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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

1 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด ำเนินกำรในพื้นที่ (Primary Care Cluster) √ ยังไม่ถึงรอบกำร
ประเมิน

2 ร้อยละอัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ≤ ร้อยละ 7 √

3 ร้อยละของโรงพยำบำลที่มกีำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล (RDU) √

4 ร้อยละของกำรส่งต่อผูป้่วยออกนอกเขตสุขภำพลดลง √ ผ่ำน 5 ข้ันตอน

5 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบรกิำร กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก √

6 ร้อยละโรงพยำบำลตั้งแต่ระดับ F2 ข้ึนไป มีกำรให้ยำละลำยลิม่เลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้จริง 
ร้อยละ 100

√

7 อัตรำตำยจำกโรคหลอดเลอืดหัวใจ ≤ ร้อยละ 27 ต่อแสนประชำกร √

8 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรำกำรลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66 √

9 อัตรำส่วนของจ ำนวนผู้ยินยอมบริจำคอวัยวะจำกผู้ป่วยสมองตำย ต่อ จ ำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยำบำล 0.7:100 
ใน A,S,M1 ทั่วประเทศ

√

10 ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยำเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ ำหน่ำยจำกกำรบ ำบดัรักษำทุกระบบ (3 month 
remission rate) Leading Indicator ร้อยละ 90, Lagging Indicator ร้อยละ 50

√

11 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรผ่ำตัดแบบ One Day Surgery ร้อยละ 15 √

12 อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้เจบ็ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภำยใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยำบำลระดับ F2 ข้ึนไป (ทั้งที่ ER และ 
Admit) < ร้อยละ 12 

√

13 อัตรำควำมส ำเร็จในกำรรกัษำผูป้่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ √ ยังไม่ถึงรอบการ
ประเมิน

14 จ ำนวนเมืองสมุนไพร √

Service Plan



PCC : คลนิิกหมอครอบครัว
สถานการณ์

 เป้าหมายการเปิด PCC ปี 2561 ทั้งหมด 11 ทีม เปิดด าเนินการแล้ว 1 ทีม (PCC ย่านซ่ือ อ.ควนโดน) คิดเป็นร้อยละ 9.09
 มีแผนเปิดด าเนินการ ครบ 11 แห่ง ภายในเดือนกันยายน 2561
 ปี 2560 เปิดด าเนินการแล้ว 3 ทีม รวมสะสม 4 ทีม คิดเป็นร้อยละ 28.57

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- มีการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้มีการอบรมหลักสูตรอบรมแพทย์เวชศาสตรค์รอบครัวระยะสั้นสอดคลอ้งกบัการปรบัแผนการจัดตัง้ 
PCC ปี 2561
- PCC มีการบริหารจัดการด้านบคุลากร บริการ  และการจัดเกบ็ข้อมูลได้ด ีมีการวิเคราะห์

ข้อมูลการเข้าถึงบริการ
- มีการน าข้อมูลจาก ศูนย์ COC มาใช้ในการติดตามให้บริการในพืน้ที่ PCC (PCC ย่านซ่ือ อ.ควนโดน)
- มีระบบการส่งตอ่ข้อมูลการดแูลผูป้ว่ยจาก รพ. กับ PCC และมีช่องทางพิเศษในการส่งตอ่ รพ.

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

บุคลากรหลกั (แพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั) อยู่ในระหว่างการ
อบรม ไม่สามารถเปิดให้บริการได ้ในไตรมาส 3

ทบทวน ปรับแผน เปิดด าเนนิการให้ทันตามแผนภายในไตรมาส 4
ปีงบประมาณ 2561 และวิเคราะห์สถานะสุขภาพ ความต้องการ
และศักยภาพชุมชนให้ชัดเจน



KPI : ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เกณฑ์ ≤ ร้อยละ 7
สถานการณ์
ตลุาคม 2560 - มิถนุายน 2561

อ าเภอ A B ร้อยละ

เมืองสตลู 12 219 5.48

ควนโดน 0 25 0

ควนกาหลง 0 23 0

ท่าแพ 0 25 0

ละงู 4 101 3.96

ทุ่งหว้า 2 18 11.11

มะนงั 0 25 0

รวมทัง้
จงัหวัด

18 436 4.13

สิ่งที่น่าชื่นชม
● รพ.สตลู มี Stroke Unit 6 เตียง
● มีนวตักรรม เร่ือง การประเมินการกลืน  
ลดการเกิด Aspirate Pneumonia

ข้อจ ากัด
ไมม่ี Neuro. Med.,Neuro. Surg.

ข้อเสนอแนะ
● สสจ.สตลูควรจดัหาเคร่ืองวดัความดนั
แบบดิจิตอลให้กบัประชาชนกลุม่เสี่ยงในพืน้ท่ี
●ให้ความรู้กบัประชาชนเร่ือง HT, CVD Risk, 
การตรวจสขุภาพ, การมาตามนดั

Stroke



ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2561 ผลงาน ผลการประเมิน

RDU ขั้น 1 80% (7) 100% (7) บรรลุเป้าหมาย

RDU ขั้น 2 20% (2) 14.29% (1) -

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

- สัดส่วนการใช้ ATB ใน FTW 
สูง
- การประมวลผลตัวชี้วัดใน
HDC ยังไม่สมบูรณ์ ท าให้ยากต่อ
การก ากับติดตามการด าเนินงาน

- เร่งรัดการด าเนินการ
ปรับปรุง HDC ให้มีความ
ถูกต้อง และตอบสนอง
ความต้องการของ
ผู้ใช้งาน

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

• ปัจจัยความส าเร็จ: การท างานร่วมกันของสหวิชาชีพ
• ผลงานเด่น: 

– รพ.สต.ทุกอ าเภอผ่าน RDU ข้ันท่ี 2
– ฉลากยาปลอดภัย (ระบุ pregnancy category)
– ระบุยาในบัญชียาหลักฯ ในระบบสารสนเทศให้แพทย์เลือกใช้

RDU

รพ.ที่มีแนวโน้มผ่าน RDU ขั้นที่ 2

ทุ่งหว้า มะนัง

ละงู ควนกาหลง

ท่าแพ ควนโดน

เมือง

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ตรัง
นราธิวาส

ปัตตานี
พัทลุง
ยะลา
สตูล

สงขลา

ข้ันท่ี 3 ข้ันท่ี 2 ข้ันท่ี 1 ข้ันท่ี 0
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ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
(ต.ค60-มิ.ย.61)

ผ่านเกณฑ์  21.94

เมือง ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนงั รวม
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- เมื่อวันท่ี ๒ ก.ค.๒๕๖๑ กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
ได้มำประเมินโรงงำนผลิตยำสมนุไพรของโรงยำบำลละงู ผลกำรประเมิน 
ผ่ำนมำตรฐำน GMP WHO ขณะนี้รอเอกสำรอย่ำงเป็นทำงกำร 

- โรงพยำบำลละงู ผลิตยำสมุนไพรได้ทั้งหมด ๒๘ รำยกำร และยำตัวใหม่ที่
เพิ่งผลิตได้ คือยำเหลืองปิดสมุทร ข้อบ่งใช้สำมำรถบรรเทำอำกำรท้องเสีย
ชนิดที่ไม่เกิดจำกกำรติดเช้ือ และเป็นต ำรับยำที่อยู่ในบัญชียำหลักแห่งชำติ 
จึงควรสนับสนุนกำรใช้ยำสมุนไพรเพิ่มมำกขึ้น



STEMI

KPI: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ≤ 27% 

ข้อเสนอแนะ

- อาจพิจารณา Out source ด าเนินการ เช่น Cardiologist  ให้การ
รักษาเดือนละ 2 คร้ัง และให้ บุคลากรมาเรียนรู้งาน
-วางแผนระยะยาวในการพฒันาบุคลากรเฉพาะทางเพ่ือรองรับ
ศูนยโ์รคหวัใจ
- รณรงค์ STEMI alert และ STEMI awareness

KPI: ร้อยละ รพ.ในระดับ F2 สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด(100 %)

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

6 6 100

ปัจจัยความส าเร็จ

- มีเคร่ืองมือในการดูแลผูป่้วยโรคหวัใจ ไดแ้ก่ Echo และ NST

KPI: ร้อยละ ผู้ป่วย STEMI เสียชีวิตในโรงพยาบาล ( ไม่เกิน10%)

11.25

ปัญหา/ข้อจ ากัด

- ไม่มีแพทยเ์ฉพาะทางโรคหวัใจ
- ผูป่้วยไม่ตระหนกัรู้ถึงสญัญาณอนัตราย
- การรับส่งต่อของโรงพยาบาลท่ีมีศกัยภาพ ของผูป่้วย NSTEMI ท่ีมีความเส่ียงสูง 
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สาขาโรคไต

ข้อเสนอแนะ
เน้นการส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค 
NCD อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับ รพ.สต.

ข้อจ ากัด

อ ำเภอ เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ

เมือง 220 142 64.55

ควนโดน 92 36 39.13

ควน
กาหลง

32 16 50.00

ท่าแพ 114 75 65.79

ละงู 78 49 62.82

ทุ่งหว้า 71 41 57.75

มะนัง 117 62 52.99

จังหวัด
สตูล

724 421 58.15

เกณฑ์ :  ร้อยละ 66

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลง
ของ eGFR<4ml/min/1.73m2/yr

1.ขาดแคลนอายุรแพทย์โรคไต
ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยต่อเนื่อง ปัจจุบันปรึกษำ อำยุรแพทย์
โรคไต จำก รพศ.หำดใหญ่ (รพท.สตูล และ รพ.ละงู)

2.ขาดแคลนศัลยแพทย์
3.ขาดแคลนเครื่องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
จึงไม่สำมำรถให้บริกำรกับผู้ป่วยไตวำยเรื้อรังระยะสุดท้ำย
ได้ทั้งหมดจ ำเป็นต้องส่งต่อไปจังหวัดใกล้เคียงท ำให้ผู้ป่วยและ
ญำติมี ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน



สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

ข้อจ ากัด

สถานการณ์

1. มีแนวทางปฏิบัติผู้ป่วยท่ีสมองตาย/เสียชีวิตท่ีได้รับ
บริจาคอวัยวะและดวงตา
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับการบริจาคอวัยวะและ
ดวงตา ท้ังเครือข่ายในจังหวัด
3. ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะร่วมกับสภากาชาดสตูล
4. มีทีมจัดเก็บดวงตา

ข้อมูล ปี 2560 ปี 2561 
(มิ.ย.61)

บริจาคดวงตา 
(ราย)

17 11

บริจาค
อวัยวะทุกส่วน

(ราย)

35 15

ข้อมูลผู้แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะปี 2561 รพ.สตูล

1. ขาดงบประมาณในการประชาสัมพันธ์และการจัดท าสื่อ
2. ทัศนคติ/ความเช่ือเร่ืองการบริจาคอวัยวะของผู้บริจาคและญาติ



อ.เมืองสตูล

อ.ควนโดน

อ.ท่าแพ

อ.ละงู
อ.ควนกาหลง

อ.ทุ่งหว้า

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

กำรบันทึก บสต. ไม่ได้ตำมเป้ำหมำย
เนื่องจำก
1. ผู้ป่วยสมัครใจไม่ยินยอมให้ลง 

บสต.เนื่องจำกเกรงว่ำจะมีประวัติ
ด้ำนยำเสพติดและจะส่งผลกระทบ
ต่อกำรสมัครเรยีนและกำรสมัคร
งำน

2. ระบบอินเตอร์เนตของหน่วยงำนไม่
เสถียร 

3. ภำระงำน รับผิดชอบหลำยงำน

1.ท ำควำมเข้ำใจกับผู้เข้ำรับ
บริกำรเรื่องระบบควำมปลอดภัย
และกำรเข้ำถึงข้อมูล บสต.

2. น ำเสนอปัญหำและอุปสรรค
แก่ผู้บริหำรเพื่อปรบัปรุงเครือข่ำย
3. ทบทวน FTE งำนยำเสพติด
เพื่อเสนอต่อผู้บริหำรในกำรจดั
อัตรำก ำลังที่เหมำะสม

ไม่ได้จัดอัตรำก ำลังตำมโครงสรำ้งงำนยำ
เสพติด ของกระทรวงสำธำรณสุข

ทบทวน FTE  งำนยำเสพติดเพื่อ
เสนอต่อผู้บริหำรในกำรจดั
อัตรำก ำลังที่เหมำะสม

แพทย์ไม่ผ่ำนกำรอบรมระยะสั้นเวช
ศำสตร์ยำและสำรเสพติด

ขอกำรสนับสนุนจำกผูบ้รหิำร ใน
กำรส่งอบรมตำมแผนพฒันำ
บุคลำกร

โรงพยำบำลไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ
สถำนพยำบำล 2 โรงพยำบำล  

กระตุ้นและจัดทีมพี่เลี้ยงให้
ค ำแนะน ำเพื่อให้ผ่ำนกำรรับรอง
ทั้งจังหวัด

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมืองสตูล 3 3 100

ทุ่งหว้า 25 23 92

ละงู 18 15 83..33

ควน
กาหลง

24 24 100

ท่าแพ 15 15 100

ควรโดน 19 19 100

มะนัง 2 2 100

รวม 106 101 95.25

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยท่ีใช้ยาเสพติดท่ีหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาทุกระบบ 

(3 month remission rate) (Leading Indicator เกณฑ์ร้อยละ 90   / Lagging Indicator ร้อยละ 50

3,160 2,865 3,429

809 420 766

0
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ป  255 ป  2559 ป  2560

กราฟ เปรียบเทียบคดยีาเสพติดและผู้เข้ารับการบ าบัด
อัตราการเข้าถึงบริการ เฉล่ีย 3 ปี  ร้อยละ 20.87

จับกุม

บ าบดั

Lagging Indicator by manual

Leading  = ร้อยละ 100 อ.มะนัง

ปัจจัยความส าเร็จ

1.ทีมท ำงำนยำเสพติดที่มคีวำม
มุ่งมั่น ตั้งใจ
2.มีกำรท ำงำนเชิงรุก เน้นส่งเสรมิ
และป้องกัน ในกลุ่ม ครู นักเรียน



สาขา One Day Surgery
สถานการณ์

 รพ.สตูล เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการ ODS 
และผ่านการรับรอง 23 ก.พ.61
 ทีมสหวิชาชีพศึกษาดูงานที่ รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
 ทีม ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาลห้องผ่าตัด พยาบาลวิสัญญี 
เข้ารับการฝึกปฏิบัติการผ่าตัด Herniorrhaphy under local anesthesia
 ร่วมกับกรมการแพทย์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดแบบ ODS
โดยมีการสาธิตการผ่าตัด Herniorrhaphy under local anesthesia) และ
มี รพ.พัทลุง รพ.นราธิวาส และ รพ.เบตง เข้ารับการอบรม
 ตอนนี้ด าเนินการ ODS 2 โรค คือ Hydrocele และ Colorectal 

polyp

ความพึงพอใจขอผู้รับบริการ
หลังผ่าตัด แบบ ODS 

ผ่าน QR code
ร้อยละ 80.8



สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป (ท้ังท่ี ER และ Admit) < ร้อยละ 12

อ าเภอ จ านวนผู้เจ็บป่วย
วิกฤตฉุกเฉิน

ทั้งหมด

จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 

24 ชั่วโมง

ร้อยละ

เมือง 2,324 42 1.81
ควนโดน 195 9 4.62
ควนกาหลง 77 4 5.19
ท่าแพ 94 5 5.32
ละงู 214 7 3.27
ทุ่งหว้า 85 0 0
มะนัง F 3

รวม
2,989 67 2.24

สถานการณ์ ข้อจ ากัด

1.พัฒนาพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
2. จัดท าโครงการพัฒนา
ระบบ EMS ทางทะเลชายฝ่ัง
อันดามัน จ.สตูล 
3. มีการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 
2561 ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
4.วางแผนอบรมพัฒนาระบบ
ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างชายแดน 
ไทย-มาเลเซีย
(ส.ค.61)

1.ความเข้าใจใน
การคัดแยกผู้ป่วย
เป็น Triage Level
1 และ 2 ยังไม่
ตรงกัน
2.รพช.ไม่มีการใช้
โปรแกรม IS 
เนื่องจากภาระงาน
ของ จนท.
(*รพ.สตูล ใช้ IS)



การคดักรองกลุ่มเส่ียงวณัโรค จังหวดัพทัลุง

TB

ภาพรวมการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง จังหวัด ร้อยละ 78.3 ผลงาน ต่ ากว่าเป้าหมาย (เป้าหมาย ร้อยละ 90) 
การคัดกรองด าเนินการได้ดี : ในกลุ่มผู้ต้องขัง แรงงำนข้ำมชำติ บุคลำกรและ ผู้สัมผัสร่วมบ้ำน (ผลงำน
มำกกว่ำ ร้อยละ 80) 
ด าเนินการเร่งรัดเพ่ิม : ในกลุ่ม HIV เบำหวำน ผู้สูงอำยุที่มี COPD ร่วม

82.2
71.4

94.2
87.9

62.5

84.2

100.0

78.3

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0
ร้อยละ กลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย เป็น TB

ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้ำน 13

ผู้ป่วยเบำหวำน 22

เอชไอวี 15

เรือนจ ำ 9

แรงงำนข้ำมชำติ 1

บุคลำกรกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข 4

ผู้สูงอำยุ 65 ป ข้ึนไปท่ีมีโรคปอด
ร่วม 13

รวมจังหวัด 77

คิดเป็น 390.5 : 100,000 ประชากร

ข้อค้นพบ : พบป่วย วัณโรค ในกลุ่มเบำหวำน มำกที่สุด 
รองลงมำคือ HIV และ ผู้สัมผัสร่วมบ้ำน



การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคภาพรวม จังหวัดสตูล

ด าเนินการไดด้ี : ผลงำน > ร้อยละ 90 ได้แก่ ในกลุ่มผู้ติดเช้ือHIV DM ผู้สูงอำยุฯ ผู้ต้องขัง 
ด าเนินการเรง่รัดเพิม่ : ในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยฯ บุคลำกรสำธำรณสุข ประชำกรข้ำมชำติ 
กลุ่มผู้ต้องขังในเรอืนจ า :  คัดกรอง 100% แต่ ผลเอกซเรย์ ยังอยู่ระหว่ำงบันทึกข้อมูล

ข้อค้นพบ : พบป่วย TB ในกลุ่มแรงงำนข้ำมชำติ
มำกที่สุด รองลงมำคือ กลุ่มผู้สูงอำยุ และผู้สัมผัส
ร่วมบ้ำน

ร้อยละ กลุ่มเส่ียงเป้าหมาย เป็น TB

ผูส้ัมผสัโรคใกลชิ้ดฯ 4

ผูป่้วยเบาหวาน 2

ผูติ้ดเช้ือHIV/AIDS 3

ผูต้อ้งขงัในเรือนจ า 2

ประชากรขา้มชาติ 8

บุคลากรสาธารณสุข 0

ผูสู้งอาย ุ65 ปีข้ึนไปท่ีมีโรค
ปอดร่วม 5

รวมจังหวัด 24
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ร้อยละ กำรคัดกรองด้วย Verbal ร้อยละ กำรคัดกรองด้วย CXR

เป้ำหมำย > 
ร้อยละ 90

TB



ข้อชื่นชมต่อการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 

1. ผู้บริหำร มอบนโยบำยชัดเจน กำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ถ่ำยทอดสู่ ระดับอ ำเภอ และ รพสต.
2. จังหวัดติดตำมกำรด ำเนินงำนสัญจร ในระดับอ ำเภอ กระตุ้นกำรท ำงำน พร้อม วิเครำะห์ ปัญหำ และ 

วำงแผน กำรท ำงำน
3. เครือข่ำย ระดับโรงพยำบำล สสอ. และ รพสต ร่วมมือเข้มแข็ง กำรด ำเนินงำนกำรคัดกรองเชิงรุก ด ำเนินกำร

ได้บรรลุเป้ำหมำย ในกลุ่มผู้ติดเชื้อHIV/AIDS เบำหวำน ผู้สูงอำยุฯ และกลุ่มผู้ต้องขัง

ปัญหา/ข้อจ ากัด โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
กำรคัดกรองด้วยเอกซเรย์ ในกลุ่มเส่ียง 
ภำพรวม ค่อนข้ำงน้อย
- ส่วนหนึ่ง ด ำเนินกำรเอกซเรย์แล้ว 
ผลงำนอยู่ระหว่ำงรอผลอ่ำน ท ำให้
บันทึกข้อมูลในโปรแกรม TBCM
online น้อย
- กลุ่มบุคลำกรสำธำรณสุข ยังไม่ถึง
รอบในกำรตรวจสุขภำพประจ ำป  

- ผลักดันนโยบำย ให้ด ำเนินงำน กำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ด้วยกำร
เอกซเรย์ ในทุกหน่วยบริกำร โดยเฉพำะ กลุ่มผู้ป่วยโรคเบำหวำน กลุ่ม
ผู้สูงอำยุ (กำรคัดกรองด้วยเอกซเรย์น้อย) ซ่ึงกำรเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรค
พบในกลุ่มผู้สูงอำยุที่มีโรคร่วมมำก 

- เร่งรัดติดตำมผลกำรเอกซเรย์ จำกหน่วยรับบริกำรเอกซเรย์และติดตำม
กำรบันทึกข้อมูล



อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนรักษาไตรมาส ที่ 1/2561
(เป้าหมาย > ร้อยละ 85)

แนวโน้มอัตราการรักษาส าเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 1/61 
Success + โอนออก = 77.3 

ไม่พบการขาดยาระหว่างการรักษา 

ภาพรวม อัตราการเสียชีวิต (เป้าหมาย < ร้อยละ 5) สูง ถึง 
ร้อยละ 18.2 (8/44) รพ. ที่มีอัตราเสียชีวิตสูง 3 ล าดับแรก 
รพ.ทุ่งหว้า เสียชีวิต (โรคร่วม HIV และ ผู้สูงอาย)ุ ร้อยละ 100 (2/2)
รพ.มะนัง เสียชีวิต (ไม่ทราบสาเหตุ) ร้อยละ 50 (1/2)
รพ.ท่าแพ เสียชีวิต (ฆ่าตัวตาย/สูงอายุ)  ร้อยละ 20 (1/5)

ข้อมูล TBCM online ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2561

ร้อยละ
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รพ.สตูล รพ.ควนโดน รพ.ควนกำหลง รพ.ท่ำแพ รพ.ละงู รพ.ทุ่งหว้ำ รพ.มะนัง ภำพรวมจังหวัด 

ก าลงัรักษา รักษาหาย และ รักษาครบ เสยีชีวิต ล้มเหลว ขาดยา โอนออก



- ผู้บริหำรมอบนโยบำย TB case management ให้มีกำรติดตำมกำรรักษำรำยบุคคล และ ให้มีกำรรำยงำน
ผู้ป่วยรับประทำนยำ ทุกวัน 

- มีกำรติดตำมงำนวัณโรคในกำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุขระดับจังหวัดทุกเดือน
- ผลงำนไม่พบกำรขำดยำ ระหว่ำงกำรรักษำ 

ข้อชื่นชมต่ออัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรค

ปัญหา/ข้อจ ากัด โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

อัตรำกำรเสียชีวิตระหว่ำงกำรรักษำ
สูง (ร้อยละ 18.2 ( มีโรคร่วม )

- เน้นกิจกรรมกำรค้นหำเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงเป้ำหมำยที่มีอัตรำกำรเสียชีวิตสูง 
- ผู้ป่วยวัณโรคที่มีโรคร่วม ติดตำมก ำกับดูแลใกล้ชิด  เยี่ยมติดตำมกำรกินยำ 

โดยทีมสหวิชำชีพ 
- เพิ่มมำตรกำรติดตำมดูแลผู้ป่วยวัณโรคในหน่วยบริกำร เช่น จัดเป็นตัวชี้วัด

ผลส ำเร็จกำรท ำงำน 



เยี่ยมติดตามงานวัณโรค โรงพยาบาลมะนัง

ข้อชื่นชม
คลินิกเบำหวำน ควำมดัน ARV COPD และ เครือข่ำย รพสต.ของโรงพยำบำล ให้ควำมร่วมมือในกำร    
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ผลงำนคัดกรองท ำได้เกินเป้ำหมำย 

ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญงำนวัณโรค จัดสรรบุคลำกรรับผิดชอบงำนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค เพิ่ม 1 คน 
ท ำงำนร่วมกับ ผู้รับผิดชอบคลินิกวัณโรค ท ำให้กำรประสำนงำน กำรบันทึกข้อมูลในโปรแกรม TBCM 
online เป็นปัจจุบัน  

กำรจัดท ำทะเบียนติดตำมผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้ำน ท ำให้ ทรำบว่ำ สมำชิกในครอบครัวผู้ป่วยวัณโรคได้รับ
กำรคัดกรองวัณโรคครบหรือไม่

มีสถำนที่ ส ำหรับวันคลินิกวัณโรค และ รูปแบบเป็น One Stop Service

โอกาสพัฒนา
มีสถำนที่ ส ำหรับวันคลินิกวัณโรค ใช้ร่วมกับ คลินิก NCD และ ANC และ อยู่ใกล้กับ OPD ห้องคลอด 
ข้อเสนอ จัดหำสถำนที่เฉพำะ หรือ อำคำรแยกจำก OPD NCD เพื่อ ลดกำรสัมผัสโรค และ ลดควำมเสี่ยง
กำรแพร่เชื้อ 



monitor



ชื่อตัวชี้วัด : Mo 2 อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน

อ าเภอ ไม่เกิน
คน

ผลงาน
คน

อัตรา

เมือง 7 5 4.40

ควนโดน 2 1 3.83

ควน
กาหลง

2 2 5.79

ท่าแพ 2 2 6.91

ละงู 5 2 2.80

ทุ่งหว้า 2 4 16.70

มะนัง 1 0 0

จ.สตูล 20 16 5.05

เขต 296 117 2.49

ประเทศ

สถานการณ์

ปีงบประมาณ 2561 การฆ่าตัวตายส าเร็จสูงกว่ารอบ 3 ปีท่ีผ่านมา มี
จ านวน 16 คน คิดเป็นอัตรา 5.05 ต่อประชากรแสนคน เป็นเพศชาย 
75% มากท่ีสุดช่วงอายุ 41-50ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระบบการ
รักษา ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด 43.75% มี 2 อ าเภอท่ี
สูงเกินเกณฑ์ คือ ท่าแพและทุ่งหว้า จ.สตูลมีผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่
ส าเร็จ 49 คนแต่ไม่มีการท าร้ายตัวเองซ้ าภายใน 1 ปี

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- มีกิจกรรมร่วมกับ อบต. จัดอบรมให้ความรู้แกนน า/อสม.ในการดูแล 
เฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย ใน อ.ละงู ,เมือง
- มีการ Conference death cases กับ รพ.สต.
- มีการประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังพฤติกรรมการฆ่าตัวตายผ่านสื่อ
วิทยุ สสวท.

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

บุคลากรมีไม่เพียงพอกับภาระงานท่ีมากขึ้น พิจารณาจัดสรรค์บุคลากรให้เหมาะสมกับงาน

ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จเป็นผู้ป่วยจิตเวช อยู่คนเดียว ไม่
มีผู้ดูแล

ติดตามเฝ้าระวังและดูแลต่อเน่ืองในชุมชนโดย อสม. ท่ีมี
ความรู้ในเรื่องสัญญาณเตือนท่ีจะท าร้ายตัวเองข้อมูล ณ.ก.ค.61

อ าเภอทุ่งหว้า อ าเภอมะนัง

อ าเภอละงู
อ าเภอควนกาหลง

อ าเภอท่าแพ
อ าเภอควนโดน

อ าเภอเมือง

สุขภาพจิต



ชื่อตัวชี้วัด : Mo 8 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต(≥ ร้อยละ 58 )

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

เมือง 1984 1382 69.65

ควนโดน 435 218 50.11

ควนกาหลง 599 382 63.77

ท่าแพ 493 237 48.07

ละงู 1171 465 39.70

ทุ่งหว้า 417 309 74.10

มะนัง 307 106 34.52

อื่นๆ 267

จ.สตูล 5519 3366 60.99

เขต 86024 60741 70.61

ประเทศ 965241 791694 55.34

สถานการณ์

การเข้าถึงบริการเพิม่ขึ้นตามล าดบั ภาพรวมของจังหวัด
เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 60.99 โดยมี 3 อ.ที่สามารถ
ท าได้เกินเกณฑ์ คือ ทุ่งหว้า เมือง และควนกาหลง ส่วน
อ าเภออื่นๆยังไม่ถึงเกณฑ์ของเป้าหมาย

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- มีระบบเครือข่ายที่เข้มแข็ง จิตแพทย์แม่ข่ายลงนิเทศ 
Coaching ทุก รพช.
- การบูรณาการคดักรองของกลุ่มเสี่ยงที่ส าคัญรว่มกับคลนิกิ
อื่นๆ

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

ไม่มีจิตแพทย์ในจังหวัด (เพ่ิงลาออก 1ก.ค.61),
แพทย์ รพช.ปรับเปลี่ยนบ่อยขาดความมั่นใจการ
วินิจฉัย

ขอความร่วมมือจากจิตแพทย์ในเขต 12 มาช่วยตรวจ
ท่ี OPD

กรอบโครงสร้างพยาบาลจิตเวช รพช.ไม่ชัดเจน 
ส่งผลกระทบต่อขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ส่งเสริมพลังใจในการท างานมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นส าคัญ
ข้อมูล ณ.251 มิ.ย.61 (รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 

กรมสุขภาพจิต)

อ าเภอทุ่งหว้า อ าเภอมะนัง

อ าเภอละงู
อ าเภอควนกาหลง

อ าเภอท่าแพ
อ าเภอควนโดน

อ าเภอเมือง



ชื่อตัวชี้วัด : การเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

- การเข้าถึงบริการของผู้ปว่ยโรคออทสิตกิ ASD ร้อยละ 58.12 (เกณฑ์ร้อยละ 11)

- การเข้าถึงบริการของผู้ปว่ยสมาธิสั้น ADHD ร้อยละ 5.84 (เกณฑ์ร้อยละ 9) 

ข้อช่ืนชม

- มีความพยายามในการค้นหาและเก็บข้อมูลผูป้ว่ยที่ไปรบัการรักษาที่หนว่ยงานอื่น 
นอกพื้นที่เพือ่จะน ามาเข้าระบบของจังหวัด
- มีการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองเดก็โรคออทิสติก
- ผู้ปฏิบัติงานทกุระดบัตัง้แต ่รพช. รพท. สสจ.มีความมุ่งมั่นในการด าเนินงาน

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

ข้อมูลใน HDC และข้อมูลของพื้นที่มีความ
แตกต่างกนั

การน าข้อมูลผู้ปว่ยเด็กที่มีเข้า Registerสู่ระบบ
ของ รพ. เพื่อเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ HDC

พยาบาล PG จิตเวชเด็ก เพียง 4 คน/
จังหวัด

ส่งพยาบาลเรียน PG จิตเวชเด็กและวัยรุ่นให้
ครบทุก รพ.

ขาดความเชื่อมต่อของข้อมูลระหว่าง รพ.
สต. รพช.กับ รพท.

บูรณาการการคัดกรองและประเมิน เชื่อมโยง
ข้อมูลไม่ให้ผู้ป่วยหล่นหาย โดยติดตามกระตุน้
ข้อมูลให้ถึง รพท.

ข้อมูล ณ ก.ค.61



กิจกรรมเพิ่มการเขา้ถึงบริการของผูป่้วยจิตเวชเด็กและวยัรุ่น
(โรคสมาธิสั้น&ออทิสติก)

• วันที่ 12-13 ก.ค. 61 ทีม รพ.หำดใหญ่ ร่วมกับ รพ.จิตเวชสงขลำรำชนครินทร์ ประกอบด้วย จิตแพทย์เด็ก
และวัยรุ่น พยำบำลจิตเวชเด็ก นักจิตวิทยำ ลงประเมิน ตรวจวินิจฉัย เด็กที่มีควำมเสี่ยงของ จ.สตูล ณ 
แผนกจิตเวช รพ.สตูล ได้งบประมำณด ำเนินงำนจำกเขตสุขภำพที่ 12 (วันแรก นัดไว้ 80 แต่มำ 130 คน) 
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อัตราตายทารกแรกเกิด  ≤ 28 วัน

เกณฑ์ : < 3.4 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ)

ภาพรวมจังหวัด ต.ค. 60 – มิ.ย. 61
ทำรกเสียชีวิตทั้ง 17 รำย พบว่ำ 

Preterm 8 รำย  (สำเหตุกำรเสียชีวิตด้วย 

Sepsis 6 รำย , Abnormally 1 รำย  และ 

VAP 1 รำย)  severe BA 3  รำย และ

MAS 6 รำย

สถานการณ์

●warning signs เรื่อง PPHN จำก
ผู้ป่วย MAS , Severe RDS และ
Cong. Pneumonia และ sepsis

●กำรพัฒนำบุคลำกรอบรมหลักสูตรกำร
ดูแลทำรกวิกฤต

โอกาสพัฒนา

ข้อจ ากัด
- ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ท่ีไมเ่พียงพอ เช่น
เคร่ืองช่วยหายใจของทารก/Transport Incubator 

ทารกแรกเกิด



KPI: ผู้สูงอายุ 60 ปีขึน้ไปได้รับการคัดกรองสายตา (ร้อยละ 75) 

KPI: ผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก ผ่าตัดภายใน 30 วัน (ร้อยละ 80 )

สาขาจักษุ
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เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหวา้ มะนงั รวม

75

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

- การลงขอ้มูลการคดักรองไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
- ผูป่้วยปฏิเสธการผา่ตดัเน่ืองจากอยูใ่นช่วงเดือน
รอมฎอน และปัญหาสุขภาพ
- กลอ้งผา่ตดัช ารุด

- ด าเนินการติดตามผลการคดักรองของพ้ืนท่ี  ตามแผนท่ีวางไว ้
- วางแผนการผา่ตดัตอ้กระจกใหส้อดคลองกบับริบทของผูป่้วย 
- จดั Campaign เพ่ือสร้างความรู้และความตระหนกั
- วางแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือผา่ตดั เป็นระยะ



ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน



สาขาการคลอดมาตรฐาน

ตัวชีว้ัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน

1. ร้อยละของโรงพยาบาล
ระดับ A, S ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการคลอดมาตรฐาน › 80% 1 แห่ง

มีการประเมินตามเกณฑ์ประเมินของ
กรมการแพทย์2.ร้อยละของโรงพยาบาล

ระดับ M1 M2 F1 F2 ที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินการคลอด
มาตรฐาน

› 40% 5 แห่ง



KPI: การรักษายาเคมีบ าบัดภายใน 6 สัปดาห์KPI: การผ่าตัดภาย 4 สัปดาห์หลังวินิจฉัย 

สาขามะเร็ง

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

- ผูป่้วยและญาติขาดความรู้ และความตระหนกั 
- ศลัยแพทยมี์จ  านวนจ ากดั คือ 2 ท่าน
- การวางแผนในการรักษา เช่น นดัผูป่้วยฟังผลช้ิน
เน้ือ 3 สัปดาห์ ท าใหไ้ดรั้บการผา่ตดัล่าชา้

- จดั Campaign ตรวจคดักรองมะเร็งล าไส้ เตา้นม และ ปากมดลูก เพ่ือสร้างการรับรู้
และความตระหนกัใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในจงัหวดั
- ควรวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของการป่วยเป็น 5 อนัดบัแรกของมะเร็ง
- ควรประสานขอขอ้มูลการรักษาดว้ยรังสี ท่ี refer ไป รพ.อ่ืน
- ด าเนินการปรับแผนการรักษา ตามแนวทางท่ีไดก้  าหนดไว้

ปัจจัยความส าเร็จ

- ผูป้ระสานงานมะเร็งมีความมุ่งมนัในการด าเนินงาน
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5 อันดับแรกของโรคมะเร็ง (คน)

ชาย: ตบั(20), ปอด(14), ล าไส้(13), Naopharynx(5), Lymphoma(3)
หญิง: เตา้นม(49), Lymphoma(10), ล าไส้(9), ตบั(7), ปอด(7)
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(ต.ค. 60 – มิ.ย. 61)

การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
KPI: ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ทีใ่ห้บริการการดูแลระยกลาง(ร้อยละ 10) 

10

ข้อเสนอแนะ

- เพิ่มอตัราก าลงับุคลากร เช่น นกักายภาพบ าบดั    นกักิจกรรมบ าบดั เพื่อให้การดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ
- อาจก าหนดโปรแกรมท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั
- Intermediate Care ควรกระจายให้ไดทุ้ก รพช.

สถานการณ์

ปัจจุบนั จ.สตูล มีผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการดูแล                
391 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น stroke, Head injury และ 
Spinal cord injury ซ่ึงตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟูและดูแล
จากทีมสหวชิาชีพ เพื่อลดภาวะทุพพลภาพ

ปัญหา/ข้อจ ากัด

- ขาดแคลนบุคลากร เช่น นกักิจกรรมบ าบดั และ
พยาบาลเฉพาะทาง
- โปรแกรมที่ใชใ้นการการลงขอ้มูล เช่ือมโยงขอ้มูล
ผูป่้วย และติดตามผูป่้วยต่างกนั



สาขาออร์โธปิดิกส์

ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture 
1 แห่ง คือ รพ.สตูล  (เกณฑ์ : ร้อยละ 100) 

สถานการณ์ ข้อจ ากัด

1. รพ.สตูลมีทีม CTF จัดตั้งเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2561
2. มีบุคลากรผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชมุ CTF 
ของประเทศ ในวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561
3. มีการจัดท าแนวปฏิบตัิให้สอดคล้องกับบริบทของ     
โรงพยาบาลสตูล (ก าลังด าเนินการ)
4. มีการถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรใน รพ.สตูล และ 
รพช. ในวันที่  26 ก.ค. 2561

1.ผู้รับผิดชอบเก็บตัวชี้วัดไม่ไดเ้ปน็ผู้ปฏิบตัิงาน
โดยตรงท าให้ความเข้าใจตัวชีว้ัดระหว่างผู้เก็บ
ตัวชี้วัดและผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงกัน
2. การบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมไม่ครบถ้วน



KPI ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลแบบประคบัประคอง

สถานการณ์

จงัหวดัเร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ตุลาคมปี 2560 มีการก าหนดโรคท่ีตอ้งดูแล

ทุกโรงพยาบาลมีการด าเนินการ Palliative Care ครบ 100 %

ข้อเสนอแนะ

- สสจ. สตูลควรเป็นเจา้ภาพในการก าหนดนโยบาย

- โรงพยาบาลสตูลเป็นผูก้  ากบัติดตามนโยบาย และการดูแล

- การพฒันาบุคลากรดา้น Palliative Care

ข้อจ ากดั

ไม่มี Full time

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ Strong Opioid s ไม่เพียงพอ

Palliative Care



นวตักรรม
แบบบนัทึกการติดตาม/เฝ้าระวงัการใชย้าระงบัปวด

ส าหรับผูป่้วยใน Palliative Care Clinic


