่วยจากผู้ป่วยในแต่ละโรค 
สาเหตุของการเกิดโรค เพ่ือป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 

นางสุชาดา ปิติเศรษฐ์     
                                          พยาบาลวิชาชีพชำนาญ 

                                  โทร.0819695689 

           jitavat_satun@hotmail.com 

mailto:jitavat_satun@hotmail.com
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

สาขา พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
1.1 ร้อยละ 40 ของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท.  มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ 

ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว) 
1. เปิดหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ของจังหวัดเพ่ือดูแลประชาชน 40 %  

ของประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ 
2. พัฒนาศักยภาพแพทย์อื่นตามประกาศให้แพทย์อื่นสามารถ ดำเนินการในหน่วยบริการปฐมภูมิตาม พรบ. 

 
2. สถานการณ์  

ตามพระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด กลไกการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิที่
มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมทั้ง
กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม 
มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน  

“บริการสุขภาพปฐมภูมิ” หมายความว่า บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งหมาย ดูแล 
สุขภาพของบุคคลในเขตพื้นที่รับผิดชอบในลักษณะองค์รวม ตั้งแต่แรก ต่อเนื่อง และผสมผสาน ครอบคลุมทั้งการ
ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรคการรักษาพยาบาล  และการฟื้นฟูสุขภาพ 
โดยหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะ ผู้
ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งเชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชน และบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับ
ทุติยภูมิและตติยภูมิ  

“ระบบสุขภาพปฐมภูมิ” หมายความว่า กลไกและกระบวนการในการประสานความร่วมมือ  เพ่ือ
จัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน รวมทั้งการส่งต่อผู้รับบริการและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทั้งระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
และตติยภูม ิ

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการเป้าหมายให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีหมอประจำตัว ร่วมให้การดูแล
ประชาชนในเขตรับผิดชอบตาม Catchment Area ด้วยระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ซึ ่งเป็นการรวมกลุ่มของ
หน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่ายสหวิชาชีพในการดูแลประชาชน จึงให้มีการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ 
รับผิดชอบดูแลประชาชน ตามเป้าหมาย 40% ไปทำงานปฐมภูมิ โดยให้ร่วมกับ คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
(ทีมหมอครอบครัว) วิเคราะห์กลุ่ม ประชากรและวางแผนการดูแลสุขภาพประชาชนที่รับผิดชอบ (ทำงานได้ 
ก่อนโดยยังไม่ต้องอบรมระยะสั้น) 
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จังหวัดสตูล จังหวัดสตูล มี 7 อำเภอ มีโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง  โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง มีหน่วย 
บริการปฐมภูมิ จำนวน 3 ทีม และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 14 ทีม รวมทั้งสิ ้น 17 ทีม ขึ้น
ทะเบียนปี 59-62 กระจายอยู่ทุกอำเภอของจังหวัดสตูล ครอบคลุมประชากร 187,588 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.78 มีแพทย์ลาศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 5 คน โควตา รพ 
สตูล 2 คน (ประกอบด้วยแพทย์ รพ สตูล 1 คน และแพทย์จากจังหวัดอื่น รับต้นสังกัด รพ สตูล 1 คน) , 
โควตา รพ ละงู 3 คน และอบรมหลักสูตร In Service Training  1 คน โควตา รพ ละง ู 

ปี 2563 จังหวัดสตูล มีแพทย์เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 คน (แพทย์ รพ สตูล 1 คน และ รพ ท่า
แพ 3 คน)  และได้รับการจัดสรรหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน  1 โควตา (ต้น
สังกัด รพ ควนโดน)   
 
ตาราง  แสดงแผนการจัดตั้ง และข้ึนทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  
          จังหวัดสตูล 
 

อำเภอ 
เป้าหมาย 

(ทีม) 
ผลงาน 

ปี 59-62 

ปีงบ 2563 
ผลงานรวม  
(ปี 59-63) ดูแลประชากร/ 

(ร้อยละ) 
เป้าหมาย 

ผลงาน
(ทีม) 

ทีม ร้อยละ 

เมือง 10 3 1 0 3 30.00 33,726/28.25% 

ควนโดน 2 1 - - 1 50.00 10,378/46.31% 
ควนกาหลง 3 3 - - 3 100.00 31,380/100% 

ละง ู 6 5 - - 5 83.33 61,342/84.59% 

ท่าแพ 3 1 2 0 1 33.33 11,167 /39.12% 
ทุ่งหว้า 2 2 - - 2 100.00 23,561/100% 

มะนัง 2 2 - - 2 100.00 16,034/100% 
รวม 28 17 3 0 17 60.71 187,588/59.78% 

 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
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3. ข้อมูลการวิเคราะห์ (ระบุรายการที่จำเป็น สำหรับการติดตามที่จำเป็นในแต่ละประเด็น) 
ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

ในเขตอำเภอเมืองเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสตูล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไป มีประชากรทั้งหมด 119,374 
คน มีการจัดทำแผนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ระยะ 10 ปี ทั้งหมด 
10 ทีม เปิดให้บริการหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 3 ทีม มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวให้บริการทั้ง 3 ทีม ดูแลประชากร 33,726 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 และมีแพทย์อยู่ระหว่างลา
ศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  (สำเร็จการศึกษา ปี  
256๕) จำนวน 2 คน และในปี 2563 ส่งแพทย์อบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 1 คน  

 
ตาราง  แสดงแผนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อลดความแออัด ลด
การรอคอย เขตท่ีเป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. 
 

ลำดับที ่ ประเภท ชื่อหน่วยบริการ 
จำนวน

ประชากร 
ปีที่เปิด

ให้บริการ 
หมายเหตุ 

1 หน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมาน 10,461 2560  
2 หน่วยบริการปฐมภูมิ ศ ูนย ์ส ุขภาพช ุมชนศรี

พิมาน 
7,695 2560  

3 เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ สต ฉลุง 15,570 2560  
4 เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ควนขัน 11,905 2563 แพทย ์อย ู ่ ระหว ่างการ

อบรมหลักสูตร 2x2  
5 เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ สต บ้านควน2 13,687 2564  
6 เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.เจ๊ะบิลัง 12,245 2564  
7 เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.คลองขุด สาขา 6,177 2565  

8 เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ตำมะลัง 12,129 2566  
9 เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.บ้านใหม่ 11,684 2567  

10 เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.คลองขุด 17,776 2567  
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ตาราง  แสดงหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ขึ้นทะเบียน และมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ที่ผ่านการ
อบรม 
          ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 เพื่อลดความ 
          แออัด ลดการรอคอย ในเขตท่ีเป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. 
 

ชื่อหน่วยบริการ 
จำนวน

ประชากร 
(คน) 

ปีท่ีเปิด
ให้บริการ 

ชื่อแพทย์ / วุฒิ หมายเหตุ 

ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมาน 10,461 2560 นพ ธวัชชัย  โรจน์ศิริกูลกิจ/FM  
ศ ูนย ์ ส ุ ขภาพช ุมชนศรี
พิมาน 

7,695 2560 พญ สุภาวรรณ  ตันติหาชัย/FM  

รพ สต ฉลุง 15,570 2560 พญ ดาริน ธนปัญญาบูรณ์/อบรม
ระยะสั้น 

 

รวมประชากรเขตเมือง  33,726   (28.25%) 

 
3. การดำเนินงาน / ผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ  
  - ได้มีการวางแผนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ระยะ 10 ปี 
จำนวน 10 ทีม โดยแบ่งตามสภาพทางภูมิศาสตร์ และตามบริบทของพ้ืนที่  
  - มีการวางแผนที่จะเปิดสถาบันฯฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลสตูล  ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินสถาบัน  
  - สนับสนุนให้แพทย์อ่ืน สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั้น เพ่ือปฏิบัติงาน 
และรับผิดชอบในหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  (ปี 2563 ส่งแพทย์เข้าอบรม 
จำนวน 1 คน) 
 
4. สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ 
ความสำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์  
จากการตรวจติดตาม 
  - ความพร้อมด้านบุคลากร แพทย์สมัครใจไปเรียน หรืออบรมระยะสั้นมีน้อยมาก  
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5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

- ขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (FM) 
หร ือแพทย ์ท ี ่ผ ่านการอบรมด ้านเวชศาสตร์
ครอบครัว (ระยะสั้น) 

- ผู้บริหารสูงสุด สร้างแรงจูงใจให้แพทย์ทั่วไป อยากเรียน 
FM 
- พัฒนาทีมสหสาขาวิชาชีพให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- เสนอเป็นนโยบายโรงพยาบาล ในการส่งแพทย์ไปอบรมเวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั้นเพ่ิมเพ่ือให้ครอบคลุม 
ประชากร ร้อยละ 40 
 

 
     ผู้รายงาน  นางปวีณา  เหมรา 

    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
     โทร  0869585974  

     e-mail  nameple22@gmail.com 
 

                                                นางพวงษา  วิลาสินี 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

     โทร  093 5806000  
Email puangsa@gmail.com 

mailto:nameple22@gmail.com
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

สาขา พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ 
 
1.ประเด็นตรวจราชการ 

1.1 ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
2.สถานการณ์ 
 จังหวัดสตูล ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในทุกอำเภอ จำนวน 
7 อำเภอ ตามแนวทางการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นที่เป็นฐานและ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและภาวะการนำร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือ
ในการนำไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิต
ที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป 
3.ข้อมูลการวิเคราะห์                                                                                                                          
  3.1 ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครบทั้ง 7 อำเภอ ผลงาน 
ร้อยละ 100 

- ดำเนินการประชุมจัดทำแผนการดำเนินการและคัดเลือกประเด็นปัญหาที่สำคัญตามบริบท
พื้นที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาดำเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาอย่างน้อย 2 ประเด็น ครบ
ท้ัง 7 อำเภอ 

- มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน พชอ.ระดับจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมแก้ว
โกเมน รพ.สตูล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานฯ ทั้ง7 อำเภอ มีทีม 
พชอ.ต้นแบบละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูลและตัวแทนเครือข่าย พชอ. จากสวนนายดำ จังหวัดชุมพร 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 

- ปี 2562 มีอำเภอมะนังเป็นอำเภอต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ เขตสุขภาพที่ 12  
- มีแผนการเยี่ยมเสริมพลัง โดย ศสม.ยะลาร่วม สสจ.สตูล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ 

ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม(ขยะ) และวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 
ณ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และ วันที่ 29-30 พ.ค.2562 อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดย 
สสจ.สตูล  

- มีการดำเนินการบริหารจัดการสร้างกลไก และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการบู รณาการและมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครบทุกอำเภอ  
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แสดงผลการดำเนินงาน (ข้อมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ) 
3.2 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ลำดับ 
รายการ/
ตัวชี้วัด 

Base Line 
2563 

ข้อมูล 
ไตรมาสที่ 2 

อำเภอ รวม 
ข้อมูล

ปัจจุบนั 
2561 2562 เมือง ละง ู

ควน
กาหลง 

ท่าแพ ทุ่งหว้า ควนโดน มะนัง 

1 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
อ ำ เ ภ อ ผ ่ า น
เ ก ณ ฑ ์ ก า ร
ป ร ะ เ ม ิ น ก า ร
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่มีคุณภาพ 

100 100 เป้าหมาย 7 1 1 1 1 1 1 1 7 

  ผลงาน 7 1 1 1 1 1 1 1 7 

  
ร้อยละ/
อัตรา 

100.00 100 100 100 100 100 100 100 100.00 

ข้อมูล  ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

3.3 การบริหารจัดการ  
 สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอละ 20,000 บาท โดยกำหนดให้
เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 3 และได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ(สสส.) อำเภอละ 6๐,๐๐๐ บาท กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ (Small  Success) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.มีการประชุม ทบทวนคัดเลือก
ประเด็นที่สำคัญตามบริบทในพ้ืนที่
ที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
มาดำเนินการพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น 
2.พื้นที่ประเมินตนเอง พร้อม
รายงานผลการประเมิน เพื่อ
วางแผนพัฒนาร่วมกับจังหวัด 

- มีคณะทำงาน วางแผนกำหนด
แนวทางในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามท่ีพ้ืนที่กำหนด 
-มีการบริหารจัดการทรัพยากร
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
การขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

-มีการเยี่ยมเสริม
พลังและ
ประเมินผลการ
ดำเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตาม
แนวทาง 
UCCARE โดยผู้
เยี่ยมระดับ
จังหวัดและเขต 

อำเภอมีการ
ดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 70 

4. ผลการดำเนินงาน ปี 2563 
 - มีการดำเนินการประชุม ทบทวนประเด็นที่สำคัญตามบริบทพื้นที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
มาดำเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาอย่างน้อย 2 ประเด็น ทุกอำเภอ 
 - พ้ืนที่มีการประเมินตนเองแนวทาง UCCARE  
 - มีการเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย พชอ.จังหวัดสตูล      
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลร่วมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 
 - มีรายงานผลการประเมิน ตนเองแนวทาง UCCARE ครบทั้ง 7 อำเภอ ดังรายละเอียด 
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อำเภอ 
ผลการประชุม
คณะกรรมการ/
อนุกรรมการฯ 

ผลการ
ประเมิน 
UCCARE 

ประเด็นปัญหา 
มีแผนการขับเคลื่อน

ประเด็นปัญหา 

เมือง 1 4 1.รณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่    2.อาหารปลอดภัย ม ี

ควนโดน 3 4 1.สิ่งแวดล้อม ขยะ โฟม  2.บุหรี่ ม ี
ควนกาหลง 1 5 1.อาหารปลอดภัย   2.ครอบครัวอบอุ่นชุมชน น่าอยู่ ม ี
ท่าแพ 2 4 1.ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง   2.การจัดการขยะ ม ี
ละงู 4 5 1.ไข้เลือดออก    2.อุบัติเหตุจราจร                               

3.โรคความดัน เบาหวาน  4.คุ้มครองผู้บริโภค 
ม ี

ทุ่งหว้า 2 5 1 .ขยะและส ิ ่ งแวดล ้อม  2 .อาหารปลอดภั ย                  
3.สุขภาวะเด็กปฐมวัย 

ม ี

มะนัง 1 5 1.อาหารปลอดภัย 2.กลุ่มเปราะบาง 3.สุนัขจรจัด ม ี
 

มาตรการแผนงาน ปีงบประมาณ 2563 
 - กำหนดเป็นตัวชี้วัด PA คปสอ. และให้มีนำเสนอผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบทุกเดือน และ
มีการติดตามนิเทศระดับ คปสอ.ปีละ 2 ครั้ง 
 - ผู้บริหารให้ความสำคัญและมีนโยบายที่ชัดเจน  โดยท่านผู้ว่าราชการมีนโยบายให้มีการนำเสนอผล
การดำเนินงานในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ทุกเดือน แต่ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (covid-19) ยังไม่คลี่คลายท่านผู้ว่าราชการเลื่อนการนำเสนอผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2563  
5.ปัญหา อุปสรรค 
 มีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า 2๐19  
    ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีทีมเยี่ยมเสริมพลังและประเมินการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทาง UCCARE โดย
ทีมประเมินต้องมาจากระดับเขตหรือระดับประเทศ 
 
 

ผู้รายงาน นางลักขณา  ละอองวิจิตร 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โทร. 085 0777155 
Email - lukana015@gmail.com 

 

mailto:lukana015@gmail.com
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12..... 

สาขา พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70)  

2. สถานการณ์  
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายด้านสาธารณสุขในการพัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจำบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ พร้อม
ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไป
กับการเพิ่มบทบาทของ อสม. เพ่ือลดโรคและปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้ และสามารถ
ลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาลได้จังหวัดสตูลมีอสม.ทั้งหมด 5,085 คนมีประธาน
หมู่บ้านจำนวน 297 คน  สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการโดย
งานสุขภาพภาคประชาชน จึงได้จัดทำแผนการการยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจำบ้าน ตาม
หลักสูตรของกรมสนับสนุนที่กำหนด จำนวน 6 วิชา ระยะเวลา18 ชั่วโมง เป็นเวลา3วัน โดยเบ่งเป็นจำนวน 
4 รุ่น 

3. ข้อมูลการวิเคราะห์                                                                                                                          
   3.1 ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

กิจกรรมการดำเนินการ 
1. มีหลักสูตรการพัฒนา อสม. หมอประจำบ้าน 

1.1 มีการนำหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้านจากส่วนกลางมาจัดทำแผนการอบรมและ 
ประเมินผล ในระดับจังหวัดและ กำหนดวันจัดอบรบใน 7 อำเภอจำนวน 4รุ่น ๆละ3 วันและ จัดทำช่องทาง
เข้าถึงสือและคู่มือ อสม.หมอประจำบ้าน เพื่อทบทวนองค์ความรู้ให้แก่ทีมพ่ีเลี้ยงและ อสม.หมอประจำบ้าน
จังหวัดสตูล ทางhttp://ssj.stno.moph.go.th/wordpress/?page_id=138 

 1.2 จัดทำแบบประเมินก่อนการอบรมผ่าน ทางGoogle from  
.https://docs.google.com/forms/d/1lxmJoIlGb2mTQsGX6tCtALKTFDf23aQV1JyUR2JJ_-8/edit 

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

2. มีการชี้แจงแนวทางสู่การปฏิบัติ 
มีการแจ้งแนวทางการดำเนินกิจกรรม อสม หมอประจำบ้าน ให้กับระดับอำเภอ โดยทำหนังสือแจ้งพ้ืนที่ 
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1. บันทึกข้อความที่สต 0032/ว.1518 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งแนวทางการ
ดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและงานสุขศึกษาจังหวัดสตูลปีงบประมาณ 2563  

2. บันทึกข้อความที่สต 0032/ว.1519 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่องแจ้งแผนการอบรม.หมอ
ประจำบ้าน จังหวัดสตูลปีงบประมาณ 2562 

3. บันทึกข้อความที่สต 0032/ว.1566 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่องขอเชิญเข้าอบรมกิจกรรม
โครงการยกระดับ อสม.หมอประจำบ้าน 
 วิเคราะห์ผลปัจจุบัน (ตามตาราง) 

รุ่นที ่ จัดอบรม อำเภอ จำนวน (คน)  สถานที ่

1 11-13 ธ.ค.62 มะนัง 
ควนกาหลง 

19 
32 

ห้องประชุมโรงพยาบาล 
ควนกาหลง 

2 17-19 ธ.ค. 62 ท่าแพ 
ควนโดน 

31 
39 

ห้องประช ุมนคร ี  สำน ักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสตูล 

3 8-10 ม.ค. 63 
  

ละง ู
ทุ่งหว้า 

60 
 35 

ห้องประชุมพฤษชาติ  
โรงพยาบาลละงู 
ห้องประชุมสำนักงาน 
สาธารณสุขอำเภอทุ่งหว้า 

4 14 -16 ม.ค.63 เมือง 81 ห้องประชุมนครี  
สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดสตูล 

 
 4. บันทึกข้อความที่สต 0032/ว.1566 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรื่องขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพ 
อสม. หมอประจำบ้าน ระยะที่ 2 ในวันที่ 9-12 มิถุนายน 2563  เพ่ือติดตามการเยี่ยมประเมินกลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
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แสดงผลการดำเนินงาน (ข้อมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ) 

3.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ลำดับ รายการ/ตัวช้ีวัด 
Base 
Line 2563 

ข้อมูล 
ไตรมาสที่ 2 

อำเภอ รวม 
ข้อมูลปัจจุบัน 

2561 2561 เมือง ละงู ควนกาหลง ท่าแพ ทุ่งหว้า ควนโดน มะนัง 

1 18) ร้อยละของผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ดูแลจาก อสม. หมอ
ประจำบ้าน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70) 
(อบรม อสม. หมอประจำ
บ้าน จำนวน) 

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

  ผลงาน 313 91 68 32 31 15 41 19 313 
  ร้อยละ/อัตรา 105.39 112 113 100 100 100 105 100 105.39 
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รายงานการบันทึกข้อมูล อสม.หมอประจำบ้าน 

 
 
 
 
 
 

อำเภอ 
จำนวน 

อสม. ทั้งหมด 

หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน 
(80,000 คน) 

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอสม. 
(ร้อยละ 70) 

หลักสูตร 
เพิ่มพูนความรู้ทักษะ 

(10,000 คน) 

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

(ร้อยละ 70) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ควนกาหลง 698 31 31 100 31 30 96.77 3 0 0 84 14 16.67 

ควนโดน 432 37 37 100 37 37 100 2 0 0 105 16 15.24 

ท่าแพ 487 31 31 100 31 31 100 4 0 0 90 0 0 

ทุ่งหว้า 447 35 35 100 35 35 100 5 0 0 102 0 0 

มะนัง 279 19 19 100 19 19 100 2 0 0 51 0 0 

เมืองสตูล 1,733 92 92 100 92 96 104.35 12 0 0 264 0 0 

ละงู 1,038 68 68 100 68 68 100 6 0 0 195 0 0 

รวม 5,114 313 313 100 0 316 100.96 34 0 0 891 30 3.37 
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3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M) 
  
 ผลลัพธ์ที่ต้องการ (Small Success) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1. มีการชี้แจงแนวทางสู่ 
   การปฏิบัติ 
2. อบรม อสม. หมอ
ประจำบ้าน จำนวน 
40,000 คน  

1. อบรม อสม. หมอประจำ
บ้าน 80,000 คน (สะสม) 
2. เพิ ่มพูนทักษะ อสม. 
หมอประจำบ้าน 10,000 
คน 

อสม. หมอประจำบ้าน  
มีศ ักยภาพ อย่างน้อย 
ร้อยละ 70  

ผู ้ป่วยกลุ ่มเป้าหมายที่
ได้รับการดูแลจาก อสม. 
ห ม อ ป ร ะ จ ำ บ ้ า น มี
คุณภาพชีว ิตที ่ดี อย่าง
น้อยร้อยละ 70 

ผลงาน 
1.มีการชี้แจงการอบรม
ผ่านทางหนังสือราชการ 
2.อบรม อสม. หมอ
ประจำบ้าน จำนวน 123 
คน 

1. อบรม อสม. หมอประจำ
บ้าน 313 คน (297มบ.16 
ชุมชน) 

ประชุมพัฒนาศักยภาพ 
อสม. หมอประจำบ้าน 
ระยะที่ 2 ในวันที่ 9-12 
มิถ ุนายน 2563  เพ่ือ
ต ิ ด ต า ม ก า ร เ ย ี ่ ย ม
ประเมินกลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 

รอผลการประเมินเดือน 
สิงหาคม 2563 

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

- พ้ืนฐานองค์ความรู้เดิมและการนำไปปฏิบัติงานจริงของอสม.มีความแตกต่างกัน 
- การให้ความสำคัญกับการอบรมและนำไปปฏิบัติใช้จริงของอสม. 
- เกิดถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส  19   

 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ 

ความเพียงพอของงบประมาณท่ีได้รับกับเป้าหมาย
จริงที่ต้องดำเนินการเพ่ือให้เกิดความครอบคลุมทั้ง
พ้ืนที่ 

ควรนับจำนวนประธานชุมชนที่ต้องดำเนินงานจริง
ในพ้ืนที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินการด้วย 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ 

เนื่องด้วยเกิดถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโค
โรนาไวรัส  19  ทำให้แผนการดำเนินงานของการ
ทำงานต้องเปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐบาล 
ประกอบกับ อสม. มีภาระในการดำเนินงาน
ควบคุมโรคดังกล่าวและ มีภาระกิจการการเยี่ยม
ติดตามกลุ่มเลี่ยงและอยู่เวรด่านระหว่าประเทศ 
จังหวัดและหมู่บ้านทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตาม
แผนงานที่วางไว้ได้ 

ควรให้ความรู้ในหารเข้าประเมินคุณภาพชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมายโดยให้ความรู้เรื่องการป้องกันและ
เทคนิคในการเยี่ยมให้สอดคล้องกับการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค Co Vid - 19 

 
6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อสว่นกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบกฎหมาย 

- ควรนับจำนวนประธานชุมชนที่ต้องดำเนินงานจริงในพ้ืนที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินการด้วย 
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการชี้แจงแนวทางและหลักสูตรให้เจ้าหน้าที่ระดับ รพ.สต.ทราบเพ่ือ

ติดตามการดำเนินงานภายหลังการอบรมได้อย่างถูกต้อง 
- ควรขยายระยะเวลาในการติดตามประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากลดภาวะเสี่ยงต่อ

การสัมผัสโรค Co Vid – 19  
 

 
     ผู้รายงาน        นางปิยมาภรณ์    แจ่มศรี 

     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาการ 
     โทร  0929057921 

     e-mail   Bae.nontab@hotmail.com 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

สาขา พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ 
 
1.ประเด็นการตรวจราชการ   
   1.1 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 75 
 

2. สถานการณ์ 
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ให้ได้

มาตรฐาน โดยยกระดับสถานีอนามัยทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในปี พ.ศ. 2560 
ได้เริ่มพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีเป้าหมายคือ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ทุกแห่งภายในปี 2564   

จังหวัดสตูล ได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการนี้จึงได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว มาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีเป้าหมาย รพ.สต.ทั้งหมด จำนวน 55 แห่ง ในปี 2560 มีรพ.
สต.ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 1 แห่ง    คิดเป็นร้อยละ 1.82  ปี 2561 มีรพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 19 แห่ง  
รวมสะสมเป็น จำนวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.36  ปี 2562 มีรพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว  25 แห่งรวมสะสม
ตั้งแต่ปี 2560-2562 เป็นจำนวน  45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.82 และในปี 2563 จังหวัดสตูล ได้ดำเนินการ
พัฒนาและตรวจเยี่ยมประเมินรพ.สต. ในไตรมาสที่ 1-2 ระหว่างเดือน ตค.62-กพ.63 มีรพ.สต.ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว จำนวน 10 แห่ง รวมสะสมตั้งแต่ปี 2560-2563  เป็น
จำนวน  55 แห่ง ครบร้อยละ 100  รวมระยะเวลาการพัฒนาคุณภาพ เป็นเวลา 4 ปี  ดังตารางที่ 2.1 
 

ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงร้อยละรพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จ.สตูล ตั้งแต่ ปี พ.ศ.  
                 2560-2563 

หน่วยงาน 
เป้าหมาย 
รพ.สต. 
ทั้งหมด 

ปี 2560 
ผ่าน 5 ดาว 

ปี 2561 
ผ่าน 5 ดาว 

ปี 2562 
ผ่าน 5 ดาว 

ปี 2563 
ผ่าน 5 ดาว 

เป้าหมาย
/ผ่าน 

ร้อยละ 
เป้าหมาย

/ผ่าน 
ร้อยละ 

เป้าหมาย 
/ผ่าน 

ร้อยละ 
เป้าหมาย 

/ผ่าน 
ร้อยละ 

รพ.สต. 55 55/1 1.82 54/19 35.19 35/25 71.43 10/10 100 
รวม/สะสม 55 1 1.82 20 36.36 45 81.82 55 100 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
จงัหวัดสตูลมีเป้าหมาย รพ.สต.ทั้งหมด จำนวน 55 แห่ง ใน 7 อำเภอ สสจ.สตูล ได้ 

ดำเนินการจัดอบรมทีมพ่ีเลี้ยงในทุกระดับ โดยจัดอบรมครู ก.(ระดับจังหวัด) และ ครู ข.(ระดับอำเภอ) ครบทุก 
คปสอ. ปี 2560-2562 มี รพ.สต.ผ่านการประเมินเกณฑ์การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 5 ดี)  สะสมรวม
จำนวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.82  โดยมีอำเภอที่ผ่านการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว   ร้อยละ 
100 ในปี 2562 จำนวน 6 อำเภอ คือ อำเภอละง ู(10 รพ.สต.)  อำเภอควนกาหลง ( 7 รพ.สต.)  อำเภอทุ่งหว้า 
(7 รพ.สต.) อำเภอท่าแพ (5 รพ.สต.) อำเภอควนโดน (4 รพ.สต.) และอำเภอมะนัง (4 รพ.สต.) สำหรับอำเภอ
เมืองสตูล มีจำนวน รพ.สต.มากที่สุด รวม 18 แห่ง ผ่านการประเมินเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
จำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.45 ทั้งนี้ รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบอำเภอเมืองสตูล ตั้งอยู่ในพื้นท่ีพิเศษ (พ้ืนที่
เกาะ) จำนวน 6 แห่ง การเดินทางไป-กลับ ต้องใช้เรือหางยาวโดยสารข้ามฟาก หรือเรือเฟอรี่/สปีดโบ๊ท (รพ.
สต.เกาะหลีเป๊ะ) ในจำนวน 6 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง รพ.สต.หลังใหม่ทดแทนอาคารหลังเดิม จำนวน 2 
แห่ง คือ รพ.สต.ปูยู และรพ.สต.ตันหยงกลิง ซึ่งย้ายที่ทำการมาให้บริการอยู่ในอาคารชั่วคราว ทำให้ไม่เอื้อต่อ
การให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานมากนัก  
 

4. ผลการดำเนินงาน ปี 2563 ดังนี้ 
ในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดสตูล ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ

ตำบลให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ตามแนวทางใน 5 มาตรการหลัก คือ  
1. ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงาน ปี 2563 ให้กับผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ/ 

ตำบล 
2. จัดส่งคู่มือแนวทางการพัฒนาและประเมินคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   ติดดาว  

ปี 2563 ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง 
3. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและประเมินคุณภาพ รพ.สต.ระดับจังหวัด ปี 2563 เพ่ิม 

จำนวนทีมประเมินฯ จาก 2 ทีม เป็น จำนวน 3 ทีม 
4. รพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐม 

ภูมิ(http://gishealth.moph.go.th/pcu) และทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอลงไปพัฒนา รพ.สต. ทุกแห่ง ด้วยเกณฑ์ 
รพ.สต.ติดดาว ให้ได้คุณภาพเพ่ือเตรียมการประเมิน 

5. คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด ตรวจเยี่ยมประเมินและรับรองผล 
6. รพ.สต. /สสอ./ สสจ. อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการ 

ปฐมภูมิ(http://gishealth.moph.go.th/pcu) ให้เป็นปัจจุบัน 
จังหวัดสตูล มีเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ให้ผ่าน

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว ผ่านตัวชี้วัดร้อยละ 100 ในไตรมาสที่ 1-2 ระหว่างเดือน
ตุลาคม 62-กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีแผนการออกตรวจเยี่ยมประเมิน รพ.สต.ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง 10 แห่ง 
และ REACCREDITATION  อำเภอมะนัง รพ.สต.1 แห่ง ทั้งนี้ทีมประเมินระดับจังหวัดได้ดำเนินการตรวจเยี่ยม

http://gishealth.moph.go.th/pcu
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ประเมิน รพ.สต.ติดดาวแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ก่อนการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโค
วิค 2019 ผลการประเมิน รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี รวมยอดสะสม จำนวน 55 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 และตารางท่ี 4.2   ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล  
                 ให้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว แยกรายอำเภอ ปี 2563 
 

อำเภอ 
รพ.สต. เป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมายผ่าน 5 ดาว/สะสม 

(ร้อยละ) 
เป้าหมายประเมิน (แห่ง) 

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 

เมืองสตูล 18 8  = 44.45 % 10 

ละงู 10 10 = 100 % 0 
ควนกาหลง 7 7  = 100 % 0 

ทุ่งหว้า 7 7  = 100 % 0 

ท่าแพ 5 5  = 100 % 0 
ควนโดน 4 4  = 100 % 0 

มะนัง 4 4  = 100 % 1 (REACCREDITATION สอน.) 
รวม 55 45 = 81.82 % 11 

 

ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงร้อยละผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับ คปสอ. แปลผลระดับการผ่านเกณฑ์  
                ตามระดับ 5 ดาว ปี 2563 (แยกรายแต่ละอำเภอ) ดังนี้  

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 พ.ค.63 

เป้าหมาย 
ผลงาน
สะสม 

ร้อยละ 

ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.
สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว   

รอ้ยละ 75 (สะสม) 
 

เมืองสตูล 18 18 100 

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 55 100 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) 
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5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
ปัจจัยท่ีทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

ประเด็น รพ.สต.ตั้งอยู่ในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่เกาะ) ควรมีการปรับเกณฑ์การประเมิน
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
ในพ้ืนที่พิเศษ (เกาะ) ตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

ขาดแคลนบุคลากรสาขาทันตภิบาล/แพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงาน 
ใน รพ.สต. 

ควรมีการผลิตบุคลากรสาขาทันต 
ภิบาล/แพทย์แผนไทยเพ่ิมเติม 

เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส   โควิค 19  

 
 

 
 

ผู้รายงาน  นางอัญชรีย์   สายพัทลุง 
                                                       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

     โทร 081-9632172    
 E-mail : Ancharee.sai@gmail.com 



 

 

 

 
 

 
 

 

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

2 สาขาหลัก 
(สูติกรรม) 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ  

1.1 จ ำนวนมำรดำคลอดท้ังหมดในจังหวัด รพช/รพท. (NL+ C/S + F/E + V/E) 
1.2 อัตรำส่วนกำรตำยของมำรดำไทย 
1.3 อัตรำมำรดำคลอดก่อนก ำหนด 
1.4 อัตรำมำรดำคลอดก่อนก ำหนดในกลุ่มที่ได้รับกำรรักษำ 
1.5 มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ผ่ำตัดคลอดในโรงพยำบำลที่เพ่ิมขึ้นโดยใช้ Robson ten group classification 
1.6 ร้อยละของโรงพยำบำลระดับ A, S, M1, M2, F1,  ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน กำรคลอดมำตรฐำน   > 80% 

 
2. สถานการณ์ 

2.1 จ านวนมารดาคลอดทั้งหมดในจังหวัด รพช/รพท. (NL+ C/S + F/E + V/E) 
จ ำนวนมำรดำคลอดท้ังหมดในจังหวัด  2 ไตรมำส   =  1752  รำย   

อัตราส่วนการตายของมารดาไทย 
  ต.ค.- มี.ค..63    ไม่มีมำรดำตำย   มีกำรใช้แนวทำงกำรดูแลหญิงตั้งครรภ์ร่วมกัน ตั้งแต่กำร 

คัดกรอง    ใช้ไลน์ในกำรประสำนกำรรับ-ส่งต่อ     ใช้ Standing  Order   มำรดำในกลุ่มเสี่ยง PPH   PIH  
Preterm และร่วมกับอำยุรแพทย์ในกำรน ำแนวทำง Sepsis  มำใช้ในกลุ่มผู้ป่วยสูติกรรม    ประกันเวลำใน
กำรส่งผู้ป่วยผ่ำตัดฉุกเฉิน   เพ่ิมกำรStand by ศัลยแพทย์,  สูติแพทย์ในรำยที่มีภำวะเสี่ยงสูงในกำรท ำผ่ำตัด  
Conference  case ร่วมกัน   ท ำให้อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทย = 0  

2.2 อัตรามารดาคลอดก่อนก าหนด    
เพ่ิมกำรวัดควำมยำวปำกมดลูกในกลุ่มประวัติคลอดก่อนก ำหนด ให้ควำมรู้หญิงตั้งครรภ์ที่มำ 

ฝำกครรภ์ทุกรำยและมีกำรประเมินกำรรับรู้ในรำยที่มำฝำกครรภ์ที่ร .พสตูล  ท ำให้อัตรำกำรมำรพ. เมื่อปำก
มดลูกเปิดน้อยกว่ำ 3 ซม.  ช่วงไตรมำส1  = 83.29%  ช่วงไตรมำส 2 เพ่ิมขึ้น = 92.25 %  อัตรำกำรคลอด
ก่อนก ำหนดลดลงจำกไตรมำส1  =  6.56 %     

2.3 มีการวิเคราะห์สถานการณ์ผ่าตัดคลอ ดในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นโดยใช้ Robson ten group  
classification 

มีกำรเก็บข้อมูล ส่งภำยในเขตวิเครำะห์ ร้อยละของโรงพยำบำลระดับ A, S, M1, M2, F1,   ที่ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน กำรคลอดมำตรฐำน> 80% 

ประเมินปีละครั้ง………ตำมแผน ก ำหนด มิ.ย 63 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 
3.1.1 อัตราส่วนการตายของมารดาไทย 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริกำร  (Service delivery) 1.กำรจัดบริกำรครอบคลุมทั้ งจังหวัด มี Staning 
Order ทุกโรคส ำคัญ  มีบริกำรดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่ม
เสี่ยงใน รพช. /รพท. 
2.ระบบ seamless  refer  
3.ระบบติดตำมเยี่ยม CASE เสี่ยง ของแต่ละพ้ืนที่ 

2.ก ำลังคนด้ำนสุขภำพ    (Health workforce) ก ำลั งคนเหมำะสม   มีสูติแพทย์รับผิดชอบ .ให้
ค ำปรึกษำในแต่ละอ ำเภอ     
เยี่ยมเสริมพลังจำก รพท. รพช. และรพ.สต./ซ้อม
สถำนกำรณ์ช่วยเหลือภำวะวิกฤต 
ส่งพยำบำลใหม่ฝึกทักษะคลอด ใน รพท. 

3.ระบบข้อมูลข่ำวสำร/ระบบสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ 
(Health information system)  

เชื่อมโยงข้อมูลผ่ำนทำงระบบไลน์   , Google  drive 
ในกำรดูแลต่อเนื่อง   และส่งต่อข้อมูล 

4 เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ / กำรเข้ำถึงยำและ
เ ว ช ภั ณ ฑ์ ที่ จ ำ เ ป็ น  (Access to essential 
medicine) 

มีระบบกำรเตรียมควำมพร้อมของยำ / ส ำรองยำที่
จ ำเป็น  

5 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพ/ กลไกกำรคลังด้ำนสุขภำพ 
(Financing) 

มีกำรสนับสนุน IUD /  Norplant  มำรดำกลุ่มเสี่ยง 
(จำกเขตบริกำรสุขภำพที่12 

6.ภำวะผู้น ำ ธรรมมำภิบำล  (Leadership) ผู้น ำองค์กรสนับสนุน  ในกำรด ำเนินกำร จัดประชุม  
conference dead  case / near  miss 
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3.1.2 อัตรามารดาคลอดก่อนก าหนด 
 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริกำร  (Service delivery) จัดระบบบริกำรครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มี CPG  ใช้ทุกรพ. 
มีกำรวัดควำมยำวปำกมดลูกเฉพำะในกลุ่มที่มีประวัติกำรคลอด
ก่อนก ำหนดในรพท.  
มีกำรประเมินควำมรู้หญิงต้ังครรภ์ทุกรำย 

2.ก ำลังคนด้ำนสุขภำพ    (Health workforce) ก ำลังคนเหมำะสม    
3.ระบบข้อมูลข่ำวสำร/ระบบสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ 
(Health information system)  

มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลผ่ำนทำงระบบไลน์   , Google  drive ใน
กำรดูแลต่อเนื่อง   และส่งต่อข้อมูล 

4 เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์  / กำรเข้ำถึงยำและ
เ ว ช ภั ณ ฑ์ ที่ จ ำ เ ป็ น  (Access to essential 
medicine) 

ในรพช. ไม่มียำ ส ำหรับมำรดำที่มีประวัติคลอดก่อนก ำหนด  
ต้องส่งมำรับยำ รพท. 

5 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพ/ กลไกกำรคลังด้ำนสุขภำพ 
(Financing) 

ไม่มีงบสนับสนุนด้ำนยำ  

6.ภำวะผู้น ำ ธรรมมำภิบำล  (Leadership) ผู้น ำองค์กรสนับสนุน  ในกำรด ำเนินกำร 

 
3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

3.2.1 จ านวนมารดาคลอดทั้งหมดในจังหวัด รพช/รพท. (NL+ C/S + F/E + V/E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ ไตรมาส1 ไตรมาส2 รวมไตรมาส 2 ( เดือน) 

เมืองสตูล 681 676 1357 
ควนโดน 21 19 40 

ควนกำหลง 39 36 75 

ท่ำแพ 20 19 39 
ละงู 88 61 149 

ทุ่งหว้ำ 33 22 55 
มะนัง 19 18 37 

ภาพรวมจังหวัด 901 851 1752 
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3.2.2 อัตราส่วนการตายของมารดาไทย 

อ าเภอ 

อัตราส่วนการตายของมารดาไทย / แสนเกิดมีชีพ 

ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563(1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63) 
ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน ร้อยละ   

เมืองสตูล 2 รำย 1 รำย 2รำย 2รำย 0 100 

ควนโดน 0 0 1รำย 0 0 100 
ควนกำหลง 0 0 0 0 0 100 

ท่ำแพ 0 0 0 0 0 100 
ละง ู 0 1รำย 0 0 0 100 

ทุ่งหว้ำ 0 0 0 0 0 100 

มะนัง 0 0 0 0 0 100 
ภาพรวมจังหวัด 0 45.70/แสน 24.55/แสน 81.19/แสน 0 ผ่านเกณฑ์ 

 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2563 

เกณฑ์ อ าเภอ 
(1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63) 

A B ผลลัพธ์ 
อัตรำส่วนกำรตำย
ของมำรดำไทย 
 34/แสน 

(เขต
สุขภำพ

12) 

เมืองสตูล 0 1364 0 

ควนโดน 0 37 0 

ควนกำหลง 0 75 0 
ท่ำแพ 0 39 0 

ละง ู 0 148 0 

ทุ่งหว้ำ 0 55 0 
มะนัง 0 37 0 

ภาพรวมจังหวัด 0 1755 ไม่มีมารดาตาย 

 
3.2.3 อัตรามารดาคลอดก่อนก าหนด 

 ปีงบประมาณ  

ข้อมูล 
2559 2560 2561 2562 2563(6เดือน) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ภำพรวมจังหวัด 4.46 5.16 6.48 6.69 ลดลง10% 115/1752 6.56 
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ปัญหา 

- ไม่มี..กำรใช้ยำลดกำรคลอดก่อนก ำหนดใน รพช.   ต้องส่งต่อมำรับยำที่ รพท.  
- กำรใช้แนวทำงกำรป้องกันโดยกำรให้ควำมรู้ ไม่ครอบคลุมทุก รพช/รพ.สต   
- ขำดกำรประเมินควำมรู้หญิงตั้งครรภ์ทุกครั้งที่มำฝำกครรภ์ 

ข้อเสนอแนะ 
- ขยำยบริกำร Transvaginal Cervical Length  ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเสี่ยง / รพช. สำมำรถเปิดให้บริกำรได้ 
- กำรดึงชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม   ประชำสัมพันธ์ในหอกระจำยข่ำว     ร่วมติดตำมเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง 
- ให้มีกำรประเมินควำมรู้หญิงตั้งครรภ์ทุกครั้ง 
 - เปิดช่องทำงให้ค ำปรึกษำที่หญิงตั้งครรภ์เข้ำถึงได้ง่ำยในแต่ละสถำนบริกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2563 

เกณฑ์ อ าเภอ 
(1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62) (1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.62) 
A B C A B C 

อัตรำมำรดำ
คลอดก่อน
ก ำหนด 
 

ลดลง
ร้อยละ

10 

เมืองสตูล 53 681 7.8 46 676 6.8 

ควนโดน 0 21 0 0 19 0 
ควนกำหลง 2 39 5.13 2 36 6.25 

ท่ำแพ 0 20 0 1 19 5.26 

ละง ู 5 88 5.68 4 61 6.55 
ทุ่งหว้ำ 0 33 0 0 22 0 

มะนัง 1 19 5.26 1 18 5.55 
ภาพรวมจังหวัด 61 901 6.77 54 851 6.34 
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3.2.4 มีการวิเคราะห์สถานการณ์ผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นโดยใช้ Robson ten group  
classification 

อ าเภอ 

มีการวิเคราะห์สถานการณ์ผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่เพ่ิมขึ้น 
โดยใช้ Robson ten group classification 

ปีงบประมาณ  
2562 2563 (1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 1203 1203 100 581 581 100 
ควนโดน - - - - - - 

ควนกำหลง - - - - - - 
ท่ำแพ - - - - - - 

ละง ู 64 64 100 25 25 100 
ทุ่งหว้ำ - - - - - - 

มะนัง - - - - - - 
ภาพรวมจังหวัด 1267 1267 100 606 606 100 

ปัญหา 
- อัตรำกำรผ่ำตัดคลอดปี 2563  =  43  %  . 

 
3.2.5 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S, M1, M2, F1,  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอด 

มาตรฐาน > 80% 

อ าเภอ 

ร้อยละของโรงพยำบำลระดับ A, S, M1, M2, F1,   
ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน กำรคลอดมำตรฐำน > 80% 

ปีงบประมาณ  

2562 2563 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล - - 100 

ประเมิน  1   ครั้ง/ป ี
ก ำหนดประเมินมิย.63 

ควนโดน - - 100 
ควนกำหลง - - 100 

ท่ำแพ - - 100 

ละง ู - - 100 
ทุ่งหว้ำ - - 100 

มะนัง - - 100 
ภาพรวมจังหวัด - - 100 
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การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสาขา ปีงบประมาณ 2563 
 สาขา ทารกแรกเกิด มีกำรบูรณำกำรร่วมกัน เกี่ยวกับกำรส่งต่อทำรกและกำรฝึกทักษะ 

กำรช่วยฟ้ืนคืนชีพทำรกแรกเกิด   รวมทั้งกำรปรับปรุงแนวทำงดูแลทำรกหลังคลอดที่มีภำวะผิดปกติร่วมกัน 
คือHypoglycemia   Asphyxia 
 สาขา อายุรกรรม (sepsis) มีกำรใช้  Protocol  Sepsis  ร่วมกัน  กำรดูแลมำรดำ 

ที่มีภำวะควำมดันโลหิตสูง 
 ระบบ... Fast Track  ของสำขำ สูติมีระบบกำรส่งต่อที่ดีและรวดเร็ว 

 
ปัญหาในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 – มี.ค.63) 
 อัตรำกำรคลอดก่อนก ำหนด มีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับไตรมำส 1 (7.10 และ 6.58) แต่ยังไม่ได้ 

ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 ทักษะกำรประเมินและกำรช่วยเหลือผู้คลอดในภำวะวิกฤตฉุกเฉินของบุคลำกร  จำกจ ำนวน CASE   

ที่ลดน้อยลงในแต่ละรพช.  
  จำกกำรระบำด COVID 19 แผนกฝำกครรภ์ลดกำรนัดที่ไม่จ ำเป็น  ให้เจ้ำหน้ำที่ในพื้นท่ีดูแลโดยกำร 

โทรศัพท์สอบถำมอำกำร   แนะน ำกำรดูแลตำมแนวทำง Social   distancing 
 กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับผู้คลอด PUI / COVID 19  กำรดูแลรักษำและกำรส่งต่อ   ทำงทีมจึง 

ได้จัดท ำแนวทำงกำรส่งต่อและใช้แนวทำงกำรรักษำของทำงรำชวิทยำลัยสูติฯ  และวำงแผนกำรท ำคลอดทั้งใน
ห้องคลอด  ห้องผ่ำตัด รวมทั้งกำรดูแลทำรกแรกคลอดร่วมกับกุมำรแพทย์  ,  จัดหำ/เตรียมอุปกรณ์ N95   
ชุด PPE , เตรียมบุคลำกรในกำรดูแล  ฝึกซ้อมกำรเคลื่อนย้ำยผู้คลอด COVID 19  
 แนวทำงกำรดูแลทำรกที่พบควำมพิกำรแต่ก ำเนิด ในส่วนของกำรดูแลทำรกอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 

 
........    ผู้รำยงำน สุภำพ      มำกสุวรรณ 

 พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
    โทร 0873926304 

E-mail peepaplr@hotmail.com 
 
 
  
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

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 

อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน – 5 ปี บริบูรณ์  ภาพรวมในจังหวัดสตูลในปีงบประมาณ  
2559 และ2560=0 ป๊งบประมาณ2561,2562,2563=0.14%,0.2%,0%ตามลำดับในปีงบประมาณ2563  
ยังไม่มีเสียชีวิต 
 
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
โรงพยาบาลสตูลอัตราป่วยตาย=0 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) ยังไม่มีพยาบาลเฉพาะทางเด็กวิกฤตเด็ก 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 
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
3.2.1 อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน – 5 ปี บริบูรณ์  

อำเภอ 

ข้อมูลจากพื้นที่ 

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 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

A B ร้อยละ A B ร้อยละ 

อั ต ร า ป่ ว ย
ตายโรคปอด
บวมในเด็ก1
เดื อ น -5ปี
บริบูรณ ์ 
 

ลดลง
10% 

 

เมือง 0 247 0 304 0 0 
ควนโดน 0 54 0 65 0 0 

ควนกาหลง 0 21 0 34 0 0 

ท่าแพ 0 52 0 68 0 0 
ละง ู 0 88 0 105 0 0 

ทุ่งหว้า 0 44 0 58 0 0 
มะนัง 0 136 0 153 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 0 642 0 787 0 0 

 
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสาขา ปีงบประมาณ 2563 
➢ สาขา ทารกแรกเกิด ผู้ป่วยกลุ่มเสียชีวิตส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว  ได้แก่  เด็กพิการแต่กำเนิด หัวใจ  

CP BPD  
 

ปัญหาในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 – มี.ค.63) 
➢ ภาวะการหายใจล้มเหลว  (respiratory failure) เป็นความเสี่ยงสูงทางคลินิกในเด็กโรคปอดบวมต้อง 

ใช้เครื่องช่วยหายใจ อาจเกิดภาวะแทรกซ็อนและเสียชีวิตได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 – มี.ค.63 อัตราการหายใจ
ล้มเหลว respiratory failure=5.97% (10ราย) ส่งต่อมาจาก รพช. 8 ราย=80% 
 

ความคิดเห็นในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – มี.ค.63 
➢ ทบทวนตัวชี้วัดและ dead case ทุกราย เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเชื่อมโยงสู่ รพช. 

 
 

                                                ผู้รายงาน    นางมาลัย  หวันเก 
                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

                                                                                   โทร 0895951993 
                                                                              E-mail mureena_mu@hotmail.com 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12..... 

สาขา  วัณโรคปอด (TB) 
(ข้อมูลจาก สสจ.) 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1.1 HL08 Suscess อัตราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ 
1.2 HL07 Treatment Coverage ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ 
     การประเมินอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ : ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้น

ทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) โดยมีผลการรักษาสำเร็จ
(ผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ)โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันที่ 30 กันยายน 2563 
เกณฑ์เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

การประเมินร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ :จำนวนผู้ป่วย 
วัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage) ที่ค้นพบและขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 
(1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563) 
เกณฑ์เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82.5 (จากจำนวนที่คาดว่าจะมีเมื่อเทียบ 153/แสนประชากร) 

ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2563  กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้งานวัณโรคเป็นตัวชี้วัด โดยมีกรอบ
การดำเนินงาน ที่มีมาตรการหลักคือ เร่งรัดการค้นหา วินิจฉัยและรายงานให้มีความครอบคลุมการรักษา และ
การดูแลผู้ป่วยวัณโรคให้มีอัตราการรักษาสำเร็จ ในแต่ละปีเป็นตัวชี้วัด  

2. สถานการณ์วัณโรค 
ผลการรักษาสำหรับผู้ป่วยวัณโรคที่สามารถสรุปไดต้ามรอบปกติ โดยแยกเป็นรายไตรมาส ได้ดังนี ้

ตารางท่ี 1  ผลการรักษาสำเร็จ (Success) ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนไตรมาส 1/2562  
(ตค.61-ธค.61)จำแนกรายโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียน success ตาย ล้มเหลว ขาดยา โอนออก 
สตูล 17 15 (88.2%) 2 (11.8%) - - - 
ละง ู 7 7 (100%) - - - - 

ควนกาหลง 4 4 (100%) - - - - 
ท่าแพ 1 1 (100%) - - - - 
ทุ่งหว้า 7 7 (100%) - - - - 
ควนโดน 3 3(100%) - - - - 

มะนัง 2 1 (50%) - - - 1 (50%) 
จังหวัดสตูล 39 36 (92.3%) 2 (5.1%) - - 1 (2.6%) 
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                                                                                            ข้อมูลจากโปรแกรม NTIP(Data Center) ณ วันที่ 8 มิย.63 

ตารางท่ี 2  ผลการรักษาสำเร็จ (Success) ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนไตรมาส 2/2562 
(มค.62-มีค.62)จำแนกรายโรงพยาบาล  

โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียน success ตาย ล้มเหลว ขาดยา โอนออก 
สตูล 22 22 (100%) - - - - 

ละง ู 9 9 (100%) - - - - 
ควนกาหลง 2 2 (100%) - - - - 
ท่าแพ 7 7 (100%) - - - - 
ทุ่งหว้า 1 1 (100%) - - - - 

ควนโดน 5 4 (80%) 1 (20%) - - - 
มะนัง 3 3 (100%) - - -  

จังหวัดสตูล 49 48 (97.96%) 1 (2.04%) - - - 

 
ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (PA กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563) 
ตารางท่ี 3 สถานการณ์การรักษาสำเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ จ.สตูล ที่ขึ้นทะเบียนรักษาไตรมาสที่ 1  
(1 ต.ค.-31 ธค.2562  ตาม PA กระทรวงฯ ปี 2563  
 

โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียน กำลังรักษา Success ตาย ล้มเหลง ขาดยา 

รพ.สตลู 20  ราย 10 (50%) 9 (45%) 0 1 (5%) 0 
รพ.ควนโดน 1   ราย 0 1 (100%) 0 0 0 

รพ.ควนกาหลง 4   ราย 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 0 0 
รพ.ท่าแพ 1   ราย 1 (100%) 0 0 0 0 
รพ.ละง ู 4   ราย 1 (25%) 3 (75%) 0 0 0 
รพ.ทุ่งหว้า 0   ราย 0 0 0 0 0 

รพ.มะนัง 6   ราย 0 5 (83.33%) 1 (16.67%) 0 0 
จังหวัดสตลู 36  ราย 14 (38.89%) 19 (52.78%) 2 (5.56%) 1 (5.56%) 0 

                                       ข้อมูลจากโปรแกรม NTIP(Data Center) ณ วันที่ 8 มิย.63 
 
 อัตราการรักษาสำเร็จในปี 2562 ที่สามารถประเมินได้ตามรอบปกติของจังหวัดสตูล สำหรับผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนรักษาระหว่างเดือนตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561 สามารถรักษาสำเร็จได้ 100% 
จำนวน 5 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.ละงู , รพ.ควนกาหลง ,รพ.ทุ่งหว้า ,รพ.ควนโดน และ รพ.ท่าแพ และมีเพียง
โรงพยาบาลมะนัง ที่มีอัตราการรักษาสำเร็จของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ไม่ผ่านเป้าหมาย(ร้อยละ 85) อยู่ที่
ร้อยละ 50  โดยภาพรวมจังหวัดสตูลที่มีอัตราการรักษาสำเร็จ อยู่ที่ร้อยละ 92.3 
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และในไตรมาสที่ 2/2562 ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษาระหว่างเดือนมกราคม – เดือน
มีนาคม 2562 มีอัตราการรักษาสำเร็จได้ 100% ถึง 6 โรงพยาบาล ซึ่งมีเพียงโรงพยาบาลเดียวที่ไม่ผ่าน
เป้าหมาย คือ โรงพยาบาลควนโดน มีอัตราการรักษาสำเร็จอยู่ที่ร้อยละ 80 และจังหวัดสตูลมีอัตราการรักษา
สำเร็จอยู่ที่ร้อยละ 97.96 
 ในสถานการณ์ปัจจุบันของอัตราการรักษาสำเร็จในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ จ.สตูล ที่ขึ้นทะเบียน
รักษาระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม ปี 2562 นั้น พบว่ามีอัตราการรักษาสำเร็จแล้วเพียงร้อยละ 52.78 ซึ่ง
ยังคงกำลังรักษาอยู่ร้อยละ 38.89  ทั้งนี้ยังคงต้องให้สิ้นสุดการรักษา ซึ่งจะประเมินวันที่ 30 กันยายน 2563 และ
มี  2 โรงพยาบาลที่อัตราการรักษาสำเร็จไม่ผ่านเป้าหมาย (ร้อยละ 85) แล้ว คือ โรงพยาบาลควนกาหลงและ
โรงพยาบาลมะนัง  
 และตั้งแต่ปี 2561-2563 จังหวัดสตูลไม่พบอัตราการขาดยาในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน
รักษาและมีอัตราการล้มเหลวในการรักษาลดลง อย่างเห็นได้ชัด  แต่ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ้ำ(TB Treatment coverage) จังหวัดสตูล ไม่สามารถประสบความสำเร็จเพื่อผ่าน
เป้าหมายตลอด 5 ปีที่ผ่านมา  ดังตารางแสดงข้อมูล ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4 ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ(TB Treatment coverage) 
จังหวัดสตูล 5 ปี ย้อนหลัง 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 5 ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ(Treatment coverate) 
แยกรายอำเภอ จ.สตูล 3 ปี ย้อนหลัง ปี 2560-2562 
 

อำเภอ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ปชก Estimate ผลงาน ร้อยละ ปชก. Estimate ผลงาน ร้อยละ ปชก. Estimate 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 

จ.สตูล 316,559 494 247 50 313,657 497 240 48.3 319,700 498 249 50 
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โดยในปี 2563 จังหวัดสตูล มีร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ
(Treatment coverate) ตั้งแต่ ตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563 ( 8 เดือน) แยกรายอำเภอ ดังนี้ 
  

พ้ืนที่ ประชากร Estimate case เป้าหมายไม่น้อยกวา่ 82.5 จำนวน 8 เดือน ร้อยละ 
เมืองสตลู 114,791 176 145 66 37.5 
ละง ู 72,534 111 92 33 29.7 

ควนกาหลง 35,055 54 46 10 18.5 
ท่าแพ 29,459 45 37 5 11.1 

ทุ่งหว้า 24,188 37 31 4 10.8 
ควนโดน 26,725 41 34 4 9.9 

มะนัง 18,312 28 23 11 39.3 
จังหวัดสตลู 321,064 492 408 133 27.03 

 

ปี 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จนถึง พฤษภาคม 2563 เป็นระยะเวลา 8 เดือน จังหวัดสตูลมี
ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนรักษาจำนวน 133 ราย โดยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่คาดว่าจะมี (Estimate 
case finding) โดยใช้อุบัติการณ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด คือ 153/แสน เทียบจากฐานประชากรทะเบียน
ราษฎร์เดือนมิถุนายน 2562 ทำให้จังหวัดสตูลมีความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรคอยู่ที่ร้อยละ 27.03 ซึ่ง
ต่ำกว่าเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82.5) โดยพื้นที่ที่มีอัตราความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วย
วัณโรคสูงที่สุดของจังหวัดสตูล คือ อำเภอมะนัง อยู่ที่ร้อยละ 39.03 และอำเภอที่อัตราความครอบคลุมการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรคต่ำที่สุด คือ อำเภอควนโดน อยู่ที่ร้อยละ 9.9 
ตารางที่ 7 ร้อยละการตรวจทดสอบความไวของยาในผู้ป่วยเสี่ยงสูง(กลับเป็นซ้ำ/รักษาซ้ำภายหลังขาดยา /
ล้มเหลวในการรักษา)ท่ีจะเป็นวัณโรคดื้อยา ปี 2563 ( ตค.62 – มีค.63) 

โรงพยาบาล ผู้ป่วยเสี่ยงสูง จำนวนส่งตรวจ ร้อยละ ผลการตรวจ 
โรงพยาบาลสตูล 6 5 83.33 4 

โรงพยาบาลควนโดน 0 - - - 

โรงพยาบาลควนกาหลง 0 - - - 

โรงพยาบาลทา่แพ 2 1 50 1 

โรงพยาบาลละงู 5 3 60 2 

โรงพยาบาลทุ่งหว้า 1 1 100 1 

โรงพยาบาลมะนัง 1 1 100 1 

จังหวัดสตูล 15 11 73.33 9 

                                                    ข้อมูลจากโปรแกรม NTIP(Data Center) ณ วันที่ 8 มิย.63 

 ในการตรวจทดสอบความไวของยาในผู้ป่วยเสี่ยงสูง(กลับเป็นซ้ำ/รักษาซ้ำภายหลังขาดยา/ล้มเหลวใน
การรักษา) ของจังหวัดสตูล ใน 6 เดือนแรกของปี 2563 ในโปรแกรม NTIP พบว่ามีการส่งตรวจและบันทึก
ข้อมูลครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 77.33 โดย โรงพยาบาลสตูลและโรงพยาบาลละงู มีจำนวนตัวอย่างส่งตรวจสูง
ที่สุด ตามลำดับ  
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ปัญหา/อุปสรรค 
- การชะลอภารกิจเพ่ือค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 
- การปรับเลื่อนกำหนดการพบแพทย์/การตรวจวินิจฉัยเพื่อสิ้นสุดการรักษา อาจส่งผลต่ออัตราการ  

รักษาสำเร็จตามตัวชี้วัด 
- ความเข้มข้นในการควบคุมกำกับการรักษา(DOT) ลดลงเนื่องจากสถานการณ์ COVID-  
- การเว้นวรรค พักการทบทวน,วิเคราะห์ข้อมูลแบบกลุ่มรายสัปดาห์ 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12..... 

สาขา  วัณโรคปอด (TB) 
(ข้อมูลจาก โรงพยาบาลสตูล) 

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

2. สถานการณ์ 
2.1 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85 

จากสถานการณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2562  จังหวัดสตูลมีแนวโน้มการพบผู้ป่วยวัณโรค เพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ยังคงเป็น
ปัญหาเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่คาดว่าจะมี (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     โดยปัญหาอัตราความครอบคลุมในการ
ขึ้นทะเบียนรักษาที่มีจำนวนน้อยโดยปัญหาอัตราความครอบคลุมในการขึ้นทะเบียนรักษาที่มีจำนวนน้อยและ
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี62 งานวัณโรคคือผลการรักษาสำเร็จของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนไตร
มาส 2/2562 (1 ม.ค. 62-31 , 31มี.ค.62) คือ ร้อยละ97.7 
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ตารางท่ี 1 ร้อยละของผลการรักษาสำเร็จ(Success)ผู้ป่วยวัณโรคในปอดทุกประเภทที่ข้ึนทะเบียนปี 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) 
 
 
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%) 

ภาพรวมจังหวัด 184 164(89.1%) 194 169(87.1%) 197 178(90.4%) 
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ตารางที่ 3 ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ(TB Treatment coverage) 
จังหวัดสตูล ปี 2558-2562 

ปี ประชากร Estimate case 
ต่อแสน 

ประชากร 
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 
 
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ(TB Treatment 
coverage) จังหวัดสตูล ปี 2563 

อำเภอ 
Estimate case 
(156/แสน ปชก) 

ผู้ป่วยรายใหม่/กลับเป็นซ้ำ 
(7 เดือน) 

Treatment coverage 

เมืองสตูล 135 60 44.4 

ควนโดน 34 2 5.8 
ควนกาหลง 47 7 14.9 

ท่าแพ 37 3 8.1 

ละงู 91 38 46.8 
ทุ่งหว้า 31 7 22.5 

มะนัง 24 5 20.8 
ภาพรวมจังหวัด 399 122 30.57 
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ตารางท่ี 5 เป้าหมาย PA กระทรวงฯ ปี 2563 (จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ จ.สตูล ที่ขึ้นทะเบียนรักษา 
ไตรมาสที่  2 /63 

พื้นที่ จำนวน 

อำเภอเมืองสตูล 22  ราย 
อำเภอควนโดน 0   ราย 

อำเภอควนกาหลง 2   ราย 

อำเภอท่าแพ 0   ราย 
อำเภอละงู 12   ราย 

อำเภอทุ่งหว้า 3   ราย 

อำเภอมะนัง 3   ราย 
ภาพรวมจังหวัด 42  ราย 

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
3.2.1 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85 

อำเภอ 

อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ไตรมาส1/62 ไตรมาส2/62 
เมืองสตูล 81.9 81.3 85.9 83 88.6 88.24 100 

ควนโดน 100 100 100 100 94.1 100 75 

ควนกาหลง 88.2 74.1 92.9 84.6 90.4 100 100 
ท่าแพ 78.6 100 89.5 71.4 92.9 100 100 

ละง ู 83.4 78.3 93.2 87 87.8 85.7 100 

ทุ่งหว้า 100 100 91.7 88.9 77.8 100 100 
มะนัง  62.5 84.6 100 94.1 50 100 

ภาพรวมจังหวัด 83.8 80.5 88.2 85.1 89.3 89.74 97.7 
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ปัญหา/อุปสรรค ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
- ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษา ส่วน ใหญ่มีโรคแทรกซ้อน และเข้าสู่ระบบ การรักษาช้า เช่น เบาหวาน  

ติดเชื้อเอชไอวี โรคไต ผู้สูงอายุ ถุงลมโป่งพอง 
- กระบวนการรักษาล้มเหลว เนื่องจาก ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาด้วยวิธี DOT หรือบางรายเป็นวัณโรคดื้อ

ยาหลาย ขนาน   
- การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ทั้ง 7 กลุ่ม ยังไม่ได้คัดกรองด้วยเอกซเรย์ เป็นหลัก เนื่องจากปัญหาค่าใช้จ่าย 

เน้นในกลุ่มเสี่ยงที่สามารถชดเชยการคัดกรองจาก สปสช.เขต เช่น กลุ่ม เอชไอวี กลุ่มเบาหวานรายใหม่ กลุ่มผู้
สัมผัสร่วมบ้าน และผู้สูงอายุที่มีโรค ร่วม 
 
ข้อเสนอแนะ 

- การตรวจวินิจฉัย รักษา ให้เร็วขึ้น โดยการเร่งรัด คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ต่อการป่วยเป็นวัณโรค ได้แก่ กลุ่มผู้
สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค กลุ่มผู้ ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มผู้ป่วยโรค เรื้ อรัง 
กลุ่มผู้ต้องขัง โดยเพิ่มความครอบคลุมในการคัดกรองอย่าง ต่อเนื่อง  

- มีการจัด Dead Case Conferrence เพ่ือหาสาเหตุการเสียชีวิตของ ผู้ป่วยวัณโรคระหว่างรับการรักษา 
- เน้นการการกำกับติดตาม การกินยาของผู้ป่วย โดยมีพ่ีเลี้ยง (DOTS)แบบ มีคุณภาพ 

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

- การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานระดับพ้ืนที่ จำแนกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การค้นหา 
ผู้ป่วย/ความสำเร็จของการรักษา/การเสียชีวิต/การขาดยา/ความล้มเหลว/การติดเชื้อเอชไอวี/การรับยาโคไตรฯ/
การรับ ยาต้านไวรัส/การดำเนินงานวัณโรคดื้อยาหลายขนานและการประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรค  

- การประชุม ติดตาม ประเมินผลการดูแลรักษาวัณโรค  ประเมินตัวชี้วัดวัณโรค พร้อมนิเทศ ติดตาม 
ระบบสารสนเทศงาน วัณโรค โปรแกรม NTIP เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
(COVID 19 ) ซึ่งส่งผลกระทบ กระบวนการติดตาม งานวัณโรค  

- ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษา ส่วนใหญ่มีโรคแทรกซ้อน และเข้าสู่ ระบบการรักษาช้า เช่น เบาหวาน 
ถุง ลมโป่งพอง ติดเชื้อเอชไอวี ผู้สูงอายุ 

- ผู้ป่วยวัณโรคท่ีได้รับการรักษาที่บ้าน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนอาจต้องได้รับปัจจัยยังชีพ 
สนับสนุนการดูแลรักษาร่วมด้วย เพ่ือให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งยังไม่มีการประเมินและการสร้างแนวทางช่วยเหลือ
ดูแล ร่วมกัน  
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5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

- ทบทวนมาตรการ กระบวนการจัดการวัณโรคดื้อยาหลายขนาน   
- สถานบริการเน้นการดูแลผู้ป่วยโดยใช้กระบวนการ DOT   
- ควรมีการวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงที่พบผู้ป่วยวัณโรคในอัตราที่สูง เช่น ผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณ

โรค ดื้อยา ,แรงงานข้ามชาติ ผู้ต้องขังในเรือนจำ 
- กรณีผู้สัมผัสร่วมบ้านทุกราย(close contact) จะต้องดำเนินการเยี่ยมบ้านและติดตามมาตรวจ X-RAY

และ ควบคู่กับตรวจเสมหะ  
- ปัญหาเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้กิจกรรม ความคุ้มค่าในแต่ละกลุ่มเสี่ยง  เพ่ือให้พ้ืนที่ได้ใช้เป็น 

ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมในแต่ละกลุ่มเสี่ยง เช่น ค่าคัดกรอง ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจเสมหะ  
 
แผนงาน โครงการ ในปีงบประมาณ 2563 
➢ โครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคโนเรือนจำจังหวัดสตูลปีละ ครั้งคัดกรองโดยการเอ็กซเรย์ปอด การตรวจเสหะ  

การตรวจ genxpert  

➢ การประชุมทบทวนcase conferent....ในรายที่มีปัญหาร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
➢ ประชุม ติดตามงานวัณโรค  Dot meeting 

แผนงาน โครงการ ในปีงบประมาณ 2564 

➢ วางแผนปฏิบัติเช่นเดียวไตรมาส 1-2ของปีงบ 2563 
ความต่อเนื่องของแผนงาน โครงการ ในปีงบประมาณ 2562 - 2564 
➢ ข้อมูลผู้ป่วยจากโปรแกรม NTIP สามารถบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคล มีส่งต่อ การรักษา และ  

การติดตามการรักษา ถึง ระดับ รพสต  รพช  จังหวัด 
ปัญหาในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 – มี.ค.63) 

➢ ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษาส่วนใหญ่มีโรคแทรกซ้อนและเข้าสู้ระบบการรักษาช้า เช่น ถุงลมโป่งพอง, 
ติดเชื้อเอชไอวี ,ผู้สูงอายุ 
➢ การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงโดยเอกซเรย์ยังดำเนินการไม่ได้ตามเป้าเกิดความล่าช้า เนื่องจาก  

การระบาดของโรค COVID-19 
➢ กระบวนการรักษาล้มเหลว เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้รักษาด้วยวิธี DOT  
➢ การกำกับการกินยา DOT ไม่เข้มแข็งเกิดการล้มเหลวในการรักษา เกิดคนไข้ดื้อยาวัณโรคยังคงเป็นปัญหา 
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ความคิดเห็น  ในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – มี.ค.63 
➢ ควรมีการเร่งรัดการคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยให้เข้าสู้การวินิจฉัยทันเวลา 
➢ ติดตามกำกับการรักษาวัณโรคท่ีมีปัญหาอย่างเข้มข้น  
➢ กำกับ ติดตามและประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค โดยระบบข้อมูลที่มีคุณภาพกำกับติดตามการกินยา  

โดยผ่านทางกรุ๊ปไลน์หรือจดหมายอิเลคโทรนิค  
➢ การตรวจวินิจฉัย รักษา ด้วยวิธี DOT ให้เร็วขึ้น ต้องมีการเร่งรัด คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค  

ได้แก่ กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค กลุ่มผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง กลุ่มผู้ต้องขัง โดยเพ่ิมความครอบคลุมในการคัดกรองอย่างต่อเนื่อง  
➢ การจัด Dead Case Conferrence เพ่ือหาสาเหตุการเสียชีวิตของ ผู้ป่วยวัณโรคระหว่างรับการรักษา  

เน้นการกำกับติดตาม การกินยาของผู้ป่วย โดยมีพ่ีเลี้ยง (DOTS) แบบมีคุณภาพ และเฝ้าระวังอาการข้างเคียงของ
การกินยาวัณโรคอย่าง ต่อเนื่อง 

➢ มีการจัดการให้แก่ผุ้ป่วยรายบุคคล (TB Case Managers ) โดยทีมสหวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วย 
รักษาจนครบกำหนด 
 

   ผู้รายงาน    พว.มณีรัตน์ บญุแก้ว.. 
          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   

โทร..0867490371 
email……kaimaneerat2558@gmail.com 
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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) ผ่าตัดได้ เป้าได้ร้อยละ 89.65  (1 ต.ค.62 - 31 มี .ค.63) 
     1.2  ร้อยละผู้สูงอายุ  60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 85) การลงข้อมูล
การคัดกรองได้ร้อยละ 30.78 (1 ต.ค.62 - 31 มี .ค.63) 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 
 3.1.1 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 
(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 85) 

- ยังได้ตามเป้า 
3.1.2  ร้อยละผู้สูงอายุ  60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 85) 

 - ยังไม่ได้ตามเป้า  เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
หรือ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  (coronavirus disease starting in 2019)  จึงไม่สามารถรวมกลุ่ม 
เพ่ือท าการคัดกรองได้ 
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
3.2.1 ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน  

30 วัน โดยโปรแกรม  Vision 2020  

อ าเภอ 

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

ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 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 อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

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

≥ 85% 
ทั้งหมด 350 ตา 

เมืองสตูล 34 30 88.23 72 66 91.66 

ควนโดน 2 2 100 11 11 100 

ควนกาหลง 6 6 100 14 13 92.85 
ท่าแพ 6 5 83.33 11 10 90.9 

ละง ู 13 9 69.23 26 19 73.07 
ทุ่งหว้า 3 3 100 5 5 100 

มะนัง 2 2 100 6 6 100 

ภาพรวมจังหวัด 34 30 88.23 145 130 89.65 
ปัญหา/อุปสรรค  

- เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)  หรือ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  (coronavirus disease starting in 2019) 
 
 
 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบท่ี 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

SATUN   HOSPITAL 

 
3.2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุ  60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา  

อ าเภอ 

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 
 
 

 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 
A B ร้อยละ A B ร้อยละ 

ร้อยละของ
ผู้สูงอายุ  60 ปี
ขึ้นไป ได้รับการ
คัดกรองสายตา 

≥ 75% 

เมืองสตูล   13,909  1145 8.23 13,894 1,952 14.05 

ควนโดน    3,399  197 5.8 3,405 334 9.81 
ควนกาหลง     4,273  90 2.11 4,255 529 12.43 

ท่าแพ     3,358  72 2.14 3,350 407 12.15 
ละง ู     9,430  256 2.71 9,367 7,433 79.35 

ทุ่งหว้า     2,834  281 9.92 2,804 930 33.17 

มะนัง 1972 85 4.31 1,955 428 21.89 
ภาพรวมจังหวัด   39,175  2126 5.43 39,030 12,013 30.78 
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ปัญหาในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 – มี.ค.63) 
 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)  หรือ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่  

2019  (coronavirus disease starting in 2019) การคัดกรองผู้สูงอายุลดลง  เนื่องจาก อสม.ออกไปวัด
การมองเห็นผู้สูงอายุใน zone ที่รับผิดชอบ แต่งานช่วงนี้ต้องแสกนปรอทวัดไข้กลุ่มเสี่ยง พวกกักตัวต่าง ๆ 
ที่ส าคัญกว่า 

**** ในช่วง COVID-19 ยังไม่สามารถท าอะไรเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการคัดกรองผู้ป่วย  
ความคิดเห็นในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – มี.ค.63) 
 การท าการผ่าตัดตา  ปฏิบัติการตามปกติ แม้จะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา  

2019 (โควิด-19)  หรือ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  (coronavirus disease starting in 2019)ก็ตาม 
 การคัดกรองสายตา ควรหยุดไปก่อน  จนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา  

2019 (โควิด-19)  หรือ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  (coronavirus disease starting in 2019) จะ
คลี่คลายการรับ refer จากชุมชน 
 
 

         กัลยารัตน์  ชนะวรรณโณ 
              พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

                                          โทร 085-5874977 
E-mail kalyaratLee@gmail.com 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา ออโธปิดิกส ์
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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)   

ในโรงพยาบาล 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 

กระดูกหักซ้้า (Re fracture) ≤30 

2. สถานการณ์  
2.1 ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีกระดูกหักไม่ซับซ้อน ใน รพ.ตั้งแต่ M1-F3 ≥70 

จังหวัดสตูล โรงพยาบาลระดับ M2 ลงไปทั้งหมด 6 แห่ง และทุกแห่งสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยที่
มีภาวะกระดูกหักไม่ซับซ้อน (Non displaced fracture) ได้ โดยมีการจัดระบบให้สามารถขอค้าปรึกษาจาก
แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกของโรงพยาบาลสตูล ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีการส่งภาพ X-ray มาขอ
ค้าปรึกษาโดยการใช้แอพพลิเคชั่น Line มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่แพทย์ใช้ทุน ที่มาปฏิบัติงานที่รพ.สตูล 
ทุกรุ่น เพ่ือให้สามารถให้การรักษา Non displaced fracture ได้เมื่อไปปฏิบัติงานที่ รพช.  ซึ่งโดยภาพรวม
ของปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 62 และปีงบประมาณ 63 (ต.ค.62-มี.ค.63)  ร้อยละของการดูแลรักษา
ผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อน  ใน รพ.ตั้งแต่ M2 ลงไปเท่ากับ 86.36, 80.68 และ 85.59 ตามล้าดับ ซึ่งยังมี
โรงพยาบาลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดคือ โรงพยาบาลควนโดน และโรงพยาบาลควนการหลง คิดเป็น 63.64 
และ 50 ตามล้าดับ (ปีงบประมาณ 63) 

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

จังหวัดสตูลได้จัดตั้งทีม Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS) ขึ้น เมื่อวันที่ 27 
เมษายน พ.ศ.2561 เพ่ือรองรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและเพ่ือให้การด้าเนินงานพัฒนาระบบ 
บริการสุขภาพมีศักยภาพมากขึ้น  มีส่วนในการช่วยลดอัตราการตาย และอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของ 
ผู้ป่วยอายุ 50  ปี ขึ้นไป ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิด ไม่



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบท่ี 2  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

SATUN   HOSPITAL 

รุนแรง ทางโรงพยาบาลสตูลจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมโครงการ รู้ทันกันหักซ้้า Refracture Prevention; 
Fracture Liaison Service (FLS)  ในวันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นได้กลับมา 
จัดการประชุมอบรมเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สตูลและเจ้าหน้าที่ รพช. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ขึ้นในวันที่ 26 
กรกฎาคม พ.ศ.2561 และได้ลงมือปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2561 ถึงปัจจุบัน ซึ่งยังคงมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่องในแต่ละสหวิชาชีพเพ่ือให้คลอบคลุมการดูแลรักษาผู้ป่วยให้สมบูรณ์ที่สุด   

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

โรงพยาบาลสตูลได้รับความร่วมมือจากทีมสหวิชาชีพเพ่ือให้ผู้ป่วย Early surgery สามารถกลับไปใช้
ชีวิตประจ้าวันได้ปกติที่สุด แต่ยังพบอุปสรรคดังนี้ 1. ผู้ป่วย On ASA ไม่สามารถหยุดยาก่อนผ่าตัดตัดภายใน 72
ชม. ได้  2. ผู้ปว่ยมีโรคประจ้าตัวหลายอย่าง (High risk, comorbidity) ต้องมีการเตรียม Lab ให้พร้อมก่อน
ผ่าตัด 3. ผู้ป่วยและญาติรอตัดสินใจผ่าตัดนาน  ซึ่งโดยภาพรวมของปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 62 และ
ปีงบประมาณ 63 (ต.ค.62-มี.ค.63)  ผลตัวชีว้ัดคิดเป็นร้อยละ 21.43, 24.14 และ 31.25 ตามล้าดับ  

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

ตั้งแต่ท้าโครงการ FLS ถึงปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2562 พบผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหักซ้้า (Refracture) 
1 ราย มาด้วย Non complete fracture L- spine แพทย์ตรวจอาการพิจารณาท้ากายภาพบ้าบัด อาการดี
ขึ้นกลับบ้านได้ คิดเป็นร้อยละ 1.92 ส่วนในปีงบประมาณ 2563 ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหักซ้้า 
(Refracture) 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

3.1.1 ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีกระดูกหักไม่ซับซ้อน 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 
- มีระบบให้ค้าปรึกษา online ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายกับโรงพยาบาลชุมชน 
- มีระบบการส่งต่อท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในระดับต่้ากว่าและสูงกว่า M2 
- โรงพยาบาลแม่ข่ายสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ค้าปรึกษาทางระบบ online ระหว่าง 

โรงพยาบาลเรื่องการดูแลรักษาเบื้องต้น 
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน้ามาเป็นแนวทางการพัฒนา 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 
ทีมตอ 1 เขตสุขภาพ) 

โรงพยาบาลสตูลได้จัดตั้งทีม Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS) 
เมื่อ 27 เมษายน พ.ศ.2561 และยังคงมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง หากพบปัญหาที่ไม่
เข้าใจหรือไม่แน่ใจ ทางทีมจะปรึกษาทีม FLS Thailand โดยตรงผ่านช่องทาง Fan page “รู้ทันกันหักซ้้า 
Thailand FLS” ซึ่งโดยภาพรวมโครงการ FLS ถือว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องการเก็บข้อมูลและการด้าเนินการ 
แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องของการผ่าตัดให้ได้ภายใน 72 ชม. ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ยาก เพราะสาเหตุเกิดจาก
ตัวผู้ป่วยเอง ส้าหรับเรื่องของ Rehabilitation ถือว่าทีมกายบ้าบัดของโรงพยาบาลสตูลมีความเข้มแข็งมาก 
ท้ากายภาพบ้าบัดและให้ความรู้จนผู้ป่วยสามารถ Discharge กลับไปใช้ชีวิตประจ้าวันได้เร็ว และยังคงเฝ้า
ติดตามระวังภาวะกระดูกหักซ้้ากลับมา ด้วยทีม Home Health Care  

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 

ละงู 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 
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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 / ร้อยละ 
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 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

A B ร้อยละ A B ร้อยละ 

ร้อยละของการดูแล
รักษาผู้ป่วยที่มี
กระดูกหักไม่ซับซ้อน 
 ใน รพ.ตั้งแต่ M2 ลงไป  

70% 

เมือง - - - -  -  -  
ควนโดน 1 4 25.00 6 7 85.71 

ควนกาหลง 0 0 0.00 1 2 50.00 
ท่าแพ 12 15 80.00 11 14 78.57 

ละง ู 8 9 88.89 12 14 85.71 

ทุ่งหว้า 13 13 100.00 12 12 100.00 
มะนัง 5 5 100.00 14 16 87.50 

ภาพรวมจังหวัด 39 46 84.78 56 65 86.15 

ปัญหา/อุปสรรค   
- ระบบติดตามและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด ภายในจังหวัดล่าช้า 
- เก็บข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้สมบูรณ์  
- การบันทึก ICD10 ลงโปรแกรมจากแพทย์หรือเวชระเบียนที่รับผิดชอบมีการลงไม่ครบถ้วน หรือลง 

IDC10 ผิดพลาด มีผลให้การดึงข้อมูลจากโปรแกรมเพ่ือเก็บเป็นตัวชีวัดไม่มีประสิทธิผล 
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเองไม่ได้อยู่ในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยตรง 
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ข้อเสนอแนะ 
- เน้นย้้าเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบรวมรวมข้อมูลตัวชี้วัดส่งข้อมูลตามวัน เวลาที่ก้าหนด  
- 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 

ร้อยละโรงพยาบาลที่มีการจัดตั้งทีม 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 ธ.ค.62  1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 
A B C A B C 

ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม 
Refracture Prevention ใน
โรงพยาบาล ตั้งแตระดับM1 ขึ้น
ไป ท่ีมีแพทยออรโธปดิกสเพิ่มขึ้น 
ให้ได้อย่างน้อย  1 ที่มีต่อ 1 เขต
สุขภาพ (การจัดตง้ัทีม 
Refracture Prevention  
เพิ่มขึ้นใน โรงพยาบาลตั้งแต่
ระดับ M1 ข้ึนไป ที่มีแพทย์
ออโธปิดิกส์  ให้ได้อยา่งน้อย 1 
ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ) 

100% 

เมืองสตูล 
1 1 100 1 1 100 

ภาพรวมจังหวัด 1 1 100 1 1 100 
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3.2.3 ร้อยละของผู้ป่วย Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS)  ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ 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.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

A B ร้อยละ A B ร้อยละ 

ร้อยละของผู้ป่วย Refracture Prevention; Fracture Liaison Service 
(FLS)  ที่มีภาวะกระดูกหักซ้้า (Refracture) 

ร้อยละ <30 เมืองสตูล 0 11 0.00 0 17 0.00 

เมืองสตูล 0 11 0.00 0 17 0.00 
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3.2.4 ร้อยละของผู้ป่วย fracture around hip ทีม่ีอายุมากกว่า 50 ปี ที่ได้รับการผ่าตัด (Fast track surgery) ในโรงพยาบาล A,S,M1   

อ าเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วย Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS) ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากได้รับการรักษาใน
โรงพยาบาล (Early surgery) 

หรือ 
ร้อยละของผู้ป่วย fracture around hip ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ที่ได้รับการผ่าตัด (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 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

 1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 
A B ร้อยละ A B ร้อยละ 

ร้อยละของผู้ป่วย Refracture Prevention; Fracture Liaison 
Service (FLS) ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลังจาก
ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery) หรือร้อยละของ
ผู้ป่วย fracture around hip ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ที่ได้รับการ
ผ่าตัด (Fast track surgery) ในโรงพยาบาล A,S,M1   

30% 

เมืองสตูล 2 6 33.33 3 10 30.00 

ภาพรวมจังหวัด 2 6 33.33 3 10 30.00 
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ปัญหา/อุปสรรค   
 - MBD ในผู้ป่วยโครงการ FLS ไม่สามารถท้าได้ทุกราย สืบเนื่องจากสิทธิ์การรักษาท่ีไม่คลอบคลุม 
 - แพทย์ไม่ประเมิน Frax Score  

- บุคลากรแต่ละสาขาไม่ลงข้อมูลหรือลงข้อมูลไม่ Complete   
ข้อเสนอแนะ 

- เน้นย้้าพยาบาลตึกตรวจสอบความพร้อมของแฟ้มระเบียนก่อนส่งคืนให้เวชระเบียน และหากพบว่า
แฟ้มระเบียนไหนไม่ Complete ให้แพทย์ที่ท้าการจ้าหน่าย Complete ให้ หรือหากแพทย์ไม่มีเวลา ณ 
ขณะนั้น พยาบาลตึกจะส่งต่อข้อมูลมายัง FLS Nurse เพ่ือยืมแฟ้มระเบียนมาให้แพทย์เจ้าของไข้ Complete 
อีกครั้ง- 
 
ปัญหาในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 – มี.ค.63) 
 การท้างานโดยมีหลายๆ สหวิชาชีพเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องท้าให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจ้าวัน 

ได้เร็ว โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือภาวะกระดูกหักซ้้ากลับมา นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่หากบางสหวิชาชีพไม่ 
Action ก็จะท้าให้สหวิชาชีพอ่ืนๆ นั้นต้องรับภาระหนักขึ้นกว่าเดิม ผู้ป่วยไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุด เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย 
และท้าให้ความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะกลับมาด้วยเรื่องภาวะกระดูกหักซ้้า 
อีกครั้งนั้นเป็นเรื่องท่ีใกล้ตัวมาก  
 Underlying ผู้ป่วยเองที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ภายใน 72 ชม. จึงท้าให้ตัวชี้วัดในอีก 6 เดือน ก่อนสิ้น 

ปีงบประมาณ 63 นั้น อาจท้าให้ไม่ผ่านตัวขี้วัดหากคิดท้ังปีงบประมาณ  ซึ่งนับว่ายากในการแก้ปัญหานี้ 
 โรงพยาบาลสตูลได้รับความร่วมมือจากทีมสหวิชาชีพ  เพื่อให้ผู้ป่วย Early surgery สามารถ 

กลับไปใช้ชีวิตประจ้าวันได้ ปกติท่ีสุด แต่ยังพบอุปสรรคดังนี้  
      1. ผู้ป่วย On ASA ไม่สามารถหยุดยาก่อนผ่าตัดตัดภายใน 72ชม. ได้   
      2. ผู้ป่วยมีโรคประจ้าตัวหลายอย่าง (High risk, comorbidity) ต้องมีการเตรียม Lab ให้พร้อมก่อนผ่าตัด  
      3. ผู้ป่วยและญาติรอตัดสินใจผ่าตัดนาน 
 

 
            ผู้รายงาน พว.ดนัย นราจร 

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

 

mailto:narajorn@hotmail.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 มีนาคม .63) 

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) 
0.33  

(1/300) 
0 
 

154 
 

0 
 

ภาพรวมจังหวัด 0 0 
(0/286) 

0.33 
(1/300) 

0 
 

154 
 

0 
 

อำเภอ 

อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
(เป้าหมาย ≥  0.9: 100) 

ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 (1 ตุลาคม 62 –  31 มีนาคม 63) 

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) 

0 
 

154 
 

0 
 

ภาพรวมจังหวัด 0 0 
(0/286) 

0.33 
(1/300) 

0 
 

154 
 

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/ปัจจัยท่ีทำให้การดำเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค ์
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

- การรับรู้ข้อมูลการบริจาคอวัยวะและดวงตายังมี
ข้อจำกัด และขาดประสิทธิภาพ 

- วางระบบการให้ข้อมูลการรักษาและการพยากรณ์โรคแก่ผู้ป่วยและญาติ 

การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสาขา ปีงบประมาณ 2563 
➢ สาขาที่เก่ียวข้อง คือ สาขาศัลยกรรม ,สาขา ออร์โธปิดิกร์ ซ่ึงแต่ละสาขาให้ความร่วมมือ 

ในการสื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติแต่อาจจะไม่ครอบคลุมทุกราย 
ปัญหาในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 – มี.ค.63) 

➢ ผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมองส่วนใหญ่ส่งต่อไปรับการรักษาที่อ่ืน ดังนั้นกลุ่มผู้ป่วยที่จะขอรับบริจาคจึงมีน้อย  
➢ โรงพยาบาลสตูลยังไม่มีแพทย์ศัลยศาสตร์ประสาท  

           วาสนา      ขจรเจริญกุล 
       พยาบาลชำนาญการพเิศษ 

     โทร. 0816092658 E-mail wassana.nurse18@gmail.com 

mailto:wassana.nurse18@gmail.com


 

 

 

 
 

 
 

 

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

สาขา การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid Medication  ในผู้ป่วย 

ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 40) การประเมินการการดำเนินการที่แสดงถึงคุณภาพการบริการ 
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), กลุ ่ม 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  
ต.ค. 62 ถึง มี.ค 63 จำนวน 147 ราย ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง และได้รับยาจัดการอาการปวดและ
อาการรบกวนอ่ืน ได้แก่ เหนื่อยหอบ จำนวน 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.29 ในผู้ป่วยมะเร็งจำนวน 69 ราย ได้รับ 
Strong Opioid จำนวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.65 ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด ผู้ป่วยอีก 3 กลุ่มโรคส่วนใหญ่
ใช้ Strong Opioid เมื่อเข้าสู่ dying phase  

2.2 บุคลากรที่สามารถสั่งใช้ยา จ่ายยา และบริหารยา Opioids (จำนวน) มี PC Essential drugs list  
กลุ่ม Opioids  

บุคลากรที่สามารถสั่งใช้ยา คือ แพทย์ผู้รับผิดชอบงาน palliative care ผ่านการอบรมการดูแลแบบ
ประคับประคอง รวมทั้งแพทย์ทุกคนก่อนสั่งใช้ยามีการปรึกษาแพทย์ palliative e care มีแพทย์ที่ผ่านการอบรม
มีความรู้สั่งใช้ยาในจังหวัดจำนวน 9 คน เภสัชกรผ่านการอบรมทุก ร.พ จำนวน 7 คน พยาบาลผู้รับผิดชอบ
ดูแลผู้ป่วยบริหารยาได้ทุกคน 
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PC Essential drugs list กลุ ่ม 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  
โรงพยาบาลสตูล และ รพ.ละงู มี strong opioid long acting จึงได้จัดให้มีระบบยืมยาและการนัดติดตามสั่ง
จ่ายยาจากโรงพยาบาลสตูล 

2.3 มีระบบการวินิจฉัยและการให้บริการประคับประคอง (Z51.5) ให้ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคที่มีข้อบ่งชี้  
มีระบบการวินิจฉัยและส่งปรึกษางานให้บริการดูแลแบบประคับประคองที่แผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วย 

ในชุมชมมีการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 3 กลุ่มวัย ได้รับการดูแลโดยทีม 
PC จนกระทั่งเสียชีวิตทั้งใน รพ. และที่บ้าน ปี 2563 (ตค. 62 – มีค. 63) มีผู้ป่วยจำนวน 147 ราย แบ่งเป็น 
กลุ่มโรคมะเร็ง (C00-C96) จำนวน 69 ราย กลุ่ม Stroke (I60-I69) จำนวน 28 ราย กลุ่มบำบัดทดแทนไต ฟอก
ไตและล้างไต (ICD9-CM 3995 และ 5498) จำนวน 22 ราย กลุ ่ม COPD (J44) และ Congenital Heart 
Failure (I50) จำนวน 16 ราย กลุ่มผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิง (R54)  จำนวน 9 ราย และผู้ป่วยกลุ่มอายุ (0-15 ปี) 
จำนวน 1 ราย ทั้งหมดได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 

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

ถึง มี.ค 63 จำนวน 147 ราย ได้รับการดูแลตามกระบวนการดูแลแบบประคับประคอง มีการทำ Advance Care 
Planning (ACP) เป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน 123 รายคิดเป็นร้อยละ 83.67 มีผู้ป่วยและครอบครัว อีกจำนวน
ที่ไม่ขอตัดสินใจวางแผนดูแลล่วงหน้า แต่ตัดสินใจเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง บางรายเสียชีวิตที่ รพ.และบางราย
เสียชีวิตที่บ้าน 

2.5 มีการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองต่อเนื่องท่ีบ้าน (ร้อยละ 60) 
พยาบาลผู้รับผิดชอบงาน palliative care ร่วมเยี่ยมและประสานข้อมูลกับทีมดูแลต่อเนื่องที่บ้าน    

ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบประคับประคองจำนวน 147 ราย ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านจำนวน 127 ราย คิด
เป็นร้อยละ 86.40 ผู ้ป่วยที ่ไม่ได้ติดตามดูแลต่อเนื ่องที ่บ้าน สาเหตุจากมีผู ้ป่วยจำนวนหนึ่งเสียชีว ิตที่
โรงพยาบาล และมีผู้ป่วยบางรายต้องการเสียชีวิตที่บ้านในช่วง dying phase ทำให้ติดตามเยี่ยมไม่ทัน และ
ช่วงสถานการณ์โควิด 19 ทำให้บางรายไม่ได้รับการเยี่ยมบ้าน 

2.6 เครือข่ายการดูแลประคับประคอง มีศูนย์อุปกรณ์การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และ/หรือใช้แพทย์แผนไทย 
ในการดูแลประคับประคอง (ไม่มี/มี) 

ทุกโรงพยาบาล มีเครือข่ายดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านและดูแลร่วมกันกับ รพ.สต. ผู้ป่วยบางรายส่งกลับ
ไปดูแลต่อเนื่องที่ รพช. มีการส่งต่อข้อมูลด้วยโปรแกรม COC และระบบให้คำปรึกษา ไม่มีศูนย์อุปกรณ์การ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้านเฉพาะของ palliative care หรือมีบางแห่งแต่อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่ขาดแคลน
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อุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่ เบาะลม เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ Syringe driver ทุก รพ.มีแพทย์แผน
ไทย มักใช้ยาสมุนไพรจัดการอาการรบกวน เช่น อาการไอ ท้องผูก 
 
3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 
3.1.1 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid Medication    

ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 40)  
หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) การเข้าถึงบริการ มีเกณฑ์ผู้ป่วยที่ควรได้รับการดูแล
แบบประคับประคองเป็นแบบประเมินผู้ป่วยใน การคัด
กรองในชุมชน มีระบบประสานการดูแลแบบเครือข่าย
ทั้งจังหวัด 

2.กำลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) บุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สหสาขาวิชาชีพ 
ผ่านการอบรม palliative care ระยะสั ้น ระยะยาว 
เฉพาะทางทุกป ี
แผนพัฒนาเจ้าหน้าที ่ รพ.สต. ให้มีศักยภาพในการ
ประเมินผู้ป่วยและส่งต่อข้อมูลปรึกษาดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
แผนพัฒนาศักยภาพหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล
ของบุคลากรในระดับ จังหวัด 

3.ระบบข้อมูลข ่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้าน
สุขภาพ (Health information system)  

พัฒนาระบบฐานข้อมูลการดูแลผู้ป่วย โปรแกรมการส่ง
ต่อเป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและ
เ ว ช ภ ั ณ ฑ ์ ท ี ่ จ ำ เ ป ็ น  (Access to essential 
medicine) 

การเข้าถึงการบรรเทาอาการปวดและการจัดการ
อาการต่าง ๆ ด้วย Strong opioids 
การใช้ syringe driver กับผู้ป่วยดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
คลังอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วย 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

งบประมาณอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ดูแลที่บ้าน 
รายรับจาก UC ในการดูแลที่บ้านของแต่ละ รพ. 

6 ภาวะผู้นำ ธรรมมาภิบาล  (Leadership) สนับสนุนการบริหารจัดการเวลาในการดูแลผู้ป่วยของ
บุคลากร 
มีระบบติดตามและเสริมขวัญกำลังใจแก่บุคลากร 
มีแนวทางกรณีที่ตัดสินใจยาก Dilemma 
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
3.2.1  บุคลากรที่สามารถสั่งใช้ยา จ่ายยา และบริหารยา Opioids ในการจัดการอาการปวด  

และ/ หรืออาการรบกวน ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย และมี PC Essential 
drugs list กลุ่ม Opioids 

อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2562 - 2563 
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน PC 

(จำนวน) 
strong opioid  

แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 
Short acting 

(มี/ไม่มี) 
Long acting 

(มี/ไม่มี) 
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 

ละงู 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 
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3.2.2 เครือข่ายการดูแลประคับประคองร่วมกับหน่วยงานราชการ หรือภาคประชาสังคม หรือ 
อาสาสมัครดูแลผู้ป่วย และอุปกรณ์การการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน และ/หรือแพทย์แผนไทยในการดูแลประคับประคอง    

อำเภอ 

ปีงบประมาณ 

2562  2563 (1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63) 

เครือข่ายการดูแล
ประคับประคอง  

(มี/ไม่มี) 

ศูนย์อุปกรณ์การ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

(มี/ไม่มี) 

ใช้แพทย์แผนไทยในการ
ดูแลประคับประคอง 

(มี/ไม่มี) 

เครือข่ายการดูแล
ประคับประคอง  

(มี/ไม่มี) 

ศูนย์อุปกรณ์การดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน 

(มี/ไม่มี) 

ใช้แพทย์แผนไทยในการ
ดูแลประคับประคอง 

(มี/ไม่มี) 

เมืองสตลู มี ม ี มี ม ี ม ี ม ี

ควนโดน มี ม ี มี ม ี ม ี ม ี
ควนกาหลง มี ม ี มี ม ี ม ี ม ี

ท่าแพ มี ม ี มี ม ี ม ี ม ี
ละง ู มี ม ี มี ม ี ม ี ม ี
ทุ่งหว้า มี ม ี มี ม ี ม ี ม ี
มะนัง มี ม ี มี ม ี ม ี ม ี
ภาพรวมจังหวัด มี 7 มี 7 มี 7 มี 7 มี 7 มี 7 
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3.2.3 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid 
Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 40)  
 

อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2562 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 2 
กลุ่มอายุ ที่ได้รับการวินิจฉัย

ระยะประคับประคอง (Z51.5) 
และ ได้รับการรักษาด้วย 

Strong Opioid  
(B) 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่ม
โรค 2 กลุ่มอายุ ที่ได้รับ

การวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง 

(Z51.5)  
(A) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ
การบรรเทาอาการปวดและ
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 
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 ปีงบประมาณ 2563 

อำเภอ 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่ม
โรค 2 กลุ่มอายุ ที่

ได้รับการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง 

(Z51.5)  
(A) 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่ม
โรค 2 กลุ่มอายุ ที่ได้รับ

การวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง 

(Z51.5) และ ได้รับการ
รักษาด้วย Strong 

Opioid  
(B) 

ร้อยละของผู้ป่วย
ที่ได้รับการ

บรรเทาอาการ
ปวดและจัดการ

อาการต่างๆ ด้วย 
Strong Opioid   
(B/A) X 100 

จำนวนผู้ป่วย 4 
กลุ่มโรค 2 กลุ่ม

อายุ ที่ได้รับ
การวินิจฉัย

ระยะ
ประคับประคอง 

(Z51.5)  
(A) 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่ม
โรค 2 กลุ่มอายุ ที่ได้รับ

การวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง 

(Z51.5) และ ได้รับการ
รักษาด้วย Strong 

Opioid  
(B) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการ
บรรเทาอาการปวดและ
จัดการอาการต่างๆ ด้วย 

Strong Opioid  
  

(B/A) X 100 

เมืองสตูล 23 15 65.21 42  30 76.19 
ควนโดน 6 3 50 13 5 20 

ควนกาหลง 10 4 40 20 7 40 
ท่าแพ 10 3 30 15 4 26.67 

ละงู 16 11 68.75 28 11 57.14 

ทุ่งหว้า 14 11 78.57 15 12 80 
มะนัง 11 1 9.1 14 1 6.67 

ภาพรวมจังหวัด 90 48 53.33 147 70 47.29 
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3.2.4 มีระบบการวินิจฉัยและการให้บริการ PC ให้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 4 กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ 
และได้รับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5) ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย 

 

อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2562 

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการและการวินิจฉัยระยะประคับประคอง Z515 ใน  
4 กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ ผลรวมจะเท่ากับ B 

โรคมะเร็ง 
(C00-
C96) 

Stroke 
(I60-I69) 

Dementia 
(F03) 

กลุ่มบำบัด
ทดแทนไต 
(CD9-CM 
3995 และ 

5498) 

COPD 
(J44)  
CHF 
(I50) 

ผู้สูงอายุ 
ในภาวะ
พึ่งพิง
(R54)   

 ผู้ป่วยเด็ก 
0-15 ปี 

 

เมืองสตูล 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 

ละงู 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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จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการและการวินิจฉัยระยะประคับประคอง Z515 ใน  

4 กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ ผลรวมจะเท่ากับ B 

อำเภอ 

ปีงบประมาณ  2563 

 1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

โรคมะเร็ง 
(C00-
C96) 

Stroke 
(I60-I69) 

Dementia 
(F03) 

กลุ่มบำบัด
ทดแทนไต 
(CD9-CM 
3995 และ 

5498) 

COPD 
(J44)  
CHF 
(I50) 

ผู้สูงอายุ 
ในภาวะ
พึ่งพิง
(R504)   

 ผู้ป่วยเด็ก 
0-15 ปี 

 

โรคมะเร็ง 
(C00-C96) 

Stroke 
(I60-I69) 

Dementia 
(F03) 

กลุ่มบำบัด
ทดแทนไต 
(CD9-CM 
3995 และ 

5498) 

COP
D 

(J44)  
CHF 
(I50) 

ผู้สูงอายุ 
ในภาวะ
พึ่งพิง
(R54)   

 ผู้ป่วยเด็ก 
0-15 ปี 

 

เมืองสตูล 12 1 6 1 0 0 13 2 6 1 0 0 
ควนโดน 3 1 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 

ควนกาหลง 4 1 4 0 0 0 8 0 2 1 0 0 

ท่าแพ 5 5 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 
ละงู 7 3 2 4 2 0 6 2 2 0 0 0 

ทุ่งหว้า 10 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
มะนัง 1 4 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 

ภาพรวจังหวัด 42 15 15 7 4 0 39 9 12 4 0 0 
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3.2.5 ทีม PC ได้ทำ Family Meeting และ Advance Care Planning (ACP) ร่วมกับผู ้ป่วยและ
ครอบครัว เป็นลายลักษณ์อักษร (ร้อยละ 60) 

 

อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2562 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 2 
กลุ่มอายุ ที่ได้รับการวินิจฉัย

ระยะประคับประคอง 
(Z51.5) และ มีการทำ 
(ACP) เป็นลายลักษณ์

อักษร 
(C1) 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่ม
โรค 2 กลุ่มอายุ ที่ได้รับ

การวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง 

(Z51.5)  
(A) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับการทำ Advance 
Care Planning (ACP) 
เป็นลายลักษณ์อักษร  

(C1/A) X 100 

เมืองสตูล 65 77 84.42 

ควนโดน 20 28 71.43 

ควนกาหลง 36 39 92.30 
ท่าแพ 14 15 93.33 

ละงู 53 67 79.10 

ทุ่งหว้า 17 29 58.62 
มะนัง 19 19 100 

ภาพรวมจังหวัด 224 274 81.75 
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 ปีงบประมาณ 2563 

อำเภอ 

 1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 2 
กลุ่มอายุ ที่ได้รับการ

วินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Z51.5) 
และ มีการทำ (ACP) เป็น

ลายลักษณ์อักษร 
(C1) 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่ม
โรค 2 กลุ ่มอายุ ที่ได้รับ

การวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง 

(Z51.5)  
 

(A) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับการทำ 

Advance Care 
Planning (ACP) 
เป็นลายลักษณ์

อักษร 
(C1/A) X 100 

จำนวนผู้ป่วย 4 
กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ 
ที่ได้รับการวินิจฉัย

ระยะประคับประคอง 
(Z51.5) และ มีการ
ทำ (ACP) เป็นลาย

ลักษณ์อักษร 
(C1) 

จำนวนผู้ป่วย 4 
กลุ่มโรค 2 กลุ่ มอา

ยุ ที่ได้รับการ
วินิจฉัยระยะ

ประคับประคอง 
(Z51.5)  

(A) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับการทำ 

Advance Care 
Planning (ACP) 
เป็นลายลักษณ์

อักษร 
(C1/A) X 100 

เมืองสตูล 7 13 53.84 25 42 59.50 
ควนโดน 5 6 83.33 11 13 84.60 

ควนกาหลง 7 10 70 20 20 100 
ท่าแพ 6 10 60 15 15 100 

ละงู 16 16 100 27 28 96.40 

ทุ่งหว้า 14 14 100 15 15 100 
มะนัง 7 11 63.63 10 14 71.40 

ภาพรวมจังหวัด 62 90 88.57 123 147 83.67 
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3.2.6 การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองต่อเนื่องท่ีบ้าน  

อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2562 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 2 กลุ่ม
อายุ ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะ

ประคับประคอง (Z51.5) และ มี
การดูแลแบบประคับประคอง

ต่อเนื่องท่ีบ้าน 
(C2) 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 
2 กลุ่มอายุ ที่ได้รับการ

วินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Z51.5)  

(A) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่มี
การดูแลผู้ป่วยแบบ

ประคับประคอง
ต่อเนื่องท่ีบ้าน 

 (C2/A) X 100 

เมืองสตูล 71 77 92.20 

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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 ปีงบประมาณ 2563 

อำเภอ 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 
2 กลุ่มอายุ ที่ได้รับการ

วินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Z51.5) 

และ มีการดูแลแบบ
ประคับประคองต่อเนื่อง

ที่บ้าน 
(C2) 

จำนวนผู้ป่วย 4 
กลุ่มโรค 2 กลุ่ม
อายุ ที่ได้รับการ
วินิจฉัยระยะ

ประคับประคอง 
(Z51.5)  

 
(A) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่มี
การดูแลผู้ป่วยแบบ

ประคับประคอง
ต่อเนื่องท่ีบ้าน 
 (C2/A) X 100 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 
2 กลุ่มอายุ ที่ได้รับการ

วินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Z51.5) 

และ มีการดูแลแบบ
ประคับประคองต่อเนื่อง

ที่บ้าน 
(C2) 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่ม
โรค 2 กลุ่มอายุ ที่
ได้รับการวินิจฉัย

ระยะประคับประคอง 
(Z51.5)  

(A) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่มี
การดูแลผู้ป่วยแบบ

ประคับประคอง
ต่อเนื่องท่ีบ้าน 
 (C2/A) X 100 

เมืองสตูล 12 13 92.30 39 42 92.80 

ควนโดน 6 6 100 13 13 100 
ควนกาหลง 6 10 60 13 20 65 

ท่าแพ 8 10 80 13 15 86.70 

ละงู 16 16 100 27 28 96.40 
ทุ่งหว้า 12 14 85.71 12 15 81.30 

มะนัง 8 11 72.72 10 14 71.40 
ภาพรวมจังหวัด 68 90 75.55 129 147 86.40 
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3 สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ 
ความสำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

- องค์ความรู้ของเครือข่าย รพช./ รพ.สต. ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  
- อุปกรณ์เครื่องมือใช้กับผู้ป่วยที่บ้านไม่เพียงพอ  
- essential strong opioids แต่ละ รพช. ไม่ครบ    

 
4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

เครื่องมืออุปกรณ์ใช้ที่บ้านไม่เพียงพอ งบประมาณอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ดูแล
ผู้ป่วยที่บ้าน 

ความรู้ของบุคลากรทุกคนที่ดูแลผู้ป่วยประคับประคอง  
เนื่องจากงบประมาณอบรมจำกัดผู้รับผิดชอบงานบางคน
ไม่ผ่านการอบรม 

หน่วยรับตรวจประสานหรือจัดให้มีการอบรม
ความรู้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

รพช.จัดให้มียา essential strong opioids ให้เพียงพอ นโยบายให้ รพ. ทุกระดับ มียาเพียงพอ 
 
5 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

- ทุก รพช.ควรจัดให้มียา strong opioids (long acting)  

- พยาบาลผู้รับผิดชอบงาน palliative care ควร full time เพ่ือติดตามดูแลผู้ป่วยรายกรณีได้ทันเวลา 

ประสานเชื่อมโยงเครือข่าย และปรับปรุงพัฒนางาน PC 

- ควรบรรจุหลักสูตรดูแลประคับประคองสอนนักเรียนแพทย์ นักเรียนพยาบาล 

การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสาขา ปีงบประมาณ 2563 
➢ สาขา Palliative care มีกลุ่มโรคเป้าหมายหลายโรค ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคไต โรคปอด 

และหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง แต่สาขาที่เก่ียวข้องพบปัญหามากท่ีสุด คือ สาขา ไต 
➢ สาขา ไต คือ ผู้ป่วยปฏิเสธการบำบัดทดแทนทางไต ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำให้ต้องดูแล  

แบบประคับประคอง บางครั้งผู้ป่วยและครอบครัวขอกลับไปรักษาฟอกไตฉุกเฉิน และผู้ป่วยมะเร็งบางราย
ผู้ป่วยและครอบครัวยังต้องการรักษาเต็มที่ยังยอมรับการดูแลแบบระยะท้ายไม่ได้ 
 
 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบท่ี 2  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

SATUN   HOSPITAL 

ปัญหาในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 – มี.ค.63) 
➢ ระบบการคัดกรองหรือการค้นหาผู้ป่วยแต่ละโรงพยาบาลในเครือข่ายมีความแตกต่างกัน 
➢ การระบาดของโรค Covid-19 มีผลกระทบต่อระบบติดตามดูแลเยี่ยมบ้าน และการกลับเข้ามา 

ตรวจรักษาตามนัด 
➢ ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่ต้องการเสียชีวิตที่บ้าน 
➢ แม้ระบบการคัดกรองในชุมชนจะไม่เข้มแข็ง เนื่องจากสภาวะการโรคโควิด 19 แต่ในผู้ป่วยที่ผ่าน 

กระบวนการดูแลแบบประคับประคองทุกราย มีเป้าหมายและจุดเน้นให้ติดตามดูแลต่อเนื่อง โดยติดตามเยี่ยม
และให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แทน และมีการเพ่ิมระบบปรึกษาในทีมดูแล รพจ./รพช./รพ.สต. ด้วยระบบไลน์ 
มีการยืมยา strong opioids ใช้ภายในจังหวัด 
➢ ผู้ป่วยระยะท้ายบางรายไม่มีความประสงค์จะเข้ารับการดูแลรักษาแบบประคับประคองด้วย เพราะยัง 

ยอมรับสภาวะโรคไม่ได้ ทำให้มีความทุกข์ทรมานทั้งผู้ป่วยและครอบครัว 
 

 ผู้รายงาน..นางเนตรนภา  เทพชนะ 
    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

     โทร  091-4615914  
E-mail nathnapa2551@yahoo.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 
         จังหวัดสตูล มีการเตรียมพร้อมเพ่ือเฝ้าระวัง และควบคุมโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยการเร่งรัดคัด
กรองกลุ่มเป้าหมายเพ่ือหากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยเพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยได้เข้าใจถึงวิธีการควบคุม
โรคโดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ไตรมาสแรกเพ่ือจะได้ด าเนินกิจกรรมการควบคุม การปรับปรับเปลี่ยน ในไตรมาส
ต่อไป  จากข้อมูล HDC วันที่ 7 มิถุนายน  2563 พบว่า จังหวัดสตูลมีอัตราการคัดกรองเบาหวานในประชากร
อายุ 35 ปีขึ้นไป ได้ร้อยละ โดยมีจ านวนเป้าหมายในการคัดกรองเบาหวาน 110,332 จ านวน  คน ได้รับการ
คัดกรอง  จ านวน  101,979คน เท่ากับร้อยละ92.43  อัตราการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 
35 ปีขึ้นไป จ านวนเป้าหมาย95,644 คน ได้รับการคัดกรอง จ านวน 88,671 คน เท่ากับร้อยละ 92.71 ซึ่งผล
การคัดกรอง ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนด คือ ร้อยละ 90   จ านวนและอัตราการผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง
จากปีงบประมาณที่ผ่านมา จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปี 2562 จาก ร้อยละ 1.46 เป็น ร้อยละ  1.03   มีการ
จัดอบรม นสค เพ่ือให้ความรู้ อสม . ในการติดตามกลุ่มเสี่ยง  อัตราการเกิดผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ 
จากการติดตาม จากกลุ่มเสี่ยง ใน ปี 2562 ลดลง  จากร้อยละ 5.47เป็น ร้อยละ 2.98   โดยมีการติดตามวัด
ความดันที่บ้าน เพ่ิมขึ้นจากปี 2562  จากร้อยละ  27.56 เป็นร้อยละ  78.62 มีการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
เพ่ือฟ้ืนฟูและเพ่ิงองค์ความรู้ เกี่ยวกับ แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง และจัดท า CPG 
การดูแลผู้ป่วย ทั้งจังหวัด เมื่อวันที่ 28-29  มกราคม 2563  จากการติดตามผลการปฏิบัติ ตามแนวทาง โดย
การติดตามระดับน้ าตาลสะสม  1 ครั้ง / ปี ในคลินิก NCD  ยังต่ ากว่า เกณฑ์ ที่ก าหนด  คือ มากกว่า ร้อยละ 
60 พบว่า การติดตาม ระดับน้ าตาลสะสม  ปี  2562/2563 คิดเป็นร้อยละ  62.32/58.87  เนื่องจากมีการ
ระบาด ของไวรัสโควิด -19  มีการปรับระบบบริการ ใน คลินิกNCD  ลดความแออัด  ในการมารับบริการ  
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.Service delivery - มีการปรับระบบบริการ ในช่วงสถานการณ์ การระบาด ของ

ไวรัสโควิด -19 โดยการ ส่งยาทางไปรษณีย์  และ การรับยา 
Re-med ในกลุ่ม well control   

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 โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการIT ระดับจังหวัด 
เพ่ือตรวจสอบ และ เป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูล 
- มีการจัดประชุม NCD board  เพ่ือ เคลียร์ข้อมูล ของแต่ละ
พ้ืนที่ มีการส่งต่อข้อมูลระหว่างเครือข่าย เพ่ือการตรวจสอบ 
และยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง  

4. Medication product vaccine and  
Technology 

มีเครื่อง Fundus camera  4 เครื่อง    
         -  รพ.สตูล  2 เครื่อง 
         - รพ.ละงู  1  เครื่อง 
         -  รพ.ท่าแพ   1  เครื่อง  
    เดือน มิถุนายน รพ.สตูล ได้รับบริจาคเครื่อง ABI จาก งบ
ประกันสังคม 

5. Financing : PPA ,งบ สปสช.  ประกันสังคม  
6. Leading / Governance NCD board จังหวัด มีการวางแผนและติดตาม 

7. Participation : การมีส่วนร่วมของเครือข่าย อสม  ในการวัดความดันที่บ้าน 
และการให้บริการ ในคลินิก NCD  clinic  
: การมีส่วนร่วม  ของภาคีเครือข่าย โดยการของบ กองทุน
ต าบล เพ่ือท าโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกลุ่มเสี่ยง  
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
      3.2.1  ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้  ≥40% 

อ าเภอ 

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 

 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ อ าเภอ 

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  

- การติดตาม ระดับน้ าตาลสะสม  1 ครั้ง /ปี ยั งท าได้ไม่ครอบคลุม โดยอัตราส่วน ของผู้ป่วย
เบาหวาน ใน รพ.สต  ซึ่งเป็นกลุ่ม well  control ยังท าได้น้อย  คิดเป็นร้อยละ  37.64 

- ยังขาดการติดตามระดับน้ าตาลสะสมซ้ า ในกลุ่มที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
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ข้อเสนอแนะ 
- เพ่ิมความครอบคลุมในการติดตามระดับ น้ าตาลสะสม  ใน รพ.สต. และ ควรใช้ ระดับน้ าตาลสะสม 

ในการประเมินการดูแลตนเอง ในผู้ป่วยเบาหวาน  มากกว่า การเจาะ น้ าตาลปลายนิ้ว  
3.2.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ≥50% 

อ าเภอ 

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 

 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63 
A B ร้อยละ 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงที่ควบคมุได้ 

≥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 การทานยาไม่สม่ าเสมอ    
- กลุ่ม poor control  ไม่ได้รับการท า HMBP ทุกราย เพ่ือปรับการรักษาที่เหมาะสม  

ข้อเสนอแนะ 
- คืนข้อมูลให้เครือข่าย ติดตามผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา อย่างต่อเนื่อง  
- ใช้ระบบการติดตาม ข้อมูลจาก อสม . ในการเยี่ยมบ้าน เพ่ือทราบ สถานะ ของผู้ป่วยที่ อสม รับผิดชอบ  

 
3.2.3 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ ร้อยละ 80 

อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (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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ตัวชี้วัด เกณฑ์ อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

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

A B ร้อยละ 
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับการ
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 
ปัญหา 
   - ขาดการลงข้อมูล แลปประจ าปี  ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด 19  
ข้อเสนอแนะ  
   - การลงข้อมูล แลปประจ าปี ให้ครอบคลุม 
3.1.4 สภาพบริการแต่ละเขตผ่านเกณฑ์ NCD clinic plus  
+6754120 

อ าเภอ 

สภาพบริการแต่ละเขตผ่านเกณฑ์ NCD clinic plus > 60% 

ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 (1 ตุลาคม 62 – 31 มกราคม 63) 
อัตรา/ร้อยละ อัตรา/ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล0 00556824103.8 41.8 

ยังไม่มีข้อมูล เนื่องจากอยู่ระหว่างการประเมิน 
และก าหนดส่งผลการประเมิน 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. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ 
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) (ภาพรวมของ สาขา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : DM HT) 

- โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นนโยบาย ของแต่ละอ าเภอ  เพ่ือการ
ขับเคลื่อน ในการพัฒนาการดูแล ประชาชน ให้ครอบคลุม ทุกกลุ่ม  
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (ภาพรวมของ สาขา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : DM HT)     
     -  ก าหนด การติดตาม แลปประจ าปี ให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด  
     -  การคืนข้อมูล เพ่ือการพัฒนา โดย system  manager 
6. ข้อเสนอแนะ (ภาพรวมของ สาขา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : DM HT) 

- สนับสนุนหลักสูตร การอบรม System manager  ให้กับผู้รับผิดชอบงาน ในระดับอ าเภอและ    
โรงพยาบาล 
     -   สนับสนุนหลักสูตร Case manager    Dm  /HT  ให้มีอย่างต่อเนื่อง  
     -    ควรมีการวิเคราะห์ ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  โดย System  manager ของแต่ละอ าเภอ 
     -   พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการตนเอง  การวางแผนจ าหน่าย 
7. นวัตกรรม  

- โปรแกรม  (ความ) ดัน  (เบา) หวาน แปลผลทันใจ  ของ  รพ.มะนัง  
- ถุงผ้า ใส่ยา กันลืม  ของ  รพ.ควนกาหลง ช่วยเพิ่มผลลัพธ์ การควบคุมความดันโลหิต  

 
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสาขา ปีงบประมาณ 2563 
 สาขาไต  สาขาตา  สาขาสุขภาพช่องปาก  ในการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน การดูแลต่อเนื่อง เมื่อเกิด 
ภาวะแทรกซ้อน   
 สาขา Stroke สาขา ACS เรื่องการเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วย ในเรื่อง  Fast Tract ,  
 Intermediate  care  การดูแลผู้ป่วยในชุมชน 
 การดูแลเชื่อมโยง Stroke กับ  ACS  ในประเด็นการคัดกรองผู้ป่วยที่มี high risk  CVD  risk และท า 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามปัจจัยเสี่ยง การให้ข้อมูลการเข้าถึง Stroke / ACS fast tract  โดยสื่อ
โปสเตอร์ที่คลินิก NCD สื่อวิดีโอ ระหว่างรอตรวจ  ตลอดจนการดูแลในชุมชน  การดูแล ผู้ป่วยติดเตียง โดย 
รพ.สต  และการส่งต่อ คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู   
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แผนงาน โครงการ ในปีงบประมาณ 2563 - 2564 
 โครงการค่ายอินสุลิน เมื่อ  15  ตุลาคม 2562  และ โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 

และความดันโลหิตสูงเครือข่ายจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 22-23  มกราคม 2563  ส่งผลให้มีการปรับปรุงแนวทาง 
และน าสู่การปฏิบัติทั้งเครือข่าย  
 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือความยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย   จัดใน 

ปีงบประมาณ 2564 
 
ความต่อเนื่องของแผนงาน โครงการ 
 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือความยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือ ของภาคีเครือข่าย วิเคราะห์ใน 

เชิงแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ  โดยเชื่อมโยงกับโครงการที่จัดไปแล้วในปีที่ผ่านมา คือ โครงการส่งเสริมป้องกัน
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  เพ่ือรณรงค์เคลียร์ฐานประชากร  ผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน  
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 และติดตามนัด ผู้ป่วยผิดนัด ให้เข้ารับการรักษา ในระบบ   
 รณรงค์เคลียร์ฐานประชากร  ผู้ป่วย ในโรงพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563  

ติดตามนัดผู้ป่วยผิดนัดให้เข้ารับการรักษาในระบบพัฒนาระบบบริการ ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส 
Covid -19  ( New Normal NCD  Clinic)  
 
ปัญหาในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 – มี.ค.63) 
 พฤติกรรมการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย ยังขาดความตระหนักในการดูแลตนเอง 
 การเพ่ิมข้ึนของผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่อง   
 ระบบการส่งต่อในเครือข่าย ผู้ป่วยปฏิเสธการส่งต่อ  
 การติดตามการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัด  ต่างประเทศ  
 การบริหารยาไม่สม่ าเสมอ และ ระบบ Drug  Reconcile ใน คลินิก DM/HT 
 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้  จะขึ้นอยู่กับการติดตาม ระดับน้ าตาลสะสม  

(HbA1C) จะขึ้นอยู่กับการติดตาม ระดับ น้ าตาลสะสม (  HbA1C ) โดยเป้าหมายต้องน้อยกว่า 7 %  การ 
ติดตาม ระดับน้ าตาลสะสมซ้ า หลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  จะส่งผลให้ตัวชี้วัด มีผลลัพธ์ เพ่ิมขึ้น แต่ใน  
รพ.สต.การติดตามแลปประจ าปี จะท า  1 ครั้ง / ปี จะน าข้อมูลทบทวน ใน PCT อายุรกรรม เพ่ือ จัดท า
แนวทางการเจาะ แลป  HbA1C ใน  รพ.สต. 
 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  คิดจากค่าความดันโลหิต  2  Visit สุดท้าย ต้องน้อยกว่า 140/90  

mmHg การวัดความดันที่ถูกต้อง และการวัดความดันซ้ า ในกรณีที่ผู้ป่วยมีค่าความดัน  visit สุดท้าย มากกว่า  
140/90 mmHg  การลงค่าความดันในข้อมูลให้เป็นค่าที่วัดซ้ า  อาจช่วยเพ่ิมผลลัพธ์ได้ นอกจากนี้ การให้
ผู้ป่วยท า  HMBP และน าค่าความดัน ที่ปกติท่ีบ้านมาลงข้อมูล (ในกรณีผู้ป่วย white  coat  hypertension )  
ก็สามารถเพ่ิมผลลัพธ์ได้ 
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 พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย ยังขาดความตระหนักในการดูแลตนเอง 
 การเพ่ิมข้ึนของผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่อง   
 จากการเก็บข้อมูล ยอดผู้ป่วยที่  Amputation พบผู้ป่วยที่ส่งมา จาก รพช.  เพ่ิมข้ึน มากกว่ายอด  

Amputation ในเขตอ าเภอเมือง   ตั้งแต่ ปี 60/61/62   ยอดเมือง /ยอด รพช  7/20 , 12/17,19/19  ควรวิ
เคราห์สาเหตุเพื่อวางแผนพัฒนาต่อไป 
 

อรอุมา      มากจังหวัด 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โทร. 086-9665994 
Email onumamakjangwat@gmail.com 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา ศัลยกรรม 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบท่ี 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

SATUN   HOSPITAL 

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 ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ  

ไส้ติ่งอักเสบเป็นโรคฉุกเฉินที่พบมาเป็นอันดับ 1  ของสาขาศัลยกรรม เฉลี่ย 37 รายต่อเดือน โดยรับ 
การส่งต่อจาก รพช. ร้อยละ 100 เนื่องจากไม่มีศัลยแพทย์  จากข้อมูลปี 63 (ต.ค.62-มี.ค.63) พบอัตราการ
แตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสแรก ร้อยละ 19.88  แยกเป็นแตกในเขตอ าเภอเมือง  ร้อยละ 
54.29   รพช.ร้อยละ 45.71  สาเหตุการแตก   

- Delay Presentation 10 ราย ร้อยละ 45.45   แยกอ าเภอเมืองร้อยละ 40    รพช.ร้อยละ 60 
- Miss Diagnosis 12 ราย ร้อยละ 54.55  แยก อ าเภอเมืองร้อยละ 58.33    รพช.ร้อยละ 41.66          

2.2 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ   
    จากข้อมูลไตรมาสที่สองของปี 63  พบการเสียชีวิตจากการปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ 1 ราย คิดเป็น 

ร้อยละ 1.19 ได้แก่ผู้ป่วยปวดท้องจากภาวะล าไส้เล็กส่วนต้นทะลุ  จากการทบทวนพบว่า   ผู้ป่วยมี multiple 
failure 

2.3 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน 
ข้อมูลไตรมาสที่สองของปี 63 มีข้อมูลผู้ป่วยตัดขาจากภาวะขาดเลือดที่ขา 1 ราย (พบในไตรมาสที่1)  

ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต  คิดเป็นร้อยละ 0   
2.4 ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วย ภาวะขาดเลือดที่ขา 

ข้อมูลผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขา ที่เข้ารับการรักษาใน รพ.สตูลไตรมาสที่สองของปี 63 พบเพียง 1 ราย  
(พบในไตรมาสที่1)  และได้รับการตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้า คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งสาเหตุการตัดขาใน
โรงพยาบาลสตูลร้อยละ 78.5 มาจาก Infection DM Foot  ร้อยละ 14.28  มาจาก Trauma และ 7.17 จาก
ภาวะขาดเลือดที่ขา ซึ่งจากการทบทวนผู้ป่วยมีภาวะโรคร่วม คือ CA LN และ HT 



การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบท่ี 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

SATUN   HOSPITAL 

    2.5 ร้อยละของการส่งต่อผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่ง (Appendectomy)ใน รพ. ตั้งแต่ M2 ลงไป  refer out 
ไป รพศ./ รพท.  
 ร้อยละของการส่งต่อผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่ง ใน รพ. ตั้งแต่ M2 ลงไป  refer out ไป รพ ศ./ รพท.    
ร้อยละ 100   

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

3.1.1 ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ  
หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) - . จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภาคประชาชนใน
เรื่องโรคไส้ติ่งอักเสบทั้งจังหวัด  โดยผ่านเสียงตามสาย
ชุมชน/ รพ.  จัดมุมส าหรับติดป้ายให้ความรู้ตามสถานที่
ส าคัญเช่น หน้าห้องฉุกเฉิน  ห้องตรวจโรค  หอผู้ป่วย 
รวมถึง  โรงเรียน  ชุมชน  
-ขยายการประเมิน Alvarado Score ในผู้ป่วย 
Abdominal pain ทุกรายที่ไม่ทราบสาเหตุชัดเจน เพ่ือ
ป้องกัน Miss Dx. 
-มีแนวทางในรายที่อาการไม่ชัด หรือ Alvarado score 

≤4 
1.คนที่บ้านอยู่ไกล ให้นอน รพ.สังเกตุ อาการ  
2. คนที่บ้านอยู่ใกล้ /สะดวกเดินทาง แนะน าอาการส าคัญ
ที่ผู้ป่วยต้องกลับมาพบแพทย์ /.มีระบบติดตามประเมิน
อาการผู้ป่วยหลังกลับไป Obs อาการท่ีบ้านทุกราย 
3.มีช่องทางสื่อสารสายด่วน แอพลิเคชั่นไลน์ 

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) - รพช. ไมม่ีศัลยแพทย์ 
- เพ่ิมสมรรถนะแพทย์จบใหม่ในการประเมิน Alvarado 
Score 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

- มี Line Group Service plane สาขาศัลยกรรมทั้ง
จังหวัด เพื่อประสานงานร่วมกัน 

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

- CT ,U/S ในผู้ป่วยเด็ก ที่อาการไม่แน่ชัด 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

-ตามสิทธิ 

6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership) -แผนนิเทศติดตามผลงานในพ้ืนที่ 
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3.1.2  ร้อยละของผู้ป่วยทีเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ  

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.ระบบบริการ  (Service delivery) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภาคประชาชนใน

เรื่องการปวดท้อง 5 ภาวะทั้งจังหวัด  โดยผ่านเสียง
ตามสายชุมชน  จัดมุมให้ความรู้ตามโรงเรียน  ชุมชน    

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) - เพ่ิมสมรรถนะแพทย์จบใหม่ในการประเมินผู้ป่วย 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health 
information system)  

- มี Line Group Service plane สาขาศัลยกรรมทั้ง
จังหวัด เพื่อประสานงานร่วมกัน 

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

- CT ,U/S ในราย ที่อาการไม่แน่ชัด 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

-ตามสิทธิ 

6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership) -แผนนิเทศติดตามผลงานในพ้ืนที่ 

  
3.1.3 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.ระบบบริการ  (Service delivery) NA 

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) - ขาดศัลยแพทย์สาขาหลอดเลือด 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health 
information system)  

NA 

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

NA 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

-ตามสิทธิ 

6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership) -แผนนิเทศติดตามผลงานในพ้ืนที ่
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3.1.4  ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วย ภาวะขาดเลือดที่ขา 
หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) NA 

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

NA 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 
(Access to essential medicine) 

NA 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ (Financing) -ตามสิทธิ 

6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership) -แผนนิเทศติดตามผลงานในพ้ืนท่ี 

 
3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

3.2.1 ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ  น้อยกว่า ร้อยละ 20 

อ าเภอ 

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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ตัวชี้วัด เกณฑ์ อ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ   

น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

เมืองสตูล 35 8 22.85 72 19 26.39 

ควนโดน 9 2 22.22 14 3 21.43 
ควนกาหลง 8 1 12.5 14 3 21.43 

ท่าแพ 10 0 0 27 2 7.41 

ละง ู 12 1 8.33 33 5 15.15 
ทุ่งหว้า 3 1 33.33 6 1 16.67 

มะนัง 4 0 0 10 2 20 

ภาพรวมจังหวัด 81 13 16.04 176 35 19.87 
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3.2.2 ร้อยละของผูป้่วยทีเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ อ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 

 1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.63 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ร้อยละของผู้ป่วยทีเสียชีวิตภายในโรงพยาบาล 
ของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 4 

เมืองสตูล 21 0 0 49 0 0 

ควนโดน 4 0 0 6 0 0 
ควนกาหลง 2 0 0 3 0 0 

ท่าแพ 1 0 0 8 0 0 

ละงู 4 0 0 9 1 20 
ทุ่งหว้า 3 0 0 5 0 0 

มะนัง 1 0 0 3 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 36 0 0 83 1 1.20 

อ าเภอ 

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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3.2.3 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน  
 

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 

 1 ต.ค.61 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.61 – 31 มี.ค.63 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิต
ภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วย
ภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน 

 
เมืองสตูล 0  0 0 0  0 0 
ภาพรวมจังหวัด 0 0 0 0  0 0 

 
 
 
 

อ าเภอ 

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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3.2.4 ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วย ภาวะขาดเลือดที่ขา 

อ าเภอ 

ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วย ภาวะขาดเลือดที่ขา  

ปีงบประมาณ 

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

เมืองสตูล NA NA 20 (2/10) 0 (0/0) 0 0 0.00 

ภาพรวมจังหวัด NA NA 20 (2/10) 0 (0/0) 0 0 0.00 
 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ อ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 

 1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วย 
ภาวะขาดเลือดที่ขา 

- เมืองสตูล 1 1 100 1 1 100 

ภาพรวมจังหวัด 1 1 100 1 1 100 
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3.2.5 ร้อยละของการส่งต่อผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่ง (Appendectomy) ใน รพ. ตั้งแต่ M2 ลงไป  refer out ไป รพศ./ รพท.  
 

อ าเภอ 

ร้อยละของการส่งต่อผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่ง (Appendectomy)  ใน รพ. ตั้งแต่ 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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ตัวชี้วัด เกณฑ์ อ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 

 1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค. 62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค. 63 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ร้อยละของการส่งต่อผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่ง (Appendectomy) 
ใน รพ. ตั้งแต่ M2 ลงไป  refer out ไป รพศ./ รพท. 

- เมืองสตูล 0 0 0 0 0 0 

ควนโดน 9 9 100 14 14 100 
ควนกาหลง 8 8 100 14 14 100 

ท่าแพ 10 10 100 27 27 100 

ละงู 12 12 100 33 33 100 
ทุ่งหว้า 3 3 100 6 6 100 

มะนัง 4 4 100 10 10 100 

ภาพรวมจังหวัด 46 46 100 104 104 100 
4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

- ยังขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งจังหวัด 
5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

- จัดท าแผนการนิเทศชัดเจน 
- มีการทบทวนประเด็นปัญหาร่วมกันสม่ าเสมอ 
-.มีการรายงานผลงานย้อนกลับที่เป็นปัจจุบัน 

1.  

    ผู้รายงาน นางสุกัญญา   ยีอาร์ 
                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

           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.ส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศสม.ที่จัดบริการ สุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ  
1.2 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นท่ี   

2. สถานการณ์ 
พ้ืนที่จังหวัดสตูล ประกอบด้วย 7 อ าเภอ คือ เมือง ควนโดน ควนกาหลง ละงู ท่าแพ ทุ่งหว้า และ

มะนัง  ซึ่งมีเขตการปกครองรวม  575  ต าบล  4,279  หมู่บ้าน 150  เทศบาล  และ 1,371,512  หลังคา
เรือน ประชากรทั้งหมดจากข้อมูลประชากรกลางปี 2558 จากทะเบียนราษฎร์ จ านวน 312,138 คน 
(ประชากรจากระบบรายงาน HDC_ DBPOP  (สถานะ1 และ3 ) ปี 2560 จ านวน 276,538คน)  สถานบริการ
สาธารณสุขในจังหวัดสตูล มีโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 6  แห่ง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 55  แห่ง และศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)จ านวน 4 แห่ง  หน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดสตูล มีทันต
แพทย์ (รวมลาศึกษาต่อ) จ านวน 45 คน สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร 1: 6,937  ส่วนทันตาภิบาลมีจ านวน 
42 คน ปฏิบัติราชการในโรงพยาบาล จ านวน 16 คน และปฏิบัติใน รพ.สต. จ านวน 22 คน สัดส่วนทันตาภิ
บาลต่อประชากร 1: 7,432 

2.1 จ านวนประชากรทั้งหมด…312,138 …คนจ านวนประชากรสิทธิ์ UC 256,717 …คน 
(ใช้ข้อมูล ประชากรกลางปี ณ วันที่ 1 มิถุนายน 59 )        

2.2 หน่วยบริการสุขภาพช่องปาก 
จ านวนอ าเภอ 7   แห่ง จ านวน CUP' 7  แห่ง 
จ านวน ศสม. 4   แห่ง จ านวน รพ.สต. 55 แห่ง 
จ านวนคลินิกทันตกรรม 12  แห่ง รพ.เอกชน 0  แห่ง 

2.3.จ านวนทันตบุคลากรในจังหวัด  
2.3.1 จ านวนทันตแพทย์ทั้งหมด    45 คน สัดส่วนทันตแพทย์ 

ต่อประชากร 
1 : 6,937  คน 

                       ทพ.กสธ. 40 คน ทพ.รัฐอ่ืนๆ        0  คน 
                       ทพ.เอกชน 5 คน จ านวนทันตแพทย์ 

เฉพาะทาง 
   4  คน 
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               2.3.2 จ านวนทันตาภิบาลทั้งหมด    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      

                     ทันตาภิบาลต าแหน่งนักวิชาการ  …     14 คน 
 

  

                          นิยามของ “นวก.” คือ ทันตาภิบาลที่ได้รับการเปลีย่นต าแหน่งเป็นนกัวิชาการและยังท างาน
สุขภาพช่องปาก 

2.3.3 จ านวนผู้ช่วยทันตแพทย์ทั้งหมด 6  คน ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
(ในต าแหน่งจพง.ทันต) 

6  คน 

                       ลูกจ้างช่วยงานทันตกรรมในรพ.   14 คน ลูกจ้างช่วยงาน 
ทันตกรรมในรพ.สต. 

0 คน 

2.3.4 จ านวนช่างทันตกรรม 1 คน ร้ อ ย ล ะ ร พ .ส ต .ที่ มี
ลูกจ้างช่วยงาน   
ทันตกรรม 

   0 คน 

2.4 ความพร้อมในการให้บริการ ใน รพ.สต./ศสม. 
จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่มีทันต
บุคลากรประจ าและมีUnit 

17 แห่ง 
คิดเป็น 

ร้อยละ29.83 

จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่
มีทันตบุคลากรประจ า
และไม่มี หมุนเวียนจาก
ร พ . Unit +(  มี Unit 
บริจาค) 

5 แห่งคิดเป็น 
ร้อยละ8.77 

จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่มีทันต
บุคลากรหมุนเวียนและมUีnit 

7 แห่งคิดเป็น 
ร้อยละ12.28 

จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่
มีทันตบุคลากรหมุนเวียน
และไม่มีUnit 

12 แ ห่ ง คิ ด
เป็ น ร้ อ ย ล ะ
21.05 

จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่ไม่มีทันต
บุคลากรประจ าและมีUnit 

0 แห่ง 
 

จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่
ไม่มีทันตบุคลากรประจ า
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.ส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศสม.ที่จัดบริการ สุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ  
(จ านวน รพ.สต. และศสม. ≥ 60%) 
 

อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

ร้อยละของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศสม.ที่จัดบริการ สุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ  
(จ านวน 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 อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 
ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

A B ร้อยละ  
ร้อยละของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศสม. 
ที่จัดบริการ สุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 

จ านวน รพ.สต.
และศสม. ≥ 

60% 

เมืองสตูล 20 0 0 20 13 65 

ควนโดน 4 0 0 4 0 0 
ควนกาหลง 7 0 0 7 0 0 

ท่าแพ 6 0 0 6 3 50 

ละง ู 11 0 0 11 1 9.09 
ทุ่งหว้า 7 0 0 7 1 14.29 

มะนัง 4 0 0 4 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 59 0 0 59 18 30.51 
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3.2.2 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่  ≥ 35%) 

อ าเภอ 

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 อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 
ปีงบประมาณ 2563 

1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

A B ร้อยละ A B ร้อยละ 
อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของ
ประชาชนในพื้นท่ี   

จ านวน รพ.สต.
และศสม. ≥ 

60% 

เมืองสตูล 89,734 14,694 16.38 89,878 24,678 27.46 

ควนโดน 22,344 1,335 5.97 22,224 3,487 15.69 
ควนกาหลง 30,598 1,894 6.19 30,383 4,593 15.12 

ท่าแพ 24,342 3,001 12.33 24,149 6,162 25.52 

ละง ู 60,003 4,038 6.73 60,111 10,760 17.9 
ทุ่งหว้า 20,692 1,244 6.01 20,409 4,384 21.48 

มะนัง 15,951 1,075 6.74 15,891 2,635 16.58 

ภาพรวมจังหวัด 263,664  27,281  10.35 263,045 56,699 21.55 
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ปัญหา/อุปสรรค  
- มีการลงบันทึกข้อมูล/ส่งออกข้อมูล น้อยกว่าที่ปฏิบัติงานจริงเนื่องจาก  บุคลากรที่ลงข้อมูล ขาด 

ความรู้ความเข้าใจ ท าให้ไม่ลงบันทึกข้อมูล หรือลงข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และบางส่วนลงบันทึกข้อมูล  
ไม่ทันเวลา 

- การรายงานระบบข้อมูล(HDC) ไม่เป็นไปตามผลงานที่ปฏิบัติจริงส่งผลต่องบประมาณท่ีจะได้รับ 
น้อยลง ตามไปด้วย 

- ประชากรในพ้ืนที่มารับบริการทางทันตกรรมต่ ากว่าเป้าหมาย (โดยเฉพาะผู้ป่วยรายใหม่) 
- การกระจายทันตาภิบาล ครุภัณฑ์ไม่ครอบคลุมทุกรพ.สต 

4. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ 
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) (ภาพรวมของสาขา  สุขภาพช่องปาก) 

การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการจัดบริการ  
- ทันตาภิบาลยังไม่ครอบคลุมทุกรพ.สต 
- งานทันตสาธารณสุขไม่ใช่งานนโยบายหลักและไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วน  
- ประเด็นความเสี่ยงส าคัญ อยู่ที่ก าลังทันตบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถครอบคลุมการ 

ให้บริการ รวมถึงระบบข้อมูลที่ยังมีการลงบันทึกข้อมูล/ส่งออกข้อมูล น้อยกว่าที่ปฏิบัติงานจริง 
- การลงพ้ืนที่ ติดตามงาน ท าให้มองเห็นประเด็นที่เป็นปัจจัยความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค  

ให้ทีม service plan ระดับจังหวัดน าไปพัฒนาตามสิ่งที่พ้ืนที่เสนอ 
 
6. ข้อเสนอแนะ (ภาพรวมของสาขา  สุขภาพช่องปาก) 

- พัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการลงบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- พัฒนาตัวโปรแกรมให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยากซับซ้อน และมีความเชื่อมโยงกัน  
- ควรจัดแบ่งเวลาส าหรับการลงบันทึกข้อมูลหลังการปฏิบัติงาน และให้หน่วยบริการหมั่น

ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งออก ในระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพของจังหวัด (HDC) 
- ควรมีการนิเทศติดตามและช่วยแก้ไขปัญหา จากเขตและส่วนกลาง 
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 PAST PRESENT FUTURE 

การเคลือบหลุมร่องฟัน / Fluoride 4 – 12 ปี 
 

- รับเด็กมาท าฟันท่ี PCU รพสต. และ โรงพยาบาล(น ารถตู้จ านวน 
1 คันไปรับเด็กจ านวน 20 – 30 คน) 
 

 

- จัดหา Mobile Unit เพิ่มเตมิ เพื่อสามารถให้บริการไดม้ากขึ้น จ านวน 
2 ชุด 

- จัดหาเก้าอีส้นาม พร้อมโคมไฟ 2 ชุด 

- ฝึกผู้ช่วยตดิตั้ง Mobile Unit 

- ประสานโรงเรียนเกีย่วกับสถานท่ี ที่จะให้บริการทุกโรงเรยีนในอ าเภอ
เมือง จ านวน 50 โรง 

- คัดกรองผู้รบับริการ โดยใช้แบบกรองจากทันตแพทยสภา 

- วัดอุณหภมูิร่างกาย 

- ล้างมือเด็กนักเรียนด้วย waterless 

- บ้วนน้ ายาฆ่าเช้ือก่อนการท าหตัถการ 

- ส ารวจสถานท่ีแปรงฟัน ล้างมือของโรงเรียน 

- ปรับระบบการป้องกันการตดิเช้ือของบุคลากร ให้เหมาะส าหรับ
สถานการณ์ COVID-19 

- External Oral Suction ??? ตามจ านวน mobile unit 

- ปรับปรุงแบบฟอร์มขออนุญาตท าหัตการจากผู้ปกครอง 

- จัดหาHandpiece และ triple syringe เพื่อเปลีย่นทุกเคส เมื่อมี
จ านวนเพียงพอ 

การขูดหินน้ าลายใน ANC / กลุ่มผู้สูงอายุ - ท าทุกสถานท่ี ท่ีมี 
Unit ทันตกรรม 

- ปัจจุบันท าเฉพาะที่โรงพยาบาล - หาก รพสต./ PCU สามารถปรับระบบการระบายอากาศได้ จะปรับการ
ให้บริการเพิ่มเติม 

ทา Fluoride varnish 0-3ปี ทาในคลินิก Vaccine ของ รพสต. และ WCC ของ โรงพยาบาล 
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 PAST PRESENT FUTURE 

กลุ่มเบาหวาน ออกร่วมกับหน่วยเวชกรรม 
เรือนจ า - ถอนฟันเดือนละ 1 

ครั้ง 
- งดเนื่องจากสถานการณ์ 

COVID-19 
 

- ใช้ระบบคัดกรองเช่นเดยีวกับโรงพยาบาล 

- รอการตดิต่อจากเรือนจ าเมื่อมีความพร้อมให้บริการ 

*** หมายเหตุ: บุคลากรใส่อุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ surgical mask, face shield, ถุงมือ 

 
Topic Past Present Future(สิ่งที่ต้องการเพ่ิมเติม) 

Patient การคัดกรอง 
• คัดกรองในหน่วยงานทันตกรรม 

- ซักประวัต ิ

- วัดความดัน 

- Chief complaint 

- น้ าหนัก 

- ส่วนสูง 
 
 

การคัดกรอง 
• คัดกรองตามระบบโรงพยาบาล 

- ซักประวัติ วัดอณุหภมูิร่างกาย (ติด Sticker เมื่อผ่านการวัด
อุณหภูมริ่างกาย) 

- มีอาการเข้าข่าย PUI เข้าสู่ระบบคลินิก ARI 
• คัดกรองในหน่วยงานทันตกรรม 

- ซักประวัติอีกครั้ง หากเข้าข่าย PUI ส่งไปยังคลินิก ARI 

- วัดอุณหภมูิร่างกายซ้ า วัดความดนั 

- แบบคัดกรองผู้ป่วยของทันตแพทยสภา 
หมายเหตุ: ตามแบบฟอร์มแนบท้าย 

- ผู้ป่วยและผูต้ิดตามทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย (Mask) 
ขณะมารับบริการ 

ปรับระบบการคดักรองด้วยระบบ paperless 
(Routine) โดยยึดตามการคัดกรองในปัจจุบัน 

- ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอ่
ทางเดินหายใจ ใช้แบบคัดกรองทีม่ีการลง
ลายมือช่ือผูร้ับบริการ 
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Topic Past Present Future(สิ่งที่ต้องการเพ่ิมเติม) 

Environment ห้องท าหัตถการ 11 ห้อง 
(ทุกห้องใช้ท าหัตถการทุกประเภท) 
ห้อง 1: ห้องแยกเดี่ยว , ใช้ Isolated air,  
มีพัดลมระบายอากาศ (มี เพียงหน้าต่าง
ระบายออกสู่ทางเดินภายในอาคารเท่านั้น) 
 
 
 

จุดคัดกรอง พ้ืนที่บริการอื่น ๆ 

- ประตูทางเข้าคลินิกเปดิตลอดเวลา 
เพื่อลดการสัมผัสของมือ 

- จุดบริการแอลกอฮอล์ ตามแผนผัง 

- ฉากก้ันจุดซักประวัติ (ช่ัวคราว) : ท าจากท่อ PVC และ
พลาสติก 

- เว้นระยะ 1 เมตรหน้าจุดนดัผู้ป่วย (บริการ) 

- เว้นระยะเก้าอ้ีนั่ง 1 เมตร 

- เปิดประตูด้วยเท้า เพื่อลดการสัมผัสของมือ 

- ฉากก้ันจุดซักประวัติแบบถาวร: ฉากก้ัน acrylic 

- การท าความสะอาดพื้น ปรับเป็นหน้าท่ีของแม่บ้าน 

- การท าความสะอาดพื้นผิวในแต่ละห้องท าหัตถการ ปรับ
เป็นหน้าที่ของผู้ช่วย 

- ใช้ระบบ UV-C ในการฆ่าเชื้อหลังเลิกเวลาท างาน ในทุก
จุดที่ให้บริการ 

- แยกห้องท าหัตถการ มีตัวปล่อยอากาศ และระบบดดู
อากาศออกสู่ภายนอก ยกเว้นห้อง 1 

- แยก air supplier 

 ห้อง 2- 6: ห้องเชื่อมถึงกัน และใช้ Central 
air ร่ วมกัน , ไม่ มี พั ดลมระบายอากาศ  
(มีหน้าต่างระบายออกสู่ภายนอกอาคาร) 
ห้อง 7 – 8 : ห้องเช่ือมถึงกัน และใช้ air 
supplier ร่วมกัน, มีหน้าต่างระบายอากาศ
ออกสู่ภายนอกอาคาร, มีพัดลมระบาย
อากาศอยู่ท่ีห้อง 7 ด้านบน 
ห้อง ศ1 และ ศ2: ห้องเช่ือมถึงกัน แต่ใช้ 
Isolated air, มี พั ด ล ม ร ะ บ า ย อ า ก า ศ  
(มีหน้าต่างระบายออกสู่ภายนอกอาคาร) 

- มี poster ให้ความรู ้

- เปิดหน้าตา่งระบายอากาศก่อนเริม่ท างาน พักเที่ยง หลัง
เลิกงาน 

- เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดทุก 2 ชม. 
** ท าความสะอาดพื้นผิวทีค่นไข้มีโอกาสสัมผัส 
ห้องท าหัตถการ 
แบ่งการท าหัตถการเป็น  
หัตถการที่ฟุ้งกระจาย  
(ขูดหินน้ าลาย, อุดฟัน, รักษารากฟัน, ครอบฟัน, ผ่าฟันคุด) 

- ห้อง ศ1 ศ2 ศ3 และห้อง 7 

- วางต าแหน่งพัดลมดูดอากาศให้เหมาะสมส าหรับการ
ก าจัดเช้ือ 

- มีห้องแยกส าหรับท าหัตถการในกลุ่มเสี่ยง จ านวน 2 
ห้อง  
(ศ1, ศ2) – Negative Pressure? 

- เครื่องฟอกอากาศห้อง 1 เนื่องจากไม่สามารถท าระบบ
ระบายอากาศออกไปยังภายนอกได้ 
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Topic Past Present Future(สิ่งที่ต้องการเพ่ิมเติม) 

 ห้อง ศ 3: ห้องแยกเดี่ยว, ใช้ Isolated air, 
มีพัดลมระบายอากาศ (มีหน้าต่างระบาย
ออกสู่ภายนอกอาคาร) 
ห้อง X-ray: ห้องแยกเดี่ยว, ใช้ air 
supplier เฉพาะห้อง, มีพัดลมระบาย
อากาศ (ไม่มีหน้าต่างระบายออกสูภ่ายนอก
อาคาร),  
*** ปัจจุบันพัดลมระบายอากาศ มีไว้เพื่อ
การระบายความร้อน ซึ่งยังไม่ถูกตอ้งตาม
หลักการระบายเชื้อ 

หัตถการไม่ฟุ้งกระจาย  
(ตรวจ, ถอน, ติดตามผลต่าง ๆ, ตัดไหม, ปรับแต่งฟันปลอม) 

- ห้อง 1-6 
 
X ray: ท าความสะอาดพื้นผิวสัมผสัหลังให้บริการคนไข้แต่ละ
ราย 

 

Appointment ในเวลา 
ช่วงเช้า: OPD เช้า ไม่มีการแยกหัตถการฟุ้ง
กระจาย (อุดฟัน ขูดหินน ้าลาย ถอน) 

ในเวลา 
ช่วงเช้า: 
- OPD: หัตถการที่ไม่ฟุ้งกระจาย และฉุกเฉิน (อย่างน้อย 35 
คน) 
- ระบบนัด: หัตถการฟุ้งกระจาย (อุดฟัน ขูดหินปูน) (6 – 9 คน 
ต่อวัน เนื่องจากข้อจ้ากัดด้านห้องการให้บริการ) 

ในเวลา 
ช่วงเช้า:  
ถ้ากั นห้องเรียบร้อย และมีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ 
จะให้บริการทุกประเภท 

ช่วงบ่าย: ระบบนัดทั งหมด ช่วงบ่าย 
ระบบนัดทั้งหมด: งานหัตถการเฉพาะทาง ซึ่งยึดหลัก Social 
distance และเลื่อนงานบางประเภทออกไป เนื่องจากข้อจ้ากัด
ของห้องในการให้บริการ 

ช่วงบ่าย 
หากกั นห้องเรียบร้อย และมี ระบบระบายอากาศที่
เหมาะสม จะเป็นระบบนัด และกลับไปท้าหัตถการทุก
ประเภท 

นอกเวลา 
- ระบบนัดทั งหมด 

นอกเวลา 
- ปรับเวลานัดให้มีระยะห่างระหว่างผู้ป่วยมากขึ น เพื่อเพิ่มการ
ท้าความสะอาด 

นอกเวลา: ตามปัจจุบัน 
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Topic Past Present Future(สิ่งที่ต้องการเพ่ิมเติม) 

Operation 
 

Pre-operation 
ผู้ป่วย 

บ้วนน ้าก่อนท้าหัตถการ 

Pre-operation 
ผู้ป่วย 
ล้างมือด้วย Waterless 
อม กลั วน ้ายาบ้วนปาก ก่อนการรักษา  
- 0.12 % Chlorhexidine (60 วินาที) 
- 0.2 % Povidone iodine (เวลา 30 -60 วินาที)  

- จัดหากล่องท้าฟันปลอมเพิม่เตมิในครบทุกห้อง 
- เพิ่มก้าลังแรง High power Suction 

- External Oral Suction (EOS) 
- เปลี่ยนHandpiece และ triple syringe ทุก

เคส เมื่อมีจ้านวนเพียงพอ 

Intra-operation 
ใช้ Saliva ejector 

Intra-operation 
- ใช้ High power suction ร่วมกับ Saliva ejector 
* ระบบ suction เป็น air suction ท้าให้ความแรงใน 
การดูดลดลงเมื่อใช้ร่วมกัน 
- ใช้แผ่นยางกันน ้าลาย (Rubber dam) ในการอุดฟัน 
รักษารากฟัน 
- ปรับแต่งฟันปลอมภายในกล่อง (กล่อง D.I.Y.) 

Post-operation 
- 

Post-operation 
- ล้างมือด้วย Waterless 
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การแต่งกายของบุคคลากร ทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันต
แพทย์ 
- แมสผา่ตัด (Surgical mask) 
- เสื อกาวน์ (Gown) 
- หน้ากาก (Face shield) 
- หมวกคลุมผม (Hair net) 
- ถุงมือ (Disposable gloves) 
  
 

ทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ 
- แมสผา่ตัด (Surgical mask) + mask 

fitter/หน้ากาก N95 Mask (ในหัตถการ
ที่ฟุ้งกระจาย)  

- เสื อกาวน์ (Gown) + PPE/เสื อฝน 
- หน้ากาก (Face shield) 
- หมวกคลุมผม (Hair net) 
- ถุงมือ (Disposable gloves) 
- ถุงคลุมเท้า (Shoe cover, Leg cover) 
- แว่นครอบดวงตา (Goggle) 

ทันตแพทย์ และผู้ป่วยทันตแพทย์ (เพ่ิมเติมจากปัจจุบัน) 
- กาวน์กันน ้า 
- Hood กันน ้า 
 

เจ้าหน้าจุดซักประวัติ และจุดนัดผู้ป่วย  
- แว่นตาป้องกัน 
- Face Shield 
- Surgical Mask 
แม่บ้าน 
- Face Shield 
- แว่นตาป้องกัน 
- Surgical Mask 
- ถุงมือท้าความสะอาด 
- เสื อคลมุกันน ้า 
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IC - ท้าความสะอาดพื นด้วยน ้ายา
ถูพื นท่ัวไป 

เช็ดด้วยกระดาษฆ่าเชื อพื นผิว หรือผสมน ้ายา
เอง โดยท้าการเช็ดน ้าสบู่ และน ้าตามก่อนเช็ด
ด้วยสารเคมี ดังนี  

1. 0.28% Benzethonium chloride 
+ 17.2% Isopropyl alcohol 
(Caviwive) 

2. 0.5% Sodium Hypochlorite 

(เพิ่มเติมจากปัจจุบัน) 
เพิ่มปริมาณการใช้สารเคมีในการฆ่าเชื อ เนื่องจากเปิดห้องบริการ
มากขึ น 
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ภาพผนังระหว่างห้อง 7 และห้อง 8 ซึ่งมีการใช้แอร์ร่วมกัน  
แล้วมีพัดลมระบายอากาศเฉพาะห้อง 7 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพผนังระหว่างห้อง 2 ถึงห้อง 8 ซึ่งมีการใช้แอร์ร่วมกัน (Central Air)  

โดยดูดอากาศจากห้อง 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนังระหว่างห้อง 6 และห้อง 7 
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ระบบเครื่องปรับอากาศ และพัดลมดูดอากาศภายในห้อง X ray 
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ภาพอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลส าหรับงานทันตกรรม ตามทันตแพทยสภา 
 

 
ทพ.ไพบูลย์ แสงยืนยงพิพัฒน์ 

เบอร์โทร 089-4646208 
AEOMFS9169@hotmail.com 
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