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โครงสร้างการบริหารงาน

แพทย์หญิงวันทนา  ไทรงาม

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล



กรอบการน าเสนอ

2. การพัฒนาระบบบริการ Service Plan/Seamless Refer

 สำขำ Stroke                      สำขำ STEMI 
 สำขำ Sepsis  สำขำ Trauma
 สำขำ Cancer                    สำขำ Newborn
 สำขำ CKD                        สำขำ ผู้สูงอำยุ     

1. ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลสตูล

3. เวชศาสตร์ทางทะเล



เจ้าหน้าที่ทั้งหมด  892 คน (ข้อมูล ณ 19 พ.ค. 65)

บุคลากร ขั้นสูง ขั้นต่ า ปฏิบัติงานจริง % เทียบ FTE

แพทย์ 72 56 53 73.61%

ทันตแพทย์ 12 10 14 100%

เภสัชกร 25 21 24 96%

พยาบาล 315 250 283 89.84%

รวม 424 337 374 88.21%

อัตราก าลังบุคลากรทางการแพทย์  จ าแนกตาม FTE

บุคลากรอื่นๆ
56.73% (506 คน)

พยาบาล
31.73% (283 คน)

ทันตแพทย์
1.57% (14 คน)

เภสัชกร
2.69% (24 คน)

แพทย์ 
7.29% (65 คน)

ข้อมูลอัตราก าลัง โรงพยาบาลสตูล

หมายเหตุ : แพทย์ (รวมแพทย์ปี 1)



อัตราก าลังแพทย์เฉพาะทาง   โรงพยาบาลสตูล

แพทย์
อัตราก าลัง

มีจริง
แพทย์ศึกษาต่อจบ

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

เวชศาสตร์ครอบครัว 4 1

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2 1 1 1 2
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2

แพทย์
อัตราก าลัง

มีจริง
แพทย์ศึกษาต่อจบ

2565 2566 2567 2568
neuro Med 1 1
nephrology 1
GI Med 1
neurosurgery 0 1
urology 1 1
plastic surgery 0 1
เวชศาสตร์ป้องกัน 1

จิตแพทย์/จิตเวชเด็ก 1 1 1/0 1/1
แพทย์ทั่วไป 2

รวม 52 7 6 11 8



ข้อมูลสถิติพื้นฐาน โรงพยาบาลสตูล



จ านวนผู้รับบริการ  โรงพยาบาลสตูล

*ไม่รวมผู้ป่วย Covid 19

ผู้รับบริการ

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน
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Active Bed และอัตราครองเตียง

อัตราครองเตียง จ านวนเตียงตามกรอบ 186 เตียงActive Bed

วันนอนเฉลี่ย/เดือน

* ไม่รวมผู้ป่วย Covid 19
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ค่า CMI และ Sum AdjRW

CMI (ยกเว้น NB + NL) เกณฑ์ : 1.2

Sum Adj.RW (ยกเว้น NB + NL)

* ไม่รวมผู้ป่วย Covid 19

(ต.ค.64 – มี.ค.65)

(ต.ค.64 – มี.ค.65)



การรับ – ส่งต่อผู้ป่วย (Refer in - Refer Out)

Refer in

Refer out

(ต.ค.64 – เม.ย.65)



Top 5 อันดับโรครับ – ส่ง Refer ผู้ป่วยนอก

ปี 2564 ปี 2565 (ต.ค.64 – เม.ย.65)

Senile cataract 
(235 รำย)

Senial cataract
(193 รำย)

Stroke        
(193  รำย)

Stroke 
(112 รำย)

Breast  mass 
(167  รำย)

Unspecified lump in breast
(99 รำย)

Thyrotoxicosis                    
(126  รำย)

Hyperplasia of prostate (73 รำย)
Thyrotoxicosis (73 รำย)

DM
(112  รำย)

Gonarthrosis
(57 รำย)

ปี 2564 ปี 2565 (ต.ค.64 – เม.ย.65)

Malignant neoplasm of breast    
(52  รำย)

Malignant neoplasm of
cervix uteri                    
(34  รำย)

Malignant neoplasm of 
thyroid gland                 

(49  รำย)

DM
(33 รำย)

DM
(41  รำย)

Malignant neoplasm of breast  
(31  รำย)

Non-Hodgkin Lymphoma    
(40 รำย)

Malignant neoplasm of 
thyroid gland   

(30 รำย)

Pneumonia
(66  รำย)

HT
(24 รำย)

REFER IN REFER OUT



Top 5 อันดับโรครับ – ส่ง Refer ผู้ป่วยใน

ปี 2564 ปี 2565 (ต.ค.64 – เม.ย.65)

Acute appendicitis         
(253  รำย)

Acute appendicitis                   
(88 รำย)

Cerebral infarction
(129 รำย)

Cerebral infarction                         
(57  รำย)

Intracranial injury           
(118  รำย)

Pneumonia
(39  รำย)

Fracture of the lower end
of radius
(98  รำย)

Fracture of the lower end
of radius
(38 รำย)

Pneumonia
(66  รำย)

Intracerebral haemorrhage
(9 รำย)

ปี 2564 ปี 2565 (ต.ค.64 – เม.ย.65)

NSTEMI 
(101  รำย)

NSTEMI 
(49  รำย)

Cerebral infarction
(31  รำย)

STEMI  
(40  รำย)

STEMI 
(24 รำย)

Cerebral infarction
(19  รำย)

Congestive heart failure       
(13 รำย)

Congestive heart failure       
(11 รำย)

Epilepsy                            
(12  รำย)

Neoplasm of brain 
(9 รำย)

REFER IN REFER OUT



TOP 5 อันดับโรคผู้ป่วย

ปี 2564 ปี 2565 (ต.ค.64 – มี.ค.65)

Pneumonia
(1,342 รำย)

Pneumonia
(1,835  รำย)

Intracranial injury 
(493 รำย)

Intracranial injury 
(242 ราย)

Diarrhea
(422  รำย)

Cerebral infarction
(221  ราย)

Acute appendicitis
(422  รำย)

Acute appendicitis
(185 รำย)

Cerebral infarction
(408  รำย)

Senile cataract
(165  รำย)

ปี 2564 ปี 2565 (ต.ค.64 – เม.ย.65)

DM
(10,018 ครั้ง)

HT
(5,313  ครั้ง)

HT
(9,829  ครั้ง)

DM
(5,201 ครั้ง)

Dyspepsia
(5,901 ครั้ง)

Dyspepsia
(3,157 ครั้ง)

Acute upper respiratory 
infections
(5,179 ครั้ง)

Acute nasopharyngitis
[common cold]

(2,662 ครั้ง)

Asthma
(3,707 ครั้ง)

HIV
(1,672 ครั้ง)

Top 5 อันดับโรคผู้ป่วยใน (IPD)Top 5 อันดับโรคผู้ป่วยนอก (OPD)



อัตราตาย (ราย/1,000 ผู้ป่วยใน) อันดับโรคผู้ป่วยเสียชีวิต ปีงบ 2565

อัตราป่วยตายของผู้ป่วยใน

(ต.ค.64 – มี.ค.65)

โรค จ านวน (ราย)

1. Pneumonia 129

2. Acute myocardial infarction 19

3. Stroke 17

4. Malignant neoplasm 13

5. Hearth failure
Intracerebral haemorrhage

10
10



ผลการด าเนินงาน  SERVICE PLAN



การพัฒนาระบบบริการ Service Plan/Seamless Refer

สาขา STROKE

สาขา STEMI 

สาขา SEPSIS

สาขา TRAUMA

สาขา CANCER

สาขา NEWBORN

สาขา CKD

สาขา ผู้สูงอายุ



อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60 – I69)

2. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62)
ร้อยละ ปี 2565 ร้อยละ จ านวน

เมืองสตูล 2.21 (3/136)
ควนโดน 5.41 (2/37)
ควนกำหลง 0 (0/56)
ท่ำแพ 0 (0/23)
ละงู 4.65 (2/43)
ทุ่งหว้ำ 6.25 (1/16)
มะนัง 4.76 (1/21)

ปี 2565 ร้อยละ จ านวน
เมืองสตูล 21.21 (7/33)
ควนโดน 12.5 (1/8)
ควนกำหลง 11.11 (1/9)
ท่ำแพ 0 (0/5)
ละงู 15.38 (2/13)
ทุ่งหว้ำ 0 (0/3)
มะนัง 0 (0/5)

3. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) 

ร้อยละ



 

(31/669) (33/738) (36/898) (20/480)

เกณฑ์ : < 7%

(22/121) (22/120)
(20/144) (11/76)

เกณฑ์ :  25%
ร้อยละ เกณฑ์ :  5%

(8/548)
(12/618)

(19/754) (9/332)

(ต.ค.64 – มื.ค.65)

(ต.ค.64 – มี.ค.65)

(ต.ค.64 – มื.ค.65)



4. ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) 
ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม. ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า

5. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการ ไม่เกิน 72 ชม. ได้รับการรักษาใน Stroke Unit ปี 2565 ร้อยละ จ านวน
เมืองสตูล 89.94 (152/169)
ควนโดน 46.67 (21/45)
ควนกำหลง 56.92 (37/65)
ท่ำแพ 67.86 (19/28)
ละงู 26.79 (15/56)
ทุ่งหว้ำ 31.58 (619)
มะนัง 81.25 (13/16)





ร้อยละ เกณฑ์ :  50%

เกณฑ์ :  40%ร้อยละ

(ต.ค.64 – มื.ค.65)

(ต.ค.64 – มื.ค.65)



ผลการด าเนินงาน

รพช ละงูสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้

บูรณาการ การดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร ( HHC-IMC)

จัดตั้ง Stroke Corner ใน รพช. (5/6)

ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย Stroke ที่เป็น 

COVID-19

SERVICE PLAN  สาขา STROKE



กิจกรรม สาขา STROKE
ลงพื้นที่เพื่อติดามผู้ป่วยโรคหลอดเลือด  เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย  

ณ  โรงพยาบาลละงู  และโรงพยาบาลทุ่งหว้า
(กุมภาพันธ์ 2565)

ซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย  stroke fast track 
ณ  หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย และกลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.สตูล 

(เมษายน 2565)



โอกาสพัฒนา

ควรจัดให้มีเครื่องชั่งน้ าหนักชนิดที่ชั่งเปลได้ ที่โรงพยาบาลละงู

สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวโรคให้กับประชาชนและสังคมในเรือ่งการเข้าถึงการรักษาที่เร็วขึ้น (HL)

ส่งเสริมให้มีการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนในพื้นที่เกาะผ่านระบบเวชศาสตร์ทางทะเล 

น าระบบสารสนเทศ (HDC) มาปรับใช้กับเครือข่าย

สร้างระบบการปรึกษา ด้วย Telemedicine ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด

ความท้าทายในการดูแลผู้ป่วย Stroke ที่เป็น COVID-19

SERVICE PLAN  สาขา STROKE



สาขา STROKE

สาขา STEMI 

สาขา SEPSIS

สาขา TRAUMA

สาขา CANCER

สาขา NEWBORN

สาขา CKD

สาขา ผู้สูงอายุ

การพัฒนาระบบบริการ Service Plan/Seamless Refer



1. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ  

2. ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ เกณฑ์ : < ไม่เกิน 26 : 100,000 ประชากร

(37/324,391)


ปี 2565

ร้อยละ
(ต่อ 100,000 ปชก.)

จ านวน

เมืองสตูล 22.51 26/115,496
ควนโดน 22.09 6/27,157
ควนกำหลง 5.63 2/35,491
ท่ำแพ 0 0/29,645
ละงู 1.35 1/73,646
ทุ่งหว้ำ 4.09 1/24,444
มะนัง 5.40 1/18,512

ร้อยละ (เกณฑ์ :  50%)

(ต.ค.64 – มี.ค.65)

(44/59)
ปี 2565 ร้อยละ จ านวน

เมืองสตูล 69.56 16/23
ควนโดน 90 9/10
ควนกำหลง 80 4/5
ท่ำแพ 66.67 2/3
ละงู 75 6/8
ทุ่งหว้ำ 66.67 4/6
มะนัง 75 3/4(ต.ค.64 – มี.ค.65)



ปีงบ 2565  ไม่มี Case
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2564 2565 เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง

ร้อยละ เกณฑ์ :  60%

3. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด (SK)
ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด

4. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่
ได้รับการท า Primary PCI

ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

 ขำดแคลนอำยุรแพทย์โรคหัวใจ 
 ผู้ป่วยต้องรอผล swab covid-19 ก่อนทุกรำย แต่มีกำรใช้ gene X-pert มำ
ช่วยในกำรคัดกรอง  ท ำให้ลดระยะเวลำในกำรรอผลเร็วขึ้น
 กำรเข้ำถึงกำรดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ทุรกันดำร 
 ผู้ป่วยขำดควำมรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ ส่งผลให้มำ รพ. ล่ำช้ำ ท ำให้อำกำรรุนแรง 
 ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ที่ยังมีมำก

 สนับสนุน/จัดสรรทุนอำยุรแพทย์โรคหัวใจ
 เน้นกำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
 ให้ควำมรู้ เสริมสร้ำง Health literacy 
 กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง social media 

เช่น Facebook, LINE

(ต.ค.64 – มี.ค.65)

(30/34) (44/59)
(16/23) (6/8) (4/6)

(3/4)
(9/10) (4/5)

(2/3)



ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การบริหารจัดการระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อ STEMI ของจังหวัดสตูล

ร่วมกับศูนย์หัวใจ  โรงพยาบาลหาดใหญ่

 มีกำรด ำเนินงำน Heart Failure clinic โดยเริ่ม
ในเดือนกรกฎำคม 2565

 มีกำรประสำนส่งต่อ Case เพื่อท ำ CAG/PCI กับ 
รพ. สงขลำนครินทร์ ผ่ำนระบบ Line E-refer              
PSU & Satun 

 ท ำ Echo ที่ รพ.สตูลในวันที่ 11 พ.ค.2565
โดยอำยุรแพทย์โรคหัวใจ รพ.สงขลำนครินทร์ 
และมีแผนกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องในเดือนถัดไป

กิจกรรม สาขา STEMI



ผลงานเด่น/นวัตกรรม
ประชุมวำงแผนแนวทำงกำรดูแลร่วมกับแพทย์ EP, med ในกำรจัดท ำ 
Flow กำรดูแลผู้ป่วย STEMI, flow กำร consult case 

กำรพัฒนำศักยภำพ รพ.สต.เกำะหลเีป๊ะ ให้สำมำรถให้ยำละลำย
ลิ่มเลือดได้

ใช้ line group ในกำร consult และรำยงำนอำกำรผู้ป่วย

กำรลงนิเทศหน้ำงำน 

มียำ Streptokinase ส ำรองไว้บนเกำะ พร้อมกับเครื่องมืออุปกรณ์ที่
จ ำเป็นในกำรช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อกำรดูแลระหว่ำงน ำส่งขึ้นฝั่ง



สาขา STROKE

สาขา STEMI 

สาขา SEPSIS

สาขา TRAUMA

สาขา CANCER

สาขา NEWBORN

สาขา CKD

สาขา ผู้สูงอายุ

การพัฒนาระบบบริการ Service Plan/Seamless Refer



1. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired 

2. ร้อยละการได้รับสารน้ าอย่างน้อย 1,500 cc ใน 1  ชั่วโมง หลังการวินิจฉัย severe sepsis/septic shock  (ในกรณีไม่มีข้อห้าม)

เกณฑ์ > 90 %

เกณฑ์ : < 26%

ร้อยละ

(103/499)

ปี 2565 ร้อยละ จ านวน
เมืองสตูล 27.13 25/92
ควนโดน 40 4/10
ควนกำหลง 80 4/5
ท่ำแพ 14.28 1/7
ละงู 44.44 8/18
ทุ่งหว้ำ 40 2/5
มะนัง 28.57 2/7

(149/660) (52/208)
(46/144)

(408/503)
(285/447) (227/314)

(121/144)
ปี 2565 ร้อยละ จ านวน

เมืองสตูล 92.39 85/92
ควนโดน 80 8/10
ควนกำหลง 40 2/5
ท่ำแพ 71.4 5/7
ละงู 72.22 13/18
ทุ่งหว้ำ 60 3/5
มะนัง 71.4 5/7

ร้อยละ



เกณฑ์ > 90 %

(ต.ค.64 – มี.ค.65)

(ต.ค.64 – มี.ค.65)



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

ปี 2565 ร้อยละ จ านวน
เมืองสตูล 46.73 43/92
ควนโดน 60 6/10
ควนกำหลง 80 4/5
ท่ำแพ 14.28 1/7
ละงู 27.78 5/18
ทุ่งหว้ำ 40 2/5
มะนัง 28.57 2/7

4. อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic 5. อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย)

เกณฑ์ ≥ 30 %

ร้อยละ
(237/503)

(189/467)

(258/466)
(63/144)

เกณฑ์ ≥ 90 %
เกณฑ์ ≥ 90 %

(501/503) (655/660) (793/798) (139/144)



 

(501/503) (793/798) (140/144)(655/660)

(ต.ค.64 – มี.ค.65)

(ต.ค.64 – มี.ค.65) (ต.ค.64 – มี.ค.65)



มี CPG ที่ใช้เป็นแนวทำงเดียวกันในโรงพยำบำลทั้งจังหวัด

มีทีม Sepsis round นิเทศ/ติดตำมกำรดูแลผู้ป่วยภำยในโรงพยำบำลสตูล (ทุกไตรมำศ) รวมถึงให้ค ำแนะน ำแนวทำงปรับปรุง เมื่อมีปัญหำ/อุปสรรค

ทบทวน Case ประจ ำทุกเดือน โดยใช้แบบฟอร์ม CRF ที่เหมือนกันทุกหน่วยงำน

น ำทีมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) เข้ำมำช่วยดูแลผู้ป่วย Sepsis วำระสุดท้ำยในหอผู้ป่วยหนัก

การด าเนินงานสาขา SEPSIS

 บุคลำกรยังขำดสมรรถนะในกำรประเมินผู้ป่วย Sepsis ในภำพรวม

 ขำดควำมต่อเนื่องในกำรนิเทศติดตำม (เนื่องจำกกำรระบำดของ covid)

 กำรเข้ำถึง ICU ล่ำช้ำ (รอผลตรวจ rt-PCR covid ช่วงที่มีกำรระบำด)

 ระบบ RRT ยังจัดกำรไม่ได้ เนื่องจำกอัตรำก ำลังไม่เพียงพอ

 เพิ่มเครื่องมือในกำรประเมินและวินิจฉันโดยกำรให้ Auto Lactate
ใน Case ที่ SOS > หรือเท่ำกับ  4 คะแนน ตั้งแต่แรกรับที่ ER
 ปรับเปลี่ยนกำรนิเทศโดยใช้ระบบ Social Media เช่น Line group, 
ZOOM  แทน
 กำรใช้ gene X-pert ช่วยในกำรตรวจคัดกรอง (ลดระยะเวลำในกำรรอ
ผล) จัดห้องแยกโรค  1 เตียง ในหอผู้ป่วยหนัก (ส ำหรับรับ Case Septic 
shock) โดยไม่ต้องรอผล rt-PCR
 เริ่มด ำเนินกำร RRT ในแผนกอำยุรกรรม และในเวลำรำชกำร

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ



สาขา STROKE

สาขา STEMI 

สาขา SEPSIS

สาขา TRAUMA

สาขา CANCER

สาขา NEWBORN

สาขา CKD

สาขา ผู้สูงอายุ

การพัฒนาระบบบริการ Service Plan/Seamless Refer



1. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง 
ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (Trauma และNon)

(79/679) (67/800) (84/759) (22/206)

2. อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง
(mortality rate of severe traumatic brain 

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

3. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยจากการบาดเจ็บที่             
มีค่า PS มากกว่า 0.5 ใน รพ. ระดับ A, S, M1

4. อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และ
มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, 

M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที 








ร้อยละ เกณฑ์ : < 12%

(79/679) (67/800) (84/759) (39/367)

ร้อยละ เกณฑ์ :  30%

0.02 0.16 0.15 0
0
1
2
3
4

2562 2563 2564 2565

เกณฑ์ :  4%ร้อยละ เกณฑ์ :  80%ร้อยละ

(ต.ค.64 – มี.ค.65)

(ต.ค.64 – มี.ค.65) (ต.ค.64 – มี.ค.65) (ต.ค.64 – มี.ค.65)



5. อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 
อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1

เกณฑ์ : ≥ 24%ร้อยละ

7. อัตราผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non Trauma) ลดลง  

1/1=100% 
ผลการประเมินผ่าน 

8. อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ





6. อัตราของประชากรเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (L1+L2)

เกณฑ์ :  60%ร้อยละ



เกณฑ์ : ลดลง 5%ร้อยละ

ลดลง ลดลง ลดลง

ลดลง



(ต.ค.64 – มี.ค.65)

(ต.ค.64 – มี.ค.65)

(ต.ค.64 – มี.ค.65)



พัฒนำระบบ Fast track (STEMI, Stroke, Sepsis, trauma)

 พัฒนำระบบ EMS ในภำวะปกติและโรคระบำด

กำรบริหำรจัด ER ทั้งในเรื่องสถำนที่, บุคลำกร, ระบบ EMS, และ Refer ในภำวะ COVID -19 

 พัฒนำระบบ Telemed ในรถ Ambulance ทั้งจังหวัดโดยมีศูนย์ AOC (Ambulance operation Center) เพื่อใช้ในกำรรับส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดสตูล

พัฒนำระบบ Telemed ทำงไกลใน พื้นที่เกำะ กำรประสำนส่งต่อร่วมกับ สพฉ. และเขตบริกำรสุขภำพที่12 (ก ำลังอยู่ระหว่ำงทดลองระบบ)

การด าเนินงานสาขา TRAUMA

กำรใช้ Thai refer ในกำรส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย แต่หน่วยงำนไม่สำมำรถ
น ำข้อมูลมำใช้ได้
ระบบ AOC ไม่เสถียร
ขำดแพทย์อ ำนวยกำรประจ ำศูนย์ EOC 24 ชม. ท ำให้กำรประสำนรับ
ผู้ป่วยด้วยยำนพำหนะพิเศษหรือกำรให้ค ำปรึกษำผู้ป่วยฉุกเฉินล่ำช้ำ

ปรับปรุงหรือท ำให้ Thai refer สำมำรถน ำ
ข้อมูลมำใช้อย่ำงมีประโยชน์มำกขึ้น

จัดแพทย์อ ำนวยกำรประจ ำศูนย์ EOC 
ตลอด 24 ชม.

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ



แผนการพัฒนา

พัฒนำระบบ
Telemed ทำงไกล

ใน พท.เกำะ                  
กำรประสำนส่งต่อ
ร่วมกับ สพฉ. และ
เขตบริกำรสุขภำพ 

ที่12 (ก ำลังอยู่
ระหว่ำงทดลอง

ระบบ)

พัฒนำสรรถนะ 
จนท. EMD อบรม
เชิงปฏิบัติกำรกำร
ให้ค ำสั่งแนะน ำ            
ผู้ประสบเหตุทำง
โทรศัพท์ระหว่ำง

หน่วยปฏิบัติกำรใน
ผู้ป่วยหยุดหำยใจ 
/Under Triage 

โครงกำรอบรม
ปฏิบัติกำรแพทย์   

ขั้นพื้นฐำนและชว่ย
ปฏิบัติกำรแพทย์   

ขั้นสูง                
(EMT 115 ชั่วโมง) 

New Normal ER  
post pandermic

พัฒนำสมรรถนะ
Trauma Team

ในเครือข่ำย



กิจกรรม สาขา TRAUMA

จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ EOC 
โรงพยาบาลสตูล

พัฒนาระบบ Telemedicine ทางไกลในพื้นที่เกาะ  การประสานส่งต่อ
ร่วมกับ สพฉ. และเขตบริการสุขภาพที่ 12 

Case วันที่ 1 มิ.ย.65 การล าเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน         
จาก รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ มายัง รพ.สตูล



สาขา STROKE

สาขา STEMI 

สาขา SEPSIS

สาขา TRAUMA

สาขา CANCER

สาขา NEWBORN

สาขา CKD

สาขา ผู้สูงอายุ

การพัฒนาระบบบริการ Service Plan/Seamless Refer



1. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์  

2. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์  

3. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์

ปีงบ Refer รพ. ผู้ป่วยรังสีรักษา ผลการประเมิน

2563 รพ. หำดใหญ่
รพ. สงขลำนครินทร์ 

8
9

ผ่านเกณฑ์ 100%

2564 รพ.หำดใหญ่
รพ.สงขลำนครินทร์

10
1

ผ่านเกณฑ์ 100%

2565
(ต.ค.64 – มี.ค.65)

รพ.หำดใหญ่
รพ.สงขลำนครินทร์

5
1

ผ่านเกณฑ์ 100%



เกณฑ์ : ≥ 70%ร้อยละ
(32/42)

(50/56)
(45/61) (24/32)

ร้อยละ เกณฑ์ : ≥ 70%

(ต.ค.64 – มี.ค.65)(ต.ค.64 – มี.ค.65)

 เกณฑ์ : ≥ 60%

81.80 70.97
86.67 91

0

50

100

2562 2563 2564 2565

(18/22) (22/31) (39/45) (20/22)



4. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง Stage 1,2 
ร้อยละ

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (BSE & CBE) การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้
(ต.ค.64 – มี.ค.65) (ต.ค.64 – มี.ค.65)(ต.ค.64 – มี.ค.65)

เกณฑ์ : ≥ 80% เกณฑ์ : ≥ 20% เกณฑ์ : ≥ 80%

(ต.ค.64 – ม.ีค.65)

เกณฑ์ : ≥ 70%



5. ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรม TCB Plus

จ านวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่

ที่มา : ข้อมูล TCB Plus

เกณฑ์ : ≥ 60%
ร้อยละ

เกณฑ์ : ≥ 60%



การด าเนินงานสาขา CANCER

โอกาสพัฒนา

จุดแข็ง

มีคลินิกศัลยกรรมทุกวัน
มีเครื่อง Mammogram 1 เครื่อง 
มีเครื่องสำมำรถตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกได้เอง
ใช้โปรแกรม TCB ในกำรลงทะเบียนและ TCB + 

ปัญหาอุปสรรค

กำรใช้โปรแกรม TCB ในกำรลงทะเบียนและ TCB + กับผู้ป่วยที่ Refer (ขำดผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ป่วยติดโควิด
 ห้องผ่ำตัดมีจ ำกัด (ช่วงสถำนกำรณ์ Covid)
ไม่มี On  Co Med กรณีต้องส่งปรึกษำแพทย์เฉพำะทำงในรำยทีมี่ภำวะแทรกซ้อน

 เพิ่มกำร Screening เชิงรุก
 เพิ่มกำรลงข้อมูลในโปรแกรม TCB เพื่อควำม

สะดวกของผู้ป่วย

ปัจจัยความส าเร็จ

มีเจ้ำหน้ำที่จบเฉพำะทำงมะเร็ง 4 เดือน 1 คน 
ส่งชิ้นเนื้อสัปดำห์ละ 2 วัน
เน้นย้ ำให้ข้อมูลแผนกำรรักษำตั้งแต่ฟ้งผลชิ้นเนื้อ
รพ.หำดใหญ่มีคลินิกรังสีทุกวันศุกร์ สำมำรถส่งปรึกษำได้
ก่อนที่จะให้รังสีรักษำ



กิจกรรมสาขา CANCER
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที ่

(Mammogram)
ในสตรีกลุ่มเสียงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา

ศึกษาดูงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ด้วยวิธี HPV DNA Test

ทุก รพช. ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565



ผลการด าเนินงาน SEAMLESS REFER



ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด SEAMLESS REFER

1. ลดการเสียชีวิต ภายใน 24 ชั่วโมง

(ต.ค.64 – มี.ค.65)



ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด SEAMLESS REFER

ล าดับ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน
2. ลดกำรปฏิเสธกำรส่งต่อ  (เกณฑ์ : < 5%) ปีงบ 2564 = 1 รำย

ปีงบ 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65 ) = 1 รำย
case  stroke fasttack ได้ยา rt-PA มาจาก รพ.ละงู  

Consult แพทย์ รพ.หำดใหญ่ เพื่อท ำ Thrombectomy รับ case  
Refer ผู้ป่วยโดยทีม รพ.ทุ่งหว้ำ หลังจำกนั้นประมำณ 20 นำที             
แพทย์ประสำนกลับมำให้ repeat CT ส่งผู้ป่วยกลับมำ admit รพ.สตูล           
ซึ่งขณะนั้นรถ referน ำผู้ส่งป่วยถึงรัตภูมิ แพทย์ยืนยันให้พำกลับ

3. ลดระยะเวลำกำรส่งต่อ (เกณฑ์ : < 30 นำท)ี ปีงบ 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65 ) = 86.54%

4. ลดจ ำนวนผู้ป่วยอำกำรทรุดลงจำกกำร refer ปีงบ 2564 = 1 รำย
ปีงบ 2565 (ต.ค. 64-มี.ค.65 ) = 0 รำย



ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด SEAMLESS REFER

ล าดับ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน
5. ปฏิบัติตำม Fast track รพช. ปฏิบัติตำม 100%

6. พัฒนำระบบ Fast track รพช.  Stroke ระบบ EMS  ระดับ ALS รับผู้ป่วยประเมิน Pass มำรพ.สตูล  เช่น ควนโดน, ท่ำแพ, Node 
รพ.ละงู  CT ให้ rtPA โซนละงู, ทุ่งหว้ำ มีระบบConsult Neuro Med รพ.สตูล Standing order
 STEMI รพช. สำมำรถให้ SK ได้  ระบบ Consult ภำยในเขต 12 Standing order
 Sepsis Protocol และ Standing order
 Trauma  มีแนวทำงกำรส่งต่อผู้ป่วย TBI เขต 12 Traumatic brain injury 

7. ลดจ ำนวนกำรส่งต่อนอกเขต
จังหวัด 

ปีงบ 2564 = 261 รำย
ปีงบ 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65 ) = 256 รำย

8. เพิ่มจ ำนวน Refer back ปีงบ 2564 = 8.84% (209/2,364)
ปีงบ 2565 = 12.69%  (150/1,182)

9. รพ. S-M-F ใช้ Thai Refer 100% ใช้โปรแกรม Thai refer ใน จ.สตูล = 100%
แต่ไม่สำมำรถน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ได้ เนื่องจำกกำรส่งข้อมูลมำที่รพ.ปลำยทำงไม่ Real time



การพัฒนาระบบบริการ Service Plan

สาขา STROKE

สาขา STEMI 

สาขา SEPSIS

สาขา TRAUMA

สาขา CANCER

สาขา NEWBORN

สาขา CKD

สาขา ผู้สูงอายุ



ข้อมูล HDC

1. อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน   (เกณฑ์ < 3.6 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ)

ร้อยละ ร้อยละ

การด าเนินงาน

พัฒนำศักยภำพในกำร
ดูแล Preterm ร่วมกันกับ         
ทีมสูติกรรม

 บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะเฉพำะด้ำนทำรกแรก
เกิดอย่ำงต่อเนื่อง

 มีระบบกำรส่งต่อดูแลทำรกชัดเจน
 รพ.แม่ข่ำย (AAA) มีศักยภำพดูแลทำรกที่มีอำกำรรุนแรง

ได้เกือบทุกระบบ 

 บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะเฉพำะ
ด้ำนทำรกแรกเกิดอย่ำงต่อเนื่อง
 มีระบบกำรส่งต่อดูแลทำรกชัดเจน
 รพ.แม่ข่ำย (AAA) มีศักยภำพดูแลทำรกที่มี
อำกำรรุนแรงได้เกือบทุกระบบ 

จุดแข็ง โอกาสพัฒนา



ข้อมูลพื้นที่

(ต.ค.64 – ม.ีค.65)(ต.ค.64 – มี.ค.65)



การพัฒนาระบบบริการ Service Plan

สาขา STROKE

สาขา STEMI 

สาขา SEPSIS

สาขา TRAUMA

สาขา CANCER

สาขา NEWBORN

สาขา CKD

สาขา ผู้สูงอายุ



59.31 66.52 64.27 62.0960.49 63.9 64.89 64.460.91 65.53 66 66

0

40

80

2562 2563 2564 2565

จ.สตูล

เขต

ประเทศ

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

จังหวัดสตูล จ าแนกรายอ าเภอ

ที่มาข้อมูล : HDC

ร้อยละ

ร้อยละ
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2. ร้อยละของผู้ป่วย DM และ HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 

จังหวัดสตูล จ าแนกรายอ าเภอ

เกณฑ:์ ≥ 80%

ร้อยละ

ร้อยละ





ยังไม่มีรูปแบบคัดกรองผู้ปว่ยรายใหม่
ในชุมชน

จ านวนหน่วยและเครื่องฟอกไต
ยังไม่เพียงพอ

การเข้าถึงบริการยังไม่ครอบคลุม

สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19

เร่งรัดพัฒนาเพื่อเพิ่มการ
เข้าถึงการเข้าถึงอย่างมี
คุณภาพและเท่าเทียม

วิเคราะห์ พบสาเหตุและปัญหา



การแก้ไขปัญหาใน CKD Clinic

Innovation

• Line Application
• พัฒนำระบบฐำนข้อมูล

Education 
and Service

• เน้น community network
• กำรจัดกำรฝกึอบรมและพัฒนำกำรด ำเนินงำน
• ตั้งทีม Intregated CKD Clinic

Quality 
Standard

• นิเทศโรงพยำบำลชุมชน และ รพ.สต.             
เพื่อประเมินมำตรฐำนคุณภำพสถำนพยำบำล       
เพื่อกำรดูแลและประคับประคอง

ทีมสหสาขาวิชาชีพ
การบูรณาการร่วมกันระหว่างสาขา NCD และ Family medicine

Intregated CKD Clinic



แพทย์

เภสัชกร

นักโภชนากร

นัก
กายภาพบ าบัด

พยาบาล

นักทันต
สาธารณสุข

ทีมการรักษา
แบบ

ประคับประคอง

ทีมให้ค าแนะน า
การบ าบัดการ

ทดแทนไต

มุ่งหวังเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตให้
แก่ผู้ป่วยในทุกๆ          
ด้ำนแบบองค์รวม

การแก้ไขปัญหาใน CKD Clinic



กิจกรรม สาขา CKD

ระบบ Telemedicine 
ในพื้นที่เกาะ : รพ สต ตันหยงกลิง

กิจกรรมวันไตโลก 
สร้างจิตส านึกถึงการดูแลไต

โครงการ Vascular Camp
( 19 -20 พฤษภาคม 2565 )



การพัฒนาระบบบริการ Service Plan

สาขา STROKE

สาขา STEMI 

สาขา SEPSIS

สาขา TRAUMA

สาขา CANCER

สาขา NEWBORN

สาขา CKD

สาขา ผู้สูงอายุ



การด าเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสตูล

 ตั้งคณะท ำงำนคลินิกผู้สูงอำยุ
 จัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพ อสม. ในกำร    
คัดกรองและส่งเสริมผู้สูงอำยุที่มีภำวะเสี่ยง
 พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขทั้งควำมรู้
และทักษะในกำรประเมินควำมเสี่ยงของผู้สูงอำยุ 
และกำรดูแลติดตำม
 อบรมให้ควำมรู้ผู้สูงอำยุที่พบควำมผิดปกติเพ่ือน ำสู่
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อติดตำมประเมินผล
กำรด ำเนินงำน

แผนการด าเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ

เริ่มเปิดคลินิก 2 มีนาคม 2565



ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้ม 
ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ  (เกณฑ์ : > 25%) น าร่องในพื้นที่ ต.พิมาน

ผู้สูงอายุ

จ านวน
ทีค่ัดกรองได้

เป้าหมายผู้สูงอายุ
ที่ผ่านการคัดกรอง 

ได้รับการดูแลรักษาใน
คลินิกผู้สูงอายุ > 25%

ผลการ
ด าเนินงานในรพ.

สตูล
อ.เมือง ต.พิมำน

1. ผู้สูงอำยุที่ผ่ำนกำรคัดกรอง
เสี่ยงต่อภำวะสมองเสื่อม

66 40 รำย 10 % 5 รำย

2. ผู้สูงอำยุที่ผ่ำนกำรคัดกรอง
เสี่ยงต่อภำวะพลัดตกหกล้ม

224 71 รำย 17.7 % 7 รำย

ผลการ
ด าเนินงาน

1. จัดตั้งคลินิกผู้สูงอำยุในโรงพยำบำลสตูล วันพุธ สัปดำห์ที่ 1 และ 3ของเดือน
2. โครงกำรอบรมพัฒนำ อสม.และเจ้ำหน้ำที่ในพ้ืนที่
3. เริ่มคัดกรองผู้สูงอำยุในพื้นที่น ำร่อง 
4. จัดโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ 

ปัญหาและอุปสรรค

 เพิ่งเริ่มด ำเนินกำรจัดต้ังคลินิกผู้สูงอำยุ 
 เจ้ำหน้ำที่ยังไม่มีทักษะในกำรประเมิน
 ยังไม่ใช้ใบส่งตัวผู้ป่วยเข้ำคลินิกผู้สูงอำยุ
 ข้อมูลในใบส่งตัวยังไม่ครอบคลุมรำยละเอียด

เรื่องยำเดิมของคนไข้
 ระบบกำรลงข้อมูลทีมสหวิชำชีพยังไม่มี

IT มำ Support
 แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว และพยำบำล

ประจ ำคลินิกผู้สูงอำยุยังไม่ผำ่นกำรอบรม
เฉพำะทำงผู้สูงอำยุ



 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) ในกำรคัดกรองและส่งเสริมผู้สูงอำยุที่มีภำวะเสี่ยงต่อ
กำรหกล้มและสมองเสื่อม เพื่อขับเคลื่อน Big Rock 3 (ณ พฤษภำคม)

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขและภำคีเครือข่ำยในกำรคัดกรองและส่งเสริมสุขภำพ
ผู้สูงอำยุ ที่มีภำวะเสี่ยงต่อกำรหกล้มและสมองเสื่อม (ณ พฤษภำคม)

กิจกรรม สาขาผู้สูงอายุ



เวชศาสตร์ทางทะเล จ.สตูล



จ านวนผู้ป่วยพื้นที่เกาะ มาด้วยระบบ EMS จังหวัดสตูล



การส่งผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินทางทะเลจากพืน้ที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล  (การล าเลยีงทางน้ า)

จ านวนผู้ป่วยส่งต่อโดยเรือ Speed Boat Case Refer โดยเรือ Speed Boat



การส่งผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินทางทะเลจากพืน้ที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล  (การล าเลยีงทางอากาศ)

จ านวนผู้ป่วยส่งต่อโดย Sky doctor รายที่ 1 จากเกาะหลีเป๊ะ ไป รพ.วชิระภูเก็ต

Diagnosis Cardiac arrest

ผู้ป่วยไม่ Stable แต่ยืนยันต้องเคลื่อนย้ำยทำงอำกำศ

รายที่ 2   จากเกาะหลีเป๊ะ ไป รพ.สตูล

Diagnosis NF + Sepsis 

มีลมมรสุมท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงด้วยเรือได้

(1) คือผู้ป่วย CHF หำยใจเหนื่อย                                
เนื่องจำกมีลมมรสุมไม่สำมำรถใช้เรือTransfer ได้                                      

ประสำน Sky doctor ไม่สำมำรถบินได้ท้องฟ้ำปิดยกเลิก
ปฏิบัติกำรและผู้ป่วยไม่มีอำกำรแย่ลง Observe ต่อรพ.สต.

(Emergent)
(1)



การรับ – ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ (ไทย-มาเลเซีย) 
ผ่านด่านวังประจัน อ.ควนโดน และด่านต ามะลัง อ.เมืองสตูล

จ านวนผู้ป่วย Refer in

จ านวนผู้ป่วย Refer out

สถานการณ์ Covid – 19 มีการปิดด่านชายแดน 
ส่งผลให้ปี 2563-2565 ไม่มีกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย/เดินทำงเข้ำออก ทั้ง 2 ด่ำน

 ด่านวังประจัน เคลื่อนย้ำยผู้ป่วยด้วยรถพยำบำล รับ-ส่งที่จุดนี้โดยทีม Refer 
รพ.สตูลรับกำรดูแลผู้ป่วยต่อจำก รพ.มำเลเชียที่มำน ำส่ง รพ.สตูลทุกรำย

 ด่านต ามะลัง รับผู้ป่วยจำกเกำะลังกำวี ประเทศมำเลเซียทำงเรือและ
ส่งต่อให้ทีม Refer รพ.สตูล น ำส่ง รพ.สตูล



 เนื่องจากเกาะหลีเป๊ะเป็นพื้นที่ๆระบบสัญญาณ สื่อสารโทรศัพท์ Internet ไม่เสถียรท าให้บางครั้งการติดต่อสื่อสารขัดข้อง อับสัญญาณ

 ไม่มีระบบวิทยุสื่อสารบนเกาะ

 ทักษะการสื่อสารที่จ าเป็นต้องใช้ คือ ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ

 ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม Sky Doctor

 ก าหนดการส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มที่จ าเป็นต้องพบแพทย์เฉพาะทางให้สามารถส่งมา รพ.สตูล โดยไม่ต้องไป รพ.ละงู

 พัฒนาระบบ Telemedicine ทางทะเล

ปัญหา/อุปสรรค

แผนการพัฒนา



จบการน าเสนอ


