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KPI ตรวจราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 ปี 2562 

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

STROKE 

SEPSIS 

TRAUMA 

STEMI 

TRANSPLANT 

CKD 

ODS 

Drug addict 

ทารกแรกเกิด 

มะเร็ง 

จักษุวิทยา 

Palliative care 

Intermediate care 

ออร์โธปิดิกส ์

PCC 

TB 

RDU 

AMR 

สุขภาพจิตและจิตเวช 

แพทย์แผนไทย 



ตัวชี้วัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

1. อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7  √ 

2. อัตราตายผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis ≤ร้อยละ 30 √ 

3. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม.ใน รพ.ระดับ A,S,M1 ≤ ร้อยละ 12 √ 

4. อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร ≤ 26 ต่อแสนประชากร √ 

5. อัตราส่วนจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตายต่อจ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตใน รพ. > 0.8 : 100  √ 

  6. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล > 1.3 : 100 √ 

7. ร้อยละของผู้ปุวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ ร้อยละ 66 √ 

8. ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery > ร้อยละ 20 √ 

  9.ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดทีบ่ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate) > ร้อยละ 20 √ 

 10.ร้อยละ 60 ของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ ระดับ 5 ดาว 
ยังไม่ถึงรอบ

ประเมิน 

 11.PCC ที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ ผ่านเกณฑ์ 3S สะสมร้อยละ 18 (10 ทีม) ของแผน 10 ปี √ 

 12.ทุกอ าเภอ(ร้อยละ 100 ) มีการใช้กลไก พชอ. แก้ปัญหาในระดับพื้นที่ อย่างน้อยอ าเภอละ 2 เรื่อง √ 

 13.ร้อยละ 60 ของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต  √ ยังไม่ถึงรอบ
ประเมิน 

สรุปตัวชี้วัดคณะ 2 



สรุปตัวชี้วัดคณะ 2 

ตัวชี้วัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

14. อัตราส าเร็จของการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ยังไม่ถึง
รอบ

ประเมิน 

15. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาสมเหตุสมผล ขั้น1 และขั้น2 √ 

16. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ √ 

17. อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ √ 

18. ร้อยละของผู้ปุวยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

√ 
 



ตัวชี้วัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

1. อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน ที่มีน้ าหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม < 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ √ 

2. เพิ่มเติม NICU ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ √ 

3. ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 70 √ 

4. ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 70 √ 

5. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา ≥ 75 √ 

  6. ร้อยละผู้ปุวยต้อกระจกชนิดบอด ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ 80 √ 

  7. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioids ในผู้ปุวยประคองอย่างมีคุณภาพ   √ 

  8. ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั M และ F ในจังหวัดท่ีให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ปุวยใน  > ร้อยละ 50 √ 

  9. ร้อยละของโรงพยาบาลนะดับ M1 ขึ้นไป ที่มีทีม Refracture Prevention √ 

Monitor 



สถานการณ์ การด าเนินงานจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ จังหวัดสตูลสามารถจัดต้ัง PCC ได้ครอบคลุมทุกอ าเภอ จ านวน 
สะสม ๑๔ ทีม (๕๑.๕๔%) และมีเปูาหมายที่จะเปิดในปี ๒๕๖๒ จ านวน ๓ ทีม (อ าเภอเมือง,อ าเภอควนกาหลง และ อ าเภอท่าแพ)   

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ผลงานเด่น 
   ๑. มีการวางแผนอัตราก าลังการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/อบรมระยะสั้น 
       และมีแพทย์ประสงค์จะเข้าอบรม จ านวน ๙ คน 
   ๒. ก าหนดเป็น PA กลุ่มงานใน สสจ.สตูล ให้รับผิดชอบการเยี่ยมเสริมพลังและพัฒนา 
   ๓. การพัฒนาศักยภาพ ศึกษาดูงาน inservice training, population base  
   ๔. การพัฒนาระบบการสื่อสาร โดย มีช่องทาง Line นสค.อสม.ประชาชน มี 
QR Code check in หมอครอบครัวสตูล มีระบบตรวจสอบ นสค. Type Area    

Best 

Practice 

  การพฒันา Application การส่ือสาร 
  QR Code Check in ช่วยงาน PCC  

ข้อเสนอแนะ  แพทย์ใน PCC คิด FT แยกจากแพทย์ใน รพ. และ เพิ่มแพทย์ ทีมสหวิชาชีพ  
ใน PCC ให้เหมาะสมกับภาระงาน และสนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ 



๓๖.๓๖ ๓๒.๗๒ 

๑๒.๗๒ 

๗.๒๗ 
๑๐.๙ 

๐. 
๕. 

๑๐. 
๑๕. 
๒๐. 
๒๕. 
๓๐. 
๓๕. 
๔๐. 

๕ ดาว ๔ ดาว ๓ ดาว ๒ ดาว ๑ ดาว 

สถานการณ์ ปี ๒๕๖๒ (ณ ม.ค.๒๕๖๒) 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๕๕ แห่ง และ หน่วยบริการปฐมภูมิ จ านวน ๔ แห่ง ผ่าน
เกณฑ์ ๕ ดาว จ านวน ๒๐ แห่ง เกณฑ์ ๔ ดาว จ านวน ๑๘ แห่ง เกณฑ์ ๓ ดาว จ านวน ๗ แห่ง รวมผ่าน
เกณฑ์อย่างน้อย ๓ ดาว คิดเป็น ๘๑.๘๑%  และ ต่ ากว่า ๒ ดาว จ านวน ๑๐ แห่ง  และก าหนด
เปูาหมาย ปี ๒๕๖๒ จะต้องพัฒนาคุณภาพให้ผ่านเกณฑ์ ๕ ดาว จ านวน ๒๔ แห่ง      

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ผลงานเด่น 
   ๑. พัฒนาทีมประเมินพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับจังหวัด 
   ๒. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการประเมินพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ ปี ๒๕๖๒อ 
   ๓. ประชุมชี้แจง แนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี ๒๕๖๒ (มาตรฐานฉบับใหม่)         

ข้อชื่นชม 
      การประเมินคุณภาพมาตรฐาน โดยทีม ครู ข (ทีมประเมินระดับจังหวัด) ประเมินอย่างมีคุณภาพ 
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่เป็นต้นแบบ รพ.สต.ติดดาว  
ข้อเสนอแนะ 
      การพัฒนา รพ.สต. เกณฑ์ต่ ากว่าระดับ ๓ ให้ รพ.แม่ข่าย CUP ช่วยพัฒนาส่วนขาด         



          สถานการณ์   ทุกอ าเภอในจังหวัดสตูล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ และมี
การประชุมคัดเลือกประเด็นการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต  ๒ ประเด็น จ านวน ๕ อ าเภอ  และ ๔ ประเด็นจ านวน ๒ 
อ าเภอ  และพบว่าประเด็นการขับเคลื่อนที่ พชอ.เลือกมากที่สุด คือ  อาหารปลอดภัยรวมทั้งน้ ามันทอดซ้ า รองลงมา
คือ การจัดการขยะ การดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ผู้เปราะบาง ยาเสพติด อุบัติเหตุฯ    

แผนงาน/โครงการ /กิจกรรมหลัก ปี ๒๕๖๒ 
อ าเภอ ประเดน็ที่ ๑ ประเดน็ที่ ๒ อืน่ๆ อืน่ๆ 

เมือง การจดัการขยะ อาหารปลอดภยั 

ควนโดน ส่ิงแวดลอ้ม ขยะ 
โฟม 

ยาเสพติดบุหร่ี 

ควนกาหลง อาหารปลอดภยั ครอบครัวอบอุ่น 

ท่าแพ ผูสู้งอายติุดเตียง การจดัการขยะ 

ละงู ไขเ้ลือดออก อุบติัเหตุ/เด็ก
จมน ้า 

DM/HT  น ้ามนัทอด
ซ ้า 

ทุ่งหวา้ ส่ิงแวดลอ้มขยะ อาหารปลอดภยั 

มะนงั อาหารปลอดภยั กลุ่มเปราะบาง สุนขัจร
จดั 

ขยะ ยาเสพ
ติด 

แผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนระดับจังหวัด 
การประชุมพัฒนาศักยภาพ พชอ. ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
แผนการสนับสนุนการขับเคลื่อน กระทรวง/สสส. 
การจัดท าแผนการขับเคลื่อนในระดับอ าเภอทุกอ าเภอ 

ข้อชื่นชม  
จังหวัดสตูลมี พชอ.ละงู และ มะนัง ต้นแบบ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขต 
มีการน าเสนอติดตามผลการด าเนินงานระดับจังหวัด ในการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นท่ีปรึกษา พชอ. 
มีการติดตามผลการขับเคลื่อน พชอ. ที่ประชุม กวป.ทุกเดือน ข้อเสนอแนะ  ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลังการขับเคลื่อน 

พชอ. โดยไม่ควรเป็นบทบาทของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 



สถานการณ์ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

หัวข้อ : 2.2 การพัฒนาโครงการตามพระราชด าร ิ
ตัวชี้วัด : 13 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ขึ้นทะเบียน ไตรมาส 1/62   เป้าหมาย > ร้อยละ 85 

ผลงานปี 2562 (ไตรมาส1) ประเมิน จ านวน 39 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 37 ราย   เสียชีวิต 2 ราย  
(สูงอายุ ทั้ง 2 ราย ) และยังไม่พบขาดยา การรักษาล้มเหลว และ การโอนออกระหว่างรักษา 

ข้อชื่นชม : การรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ไตรมาส 1/62 ยังไม่พบการขาดยา และ 
การโอนออกระหว่างรักษา 
-  จังหวัดมีการจัดระบบติดตามรายงานการดูแลผู้ปุวยวัณโรคเป็นรายบุคคล จังหวัดสรุปผลงานทุก
สัปดาห์ ท าให้ทราบการรักษา การติดตามได้ทันเวลา    

ปัญหาส าคัญ  
ปี 2558 – 2561(Q1)       
การเสียชีวิต และ การ
รักษาล้มเหลว ระหว่าง
รักษา 

พื้นที่ด าเนินงาน 
 

จ านวน
ประเมิน 
(ราย) 

ผลการรักษา (ร้อยละ) ไตรมาส 1/62 

รักษา
ส าเร็จ 

เสีย 
ชีวิต 

ล้ม 
เหลว 

ขาด
ยา 

โอน
ออก 

ก าลัง
รักษา 

อ.ควนกาหลง 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

อ.ควนโดน 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

อ.ท่าแพ 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

อ.ทุ่งหว้า 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

อ.มะนัง 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

อ.ละงู 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

อ.เมือง 18 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 88.9 

จ.สตูล 39 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 94.9 

เขต 12 951 0.0 3.4 0.0 0.2 3.0 93.4 

ประเทศ  20,399 0.0 3.9 0.0 0.2 4.2 91.7 

ข้อเสนอแนะ  พิจารณาเพิ่มการวิเคราะห์ผู้ปุวยวัณโรคที่รักษาล้มเหลว และ พิจารณาคุณภาพการเก็บยา
ที่บ้านผู้ปุวย กระบวนการดูแลการรับประทานยา และ การเก็บรักษายาในโรงพยาบาล 
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Small Success ตัวชี้วัดวัณโรค : ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ า 
(Treatment Coverage ) เป้าหมาย > ร้อยละ 82.5 ( ประเมินผล ณ 30 กย. 2562) 

สถานการณ์ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ า  

ร้อยละ 

ผลงาน - ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ า  ภาพรวม จ.สตูล ปี 2558  - 2561 ผลงาน 
ร้อยละ 39.8, 41.6, 46.2, 43.8  ตามล าดับ  
         -  ผลงานปี 2562  (ณ วันที่ 25 กพ 2562 ) ภาพรวมจังหวัด ด าเนินการได้ ร้อยละ 19.4 เทียบกับจ านวนเปูาหมายจาก
ค่าคาดประมาณ และ อ.เมือง ด าเนินงานผลงานสูงสุด 

ข้อชื่นชม :  -มีการจัดให้ตัวชี้วัดวัณโรค ตัวชี้วัด PA-TB  และ ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียน  ใน MOU ของ คปสอ ทุกแห่ง 
               - ก าหนด การคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ร้อยละ 70 ได้รับการคัดกรองวัณโรคด้วยการเอกซเรย์ เป็น
เปูาหมายการด าเนินงาน ทุก อ าเภอ  
               - มีการชี้แจงเปูาหมายการขึ้นทะเบียน และ มีการตั้งเปูาหมาย และ วางแผนการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค  

พื้นที่
ด าเนินการ  

เปูาหมายขึ้น
ทะเบียน  

ผลงาน  ร้อยละ  

อ.เมืองสตูล              178  50 28.0 

อ.ควนโดน               41  4 9.7 

อ.ควนกาหลง               54  7 12.9 

อ.ท่าแพ               46  9 19.7 

อ.ละงู              113  14 12.4 

อ.ทุ่งหว้า               38  9 23.9 

อ.มะนัง               28  4 14.1 

จังหวัด              499  97 19.4 

เขต 12           7,714      1,939  25.1 

ประเทศ        103,254    29,122  28.2 
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Quick Win monitoring and supervision 
PA 2562 : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (> ร้อยละ 85)  

เป้าหมาย  การด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

จัดตั้ง case management team 
ในโรงพยาบาล (รพศ/รพท/รพช)
ครบทุกแห่งในจังหวัด 

- มีค าสั่ง Case Management ในรูปของค าสั่ง
คณะท างานวัณโรคของโรงพยาบาล   

 

>ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยเสี่ยงดื้อยาสูง 
(ผู้ป่วยเก่าที่เคยรักษาวัณโรคมาก่อน) 
ได้ตรวจ DST  
(Drug susceptibility testing: การ
ทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ) 

ผลงาน ร้อยละ 63.6  (7/11ราย)  (ไม่ถึงเปูาหมาย) 
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กพ 2562) 
ผลงานดีขึ้น เทียบกับ ปี 2561  ผลงานส่ง 3.6% (1/28) 

- ติดตามส่งตรวจเพิ่มในกลุ่มเสี่ยงเปูาหมาย  
- ติดตามผลการส่งตรวจความไวต่อยา ทุกราย เพื่อ

ประกอบการพิจารณาการให้ยารักษาวัณโรค  
- เมื่อส่งตรวจ DST ให้ บันทึกข้อมูลการส่งใน TBCM 

online ให้ครบทุกราย เพื่อ การติดตามวัณโรคดื้อ
ยา  

> ร้อยละ 50 ของ รพ.นอกสังกัด สธ. 
(รัฐและเอกชน) บันทึกและรายงาน
ข้อมูลโปรแกรม TBCM 

จังหวัดสตูล ไม่มี รพ.เอกชน/ รพ.นอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่รักษาผู้ปุวยวัณโรค จึงไม่อยู่ในเงื่อนไข 
การรายงาน 



ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 
- การขาดความตระหนักรู้ของ
ประชาชนต่อการใช้ยาและการดูแล
ตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย 

- สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ผู้มารับบริการเรื่อง 
RDU อย่างต่อเนื่อง 
- การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม ดึงดูด
น่าสนใจ ง่ายต่อการเข้าใจ เข้าถึงประชาชน 

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น 

- ระดับจังหวัด: ทีมงานเข้มแข็ง การคืนข้อมูล วิเคราะห์หาสาเหตุ 
ลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหา 

- รพ.สตูล/รพ.ควนกาหลง/รพ.ละงู: การพัฒนาระบบแจ้งเตือน 
(pop-up) ช่วยระวังการสั่งจ่ายยาในกลุ่มผู้ป่วยโรคไต โรคตับ 
หญิงตั้งครรภ์ รายการยานอกบัญชี (NED) เป็นต้น 

สถานการณ์ 

- โรงพยาบาลทุกแห่ง ผ่าน RDU ขั้นที่ 1  
- โรงพยาบาล 2 แห่ง (ร้อยละ 29) ผ่าน RDU ขั้นที่ 2  
- ในจ านวนน้ี รพ.ควนกาหลง ผ่านถึง RDU ขั้นที่ 3 (มากกว่าเป้าหมาย) 

- รพ.สต.ทุกอ าเภอ ผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD 

RDU 
ทุ่งหว้า มะนัง 

ละงู ควนกาหลง 

ท่าแพ ควนโดน 

เมือง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 เป้าหมายไตรมาส 1 ผลงาน ผลการประเมิน 

RDU ขั้น 1 95% (7 รพ.) 80% (6 รพ.) 100% (7 รพ.) 
บรรลุเป้าหมาย 

RDU ขั้น 2 20% (2 รพ.) 10% (1 รพ.) 29% (2 รพ.) 

RDU ขั้นที่ 3 
RDU ขั้นที่ 2 
RDU ขั้นที่ 1 



AMR ตัวช้ีวดัหลกั      ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ                         
เกณฑ์          ระดบั Intermediateไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 

จ านวนโรงพยาบาล ที่มีระบบจัดการการดื้อ
ยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) ระดับ 
Intermediate 
(เกณฑ์คะแนน 250–349 คะแนน 
และข้อบังคับ Basic, Intermediate  > 0) 

รพ.สตูล ด าเนินการได ้
ระดับ inadequate 

 
(Score 309 คะแนน) 

ยังไม่ผ่านการประเมิน ติดข้อบังคับพื้นฐาน 

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น ข้อเสนอแนะ 

- มีการท างานวิจัยในด้าน AMR 
- มีการท างานด้าน IC ที่ดี                        

ติดตามและประเมินงานต่อเนื่อง 
และครบถ้วนในทุกๆ ด้าน 

- เพิ่มการติดตามปริมาณและมูลค่าการ
ใช้ยาต้านจุลชีพ (ข้อบังคับ basic) 

- เพิ่มการวิเคราะห์และประเมินระบบ
ให้เป็นรูปธรรม (การสรุปผล/บันทึก
รายงาน) 

สถานการณ์ 

ทุ่งหว้า มะนัง 

ละงู ควนกาหลง 

ท่าแพ ควนโดน 

เมือง 

จังหวัดสตูล มีโรงพยาบาลเป้าหมาย        
จ านวน 1 แห่ง คือ รพ.สตูล ซึ่งมีระบบการ
จัดการ AMR ด าเนินงานตาม 5 กิจกรรม 



ชื่อตัวชี้วัด : อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ (เป้าหมายไม่เกิน  6.3 ต่อประชากรแสนคน) 
สถานการณ์ 

     ปีงบประมาณ 2561 การฆ่าตัวตายส าเร็จ มีจ านวน 7 คน (2.89 ต่อประชากรแสนคน) มี
แนวโน้มสูงกว่ารอบ 3 ปีที่ผ่านมา พบเพศชาย 100% มากที่สดุช่วงอาย ุ >40ปี พบอ าเภอที่
สูงกว่าเกณฑ์ ได้แก่   
อ.ทุ่งหว้า (6.89) มีผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่ส าเร็จ 20 คน แต่ไม่มีการท าร้ายตัวเองซ้ า 100% 

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น 

- รพ.สตูล อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ในรพท.,รพช.เรื่องโรคทางจิตเวช 
- มีการเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสรมิป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงพัฒนา
สังคมฯ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษา 
- ประชุม conference case ผู้พยายามฆ่าตัวตายร่วมกับ สสอ. และ รพ.สต. 

ปัญหา/ขอ้จ ากัด ข้อเสนอแนะ 

- ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย 6 รายเข้าระบบสถานบริการ (NCD 3 ราย, สาร
เสพติด 1ราย, จิตเวข 2 ราย) 

- เน้นการติดตามเฝา้ระวังในกลุ่มเสีย่งที่ส าคัญ การตรวจตามนัด การ
ติดตามเยี่ยมบ้านต่อเนือ่ง การให้ความรู้แก่ญาติในการสงัเกต warning 
sign  

- การเข้าถึงบริการผู้ป่วย ADHD ยังต่ าพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญไ่ปรบั
บริการที่รพ.เฉพาะทางและเอกชน 

- สนับสนนุผลักดันให้มีจิตแพทย์ทั่วไป/จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นในรพ.สตูล 
ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 2562 

ทุ่งหว้า มะนัง 

ละงู 
ควนกาหลง 

ท่าแพ ควนโดน 

อ าเภอเมือง 

นิเทศตรวจราชการจังหวัดสตูล วันที่ 27 ก.พ – 1 มี.ค 2562 

อ าเภอ ไม่เกิน  
(คน) 

ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 6 2 2.23 

ควนโดน 2 1 4.81 

ควนกาหลง 2 1 3.60 

ท่าแพ 2 0 0 

ละง ู 3 2 3.83 

ทุ่งหว้า 1 1 6.89 

มะนัง 1 0 0 

จ.สตูล 17 7 2.89 



ประเด็นส าคัญ : การเข้าถึงบริการโรคส าคัญทางด้านจิตเวช 
1. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32-F39) เป้าหมายการเข้าถึง ร้อยละ 65 

    จ านวนผู้ป่วยสะสมเข้าถึงบริการ ณ วันที่ 25 กพ. 2562 จ านวน 3,596 คน จากค่าประมาณการณ์  5,579 คน คิดเป็น ร้อยละ 64.46 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมี 6 อ าเภอที่ยังต่ ากว่า
เกณฑ์ คือ อ.ควนกาหลง (63.15), อ.ควนโดน(47.67),  อ.ท่าแพ (46.24) , อ.ละง ู(41.99), อ.มะนัง (30.68) 

2. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเภท (F20.0-F20.9) เป้าหมายร้อยละ 75 

     จ านวนผู้ป่วยสะสมเข้าถึงบริการของปี ณ วันที่ 31 มค. 2562 จ านวน 1,243 คน จากค่าประมาณการณ ์1,941  คน คิดเป็น ร้อยละ 64.05 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมี 6 อ าเภอที่ยังต่ า
กว่าเกณฑ์ คือ อ.ทุ่งหว้า (73.76), อ.เมืองสตูล(60.60),  อ.ควนกาหลง (48.53) , อ.ควนโดน (47.49), อ.มะนัง (48.34) 
 

3. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคตดิสรุา (F10.20-F10.29) เป้าหมายเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 1 จากปีที่ผ่านมา 

    จ านวนผู้ป่วยสะสมเข้าถึงบริการของ 31 มค. 2562 จ านวน 189 คน จากค่าประมาณการณ์  4,558 คน คิดเป็นร้อยละ 4.15 (ฐานข้อมูล Thaialcohol.in.th) ปี 2561 เข้าถึง และในปี 
2562 มีการวินิจฉยัเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.26ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

4. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น ADHD (F90.0-F90.9)  เป้าหมายเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 

    จ านวนผู้ป่วยสะสมเข้าถึงบริการ ณ 30 มค. 2562 จ านวน 195 คน จากค่าประมาณการณ์  2,711 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20  (2561 เข้าถึงบริการรอ้ยละ 6.82) เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 0.38 ซึ่งยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

ข้อชื่นชม 
    โรงพยาบาลสตลูพฒันาแนวทางการดแูลผู้ป่วยเฉพาะโรคทางจิตเวช เป็นประโยชน์ในการวินจิฉัยและรกัษาท้ังแก่โรงพยาบาลสตูลและโรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัด โรงพยาบาลสตลูสามารถ
รับผู้ป่วยจิตเวชไว้รับรกัษาในหอผู้ป่วยได้ จ านวน 5 เตียง 



แพทยแ์ผนไทย ตวัชีว้ดัหลกั       รอ้ยละของผู้ป่วยนอกทัง้หมดทีไ่ดร้บับรกิารตรวจ วนิิจฉัย รกัษาโรค
และฟ้ืนฟสูภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
เกณฑ ์      ร้อยละ 18.5 

 ตัวชี้วัด เกณฑ ์ ผลลัพธ์ 

ร้อยละของผู้ปุวยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย 
รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

 ร้อยละ 18.5 21.01 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 

1. ยังมีการจ่ายยาสมุนไพรน้อยในบางแห่ง 1. ทางจังหวัดจัดอบรมการใช้ยาสมุนไพร 

2. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อ
ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร 

สถานการณ์ 

ชื่นชม 

1. นพ.สสจ. และผอ.รพ.ทุกระดับในการสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

2. ผอ.รพ.ละงู ในการผลักดันให้โรงงานผลิตยาสมุนไพรผ่านGMP 
3. ผอ.รพ.ท่าแพ ในการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร 

มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาล 7 แห่ง รพ.
สต.54แหง่ มีแพทย์แผนไทย 26คน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  64คน 
มีการจัดบริการ OPD คู่ขนาน มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกแบบครบวงจร (คลินิก 4 โรค) ครบทั้ง7แห่งและมีการจัดบริการการแพทย์
แผนจีน/ฝังเข็ม 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สตูล รพ.ละง ูรพ.ควนโดนและรพ.ท่าแพ 

ทุ่งหว้า มะนัง 

ละงู ควนกาหลง 

ท่าแพ ควน
โดน 
เมือง = 16.51 %               



Stroke ตัวชี้วัดหลัก       ร้อยละอัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) 
เกณฑ ์       < ร้อยละ 7 

ตัวชี้วัด เกณฑ ์ ผลลัพธ์ 

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง < ร้อยละ 7 7.1 

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองแตก < ร้อยละ 25 20 

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองตีบ/อุดตัน < ร้อยละ 5 3.6 

Door to needle time ภายใน 60 นาท ี ≥50 40 

Door to Stroke Unit ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ≥ 40 53.29 

Door to OR ภายใน 90 นาที ≥60 NA 

 
- ให้ความรู้ปชช.อสม.บุคลากรสาธารณสขุโดยเฉพาะพื้นที่ท่ีมีปัญหาการเข้าถึง 
- เพิ่มศักยภาพในการเข้าถงึระบบ fast tract ใน รพ  
         (ปชช ที่อาศัยบนเกาะ) 
- ข้อจ ากัดในการสง่ต่อผู้ป่วยไปรพ.ที่มีศักยภาพสูงกว่า 

 

โอกาสในการพัฒนา 

สถานการณ์ 

ไม่มีแพทย์ Neurologist และ Neuro surg. 
มี Stroke unit  6 เตียง ผ่านการรับรอง Stroke SSCC  
พยาบาลผ่านอบรมเฉพาะทาง 2 คน  
 

ปัญหาอุปสรรค 
- การเข้าถึงระบบบริการ FAST Tract ไม่ทันเวลา 
ระยะเวลาและการเดินทางมายังสถานบริการ 
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในอาการน า  
สัญญาณเตือน การจัดการเมื่อเกดิโรค 

 



SEPSIS ตัวชี้วัดหลัก      อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired   เกณฑ์  ≤ร้อยละ 30 

สถานการณ์ 
ในไตรมาสแรกอัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic 
ได้ ร้อยละ 100 

อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม. แรก ยังไม่ถึงเกณฑ์ 

ยะหา 

ปัญหาอุปสรรค 
 การน าเข้าข้อมูลในระบบของ รพ. กับ HDC ไม่
ตรงกัน 
ระบบการส่งต่อผู้ปุวย 

ข้อเสนอแนะ 

- ทบทวนการลงข้อมูลผู้ป่วย 
- ทบทวน warning sign การส่งต่อผู้ป่วย 
 - การให้ความรู้แก่ภาคประชาชน ในกลุ่ม 
Long term care  

อ าเภอ 

 
จ านวนผู้ป่วย

ทัง้หมด 

 

ผู้ป่วยที่เสียชีวติ(ไตร
มาส 

ที่ 1) 
 

ร้อยละ 

 

HDC พืน้ท่ี HDC พืน้ท่ี HDC พืน้ท่ี 

เมือง
สตูล 

48 63 26 25 54.17 38.09 

ควน
โดน 

0 7 0 0 0 0 

ควน
กาหลง 

1 18 0 0 0 0 

ท่าแพ 0 0 0 0 0 0 

ละง ู 12 17 4 2 33.34 11.76 

ทุ่งหว้า 6 6 0 0 0 0 

มะนัง 5 7 1 1 20 14.29 

รวม 72 114 31 27 43.06 23.68 



Trauma 
ตัวชี้วัดหลัก      อัตราตายการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ 
A ,S ,M1 (ทั้งที่ ER และ Admit)  (เกณฑ์ ≤ ร้อยละ 12) 

อัตราการการเสียชีวิตของผู้ปุวย non trauma Level 1 ร้อย
ละ 12.41 โดยสาเหตุสูงสุดใน ER คือ Cardiac arrest, 
ส าหรับผู้ปุวยใน คือ Pneumonia Sepsis heart fail 

สถานการณ์ 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1.ขาดแกนน าบูรณาการปูองกัน
อุบัติเหตุทางถนน 
2.ขาดแคลนศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ 
และ EP  
3.ขาดความต่อเนื่องในการทบทวน 
dead case ใน 24hr.  
4.ข้อมูล GPS ในรถไม่เชื่อมกับศูนย์ 
Refer 

1.ประสานเครือข่ายการปูองกันอุบัติเหตุ 
2.วางแผนจัดหาอัตราก าลัง ส าหรับ EP 
อาจส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ภายในเขต
สุขภาพที่12 
3. พัฒนา TEA Unit ให้มีการท า CQI 
ระหว่างหน่วยงาน 
4.บริหารจัดการระบบข้อมูลGPSใน
รถพยาบาลให้เชื่อมโยงในศูนย ์
refer 

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น 

ขอชื่นชม TEAM ในการด าเนินงานเกี่ยวกับความครบถ้วนของข้อมูล อีกทั้งยังมีแนวทางในการพัฒนา ได้แก่ ห้อง ER(จัดแบ่งโซน, OPD นอกเวลา ) , รถฉุกเฉิน(ตดิตั้ง GPS, กล้องหน้ารถ, Safety Belt, 
จ ากัดความเร็ว, การพักผ่อนของ พขร.), การรับ Refer ผู้ปุวย triage level 1,2 สาขาอายุรกรรม , การ investigate ของสาขาศัลยกรรม  และมีการซ้อมแผนทางทะเล ที่ส าคัญคือมีการประสานความ
ร่วมมือกับประเทศมาเลเซียในการดูแลผู้ปุวย 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์  
อัตราตายการเสียชีวิตของผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A ,S ,M1 (ทั้งที่ ER 
และ Admit)  

≤12 
11.88 

(19/160)100 

อัตราผู้ปุวย Trauma triage level 1 และมีข้อบ่งช้ีในการผ่าตัด สามารถเขา้ห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาท ี ≥80 
0 

(0/2)100 

อัตราผู้ปุวย triage level 1,2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 ชม ≥60 
55.68 

(696/1250) 

อัตราผู้ปุวยเสียชีวิต PS score > 0.75  ได้รับการท า Root cause analysis  100 ไม่มี case 

อัตราเสียชีวิตผู้ปุวยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง Severe Traumatic Brain Injury ≤45 
4.26 

(2/47)100 

อัตรา TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A , S และ M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ  
≥80 

 
0 

(0/1)100 

ร้อยละทีม ECS คุณภาพใน รพ.ระดับ F2  ขึ้นไป  ≥80 83.33 



STEMI ตัวชี้วัดหลัก       ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร   
                      เกณฑ์ ≤ 26 ต่อแสนประชากร 

ไตรมาสแรก แนวโน้มผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
เสียชีวิตในโรงพยาบาล  มี 2 ราย คือ รพ.ควนกาหลง 1 ราย และ 
รพ.มะนัง 1ราย พบว่าผู้ปุวยทั้งสองรายมา รพ. ด้วยอาการที่รุนแรง 
plan refer ท า PCI แต่ไม่สามารถส่งต่อได้ มีภาวะ cardiac arrest  

สถานการณ ์ ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันที่เสียชีวิต
ในโรงพยาบาล เกณฑ์ ≤ 10  

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ≤  26 : แสนประชากร   
ผลงาน 4.68 : แสนประชากร 

ข้อเสนอแนะ 
-พัฒนาระบบ refer ,ระบบ STEMI Fast track ใน รพ.ทุกระดับ 
-พัฒนาศักยภาพ รพ.ชุมชน ในการดูแลผู้ป่วย NSTEMI 
- ยา SK หมดอายุ ก่อน 6 เดือน / ทบทวนการบริหารจัดการยา SK  
 

 

 
อ าเภอ 

จ านวนผู้ป่วย
ทั้งหมด 

ผู้ป่วยที่
เสียชีวิต 

(ไตรมาสที ่1) 

 
ร้อยละ 

เมืองสตูล 9 0 0 

ควนโดน 3 0 0 

ควนกาหลง 1 1 100 

ท่าแพ 1 0 0 

ละงู 9 0 0 

ทุ่งหว้า 0 0 0 

มะนัง 5 1 20 

รวม 28 2 7.14 

เขต 715 15 2.09 

ประเทศ 5,232 292 5.58 



Transplant 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1.ความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับการ
บริจาคอวัยวะและดวงตาคือเกิดมาชาติ
หน้าจะมีความพิการ  
2.ขาดการประชาสัมพันธ์ 
3.การเข้าถึงการบริจาคอวัยวะ และ
ดวงตา (ไม่มีทีมเก็บอวัยวะ) 
4.ไม่ม ีTC nurse Full Time ประจ า
ศูนย์ฯ  
 

1.Empowerment และสร้างการ
รับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาค
อวัยวะ 
2.บูรณาการกับหน่วยงานอื่น เช่น 
สภากาชาติไทย อปท. โดยรณรงค์
ให้มีการบริจาคอวัยวะ 
3.ประสานความร่วมมือกับTeam 
แม่ข่ายในการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดหลัก เกณฑ์ ผลลัพธ ์

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตายต่อ
จ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

 
 

> 0.8 : 100  
ใน รพ. A,S 

(0/80)100 

0 

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตาต่อจ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 
 
 
 

> 1.3 : 100  
ใน รพ. A,S 

(0/80)100 

0 

 
จังหวัดสตูล มี รพ.สตูล เพียงแห่งเดียวที่เปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะและ
ดวงตา แต่สามารถจัดเก็บและมีทีมเจรจาเฉพาะดวงตา โดย รพ .ชุมชนมี
ส่วนร่วมเรื่องประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลการบริจาคอวัยวะและดวงตา  

สถานการณ ์

พัฒนาทีมศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา โดยจัดให้มีTC nurse Full Time ประจ า
ศูนย์ฯ ซึ่งในขณะนี้กระทรวงก าลังขับเคลื่อนความก้าวหน้า ในวิชาชีพ (เลื่อนให้เป็น C8, 
พิจารณาให้ค่า พตส. 2000 บาท) 

โอกาสในการพัฒนา 

ตัวชี้วัด       อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ.         
                (เกณฑ์ > 0.8 : 100) 
                อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตาต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ. (เกณฑ์ > 1.3 : 100) 

โรงพยาบาล จ านวน 

รพ. ..... (ระดับA) - 

รพ. ..... (ระดับS) 1 

โรงพยาบาล จ านวน 

รพ. ..... (ระดับA) - 

รพ. ..... (ระดับS) 1 



CKD ตัวชี้วัดหลัก         ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4ml/min/1.73m2/yr 
เกณฑ์         ≥ ร้อยละ 66 

สถานการณ์ 

โอกาสในการพัฒนา 

 ภาพรวมของจังหวัดสตูลในไตรมาสแรก มีการคัดกรองไตใน
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ค่อนข้างน้อย  อ าเภอที่คัดกรองได้มากกว่า 50 
% คือ อ.ท่าแพ (62.69%)  อ.ควนกาหลง (53.71%) และ  
อ. ควนโดน (52.29%) ตามล าดับ 
- ผู้ป่วยที่มีปัญหา vascular access ส่งไปรักษาต่อที่ รพ.แม่
ข่าย ไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
- ประชาชนบางกลุ่มพึ่งยาสมุนไพรในการรักษาโรค 
 

 ผู้บริหารระดับเขตประสานความร่วมมือจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
ควรให้ความช่วยเหลือ กรณีผู้ป่วยมีปัญหาจาก complication 
เน้นการค้นหากลุ่มเสี่ยง โดยการวิเคราะห์กลุ่มวัยที่เสี่ยงต่อการเป็น
โรค และจัดกิจกรรมป้องกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน 
บูรณาการกับทีมแพทย์แผนไทยรวบรวมข้อมูลการใข้/การให้
ความรู้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่ามีสมุนไพรชนิดใด หรือ
การใช้ที่มีผลต่อไต 
 การคัดกรองไตรายใหม่ stage ใด การให้ Intervention ในการ
ป้องกันรักษาไม่ให้เข้าสู่ระยะที่รุนแรงขึ้น 

ปัญหา ข้อจ ากัด 

มีการจัดตั้ง CKD Clinic ทุก รพ.  
ผู้ป่วย CKD มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุหลักจาก 
DM, HT และพบผู้ป่วย CKD รายใหม่เพิ่มขึ้น 

อ าเภอ ผลงาน เป้าหมาย ร้อยละ 

เมืองสตูล 46 85 55.37 

ควนโดน 1 7 14.29 

ควนกาหลง 11 33 32.76 

ท่าแพ 15 22 64.71 

ละงู 10 21 47.62 

ทุ่งหว้า 7 12 65 

มะนัง 25 47 56.06 

รวม 115 227 51.68 

ชื่นชม  รพสต. ต ามะลัง น าร่อง   
บูรณาการ NCD/CKD 



ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน 

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับ 
การผ่าตัด One Day Surgery                    

 
ร้อยละ 20 

 
92.86 

 
 

 จังหวัดสตูล มีการให้บริการแบบวันเดียวกลับ ในรพ.สตูล มีการบริการผ่าตัดแบบวันเดียว
กลับ ในโรคไส้เลื่อนเป็นหลัก โดยการท าผ่าตัด Hernioplasty under local anesthesia 
ในช่วงไตรมาสที่ 1 สามารถท าการผ่าตัดได้ 13 ราย (ทั้งหมด 14 ราย) ที่มีคุณสมบัติเข้า
เงื่อนไขในการรับบริการแบบวันเดียวกลับ ส่วนการขยายบริการเพิ่มสู่โรคอื่นๆอยู่ในระหว่าง
การศึกษาข้อมูลโรคใหม่ที่สามารถให้บริการเพิ่ม 

  ผู้ปุวยมีความพึงพอใจระบบบริการ ร้อยละ 84.43 พึงพอใจในด้านความรวดเร็วในการเข้า
รับบริการและไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ญาติไม่เสียเวลาท างาน ส่วนการท า Hernioplasty 
underlocal anesthesia หลังผ่าตัดอาการปวดแผลจะน้อยและเป็นการลดภาระงานแก่
ผู้ให้บริการ     (ไม่ต้องท าเอกสาร) 

 
  
 
 
 

สถานการณ์    

 

1. ประชาสัมพันธ์และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยและญาติเรื่องการผ่าตัด  แบบ ODS เพื่อ
ลดความแออัด ใน รพ.  
2. เมื่อ รพ.มีความพร้อมให้พัฒนาการผ่าตัดแบบ ODS จากกลุ่มโรคที่เพิ่มขึ้นจาก 12 โรค 
เป็น 24 โรค 
*ให้ผู้เกี่ยวข้องกับการลงขอ้มลูเบิกจ่ายเข้ารบัการอบรมหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยกรมการแพทย์จะส่ง
ข้อมูลแนวทางการเบิกจ่ายODSให้ผู้ประสานงาน 

 
 

กลุ่มโรค ODS 

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตดัแบบ One Day 

Surgery 

โรงพยาบาลสตูล 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

Inguinal hernia 14 13 92.86 

รวม 14 13 92.86 

ข้อมลู : 1 ต.ค.61-ม.ค.62 

โอกาสในการพัฒนา  

 
ผู้ป่วยสิทธิ UC/ประกันสงัคม ไมส่ามารถเบิก 
Mesh graft ได้  
 
 

ตัวชี้วัดหลัก :   ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery 
 เกณฑ:์         > ร้อยละ 20 ODS 

การเบิกอวัยวะเทียม (Mesh graft ) กลุ่มผู้ป่วยสิทธิ 
UC/ประกันสังคม (คณะกรรมการODSอยูใ่นขั้นตอน
ปรึกษาหารอืรว่มกับ สปสช.) 
 
 

ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข 



Drug addict 

ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพ ทีบ่ าบัดครบตามเกณฑ์ทีก่ าหนดหยุดเสพ
ต่อเน่ืองหลงัจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน  (Remission Rate)  

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 203 104 51.23 

ควนโดน 1 0 0.00 

ควน
กาหลง 

- - - 

ท่าแพ 4 1 25.00 

ทุ่งหว้า 5 2 40.00 

มะนัง 0 0 - 

ละงู 3 1 33.33 

สตูล 216 108 50.00 

เขต 2,423 685 28.27 

ประเทศ 41,116 9,253 22.50 

ร้อยละ 20 ของผู้ตดิยาเสพตดิบ าบัดครบตามเกณฑ์ทีก่ าหนดของแต่
ละระบบและได้รับการตดิตามดูแลต่อเน่ือง 1 ปี (Retention rate)  

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 86 21 24.42 
ควนโดน 15 13 86.67 
ควน
กาหลง 13 7 53.85 

ท่าแพ 42 13 30.95 
ทุ่งหว้า 8 5 62.5 
มะนัง 5 0 0 
ละงู 25 10 40 
สตูล 194 69 35.57 

เขต 4,225 2,206 52.21 

ประเทศ 55.479 20,370 36.72 

• การแพร่ระบาดของยาเสพติดจงัหวดัสตูล พบมากท่ีสุดเป็นยาบา้ (53.41%)  รองลงมาเป็นพืชกระท่อม (40.80%) และอ่ืนๆ  (5.79%) 
• โรงพยาบาลท่ีมีการใหบ้ริการคลินิกเมทาโดน 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลสตูล  โรงพยาบาลละงู 
• สถานะการรับรอง HA ยาเสพติด (ช่วงการรับรอง 4 แห่ง) (รับการประเมินปี 2562  2 แห่ง)  
• พ้ืนท่ีด าเนินการ CBTx ใน ม. 3 บา้นเขานอ้ย ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน เป็นชุมชนทีมีความเขม้แขง็และมีการขบัเคล่ือน TO BE NUMBER  1 

โดยเนน้การป้องกนั การคน้หาในช่วงตน้ของการด าเนินการ  

ทุ่งหว้า มะนัง 

ละงู ควนกาหลง 

ท่าแพ ควนโดน 

เมือง 

ทุ่งหว้า มะนัง 

ละงู ควนกาหลง 

ท่าแพ ควนโดน 

เมือง 

https://antidrugnew.moph.go.th/Runtime/Runtime/Form/FrmPublicReport/ ( 1 ต.ค. 2561 – 27 ก.พ. 2562) ณ วนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2562 

ข้อสังเกต 
       บางอ าเภอไม่มีขอ้มูลในระบบ 
อาจลงไปดูขอ้มูลหนา้งานวา่เป็น
อยา่งไร อาจเกิดปัญหาจากระบบ
หรือไม่อยา่งไร 
 
 

1 2 

https://antidrugnew.moph.go.th/Runtime/Runtime/Form/FrmPublicReport/
https://antidrugnew.moph.go.th/Runtime/Runtime/Form/FrmPublicReport/


ข้อจ ากดั  อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ เพิม่เติม 
 โรงพยาบาลขาดแพทยท่ี์ผา่นการอบรมหลกัสูตร        

เวชศาสตร์ยาเสพติด 
 การส่งเสริม สนบัสนุนบุคลากรเขา้รับการอบรมหลกัสูตร     

เวชศาสตร์ยาเสพติดส าหรับแพทย ์ 

 ระบบโครงสร้างงานของการปฏิบติังานยาเสพติดในบาง 
รพช. อยูภ่ายใตก้ลุ่มงานเวชปฏิบติัครอบครัวและชุมชน 
ซ่ึงตอ้งดูแลงานอ่ืนๆ ดา้นส่งเสริมป้องกนั ท าใหไ้ม่
สามารถปฏิบติังานยาเสพติดไดเ้ตม็ท่ี 

 การปรับโครงสร้างงานยาเสพติดใน รพช. ใหมี้รูปแบบเดียวกนั 
โดยผา่นการค านวณอตัราภาระงาน FTE เพื่อก าหนดอตัราก าลงั
ท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบติังาน 

 ระบบบนัทึกและรายงานผลการด าเนินงาน บสต.          
มีความล่าชา้ และไม่เสถียร 

 ขณะน้ีผูพ้ฒันาระบบส่วนกลางไดรั้บงบประมาณเพื่อจดัซ้ือ 
server เพิ่มเติมเพื่อแกปั้ญหาระบบไม่เสถียรและล่าชา้ ทั้งน้ี 
ระหวา่งด าเนินการ ขอใหผู้รั้บผดิชอบการบนัทึกขอ้มูลบริหาร
จดัการเวลาใหเ้หมาะสม  

 มีผูป่้วยต่างชาติ (เมียนมาร์) เขา้มารับบริการในระบบ
บงัคบับ าบดั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบ าบดั ฟ้ืนฟ ู

 ส่งเสริม สนบัสนุนผูป้ฏิบติังานสร้างกระบวนการ นวตักรรม ใน
การบ าบดัรักษาใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้รับบริการ 

 ความตั้งใจของผูป้ฏิบติังานยาเสพติดในการบ าบดัผูป่้วยใหเ้ลิกยาเสพติด 
 จงัหวดัมีการคดัเลือกชุมชนด าเนินการ CBTx ท่ีมีความพร้อมส่งผลใหโ้อกาสความส าเร็จมากข้ึน ข้อช่ืนชม 



การอบรมและหลกัสตูร ปี 2562 เขตสขุภาพท่ี 12 

    พฒันาศักยภาพสถานบ าบัดเพือ่รองรับแผนพฒันาระบบ
บริการด้านยาเสพติด (service plan) เขตสุขภาพที ่12  
- อบรมมาตรฐาน HA ยาเสพติดฉบับใหม่การเขียนแบบ
ประเมิน  วนัที่ 7-8  มีนาคม 2562 

    หลกัสูตรการบ าบัดผู้ป่วยยาและสารเสพตดิด้วยการ
ปรับเปลีย่นความคดิและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral 
Therapy: CBT)   เดอืน 1-3  พฤษภาคม 2562 

     หลกัสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดส าหรับแพทย์ 
วนัที่ 1 – 2 เมษายน 2562 

    ประชุมวชิาการเครือข่ายการบ าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพตดิ
ภาคใต้ 19 – 20 มีนาคม 2562 

รพ. ธัญญารักษ์ปัตตานี รพ. ธัญญารักษ์สงขลา 

    โครงการบูรณาการการสร้างและพฒันาเครือข่ายการ
บ าบัดรักษาผู้ตดิยาและสารเสพตดิในชุมชน 

1 

2 

3 

4 

5 



Monitor 



Newborn ตัวชี้วัดหลัก      อัตราตายทารกแรกเกิดไม่เกิน 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 

สถานการณ์ 

ปัญหา 

ข้อเสนอแนะ 

 พัฒนาศักยภาพพยาบาลโดยส่งเข้าอบรม NNP 

อ าเภอ จ านวนทารก
แรกเกิดมีชีพ 

จ านวนทารกที่
เสียชีวิต 

อัตรา ต่อ 
1000 

เมืองสตูล 1007 5 4.96 

ควนโดน 26 0 0 

ควนกาหลง 49 0 0 

ท่าแพ 25 0 0 

ละง ู 89 0 0 

ทุ่งหว้า 50 0 0 

มะนัง 29 0 0 

รวม 1275 5 3.92 

การเสียชีวิตของทารกแรกเกิดในไตรมาสแรก จ านวน 5 ราย เป็นทารกคลอดก่อนก าหนด 4 
ราย และครบก าหนด 1 ราย โดยเป็น Congenital pneumonia 2 ราย,PPHN 2 ราย และ
Anomaly polyhydramnios  1 ราย โดยรับส่งต่อทารกจาก รพช. จ านวน 2 ราย คือ รพ.
ท่าแพ และ รพ. ควนกาหลง 

1.มารดาไม่ได ้ANC ปัญหาทารกคลอดก่อนก าหนดยังเป็นปัญหาในพื้นที่ การ
ปฏิบัติตามแนวทางการส่งต่อยังไม่ถูกต้อง 
2.ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง 
3.พยาบาลขาดสมรรถนะในการดูแลทารกที่มีภาวะ Respiratory distressท าให้
ไม่สามารถดูแลทารกปุวยได้ตามมาตรฐานที่ต้องการ 
 



Cancer ตัวชี้วัดหลัก ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

สถานการณ์ 
พบว่า ในไตรมาสแรกจังหวัดสตูล มีอุบัติการณ์โรคมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งเต้านม  ล าไส้ ตับ ปอด รัง
ไข่ และมีการเสียชีวิตจากมะเร็ง 4 ราย ได้แก่ มะเร็งเต้านม ตับ มดลูก  leukemia  มีผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัด
ทั้งหมด 10 ราย ได้รับการผ่าตัดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 เป็นมะเร็งเต้านม 2 ราย 
ล าไส้ 3 ราย มีผู้ปุวยที่ได้รับการให้เคมีบ าบัดทั้งหมด 9 ราย ได้รับเคมีบ าบัดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 7 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 77.78   ส่วนรังสีรักษา ยังไม่มี 

ตัวชี้วัด สตูล 

ผ่าตัด 4 สัปดาห์  
≥ 70% 

เป้าหมาย 10 

ผลงาน 5 

ร้อยละ 50 

เคมบี าบัด6สัปดาห์   
≥  ร้อยละ 70 

เป้าหมาย 9 

ผลงาน 7 

ร้อยละ 77.78 

รังสีรักษา 6 สัปดาห์  
≥ ร้อยละ 60 

เป้าหมาย - 

ผลงาน - 

ร้อยละ - 

KPI 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. การบอกผลตรวจชิ้นเนื้อให้กับคนไข้มี
ความล่าช้า (ภายใน21วัน) เนื่องจากต้อง
ส่งตรวจไปยัง ร.พ.มอ (รู้ผล 5 วัน) 
2. ความล่าช้าในการตัดสินใจในการรักษา 
เนื่องจากปัญหาสุขภาพของผู้ปุวย และ
ผู้ปุวยต้องรอปรึกษาญาติ 

- ทบทวนกระบวนการฟังผลชิ้นเนื้อ/การนัด
ผู้ปุวยและญาติ 

-    น าระบบITมาใช้ในการแจ้งผลการตรวจชิ้นเนื้อ 
ระหว่างโรงพยาบาล  เช่น ทางไลน ์ ,ทาง E-mail 
- ทบทวนข้อมูลและวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิต

จากโรคมะเร็งตับในโรงพยาบาล ติดตามข้อมูล
อีกครั้งในไตรมาสต่อไป 

ชื่นชม โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้ และมะเร็งต่อมลูกหมาก ที่ได้รับผลรับที่ดี 



Eyes ตัวชี้วัดหลัก:  ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา  
เกณฑ:์        ≥ร้อยละ 75 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ ์

ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา ≥ ร้อยละ 75   8.20   
(3,131/38,164 ) 

ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding cataract) 
ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 

≥ ร้อยละ 85 97.05 
  (132/136)  

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1.การบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม(Vision 2020) ยังไม่เป็นปัจจุบันท าให้ข้อมูลใน
ระบบรายงานต่ ากว่าความเป็นจริง (ต้องบันทึกลงในโปรแกรม Vision 2020 เป็น
ความซ้ าซ้อนในการท างาน) 
2.การคัดกรองที่ รพ.สตูล(กลุ่มเป้าหมายบางส่วนสะดวกมาที่ รพ.สตูล)ไม่ได้ถูก
บันทึกลงในโปรแกรม ท าให้ผลงานต่ ากว่าความเป็นจริง 

1.เร่งบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision 2020 และทบทวน ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ของการลงข้อมูลของ รพ.สต./ รพช. 
(โดยสามารถน าเข้าข้อมูลจากโปรแกรม HOSxPลงในVision 2020ได้*สามารถศึกษาข้อมูลได้
จากหน้าเวปไซต์โปรแกรม  Vision 2020 หัวข้อคู่มือการใช้โปรแกรม) 
2.เร่งการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

 
 จ านวนผู้สูงอายุ จังหวัดสตูล  
ในโปรแกรมVision 2020 จ านวน 37,051คน 

คาดการณ์ว่ามี Blinding Cataract จ านวน300 
คน มีการออกหน่วยเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วย  

สถานการณ ์

  ตัวชี้วัดหลัก:  ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding cataract)  ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน  
    เกณฑ:์        ≥ร้อยละ 85 



 
 

อ าเภอ 

ปี 2562 (งวดแรก) 
ต.ค.61-ธ.ค.62 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองสตูล 33 30 90.91 

ควนโดน 18 14 77.78 

ควนกาหลง 16 12 75.00 

ท่าแพ 7 3 42.86 

ละงู 21 17 80.95 

ทุ่งหว้า 13 8 61.54 

มะนัง 12 6 50.00 

รวม 120 90 75.00 

 
 ปี 2560-2561 การด าเนินงาน Palliative careได้ก าหนดมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเพื่อเป็นแนวปฏิบัติทั้ง

จังหวัดใน 4 กลุ่มโรคที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ได้แก่ โรคมะเร็ง    โรคไตที่การรักษาเป็นไป
เพื่อประคับประคองและชะลอการเสื่อมของไต  Neurological disease และPulmonary Heart Disease  

 ปี 2562 เพิ่มการดูแลกลุ่มโรคผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายPalliative care 
 โรงพยาบาลในจังหวัดสตูลยังด าเนินการได้ไม่ครบตามมาตรการการดูแลแบบประคับประคอง เช่น รพช.  

บางแห่งไม่มีเภสัชกรร่วมทีม ไม่มี PC Essential drugs list ครบถ้วน ตามค าแนะน าขององค์การอนามัย
โลก ส่วน รพ.สตูล ยังไม่มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน full time 

 โรงพยาบาลสตูลจัดให้มีระบบยืมยา opioids แก่ รพช. เนื่องจาก รพช.บางแห่งยังไม่มียา PC Essential 
drugs list กลุ่ม opioids และ รพช.บางแห่ง แพทย์ยังไม่ผ่านการอบรมท าให้การสั่งใช้ยาไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

สถานการณ์ 

ข้อชื่นชม โอกาสในการพัฒนา   

รพ.สตูล มีระบบยืมยา PC Essential drug 
list  กลุ่ม opioids ให้ รพ.ชุมชน 

 ส่งแพทย์ รพ.มะนัง เข้ารับอบรมฯ 
 จัดท าแผนจัดซื้ออุปกรณ์ /เครื่องมือให้เพียงพอ

และให้มีระบบการยืมเครื่องมือภายในจังหวัด 

ตัวชี้วัดหลัก:   ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioids  
                   ในผู้ป่วยประคองอย่างมีคุณภาพ   
     เกณฑ:์     ร้อยละ 40 

  Palliative Care 



Intermediate Care 
ตัวชี้วัดหลัก     ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให ้
การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน  > ร้อยละ 50 

 
จังหวัดสตูล มี รพ.ระดับ M, F จ านวน 6 แห่ง สามารถให้บริการบริการฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ปุวยใน โดยมี 
รพ.สตูลเป็นแม่ข่าย มีระบบรับส่งต่อผู้ปุวย SCI, TBI, Stroke เพื่อท ากายภาพและเตรียมความพร้อมวางแผนการ
ดูแลต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงแรกดูแลแบบผูปุ้วยใน หลังจากจ าหน่ายดูแลแบบผู้ปุวยนอกโดยจะมีการเยี่ยมบ้านทุก CASE  

สถานการณ์ 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. ขาดบุคลากรเฉพาะทาง IMC 
2. บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับงานฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
3. รพช.ขาดแคลนครุภัณฑ์ทางกายภาพบ าบัด 

1.จัด Zone ในการดูแลผู้ปุวย IMC โดยมีทีมพี่เลี้ยง และใช้วิธีการ
หมุนเวียนบุคลากรไปดูแลผู้ปุวย ในระยะยาวอาจก าหนดเพิ่มอัตรา
ต าแหน่ง 
2.ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการของเขตสุขภาพ เพื่อพัฒนาทักษะ 
3.เสนอให้เขตสนบัสนุนอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นต้องใช้โดยจัดล าดับ
ความส าคัญ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ผลงานเด่น 

ขอชื่นชม Team ที่สามารถขับเคลื่อน IMC ให้ผ่านตัวชี้วัด ได้ 100%  และสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
โดยจัดให้มีการติดตาม CASE ที่ดูแลแบบผู้ปวุยนอก ซึ่งจะลดความแออัดของผู้ปุวยที่ โรงพยาบาลได้ 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวน รพ. ระดับ 

M และ F 

จ านวน รพ. 
ระดับ M,F 

ด าเนินการ IMC 
ร้อยละ 

1 เมือง - - 

2 ควนโดน 1 1 100 

3 ควนกาหลง 1 1 100 

4 ท่าแพ 1 1 100 

5 ละง ู 1 1 100 

6 ทุ่งหว้า 1 1 100 

7 มะนัง 1 1 100 

รวม 6 6 100 



ออร์โธปดิิกส์ ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละของโรงพยาบาลนะดับ M1 ขึ้นไป ที่มีทีม Refracture Prevention 
เกณฑ์               มีทีม Refracture Prevention  

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

หลัก ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1 ขึ้นไป ท่ีมีทีม Refracture Prevention มี มี 

รอง 1. ผู้ปุวย Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS)  ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ า (Refracture) จากจ านวน
ผู้ปุวยที่เข้าร่วมโครงการครบ 1 ปี 

< ร้อยละ 30 3.45 
(1/29) 

2. ผู้ปุวย Refracture Prevention; Fracture Liaison Service (FLS)  ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน           72 ชั่วโมง 
หลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery)  

> ร้อยละ 50 53.85 
(7/13) 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการพัฒนา 

-ผู้ปุวย FLS รับการผ่าตัดล่าช้า 
- การลงข้อมูลไม่สมบูรณ ์
- ผู้ปุวยรับยา Vitamin D และ Calcium carbonate 
ไม่ครบทุกราย 
- ยังไม่มีการประเมิน Frax Score 

- ให้ค าแนะน าเพื่อตัดสินใจผ่าตัด ตั้งแต่แรกรับทันที เพื่อประสิทธิภาพในการรักษา 
- วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการลงข้อมูล และอาจพัฒนาทักษะบุคลากรในการลงข้อมูล 
- ปรับค าส่ังรักษาในการส่ังยา และตรวจสอบซ้ าโดยเภสัชกร และส่งต่อข้อมูลทีมเย่ียมบ้าน 

จังหวัดสตูล รพ.ทุกแห่งสามารถดูแลรักษาผู้ปุวยที่มีภาวะกระดูกหักไม่ซับซ้อน โดยมีระบบขอค าปรึกษาจากแพทย์ศัลยกรรมกระดูกของโรงพยาบาลสตูล ได้ตลอด 24 ชั่วโมง    
ทางแอพพลิเคชั่นไลน์ อีกทั้งมีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่แพทย์ใช้ทุน ที่มาปฏิบัติงานที่รพ.สตูล และรพ.สตูล มีการจัดตั้งทีม Refracture Prevention; Fracture Liaison 
Service (FLS) (27 เม.ย. 61) 

สถานการณ์ 




