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โครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลสตูล

แพทย์หญิงวันทนา  ไทรงาม

นายแพทยเ์จษฎพันธุ์  สวัุนทโรจน์

นายเลอศักดิ์  วัฒยากร นางสาวดารณี  ดุลยาภรณ์ นายแพทย์ธีระ  จิตต์วโรดม

นายแพทย์วิโรจน์  โยมเมือง

ผู้อ ำนวยกำร

กลุ่มภำรกิจด้ำนทุติยภูมิ
และตติยภูมิ

กลุ่มภำรกิจด้ำนอ ำนวยกำร กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนบริกำรปฐมภูมิ

กลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำระบบบริกำร
และสนับสนุนบริกำรสุขภำพ



นาง มาลัย  หวันเก 
สาขากุมารเวชกรรม

ภก.วีรศักดิ์ สมำยุทธพงศ์
สาขา  RDU

นำงลักขณำ  ผิวเหลือง
สาขากระดูกและข้อ

นำงกัลยำรัตน์   ชนะวรรณโณ
สาขาตา

นำงวำสนำ  ขจรเจริญกุล 
สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

นำงทัณฑิมำ  เตียววิริยะกุล
สาขาทารกแรกเกิด

ภญ. สโรชำ  ว่องจิรกิตติ์
สาขาแพทย์แผนไทย

นำงสำวธัญมน จิตนำธรรม
สำขำศัลยกรรม

นำงสำวเจริญศรี  พิทักษ์ธรรม
สำขำมะเร็ง

นำงสำวนันทนำ  ศรีค ำแท้
สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (STROKE)

นำงสำวอรอุมำ  มำกจังหวัด
สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (DM/HT)

นำงสำวอุบล  ทองช่วย 
สาขาหัวใจ

นำงสุชำดำ   ปิติเศรษฐ์
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

ทพ.ไพบูลย์   แสงยืนยงพิพัฒน์
สาขาสุขภาพช่องปาก

นำงอรอุมำ     พินธ์สุวรรณ์
สำขำอำยุรกรรม

นำงปรำณี  จันทรวงศ์กุล
สาขาไต

นำงเนตรนภำ  เทพชนะ
สาขา Palliative Care 

นำงพุดตำล  ศรีสุวงศ์
สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นำงสำวอรนันท์  ณ  นคร
สำขำยำเสพติด

นำงอมรรัตน์  ด้วยกำแด
สาขาปฐมภูมิ

นำงสุภำพ  มำกสุวรรณ์
สาขาสูติกรรม

ผู้รับผิดชอบ Service Plan แต่ละสาขา



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์

แพทย์ จ านวน
อำยุรแพทย์ 2
ศัลยแพทย์ 2
สูติ-นรีแพทย์ 4
กุมำรแพทย์ 5
ออร์โธปิดิกส์ (ไม่รวมรองแพทย์) 1
จักษุวิทยำ 3
โสต ศอ นำสิก 4
วิสัญญีแพทย์ 2
รังสีแพทย์ 2
แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว 2
แพทย์เวชศำสตร์ฉุกเฉิน 1
แพทย์เวชศำสตร์ฟื้นฟู 1
แพทย์เวชศำสตร์ป้องกันแขนงสุขภำพจิตชุมชน 1
แพทย์ทั่วไป 3
แพทย์ใช้ทุน ปี1 9

รวม 42

แพทย์  42 คน

ทันตแพทย์  12 คน

เภสัชกร  20 คน

พยาบาล  280 คน

บุคลากร  439 คน

รวม 793  คน



สถิติของผ ูร้บับรกิาร และล าดบัโรค

โรงพยาบาลสตลู



ขอ้มลูผ ูร้บับรกิาร
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ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้รับบริการ

หมายเหตุ : ปีงบ 2562 ผู้ป่วยนอก (ต.ค.61 – ม.ค.62) และผู้ป่วยใน (ต.ค. 61- ธ.ค. 61)



วนันอนผ ูป่้วยใน

อัตราครองเตียง

หมายเหตุ : ปีงบ 2562 ข้อมูลเดือน ต.ค.61 – ธ.ค.61

ก ำลังอยู่ในช่วงของกำร
ด ำเนินกำรขอ

ขยำยเตียงเป็น 300 เตียง

ร้อยละ
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ขอ้มลู Refer in – Refer Out  ผ ูป่้วย

หมายเหตุ : ปีงบ 2562  ข้อมูลเดือน ต.ค. 61 – ธ.ค. 61
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ล าดบัโรคผ ูป่้วยนอก  (รบั – สง่ Refer )  

ปีงบ 2562 (ต.ค. 61 – ม.ค. 62) 

Orthopaedic follow-up care 
(197ราย)

Breast malignant neoplasm (24 ราย) 01

02

03

04

05

Cataract  (120 ราย)
Chronic ischaemic heart disease

(21 ราย)

Fitting and adjustment of 
orthopaedic device (89 ราย)

Thyrotoxicosis  (17 ราย)
Epilepsy (17 ราย)

Stroke (79 ราย)
Non-Hodgkin Lymphoma  (15 ราย)

DM (15 ราย)

Pterygium (65 ราย)
Malignant neoplasm of cervix uteri 

(14 ราย)

รบั Refer สง่ Refer



ล าดบัโรคผ ูป่้วยใน  (รบั – สง่ Refer )  

ปีงบ 2562 (ต.ค. 61 – ธ.ค. 61) 

Maternal care related to the fetus and 
amniotic carity and possible delivery 

problems (87 ราย)

Acute subendocardial myocardial 
infarction  (19 ราย)01

02

03

04

05

Diseases of appendicitis  (57 ราย) Congestive heart failure  (10 ราย)

Pneumonia (27 ราย) Epilepsy, unspecified  (9 ราย)

Intracranial injury (19 ราย) Cerebral infarction  (4 ราย)
Stroke (4 ราย)

Unspecified abortion  (15 ราย) Acute appendicitis (3 ราย)

รบั Refer สง่ Refer



อตัราป่วยตายของผ ูป่้วยใน

หมายเหตุ : ปีงบ 2562 ข้อมูลเดือน ต.ค. 61 – ธ.ค. 61

อัตราตาย (ราย/1,000 ผู้ป่วยใน)
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ค่า CMI  และ  Sum AdjRW

หมายเหตุ : ปี 2562 ข้อมูลเดือน ต.ค. 61 – ธ.ค. 61

CMI (ยกเว้น NB + NL)

Sum AdjRW (ยกเว้น NB + NL)

19,495.00 21,010.79 20,760.60 20,435.28
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Top 5 โรคผ ูป่้วยนอก

DM    (10,432 ครั้ง) DM  (4,073  ครั้ง)01

02

03

04

05

HT  (10,292  ครั้ง) HT  (3,564  ครั้ง)

Acute nasopharyngitis
(8,467 ครั้ง)

Acute nasopharyngitis
(2,615 ครั้ง)

HIV (8,175 ครั้ง) Asthma  (2,115 ครั้ง)

Asthma (6,041 ครั้ง) Acute bronchitis (1,446 ครั้ง)

ปีงบ 2562 (ต.ค. 61 – ม.ค. 62)ปีงบ 2561



Top 5 โรคผ ูป่้วยใน

Pneumonia (1,104  คน) Pneumonia    (265  คน)01

02

03

04

05

Diarrhoea (1,104 คน) Diarrhoea (193 คน)

Senile cataract  (399 คน) Senile cataract  (167 คน)

Asthma (393 คน) Dengue  fever (112 คน)

Acute upper – Lower respiratory 

(382 ครั้ง) COPD  (96 คน)

ปีงบ 2562 (ต.ค. 61 – ม.ค. 62)ปีงบ 2561



Top 5 โรคผ ูป่้วยเสียชีวิต

Pneumonia  (42 คน) Pneumonia  (8 คน)01

02

03

04

05

Acute myocardial infarction
(23 คน)

Cerebral infarction  (5 คน)

Hearth failure (14 คน)
Intracerebral haemorrhage

(5 คน)

Cerebral infarction   (10 คน) HIV (5 คน)

Intracerebral haemorrhage (9 คน)
Acute myocardial infarction

(4 คน)

ปีงบ 2562 (ต.ค. 61 – ม.ค. 62)ปีงบ 2561



Service  Plan

การพฒันาระบบบริการสุขภาพ

Stroke STEMI สาขาไต EyesOrtho

RDUSepsis

AMR

Drug addict

TRANSPLANT

Cancer

ODS

ทารก

แรกเกิด

สุขภาพจติ

และจติเวช

แพทย ์          

แผนไทย

Palliative 

care
PCC TB Trauma



สาขา โรคหวัใจ



STEMI

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร  26 ต่อแสนประชากร

12 11.68
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4.14
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ภาพรวมจังหวัด ปีงบ 2562 (ต.ค. 61 – ธ.ค. 61)ร้อยละ

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

1. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่เสียชีวิตภำยในโรงพยำบำล หลังได้รับกำรรักษำ  ร้อยละ 10 7.14

2. ร้อยละโรงพยำบำลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไป มีกำรรักษำโดยกำรให้ยำละลำย 
ลิ่มเลือด (Fibrinolytic Drug) ในผู้ป่วย STEMI

100
(6 รพ.)



STEMI
อัตราการเปิดเส้นเลือดในผู้ป่วย STEMI (เกณฑ์ : ≥ 85%)

0

50

100

เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง ภาพรวม
11.11 3.57

88.89 100 100 100 80 89.29

PCI SK

ร้อยละ 100% 100% 100%100%
80%

92.86%

NANA

Door to PCI ภายใน 120 นาที นับจากโรงพยาบาลต้นทาง
โรงพยาบาล ท าได้ 120 นาที STEMI ทั้งหมด เฉลี่ย

รพ. ควนโดน 0 3 4  ชม  21  นำที
รพ. ท่ำแพ 0 4 3  ชม  15  นำที
รพ. มะนัง 0 4 5  ชม  56  นำที
รพ. ละงู 1 9 3  ชม  27  นำที
สตูล 0 8 2  ชม  39  นำที

รวม 1 28 3  ชม 38  นาที



STEMI

ปัญหา/อุปสรรค
1. ขำดแคลนอำยุรแพทย์โรคหัวใจ
2. ผู้ป่วยขำดควำมรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ ส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรมำ รพ.
3. อัตรำกำรใช้ SK น้อย (คิดเป็น 10%) เนื่องจำกส่วนใหญ่ท ำ PCI
4. กำรบริหำร Stock ยำ SK ใน รพช. 

แนวทางการพัฒนา
1. กำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยง มีกำรส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วย STEMI คืนให้พื้นที่          

และ PCC ท ำกำรคัดกรอง เพื่อน ำไปวำงแผน/แก้ไข และท ำให้ผู้รับบริกำร     
เข้ำถึง 1669

2. ให้โรงพยำบำลชุมชนจัดซื้อยำ SK กับบริษัทที่สำมำรถรับคืนยำได้

แนวทางการพัฒนา NSTEMI

1. กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยในกำรรักษำกับ รพ.สงขลำนครินทร์  ซึ่งมีผู้ป่วย NSTEMI  ที่ผ่ำนกำร ECHO จ ำนวน 16 รำย  
พบควำมผิดปกติ 2 รำย และได้ท ำกำรส่งต่อผู้ป่วยเพื่อท ำกำรรักษำแล้ว

2. พัฒนำแนวทำงกำรคัดกรอง กำรจัดกำรและระบบส่งต่อ ของ PCU และ รพ.สต. โดยเชื่อมต่อข้อมูลเขำ้ระบบ 1669       
เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็ว 



สาขา มะเรง็



มะเรง็
ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ตัวชี้วัด (ต.ค. 61 – ธ.ค. 61) เกณฑ์ ผลลัพธ์

1. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัดภำยในระยะเวลำ 4 สัปดำห์  ร้อยละ 70 ร้อยละ 42.86 (6/14)
มะเร็งเต้ำนม 2 รำย
มะเร็งล ำไส้ 4 รำย

2. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยเคมีบ ำบัดภำยในระยะเวลำ 6 สัปดำห์  ร้อยละ 70 ร้อยละ 77.78
(7/9)

3. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยรังสีภำยในระยะเวลำ 6 สัปดำห์  ร้อยละ 60 -

ปัญหา/อุปสรรค
 ผลชิ้นเนื้อมีควำมล่ำช้ำ (21 วัน)      สุขภำพของผู้ป่วย และกำรตัดสินใจผ่ำตัด

แนวทางการพัฒนา
- ประสำน Lab ให้ scan ใบชิ้นเนื้อหลังได้รับผลภำยใน  2 วัน พร้อมทั้งประสำนผู้ป่วยเพื่อฟังผล (14 วัน)
- ปรับปรุงวิธีกำรให้ค ำแนะน ำในกำรดูแล/ปฏิบัติตัวก่อนรับกำรผ่ำตัด 
- ประเมินวิธีกำรในกำรให้ข้อมูลโดยกำรสอบถำมย้อนกลับ
- ระบบ E-consult  (เคมีบ ำบัด) ภำยในเครือข่ำย



มะเรง็

โครงการคัดกรอง 3 มะเร็ง พื้นที่จังหวัดสตูล มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งล าไส้ และมะเร็งเต้านม
17 ธันวาคม 2561

มะเร็งเต้านม
ตรวจคัดกรอง  2,064 รำย 

ตรวจ U/S และ Mammogram  136 รำย

ผลการตรวจ 
 BIRADS 1   88 รำย
 BIRADS 2   29 รำย
 BIRADS 3    8 รำย
 BIRADS 4    7 รำย
 BIRADS 5    2 รำย
มะเร็ง         2 รำย

มะเร็งต่อมลูกหมาก
ตรวจคัดกรอง   71 รำย

ผลการตรวจ 
 PSA เกินเกณฑ์      7 รำย
 Testosterone     21 รำย

มะเร็งล าไส้ใหญ่ (Fit test)
ตรวจคัดกรอง   2,095 รำย

ผลการตรวจ 
 Positive                105 รำย
 ส่องกล้อง                 25 รำย
Hemorrhoid             4 รำย
Tubular adenoma     3 รำย
มะเร็ง                       2 รำย



สาขา โรค NCD



NCD (เบาหวาน/ความดนั)

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ (เกณฑ์ :  40%)

25.56
20 19.39

11.02
13.06

10.9
14.3 13.96

5.35
9.03 8.26

2559 2560 2561 2562 เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง

ที่มา : ฐานข้อมูล HDC

21.44
29.54

34.48

14.22
10.23

25.07

12.29

25.04

11.05
15.84

10.54

2559 2560 2561 2562 เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคมุได้ (เกณฑ์ :  50%)

ปีงบ 2562 (ต.ค. 61 – ธ.ค.61)

ปีงบ 2562 (ต.ค. 61 – ธ.ค.61)



NCD (เบาหวาน/ความดนั)

1. กำรคีย์ข้อมูลไม่ครบถ้วน
2. กำรติดตำม Lab ประจ ำปียังไม่ครอบคลุม ในกลุ่มเป้ำหมำยอำยุ 35-65 ปี

3. กำรด ำเนินงำนไม่ต่อเนื่อง และขำดกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำย
4. ผู้ป่วยขำดนัด และรับประทำนยำไม่สม่ ำเสมอ

1. ประชุมคณะกรรมกำรระดับจังหวัด เพื่อวำงแผนมำตรกำรในกำรด ำเนินงำนเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำย 

2. กระตุ้นและติดตำมกำรคีย์ข้อมูลของทุกพื้นที่
3. จัดท ำแผนและลงนิเทศติดตำมกำรท ำงำนคลินิก NCD คุณภำพระดับจังหวัด
4. เพิ่มกำรเข้ำถึงกำรท ำ HMBP (Home monitoring Blood pressure)
5. สร้ำงศักยภำพเครือข่ำยในกำรติดตำมผู้ป่วยในชุมชน



NCD (Stroke)

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7

Stroke unit
1. รพ.สตูล  จ ำนวน 6 เตียง
2. แพทย์ จ ำนวน 3 คน
3. พยำบำลที่ผ่ำนหลักสูตร กำรอบรมกำรดูแลผู้ป่วย 
Stroke จ ำนวน 2 คน (รอเข้ำรับกำรอบรม 2 คน)

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

1. ร้อยละอัตรำตำยของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองแตก

 ร้อยละ 25 20 (6/30)

2. ร้อยละอัตรำตำยของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน

 ร้อยละ 5 3.6
(5/137)

3. Door to needle time 
ภำยใน 60 นำที

≥ ร้อยละ 50 40 (2/5)

4. Door to Stroke Unit 
ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

≥ ร้อยละ 40 53.29 
(89/167)

5. Door to OR ภำยใน          
90 นำที

≥ ร้อยละ 60 NA

ร้อยละ
ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 – ธ.ค. 61)

ที่มา : ฐานข้อมูล HDC
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Stroke

ปัญหา/อุปสรรค
- กำรควบคุม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง CVD Risk
- กำรควบคุมควำมดันโลหิตในผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงท่ีไม่ได้รับกำรกินยำ/ขำดนัด
- ประชำชนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอำกำรของโรค Stroke
- ประชำชนเข้ำรับกำรรักษำล่ำช้ำ 
- สภำพพื้นที่ไม่เอื้ออ ำนวยและกำรเดินทำงไม่สะดวก 
- ควำมเชื่อของประชำชนในพื้นที่เกี่ยวกับกำรรักษำโดยแพทย์พื้นบ้ำน

แนวทางการพัฒนา
- บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับทีมสหวิชำชีพ
- กำร Feedback ข้อมูลของคนไข้ให้กับ รพ.สต.  เพื่อกำรดูแลรักษำผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่อง
- อบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ชำวบ้ำน/อสม./น ำชุมชนทั้งทำงบกและทำงทะเล
- ปีงบ 2566  จะมีแพทย์ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำน Neurosurgery

ผลงานเด่น

- ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน SSCC (Standard Stroke Center Certify )
- กำรเชื่อมโยงกำรดูแลสู่ รพช./ชุมชน

รพ.สตูล ผ่านมาตรฐาน
Standard Stroke Center Certify

(SSCC)



STROKE

ประชุมชี้แจงนโยบาย และท าข้อตกลงในการดูแลผู้ป่วยที่ผ่านระยะเฉียบพลัน 
NCD (Stroke) & Intermediate Care 

22 พ.ย.61 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล



สาขา อบุติัเหตแุละฉกุเฉิน



Trauma

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์
1. อัตรำตำยกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภำยใน 24 ชม ใน รพ. ระดับ A, S, 
M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) 

 ร้อยละ 12 11.88
(19/160)

2. อัตรำผู้ป่วย Trauma triage level 1 เข้ำห้องผ่ำตัดภำยใน 60 นำที ≥ ร้อยละ 80 0 (0/2)

3. อัตรำผู้ป่วย triage level 1,2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 ชม. ≥ ร้อยละ 60 55.68
(696/1,250)

4. อัตรำผู้ป่วยเสียชีวิต PS score > 0.75 ได้รับกำรท ำ Root cause analysis ≥ ร้อยละ 90 ไม่มี case

5. อัตรำเสียชีวิตผู้ป่วยบำดเจ็บรุนแรงต่อสมอง Severe Traumatic Brain Injury  ร้อยละ 45 4.26
(2/47)

6. อัตรำ TEA unit ในโรงพยำบำลระดับ A, S และ M1 ที่ผ่ำนเกณฑ์ประเมิน
คุณภำพ

≥ ร้อยละ 80 40  

7. ร้อยละทีม ECS คุณภำพใน รพ. ระดับ F2 ขึ้นไป ≥ ร้อยละ 80 83.33

ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 – ธ.ค. 61)



Trauma

ปัญหา/อุปสรรค
- ขำดแคลนศัลยแพทย์  อำยุรแพทย์ และแพทย์ EP
- case ผู้ป่วย Level 1,2 สำมำรถ fast ไปหอผู้ป่วย
ในได้ (ประเมินแล้วผู้ป่วยต้องมีควำมปลอดภัยจำก ER)

แนวทางการพัฒนา
1. Emergency Room (ER)

- กำรจัดแบ่งโซนพื้นที่ในห้อง ER
- จัดให้มี OPD นอกเวลำ เพื่อลดควำมแออัดของ ER

2. มาตรการรถ Ambulance
1. ติดตั้ง GPS และกล้องหน้ำรถ
2. จ ำกัดควำมเร็วไม่เกิน 80 กม/ชม.
3. ให้พนักงำนขับรถพักผ่อนอย่ำงน้อย 3 ชม. 

ก่อนขับครั้งต่อไป
4. รถทุกคันต้องมี Safety Belt

ข้อเสนอแนะ
 กำรรับ Refer ผู้ป่วย triage level 1,2 สำขำ       

อำยุรกรรมสำมำรถ admit ward ได้หลังกำรประเมินที่ ER
 กำร investigate ของสำขำศัลยกรรม กรณีผู้ป่วย     

ไม่จ ำเป็นต้องผ่ำตัด และส่ง CT whole abd ให้ admit 
รอผลที่  ward
 กำรพัฒนำ TEA Unit กำรประชุมคณะกรรมกำรและ

ท ำงำนของ TEA อย่ำงน้อย 1 ครั้ง และมีกำรคืนข้อมูล
กิจกรรมกำรพัฒนำ CQI ของ Fast track



Trauma

หน่วยปฏิบัติการ
EMS EMR, BLS,ALS ER รพ.สตูลEMD จุดเกิดเหตุ

2 นำที 10 นำที

case ผู้ป่วยวิกฤต 
(สีแดง) 8 นำที 

ประเมินผู้ป่วย
แจ้งหน่วย

ที่ใกล้จุดเกิดเหตุ

เพ่ือ ER
เตรียม

ควำมพร้อมรับผู้ป่วย

ออกรับ
คู่ขนำนกับ EMS

case ผู้ป่วยวิกฤต

EMD รำยงำน
อำกำร

ของผู้ป่วย
เป็นระยะ

การด าเนินการส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินจากจุดเกิดเหตุ ถึง ER

การส่งต่อผู้ป่วยชาวมาเลเซียจาก รพ.พัทลุง ไปยัง รพ. ลังกาวี             
รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

ณ บริเวณท่าเรือต ามะลัง วันที่ 10 ธันวาคม 2561

การส่งต่อผู้ป่วยจากลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
มายัง รพ.สตูล (ผู้ป่วยโดนปั้นจั่นเรือ)

4 กุมภาพันธ์ 2562

แนวทางการพัฒนาการส่งต่อระหว่างประเทศ (ในระยะเวลา 3 ปี คาดการณ์ว่าจะท า MOU กับลังกาวี ประเทศมาเลเซีย)



Trauma

อบรมการท า cpr
พนักงานขับรถ/          

เวรเปล                      
7,9 พย. 61

ให้ความรู้บุคลากร 
เกี่ยวกับการให้ยา 
การใช้เครื่องมือ 

defib การอ่าน EKG 
25 ก.ค. 61           

ณ เกาะหลีเป๊ะ

ประชุมคืนข้อมูล
อุบัติเหตุจราจร         

ศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน (ศปถ.) 

เมืองสตูล

สอบสวนอุบัติเหตุ
หน้า รร.ไทยรัฐ

ต.ควนโพธิ์
ร่วมกับภาคีเครือข่าย

11 ต.ค. 61

ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ 1669

ณ เกาะสาหร่าย
และเกาะอาดัง



สาขา ทารกแรกเกิด



ทารกแรกเกิด

ตัวชี้วัด : อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ 28 วัน ที่มีน้ าหนักแรกเกิด 500 กรัม ไตรมาส 1  
เกณฑ์ : < 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพร้อยล20

ร้อยละ

1. ทำรกคลอดก่อนก ำหนด 3 รำย
2. ทำรกคลอดครบก ำหนด 2 รำย

สาเหตุการเสียชีวติ
- Congenital pneumonia 2 รำย 
- PPHN 2 รำย 
- Anomaly polyhydramnios 1 รำย 

โดยกำรรับส่งต่อทำรกจำกรพช. 2 รำย
จำก รพ.ท่ำแพ และ รพ.ควนกำหลง 

ที่มา : ผู้รับผิดชอบ
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หมายเหตุ : ปีงบ 2562 (ต.ค. 61 –ม.ค. 62)

สถานการณ์



ทารกแรกเกิด

ปัญหา/อุปสรรค

- มำรดำ No ANC ไม่ทรำบว่ำ
ตั้งครรภ์   คลอด BBA

- สมรรถนะกำรประเมินและกำรดูแล
ภำวะ Respiratory distress ที่ห้องคลอด

- เครื่องช่วยหำยใจควำมถี่สูงไม่
เพียงพอ

แนวทางการพัฒนา

- เน้นย้ ำกำรติดตำมและควำมส ำคัญ
ของกำรวำงแผนครอบครัวของมำรดำหลัง
คลอดทุกรำย

- เพิ่มสมรรถนะ กำรประเมิน และ
กำรดูแลภำวะ Respiratory distress ที่
ห้องคลอด

- ของบประมำณในกำรจัดซื้อ
เครื่องช่วยหำยใจควำมถี่สูง



สาขา ไต



สาขา ไต

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลง

ของ eGFR< 4ml/min/1.73m2/yr (เกณฑ์ :  ร้อยละ 66) 

ที่มา : ฐานข้อมูล HDC
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ปีงบ 2562 (ต.ค. 61 – ธ.ค. 61)ภาพรวมจังหวัด

ร้อยละ

สถานการณ์

- มี CKD Clinic ในสถำนบริกำรตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไป ครบ 100% 
- มีทีมสหวิชำชีพในกำรดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (รพ.มะนัง ไม่มีนักโภชนำกำร)

ร้อยละของผู้ป่วย DM และ HT ที่ได้รับ            
การคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (เกณฑ์ :  ร้อยละ 80) 
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สาขา ไต

ปัญหา/อุปสรรค
- ไม่มีแพทย์ผู้รับผิดชอบหลักในทุกโรงพยำบำล
- ไม่ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรดูแล โดยเฉพำะกำรให้ยำ 

ACEI/ARB  กำรส่งตรวจ Lab urine protein
- ผู้ป่วยควบคุมเบำหวำน/ควำมดัน ไม่ได้ตำมเกณฑ์

ปัจจัยความส าเร็จ

- กำรใช้ระบบ Line  application ในกำรติดต่อ/ประสำนงำน
- มีแนวทำงในกำรดูแล และระบบส่งต่อผู้ป่วย 
- กำรรณรงค์เพื่อชะลอกำรเสื่อมของไตในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
- รพ.ตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปทุกแห่ง มีพยำบำล CM

แนวทางการพัฒนา
- ก ำหนดแพทย์ผู้รับผิดชอบหลักในโรงพยำบำลทุกแห่ง
- พัฒนำสมรรถนะแพทย์และทีมสหวิชำชีพ
- สร้ำงชุมชนต้นแบบ 1 รพ.สต./1 อ ำเภอ ซึ่ง อ.เมือง       

เลือก ต.ต ำมะลัง เป็นต้นแบบ
ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน SP สาขาไต ณ สสจ.สตูล

4 กุมภาพันธ์ 2562

วัตถุประสงค์
1. พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ป่วย
2. สร้ำงควำมตระหนักให้ผู้ป่วยใน

ในด้ำนภำวะโภชนำกำรโดยใช้กิจกรรม “ปำร์ตี้ไข่ขำว”

กิจกรรมปาร์ตี้ไข่ขาว" กินเป็น ลืมป่วย “ เพื่อผู้ป่วยโรคไต 
ที่มารับการฟอกเลือดช่วงเทศกาลปีใหม่



สาขา จกัษวิุทยา
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2559 2560 2561 2562 เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง
ที่มา : ฐานข้อมูล Vision 2020

จกัษวิุทยา

ตัวชี้วัด  : ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา  ร้อยละ 750

ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน  ร้อยละ 85
ต.ค. 61 – ม.ค. 62ภาพรวมจังหวัด
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ภาพรวมจังหวัด ต.ค. 61 – ม.ค.62



จกัษวิุทยา

แนวทางการพัฒนา
- บูรณำกำรกำรคัดกรองระหว่ำงสำขำจักษุ และ DM/HT ในผู้สูงอำยุ 

ปัญหา/อุปสรรค
- กำรคัดกรองต้องใช้ อสม. ในกำรลงพื้นที่ แต่ อสม. มีภำระงำนเยำะ
- บุคลำกรขำดทักษะ/ควำมรู้เกี่ยวกับกำรลงข้อมูลใน Program vision 2020
- กำรคัดกรองในแต่ละพื้นที่ มีกำรด ำเนินกำรแล้วและอยู่ในช่วงของกำรลงข้อมูล
- ภำระงำนของพื้นที่ในกำรคีย์ข้อมูลซ้ ำ

ข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง

ควรมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบ เพื่อลดปัญหำกำรลงข้อมูลซ้ ำ



2 สาขาหลกั (สติูกรรม+กมุารเวชกรรม)



สติูกรรม
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2559 2560 2561 2562 เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง

ต.ค. 61 – ธ.ค. 61ภาพรวมจังหวัด

อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด (เกณฑ์ : ร้อยละ 0)

ตัวชี้วัด : ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
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เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง ภาพรวม
2561 2562



สติูกรรม

ปัญหา/อุปสรรค

 กำรฝำกครรภล์่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์
 มีกำรตั้งครรภ์ในกลุ่ม NCD เพิ่มขึ้น
 หญิงตั้งครรภ์มีค่ำ BMI > 35 เพิ่มสูงขึ้น

พบว่ำ อ ำเภอที่มีกำรผ่ำตัดคลอด คือ
เมืองสตูล และ ละงู  

สำมำรถด ำเนนิกำรได้ 100%

ผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึน้โดยใช ้
Robson ten group classification อบรมเชิงปฏิบติัการลดการคลอดกอ่นก าหนด 

(4 ธ.ค. 61)

ข้อเสนอแนะ : กำรขับเคลื่อนร่วมกันระหว่ำง Service Plan และ คกก.พัฒนำงำนอนำมัยแม่และเด็ก
กำรประชำสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมในพ้ืนที่

ปัจจัยความส าเร็จ : ควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนร่วมกันทั้งเครือข่ำย



กมุารเวชกรรม

ตัวชี้วัด : อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก

(1 เดือน – 5 ปี) ลดลง 10%

ที่มา : ฐำนข้อมูล HDC

0.09
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0.14
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0
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1

2559 2560 2561 2562

ร้อยละ

ปีงบ 2561 พบผู้ป่วยเสียชีวิต 3 รำย 
คนไข้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Underlying disease

ซึ่งต้องได้รับกำรดูแลใกล้ชิดอย่ำงเหมำะสม      

1. เพิ่มกำรใช้ Oxygen high flow เพื่อลด
กำรใส่ท่อช่วยหำยใจ

2  ก ำหนดกลุ่มเสี่ยงที่ต้องป้องกันปอดบวม
3. จัดท ำแนวทำงในกำรป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่

จะเป็นปอดบวม

แนวทางการพัฒนา

สถานการณ์

ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 – ธ.ค. 61)



สาขา ออรโ์ธปิดิกส์
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2559 2560 2561 2562 เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง

ออร์โธปิดิกส์

ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพ. ตั้งแต่ M2 ลงไป (เกณฑ์ : ร้อยละ 70)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ

ปัจจัยความส าเร็จ
1. มีระบบ Consult Online ระหว่ำง รพ.แม่ข่ำย และ รพ.ชุมชน
2. มีแผน SP ระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับ House Model ระดับเขตเพื่อใช้ในกำรขับเคลื่อนนโยบำย
3. มีระบบกำรส่งต่อในกำรรักษำที่มีประสิทธิภำพ

ข้อเสนอแนะ

ควรปรับปรุงให้ระบบ HDC มีควำมสอดคล้องและตรงตำมข้อมูลจริง



ออร์โธปิดิกส์

(เกณฑ์ : มีทีม Refracture Prevention)

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีทีม Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS) 

ตัวชี้วัด (ต.ค. 61 - ธ.ค. 61) เกณฑ์ ผลลัพธ์

1. ผู้ป่วย Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS) ที่มีภำวะกระดูกหักซ้ ำ 
(Refracture)

< ร้อยละ 30 5.88
(1/17)

2. ผู้ป่วย Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS)  ที่ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 
72 ชั่วโมง หลังจำกได้รับกำรรักษำในโรงพยำบำล (Early surgery) 

> ร้อยละ 50 28.57
(2/7)

รพ.สตูล มีการจัดตั้งทีม Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS) (27 เม.ย. 61)

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการพัฒนา

- กำรลงข้อมูลไม่สมบูรณ์
- ผู้ป่วยรับยำ Vitamin D และ Calcium carbonate 

ไม่ครบทุกรำย
- ยังไม่มีกำรประเมิน Frax Score

- กำรให้ค ำแนะน ำเพื่อตัดสินใจผ่ำตัด ต้องท ำตั้งแต่
แรกรับทันที

- ปรับค ำสั่งรักษำในกำรสั่งยำ และตรวจสอบซ้ ำ
โดยเภสัชกร และส่งต่อข้อมูลทีมเยี่ยมบ้ำน



อีกครัง้ด้วยความยินดี 

ออร์โธปิดิกส์

คณะแพทย์จากมูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อเข่า-ข้อสะโพก 
ตรวจภาวะสุขภาพและให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติ  

เพื่อเตรียมความพร้อมในการผ่าตัด
30 มกราคม 2562

โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม 
เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสกลับมาเดินได้อีกครั้งด้วยความยินดี

15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562



สาขา ศลัยกรรม
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ศลัยกรรม

ภาพรวมจังหวัด (ต.ค. 61 –ธ.ค. 61)

1. ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ (เกณฑ์ : < ร้อยละ 20)

ตัวชี้วัด (ต.ค. 61 – ธ.ค. 61) เป้าหมาย ผลลัพธ์

2. ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภำยใน รพ. ของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภำวะ < ร้อยละ 4 0

3. ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภำยใน รพ. ของผู้ป่วยภำวะขำดเลือดที่แขนหรือขำ < ร้อยละ 20 0

4. ร้อยละของกำรถูกตัดขำตั้งแต่ระดับข้อเท้ำขึ้นมำของผู้ป่วยภำวะขำดเลือดที่ขำ 0

ร้อยละ



ศลัยกรรม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันศุกร์เช้า
1. ควำมล่ำช้ำในกำรมำ รพ. ของผู้ป่วย
2. ยังคงมี Miss Diag ใน รพช.

1. Feed back ข้อมูล โดยกำรส่งเสริมให้
ประชำชนมีควำมรู้

2. แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพ รพช. ใน
กำรวินิจฉัยกำรเกิดโรค

แนวทางการพัฒนา

ปัญหา/อุปสรรค



สาขา อายรุกรรม



SEPSIS

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired  ร้อยละ 30

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

1. อัตรำกำรเจำะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90 ร้อยละ 100

2. อัตรำกำรได้รับ Antibiotic ภำยใน 1 ชม. (นับจำกเวลำที่ได้รับกำรวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90 ร้อยละ 100

3. อัตรำกำรได้รับ IV 30ml/kg ใน 1 ชม. แรก ≥ ร้อยละ 90 ร้อยละ 85.96

4. อัตรำที่ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลใน ICU ภำยใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ 30 ร้อยละ 41.23
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2561 2562 เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง

ภาพรวมจังหวัด (ต.ค. 61 –ธ.ค. 61)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ

NA NA NA NA



SEPSIS

ปัญหา/อุปสรรค
- กำรส่งต่อผู้ป่วยไม่เป็นไปตำม Protocal Sepsis
- จ ำนวนเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร
- ขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ด้ำนอำยุรกรรม
- กำรสื่อสำรและระบบสำรสนเทศ

แนวทางการพัฒนา
- จัดท ำโครงกำรฟื้นฟคูวำมรู้ทำงวิชำกำร sepsis 

ส ำหรับแพทย์  พยำบำล  โดยผู้ช ำนำญกว่ำ
- ทบทวน case ที่เกิดควำมเสี่ยง  ไม่ปฏิบัติตำม

แนวทำงที่วำงไว้โดยเรียก รพช. มำร่วมรับฟัง  
- คืนข้อมูลให้แก่ รพช.

ผลงานเด่น

- กำรปรับใช้ Protocal Sepsis เหมือนกัน ทั้งจังหวัด
- มีเครือข่ำย และกำรประสำนงำนที่ดี



สาขา สขุภาพจิตและจิตเวช



สุขภาพจิตและจิตเวช
อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน

สถานการณ์ปีงบ 2562
- ผู้ป่วยฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ 7 คน (2.89 ต่อแสนประชำกร) 
- เพศชำย, วัยท ำงำน อำยุมำกกว่ำ 40 ปี และวัยสูงอำยุ  มีอำกำรป่วยเป็นโรคเรื้อรังและโรคจิต
- พบมำกที่สุด คือ อ.ทุ่งหว้ำ
- สำเหตุกำรตำย คือ ผูกคอตำย เนื่องจำกปัญหำควำมสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด/ใช้สำรเสพติด



สุขภาพจิตและจิตเวช

ตัวชี้วัด (ต.ค. 61 – ม.ค. 62) เป้าหมาย ผลลัพธ์

1. กำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ (F32-F39)  ร้อยละ 63 64.46

2. กำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ป่วยโรคจิตเภท (F2000-F2090)  ร้อยละ 75 64.05

3. กำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ป่วยโรคติดสุรำ (F1020-F1029) เพิ่มขึ้น 1% จำกปีที่ผ่ำนมำ เพิ่มขึ้น 1.43

4. กำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ป่วยโรคสมำธิสั้น ADHD (F900-F909) เพิ่มขึ้น 5% จำกปีที่ผ่ำนมำ เพิ่มขึ้น 0.38

ปัญหา/อุปสรรค
- ผู้ฆ่ำตัวตำยส ำเร็จส่วนใหญ่ไม่มีสัญญำณ

เตือนของกำรฆ่ำตัวตำยมำก่อน
- ผู้ฆ่ำตัวตำยส ำเร็จที่มีอำกำรป่วยทำงจิต 

ส่วนใหญ่มีกำรติดตำมดูแลต่อเนื่อง แต่ไม่มี
ผู้ดูแล 

แนวทางการพัฒนา
- กำรประชำสัมพันธ์ให้ ปชช. รู้ถึง 

สัญญำณเตือนของกำรฆ่ำตัวตำย  เพื่อมีกำร 
เฝ้ำระวังเพิ่มขึ้น

- เพิ่มกำรเฝ้ำระวัง ติดตำมต่อเนื่องในผู้ที่
เคยมีประวัติกำรท ำร้ำยตัวเองมำก่อน



สุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมปอ้งกันปัญหาสขุภาพจิตวัยท างาน
(เพ่ือป้องกันการฆ่าตัวตาย) 

ณ ส านักงานสาธารณสุข อ าเภอละงู 
15 มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เร่ือง การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
ณ สวท.สตูล (FM95.5 MHz)

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

- มีกำรวิเครำะห์ผู้ที่ฆ่ำตัวตำยส ำเร็จและผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำย เพื่อน ำมำส่งเสริม ป้องกันเชิงรุก โดยผ่ำนช่อง        
ทำงต่ำงๆ เช่น ให้ควำมรู้ผ่ำนวิทยุ สวท.สตูล ส่งเสริมสุขภำพจิตในกลุ่มวัยต่ำงๆ  โดยบูรณำกำรในคลินิกบริกำร      
เช่นคลินิก  โรคเรื้อรัง

- ออกหน่วยบริกำรส่งเสริมสุขภำพจิตในชุมชน 
- ทีมบุคลำกรมีศักยภำพในกำรท ำงำนเชิงรุก



สาขา ยาเสพติด



ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละระบบและได้รับ        
การติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate) > ร้อยละ 20  ร้อยละ 20
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เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง ภาพรวม

ที่มา : http://antidrugnew.moph.go.th/ONCBReports

ปีงบ 62 (ต.ค. 61 – ม.ค. 62)

หมายเหตุ : ข้อมูลเป็น 0 คือ ยังไม่มี case ครบรอบกำรบ ำบัด

สถานการณ์

จ.สตูล มีกำรแพร่ระบำดยำเสพติดในกลุ่ม เด็กและเยำวชน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยำบ้ำ และกระท่อม 



Drug addict

ปัจจัยความส าเร็จ

1. มีนโยบำย และกำรวำงแผนงำนที่ชัดเจน
2. ทีมงำนมีควำมเข้มแข็งและมุ่งมั่นในกำรท ำงำน

ปัญหา/อุปสรรค
 ระบบรำยงำน บสต. ยังไม่เสถียร

และมีควำมคลำดเคลื่อน
 ไม่มีแพทย์ใน รพ.ที่เข้ำรับกำร

อบรมหลักสูตร เวชศำสตรย์ำเสพติด
ส ำหรับแพทย์                                  
 มีกำรยกเลิกตัวยำหลัก แต่มี         

ผู้เสพบำงส่วนกลับไปเสพซ้ ำ ในตัวยำรอง 
เช่น กระท่อม ยำแก้ปวดรุนแรง

แนวทางการพัฒนา
 รพ.สตูล และ รพช. ควรส่ง

แพทย์เข้ำรับกำรอบรมเวชศำสตร์            
ยำเสพติดส ำหรับแพทย์

 มีระบบโครงสร้ำงงำนที่เอื้อต่อ
กำรปฏิบัติงำน

 ควรมีกำรขับเคลื่อนงำนด้ำน 
ยำเสพติดในหน่วยงำนทุกระดับ 



Drug addict

จัดประชาคมและให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชนเทศบาลเมอืงสตลู 

27 ธันวาคม 2562

การป้องกันและลดปัญหายาเสพติด การลดอันตรายจากการใช้             
สารเสพติดในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ณ อ าเภอควนโดน 
14-15 มกราคม 2562

ตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะ
ร่วมกับขนส่งจังหวัดสตูล  

(27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562)

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด
(ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสตูล) 

วันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2562



สาขา สขุภาพช่องปาก



สขุภาพช่องปาก

ตัวชี้วัด (ต.ค. 61 – ม.ค. 62) เกณฑ์ ผลลัพธ์

1. ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. จัดบริกำรสุขภำพช่องปำกทีม่ีคุณภำพ ร้อยละ 60 1.69

2. อัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกของประชำชนในพืน้ที่ ร้อยละ 35 14.39

ออกหน่วยร่วม  พอ.สว. ณ ปูยู (6-8 ก.พ. 62)

ออกหน่วยท่ีบ้านใหม่ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ. หาดใหญ่  (13 ก.พ.62)

 อยู่ในช่วงของกำรเริ่มด ำเนินกำร                 
กำรให้บริกำรในพ้ืนที่เกำะ
กำรลงข้อมูล

ปัญหา/อุปสรรค



สาขา แพทยแ์ผนไทย



แพทยแ์ผนไทย

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เกณฑ์ : ร้อยละ 18.5)

ด้านการจัดการ : กำรจัดบริกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ตำมมำตรฐำน ครบวงจร 
โรงพยำบำล 7 แห่ง  และ รพ.สต. 54 แห่ง 

ด้านบุคลากร  : แพทย์แผนไทย 26 คน  และ  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 64 คน 
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2559 2560 2561 2562 เมืองสตูล ควนโดน ควนกำหลง ท่ำแพ ละงู ทุ่งหว้ำ มะนัง

ภาพรวมจังหวัด (ต.ค. 61 – ม.ค. 62)

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC



แพทยแ์ผนไทย

ปัญหา/อุปสรรค

 ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
ยำสมุนไพร

 เพิ่มรหัสหัตถกำรแพทย์แผนไทย
ในระบบ เช่น กำรพอกยำ กำรสุมยำ 
กำรแช่เท้ำ

ข้อเสนอแนะ

 สถำนที/่บุคลำกร/ยำ ไม่เพียงพอ
ต่อกำรให้บริกำร
 ยำสมุนไพรมีรำคำแพงกว่ำยำ
แผนปัจจุบัน

รางวัลพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย                
การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 12

ปีงบประมาณ 2562 (5 มกราคม 2562)

ผลการประกวด
รพ.สตูล  รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท รพศ./รพท.

รพ.ละงู  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท รพช.
สสจ.สตูล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท สสจ. 



สาขา การรบับรจิาค และปลกูถ่ายอวยัวะ



TRANSPLANT

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

1. อัตรำส่วนของจ ำนวนผู้ยินยอม
บริจำคอวัยวะจำกผู้ป่วยสมองตำยต่อ
จ ำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ.

 0.8 : 100
ใน รพ. A,S

0

2. อัตรำส่วนของจ ำนวนผู้ยินยอม
บริจำคดวงตำต่อจ ำนวนผู้ป่วย
เสียชีวิตใน รพ. 

>  1.3 : 100
ใน รพ. A,S

0

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
แจ้งความจ านงบริจาค

ปีงบ 
2560

ปีงบ 
2561

ปีงบ 2562
(ต.ค.61 –ม.ค.62)

บริจำคดวงตำ (รำย) 17 31 5

บริจำคอวัยวะทุกส่วน (รำย) 35 33 6

สถานการณ์
- มีแนวทำงปฏิบัติกำรจัดเก็บดวงตำและทีมจัดเก็บ
- มีกำรประชำสัมพันธ์ ลงทะเบียนแจ้งควำมจ ำนง

บริจำคอวัยวะและดวงตำใน รพ. และในชุมชน ร่วมกับ
กำชำดจังหวัด ในกำรออกหน่วยต่ำง ๆ เช่น หน่วยรับ
บริจำคโลหิตงำนกำชำด

ปัญหา/อุปสรรค
- กำรรับรู้และกำรเข้ำถึงกำรบริจำคอวัยวะ                

และดวงตำ ยังมีข้อจ ำกัด
- กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำง ๆ ไม่มี        

เช่น TV, สื่อออนไลน์อืน่ ๆ

แนวทางการพัฒนา
ให้ควำมส ำคัญกับกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ 

โดยครอบคลุมทุกสื่อ ทุกส่วนทั้งภำครัฐ และ      
ภำคเอกชน เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนมำกขึ้น



สาขา RDU



RDU

ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU ขั้น 1 > 95%, RDUขั้น 2 > 20%)

รพ.
ปี 61 ปี 62 (4 เดือนแรก)

RDU 
ขั้น1

RDU 
ขั้น2

RDU
ขั้น3

RDU
ขั้น1

RDU
ขั้น2

RDU
ขั้น3

รพ.สตูล      

รพ.ละงู      

รพ.ควนโดน      

รพ.ควนกำหลง      

รพ.ทุ่งหว้ำ      

รพ.ท่ำแพ      

รพ.มะนัง      

รวม 
จ.สตูล

7/7 1/7 0/7 7/7 2/7 2/7

ร้อยละ 100 14.28 0 100 28.57 28.57

เขต 82.05 7.69 10.26 65.38 21.79 11.54

ประเทศ 84.80 8.20 3.50 53.60 22.40 5.30

ที่มาข้อมูล : 
โปรแกรมรายงานการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยา   อย่างสมเหตุผล ( 10 ก.พ. 62)

Small success (3 เดือน) ผลการด าเนินการ

ไตรมาส 1
RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 10

 RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 100
 RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 28.57

จังหวัดสตูล มีเครือข่าย รพ. ทั้งหมด 7 แห่ง 
- ปี 2561 ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล       
 RDU ขั้น 1 = 7 แห่ง (100%)
 RDU ขั้น 2 =   1 แห่ง (14.28%)

- ปี 2562 ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ต.ค.61 – ม.ค.62 )
 RDU ขั้น 1 = 7 แห่ง (100%)
 RDU ขั้น 2 =  2 แห่ง (28.57%)
 RDU ขั้น 3 =  2 แห่ง (28.57%)

สถานการณ์



RDU

รายช่ือ รพ.

RDU 1 (ขั้น 2) RDU2 (ขั้น2)

ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในกลุ่มโรค 5) ร้อยละกำร
ใช้Gliben 
clamideใน
DM สูงอำย/ุไต
ระดับ3

6) ร้อยละกำรใช้ 
NSAIDs ในผู้ป่วย
ไต ระดับ 3

7.) จ ำนวนสตรี
ตั้งครรภ์ที่ใช้ยำ 
Warfarin, 
Statin, Ergots

6) ร้อยละของ รพ.สต. ใน
เครือข่ำยระดับอ ำเภอที่
ผ่ำนเกณฑ์ใช้ยำปฏิชีวนะ
ทั้งโรค RI และ AD1)  RI 2)  AD 3)  FTW 4) APL

ร้อยละ ..... ร้อยละ ..... ร้อยละ.... ร้อยละ ..... ร้อยละ ....... ร้อยละ .......... .....รำย ผ่ำน ทั้งหมด ร้อยละ   

รพ.สตูล 41.72 38.18 50.95 25.90 0 0.14 0 14 20 70.00

รพช.ละงู 18.72 21.49 36.84 9.46 0 0.68 0 11 11 100

รพช.ควนโดน 17.64 18.66 41.88 7.46 0 2.60 0 4 4 100

รพช.ควนกาหลง 3.94 14.22 28.92 0 0 1.55 0 7 7 100

รพช.ทุ่งหว้า 18.82 35.88 31.26 10.00 0 3.27 0 6 7 85.71

รพช.ท่าแพ 36.39 27.96 45.53 8.69 0 0 0 6 6 100

รพช.มะนัง 18.04 23.14 74.70 8.70 0 0 0 4 4 100

เกณฑ์เป้าหมาย

รพศ./รพท. 
≤ ร้อยละ30 
และ รพช.

≤ ร้อยละ20 

≤ ร้อยละ20 ≤ ร้อยละ50 ≤ ร้อยละ15 ≤ ร้อยละ5 ≤ ร้อยละ10 0 รำย ขั้น 1 ≥ ร้อยละ40
ขั้น 2 ≥ ร้อยละ60

ผลการด าเนินงาน RDU จังหวัดสตูล 
ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562) จ าแนกรายโรงพยาบาล



RDU

• บุคลำกรส่วนใหญ่ยังเข้ำใจไม่ถูกต้องในกำรใช้ยำตำม Rational Drug Use รวมไปถึงผู้รับบริบำลบำงส่วน
ยังเรียกหำยำปฏิชีวนะจำกแพทย์ หรือรพ.สต./PCU 

• ผลตัวชี้วัดในรำยงำน HDC ยังไม่มีควำมสมบูรณ์เพียงพอที่จะท ำกำร M&E ในระดับประเทศ 
(ยกเว้นตัวชี้วัดของ รพ.สต.จ ำเป็นต้องใช้ เนื่องจำกไม่มีเครื่องมือในกำรวัดผล)

• กำรประชำสัมพันธ์ในภำพรวมประเทศส ำหรับกำรเข้ำถึงควำมรู้ของประชำชน เช่น ผลิตสื่อในรูปแบบต่ำงๆ 
เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ เพื่อประชำสัมพันธ์ในภำพรวมระดับประเทศ ยังไม่เพียงพอ

ปัญหา/อุปสรรค

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก 

ปีงบประมาณ 2562 เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้เรื่องกำรใช้สมุนไพรทดแทนแก่ผู้มำรับบริกำร เจ้ำหน้ำท่ี/ ประชำชน ม.ค.-ก.ย.62 ทีม RDU

2. มำตรกำรคืนข้อมูลให้แก่แพทย์ท่ีมีกำรใช้ยำไม่สมเหตุผล (Best Practice 
รพ.ควนกำหลง)

เจ้ำหน้ำท่ี ม.ค.-ก.ย.62 ทีม RDU

3. ประชุมสัญจรให้แก่องค์กรแพทย์ พยำบำล เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ใน
โรงพยำบำลชุมชน

เจ้ำหน้ำท่ี มี.ค.-ก.ย.62 ทีม RDU



AMR

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ

ผลการด าเนินงาน
ผ่ำนระดับ 3 100% (1/1) มีกำรด ำเนินงำนปำนกลำง (Intermediate)

(เกณฑ์แปลผล : คะแนน 250-350 คะแนน และข้อบังคับ Intermediate > 0)



RDU & AMR

อบรมให้ความรู้ RDU แก่ อสม.และ
ประชาชนในชุมชน

อบรมบุคลากรเรื่องการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล จังหวัดสตูล

ประชุมคณะกรรมการ RDU จังหวัดสตูล 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน RDU 
ในคณะกรรมการ กวป.ทุกเดือน



สาขา Palliative care



ร้อยละ 50

Palliative care
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เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง ภาพรวม

ร้อยละของการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid Medication 
ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (เกณฑ์ : > ร้อยละ 40) 

(90/120)

ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

(พื้นที่จังหวัดสตูล มีกำรด ำเนินกำรครบทุกโรงพยำบำล  คิดเป็น 100%)



ร้อยละ 50

Palliative care

ปัญหา/อุปสรรค

- ควำมล่ำช้ำในกำรรับยำ opioids 
- รพช. บำงแห่ง แพทย์ เภสัชกร ยังไม่

ผ่ำนกำรเข้ำรับกำรอบรม PC และอบรมกำร
ใช้ยำ strong opioid ในผู้ป่วย PC

- ควำมรู้ของทีมสหสำขำวิชำชีพ
- รพช. มีพยำบำล PC part time แต่มี

งำนที่ต้องรับผิดชอบมำก ส่งผลให้งำนล่ำช้ำ

แนวทางการพัฒนา

- จัดให้มียำ Essential opioids drug ทุก รพ.
- ให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม PC พร้อมท้ังจัด 

ทีมดูแล PC ให้มีครบทุก สหสำขำวิชำชีพที่
เกี่ยวข้อง

- กำรจัดสรรบุคลำกรในกำรดูแลผู้ป่วย PC 
และควำมเพียงพอของเครื่องมือ/อุปกรณ์ในกำร
ดูแลผู้ป่วย



Palliative care

ประชุมวางแผนและติดตามการด าเนินงาน Palliative Care(15 กุมภาพันธ์ 2562)

ประชุมการจัดระบบบริการและพัฒนาคุณภาพศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง ในโรงพยาบาล 
(How to set palliative care program)

23-25 มกราคม 2562



สาขา Intermediate care



ปัญหา/อปุสรรค
1.  ขาดแคลนบคุลากรเฉพาะทาง เช่น นกักายภาพบ าบดั

2.  รพช. ยงัขาดแคลนครุภณัฑ์ทางกายภาพบ าบดั
3. ศกัยภาพของทีมสหสาขาวิชาชีพของเครือข่าย

Intermediate care

ร้อยละของสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง (พ้ืนท่ี จ.สตูล ครบ 100 %)

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัด ที่ให้การบริบาล  ฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน 
(intermediate bed/ward) (พื้นที่ จ.สตูล ครบ 100 %)

ปัญหา/อุปสรรค แผนการด าเนินงาน

- ขำดแคลนบุคลำกรเฉพำะทำง เช่น นักกำยภำพบ ำบัด
- รพช. ยังขำดแคลนครุภัณฑ์ทำงกำยภำพบ ำบัด
- ศักยภำพของทีมสหสำขำวิชำชีพของเครือข่ำย

1. นิเทศ/ติดตำม และพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมสหสำขำวิชำชีพทุก 3 เดือน

ประชุมชี้แจงนโยบาย Intermediate care 
21 มกราคม  2562

ข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง
1. จัดสรรต ำแหน่งนักกำยภำพบ ำบัดและนักกิจกรรมที่เป็นข้ำรำชกำรให้

เพียงพอตำมกรอบ FTE เพื่อเป็นขวัญและก ำลังในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
2. จัดสรรครุภัณฑ์ที่จ ำเป็นในกำรดูแลผู้ป่วยระยะกลำงให้โรงพยำบำล   

ลูกข่ำยที่ขำดแคลน
3. ควรจัดอบรมพัฒนำศักยภำพพยำบำลฟื้นฟู หลักสูตร 5 วัน 



สาขา ODS



ODS

ตัวชี้วัด (ต.ค.61 – ม.ค.62) เกณฑ์ ปี 61 ปี 62 (ต.ค.61 – ม.ค.62)

ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery > ร้อยละ 20 79.49 (31/39) 92.86 (13/14)

สถานการณ์ 
- ผ่ำตัดโรค Hernia เป็นหลัก จ ำนวน 14  รำย เป็นผู้ป่วย Hernioplasty

under local anesthesia   13 รำย ที่มีคุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขของ ODS

ปัญหา/อุปสรรค 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยอวัยวะเทียม ในผู้ป่วยสิทธิ UC

ข้อเสนอแนะ 
กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรผ่ำตัดจำกหน่วยงำน สปสช.

ปัจจัยความส าเร็จ
- Teamwork
- กำรให้ค ำแนะน ำและดูแลติดตำมผู้ป่วยเป็นระยะๆ

แนวทางการพัฒนา
ในปีงบประมำณ 2562 จะด ำเนินกำร ODS เพิ่มเติมในโรค 6 โรค ดังนี้

FB inEsophaque stomach,  Pterygium Excision, Percutaneous Fx Fix,
Fistula in ano, Breast abscess และ Perianal abscess

รางวัลชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์ 
Presentation 

รางวัลรองชนะเลิศ  Oral Presentation  
ของกรมการแพทย์





รางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ          
และการบริหารความขัดแย้ง

ในหน่วยบริการดีเด่นระดับประเทศ อันดับ 2
วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

หน่วยงาน ที่มีการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ระดับดีมาก 

24 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมริชมอนด์ 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



โรงพยาบาลสตลู


