


แพทย์หญิงวันทนา  ไทรงาม

นายแพทย์เจษฎพันธ์ุ  สุวันทโรจน์

นายเลอศักด์ิ  วัฒยากร นางสาวดารณี  ดุลยาภรณ์ นายแพทย์ธีระ  จิตต์วโรดม

นายแพทย์วิโรจน์  โยมเมือง

ผู้อ ำนวยกำร

หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนทุติยภูมิ
และตติยภูมิ

หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนอ ำนวยกำร หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนบริกำรปฐมภูมิ

หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำระบบ
บริกำรและสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

โครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลสตูล



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
แพทย์ท่ัวไป 3
แพทย์ใช้ทุน ปี1 10

รวม 43

แพทย์  43 คน

ทันตแพทย์  12 คน

เภสัชกร  20 คน

พยาบาล  273 คน

บุคลากร  477 คน

รวม 825 คน

ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์



สถิติของผ ูร้บับริการ และล าดบัโรค

โรงพยาบาลสตลู



ขอ้มลูผ ูร้บับริการ

หมายเหตุ : ปีงบ 2562 ผู้ป่วยนอก (ต.ค.61 – เม.ย.62) และผู้ป่วยใน (ต.ค. 61- มี.ค. 62)

เฉลี่ย/วัน (ราย)



วนันอนผ ูป่้วยใน

อัตราครองเตียง
ร้อยละ

วันนอนเฉลี่ย/รายActive bedจ านวนเตียง

186 เตียง

หมายเหตุ : ปีงบ 2562 ข้อมูลเดือน ต.ค.61 – มี.ค.62



ขอ้มลู Refer in – Refer Out  ผูป่้วย

หมายเหตุ : ข้อมูลปีงบ 2562  เดือน ต.ค. 61 – มี.ค. 62
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อตัราป่วยตายของผ ูป่้วยใน

อัตราตาย (ราย/1,000 ผู้ป่วยใน)

หมายเหตุ : ข้อมูลปีงบ 2562 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 – มี.ค. 62



หมายเหตุ : ข้อมูลปีงบ 2562 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 – มี.ค. 62

ค่า CMI  และ  Sum AdjRW

Sum AdjRW (ยกเว้น NB + NL)

CMI (ยกเว้น NB + NL)



ล าดบัโรคผ ูป่้วยนอก  (รบั – ส่ง Refer )  

ปีงบ 2562 (ต.ค. 61 – เม.ย. 62) 

2

3

4

5

รบั Refer ส่ง Refer

Cataract, unspecified   (80 ราย)

Lump in brest   (68 ราย)

Pterygium   (67 ราย)

Thyrotoxicosis   (65 ราย)

Chronic ischaemic  heart disease

(21 ราย)

Thyrotoxicosis  (17 ราย)

Epilepsy (17 ราย)

Non-Hodgkin Lymphoma  (15 ราย)

Malignant neoplasm of cervix uteri 

(14 ราย)

1 Stroke   (93 ราย)
Breast malignant neoplasm 

(24 ราย) 



ล าดบัโรคผ ูป่้วยใน  (รบั – ส่ง Refer )  

ปีงบ 2562 (ต.ค. 61 – มี.ค. 62) 

2

3

4

5

รบั Refer ส่ง Refer

Maternal care due to uterine scar 

from previous surgery   (35 ราย)

Pneumonia  (23 ราย)

Maternal care for disproportion, 

unspecified   (19 ราย)

Cerebral infarction   (16 ราย)

COPD   (16 ราย)

Congestive heart failure

(12 ราย)

Epilepsy, unspecified  (9 ราย)

Cerebral infarction  (4 ราย)

Stroke, not specified as haemorrhage

or infarction  (4 ราย)

Cholangitis  (3 ราย)

Acute appendicitis, other and  unspecified 

(3 ราย)

1 Acute appendicitis  (68 ราย)
Acute subendocardial myocardial

infarction   (20 ราย) 



2

3

4

5

HT  (10,292  ครัง้)

Acute nasopharyngitis

(8,467 ครัง้)

HIV (8,175 ครัง้)

Asthma (6,041 ครัง้)

HT  (5,985 ครัง้)

Acute nasopharyngitis  (3,886 ครัง้)

Asthma  (3,240 ครัง้)

HIV  (2,227 ราย)

1 DM    (10,432 ครัง้) DM    (6,825 ครัง้)

Top 5 โรคผ ูป่้วยนอก

ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 (ต.ค. 61 – เม.ย. 62)



2

3

4

5

Diarrhoea  (1,104 ราย)

Senile cataract  (399 ราย)

Asthma (393 ราย)

Acute upper – Lower respiratory 

(382 ราย)

Diarrhoea  (385 ราย)

Senile cataract  (324 ราย)

Intracranial injury  (193 ราย)

COPD  (189 ราย)

1 Pneumonia (1,104  ราย) Pneumonia (424 ราย)

Top 5 โรคผ ูป่้วยใน

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



2

3

4

5

Acute myocardial infarction

(23 ราย)

Hearth failure (14 ราย)

Cerebral infarction   (10 ราย)

Intracerebral haemorrhage  (9 คน)

Intracerebral haemorrhage  (11 ราย)

Hearth failure (11 ราย)

Acute myocardial infarction (9 ราย)

HIV  (7 ราย)

Cerebral infarction   (6 ราย)

1 Pneumonia  (42 ราย) Pneumonia (21 ราย)

Top 5 โรคผ ูป่้วยเสียชีวิต

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



Service  Plan

การพฒันาระบบบริการสุขภาพ



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์Service Plan สญัจร

โรงพยาบาลท่าแพ (8 พ.ค. 62) & โรงพยาบาลละงู (10 พ.ค. 62)



สาขา หวัใจ



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์STEMI

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตอ่แสนประชากร 
(เกณฑ์ :  26 ต่อแสนประชากร)

ตัวช้ีวัด
ปีงบ2562 (ต.ค.61 – มี.ค.62)

เกณฑ์
ผลลัพธ์

ตรวจรอบ 1 ตรวจรอบ 2

1. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่เสียชีวิตภำยในโรงพยำบำล              
หลังได้รับกำรรกัษำ

 ร้อยละ 10 ร้อยละ 7.14 ร้อยละ 6.25

2. ร้อยละโรงพยำบำลตั้งแต่ระดบั F2 ข้ึนไป มีกำรรักษำ            
โดยกำรให้ยำละลำยล่ิมเลือด (Fibrinolytic Drug) ในผู้ป่วย STEMI

100
(6 รพ.)

100
(6 รพ.)

3. ร้อยละของกำรให้กำรรักษำผู้ปว่ยโรคกล้ำมเน้ือหัวใจขำดเลือด
เฉียบพลัน (STEMI) ได้ตำมมำตรฐำนเวลำทีก่ ำหนด

ร้อยละ 50 ร้อยละ 3.57 ร้อยละ 7.81

การเปิดเส้นเลอืดในผู้ป่วย STEMI

9.61
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หอผู้ป่วย

ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์แนวทางการด าเนินการ STEMI

รพช. รพ.สตูล  

พื้นที่เกาะ

ผู้ป่วย

F A S T
พื้นที่บนบก

ส่งต่อโดยระบบ EMS มาเอง / ระบบ EMS (1669)

- ให้ SK/PCI
- ให้ยำ Warfarin

ER

- ให้ SK ได้ทุก รพช.  (100 %)
- ให้ยำ Warfarin

ER

รพ. สงขลานครินทร์

ส่งท ำ PCI ซ่ึงใช้เวลำ >120 นำที เน่ืองจำก 
ระยะทำง และข้อจ ำกัดเรื่องควำมเร็วของ

รถ Refer



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์STEMI

นายแพทย์นพดล  ช านาญผล  
แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคหัวใจ 

ตรวจผู้ป่วยพื้นที่จังหวัดสตลู เพื่ออ านวยความสะดวก
ช่วยลดระยะเวลารอคอย และลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วย

8 มีนาคม 2562

ปัญหา/อุปสรรค

1. ผู้ป่วยขำดควำมรู้เก่ียวกับโรคหัวใจ ส่งผลให้เกิดควำม
ล่ำช้ำในกำรมำ รพ. 
2. จ.สตูล ไม่มีหน่วยบริกำรท่ีท ำ PCI ได้ ต้องส่งต่อผู้ป่วยไป 
รพ. ปลำยทำง เพื่อท ำ PCI ซ่ึงเกินเกณฑ์ท่ีก ำหนด                                   
120 นำที

ข้อเสนอแนะ

1. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน  เน้นกำรให้ควำมรู้อย่ำง
จริงจัง

2. ท ำแผนพัฒนำศักยภำพกำรดูแลด้ำนโรคหัวใจ เช่น 
แพทย์เฉพำะทำง และพยำบำลเฉพำะทำง และหน่วยบริกำร
ท ำกำร สวนหลอดเลือดหัวใจ 

ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ Echo (ต.ค.61 – มี.ค.62) 38 ราย
- Refer 2 ราย (servere AS)
- Refer back 1 ราย (รับยาต่อที่ รพ.ละงู)
- รอข้ึนทะเบียน 26 ราย (ยังไม่ได้ประสานอาจารย์)



สาขา มะเร็ง



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์สถานการณโ์รคมะเร็ง  จ.สตลู

ราย จ านวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ อัตราตายผู้ป่วยโรคมะเร็ง
19 17 14
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ความพร้อมในการให้ยาเคมีบ าบดั

กำรให้เคมีบ ำบดั
1. ตึกผู้ป่วยนอก
2. หอผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม
1. กำรบริหำรยำเคมีบ ำบดั 10 วัน (4 คน)
2. อบรมกำรพยำบำลผู้ปว่ยมะเร็ง 4 เดือน

(1 คน)
3. อบรมกำรผสมยำเคมีบ ำบดั
4. อบรมกำรดูแลผู้ป่วยใหย้ำเคมบี ำบดั

- ห้องผสมยำ
เคมีบ ำบัด 1 ห้อง
- เครื่องมีอในกำร

บริหำรยำเคมบี ำบัด

โปรแกรม
Thai cancer Base
(รำยงำนกำรรักษำ)

การดูแลติดตาม เย่ียมบ้านผู้ป่วย

ราย



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์มะเร็ง

ตัวช้ีวัด
ปีงบ 2562 (ต.ค.61 – เม.ย.62)

เกณฑ์
ผลลัพธ์

ตรวจรอบ 1 ตรวจรอบ 2

1. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยกำรผ่ำตดัภำยใน
ระยะเวลำ 4 สัปดำห์

 ร้อยละ 70 ร้อยละ 42.86 (6/14) ร้อยละ 69.57 (16/23)

2. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยเคมบี ำบดั
ภำยในระยะเวลำ 6 สัปดำห์

 ร้อยละ 70 ร้อยละ 77.78 (7/9) ร้อยละ 81.25 (13/16)

3. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยรงัสีภำยใน
ระยะเวลำ 6 สัปดำห์

 ร้อยละ 60 ไม่มีผู้ป่วยส่งรักษำด้วยรังสีรักษำ

ปัญหา/อุปสรรค

1. นัดฟังผลชิ้นเน้ือช้ำ (21วัน) 
2. กำรติดตำมผลชิ้นเน้ือล่ำช้ำ(ห้องตรวจไม่ตำมผลล่วงหน้ำ)
3. สุขภำพผู้ป่วยและกำรตัดสินใจเข้ำรับกำรรักษำของผู้ป่วย
4. ผู้ป่วยเคมีบ ำบัดแผลไม่หำยดี มี seroma
5. Refer ผู้ป่วยปรึกษำ onco med (รพ.สตูลไม่มี)

สิ่งท่ีมีการพัฒนา

1. สำมำรถฟังผลชิ้นเน้ือ 14 วัน 
2. ประสำนผู้ป่วย พร้อมญำติเพื่อฟังผลชิ้นเน้ือ
3. แนะน ำผู้ป่วยเก่ียวกับกำรดูแลสุขภำพก่อนผ่ำตัด
4. แนะน ำผู้ป่วยเก่ียวกับโภชนำกำร และกำรดูแล

รักษำแผลหลังผ่ำตัด



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ขอ้เสนอแนะต่อสว่นกลาง      

สนับสนุนงบประมำณ/วิทยำกร ในกำรพัฒนำสมรรถนะ/ฟื้นฟูควำมรู้ในกำรดแูล
ผู้ป่วยมะเร็ง (พื้นที่จังหวัดสตูล)

ก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบงำนมะเร็งใน รพช.

ส่งเสริม/สนับสนุนให้ รพช. สำมำรถให้ยำเคมีบ ำบัดได้

กำรพัฒนำศักยภำพ (กำรคัดกรอง และกำรดูแลผู้ป่วย) ของผู้รับผิดชอบงำน
มะเร็งในพื้นที่จังหวัดสตูล

กำรจัดซ้ืออุปกรณ์ model เต้ำนม ส ำหรับใช้ในกำรสอนตรวจเต้ำนม เนื่องจำก
อุปกรณ์ช ำรุด (ครอบคลุมทุกพื้นที่สถำนบริกำร)



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์กิจกรรม มะเร็ง

ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็ง ให้กับ อสม. 
(15 มีนาคม 2562)

ประชุมเครือข่ายผู้รับผดิชอบการคัดกรองมะเรง็ล าไส้ ในพื้นที่ สสอ .เมืองสตูล  
(7 เมษายน 2562)



สาขา NCD



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์NCD  (เบาหวาน/ความดนั)

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ (เกณฑ์ :  40%)

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ (เกณฑ์ :  50%)

ท่ีมา : ฐานข้อมูล HDC   (ปีงบ 62 : ต.ค.61 – เม.ย.62)



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์NCD  (เบาหวาน/ความดนั)

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk) (เกณฑ์ : ร้อยละ 80)

สถานบริการแต่ละเขตผ่านเกณฑ์ NCD Clinic Plus (เกณฑ์ : ร้อยละ 60)    

หมายเหตุ : ประเมินปีละ 1 ครั้ง)



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์NCD  (เบาหวาน/ความดนั)

ปัญหา/อุปสรรค

• กำรติดตำม LAB ประจ ำปี (HbA1C) ยังไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
• ขำดศักยภำพด้ำนบุคลำกร และระบบกำรด ำเนินงำน NCD Clinic Plus

ข้อเสนอแนะ

• พัฒนำศักยภำพ และให้ควำมรู้แก่ทีมสหวิชำชีพ ท้ังใน รพ. และ รพ.สต. เก่ียวกับ
กระบวนกำรด ำเนินงำน NCD Clinic Plus 

แนวทางการพัฒนา

• จัดกิจกรรม KM และถอดบทเรียนใน รพ. ท่ีมีกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำร 
NCD Clinic Plus  โดยน ำผลลัพธ์มำพัฒนำ (รพ.มะนัง  มีกำรด ำเนินงำนด้ำน             
NCD Clinic Plus ดีท่ีสุดในพื้นท่ี จ. สตูล)



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์STROKE

ตัวชี้วัด
ปีงบ2562 (ต.ค.61 – มี.ค.62) 

เกณฑ์
ผลลัพธ์ (ปีงบ 62)

ตรวจรอบ 1 ตรวจรอบ 2

1. ร้อยละอัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก  ร้อยละ 25 20 (6/30) 20.31 (13/64)

2. ร้อยละอัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน  ร้อยละ 5 3.6 (5/137) 2.65 (7/264)

3. Door to needle time ภำยใน 60 นำที ≥ ร้อยละ 50 40 (2/5) 61.54 (8/13)

4. Door to Stroke Unit ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ≥ ร้อยละ 40 53.29 (89/167) 55.49 (182/328)

5. Door to OR ภำยใน 90 นำที ≥ ร้อยละ 60 NA NA

(ต.ค. 61 – มี.ค. 62)

ที่มา : ฐานข้อมูล HDC

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (เกณฑ์ : < ร้อยละ 7)



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์วิเคราะห์สถานการณ์ STROKE จ.สตูล

ปัจจุบัน : แพทย์อำยุรกรรม จ ำนวน 3 คน
ปีงบ 2563 : Neuro Med 1 คน
ปีงบ 2565 : Neurosurgery 1 คน

ผ่ำนหลักสูตรกำรอบรมกำรดแูลผู้ป่วย Stroke 
(2 อำทิตย์) จ ำนวน 2 คน  

(รอเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร 4 เดือน (2 คน))

รพ.สตูล  

พยาบาลแพทย์

รพช.

จ ำนวน  6 เตียง
ดูแลผู้ป่วยทั้งตีบ และแตก ตั้งแต่แรกรับจนถึงจ ำหน่ำย

Stroke Unit

พื้นที่เกาะ

ผู้ป่วย Stroke

F A S T

ปฐมภูมิ 
ดูแลรักษำต่อเน่ืองที่บ้ำน

ให้ยำ rt-PA
(Door to needle < 60 นำที)

ER

พื้นที่บนบก

ทีมกำยภำพ, ทีมโภชนำกร
และทีมจิตเวช

ทีมสหวิชาชีพ

Intermediate  care

ส่งต่อโดยระบบ EMS ทางเรือ มาเอง / ระบบ EMS (1669)



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์กิจกรรม STROKE

การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระดับเขต 12
25-26 เม.ย. 2562   ณ โรงพยาบาลตรัง



สาขา STROKE

สาขา อบุติัเหตแุละฉกุเฉิน



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์TRAUMA

ตัวชี้วัด
ปีงบ2562 (ต.ค.61 – เม.ย.62) 

เกณฑ์
ผลลัพธ์

ตรวจรอบ 1 ตรวจรอบ 2

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

 ร้อยละ 12 11.88
(19/160)

12.1
(42/347)

2. อัตรำผู้ป่วย Trauma triage level 1 เข้ำห้องผ่ำตัดภำยใน 
60 นำที

≥ ร้อยละ 80 0 
(0/2)

14.29
(2/14)

3. อัตรำผู้ป่วย triage level 1,2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 ชม. 55.68 (696/1,250) 60.71 (1,636/2,695)

4. อัตรำผู้ป่วยเสียชีวิต PS score > 0.75 ได้รับกำรท ำ Root 
cause analysis

ร้อยละ 100 ไม่มี case

5. อัตรำเสียชีวิตผู้ป่วยบำดเจ็บรุนแรงตอ่สมอง Severe 
Traumatic Brain Injury

 ร้อยละ 45 4.26 (2/47) 5.33 (4/75)

6. อัตรำ TEA unit ในโรงพยำบำลระดับ A, S และ M1 ที่ผ่ำน
เกณฑ์ประเมินคุณภำพ

≥ ร้อยละ 60
(ไตรมำส 2)

40% (16/40) 62.5 (25/40)

7. ร้อยละทีม ECS คุณภำพใน รพ. ระดับ F2 ข้ึนไป ≥ ร้อยละ 80 ประเมินปีละ 1 ครั้ง ผ่ำนเกณฑ์ 5 อ ำเภอ ไม่ผ่ำน 
1 อ ำเภอ คือ ท่ำแพ ส่วนมะนัง ช่วงท ำกำรประเมินยัง
อยู่ในระดับ F3 ร้อยละ 44.8  หำกคิดตำมเป้ำหมำย

> 80% 5*100/6 คิดเป็นร้อยละ 83.33



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์TRAUMA

การจัดการของ รพ.สตูล ตามนโยบาย Service Plan ER

Fast track 
Sepsis 
Stroke 
Trauma 
STEMI

การบริการ

1. ลดควำมแออัดในห้อง ER โดยกำรเปิดคลินิกนอกเวลำ, คลินิกพิเศษ
2. 2P safety
3. แพทย์ถูกผู้ป่วยจิตเวชท ำร้ำยร่ำงกำย โดยกำรชก ขณะปฏิบัติหน้ำท่ีในห้อง ER

1. Ambulance safety มีกำรท ำประกันชั้นหน่ึง safety belt ทุกจุด 
2. หน่วยงำน ER ยังไม่มีห้องแยกติดเชื้อ TB MERS ระบบปิด ท ำให้ จนท.

เสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ
3. แนวทำงกำรจัดกำรผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ดังน้ี

3.1 จัดพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยในช่วงเวลำเวรบ่ำย 
3.2 แนวทำงกำรติดต่อกรณีฉุกเฉิน 
3.3 กำรแก้ไขประตูอัตโนมัติ

การบริหาร

การทบทวน



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์แนวทางการด าเนินการเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในห้อง ER

ปรับกระบวนกำรรบั
Refer จำก รพช. ให้

สำมำรถ
Pass Ward 

PCT อายุรกรรม 

ER

รพ.สตูล  

รพช.

พื้นที่เกาะ

ผู้ป่วย

F A S T
พื้นที่บนบก

ส่งต่อโดยระบบ EMS มาเอง / ระบบ EMS (1669)

ผป.เด็กที่ On ET Tube 
สำมำรถเข้ำ PICU NICU ได้
ทันทีหลังประสำนแพทย์

PCT กุมารเวชกรรม 

ปรับระบบ Case ที่ต้อง
วินิจฉัยพิเศษ CT whole 
abd สำมำรถ ส่ง Admit 

รอผลที่ Ward

PCTศัลยกรรม 

เมื่อส่งผป.ให้แพทย์สูติ
กรรม U/S แล้วให้

Admit  ได้ทันทีโดยไม่
ต้องกลับมำ ER

PCT สูติกรรม



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์กิจกรรม TRAUMA

ทีมแพทย์ฉุกเฉิน และทีมวิชาชีพ  รพ.สตูล รับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยจาก รพ.ลังกาวี 
กรณีเหตุการณ์เรือล่ม (5 มีนาคม 2562)

รพ.สตูลกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานต์ (10 เมษายน 2562)

ประชุมความร่วมมือสาธารณสุขชายแดน
เรื่อง การส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดนทางทะเลระหว่างเกาะลังกาวี 

ประเทศมาเลเซียกับจังหวัดสตูล (10 เมษายน 2562)



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์กิจกรรม TRAUMA

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย
ระหว่างส่งต่อของโรงพยาบาลสตูลและโรงพยาบาล

ในเครือข่าย จังหวัดสตูล
โดยวิทยากรคือ แพทย์ศัลยกรรมประสาท 
จาก รพ.หาดใหญ่ (25 เมษายน 2562)

ติดตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล

พ้ืนท่ีเกาะฝ่ังอันดามัน จังหวัดสตูล ณ อุทยานแห่งชาติเภตรา
(29 เมษายน  2562)



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์กิจกรรม TRAUMA

ประชุมรับฟังการรายงานสถิติผลการด าเนินงาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลของอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคในกลุ่ม 

Fast Track งาน EMS ระบบส่งต่อ สาธารณภัย เสนอ
ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงตัวชี้วัดท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามาสู่

การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน (16 พฤษภาคม 2562)

รพ.สตูล ร่วมกับ ต ารวจภูธร จังหวัดสตูล 
ร่วมซ้อมแผนรับสถานการณ์เหตุทะเลาะวิวาท 

ระหว่างโจร กับผู้ป่วยท่ีมารับบริการห้องอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน (17 พฤษภาคม 2562)



สาขา STROKE

สาขาอายรุกรรม



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์SEPSIS

26.98

11.76
14.29 17.5421.21 22.22 23.55

0

25

50

เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง ภาพรวม

รอบ 1

รอบ 2

ตัวช้ีวัด
ปีงบ2562 (ต.ค.61 – มี.ค.62) 

เกณฑ์
ผลลัพธ์

ตรวจรอบ 1 ตรวจรอบ 2

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

2. อัตรำกำรได้รับ Antibiotic ภำยใน 1 ชม. (นับจำก
เวลำที่ได้รับกำรวินิจฉัย)

≥ ร้อยละ 90 ร้อยละ 100

3. อัตรำกำรได้รับ IV 30ml/kg ใน 1 ชม. แรก ≥ ร้อยละ 90 ร้อยละ 85.96 ร้อยละ 86.06

4. อัตรำที่ผู้ป่วยได้รบักำรดูแลใน ICU ภำยใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ 30 ร้อยละ 41.23 ร้อยละ 41.39

31.54

2.94

อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรนุแรงชนิด community acquired  (เกณฑ์ :  ร้อยละ 30)

NA NA NA

ท่ีมา : ฐานข้อมูล HDC



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์แนวทางการด าเนินงาน Fast Track สาขา SEPSIS

อยู่ใน รพ.สตูล  

รพช.

พื้นที่เกาะ

ผู้ป่วย Severe sepsis และ Septic shock

Sepsis Protocol + Rule of 3
ER

พื้นที่บนบก
ส่งต่อโดยระบบ EMS มาเอง / ระบบ EMS (1669)

Sepsis Protocol + 6 bundles

ICU

ย้ายกลับ Ward

Discharge

อาการทุเลา

อาการทุเลา

Fast Track

SOS monitor + Sepsis TeamFast Track

รพ.สตูล  



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์กิจกรรม SEPSIS

Flow การด าเนินงานของทีม SRRT Sepsis

ผู้ป่วย

หัวหน้ำทีม 
SRRT คือ
แพทย์เวร
อำยุรกรรม 

ประเมินอำกำร
ผู้ป่วย

พยำบำลประจ ำตึก
รำยงำนแพทย์เวร/ทีม 

SRRT

ถ้ำไม่มำภำยใน 
10 นำที หรือ SOS 
Score 8 คะแนน 

ให้รำยงำนซ้ ำ

ส่ังกำรรักษำ/
ใช้ standing 
order sepsis

พยำบำลประจ ำ
ตึก โทรประสำน
ทีม SRRT ในเวร

น้ันๆ  ที่รับผิดชอบ

Resuscitationพิจำรณำย้ำย
ผู้ป่วยเข้ำ I.C.U.

Score 6

การจัดต้ังระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team 
ใน รพ. ประจ าจังหวัด (ระดับ A และ S)

1.  จัดตั้งคณะกรรมกำร คณะท ำงำน โดยผู้อ ำนวยกำร รพ. 
2.  มีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรของ Rapid Response System ใน รพ.

3.  เริ่มด ำเนินกำรโดยมีทีม Rapid response team เพื่อดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วย



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์กิจกรรม SEPSIS

โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ปว่ยตดิเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)อย่างบูรณาการ ในเครือข่าย จังหวัดสตูล
โดยวิทยากร อ.ชุติมา จิรนคร แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม จาก โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ รพ.สตูล

29 เมษายน 2562



สาขา STROKE

สาขา ทารกแรกเกิด



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ทารกแรกเกิด

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

ตัวชี้วัด : อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ 28 วัน ท่ีมีน้ าหนักแรกเกิด 500 กรัม 

(เกณฑ์ : < 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพร้อย)20

สถานการณ์
ปัญหาทารกคลอดก่อนก าหนด
- ทำรกคลอดก่อนก ำหนด แต่เสียชีวิต 6 รำย  ใน 12 รำย
- กำรส่งต่อ  เช่น tube ไม่ตรงต ำแหน่ง , ภำวะน้ ำตำลใน
เลือด (Hypo-Hyperglycemia)
- กำรคลอดก่อนก ำหนด และกำรตั้งครรภ์ซ้ ำในวัยรุ่น
- สมรรถนะ 
- เครื่องมือในกำรส่งต่อ

รพ.สตูล เป็นแห่งเดียวที่มีเตียง NICU 6 เตียง
ท ำให้พบกำรเสียชีวิต ที่ รพ.สตูล 100 %

สาเหตุการเสียชีวิต   
1. ควำมผิดปกติ (Abnormaly) 3 รำย  
2. ควำมดันเลือดในปอดสูงในทำรกแรกเกิด (PPHN) 3 รำย 
3. กำรติดเช้ือในกระแสเลือดของทำรกแรกเกิด (sepsis) 3 รำย

ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมมำตรกำรลดภำวะกำรคลอด ก่อนก ำหนดตำมแนวทำงเขต 12 ( PCT สูติกรรม )



สาขา STROKE

สาขา ไต



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์สาขาไต

ร้อยละของผู้ป่วย DM และ HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรือ้รัง  (เกณฑ์ : ≥ ร้อยละ 40)

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR< 4ml/min/1.73m2/yr  (เกณฑ์ :  ร้อยละ 66)

ท่ีมา : ฐานข้อมูล HDC   (ปีงบ 62 : ต.ค.61 – เม.ย.62)



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์สาขาไต

ปัญหา/อุปสรรค

• กำรคัดกรองไม่ครอบคลุมตำมเงื่อนไข เช่น DM ตรวจ
creatinine และ urine protein

• ไม่ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เช่น กำรส่ง
ตรวจ LAB  และกำรให้ยำ

• ไม่มีแพทย์ผู้รับผิดชอบหลักในทุกโรงพยำบำล

แนวทางการพัฒนา

• ก ำหนดผู้รับผิดชอบ ทีมสหวิชำชีพ ในรพช. F2 ขึ้นไป ทุกแห่ง
• พัฒนำสมรรถนะแพทย์และทีมสหวิชำชีพ
• ก ำหนดแพทย์ผู้รับผิดชอบหลักใน รพ. ทุกแห่ง



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์กิจกรรม สาขาไต

รณรงค์ประชาสัมพันธ ์
เรื่อง โรคไต ชนิดของโรคไต  อำกำร กำรปฏิบัติตน กำรบ ำบัด

ทดแทนไต ภำยใต้ค ำขวัญวันไตโลก ปี 2562 
“ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง” (4 มีนำคม 2562)

โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจ ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง
ปีงบประมาณ 2562 (20 มีนาคม 2562)

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลต ามะลงั
ร่วมกับ สาขาไต

จัดโครงการต ามะลังร่วมใจชะลอไต  ใส่ใจเบาหวานและความดนั 
ณ ต ามะลัง  (2 เมษายน 2562)



สาขา STROKE

สาขา จกัษวิุทยา



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์จกัษวิุทยา

ตัวช้ีวัด  : ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไปได้รับการคัดกรองสายตา ≥ ร้อยละ 75

ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน  ร้อยละ 85

ท่ีมา : ฐานข้อมูล Vision 2020   (ปีงบ 62 : ต.ค.61 – เม.ย.62)



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์จกัษวิุทยา

การด าเนินงานคัดกรองสายตา

การด าเนินงาน เกณฑ์ ผลการคัดกรอง (ต.ค.61 – เม.ย.62)

1. การคัดกรองผู้สูงอายุ  ร้อยละ 75 ร้อยละ 52.3

2. การคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา  ร้อยละ 60 ร้อยละ 51.17

3. การคัดกรองต้อหิน (เฉพาะพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 12) จ ำนวน  1,327 รำย  พบควำมดันตำสูง  11  รำย 
ผู้ป่วยท่ีมีปัญหำสำยตำ ดูแลต่อเน่ือง โดยกำรนัดมำท ำกำรรักษำและติดตำมอำกำร

(ท่ีมำข้อมูล : เก็บข้อมูลจำก รพช. ท่ีด ำเนินกำรต่อจำกท่ี รพ.สตูล ไปออกหน่วย) 
หมายเหตุ :  เคร่ืองวัดควำมดันตำ ต้องหมุนเวียนกันใช้ เน่ืองจำกมีเพียง 2 เคร่ือง

4. การคัดกรองสายตาเด็ก ป.1 (นับเป็นปีการศึกษา เริ่ม พ.ค. 62) --------> ไม่มี case
สำเหตุท่ีไม่มี Case คัดกรอง

- ยังไม่มีกำรส่ง Case เข้ำมำใน รพ. (ระบบกำรคัดกรอง คือ คุณครูวัดสำยตำ ---> รพช. ---> รพ.สตูล)
- รพ.เด็ก ยกเลิกกำรสนับสนุนกำรให้แว่นสำยตำแก่เด็ก
- ไม่มีหน่วยงำนสนับสนุนแว่นสำยตำ ดังน้ัน ถ้ำมี Case ให้ผู้ปกครอง/หน่วยงำนท่ีดูแลด ำเนินกำรหำเงิน

ช่วยเหลือไปก่อน



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์กิจกรรม จกัษวิุทยา

การตรวจคัดกรองสายตา



สาขา STROKE

2 สาขาหลกั

(สติูกรรม+กมุารเวชกรรม)



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์สติูกรรม
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เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง ภาพรวม

รอบ  

รอบ  

ตัวชี้วัด  : อัตราตายมารดาจากการตกเลือด
หลังคลอด (เกณฑ์ : ร้อยละ 0) 

ตัวชี้วัด : ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์)

ท่ีมา : ผู้รับผิดชอบ (ปีงบ 62 : ต.ค.61 – มี.ค.62)

1. ขำดแคลนอำยุรแพทย์
2. หญิงตั้งครรภ์/คลอด  มีภำวะแทรกซ้อนทำง

อำยุรกรรม 
3. ขำดควำมต่อเน่ืองในกำรวำงแผนดูแลรักษำร่วมกัน

ปัญหา/อุปสรรค



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์กิจกรรม สติูกรรม

ทีมงานสูติกรรม ร่วมทบทวน Dead case Conference ซึ่งมี 2 Case คือ 
1. แม่เสียชีวิตจากโรคหัวใจ (MI) รพ.ควนโดน
2. แม่เสียชีวิตจากติดเช้ือในน้ าคร่ า รพ.สตูล

(7-8 มีนาคม 2562)



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์กมุารเวชกรรม

ตัวช้ีวัด : อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก  

(1 เดือน – 5 ป)ี (เกณฑ์ : ลดลง 10%)

ท่ีมา : ฐานข้อมูล HDC
ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 – เม.ย. 62)
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ผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ มีโรคประจ ำตัวร่วม 
เช่น โรคหัวใจ โรคสมองพิกำร (CP)            

และโรคปอดเร้ือรัง  (BPD)

1. เพ่ิมกำรใช้ Oxygen high flow 
เพ่ือลดกำรใส่ท่อช่วยหำยใจ

2  ก ำหนดกลุ่มเส่ียงที่ต้องป้องกัน         
ปอดบวม

3. จัดท ำแนวทำงในกำรป้องกันกลุ่ม
เส่ียงที่จะเป็นปอดบวม

แนวทางการพัฒนา

สถานการณ์



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์การใช้ Oxygen high flow

กำรใช้ high flow nasal oxygen 
ในผู้ป่วย Respiratory failure  ที่สำมำรถหำยใจเองได้แทนกำรใช้เคร่ืองช่วยหำยใจ 

ประเมินผู้ป่วยโดยใช้แบบบันทึกกำรดูแลผู้ป่วยเด็กหอบ
ผลลัพธ์ปี 2562 (ต.ค.61- เม.ย.62)  ลดกำรใส่ท่อช่วยหำยใจได้ 60 %
(ผู้ป่วยวิกฤต  35 รำย  ใช้ hiflow 21 รำย ใส่ท่อช่วยหำยใจ  14  รำย)

แบบฟอร์มการประเมินผูป้ว่ยเด็กหอบอุปกรณ์ Oxygen high flow



สาขา STROKE

สาขาออรโ์ธปิดิกส์



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ออรโ์ธปิดิกส์

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

ตัวช้ีวัด
ปีงบ2562 (ต.ค.61 – เม.ย.62) 

เกณฑ์
ผลลัพธ์

ตรวจรอบ 1 ตรวจรอบ 2

1. ร้อยละของโรงพยำบำลที่มีทีม Refracture Prevention; 
Fracture Liaison Service (FLS) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

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

< ร้อยละ 30 5.88
(1/17)

3.33
(1/30)

3. ผู้ป่วย Refracture Prevention; Fracture Liaison Service 
(FLS)  ที่ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 72 ช่ัวโมง หลังจำกได้รับกำรรักษำ
ในโรงพยำบำล (Early surgery) 

> ร้อยละ 50 28.57
(2/7)

26.67
(4/15)



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ออรโ์ธปิดิกส์

ปัญหา/อุปสรรค

• กำรลงข้อมูลไม่ครบถ้วน
• ระยะเวลำรอคอยผู้ป่วยตัดสินใจล่ำช้ำ
• ไม่สำมำรถท ำ MBD ในผู้ป่วย FLS ได้ทุกรำยเนื่องจำกสิทธ์ิกำร

รักษำไม่ครอบคลุม

แนวทางการพัฒนา

• วำงแนวทำงมำตรกำรร่วมกันในกำรลงข้อมูลภำยใน รพ .
• จ ำกัดระยะเวลำในกำรตัดสินใจของผู้ป่วย เพื่อให้มีเวลำเตรียม

ควำมพร้อมผ่ำตัด (ผ่ำตัดภำยใน 72 ชั่วโมง)



สาขา STROKE

สาขาศลัยกรรม



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ศลัยกรรม

1. ร้อยละการแตกของภาวะไสต้ิ่งอักเสบ (เกณฑ์ : < ร้อยละ 20) 
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เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง ภาพรวม

รอบ 1

รอบ 2

ตัวช้ีวัด
ปีงบ2562 (ต.ค.61 – มี.ค.62) 

เกณฑ์
ผลลัพธ์

ตรวจรอบ 1 ตรวจรอบ 2

2. ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภำยใน รพ. ของผู้ป่วย           
ปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภำวะ

< ร้อยละ 4 0 0

3. ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภำยใน รพ. ของผู้ป่วย           
ภำวะขำดเลือดที่แขนหรือขำ

< ร้อยละ 20 0 0

4. ร้อยละของกำรถูกตัดขำตั้งแต่ระดบัข้อเท้ำข้ึนมำ          
ของผู้ป่วยภำวะขำดเลือดที่ขำ

0 0

9.52

27.37

16.67



สาขา

สขุภาพจิตและจิตเวช



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์สขุภาพจิตและจิตเวช

1. ผู้ป่วยฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ 8 คน (3.30 ต่อแสนประชำกร)
2. เพศชำย วัยท ำงำน อำยุมำกกว่ำ 40 ปี  วัยท ำงำนตอนต้นอำยุ 25-30 ปี และสูงอำยุ
3. พบมำกที่สุดคือ อ. ทุ่งหว้ำ
4. สำเหตุกำรตำย คือ ผูกคอตำย กินสำรเคมี ซ่ึงโดยส่วนใหญ่มีอำกำรป่วยเป็นโรคจิต และโรคทำงอำรมณ์เรื้อรัง

สถานการณ์

อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน
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เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง ภาพรวม
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ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์สขุภาพจิตและจิตเวช

ตัวช้ีวัด
ปีงบ2562 (ต.ค.61 – เม.ย.62) 

เกณฑ์
ผลลัพธ์

ตรวจรอบ 1 ตรวจรอบ 2

1. กำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ (F32-F39)  ร้อยละ 63 64.46 66.54

2. กำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ป่วยโรคจติเภท (F2000-F2090)  ร้อยละ 65 64.05 67.44

3. กำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ป่วยโรคตดิสุรำ (F1020-F1029) เพิ่มข้ึน 1%
จำกปีที่ผ่ำนมำ

เพ่ิมข้ึน 1.43 เพ่ิมข้ึน 0.59

4. กำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ป่วยโรคสมำธิส้ัน ADHD (F900-F909) เพิ่มข้ึน 5% 
จำกปีที่ผ่ำนมำ

เพ่ิมข้ึน 0.38 เพ่ิมข้ึน 0.66

1. ผู้ฆ่ำตัวตำยส ำเร็จที่ปว่ยเป็นโรคจติเภท 
โรคซึมเศร้ำ ส่วนใหญ่มีสัญญำณเตือนของกำรฆ่ำตวั
ตำยมำก่อนและนัดดูแลต่อเน่ือง ส่งต่อไปรับกำร
รักษำที่ ร.พ.เฉพำะทำง 

2. ผู้ฆ่ำตัวตำยส ำเร็จที่มีอำกำรปว่ยจิต ส่วนใหญ่
มีกำรติดตำมดแูลต่อเน่ือง แต่ไม่มีผู้ดูแล 

ปัญหา/อุปสรรค

1. วำงแผนในกำรดูแลรักษำร่วมกันระหว่ำงเครือข่ำย
2. เพิ่มกำรเฝ้ำระวัง และติดตำมต่อเน่ืองในผู้ป่วยที่เคยมปีระวัต ิ     

ท ำร้ำยตัวเอง
3. ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และค้นหำผู้ดูแลในชุมชนที่มีผู้ปว่ยจิตเวช

แนวทางการพัฒนา



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์กิจกรรม สขุภาพจิตและจิตเวช

ประชุมทีมสหวิชาชีพในการดูแลช่วยเหลือเด็ก /สตรี ที่ถูกกระท ารุนแรง และผู้ป่วยจิตเวช 
ตาม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2561 คร้ังที่ 1/2562   (2 พฤษภาคม 2562)

กิจกรรมการป้องกันปัญหายาเสพติด
และการป้องกันการตัง้ครรภ์

ไม่พร้อมในวัยรุ่น (24 เม.ย. 62)
ณ ธารธิดารีสอร์ท

โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้พิการ
และผู้ป่วยจิตเวชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชุมชนควนโดน (17 ก.ย. 61)
ณ รพ.ควนโดน

โครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหา
ซับซ้อนในชุมชน (25 เม.ย. 62)

ณ รพ. ควนโดน



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์กิจกรรม  สขุภาพจิตและจิตเวช

โครงการอบรมอสม.เชียวชาญ ด้านสุขภาพจิต
ณ รพ.ทุ่งหว้า

อบรม อสม. ด้านสุขภาพจิต เทศบาลเมืองสตูล (8 พ.ค. 62)
ณ เทศบาลเมืองสตูล

โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกนัปัญหา
สุขภาพจิตวัยท างาน (15 ม.ค. 62) ณ รพ.ละงู

กิจกรรมครอบครวัอุ่นใจได้ลกูหลานคนื ร่วมกับศาลคดีเดก็และเยาวชน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขปัญหาเยาวชน

(25 เม.ย. 62) ณ ค่ายสมันตรัฐบุรี



สาขา ยาเสพติด



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ยาเสพติด

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดบ าบัดครบตามเกณฑ์ทีก่ าหนดของแต่ละระบบและได้รับ        
การติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate) (เกณฑ์ : > ร้อยละ 20)  ร้อยละ 20

สถานการณ์

จ.สตูล มีกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด คือ ยำบ้ำมำกท่ีสุด  รองลงมำคือ กระท่อม  กัญชำ และยำแก้ไอ

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



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ยาเสพติด

ปัญหา/อุปสรรค

• กำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรบ ำบัด ไม่ได้เป็นหน้ำที่ของกระทรวง
สำธำรณสุข แต่มีกำรก ำหนดเป็นตัวชี้วัด

• พยำบำลบ ำบัดใน รพ. มีภำระงำนมำก เป็นอุปสรรคต่อกำร
ท ำงำนด้ำนยำเสพติดระยะเวลำรอคอยผู้ป่วยตัดสินใจล่ำช้ำ

แนวทางการพัฒนา

• กระทรวงสำธำรณสุขควรมีกำรทบทวนตัวชี้วัดใหม่ โดยไม่น ำ
ระบบบังคับบ ำบัดและต้องโทษมำเป็นตัวชี้วัด

• ควรมีระบบโครงสร้ำงกำรท ำงำนที่ชัดเจนเพื่อเอ้ือต่อกำร
ปฏิบัติงำน



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์กิจกรรม ยาเสพติด

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพสถานบ าบัดเพื่อรองรับแผนพัฒนา
ระบบบริการยาเสพติด (service plan) เขตสุขภาพท่ี 12

7-8 มีนาคม 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรปุผลการด าเนินงานยาเสพติด ด้านการบริหารจัดการข้อมูลรอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ 2562 ส านักงานสาธารณสขุ จังหวัดสตูล   (25 มีนาคม 2562)



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์กิจกรรม ยาเสพติด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ คีย์ข้อมูลการบ าบัดและติดตามผูผ้า่นการบ าบดัผา่นเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 
ปีงบประมาณ 2562 ส านักงานสาธารณสขุ อ าเภอควนโดน  (28-29 มีนาคม 2562)

ประชุมบูรณาการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผูเ้ข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกนิประจ าป ี2562
ณ ศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด อ.เมือง จ.สตูล  (4 เมษายน 2562)



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์กิจกรรม ยาเสพติด

ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะผู้เข้ารับการตรวจเลือก
ทหารกองเกินเข้ารบัราชการกองประจ าการ

ประจ าปี 2562 (9-10 เมษายน 2562)

ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการและให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจงัหวัดสตูล 

ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสตูล  (18-29 เมษายน 2562)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศกัยภาพผู้เย่ียมส ารวจการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบ าบัดยาเสพติด
ในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ   (16-17 พฤษภาคม 2562) ณ รร.เอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ



สาขา STROKE

สาขา สขุภาพช่องปาก



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์สขุภาพชอ่งปาก

ตัวช้ีวัด
ปีงบ2562 (ต.ค.61 – เม.ย.62) 

เกณฑ์
ผลลัพธ์

ตรวจรอบ 1 ตรวจรอบ 2

1. ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. จัดบริกำรสุขภำพช่องปำกที่มีคณุภำพ ร้อยละ 60 1.69 18.64

2. อัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกของประชำชนในพ้ืนที่ ร้อยละ 35 14.39 20.18

1. เด็กวัยเรียนอยู่ในช่วงปิดภำคเรียน ท ำให้ไม่
สำมำรถให้บรกิำรได้ เพรำะกลุ่มที่ติดอยู่คือ 3-5 ปีและ 
12 ปี 

2. ประชำกรในพ้ืนที่เข้ำรับบรกิำรทนัตกรรมต่ ำกว่ำ
เป้ำ (โดยเฉพำะผู้ป่วยรำยใหม)่

3. กำรกระจำยทันตำภิบำล ครุภัณฑ์ไม่ครอบคลุม  
ทุกอ ำเภอ

ปัญหา/อุปสรรค

1. รอระยะเวลำที่โรงเรียนเปิดเทอม เพื่อออกให้บริกำร
2. กำรลงพื้นที่ ติดตำมงำน ท ำให้มองเหน็ปัญหำเพื่อน ำไป

พัฒนำตำมควำมต้องกำรในพ้ืนที่น้ันๆ
3. ควรมีกำรนิเทศ ติดตำมเพื่อช่วยในกำรแก้ไขปัญหำจำกเขต

และส่วนกลำง

แนวทางการพัฒนา



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์กิจกรรม สขุภาพชอ่งปาก

ออกหน่วยให้บริการตรวจฟัน และถอนฟัน ณ เรือนจ าจังหวัดสตูล ทุกวันศุกร์ 
ตั้งแต่กลางเดือน ก.พ. ถึงเดือน เม.ย.62



สาขา แพทยแ์ผนไทย



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์แพทยแ์ผนไทย
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รอบ 1

รอบ 2

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบรกิารตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เกณฑ์ : ร้อยละ 18.5)

ตัวชี้วัด : ร้อยละการส่ังใช้ยาสมุนไพร โดยมีจ านวนรายการยาสมุนไพร > ร้อยละ 6 ของการส่ังใช้ยาทั้งหมด

ท่ีมา : ข้อมูลจาก HDC  ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ยาแผนไทย ท่ี รพ.ละง ูผลิตเอง 34 รายการ

ยาแคปซูล ชาชง

1. ขมิ้นชัน 500 mg 8. เพชรสังฆำต 400 mg 15. ยำปรำบชมพูทวีป * 1. หญ้ำดอกขำว

2. ฟ้ำทะลำยโจร 350 mg 9. มะขำมแขก 400 mg 16. ยำบัวบก* 2. รำงจืด

3. สหัสธำรำ 300 mg 10. มะระข้ีนก 250 mg 17. ยำธรณีสัณฑะฆำต* 3. กระเจี๊ยบแดง*

4. ขิง 400 mg 11. ยำธำตุบรรจบ 300 mg 18. ยำบ ำรุงโลหิต* 4. หญ้ำหนวดแมว*

5. จันทนลี์ลำ 300 mg 12. ยำเบญจโลกวิเชียร 300 mg 19. เบญจกูล*

6. ชุมเห็ดเทศ 250 mg 13. เหลืองปิดสมุทร 400 mg

7. เถำวัลย์เปรียง 350 mg 14. ตรีผลำ*

ยาลูกกลอน ยาใช้ภายนอก ยาผง

1. ประสะไพล (300 mg/tab) 1. น้ ำมันไพล (24 mL) 1. ยำธำตุอบเชย (15g/ขวด)

2. ประสะมะแว้ง 2. พิมเสนกระปุก (3 mL) 2. ยำหอมนวโกฐ (15g/ขวด)

3. พิมเสนลูกกล้ิง (5 mL) 3. ยำหอมเทพจิตร (15g/ขวด)*

4. ยำหม่องไพล  (30 g)

5. ลูกประคบสมุนไพร (130 g) 

6. สเปรย์ตะไคร้หอม (30ml) หมายเหตุ  : *รายการยาใหม่  ปี 2562



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์แพทยแ์ผนไทย

การใช้ยาสมุนไพรใน คปสอ.ท่าแพ ปีงบ 62
กำรใช้จ่ำยยำสมุนไพรในบัญชียำหลักแห่งชำติ  พบว่ำ 

1. มีรำยกำรยำสมุนไพรใน รพ.30 รำยกำร ใช้ใน รพ. 6 รำยกำร และ รพ.สต. 10 รำยกำร 
2. ยำสมุนไพรที่ใช้ ได้แก่ ฟ้ำทะลำยโจร ขมิ้นชัน ยำแก้ไอ มะขำมแขก ยำอมมะแว้ง และ ขี้ผ้ึงไพล 

(ข้อมูล HDC วันที่ 20 พค.62)

1. รายการยาท่ีเหลือ ขอยืมยาสมุนไพรจาก รพ.ละง ูอยู่ในขัน้ด าเนินการ
2. จดัท าโครงการผลิตยาภายนอกให้แก่ผู้ ป่วย จะมีการผลิตยาหมอ่งไพล ยาพอกเขา่ และยากักน า้มัน
3. ท าโครงการแพทย์แผนไทยเย่ียมรพ.สต. ลงให้ความรู้และบริการอบสมนุไพรในผู้ ป่วยโรคทางเดินหายใจ 

พอกเขา่ในผู้ปวยปวดเขา่ กักน า้มันในผู้ ป่วยปวดข้อปวดกล้ามเนือ้ ฟกซ า้.

การแก้ปัญหาการใช้ยาสมุนไพรน้อย

1. ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีให้ความสนใจในการใช้ยาสมุนไพรมากขึน้
2. มีการใช้ยาสมุนไพรเพ่ิมขึน้

ผลที่ได้รับ



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์กิจกรรม แพทยแ์ผนไทย

การสุมยาสมุนไพรในผู้ป่วยคลินิกหอบ รพ.ท่าแพ

ทุกวันพฤหัสที่ 1และ 3 ของเดือน  

การกักน้ ามันสมุนไพรแกป้วด รพ.ท่าแพ

รพ.ท่าแพ ผลิตยาหม่อง ยาพอก  

ลูกประคบและยากักน้ ามันทุกเดอืน
การพอกเข่า รพ.ท่าแพ



สาขา

การรบับริจาค 

และปลกูถ่ายอวยัวะ



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์การรบับริจาค และปลกูถ่ายอวยัวะ

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

1. อัตรำส่วนของจ ำนวนผู้ยินยอมบริจำคอวัยวะจำกผู้ป่วย
สมองตำยต่อจ ำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ.

 0.8 : 100 ใน รพ. A,S 0

2. อัตรำส่วนของจ ำนวนผู้ยินยอมบริจำคดวงตำต่อจ ำนวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ. 

>  1.3 : 100 ใน รพ. A,S 0

ข้อมูลผู้ลงทะเบียนแจ้งความจ านง
บริจาค

ปีงบ 2560 ปีงบ 2561
ปีงบ 2562

(ต.ค.61 – เม.ย.62)

บริจำคดวงตำ (รำย) 17 31 20

บริจำคอวัยวะทุกส่วน (รำย) 35 33 21



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์การรบับริจาค และปลกูถ่ายอวยัวะ

ปัญหา/อุปสรรค
• กำรรับรู้และกำรเข้ำถึงกำรบริจำคอวัยวะและดวงตำ ยังมีข้อจ ำกัด
• ไม่มีกำรประชำสัมพันธ์ทำงส่ือต่ำง ๆ เช่น TV, ส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ
• กำรเข้ำถึงกำรบริจำคอวัยวะ และดวงตำ (ไม่มีทีมเก็บอวัยวะ)
• ไม่มี TC nurse Full Time ประจ ำศูนย์ฯ 

ข้อเสนอแนะ
• Empowerment และสร้ำงกำรรับรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับกำรบริจำคอวัยวะ
• บูรณำกำรกับหน่วยงำนอ่ืน เช่น สภำกำชำติไทย อปท. โดยรณรงค์ให้มีกำร

บริจำคอวัยวะ
• ประสำนควำมร่วมมือกับTeam แม่ข่ำย ในกำรด ำเนินกำร

แนวทางการพัฒนา

• ให้ควำมส ำคัญกับกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ โดยครอบคลุมทุกส่ือ 
ทุกส่วนทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนมำกข้ึน



สาขา  

RDU & AMR



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์RDU

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 เป้าหมายไตรมาส 3 ผลงาน ผลการประเมิน

RDU ขั้น 1 95% (7 รพ.) 90% (7 รพ.) 100% (7 รพ.)
บรรลุเป้าหมาย

RDU ขั้น 2 20% (2 รพ.) 15% (2 รพ.) 29% (2 รพ.)

สถานการณ์

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

- รพ.สต.ทุกอ าเภอ ผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD

KPI สะสม ต.ค.61 - เม.ย.62 รพ.สตูล รพ.ละงู รพ.ควนกาหลง รพ.ทุ่งหว้า รพ.ควนโดน รพ.ท่าแพ รพ.มะนัง
URI รพท.≤30%, รพช.≤20% 42.64 17.38 4.17 19.82 20.03 36.28 18.38

AD ≤ 20% 37.02 17.72 15.24 35.37 18.38 25.91 20.39
FTW ≤ 50% 51.97 42.75 14.63 37.55 43.43 45.90 70.10
APL ≤ 15% 20.22 4.08 0 5.88 3.13 5.20 4.55

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

- ระดับจังหวัด: ทีมงำนเข้มแข็ง กำรคืนข้อมูล วิเครำะห์หำสำเหตุ  
ลงพื้นท่ีติดตำมและแก้ไขปัญหำ
- รพ.สตูล/รพ.ควนกำหลง/รพ.ละงู: กำรพัฒนำระบบแจ้งเตือน 
(pop-up) ช่วยระวังกำรส่ังจ่ำยยำในกลุ่มผู้ป่วยโรคไต โรคตับ หญิง
ต้ังครรภ์ รำยกำรยำนอกบัญชี (NED) เป็นต้น

ประชำชนขำดควำม
ตระหนักรู้ เก่ียวกับกำรใช้
ยำและกำรดูแลตนเอง
เบ้ืองต้นเมื่อเจ็บป่วย

- ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่อง RDU แก่
ผู้รับบริกำร อย่ำงต่อเนื่อง
- กำรจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์ให้เหมำะสม
และง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล

RDU ข้ันที่ 3
RDU ข้ันที่ 2
RDU ข้ันที่ 1



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์RDU & AMR



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์RDU & AMR



สาขา  

Palliative care



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์Palliative care

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

90.9
77.78

87.5

42.85

85.71

61.53
50

76.1975.51 76 68

37.5
59.46 62.5

41.18

66.67

0

50

100

เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง ภาพรวม

รอบ 1 รอบ 2

1. แพทย์ เภสัชกร ปฏิบัติงำน PC ยังไม่ผ่ำน
กำรอบรมกำรใช้ยำ strong opioid ในผู้ป่วย PC

2. ทุก รพ. มีศูนย์อุปกรณ์ แต่ต้องใช้ร่วมกับ
ผู้ป่วยอ่ืน

ปัญหา/อุปสรรค

1. แพทย์ เภสัชกร พยำบำล ได้รับกำรอบรม PC ทุก รพ.
2. จัดให้มียำ Essential drug list กลุ่ม opioids ให้มีใช้ทุก 

โรงพยำบำล
3. ควรสนับสนุนในกำรจัดหำ จัดซ้ืออุปกรณ์ให้เพียงพอ

แนวทางการพัฒนา



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์Palliative care

ประชุมคณะท างาน Palliative care เขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2562 
เพื่อช้ีแจงนโยบายงาน Service Plan Palliative care  การจัดท าแผนปฏกบิตัิการ ปีงบประมาณ 2562  

และติดตามผลการด าเนินงาน ณ รพ.หาดใหญ่ ( 25 มี.ค. 62) 



สาขา  

Intermediate care



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์

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

Intermediate care

ตัวชี้วัด ประเภทผู้ป่วย ผลลัพธ์

ร้อยละผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord 
Injury ท่ีรอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index < 15 รวมท้ังคะแนน 
Barthel index ≥ 15  with multiple impairment ได้รับกำรบริบำลฟื้น
สภำพระยะกลำงและติดตำมจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 
(ตัวชี้วัดระดับจังหวัด)

Stroke 71.69

TBI 93.75

SCI 0

รวม 75.71

1. แพทย์ และทีมสหวิชำชีพใน รพช . ยังขำด
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลำง

2. ขำดโปรแกรมท่ีเชื่อมโยงถึงชุมชน ในกำร
ดูแลติดตำมผู้ป่วย

ปัญหา/อุปสรรค

1. Protocol intensive care ไม่เอ้ืออ ำนวย เน่ืองจำกขำด
ก ำลังคน

2. ควรมีโปรแกรมกลำงท่ีครอบคลุมภำยในจังหวัด และ
เชื่อมโยงได้ถึงชุมชน

แนวทางการพัฒนา



ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์การดแูลผ ูป่้วย Intermediate care

นักกายภาพบ าบัด พยาบาลเย่ียมบ้าน และ CG 
ออกเย่ียมบ้านผู้ป่วยในพื้นท่ีโคกพะยอม 

เพื่อประเมินอาการผู้ป่วย  และให้ค าแนะน าพร้อมท้ังกายภาพบ าบัดผู้ป่วย

SP สัญจร รพ.ท่าแพ

การฝึกกายภาพบ าบัดผู้ป่วย
ในขณะนอน รพ. 

ร่วมกับการสอนญาติและผู้ดูแล






