




กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1. เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหา

- ไข้หวัดใหญ่ 

- หัด

- ไข้สุกใส

- ตาแดง

- อุจจาระรว่ง

ผู้ต้องขัง
ทุกคน

ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓

สสจ./สคร.12/
รพ.สตูล/สสอ.

เมือง

โครงการราชทณัฑ์ ปันสุข ท าความดี เพื่อชาต ิศาสน์ กษัตริย์
ปีงบประมาณ 2563



กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

2.โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

- อบรมให้ความรู้ผู้ต้องขังแบบกลุ่ม 

- ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี

- ตรวจเลือดหาการติดเชื้อซิฟิลิส

ผู้ต้องขัง
ทุกคน 

พ.ค.-ก.ค.
๖๓

สสจ
NGO

โครงการราชทณัฑ์ ปันสุข ท าความดี เพื่อชาต ิศาสน์ กษัตริย์

ปีงบประมาณ 2563



กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

3. เฝา้ระวังโรควัณโรค
3.1 สร้างสายลับวัณโรค
3.2 การคัดกรองอาการเข้าข่ายวัณโรคดว้ย

แบบคัดกรอง
3.๓. การฉายรังสีภาพปอดในผู้ตอ้งขัง
3.๔. ส่งตรวจ Gene X-pert (การตรวจเสมหะ

ของผู้มีภาพปอดผิดปกติ)
3.๕. ยืนยันการวินิจฉัยและน าส่งเพ่ือการรักษา

3.๖. ประเมินมาตรฐานงานวัณโรคในเรือนจ า

ผู้ตอ้งชั้นดี ๓๐ คน
ผู้ตอ้งขังแรกรับ/ ทั่วไป ๑,๔๐๐ คน

ผู้ตอ้งขัง  ๑,๔๐๐ คน
๑๐ % ของผู้ตอ้งขังทีฉ่ายรังสี
ภาพปอด
๑๐ % ของผูต้้องขังที่ฉายรังสีภาพปอด

ปีละ ๑ ครั้ง

พ.ย.๖๒
ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓

เม.ย.-มิ.ย.๖๓
พ.ค.-ก.ค.๖๓

พ.ค.-ก.ค.๖๓
พ.ค.-ส.ค.๖๓

สสจ.

สป.สช./
กองทุนโลก

กองทุนโลก
สป.สช.

โครงการราชทณัฑ์ ปันสุข ท าความดี เพื่อชาต ิศาสน์ กษัตริย์
ปีงบประมาณ 2563



กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

1. กจิกรรมแผนการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พ้ืนฐานและการใช้เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟา้
อัตโนมัต(ิAED)
๒. กจิกรรมแผนรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย 
3. กจิกรรมจิตอาสาพัฒนาของหน่วยงาน

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ทั้งหมด

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ทั้งหมด

สถานท่ีสาธารณะต่างๆ

เป็นประจ าทุก
เดือน
,,

,,

สสจ./สสอ.

สสจ./สสอ.

สสจ./สสอ.

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร
ปีงบประมาณ 2563



วัณโรค
ตัวชีว้ัดกระทรวงสาธารณสุขปี ๒๕๖๓ : อัตราการรักษาส าเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่(B+,B-)ที่ขึน้ทะเบยีน ตค.-ธค.๖๒

อ าเภอ เป้าหมาย หมายเหตุ

เมือง 18 เทศบาล 2 ราย,คลองขุด 3 ราย,,คลองขุดสาขา1 ราย ,บ้านทุ่ง 2 ราย ,ต ามะลัง 1 ราย , บ้านใหม่ 1 ราย,บ้านควน 2 1 ราย,บ้านควน 1 1 ราย,ควนขัน 1 ราย ปาเต๊ะ 1 ราย เจ๊ะบิลัง 1 ราย,ฉลุง 3 ราย

ละงู 4 PCU 2 ราย ,รพ.สต.เขาขาว 1 ราย ,รพ.สต.วังตง 1 ราย

ควนกาหลง 4 รพ.สต.ควนบ่อทอง 2 ราย ,รพ.สต.อุไดเจริญ 1 ราย ,รพ..สต.ทุ่งนุ้ย 1 ราย

ท่าแพ 1 รพ.สต.แป-ระ

ควนโดน 1 รพ.สต.ทุ่งนุ้ย

มะนัง 6 รพ.มะนัง 2 ราย , เฉลิมพระเกียรติฯ 2 ราย , บ้านผัง 50 1 ราย ,ปาล์มพัฒนา 1 ราย

ทุ่งหว้า 0 -

พืน้ที่ ประชากร Estimate case  (153/แสน ) เป้าหมาย(ไม่น้อยกว่า 87.5)

เมืองสตูล 114,791 176 154

ละงู 72,534 111 97

ควนกาหลง 35,055 54 47

ท่าแพ 29,459 45 39

ทุ่งหว้า 24,188 37 32

ควนโดน 26,725 41 36

มะนัง 18,312 28 25

จังหวัด 321,064 492 431

ตัวชีว้ัด Small success  : ค้นหาและขึน้ทะเบยีนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทให้ครอบคลุม ( ร้อยละ 87.5)

ฐานประชากรทะเบียนราษฎร์(มิ.ย.62)



วิเคราะห์การตายของมารดาสถานการณ์การเข้าถึงบริการด้านอนามยัแม่และเดก็
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Early ANC ฝากครรภ์ครบ 5 คร้ัง
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อตัราส่วนการตายมารดาไทย จังหวดัสตูล
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ต่อแสน LB



ปี 60 ปี 61 ปี 62

Sepsis unknown cause  Severe pneumonia  1 ราย

-Sepsis with skin burn infection
-Severe PIH

MI  1 ราย

PPH  1 ราย

Chorioamnionitis 1 ราย

มารดาตาย 1 ราย มารดาตาย 3 รายมารดาตาย 3 ราย



รพ.สตูล (S)

ระดบั F1: 1 แห่ง
รพ.ละงู

สูตแิพทย์  6 คน

สูติแพทย์  1 คน

ระดบั F2 : 5 แห่ง
รพ.ทุ่งหว้า ควนกาหลง ท่าแพ ควนโดน มะนัง

ปฐมภูม:ิ 57 แห่ง

MCH Board จังหวดั

MCH Board 
อ าเภอ

การด าเนินงานเพื่อเฝ้าระวัง และลดการตายมารดา จังหวัดสตูล



จดัโซนสูตแิพทย์ทีป่รึกษา / แนะน า

พญ.นริศรา สัณห์พานิชกิจ

นพ.สมชัย อิสระพัฒนสกุล

พญ.สุกัญญา ช านาญ

พญ.ณัฐนิชา ศิริวัฒน์

พญ.ศิริรัตน์ ชัยพนิิจพรรณ

พญ.รัตฐิพร พฤกษ์ธนธรณ์

นพ.พภิพ เอีย้วสกุล

Seamless refer
-มีแนวทางการส่งต่อ และรับทุกรายตามเกณฑ์ที่
ก าหนด
-แจ้งการส่งต่อโดยประสานสูตแิพทย์ ส่งข้อมูลทาง
ไลน์กลุ่ม



การด าเนินงานจัดการครรภ์เสี่ยงจังหวัดสตูล

1.
• ค้นหาหญิงตัง้ครรภ์รายใหม่

• คัดกรองความเส่ียง 21 ข้อ 

2
• ขึน้ทะเบยีนหญิงตัง้ครรภ์ที่มีภาวะเส่ียง 5 โรค โดย CM ระดับอ าเภอ

3
• ดูแล/ ส่งต่อหญิงตัง้ครรภ์ที่มีภาวะเส่ียง เพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามระดับ

ความเส่ียง  รพ.สต. ไม่ ANC หญิงตัง้ครรภ์ที่มีภาวะเส่ียง (เน้นเยี่ยมบ้าน)

4
• รายงานเคสเส่ียงที่ยังไม่คลอดทางไลน์กลุ่มทุกวันศุกร์ โดย CM ระดับอ าเภอ
• ตดิตามเยี่ยมบ้านเคสเส่ียง โดยนสค.ร่วมกับงานแม่และเดก็
• ส่ือสารข้อมูลผ่านทางไลน์กลุ่ม 

5
• จูงใจให้ท าหมัน หรือเว้นช่วงระยะการมีบุตร หลังคลอด (ยาฝัง)
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การด าเนินงานจัดการครรภ์เสี่ยงจังหวัดสตูล

หญิงตั้งครรภ์ทีม่ภีาวะเส่ียงและยงัไม่คลอด ข้อมูล ณ 4 ต.ค.62

N=104 


