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ค าน า 

 เอกสารฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข  

รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่ 4 – 5  กุมภาพันธ์ 2564 เสนอ นายแพทย์สุเทพ   เพชรมาก  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขตสุขภาพที่ 12 

 เนื้อหาเอกสารประกอบด้วย  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลสตูล  สถิติ
การให้บริการ ตามเขตบริการสุขภาพ (Service Plan) กระทรวงสาธารณสุข  รอบที่ 1/2564 

 ขอขอบคุณคณะท างาน Service Plan ทุกสาขา  กลุ่มงาน/ฝ่าย/หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลสตูลทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน  ท าให้เอกสารฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์  หากมีข้อบกพร่อง
ประการใด  ผู้จัดท ายินดีน้อมรับค าติชม  ตลอดจนข้อเสนอแนะ  เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสต่อไป 
 

                     ภรภัทร  มณีโชติ 
            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
คณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan) 
            กุมภาพันธ์ 2564 
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สารบัญ 

เรื่อง                     หน้า 
ข้อมูลทั่วไป           

บทสรุปผู้บริหาร              
 ประวัติโรงพยาบาลสตูล           
ข้อมูลสถิติการให้บริการ           
ผลการด าเนินงานตามเขตบริการสุขภาพ : Service Excellence ( Area & Function Base)  
Primary 

สาขา พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ      
NICS 
 สาขา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)              
 สาขา การบริบาลฟ้ืนฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care)    
 สาขา โรคไต (CKD)           

สาขา โรคมะเร็ง (CANCER)           
สาขา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (STROKE)   
สาขา โรคหัวใจ (STEMI)          

Service Plan 
สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (TRAUMA)          
สาขา แม่และเด็ก (High Risk  Pregnancy) 
สาขา อายุรกรรม (Sepsis)     
สาขา ทารกแรกเกิด (New Born)        
สาขา การใช้กัญชาทางการแพทย์ 

 สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช         
 สาขา สุขภาพช่องปาก         

สาขา ผ่าตัดวันเดียว (One Day Surgery)        
สาขา ตา           

 สาขา กุมารเวชกรรม           
 สาขา กระดูกและข้อ         
 สาขา ศัลยกรรม          
 สาขา ยาเสพติด          
 สาขา แพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน      
 สาขา การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ       
 สาขา พัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU&AMR)     
 สาขา การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)      
 สาขา TB  
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บทสรุปของผู้บริหาร (Executive summary) 
 

 โรงพยาบาลสตูลเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ที่มีจ านวนเตียงทั้งหมด 186 เตียง แต่จ านวนเตียงที่ให้บริการจริง 
(Active bed) ในปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – พ.ย.63) เท่ากับ 259 เตียง เมื่อพิจารณาจ านวนของผู้ป่วย
ที่มารับบริการทุกประเภท ระหว่างปีงบประมาณ 2563– 2564 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 
โดยในปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)  พบว่า จ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสตูล 
จ านวนทั้งสิ้น 51,803 ราย เป็นผู้ป่วยนอก จ านวน 44,932 ราย โดยโรงพยาบาลสตูลได้ด าเนินการพัฒนาใน
ส่วนของการให้บริการโดยเน้นด้านการรักษา และด้านการส่งเสริมการให้บริการในระดับปฐมภูมิ ณ คลินิกหมอครอบครัว 
(PCC: Primary Care Cluster) เปิดคลินิกพิเศษให้บริการนอกเวลา  พัฒนาระบบคิว (Kiosk) และ MOPH 
Connect เพ่ือลดปริมาณความแออัดของผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการในโรงพยาบาล และพัฒนาระบบ Paperless  
ส าหรับข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ  โรคของผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก (Out Patient Department)  
ในปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – ธ.ค.63) พบว่า 5 อันดับโรคที่มีผู้ป่วยมาท าการรักษามากที่สุด ได้แก่  
1. โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) 2. โรคความดันโลหิตสูง (Essential (primary) hypertension) 3. ท้องอืด 
อาหารไม่ย่อย (Dyspepsia) 4. โรคหวัดหรือไข้หวัด (Acute nasopharyngitis (common cold) 5. โรคหอบหืด 
(Asthma) เป็นต้น 

สถานการณ์ผู้ป่วยใน ระหว่างปีงบประมาณ 2561-2563 มีแนวโน้มไม่คงท่ี โดยในปีงบประมาณ 2564 
(ต.ค.63 – ธ.ค.63)  พบว่ามีจ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จ านวน 3,728 ราย  และตั้งแต่ปี 2558 
เป็นต้นมา โรงพยาบาลสตูลมีอัตราการครองเตียงเกิน 100 เปอร์เซ็นต์อย่างต่อเนื่อง ส าหรับจ านวนวันนอน
เฉลี่ย/คน อยู่ที่ 4 วัน เมื่อพิจารณาสถิติเกี่ยวกับโรคของผู้ป่วยที่เข้ามาท าการรักษาที่แผนกผู้ป่วยใน 
(In Patient Department) ในปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)  พบว่า 5 อันดับโรคที่มีผู้ป่วยเข้ารับ
การรักษามากที่สุด ได้แก่ 1. โรคปอดบวมไม่ระบุเชื้อต้นเหตุ (Pneumonia, organism unspecified) 2. โรคกระเพาะ
อาหารกับล าไส้อักเสบ และล าไส้ใหญ่อักเสบจากการติดเชื้อและจากสาเหตุที่ไม่ระบุละเอียด ( Diarrhoea 
and gastroenteritis of presumed infectious origin) 3. บาดเจ็บที่ศรีษะ (Intracranial injury) 
4. โรคต้อกระจกจากวัยชรา (Senile cataract 5. ไส้ติ่งอักเสบชนิดเฉียบพลัน (Acute appendicitis) เป็นต้น       

สถานการณ์การรับ-ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2564 (ปัจจุบัน) มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – ธ.ค.63) พบว่า มีผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อเฉลี่ย 
จ านวน 18 ราย/วัน และผู้ป่วยที่รับจากการส่งต่อของโรงพยาบาลชุมชนเฉลี่ย จ านวน 56 ราย/วัน  

สถานการณ์ของผู้ป่วยที่เสียชีวิต (Mortality) ในปีงบประมาณ 2560 – 2564 มีแนวโน้มสูงขึ้นไม่มาก 
ส่วนในปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)  มีอัตราผู้ป่วยเสียชีวิต ร้อยละ 1.45  ซึ่งโรคที่เป็นสาเหตุ
ของการเสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)  รองลงมาคือ โรคปอดบวม (Pneumonia) 
มะเร็ง (Malignant neoplasm) และโรคภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) นอกจากนี้ยังพบว่ารายงานโรค
ระบาดของโรงพยาบาลสตูลที่พบบ่อย ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง (Diarrhoea) และโรคไข้เลือดออก (dengue 
hemorrhagic fever)          
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ในส่วนของการให้บริการ โรงพยาบาลสตูลมีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี     
ด้านกระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
จังหวัดสตูล อย่างมีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุมและเท่าเทียมกัน ในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้านการส่งเสริม
ป้องกัน การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยมีการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ
ร่วมกันกับหน่วยบริการแต่ละระดับ ในพื้นที่  อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อการให้บริการระหว่างกันได้
ด้วยระบบส่งต่อ (Referral System) โดยโรงพยาบาลชุมชนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสตูล และ
จากโรงพยาบาลสตูลส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่ หรือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  

นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการแบบปฐมภูมิ โดยการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว เน้น 
การเยี่ยมบ้านทุกกลุ่มวัย มีการเชื่อมโยงระบบของข้อมูลด้วยโปรแกรม HosXP และโปรแกรม HDC พัฒนาระบบ
ส่งต่อ 1669 พร้อมทั้งเพ่ิมช่องทาง Green channel เชื่อมโยงไปยังแม่ข่าย และเปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา
เพ่ือให้การบริการด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น  
ตลอดจนพัฒนาระบบคิว (Kiosk) ในการให้บริการเพ่ือลดความแออัดของผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาบริเวณ
หน้าห้องตรวจ และพัฒนาระบบ Paperless 

การพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลสตูล พบว่าโรงพยาบาลสตูลมีการด าเนินการในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ โรงพยาบาลสตูลได้รับการรับรองมาตรฐาน HAL-Q เพ่ือการผลิตอาหารฮาลาล ได้รับโล่ห์
ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลมาตรฐานฮาลาลในกิจกรรมอาหารปลอดภัย และเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ
อาหารฮาลาล ระดับกระทรวงสาธารณสุข จนกระทั่งกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาการบริการ
ผู้ป่วยที่สอดคล้องและตรงตามบริบทของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาอิสลาม โรงพยาบาลสตูลได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (LA100) จากสมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้โรงพยาบาลสตูลได้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย 
ผ่านการประเมินมาตรฐาน Green & Clean Hospital โดยโรงพยาบาลสตูลได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบ
ด้าน Green & Clean Hospital ซึ่งมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานในโรงพยาบาล และในปี 2562 
โรงพยาบาลสตูลได้รับรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ และการบริหารความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น
ระดับประเทศ อันดับ 2  และ ปี 2563 โรงพยาบาลสตูลผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ครั้งที่ 3 (Re Accreditation) (Hospital Accreditation (HA))  

การบริหารจัดการระบบสุขภาพด้านประสิทธิภาพการเงินการคลัง ผลการประเมินภาวะวิกฤตทางการเงิน
พบว่า ปีงบประมาณ 2563 อยู่ที่ระดับ 2 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวทางในการเพ่ิมรายรับโดยการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพเชิงรุก มีการขยายการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย กายภาพบ าบัด การขึ้นทะเบียนบัตรทอง
เชิงรุก พัฒนาการเรียกเก็บเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลา มีการด าเนินการในเรื่องของการลด
รายจ่ายเกี่ยวกับ การลดต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โดยการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด ระดับเขต และมี
การสอบราคา นอกจากนี้ทุกกลุ่มงานมีการท า CQI เกี่ยวกับการลดรายจ่าย มีการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน
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เพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางของ Service Plan เพ่ือลดการส่งต่อผู้ป่วย พร้อมทั้งมีการประเมินและติดตาม
การเร่งรัดติดตามหนี้ทุกเดือน นอกจากนี้โรงพยาบาลสตูลได้มีการควบคุมรายจ่ายในส่วนของวัสดุทั่วไป 

 โดยมีการเปรียบเทียบราคาจากผู้จ าหน่ายหลายรายเพ่ือด าเนินการจัดซื้อวัสดุทั่วไปในราคาที่ถูกลง
และได้วัสดุที่มีคุณภาพ โดยการด าเนินงานมีแผนการควบคุมภายในประจ าปี 2564 ทั้ง 9 กระบวนงาน มีการ
จัดท าแผนเงินนอกงบประมาณเพ่ือควบคุมรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน มีการวิเคราะห์ ติดตาม และรายงาน
ผลการด าเนินงาน จากคณะกรรมการเศรษฐกิจโรงพยาบาล เพ่ือเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสตูล 

ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลสตูลได้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัย เพ่ือการรักษาที่สามารถควบคุมอาการของโรค
และภาวะของโรค เพ่ือให้การบริการด้านการใช้ยากัญชาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยเป็นไปตาม
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงจากการใช้สารสกัดกัญชาและ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ของประชาชนโรงพยาบาลสตูล มีนโยบายส าคัญและเร่งด่วน เพื่อให้การเข้าถึงการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ที่ปลอดภัย กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน จากการใช้ยาเคมีบ าบัด, กลุ่มผู้ป่วยโรคลมชัก,  
กลุ่มผู้ป่วยโรคปลอกประสาทอักเสบเรื้อรัง, กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากระบบประสาทส่วนกลาง และกลุ่ม
ผู้ป่วยที่ท าการรักษาแบบประคับประคอง โดยคลินิกเปิดรักษาเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน 

และจากสถานการณ์ Covid 19 ที่มีการระบาดทั่วโลก โรงพยาบาลสตูลได้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการรักษาผู้ป่วย โดยมีการจัดตั้งคลินิก ARI เพ่ือตรวจผู้ป่วยในรายที่เป็น PUI และมีการจัดตั้งจุดคัดกรอง
บริเวณหน้าทางเข้า OPD และ ER ตลอดจนจ ากัดพ้ืนที่ และเว้นระยะห่างในการให้บริการเพ่ือเป็นการลด
ความเสี่ยงในการสัมผัสโรคทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษา นอกจากนี้โรงพยาบาล
ได้เตรียมความพร้อมในส่วนของการดูแลผู้ป่วย Covid 19 โดยจัดท าห้องแยกโรค (ISOLATION ROOM) 
จ านวน 10 ห้อง  และหอผู้ป่วยแยกโรค (Cohort Ward)  ตลอดจนเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการป้องกัน
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งโรงพยาบาลสตูลได้ท าการรักษาผู้ป่วย Covid 19 จนหายและกลับบ้านได้ จ านวน 5 ราย 
ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลสตูลยังไม่พบผู้ป่วยที่เป็น Covid 19 มาท าการรักษา 

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่อนาคตสาธารณสุขไทย
ส าหรับปี 2564 ให้ความส าคัญ สูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ และโครงการเฉลิม
พระเกียรติ เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และได้ก าหนดจุดมุ่งเน้นที่ส าคัญในการ ด าเนินการ
ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกคนในประเทศไทย ใน 9 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 1.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
เข้มแข็ง  2.เศรษฐกิจสุขภาพ 3.สมุนไพร กัญชา กัญชง 4.สุขภาพดีวิถีใหม่ 5. COVID-19 6.หน่วยบริการ
ก้าวหน้า 7.ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ 8.ธรรมาภิบาล โปร่งใส 9.“กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแห่งความสุข”  
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แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข  จึงได้ก าหนดเป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่
มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน จังหวัดสตูล ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน งาน
สาธารณสุข โดยเฉพาะการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในจังหวัดสตูล ในรูปแบบของการพัฒนา
ระบบบริการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ( Primary Care) ทุติยภูมิ (Secondary Care) และตติยภูมิ (Tertiary Care) 
รวมทั้งการบริหารจัดการต่าง ๆ ลดความเหลื่อมล้ า ในการด าเนินการ  มีการพัฒนาศักยภาพของสถานบริการ
ในแต่ละระดับ   โดยเน้นที่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นปัญหา  เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้  การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดสตูล  ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของจังหวัด  
ทั้ง 23 สาขา ได้แก่ โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง  โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM HT) Stroke  อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
ทารกแรกเกิด  ไต  จักษุ  แม่และเด็ก (สูติกรรมและกุมารเวชกรรม) กระดูกและข้อ ศัลยกรรม อายุรกรรม 
สุขภาพจิตและจิตเวช ยาเสพติด สุขภาพช่องปาก  แพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน พัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ พัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล (RDU) การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) วัณโรค (TB) การดูแลผู้ป่วย
ระยะกลาง (Intermediate Care)  การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery)  และการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ในส่วนของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)              
จังหวัดสตูล ถือว่าประสบผลส าเร็จ และผลการด าเนินงานมีคุณภาพ แต่ยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นทั้งด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาก าลังคน 
และการพัฒนาด้านครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้แต่ละสาขาได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
จังหวัดสตูล จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานบริการ
แต่ละระดับสามารถจัดบริการที่ครอบคลุม ทั้งในด้านสาธารณสุข การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟู
สภาพ ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ ได้อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าได้และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ คือ เป็นที่พ่ึงทางสุขภาพของประชาชนจังหวัดสตูล  



 

การตรวจราชการและนิเทศงาน  รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

SATUN  HOSPITAL  

 

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 867 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 าบัด 
(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 เครื่องถ่ายภาพคลื่นความถี่สูง (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 าแหน่ง/วิชาชีพ 
FTEโครงสร้าง 

 ปฏิบตัิงาน

จริง 
ข้าราชการ 

พนักงาน
ราชการ 

 พกส 
 ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 
ประจ า ขั้น

สูง 
ขั้น
ต่ า 

ผู้อ านวยการ+รองแพทย์     2 2         
นายแพทย ์  72 56 55 43         

นายแพทย ์(แพทย์ใช้ทุน)  12 คน  12         
ทันตแพทย์   12 10 12 12         

เภสัชกร  25 21 22 21  1      
พยาบาลวิชาชีพ 315 250 281 269 1  11   
นักเทคนิคการแพทย์ / 17 14 14 11       

จพ.วิทยาศาสตร์ฯ 3         
นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 8 7 4 4         

นักกายภาพบ าบัด 19 15 10 10        
นักกิจกรรมบ าบัด 4 3 2 1   1  

จพ.เภสัชกรรม 20 16 14 13   1   
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)     1 1         
นักโภชนาการ/โภขนาการ 3 2 3 3        

นักสังคมสงเคราะห ์ 5 4 2 2         
นวก.สาธารณสุข (เวชสถิติ) / 10 8 2 2        
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 9        
นวก.สาธารณสุข /จพ.สาธารณสุข(ปฐมภูมิ) 24 20 15 15       
นวก.สาธารณสุข (สนับสนุน) 5 5 1 1         

ช่างทันตกรรม 1 1 1 1         
นักจิตวิทยาคลินิค/นักจติวิทยา 6 5 2  2       
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 ต าแหน่ง/วิชาชีพ 
FTEโครงสร้าง  ปฏิบัต ิ

งานจริง 
ข้าราชการ 

พนักงาน
ราชการ 

พกส 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 
ประจ า ขั้นสูง ขั้นต่ า 

นักจัดการงานท่ัวไป   3 2 4 3 1       

นักทรัพยากรบุคคล 4 3 5 2 3       
นายช่างเทคนิค   20 16 4 1 2 1     

จพ.การเงินและบัญชี  18 15 5   2 1 2   
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       

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 7 6 5  5       
นักประชาสัมพันธ์ 2 2 2   2       
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 2 3 

 
3       

แพทย์แผนไทย /   
6 4 

2 1   1 
 

  
จพ.สาธารณสุข (อายุรเวท) 3 3         

ช่างภาพการแพทย์ 1 1 1 1         
นิติกร 1 1 1   1       
นักวิชาการสถิต ิ 1 1 2 1 1        
ผู้ช่วยพยาบาล 52 42 27     27     
อื่นๆ     280 0 7 199 28 46 

รวม     828 471 33 231 47 46 

 
ลูกจ้างเหมาบริการ/รายวัน/รายคาบ       39      

รวมทั้งสิ้น     867      
 

ข้อมูล 4 ม.ค.64 
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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 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
- ส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (Health  Promotion  and Screening) 
- เชื่อมโยงเครือข่าย (Collaboration) 
- บริการด้วยหัวใจ (Service Mind) 
- ความเชี่ยวชาญในกลุ่มโรคที่ส าคัญตามสาขาหลัก 

เข็มมุ่ง / จุดเน้น ปีงบประมาณ 2564 
4 โรค 

- Sepsis ลดอัตราตาย 
- COPD ลดอัตรา Admit 
- มารดาและทารก : อัตราการเสียชีวิต  
- DM HT  อัตราการควบคุม DM,HT  
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2 P Safety 
 PATIENT 
 M : Drug Reconcile 
 P : reduction of  diagnosis  error 
 E : Triage 
 PERSONEL 
 I : Contact  Transmission (Sharp Injury) 

- ลดต้นทุนรายโรค 
- พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ (Node) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 ข้อมูลสถิติ 
 การให้บริการ 
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ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 – 2564 

รายการ จ านวน ปีงบ 2560 ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 
ปีงบ2564 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 
  ผู้รับบริการทุกประเภท คน 197,117  219,096   215,942   212,163         51,803  

  ครั้ง 318,042  347,433  342,344   328,508          88,746  
  ผู้รับบริการทุกประเภทเฉลี่ย/วัน ราย 1,298 1,430 1,409 1,346            1,504  
  ผู้ป่วยนอก คน 161,804  171,846  179,411   176,075         44,932  
  ครั้ง 261,963  275,685  282,566  261,222         68,674  

  ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย/วัน ราย 1,069 1,135 1,163 1,071            1,164  
  ผู้ป่วยใน [Admit] คน 19,608   20,149   20,999  18,421            3,635  

  ผู้ป่วยจ าหน่าย ทุกสิทธิ ์   20,834  21,295  21,381   19,154           3,728  

  จ านวนวันนอน รพ ทุกสิทธ์ิ วัน 87,796  87,108 89,385  77,776          15,790  
  จ านวนวันนอน เฉลี่ย/คน วัน 4.21  4.09 4.18 4.06             4.24  
  จ านวนผู้ป่วยนอน รพ.เฉลีย่/วัน คน 241  239 245 213              259  
  อัตราครองเตียง (186 เตียง)  % 129.32 128.31 131.66 114.25          139.17  
  อัตราผู้ป่วยนอก : ผู้ป่วยใน คน 13.36 13.68 13.46 13.80            13.29  
  จ านวนผู้ป่วยส่ง Refer คน 3,176  3,608  4,460   4,228            1,681  
  จ านวนผู้ป่วยรับ Refer คน 12,587  15,208  14,728  13,864            5,160  

  ส่ง Refer เฉลี่ย/วัน วัน 9  12 12  12                18  
  รับ Refer เฉลี่ย/วัน วัน 34  45 40 38                56  

  จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิต IPD คน 298  286 299 278  54 
  อัตราผู้ป่วยเสียชีวิต % 1.43  1.34 1.40 1.45  1.45 

  ค่า Sum AdjRw [ยกเว้นNฺB+NL]   20,760.60  20,435.28  20,291.83   21,828.9600    4,474.1600  
  ค่า CMI [ยกเว้นNฺB+NL]   1.1410  1.1092  1.1062  1.2716  1.3583 

  ค่า Sum AdjRw ทุกสิทธ์ิ   21,609.22  21,461.22  21,029.50   20,039.2100    4,521.4700  

  ค่า CMI ทุกสิทธ์ิ   1.0405  1.0262 0.9763 1.1332 1.2393 
  จ านวนวันท าการ (ต.ค.63-พย.63) วัน 245  243 243 244 39 
  จ านวนวันท้ังหมด (ต.ค.63-ธค.63) วัน 365  365 365 366 92 

 
 

** ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-ธ.ค.63)   
** ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-พ.ย.63)   
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ล าดับโรคผู้ป่วยในเสียชีวิตปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 - พ.ย.63) 

ล าดับ รหัสโรค ชื่อโรค จ านวนคน 

1 I600-I698 Stroke 11 

2 J12-J18 Pneumonia 8 

3 C00-d09 Malignant neoplasm 5 

4 I50 Hearth failure 2 

4 B20-B24 HIV 2 

4 N18 CKD 2 

4 I21 Acute myocardial infarction 2 

4 J44 Other chronic obstructive pulmonary disease 2 

5 A40-A41 septicaemia 1 

 
ล าดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 –พ.ย.63) 

ล าดับ รหัสโรค ชื่อโรค จ านวนคน 

1 J12-J18 Pneumonia, organism unspecified 204 

2 
A09 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed 

infectious origin 
97 

3 S00-S06 Intracranial injury 96 
4 H25 Senile cataract 95 

5 K35-K38 Acute appendicitis 78 

6 J44 Other chronic obstructive pulmonary disease 75 
7 I63 Cerebral infarction 73 

8 I21 Acute myocardial infarction 62 

9 J45-J46 Asthma 58 
10 J20 Acute bronchitis 54 

11 I50 Heart failure 39 

12 J00-J06 Acute upper respiratory,Acute Lower respiratory 34 

13 A90,A91,A97 Dengue fever 11 
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ล าดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 - พ.ย.63) 
 

ล าดับ รหัสโรค ชื่อโรค จ านวนคน 

1 J12-J18 Pneumonia, organism unspecified 204 

2 
A09 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed 

infectious origin 
97 

3 S00-S06 Intracranial injury 96 

4 H25 Senile cataract 95 

5 K35-K38 Acute appendicitis 78 
6 J44 Other chronic obstructive pulmonary disease 75 

7 I63 Cerebral infarction 73 

8 I21 Acute myocardial infarction 62 
9 J45-J46 Asthma 58 

10 J20 Acute bronchitis 54 

11 I50 Heart failure 39 
12 J00-J06 Acute upper respiratory,Acute Lower respiratory 34 

13 A90,A91,A97 Dengue fever 11 
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1 

ล าดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ล าดับ รหัสโรค โรค 
จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน   
(คน) 

ค่าใช้จ่ายรวม 
(บาท) 

ค่าใช้จ่าย   
(บาท/ครั้ง) 

ค่าใช้จ่าย   
(บาท/คน) 

1 I10 Essential (primary) hypertension 2,627 2,318 2,473,111.25 941.42 1,066.92 
2 E11-E14 diabetes mellitus 2,583 1,965 4,651,397.25 1,800.77 2,367.12 

3 K30,R10 Dyspepsia 1,634 1,372 1,028,684.05 629.55 749.77 

4 J00-J06 Acute nasopharyngitis [common cold] 1,601 1,508 339,571.45 212.10 225.18 

5 J45-J46 Asthma 1,262 841 1,204,167.30 954.17 1,431.83 

6 J20 Acute bronchitis 893 562 258,417.50 289.38 459.82 
7 B20-B24 HIV 681 512 2,992,852.25 4,394.79 5,845.41 

8 J44 Other chronic obstructive pulmonary 
disease 

659 388 1,407,495.25 2,135.80 3,627.57 

9 A09 Diarrhoea and gastroenteritis of 
presumed infectious origin 

391 364 88,403.50 226.10 242.87 

10 H26 Senile cataract 55 46 34,179.00 621.44 743.02 
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ข้อมูลระบาดวิทยาโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – ธ.ค.63) 

ล าดับ โรค 
รวมจ านวนทั้งหมด 

รวมจ านวนผู้ป่วย อัตราส่วนต่อแสน 

1 Diarrhoea 394 346.61 

2 Pneumonia 109 95.89 
3 Hand.foot and mouth disease 66 58.06 

4 Food Poisoning 47 41.35 

5 H.conjunctivitis 30 26.39 
6 S.T.D. total 16 14.08 

7 Chickenpox 11 9.68 

8 โรคติดต่อเพศสัมพันธุ์อ่ืนๆ 7 6.16 
9 Hepatitis B 3 2.64 

9 Hepatitis total 3 2.64 
9 Infuenza 3 2.64 

10 DHF .total 2 1.76 

11 chikungunya fever 1 0.88 
11 DHF 1 0.88 

11 Dengue fever 1 0.88 

11 หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก 1 0.88 
11 Syphilis 1 0.88 
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ล าดับโรคส่ง Refer ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2564 ( ต.ค.63 พ.ย.63)  

ล าดับ รหัสโรค จ านวนราย 
1 Acute subendocardial myocardial infarction 28 

2 Epilepsy, unspecified 6 

3 Cerebral infarction due to embolism of cerebral arteries 5 
4 Pneumonia 4 

4 Acute transmural myocardial infarction of anterior wall 4 
5 Abnormal findings on diagnostic imaging of lung 3 

6 Stroke 2 

6 Pyothorax without fistula 2 
6 Cerebral infarction 2 

6 HIV 2 

7 Acute myocardial infarction 1 
8 Congesttive heart failure 1 

8 Leptospirosis 1 
 

ล าดับโรคส่ง Refer ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2564 ( ต.ค.63 – ธ.ค..63) 

ล าดับ ชื่อโรค จ านวนราย 
1 Follow-up examination after surgery for other conditions 25 

2 Malignant neoplas of breast  21 
3 Non-Hodgkin lymphoma 18 

4 Systemic lupus erythematosus, 17 

5 Degeneration of macula and posterior pole  16 
6 Malignant neoplasm of thyroid gland 15 

6 Diabetes mellitus 15 

7 Thyrotoxicosis,  unspecified 14 
8 Epilepsy, unspecified 12 

8 Stroke 12 

9 Essential hypertenstion 7 
10 Cerebral infarction 5 
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ล าดับโรครับ Refer ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – พ.ย.63) 

ล าดับ รหัสโรค จ านวนราย 
1 Acute appendicitis 41 

2 Cerebral infarction, unspecified 22 

3 Pneumonia 15 
3 Fracture of the lower end of radius : closed 15 

4 Concussion without open intracranial wound 11 
5 Epilepsy 9 

5 Maternal care due to uterine scar from previous surgery 9 

5 Fracture of other finger : open 9 
6 
 

Follow-up care involving removal of fracture plate and 
other internal fixation 

8 

6 COPD 8 

7 Stroke 7 
 
 

ล าดับโรครับ Refer ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2564 ( ต.ค.63 – ธ.ค.63) 

     ล าดับ ชื่อโรค จ านวนราย 
1 Fracture follow-up care 186 

2 Stroke 71 

3 ต่อมลุกหมาก 63 
4 Thyrotoxicosis 54 

5 Type 2 diabetes mellitus ,with ophthalmic complication 52 
5 Surgical follow-up care 52 

6 Senile cataract 51 

7 Acute appendicitis 46 
8 Lump in breast ก้อนเต้านม 44 

9 Nontoxic single thyroid nodule 40 

9 Gonarthrosis 40 
10 Cerebral infarction 35 
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จ านวนผู้ป่วยใน แยกตามสิทธ ิปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-พ.ย.63) 

จ านวนผู้ป่วยนอก แยกตามสิทธ ิปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-ธ.ค.63) 

 

 

 

 

 

UC   2,736   

73.39 %   ข้าราชการ 480       

12.87 % 

ประกันสังคม 

173  4.64 % 
อื่นๆ 339 

9.09 % 

UC

ข้าราชการ 

ประกันสังคม 

อื่นๆ 

UC  39,389   

57.28%   

ข้าราชการ 20,819    

30.27%         

ประกันสังคม 
6,079 

8.84% 

อื่นๆ  2,480 

3.61% 

UC

ข้าราชการ 

ประกันสังคม 

อื่นๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเขตบริการสุขภาพ 

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

สาขา พัฒนาระบบบริการปฐมภมูิและสขุภาพอ าเภอ 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

 ร้อยละของอ ำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำคณุภำพชีวิตที่มคีุณภำพ 

2. สถานการณ์ 
จังหวัดสตูล โดยส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล ได้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำ คุณภำพชีวิต  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดย พชอ. ทุกอ ำเภอมีกำรแต่งตั้งค ำสั่งคณะกรรมกำรพัฒนำ คุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) 

ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ระดับอ ำเภอ พ.ศ. 2560 มีกำรด ำเนินงำนภำยใต้กล

ไกล พชอ. คือ ประชุมคัดเลือกประเด็นปัญหำที่ใช้กำร ขับเคลื่อนคุณภำพชีวิต อย่ำงน้อย จ ำนวน 2 ประเด็น และมีกำรก ำหนด

กลุ่มเปรำะบำงของแต่ละอ ำเภอ ดังนี้  

อ าเภอ ประเด็นปัญหา 2 ประเด็น ป้าหมายการดูแลกลุ่มเปราะบาง 
เมือง 1.รณรงคล์ด ละเลิก บุหรี ่

2.อำหำรปลอดภัย 
ผู้ที่ไดร้ับควันบุหรี่มือ 2 

ละง ู 1.ไข้เลือดออก 2.อุบัติเหตุจรำจร  
3.โรคควำมดัน เบำหวำน  
4.คุ้มครองผู้บริโภค 

กำรขอสิทธ์ิขั้นพื้นฐำนของกลุ่มชำติพันธ์ุ (ชำวเลเกำะบโุหลน 

ทุ่งหว้ำ 1.ขยะและสิ่งแวดล้อม 
2.อำหำรปลอดภัย 
3.สุขภำวะเด็กปฐมวัย 

1.ผู้ดุแลเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
2.อสม  3.ผู้เกี่ยวข้อง 

ท่ำแพ 1.ผู้สูงอำยุและผู้ป่วยติดเตียง 
2.กำรจัดกำรขยะ 

ผู้ป่วยตดิเตียง 

ควนโดน 1.สิ่งแวดล้อม ขยะ โฟม 
2.บุหรี ่

1.ผู้ป่วยติดเตียงยำกจน 
2.ผู้ป่วย/ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบทำงตรง/อ้อมจำกำรสูบบุหรี ่

ควนกำหลง 1.อำหำรปลอดภัย 
2.ครอบครัวอบอุ่นชุมขนน่ำอยู ่

กลุ่ม(NCD)กลุ่มติดบ้ำนติดเตียง 

มะนัง 1.หลักอำหำรปลอดภัย 
รองขยะสิ่งแวดล้อม 
2.กลุ่มเปรำะบำง  
3.ยำเสพตดิ สุนักจรจัด 

1.กลุ่มผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียง 
2.กลุ่มชำติพันธ์ุมำน ิ
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โดยได้รับกำรสนบัสนุนงบประมำณสูร่ะดับอ ำเภอจำกงบ สสส. และงบกำรด ำเนินงำนจำก ส ำนักปลดั โดยตรง มีกำรจัดท ำแผนกำร

ด ำเนินงำน จำกงบประมำณ ดังกล่ำว  

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

ตัวชี้วัด : ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์  

ปีงบฯ 64 
ผลการด าเนินงาน ปีงบฯ 64 

(ข้อมูล ณ 15  มกราคม 2564 ) 

2561 2562 2563 

ร้อยละ70
ของอ ำเภอ
ผ่ำนเกณฑ์

กำรประเมิน
กำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิต
ที่มีคุณภำพ 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา 
ระดับประเทศ เมืองสตูล 1 1 100 

N/A N/A N/A ควนโดน 1 1 100 

เขตสุขภำพที่ 12 ควนกำหลง 1 1 100 
N/A N/A N/A ท่ำแพ 1 1 100 

จังหวัดสตูล ละงู 1 1 100 

100 100 100 ทุ่งหว้ำ 1 1 100 

 
มะนัง 1 1 100 

ภาพรวม 7 7 100 
ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

4. การด าเนินงาน/แผนการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสตูล โดย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล ได้ก ำหนดให ้กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรยกระดับ 

สุขภำวะประชำชนเป็นนโยบำยส ำคัญภำยใต้กำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำ ระบบปฐมภูมิ โดยส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูลได้จัดท ำ

โครงกำรกำรในภำพรวม”โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับสุขภำวะประชำชนด้วยกลไกคณะกรรมกำร

พัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ(พชอ) จังหวัดสตูล ในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมประเด็นปัญหำของแต่ละอ ำเภอและกำรดูแลกลุ่มเปรำะบำง

ของแต่อ ำเภอ. และ มีกำรประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำนและใช้งบประมำณเป็นรำยไตรมำสและจัดอบรมให้ควำมรู้   ในกำรใช้ 

UCCARในกำรประเมินตนเอง 
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Small Success ผลการด าเนินงาน 
 

1.มีค ำสั่งคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับ

อ ำเภอที่เป็นปัจจุบัน 

 

1.อ.เมือง ค ำสั่งอ ำเภอเมืองสตูล ที่ 40/ 2562 
ลงวันที่ 17 มกรำคม 2562 
2.อ.ท่ำแพ ค ำสังอ ำเภอท่ำแพ ที่ 401/2562 
ลงวันที่ 6 ธันวำคม 2562                             
 3.อ.ควนโดน  ค ำสั่งอ ำเภอควนโดน ที่ 367/2561ลง
วันที่ 19 ธันวำคม 2561            
4.อ.ทุ่งหว้ำ ค ำสั่งอ ำเภอทุ่งหว้ำ ที่ 16/2562  ลงวันที่ 
21 มกรำคม 2562                           
 5.อ.มะนัง ค ำสังอ ำเภอมะนัง ที่ 257/2561 
ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2561 (รอนำยอ ำเภอใหม่ 
เนื่องจำกคนเดิมเกษียณอำยุรำชกำร)       
6.อ.ควนกำหลง ค ำสังอ ำเภอควนกำหลง ที่ 
242/2562 ลงวันที่ 6 กันยำยน 2562          
7.อ.ละงู ค ำสังอ ำเภอละงู ที่ 189/2562 
ลงวันที่ 3 ตุลำคม 2562 

2.มีกำรประชุมคัดเลือกประเด็นส ำคัญตำมบริบทของ

พ้ืนที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต อย่ำงน้อย 2 

ประเด็น เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำ 

1.อ.เมือง (เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคโควิด-19 ระบำด 
ยังไม่ได้จัดกำรประชุมทบทวนประเด็นปัญหำใหม่ในปี 
2564)                              
2.อ.ท่ำแพ ก ำหนดประชุมคณะกรรมกำร พชอ.เพ่ือ
คัดเลือกประเด็น วันที่ 18 มกรำคม 2564    
3.อ.ควนโดน ก ำหนดประชุมกรรมกำรพชอ. วันที่ 21 
มกรำคม 2564 
-ประชุมคณะอนุกรรมกำรระดับต ำบลและผู้เกี่ยวข้อง 
ครั้งที่ 1/64 วันที่ 7-8 มกรำคม 2564 -ประเด็น
(1).บุหรี่ (2).สิ่งแวดล้อม ขยะ  
4.อ.ทุ่งหว้ำ -ประชุมผู้เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรสุข
ภำวะเด็กปฐมวัย จ ำนวน 5 ครั้ง ก ำหนดกำรจัด
ประชุมเดือนมีนำคม-กันยำยน 2564                                                   
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Small Success ผลการด าเนินงาน 
 5.อ.มะนัง 

(1).ประชุมจัดท ำแผนกำรพัฒนำ/แก้ไขปัญหำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ตำมบริบทของพ้ืนที่ ในปีงบประมำณ 2564 ก ำหนดจัดประชุมวันที่ 
21 มกรำคม 2564 
(2).ประชุมคณะกรรมกำร อนุกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง ครั้ง
ที่ 1/2564 ก ำหนดจัดประชุมวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2564                           
6.อ.ควนกำหลง มีกำรก ำหนดกำรประชุม วันที่ 29 มกรำคม 2564                                   
7.อ.ละงู คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) 
อ ำเภอละงู  
 ครั้งที่ 1/2564 

3.มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรดูแลกลุ่ม

เปรำะบำงตำมบริบทของพ้ืนที่ 

1.อ.เมือง เป้ำหมำยกลุ่มเปรำะบำงคือ ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง 
จ ำนวน 50 คน 
2.อ.ท่ำแพ เป้ำหมำยกลุ่มเปรำะบำงคือ ผู้ป่วยติดเตียง จ ำนวน 47 คน                            
3.อ.ควนโดน เป้ำหมำยกลุ่มเปรำะบำงคือ         
3.1.ผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียงยำกจน 3 รำย 
3.2.ผู้ป่วย/ผู้ที่ได้รับผลกระทบทำงตรง/อ้อมจำกกำรสูบบุหรี่ 2 รำย 
4.อ.ทุ่งหว้ำ เป้ำหมำยกลุ่มเปรำะบำงคือ  
4.1.ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน   10คน 4.2.อสม.จ ำนวน 
7 คน  
4.3.ผู้เกี่ยวข้อง จ ำนวน 7 คน  รวมทั้งสิ้น 24 คน                 
5.อ.มะนัง เป้ำหมำยกลุ่มเปรำะบำงคือ 
5.1.กลุ่มผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียง จ ำนวน 141 คน 
5.2.กลุ่มชำติพันธุ์มำนิ จ ำนวน 35 คน           
6.อ.ควนกำหลง เป้ำหมำยกลุ่มเปรำะบำงคือ กลุ่ม NCD (กลุ่มติดบ้ำน
ติดเตียง) จ ำนวน  235 คน                                              
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Small Success ผลการด าเนินงาน 

 7.อ.ละงู เป้ำหมำยกลุ่มเปรำะบำงคือ กำรขอสิทธิ์ขั้น
พ้ืนฐำนของกลุ่มชำติพันธุ์ (ชำวเลเกำะบุโหลน)  
จ ำนวน 6 คน 

4.ทุกอ ำเภอมีกำรประเมินตนเองตำมแบบกำรประเมิน
UCCARE และวำงแผนกำรพัฒนำร่วมกับจังหวัด 

อ.เมือง       ระดับคะแนน  4 คะแนน  
อ.ท่ำแพ      ระดับคะแนน 3 คะแนน                 
อ.ควนโดน   ระดับคะแนน 3 คะแนน              
อ.ทุ่งหว้ำ     ระดับคะแนน  3 คะแนน               
อ.มะนัง      ระดับคะแนน 4.17  คะแนน           
อ.ควนกำหลง  ระดับคะแนน 3  คะแนน         
อ.ละงู           ระดับคะแนน 5 คะแนน 

 
6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. องค์ควำมรู้กระบวนกำรกำรขับเคลื่อนและกำร 
ประเมินผ 

กำรอบรมพัฒนำศักยภำพ พชอ. พชต. และ 
เครือข่ำย 

2.มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณล่ำช้ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์โรค

ติดเชื้อโคโรน่ำ 2019 
ขอขยำยเวลำกำรใช้งบประมำณ 

 
8. ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

- กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอ ำเภอท่ำแพ ประเด็นผู้สูงอำยุและผู้ป่วยติดเตียง 
- กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอ ำเภอละงู ประเด็นกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจร 
- กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอ ำเภอละงู ประเด็นกำรกำรป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 
 

        ผู้รำยงำน  นำงปิยมำภรณ์  แจ่มศรี   
                นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

                          โทรศัพท์ 0929057921      
             อีเมล์ bae.nontab@hotmail.com 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service  Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12..... 

สาขา พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1.1 ตัวชี้วัด.22) ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
(ร้อยละ 70)  
2. สถานการณ์ 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายด้านสาธารณสุขในการพัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจ าบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ พร้อมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพ่ิม
บทบาทของ อสม. เพ่ือลดโรคและปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ และสามารถลดความแออัดของ
โรงพยาบาล ลดการพ่ึงพาโรงพยาบาลได้จังหวัดสตูลมีอสม.ทั้งหมด 5,085 คน    

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลจัดอบรม อสม.เป็นอสม.หมอประจ าบ้าน ปีงบประมาณ 2564 โดยกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ๒๗๙ คนซึ่งไม่ครอบคลุมเขตพ้ืนที่ชุมชนในจังหวัดสตูลดังนั้น
สสจ.สตูลจึงได้เพ่ิมจ านวนผู้เข้าอบรมอสม.หมอประจ าบ้าน เป็นจ านวน ๓๑๐ คน ท าให้สอดคล้องกับนโยบายคน
ไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน  ได้จัดอบมรระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ถึงเดือนมกราคม 2564 จ านวน 
7 รุ่น ตามหลักสูตร อสม.หมอประจ าบ้าน ของกระทรวงสาธารณสุขและมีแผนในการประเมินติดตามคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม(ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคไม่
ติดต่อ (NCD) ) ที่ได้รับการดูแลจากอสม.หมอประจ าบ้าน จ านวน ๑,๓๗๒คน (70%) โดยรายงานในฐานข้อมูล 
thaiphc.netซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงนการด าเนินการผ่านการติดตามและรายงานผลผ่านกลุ่มไลน์(อสมหมอประจ า
บ้าน)ปี ภ)ตลอดมีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่รพ.สต.  
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี (ร้อยละ 70) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์  

ปีงบฯ 64 

ผลการด าเนินงาน ปีงบฯ 64 
อบรมอสมหมอประจ าบ้าน  
เป้าหมายจ านวน 279 คน 

(ข้อมูล ณ  15  มกราคม 2564) 

2561 2562 2563 ร้อยละของ
ผู้ป่วย

กลุ่มเป้าหมา
ยที่ได้รับการ

ดูแลจาก 
 อสม. หมอ
ประจ าบ้าน 
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

(ร้อยละ 70) 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา 

ระดับประเทศ เมืองสตูล 70 92 131.42 

N/A N/A N/A ควนโดน 31 37 119.35 

เขตสุขภาพที่ 12 ควนกาหลง 32 32 100 
N/A N/A N/A ท่าแพ 31 31 100 

จังหวัดสตูล ละงู 61 64 105 

 0 0 99.69 ทุ่งหว้า 35 35 100 

 
มะนัง 19 19 100 

ภาพรวมจังหวัด 279 310 111.11 

 
ที่มา : งานสุขภาพภาคประชาชน  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
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4. การด าเนินงาน/แผนการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ  

Small Success ผลการด าเนินงาน 
. มีการชี้แจงแนวทางสู่การปฏิบัติ 
 
 

1.มีการน าหลักสูตร อสม.หมอประจ าบ้านจากส่วนกลางมา
จัดท าแผนการอบรมและประเมินผล ในระดับจังหวัดและ 
ก าหนดวันจัดอบรบใน 7 อ าเภอจ านวน 4รุ่น ๆละ3 วันและ 
จัดท าช่องทางเข้าถึงสื่อและคู่มือ อสม.หมอประจ าบ้าน เพ่ือ
ทบทวนองค์ความรู้ให้แก่ทีมพ่ีเลี้ยงและ อสม.หมอประจ า
บ้านจังหวัดสตูล ทาง
http://ssj.stno.moph.go.th/wordpress/?page_id=138 
2.จัดท าแบบประเมินก่อนและหลังการอบรมผ่าน ทาง
Google from 
3.สสจ.สตูลมีการประชุมจัดท าแผนการด าเนินงานสุขภาพ
ภาคประชาชน เมื่อวันนที่ 8 ธันวาคม 2563 และชี้แจงแนว
ทางการอบรมหมอประจ าบ้านจังหวัดสตูล 

อบรม อสม. หมอประจ าบ้าน เป้าหมาย 
จ านวน 279 คน 

เมืองสตูล    วันที่ 21- 22 ธันวาคม  2563 
จ านวน 92 คน 

ควนโดน     วันที่ 28- 29 ธันวาคม  2563 
จ านวน 37 คน 
ควนกาหลง  วันที่ 23- 24 ธันวาคม  2563 
จ านวน 32 คน 
ท่าแพ        วันที่ 21- 22 ธันวาคม  2563 
จ านวน  31 คน 
ทุ่งหว้า      วันที่ 11- 12 มกราคม  2564 
จ านวน 35 คน 

มะนัง       วันที่ 23- 24 ธันวาคม  2563 
จ านวน19 คน 

ละงู          วันที่ 11- 12 มกราคม  2564 
จ านวน 64 คน 

 
 



 

การตรวจราชการและนิเทศงาน  รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

SATUN   HOSPITAL 
 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
- การบันทึกข้อมูลผ่าน www.thaiphc.net และมีเหตุขัดข้องบ่อยและการแก้ไขของส่วนกลางใช้เวลานานในให้ 

การบันทึกข้อมูล 
- การสนับสนงบประมาณไม่ครอบคลุมชุมชนของเทศบาลและ เป้าหมายในการรายงานมากกว่าเป้าหมายการสนับสนุน

งบประมาณ 
7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย  

- ส่วนกลางควรแก้ไขเว็ปไซต์ให้มีความเสถียรและจัดท าแนวทางในการบันทึกข้อมูล 
8. ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

- การรายงานผลการเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบไลน์กลุ่มระบบการจัดท าแผนการเยี่ยมและการรายงานผล 
ระดับต าบลของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ 
ระดับต าบล 
 
 

ผู้รายงาน  นางปิยมาภรณ์  แจ่มศรี 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

โทรศัพท์ 0929057921 
อีเมล์ bae.nontab@hotmail.com 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service  Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12..... 

สาขา พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ : การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

1.1 ร้อยละ 40 ของประชาชนคนไทยทั้งหมดในพื้นที่ มีหมอประจ าตัว 3 คน  
1.2 ร้อยละ 40 ของการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิมีการขึ้นทะเบียนตาม 

พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
2. สถานการณ์ 

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติ 
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 โดยภายใน 10 ปี ต้องจัดให้มีหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ ขอขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพ่ือให้ประชาชน
ชาวไทยมีสิทธิได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดยประสานให้ส านักงาน
สาธารณสุขทุกจังหวัด จัดท าแผนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 เป็นแผนระยะ 10 ปี ก าหนด กลไกการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ มีความ
เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน   

กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้ประชาชนทุกครัวเรือนมี หมอประจ าตัว 3 คน  หมายถึง ระบบ 
บริการที่ให้คนไทยทุกคน ทุกครอบครัวมีหมอดูแล ให้บริการในทุกระดับของการเจ็บป่วย โดยหลักการท างาน
ของทีมหมอครอบครัวประจ าตัว 3 คน คือ การท าให้ประชากรแต่ละครอบครัวรู้จักและเข้าถึงหมอประจ าตัว
ทั้ง 3 คน และเมื่อมีการเจ็บป่วยหรือจ าเป็นต้องได้รับบริการสุขภาพ จะได้รับบริการจากหมอทั้ง  3 คน 
ตามล าดับความต้องการ โดยหมอทั้ง 3 คนจะมีการติดต่อประสานงานกัน โดยก าหนดหมอทั้ง 3 คน 3 ระดับ
ไว้ดังนี้  

หมอคนที่ 1 คือ อสม. ท าหน้าที่เป็นหมอประจ าบ้าน หมอคนที่ 2 คือ หมอสาธารณสุข หมายถึง
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการปฐมภูมิ และหมอคนที่ 3 คือ หมอเวชปฏิบัติครอบครัว 
หมายถึง บุคลากรในวิชาชีพแพทย์ที่ผ่านการเทรนเวชปฏิบัติครอบครัว  (Fam Med)  ร่วมให้การดูแล
ประชาชนในเขตรับผิดชอบตาม Catchment Area ด้วยระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของ
หน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่ายสหวิชาชีพในการดูแลประชาชน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จึงให้มี
การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ระยะ 10 ปี ตั้งแต่ ปี 2559-2569 
เป้าหมายการจัดตั้งทั้งหมด 28 ทีม 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการที่จ าเป็นส าหรับการติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 
ตาราง 3.1 แสดงแผนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ระยะ10 ปี (2559-2569)                                      

อ าเภอ 
ปร

ะช
าก

รค
น 

เป้
าห

มา
ยที

ม แผน/ผลงานจัดต้ังจ านวนทีม 

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 รวม cluster 

เมืองสตูล 130,756 10  1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 4 
ควนโดน 24,092 2   1    1    2 1 
ควนกาหลง 33,544 3   2 1       3 1 

ละง ู 68,109 6  1 2 2  1     6 2 
ทุ่งหว้า 22,867 2   2        2 1 

ท่าแพ 27,192 3    1 2      3 1 
มะนัง 15,696 2   1 1       2 1 

ภาพรวม 322,256  0 2 9 6 3 3 2 1 1 1 28 11 
จ านวนทีมสะสม 28 0 2 11 17 20 23 25 26 27 28   

เปอร์เซ็นต์ความครอบคลมุ 0%
 

7.1
4%

 

39
.28

%
 

60
.71

%
 

74
.42

%
 

82
.14

%
 

89
.28

%
 

92
.85

%
 

96
.42

%
 

10
0%

 

10
0%

  

ที่มา :  ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 

ข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
จังหวัดสตูล มี 7 อ าเภอ มีโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง  รพ.สต./ศสม./PCU

จ านวน 59 แห่ง จ านวนครัวเรือน 76 ,466 หลังคาเรือน จ านวนประชากร 322,256 คน มีแผนการจัดตั้ง
หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ระยะ 10 ปีตั้งแต่ ปี 2559 -2569 เป้าหมายทั้งหมด 
28 ทีม เปิดให้บริการหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จ านวน 20 ทีม มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวให้บริการทั้ง 20 ทีม ดูแลประชากร 215,379 คน คิดเป็นร้อยละ 66.83 และมีแพทย์อยู่ระหว่าง
ลาศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (ส าเร็จการศึกษา ปี 2564) จ านวน 2 คน 
(โควตา รพ.สตูล 1 คนและรพ.ละงู 1 คน)  และอบรมหลักสูตร In Service Training  2 คน (โควตา รพ.ละงู) 
ในเดือน ธค.63-มค.64 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพยกระดับ อสม. ขึ้นเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน (หมอคนที่ 1) 
จ านวน 7 รุ่น เป้าหมายครอบคลุม 7 อ าเภอ  จ านวน 310 คน (เป้าหมาย กรม สบส. 279 คน) เพ่ือสนับสนุน
นโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน   รายละเอียด ดังตารางแสดง 3.2 
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ตาราง 3.2  แสดงการจัดตั้งและขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสตูล  

อ าเภอ 
ปี 2559-2563 ดูแลประชากร เป้าหมายจัดตั้ง 

เป้าหมาย
(ทีม) 

ผลงาน 
(ทีม) 

ร้อยละ 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 
ปี 2564 
(ทีม) 

เมือง 10 4 40 130,756 44,360   33.92 2 

ควนโดน 2 1 50 24,092 10,378 43.07  

ควนกาหลง 3 3 100 33,544 33,544 100  
ละง ู 6 5 83.33 68,109 61,342 90.06 1 

ท่าแพ 3 3 100 27,192 27,192 100  

ทุ่งหว้า 2 2 100 22,867 22,867 100  
มะนัง 2 2 100 15,696 15,696 100  

ภาพรวม 28 20 71.42 322,256 215,379 66.83 3 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 

นโยบาย รมว. + ปลัดฯ (ของขวัญปีใหม่ 2564) 
ประเด็น : คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ าตัว 3 คน (3 หมอ 3 มอบ)  

ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความส าคัญกับการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงบริการและการดูแลต่อเนื่องได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ตามนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว 
มีหมอประจ าตัว 3 คน” มุ่งเน้นการดูแลที่บ้านและชุมชนด้วยหลักการ “เข้าถึง ครอบคลุมต่อเนื่อง” โดย
ก าหนด มอบเป็นของขวัญปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ.2564 ให้กับประชาชนคนไทย ทุกจังหวัดนั้น 

จังหวัดสตูล มีจ านวนครัวเรือน 76,466 หลังคาเรือน รายงานผลการบันทึกข้อมูล 3 หมอ 3 มอบ ณ 
วันที่ 19 มกราคม 2564 เพ่ือจัดท าบัตรประจ าตัวหมอ 3 คน ส่งมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2564 จ านวน 
68,229 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.25 มีจ านวนผู้สูงอายุ LTC ทั้งหมด 39,673 คน   แยกเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
ติดสังคม จ านวน 37,054  คน ผู้สูงอายุติดบ้าน จ านวน 2,089 คน และเป็นผู้สูงอายุติดเตียง จ านวน 530 คน  
จังหวัดสตูล ได้จัดกิจกรรม พิธี Kick off ส่งมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 น าร่องส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง ในเขตพ้ืนที่เครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล และขยายผลสู่อ าเภอต่างๆของจังหวัด จนครบทุกอ าเภอ 
รายละเอียด ดังตารางแสดง 3.3 
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ตาราง 3.3 แสดงรายงานการบันทึกข้อมูล 3 หมอ 3 มอบ แยกรายอ าเภอ จังหวัดสตูล (ธ.ค. 63 – ม.ค. 64 ) 

รายงานการบันทึกข้อมูล 3 หมอ 3 มอบ แยกรายอ าเภอ จังหวัดสตูล 

อ าเภอ 
ครัวเรือน
เป้าหมาย 

ผลงาน
การบันทึก 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน LTC 
จ านวน
ผู้สูงอายุ 

ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง ทั้งหมด 

เมืองสตูล 27,281 21,960 80.49 12,503 344 172 13,019 

ควนโดน 6,343 6,075 95.77 2,876 73 37 2,986 
ควนกาหลง 8,565 7,797 91.03 3,534 395 69 3,998 

ท่าแพ 6,499 6,352 97.73 3,256 406 44 3,706 

ละง ู 17,119 15,793 92.25 9,888 671 153 10,712 
ทุ่งหว้า 5,981 5,980 99.98 2,730 91 23 2,844 

มะนัง 4,678 4,272 91.32 2,267 109 32 2,408 
ภาพรวม 76,446 68,229 89.25 37,054 2,089 530 39,673 

รายงานจากเว๊บไซค์ สบส. ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. 

 
4. การด าเนินงาน/แผนการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ ในปี 2564 

- ประชุมชี้แจงนโยบาย คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน และทิศทางการขับเคลื่อนการ 
พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี 2564                                          

- ได้มีการทบทวนและปรับแผนการเปิดหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ระยะ10ปี 
(2563-2572) โดยแบ่งตามสภาพทางภูมิศาสตร์ และตามบริบทของพ้ืนที่ทุกอ าเภอ 
- ก าหนดหมอประจ าตัว 3 คนทุกครัวเรือน และพ้ืนที่ครอบคลุม 7 อ าเภอ 
- น าเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิในการประชุม กวป. ทุกเดือน 
- มีกลุ่มไลน์ PCC จ.สตูลในการติดตามและกระตุ้นการด าเนินงานทั้งในสถานบริการ บ้าน ชุมชน   

ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
- สนับสนุนให้แพทย์อื่น สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั้น เพ่ือปฏิบัติงาน และ 

รับผิดชอบในหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูม ิ   
- จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพยกระดับ อสม. ขึ้นเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน (หมอคนที่ 1)  

ครอบคลุม 7 อ าเภอ 
- แผนพัฒนา ปรับ mild set กระบวนการท างานของ ผอ รพ สต  
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5. ประเด็นส าคัญท่ีเสี่ยงต่อการขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
- ความพร้อมด้านบุคลากร แพทย์สมัครใจไปเรียน หรืออบรมระยะสั้นมีน้อยมาก 

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
- ขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
- แพทย์อ่ืน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เกษียณ/ย้าย/ลาศึกษาต่อ 

7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย  
- ผู้บริหารสูงสุดทุกระดับ สร้างแรงจูงใจให้แพทย์ทั่วไปอยากเรียน FM  
- พัฒนาทีมให้มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการเปิดให้บริการ  PCU/NPCU 

 
 

ผู้รายงาน นางอัญชรีย์   สายพัทลุง     
    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
           โทร. 091-9632172                          
E-mail : Ancharee.sai@gmail.com 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service  Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12..... 

สาขา พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

    1.1 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 
5 ดาว ร้อยละ 75 

2. สถานการณ์ 
 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้
มาตรฐาน โดยยกระดับสถานีอนามัยทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ในปี พ.ศ. 2560 
จังหวัดสตูล ได้ตระหนักถึงความส าคัญจึงได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว มาตั้งแต่ปี 2560 
โดยมีเป้าหมาย รพ.สต.ทั้งหมด จ านวน 55 แห่ง ในปี 2560 มีรพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จ านวน 1 แห่ง    คิดเป็น
ร้อยละ 1.82  ปี 2561 มีรพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 19 แห่ง  รวมสะสมเป็น จ านวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.36  
ปี 2562 มีรพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว  25 แห่งรวมสะสมตั้งแต่ปี 2560-2562 เป็นจ านวน  43 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
78.18 และในปี 2563 จังหวัดสตูล ได้ด าเนินการพัฒนาและตรวจเยี่ยมประเมิน รพ.สต. รวมสะสมตั้งแต่ปี 2560-
2563  เป็นจ านวน  55 แห่ง ครบร้อยละ 100   
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

ตัวชี้วัด : ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 75 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ ปีงบฯ64 ผลการด าเนินงาน ปีงบฯ 64  (ขอ้มูล   ม.ค. 2564) 

2561 2562 2563 เป้าหมาย อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เป้าหมาย ปี 64 

REACCREDITATION 
รพ.สต. ศสม. 

ระดับประเทศ  
รวม 9,863 แห่ง 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 75 

เมืองสตลู 18 18 100 3 2 

ควนโดน 4 4 100 1 - 
- - 75 ควนกาหลง 7 7 100 2 - 

เขตสุขภาพท่ี 12 
รวม 800 แห่ง 

ท่าแพ 5 5 100 3 - 

ละง ู 10 10 100 6 1 
- - 78.88 ทุ่งหว้า 7 7 100 2 - 

จังหวัดสตลู รวม 55 แห่ง มะนัง 4 4 100 2 - 
36.36 78.18 100 รวม 55 55 100 19 3 

ที่มา : สสจ.สตูล ณ วันที่ 18  มกราคม 2564 
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4. แผนการด าเนินงานและมาตรการส าคัญ ในปี 2564  
ในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดสตูล ได้ด าเนินการพัฒนาและตรวจเยี่ยมประเมินพัฒนา รพ.สต. เป้าหมาย

ทั้งจังหวัดจ านวน  55 แห่ง รวมสะสมตั้งแต่ปี 2560-2563  ครบร้อยละ 100 ส าหรับในปีงบประมาณ 2564 มี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว และศูนย์สุขภาพชุมชนที่หมดอายุการรับรองต้อง
ประเมินซ้ า จ านวน 19 แห่ง ศสม. 3 แห่ง รวม 22 แห่ง ทั้งนี้ ได้วางแผนด าเนินการ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ตามแนวทางใน 6 มาตรการหลัก คือ  

1. ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงาน ปี 2564 ให้กับผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ/ต าบล 
2. จัดส่งคู่มือแนวทางการพัฒนาและประเมินคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ติดดาว       

ปี 2564 ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง 
3. ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาและประเมินคุณภาพ รพ.สต.ระดับจังหวัด/อ าเภอ ปี 2564  
4. รพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ  หน่วยบริการปฐมภูมิ

(http://gishealth.moph.go.th/pcu)  
5. พัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ าเภอ ลงไปพัฒนา รพ.สต. ที่ขอ REACCREDITATION ด้วยเกณฑ์ 

รพ.สต.ติดดาว ให้ได้คุณภาพเพ่ือเตรียมรับการตรวจเยี่ยมประเมินและรับรอง 
6. คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด ประเมินและรับรองผล  

Small Success ผลการด าเนินงาน 
 - ประชุมชี้แจงนโยบาย ก าหนด ทิศทาง ติดตามการ

ด าเนินงาน (Kick off) ระดับประเทศ ผ่านโปรแกรม 
zoom 

- เผยแพร่แนวทางการด าเนินงานผ่านทางสื่อออนไลน์ 
(youtube) 

- มีคู่มือแนวทาง การพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)                     
ปี 2564 

- รพ.สต.ประเมินตัวเองตามเกณฑ์และบันทึกข้อมูล  
   ในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ 
   ในโปรแกรม http://gishealth.moph.go.th/pcu 

- ประชุมชี้แจงนโยบาย ก าหนด ทิศทาง การ
ด าเนินงานรพ.สต.ติดดาว ปี 2564   
- จัดส่งคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาว ปี 2564 ให้กับ รพ.สต.ทุกแห่ง 
- แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนและจัดท าเอกสารเกณฑ์
การพัฒนาฯ ปี 64 ให้รพ.สต. ประเมินตนเองและ 
บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วย
บริการปฐมภูมิให้เป็นปัจจุบัน 
- พัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับจังหวัด/อ าเภอ 
ตรวจเยี่ยมประเมินและรับรองผล รพ.สต.ที่หมดอายุ
การรับรอง  รพ.สต.ติดดาว ต้องประเมินซ้ า จ านวน 
19 แห่ง ศสม. 3 แห่ง รวม 22 แห่ง 
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5. ประเด็นส าคัญท่ีเสี่ยงต่อการขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด 19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
- เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิค 19 
- เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาวไม่สอดคล้องกับการประเมิน ศสม.และ หน่วยบริการปฐมภูมิในเรือนจ า 

7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย  
- ส่วนกลางควรมีแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล รพ.สต.ติดดาว   

ปี 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด 19  
- ควรมีการปรับเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวใน ศสม.และหน่วยบริการปฐมภูมิ    

ในเรือนจ า 

 
ผู้รายงาน นางอัญชรีย์   สายพัทลุง   
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

        โทรศัพท์  081-9632172      
E-mail : Ancharee.sai@gmail.com 
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สาขา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : NCD  
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
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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 ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ 
และหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ ร้อยละ 80 
    1.4 สภาพบริการแต่ละเขตผ่านเกณฑ์ NCD clinic plus > 60% 

2. สถานการณ์ 
      จังหวัดสตูลมีประชากร อายุ มากกว่า 35 ปี ขึ้นไปจ านวน 112,245 ได้รับการคัดกรอง เบาหวาน   
คิดเป็นร้อยละ  72.70  ได้รับการคัดกรอง ความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 73.89  โดยท าการคัดกรอง ตั้งแต่
เดือนตุลาคม ซึ่ง อ าเภอที่บันทึกผลการคัดกรองสูงสุด คืออ าเภอควนกาหลง  คิดเป็นร้อยละการคัดกรอง 
เบาหวาน /ความดันโลหิตสูง 92.96 /96.39 ตามล าดับ  ซึ่งอ าเภออ่ืนๆ อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล  จากผล
การคัดกรอง พบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 0.65 ( เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 1.85 ) ผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 1.77  ( เป้าหมาย  ≤ ร้อยละ 5 )  มีการท ากิจกรรมปรับเปลี่ยน
โดยการอบรม อสม .เรื่อง 3อ2ส  และ  HMBP เพ่ือติดตาม กลุ่มเสี่ยง ในชุมชน และในกลุ่มสงสัยป่วย มีการ
ประชุมจัดท าชี้แจงแนวทางการติดตาม ก่อนการวินิจฉัย ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่    ในกลุ่มป่วย
เบาหวานมีการด าเนินการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนประจ าปี   โดยมีการคัดกรอง Lab และภาวะแทรกซ้อน 
ทางตา ไต เท้า ซึ่งในผู้ป่วยเบาหวาน ผลการเจาะ HbA1C  ในไตรมาสแรก  คิดเป็นร้อยละ 48.47 มีผลการควบคุม
เบาหวานได้ คิดเป็นร้อยละ  18.13  (เป้าหมาย มากกว่า  ร้อยละ 40 )  โดยมีอ าเภอ ที่ผลการควบคุม
เบาหวานสูงสุด  คือ อ าเภอท่าแพ  คิดเป็นร้อยละ 43.11  นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดสตูล    
มีภาวะอ้วนลงพุง คิดเป็นร้อยละ  66.37 (ข้อมูล จาก  HDC report ณ  วันที่  14 มกราคม 2564 ) 
3. สถานการณ์ COVID-19  ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

- การนัดติดตาม Lab HbA1c ในผู้ป่วยเบาหวาน งดท าเนื่องจาก ต้องลดระยะเวลา ในการรอคอยที่ 
รพ.จึงงดเจาะเลือดที่แขน เจาะแค่น้ าตาลปลายนิ้วอย่างเดียว ในผู้ป่วยที่มารับบริการ   

- งดการเจาะติดตามlab ประจ าปี ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ซึ่งจะส่งผล ท าให้ตัวชี้วัด การคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางไต  และการคัดกรอง  CVD risk   

- มีการปรับระบบบริการ โดยลดvisit การมาพบแพทย์  โดยการส่งยาทางไปรษณีย์ /ส่งยาไปท่ี รพ.สต 
และให้ อสม มารับยาไปให้ผู้ป่วย / ให้อสม.มารับยาที รพ.น าไปให้ผู้ป่วยที่บ้าน  
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4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.Service delivery - มีการปรับระบบบริการ ในช่วงสถานการณ์ การ
ระบาด ของไวรัสโควิด -19 โดยการ ส่งยาทาง
ไปรษณีย์  และ การรับยา Re-med ในกลุ่ม well 
control  
- มีการปรับระบบบริการ ใน รพ.ท่าแพ โดยเพ่ิม
วันให้บริการ Dm /HT  และใน รพ.ควนกาหลง มี
แพทย์ออกตรวจใน  รพ.สต  
- มีการปรับระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางเท้า ในรพ.สตูล 
โดยจัดตั้ง คลินิก Dm foot และปรับระบบการส่ง
ต่อผู้ป่วย Dm foot ในเครือข่าย จังหวัดสตูล 
- มีการทบทวนการส่งต่อระหว่างเครือข่าย แบบไร้
รอยต่อ เพ่ือการเข้าถึงบริการที่รวดเร็วและมี
คุณภาพ 
-มีระบบการรณรงค์การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน 
ในทุกอ าเภอ 

2.Health  Workforce  - ยังขาดผู้รับการรับการอบรม case manager  
ใน รพ.ละงู/รพ.มะนัง รพ.ทุ่งหว้า  Case 
manage Dm/HT ภาระงาน เพิ่ม ต้องรับผิดชอบ
งาน IC ของรพ.ด้วย  
- ผู้รับผิดชอบงาน ระดับอ าเภอ ยังไม่ผ่านการ
อบรม system manager   แต่มีแผนการอบรม 
Mini  system manager  ระดับจังหวัด  

3. Information - HDC report โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการIT 
ระดับจังหวัด เพ่ือตรวจสอบ และ เป็นที่ปรึกษา
ด้านข้อมูล 
- การเคลียร์ ข้อมูล ยังขาดการท า Data  
Exchange เพ่ือการวิเคราะห์ ข้อมูลรายบุคคล  
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หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
4. Medication product 
vaccine and  Technology 

- มีเครื่อง Fundus camera 5 เครื่อง    
- รพ.สตูล  3 เครื่อง /รพ.ละงู 1 เครื่อง /รพ.ท่าแพ  1 เครื่อง 
  เดือน มิถุนายน รพ.สตูล ได้รับบริจาคเครื่อง ABI จาก งบ
ประกันสังคม 
- ยังมียาไม่ครบในบาง รพ. เช่น Atrovastatin / 
cavidilol/Pioglitazone  ท าให้ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน แต่
อาการ Stable ยังไม่ได้รับการส่งกลับ 

5. Financing : PPA ,งบ สปสช.  ประกันสังคม 
6. Leading / Governance NCD board จังหวัด มีการวางแผนและติดตาม  

7. Participation : การมีส่วนร่วมของเครือข่าย อสม  ในการวัดความดันที่บ้าน และ
การให้บริการ ในคลินิก NCD  clinic  
: การมีส่วนร่วม  ของภาคีเครือข่าย โดยการของบ กองทุนต าบล 
เพ่ือท าโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกลุ่มเสี่ยง  
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4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
   4.2.1  ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้  ≥40% 

อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ ≥40% 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 24.25 

(1,001/4,127) 
20.32 

(875/4,306) 
21.17 

(930/4,392) 
4,572 941 20.58 

ควนโดน 13.07 
(104/796) 

13.25 
(112/845) 

16.99 
(151/889) 

958 174 18.16 

ควนกาหลง 22.22 
(242/1,089) 

19.85 
(235/1,184) 

17.52 
(203/1,159) 

1,163 200 17.2 

ท่าแพ 25.23 
(222/880) 

15.78 
(148/938) 

14.61 
(143/979) 

1,025 192 18.73 

ละง ู 7.42 
(149/2,009) 

20.18 
(432/2,141) 

21.48 
(475/2,211) 

2,429 467 19.23 

ทุ่งหว้า 16.19 
(114/704) 

9.9 
(72/727) 

11.84 
(89/752) 

810 87 10.74 

มะนัง 35.06 
(216/616) 

38 
(255/671) 

37.5 
(270/720) 

752 195 25.93 

ภาพรวมจังหวัด 20.04 
(2,048/10,221) 

19.69 
(2,129/10,812) 

20.37 
(2,261/11,102) 

1,1709 2,256 19.27 
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อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้  เป้าหมาย ≥40% 

ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 4535 878 19.36 

ควนโดน 992 149 15.02 

ควนกาหลง 1164 174 14.95 
ท่าแพ 1023 441 43.11 

ละง ู 2428 257 10.58 
ทุ่งหว้า 830 67 8.07 

มะนัง 724 154 21.27 

ภาพรวมจังหวัด 11696 2120 18.13 
 
4.2.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ≥50% 

อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ≥50% 

ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

เมืองสตูล 25.37 28.52 24.86 9,911 1,696 17.11 
ควนโดน 36.00 35.13 40.91 2,808 967 34.44 

ควนกาหลง 37.46 28.56 31.48 2,655 733 27.61 

ท่าแพ 37.28 42.03 40.01 2,975 971 32.64 
ละง ู 29.21 37.60 38.78 5,878 2,561 43.57 

ทุ่งหว้า 27.95 39.54 44.88 2,292 735 32.07 
มะนัง 20.00 48.16 59.16 1,690 528 31.24 

ภาพรวมจังหวัด 29.54 34.48 35.2 28,209 8,191 29.04 
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อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้  เป้าหมาย ≥50% 
ปีงบประมาณ 2564  (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 9760 2115 21.67 
ควนโดน 2854 1161 40.68 

ควนกาหลง 2621 821 31.32 

ท่าแพ 2992 1626 54.34 
ละงู 5797 2339 40.35 

ทุ่งหว้า 2300 762 33.13 
มะนัง 1644 362 22.02 

ภาพรวมจังหวัด 14,122 9,186 32.84 

4.2.3 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ ร้อยละ 80 

อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส

เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ ร้อยละ 80 

ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 71.5 70.50 85.05 3,983 3,411 85.64 

ควนโดน 78.08 75.52 92.42 1,183 999 84.45 

ควนกาหลง 75.96 68.13 92.32 972 793 81.58 
ท่าแพ 81.7 78.98 84.16 1,305 1,053 80.69 

ละง ู 69.48 89.1 87.54 2,236 1,766 78.98 

ทุ่งหว้า 83.81 77.02 87.70 1,003 832 82.95 
มะนัง 87.93 82.06 92.12 703 522 74.25 

ภาพรวมจังหวัด 75.64 76.35 87.50 11,385 9,376 82.35 
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อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  เป้าหมาย ≥ 80% 

ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 3870 2667 68.91 

ควนโดน 1172 502 42.83 
ควนกาหลง 938 553 58.96 

ท่าแพ 1,272 703 55.27 

ละงู 2,262 1,391 61.49 
ทุ่งหว้า 964 554 57.47 

มะนัง 660 172 26.06 

ภาพรวมจังหวัด 11,138 6,542 58.74 
 
4.2.4 สภาพบริการแต่ละเขตผ่านเกณฑ์ NCD clinic plus  

อ าเภอ 

สภาพบริการแต่ละเขตผ่านเกณฑ์ NCD clinic plus  เป้าหมาย > 60% 

ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน 

เมืองสตูล0 53.8 41.8 64.2 

มากกว่า   
ร้อยละ75 

ก าลังด าเนินประเมิน ใน NCD clinic 
Plus online 

ควนโดน 47.8 39.2 75 

ควนกาหลง 43.4 30.8 72.4 

ท่าแพ 40.2 30.2 68.4 
ละง ู 63.4 36.4 68 

ทุ่งหว้า 48.6 28 66.2 

มะนัง 38.6 36 66 
ภาพรวมจังหวัด 47.97 34.62 68.6 

 
***** ประเมินปีละ 1 ครั้ง**** 
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5. การด าเนินงาน 
5.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้  ≥40% 
      5.1.1 ผลการด าเนินงาน ยังต่ ากว่าเกณฑ์ ที่ก าหนด  ท าได้ร้อยละ  18.37 แต่เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสแรก 

ของ ปี 2563 ซึ่งท าได้ร้อยละ 14.75  รพ.ท่าแพ มีผลการควบคุมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ  43.11  การด าเนินงาน   
มีการทบทวนวิเคราะห์  ระบบงานมีการปรับระบบบริการ  ใช้  อสม เป็นแกนน าในการติดตามผู้ป่วย  ปรับ
แนวทางการติดตามผลการควบคุม จากแนวทางเดิม ติดตาม HbA1C 1 ครั้ง /ปี  จากการประชุมพัฒนาการ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน  22-23 มกราคม 63  มีการปรับเป็นติดตาม ทุก 3-6 เดือน โดยการติดตามครั้งที่ 2   
เป็นการปรับหลัง ได้รับค าแนะน าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม    

       5.1.2 ปัญหาของตัวช้ีวัด 
               - ขาดการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ใน HDC เช่น  รหัสการวินิจฉัยโรคร่วม  การ Dx   

DM /HT ที่ถูกต้อง   
               - ยังขาดการประเมิน ผลการด าเนินงานหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยทีม สหวิชาชีพ  
5.2  ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้ ≥50% 
       5.2.1 ผลการด าเนินงาน 

       ผลการด าเนินงาน ยังไม่ผ่านเกณฑ์   ตัวชี้วัด HT ควบคุมได้ มีการปรับ Template  จาก ปี 2563 
โดย ค าจ ากัด คิดจากผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการขึ้นทะเบียน มีค่าความดัน ครั้งสุดท้าย น้อยกว่า  
140/90 mmHg  (เดิมคิดจาก  ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน มีค่าความดัน 2 ครั้งสุดท้าย 
น้อยกว่า 140/90 mmHg )  ซึ่งจากการวิเคราะห์  ข้อมูล จาก HDC พบว่า ผู้ป่วยที่เข้าระบบการรักษาใน
คลินิก มีค่าความดันควบคุมได้  ทั้งจังหวัด คิดเป็นร้อยละ  64.35  ซึ่งเมื่อเทียบกับผู้ป่วย ใน Type Area 1,3  
จะมีความแตกต่างกันมาก  การติดตามผู้ป่วยให้มารักษาในระบบ การติดตามวัดความดันที่บ้าน   โดย อสม. 
และ Care giver ข้อมูลมาบันทึกในระบบ  จึงมีความส าคัญ 

        5.2.2 ปัญหาของตัวช้ีวัด 
     - ยังขาดการบันทึกข้อมูลความดัน ในผู้ป่วยที่ขาดนัด  

- ขาดการทบทวน ข้อมูล ผู้ป่วย ที่ไม่มีค่าความดันโลหิต ใน โปรแกรม HDC      
5.3 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ 

โรคหัวใจ และหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ ร้อยละ 80 
5.3.1 ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานยังต่ ากว่าเกณฑ์  เป้าหมายมากกว่า ร้อยละ  90  เนื่องจาก ช่วงการระบาด 
ของโควิด 19   ท าให้ การติดตามผู้ป่วย และแลปประจ าปี ท าได้ไม่ครอบคลุม  ไตรมาสแรก ปี 2564  มีการ
รณรงค์ เจาะแลป  ประจ าปี  ซึ่งก าลังอยู่ในระหว่างการบันทึกข้อมูล  

5.3.2 ปัญหาของตัวช้ีวัด 
              - การขาดนัด  การขาดการติดตามแลปประจ าปี  และ การบันทึกรหัส โรคร่วม  
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5.4 สภาพบริการแต่ละเขตผ่านเกณฑ์ NCD clinic plus > 60% 
      5.4.1 ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  NCD clinic Plus  ปี 2563 ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดี    2  รพ. คือ รพ.ควนโดน 
และควนกาหลง   ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน  4 รพ. คือ  รพ.สตูล  รพ.ละงู  รพ.ท่าแพ  รพ. มะนัง  ซึ่งจากการ
ประเมินแบบประเมินตนเอง  พบว่า  ยังขาดการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือวางแผนการท างาน  ขาดการ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน  

     5.4.2 ปัญหาของตัวช้ีวัด 
   - ขาดการนิเทศติดตาม เนื่องจากมีการระบาด ของโควิด 19  

6. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
    - ขาดการนิเทศติดตาม  
    - ขาดการประเมินผล  
    - ผู้ป่วยมีจ านวนมาก  การจัดกลุ่มให้บริการ ท าได้ไม่ครอบคลุม เนื่องการวิเคราะห์ปัญหารายกรณี ท าได้เต็มที่    
7. ข้อเสนอแนะ / กระบวนการแก้ปัญหา 

- ควรมีการทบทวนปรับระบบบริการ ตามปัญหา ของผู้ป่วยเป็นระยะๆ  
- ควรมีการนิเทศติดตาม NCD clinic Plus  ในระดับจังหวัด  
- ควรมีคณะกรรมการ ด้าน IT  ระดับ รพ  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกัน  
 
 

  ผู้รับผิดชอบ อรอุมา  มากจังหวัด  
     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

         โทร...086-9665994 
                                                                       e-mail  : onumamakjangwat@gmail.com  

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

สาขา การบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบ Intermediate ward ในโรงพยาบาลระดับ M และ F  

1.1.1 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ 
ผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) (ตัวชี้วัดระดับจังหวัด)  ร้อยละ 80 

     1.1.2 ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพท่ีให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบ Intermediate  
ward ในโรงพยาบาลระดบั M และ F  ≥ ร้อยละ 40 

     1.1.3 ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมี
คะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการ
บริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20  ≥ ร้อยละ 65 

 
2. สถานการณ์ 

   2.1 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ 
ผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) (ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด)  ร้อยละ 80 

        โรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดสตูลทั้ง 6 โรงพยาบาลสามารถให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง 
แบบผู้ป่วยใน แบบ intermediate bed และจากการนิเทศน์พบว่าทั้ง 6 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อย่างมีเงื่อนไข  

   2.2 ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ Intermediate  
ward ในโรงพยาบาลระดับ M และ F  ≥ ร้อยละ 40 

      จังหวัดสตูลก าลังอยู่ในขั้นตอนด าเนินการเปิดการให้บริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบ Intermediate  
Ward ที่โรงพยาบาลท่าแพ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับ F2 คาดว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 1 มีนาคม 2564  

  2.3 ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและ
มีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment 
ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ≥ ร้อยละ 65 

     ผู้ป่วยรายใหม่ทุกรายของโรงพยาบาลสตูลจะได้รับการส่งปรึกษาเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบ Fast Tract 
ผู้ป่วยในสามกลุ่มโรคดังกล่าวที่มีคะแนน Barthel index น้อยกว่า 15 หรือ มากกว่า15 with multiple 
impairment ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยทีมสหวิชาชีพแบบผู้ป่วยใน ผู้ป่วยที่อยู่ต่างอ าเภอจะถูกส่งกลับไป
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาลตามภูมิล าเนา ส่วนผู้ป่วยในเขตอ าเภอเมืองจะได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ       
ที่โรงพยาบาลสตูล หลังจากจ าหน่ายจากโรงพยาบาลทั้งในเขตอ าเภอเมืองและต่างอ าเภอจะได้รับการดูแล
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อย่างต่อเนื่อง โดยได้นัดผู้ป่วยมาฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่อเป็นผู้ป่วยนอกและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้ทีมเยี่ยมบ้านเพ่ือ
ดูแลและติดตามต่อเนื่องในพ้ืนที่ของผู้ป่วยแต่ละราย  ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, 
Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้ง
คะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและติดตาม
จนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20  ได้เท่ากับ 81.95 (ข้อมูลผู้ป่วยต.ค.62-ก.ค.63) 
3. สถานการณ์ COVID-19  ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

ผู้ป่วย IMC ยังคงได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางภายใต้การควบคุมตามมาตรการการควบคุม
ป้องกันไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยสถานการณ์ COVID-19  ส่งผลต่อการให้บริการและการท าหัตถการ
บางอย่าง เช่น การฝึกกระตุ้นกลืน (swallowing rehabilitation) นอกจากนี้ยังมีผลกระทบในประเด็นการให้
การบริบาลแบบผู้ป่วยนอก ( OPD case ) แบบต่อเนื่องลดลงในช่วงที่มีการระบาดและมีการรณรงค์ให้อยู่บ้าน
เพ่ือลดเชื้อ 
4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
   4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

     4.1.1 ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพท่ีให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบ Intermediate  
ward ในโรงพยาบาลระดับ M และ F  ≥ ร้อยละ 40 

 จังหวัดสตูลก าหนดให้ โรงพยาบาลท่าแพซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับ F2 เปิดการให้การบริบาลฟ้ืน 
สภาพระยะกลางแบบ Intermediate ward  ก าลังอยู่ในขั้นตอนการด าเนินงาน โดยได้ส่งพยาบาลเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพ 4 เดือน และก าลังอยู่ในขั้นตอนการปรับสถานที่เพ่ือ
เปิด ward คาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ วันที่ 1 มีนาคม 2564 

     4.1.2 ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมี
คะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการ
บริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ≥ ร้อยละ 65 

 ผู้ป่วย 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 ≥  โดยทั้งสามกลุ่มโรคจะได้รับ
การส่งต่อเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลชุมชน หลังจากนั้นจะนัดผู้ป่วยให้มาฟ้ืนฟูต่อแบบผู้ป่วย
นอก ( OPD case ) และในรายที่ไม่สามารถมาฟ้ืนฟูต่อที่โรงพยาบาลได้ จะได้รับการบริบาลต่อเนื่องเพ่ือฟ้ืน
สภาพที่บ้าน (Outreach program ) อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน 
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4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  4.2.1 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง

แบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) (ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด) 

โรงพยาบาล 

ปีงบประมาณ 2562 

ระดับ 
(M, F) 

รูปแบบบริการ 
(Intermediate 

bed/ward) 

จ านวนเตียง 
(Intermediate 

bed/ward) 

ผ่านเกณฑ์
ด าเนินการ 

ผ่านอย่าง
มีเงื่อนไข 

ไม่ผ่านเกณฑ์
ด าเนินการ 

สตูล S IMC bed 4  - - 
ควนโดน F2 IMC bed 1 - -  
ควนกาหลง F2 IMC bed 2 - -  
ท่าแพ F2 IMC bed 2 - -  
ละง ู F1 IMC bed 2 - -  
ทุ่งหว้า F2 IMC bed 2 - -  
มะนัง F2 IMC bed 1 - -  
ภาพรวมจังหวัด  IMC bed 14    

จ านวน รพ. M 
และ F ทั้งหมด 

6 จ านวน รพ. ทั้งหมดที่ผ่าน ผา่นอย่างมี
เงื่อนไข และไม่ผา่นเกณฑ ์

   

ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั M และ F ในจังหวัดสตูลที่ให้บริการการดูแล
ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน 

0 

 

โรงพยาบาล 

ปีงบประมาณ 2563 

ระดับ 
(M, F) 

รูปแบบบริการ 
(Intermediate 

bed/ward) 

จ านวนเตียง 
(Intermediate 

bed/ward) 

ผ่านเกณฑ์
ด าเนินการ 

ผ่านอย่าง
มีเงื่อนไข 

ไม่ผ่านเกณฑ์
ด าเนินการ 

สตูล S IMC bed 4   - 

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

ท่าแพ F2 IMC bed 2   - 
ละง ู F1 IMC bed 2   - 
ทุ่งหว้า F2 IMC bed 2   - 

มะนัง F2 IMC bed 1   - 
ภาพรวมจังหวัด  IMC bed     

จ านวน รพ. M 
และ F ทั้งหมด 

6   6  

ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั M และ F ในจังหวัดสตูลที่ให้บริการการดูแล
ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน 

100 
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     4.2.2 ร้อยละผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมี
คะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairmentได้รับ
การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20(ตัวชี้วัดระดับ
จังหวัด) 

         ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิต
และมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment 
ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ≥ ร้อยละ 65 

 

ประเภท
ผู้ป่วย 

ปีงบประมาณ 2562  

B. จ านวน
ผู้ป่วยภายใน

จังหวัด 
ที่คัดกรองเข้า
ระบบ (ราย) 

A. จ านวน
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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ประ
เภทผู้ป่วย 

ปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูลผู้ป่วย ต.ค.62-ก.ค.63) 

B. จ านวน
ผู้ป่วยภายใน

จังหวัด 
ที่คัดกรองเข้า
ระบบ (ราย) 

A. จ านวน
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 240 193 80.41 148/76.68 34/17.61 8/4.1 43/17.9 

TBI 31 28 90.32 25/89.28 2/7.1 1/3.5 1/3.2 
SCI 6 6 100 5/83.33 1/16.67 - - 

รวม 277 227 81.95 178/78.41 37/16.29 9/3.96 44/15.88 

 

ประเภทผู้ป่วย 

ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-ธ.ค.63) 

B. จ านวนผู้ป่วย
ภายในจังหวัด 
ที่คัดกรองเข้า
ระบบ (ราย) 

A. จ านวนผู้ป่วย
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 102 ก าลังด าเนินการ 

TBI 13 ก าลังด าเนินการ 
SCI 0 ก าลังด าเนินการ 

รวม 115 ก าลังด าเนินการ 
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5. การด าเนินงาน 
5.1 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วย 

ใน (intermediate bed/ward) (ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด)  ร้อยละ 80  
      5.1.1 ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ 
ผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) (ตัวชี้วัดระดับจังหวัด) ได้เท่ากับร้อยละ 100 ซึ่งทุกโรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานแบบมีเงื่อนไข 

     5.1.2 ปัญหาของตัวช้ีวัด 
จากการลงนิเทศน์โรงพยาบาลระดับ M และ F เพ่ือดูมาตรฐานของการให้บริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบ
ผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) พบว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ในประเด็นหัวข้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการบางอย่าง แต่มีแผนพัฒนาและมีแนวทางส่งต่อทุกโรงพยาบาล 

5.2 ร้อยละของผู้ป่วย 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 ≥ ร้อยละ 65 

      5.2.1 ผลการด าเนินงาน 
 ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและ 

มีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการ
บริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20  ปีงบประมาณ 2563 
ได้เท่ากับ 81.95 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 5.2.2 ปัญหาของตัวช้ีวัด 
ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน  

Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment มีปัญหาในการ
ติดตามผู้ป่วยที่ไม่ครบจากกรณีผู้ป่วยย้ายที่อยู่ และไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ 

 
 

             พญ.ซัลมา  มาลินี 
               นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

       โทร 0862947597 
              e-mail : lulumed32@gmail.com 







 

 

 

 
 

 
 

 

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

สาขา  โรคไต 
 

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

     1.2 ร้อยละของผู้ป่วย DM และ HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง   
2. สถานการณ์ 

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  มีการปรับปรุงแนวทางใน
การดูแลและส่งต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตามศักยภาพของสถานพยาบาล และระบบให้ค าปรึกษาและเพ่ิมช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารโดยระบบ line  application โรงพยาบาลสตูลมีข้อจ ากัดของทีมสุขภาพ ไม่มีอายุร
แพทย์โรคไต และขาดแคลนอายุรแพทย์ จึงไม่สามารถให้การดูแล (รับการส่งต่อ) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตั้งแต่
ระยะที่ 4 จากโรงพยาบาลชุมชนได้ทั้งหมด ส่วนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีปัญหาซับซ้อนส่งต่อไปรับการรักษาที่
รพ.สงขลานครินทร์และ รพ.ศูนย์หาดใหญ่ 

2.2 ร้อยละของผู้ป่วย DM และ HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง   
มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในสถานบริการที่รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมาย  

โดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 พบปัญหาด้านการคัดกรองไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ได้ทั้งหมด การวินิจฉัยโรคภายหลังการตรวจคัดกรองและการดูแลต่อเนื่องยังไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนและ  
ฐานข้อมูลประชากรไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
3. สถานการณ์ COVID-19  ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

3.1 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr (เป้าหมาย: ≥66%) 
 จังหวัดสตูลประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม การท าสวนยางพารา และการประมง เมื่อเกิด
สถานการณ์ Covid-19 ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว และการปรับพฤติกรรมในการ
รับประทานอาหารเฉพาะโรค และมีความกลัวในการมา รพ.ตามนัด กลัวสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นโรคและรักษาตัว
ใน รพ.   

3.2 ร้อยละของผู้ป่วย DM และ HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง   
 3.2.1 ผู้ป่วยมีความกังวลในการมารพ.เพื่อมาตรวจตามนัด 
 3.2.2 ในการคัดกรองปีงบประมาณก่อนหน้า จะมีเจ้าหน้าที่จาก รพช.ลงไปบริการเจาะเลือดเพ่ือคัด
กรองโรคไตเรื้อรังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพสต. แต่ปีงบประมาณ 2564 ไม่สามารถลงไปบริการในพื้นท่ีได้ 
 3.2.3 ญาติมารับยาแทน จึงท าให้ขาดการคัดกรอง 
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4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
   4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

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

มาตรการ กิจกรรม 
Screening/alert -ประเมิน eGFR & CKD staging 

Self health care/HL -ให้ค าแนะน าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการ
รับประทานอาหาร รับประทานยา หลีกเลี่ยงการรับประทาน
ยาสมุนไพร การเลิกบุหรี่ การออกก าลังกาย และการมาพบ
แพทย์ตามนัด 

Active health service for risk group 
(กลุ่มเสี่ยง) 

-CKD screening ทุก 6-12 เดือน 

Special/Emergency/critical care/EMS 
รพช.,รพ. Node,รพ.แม่ข่าย)กลุ่มป่วย 

-มีระบบการดูแลและส่งต่อตามศักยภาพของสถานพยาบาล
แต่ละระดับ 
1. CKD Stage 3 สามารถให้การดูในรพสต.ทุกแห่ง 
2. CKD stage  3-4 สามารถให้การดูในรพช.ทุกแห่ง 
3 CKD stage  5 & ESRD ดูในรพ.สตูล 

Restoration care 
(ครอบคลุมกลุ่มมีภาวะแทรกซ้อน) 

- 

ระบบสนับสนุน (SP board /HR/IM) -มีทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย เช่น แพทย์ พยาบาลราย
กรณี เภสัชกร นักโภชนากร และนักกายภาพบ าบัด 
-ติดตามข้อมูลโดย HDC Report programe 

Specific service -คลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ให้การดูแลผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะ 3a และผู้ป่วยที่ปฎิเสธการบ าบัดทดแทนไต 
-คลินิกรักษ์ไต ให้การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะ 3b และ 4 
-หน่วยไตเทียมฯ ให้การดูผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ,ระยะ
สุดท้าย และบริการ HD CAPD รวมถึงสนับสนุนการปลูกถ่าย
ไตโยการส่งต่อผู้ป่วยไป รพ.หาดใหญ่ 
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4.1.2 ร้อยละของผู้ป่วย DM และ HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง   
มาตรการ กิจกรรม 

Screening/alert -มีการคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 1 
ครั้งต่อป ี

Self health care/HL -ให้ค าแนะน าในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพในการรับประทาน
อาหาร รับประทานยา หลีกเลี่ยงการรับประทานยาสมุนไพร การเลกิ
บุหรี่ การออกก าลังกาย และการมาพบแพทย์ตามนดั 

Active health service for risk group (กลุ่มเสี่ยง) -CKD screening ทุก 6-12 เดือน 

Special/Emergency/critical care/EMS 
รพช.,รพ. Node,รพ.แม่ข่าย)กลุม่ป่วย 

-มีการจัดตั้ง CKD clinic ในรพช.ทุกแห่ง โดยคัดกรองผูป้่วยจากคลนิิก
โรคเรื้อรัง 

Restoration care 
(ครอบคลุมกลุ่มมีภาวะแทรกซ้อน) 

-มีระบบการส่งต่อตามศักยภาพของสถานพยาบาล กรณีผูป้่วยท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อนและไม่ตอบสนองต่อการรักษา 

ระบบสนบัสนุน (SP board /HR/IM) -ทีมสหวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาลผู้จดัการรายกรณี เภสัชรและ
โภชนากร ร่วมดูแลผู้ป่วยในคลินิก 

Specific service -มีการตรวจตา เท้า และการท างานของไต โดยประเมิน eGFR 

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

อ าเภอ 

ข้อมูลจาก  HDC 
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5ml/min/1.73m2/yr   

เป้าหมาย >66 % 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 
2563 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
เมืองสตูล 65.74 (190/289) 62.59 (358/572) 731 507 69.36 

ควนโดน 51.11 (23/45) 54.76 (23/42) 72 47 65.28 
ควนกาหลง 66.67 (80/120) 61.9 (78/126) 205 126 61.46 

ท่าแพ 59.57 (56/94) 61.24 (79/129) 176 128 72.73 
ละง ู 53.5 (84/157) 51.74 (104/201) 311 209 67.2 

ทุ่งหว้า 55.42 (46/83) 55.56 (35/63) 149 91 61.07 
มะนัง 62.07 (90/145) 55.08 (65/118) 182 119 65.38 
ภาพรวมจังหวัด 60.99 (569/933) 59.31 (742/1251) 1,826 1227 67.2 
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อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ e-GFR<5 ml/min/1.73m2/yr  
เป้าหมาย >66 % 

ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 479 362 75.57 

ควนโดน 39 30 76.92 
ควนกาหลง 100 63 63 

ท่าแพ 93 60 64.52 
ละง ู 134 85 63.43 

ทุ่งหว้า 104 54 51.92 

มะนัง 146 71 48.63 
ภาพรวมจังหวัด 1,095 725 66.21 

 
4.2.2 ร้อยละของผู้ป่วย DMและ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (เป้าหมาย >80 %) 

อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

ร้อยละของผู้ป่วย DMและ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหา 
และคัดกรองโรคไตเรื้อรัง  เป้าหมาย >80 % 

ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 
2563 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 54.24 55.96 58.80 9,764 5,794 59.34 
ควนโดน 59.38 63.65 64.19 2,710 1,820 67.16 

ควนกาหลง 92.69 66.22 64.91 2,454 1,644 66.99 

ท่าแพ 76.00 74.09 73.36 2,672 2,001 74.89 
ละง ู 68.23 53.25 73.92 5,242 3,431 65.45 

ทุ่งหว้า 73.38 66.50 66.31 1,703 1,116 65.53 
มะนัง 71.06 74.26 67.80 949 655 69.02 

ภาพรวมจังหวัด 65.66 60.79 65.36 25,494 16,461 64.57 
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อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

ร้อยละของผู้ป่วย DMและ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหา 
และคัดกรองโรคไตเรื้อรัง  เป้าหมาย >80 % 

ปีงบประมาณ 2564  (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 9,247 3,785 40.9 

ควนโดน 2,658 1,337 50.3 

ควนกาหลง 2,337 1,086 46.5 
ท่าแพ 2,548 1,851 72.7 

ละง ู 4,983 1,514 30.4 
ทุ่งหว้า 1,465 552 37.7 

มะนัง 793 389 49.1 

ภาพรวมจังหวัด 24,031 10,514 43.8 
 
5. การด าเนินงาน 

5.1 รอ้ยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr (เป้าหมาย: ≥66%) ผล 
การด าเนินงาน  อัตราการลดลงของ eGFR ได้ตามเป้าหมาย      

   5.2 ร้อยละของผู้ป่วย DM และ HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง   
      5.2.1 ผลการด าเนินงาน 
        อัตราการคัดกรอง ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้ป่วยบางรายไม่มารพ.ตามนัด ,การแพร่ 

ระบาดของ covid -19 ญาติมารับยาแทน,และผู้สูงอายุที่ญาติมารับยาแทน  
     5.2.2 ปัญหาของตัวช้ีวัด 
        ผลลัพธ์ไม่ได้ตามเป้าหมาย วางแผนติดตามต่อเนื่องในไตรมาส 2 โดยการสื่อสารในผู้ป่วยที่ยังไม่ได้  

มาคัดกรอง และขาดนัด 

6. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน (ภาพรวมของ สาขาไต) 
 -การดูแลและส่งต่อผู้ป่วยโรคไตตามศักยภาพยังไม่สามารถปฏิบัติได้ทั้งหมด เนื่องจากมีการหมุนเวียน
การปฏิบัติของแพทย์ผู้รับผิดชอบในคลินิกโรคเรื้อรัง 
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7. ข้อเสนอแนะ / กระบวนการแก้ปัญหา 
       ข้อเสนอแนะ การด าเนินงานด้านการคัดกรองและอัตราการชะลอการเสื่อมของไต เป็นผลลัพธ์จาก 

การดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจาก เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ซึ่งผู้รับผิดชอบงานสาขาไตไม่สามารถ
วางแผนในการแก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมทุกปัญหา การติดตามผลการด าเนินงานจึงควรรวมอยู่ในสาขาโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 

       กระบวนการแก้ปัญหา รว่มประชุมปรึกษา ในการค้นหาปญัหาและวางแผนแก้ไขร่วมกัน ในทีมสหวชิาชีพ
  
 

                                                                  ผู้รบัผิดชอบ  พว.ปราณี จันทรวงศ์กุล 
      พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ. 

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



 

 

 

 
 
 

 

สาขา โรคมะเร็ง 
: CANCER 
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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 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥70% โรงพยาบาลสตูล   
ให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งล าไส้โดยการผ่าตัดเป็นโรงพยาบาลเดียวในจังหวัดสตูล (ส่งชิ้นเนื้อไป
ตรวจที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) ผู้ป่วยจะทราบผลชิ้นเนื้อภายใน 2 อาทิตย์ กรณีผลออกก่อนวันนัดจะ
ประสานให้มาฟังผลก่อนนัด และมีพยาบาลผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับฟังผลชิ้นเนื้อพร้อมกับผู้ป่วย 
พยาบาลจะให้ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติตัว แผนการรักษา และได้รับการประเมินทางด้านจิตใจ โดยใช้ 2Q 9Q 
กรณีคะแนน 7 คะแนนขึ้นไปจะส่งปรึกษาทีมจิตเวช ปีงบประมาณ2563 ผู้ป่วยมะเร็งผ่าตัด 58ราย ผ่าตัดภายใน
ระยะเวลา 52ราย คิดเป็น 89.65% 

2.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥70% 
โรงพยาบาลสตูลให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งล าไส้ด้วยเคมีบ าบัดเป็นโรงพยาบาลเดียวใน 

จังหวัดสตูล มีข้อจ ากัดของทีมสุขภาพคือไม่มีแพทย์เฉพาะทาง เช่น Onco Med ท าให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี
ปัญหาซับซ้อนจ าเป็นต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ2563 ผู้ป่วย
มะเร็งให้เคมีบ าบัด 31ราย ให้เคมีบ าบัดภายในเวลา 19ราย คิดเป็น 61.29% 

2.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥60% 
        โรงพยาบาลสตูลมีข้อจ ากัดด้านทีมสุขภาพและเครื่องมือ ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน ต้องส่งไปปรึกษา On 
co Med ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  

ปีงบ 2561-2562 ส่งผู้ป่วยปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ 34 ราย ได้รับการรักษาด้วยรังสี
รักษา 14 ราย ผ่านเกณฑ์ 100% มี มะเร็งเต้านม 16 ราย รังสีรักษา 3 ราย ,มะเร็งล าไส้5ราย รังสีรักษา1ราย ,
มะเร็งปอด5 ราย รังสีรักษา 2 ราย ,มะเร็งปากมดลูก 3 ราย รังสีรักษา2 ราย .มะเร็งรังไข่ 2 ราย ,มะเร็งต่อม
ลูกหมาก 1 ราย ,มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 1 ราย 
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ปีงบประมาณ 2563 ส่งผู้ป่วยปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลหาดใหญ่  8 ได้รับการรักษาด้วยรังสี
รักษา 5 ราย ผ่านเกณฑ์ 100%   มี มะเร็งเต้านม 4 ราย,มะเร็งล าไส้ 1 ราย ส่งจากโรงพยาบาลสตูล 5ราย ได้รับ
การรักษาด้วยรังสีรักษา คิดเป็น100% 
3. สถานการณ์ COVID-19  ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
   3.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥70% 
       จากสถานการณ์ COVID -19  ไม่ได้ส่งผลต่อการรักษาด้วยการผ่าตัด 

3.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥70% 
 จากสถานการณ์ COVID -19  ส่งผลให้การรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในเวลาลดลงเนื่องจากผู้ป่วยกังวลที่

จะต้องมาโรงพยาบาล และบางรายต้อง Investigate เพ่ิม,  
3.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥60% 

จากสถานการณ์ COVID -19  ส่งผลให้การรักษาด้วยรังสีรักษาลดจ านวนลงเนื่องจากผู้ป่วยกังวลที่จะต้องมา
โรงพยาบาล 
4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
   4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
        4.1.1 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥70%             

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) -ทราบผลชิ้นเนื้อภายใน 14 วัน 
-ติดตามผู้ป่วยฟังผลชิ้นเนื้อกรณีได้ผลก่อนวันนัด 
-ให้ความรู้เรื่องการด าเนินของโรค การรักษา ,การ
ปฏิบัติตัวตั้งแต่ฟังผลชิ้นเนื้อ,ใช้2Q9Qประเมินด้าน
จิตใจ 
-คิวด่วนกรณีต้องการรักษา 

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) - มีแพทย์ศัลยกรรมเพ่ิมข้ึน 
-ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง4เดือน 
-ประชุมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งทั้งจังหวัด 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

-รายงานข้อมูลการรักษาโดยใช้ โปรแกรมThai 
cancer Base 
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หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

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

-มีเครื่องมือในการผ่าตัด,ส่งกล้อง 
 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

-ตามสิทธิ 

6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership) -นิเทศติดตาม 

 
4.1.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥70% 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.ระบบบริการ  (Service delivery) -เปิดให้บริการเคมีบ าบัดที่ตึกผู้ป่วยนอก 

-มีห้องให้ยาเคมีบ าบัดที่หอผู้ป่วย 
-มีคิวด่วน 
-ติดตามเยี่ยมบ้านใน Cycle แรก 

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) -ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง  ๔ 
เดือน 
-ส่งเจ้าหน้าที่อบรมผสมยาเคมีบ าบัด 
-จัดอบรมการดูแลผู้ป่วยให้ยาเคมีบ าบัด 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

-รายงานข้อมูลการรักษาโดยใช้ โปรแกรมThai 
cancer Base 

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

-มีห้องผสมยาเคมีบ าบัด 1ห้อง 
-มีเครื่องมือในการบริหารยาเคมีบ าบัด 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

- ตามสิทธิผู้ป่วย 

6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership)  
 

 

 

4.1.3 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥60% 
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หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.ระบบบริการ  (Service delivery) -refer รพ.หาดใหญ่/รพ.สงขลานครินท์ 

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce)  

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

-ประสานเจ้าหน้าที่รพ.หาดใหญ่/รพ.สงขลานครินทร์ 

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

 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

-ตามสิทธิ์ 

6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership)  
 
4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
      4.2.1 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์  

อ าเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์  ร้อยละ 70 

ปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

ภาพรวมจังหวัด  
(อ าเภอเมือง) 

73.33 80 60.86 64.11 76.2 58 52 89.65% 

 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด  
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์  ร้อยละ 70 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ภาพรวมจังหวัด  (อ าเภอเมือง) 18 13 72 
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4.2.2 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์  

อ าเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ภาพรวมจังหวัด 
(อ าเภอเมือง) 

73.91 90.91 86.36 73.08 81.8 31 19 61.29% 

 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด 
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 70% 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ภาพรวมจังหวัด (อ าเภอเมือง) 10 8 80 

 
4.2.2 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์  

อ าเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ภาพรวมจังหวัด  
(อ าเภอเมือง) 

NA NA 100 100 7 7 100% 

 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา 

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 60% 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ภาพรวมจังหวัด (อ าเภอเมือง) 2 2 100 
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จ านวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 

ประเภท 
ปีงบประมาณ 

ปี 61 ปี 62 ปีงบ 63 ปี 2564   ( 1 ตุลาคม 63 – 31 ธันวาคม 63) 

มะเร็งเต้านม 42 36 50 14 

มะเร็งล าไส้ 27 29 41 9 
มะเร็งปากมดลูก 6 5 7 2 

มะเร็งปอด 19 20 34 3 
มะเร็งตับ 24 28 20 3 

 
อัตราตายผู้ป่วยมะเร็ง 

ประเภท ปีงบ 60 ปี 61 ปีงบ 62 ปีงบ 63 
ปีงบ 64 

(1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.64) 
มะเร็งเต้านม Breast 2 13 2 3 1 

มะเร็งปากมดลูก Cervix 6 1 7 0 0 

มะเร็งรังไข่ Ovary 1 3 2 2 1 
มะเร็งโพรงจมูก Nasopharynx 1 2 1 0 0 

มะเร็งปอด Lung 12 17 3 11 1 

มะเร็งหลอดอาหาร Esophagus 1 6 6 1  
มะเร็งล าไส้ใหญ่ และล าไส้ใหญ่ส่วนปลาย 
Colon  and  Rectum 

14 19 16 3 1 

มะเร็งตับ 14 21 20 9 0 

รวม 51 82 85 34 4 
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5. การด าเนินงาน 
   5.1 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥70% 

ปีงบประมาณ 64 รอบ 3 เดือน 

72.22% ได้รับการผ่าตัดภายในเวลาจากการส่งชิ้นเนื้อ2ครั้ง/สัปดาห์ และการให้ข้อมูล แผนการรักษาตั้งแต่ฟังผลชิ้นเนื้อ 
     5.1.1 ปัญหาของตัวช้ีวัด 
             มาฟังผลชิ้นเนื้อคนเดียว ขอกลับไปปรึกษาญาติ บางรายขอกลับไปตัดสินใจ  

5.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥70% 

ปีงบประมาณ 64 รอบ 3 เดือน 

80% ได้รับยาเคมีบ าบัดภายในเวลา เนื่องจากไม่มีผู้ป่วย ที่ต้อง Investigate เพ่ิม และสถานการณ์COVID 19  
เริ่มคลี่คลาย 

       5.2.1 ปัญหาของตัวช้ีวัด 
- ผู้ป่วยมีSeroma  

 
5.3 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥60% 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 64  รอบ 3 เดือน 
100% 100%ได้รับรังสีรักษาภายในเวลาเนื่องจากสามารถส่งผู้ป่วยเข้าคลินิกรังสีรพ.หาดใหญ่ได้เร็ว 

      5.3.1 ปัญหาของตัวช้ีวัด 
             บางรายส่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ท าให้ไม่มีข้อมูลตอบกลับ 
6. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน (ภาพรวมของ สาขา โรคมะเร็ง) 
   เนื่องจากติดสถานการณ์ COVID 19 ท าให้ผู้ป่วยที่มีผลFit test positive เข้าถึงกระบวนการส่องกล้องล่าช้า  
ผู้รับผิดชอบ 

                           เจริญศรี  พิทักษ์ธรรม 
                       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                      โทร.. 089-4634755. 
                     e-mail SAO_WS@hotmail.com 

 











 

 

 

 
 

 
 

 

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

สาขา  โรคหลอดเลือดสมอง (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 

จากสถานการณ์ของโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลสตูลจึงมีการจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง จากการด าเนินงาน Stroke fast track ของโรงพยาบาลสตูล ในปี 2559-2563 พบว่าประชาชน
มาเข้าทัน Stroke fast track มีแนวโน้มลดลง   คิดเป็น ร้อยละ20.00,17.2,20.00 และ 28.04ตามล าดับ 
สาเหตุเนื่องจาก 1) ประชาชนไม่ทราบว่าอาการท่ีเป็นคืออาการน าของโรคหลอดเลือดสมอง  จากผลการศึกษา 
พบว่า  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการเตือนและการจัดการโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน คือผู้ป่วยรับรู้อาการโรคหลอดเลือดสมองไม่ถูกต้อง   ท าให้ไม่มาโรงพยาบาลทันทีภายหลังเกิดอาการ
โดยมีการรักษาตามความเชื่อเช่น การเป่า การบีบ นวด หรือสังเกตอาการที่บ้าน   2) ประชาชนไม่ทราบว่า
โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องรักษา   ถ้ามาทันเวลา 270 นาทีและได้ยาละลายลิ่มเลือดมีโอกาส
หายเป็นปกติหรือความพิการลดลง 3) จังหวัดสตูล    มีลักษณะภูมิศาสตร์ เป็นเกาะ หลายเกาะ การคมนาคม
ล าบาก การเข้าถึงบริการยาละลายลิ่มเลือด     น้อยมากข้ึน และ 4) ประชาชนยัง มีปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เป็นโรค
หลอดเลือดสมอง คือความดันโลหิตสูง  เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง  ความอ้วน โรคหัวใจ บุหรี่ แอลกอฮอล์  
ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ประชาชนไม่เห็นความส าคัญ และไม่ควบคุมปัจจัยดังกล่าว 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
   3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

โรงพยาบาลมีการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสียง CVD Risk  
เปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจ านวน 6 เตียง ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับจนถึงจ าหน่าย ดูแลผู้ป่วยโดยใช้
ทีมสหวิชาชีพ มีการประเมินการกลืน ในผู้ป่วยทุกราย เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
เช่นแผลกดทับ  และมี การติดตามเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยทีมีค่า Barthel index <15 คะแนน ทุกราย ตลอดจน
มีการรณรงค์การเข้าถึงยาลายลิ่มเลือด 

สถานการณ์ COVID-19  ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
    - ไม่สามารถจัดท าโครงการในปีงบประมาณ 2563 เพราะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาของ COVID-19  ก่อน  
    - คนไข้ท่ีอาศัยตามพ้ืนที่ไกลๆ  การเข้าถึงและการดูแลค่อนข้างยาก  คนไข้มาพบแพทย์ช้า  เนื่องจาก
คนไข้ติดด่าน หรือกังวลกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน   จึงมีการรอให้ช่วงเวลาของสถานการณ์ฉุกเฉินผ่า
นกไปก่อน  โดยเดินทางมาพบแพทย์ในวันรุ่งขึ้น    

สภาพของดินฟ้าอากาศในคนไข้ชาวทะเล  ชาวเรือ  ต้องอาศัยน้ าขึ้น น้ าลง ในการน าเรือออก เพ่ือมา
พบแพทย์ 

ผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัว   เบาหวาน  ความดัน ไขมันในเลือดสูง ยังขาดนัด ไม่รับประทานยาต่อเนื่อง 
และประชาชน ยังไม่เห็นความส าคัญของการคัดกรองและการตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพ   

ในปีงบประมาณ 2563  ยังไม่มีอายุรกรรมประสาท   ไม่มีพยาบาลเฉพาะทาง  และสถานการณ์ 
COVID-19  ยังท าให้ต้องเลื่อนอบรมพยาบาลเฉพาะทาง มาปลายงบประมาณ 2563   

คนไข้ที่มีโอกาสเข้าไปท า THROMBECTOMY  ยังต้องใช้เงินในส่วนต่างของการไปท า   ท าให้คนไข้
บางคน  มีโอกาสน้อยลง   และมีแพทย์เฉพาะทางเฉพาะที่ รพ.ตรังกับ รพ.มอ. เท่านั้น 
      - คนไข้เข้าถึง  เข้าใจในโรคหลอดเลือดสมองมากข้ึน  คนไข้ก็มา รพ.เร็ว 

- ควรมีการการจัดท าโครงการประจ าทุกปี   เพ่ือกระตุ้นการเข้าถึงยา  และการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
- การให้ความรู้ในการเรียกหากรถ EMS หรือ 1669 เพื่อให้เค้าเข้าถึงการดูแล 
- การควบคุมโรคเรื้อรัง  เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง จะช่วยลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือสมอง 
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4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
     4.2.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) (เป้าหมาย : < ร้อยละ 7) 

อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  เป้าหมาย ≤ รอ้ยละ7 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 

ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 7.60 

(25/329) 
5.44 

(18/331) 
414  31 7.49  491  29 5.91  

ควนโดน 0 
(0/17) 

0 
(0/36) 

26  0 0 37  1 2.70 

ควนกาหลง 0 
(0/30) 

0 
(0/32) 

31  0 0 52  0 0 

ท่าแพ 0 
(0/14) 

0 
(0/35) 

41  0 0 25  0 0 

ละงู 0 
(0/97) 

3.94 
(5/127) 

96  0 0 91  2 2.20 

ทุ่งหว้า 0 
(0/16) 

14.29 
(3/21) 

34  0 0 14  0 0 

มะนัง 4.17 
(1/24) 

0 
(0/31) 

27  0 0 25  1 4 

ภาพรวมจังหวัด 4.93 
(26/527) 

4.24 
(26/613) 

669  31 4.63  738  33 4.47  
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อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

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

ปีงบประมาณ  2564 (1ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 118 11 9.32 

ควนโดน 15 0 0 

ควนกาหลง 8 0 0 
ท่าแพ 1 0 0 

ละงู 19 0 0 
ทุ่งหว้า 4 0 0 

มะนัง 1 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 166 11 6.63 
 
4.2.2  ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62)  

(เป้าหมาย : < ร้อยละ 25) 

อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

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

ปีงบประมาณ   

2562 2563 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 105 22 20.95 105 21 20 

ควนโดน 2 0 0 0 0 0 

ควนกาหลง 2 0 0 1 0 0 
ท่าแพ 2 0 0 0 0 0 

ละงู 9 0 0 12 1 8.33 
ทุ่งหว้า 1 0 0 0 0 0 

มะนัง 0 0 0 2 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 121 22 18.18 120 22 18.33 
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อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

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

ปีงบประมาณ  2564 (1ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 37 10 27 

ควนโดน 4 0 0 

ควนกาหลง 0 0 0 
ท่าแพ 0 0 0 

ละงู 3 0 0 
ทุ่งหว้า 0 0 0 

มะนัง 0 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 44 10 23 
 
4.2.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic : I63) (เป้าหมาย : <  

ร้อยละ 5) 

อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

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

ปีงบประมาณ 
2562 2563 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 309 8 2.59 386 9 2.33 
ควนโดน 24 0 0 37 1 2.70 

ควนกาหลง 29 0 0 51 0 0 

ท่าแพ 39 0 0 25 0 0 
ละงู 87 0 0 79 1 1.27 

ทุ่งหว้า 33 0 0 17 0 0 

มะนัง 27 0 0 23 1 4.35 
ภาพรวมจังหวัด 548 8 1.46 618 12 1.94 
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อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

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

ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 81 1 1.23 

ควนโดน 15 0 0 

ควนกาหลง 4 0 0 
ท่าแพ 1 0 0 

ละงู 16 0 0 
ทุ่งหว้า 4 0 0 

มะนัง 1 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 122 1 0.82 
     4.2.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 
4.5 ชั่วโมง   ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที (door to needle 
time) (เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 50) 

อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 
ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลนั (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 

ชั่วโมง   ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที (door to 
needle time)    

เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 50 
ปีงบประมาณ  

2562 2563 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 29 23 79.31 54 43 79.63 

ควนโดน 1 1 100 0 0 0 
ควนกาหลง 0 0 0 0 0 0 

ท่าแพ 1 0 0 0 0 0 
ละง ู 0 0 0 0 0 0 

ทุ่งหว้า 1 0 0 0 0 0 
มะนัง 0 0 0 0 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 32 24 75 54 43 79.63 
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อ าเภอ 

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

(door to needle time)  เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 50 

ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ภาพรวมจังหวัด 
(อ าเภอเมือง) 

8 7 87.50 

 
4.2.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษา 

ใน Stroke Unit  (เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 40) 

อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 
ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง  

ได้รับการรักษาใน Stroke Unit   เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 40  
ปีงบประมาณ  

2562 2563 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 414 376 90.82 491 435 88.59 

ควนโดน 26 0 0 37 0 0 

ควนกาหลง 31 0 0 52 0 0 
ท่าแพ 41 0 0 25 0 0 

ละงู 96 0 0 91 0 0 

ทุ่งหว้า 34 0 0 14 0 0 
มะนัง 27 0 0 25 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 669 376 56.20 738 435 58.94 
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อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

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

ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค.63) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 118 116 98.3 

ควนโดน 15 0 0 

ควนกาหลง 8 0 0 

ท่าแพ 1 0 0 

ละงู 19 0 0 

ทุ่งหว้า 4 0 0 

มะนัง 1 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 166 116 69.9 

 
5. การด าเนินงาน 

โรงพยาบาลสตูล ไม่มีแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมประสาท ผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัด  
จะส่งไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่ หรือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

6. ปัญหาแล ะอุปสรรคในการด าเนินงาน (ภาพรวมของ สาขา หลอดเลือดสมอง) 
- สภาพของดินฟ้าอากาศในคนไข้ชาวทะเล  ชาวเรือ  ต้องอาศัยน้ าขึ้น น้ าลง ในการน าเรือออก เพ่ือมาพบแพทย ์
- ผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัว   เบาหวาน  ความดัน ไขมันในเลือดสูง ยังขาดนัด ไม่รับประทานยาต่อเนื่อง และ 

ประชาชน ยังไม่เห็นความส าคัญของการคัดกรองและการตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพ   
- ในปีงบประมาณ 2563  ยังไม่มีอายุรกรรมประสาท   ไม่มีพยาบาลเฉพาะทาง  และสถานการณ์ COVID-19   

ยังท าให้ต้องเลื่อนอบรมพยาบาลเฉพาะทาง มาปลายงบประมาณ 2563   
- คนไข้ท่ีมีโอกาสเข้าไปท า THROMBECTOMY  ยังต้องใช้เงินในส่วนต่างของการไปท า  ท าให้คนไข้บางคน  

มีโอกาสน้อยลง   และมีแพทย์เฉพาะทางเฉพาะที่ รพ.ตรังกับ รพ.มอ. เท่านั้น 
- การประชาสัมพันธ์สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองยังไม่ทั่งถึงทุกพ้ืนที่ 
- การใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินยังน้อย 
- การเข้าถึง Stroke fast track 
- ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน 
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7. ข้อเสนอแนะ / กระบวนการแก้ปัญหา 
- คนไข้เข้าถึง  เข้าใจในโรคหลอดเลือดสมองมากข้ึน  คนไข้ก็มา รพ.เร็ว 
- ควรมีการการจัดท าโครงการประจ าทุกปี   เพ่ือกระตุ้นการเข้าถึงยา  และการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
- การให้ความรู้ในการเรียกหากรถ EMS หรือ 1669 เพื่อให้เค้าเข้าถึงการดูแล 
- การควบคุมโรคเรื้อรัง  เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง จะช่วยลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 

 
                                                          ผู้รับผิดชอบ  นันทนา  ศรีค าแท้ 

     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                                                      โทร.....0819570931 

       e-mail   off1969@hotmail.com 
 











 

 

 

 
 

 
 

สาขา โรคหัวใจ 
: STEMI 
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           คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service  Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

สาขา . โรคหัวใจ 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐาน 
เวลาที่ก าหนด 

1.1.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร 
1.1.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  ไม่เกินร้อยละ 9 
1.1.3 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 50 

2. สถานการณ์ 
2.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร 

สถิติของจังหวัดสตูล พบว่า อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวัดสตูล ระหว่างพ.ศ.2557- 2564   
ตุลาคม 2563 –ธันวาคม 2563 มีจ านวนผู้ป่วย 11.57, 12.09,12.00 ,11.68,16.11,15.92,14.98 และ6.24ต่อ
แสนประชากรตามล าดับ ซึ่งเกิดจากผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลล่าช้า จากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค 
มาถึงโรงพยาบาลด้วยอาการที่รุนแรงและอันตรายถึงข้ันเกิดภาวะCardiogenic shock เสียชีวิตตามมา ปัจจัยส่วน
ใหญ่พบว่ากลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวคือ เบาหวานและความดันโลหิตสูง   การสูบบุหรี่  
หรือในผู้ป่วยไม่มีประวัติการเป็นประจ าตัว  มีรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัดที่ติดทะเล อาหารอุดม
สมบูรณ์ ประกอบกับวิถีชีวิตของของประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นมุสลิมมีวัฒนธรรมการกินอาหารหวาน อาหารมัน 
และขาดการออกก าลังกายที่เหมาะสม           

2.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  ไม่เกินร้อยละ 9 
 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI จงัหวัดสตูล ระหว่างพ.ศ.2557- 2564   

ร้อยละ 17.04,7.6,8.65, 8.69, 10.94,4.09 ,6.57  และ 5.4 ตามล าดับ ในปี2564 ผู้ป่วยที่เสียชีวิตพบว่า เสียชีวิต
ใน ER ระหว่างรอท าหัตถการ และรอเตรียมการส่งต่อ ซึ่งผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลเร็วขึ้นแต่มาด้วยอาการที่รุนแรง 
มี Cardiogenic shock ร่วมด้วย ปัจจัยร่วมพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีโรคประจ าตัวคือ เบาหวานและความดันโลหิตสูง 
โรคไขมันในเลือดสูง และมีการสูบบุหรี่  หรือผู้ป่วยไม่มีประวัติโรคประจ าตัวแต่ไม่ตรวจสุขภาพเลย  มีรูปแบบ  
การด าเนินชีวิตของคนในจังหวัดที่ติดทะเล อาหารอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับวิถีชีวิตของของประชาชนส่วนใหญ่    
ที่เป็นมุสลิมมีวัฒนธรรมการกินอาหารหวาน อาหารมัน และขาดการออกก าลังกายที่เหมาะสม           
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2.3 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 50 
จังหวัดสตูลมีข้อจ ากัดเนื่องจากไม่มีแพทย์โรคหัวใจและไม่มีหน่วยบริการในจังหวัดที่สามารถท าการสวน 

หลอดเลือดหัวใจได้ จ าเป็นต้องประสานส่งต่อไปยังรพ.ที่สามารถท า PCI ซึ่งมีระยะทางประมาณ 100 กม. ใช้เวลา
ในการเดินทางอย่างน้อย 90-120 นาที ร่วมกับข้อจ ากัดการใช้รถพยาบาลที่สามารถวิ่งได้ไม่เกิน80 กม./ชม. ท าให้
การเดินทางไปยังรพ.ปลายทางเพ่ือท า PCI เกินเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือภายใน120นาที ร่วมกับการให้ยาละลายลิ่มเลือด
ที่มากกว่า30นาที เนื่องจากรอconsultอายุรแพทย์โรคหัวใจเป็นผู้สั่งการรักษา  ท าให้ร้อยละของการให้การรักษา
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนดได้เพียงร้อยละ 32.43 

3. สถานการณ์ COVID-19  ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
    ยังไม่พบผลกระทบจากสถานการณ์COVID-19   

4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
    4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

      4.1.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร 
4.1.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 50 

ด้วยระยะทางในการเดินทางจากจังหวัดสตูล ไปรพ สงขลานครินทร์หรือ รพ กรุงเทพ หาดใหญ่  
ที่ต้องใช้เวลา 90-120 นาที และข้อก าหนดในการขับรถส่งต่อไม่เกิน 80 กม ต่อ ชม เพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ 
และผู้ป่วยจากการเกิดอุบัติเหตุในการส่งต่อผู้ป่วย  

4.1.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  ไม่เกินร้อยละ 9 
จากการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง  และระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีความครอบคลุมต่อการให้บริการ  

ผู้ป่วยมาในระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มากขึ้น ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เสียชีวิต จะมาด้วยอาการshockร่วมด้วยและมีโรคร่วม   
อัตราการมาด้วยการEMSของรพ สตูล ปี 62-64  ร้อยละ 21.05, 32.65 และ 43.75   ตามล าดับ  
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4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
4.2.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร 

อ าเภอ 

อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ  ไม่เกิน 28 : 100,000 ประชากร 

ปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ รอ้ยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

เมืองสตูล 23.05 17.59 17.59 29.91 31.45 11,4468 36 31.45 

ควนโดน 27.02 45.92 45.92 19.14 22.52 26,646 3 11.26 
ควนกาหลง 8.75 8.69 5.79 14.48 0 34,972 0 0 

ท่าแพ 3.48 3.45 0 0 10.2 2,9420 1 3.40 

ละง ู 1.14 2.79 2.79 2.79 1.37 7,2532 6 8.27 
ทุ่งหว้า 0 4.18 0 16.73 8.28 2,4141 1 4.14 

มะนัง 0 0 5.5 5.58 16.42 1,8265 1 5.47 
ภาพรวมจังหวัด 12.09 12.00 11.68 16.11 15.92 32,0444 48 14.98 

 
 

อ าเภอ 

อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ  ไม่เกิน 26 :100,000 ปชก. 

ปีงบประมาณ 2564  (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 114,468 18 15.72 

ควนโดน 26,646 0 0 
ควนกาหลง 34,972 0 0 

ท่าแพ 29,420 0 0 

ละง ู 72,532 2 2.76 
ทุ่งหว้า 24,141 0 0 

มะนัง 18,265 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 320,444 20 6.24 
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4.2.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล ≤ 9%หรือ อัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  ไม่เกินร้อยละ 9 

 
 

อ าเภอ 
ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล ≤9% 

ปีงบประมาณ 2564  (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 16 1 6.25 
ควนโดน 2 0 0 

ควนกาหลง 1 0 0 
ท่าแพ 6 0 0 

ละง ู 8 1 12.5 

ทุ่งหว้า 3 0 0 
มะนัง 1 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 37 2 5.4 

 

อ าเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาล หลังได้รับการรักษา 
ไม่เกินร้อยละ 10 

ปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

เมืองสตูล 6.06 6.97 5.88 14.28 5.4 49 2 4.08 
ควนโดน 0 0 28.5 16.67 0 18 0 0 

ควนกาหลง 23.07 20 28.5 0 9.09 15 0 0 
ท่าแพ 20 11.11 0 14.28 12.5 10 1 10 

ละง ู 6.66 8.69 4.16 10.26 0 33 3 9.09 

ทุ่งหว้า 0 20 0 0 0 7 2 28.57 
มะนัง 0 0 20 8.33 8.33 5 1 20 

ภาพรวมจังหวัด 7.60 8.65 8.69 10.94 4.09 137 9 6.57 
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4.2.3 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้ตาม 
มาตรฐานเวลาที่ก าหนด ร้อยละ  50 หรือ ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลา       
ที่ก าหนด  ร้อยละ 50 

อ าเภอ 

ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI)  
ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด ร้อยละ  50 

ปีงบประมาณ 
2562 2563 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 37 4 10.81 49 7 14.29 
ควนโดน 14 1 14.28 18 5 27.78 

ควนกาหลง 11 0 0 15 13 86.67 
ท่าแพ 8 1 12.5 10 7 70 

ละง ู 33 4 12.12 33 21 63.64 

ทุ่งหว้า 11 0 0 7 0 0 
มะนัง 12 0 0 5 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 122 10 8.2 137 53 38.69 

 
 

 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2564  (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ร้อยละของการให้การ
รั ก ษ า ผู้ ป่ ว ย โ ร ค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน (STEMI) ได้
ตามมาตรฐานเวลาที่
ก าหนด  
 

50% 

เมืองสตูล 16 4 25 

ควนโดน 2 0 0 
ควนกาหลง 1 1 100 

ท่าแพ 6 2 33.3 

ละง ู 8 3 37.5 
ทุ่งหว้า 3 2 66.6 

มะนัง 1 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 37 12 32.43 
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5. การด าเนินงาน 
5.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร 
      5.1.1 ผลการด าเนินงาน 

    อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร ของจังหวัดสตูล ท าได้6.24   
ซึ่งตอนนี้ได้มีแนวทางการส่งผู้ป่วยHigh risk  NSTEMI  สามารถส่งได้ทันทีเช่นเดียวกับ Fast tract STEMI น่าจะ
เป็นแนวโน้มที่ดีในการรักษาผู้ป่วย 

     5.1.2 ปัญหาของตัวช้ีวัด 
             ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้ตามมาตรฐาน
เวลาที่ก าหนด   ไม่สามารถด าเนินการได้   ด้วยข้อจ ากัดของระยะทาง และผู้ป่วยควรได้มาตรการรักษาด้วย PCI  
ที่เป็น Gold standard   มากว่าSK    
 
5.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  ไม่เกินร้อยละ 9 

         5.2.1 ผลการด าเนินงาน 
อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  ร้อยละ 5.4 พบว่ารายเป็นเคส 

ของรพ.สตูล เป็นผู้ป่วยหญิง อายุ 71ปี มีโรคประจ าตัว DM HT DLP เสียชีวิตขณะรอrefer และอีก1รายเป็นเคส
ของรพ.ละงู เป็นผู้ป่วยชายอายุ 58 ปี ไม่เคยตรวจสุขภาพ มีการสูบบุหรี่ 
         5.2.2 ปัญหาของตัวช้ีวัด 

5.3 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 50 
         5.3.1 ผลการด าเนินงาน 
       ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 32.43แยกเป็น
การได้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน30 นาที ร้อยละ 2.70 (1:37)  สามารถส่งต่อท า PCI ได้ภายใน120นาที ร้อยละ 
29.73 (11:37) 
          5.3.2 ปัญหาของตัวช้ีวัด 
         มีข้อจ ากัดเนื่องจากไม่มีแพทย์โรคหัวใจและไม่มีหน่วยบริการในจังหวัดที่สามารถท าการสวนหลอด
เลือดหัวใจได้ จ าเป็นต้องประสานส่งต่อไปยังรพ.ที่สามารถท า PCI ซึ่งมีระยะทางประมาณ 100 กม. ใช้เวลาในการ
เดินทางอย่างน้อย 90นาที ร่วมกับข้อจ ากัดการใช้รถพยาบาลที่สามารถวิ่งได้ไม่เกิน80 กม./ชม. ท าให้การเดินทาง
ไปยังรพ.ปลายทางเพ่ือท าPCI เกินเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือภายใน120นาที ร่วมกับการให้ยาละลายลิ่มเลือดที่มากกว่า
30นาท ีเนื่องจากรอconsultอายุรแพทย์โรคหัวใจ ท าให้ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนดได้เพียงร้อยละปี2564 ร้อยละ 32.43 
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6. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน (ภาพรวมของ สาขา โรคหัวใจ) 
- ขาดแคลนอายุรแพทย์โรคหัวใจ   และยังมีอายุรแพทย์ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน Heart Failure clinic 

ตามนโยบายของเขตสุขภาพได้ 
- ระยะทางในการน าส่งผู้ป่วยจากรพ.สตูล ถึงรพ สงขลานครินทร์ /กรุงเทพหาดใหญ่ เพ่ือท าPCIใช้เวลาในการ 

เดินทางอย่างต่ าไม่น้อยกว่า 2- 2.5 ชม ด้วยความเรว็ที่ก าหนดของกระทรวงสาธารณสุขไม่เกิน 80 กมต่อชั่วโมงท า
ให้ไม่สามารถท าให้ได้ท าPCI ภายใน 90 นาที ตามมาตรฐานที่ก าหนดเลย   

- ผู้ป่วยยังขาดความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ ล่าช้าในการมารพ. ท าให้อาการรุนแรง และมีปัจจัยที่ส าคัญของการสูบ 
บุหรี่ที่ยังมีมาก 

7. ข้อเสนอแนะ 
- สนับสนุน/จัดสรรอายุรแพทย์โรคหัวใจ 
- คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน  เน้นการให้ความรู้อย่างจริงจัง   
- การก าหนดความชัดเจนต่อการส่งต่อผู้ป่วย 

 
              ผู้รายงาน ไลลา ตุกังหัน 
    พยาบาลวิชาชีพ 

    โทร 0986949699  
e-mail acssatun@gmail.com 

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

สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน เป้าหมาย  
1.1.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง  ในโรงพยาบาล 

ระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) = 11.35  เป้าหมาย  น้อยกว่าร้อยละ 12   Trauma =33.33% Non 
Trauma= 10.94  (Trauma<12%, Non - trauma<12%)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย
Trauma ลดระยะเวลาการเข้าถึงบริการ definite care มีระบบFAST TRACK ในกลุ่มโรคSTROKE STEMI และ
SEVER HEAD INJURY  

1.1.2 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ  
A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที =50%  เป้าหมาย  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 หน่วยงานจึงมีการ
จัดโครงการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการการดูแลและการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุตั้งแต่จุดเกิดเหตุ ERและ Refer 
รวมถึงการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้นในกลุ่มพยาบาลห้องฉุกเฉิน และ 

    1.1.3 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S,  
M1  เป้าหมาย  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ลดอัตราการเสียชีวิตของโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ส าคัญและมีความ
รุนแรง = 66.76%  มีการเปิดOPDนอกเวลาและ พัฒนาระบบคัดกรองร่วมกับOPD ก าหนดแนวทางในการคัด
กรองในกลุ่มโรคส าคัญทางอายุรกรรม เช่น ACS Stroke Sepsis และหอบ 

1.1.4 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain  
injury) (GCS ≤ 8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 =25%  เป้าหมาย  ไม่เกินร้อยละ 30  เพิ่มประสิทธิภาพและ
มาตรฐานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พบว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจาก Blunt Abdominal Trauma และ 
Multiple Trauma เกิดจากอุบัติเหตุจราจรเป็นหลัก ศปถ.ขาดการลงสอบสวนพื้นที่จุดเกิดเหตุเนื่องจาก
สถานการณ์Covid19  พบปัญหาการRefer ในพท.รอยต่อของสตูลกับตรังคือรพช.ทุ่งหว้าและละงู ซึ่งพบว่ายังมี
การปฏิเสธเคสตามข้อตกลงที่ก าหนด และรพช.ละงูปฏิเสธการCT brain ของรพช.ทุ่งหว้าท าให้ผู้ป่วยต้องส่งมาCT 
รพ.สตูลและถ้าพบว่ามีHemorrhage ต้องส่งกลับไปตรังเกิดความล่าช้าในการวินิจฉัยและรักษา รพช.ละงูปฏิเสธ
การCT brainเนื่องจากปัญหาด้านการเงินจึงส่งผู้ป่วยมาCT รพ.สตูล 

     1.1.5 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ไม่ต่ ากว่า  
20 คะแนน)  =  23 คะแนน  ผ่านมาตรฐาน   ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาสู่การวิจัย ของหน่วยงานและ
รพ. เป้าหมาย  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80   
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2. สถานการณ์ COVID-19  ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
หน่วยงานมีอุปกรณ์ป้องกันPPE เปลเคลื่อนย้าย  Negative Pressure 2 เปล ห้องNegative Pressure ER  

1 ห้อง  ตู้พ่นยา 2 ตู้ มีแนวทางการรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุใน Case ที่สงสัย PUI ทั้งที่มีภาวะฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน 
การก าหนดบุคลากร รถพยาบาลหรือทีมที่จะไปรับ ผู้ป่วย  ร่วมกับทีมIC EOC และผู้บริหารรพ.  

ปัญหาที่พบคือ  
- กรณีท่ีมีผู้ป่วยWalk in นอกเวลาราชการจะท าให้การแบ่งแยกโซนPUIไม่ชัดเจน เนื่องจาก จ.สตูลมีผู้ป่วย 

กลุ่มหายใจเหนื่อยหอบมารับบริการจ านวน ห้องหรือตู้พ่นยาNegative ไม่เพียงพอ 
- ญาติหรือผู้รับบริการยังไม่ปฏิบัติตามแนวทางการมารพ.และเยี่ยมผู้ป่วย  

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) 

      อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง  ใน 
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งท่ี ER และ Admit)  เป้าหมาย  น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non - 
trauma<12%)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเข้าถึงบริการ definite care 

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 

ละงู 2,279 9 0.39 

ทุ่งหว้า 632 2 0.32 
มะนัง F3 

ภาพรวมจังหวัด 8,928 119 1.33 
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อ าเออ 

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

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1)  
อายใน 24 ชั่วโมง  ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ 
Admit)  เป้าหมาย  น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non - 
trauma<12%)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิอาพและลดระยะเวลาการเข้าถึง

บริการ definite care 

ปีงบประมาณ  

2562 2563 
2564 

1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

อาพรวมจังหวัด 

(อ าเออเมือง) 

679 79 11.63 800 67 8.38 229 26 11.35 
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3.1.2  อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 ท่ีมีข้อบ่งชี้ในการ Admit ไดรับ Admit ภายใน 2 ชม.  
ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 > ร้อยละ 60    

         อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งช้ีในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, 
M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 

อ าเภอ 

อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 ท่ี
มีข้อบ่งชี้ในการ Admit ไดรับ 

Admit ภายใน 2 ชม. ในโรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1 > ร้อยละ 60 

อัตราของผู้ป่วย trauma triage 
level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด 

ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 

นาที ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ปีงบประมาณ 

2562  2563 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน  ร้อยละ 

ภาพรวมจังหวัด (อ าเภอเมือง) 24 6 25 9 8 88.89 
 
 
 

อ าเภอ 

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

สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที  
เป้าหมาย  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ปีงบประมาณ 2564 ( 1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ภาพรวมจังหวัด (อ าเภอเมือง) 2 2 50 
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  3.1.3 อัตราของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (Mortality rate of severe traumatic brain injury) (รหัส ICD S 06.1 – S 06.9) ไม่เกินร้อยละ 45 
       อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury) (GCS ≤ 8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 เป้าหมาย   
ไม่เกินร้อยละ 30  เพิ่มประสิทธิอาพและมาตรฐานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

อ าเออ 

ปีงบประมาณ  

อัตราของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อ
สมอง (Mortality rate of severe 

traumatic brain injury)  

(รหัส ICD S 06.1 – S 06.9)  

อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain 

injury) (GCS ≤ 8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1  

เป้าหมาย < 45% เป้าหมาย < 45% 
เป้าหมาย  ไม่เกินร้อยละ 30   

เพิ่มประสิทธิอาพและมาตรฐานของระบบ 

การแพทย์ฉุกเฉิน 
2562  2563 2564 (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

อาพรวมจังหวัด 

(อ าเออเมือง) 

102 9 8.82 41 10 24.39 4 1 25 
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3.1.4 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคณุภาพ  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

        อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ไม่ต่่ากว่า 20 คะแนน) เป้าหมาย  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

อ าเภอ 

อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 

ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ    
อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ไม่ต่ ากว่า 20 คะแนน)  

เป้าหมาย > ร้อยละ 80 

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

เป้าหมาย ผลงาน  ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน  ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน  ร้อยละ 

ภาพรวมจังหวัด 

(อ าเภอเมือง) 
0/1=0% ผลการประเมินไม่ผ่าน 

1/1=100% ผลการประเมินผ่าน 

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

 
 

3.1.5 จ านวนผู้ป่วยที่ไมฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง  ร้อยละ 5 

อ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

จ านวนผู้ป่วย จ านวนผู้ป่วย 

ภาพรวมจังหวัด (อ าเภอเมือง) 3,445 18.50 (10,378/12,734) 
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 4. ปัญหา/ อุปสรรค 

- อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนน=18.82 ต่อแสนปชก.(<18 ต่อแสนปชก.) พบว่าอ.เมืองมี 
อัตราการตายสูงสุด การแก้ปัญหาโดยผ่านคกก.ศปถ.ยังไม่เป็นรูปธรรม ขาดการสอบสวนในเคส  
Dead  เนื่องจากมีสถานการณ์ Covid ท าให้จนท.ไม่สามรถลงสอบสวนได้ 

- อัตราตายจากอุบัติเหตุมีแนวโน้มสูงขึ้นผู้ป่วยTraumaท่ีมีค่าPS>0.75 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
- ผู้ป่วยTrauma L 1 ไม่ได้เข้าOR< 1ชม. 
- Severe Traumatic  Brain ปชช.ร้อยละ 90 ไม่สวมใส่หมวกกันน๊อก 
- ขาดสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยTrauma 
- รพช.ไม่มีการใช้โปรแกรมIS  
- Thai Refer ไม่เสถียร  
- ขาดแคลนแพทย์EP  
- ขาดการทบทวนEMS Referral Audit  ไม่มีระบบAOC 

5. โอกาสในการพัฒนา 
- พัฒนาสมรรถนะจนท. 
- พัฒนาระบบAOC 
- การจัดระบบConsult ในพ้ืนทีทุ่รกันดารผ่านระบบ Telemed 

6. ข้อเสนอแนะ 
- แนวทางการส่งCT brain และRefer SHI ในโซนรอยต่อทุ่งหว้า-ตรังให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมรวมถึงการรับ 

ผู้ป่วยCTของรพ.ละงู 
 
 
 

                                                    ผู้รับผิดชอบ  พุดตาล   ศรีสุวงศ์    
                                                    พยาบาลวิชาชพีช านาญการ 

                                                     โทร - 089-7339386 
e-mail - tanpoypoy@yahoo.com 

                           pudtan2511@gmail.com 
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สาขา แม่และเด็ก (สูติกรรม) 
: High Risk  Pregnancy 
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           คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service  Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

สาขา  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 

2. สถานการณ์ 
    2.1 จ ำนวนมำรดำคลอดท้ังหมดในจังหวัด รพช/รพท. (NL+ C/S + F/E + V/E)  843 รำย  เฉลี่ย  9  รำย/วัน 

2.2 อัตรำส่วนกำรตำยของมำรดำไทย   มำรดำเสียชีวิต จำกสำเหตุ HELLP Syndrom  118.2 / แสนกำรคลอด     
 (จ ำนวน 1 รำย) 

2.3 อัตรำมำรดำคลอดก่อนก ำหนด 5.81 %  
2.4 อัตรำมำรดำคลอดก่อนก ำหนดในกลุ่มที่ได้รับกำรรักษำ 23.07% (จ ำนวน 3 รำย จำกจ ำนวนคลอด 

ทั้งหมด 13 รำย) 

3. สถานการณ์ COVID-19  ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
มีกำรปรับกำรให้บริกำรในสถำนบริกำรแต่ละแห่ง ตำมแนวทำงกำรป้องกัน  COVID-19  คัดกรอง   ซักประวัติ

ผู้เดินทำงจำกพ้ืนที่เสี่ยง   จัดเตรียมห้องแยกกรณีคลอดฉุกเฉิน   จัดเตรียมอุปกรณ์  ชุดPPE  ส ำหรับบุคลำกร    
จัดเวรพยำบำลส ำหรับดูแลผู้คลอด 

4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
   4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
      4.1.2 อัตรำส่วนกำรตำยของมำรดำไทย  เท่ำกับ   118.2 / แสนกำรคลอด  (จ ำนวน 1 รำย)   มำรดำ
เสียชีวิต จำกสำเหตุ HELLP Syndrom   ส่งต่อจำกโรงพยำบำลสตูล   ไปโรงพยำบำลหำดใหญ่  ผลจำกกำร
ทบทวน Three delay model พบว่ำ 
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Delay in seeking Care Delay in reaching care Delay in receiving care 

- ขำดควำมรู้เรื่องอำกำรผิดปกติขณะ
ตั้งครรภ์  
- ไม่มำฝำกครรภ์ตำมนัด 
 

- มำโรงพยำบำลช้ำ (หลังจำก
แพทย์แนะน ำให้มำ
โรงพยำบำล) 
 

- Delayed Diagnosis 
- Delay Rx. MgSo4 
- ไม่ได้ PRC ก่อน Refer 
- กำรสื่อสำรข้อมูลไม่เชื่อมโยง  : NST, 
History Previous Cesarean section  
- Consult MFM ก่อน Refer  

 
4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
      4.2.1 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด 

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

 
 
 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 

2563 
2564 

1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63 

จ านวนมารดาคลอด จ านวนมารดาคลอด 

เมืองสตูล 2739 658 
ควนโดน 87 13 

ควนกำหลง 148 32 

ท่ำแพ 93 15 
ละงู 300 82 

ทุ่งหว้ำ 121 24 

มะนัง 81 19 
ภาพรวมจังหวัด 3569 843 
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4.2.3   การตายของมารดาไทย    อัตราส่วนการตายมารดา (ไม่เกิน 17ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 

อ าเภอ 

การตายของมารดาไทย / แสนเกิดมีชีพ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน 
เมืองสตูล 2 รำย 1 รำย 2รำย 2รำย 0 

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

ท่ำแพ 0 0 0 0 0 

ละงู 0 1รำย 0 0 1 
ทุ่งหว้ำ 0 0 0 0 0 

มะนัง 0 0 0 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 0 
ต่อแสนเกิดมีชีพ 

 
ต่อแสนเกิดมีชีพ 

81.19 
ต่อแสนเกิดมีชีพ 

81.39 
ต่อแสนเกิดมีชีพ 

118.11 
ต่อแสนเกิดมีชีพ 

 

ตัวชี้วัด อ าเภอ เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2564 

1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63 
ผลงาน (ราย) 

กำรตำยของมำรดำไทย 
 

เมืองสตูล 

34/แสน 
(เขตสุขภำพ12) 

0 
ควนโดน 0 

ควนกำหลง 0 

ท่ำแพ 0 
ละงู 1 

ทุ่งหว้ำ 0 

มะนัง 0 
ภาพรวมจังหวัด 1 
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 4.2.3 อัตราการคลอดก่อนก าหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์)  

อ าเภอ 

อัตราการคลอดก่อนก าหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) 
ปีงบประมาณ  

2561 2562 2563 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 2,857 197 6.90 3033 192 6.33 2,739 172 6.27 

ควนโดน 127 1 0.79 89 1 1.12 87 2 2.29 
ควนกำหลง 169 14 8.28 54 14 9.09 148 7 4.72 

ท่ำแพ 95 5 5.26 65 2 3.07 93 5 5.26 

ละงู 394 25 6.35 297 29 9.76 300 29 9.67 
ทุ่งหว้ำ 142 7 4.93 132 9 6.81 121 1 0.83 

มะนัง 90 2 2.22 81 2 2.46 81 6 7.41 

ภาพรวมจังหวัด 3,874 251 6.48 3851 249 6.46 3,569 222 6.22 
 
 
 

 

อ าเภอ 

อัตราการคลอดก่อนก าหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) 

ปีงบประมาณ 2564 

เป้าหมาย 
1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 

ลดลงร้อยละ10 

658 42 6.38 
ควนโดน 13 0 0 

ควนกำหลง 32 2 6.25 

ท่ำแพ 15 0 0 
ละงู 82 3 3.65 

ทุ่งหว้ำ 24 2 8.33 

มะนัง 19 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 843 49 5.81 
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อัตราส่วนการตายของมารดาไทย 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 64  รอบ 3 เดือน 
118.1 118.2 

 
อัตรามารดาคลอดก่อนก าหนด 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 64  รอบ 3 เดือน 

6.22 5.81 
 
5. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน (ภาพรวมของ สาขา สูติกรรม) 

- พบกำรตั้งครรภ์ในกลุ่มติดยำเสพติดเพ่ิมข้ึน และฝำกครรภ์ช้ำ  
- ขำดกำรบูรณำกำรแผนกำรดูแลร่วมกับทีมท่ีเกี่ยวข้อง : ยำเสพติด จิตเวช ARV 
- กลุ่มวัยเจริญพันธ์ที่มีโรค NCD ร่วมด้วย ไม่ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรตั้งครรภ์ (จำกข้อมูลกลุ่ม 

ตั้งครรภ์เสี่ยงสูง พบในกลุ่มวัยเจริญพันธ์เพิ่มข้ึน)  
- กำรติดตำมเยี่ยมหลังคลอดไม่ครบตำมเกณฑ์  
- กำร Refer case ช่วงตั้งครรภ์ที่มีภำวะเสี่ยงสูงต่อกำรคลอด 

6. ข้อเสนอแนะ / กระบวนการแก้ปัญหา 
- ก ำหนดกำรเฝ้ำระวังติดตำมเยี่ยมหลังคลอด 3ครั้งตำมเกณฑ์คุณภำพและ เป็นตัวชี้วัด MOU คปสอ. 
- มีกำรท ำ Scenarios สร้ำงสถำนกำรณ์และฝึกซ้อมภำวะวิกฤติทำงสูติกรรม  
- จัดทีม CPR ประกอบด้วยอำยุรแพทย์ วิสัญญี พยำบำล จัดเป็นทีมเดียว ซ้อมแผน เตรียมทีม ในรพ.จังหวัด 
- พิจำรณำ Refer Case HR for PPH ที่ต้องกำรท ำหัตถกำรเพ่ิมเติม เช่น Embolization ไปคลอด Tertiary Care 
- เชื่อมโยงข้อมูลและวำงแผนกำรดูแลร่วมกับทีมจิตเวช /ยำเสพติด  
- เชิงรุกร่วมกับทีมหมอครอบครัวในกำรค้นหำกลุ่มวัยเจริญพันธ์ที่มีโรค NCD ร่วมด้วย เพ่ือเตรียมควำมพร้อม 

ก่อนกำรตั้งครรภ์  
- เตรียม Telenursing กลุ่มโรค PIH , GDM   

 
     ผู้รับผิดชอบ  สภุำพ  มำกสุวรรณ 

  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
    โทร  087- 3926304               

        e-mail : peepaplr@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 26 
1.2 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90 หรือ  
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 หรือ   ร้อยละ

การได้รับสารน้้าอย่างน้อย 1,500 cc ใน 1  ชั่วโมง หลังการวินิจฉัย severve sepsis/septic shock  (ในกรณี
ไม่มีข้อห้าม) > 90% 

1.5 อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ 30 หรือ ร้อยละการ 
ได้รับการดูแลแบบวิกฤต(level of care 2-3) ของ severe sepsis/septic shock ภายใน 3 ชั่วโมง  >30% 

1.6 มีการจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ใน รพ.ประจ้าจังหวัด  
(ระดับ A และ S) 

2. สถานการณ์ 
2.1 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired < ร้อยละ 26 

  จังหวัดสตูลตั้งแต่ตุลาคม 2563-พฤศจิกายน 2563มีผู้ป่วย sepsis ทั้งหมด 112 คน มีจ้านวน 28 คน
ที่เสียชีวิต คิดเป็น ร้อยละ 25 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจาก Pneumonia UTI และ
ผู้ป่วยมีโรคประจ้าตัว เช่น เบาหวาน ความดัน โรคไต 
2.2 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90 
 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic คิดเป็นร้อยละ 100 ทุกอ้าเภอสามารถเจาะ H/C ก่อนให้ 
Antibiotic 
 2.3 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90 

 อัตราผู้ป่วยที่ได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. คิดเป็นร้อยละ100 ทุกอ้าเภอสามารถฉีดยาได้ภายใน 1  
ชั่วโมงหลังวินิจฉัย 
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2.4 อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) ≥ ร้อยละ 90 หรือ   ร้อย
ละการได้รับสารน้ าอย่างน้อย 1,500 cc ใน 1  ชั่วโมง หลังการวินิจฉัย severve sepsis/septic shock  
(ในกรณีไม่มีข้อห้าม) > 90% 
 อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม. แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม)คิดเป็นร้อยละ 63.80 โดยแยกเป็น
อ้าเภอที่ท้าได้ร้อยละ100 คือ ควนโดนและทุ่งหว้า ส่วนอ้าเภอเมืองท้าได้น้อยสุดคือ ร้อยละ61.50 เนื่องจาก
การทบทวนผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน หรือบางเคสญาติตัดสินใจไม่รักษาต่อ 

2.5 อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ 30 หรอื ร้อยละ 
การได้รับการดูแลแบบวิกฤต(level of care 2-3) ของ severe sepsis/septic shock ภายใน 3 ชั่วโมง  
>30% 

 อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลในไอซียู ภายใน 3 ชม. ร้อยละ50 เนื่องจากผู้ป่วยได้รับการปฏิบัติตามแนว
ทางการดูแลผู้ป่วย SEPSIS และมีระบบการส้ารองเตียง I.C.U. สามารถย้ายเคสที่อาการคงที่ที่ได้รับการ
พิจารณากับแพทย์เจ้าของไข้ว่าย้ายออกได้เพ่ือแลกกับผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องเฝ้าระวัง  

2.6  มีการจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ใน รพ.ประจ า 
จังหวัด (ระดับ A และ S) 
 โรงพยาบาลสตูลได้มีการจัดตั้งทีม RRT โดย PCT med มีหนังสือแต่งตั้งคณะท้างานแจ้งให้    
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
    3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

    3.1.1 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired < ร้อยละ 26 
             อัตราตายรวมของผู้ป่วย sepsis จ.สตูลเท่ากับ ร้อยละ 25.4 ส่วนใหญ่อยู่ใน อ.เมือง มีอัตรา

การตายร้อยละ39.3 จากการทบทวนพบว่าSepsis เป็นโรคร่วม จากโรคท่ีผู้ป่วยมาพบแพทย์ครั้งแรก และส่วน
ใหญ่ผู้ป่วย มีโรคเดิมคือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปอดและโรคไต ท าให้ภูมิต้านทานต่ าเกิดความรุนแรง
ของโรคตามมา ท าให้ผู้เสียชีวิต  

   3.1.2 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90 
                   อัตราผู้ป่วยที่ได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. คิดเป็นร้อยละ100 ทุกอ้าเภอสามารถฉีดยาได้
ภายใน 1 ชั่วโมงหลังวินิจฉัย เนื่องด้วยการมีแนวปฏิบัติที่เหมือนกัน ท้าให้สามารถให้เจาะH/Cตามเวลาที่
ก้าหนดได้ 

3.1.3 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90 
อัตราผู้ป่วยที่ได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. คิดเป็นร้อยละ100 ทุกอ าเภอสามารถฉีดยาได้ภายใน 1 
ชั่วโมงหลังวินิจฉัย  

เนื่องด้วยการมีแนวปฏิบัติที่เหมือนกัน ท้าให้สามารถให้ยาตามเวลาที่ก้าหนดได้ 
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   3.1.4 อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) ≥ ร้อยละ 90  
หรือ 3.1.6 ร้อยละการได้รับสารน้ าอย่างน้อย 1,500 cc ใน 1  ชั่วโมง หลังการวินิจฉัย severve 
sepsis/septic shock  (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) > 90% 

            อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg / IV 1500 ml  ใน 1 ชม. แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม)คิดเป็น
ร้อยละ 63.80 โดยแยกเป็นอ้าเภอที่ท้าได้ร้อยละ100 คือ ควนโดนและทุ่งหว้า ส่วนอ้าเภอเมืองท้าได้น้อยสุดคือ 
ร้อยละ61.50 เนื่องจากการทบทวนผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน หรือบางเคสญาติตัดสินใจไม่รักษาต่อ  

3.1.5 อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ 30  
หรือ ร้อยละการได้รับการดูแลแบบวิกฤต(level of care 2-3) ของ severve sepsis/septic shock ภายใน   
3 ชั่วโมง  >30% 

             อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลในไอซียู ภายใน 3 ชม. ร้อยละ50 เนื่องจากผู้ป่วยได้รับการปฏิบัติตาม
แนวทางการดูแลผู้ป่วย SEPSIS และมีระบบการส้ารองเตียง I.C.U. สามารถย้ายเคสที่อาการคงที่ที่ได้รับการ
พิจารณากับแพทย์เจ้าของไข้ว่าย้ายออกได้เพ่ือแลกกับผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องเฝ้าระวัง   

3.1.6 มีการจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ใน  
รพ.ประจ าจังหวัด (ระดับ A และ S) 
  โรงพยาบาลสตูลได้มีการจัดตั้งทีมRRT โดยPCT med มีหนังสือแต่งตั้งคณะท้างานแจ้งให้ผุ้
เกี่ยวข้องทราบ  

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  

3.2.1 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired < ร้อยละ 26 

        

อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 

ปีงบ  61  
< 30% 

ปีงบ 2  ปีงบ 63 

เป้าหมาย < ร้อยละ 28 

ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 48.13 (90/187) 191 99 51.83 259 107 41.31 
ควนโดน 0 (0/8) 1 0 0 2 0 0 

ควนกาหลง 11.11 (1/9) 4 1 25 10 6 60 
ท่าแพ 0 (0/0) 0 0 0 4 1 25 
ละง ู 27.27 (6/22) 25 7 28 29 11 37.93 
ทุ่งหว้า 0 (0/4) 12 0 0 7 0 0 

มะนัง 0 (0/3) 10 1 10 11 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 41.63 (97/233) 243 108 44.44 322 125 38.82 
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อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง 
ชนิด community-acquired < ร้อยละ 26 

ปีงบประมาณ 2564  (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 49 17 34.69 

ควนโดน 0 0 0 
ควนกาหลง 5 0 0 

ท่าแพ 0 0 0 

ละงู 2 1 50 
ทุ่งหว้า 0 0 0 

มะนัง 1 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 57 18 31.58 

 

อ าเภอ 

ข้อมูลพื้นที่ 
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 

ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

เมืองสตูล 31.2 (93/298) 29.03 (90/310) 388 130 33.5 
ควนโดน 0 (0/34) 0 (0/21) 22 0 0 

ควนกาหลง 15 (3/20) 1.58 (1/63) 62 4 6.4 

ท่าแพ 0 (0/10) 0 (0/11) 38 1 2.6 
ละง ู 14.08 (10/71) 15.25 (9/59) 64 10 15.6 

ทุ่งหว้า 0 (0/16) 0 (0/14) 28 1 3.5 

มะนัง 5.71 (2/35) 9.52 (3/21) 58 3 5.1 
ภาพรวมจังหวัด 22.31(108/484) 20.64(103/499) 660 149 22.5 
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อ าเภอ 

ข้อมูลจาก พื้นที่ 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง 
ชนิด community-acquired < ร้อยละ 26 

ปีงบประมาณ 2564 1 (ต.ค.63 – 30 พ.ย.63) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 66 26 39.4 

ควนโดน 6 0 0 

ควนกาหลง 15 0 0 

ท่าแพ 10 1 10 

ละงู 5 1 20 

ทุ่งหว้า 5 0 0 

มะนัง 5 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 112 28 25 

 
 

3.2.2  อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90 

อ าเภอ 

อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic  

ปีงบประมาณ 
2562 2563 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 314 312 99.36 388 388 100 

ควนโดน 21 21 100 22 22 100 

ควนกาหลง 63 63 100 62 62 100 

ท่าแพ 11 11 100 38 38 100 

ละงู 59 59 100 64 59 92.1 

ทุ่งหว้า 14 14 100 28 28 100 

มะนัง 21 21 100 58 58 100 

ภาพรวมจังหวัด 503 501 99.6 660 655 99.2 
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อ าเภอ 
อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic 

ปีงบประมาณ 2564  (1 ต.ค.63 – 30 พ.ย.63) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 66 66 100 

ควนโดน 6 6 100 

ควนกาหลง 15 15 100 

ท่าแพ 10 10 100 

ละงู 5 5 100 

ทุ่งหว้า 5 5 100 

มะนัง 5 5 100 

ภาพรวมจังหวัด 112 112 100 

 
 

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

อ าเภอ 

อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย)  

ปีงบประมาณ 
2562 2563 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 314 314 100 388 388 100 
ควนโดน 21 21 100 22 22 100 

ควนกาหลง 63 63 100 62 62 100 
ท่าแพ 11 9 81.81 38 38 100 

ละงู 59 59 100 64 59 92.1 

ทุ่งหว้า 14 14 100 28 28 100 
มะนัง 21 21 100 58 58 100 

ภาพรวมจังหวัด 503 501 99.6 660 655 99.2 
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อ าเภอ 
อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) 

ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 30 พ.ย.63) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 66 66 100 

ควนโดน 6 6 100 

ควนกาหลง 15 15 100 

ท่าแพ 10 10 100 

ละงู 5 5 100 

ทุ่งหว้า 5 5 100 

มะนัง 5 5 100 

ภาพรวมจังหวัด 112 112 100 
 
 

3.2.4 อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) ≥ ร้อยละ 90 หรือ ร้อยละ 
การได้รับสารน้ าอย่างน้อย 1,500 cc ใน 1  ชั่วโมง หลังการวินิจฉัย severve sepsis/septic shock  
(ในกรณีไม่มีข้อห้าม) > 90% 

อ าเภอ 

อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม)  
ปีงบประมาณ 

2562 2563 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 314 254 80.89 273 163 59.7 

ควนโดน 21 18 85.71 20 15 75 

ควนกาหลง 63 48 76.19 29 22 75.8 

ท่าแพ 11 8 72.72 22 16 72.7 

ละงู 59 47 79.66 46 32 69.5 

ทุ่งหว้า 14 14 100 27 15 55.5 

มะนัง 21 19 90.47 30 22 73.3 

ภาพรวมจังหวัด 503 408 81.11 447 285 63.7 
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อ าเภอ 
อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) ≥ ร้อยละ 90 

ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 30 พ.ย.63) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 52 32 61.54 

ควนโดน 3 3 100 

ควนกาหลง 3 3 100 

ท่าแพ 5 3 60 

ละงู 3 1 33.33 

ทุ่งหว้า 2 1 50 

มะนัง 4 3 75 

ภาพรวมจังหวัด 72 46 63.89 

 
3.2.5 อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลในไอซียู ภายใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ 30 
        ร้อยละการได้รับการดูแลแบบวิกฤต(level of care 2-3) ของ severve sepsis/septic shock 
ภายใน 3 ช่ัวโมง 
        อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ 30 

อ าเภอ 

อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม.   

ปีงบประมาณ 

2562 2563 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 314 194 61.78 280 101 36 

ควนโดน 21 5 23.8 20 7 35 

ควนกาหลง 63 2 3.17 29 6 20.6 

ท่าแพ 11 3 27.27 21 14 66.66 

ละงู 59 15 25.42 54 22 40.7 

ทุ่งหว้า 14 12 85.71 18 15 83.33 

มะนัง 21 9 42.85 45 24 53.3 

ภาพรวมจังหวัด 503 237 47.11 467 189 40.4 
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อ าเภอ 
อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม.  

ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 30 พ.ย.63) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 52 22 42.31 

ควนโดน 3 2 66.67 

ควนกาหลง 3 2 66.67 

ท่าแพ 5 3 60 

ละงู 3 2 66.67 

ทุ่งหว้า 2 2 100 

มะนัง 4 3 75 

ภาพรวมจังหวัด 52 22 42.31 

 
   3.2.6  การด าเนินการ  หลังจากมีการจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid 
Response Team ในรพ.ประจ าจังหวัด (ระดับ Aและ S) เมื่อวันที่....8.......ธันวาคม 2563 
 เมื่อมีผู้ป่วยSOS Score เปลี่ยนแปลงมากกว่า 2 คะแนน หน่วยงานแจ้งแพทย์เพ่ือประเมินอาการ ถ้า
ต้อง Resusitate เรียกทีม RRT เพ่ือช่วยเหลือ 
4. การด าเนินงาน 

4.1 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired < ร้อยละ 26 
      4.1.1 ผลการด าเนินงาน 

จังหวัดสตูลตั้งแต่ตุลาคม 2563-พฤศจิกายน 2563มีผู้ป่วย sepsis ทั้งหมด 112 คน มีจ้านวน 28 คน
ที่เสียชีวิต คิดเป็น ร้อยละ 25 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจาก Pneumonia UTI และ
ผู้ป่วยมีโรคประจ้าตัว เช่น เบาหวาน ความดัน โรคไต 

4.2 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90 
      4.2.1 ผลการด าเนินงาน 

        อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic คิดเป็นร้อยละ 100 ทุกอ้าเภอสามารถเจาะ H/C ก่อน 
ให้ Antibiotic 

4.3 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90 
      5.3.1 ผลการด าเนินงาน 

       อัตราผู้ป่วยที่ได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. คิดเป็นร้อยละ100 ทุกอ้าเภอสามารถฉีดยาได้ 
ภายใน 1 ชั่วโมงหลังวินิจฉัย 
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4.4 อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) ≥ ร้อยละ 90 หรือ    
ร้อยละการได้รับสารน้ าอย่างน้อย 1,500 cc ใน 1  ชั่วโมง หลังการวินิจฉัย severve sepsis/septic 
shock  (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) > 90% 
      4.4.1 ผลการด าเนินงาน 

   อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม. แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม)คิดเป็นร้อยละ 63.80 โดย 
แยกเป็นอ้าเภอที่ท้าได้ร้อยละ100 คือ ควนโดนและทุ่งหว้า ส่วนอ้าเภอเมืองท้าได้น้อยสุดคือ ร้อยละ61.50 
เนื่องจากการทบทวนผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน หรือบางเคสญาติตัดสินใจไม่รักษาต่อ 

4.5 อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ 30 หรือร้อยละ
การได้รับการดูแลแบบวิกฤต(level of care 2-3) ของ severve sepsis/septic shock ภายใน 3 
ชั่วโมง  >30% 

     4.5.1 ผลการด าเนินงาน 
อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลในไอซียู ภายใน 3 ชม. ร้อยละ50 เนื่องจากผู้ป่วยได้รับการปฏิบัติตามแนว

ทางการดูแลผู้ป่วย SEPSIS และมีระบบการส้ารองเตียง I.C.U. สามารถย้ายเคสที่อาการคงท่ีที่ได้รับการ
พิจารณากับแพทย์เจ้าของไข้ว่าย้ายออกได้เพ่ือแลกกับผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องเฝ้าระวัง        

4.6  มีการจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ใน รพ.ประจ า 
จังหวัด (ระดับ A และ S) 

      4.6.1 ผลการด าเนินงาน 
        โรงพยาบาลสตูลได้มีการจัดตั้งทีมRRT โดยPCT med มีหนังสือแต่งตั้งคณะท้างานแจ้งให้ 

ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
5. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน (ภาพรวมของ สาขา อายุรกรรม) 

การนิเทศติดตามงาน sepsis ต้องติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบต้องมีเวลาเพียงพอ 
ตลอดจนควรได้รบการสนับจากผู้ร่วมงานด้วยถึงจะได้ประสิทธิภาพ 

 
 

      ผู้รับผิดชอบ นางอรอุมา  พินธ์สุวรรณ์ 
         พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 

                          โทร. 094-5911612 
              e-mail kuttiya22@hotmail.com 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา ทารกแรกเกิด 
: NEW  BORN 
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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 : < 3.6 ต่อ 1,000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ) 

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

2.1 อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่มีน ้าหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม (เป้าหมาย : < 3.6 ต่อ  
1,000 ทารกเกิดมีชีพ) 

อัตราการตายทารกแรกเกิดสูงกว่าเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีอัตราการตายเท่ากับ 4.85 (ปี 61) , 5.45 ปี 62) ,  
4.24 ปี 63) แต่ลดลงในปีงบประมาณ 2564 เป็น 1.18  ( ต.ค.-ธ.ค.63)  
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
   3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

     3.1.1 อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่มีน ้าหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม (เป้าหมาย : < 3.6 ต่อ  
1,000 ทารกเกิดมีชีพ)  อัตราการตายทารกตั งแต่ปี 2561-2563 มีแนวโน้มสูงขึ นต่อเนื่อง มีอัตราการตายเท่ากับ 
4.85 (ปี 61) , 5.45 ปี 62) , 4.24 ปี 63)  เนื่องจากทารกผิดปกติตั งแต่ก้าเนิน , ทารกคลอดก่อนก้าหนด แต่ในปี 
2563 ได้บูรณาการร่วมกันกับสูติแพทย์ โดยการประชุมร่วมกัน สูติ – เด็ก Conference ท้า RCA และมีการยุติ
การตั งครรภ์ในรายทารกผิดปกติ โดยได้รับความยินยอม จ้านวน  4 ราย( ปี 63 ) และ 1 ราย (ต.ค.-.ธ.ค. 63)  
ส่งผลให้อัตราการตายของทารกในปีงบประมาณ 2564  ลดลงเหลือ  1.18  ( ตค.-ธค.63 ) ซึ่งไม่เกินเกณฑ์ ในปี 2564 ที่
เสียชีวิต อายุ 6 วัน Preterm c Severe BA  c Septic shock 

   3.1.2 เพ่ิมเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ (เตียง NICU ภาพรวมจังหวัด) ตามเกณฑ์การคิดได้  
1 :  550 (เกิดมีชีพ 3,298 คน ) แต่เนื่องจากอัตราการครองเตียงน้อย  69.40 อีกทั งใน 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการส่ง
ต่อออกนอกจังหวัดด้วยเตียงเต็ม  จึงไม่มีแผนการเพิ่มเตียง NICU 
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    4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
         4.2.1 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 ทารกเกิดมีชพี) 

ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
เป้าหมาย 

 < 3.9 ต่อ1,000  
ทารกเกิดมีชีพ) 

 < 3.8 ต่อ 1,000  
ทารกเกิดมีชีพ 

< 3.75 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 0 4.35 5.58 (16/2,2869) 6.26 (18/2,876) 2,529 11 4.35 
ควนโดน 8.77 0 0 (0/87) 0 (0/56) 51 0 0 

ควนกาหลง 0 0 0 (0/149) 8.33 (1/120) 93 0 0 
ท่าแพ 0 0 0 (0/84) 0 (0/58) 67 0 0 

ละง ู 0 0 0 (0/307) 0 (0/188) 249 0 0 
ทุ่งหว้า 0 5.59 0 (0/143) 0 (0/127) 93 0 0 

มะนัง 0 0 0 (0/56) 0 (0/62) 53 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 0.34 3.20 4.33 (16/3,695) 5.45 (19/3,487) 3,135 11 3.51 

 

ตัวชี วัด 

ข้อมูลจาก HDC 

ปีงบประมาณ 2564 

เกณฑ ์ อ าเภอ 
1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
อัตราตายของทารก 

≤ 28 วัน  
( < 3.6 ต่อ 1,000  

ทารกเกิดมีชีพ) 

เมืองสตูล 488 1 2.05 
ควนโดน 7 0 0 
ควนกาหลง 13 0 0 
ท่าแพ 10 0 0 
ละง ู 55 0 0 
ทุ่งหว้า 10 0 0 
มะนัง 12 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 595 1 1.68 
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อ าเภอ 

ข้อมูล จากพื นที ่
อัตราตายของทารกอายุ ≤ 28 วัน ( < 4 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชพี) 

ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 

เป้าหมาย 

 < 3.9 ต่อ1,000  
ทารกเกิดมีชีพ) 

 < 3.8 ต่อ 1,000  
ทารกเกิดมีชีพ 

< 3.75 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 4.24 4.67 5.82 (17/2,921) 7.01 (20/2,852) 2,749  12  4.37 
ควนโดน 0 6.49 0 (0/129) 0 (0/89) 86  -    0.00 
ควนกาหลง 8.77 4.71 11.83 (2/169) 0 (0/153) 148  -    0.00 
ท่าแพ 0 6.90 0 (0/95) 0 (0/66) 93  -    0.00 
ละง ู 2.01 1.56 0 (0/368) 0 (0/299) 310  2  6.45 
ทุ่งหว้า - 5.7 0 (0/143) 0 (0/132) 121  -    0.00 
มะนัง 0 0 0 (0/90) 0 (0/82) 81  -    0.00 
ภาพรวมจังหวัด 2.31 4.27 4.85 (19/3,915) 5.45 (20/3,673) 3,298  14  4.24 
 

อ าเภอ 

ข้อมูลจากพื นที่ 

อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่มีน  าหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม 
(เป้าหมาย : < 3.6 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ) 

ปีงบประมาณ 2564 

 1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 662 1 1.51 

ควนโดน 13 0 0 
ควนกาหลง 32 0 0 

ท่าแพ 15 0 0 
ละง ู 85 0 0 

ทุ่งหว้า 24 0 0 

มะนัง 19 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 850 1 1.18 
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      4.2.2 เพิ่มเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ (เตียง NICU ภาพรวมเขต) 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ  
เพ่ิมเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ 

2562 2563 

C D (D/C) C D (D/C) 
เมืองสตูล     6 2,852 0 6 2,749  0 
ควนโดน 0 89 0 0 86  0 
ควนกาหลง 0 153 0 0 148  0 
ท่าแพ 0 66 0 0 93  0 
ละง ู 0 299 0 0 310  0 

ทุ่งหว้า 0 132 0 0 121  0 
มะนัง 0 82 0 0 81  0 
ภาพรวมจังหวัด 6 3,673 612 6 3,298  550 

C : จ านวนเตียง NICU      D : จ านวนทารกเกิดมีชีพ       D/C : จ านวนเตียง NICU 1:500 ทารกเกิดมีชีพ 

**** ปีงบประมาณ 2564  จะทราบจ านวนเตียงเม่ือครบ 1 ปี 

5. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน (ภาพรวมของ สาขา ทารกแรกเกิด) 
ทารกคลอดก่อนก้าหนดยังเป็นปัญหา แต่ลดความรุนแรงลง อีกทั งได้รับความร่วมมืออย่างดีในสหวิชาชีพ

เพ่ือบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกันตั งแต่ฝากครรภ์จนหลังคลอด  ส่วนการส่งกลับรพช.ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
แต่ปี 2564 รพ.ละงู ( ระดับ F1 ) เพ่ิมศักยภาพการรับกลับในทารกรอเลี ยงโต น ้าหนัก > 1,200 กรัม และเป็น 
Node ส่วนการเพ่ิมสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทางทารกแรกเกิดยังมีไม่ครบ 50 % ( มี 38.46 %) 
7. ข้อเสนอแนะ / กระบวนการแก้ปัญหา 

       ยังคงด้าเนินงานตามแผนงานโครงการที่วางไว้ร่วมกัน ระหว่าง PCT สูติกรรม และ PCT กุมารเวชกรรม  
และเห็นควรให้เขตอนุมัติงบและหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง อบรมเองในเขต 12 เพ่ือ เพ่ิมสมรรถนะพยาบาล
เฉพาะทางทารกแรกเกิด ด้านการพัฒนา รพช.เครือข่าย ให้อนุมัติงบประมาณครุภัณฑ์ 
 

   นางทัณฑิมา  เตียววิริยะกุล 
          พยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ. 

            โทร.0819593567. 
              e-mail beeyeebam53@Hotmail.co.th 





 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา การใช้กัญชา 
ทางการแพทย์ 
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           คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service  Plan) 

จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   
สาขา  การใช้กัญชาทางการแพทย์ 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ : กัญชาทางการแพทย์ 
    รอยละของหนวยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแบบบูรณาการ  (ร้อยละ 50 ) 
2. สถานการณ์   
     ในปีงบประมาณ 2563 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเข้าถึงบริการกัญชาทาง
การแพทย์ มีเป้าหมายให้สถานบริการจัดตั้งคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการไม่น้อยกว่า 
1 แห่ง /เขต โดย จังหวัดสตูล ได้ด าเนินการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ จ านวน 2 แห่ง 
ได้แก่โรงพยาบาลสตูลและโรงพยาบาลละงู   และในปีงบประมาณ 2564 ก าหนดประเด็นกัญชาทางการแพทย์
เป็นยุทธศาสตร์ มีเป้าหมาย สถานบริการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 มีเป้าหมาย คือ ประชาชนเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดย
จังหวัดสตูลวางแผนเปิดคลินิกด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 อีกจ านวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลทุ่งหว้าและ
โรงพยาบาลควนกาหลง และมีการควบคุมติดตามการด าเนินงานโดยคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขากัญชาทางการแพทย์ จังหวัดสตูล โดยมีความพร้อมของบุคลากร ดังนี้ 

 

 ข้อมูลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
ตาราง แสดงข้อมูลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แยกรายโรงพยาบาลของจังหวัดสตูล 

โรงพยาบาล 
จ านวนผู้ผ่านการอบรม 

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 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตลู 1 1 0 1 0 3 

รพ.สต./CMU/PCU 0 0 0 6 0 6 

เอกชน/หมอพ้ืนบ้าน 1 1 0 2 1 5 

รวม 8 8 3 28 1 48 
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ผลการด าเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์จังหวัดสตูล  (ตั้งแต่เริ่มเปิดคลินิกถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

 

โรงพยาบาล 
จ านวนผู้มารับบริการ 

(visit) 
จ านวน 

ผู้รับการคัดกรอง 
จ านวนผู้ป่วย 

ที่เข้าเกณฑ์การรักษา 

โรงพยาบาลสตูล 132 132 109 
โรงพยาบาลละงู 16 16 4 



การตรวจราชการและนิเทศงาน  รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

SATUN  HOSPITAL  

รายละเอียดการให้บริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์มีดังต่อไปนี้ 
 

1. ตารางแสดงผู้ป่วยและปริมาณยา/สารสกัดกัญชาแผนปัจจุบันที่มีให้บริการ 

โรงพยาบาล 
จ านวน

ผู้รับบริการ 

จ านวนผู้ป่วยท่ี
เข้าเกณฑ์ได้รับ

การรักษา 

THC รพ.อภัยภูเบศร THC องค์การเภสัชกรรม THC:CBD องค์การเภสัชกรรม 

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

สตูล 59 55 40 35 5 - 25 9 0 16 ขวด25/7/63 
ด ำเนินกำรแล้ว 

65 49 5 10 ขวด
23/9/63 

ละงู 16 1 10 1 9 14/9/64 - - -      

                                                                                       
2. ตารางแสดงผู้ป่วยและปริมาณยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมที่มีให้บริการ                                                                                          

 

โรงพยาบาล 
จ านวน
ผู้รับ 

บริการ 

จ านวน
ผู้ป่วยท่ี

เข้าเกณฑ์
ได้รับการ

รักษา 

ศุขไสยาศน์(ซอง) ท าลายพระสุเมร(ซอง) แก้ลมแก้เส้น(ซอง) น้ ามันสูตร DTAM(ขวด) 

ได้รับ ใช้ไป 
คง 

เหลือ 
หมด 
อาย ุ

ได้รับ ใช้ไป 
คง 

เหลือ 
หมด 
อาย ุ

ได้รับ ใช้ไป 
คง 

เหลือ 
หมด 
อาย ุ

ได้รับ ใช้ไป 
คง 

เหลือ 
หมด 
อาย ุ

สตูล 73 54 90 60 30 20/7/64 - - - - 90 60 30 29/4/64 50 34 16 14/6/64 

ละงู 16 3 150 42 108 6/10/65 150 98 52 17/9/65 - - - - - - - - 
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3. ตารางแสดงจ านวนผู้รับบริการคลินิกกัญชาจ าแนกรายอาการโรงพยาบาลสตูล (คลินิกผสมผสาน) 

โรค/อาการ 

ผู้ป่วย ผลการรักษา จ านวน
ผู้ป่วยท่ีมี
อาการ

ข้างเคียงไม่
พึงประสงค์ 

ลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ หมายเหตุ 
รับบริการ 

เข้าเกณฑ์
การรักษา 

ได้รับยา 
อาการ 
ดีขึ้น 

อาการคงที่
ไม่

เปลี่ยนแปลง 

อาการ 
แย่ลง 

กลุ่มโรคท่ีได้ประโยชน์  

ภำวะคลื่นไส้อำเจียน ในผู้ป่วย
ที่ได้รับยำเคมีบ ำบัด 

0 0 0 0 0 0 0   

โรคลมชักที่รักษำยำกและโรค
ลมชักที่ดื้อต่อยำรักษำ 

0 0 0 0 0 0 0   

ภำวะกล้ำมเนื้อหดเกร็ง ใน
ผู้ป่วยปลอกประสำทเสื่อม
แข็ง 

1 1 1 0 1 0 1 มีอำกำรเพลีย และง่วงมำกกว่ำปกติ
ในช่วงบ่ำยของวัน 

 

ภำวะปวดประสำทส่วนกลำง 
11 11 11 1 8 2 6 อำกำรปวดมำกขึ้น ระคำยเคืองข้ำง

แก้มและโคนลิ้น ปำกแห้ง ง่วงนอน
มำกขึ้น อ่อนเพลีย 

 

ภำวะเบื่ออำหำรในผู้ป่วย
เอดส์ที่มีน้ ำหนักตัวน้อย 

0 0 0 0 0 0 0   

ผู้ป่วยท่ีได้รับกำรดูแลแบบ
ประคับประคอง 

0 0 0 0 0 0 0   

รวม 12 12 12 1 9 2 7   
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โรค/อาการ 

ผู้ป่วย ผลการรักษา จ านวน
ผู้ป่วยท่ีมี
อาการ

ข้างเคียงไม่
พึงประสงค์ 

ลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ หมายเหตุ รับ
บริการ 

เข้าเกณฑ์
การรักษา 

ได้รับยา 
อาการ 
ดีขึ้น 

อาการคงที่
ไม่

เปลี่ยนแปลง 

อาการ 
แย่ลง 

โรคท่ีน่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ 

โรคพำร์กินสัน 2 2 2 1 1 0 1 มีตุ่มนูนบริเวณที่หยดยำ  
โรคอัลไซเมอร ์ 1 1 1 0 1 0 0 -  

โรควิตกกังวลทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0   
โรคปลอกประสำทอักเสบอ่ืน ๆ 1 1 1 0 1 0 0  มีปัญหำเรื่องมือสั่น 
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ำย 4 4  4 3 1 0 2 อ่อนเพลีย ง่วงนอน  

รวม 8 8 8 4 4 0 3   
กลุ่มโรคอื่นๆ  

psoriasis 2 2 2 0 2 0 0   
malignant  neoplasm 13 13 13 4 9 0 4 รู้สึกอ่อนเพลยี ง่วงนอน   

หลังหุ้มปลำยองคชำติยำวเกินไป 
ปลำยตีบรูดเปิดไม่ได้หรือเปิดได้
ล ำบำก 

1 1 1 0 1 0 0   

rheumatoid arthritis 1 1 1 0 1 0 1 ง่วงนอนตอนกลำงวันมำกข้ึน อ่อนเพลีย เวียนหัว 
และใจสั่นเล็กน้อย 

 

Myalgia 1 1 1 0 0 1 1 ง่วงนอน อ่อนเพลีย ล้มเนื่องจำกทรงตัวไมไ่ด้   
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โรค/อาการ 

ผู้ป่วย ผลการรักษา จ านวนผู้ป่วย
ที่มีอาการ
ข้างเคียงไม่
พึงประสงค์ 

ลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ หมายเหตุ รับ
บริการ 

เข้าเกณฑ์
การรักษา 

ได้รับยา 
อาการ 
ดีขึ้น 

อาการคงที่
ไม่

เปลี่ยนแปลง 

อาการ 
แย่ลง 

กลุ่มโรคอื่นๆ(ต่อ)  
Nonorganic insomnia 10 10 10 0 8 2 5 อ่อนเพลีย กระวนกระวำย กระสบักระส่ำย เวียนหัว  

Spondylolysis 1 1 1 0 1 0 0   
Glaucoma 1 1 1 0 1 0 0   
Tension-type headache 1 1 1 0 1 0 0  Addicted cannabis 
Abdominal and pelvic pain 1 1 1 1 0 0 0   
Injury of brachial plexus 1 1 1 0 1 0 0   
Hemiplegia 2 2 2 2 0 0 1 ง่วงนอน  

รวม 35 35 35 7 25 3 12   

โรค/อาการที่มีโอกาสใช้ยาแผน
ไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู ่

 73 รำย 

เบื่ออำหำร นอนไมห่ลับ (ยำศุข
ไสยำศน์) 

 18 18 15 3 0 3 ปำกแห้ง คอแห้ง หิวบ่อย  

นอนไม่หลับ (น้ ำมันDTAM)  34 34 32 2 0 1 มีผื่น  

กล้ำมเนื้ออ่อนแรงจำก โรคลม
อัมพฤกษ์ อัมพำต ที่มีอำกำรทำง
คลินิกคงที่ (ยำท ำลำยพระสเุมรุ) 

 0 0 0 0 0 0   
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โรค/อาการ 

ผู้ป่วย ผลการรักษา จ านวนผู้ป่วย
ที่มีอาการ
ข้างเคียงไม่
พึงประสงค์ 

ลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ หมายเหตุ รับ
บริการ 

เข้าเกณฑ์
การรักษา 

ได้รับยา 
อาการ 
ดีขึ้น 

อาการคงที่
ไม่

เปลี่ยนแปลง 

อาการ 
แย่ลง 

โรค/อาการที่มีโอกาสใช้ยาแผน
ไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู ่

 

มือเท้ำชำ อ่อนแรง  ปวด
กล้ำมเนื้อเรื้องรัง (แก้ลมแก้เส้น) 

 2 2 2 0 0 0   

รวม 73 54 54 49 5 0 4   
 

 รวมผู้ป่วยเข้ำรับบริกำรในคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำลสตูลทั้งสิ้น 132 คน เข้ำเกณฑ์กำรรักษำ 109 คน แบ่งเป็นได้รับสำรสกัดกัญชำ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.46 ยำกัญชำแผนไทย จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 49.54 
          ผู้ป่วยที่ได้รับสำรสกัดกัญชำ จ ำนวน 55 คน มีอำกำรดีขึ้น 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82 อำกำรคงที่ 38 คน คิดเป็นร้อยละ  69.09 มีอำกำรแย่ลง 5 คน คิดเป็นร้อยละ  9.09  
ส่วนใหญ่ใช้รักษำโรค malignant  neoplasm , ภำวะปวดประสำทส่วนกลำง และ ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ำย เป็นต้น และพบอำกำรไม่พึงประสงค์ จ ำนวน  22 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
อำกำรท่ีพบส่วนใหญ่ได้แก่ อำกำรปวดมำกข้ึน ระคำยเคืองข้ำงแก้มและโคนลิ้น ปำกแห้ง ง่วงนอนมำกขึ้น อ่อนเพลีย 
          ผู้ป่วยที่ได้รับยำแผนไทยที่มีกัญชำปรุงผสมอยู่ จ ำนวน 54 คน มีอำกำรดีขึ้น จ ำนวน 49  คน คิดเป็นร้อยละ 90.74 อำกำรคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.26  ส่วนใหญ่ใช้รักษำอำกำร เบื่ออำหำร นอนไม่หลับและปวดกล้ำมเนื้อ และพบอำกำรไม่พึงประสงค์ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.40  
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4. ตารางแสดงจ านวนผู้รับบริการคลินิกกัญชาจ าแนกรายอาการโรงพยาบาลละงู (คลินิกผสมผสาน) 

โรค/อาการ 

ผู้ป่วย ผลการรักษา จ านวนผู้ป่วย
ที่มีอาการ
ข้างเคียงไม่
พึงประสงค์ 

ลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ หมายเหตุ 
รับบริการ 

เข้าเกณฑ์
การรักษา 

ได้รับยา อาการดีขึ้น 
อาการคงที่ไม่
เปลี่ยนแปลง 

อาการแย่ลง 

โรคท่ีน่าจะได้ประโยชน์ใน
การควบคุมอาการ 

 

โรควิตกกังวลทั่วไป  
1  1 1 0 0 1 1 ลิ้นชำไมร่ับรส ปวดศีรษะมำกข้ึน 

ปฏิเสธกำรรับยำต่อ 
 

รวม 1 1 1 0 0 1 1   
โรค/อาการที่มีโอกาสใช้ยา
แผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม
อยู ่

  

 นอนไม่หลับ (ยำศุข
ไสยำศน์) 

2 2 2 2 0 0 1 กินอำหำรได้มำกข้ึน  

กล้ำมเนื้ออ่อนแรงจำก โรค
ลมอัมพฤกษ์ อัมพำต ท่ีมี
อำกำรทำงคลินิกคงที่ (ยำ
ท ำลำยพระสุเมรุ) 
 

1 1 1 1 0 0 0   

รวม 4 4 4 3 0 1  2   

 



 

การตรวจราชการและนิเทศงาน  รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

SATUN  HOSPITAL 
 

ทิศ
ทา

งน
โย

บา
ยโ

รง
พย

าบ
าล

ปัต
ตา

นี 
| [เ

ลือ
กว

นัที่
]  

 รวมผู้ป่วยเข้ารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลละงูทั้งสิ้น 16 คน เข้าเกณฑ์การ
รักษา 4 คน แบ่งเป็นได้รับสารสกัดกัญชา 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ยากัญชาแผนไทย จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75  ผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดกัญชา จ านวน 1 คน  มีอาการแย่ลง และปฏิเสธการรับยาต่อ     ส่วนผู้ป่วย
ที่ได้รับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ จ านวน 3 คน มีอาการดีขึ้น ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100    ส่วนใหญ่
ใช้รักษาอาการ นอนไม่หลับและกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต  และพบอาการไม่พึงประสงค์ 
จ านวน 1 คน โดยมีอาการหิวบ่อยมากข้ึน  
ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานในปี 2563  

- มีการประชาสัมพันธ์น้อยไป 
- จ านวนแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลที่ผ่านการอบรมมีจ านวนน้อยไม่ครบทุกโรงพยาบาล 
- เกิดสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จึงปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ไป 3 เดือน 
- ยาแผนไทยที่ได้รับการสนับสนุนมีจ านวนมากและอายุการใช้งานสั้นจึงจ าเป็นต้องคืนยาใกล้หมดอายุ 

การด าเนินงานตามนโยบายกัญชาทางการแพทย์ในปีงบประมาณ 2564   
มาตรการส าคัญในปีงบประมาณ 2564 

- การขยายบริการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์เพ่ิมเติม   ซึ่งผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการใช้
กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ให้โรงพยาบาลทุ่งหว้าและ
โรงพยาบาลควนกาหลงเตรียมพร้อมส าหรับการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการเพ่ิม 2 แห่ง และ
ให้โรงพยาบาลที่เหลือเปิดคลินิกให้ค าปรึกษาในเรื่องกัญชาทางการแพทย์ โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
จะจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับทุกโรงพยาบาลในเรื่องการคัดกรอง CPGการรักษา ADR และการรายงาน  
และจัดศึกษาดูงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลสตูล ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือให้ทุก
โรงพยาบาลมีความพร้อมในการเปิดคลินิก 

- จัดประชุมคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขากัญชาทางการแพทย์อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี เพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

- โรงพยาบาลสตูลมีแผนการขยายบริการเพ่ิมเป็นทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.30 น. 
4.โรงพยาบาลสตูลมีแผนเพ่ิมชนิดยาสารสกัดกัญชาแผนปัจจุบันเพ่ือให้เหมาะสมและครอบคลุมในการรักษา
ผู้ป่วย 

- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครือข่าย อสม. โดยได้เครือข่าย อสม. ช่วยคัด

กรองผู้ที่เข้าเกณฑ์ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ทาง โทรศัพท์ผ่าน QR Cod 
   - ติดตาม และประเมินผล ตามแนวทางก าหนดร่วมกัน โดยมีการติดตาม 
ความก้าวหน้าในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน  
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สรุปความก้าวหน้าของการปลูกกัญชาตามโครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและชุมชน ระยะ 2 
 ผู้ที่ได้รับอนุญาตผลิต(ปลูก)และครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา)ในจังหวัดสตูล มี 2 กลุ่ม 
    1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาแดง อ.ทุ่งหว้า ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจทางเลือก
จังหวัดสตูล พื้นที่ปลูกเป็นของวิสาหกิจชุมชนอยู่ ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า ได้รับเมล็ดพันธุ์กัญชา จ านวน 120 
เมล็ด จากกรมการแพทย์แผนไทยฯ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 วางแผนปลูกประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
มกราคม 2564 
     2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน พ้ืนที่
ปลูกเป็นของวิสาหกิจชุมชนอยู่ ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง ได้รับเมล็ดพันธุ์กัญชา จ านวน 120 เมล็ด จากกรมการ
แพทย์แผนไทยฯ เมือ่วันที่ 11 มกราคม 2564 วางแผนปลูกประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
    - บุคลากร เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ยังผ่านการอบรมไม่ครบทุกโรงพยาบาล ท าให้ไม่สามารถ
ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานครบทุกแห่ง 
    - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลต่อการมารับบริการในโรงพยาบาล 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
     - ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ผลิตเพ่ือสนับสนุนโรงพยาบาลที่เปิดบริการ ขอให้มีหน่วยงานกลางที่เป็นผู้ประสานงาน
การกระจายผลิตภัณฑ์กญัชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย ที่โรงพยาบาลสามารถติดต่อได้โดยตรง  
    - ข้อมูลวิชาการในส่วนที่ได้มีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว เช่นงานวิจัย อาการไม่พึงประสงค์ หรือ
ประสิทธิผลในการใช้กัญชารักษา เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้สั่งใช้ยาและประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้น
เนื่องจากมีการใช้กัญชาทางการแพทย์มาสักระยะหนึ่งแล้ว 
    - ขอให้ส่วนกลางจัดอบรมหลักสูตรผู้สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แก่บุคลากรเพ่ิมเติม  และมีแนวทางการต่อ
ใบอนุญาตการสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์ที่จะหมดอายุในปี 2564 นี้ 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
   - จัดท าแบบคัดกรองประชาชนเบื้องต้นการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์โดย อสม. โดยใช้โทรศัพท์
สแกนผ่าน QR Code  

    ผู้รายงาน นางสุขมาลย์ พัฒนศิริ  
             เภสัชกรช านาญการ 
        โทร   074- 711071ต่อ104  
E-mail...sukamanbh@hotmail.com..... 
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ภาพแสดงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดสตูล ครั้งท่ี 
1/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม  2564 ณ ห้องประชุมสะโตย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 
 
  





 

 

 

 
 

 
 

 

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

สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช  
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1.1 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน  6.3 ต่อประชากรแสนคน  
1.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ า 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 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน  6.3 ต่อประชากรแสนคน 
2.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ า ภายใน 1 ปี (365 วัน) ร้อยละ 95  

สถานการณ์การฆ่าตัวตายส าเร็จจังหวัดสตูล ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 -2564 พบว่า อัตรา 
การฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคน ของจังหวัดสตูล เท่ากับ  6.18, 7.08และ2.45ตามล าดับ ในภาพรวม
จังหวัดพบว่า อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จอยู่ในระดับสูงขึ้นในปี 2563 แต่เมื่อพิจาณาจ าแนกรายอ าเภอ ในแต่ละปี
พบว่า อ าเภอที่มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ในอ าเภอท่าแพ ทุ่งหว้า และอ าเภอเมือง ที่มี
อัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดคืออ าเภอท่าแพ รองลงมาคือทุ่งหว้า ดังตารางที่ 1 และจากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่ฆ่าตัวตาย
ส าเร็จในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในวัยท างานช่วงอายุ 41- 55 ปี  สถานภาพสมรส ปัจจัยกระตุ้นให้ท าร้าย
ตนเอง/ฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่จะ  ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าที่ไม่เข้าถึงบริการ  มีปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว  และ 
เป็นโรคเรื้อรัง ใช้สารเสพติด  ส่วนผู้ที่พยามฆ่าตัวตายไม่ส าเร็จเมื่อวิเคราะห์สถานการณ์พบว่า เพศหญิง
มากกว่าเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 28-53 ปี อายุน้อยสุด 8 ปี อายุมากสุด 67 ปี สถานภาพคู่มากที่สุด ส่วนใหญ่
รับจ้างและไม่ได้ท างาน  เป็นโรคทางกาย โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า  มีปัญหาครอบครัว น้อยใจถูกดุด่า ปัญหา
เศรษฐกิจ และปัญหาใช้สุราขณะท าร้ายตนเอง วิธีการฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่ใช้วิธีการผูกคอมากที่สุด  

ข้อมูลการฆ่าตัวตายส าเร็จปี 2564 (ต.ค.63-ธ.ค.63) พบการฆ่าตัวตายส าเร็จในภาพรวมจังหวัด  
จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.45 ต่อแสนประชากร จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า อ าเภอที่มีอัตราการฆ่าตัวตาย
สูงสุด คือ อ าเภอทุ่งหว้า เท่ากับ 13.58 รองลงมา คือ อ าเภอควนกาหลง มะนัง อ าเภอเมืองสตูล ตามล าดับ 
เท่ากับ 7.12, 6.72 และ1.11 ตามล าดับ อ าเภอควนโดน และอ าเภอท่าแพไม่มีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ  ทั้งหมด
เป็นเพศชาย5 หญิง 1  ส่วนอยู่ในช่วงวัยท างานมากกว่า26-57 ปี อายุน้อยสุด 18 ปี อายุมากสุด 57 ปี 
สถานภาพคูม่ากที่สุด ส่วนใหญ่ท าสวน รับจ้าง ค้าขายและไม่ได้ท างาน  เป็นโรคทางกาย โรคจิตเภท มีปัญหา
ครอบครัว น้อยใจถูกดุด่า ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาใช้สุราและยาเสพติดขณะท าร้ายตนเอง วิธีการฆ่าตัวตาย 
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการผูกคอ 6 ราย  
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กระบวนการในการแก้ไขปัญหา 
 สถานการณ์การฆ่าตัวตายในจังหวัดสตูล จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จพบในคนกลุ่ม
เสี่ยงคือผู้ป่วยโรคทางจิตเวชและโรคเรื้อรังพบว่าเมื่อวิเคราะห์คนที่ท าร้ายตนเองส าเร็จ อายุน้อยที่สุด 18 ปี 
ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชและใช้สารเสพติดกลับจากโรงพยาบาลจิตเวชได้2 วัน ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จส่วนใหญ่ไม่มี
สัญญาณเตือน ทางคณะท างานService planจังหวัดสตูลจึงได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ ร่วมกันคัด
กรองในกลุ่มผู้ป่วยโรคจิต โรคทางอารมณ์และครอบครัวมากขึ้น  แลกเปลี่ยนกับครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย 
และการจัดการความเครียดของผู้ดูแลและในกลุ่มของผู้พยายามฆ่าตัวตาย พบว่าผู้พยายามฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ 
โรคจิต รองลงมาเป็นโรคเรื้อรังคือโรคความดัน โรคมะเร็ง ไตวาย ปวดหลังเรื้อรั ง เกิดจากความทุกข์ทรมาน
จากการเจ็บป่วย และโรคทางจิตเวช ส่วนใหญ่จะน้อยใจคนใกล้ชิด เมื่อวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวจึงน ามาจัดท า
มาตรฐานในการคัดกรองในกลุ่มเป้าหมายในคลินิกโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยโรคทางจิตเวช มากขึ้น      
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเสี่ยง และให้ความรู้เพิ่มในการช่วยเหลือผู้พยายามท าร้ายตนเอง 
แสดงผลการด าเนินงาน (ข้อมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ) 

อ าเภอ 

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร 
Base Line 

2562 2563 
ปีงบประมาณ 2564  

(ข้อมลู 1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

เมืองสตูล 3.35 86,452 7 8.10 90,405 1 1.11 

ควนโดน 4.81 19,834 0 0.00 21,012 0 0.00 
ควนกาหลง 10.79 25,971 2 7.70 28,076 2 7.12 

ท่าแพ 0.00 21,486 3 13.96 23,187 0 0.00 
ละง ู 9.58 54,693 3 5.49 52,725 0 0.00 

ทุ่งหว้า 13.72 18,116 2 11.04 14,723 2 13.58 
มะนัง 6.79 13,400 0 0.00 14,883 1 6.72 

ภาพรวมจังหวัด 6.18 239,952 17 7.08 245,011 6 2.45 

 
ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปท าร้ายในตนเองซ้ าระยะเวลา 1 ปี  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564       

(ต.ค.63– ธ.ค.63) พบว่าจังหวัดมีผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปท าร้ายตนเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี  1 ราย 
เป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า รับการรักษาต่อเนื่องรพ.สตูล รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ผู้พยายามฆ่าตัวตายพบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากเพศชาย มากสุดอยู่ในช่วงอายุ 25-56 ปี รองลงมา 14-24 ปี และอายุ 60ปีขึ้นไป 
อายุมากสุด 78 ปี  สถานภาพคู่มากที่สุด รองลงมาเป็นโสด นับถือศาสนาพุทธเท่ากับอิสลาม  ส่วนใหญ่อาชีพ
รับจ้าง ค้าขาย นักเรียน เกิดจากปัญหาครอบครัว น้อยใจถูกดุด่า ทะเลาะกับคนใกล้ชิด วิธีการพยายามฆ่าตัวตาย 
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ส่วนใหญ่ใช้วิธีการกินยาเกินขนาด รองลงมาคือกินยาฆ่าแมลง เป็นโรคทางจิตเวช 9 ราย มีโรคประจ าตัว 10 ราย 
ได้รับผลกระทบจากโควิด 3 ราย 
 

อ าเภอ 

ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ า ภายใน 1 ปี  
(365 วัน) ร้อยละ 95 

Base Line 

2562 2563 
ปีงบประมาณ 2564 

(ข้อมูล 1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

เมืองสตูล 100 16 16 100 26 25 96.15 

ควนโดน 100 6 6 100 5 5 100 

ควนกาหลง 100 13 13 100 16 16 100 

ท่าแพ 100 5 5 100 7 7 100 
ละงู 100 21 21 100 20 20 100 

ทุ่งหว้า 100 11 11 100 9 9 100 
มะนัง 100 14 14 100 15 15 100 

ภาพรวมจังหวัด 100 86 86 100 98 97 98.98 

 
การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M) 
 - การสอบสวนและวิเคราะห์ ปัญหา เชิงลึกย้อนหลัง เพื่อหากลุ่มเป้าหมายหลัก ในการเฝ้าระวัง    ให้
ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง มีความรู้และเฝ้าระวังและวิธีการส่งต่อช่วยเหลือ  

- การคืนข้อมูลให้เครือข่ายแกนน าในชุมชนทราบเพื่อการป้องกันเชิงระบบแบบบูรณาการกับเครือข่าย 
รพ.สต. มีระบบส่งต่อท่ีรวดเร็ว ขอความรวมมือกับแกนน าในพ้ืนที่รวมกันแกไขปญหา 

- มีการเสริมทักษะให้แก่ญาติ ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจเกี่ยวกับ สัญญาณเตือนซึมเศร้า 
และฆ่าตัวตาย 

- ให้ความรู้ อสม. ในเรื่องการคัดกรอง ซึมเศร้าในชุมชนซึ่งน าไปส ู่ปัญหา สุขภาพจิต  
- การบูรณาการกับกลุ่มวัย กลุ่มเสี่ยงเพ่ือประเมินคัดกรองสุขภาพจิต เพิ่ม การคัดกรองซึมเศร้าใน

กลุ่มผู้สูงอายุ NCD ผู้ใช้ สารเสพติด สุรา 
- มีระบบการติดตามผู้พยายามฆ่าตัวตายทุกรายหลังจากจ าหน่าย 2 สัปดาห์ และติดตามต่อเนื่องเพ่ือ

ประเมินอาการซ้ า 
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ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  

ปัญหาอุปสรรค การวางแผนแก้ไขปัญหา 
-  ประชาชนส่วนใหญ่และภาคีเครือข่าย ไม่มี
ความรู้ในการช่วยเหลือคนใกล้ชิดที่มีสัญญาณ
เตือนในการท าร้ายตนเอง 

- เพ่ิมช่องทางการให้ความรู้ในรูปแบบที่ทันสมัยเช่นเพสบุค Line
และรูปแบบการให้ความรู้เรื่องสัญญาณเตือนในการท าร้ายตนเอง
และแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่ถูกต้อง 
- สร้างเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือเพ่ิมในกลุ่ม ผู้ดูแลผู้ป่วย
เรื้อรัง กลุ่มผู้ต้องขัง  

- การส่งต่อข้อมูลผู้พยายามฆ่าตัวตายระหว่าง
รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์กับเครื่อข่าย
รพท. รพช. 

- ประสานโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์เรื่องการส่งต่อ
ข้อมูลกับเครือข่าย 

 
2.3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต≥ ร้อยละ 68 

          ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา  
สถานการณ์การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสม≥ 68 ตั้งแต่ปี 2558 – 31 ธ.ค.2563พบว่า 

อัตราการเข้าถึงบริการ ร้อยละ 83.39 เมื่อวิเคราะห์รายอ าเภอ พบว่าอ าเภอที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
มากที่สุด คือ อ าเภอทุ่งหว้า 144.54 รองลงมาคืออ าเภอเมืองสตูลร้อยละ 111.21 อ าเภอควนกาหลง, อ าเภอ
ควนโดน, อ าเภอละงู, อ าเภอท่าแพ, และอ าเภอมะนัง ร้อยละ 89.78  71.43  69.17 58.16 และ 54.09 
ตามล าดับ  
กระบวนการในการแก้ไขปัญหา 
          จากการวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าตั้งแต่ปี 2553 ถึง พ.ศ.2564 พบว่าการเข้าถึง
บริการโรคซึมเศร้าต่ ากว่าเกณฑ์และแต่การคัดกรองภาวะซึมเศร้าเริ่มมีการคัดกรองเพ่ิมขึ้น  คณะท างาน
Service plan จึงได้พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าโดยสร้างเครือข่ายในและนอกเขตรับผิดชอบในการ
คัดกรองและค้นหาผู้มีภาวะซึมเศร้าเชิงรุกให้เข้าถึงบริการ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มประชากร 15 ปีขึ้นไป หอผู้ป่วย 
คลินิกพิเศษ คลินิกโรคเรื้อรัง สสอ.รพสต. ชุมชน โรงเรียน เทศบาล ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ พบว่า
กลุ่มเป้าหมายประชากร15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองและพบผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพ่ิมขึ้นและได้รับการรักษา 
ต่อเนื่อง  คัดกรองครอบครัวผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตจิตเวช และยาเสพติดซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญที่มี
ภาวะซึมเศร้าและเครียดสูง จากการดูแลบุคคลดังกล่าว 
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อ าเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ≥ ร้อยละ 68 

Base Line 

2562 2563 
ปีงบประมาณ 2564  

(ข้อมูล 1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

เมืองสตูล 78.78 2,075 2,345 113.01 2,079 2,312 111.21 

ควนโดน 50.21 476 353 74.16 483 345 71.43 

ควนกาหลง 66.88 649 580 89.37 646 580 89.78 

ท่าแพ 47.18 497 311 62.58 533 310 58.16 
ละง ู 46.00 1257 848 67.46 1,213 839 69.17 

ทุ่งหว้า 98.74 369 501 135.77 339 490 144.54 

มะนัง 30.68 312 188 60.26 342 185 54.09 
ภาพรวมจังหวัด 63.20 5,635 5,126 90.97 5,635 4,699 83.39 

ที่มา: จากฐานข้อมูลHDC การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  
 

การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M) 
  1. การจัดการด้านบริหาร 
          1.1  ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายทั้งในและนอกโรงพยาบาล   โดยก าหนดการ
ท าแผนงาน โครงการที่ต่อเนื่อง ชัดเจน  และสอดคล้องกับนโยบายของกรมสุขภาพจิต                  
           1.2  ร่วมกับคณะท างานระดับจังหวัดและระดับอ าเภอวางแผนพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรค
ซึมเศร้า   
           1.3  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล และชมรม เช่น 
โรงเรียน ชุมชน เทศบาลในการจัดท าเครือข่ายความร่วมมือในระดับชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ ชมรม
ผู้บกพร่องทางจิต 
           1.4  นิเทศติดตามผลการด าเนินงานพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า  ใน PCU รพสต. เพ่ือ
รับทราบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานสุขภาพจิต และวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
           1.5  บูรณาการแผนงานโครงการ กับเครือข่ายในการด าเนินงานร่วมกัน 
           2. การจัดการด้านบริการ 
              2.1 งานเชิงรับ ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก 
                    - ให้บริการคลินิกจิตเวชในทุกโรงพยาบาล  
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                  - คัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลทุกราย กลุ่มเสี่ยง เช่นคลินิกจิตเวช  
ผู้พยายามฆ่าตัวตาย  ผู้ป่วยเรื้อรัง คลินิกผู้สูงอายุ ผู้ที่มีพฤติกรรมใช้สารเสพติดทุกชนิด  

        - ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตในคลินิกคลายเครียดและให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ 
        - ให้บริการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เช่น จิตบ าบัดรายบุคคล 

 จิตบ าบัดครอบครัว จิตบ าบัด CBT  พฤติกรรมบ าบัด  กลุ่มบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ    
            2.2 งานเชิงรุก  

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

* นอกโรงพยาบาล – คัดกรองในกลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป PCU รพ.สต. โรงเรียน   
ชุมชน  เรือนจ า สถานพินิจ กองร้อยอสจ. 
         2.2.2  ให้บริการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทุกกลุ่มเป้าหมาย 

-  ประสานเครือข่ายในพ้ืนที่เพ่ือดูแลและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  
        3. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังท่ีมีประสิทธิภาพ 

  3.1 สร้างเครือข่ายระบบการคัดกรองในชุมชนและโรงเรียน  
     3.1.1 ค้นหาผู้เยาวชนที่มภีาวะซึมเศร้าโดยเครือข่ายเยาวชน และระบบการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียน โดยมีกิจกรรมสร้างทักษะชีวิตในเยาวชนในวิทยาลัยชุมชน การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเยาวชน  
     3.1.2 วิเคราะห์ปัญหานักเรียนในโรงเรียนที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต อบรมครูในการ 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต 
            3.2 พัฒนามาตรฐานระบบการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนและเครือข่าย
รพสต.      
 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  

ปัญหาอุปสรรค การวางแผนแก้ไขปัญหา 

1. คัดกรองซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงไม่ครอบคลุมเช่น ผู้ป่วย
ติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง กลุ่มญาติผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จิต
เวชและสารเสพติด 

1. เพิ่มการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม ให้
ครอบคลุมทั้งหมด 

2. การคัดกรองผู้มีภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นไม่ครอบคลุม  2. ประสานเครือข่ายในโรงเรียนในการคัดกรอง
นักเรียนให้ครอบคลุม 
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2.4 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิตมากกว่าร้อยละ 75% 
         ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา  
 สถานการณ์การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเภทสะสมภาพรวมทั้งจังหวัดสตูล ณ เดือนธันวาคม
2563  มีผู้ป่วยเข้าถึงบริการจ านวน 1,672ราย จากประชากรเป้าหมายจ านวน 1960ราย คิดเป็นร้อยละ 
87.64 (มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด) เมื่อวิเคราะห์แยกรายอ าเภอพบว่า 4 อ าเภอมีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดคือ อ าเภอละงู อ าเภอทุ่งหว้า อ าเภอท่าแพ และอ าเภอเมือง ร้อยละ 112.80 101.69, 99.46, 
79.53และไม่ผ่านเกณฑ์ใน 3 อ าเภอ คืออ าเภอควนกาหลง มะนังและควนโดน ร้อยละ63.56, 64.71, 57.74
ทางคณะท างานจึงร่วมกันวิเคราะห์ในแต่ละอ าเภอและน ามาจัดท าแนวทางแก้ไข 
กระบวนการในการแก้ไขปัญหา 

พบว่าจากข้อมูลย้อนหลัง มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย   เมื่อวิเคราะห์พบว่าการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย
โรคจิตเภทภาพรวมจังหวัดถึงเกณฑ์ที่ก าหนด แต่มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสาเหตุของการเข้าถึงบริการไม่ถึง
เกณฑ์ ในรายอ าเภอที่ไม่ถึงเกณฑ์คืออ าเภอควนโดน ควนกาหลงและมะนัง สาเหตุด้านระบบบริการ การคัด
กรองและระบบการส่งต่อ ยังขาดความเข้าใจและเชื่อมโยงกับเครือข่ายสนับสนุน เช่นแกนน าชุมชน เครือข่าย
อ าเภอต ารวจ จึงร่วมกันทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือน าผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเข้ามารับการรักษาใน
โรงพยาบาล และจัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยมารับการวินิจฉัยในโรงพยาบาลจังหวัด เนื่องจากการขาดแพทย์
เฉพาะทางในการวินิจฉัย  ไม่มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านจิตเวชในโรงพยาบาลดังกล่าว คณะท างานService plan 
จึงร่วมกันพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยมาพบจิตแพทย์ในแต่ละอ าเภอ และจัดท าแผนในการพัฒนาศักยภาพ
แพทย์ในรพช.ในการวินิจฉัย และจิตเวชสัญจรในรพช. 
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อ าเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิตมากกว่าร้อยละ 75% 
Base Line 

2562 2563 
ปีงบประมาณ 2564 

(ข้อมูล1ต.ค.63 – 31ธ.ค.63) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

เมืองสตูล 72.35 
(716/518) 

716 558 77.93 723 575 79.53 

ควนโดน 50.60 
(166/84) 

166 94 56.63 168 97 57.74 

ควนกาหลง 55.16 
(223/123) 

223 138 61.88 225 143 63.56 

ท่าแพ 87.50 
(184/161) 

184 174 94.57 185 184 99.46 

ละง ู 97.60 
(417/407) 

417 462 110.79 422 476 112.80 

ทุ่งหว้า 83.76 
(117/98) 

117 113 96.58 118 120 101.69 

มะนัง 55.93 
(118/66) 

118 74 62.71 119 77 64.71 

ภาพรวมจังหวัด 75.06 
1,941/1457 

1,941 1,613 83.10 1,960 1,672 85.31 

การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M) 
- มีการจัดระบบบริการจิตเวช ในทุกโรงพยาบาล  
- มีแผนพัฒนาระบบบริการจิตเวชอย่างต่อเนื่องในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
- จัดระบบ การคัดกรอง ตรวจรักษาโรคทางจิตเวชที่ส าคัญ ใน คปสอ.ทุกแห่ง 
- พัฒนาระบบการส่งต่อ การให้ค าปรึกษาจิตแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนกับรพท. และระบบนัด 
- พัฒนาศักยภาพแพทย์ในการวินิจฉัยและการรักษาในรพช. ในโครงการจิตเวชสัญจร  
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2.5 ร้อยละของผู้ท่ีมีปัญหาสมาธิโรคสั้นเข้าถึงบริการ สุขภาพจิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 (จากปีที่ผ่านมา) 
     ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา  
      การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยสมาธิสั้นในเด็กอายุ 6 - 15 ปี พบผู้ป่วยสมาธิสั้นเข้าถึงบริการภาพรวมจังหวัดสตูล
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ร้อยละ 13.24  และในปี2563 ร้อยละ 14.42 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.18 เข้าถึงบริการ
เพ่ิมขึ้นไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด  (เกณฑ์ ร้อยละ 3) เนื่องจากจังหวัดสตูลไม่มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่จะน าลูกไปรับบริการโรงพยาบาลที่มีศักยภาพมากกว่า เช่น รพ.สงขลานครินทร์ โรงพยาบาล
หาดใหญ่ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา คลินิกเอกชนที่มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เมื่อวิเคราะห์รายอ าเภอ พบว่า 
ร้อยละการเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 มากที่สุด คือ อ าเภอละงู เท่ากับ 4.50 รองลงมา คืออ าเภอเมืองสตูล ทุ่งหว้า 
มะนัง ควนกาหลง และควนโดน ร้อยละ1.31, 1.13, 1.12, 0.66 และ 0.65 และตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์การ
เข้าถึงบริการโรคออทิสติกพบว่า อ าเภอที่ผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการมากสุด คือ อ าเภอเมืองร้อยละ 
59.52 รองลงมา คือ อ าเภอมะนัง  ควนโดน ท่าแพ ควนกาหลง  ละงู และทุ่งหว้า ร้อยละ25.00 18.18 16.67 
14.29 11.11 และ0.00 ตามล าดับ โรงพยาบาลทุ่งหว้าไม่มีผู้เข้าถึงบริการ พ้ืนที่แจ้งว่าได้ค้นหาผู้ป่วยอย่างครอบคลุม
แล้ว แต่ไม่มีผู้ป่วย 

กระบวนการในการแก้ไขปัญหา 
สถานการณผ์ู้ที่มีปัญหาสมาธิโรคสั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 3 และร้อยละของผู้ที่

มีปัญหาโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ ทั้งสองตัวชี้วัดยังไม่ถึงเกณฑ์ พบว่าปัจจุบันงานบริการด้านจิตเวชเด็ก 
วิเคราะห์ปัญหาด้านบุคลากรพบว่ายังขาดแคลนจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ขาดแคลนนักจิตวิทยาคลินิก และ
พยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เนื่องจากมีบุคลากรผ่านการอบรมเฉพาะทางจ านวน 4 โรงพยาบาล 
แต่ปฏิบัติงานจริงเพียง ๓ โรงพยาบาล  แต่มีผู้รับผิดชอบงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในทุกโรงพยาบาล   ซึ่งแต่ละ
โรงพยาบาลมีระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน วัยรุ่น และโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และมีระบบการส่งต่อที่
ถูกต้องเหมาะสม ในเรื่องการวินิจฉัยโรคสมาธิสั้น ทางคณะท างานได้ปรึกษาปัญหาดังกล่าวในคณะท างาน
Service Plan ระดับเขต ว่าจังหวัดสตูลขาดแคลนจิตแพทย์ท่ีจะวินิจฉัยโรค จึงขอความ 

ช่วยเหลือในการจัดท าโครงการจิตเวชเด็กสัญจร เพ่ือวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นและโรคออทิสติก  จัดโครงการ
ติดต่อกันในปีงบประมาณ 2561,2562 และ 2563ท าให้มีการเข้าถึงบริการเพ่ิมข้ึน  
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อ าเภอ 

ร้อยละของผู้ที่มีปัญหาโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ 45% 

Base Line 

2562 2563 
ปีงบประมาณ 2563  

(ข้อมลู 1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 
ประชากร 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

เมืองสตูล 72.35 (716/518) 42 28 66.67 42 25 59.52 
ควนโดน 50.60 (166/84) 11 2 18.18 11 2 18.18 

ควนกาหลง 55.16 ( 223/123) 14 2 14.29 14 2 14.29 

ท่าแพ 87.50 (184/161) 12 2 16.67 12 2 16.67 
ละงู 97.60 (417/407) 27 6 22.22 27 3 11.11 

ทุ่งหว้า 83.76 (117/98) 10 0 0.00 10 0 0.00 

มะนัง 55.93 (118/66) 8 2 25.00 8 2 25.00 
ภาพรวมจังหวัด 75.06 (1,941/1457) 124 40 32.26 124 34 27.42 

 
การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M)   
 ค้นหา เด็กที่มีปัญหาออทิสติกและโรคสมาธิสั้น 

- สร้างระบบร่วมกับภาคีเครือข่ายเขตการศึกษาพ้ืนที่,ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือส่งเสริม  ป้องกัน  เฝ้าระวัง    

อ าเภอ 

ร้อยละของผู้ที่มีปัญหาสมาธิโรคสั้นเข้าถึงบริการ สุขภาพจิต เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3 (จากปีท่ีผ่านมา)        

Base Line 

2562 2563 
ปีงบประมาณ 2563  

(ข้อมลู 1 ต.ค.62 – 31 พ.ค.63) 
ผลงาน ผลงาน เป้าหมาย   ผลงาน ร้อยละ ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น 

เมืองสตูล 18.82 22.63 946 222 23.47 0.84 
ควนโดน 18.42 19.07 228 46 20.18 1.11 

ควนกาหลง 10.67 11.33 300 35 11.67 0.34 
ท่าแพ 10.34 11.11 261 30 11.49 0.38 
ละง ู 2.36 6.86 592 40 6.76 0.10 

ทุ่งหว้า 4.13 5.26 218 12 5.50 0.24 
มะนัง 21.82 25.29 165 44 26.67 1.38 

ภาพรวมจังหวัด 13.24 15.46 2,711 492 18.15 2.69 
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- พัฒนาศักยภาพครูและครูการศึกษาพิเศษในการดูแลช่วยเหลือเด็กออทิสติกและโรคสมาธิสั้น 
- มีระบบการดูแลรักษา การส่งต่อและติดตามต่อเนื่อง ท าให้มีการเข้าถึงบริการของเด็กออทิสติกและ

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

กลุ่ม  Red flag สามารถติดต่อประสานงานผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเพ่ือติดตามต่อเนื่อง  และแนะน า
ผู้ปกครองกระตุ้นพัฒนาการพัฒนาการล่าช้าอย่างต่อเนื่อง กรณีที่ศูนย์เด็กเล็ก / โรงเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้
เปิดการเรียนการสอน สามารถส่ง ต่อเด็กกลุ่ม Red flag ได้ตามปกต ิ

- เชิงรับในช่วงสถานการณ์โควิดกรณีมีปัญหาซับซ้อนวินิจฉัยดูแลรักษาที่ร.พ.สตูล โดยจิตแพทย์ผู้ใหญ่ 
 (โทรปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น) แนะน าผู้ปกครองปฏิบัติตามคู่มือการดูแลลูกท่ีมีภาวะสมาธิสั้น   

- เชิงรุก ให้บริการเชิงรุกในรพ.สต.และโรงเรียนในเครือข่าย (คัดกรอง 4 โรคหลัก พัฒนาการล่าช้า TIDA4I) 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  

ปัญหาอุปสรรค การวางแผนแก้ไขปัญหา 
-  เด็กท่ีมีปัญหาสมาธิสั้นไม่ได้รับการคัดกรอง คัดกรอง
ล่าช้า ในบางพื้นที่ ไม่เข้าถึงบริการ 

- ทบทวนร่วมกับโรงเรียนในแต่ละเครือข่าย เชิงรุก. ใน
การพัฒนาศักยภาพครูในการประเมินและคัดกรองเด็ก 

- ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ปกครอง ขาดความเข้าใจและขาดความ
ตระหนักในเรื่องการดูแลช่วยเหลือที่ถูกวิธี พบว่าในเด็ก
ที่มีปัญหาสมาธิสั้นและออทิสติก ไม่ได้รับการรักษา 

- ให้ความรู้กับครู และผู้ปกครองในเรื่องการดูแลและ
แนวทางการรักษา 
-เพ่ิมช่องทางการวินินฉัยให้เข้าถึงง่ายและรวดเร็ว โดย
ส่งเด็กมารับการวินิจฉัยที่ร.พสตูล 

3. สิ่งท่ีจะพัฒนา/ด าเนินการต่อ 
- เพ่ิมเติมส่วนขาดเพ่ือท าให้สามารถจัดบริการที่มีประสิทธิภาพได้ ได้แก่ ความรู้ ทักษะที่จ าเป็นเพ่ือ

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

 พัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมทั้งในโรงพยาบาลและเครือข่ายอย่าง 
ต่อเนื่อง 

 ประชุม conference case ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ยุ่งยากซับซ้อน และผู้พยายามฆ่าตัวตาย ที่มี 
ปัญหาซับซ้อน  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จาก รพ./ 
สสอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่มีผู้ป่วย       
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4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
    - กรอบอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและยา
เสพติดเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก  
   - ยาเสพติดที่เชื่อมโยงไปถึงสุขภาพจิต/โรคทางจิตเวช เพ่ิมมากข้ึน 
   - กรมสุขภาพจิตช่วยสร้างรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆเช่น สปอร์ตโฆษณาทางยูทูบโทรทัศน์ 
สัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตาย  
   - เสนอแนะให้ระบบการรายงานผล HDC สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ให้สามารถแยกรายอ าเภอได้  

 
 

      ผู้รายงาน  นางสชุาดา ปิติเศรษฐ์     
                                                พยาบาลวิชาชีพช านาญ 

           081-7670686 
   jitavat_satun@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 
    2.1 ร้อยละของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศสม.ที่จัดบริการ สุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ  (จ านวน รพ.สต./ศสม. 
ทั้งหมด 59 แห่ง เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 
 สถานการณป์ี 2563 : จงัหวัดสตูลสามารถจัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม.ได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 
52.54 จากเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 60 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์   

2.2 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นท่ี   
 สถานการณ์ปี 2563 : อัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชากรจังหวัดสตูล 
ร้อยละ 26.76 จากเป้าหมายร้อยละ 35 ถือว่าการจัดบริการไม่ผ่านเกณฑ์   
3. สถานการณ์ COVID-19  ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา ท าให้มีผลกระทบต่อการให้บริการ
สุขภาพช่องปากเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยการให้บริการสุขภาพช่องปากส่วนใหญ่จะเป็นงานประเภทที่มีการฟุ้ง
กระจาย มีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรง และในขณะเดียวกันรพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศสม.          
ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากไม่ได้มีการจัดการที่เหมาะสมส าหรับการให้บริการ เช่น การมีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ
อย่างพอเพียงและเหมาะสมตามมาตรฐานทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน ระบบการระบายอากาศ การท าความสะอาด
ฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม เป็นต้น ท าให้การให้บริการสุขภาพช่องปากมีความเสี่ยงที่มากขึ้นทั้งต่อผู้ป่วยและ
บุคลากรผู้ให้บริการ จึงส่งผลให้มีผลการด าเนินงานที่ลดลง 
4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
   4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
        4.1.1 ร้อยละของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศสม.ที่จัดบริการ สุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ  
    ผลงานภาพรวมของจังหวัดสตูลสามารถจัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม.ได้ตามเกณฑ์ 
และมีแนวโน้มที่คงที่ ยกเว้นในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมาที่มีผลงานลดลงจากผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 
จึงต้องมีการวางเป้าหมายตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คือ เพ่ิมการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากโดย 

4.1.1.1 มีกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญคือ การจัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพใน รพ.สต./ศสม.  
ภายใต้การสนับสนุนของ District Health Board ด้วยการจัดให้มีทันตบุคลากรให้บริการประจ าร่วมกับการหมุนเวียน
ทันตบุคลากรจากโรงพยาบาลไปจัดบริการ/สนับสนุนการจัดบริการ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ 
สุขภาพช่องปากได้สะดวก 
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4.1.1.2 เพ่ิมอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นท่ี มีผลการด าเนินงานบรรลุ 
ตามเกณฑ์เป้าหมายตัวชี้วัด  

4.1.2 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่   
ผลงานภาพรวมของจังหวัดสตูลในการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของประชากร ในช่วงที่ผ่านมา

ไม่ผ่านเกณฑ์และมีแนวโน้มที่คงที่  ซึ่งควรมีการปรับปรุงและพัฒนาในส่วนดังกล่าว ดังแนวทางต่อไปนี้ 
4.1.2.1 ปรับปรุงและพัฒนา รพ.สต./ศสม. ให้สามารถจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 
4.1.2.2 จัดท า Service Model งานสุขภาพช่องปากร่วมกับทีมหมอครอบครัว และ primary  

care cluster 
4.1.2.3 พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์และทันตาภิบาล ด้านทันตกรรม 

ชุมชนและครอบครัว 
4.1.2.4 สร้างความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปากจาก 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
4.2  ข้อมูลเชิงปริมาณ  

         4.2.1 ร้อยละของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศสม.ที่จัดบริการ สุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ  
(จ านวน รพ.สต. และศสม. ≥ 60%) 

อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 
ร้อยละของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศสม.ท่ีจัดบริการ สุขภาพชอ่งปากที่มีคุณภาพ  

(จ านวน รพ.สต.และศสม. ≥ 60%) 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 0 70 60 20 14 70.00 

ควนโดน 0 50 100 4 0 0 

ควนกาหลง 71.43 100 85.71 7 5 71.43 
ท่าแพ 100 83.33 100 6 6 100 

ละงู 81.82 63.64 90.91 11 3 45.45 

ทุ่งหว้า 28.57 71.43 71.43 7 3 28.57 
มะนัง 0 100 75 4 1 25 

ภาพรวมจังหวัด 10.17 74.58 77.97 59 31 55.93 
* ข้อมูล ณ วันที่31 ธันวาคม 2563 
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อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

ร้อยละของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศสม.ที่จัดบริการ สุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 
เป้าหมาย  จ านวน รพ.สต.และศสม. ≥ 60% 

ปีงบประมาณ 2564 

1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 20 0 0 

ควนโดน 4 0 0 
ควนกาหลง 7 0 0 

ท่าแพ 6 0 0 
ละงู 11 0 0 

ทุ่งหว้า 7 0 0 

มะนัง 4 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 59 0 0 

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
4.2.2 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่  ≥ 35%) 

อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพ้ืนที่  ≥ 35% 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 25.11 32.52 30.53 90,441 27,961 30.92 
ควนโดน 24.25 26.03 27.53 22,359 4,917 21.99 

ควนกาหลง 21.35 27.03 25.15 29,800 7,304 24.51 

ท่าแพ 30.24 34.74 34.15 24,304 7,792 32.06 
ละงู 21.60 23.21 26.59 60,920 14,076 23.11 

ทุ่งหว้า 24.63 27.24 25.81 20,765 5,450 26.25 
มะนัง 22.09 23.76 23.8 16,161 3,334 20.63 

ภาพรวมจังหวัด 24.09 28.47 28.31 264,750 70,834 26.76 

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพ้ืนที่   

เป้าหมาย  จ านวน รพ.สต.และศสม. ≥ 60% 

ปีงบประมาณ 2564 

1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 90,432 8,870 9.81 

ควนโดน 22,407 815 3.64 
ควนกาหลง 29,822 1,422 4.77 

ท่าแพ 24,322 2,799 11.51 

ละงู 60,942 4,685 7.69 
ทุ่งหว้า 20,741 1,073 5.17 

มะนัง 16,143 1,172 7.26 
ภาพรวมจังหวัด 264,809 20,836 7.87 

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

5. การด าเนินงาน 
    5.1 ร้อยละของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศสม.ที่จัดบริการ สุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ  

5.1.1 ผลการด าเนินงาน 
ยังไม่สามารถสรุปข้อมูลในช่วง 3 เดือนแรกได้  

      5.1.2 ปัญหาของตัวช้ีวัด 
จากการที่ไม่สามารถสรุปข้อมูลข้างต้นได้ อาจจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคมาจากการกรอก 

ข้อมูล ร่วมกับการที่เริ่มลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานล่าช้าและการเข้าถึงการให้บริการสุขภาพช่องปากยากขึ้นกว่าปกติ 
เนื่องจากผลกระทบของการระบาด COVID-19 รอบแรก 

5.2 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่   
     5.2.1 ผลการด าเนินงาน 

   อัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของประชากรจังหวัดสตูลในช่วง 3 เดือนแรก ร้อยละ 7.87 
ซ่ึงข้อมูลมีแนวโน้มที่ดีและต้องอาศัยการติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

5.2.2 ปัญหาของตัวช้ีวัด 
จากข้อมูลข้างต้น อาจจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคมาจากการกรอกข้อมูล ร่วมกับการที่เริ่มลง

พ้ืนที่ปฏิบัติงานล่าช้าและการเข้าถึงการให้บริการสุขภาพช่องปากยากขึ้นกว่าปกติ เนื่องจากผลกระทบของการระบาด 
COVID-19 รอบแรก 
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6. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
6.1 การบันทึกข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ ์(ผลงานตรวจสุขภาพช่องปากจะนับให้เฉพาะที่ตรวจและ 

วางแผนสมบูรณ  ์) 
6.2 การวางแผนลงพื้นที่ในช่วงหลังการระบาดของ COVID-19 รอบแรก มีความล่าช้าและยากต่อการเข้าถึง 

เป้าหมายในพื้นที ่

7. ข้อเสนอแนะ / กระบวนการแก้ปัญหา 
7.1 มีคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด /อ าเภอ/ต าบล  มีการร่วมประชุม 

เป็นประจ า/ร่วมท าแผน/ร่วมประเมิน (ทีมหมอครอบครัวด้านสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก)  
7.2 เสนอแนวทางขอรับการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปาก จากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตระดับอ าเภอ 
7.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในช่องปาก โดยบูรณาการงาน 6 กลุ่มวัย NCD, LTC  

7.4 สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย care giver อสม.ผดด.(ศพด) คร(ูร.ร.)  
7.5 มีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันผู้รับผิดชอบ 

7.6 พัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในรพ.สต.เพ่ือจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากระดับต าบล 

7.7 รณรงค์ส่งเสริมมาตรการฟันดี 2-2-2 ร่วมกับการรับประทานนมจืดแทนนมรสหวาน โดยเน้นในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก/ร.ร.  

7.8 จัดเวทีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการและการแก้ปัญหา 
 
                                                                                  ทพญ.วัชรภีรณ์   โอฬาริกบุตร 

                         ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
                 โทร.096-6350484... 

              e-mail  prearyzuza@gmail.com 



 

 

 

 
 

 
 

 

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 
1.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery  

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery : ODS  เป้าหมาย   ร้อยละ 20 ของ 
จ านวนผู้ป่วยทั้งหมดต่อปีในกลุ่มโรคที่ให้บริการ ODS 
      1.2  ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดีหรือถุงน้ าดีอักเสบ ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก 
(Minimally Invasive Surgery : MIS) 

  กรณีที่ 1 เกิดการบาดเจ็บ CBD injury หรือเกิด massive bleeding ซึ่งต้องให้เลือด 2 ยูนิต ขึ้นไป
ระหว่างผ่าตัดหรือ hollow viscus organ injury < ร้อยละ 1 

  กรณีที่ 2 Re-admit ภายใน 1 เดือน (ที่เกี่ยวกับการผ่าตัด เช่น delay detect CBD injury หรือ 
delay detect hollow viscus organ injuryหรือ surgical site infection: SSI) < ร้อยละ 5 

2. สถานการณ์ 
2.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery : ODS < ร้อยละ 20 

จากผลการด าเนินงานปี 63 พบว่าร้อยละการผ่าตัด One Day Surgery  คิดเป็น 99.19 และผลการ
ด าเนินงานในปี 64 (เดือนตุลาคม 63 – ธันวาคม 63 ) คิดเป็น ร้อยละ 24 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยโรคที่
สามารถท าได้มากขึ้นคือ Hernia, Hemorrhoid, Pterygium,Colorectal Polyp, Tongue tie และปัจจุบันมี
การขยายการผ่าตัด ODS ในไปสู่หลายสาขามากขึ้น รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ เปิดช่องให้ผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้น หลังการผ่าตัดมีการติดตามผู้รับบริการทางโทรศัพท์ เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การติดตามปัญหาของผู้รับบริการหลังการผ่าตัด โดยประสานงานร่วมกับเครือข่าย รพ.สต.ที่ให้บริการได้โดยตรง 
ทางแอปพลิเคชั่น Line  ท าให้สามรถติดตามภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดและด าเนินการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

2.2 ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดีหรือถุงน้ าดีอักเสบ ผ่านการผ่าตัด
แผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) < ร้อยละ 5 

      จากผลการด าเนินงานปี 64 พบว่าร้อยละเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บ CBD คิดเป็นร้อย
ละ 4.16 จากการผ่าตัดทั้งหมด  และการ Re-admit ภายใน 1 เดือน ที่เกี่ยวกับการผ่าตัด = 0 และปัจจุบันมี
การผ่าตัด MIS เพ่ิมมากขึ้น มีการพัฒนาศักยภาพโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมานิเทศ ท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความมั่นใจ   
ในการให้การดูแลผู้รับบริการ และเปิดช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการเข้าถึงและรับทราบข้อมูลมากขึ้น 
ท าให้อัตราการผ่าตัด MIS เพ่ิมสูงขึ้น 
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3. สถานการณ์ COVID-19  ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
     การระบาดของเชื้อ COVID 19 ท าให้อัตราการผ่าตัด One Day Surgery : ODS  และ การผ่าตัดนิ่ว
ในถุงน้ าดีหรือถุงน้ าดีอักเสบ ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)  ลดลงในเดือน
เมษายน – พฤษภาคม 63  จากการงดผ่าตัด elective case เพ่ือลดความเสี่ยงในการระบาดของโรค และเพ่ือ
การจัดสรรทรัพยากรที่มีให้เพียงพอในสถานการณ์ 
4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
   4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

4.1.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery : ODS เป้าหมาย   ร้อยละ 20  
ของจ านวนผู้ป่วยท้ังหมดต่อปีในกลุ่มโรคที่ให้บริการ ODS 

จากการด าเนินงานในปี 64 ได้มีการพัฒนาการเข้าถึงระบบบริการ เพ่ือลดความแออัดของผู้ป่วย 
ในโรงพยาบาล มีการจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิคเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบถึงข้อมูลของการผ่าตัด  
มีการติดตามอาการของผู้รับบริการหลังการผ่าตัดและเปิดช่องทางในการแจ้งปัญหาหลังการผ่าตัดให้สะดวกยิ่งขึ้น 

4.1.2 ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดีหรือถุงน้ าดีอักเสบ ผ่าน   
การผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) 

        จากการด าเนินงานในปี 64 การเกิดเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บ CBD คิดเป็นร้อยละ 4.16 
จากการผ่าตัดทั้งหมด และไม่มี Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฎิบัติ โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมานิเทศ ประสบการณ์และเทคนิคต่างๆที่น ามาใช้ในการดูแลผู้รับบริการ มีการ demonstrates 
ท าให้เกิดความม่ันใจในการให้บริการ  รวมทั้งมีแพทย์เฉพาะทางจากเขต 12 มาช่วยในการผ่าตัด เพ่ิมเครือข่าย
ในการขอรับค าปรึกษาในการให้บริการ ลดอัตราการเกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  
 
4.2. ข้อมูลเชิงปริมาณ : 

4.2.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery (เป้าหมาย : ร้อยละ 20) 

อ าเภอ 

จ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery  ร้อยละ 20 

ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา /ร้อยละ 
ภาพรวมจังหวัด 
(อ าเภอเมือง) 

0 79.49 96.81 124 123 99.19 
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ปีงบประมาณ 2563 ให้บริการ 

การผ่าตัด 
รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
A B A B A B A B A B 

Hernioplasty 59 60 18 18 22 23 7 7 12 12 

Hydrocele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hemorrhoid 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Pterygium 40 40 10 10 12 12 3 3 15 15 
Esophageal varice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colorectal Polyp 12 12 9 9 3 3 0 0 0 0 

Removal FB 
esophagus 

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

URS 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 
Fistula 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Toung tie 7 7 1 1 2 2 0 0 4 4 

                      
รวม 123 124 38 38 43 44 10 10 32 32 

 
A = จ านวนผู้ป่วยที่เข้าโครงการ 
B = จ านวนผู้ป่วยที่ท า ODS ได้ 

 

 
4.2.1 ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดีหรือถุงน้ าดีอักเสบ ผ่านการ

ผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) 
       กรณีที่ 1 เกิดการบาดเจ็บ CBD injury หรือเกิด massive bleeding ซึ่งต้องให้เลือด 2 ยูนิต 

ขึ้นไประหว่างผ่าตัดหรือ hollow viscus organ injury 

อ าเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 

เป้าหมาย   ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ป่วยทั้งหมดต่อปีในกลุ่มโรคที่ให้บริการ ODS 

ปีงบประมาณ 2564  (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

เป้าหมาย  ผลงาน  ร้อยละ 

ภาพรวมจังหวัด 
(อ าเภอเมืองสตูล) 

124 123 99.19 
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อ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 

ปีงบประมาณ 2564 

 1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63 
เป้าหมาย  ผลงาน  ร้อยละ เป้าหมาย  ผลงาน  ร้อยละ 

ภาพรวมจังหวัด (อ าเภอเมืองสตูล) 22 0 0 24 1 4.16 

กรณีที่ 2 Re-admit ภายใน 1 เดือน (ที่เกี่ยวกับการผ่าตัด เช่น delay detect CBD injury หรือ 
delay detect hollow viscus organ injuryหรือ surgical site infection: SSI) 

อ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 

ปีงบประมาณ 2564 

 1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63 
เป้าหมาย  ผลงาน  ร้อยละ เป้าหมาย  ผลงาน  ร้อยละ 

ภาพรวมจังหวัด (อ าเภอเมืองสตูล) 22 0 0 0 0 0 

      ปีงบประมาณ 2564 ( ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563 )   

การผ่าตัด 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตรมาสที่1 

A B 
ร้อย
ละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ 

Hernia 7 15 46.67 6 20 30 2 15 13.333 15 50 30 
Hydrocele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hemorrhoid 1 2 50 1 1 100 0 0 0 2 3 66.6 
Esophageal varice 4 7 57.14 0 2 0 0 0 0 4 9 44.44 

Removal FB esophagus 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 6 0 

URS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Toung tie 1 2 50 0 0 0 2 2 100 3 4 75 

Pterygium 2 19 10.53 2 8 25 2 12 16.667 6 39 15.38 

Breast mass 2 11 0 0 7 0 1 2 50 3 20 15 
Fistular 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 

Colono c polypectomy 0 3 0 0 2 0 1 3 33.333 1 8 12.5 

perianal abscess 0 1 0 2 7 28.5714 0 1 0 2 9 22.22 
รวม 17 61 27.87 11 49 22.448 8 40 20 36 150 24 

drop out (0) 
 

0 
 

   
 

0 
 

 0  
% drop out (0)   0     0     0    0  

ร้อยละความพึงพอใจ ( 80 )   92     92     90     91.33 

A = จ านวนผู้ป่วยที่เข้าโครงการ ODS 
B = จ านวนผู้ป่วยทั้งหมด 
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5. การด าเนินงาน 

5.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery เป้าหมาย   ร้อยละ 20 ของ 
จ านวนผู้ป่วยท้ังหมดต่อปีในกลุ่มโรคที่ให้บริการ ODS 

      5.1.1 ผลการด าเนินงาน 
จากผลการด าเนินงานปี 63 พบว่าร้อยละการผ่าตัด One Day Surgery  คิดเป็น 99.19%   
5.2 ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดีหรือถุงน้ าดีอักเสบ ผ่านการผ่าตัด

แผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) 
     5.2.1 ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บ CBD คิดเป็น 4.16  
ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน คิดเป็น 0  
6. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  

- อัตราท าผ่าตัด ODS ปีงบ 63 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยโรคที่สามารถท าได้มากข้ึนจากปี 62 คือ Hernia  
Hemorrhoid , Pterygium ,Colorectal Polyp ,Toung tie ปัจจุบันมีการเพ่ิมการผ่าตัด ODS ในหลาย
สาขา และหลายโรคมากข้ึน วิธีการด าเนินการข้ันตอนในการบริการแตกต่างกัน ให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสับสน ท า
ให้ติดขัด ไม่ราบรื่นในระบบขั้นตอนการบริการ 

- MIS  ปัจจุบัน อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่จ าเป็นใน MIS ยังมีจ านวนจ ากัด  ท าให้ส่งผลต่อ 
ระยะเวลาในการเตรียมผ่าตัดแต่ละครั้ง 
 7. ข้อเสนอแนะ / กระบวนการแก้ปัญหา 

- ODS จัดท า CPG รายโรคและประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในระบบการ 
ให้บริการ และมีการติดตามผลการปฏิบัติทุก 3 เดือนและมีการขยายการผ่าตัด ODS เพ่ิมในโรคและสาขา โดย
ปี 64 มีเป้าหมายที่แผนก ศัลยกรรมกระดูก และสูติกรรม และศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ เนื่องจากมีแพทย์
เฉพาะทางจบในปี 64 

- MIS   จัดท าแผนสั่งซื้ออุปกรณ์ในการผ่าตัดให้เพียงพอ และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารให้มีการ 
จัดซื้อเครื่องมือเพ่ิมข้ึน รวมทั้งเครือข่ายเขต 12 ได้ส่งแพทย์เฉพาะทางมาช่วยผ่าตัด ท าให้ผู้รับบริการได้รับ
บริการรวดเร็วขึ้น และอัตราการผ่าตัดเพ่ิมสูงขึ้น  เพ่ิมการจัดท า CPG ลงสู่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
ระบบการให้บริการ สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดวันนอน ลดความแออัดในโรงพยาบาล  

                
                   ผู้รับผิดชอบ  นางลักขณา  ผิวเหลือง 

                พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
            โทร089-7370088 

                 e-mail: hua_or@hotmail.co.th 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

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

สาขา  จักษุ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
1.1  ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน โดย 

โปรแกรม  Vision 2020  
1.2 ร้อยละผู้สูงอายุ  60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา  

2. สถานการณ์ 
     1.1 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน (เป้าหมาย 
≥ ร้อยละ 85) ผ่าตัดได้ตามเป้า (1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63) ได้ร้อยละ 81.15   
     1.2  ร้อยละผู้สูงอายุ  60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 85) การลงข้อมูล
การคัดกรองได้ร้อยละ 5.0  
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
    3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 
 3.1.1 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 
(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 85) 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) ระบบบริการมีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
พร้อมทั้งมรการออกหน่วยเชิงรุก 

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

มีการประชุมให้ความรู้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อน
ด าเนินการคัดกรองและออกหน่วย 

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

เครื่องมือ  ยา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เหมาะสม 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing) 

N/A 

6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership) ผู้น าองค์กรทุกระดับมีธรรมมาภิบาล  
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3.1.2   ร้อยละผู้สูงอายุ  60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 85) 

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.ระบบบริการ  (Service delivery) ระบบบริการมีความเหมาะสม ครอบคลุมทุก

พ้ืนที่ พร้อมทั้งมรการออกหน่วยเชิงรุก 
2.ก าลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) ก าลังคนเหมาะสม  เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลมีงาน

หลายด้านท าให้ลงข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health 
information system)  

มีการประชุมให้ความรู้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
ก่อนด าเนินการคัดกรองและออกหน่วย 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย์ / การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 
(Access to essential medicine) 

N/A 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ (Financing) N/A 
6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership) ผู้น าองค์กรทุกระดับมีธรรมาภิบาล และเน้น

ให้มีการคัดครองให้ทั่วถึง 
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 

2561 2562 2563 2564 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 85.83 91.47 87.12 35 28 80 

ควนโดน 89.47 96.42 80.95 5 3 60 
ควนกาหลง 100 87.87 88.88 6 5 83.33 

ท่าแพ 79.16 87.87 94.11 3 2 66.66 
ละง ู 87.09 100 80 12 10 83.33 

ทุ่งหว้า 73.68 85.71 72.72 5 5 100 

มะนัง 92.85 89.47 84.61 3 3 100 
ต่างจังหวัด (พัทลุง 2 
,นครราชศรีมา 1) 

100 
(3) 

100 
(1)   

      

ภาพรวมจังหวัด 88.51 91.57 85.21 69 56 81.15 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อ าเภอ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  
(1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

A B ร้อยละ 
ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจาก
ต้อกระจก (Blinding 
Cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน โดยโปรแกรม  
Vision 2020 

≥ 85% 
ทั้งหมด 350 

ตา 

เมืองสตูล 35 28 80  

ควนโดน 5 3 60  

ควนกาหลง 6 5 83.33  
ท่าแพ 3 2 66.66  

ละง ู 12 10 83.33  

ทุ่งหว้า 5 5 100  
มะนัง 3 3 100  

ภาพรวมจังหวัด 69 56 81.15  
ปัญหา/อุปสรรค  

- มีจักษุแพทย์ลดลง เนื่องจากลาคลอด 1 ท่าน (พ.ย.63)ท าให้แพทย์อีกท่านต้องมาตรวจแทน ส่งผลให้ 
ระยะรอคอยผ่าตัดนานขึ้น 

 
3.2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุ  60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา  

อ าเภอ 

ร้อยละของผู้สูงอายุ  60 ปีข้ึนไป ได้รับการคัดกรองสายตา (> 75%) 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 29.29 96.43 20.88 14,532 442 3.04 

ควนโดน 81.41 95.78 41.84 3,536 47 1.33 

ควนกาหลง 73.63 60.26 29.1 4,421 63 1.43 
ท่าแพ 79.69 98.43 37.76 3,549 33 0.93 

ละง ู 69.90 96.01 79.48 9,948 1,409 14.16 

ทุ่งหว้า 88.77 90.83 41.4 2,977 42 1.41 
มะนัง 14.18 94.32 66.36 2,116 19 0.90 

ภาพรวมจังหวัด 56.36 91.99 42.86 41,079 2,055 5.00 

 
 
 



 

การตรวจราชการและนิเทศงาน  รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

SATUN  HOSPITAL 
 

 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อ าเภอ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  
(1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

A B ร้อยละ 
ร้อยละของผู้สูงอายุ  
60 ปีขึ้นไป ได้รับการ
คัดกรองสายตา (> 
75%) 

≥ 85% 
ทั้งหมด 350 ตา 

เมืองสตูล 14,532 442 3.04  

ควนโดน 3,536 47 1.33  

ควนกาหลง 4,421 63 1.43  
ท่าแพ 3,549 33 0.93  

ละงู 9,948 1409 14.16  

ทุ่งหว้า 2,977 42 1.41  
มะนัง 2,116 19 0.90  

ภาพรวมจังหวัด 41,079 2055 5.00  
ปัญหา/อุปสรรค 

- อยู่ในช่วงก าลังคัดกรอง ซึ่งต้องใช้เวลาความร่วมมือทั้ง ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ อสม.รพ.สต. ออกไปคัด 
ครองแล้วน าผลมาลงข้อมูลในโปรแกรม vision 2020 ประกอบกับมีการระบาดโรค virus covid-19  
 

 ผู้รับผิดชอบ  กัลยารัตน์  ชนะวรรณโณ 
          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

            โทร.085-5874977 
              e-mail- kalyaratLee@gmail.com 

 
 

 
 
 
 





 

 

 

 
 

 
 

 

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

สาขา  กุมารเวชกรรม 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1.1 อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน – 5 ปี บริบูรณ์   ลดลงร้อยละ 10 

2. สถานการณ์ 
2.1 อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน – 5 ปี บริบูรณ์   ลดลงร้อยละ 10  ในปี 2563 อัตราป่วยตาย 

ด้วยโรคปอดในเด็ก 1 เดือน-5ปีบริบูรณ์ = 0 ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต 

3. สถานการณ์ COVID-19  ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
   3.1 อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน – 5 ปี บริบูรณ์   ลดลงร้อยละ 10  จากสถานการณ์ COVID-19  
จ านวนผู้ป่วยโรคปอดบวมปี2562= 1487 ราย ปี2563= 978 รายแนวโน้มลดลงและไม่เสียชีวิต 

4.. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
  4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
       4.1.1 อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน – 5 ปี บริบูรณ์   ลดลงร้อยละ 10  ในปีงบประมาณ 2563
และ 2564 (ต.ค-ธ.ค..63) อัตราเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน ถึง 5 ปี =0 %ปี 2563ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
ใส่ท่อช่วยหายใจ19 รายส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน 15 รายคิดเป็น78.95 % จากโรงพยาบาลละงู 
5 ราย โรงพยาบาลท่าแพ 4 ราย มะนัง 2 ราย ทุ่งหว้า 2 ราย โรงพยาบาลสตูลมีการใช้ high fl0w nasal 
canular สามารถลดการใส่ท่อช่วยหายใจได้ 50 ราย (72.46%) 
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4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
   4.2.1 อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน – 5 ปี บริบูรณ์  

อ าเภอ 

ข้อมูลจากพื้นที่ 

อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน – 5 ปี บริบูรณ์   ลดลงร้อยละ 10 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
เมือง 0.44 0.41 0.25 

ควนโดน - - 0 

ควนกาหลง - - 0 
ท่าแพ - - 0 

ละงู - - 0 
ทุ่งหว้า - - 0 

มะนัง - - 0 

ภาพรวมจังหวัด 0.44 0.41 0.09 
 

อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 

อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน – 5 ปี บริบูรณ์   ลดลงร้อยละ 10 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 0 (0/620) 0.23 (2/855) 0.37 (2/542) 373 0 0 

ควนโดน 0 (0/64)  0 (0/83) 1.45 (1/69) 93 0 0 
ควนกาหลง 0 (0/127) 0.55 (1/181) 0 (0/111) 42 0 0 

ท่าแพ 0 (0/245) 0 (0/300) 0 (0/197) 78 0 0 

ละงู 0 (0/323) 0 (0/331) 0 (0/237) 133 0 0 
ทุ่งหว้า 0 (0/83) 0 (0/131) 0 (0/105) 68 0 0 

มะนัง 0 (0/116) 0 (0/195) 0 (0/226) 191 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 0 (0/1,578) 0.14 (3/2,076) 0.2 (3/1,487) 978 0 0 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ อ าเภอ 

ข้อมูลจาก HDC 
ปีงบประมาณ 2564 

1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63 

A B ร้อยละ 

อัตราป่วย
ตายโรคปอด
บวมในเด็ก1
เดือน-5ปี
บริบูรณ์  
 

ลดลง
10% 

 

เมือง 206 0 0 

ควนโดน 56 0 0 
ควนกาหลง 30 0 0 

ท่าแพ 59 0 0 

ละงู 68 0 0 
ทุ่งหว้า 32 0 0 

มะนัง 57 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 508 0 0 
 
5. การด าเนินงาน 
  5.1 อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 เดือน – 5 ปี บริบูรณ์   ลดลงร้อยละ 10 

    5.1.1 ผลการด าเนินงาน  
ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ 

6. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน (ภาพรวมของ สาขา กุมารเวชกรรม) 
     ช่วงที่มีการระบาดของ ไวรัส RSV พบผู้ป่วย2รายมีภาวะติดเชื้อที่รุนแรงมีภาวะ pneumothrorax refer
ไปรักษาต่อโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
7. ข้อเสนอแนะ / กระบวนการแก้ปัญหา 

การใช้ high fl0w nasal canularและเครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลละงู 
 

 
                ผู้รับผิดชอบ     นางมาลัย      หวันเก 

                                      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                                                                                                   โทร....0895951993 
                     e-mail mureena_mu@hotmail.com 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา กระดูกและข้อ 
: ออโธปิดิกส์ 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

สาขา กระดูกและข้อ  
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
1.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาล ตั้งแตร่ะดับ M1 ขึ้นไป ที ่

มีแพทยออรโธปดิกสเพ่ิมข้ึน ให้ไดอย่างน้อย 1 ทีม ตอ 1 เขตสุขภาพ 
1.2 การผ่าตัดภายใน 72 (Early surgery) มากกว่าร้อยละ50 นับตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล  
surgery) ในโรงพยาบาล A, S, M1 ≥30 
1.3 Refracture rate น้อยกว่าร้อยละ20(ตัวชี้วัดนี้ใช้ได้กรณีท่ีโรงพยาบาลนั้นท าโครงการมาแล้ว 1 ปี)  

2. สถานการณ์  
2.1 ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีกระดูกหักไม่ซับซ้อน ใน รพ.ตั้งแต่ M1-F3 ≥70 

จังหวัดสตูล โรงพยาบาลระดับ M2 ลงไปทั้งหมด 6 แห่ง และทุกแห่งสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี
ภาวะกระดูกหักไม่ซับซ้อน (Non displaced fracture) ได้ โดยมีการจัดระบบให้สามารถขอค าปรึกษาจาก
แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกของโรงพยาบาลสตูล ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีการส่งภาพ X-ray มาขอ
ค าปรึกษาโดยการใช้แอพพลิเคชั่น Line มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่แพทย์ใช้ทุน ที่มาปฏิบัติงานที่รพ.
สตูล ทุกรุ่น เพ่ือให้สามารถให้การรักษา Non displaced fracture ได้เมื่อไปปฏิบัติงานที่ รพช.  ซึ่งโดย
ภาพรวมของปีงบประมาณ 64 (ต.ค.63-มี.ค.64)  ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อน  ใน 
รพ.ตั้งแต่ M2 ลงไปเท่ากับ 81.25 , 60.00 และ 64.71 ตามล าดับ ซึ่งยังมีโรงพยาบาลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตาม
ตัวชี้วัดคือ โรงพยาบาลทุ่งหว้า , โรงพยาบาลควนการหลง และโรงพยาบาลมะนัง  

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 เพ่ือรองรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและเพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาระบบ 
บริการสุขภาพมีศักยภาพมากขึ้น  มีส่วนในการช่วยลดอัตราการตาย  และอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของ 
ผู้ป่วยอายุ 50  ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิด 
ไม่รุนแรง ทางโรงพยาบาลสตูลจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมโครงการ รู้ทันกันหักซ้ า Refracture Prevention; 
Fracture Liaison Service (FLS)  ในวันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ กรุงเทพมหานคร 
หลังจากนั้นได้กลับมาจัดการประชุมอบรมเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่  รพ.สตูลและเจ้าหน้าที่  รพช. 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 และได้ลงมือปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2561 ถึง
ปัจจุบัน ซึ่งยังคงมีการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในแต่ละสหวิชาชีพเพ่ือให้คลอบคลุม
การดูแลรักษาผู้ป่วยให้สมบูรณ์ที่สุด   
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2.3 ร้อยละร้อยละของผู้ป่วย Fracture around hip ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ที่ได้รับการผ่าตัด 
(Fast track surgery) ในโรงพยาบาล A, S, M1 ≥30 

โรงพยาบาลสตูลได้รับความร่วมมือจากทีมสหวิชาชีพเพ่ือให้ผู้ป่วย Early surgery สามารถกลับไปใช้
ชีวิตประจ าวันได้ปกติที่สุด แต่ยังพบอุปสรรค ได้แก่ 1.ผู้ป่วยมีโรคประจ าตัวหลายอย่าง (High risk, 
comorbidity) มีโรคร่วมที่ต้องต้องมีการเตรียม Lab ให้พร้อมก่อนผ่าตัด 2. ผู้ป่วยและญาติรอตัดสินใจผ่าตัดนาน  
ซ่ึงโดยภาพรวมของปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-ธ.ค.63)  ผลตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 25 

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

ตั้งแต่ท าโครงการ FLS ถึงปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2562 พบผู้ป่วยทีม่ีภาวะกระดูกหักซ้ า (Refracture) 
1 ราย มาด้วย Non complete fracture L- spine แพทย์ตรวจอาการพิจารณาท ากายภาพบ าบัด อาการดี
ขึ้นกลับบ้านได้ คิดเป็นร้อยละ 1.92 ส่วนในปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 ยังไม่พบผู้ป่วยที่มี
ภาวะกระดูกหักซ้ า (Refracture) 
3. สถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินงาน 
 การระบาดของเชื้อ COVID 19 ไม่ส่งผลให้อัตราการท าผ่าตัดใน case fracture around hip ลดลง 
เนื่องจากเคสผ่าตัดประเภทนี้เป็นเคสฉุกเฉินที่ต้องผ่าตัด ยกเว้นกรณีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงของเชื้อ COVID 19 
ที่ต้องท า troat swab และรอผลตามข้ันตอน ซึ่งในไตรมาสที่1 ของปีงบประมาณ 2564 ยังไม่พบเหตุการณ์นี้ 
4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
   4.1 มูลเชิงคุณภาพ  
        4.1.1 ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีกระดูกหักไม่ซับซ้อน ใน รพ.ตั้งแต่ M1-F3 ≥ 70 

  - มีคณะกรรมการ Service Plan สาขาออร์โธปิดิกส์ระดับจังหวัด  
  - มีแผน Service Plan ระดับจังหวัดสอดคล้อง House Model ระดับเขต 
  - มีการประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายและขับเคลื่อนงาน 
  - ระดับเขต  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 
  - ระดับจังหวัด  เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 
  - มีระบบให้ค าปรึกษา online ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายกับโรงพยาบาลชุมชน 
  - มีระบบการส่งต่อท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในระดับต่ ากว่าและสูงกว่า M2 
  - โรงพยาบาลแม่ข่ายสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ค าปรึกษาทางระบบ online ระหว่าง 

โรงพยาบาลเรื่องการดูแลรักษาเบื้องต้น 
  - มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาเป็นแนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหา  
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        4.1.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาล ตั้งแตระดับM1 ขึ้น
ไป ที่มีแพทยออรโธปดิกสเพิ่มขึ้น ใหไดอยางนอย  1 ที่มีตอ 1 เขตสุขภาพ (การจัดตงั้ทีม Refracture 
Prevention  เพิ่มขึ้นใน โรงพยาบาลตงั้แตระดบั M1 ขึ้นไป ที่มีแพทยออรโธปดกิส ใหไดอยางนอย       
1 ทีมตอ 1 เขตสุขภาพ) 

โรงพยาบาลสตูลได้จัดตั้งทีม Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS) เมื่อ 27 
เมษายน พ.ศ.2561 และยังคงมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง หากพบปัญหาที่ไม่เข้าใจหรือไม่
แน่ใจ ทางทีมจะปรึกษาทีม FLS Thailand โดยตรงผ่านช่องทาง Fan page “รู้ทันกันหักซ้ า Thailand FLS” 
ซึ่งโดยภาพรวมโครงการ FLS ถือว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องการเก็บข้อมูลและการด าเนินการ แต่ยังคงมีปัญหา
เรื่องของการผ่าตัดให้ได้ภายใน 72 ชม. ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ยาก เพราะสาเหตุเกิดจากตัวผู้ป่วยเองที่มี
ปัญหาเรื่องโรคประจ าตัว และการรอตัดสินใจที่นานของผู้ป่วยและญาติ  ส าหรับเรื่องของ Rehabilitation   
ถือว่าทีมกายบ าบัดของโรงพยาบาลสตูลมีความเข้มแข็งมาก ท ากายภาพบ าบัดและให้ความรู้จนผู้ป่วยสามารถ 
Discharge กลับไปใช้ชีวิตประจ าวันได้เร็ว และยังคงเฝ้าติดตามระวังภาวะกระดูกหักซ้ ากลับมา ด้วยทีม 
Home Health Care  
 

4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
4.2.1 ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีกระดูกหักไม่ซับซ้อน ใน รพ.ตั้งแต่ M1-F3≥ร้อยละ70  
 

อ้าเภอ 

ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีกระดูกหักไม่ซับซ้อน ใน รพ.ตั้งแต่ M1-F3 ≥ ร้อยละ 70 

 ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 

ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล - - - - -    
ควนโดน 48.38 66.67 26 17/37 45.95 22 25/31 80.65 

ควนกาหลง 78.94 80 5 7/7 100 2 2/3 66.67 
ท่าแพ 59.25 84.62 36 45/52 86.54 34 40/48 83.33 

ละงู 85.182 88.57 19 27/27 100 27 31/39 79.49 

ทุ่งหว้า 91.3 100 15 20/22 90.91 25 35/36 97.22 
มะนัง 50.0 92.31 22 26/31 83.87 30 37/43 86.05 

ภาพรวมจังหวัด 67.9 86.36 123 142/176 80.68 140 170/200 85.00 
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อ้าเภอ 

ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีกระดูกหักไม่ซับซ้อน ใน รพ.ต้ังแต่ M1-F3 ≥ ร้อยละ 70 

ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 
 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมือง - - - 

ควนโดน 6 6/8 75.00 
ควนกาหลง 1 1/2 50.00 

ท่าแพ 7 7/10 70.00 
ละง ู 7 7/10 70.00 

ทุ่งหว้า 2 2/3 66.67 
มะนัง 11 10/15 66.67 

ภาพรวมจังหวัด 34 33/48 68.75 

4.2.2   ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาล ตั้งแต่ระดับ  
M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ โธปดิกสเพิ่มข้ึน ให้ได้อย่างน้อย  1 ที่มีต่อ 1 เขตสุขภาพ (การจัดตั้งทีม 
Refracture Prevention  เพิ่มข้ึนใน โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออโธปิดิกส์  ให้ได้
อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ) 

อ้าเภอ 

ร้อยละโรงพยาบาลที่มีการจัดตั้งทีม Refracture Prevention;  
Fracture Liaison Service (FLS) 

ปีงบประมาณ 

2561 2562 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ภาพรวมจังหวัด 
(อ าเภอเมืองสตูล) 

1 1/1 100 1 1/1 100 

     4.2.3 ร้อยละของผู้ป่วย Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS)  ที่มีภาวะ
กระดูกหักซ้้า (Refracture) ร้อยละ 30 

อ้าเภอ 

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

ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ภาพรวมจังหวัด 
(อ าเภอเมืองสตูล) 

<9 0/30 0 <16 1/52 1.92 16.5 0/55 0 
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อ้าเภอ 

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

ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ภาพรวมจังหวัด 
(อ าเภอเมืองสตูล) 

<3 0/10 0 

 
4.2.4 ร้อยละของผู้ป่วย fracture around hip ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ท่ีได้รับการผ่าตัด  

(Fast track surgery) ในโรงพยาบาล A,S,M1   

อ้าเภอ 

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

  ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ภาพรวมจังหวัด 
(อ าเภอเมืองสตูล) 

4 3/14 21.43 9 7/29 24.14 8.40 8/28 28.57 

 

อ้าเภอ 

ปีงบประมาณ 2564 

 1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ภาพรวมจังหวัด (อ าเภอเมืองสตูล) 2 1/4 25 
 
5. ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน 
    5.1 เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อน ใน รพ.ตั้งแต่ M1-F3 

- ระบบติดตามและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด ภายในจังหวัดล่าช้า 
- เก็บข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้สมบูรณ์  
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเองไม่ได้อยู่ในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยตรง 

5.2 เรื่องผู้ป่วย fracture around hip ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ที่ได้รับการผ่าตัด  (Fast track surgery)   
ในเวลาน้อยกว่า 72 ชั่วโมง 
          - โรคประจ าตัวของผู้ป่วยที่ท าให้ผ่าตัดได้ล่าช้า 
          - การตัดสินใจผ่าตัดที่ล่าช้า 
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7. ข้อเสนอแนะ/กระบวนการแก้ปัญหา 
7.1 เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อน ใน รพ.ตั้งแต่ M1-F3 
     - เน้นย้ าเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบรวมรวมข้อมูลตัวชี้วัดส่งข้อมูลตามวัน เวลาที่ก าหนด  
     - อธิบายหลักการและวิธีการเก็บข้อมูลตัวชีวัดอีกครั้ง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  

         - เสนอให้มกีารเก็บข้อมูลแบบ Manual เพ่ือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง  
7.2 เรื่องผู้ป่วย fracture around hip ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ที่ได้รับการผ่าตัด  

(Fast track surgery) ในเวลาน้อยกว่า 72 ชั่วโมง 
           - ปรับระบบการให้บริการ มีการจัดท าระบบ auto consult ระหว่างแผนก และติดตามผล ในช่วง
เวลา 24-48 ชั่วโมง 
           - จัดท าสื่อ annimation เรื่อง การผ่าตัดข้อสะโพก ผ่านช่องทาง QR code , youtube เพ่ือให้ผู้ป่วย
และญาติเข้าใจ สามารถช่วยตัดสินใจยอมรับการผ่าตัดได้มากข้ึน 
 
 
 
 

 ผู้รายงาน พว.พรวิกา  ชูมาก 
                พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ            

                             โทร 087-3943324 
E-mail pornwikapae@gmailmail.com 

 
 
 
 
   

mailto:pornwikapae@gmailmail.com


 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา ศัลยกรรม 



การตรวจราชการและนิเทศงาน  รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

SATUN   HOSPITAL 
 

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

สาขา ศัลยกรรม 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
1.1 ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ  

2. สถานการณ์ 
2.1 ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ  
2.2 จากผลการด าเนินงานปี 63 พบร้อยละการแตกของไส้ติ่ง คิดเป็น 15.08%  (เกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 20)  

โดยแบ่งสาเหตุการแตก Delay Presentation คิดเป็นร้อยละ 9.52   Miss Dx. คิดเป็นร้อยละ 5.56   
2.3 จึงได้หนักในการในปี 64 ได้มีการปรับเกณฑ์ชี้วัดลดลงเหลือ ร้อยละ 10 จาการเก็บข้อมูลไตรมาสท 

พบอัตราการแตกของไส้ติ่ง ร้อยละ 6.74 มีแนวโน้มดีขึ้น       

3. สถานการณ์ COVID-19  ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
    3.1 ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ  

สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระท าต่อการท างานในประเด็นการลงนิเทศหน้างาน จึงมีการปรับ 
วิธีการติดต่อประสานงานผ่าน line group   

4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
   4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

4.1.1 ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ  น้อยกว่า ร้อยละ 20 

อ าเภอ 

ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ  น้อยกว่า ร้อยละ 20 

ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 
ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 13.87 13.93 (17/122) 136 27 19.85 28 2 7.14 

ควนโดน 9.52 12.12 (4/33) 40 8 20 16 2 12.5 

ควนกาหลง 9.38 33.33 (8/24) 26 4 15.38 8 0 0 

ท่าแพ 11.11 14.28 (6/42) 54 2 3.70 13 0 0 

ละง ู 13.33 19.67 (12/61) 66 8 12.12 13 1 7.69 

ทุ่งไหว้า 11.54 15.62 (5/32) 26 6 23.07 8 1 12.5 

มะนัง 0.00 10.34 (3/29) 30 2 6.66 3 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 11.45 16.03 (55/343) 378 57 15.08 89 6 6.74 
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5. การด าเนินงาน 
5.1 ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ  น้อยกว่า ร้อยละ 20 (ปรับเกณฑ์ปี 64 ร้อยละ 10) 

        5.1.1 ผลการด าเนินงาน 
   จากผลการด าเนินงานปี 63 พบร้อยละการแตกของไส้ติ่ง คิดเป็น 15.08%  (เกณฑ์น้อยกว่า 

ร้อยละ 20) โดยแบ่งสาเหตุการแตก Delay Presentation คิดเป็นร้อยละ 9.52   Miss Dx. คิดเป็นร้อยละ 
5.56  ทีม Service Plan สาขาศัลยกรรมได้มีการทบทวนหาสาเหตุร่วมกันดังนี้ 

5..1.1.1 Delay Presentation  สาเหตุ เกิดจากการที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจใน 
เรื่องโรคไส้ติ่ง จึงเข้ารับการรักษาล่าช้า จึงจัดท าแผนพัฒนาการให้ความรู้ภาคประชาชนในเรื่องโรคไส้ติ่ง
อักเสบ  โดยจัดให้มีเสียงตามสายภายในรพ. รร. และชุมขน  มีสายด่วน Hotline กรณีฉุกเฉินหรือมีข้อสงสัย 
จัดท าเอกสาร แผ่นพับ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่วนในประเด็นสาเหตุจาก   

5.1.1.2 Miss Dx. สาเหตุเกิดจาก แบบประเมินการให้คะแนน Alvarado score ยังไม ่
ชัดเจนและไม่ครอบคลุมอาการและอาการแสดงของไส้ติ่ง จึงได้มีการพัฒนาดังนี้ 

         - แก้ไขข้อมูลแบบประเมิน  Alvarado score ให้มีความครอบคลุมอาการ อาการ 
แสดง ให้มีการระบุ Time line แต่ละจุดตรวจ  ปรับเกณฑ์การให้คะแนน แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น   
และน าลงสู่ปฏิบัติทั้งจังหวัด 

- มีการนิเทศผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (แพทย์และพยาบาล) ให้ความรู้ในเรื่องการประเมิน  
Alvarado score และวิธีการตรวจวินิจฉัยอาการอาการแสดงไส้ติ่งที่ถูกต้องโดยแพทย์ที่ช านาญกว่า  ซึ่งในปี 
พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับเกณฑ์ชี้วัดลดลงเหลือ ร้อยละ 10 ตามเกณฑ์ service Plan จากการเก็บข้อมูล
ไตรมาสที่ 1 พบอัตราการแตกของไส้ติ่ง ร้อยละ 6.74 มีแนวโน้มดีขึ้น   
6. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน (ภาพรวมของ สาขา ศัลยกรรม) 
     เนื่องจากติดสถานการณ์ COVID-19ท าให้ติดขัดเรื่องการนิเทศ จึงปรับวิธีการสื่อสารผ่าน line group 
 
 

       ผู้รับผิดชอบ   นางสุกัญญา  ยีอาร์ 
           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

           โทร 0979209879 
              e-mai sukanya_yeear@hotmail.com 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)  
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   

สาขา ยาเสพติด 
1. ประเด็นการตรวจราชการ  

ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
จนถึงการติดตาม (Retention Rate) ร้อยละ 55 

2. สภาพปัญหาและวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติด 
ข้อมูลผู้เข้ารับการบ าบัด รักษายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดหวัดสตูล พบว่าสัดส่วนผู้เข้ารับการบ าบัด  

ยาเสพติด ในห้วงเดือนตุลาคม 2563 – เดือนธันวาคม 2563 (ที่มา : ฐานข้อมูลระบบรายงานยาเสพติด : 
http://antidrugnew.moph.go.th) จังหวัดสตูล มีผู้เข้าบ าบัดทั้งหมด 168 คน ผู้เข้ารับ การบ าบัด สมัครใจ
บ าบัด ร้อยละ 4 บังคับบ าบัด ร้อยละ 86 และต้องโทษ ร้อยละ 10  ชวงอายุ ประเภทตัวยา อาชีพ และ
พฤติการณท์ี่เสพยาเสพติด ที่เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด พบว่าช่วงอายุที่เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด
ในพ้ืนที่ จังหวัดสตูล ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 18 - 24 ป ยาบา มีผู้เข้ารับการบ าบัดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53 
รองลงมาพืชกระท่อม ร้อยละ 30 และกัญชา ร้อยละ 6 สวนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ร้อยละ 26  
รับจ้าง ร้อยละ 25 ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 23 สาเหตุที่เริ่มใช้ยาเสพติดส่วนใหญ่ คือ  อยากลอง และตามเพ่ือน  

3. สถานการณ์ COVID-19  ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
3.1 ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

จนถึงการติดตาม (Retention Rate) ร้อยละ 55 
สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลต่อการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด  คือมีปัญหาเรื่องการรวมกลุ่มใน 

การบ าบัดฟ้ืนฟู เนื่องจากเป็นกลุ่มใหญ่ และ การท ากิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟู มีปัญหาเรื่องห้องที่ใช้ในการท า

กิจกรรมบ าบัด ไม่สมารถท าในห้องได้ตามปกติ บางครั้งต้องให้การบ าบัดทางโทรศัพท์  ไม่สามารถท ากลุ่ม

บ าบัดได้  ไม่สามารถ สุ่มตรวจปัสสาวะ ได้ จึงท าให้การบ าบัด ไม้มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
   4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

4.1.1 ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
จนถึงการติดตาม (Retention Rate) ร้อยละ 55 

ระบบบริการด้านการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดของจังหวัดสตูล มีแนวทางการด าเนินงาน โดยมีการ  
บูรณาการการบ าบัดรักษาทั้ง 3 ระบบ (ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบ าบัดและระบบต้องโทษ) ดังนี้ 

- สนับสนุนวิชาการ/เป็นวิทยากรแก่หน่วยงานต่างๆ 
- มีคลินิกบ าบัดยาเสพติดในสถานบริการ 
- มีการจัดบริการชุดบริการลดอันตรายจากใช้ยาเสพติดด้านสุขภาพ (Harm Reduction Unit) 

http://antidrugnew.moph.go.th/
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- ให้การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติดและผู้ป่วยมีอาการทางจิตเวช 
- กิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
- มีเวชภัณฑ์และยาที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการรักษาและเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาล 
- มีแนวทาง CPG คู่มือการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
- มีเวชภัณฑ์และยาที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการรักษาและเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาล 
- มีเวชภัณฑ์และยาที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการรักษาและเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาล 
-จังหวัดจัดสรรงบประมาณแก่ คปสอ.ทุกอ าเภอเพ่ือความคล่องตัวในการด าเนินงาน 

4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (ระบบสมัครใจ) 
4.2.1 ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง จนถึงการติดตาม (Retention Rate) ร้อยละ 55 
 

โรงพยาบาล 
ผลงานไตรมาส 1/2564 ระบบสมัครใจ 

จ าหน่ายท้ังหมด ครบโปรแกรม 
ไม่ครบ

โปรแกรม 
ติดตามดูแล ร้อยละ 

สตูล 9 8 0 8 88.89 

ควนโดน 4 4 0 4 100 
ควนกาหลง 0 0 0 0 0 

ท่าแพ 0 0 0 0 0 

ทุ่งหว้า 3 0 3 0 0 
มะนัง 0 0 0 2 100 

ละง ู 2 2 0 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 18 15 3 14 77.78 

ที่มา :ฐานข้อมูลระบบรายงานยาเสพติด  http://antidrugnew.moph.go.th (วันที่ 11มกราคม 2564)  
- จากตารางร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่าง              

มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนถึงการติดตาม (Retention Rate) เป้าหมาย ร้อยละ 55 ผลงานในภาพรวมจังหวัด
สตูล ร้อยละ 77.78 ผ่านเกณฑ์ชี้วัด แต่เมื่อวิเคราะห์รายอ าเภอ ยังมีบางอ าเภอที่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน 
ได้แก่อ าเภอควนกาหลง อ าเภอท่าแพ และ อ าเภอมะนัง  
 - สถานบ าบัดด าเนินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล/สถานฟ้ืนฟู (HA ยาเสพติด) จ านวน
โรงพยาบาลทั้งสิ้น 7 แห่ง โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพยาเสพติด (HAiยาเสพติด)                   
4 โรงพยาบาล (ร้อยละ 57 )  
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5. การด าเนินงาน 
5.1 ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่าง 

ต่อเนื่อง จนถึงการติดตาม (Retention Rate) ร้อยละ 55 
 5.1.1 ผลการด าเนินงาน 

- จากตารางร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่าง  
มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนถึงการติดตาม (Retention Rate) เป้าหมาย ร้อยละ 55 ผลงานในภาพรวมจังหวัด
สตูลร้อยละ77.78 ผ่านเกณฑ์ชี้วัด  

5.1.2 ปัญหาของตัวช้ีวัด   
  - บางอ าเภอที่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน ได้แก่อ าเภอควนกาหลง อ าเภอท่าแพ และ 

อ าเภอมะนัง  

6. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
6.1 ไม่มีแพทย์เวชศาสตร์ ยาเสพติด จึงท าให้เป็นอุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยในระยะถอนพิษยาที่จ าเป็นต้อง 

ใช้ยาช่วย 
6.2 การส่งต่อผู้ป่วยไปรับการักษารพ ธัญญารักษ์ สงขลาไปเป็นไปอย่างทันท่วงที เนื่องจาก เตียงเต็ม     

ต้องรอคิว บางครั้งนาน เป็นเดือน 
6.3 สถานการณ์ covid 19  จึงต้องให้การบ าบัดทางโทรศัพท์  ไม่สามารถท ากลุ่มบ าบัดได้  ไม่สามารถ สุ่ม 

ตรวจปัสสาวะ ได้จึงท าให้การบ าบัด ไม้มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
6.4 ช่วงการเเพร่ระบาดโรคcovid 19 มีปัญหาเรื่องการรวมกลุ่มในการบ าบัดฟ้ืนฟู เนื่องจากเป็นกลุ่มใหญ่  

และการท ากิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟู มีปัญหาเรื่องห้องที่ใช้ในการท ากิจกรรมบ าบัด ไม่สมารถท าในห้องได้ตามปกติ 
6.5 ระบบ บสต. ไม่เสถึยร เข้าถึงยาก จึงท าให้การลงข้อมูล ไม่เป็นปัจจุบัน 

6.6 ในบางครั้งยังคงมีผู้บ าบัดฟื้นฟูที่เป็นชาวต่างด้าวที่ส านักงานคุมประพฤติส่งมา มักจะมีปัญหาในเรื่อง 

การสื่อสารท าให้เป็นอุปสรรคในเรื่องการบ าบัดฟ้ืนฟู 
6.7 พบว่ามีการใช้ยาเสพติดในผู้ป่วยที่มาคลอด/คลินิกฝากครรภ์ 
6.8 ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนจากการใช้สารเสพติดเพ่ิมข้ึน 

6.9 แพทย์ในโรงพยาบาลที่ผ่านการอบรมเวชศาสตร์ยาเสพติดส าหรับแพทย์มีการลาศึกษาต่อ/หมุนเวียน 

 
                                                          นางลัดดา  อาแวบือซา 

 นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
               โทร 08-1094-7874 

                                                            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 และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์ 

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 20.5 

2. สถานการณ์ 
จังหวัดสตูลมีการจัดบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในโรงพยาบาล จ านวน 7 แห่ง และ

ใน รพ.สต. จ านวน 54 แห่ง , ศสช. 3 แห่ง โดยมีการเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยให้บริการในโรงพยาบาลทุก
แห่งและในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่มีแพทย์แผนไทยประจ า ได้แก่ รพ.สต.ทุ่งนุ้ย , รพ.สต.เขาขาว, 
รพ.สต.ปากน้ า,  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ อ.มะนัง ,pcu ก าแพง ,pcu พิมาน และpcu ศรีพิมานโดยมี
บุคลากรแพทย์แผนไทยทั้งหมด รวมจ านวน 40 คน ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอ่ืนๆที่เหลือจัดให้มีการ
ตรวจรักษาและจ่ายยาสมุนไพร  และเปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนจีนและฝังเข็ม จ านวน 4 โรงพยาบาล 
ได้แก่ โรงพยาบาลสตูล ท่าแพ ละงูและควนโดน 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
    3.1 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ย้อนหลัง 3 ปี เม่ือเทียบกับผลงานระดับประเทศ เขตสุขภาพและจังหวัด 

      3.1.2 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ ด้วย 
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
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ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ  
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ปีงบฯ64 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ2564 
(จากข้อมูลHDC ณ 4 มกราคม 2564) 

2561 2562 2563 อ าเภอ 
บริการ

ผู้ป่วยนอก 
(ครั้ง) 

บริการ
แพทย์

แผนไทย 
(ครั้ง) 

ร้อยละ
การรับ
บริการ 

ระดับประเทศ ร้อยละ50ของ
ผู้ป่วยนอกทั้งหมด

ที่ได้รับบริการ
ตรวจ วินิจฉัย 
รักษาโรค และ

ฟ้ืนฟูสภาพ ด้วย
ศาสตร์การแพทย์

แผนไทยฯ 

เมืองสตูล 92,357 15,844 17.15 
- 21.08 21.35 ควนโดน 15,630 5,836 37.34 

เขตสุขภาพที่ 12 ควนกาหลง 19,978 4,195 21.00 

 22.34 21.38 ท่าแพ 18,951 3,596 18.98 
จังหวัดสตูล ละงู 33,798 9,813 29.03 

24.38 22.14 22.42 ทุ่งหว้า 15,537 3,759 24.19 

 มะนัง 15,424 3,635 23.57 
ภาพรวมจังหวัด 211,685 46,678 22.05 

 
 
4. การด าเนินงาน 
    จังหวัดสตูลตั้งเป้าหมายการให้บริการผู้ป่วยนอกด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้
มาตรฐานไว้ที่ ร้อยละ 20.5 และปริมาณการใช้ยาสมุนไพรเทียบกับจ านวนการสั่งจ่ายยาทั้งหมด ร้อยละ 15  
โดยวางแผนการพัฒนาที่วางไว้ในปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้ 
    4.1 การจัดประชุมคณะท างานฯสาขาการแพทย์แผนไทยฯระดับจังหวัดในทุกไตรมาส 
    4.2 จัดประกวดพื้นที่ต้นแบบระดับจังหวัดเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    4.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยระยะกลางด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยฯ 
    4.4 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในรพท/รพช.ทุกแห่ง 
    4.5 จัดอบรมเรื่องการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติและการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม 
    4.6 การออกนิเทศเยี่ยมเสริมพลัง 
          โดยได้จัดประชุมคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยฯ ไปแล้วจ านวน 1 ครั้ง 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563  เพ่ือสรุปผลการท างานในปีงบประมาณ 2563 และวางแผนการท างานใน
ปีงบประมาณ 2564   ดังนั้นในไตรมาสที่ 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการด้ วย
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ศาสตร์การแพทย์แผนไทยฯ ปีงบประมาณ 2564 ภาพรวมระดับจังหวัดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 22.05  ซึ่งปัจจัยที่
จังหวัดสตูลได้มีการด าเนินงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายผ่านทาง
คณะท างานพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับจังหวัดรวมทั้ งมีการติดตาม
อย่างสม่ าเสมอโดยผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด  และการการบริหารจัดการงบ CFให้โรงพยาบาลละงูผลิตยา
สมุนไพรให้ทุกโรงพยาบาล แต่เมื่อพิจารณารายอ าเภอพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละผู้ป่วยนอกฯ 2 อ าเภอ คือ 
อ าเภอเมืองสตูลและอ าเภอท่าแพ   โดยมีกรายละเอียดการควบคุมก ากับตัวชี้วัดดังนี้  

     
          การควบคุมก ากับตัวช้ีวัด ( small success ) 

ปีงบประมาณ 64  
รอบ 3 เดือน 

ปีงบประมาณ 64 
รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 64 
รอบ 9 เดือน 

ปีงบประมาณ 64 
รอบ 12 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 

1.มีระบบบริหาร
จัดการยาสมุนไพร
ในจังหวัด 
2.มีการจัดท า CPG 
ในหน่วยบริการ 
3.จัดประกวดพื้นที่
ต้นแบบดีเด่นด้าน
การแพทย์แผนไทย
ระดับจังหวัด 

 

1.จัดบริการแพทย์
แผนไทยในคลินิก
หมอครอบครัว 
2.มีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
งานแพทย์แผนไทย 
3.จัดงาน
นิทรรศการร่วมใน
งานประจ าปี/งาน
มหกรรมภาค 
 
 

1.รพ.ให้บริการดูแล
ผู้ป่วยระยะกลาง
(Intermediate 
Care) ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก ร้อยละ 
50 
2.มีข้อมูลผู้ปลูก
สมุนไพร/ต ารายา/
หมอพ้ืนบ้านทุก
อ าเภอ 

1.มีการให้บริการ
ผู้ป่วยนอกด้วยการ
ตรวจ วินิจฉัย 
รักษาโรค และฟ้ืนฟู
สภาพด้วยศาสตร์  
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 20.5 
2.มีคลินิกให้บริการ
ยากัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย
ใน รพ. อย่างน้อย 
4 แห่ง 
3.จ านวนครั้งในการ
จ่ายยาสมุนไพรใน
กลุ่มผู้ป่วยนอก ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ15 

มีระบบบริหารจัดการยา
โดยให้ทุกโรงพยาบาลท า
แผนจัดซื้อยาสมุนไพรจาก
โรงพยาบาลละงูตามวงเงิน 
CF ที่ได้รับการจัดสรร 
2.ทุกหน่วยบริการมี CPG 
การรักษาพยาบาล 
3.จัดประกวดพื้นที่
ต้นแบบระดับจังหวัดเพ่ือ
ส่งเข้าประกวดระดับเขต
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

     
5. ประเด็นส าคัญท่ีเสี่ยงต่อการขับเคลื่อนนโยบาย 
    สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลต่อการให้บริการและการท าหัตถการต่างๆได้น้อยลง เช่น งดการอบไอน้ า
สมุนไพร  งดการนวดบริเวณศีรษะและใบหน้า เป็นต้น  ท าได้เฉพาะการตรวจวินิจฉัยโรค จ่ายยาสมุนไพร การ
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นวดเพ่ือการรักษา การประคบสมุนไพรและการบริบาลแม่หลังคลอด ดังนั้นจึงท าให้ผลงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2563 ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย  
        มาตรการการควบคุมป้องกันไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ที่สถานบริการภาครัฐปฏิบัติ  เช่น มีการคัดกรอง
พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและแอลกอฮอล์ส าหรับท าความสะอาดมือ การเว้นระยะห่างส าหรับ
บุคคล มีระยะนัดหมายล่วงหน้าและติดตามผู้รับบริการทุกคน   การรักษาความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องมือและ
อุปกรณ์ การเว้นระยะห่างระหว่างเตียงนวด เป็นต้น 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
    - การจ้างแพทย์แผนไทยประจ าส านักนายทะเบียนจังหวัดจะสิ้นสุดการจ้างสิ้นปีงบประมาณ 2564  จะ
ส่งผลกระทบต่องานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
    - งบประมาณการด าเนินงานที่ลดลงในแต่ละปีท าให้การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแพทย์แผน
ไทยลดลง 
   - การต่อใบอนุญาตการสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยในปลายปี 2564 ยังไม่มีแนวทางชัดเจน 

 
         ผู้รับผิดชอบ  นางสุขมาลย์   พัฒนศิริ 
           เภสัชกรช านาญการ 
                   โทร. 0937804141 
              e-mail : sukamanbh@hotmail.com 





 

 

 

 
 

 
 

 

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

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
1.1 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน 

โรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)  เป้าหมาย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากอัตราส่วนของจ านวนผู้บริจาคอวัยวะ
สมองตายที่ได้รับการผ่าตัดน าอวัยวะออก ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล ปี 2562 ของแต่ละเขต
สุขภาพ 

- ไม่มีผู้บริจาคอวัยวะ 

2. สถานการณ์ 
2.1 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน 

โรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)   
- ไม่มีผู้บริจาคอวัยวะ 

3. สถานการณ์ COVID-19  ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน 

โรงพยาบาลสตูลไม่มี  แต่ยังคงมีการรณรงค์ให้ความรู้และเชิญชวนให้ลงทะเบียนแจ้งความจ านงบริจาคดวงตา
และอวัยวะเพ่ิมขึ้นและพบว่ามีผู้ลงทะเบียนบริจาคดวงตาและอวัยวะในรอบ 3 เดือน ( ต.ค .-ธ.ค.63)ที่ผ่านมา 

ดังนี้ ดวงตา 26 ราย อวัยวะ 20 ราย 

4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

4.1.1 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน 
โรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)  เป้าหมาย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 จากอัตราส่วนของจ านวนผู้บริจาคอวัยวะ
สมองตายที่ได้รับการผ่าตัดน าอวัยวะออก ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล ปี 2562  ของแต่ละเขต
สุขภาพ 

- ไม่มี -  
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4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
4.2.1 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)  เป้าหมาย เพิ่มข้ึน  

ร้อยละ 20 จากอัตราส่วนของจ านวนผู้บริจาคอวัยวะสมองตายที่ได้รับการผ่าตัดน าอวัยวะออก ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล ปี 2562  ของแต่ละเขต
สุขภาพ 
 

 

อ าเภอ 

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วย
สมองตาย ต่อ จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน 

โรงพยาบาล  เป้าหมาย 0.9 : 100 ใน รพ. A,S 

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย  
ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)   

(เป้าหมาย ≥  0.9: 100) 
เป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากอัตราส่วนของจ านวนผู้บริจาคอวัยวะ
สมองตายที่ได้รับการผ่าตัดน าอวัยวะออก ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน

โรงพยาบาล ปี 2562 ของแต่ละเขตสุขภาพ 

ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
2564 

1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ภาพรวมจังหวัด  
(อ าเภอเมืองสตูล) 

0  
(0/286) 

0.33 
(1/300) 

0% 
(0/256) 

 ≥  0.9: 100 0/77 0 
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     4.2.2 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อ จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
เป้าหมาย >  1.3 : 100 ใน รพ. A,S 

 

 
 
 

                                                                     ผู้รับผิดชอบ นางวาสนา  ขจรเจริญกุล 
                  พยาบาลวิชาชพีช านาญการพิเศษ 

            โทร.081-6092658. 
              e-mail: wassana.nurse18@gmail.com 

อ าเภอ 

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

เป้าหมาย >  1.3 : 100 ใน รพ. A,S 

ปีงบประมาณ  

2561 2562 2563 2564 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ภาพรวมจังหวัด (อ าเภอ
เมืองสตูล) 

0 (0/286) 0.33 (1/300) 0% (0/256) 0% (0/77) 



 

 

 

 
 

 
 

 

สาขา พัฒนาระบบบริการ 
ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

: RDU/AMR 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service  Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12..... 

สาขา การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(Rational Drug Use : RDU) 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 
    1.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 100,  RDU ขั้นที่ 2 ≥  
ร้อยละ 58, RDU ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 29 
    1.2 ร้อยละ 100 ของ รพ.ระดับ A,S,M1 มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ ระดับ Intermediate  

1.2.1  ร้อยละ 100 ของ รพ.ทั้งหมดผ่านระดับ Intermediate 
        1.2.2  อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลง ร้อยละ 15 
2. สถานการณ์ 

2.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 100, RDU ขั้นที่ 2 ≥  
ร้อยละ 58, RDU ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 29 

ผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ปีงบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 1 พบว่าโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการ ร้อยละ 100 (7 เครือข่าย) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ 1  ส่วนขั้น 2 และขั้น 3 มีโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการ
ผ่านเกณฑ ์ร้อยละ 14.29 (1 เครือข่าย คือ คปสอ.ควนกาหลง)  
 การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด (APL) โรงพยาบาลจังหวัดสตูล ผ่าน
ทุกแห่ง (รวมผ่านร้อยละ 100) แต่ยังคงมีปัญหา เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ (Responsible Use 
of Antibiotic; RUA) ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้ยาปฏิชีวนะระดับโรงพยาบาล 3 ตัวชี้วัด ใน 7 โรงพยาบาล ได้แก่ 
การใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ (FTW)  ไม่ผ่าน 5 โรงพยาบาล (รวมผ่านร้อยละ 28.57 ) การใช้
ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (URI) ไม่ผ่าน 1 โรงพยาบาล (รวมผ่านร้อยละ 85.71) และ
การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วง (AD) ไม่ผ่าน 4 โรงพยาบาล (รวมผ่านร้อย 42.86) ในส่วนของ RDU2 
ตัวชี้วัดของรพ.สต./PCU พบว่าโดยรวมทั้งจังหวัด ร้อยละ 57.14 ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์ใช้ยา
ปฏิชีวนะทั้งโรค RI และ AD ร้อยละ 80 

2.2 ร้อยละ 100 ของ รพ.ระดับ A,S,M1 มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ ระดับ 
Intermediate  

2.2.1 ร้อยละ 100 ของ รพ.ทั้งหมดผ่านระดับ Intermediate  ผ่าน 
           2.2.2 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ลดลง ร้อยละ 15      ไม่ผ่าน 
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3. สถานการณ์ COVID-19  ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
3.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 100,  RDU ขั้นที่ 2 ≥  

ร้อยละ 58, RDU ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 29 
เนื่องจากมีสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ท าให้มีการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะเพ่ิมข้ึน ท าให้ผลการ 

ด าเนินงานไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งยังไม่สามารถนัดคนไข้ดูอาการบ่อยๆมาเพ่ือลดการให้ยาปฏิชีวนะได้ เนื่องด้วย
สถานการณ์ไม่เอ้ืออ านวย  

เนื่องจากมีสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 จึงท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมใดๆ และท าเพียงการดึง 
ข้อมูลทั้งจาก HDC และจากการดึงผ่านโปรแกรมใส่ใน Google Form  

3.2 ร้อยละ 100 ของ รพ.ระดับ A,S,M1 มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ ระดับ Intermediate  
3.2.1 ร้อยละ 100 ของ รพ.ทั้งหมดผ่านระดับ Intermediate : ผ่าน 

    3.2.2 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ลดลง ร้อยละ 15 : ไม่ผ่าน อาจเนื่องจากจ านวนผู้ป่วย
นอนโรงพยาบาลลดลง ส่งผลให้ผู้ป่วย admit นั้นเป็นกลุ่มอาการป่วยมากกว่าสภาวะปกติ ประกอบกัน ส่งผล
ให้อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดเพ่ิมขึ้น นอกจากระบบการควบคุมเชื้อดื้อยาภายใน หากเทียบกับมิติอ่ืนๆ 
เช่น Sepsis เป็นต้น 
4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
4.1.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 100,  RDU ขั้นที่ 2 ≥  

ร้อยละ 58, RDU ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 29 
หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ (Service delivery)  1. มแีนวทางการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยนอกในโรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคท้องร่วงเฉียบพลัน และแผลสด 

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ (Health workforce)  1. จัดอบรมความรู้เรื่อง RDU 
2. จัดประชุมคณะท างานเพื่อรับทราบปัญหา สถานการณ์
ของพ้ืนที่  

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(Health information system)  

1.ติดตามตัวชี้วัดจาก HDC  
2.รายงานสถานการณ์การด าเนินงานพัฒนาระบบบริการ
ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan - RDU) ผ่าน
โปรแกรมระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ กอง
บริหารการสาธารณสุข 

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

- 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
(Financing)  

ตามสิทธิผู้ป่วย 

6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล (Leadership)  ติดตามตัวชี้วัด  
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4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
4.2.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 100, RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 58, RDU ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 29 

โรงพยาบาล 

RDU 1 (ขั้นที่1) RDU 1 (ขั้นที่2) RDU 2 

สรุป  
 ขั้น RDU 

อัตรา 
การส่ังใช้
ยาในบัญชี
ยาหลัก
แห่งชาติ

ผ่านเกณฑ์
ท่ีก าหนด  

 

การ
ด าเนิน 
งานของ 
PTC ผ่าน

เกณฑ์ 

จัดท า
ฉลากยา
มาตรฐาน 
ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน
รายการยา 

ท่ีควรพิจารณ 
าตัดออก 

8 รายการ ซึ่ง
ยังคงมีอยู่ใน
บัญชีรายการ

ยาของ
โรงพยาบาล 

การ
ด าเนินงาน

เพื่อ
ส่งเสริม

จริยธรรม
ในการ

จัดซื้อและ
ส่งเสริม

การขายยา 

อัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรค
ติดเช้ือท่ีระบบ
การหายใจช่วง

บนและ
หลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันใน
ผู้ป่วยนอก 

อัตราการใช้
ยาปฏิชีวนะใน
โรคอุจจาระ

ร่วงเฉียบพลัน 

อัตราการใช้
ยาปฏิชีวนะ
ในบาดแผล

สดจาก
อุบัติเหตุ 

อัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะใน

หญิงคลอดปกติ
ครบก าหนดทาง

ช่องคลอด 
[PDx only] 

การใช้ยา 
glibenclamid

e ในผู้ป่วย
สูงอายุ หรือไต
ทางานบกพร่อง 

ร้อยละผู้ป่วย
โรคไตเร้ือรัง
ระดับ 3 ข้ึน
ไปที่ได้รับ 
NSAIDs 

การไม่ใช้ยาท่ี
ห้ามใช้ในสตรี
ตั้งครรภ์ ได้แก่ 
warfarin*, 
statins, 
ergots 

RDU-PCU 
 URI and 

AD 

รพ.ระดับ 
A ≥75 % 
S ≥80% 
M1-M2 
≥85% 
F1-F3 
≥90% 

ระดับ 3 

(ระดับ 3) 
  รายการ

ยา  
  13 กลุ่ม 

≤1 รายการ ระดับ 3 
AS ≤ ร้อยละ
30, MF ≤ร้อย

ละ 20 
≤ร้อยละ 20 ≤ร้อยละ 50 ≤ร้อยละ 15 

≤ร้อยละ 5 
ทุกรพ.ใน  

จ.สตูลไม่มียานี้ 
≤ร้อยละ 10 0 คน 

ข้ัน1≥ร้อย
ละ 40 

 ข้ัน2≥ร้อย
ละ 60 

 ข้ัน3≥ร้อย
ละ 80 

รพท.สตูล S 90.76% 3 0 5 3 42.61 45.69 50.94 10.79 - 0.49 0 คน 80.00 ขั้น 1 
รพช.ควนโดน F2 98.11% 3 0 5 3 17.32 11.64 60.08 0.00 - 0.00 0 คน 100.00 ขั้น 1 
รพช.ควนกาหลง F2  95.15% 3 0 5 3 12.36 16.75 37.99 0.00 - 0.76 0 คน 100.00 ขั้น 3 
รพช.ท่าแพ F2 96.83% 3 0 5 3 19.85 18.92 57.14 0 - 0.00 0 คน 83.33 ขั้น 1 
รพช.ละงู F1 96.95% 3 0 5 3 21.35 31.01 64.51 4.35 - 0.80 0 คน 81.82 ขั้น 1 
รพช.ทุ่งหว้า F2 95.43% 3 0 5 3 18.60 25.84 58.14 0.00 - 3.60 0 คน 85.71 ขั้น 1 
รพช.มะนัง F3 96.63% 3 0 5 3 19.93 25.29 46.10 0 - 0.00 0 คน 75.00 ขั้น 1 
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 4.2.2 ร้อยละ 100 ของ รพ.ระดับ A, S, M1 มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ ระดับ
Intermediate  

4.2.2.1 ร้อยละ 100 ของ รพ.ทั้งหมดผ่านระดับ Intermediate  จังหวัด สตูล มีระบบการ
จัดการ AMR อย่างบูรณาการ ระดับIntermediate ร้อยละ100 (1/1) 

4.2.2.2 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลง ร้อยละ 7.50 
         อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ม.ค.-ธ.ค63 เทียบ ม.ค.-ธ.ค.61 เพิ่มขึ้น ร้อยละ
2.6421 (ปี2563 ร้อยละ35.87 และ ปี 2561 ร้อยละ34.95) 

5. การด าเนินงาน 
5.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 100,  RDU ขั้นที่ 2 ≥  

ร้อยละ 58, RDU ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 29 
 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- RDU ขั้นที ่2 ≥ 58 %  
- RDU ขั้นที ่3 ≥ 29 %  

- RDU ขั้นที ่2 ≥ 59 %  
- RDU ขั้นที ่3 ≥ 30 % 

- RDU ขั้นที ่2 ≥ 61%  
- RDU ขั้นที ่3 ≥ 31 % 

- RDU ขั้นที ่2 ≥ 62 %  
- RDU ขั้นที ่3 ≥ 32 % 

 
      5.1.1 ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลโดยโปรแกรม กับ HDC ไม่เท่ากัน เฉพาะบางตัวชี้วัด และโรงพยาบาล
บางแห่งเท่านั้น ดังนั้นจึงให้ใช้ข้อมูลตัวชี้วัด RDU จาก HDC แทนการประมวลผลโดยโปรแกรมโดยให้ สสจ.
เรียกรายงานจาก HDC ทุกไตรมาสจึงอาจท าให้ตัวชี้วัดของโรงพยาบาลบางแห่งไม่ผ่านเกณฑ์ RDU 

5.1.2 ปัญหาของตัวชี้วัด 

- ความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์ในการสั่งใช้ตามเกณฑ์ RDU 
- อัตราการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เนื่องจาก 

คนไข้ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ 
- อัตราการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด เนื่องจากมีอัตราการโดน 

สัตว์กัดท่ีสูง 
- อัตราการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด เนื่องจากแพทย์รุ่นใหม่ม ี

แนวทางในการรักษาที่เห็นควรใช้ยาปฏิชีวนะเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด  ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 64  
รอบ 3 เดือน 

RDU ขั้นที่ 1  100% (7 รพ.) 100% (7 รพ.) 
RDU ขั้นที่ 2  14.29% (1 รพ.) 14.29% (1 รพ.) 
RDU ขั้นที่ 3  14.29% (1 รพ.) 14.29% (1 รพ.) 
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5.2 ร้อยละ 100 ของ รพ.ระดับ A,S,M1 มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ ระดับ Intermediate  
ปีงบประมาณ 64  

รอบ 3 เดือน 
ปีงบประมาณ 64 

รอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ 64 
รอบ 12 เดือน 

-รายงานผล 12 เดือนปีปฏิทิน
2563 เทียบ 2561 

- ร้อยละ100 ของรพ.ทั้งหมดผ่านระดับ 
Intermediate 
- การติดเชื้อในกระแสเลือดลดลงร้อยละ 7.5 

- ร้อยละ100 ของรพ.ทั้งหมด
ผ่านระดับ Intermediate 
- การติดเชื้อในกระแสเลือด
ลดลงร้อยละ 15 

       
5.2.1 ผลการด าเนินงาน 

    จังหวัดสตูล มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ ระดับIntermediate ร้อยละ100(1/1) 
อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดในโรงพยาบาลสตูล ม.ค.-ธ.ค63 เทียบ ม.ค.-ธ.ค.61 เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
2.6421 (ปี2563 ร้อยละ35.87 และ ปี 2561 ร้อยละ  34.95)  
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      5.2.2 ปัญหาของตัวช้ีวัด 
 ความรู้พ้ืนฐานเรื่องการคิดค านวณอัตราเชื้อดื้อยารวมไปถึงกระบวนการเก็บข้อมูลทางสถิติ  และ
ปัญหาอัตราการดื้อยาเพ่ิมข้ึน เกิดจาหลายปัจจัย เช่น จ านวนของผู้ป่วยที่ตรวจ มีจ านวนลดลง ในขณะที่อัตรา
การดื้อยาในกระแสเลือดยังไม่ลดลง ท าให้ อัตราการดื้อยาในกระแสเลือดเพ่ิมข้ึน 
 
6. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  

- ความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์ในการสั่งใช้ตามเกณฑ์ RDU 
- การขาดความตระหนักรู้ของประชาชนต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลหรือการตระหนักรู้ต่อการดูแลตนเอง 

เมื่อยามเจ็บป่วย 
- สถานการณ์โควิด ท าให้มีการนัดผู้ป่วยน้อยลง จ าเป็นต้องให้ยาไปก่อน 
- การเปลี่ยนแปลงของแพทย์ 

  
7. ข้อเสนอแนะ / กระบวนการแก้ปัญหา 

- เสนอแนวทางให้มีการใช้ฟ้าทะลายโจรแทนยาปฏิชีวนะแทนในผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยาปฏิชีวนะแต่ไม่มี 
ความจ าเป็นต้องใช้ 

- ส่วนกลางควรมี การรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเชื้อดื้อยาและการใช้ยาสมเหตุผล แก่ผู้สั่งจ่ายและ 
ประชาชน อย่างต่อเนื่องและให้เห็นถึงผลกระทบอย่างจริงจัง 
 

   
นางสาววรินญา แซ่ตัน  เภสัชกรช านาญการ  

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ประสานงาน RDU  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 074-723566 โทรศัพท์มือถือ : 0897373712  

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

นางสาวเกตุอนิตย์สา เส็นสมมาตร  เภสัชกรช านาญการ  
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ประสานงาน RDU  

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

 
   นายวีรศักดิ์ สมายุทธพงศ ์ เภสัชกรช านาญการ 

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสตูล ประสานงาน AMR  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 074-723500 โทรศัพท์มือถือ : 0855833595  
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โทรศัพท์ที่ท างาน : 074-723566 โทรศัพท์มือถือ : 0864816612  
โทรสาร : 074-721523 E-mail : satun_fda@yahoo.com 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service  Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12.....   
สาขา การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  

(Palliative care) 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมี 

คุณภาพ (  ร้อยละ 40)  
2. สถานการณ์ 

   2.1 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองอย่าง 

มีคุณภาพ (  ร้อยละ 40)  
ผู้ป่วยเข้าสู่บริการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) รพ.สตูลและ รพช.จ านวน 97 ราย     

(ข้อมูล ปงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563) และคาดการณว่าจะมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  
โดยโรงพยาบาลมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. มีบุคลากรที่สามารถสั่งใชยา จายยา และบริหารยา Opioid ในการจัดการอาการปวด และ/หรือ 

อาการรบกวน ดังนี้ 
   1.1. โรงพยาบาลระดับ S มีแพทยที่มีความรูดาน PC ปฏิบัติงานอยางนอย 1 คน โรงพยาบาล

ระดับ M,F มีแพทยที่มีความรูดาน PC ปฏบิัติงาน part time อย่างนอย 1 คน 
   1.2. โรงพยาบาลระดับ S มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน full time 1 คน โรงพยาบาลระดับ M,F มี

พยาบาล PC ปฏิบัติงาน part time อยางนอย 1 คน 
   1.3. โรงพยาบาลทุกระดับ มีเภสัชกรรวมทีมดูแลผูปวย PC 1 คน 
   1.4. โรงพยาบาลทุกระดับ มีการก าหนดโครงสร างการบริหารบุคลากรงาน PC ในรูปแบบ

คณะกรรมการที่สามารถด าเนินการไดคลองตัว 
2. มีการวินิจฉัยเมื่อผูปวยเขาสูระยะประคับประคอง (ICD-10 Z51.5) ตามกลุมโรคที่องคการอนามัย

โลกใหความส าคัญ โดยใชแนวทางการดูแลผูปวยแบบ ประคับประคองระยะทาย กรมการแพทย ดังนี้ 2.1 กลุ
มโรคมะเร็งระยะแพรกระจาย ICD-10 รหัส C00-C96 หรือ D37-D48 2.2 กลุมโรคระบบประสาท 
(Neurological Disease) หลอดเลือดสมองแตก/ ตีบ (Stroke) ICD-10 รหัส I60-I69 2.3 โรคไตในกลุมที่มี
ภาวะไตวายเร้อืรัง ICD 10 รหส N18.5  2.4 โรคถุงลมโปงพอง (COPD) ICD-10 รหัส J44 2.5 ภาวะหัวใจลมเหลว 
(Congestive Heart Failure) ICD-10 รหัส I50 2.6 ภาวะตับลมเหลว Hepatic failure รหัส K72 หรือ 
alcoholic hepatic failure (K70.4) หรือ hepatic failure with toxic liver disease (K71.7) 2.7 ภาวะ
เอดสเต็มขั้น (Full-Blown AIDS/ Progression of AIDS) รหัส B20-B24 ยกเวน B23.0, B23.1  2.8   ผูปวยเด็ก 
(อายุ 0-14 ป ประคับประคองระยะทาย 
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3. มีรายการยา Long acting Opioid ชนิดรับประทาน และดูดซึมผานผิวหนัง ในบัญชียาของ
โรงพยาบาล และพรอมด าเนินการสั่งซื้อยาจาก อย ผานระบบ อิเล็กทรอนิกสพัฒนาศักยภาพหนวยบริการ
ประจ าใหสามารถรับคาชดเชยยามอรฟนส าหรับผูปวยมะเร็งระยะประคับประคองตามแนวทางที่ สปสช 
ก าหนด เพิ่มการเขาถึงยาของผูปวย  

4. มีการท า Advance Care Planning (ACP) เปนลายลักษณอักษร ดวยกระบวนการ Family 
Meeting และมีการใชแนวทางการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพ ดานสาธารณสุข และเจาหนาที่ของสถาน
บริการสาธารณสุข เรื่อง หนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพ่ือยืดการตายใน
วาระสุดทายของชีวิต (มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550) และบันทึกรหัส ICD-10 
Z71.8 ในเวชระเบียน (HIS) สงเขา HDC และบันทึกในระบบ E-claim 

5. มีการดูแลผูปวยแบบประคับประคองระยะทายตอเนื่องที่บาน และบันทึกรหัสการเยี่ยมบาน 
(1AXXX) ในเวชระเบียน (HIS) สงเขา HDC ในแฟม community service และบันทึกในระบบ E-claim  

จากการติดตามตัวชี้วัดทั้งจังหวัดสตูล ไดผลดังนี้ 1. รอยละของการบรรเทาอาการปวดและจัดการ
อาการตางๆ ดวย Opioid Medication เฉลี่ย 53.60 2. รอยละของการท า Advance Care Planning (ACP) 
เปนลายลักษณอักษร ดวยกระบวนการ Family Meeting เฉลี่ย 76.28 3. รอยละของการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคองระยะทายตอเนื่องที่บาน เฉลี่ย 85.56 4. รพ.ทุกระดับมีผูรับผิดชอบงานดาน PC แต่บาง รพช. 
โยกย้ายเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ 5. รพช.มีรายการยา PC essential drugs (opioid) ยังไมครบตามที่ก าหนด
ตามค าแนะน า 

3. สถานการณ์ COVID-19  ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
   3.1 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid  

ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (  ร้อยละ 40)  
ในปี 2563 ร้อยละการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 80.78 ด้วยสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบบการคัดกรองใน

ชุมชนจะไม่เข้มแข็งเนื่องจากสภาวะการโรคโควิด 19 แต่ในผู้ป่วยที่ผ่านกระบวนการดูแลแบบประคับประคอง
ทุกราย มีเป้าหมายและจุดเน้นให้ติดตามดูแลต่อเนื่อง โดยติดตามเยี่ยมและให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์แทน 
และมีการเพ่ิมระบบปรึกษาในทีมดูแล รพจ./รพช./รพ.สต. ด้วยระบบไลน์ มีการยืมยา strong opioids ใช้
ภายในจังหวัดส าหรับโรงพยาบาลที่ไม่มีใช้ ในปี 2564 ร้อยละการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 85.56 มาตรการติดตาม
เยี่ยมบ้านยังด าเนินการตามปกติ 
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4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
   4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

      4.1.1 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid  

ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (  ร้อยละ 40)  

หัวข้อ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  (Service delivery) การเข้าถึงบริการ มีเกณฑ์ผู้ป่วยที่ควรได้รับการดูแล
แบบประคับประคองเป็นแบบประเมินผู้ป่วยใน การคัด
กรองในชุมชน มีระบบประสานการดูแลแบบเครือข่าย
ทั้งจังหวัด 

2.ก าลังคนด้านสุขภาพ    (Health workforce) บุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สหสาขาวิชาชีพ 
ผ่านการอบรม palliative care ระยะสั้น ระยะยาว 
เฉพาะทางทุกป ี
แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ให้มีศักยภาพในการ
ประเมินผู้ป่วยและส่งต่อข้อมูลปรึกษาดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
แผนพัฒนาศักยภาพหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลของ
บุคลากรในระดับ จังหวัด 

3.ระบบข้อมูลข่าวสาร/ระบบสารสนเทศด้าน
สุขภาพ (Health information system)  

พัฒนาระบบฐานข้อมูลการดูแลผู้ป่วย โปรแกรมการส่ง
ต่อเป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 

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

การเข้าถึงการบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการ
ต่าง ๆ ด้วย Strong opioids 
การใช้ syringe driver กับผู้ป่วยดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
คลังอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้กับผู้ป่วย 

5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ กลไกการคลังด้าน
สุขภาพ (Financing) 

งบประมาณอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ดูแลที่บ้าน 
รายรับจาก UC ในการดูแลที่บ้านของแต่ละ รพ. 

6 ภาวะผู้น า ธรรมมาภิบาล  (Leadership) สนับสนุนการบริหารจัดการเวลาในการดูแลผู้ป่วยของ
บุคลากร 
มีระบบติดตามและเสริมขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
มีแนวทางกรณีที่ตัดสินใจยาก Dilemma 
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4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
4.2.1 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid 

Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 40)  

อ าเภอ 
ปีงบประมาณ  

2562 2563 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 77 61 85.71 72 55 76.38 

ควนโดน 28 14 50 21 11 52.38 

ควนกาหลง 39 32 82.06 34 15 44.12 
ท่าแพ 15 4 26.67 22 9 40.91 

ละงู 67 34 50.74 82 34 41.46 

ทุ่งหว้า 29 16 55.17 25 17 68.00 
มะนัง 19 8 42.10 25 4 16.00 

ภาพรวมจังหวัด 274 167    60.94 281 145 51.60 

 

อ าเภอ 

ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid 

ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (  ร้อยละ 40) 

ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 49 33 67.34 

ควนโดน 4 1 25 
ควนกาหลง 7 4 57.14 

ท่าแพ 3 3 100 

ละงู 16 8 50 
ทุ่งหว้า 5 3 60 

มะนัง 13 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 97 52 53.60 
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4.2.2  บุคลากรที่สามารถสั่งใช้ยา จ่ายยา และบริหารยา Opioids ในการจัดการอาการปวด  
และ/ หรืออาการรบกวน ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย และมี PC Essential 
drugs list กลุ่ม Opioids 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2562 - 2563 
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน PC 

(จ านวน) 
strong opioid  

แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 
Short acting 

(มี/ไม่มี) 
Long acting 

(มี/ไม่มี) 
Syringe driver 

(จ านวน) 
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 
 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2564  (1 ต.ค.63 -.31 ธ.ค.63) 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน PC 
(จ านวน) 

strong opioid  

แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 
Short acting 

(มี/ไม่มี) 
Long acting 

(มี/ไม่มี) 
Syringe driver 

(จ านวน) 

เมืองสตูล 3 1 1 มี มี 3 

ควนโดน 1 1 1 มี ไม่มี 0 
ควนกาหลง 1 1 1 มี ไม่มี 1 

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 7 7 มี มี 2 ไม่มี 5 มี 3 ไม่มี 4 
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4.2.3 เครือข่ายการดูแลประคับประคองร่วมกับหน่วยงานราชการ หรือภาคประชาสังคม หรือ 
อาสาสมัครดูแลผู้ป่วย และอุปกรณ์การการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และ/หรือแพทย์แผนไทยในการดูแล
ประคับประคอง    

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2562 – 2564  

เครือข่ายการดูแล
ประคับประคอง  

(มี/ไม่มี) 

ศูนย์อุปกรณ์การดูแลต่อเนื่องที่
บ้าน 

(มี/ไม่มี) 

ใช้แพทย์แผนไทยในการดูแล
ประคับประคอง 

(มี/ไม่มี) 

เมืองสตลู มี ม ี ม ี

ควนโดน มี ม ี ม ี
ควนกาหลง มี ม ี ม ี
ท่าแพ มี ม ี ม ี
ละง ู มี ม ี ม ี

ทุ่งหว้า มี ม ี ม ี
มะนัง มี ม ี ม ี
ภาพรวมจังหวัด มี ม ี ม ี

 
3.2.4 มีระบบการวินิจฉัยและการให้บริการ PC ให้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 4 กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ 

และได้รับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5) ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2562 
จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับบริการและการวินิจฉัยระยะประคับประคอง Z515 ใน  

4 กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ ผลรวมจะเท่ากับ B 

โรคมะเร็ง 
(C00-
C96) 

Stroke 
(I60-I69) 

Dementia 
(F03) 

กลุ่มบ าบัด
ทดแทนไต 
(CD9-CM 
3995 และ 

5498) 

COPD 
(J44)  
CHF 
(I50) 

ผู้สูงอายุ 
ในภาวะ
พ่ึงพิง
(R54)   

 ผู้ป่วยเด็ก 
0-15 ปี 

 

เมืองสตลู 35 7 21 4 4 3 
ควนโดน 18 1 8 0 1 0 
ควนกาหลง 16 8 8 2 1 1 

ท่าแพ 6 1 2 3 2 1 
ละง ู 33 17 11 5 2 0 
ทุ่งหว้า 12 4 12 0 1 0 
มะนัง 11 4 1 3 0 0 
ภาพรวมจังหวัด 131 42 63 17 11 5 
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อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับบริการและการวินิจฉัยระยะประคับประคอง Z515 ใน  
4 กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ ผลรวมจะเท่ากับ B 

โรคมะเร็ง 
(C00-C96) 

Stroke (I60-
I69) 

Dementia 
(F03) 

กลุ่มบ าบัดทดแทน
ไต (CD9-CM 

3995 และ 5498) 

COPD 
(J44)  
CHF 
(I50) 

ผู้สูงอายุ 
ในภาวะพึ่งพิง

(R54)   

 ผู้ป่วยเด็ก 
0-15 ปี 

 

เมืองสตลู 55 9 7 1 0 0 
ควนโดน 18 1 2 0 0 0 

ควนกาหลง 15 10 6 2 10 0 
ท่าแพ 10 10 0 1 1 0 
ละง ู 30 20 22 6 4 0 

ทุ่งหว้า 17 1 5 1 1 0 
มะนัง 7 3 2 4 9 0 
ภาพรวมจังหวัด 152 54 44 15 25 0 

 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63-ม.ค 64) 

จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการและการวินิจฉัยระยะประคับประคอง Z515  
ใน 4 กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ ผลรวมจะเท่ากับ B 

โรคมะเร็ง 
(C00-
C96) 

Stroke 
(I60-I69) 

Dementia 
(F03) 

กลุ่มบ าบัด
ทดแทนไต 
(CD9-CM 
3995 และ 

5498) 

COPD 
(J44)  

CHF (I50) 

AIDS 
 

(B20-B24)   

 ผู้ป่วยเด็ก 
0-15 ปี 

 

เมืองสตูล 33 3 11 1 1 0 

ควนโดน 3 0 1 0 0 0 
ควนกาหลง 3 3 1 0 0 0 

ท่าแพ 2 0 0 1 0 0 

ละงู 5 4 3 4 0 0 
ทุ่งหว้า 2 0 0 2 1 0 

มะนัง 1 8 1 3 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 49 18 17 11 2 0 
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3.2.5 ทีม PC ได้ท า Family Meeting และ Advance Care Planning (ACP) ร่วมกับผู้ป่วยและ
ครอบครัว เป็นลายลักษณ์อักษร (ร้อยละ 60) 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2562 

จ านวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 2 กลุ่ม
อายุ ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะ

ประคับประคอง (Z51.5) และ มี
การท า (ACP) เป็นลายลักษณ์

อักษร (C1) 

จ านวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 
2 กลุ่มอายุ ทีไ่ด้รับการ

วินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Z51.5)  

(A) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ
การท า Advance Care 

Planning (ACP) เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  

(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 
 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

จ านวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 2 
กลุ่มอายุ ที่ได้รับการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง (Z51.5) 
และ มีการท า (ACP) เป็นลาย

ลักษณ์อักษร  (C1) 

จ านวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 
2 กลุ่มอายุ ที่ได้รับการ

วินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Z51.5)  

(A) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ
การท า Advance Care 

Planning (ACP) เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  

(C1/A) X 100 

เมืองสตูล 52 72 71.23 

ควนโดน 18 21 85.71 
ควนกาหลง 27 34 79.41 

ท่าแพ 20 22 90.90 

ละงู 72 82 87.80 
ทุ่งหว้า 20 25 80 

มะนัง 19 25 76 
ภาพรวมจังหวัด 228 281 81.13 
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 ปีงบประมาณ 2564 

อ าเภอ 

 1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63 

จ านวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 2 
กลุ่มอายุ ที่ได้รับการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง (Z51.5) 
และ มีการท า (ACP) เป็นลาย

ลักษณ์อักษร 
(C1) 

จ านวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 2 
กลุ่ มอายุ ที่ได้รับการ

วินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Z51.5) 

(A) 

ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการท า 
Advance Care Planning (ACP) 

เป็นลายลักษณ์อักษร 
(C1/A) X 100 

เมืองสตลู 35 49 71.43 

ควนโดน 3 4 75 
ควนกาหลง 5 7 71.43 

ท่าแพ 3 3 100 
ละง ู 13 16 81.25 
ทุ่งหว้า 4 5 80 
มะนัง 11 13 84.62 
ภาพรวมจังหวัด 74 97 76.28 

3.2.6 การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองต่อเนื่องท่ีบ้าน  

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2562 
จ านวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 2 กลุ่ม

อายุ ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Z51.5) และ มี
การดูแลแบบประคับประคอง

ต่อเนื่องท่ีบ้าน 
(C2) 

จ านวนผู้ป่วย 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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อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 

จ านวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ 
ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะ

ประคับประคอง (Z51.5) และ มีการ
ดูแลแบบประคับประคองต่อเนื่องที่

บ้าน 
(C2) 

จ านวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 2 
กลุ่มอายุ ที่ได้รับการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง (Z51.5)  

(A) 

ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีการ
ดูแลผู้ป่วยแบบ

ประคับประคองต่อเนื่องที่
บ้าน 

 (C2/A) X 100 

เมืองสตลู 49 72 68.05 

ควนโดน 21 21 100 
ควนกาหลง 25 34 73.53 

ท่าแพ 20 22 90.90 
ละง ู 75 82 91.46 

ทุ่งหว้า 14 25 56 
มะนัง 21 25 84 

ภาพรวมจังหวัด 227 281 80.78 

 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2564 
1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63 

จ านวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 2 
กลุ่มอายุ ที่ได้รับการวินิจฉัย

ระยะประคับประคอง 
(Z51.5) และ มีการดูแล
แบบประคับประคอง

ต่อเนื่องที่บ้าน 
(C2) 

จ านวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 2 
กลุ่มอายุ ที่ได้รับการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง (Z51.5)  

 
(A) 

ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ต่อเนื่องที่บ้าน 
 (C2/A) X 100 

เมืองสตลู 39 49 79.59 

ควนโดน 4 4 100 
ควนกาหลง 4 7 57.14 
ท่าแพ 2 3 66.67 
ละง ู 16 16 100 
ทุ่งหว้า 5 5 100 

มะนัง 13 13 100 
ภาพรวมจังหวัด 83 97 85.56 
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5. การด าเนินงาน 
5.1  ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วย 

ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (  ร้อยละ 40) 
             5.1.1 ผลการด าเนินงาน  จ านวนผู้ป่วย 8 กลุ่มโรค 3 กลุ่มอายุ ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะ 

ประคับประคอง (Z51.5) ในช่วงเดือน ต.ค. 63 ถึง ธ.ค. 63 จ านวน 97 ราย ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 
และได้รับยาจัดการอาการปวดและอาการรบกวนอ่ืน ได้แก่ เหนื่อยหอบ จ านวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.60 ใน
ผู้ป่วยมะเร็งจ านวน 49 ราย ได้รับ Strong Opioid จ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.15 ของผู้ป่วยมะเร็ง
ทั้งหมด ผู้ป่วยอีก 7 กลุ่มโรคส่วนใหญ่ใช้ Strong Opioid เมื่อเข้าสู่ dying phase  

5.1.2 บุคลากรที่สามารถสั่งใช้ยา จ่ายยา และบริหารยา Opioids (จ ำนวน) มี PC Essential  
drugs list กลุ่ม Opioids  

บุคลากรที่สามารถสั่งใช้ยา คือ แพทย์ผู้รับผิดชอบงาน palliative care ผ่านการอบรม 
การดูแลแบบประคับประคอง รวมทั้งแพทย์ทุกคนก่อนสั่งใช้ยามีการปรึกษาแพทย์ palliative e care มีแพทย์
ที่ผ่านการอบรมมีความรู้สั่งใช้ยาในจังหวัดจ านวน 9 คน เภสัชกรผ่านการอบรมทุก ร.พ จ านวน 7 คน 
พยาบาลผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยบริหารยาได้ทุกคน 

PC Essential drugs list กลุ่ม Opioids ตามค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก 
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 และมี 
เพียง 2 รพ. คือ รพ. สตูล และ รพ.ละงู มี strong opioid long acting จึงได้จัดให้มีระบบยืมยาและการนัด
ติดตามสั่งจ่ายยาจาก รพ.สตูล  

5.1.3 มีระบบการวินิจฉัยและการให้บริการประคับประคอง (Z51.5) ให้ผู้ป่วย 8 กลุ่มโรคท่ีมี 
ข้อบ่งชี้ มีระบบการวินิจฉัยและส่งปรึกษางานให้บริการดูแลแบบประคับประคองที่แผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
ในชุมชมมีการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 3 กลุ่มวัย ได้รับการดูแลโดยทีม 
PC จนกระทั่งเสียชีวิตทั้งใน รพ. และที่บ้าน ปี 2564 (ตค. 63 – ธ.ค. 63) มีผู้ป่วยจ านวน 97 ราย แบ่งเป็น 
กลุ่มโรคมะเร็ง (C00-C96) จ านวน 49 ราย กลุ่ม Stroke (I60-I69) จ านวน 18 ราย กลุ่มบ าบัดทดแทนไต ฟอก
ไตและล้างไต (ICD9-CM 3995 และ 5498) จ านวน 17 ราย กลุ่ม COPD (J44) และ Congenital Heart 
Failure (I50) จ านวน 11 ราย และผู้ป่วยเอดส์เต็มขั้น จ านวน 2 ราย ทั้งหมดได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองจาก รพ.สตูล และ รพช. 

5.1.4 มีการท า Advance Care Planning (ACP) เป็นลายลักษณ์อักษร (ร้อยละ 60) 
ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 3 กลุ่มอายุ ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5) ในช่วงเดือน ต.ค. 6- ถึง ธ.ค 63 
จ านวน 97 ราย ได้รับการดูแลตามกระบวนการดูแลแบบประคับประคอง มีการท า Advance Care Planning 
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(ACP) เป็นลายลักษณ์อักษร จ านวน 74 รายคิดเป็นร้อยละ 76.28 มีผู้ป่วยและครอบครัวบางรายที่ไม่ขอ
ตัดสินใจวางแผนดูแลล่วงหน้า แต่ตัดสินใจเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง  

5.1.5 มีการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองต่อเนื่องที่บ้าน (ร้อยละ 60) พยาบาลผู้รับผิดชอบงาน  
palliative care ร่วมเยี่ยมและประสานข้อมูลกับทีมดูแลต่อเนื่องที่บ้าน    ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองจ านวน 97 ราย ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านจ านวน 83 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.56 ผู้ป่วยที่
ไม่ได้ติดตามดูแลต่อเนื่องที่บ้าน สาเหตุจากมีผู้ป่วยจ านวนหนึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาล และมีผู้ป่วยบางราย
ต้องการเสียชีวิตที่บ้านในช่วง dying phase ท าให้ติดตามเยี่ยมไม่ทัน และช่วงสถานการณ์โควิด 19 ท าให้บาง
รายไม่ได้รับการเยี่ยมบ้าน 

5.1.6 เครือข่ายการดูแลประคับประคอง มีศูนย์อุปกรณ์การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และ/หรือใช้ 
แพทย์แผนไทยในการดูแลประคับประคอง  

ทุก รพ. มีเครือข่ายดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านและดูแลร่วมกันกับ รพ.สต. ผู้ป่วยบาง
รายส่งกลับไปดูแลต่อเนื่องที่ รพช. มีการส่งต่อข้อมูลด้วยโปรแกรม COC และระบบให้ค าปรึกษา ไม่มีศูนย์
อุปกรณ์การดูแลต่อเนื่องที่บ้านเฉพาะของ palliative care หรือมีบางแห่งแต่อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่
ขาดแคลนอุปกรณ์ที่จ าเป็น ได้แก่ เบาะลม เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ Syringe driver ทุก รพ.มี
แพทย์แผนไทย มักใช้ยาสมุนไพรจัดการอาการรบกวน เช่น อาการไอ ท้องผูก 

     5.2 ปัญหาของตัวช้ีวัด 
   บุคลาการดาน PC ขาดองค์ความรู้ ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เครือข่าย รพช./ รพ.สต. 

มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงาน ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสั่งจ่ายใช้ยา opioids และ
ทักษะในการท า Advance care planning 

          essential strong opioids แต่ละ รพช. ไม่มีตามค าแนะน า ท าให้การจัดการอาการรบกวนไม่มี 
ประสิทธิภาพ 

   อุปกรณ์เครื่องมือใช้กับผู้ป่วยที่บ้านไม่เพียงพอ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน Syringe driver ท าให้
ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถเสียชีวิตตามความต้องการที่บ้านได้ 

 

 
 

                                                                    ผู้รับผิดชอบ นางเนตรนภา  เทพชนะ 
                 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

                      โทร.0914615914 
               e-mail nathnapa2551@yahoo.com 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12..... 

สาขา  วัณโรค (TB) 
(ข้อมูลจาก สสจ.) 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ  : องค์ประกอบ 2  Agenda Base 
   1.1 อัตราความครอบคลุมของการขี้นทะเบียนรักษาและผลส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
       1.1.1 TB Treatment Coverage 

ความหมาย : อัตราความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้้า (  
ทุกชนิด : All Form )  ในปี 2564  

วิธีคิด :  A x 100 
               B 
A = จ้านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้้าที่ขึ้นทะเบียนรักษาในปีงบประมาณ 2564  
       (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) 
B = จ้านวนคาดการณ์ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้้า ในปี 2564 ที่คิดจากอุบัติการณ์ 150/    
      แสนประชากร (กองวัณโรคก้าหนดขึ้นทุกปีจาก Galbal report ของ WHO ที่ค้านวณรายพ้ืนที่) 
ผู้ป่วยที่คาดว่าจะมี ( Estimate case )  
วิธีคิด  :  ประชากร( กลางปี 2563) x 150  

1.1.2 : Success rate 
ความหมาย : อัตราผลส้าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนในไตรมาสที่ 1  

ของปีงบประมาณ 2564 ( เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 ) โดยมีผลการรักษาส้าเร็จ(ผู้ป่วยวัณโรคที่มี
ผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ ) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

เป้าหมาย : 

ตัวช้ีวัด รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 :TB Treatment Coverage อัตราความครอบคลุม
ของการข้ึนทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้้า 

 
- 

 
ร้อยละ 85 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 : Success rate อัตราผลส้าเร็จของการรักษาผู้ป่วย
วัณโรคปอดรายใหม่ 

 
- 
 

 
ร้อยละ 88 
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2. สถานการณ์ 
จากสถานการณ์วัณโรค 3 ปีย้อนหลังของจังหวัดสตูล ตั้งแต่ปี 2561 จนถึง 2563 มีแนวโน้มของอัตราความ 

ครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้้าทุกชนิด (All Form) ที่ค่อนข้างต่้า และ
เป็นปัญหาเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่คาดว่าจะมี (Estimate case finding) ที่องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ไว้ส้าหรับ
ประเทศไทย โดยมีอุบัติการณ์ที่กองวัณโรคก้าหนดขึ้นทุกปีจาก Galbal report ของ WHO ที่ค้านวณระบุราย
ประเทศ( ปี 2561 : 172/แสน ,ปี 2562 : 156/แสน , ปี 2563 :153/แสน) ที่ปรับเปลี่ยนทุกปี 3 ปีย้อนหลัง 
จังหวัดสตูลมีค่าเฉลี่ยของอัตราความครอบคลุมในการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้้าทุก
ชนิด อยู่ที่ 46.5 ซ่ึงต้่ากวา่เป้าหมายของประเทศไทยที่ โดยทางอุบัติการณ์แปลได้ว่าจะยังคงมีผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่เข้า
สู่ระบบการวินิจฉัยและกระบวนการรักษา ซึ่งอาจน้าไปสู่การแพร่เชื้อวัณโรคไปสู่ผู้สัมผัสได้ ส้าหรับสถานการณ์ของ
การรักษาส้าเร็จในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2560-2562) จังหวัดสตูลมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 90.3 ปี ซึ่งมี
แนวโน้มของอัตราการรักษาส้าเร็จสูงขึ้นทุกปี โดยปัญหาส้าคัญในการรักษาไม่ส้าเร็จ ได้แก่  การตายในผู้ป่วยที่มี
โรคร่วมและผู้สูงอายุ 
ตัวช้ีวัด 2.1 : TB Treatment Coverage อัตราความครอบคลุมของการข้ึนทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
และกลับเป็นซ้้า (All Form) 
ตารางท่ี 1  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ปีงบฯ 

2564 

ผลการด าเนินงาน ปีงบฯ 2564  
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค.64) 

2561 
(172/แสน) 

2562 
(152/แสน) 

2563 
(153/แสน) 

อ าเภอ 
เป้าหมาย 

(150/แสน) 
ผลงาน 

ร้อยละ/
อัตรา 

เขตสุขภาพที่ 12 อัตราความ
ครอบคลุมของ
การข้ึน
ทะเบียนรักษา
ผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และ
กลับเป็นซ้้า 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

เมือง 174 20 11.5 
ควนโดน 40 6 15 

64.9 69 58.8 ควนกาหลง 53 6 11.3 
ท่าแพ 45 2 4.4 

จังหวัดสตูล ละง ู 110 14 12.7 
ทุ่งหว้า 37 5 13.5 

43.6 49.9 45.9 มะนัง 28 4 14.3 
ภาพรวมจังหวัด 486 57 11.7 

ที่มา : โปรแกรม NTIP (DATA Center TB 07 ส่วนที่ 1 และ ไฟล์สรุปผลการด าเนินงาน 
ในการประชุม PTCเขต 12 
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ตัวช้ีวัด 2.2 : Success rate อัตราผลส้าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
 
ตารางท่ี 2 

 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

 
เกณฑ์ปีงบฯ 

2564 

เป้าหมาย 
การด าเนินงานปีงบฯ 2564 

2560 2561 2562 

อ้าเภอ เป้าหมาย 

อัตราผลส้าเร็จของการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่
ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 88 

เมือง 14 
ควนโดน 4 

ระดับประเทศ ควนกาหลง 4 

84.09 86.13 83.93 ท่าแพ 2 
เขตสุขภาพที่ 12 ละงู 11 

86.64 87.24 86.76 ทุ่งหว้า 3 

จังหวัดสตูล มะนัง 3 
87.11 90.86 92.86 ภาพรวม

จังหวัด 
41 

 
ที่มา : โปรแกรม NTIP (DATA Center) TB 08 ข้อที่ 5 และ TB 07 ข้อที่ 1 
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ตารางท่ี 3 ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้้า(Treatment coverate) แยก
รายอ้าเภอ ปี 2561-2563 
 

 

อ าเภอ 

ปี 2561  ( 172/แสน )  ปี 2562 (156/แสน ) ปี 2563 ( 153/แสน ) 
ปช
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Es
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ยล
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ตารางที่ 4 ร้อยละของผลการรักษาส้าเร็จ ( Success Rate ) ผู้ป่วยวัณโรคในปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนปี 2560-2562 
(ท้ังปี) จ้าแนกรายโรงพยาบาล 
 

โรงพยาบาล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน
ประเมินได้ 

suscess ร้อยละ 
จ านวน

ประเมินได้ 
suscess ร้อยละ 

จ านวน
ประเมินได้ 

suscess ร้อยละ 

สตูล 88 74 84.09 78 70 89.74 73 69 94.52 

ละงู 53 49 92.45 41 37 90.24 39 36 92.31 

ควนกาหลง 13 11 84.62 21 19 90.48 18 15 83.33 
ท่าแพ 14 10 71.43 14 13 92.86 13 12 92.31 

ทุ่งหว้า 9 8 88.89 9 7 77.78 17 17 100 
ควนโดน 9 9 100 17 17 100 12 11 91.67 

มะนัง 8 8 100 17 16 94.12 10 9 90 

จังหวัด 194 169 87.11 197 179 90.86 182 169 92.86 
 
ตารางท่ี 5 ร้อยละของผลการรักษาส้าเร็จ ( Success Rate ) ผู้ป่วยวัณโรคในปอดรายใหม่ ที่ข้ึนทะเบียนปี 2561-
2563 (ไตรมาสที่ 1) จ้าแนกรายโรงพยาบาล 
 

โรงพยาบาล 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวน
ประเมินได้ 

suscess ร้อยละ 
จ านวน

ประเมินได้ 
suscess ร้อยละ 

จ านวน
ประเมินได้ 

suscess ร้อยละ 

สตูล 19 13 68.4 17 15 88.24 20 18 90 

ละงู 6 4 66.7 7 6 85.7 4 4 100 
ควนกาหลง 7 6 85.7 4 4 100 4 3 75 

ท่าแพ 5 4 80 1 1 100 1 1 100 

ทุ่งหว้า 2 0 0 7 7 100 - - - 
ควนโดน 3 3 100 1 1 100 1 1 100 

มะนัง 2 1 50 2 1 50 6 5 83.3 

จังหวัด 44 31 70.45 39 35 89.74 36 32 88.89 
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ตารางท่ี 6 ร้อยละของสาเหตุการรักษาไม่ส้าเร็จในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน(ทั้งปี) ปี2560-2562  
จ้าแนกรายโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล 

ล้มเหลว ตาย ขาดยา โอนออก 
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ตารางที่ 7 ร้อยละของสาเหตุการรักษาไม่ส้าเร็จในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน(ไตรมาสที่ 1) ปี2561-2563  
จ้าแนกรายโรงพยาบาล 
 

โรงพยาบาล 

ล้มเหลว ตาย โอนออก 

ปี 
 2
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1 

ปี 
 2
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2 

ปี 
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3 
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เมืองสตูล 1 ราย 
5.3 % 

0 1 ราย 
5 % 
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15.8 % 
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11.8% 

0 0 0 0 

ละงู 1 ราย 
16.7 % 

0 0 1 ราย 
16.7 % 

0 0 0 0 0 

ควนกาหลง 0 
 

0 0 0 0 1 ราย 
25 % 

1 ราย 
12.5 % 

0 0 

ท่าแพ 0 
 

0 0 1 ราย 
20 % 

0 0 0 0 0 

ทุ่งหว้า 0 0 0 2 ราย 
100 % 

0 0 0 0 0 

ควนโดน 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

มะนัง 0 
 

0 0 1 ราย 
50 % 

0 1 ราย 
16.7 % 

0 1 ราย 
50 % 

0 

ภาพรวมจังหวัด 2 ราย 
4.4 % 

0 1 ราย 
2.8 % 

8 ราย 
17.8 % 

2 ราย 
5.1 % 

2 ราย 
5.6 % 

1 ราย 
2.2 % 

1 ราย 
2.6 % 

0 
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รายงานผลการด าเนินงานป้องกัน ควบคุมวัณโรคในเรือนจ า ภายใต้โครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพื่อ
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปี 2563 
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16-18 มิ.ย.63 1,352 30 30 0 39 3 0 3 27  9 ราย 

18 ส.ค.63 194 3 3 0 3 0 0 0 3  - 

16 ก.ย.63 118 3 3 1 3 1 0 0 2  2 ราย 

 
รายงานผลการด าเนินงานป้องกัน ควบคุมวัณโรคในเรือนจ า ภายใต้โครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี  
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปี 2564 
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20 ต.ค. 63 118 5 5 0 5 1 0 1 4  1 ราย 

17 พ.ย. 63 70 2 2 0 2 0 0 0 2  - 

16 ธ.ค. 63 193 1 1 รอผล
ตรวจ 

1 รอผลตรวจ รอผล
ตรวจ 

รอผล
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3. ประเด็นที่เสี่ยงต่อการด าเนินงานไม่ส าเร็จ 
- อัตราความครอบคลุมในการพบผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท(All Forms) ต้่ากว่าจ้านวนที่ควรจะเจอ 

(Estimate case)ที่คิดจากฐานประชากรทะเบียนราษฎร์ซึ่งมากกว่าประชากรที่มีอยู่จริง 
- ขาดความครบถ้วนในกระบวนการค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง 
- อัตราการตายทีสู่งจากสาเหตุอื่นร่วมขณะผู้ป่วยรักษาวัณโรค,,การล้มเหลวในการรักษาและขาดการ 

ติดตามผลเมื่อผู้ป่วยโอนออกไปหน่วยบริการอื่น 
- การควบคุมก้ากับการรักษา(DOT) ที่ไม่เข้มแข็งหรือ ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลต่อการตาย,การ 

ขาดยา,การล้มเหลวในการรักษาน้าไปสู่การกลายเป็นเชื้อวัณโรคท่ีดื้อยา  
- ความล่าช้าของรายป่วยที่ไม่สามารถปิดการรักษาตามระยะเวลาในการประเมิน  

4. ปัญหา/อุปสรรค 
- การชะลอภารกิจเพ่ือค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 
- การปรับเลื่อนก้าหนดการพบแพทย์/การตรวจวินิจฉัยเพื่อสิ้นสุดการรักษา อาจส่งผลต่ออัตราการ  

รักษาส้าเร็จตามตัวชี้วัด 
- ความเข้มข้นในการควบคุมก้ากับการรักษา(DOT) ที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์ COVID- 19 
- การเว้นวรรค พักการทบทวน,วิเคราะห์ข้อมูลแบบกลุ่ม 

 
 

              ผู้รายงาน  คุณรุ่งรัตน์  ดุลยาภรณ์      
     นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 

     โทรศัพท์  088-7828226   
 E-mail rungratdul@gmail.com 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
จังหวัด......สตูล....... เขตสุขภาพที่.....12..... 

สาขา  วัณโรค (TB) 
(ข้อมูลจาก โรงพยาบาลสตูล) 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
1.1 HL08 Suscess อัตราส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่  88 
1.2 HL07 Treatment Coverage ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า  85  

2. สถานการณ์ 
2.1 HL08 Suscess อัตราส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่  88 จากสถานการณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-

2563  จังหวัดสตูลมีแนวโน้มการพบผู้ป่วยวัณโรค เพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ยังคงเป็นปัญหาเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่คาดว่า
จะมี (Estimate case finding) ที่องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ไว้ส าหรับประเทศไทย โดยอัตรา 153/แสน
ประชากร  ซึ่งปี 2563 จังหวัดสตูลมีผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนรักษา เมื่อคิดเป็นอัตราความ
ครอบคลุมการรักษาTreatment Coverage ได้เพียงร้อยละ 46.7 จากผู้ป่วยที่คาดว่าจะมี  และโดยทาง
อุบัติการณ์แปลได้ว่าอาจยังคงมีผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่เข้าสู่ระบบการวินิจฉัยและกระบวนการรักษา ซึ่งอาจน าไปสู่
การแพร่เชื้อวัณโรคไปสู่ผู้สัมผัสได้ ส าหรับสถานการณ์ของการรักษาส าเร็จในผู้ป่วยวัณโรคในปอด จังหวัดสตูล 
ปีล่าสุด คือ 2562 อยู่ที่ร้อยละ 91.13     
ตารางท่ี 1 ร้อยละของผลการรักษาส าเร็จ(Success)ผู้ป่วยวัณโรคในปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนปี 2560-2562 
จ าแนกรายโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ทะเบียน suscess ทะเบียน suscess ทะเบียน suscess 
เมืองสตูล 88 74(84.1%) 78 70(89.7%) 101 93(92.08%) 

ละงู 53 49(92.5%) 41 36(87.8%) 55 49(89%) 

ควนกาหลง 13 11(84.6%) 21 19(90.5%) 25 20(80.%) 
ท่าแพ 14 10(71.4%) 14 13(92.9%) 21 20(95%) 

ทุ่งหว้า 9 8(88.9%) 9 7(78.8%) 21 21(100%) 
ควนโดน 9 9(100%) 17 17(100%) 14 13(92%) 

มะนัง 8 8 (100%) 17 16(94.1%) 11 10(90.91%) 

ภาพรวมจังหวัด 194 169(87.1%) 197 178(90.4%) 248 226(91.13%) 
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ตารางท่ี 2  ผลการรักษาส าเร็จ (Success) ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนไตรมาส 1/2563  
(ต.ค.63-ธ.ค.63)จ าแนกรายโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียน success ตาย ล้มเหลว ขาดยา โอนออก 

เมืองสตูล 20 18 (90%)  1 - - 
ละงู 4 4 (100%) - - - - 

ควนกาหลง 4 4 (100%) - - - - 

ท่าแพ 1 1 (100%) - - - - 
ทุ่งหว้า 0 0 - - - - 

ควนโดน 1 1(100%) - - - - 

มะนัง 6 5 (83.3%) 1 - -  
ภาพรวมจังหวัดสตูล 36 33 (91.18%) 1 (2.7%) - -  

2.2 HL07 Treatment Coverage ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า 
จังหวัดสตูล ปี 2559-2563 

ปี ประชากร Estimate case 
ต่อแสน 

ประชากร 
ผู้ป่วยรายใหม่/ 

กลับเป็นซ้ า 
Treatment 
coverage 

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 

2563 323,586 496 153 256 46.7 
 
3. สถานการณ์ COVID-19  ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

2.1 HL08 Suscess อัตราส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ 
2.2 HL07 Treatment Coverage ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า 

-  การชะลอ ,ภารกิจคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเนื่อง จาก Covid-19 
- ความเข้มข้น ในการท า DOT ลดลง  

ปัญหาของตัวช้ีวัด 
- ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษา ส่วน ใหญ่มีโรคแทรกซ้อน และเข้าสู่ระบบ การรักษาช้า เช่น เบาหวาน   

ติดเชื้อเอชไอวี โรคไต ผู้สูงอายุ ถุงลมโป่งพอง 
-  กระบวนการรักษาล้มเหลว เนื่องจาก ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาด้วยวิธี DOT หรือบางรายเป็นวัณโรคดื้อยา 

หลายขนาน   
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- การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ทั้ง 7 กลุ่ม ยังไม่ได้คัดกรองด้วยเอกซเรย์ เป็นหลัก เนื่องจาก Covid -19 และ 
ปัญหาค่าใช้จ่าย  
      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 
เรื้อรัง กลุ่มผู้ต้องขัง โดยเพิ่มความครอบคลุมในการคัดกรองอย่าง ต่อเนื่อง  

- มีการจัด Dead Case Conference เพ่ือหาสาเหตุการเสียชีวิตของ ผู้ป่วยวัณโรคระหว่างรับการรักษา 
- เน้นการการก ากับติดตาม การกินยาของผู้ป่วย โดยมีพ่ีเลี้ยง (DOTS)แบบ มีคุณภาพ 
- สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ 

ความส าเร็จ  

4. การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงาน 
4.1 ระดับพ้ืนที่ จ าแนกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การค้นหา ผู้ป่วย/ความส าเร็จของการรักษา/การเสียชีวิต/ 

การขาดยา/ความล้มเหลว/การติดเชื้อเอชไอวี/การรับยาโคไตรฯ/การรับ ยาต้านไวรัส/การด าเนินงานวัณโรค
ดื้อยาหลายขนานและการประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรค  

4.2 การประชุม ติดตาม ประเมินผลการดูแลรักษาวัณโรค  ประเมินตัวชี้วัดวัณโรค พร้อมนิเทศ ติดตาม  
ระบบสารสนเทศงาน วัณโรค โปรแกรม NTIP เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
(COVID 19) ซึ่งส่งผลกระทบ กระบวนการติดตาม งานวัณโรค  

4.3.ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษา ส่วนใหญ่มีโรคแทรกซ้อน และเข้าสู่ระบบการรักษาช้า เช่น เบาหวาน     
ถุงลมโป่งพอง ติดเชื้อเอชไอวี ผู้สูงอายุ 

4.4. ผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการรักษาที่บ้าน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนอาจต้องได้รับปัจจัยยังชีพ  
สนับสนุนการดูแลรักษาร่วมด้วย เพ่ือให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งยังไม่มีการประเมินและการสร้างแนวทาง
ช่วยเหลือดูแลร่วมกัน  

5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
- ทบทวนมาตรการ กระบวนการจัดการวัณโรคดื้อยาหลายขนาน   
- สถานบริการเน้นการดูแลผู้ป่วยโดยใช้กระบวนการ DOT   
- .ควรมีการวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงที่พบผู้ป่วยวัณโรคในอัตราที่สูง เช่น ผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้สัมผัสผู้ป่วย     

วัณโรค ดื้อยา ,แรงงานข้ามชาติ ผู้ต้องขังในเรือนจ า 
 
 



 

การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

SATUN  HOSPITAL  

- กรณีผู้สัมผัสร่วมบ้านทุกราย(close contact) จะต้องด าเนินการเยี่ยมบ้านและติดตามมาตรวจ X-RAY 
และ ควบคู่กับตรวจเสมหะ  

- ปัญหาเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้กิจกรรม ความคุ้มค่าในแต่ละกลุ่มเสี่ยง  เพื่อให้พ้ืนที่ได้ใช้เป็น  
ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมในแต่ละกลุ่มเสี่ยง เช่น ค่าคัดกรอง ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจเสมหะ  
                                           
 

       ผู้รายงาน..พว.มณีรัตน์ บุญแก้ว.ต าแหน่ง 
                                                         พยาบาลวิชาชีพ.ช านาญการ  
                                                       โทร  0864790371 
..              e-mail : kaimaneerat2558@gmail.com 
 

 




	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



