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รอบที ่2 ปีงบประมาณ 2564 จงัหวดัสตูล  



กรอบการน าเสนอ 
1. ข้อมูลทั่วไป 
2. Function based (ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย) 
            SP สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด 
            SP สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
            SP สาขามะเร็ง 
            SP สาขาพัฒนาบริการดูแลระยะกลาง (IMC) 
            SP สาขาทารกแรกเกิด 
3. 5 โรค 5 ระบบ 5 สนับสนุน 
            STROKE 
            SEPSIS 
            CKD 
4. New Normal รพ.สตูล 
5. การด าเนินงาน Vaccine COVID-19           



ข้อมูลพื้นฐาน 

อ.ทุ่งหว้า 
อ.มะนัง 

อ.ละง ู

 
 

อ.ควนกาหลง 

    อ.ควนโดน อ.ท่าแพ 

      อ.เมือง 

โรงพยาบาลสตูล  โรงพยาบาลทัว่ไป (ระดับ S) ขนาดเตียง : 186 เตียง 

รพ. ตรัง  
ระยะทาง 144 กม. 

รพ. หาดใหญ่ 
รพ. มอ 

ระยะทาง 97 กม. 

ไกลสุด : รพ.ทุ่งหว้า 76 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. 10 นาที  

ใกล้สุด : รพ.ควนโดน  21 กม. ใช้เวลาเดินทาง  26 นาท ี

รพ.เครือข่าย ขนาด (แห่ง) 

F1 60 เตียง (1 แห่ง) 

F2 30 เตียง (5 แห่ง) 

ระบบบริการปฐมภูมิ        59 แห่ง 

ประชากรทั้งจังหวัด 378,114  คน (ฐานข้อมูล HDC 31 ธ.ค. 63) 

ข้าราชการ (6.29%) 

ประกันสังคม (7.59%) UC (85.07%) 

อื่นๆ (1.04%) 

สิทธิการรักษา 



อัตราก าลัง โรงพยาบาลสตูล 
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เภสั กร

ทันตแพทย 

แพทย  (รวมใ  ทุน ป  1)

เจ้าหน้าที่ทั้งหมด  875 คน  (ข้อมูล ณ 1 มิ.ย. 64)

(499) 

(287) 

(22) 

(55) 

(12) 

บุคลากร ขั้นสูง ขั้นต่ า ปฏิบัติงานจริง % เทียบ FTE 

แพทย ์ 72 56 43 59% 

ทันตแพทย์ 12 10 12 100% 

เภสัชกร 25 21 22 88% 

พยาบาล 315 252 287 91% 

รวม 424 339 376 88.68% 

อัตราก าลังบุคลากรทางการแพทย์  จ าแนกตาม FTE



แพทย์ 
อัตราก าลัง

มีจริง 
แพทย์ศึกษาต่อจบ 

2564 2565 2566 2567 2568 
  อายุรแพทย์ 2 1 1 1 2 
  ศัลยแพทย์ 5 1 1 1 
  สูต-ินรีแพทย์ 5 1 1 
  กุมารแพทย์ 4 1 1 1 
  ออร์โธปิดิกส์ 3 1 1 2 
  จักษุวิทยา 2 1 
  โสต ศอ นาสิก 4 
  วิสัญญีแพทย ์ 2 1 1 
  รังสีแพทย์ 4 

  เวชศาสตร์ครอบครัว 2 2 

  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 1 1 1 
  เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู 2 

แผนอัตราก าลังแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลสตูล 

แพทย์ 
อัตราก าลัง

มีจริง 
แพทย์ศึกษาต่อจบ 

2564 2565 2566 2567 2568 
  neuro (Med) 1 1 
  nephrology 0 1 
  อายุรกรรม GI 1 
  neurosurgery 0 1 
  urology 0 1 1 
  plastic surgery 0 1 
  เวชศาสตร์ป้องกัน 1 

  จิตแพทย/์จิตเวชเด็ก 1 1/1 1 
  แพทย์ทั่วไป 3 

  แพทย์ใช้ทุน ป1ี 12 

รวม 55 9 7 7 10 1 



ข้อมูลสถิติพื้นฐาน 
โรงพยาบาลสตูล 
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(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

186 เตียง 

วันนอนเฉลี่ย/เดือน 
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Sum Adj.RW (ยกเว้น NB + NL) 

(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

CMI (ยกเว้น NB + NL) เกณฑ์ : 1.2 

(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

(CMI รวมทุกสิทธิ์ 1.232) 

Sum Adj.RW 
 รวมทุกสิทธิ์ 12,490.94 

ค่า CMI และ Sum AdjRW 
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การรับ – ส่งต่อผู้ป่วย (Refer in - Refer Out) 



อันดับโรคผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยใน 

ล าดับ โรค ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 Diabetes mellitus   3,040        3,124        2,880  

2 Essential (primary) hypertension  3,609        3,540        3,197  

3 Dyspepsia  4,746        4,616        3,207  

4 Acute nasopharyngitis 7,176       4,621        3,224  

5 Asthma 1,788       1,476        1,171  

อันดับโรคผู้ป่วยนอก (OPD) ที่มารับบริการที่ รพ.สตูล 

อันดับโรคผู้ป่วยใน (IPD) ที่มารับบริการที่ รพ.สตูล 

ล าดับ โรค ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 Pneumonia 707 597 402 

2 Intracranial injury 425 414 287 

3 Diarrhea 824 520 265 

4 Senile cataract 585 467 244 

5 Acute appendicitis 348 396 222 
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(171 ราย) 

อัตราตาย (ราย/1,000 ผู้ป่วยใน) 

(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

อัตราป่วยตายของผู้ป่วยใน 

อันดับโรคผู้ป่วยเสียชีวิต 

โรค จ านวน (ราย) 

1. Pneumonia 23 

2. Stroke 20 

3. Malignant neoplasm 
 (Lung, Colon, Breast) 

14 

4. Acute myocardial infarction 10 

5. COPD 8 



ผลการด าเนินงาน 
SERVICE  PLAN 



ประเด็นการน าเสนอ 

1. Function based (ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย) 
            SP สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด 
            SP สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
            SP สาขามะเร็ง 
            SP สาขาพัฒนาบริการดูแลระยะกลาง (IMC) 
            SP สาขาทารกแรกเกิด 
2. 5 โรค 5 ระบบ 5 สนับสนุน 
            STROKE 
            SEPSIS 
            CKD 



Service Plan 
สาขา STEMI 



อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
เกณฑ์ : ไม่เกิน 26 : 100,000 ประชากร 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 

เกณฑ์ : ≤ ร้อยละ 9 
(1/21) 

(0/10) 

(1/15) 

(0/3) (0/2) (0/4) 

(1/3) 

สาขา STEMI 

(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

(ต.ค.63 – มี.ค.64) ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 

เสีย ีวิต จ านวน 3 ราย จากทั้งหมด 58 case  
ซึ งทั้ง 3 รายมีอาการ Severe cases  
โดยเสีย ีวิต ที  ER ระหว่างรอส่งต่อ  
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ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 

ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 

เกณฑ์ :  >ร้อยละ 50 

(6/21) 

(2/2) 

(5/8) 

(4/15) 

(3/4) 

(0/3) 

(0/3) 

สาขา STEMI 

(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

 



การให้ยา SK และท า PCI ในผู้ป่วย STEMI 
จ านวนผู้ป่วยท า Echo ที่ รพ.สตูล 

ปีงบ 2562 
(64 ราย) 

ปีงบ 2563 
(49 ราย) 

ปีงบ 2564 

เดือน 
จ านวน 
(ราย) 

เดือน 
จ านวน 
(ราย) 

ยังไม่มีการท า 
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
Covid - 19 ก.พ.62 17 ธ.ค.62 17 

มี.ค.62 27 ก.ค.63 17 

ก.ค.62 20 ส.ค.63 15 

สาขา STEMI 
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สรุปปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
   
  1. ประ าสัมพันธ ให ความรู เรื องโรคหัวใจ 
  2. ใ  ระบบ Fast Track ACS ในแต่ละ รพ. 
 
   
3. ประ าสัมพันธ  Basic Life support และ    
การเข าถึง 1669 ตามแหล่ง ุม น โรงเรียน       
และสนามกีฬา 
  4. ระบบการดูแลผู ป่วย Fast track STEMI 
  5. ระบบการส่งต่อมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

อัตราผู้ป่วย STEMI Level 1- 2 มาด้วย EMS 

(ต.ค.63 – เม.ย.64) 

(12/42) 

(8/38) 

(16/49) 

(11/25) 

รพ.สตูล รพ.มอ. รพ.กรุงเทพ-หาดใหญ่ 



Service Plan 
สาขา TRAUMA 



อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง          
ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1  (ทั้งที่ ER และ Admit)   

อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และ มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที 

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

อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1  
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เกณฑ์ : ≥ ร้อยละ 60 

เกณฑ์ : < ร้อยละ 12 เกณฑ์ : ≥ ร้อยละ 80 

เกณฑ์ : ≤ ร้อยละ 30 

สาขา TRAUMA 

 

 

 

 



อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1  
ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 

  

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยจากการบาดเจ็บที่มีค่า PS มากกว่า 0.5 
 ใน รพ. ระดับ A, S, M1 

ปีงบ 2562 
0 %  (0/1) 
ไม่ผ่านเกณฑ  

ปีงบ 2563 
100%  (1/1) 

ผ่านเกณฑ์ (22 คะแนน) 

ปีงบ 2564 (ธ.ค. 63) 
100%  (1/1) 

ผ่านเกณฑ์ (22 คะแนน) 

สาขา TRAUMA 

              
     ปีงบ 2564 (ต.ค.63 – มี.ค. 64)  = 0.21 
 

เกณฑ์ : ≥ ร้อยละ 80 (ไม่ต่ ากว่า 20 คะแนน)        เกณฑ์ : < ร้อยละ 4  

หมายเหตุ : ตัว ี้วัดนี้เริ มเก็บป แรก 

 
 



สรุปปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

   สถานการณ์ 
 
1. สถานการณ  COVID-19 ส่งผลให ผู รับบริการลดลง ร อยละ 13  
2. Negative Pressure ER  1 ห อง  



Service Plan 
สาขา CANCER 
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ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา 
ด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์  

เกณฑ์ : ≥ ร้อยละ 70 เกณฑ์ : ≥ ร้อยละ 70 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา 
ด้วยเคมีบ าบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์   

สาขา CANCER 

(ต.ค.63 – เม.ย.64) (ต.ค.63 – เม.ย.64) 

  



ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ์

ปีงบ Refer รพ. จ านวน  
(ผู้ป่วย Refer) 

จ านวน  
(ผู้ป่วยรังสีรักษา) 

ผลการประเมิน 

ปี 2561 รพ. หาดใหญ ่ 15 7 ผ่านเกณฑ  100% 

ปี 2562 รพ. หาดใหญ ่ 18 11 ผ่านเกณฑ  100% 

ปี 2563 รพ. หาดใหญ่  20 8 ผ่านเกณฑ  100% 

รพ. สงขลานครินทร  9 9 

ปี 2564 
(ต.ค.63 – เม.ย.64) 

รพ. สงขลานครินทร  
 

5 5 ผ่านเกณฑ  100% 
 

สาขา CANCER 

 



สาขา CANCER 

SP / มาตรการ  CANCER 

Screening/ alert - ตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส ในประ า นกลุ่มเป้าหมาย 
- เตรียมห อง อุปกรณ เครื องมือ ส าหรับตรวจมะเร็งปากมดลูก
(HPV) 

Self health care /HL - ให ความรู เกี ยวกับโรคมะเร็งและการปฏิบัตติวัผ่านวทิยุ         
สื อต่าง  จัดบอร ดให ความรู  

Active health service for risk 
group 

- ญาติสายตรงผู ป่วยมะเร็งล าไส จะนัดมาตรวจส่องกล อง 
- ญาติสายตรงมะเร็งเต านม อายุ>30ป จะนัดท า
Mammogram 

Special/Emergency /critical care / 
EMS ( รพช, รพ node , รพ แม่ข่าย) 

- มีระบบการดแูลและส่งตอ่ตามศกัยภาพของสถานบรกิาร 
- มีระบบ Consult ผ่านทาง Line  

ระบบสนับสนุน ( SP board / HR / IM) มีทีมสหวิ า ีพ เ ่น แพทย  พยาบาลวิ า ีพ เภสั กร           
นักโภ นาการ และกายภาพร่วมดูแล 

Specific service    - ผู ป่วยสามารถรักษาด วยการผ่าตดัได ทกุวัน 
  - มีคิวด่วนกรณีผู ปว่ยให ยาเคมบี าบดั (OPD) 

ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง Stage 1,2 การด าเนินงาน SEAMLESS REFER  

(ต.ค.63 – เม.ย.64) 

เกณฑ์ : ร้อยละ 70 

 



 ปัญหา/อุปสรรค 

1. การใ  โปรแกรม TCB ในการลงทะเบียนและ TCB + กับผู ป่วย
ที  Refer (ขาดผู รับผิด อบหลกั) 
2. ไม่สามารถลงข อมลู Real time ได  

  
 
1. แจ งผู บริหารทราบการท างาน  Cancer Anywhere 
2. ติดตั้งโปรแกรม Cancer  Anywhere  ทุกจุดที มผีู ป่วยมะเร็ง 
3. จัดสอนการลงข อมลูโปรแกรม TCB + แก่เจ าหน าที ( แพทย  , 
พยาบาล) ทุกจุดที มีผู ป่วยมะเร็ง 
4. แจ งองค แพทย เรื อง Cancer Anywhere และการลงข อมลู
โปรแกรม TCB +  

ขั้นตอนการท างาน 

สรุปปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

ผลการด าเนินงาน CANCER ANYWHERE  รพ.สตูล 

(88.93%) 

(11.07%) 

ข้อมูล ณ  31 พ.ค. 64 



Service Plan 
สาขา  

INTERMEDIATE CARE 



ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ให้การบริบาลฟืน้สภาพระยะ
กลางแบบ Intermediate ward ในโรงพยาบาลระดับ M และ F        

(เกณฑ์ : ร้อยละ 40)   
ผลการด าเนินงานปีงบ 2564 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 85.7 

ผลการด าเนินงาน 

รพ. ระดับ จ านวนเตียง Intermediate 

รพ.สตูล S 4 

รพ.ควนโดน F2 2 

รพ.ควนกาหลง F2 2 

รพ.ท่าแพ F2 7 

รพ.ละงู F1 2 

รพ.ทุ่งหว า F2 2 

รพ.มะนัง F2 2 

ผ่านเกณฑ์  100% 

สาขา INTERMEDIATE CARE 

โรงพยาบาลท่าแพ เปิดให้บริการ  
IMC ward จ านวน 7 เตียง  



87.5
82.35 81.25

0

20

40

60

80

100

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ร้อยละผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury  
ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment 

ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 

(ต.ค.63 – พ.ค.64) 

สาขา INTERMEDIATE CARE 
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ผู้ป่วยที่ได้รับการ Refer back for IMC แยกรายอ าเภอ 

สาขา INTERMEDIATE CARE 
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สรุปปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 

   ปัญหา/อุปสรรค 

ขาดนักกิจกรรมบ าบัดในโรงพยาบาลที เปิด IMC ward 

โอกาสการพัฒนา 

พัฒนาระบบการส่งต่อข อมูลแบบ  
Two way communication 

จุดแข็งในการด าเนินงาน 

1. มีการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ จ.สตูล 
2. เปิดบริการศูนย  CBR 5 อ าเภอได แก่ ท่าแพ ละงู            
ควนโดน มะนัง สตูล 

เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยจนถึงชุมชน  เพิ่มการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
 โดยการให้บริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน  

(Community based rehabilitation) 

พัฒนาการให้บริการกายภาพบ าบัดเชิงรุกในชุมชน 



Service Plan 
สาขา Newborn 



อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน   (ข้อมูล HDC) 

ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – เม.ย.64) 

(3/1,406) (0/24) (0/15) 
(1/136) 

(0/30) (0/32) 

(1/18) 

(ต.ค.63 – เม.ย.64) 

สาขา Newborn 

เกณฑ์ : < 3.6 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 

 



สรุปปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

 ปัญหา/อุปสรรค 

1. ทารกคลอดก่อนก าหนด และทารก
ผิดปกติแต่ก าเนิด  
2. ความเ ื อในพื้นที  แม จะทราบผล
ตรวจวินิจฉัยถึงความผิดปกติ แต่ไม่
ยินยอมยุติการตั้งครรภ  

ข้อเสนอแนะ 

บูรณาการร่วมกับสูติกรรม     
เพื อยับยั้งการคลอดก่อน

ก าหนดอย่างเป็นระบบในทุก
พื้นที ของจังหวัดสตูล 

เยี่ยมทารกคลอดก่อนก าหนดที่มี home O2 

ร่วมฟื้นฟูการฟื้นคืนชีพกับ รพช. ทุกแห่ง 
ทีม 1669 ออกรับทารกคลอดก่อนก าหนด 

ที่เกาะหลีเป๊ะพร้อมทัพเรือหลวง 



Service Plan 
สาขา STROKE 
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ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – เม.ย.64)
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ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – เม.ย.64)
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อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60 –I62) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60 –I69) 
เกณฑ์ : ร้อยละ 7 

เกณฑ์ : ร้อยละ 25 เกณฑ์ : ร้อยละ 5 

ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – เม.ย.64) 

สาขา STROKE 

(ต.ค.63 – เม.ย.64) 

(15/214) 

(3/72) 

(1/72) 
(0/37) (1/101) 

(1/42) 

(2/34) 
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ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ / อุดตันระยะเฉียบพลัน ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม.                                   
ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลอืดทางหลอดเลอืดด า ภายใน 60 นาที (door to needle time) 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการ ไม่เกิน 72 ชม. ได้รับการรักษาใน Stroke Unit  

เกณฑ์ : ≥ ร้อยละ 40 

(ต.ค.63 – เม.ย.64) 

เกณฑ์ : ≥ ร้อยละ 50 

สาขา STROKE 
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ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – เม.ย.64) 

 

 



ตัวชี้วัด ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 
ปีงบ 2564  

(ต.ค.63 – เม.ย.64) 

1. ร อยละของผู ป่วยที มาด วยระบบ EMS (  fast track  ) 22.9 21.26 23.01 

2. จ านวนผู ป่วยที ได รับยา rt-PA 32 54 28 

3. จ านวนผู ป่วยได รับยา rt-PA ที  รพ ละงู - - 7 

จุดแข็งการด าเนินงาน 

  1. Stroke unit ผ่านการรับรองคุณภาพ 
  2. มีแพทย และพยาบาลเฉพาะทาง         
ด านอายุรกรรมประสาท 
  3. มีความพร อมในการรับผู ป่วยที ส่งต่อ
จาก รพ . ผ่านการประสานงานของศูนย 
ส่งต่อ 
  4. มีการทบทวนเมื อเกิดอุบัติการณ   
ทบทวนระบบ เพื อพัฒนาอย่างต่อเนื อง 
 
    

  ปัญหา/อุปสรรค 
  1. ลักษณะภูมิศาสตร เป็นเกาะ ส่งผลต่อ
การเดินทางมารักษา 
  2. ผู ป่วยมีโรคประจ าตัว ขาดนัดและ
ทานยาไม่ต่อเนื อง 
  3. การประ าสัมพันธ สัญญาณเตือน 
Stroke ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที  
  4. มีการใ  ระบบการแพทย ฉุกเฉินน อย 
  5. สถานการณ โควิด มีผลกระทบต่อการ
ดูแลรักษา 
    

 โอกาสการพัฒนา 

    1. การบูรณาการดูแล
ผู ป่วยแบบครบวงจร     
(HHC-IMC) 
    2. รณรงค การเข าถึง 
STROKE FAST TRACK 
และระบบการแพทย 
ฉุกเฉิน 
 
      

   
 
 
 
 
    1. door to needle time ท าได ดี
มากจากการประสานงาน refer และการ
รับผู ป่วยที  ER  
    2. พัฒนา รพ. ละงู เป็น node และมี
การฉีด rt-PA  
    3. Stroke unit ผ่านเกณฑ  และมีแผน
ประเมิน SSCC ในป  2565 
    4. ค าแนะน าความรู เกี ยวกับความเสี ยง 
อาการของโรคโดยผู นา ุม น ผู น าศาสนา 
และกลุ่ม NCD  
    5. พัฒนาเ ื อมโยงกับระบบ 3 หมอ 

สรุปปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

ข้อชืน่ชม 



Service Plan 
สาขา SEPSIS 



อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired  (ข้อมูล HDC) 

ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – เม.ย.64) 

เกณฑ์ : ร้อยละ 26 

(75/169) 

(2/11) 

(0/1) 

สาขา SEPSIS 

(ต.ค.63 – เม.ย.64) 

(1/11) 

(2/11) (2/11) 
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อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย)                    
≥ ร้อยละ 90 หรือร้อยละการได้รับ Antibiotic (onset to needle time) ภายใน 1 ชั่วโมง 

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

ร้อยละการได้รับสารน้ าอย่างน้อย 1,500 cc ใน 1  ชั่วโมง หลังการ
วินิจฉัย severe sepsis/septic shock  (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) 

เกณฑ์ : ≥ ร้อยละ 30 

เกณฑ์ : ≥ ร้อยละ 90 

เกณฑ์ : < ร้อยละ 30 

เกณฑ์ : ≥ ร้อยละ 90 

สาขา SEPSIS 
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(ต.ค.63 – มี.ค.64) (ต.ค.63 – มี.ค.64) 

 

 

 

 



สรุปปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

   
 
 
 
 
     
 
 
   

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ โอกาสในการพัฒนา 

ปัญหา/อุปสรรค 

          ภาพรวมอัตราตายไม่ผ่านเกณฑ เนื องจาก  
                 Delay Diagnosis/ Delay Refer 

ข้อเสนอแนะ 
    1. คืนข อมูลกลับให  รพ . เน น รพ . ละงู และควนกาหลง 
    2. ทบทวน Case dead conference ทุก 3 เดือน  
    3. น า Guideline Sepsis สู่การปฏิบัติใน รพ . ให เข มข นข้ึน 
    4. Nosocomial infection ใน รพ.จังหวัด ต อง Early 
Diagnosis (Warning Sign) (ฝ่ายการพยาบาล รพ.สตูล ด าเนินการ
แล ว) 

พัฒนาระบบการดูแล
ผู ป่วยตาม Guideline 

Sepsis ระดับ 2-3        
สู่โรงพยาบาล ุม น 

1. ระบบ Fast tract sepsis 
2. Early Diagnosis/ Early Refer 
3. Good Process 

จ านวนผู้ป่วย SEPSIS จ าแนก รพ.สตูล  และ REFER จาก รพช. 

(203) 

(76) (51) 

(31) 

(82) 

(279) 



Service Plan 
สาขา CKD 



59.31 59.74 60.91

66.52
63.9

65.5566.33 65.45 65.53

55

60

65

70

จ.สตูล เขต 12 ประเทศ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR< 5 ml/min/1.73m2/yr   (ข้อมูล HDC) เกณฑ์ : ≥ ร้อยละ 66 

สาขา CKD 

(ต.ค.63 – เม.ย.64) 

ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – เม.ย.64) 

เกณฑ์ : ≥ ร้อยละ 66 

 



ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรงั  (ข้อมูล HDC) 

เกณฑ์ : ≥ ร้อยละ 80 

เกณฑ์ : ≥ ร้อยละ 80 

สาขา CKD 

ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – เม.ย.64) 

(ต.ค.63 – เม.ย.64) 

 



สรุปปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

 ปัญหา/อุปสรรค 

  1. ไม่มีอายุรแพทย โรคไต 
  2. ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางการดูแลและส่งต่อผู ป่วยตามระยะของโรคได  100 %      
     ในผู ป่วย CKD5 เพื อรับค าปรึกษาด านการบ าบัดทดแทนไต 
  3. มีคิวรอคอย HD = 34 ราย 
  4. ระยะเวลารอคอย  Vasscular  access นานกว่า 6 เดือน   
  5. ไม่สามารถลงคัดกรองในพื้นที  รพสต. ได ,ผู ป่วยขาดนัด,ผู สูงอายุ ติดบ าน ติดเตียง 
เนื องจากสถานการณ  Covid 

   
   
 
  1. มี ่องทางการติดต่อสื อสาร ระหว่างแม่+ลูกข่าย 
  2. มีการประ ุมติดตามผลการด าเนินของเครือข่าย 
  3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือขา่ย จาก 
ปส .,ปกส และ กา าด จ.สตูล ในการจัดกิจกรรม
วันไตโลก 
  4. รพ .ท่าแพ ผลงานการคัดกรอง 81% เนื องจาก
มีการเ ื อมโยงบริการ 3 หมอ ร่วมกับ team NCD 
และพัฒนารูปแบบการด าเนนิการคัดกรองในผู ป่วย
กลุ่มเสี ยง 
  5. รพ .ทุ่งหว า ให ความรู และสาธิตการท าอาหาร
เฉพาะโรค 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ข้อเสนอแนะ 

1. พัฒนารูปแบบการบูรณาการการท างานระหว่าง CKD NCD & Palliative  
2. ผลักดันการจัดตั้ง VA.center  
3. ก าหนด career path ที  ัดเจนของกลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษใน รพ  



กิจกรรมการด าเนินงาน  
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้  

ร่วมกับภาคีเครือข่าย เหล่ากาชาด จ.สตูล, พมจ., อบต,และ รพสต.  
เนื่องจากผู้ป่วยมีฐานะยากจน ไม่สามารถสร้างห้องล้างไตได้ 

ประชุมวิเคราะห์และวางแผนพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
(1 มี.ค. 64) 

ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบบริการด้านโรคไต 
และการบ าบัดทดแทนไต  ผ่านระบบ  

Zoom Meeting (29 เม.ย. 64) Hemo Care  ในสถานการณ์การระบาด Covid 2019 

ข้อจ ากัด 
1. No  neg. room 
2. No CRRT  
การบริหารจัดการ 
1. เครื่องมือในการประเมินและคัดกรองของ
สมาคมโรคไต+ Time line ผู้ป่วย/ผู้ดูแล 
2. Zoning 
3. Team 



กิจกรรมการด าเนินงาน  

PD Careในสถานการณ์การระบาด Covid 2019 

ข้อจ ากัด 
     1. PD Center  ให บริการครอบคลุมทุกอ าเภอ ในจังหวัดสตูล  การเดินทางไม่
สะดวก  ไม่มีรถประจ าทาง ผู ป่วยเสี ยงต่อการติดเ ื้อ ส่วนผู ดูแลเสี ยงต่อการน าเ ื้อ
กลับไปฝากผู ป่วย 
การบริหารจัดการ 
     1. Closed  F/U  PD  Clinic   ( one  stop  service) 
     2. ติดต่อสื อสารโดย group. line 

CKD Clinic รพช.ทุ่งหว้า ให้ความรู้และสาธิตการท าอาหารเฉพาะ
โรคส าหรับผู้ป่วยในวันที่มีคลินิกโดยนักโภชนาการ 

กิจกรรมวันไตโลก (24 มี.ค. 64) 



Service Plan 
สาขา NCD 



ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้    (ข้อมูล HDC) 

ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – เม.ย.64) 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ (ข้อมูล HDC) 
เกณฑ์ : ≥ ร้อยละ 50 

เกณฑ์ : ≥ ร้อยละ 40 

สาขา NCD 

(ต.ค.63 – เม.ย.64) 

(ต.ค.63 – เม.ย.64) ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – เม.ย.64) 

 

 



ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ 
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  (ข้อมูล HDC) 

ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – เม.ย.64) 

เกณฑ์ : ≥ ร้อยละ 80 

สาขา NCD 

(ต.ค.63 – เม.ย.64) 
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สรุปปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

 ปัญหา/อุปสรรค 

  1. สถานการณ  Covid 19 ส่งผลกระทบ  
ดังนี ้
       - ผู ป่วยขาดนัด 
       - ขาดการติดตาม Lab 
       - การประเมินความดันโลหิต 
       - ไม่ได รับ Chack up 
  2. พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ 3 in 1 
    

 
 
 
 
  1. ด าเนินการการเคลียร ฐานประ ากร  ปลายป 
งบประมาณ 
  2. คืนข อมูลให  พื้นที / ุม น เพื อติดตามผู ป่วย
ร่วมกัน  
  3. เพิ มการติดตาม HbA1C เป็น 2 ครั้ง /ป  
  4. การให สุขศึกษารายกลุ่ม รายกรณี  
  5. ปรับระบบบริการ โดยเพิ มวันให บริการใน         
รพ.ท่าแพ  
  6. อสม. วัด BP ผู ป่วยที ติดบ าน ติดเตียง         
และส่งข อมูลให  รพ.สต /รพ  
  7. รณรงค  การตรวจเลือด check up  ที  รพ.สต. 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 

  1. ปรับปรุงระบบฐานข อมูลให สอดคล องกับ
โปรแกรม HDC 
 2. มีคณะท างานเคลียร ฐานข อมูลทุกไตรมาส  
 3. วิเคราะห ข อมูลผู ป่วย NCD 



Service Plan 

สาขา แม่และเด็ก 



ผลการด าเนินงาน PRETERM 

ผลการด าเนินงาน ปีงบ 2563 
ปีงบ 2564 

(ต.ค. 63 – เม.ย.64) 

1. Case  Previous preterm  40 ราย 14 ราย 

2. วัดความยาวปากมดลูก ( Cervical  length )  38 ราย 12 ราย 

3.  ให ยาฉีดป้องกันการคลอดก่อนก าหนด (Proluton )  40 ราย 13 ราย 

4.  คลอดก่อนก าหนด  2 ราย  8 ราย 

5.  คลอดครบก าหนด  18 ราย 21 ราย 

6.  ยังไม่คลอด  20 ราย 5 ราย 

การส่งเสริม 

APPLICATION  9 ย่าง APPLICATION ของขวัญ 
ให ความรู แก่ผู ตั้งครรภ  ให ความรู แก่ผู ตั้งครรภ ที  รพ.สต. 

(เน นแม่วัย Teen) 

รพ.สตูล ใช้ยา Proluton  
ในการป้องกันการคลอดก่อนก าหนด 

 รพ.สตูล เป็นตัวแทนน าร่อง 
การใช้ Program  save  mom 

ของกรมอนามัย 

สาขา Obsterics 



    กระบวนการในการสร้าง Health leteracy 

ส่งเสริมการใช้ Application 
9 ย่างเพ่ือสร้างลูก 

1 กิจกรรมกลุ่มตั้งครรภ์ปลอดภัย 
ในวัยรุ่น 

2 

ออกก าลังกายมณีเวชในหญิง
ตั้งครรภ์โดยแพทย์แผนไทย 

3 

Message take home   
ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว ที่มารับบริการ ร่วมกับ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานในทุกคลินิก ANC ของจังหวัดสตูล 

4 

สาขา Obsterics 
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อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด (ข้อมูล HDC) 

ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – ธ.ค.63) 

เกณฑ์ : ร้อยละ 0 

อัตราการคลอดก่อนก าหนด อายุครรภ์   น้อยกว่า 37 สัปดาห์   
เกณฑ์ : ลดลงร้อยละ 10 

(0/22) (0/3) 

เกณฑ์ : ลดลงร้อยละ 10 

ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – ธ.ค.63) 

สาขา Obsterics 

หนา้นีย้งัไมมี่ขอ้มลู 



การตายของมารดาไทย    อัตราส่วนการตายมารดา 
 (ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 

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

อ าเภอ 

การตายของมารดาไทย / แสนเกิดมีชีพ 

ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
2564 

(1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64) 

ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน 

เมืองสตูล 2 ราย 2 ราย 0 1 ราย 

ควนโดน 1 ราย 0 1 ราย 0 

ควนกาหลง 0 0 1 ราย 0 

ท่าแพ 0 0 0 0 

ละงู 0 0 1 ราย 0 

ทุ่งหว้า 0 0 0 0 

มะนัง 0 0 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 81.19 

ต่อแสนเกิดมีชีพ 

81.39 

ต่อแสนเกิดมีชีพ 

84.47 

ต่อแสนเกิดมีชีพ 

72.25 

ต่อแสนเกิดมีชีพ 

อ าเภอ 

ปีงบประมาณ 

2563 
2564 

1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64 

จ านวนมารดาคลอด จ านวนมารดาคลอด 

เมืองสตูล 2,739 1,193 

ควนโดน 87 25 

ควนกาหลง 148 52 

ท่าแพ 93 21 

ละงู 300 149 

ทุ่งหว้า 121 42 

มะนัง 81 38 

ภาพรวมจังหวัด 3,569 1,520 

สาขา Obsterics 



สรุปปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

 ปัญหา/อุปสรรค 

1. Early Preterm เจอในกลุ่ม No ANC  
2. พบการต้ังครรภ ในกลุ่มติดยาเสพติด 
เพิ มขึ้น และฝากครรภ   า  
3. กลุ่มวัยเจริญพันธ ที มีโรค NCD ร่วม 
ไม่ได รับการเตรียมความพร อมก่อนการ
ตั้งครรภ  

 
 
 
 
1. มีการน าเข ายา Uterotonic drug ใหม่มาใ   
(Duratocin)  
2. รณรงค  Early + ขับเคลื อนมหัศจรรย  1000 
วันที ต่อเนื อง  
3. คัดกรองสารเสพติดในหญิงต้ังครรภ รายใหม่ + 
ดูแลร่วมกับทีมจิตเว สารเสพติด 
4. เปิดบริการคลินิกวางอแผนครอบครัวในกลุ่ม 
NCD / Teenage 
5. ใ  ระบบ Tele- Nursing 
 

โอกาสการพัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 

ส่งเสริม ให ความรู การเตรียมความพร อม 
ก่อนการตั้งครรภ ใน ุม น 



Service Plan 
สาขา กัญชาทางการแพทย์ 



สาขา กัญชาทางการแพทย์ 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับยา/สารสกัดกัญชา ระดับเขต 12  

ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – เม.ย.64) (ข้อมูล : โปรแกรม C-MOPH) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับยา/สารสกัดกัญชาในคลินิกทั้งแผนปัจจุบนัและแพทย์แผนไทย จังหวัดสตูล  
ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – เม.ย.64) 

(1/4) 

(20/29) 
(142/154) 

(0/22) 



สาขา กัญชาทางการแพทย์ 

สถานบริการที่เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์  
แบบบูรณาการ 

โรงพยาบาลสตูล          วันพุธ สัปดาห ที  2 และ 4 ของเดือน           
                              เวลา 13.00 - 16.30 น.  
โรงพยาบาลละงู          วันจันทร  สัปดาห ที  2 และ 4 ของเดือน    
                              เวลา 13.00-16.30 น.  
โรงพยาบาลทุ่งหว้า       วันอังคาร สัปดาห ที  1 ของเดือน             
                              เวลา 13.00-16.30 น.  
โรงพยาบาลควนกาหลง  วันพุธ สัปดาห ที  2 ของเดือน               
                               เวลา 13.00-16.30 น.  

ปริมาณยา/สารสกัดกัญชาแผนปัจจุบันที่สั่งใช้ในคลินิก  จังหวัดสตูล  

ปริมาณยา/สารสกัดกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและยาแผนไทยที่มี 
กัญชาปรุงผสมท่ีสั่งใช้ในคลินิก  จังหวัดสตูล  



สาขา กัญชาทางการแพทย์ 

จ านวนผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การรักษา(ร้อยละ) 

จ านวนผู้รับบริการคลินิกกัญชาจ าแนกรายอาการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดสตูล 

กลุ่มโรคอื่นๆ 
โรคที่น่าจะได้ประโยชน์ 
ในการควบคุมอาการ 

กลุ่มโรคที่ได้รับประโยชน์ 



สาขา กัญชาทางการแพทย์ 

อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในผู้มารับบริการ  
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดสตูล 

ผลการรักษาของคลินิกแผนปัจจุบัน ผลการรักษาของคลินิกแพทย์แผนไทย 

อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในผู้มารับบริการของคลินิกแพทย์แผนไทย 



 
 
 
 
 

สรุปปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

บทบาทของ Cannabis ในผู้ป่วยกลุ่ม IMC และ Palliative Care 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ก าหนดโรค/กลุ่มอาการที อาจจะได ประโย น  
2. ให ความรู ทีมบุคลากร 
3. ทีมบุคลากรค นหาเคส 
4. ทีมกัญ าเข าไปให การดูแล 
5. เพิ มการอบรมเจ าหน าที ที เกี ยวข อง 



สรุปปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

 ปัญหา/อุปสรรค 

    1. ก าลังคนในคณะท างานของคลินิก 
และระยะเวลาที ใ  ค่อนข างนาน ท าให ต อง
จ ากัดจ านวนผู ป่วยที มารับบริการต่อวัน 
ส่งผลให เกิดความล่า  าในบางวันที มีผู ป่วย
มารับบริการที คลินิกจ านวนมาก 
    
    2. ยาไม่เพียงพอต่อปริมาณของผู ป่วย
ที มารับบริการ เนื องจากมีปัญหาจากแหล่ง
ผลิตยาสูตร THC:CBD (1:1) ที หยุดผลิตยา
 ั วคราว ท าให ผู ป่วยบางรายต องรอยา หรือ
ในบางรายนั้นแพทย อาจมีการพิจารณาให 
ปรับเปลี ยนสูตรยา 

 ข้อเสนอแนะ/การพัฒนา 

พัฒนาระบบการให บริการแก่ผู ป่วยที นอนโรงพยาบาลและการประสานงานของคณะท างาน  
การพัฒนาระบบการให บริการแก่ผู ป่วยที นอนโรงพยาบาลและการประสานงานของคณะท างาน  
การพัฒนาระบบส่งต่อข อมูลของคนไข ระหว่างคลินิกแผนปัจจุบันและคลินิกแพทย แผนไทย และ
คลินิกที ดูแลผู ป่วยกลุ่ม IMC  และ Palliative care  
วางแผนพัฒนาระบบงานการส่งต่อข อมูลของผู ป่วยและการรับปรึกษาเคสระหว่างโรงพยาบาล 
รวบรวมข อมูลเพิ มเติมเกี ยวกับจ านวนผู ป่วย การเข าถึงยา และผลการรักษาในผู ป่วยกลุ่ม IMC       
และ Palliative care ที มารับบริการภายในคลินิก เพื อติดตามผลการรักษาในผู ป่วยกลุ่มดังกล่าว 
เพิ มอัตราก าลังของคณะท างานภายในคลินิก และอบรมเพิ มทักษะเกี ยวกับกัญ าทางการแพทย ให แก่
บุคลากรในโรงพยาบาล 
เพิ มการประ าสัมพันธ เกี ยวกับข อมูลของยา กลุ่มโรค และข อมูลอื น ที เกี ยวข องให แก่บุคลากรและ
ประ า นทั วไป  

ปัจจัยความส าเร็จ 

ทีมสหวิ า ีพมีความร่วมมือ ่วยเหลือกันในการท างาน  
ท าให การด าเนินงานเกิดขึ้นได  

อย่างรวดเร็วและเป็นไปได ด วยด ี



Service Plan 

สาขา ODS 



สาขา  ODS 

ผลการด าเนินงาน ODS ปีงบประมาณ 2561 - 2564 (ต.ค.63 – มี.ค.64) 
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สาขา  ODS 

คุณภาพงานบริการ  

ความพึงพอใจ  
(เกณฑ์ : >ร้อยละ 90) 

ปี 2562  
(90.02%) 

ปี 2563  
(91.92%) 

ปี 2564 
(91.43%) 

Tele - Medicine 

POST Discharge Surveillance 

  Consult ผ่าน Video call ในรายมีปัญหา  

  ประสานงานระหว่าง ODS term และ รพ./รพสต. 

  มี Guide line ในการรักษา  

Post op Complication = 0 

New Normal  VS ODS Model 

70% Case ที่ไม่สามารถท า ODS ได้ 

เพิ่มความมั่นใจให้ Care giver 

ลดระยะเวลา Contact สถานที่เสี่ยง COVID-19 ของผู้ป่วยและญาติ 

 Post op  Complication  0.92% (3/327)     

                                   Infection  = 1,   Pain = 2 

บทเรียนจากการพัฒนาระบบ ODS  (เริ่มด าเนินงาน ปี 2561) 

   ขยายการให้บริการจาก 2 โรค เป็น 21 โรค   

  เริ่มต้นจาก 1 แผนก ปัจจุบันขยายเป็น 7 แผนก   

   มีแพทย์เพิ่มขึ้นจาก 1 คน เป็น 8 คน   

   จากมีผู้ป่วยเพียง 30 ราย/ปี เพิ่มขึ้น 120 ราย/ปี   



สาขา  ODS 

MIS (Minimal invasive surgery) 

โรคที่สามารถท า MIS ได้ คือ 

Lap cholecystectomy 

Lap colectomy 

(เกณฑ์ : > ร้อยละ 20) 

 1. ก่อนเข าโครงการ เบิก ดเ ยได   14,000 บ/ราย หลังเข าโครงการ 24,000 บ 
 2. case Elective Set OR for  LC 100% 
 3. วันนอนลดลงจาก 3-5 วันเหลือ 2-3 วัน 
  

ผลการด าเนินงาน MIS 

อัตราการท า MIS (LC) 

(ต.ค.62 – มี.ค.64) 

(40/49) (25/32) 



ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด MIS 

กรณีท่ี 1 เกิดการบาดเจ็บ CBD injury หรือเกิด massive bleeding 
 ซึ งต องให เลือด 2 ยูนิต ขึ้นไประหว่างผ่าตัดหรือ hollow viscus organ injury 

กรณีที่ 2 Re-admit ภายใน 1 เดือน (ที เกี ยวกับการผ่าตัด เ ่น delay detect CBD injury  
หรือ delay detect hollow viscus organ injuryหรือ surgical site infection: SSI) 

0
4.87

0

20

40

ปี 2563 ปี 2564

 (0/22) 
 (2/41) 

(ต.ค.62 – เม.ย.64) 

0 0
0

20

40

ปี 2563 ปี 2564

 (0/41)  (0/22) 

แผนการพัฒนา ODS และ MIS 

  จัดหาสถานที่ในการให้บริการเป็น Unit ODS และ Pre Anesthetic clinic เฉพาะ 

  แผนเสนอ ของบประมาณ สร้างอาคารบ าบัดรักษา 6 ชั้น เพื่อขยายห้องผ่าตัด 

  จัดสรรอัตราก าลัง แพทย์ เพิ่มศักยภาพและอัตราก าลังพยาบาลห้องผ่าตัด 

  จัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการ 

(เกณฑ์ : < ร้อยละ 1) (เกณฑ์ :  ร้อยละ 5) 

(ต.ค.62 – เม.ย.64) 



Service Plan 

สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช 
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สาขาสุขภาพจิต และจิตเวช 

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ      (เกณฑ์ : ไม่เกิน 6.8 ต่อแสนประชากร) 

ปีงบ 2564 ต.ค.62 – เม.ย.64 

 ปัญหา/อุปสรรค 
    ผู ฆ่าตัวตายส าเร็จส่วนใหญ่

ไม่มีประวัติเข ารับบริการจิตเว มา
ก่อน ท าให ไม่สามารถทราบว่ามี
ปัจจัยทางสุขภาพจิต 
ผู พยายามฆ่าตัวตายส าเร็จ
มักมีปัญหาการใ  สารเสพติด 
รวมท้ังสุราขณะท าร ายตัวเอง 

สร้างสุขในผู้พิการ 

ให้ความรู้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการประเมิน    
คัดกรอง ปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดใน

ชุมชน และแนวทางการรักษา ส่งต่อเพ่ือป้องกัน
การฆ่าตัวตาย และการกระท ารุนแรงในชุมชน 

ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์และ 
application Line ผู้ที่มี

ความเครียดในสถานการณ์โควดิ 19  

สถานการณ ์

    ในภาพรวมจังหวัด อ าเภอที มีอัตราการฆา่ตวัตายส าเร็จสูงสุดคอื 
      อ าเภอทุ่งหว า 
การฆ่าตัวตายส าเร็จในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่  อยู่ในวัยท างาน ่วงอายุ         
41- 55 ป  ส่วนใหญ่ มีภาวะซึมเศร า ไม่เข าถึงบริการไมม่สีัญญาณเตือนมากอ่น   
ปัญหาความสัมพันธ ในครอบครัว  ปัญหาเศรษฐกิจใน ่วงสถานการณ  
Covid และใ  สุราและยาเสพติด วิธีการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ใ  วิธีการผูกกคอ      
16 ราย  กินยาเกินขนาด 1 ราย 

 



ผลการด าเนินงาน 
Area Based 
จังหวัดสตูล 



ผลการด าเนินงาน SEAMLESS REFER 
Seamless Refer : การส่งต่อผู้ป่วยโรค 4 สาขาหลัก ออกนอกเขตบริการสุขภาพ, นอกโซน A 

สถานการณ ์
     
     การเก็บข อมูลส่วนใหญ่มีใน
กลุ่ม Fast track โดยพบ
อุบัติการณ การส่งต่อล่า  า หรือ
ปฏิเสธการส่งต่อ 1 ราย Case SHI  
(มี.ค. 64) 
    
     ไม่พบอุบัติการณ ผู ป่วยทรุด
ลงหรือเสีย ีวิตขณะส่งต่อ (มี.ค. 
64) 
 

ประเด็น เป้าหมาย ผลงาน การประเมิน 

1. ผู ป่วยโรค 4 สาขาหลัก ส่งต่อออกนอกเขตบริการ สุขภาพที  12 ลดลง 10% ลดลง 50% ผ่าน 

2. ผู ป่วยโรค 4 สาขาหลัก ส่งต่อออกนอกโซน A ลดลง 10% เพิ มขึ้น 54.3% ไม่ผ่าน 

ปัญหาการประสานส่งต่อนอกจังหวัด 
    Case Neuro โซนทุ่งหว า ละงู Refer           รพศ.ตรัง 
     พบว่า ไม่เป็นไปตามข อตกลงใน Case SHI ต องส่งมา CT รพ.สตูล ท าให ผู ป่วย 
ได รับการรักษาที ล่า  า 
 

ปัญหาการประสานส่งต่อภายในจังหวัด 
  การปฏิเสธรับผู ป่วย CT Brain SHI ของ รพ.ละงู จาก รพ.ทุ่งหว า 
  การประสานส่งต่อ Case Multiple Trauma ยังคงต องประสานหลายสาขา 
  ระยะเวลาการรอคอยแพทย ตรวจ/รับ Case ที  ER นาน เ ่น Case Abd pain 
  Case STEMI ให  SK จาก รพ . และมีภาวะ Cardiac 

ปีงบ 2564 : สาขาทารก Refer 
รพ.รามาธิบดี  ไปตามนัด Diag 
Brain malignant neoplasm 

 
ปีงบ 2564 
รพ.กรุงเทพ-หาดใหญ่  5 ราย 
รพ.สงขลานครินทร   95 ราย 
  



การด าเนินงาน SEAMLESS REFER 

ประชุม ติดตาม ประเด็นปัญหา การด าเนินงานระบบ SEAMLESS REFER   
5 สาขา (STROKE  TRAUMA  STEMI  CANCER NEWBORN) จังหวัดสตูล   (2 มิ.ย. 64)  



HNA (Healthcare Network Accreditation) 

ประเด็น HNA :  
เป้าหมาย 

ผ่านการประเมิน 
ผลงาน 

รอประเมิน 

มาตรการ/ประเด็น 
Service  Redesign, Job Redesign & Digital Transformation 

ตัวชี้วัดระดับจังหวัด โครงการ 

1. พัฒนาการเข้าถึงการบริการ 
(Access & Entry) 

• รพ  ส่งต่อภายใน 30 นาที 100% 
• ร อยละผู ป่วยมาถึงโรงพยาบาลภายใน 4.5  ั วโมง > 40 

• ท าสื อการเข าถึงการดูแล 

2. พัฒนาศักยภาพการจัดบริการ • Door to needle time >80% 
• ผู ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอาการไม่เกิน 72  ั วโมง  

ได รับการรักษาใน Stroke unit > 70% 
• อัตราการเกิดภาวะแทรกซ อน  
       pneumonia < 5% 
       bed sore < 0.5% 
       UTI < 5% 

• โครงการพัฒนาการดูแลผู ป่วยหลอดเลือดสมอง 
• โครงการพัฒนาระบบFast track /แนวปฏิบัติการดูแล 
• โครงการพัฒนาโรงพยาบาลละงูให ยาละลายลิ มเลือดได  
• โรงพยาบาลสตูลได รับมาตรฐาน SSCC 

3. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ • ส่งต่อข่อมูลเข าระบบ > 60 • โครงการพัฒนา app ที สามารถเ ื องโยงกันได ทั้งเครือข่าย 

มาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดสตูล 



ประชุมแนวทาง การแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  (CPG) 
(8 ก.พ. 64)  

ประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง ระดับจังหวัด  (26 ม.ค. 64) 

การด าเนินงาน HNA  สาขา STROKE 

ประชุมการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)  
เขตสุขภาพที่ 12   (31 มี.ค. 64)  





ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 

รพ. แม่ข่าย รพ. ลูกข่าย 

1. แออัด   (Active bed   130%)  

2. รอคอย 
3. ห องผ่าตัดไม่เพียงพอ   
       - OR 5 ห อง  ขยายไม่ได  
       - อาคารบ าบัดรักษา  6  ั้น ไม่ได อนุมัติเนื องจาก Covid 

4. อัตราการครองเตียงสูง 

6. การ Refer Back ยาก 

5. มีเตียง Admit 

1. ทรัพยากรไม่เต็มศักยภาพ  (OR  1 ห อง, ดมยา 2 ห อง) 
2. ขาดแคลนบุคลากรที มีศักยภาพเฉพาะด าน  
    (ศัลยแพทย , กระดูกและข อ) 
3. อัตราการครองเตียงค่อนข างต  า 

4. CMI ไม่ได ตามเป้า (เป้าหมาย : 0.6  ผลลัพธ  : 0.8 ) 

5. Refer in ยาก 



ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 

    Staff 
รพ.แม่ข่าย 
1. ศัลยแพทย +กระดูกและข อ สัญจร 5 ครั้ง/เดือน 
2. อบรมพยาบาลห องผ่าตัด + ดมยา 

    Structure 
ช่วยเตรียมความพร้อมเครื่องมือ   

วัสดุ อุปกรณ์ 

    System ร่วมวางแผน (ODS) 

    ผลการด าเนินงาน 

1.  ผู้ป่วยนอก 100 ราย/เดือน 
 

2.  ผ่าตัด 20 – 30 ราย/เดือน  (Hernia,           
Breast mass, Excision, Debridement, I4D)  
 

3. Fast track 
      - Refer 
      - investigation (U/S, Mammogram) 
 

4. CT ละงู 
      - เสริมศักยภาพ : Head injury, SX. 
 

5. HNA 



การพัฒนา NODE   โรงพยาบาลละงู 

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Stroke เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลละง ู
ให้สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

 และพัฒนาระบบการดูแลขณะส่งต่อผู้ป่วย  
(17 ก.พ. 64)  

ติดตามการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลละงู  เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรับบริการ 
และการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

และพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 
(11 เม.ย. 64)  



ผลการด าเนินงาน 
Covid 19  
รพ.สตูล 



สถานการณ์การระบาด Covid 19  จังหวัดสตูล 

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม   พร้อมมอบก าลังใจ  
คณะสหวิชาชีพสาธารณสุข  (24 เม.ย.64) 

การรักษาผู้ป่วย  

รพ.สตูล   20 ราย 

Moderate 10 ราย 

Severe  4 ราย 

ได้  Favipiravir    
14 ราย 

Mild  6 ราย 

อุปกรณ  ่วยประเมิน  Warning  signs   
 (NIBP    Pulse   oximeter)  

อุปกรณ์ท่ีขอสนับสนุน 
ข้อมูล ณ 21 พ.ค. 64 

เหตุการณ์ 
จ านวน
ผู้ป่วย 

High risk 
contact 

กักตัว  SWAB 
ผล 
Neg 

ผล  
Pos 

1. หญิง าวญี ปุ่น 1 ราย 6 6 6 6 0 

2.  ายไทย ตกปลา 1 ราย 8 8 8 8 0 

3. Cluster บ านวังเพนียด ต.เกตรี 6 ราย 19 19 19 15 4 

4. Cluster ต ามะลัง 5 ราย 46 46 46 40 6 

5. คนขับรถตู  บ านวังเพนียด ต.เกตรี 1 ราย 15 15 15 15 0 

6. Cluster บ านควน 4 ราย 7 7 7 4 3 

7. ก่อนท าหัตถการจาก รพ.ทุ่งหว า 1 ราย ทีม CDCU อ.ทุ่งหว าค นหา High risk contact  

หมายเหตุ : High risk contact (HRC) หมายถึง HRC ที ทีม CDCU อ าเภอเมืองสตูลท าการสอบสวน 



รับฟังการน าเสนอ บทบาทหมอครอบครัว ติดตามกลุ่มเสี่ยง  
บทบาทการตั้งรับ และแผนการด าเนินการที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

ติดตามสถานการณ์  การประเมินภาวะเสี่ยง  การตั้งรับในพ้ืนท่ีตรวจภายใน
โรงพยาบาล และจุดเฝ้าระวังสังเกตอาการ  ติดตาม 1669 สายด่วนสุขภาพ  

การใช้เทคโนโลยีสั่งการ , SRRT  

การด าเนินงาน New Normal 

ลงพื้นที ่Quarantine facilitines / lacal guarantine     
เก็บสิ่งส่งตรวจ จากผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย  

จ านวน 15 ราย (6 เมษายน 2564) 

ปรับปรุงพ้ืนที่บริการผู้ป่วย Cohort ward ห้องแยกเดี่ยว 
และ ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ(AIIR) 



ผลการด าเนินงาน 
ฉีด Vaccine 
COVID - 19 



การด าเนินงานฉีดวัคซีน จังหวัดสตูล  จ าแนกตาม รพ.  

(ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 7 เม.ย. – 9 มิ.ย. 2564) 



การด าเนินงานฉีดวัคซีน จังหวัดสตูล  จ าแนกตาม รพ.  

(ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  9 มิ.ย. 2564) 

จ านวนผู้ฉีดวัคซีนจากแหล่งข้อมูลการจองหมอพร้อม หรือเจ้าหน้าที่ ที่ประสงค์รับวัคซีน ณ จุดฉีด (7 มิ.ย. 64 – ปัจจุบัน) 



การด าเนินงานฉีด VACCINE COVID-19 โรงพยาบาลสตูล 

จุดลงทะเบียน 1 ชั่งน้ าหนัก วัดความดัน 2 

ซักประวัติ 3 ปรึกษาเภสัชกร กรณีมีประวัติการแพ้ยา 4 



การด าเนินงานฉีด VACCINE COVID-19 โรงพยาบาลสตูล 

ฉีดวัคซีน 5 สังเกตอาการ /ลงทะเบียนหมอพร้อม 6 

รับบัตรนัด (เข็ม 1) / ใบรับรองแพทย์ (เข็ม 2) 7 กรณีมีอาการหลังฉีดวัคซีน ทีม ER คอยสังเกตอาการและรักษา  8 



                     
จบการน าเสนอ 


