คํานํา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดานการบริหารจัดการ
ในการนํานโยบายดานสุขภาพของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมาบูรณาการกับปญหาสุขภาพ
ของพื้นที่ กําหนดเปนแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพของจังหวัดสตูล โดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในจังหวัด และถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่ใหเปนรูปธรรม รวมทั้ง ยังทําหนาที่
ในการควบคุม กํากับ ใหการดําเนินงานของทุกระดับเปนไปตามเปาหมาย
เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายดานสุขภาพจังหวัดสตูลเลมนี้ จัดทําขึ้น
เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและตัวชี้วัดที่สําคัญ ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป
ของจังหวัดสตูล ขอมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ ปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ และผลการพัฒนา
ตามแผนงาน/โครงการ ไตรมาส 1 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สนองตอบตอนโยบายดาน
สุขภาพของจังหวัดและของกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
สาธารณสุข เลมนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหาร เจาหนาที่ผูปฏิบัติและผูสนใจทุกทาน หากมี
ขอผิดพลาดประการใด โปรดแจงใหกลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ทราบดวย จักเปนพระคุณ
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คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ .
แมตายจากการตั้งครรภและการคลอดจังหวัดสตูล ในป 2560 – 2562 พบแมตายทุกป โดยในป
2561 ตายจํานวน 1 ราย และในป 2561 – 2562 มีแมตายปละ 3 ราย ซึ่งการตายกําหนดที่ 7 ราย โดย
ครึ่งหนึ่งเปนสาเหตุที่สามารถปองกันได
เด็กแรกเกิดถึง 5 ปมีพัฒนาการกอนวัยในชวงป 2560 – 2562 เด็กปฐมวัยสูงดีสมสวนยังต่ํากวา
เปาหมาย โดยมีเด็กสูงดีสมสวนรอยละ 44.20 47.04 และ 47.05 ตามลําดับ โดยอําเภอที่มีเด็กสูงดีสมสวน
สูงสุดคือ อําเภอทาแพ และนอยที่สุด คือ อําเภอควนกาหลง
.

ผูสูงอายุคุณภาพ
จั ง หวั ด สตู ล มี ผู สู ง อายุ 35,760 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 11.15 โดยจากการประเมิ น ศั ก ยภาพตาม
ความสามารถในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน (APL) เปนผูสูงอายุกลุม 1 ติดสังคม รอยละ 95.94 กลุม 2 ติด
บาน รอยละ 1.84 และกลุม 3 ติดเตียง รอยละ 0.43 ในป 2562 ไดดําเนินการคัดกรองสมรรถภาพสมอง
พบมีความผิดปกติใหคําแนะนํา 171 คน รอยละ 0.50 ผิดปกติสงตอ 15 คน รอยละ 0.04 และการคัดกรอง
ภาวะหกลม พบวามีความเสี่ยงใหคําแนะนํา 548 คน รอยละ 1.60 และสงตอ 15 คน รอยละ 0.04
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ .
อําเภอเมืองสตูล มีประชากรทั้งหมด 119,374 คน มีการเปดหนวยบริการปฐมภูมิ 3 แหง
ครอบคลุมประชากร 33,726 คน คิดเปนรอยละ28.25
การดําเนินงานพัฒนา พชอ. มีการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอครบทั้ง
7 อําเภอ โดยในป 2562 อําเภอมะนังไดรับคัดเลือกเปนพชอ.ตนแบบเขต 12 และมีการนําเสนอความกาวหนา
ในที่ประชุมกรมการจังหวัดทุกเดือนโดยนายอําเภอของแตละอําเภอที่เปนประธาน พชอ.
การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ป 2562 มี รพ.สต.ติดดาวผานเกณฑรอยละ 81.82 สําหรับที่ไมผานเกณฑ
จํานวน 10 แหง ไดจัดทําแบบการประเมินและพัฒนาในปงบประมาณ 2563 โดยมีเปาหมายใหผานเกณฑ
100% ในป2563
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การพัฒนา อสม.หมอประจําบาน
จังหวัดสตูล มี อสม.ทั้งจังหวัด 5,085 คน ไดรับการพัฒนาเปน อสม.หมอประจําบานจํานวน 297 คน
ผูปวยนอกไดรับการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคดวยศาสตรการแพทยแผนไทย และแพทยทางเลือกในไตร
มาส 1 ป 2563 คิดเปนรอยละ 20.99 โดยสูงที่สุดที่อําเภอละงู อําเภอทุงหวา และอําเภอควนกาหลง
ตามลําดับ
อัตราความสําเร็จการรักษาวัณโรค ผลการรักษาสําเร็จของป 2562 คิดเปนรอยละ 89.74 สําหรับป
2563 มีผูปวยรายใหมขึ้นทะเบียนจํานวน 36 ราย โดยมีความครอบคลุมการักษาผูปวยวัณโรครายใหม และ
กลับมาเปนซ้ําเพียงรอยละ 9.3
การใชยาอยางสมเหตุสมผล RDU
จังหวัดสตูลผานเกณฑการประเมินการใชยาอยางสมเหตุสมผล ในขั้นที่ 1 โดยมีปญหาการใชยา
ปฏิชีวนะในระดับโรงพยาบาล 4 ตัวชี้วัดคือ การใชยาปฏิชีวนะในบาดแผลสอ ไมผาน 6 แหง การใชยา
ปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน (URI) ไมผาน 1 แหง การใชยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติ ไม
ผาน 1 แหง และการใชยาในโรคอุจจาระรวง ไมผาน 3 แหง สวนในระดับ รพ.สต.ผานเกณฑรอยละ 88.14
โดยมี คปสอ.ทุงหวา แหงเดียวที่ไมผานเกณฑรอยละ 50
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ .
ระบบธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด : รอยละ 100 ของ (รพ.สต.) ที่ คกก.ตรวจสอบภายในระดับอําเภอไดทําการตรวจสอบภายใน
จากผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานตรวจสอบภายในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สตูลไดดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบฯ ภาพรวมคิดเปนรอยละ 62% พบวายังตองเสริมความรูและ
ใหคําแนะนําการปฏิบัติตามระเบียบการเงิน และพัสดุ เนื่องจากบางหนวยรับตรวจขาดเจาหนาที่ที่มีความรูความ
ชํานาญในดานการเงิน และพัสดุ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงไดกําหนดกลุมเปาหมายหนวยบริการทุกแหง
ตองไดรับตรวจสอบภายใน โดยกลุมเปาหมายที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใชคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในระดั บอําเภอของแตละ CUP สวนระดับโรงพยาบาลและสํ านั กงานสาธารณสุ ขอํ าเภอ ใชคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัดดําเนินการ
ตัวชี้วัด : รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 90
กลุ ม งานนิ ติ ก าร สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สตู ล ได มี ก ารจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงและติ ด ตามการ
ดําเนินงานสงเอกสารเชิงประจักษทุกไตรมาสกอนจะสงผลงาน เพื่อใหหนวยงาน ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค โดยหนวยบริการ รพท./รพช./สสจ./สสอ. ไดมีการจัดทํา
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ITA ครบทุกหนวยบริการ โดยมีระดับคะแนนความสําเร็จผานเกณฑการประเมิน
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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ระดับ 5 จํานวน 12 แหง ระดับ 2 จํานวน 2 แหง และระดับ 0 จํานวน 1 แหง คือ ร.พ. ละงู เนื่องจากแนบ
เอกสารไมตรงตามรายละเอียดของ EB
Smart Hospital
ตัวชี้วัด : รอยละของหนวยบริการที่เปน Smart Hospital
การดําเนินการตาม Small Success 3 เดือน เกณฑเปาหมาย รพ.ระดับA, S , M1 , M2 ผานเกณฑ
ระดับ 2 รอยละ 80 และ รพ. ระดับ F1, F2, F3 รอยละ 50 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลไดดําเนินการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมกลางเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพ(Implementing
API for Health Information Exchange) ระหวางวันที่ 25 - 30 เมษายน 2562 และไดจัดทีมออกนิเทศ
ตรวจประเมินตามเกณฑ Smart Hospital ตามตัวชี้วัดระดับ 1 Smart Tool พบวา รพท. และรพช.ทุกแหง
ไดมีการดําเนินการและอยูระหวางการนํามาพัฒนาเพื่อใหสามารถดําเนินการเชื่อมตอ HIS Gateway และ
เกณฑตัวชี้วัดระดับ 2 Smart Service โรงพยาบาลทุกแหงมีการใชใบสั่งยา ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่มีการ
บั น ทึ ก ข อ มู ล การสั่ ง ยาโดยแพทย และมี ก ารพั ฒ นาระบบ OPD Paperless ที่ ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ ใน
ปงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัด : รอยละของจังหวัดที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดสํารวจขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 การดําเนินการตาม
Small Success 3 เดือน โดยประเมินจากคุณภาพข อมูล ที่บันทึ กตามคู มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและ
จั ด ส งข อมู ล ตามโครงสร างมาตรฐานข อมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ ๒๕๖๓ จาก
ฐานขอมูล Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ประเมินรายหนวยบริการ/รายจังหวัด ผลการ
ประเมินเฉลี่ยภาพรวมจังหวัด ดังนี้ ความถูกตองเฉลี่ย 5 ดาน คิดเปน 99.9834 % ความสอดคลองเฉลี่ย 5
ดาน คิดเปน 99.7128 % ความครบถวน สมบูรณของขอมูล คิดเปน 99.7688 % และความทันเวลาของขอมูล
คิดเปน 95.6973 % โดยมีนวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยางได คือ การ Conference ผานระบบ Web
Application เพื่ อ การชี้ แ จงสร า งความเข า ใจTemplate ของตั ว ชี้ วั ด และระบบคื น ข อ มู ล HIE (HEALTH
INFORMATION EXHCHANGE) ใหกับหนวยบริการ
หัวขอ : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ
สถานการณทางการเงินการคลังในไตรมาส 4 ปงบประมาณ 2562 พบวา จังหวัดสตูลไมมีหนวย
บริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 คิดเปนรอยละ 0 มีหนวยบริการที่ประสบปญหาขาดสภาพ
คลองทางการเงินระดับ 3 จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลมะนัง มีหนวยบริการที่ประสบปญหาขาดสภาพคลอง
ทางการเงินระดับ 2 จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล มีหนวยบริการที่ประสบปญหาขาดสภาพคลองทาง
การเงินระดับ 1 จํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลทาแพ และโรงพยาบาลละงู และมี
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หนวยบริการที่ไมขาดสภาพคลองทางการเงิน จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลควนโดน และโรงพยาบาลทุงหวา
หนวยบริการ มีแผนทางการเงิน (Planfin) ที่มีความครบถวน ถูกตอง สมบูรณ ผานเกณฑ 7 แหง โดยมีหนวย
บริการผานเกณฑประเมิน ≥ 5 ตัว (ระดับ Grade B, A-, A) จากเกณฑประสิทธิภาพทางการเงิน (7 Plus
Efficiency) ผานเกณฑ 2 แหง และหนวยบริการมีสัดสวนของตนทุนผูปวยนอก และตนทุนผูปวยใน ไมเกินคา
กลางของหนวยบริการในกลุมระดับเดียวกัน ผานเกณฑ 3 แหง
คณะที่ 4 Agenda base โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย .
โครงการราชทัณฑ ปนสุข ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสําหรับผูตองขัง
ครอบคลุมทั้ง 4 ดาน คือ
1. คณะทํางานกลุมแพทย
2. คณะทํางานทันตแพทย
3. คณะทํางานเภสัชกร
4. คณะทํางานนักกายภาพ
โดยใหบริการรักษาโรคทั่วไป 513 ราย ทันตกรรม 321 ราย ฉีดวัคซีนปองกันโรค 920 ราย และ
คัดครองวัณโรค 1,296 ราย
- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการใหบริการสุขภาพผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูลป 2563
กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
 เปดคลินิกกัญชาทางการแพทย จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู
 จังหวัดสตูลมีโรงพยาบาลที่ไดรับอนุญาตจําหนวยยาเสพติดใหโทษประเภท 5 เฉพาะ
กัญชามี 4 แหง คือ 1. รพท.สตูล 2.รพช.ละงู 3.รพช.ทุง หวา และ 4.รพช.ควนโดน
 มีบุคลากรที่ผานการอบรมหลักสูตร”การใชสารสกัดกัญชาทางการแพทย”(แผนปจจุบัน)
จํานวน 18 คน จําแนกเปน แพทย 8 คน เภสัชกร 7 คน และพยาบาล 3 คน
 มีบุคลากรแพทยแผนไทยที่ผานการอบรมหลักสูตร”การใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย”
จํานวน 28 คน
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ขอมูลทั่วไป
ประวัติจังหวัดสตูล

.

ประวัติความเปนมาของจังหวัดสตูลในสมัยกอนกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไมปรากฏ
หลักฐานกลาวไว ณ ที่ใด สันนิษฐานวาในสมัยนั้น ไมมีเมืองสตูล คงมีแตหมูบานเล็ก ๆ กระจัดกระจายอยูตาม
ที่ราบชายฝงทะเล
ในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร“สตูล”เปนเพียงตําบลหนึ่งอยูในเขตเมืองไทรบุรี ฉะนั้นประวัติความ
เปนมาของจังหวัดสตูลจึงเกี่ยวของกับเรื่องราวของเมืองไทรบุรีดังปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร รัชกาลที่ 2 วา "ตามเนื้อความที่ปรากฏดังกลาวมาแลว ทําใหเห็นวาในเวลานั้นพวกเมืองไทรเห็น
จะแตกแยกกันเปนสองพวก คือ พวกเจาพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่งและพวกพระยาอภัยนุราชคงจะนบนอม
ฝากตัวกับเมืองนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเมื่อพระยาอภัยนุราชไดมาเปนผูวาราชการเมืองสตูล ซึ่งเขตแดน
ติดต อกั บเมื องนครศรีธรรมราชพวกเมื องสตู ลคงจะมาฟ งบั งคับบั ญชาสนิ ทสนมข างเมื องนครศรีธรรมราช
มากกวา เมื องไทร แต พระยาอภัยนุราชวาราชการเมื องสตูล ไดเพี ยง 2 ปก็ถึงแกอนิจกรรม ผูใดจะไดวา
ราชการเมืองสตูลตอมาในชั้นนั้นหาพบจดหมายเหตุไมแตพิเคราะหความตามเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังเขาใจ
วาเชื้อพระวงศของ พระอภัยนุราช (ปศนู) คงจะไดวาราชการเมืองสตูลและฟงบังคับบัญชาสนิทสนมกับเมือง
นครศรีธรรมราช อยางครั้งพระยาอภัยนุราชหรือยิ่งกวานั้น "
เรื่องเกี่ยวกับเมืองสตูลยังปรากฏในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลาแตขอความที่ปรากฏ บางตอน
เกี่ยวกับชื่อผูวาราชการเมืองสตูลไมตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 3 ประวัติเกี่ยวกับ
เมืองสตูลในการจัดรูปแบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลวา ในป พ.ศ. 2440 ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ให รักษาเมืองไทรบุรี เมืองปลิส และเมืองสตู ลเปนมณฑลเทศาภิ บาล เรียกวา "มณฑลไทรบุรี"
โปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาไทรบุรีรามภักดี เจาพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิต) เปนขาราชการเทศาภิบาลมณฑล
ไทรบุรีเมืองสตูลไดแยกจากเมืองไทรบุรีอยางเด็ดขาดตามหนังสือสัญญาไทยกับอังกฤษ เรื่องปกปนเขตแดน
ระหว างไทยกั บ สหพั น ธรั ฐมาลายู ซึ่ งลงนามกั น ที่ กรุ งเทพฯ เมื่ อวัน ที่ 10 มี น าคม ร.ศ.127 (พ.ศ. 2452)
จากหนังสือสัญญานี้ยังผลใหไทรบุรีและปลิสตกเปนของอังกฤษสวนสตูลคงเปนของไทยสืบมาจนถึงปจจุบัน
เมื่อปกปนเขตแดนเสร็จแลวไดมีพระราชโองการโปรดใหเมืองสตูลเปนเมืองจัตวารวมอยูในมณฑลภูเก็ตเมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม ร.ศ.128 (พ.ศ. 2453) ใน ปพุทธศักราช 2475 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป น
ระบอบประชาธิปไตยเมืองสตูลก็มีฐานะยกเปนจังหวัดหนึ่งอยูในราชอาณาจักรไทยสืบตอมาจนถึงกระทั่งทุก
วันนี้
คําวา "สตูล" มาจากคําภาษามาลายูวา "สโตย" แปลวากระทอน อันเปนผลไมชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู
ชุกชุมในทองที่เมืองนี้ซึ่งตอมาไดรับการตั้งสมญานามเปนภาษามาลายูวา "นครสโตยมําบังสการา (Negeri
Setoi Mumbang Segara) " หรือแปลเปนภาษาไทยวา สตูล เมืองแหงพระสมุทรเทวา
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: “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”

ตราประจําจังหวัด
รู ป พระสมุ ท รเทวาสถิ ต อยู บ นแท น หิ น กลางทะเล
เบื้องหลังมีรัศมี พระอาทิตยอัสดง พระสมุทรเทวา คือ เทวดา
ผูป กป องรักษามหาสมุทร บัล ลังคหิน คื อ วิมานทองเทวดา
พระอาทิตยอัสดง คือ ฝงทะเลตะวันตก หรือมหาสมุทรอินเดีย

ตนไมประจําจังหวัด

หมากพลูตั๊กแตน

ดอกไมประจําจังหวัด

ดอกกาหลง
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จังหวัดสตูล เปนจังหวัดสุดเขตแดนใตของประเทศไทยทางชายฝงทะเลอันดามัน ซึ่งเปนชายฝง
ทะเลทางดานตะวันตก อยูหางจากกรุงเทพมหานคร โดยเสนทางรถยนต 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ
2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือเทากับ 1,754,701 ไร พื้นที่สวนที่เปนเกาะประมาณ 105 เกาะ มีชายฝง
ทะเลยาว 144.80 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และ อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง และ
อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ทิศใต
ติดรัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก
ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
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สภาพทางเศรษฐกิจ .
รายไดประชากรโดยทั่วไปของจังหวัดสตูล ขึ้นอยูกับผลผลิตทางการเกษตรและการคา อาชีพหลัก
คือ การทําสวนยางพารา ปาลมน้ําน้ํา การทํานา และการทําสวนผลไม ฯลฯ จากตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวม
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป 2561 ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอ
คน/ป เทากับ 124,400 บาท เปนลําดับที่ 47 ของกลุมจังหวัดฝงอันตามัน
โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ขึ้นอยูกับสาขาเกษตรกรรม โดยมีสัดสวนรอยละ 26.5 สาขา
การผลิตที่มีความสําคัญรองลงมา ไดแก การประมง 16.0 การขนสง 12.5 % การขายสง ขายปลีก 11.5
และอื่น ๆ 33.5 ตามลําดับ

สภาพการทองเที่ยว

.

จังหวัดสตูลมีลักษณะภูมิศาสตรเปนภูเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกคอยลาดเอียงลงสู
ทะเลทางตะวันตกของจังหวัด เปนแหลงชุมชนโบราณ ปรากฏหลักฐานชัดเจนทั้งหลักฐานดานโบราณคดี
และหลักฐานที่แสดงถึงการสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมมาแตยุคกอน การคนพบหลักฐานทางดาน
ธรณี วิ ทยาในจังหวัดสตู ล อาทิ เช น ชั้ น หิน ในมหายุคพาลีโอโซอิก (Paieozoic Era) ที่ ถือวาเกาแกที่สุด
ในประเทศไทยตั้งแตยุ คแคมเบรียน (Cambrain Period) นั่ น คือ “กลุมหิ นตะรุเตา ( Tarutao Group)”
เปนตนมา รวมถึงการคนพบซากดึกดาบรรพโบราณ (Fossil) ตางๆ อาทิ เชนซากดึกดาบรรพของแมงดา
ทะเลโบราณ (Trilobite) และหอยโบราณ หิน สาหร ายทะเลสีแดง (Stromatolite) ซากปลาหมึกทะเล
โบราณ ซากแกรปโตไลต ซากเทนทาคิวไลต ซากไครนอยดหรือพลับพลึงทะเล และซากปะการังโบราณ
เหลานี้นับเปนหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สามารถบงชี้ไดวาจังหวัดสตูลนี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแตอดีตหรือวา
500 ลานปกอน นอกจากนี้การคนพบซากดึกดําบรรพขากรรไกรและแผนฟนกรามลางของชางโบราณสกุลส
เตโกดอน แผนฟนกรามของชางโบราณเอลิฟาส กรามแรดโบราณ เขากวาง บริเวณถ้ําเลสเตโกดอน (หรือ
ถ้ําวังกลวย) บงบอกอายุประมาณ 1.8 -0.01 ลานปกอน เปนตน การคนพบหลักฐานสําคัญเหลานี้ถือไดวา
จังหวัดสตูลเปนพื้นที่ ที่มีความสําคัญและมีความโดดเดนทั้งทางดานธรณีวิทยา ดานซากดึกดําบรรพ และ
ดานแหลงเรียนรู และจังหวัดสตูลไดประกาศการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับจังหวัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
พ.ศ 2557 แลว ในชื่ออุทยานธรณี สตูล (Satun Geopark) ซึ่งมีพื้น ที่ครอบคลุมทั้ งหมด 4 อําเภอ ได แก
อําเภอทุงหวา อําเภอมะนัง อําเภอละงู อําเภอเมือง (เฉพาะเขตอุทยานตะรุเตา) และมีแหลงทั้งหมด 72
แหล ง ซึ่ งประกอบดว ย แหลงธรณี ซากดึกดําบรรพ แหล งธรรมชาติ แหล งโบราณคดี และวิธี ชีวิ ต
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น อาคารเกา ฯลฯ สามารถเปนแหลงทองเที่ยว แหลงเรียนรู แหลงศึกษาวิจัย

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ขอมูลทั่วไป
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

สภาพที่ทองเที่ยว

5

อําเภอเมือง

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติคฤหาสนกูเด็น อุทยานแหงชาติตะรุเตา ถ้ําลอดปูยู
สันหลังมังกรขาว สันหลังมังกรแดง เกาะกลาง เกาะไข เกาะหินงาม เกาะ
อาดัง-ราวี เกาะหลีเปะ ซึ่งมีปะการังใตทะเลที่สวยงาม
อําเภอควนโดน อุทยานแหงชาติทะเลบัน น้ําตกยาโรย น้ําตกโตนปลิว น้ําตกจิ้งหรีด
ถ้ําโตนดิน
อําเภอละงู
อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา น้ําตกวังสายทอง ถ้ําเจ็ดคด บานบอเจ็ดลูก
หาดปากบารา เกาะบุโหลน
อําเภอทุงหวา
น้ําตกธารปลิว หาดราไว ถ้ําเลสเตโกดอน ถ้ําวังกลาง
อําเภอควนกาหลง น้ําตกปาหนัน น้ําตกธาราสวรรค บอน้ํารอนบานโตน
อําเภอมะนัง
ถ้ําภูผาเพชร ถ้ําธารลอด
ชวงที่เหมาะแกการเดินทางไปอุทยานแหงชาติตะรุเตา เดือน ธันวาคม-เมษายน จังหวัดสตูลได
กอสรางถนนบนเกาะจากทาเรือตะโละวาวสูอาวพันเตมะละกา นักทองเที่ยวสามารถเดินทางมาเกาะยัง
เสนทางใหมไดตลอดทั้งป โดยมาลงเรือที่ทาเรือตํามะลัง และทาเรือปากบารา

สภาพที่ทองเที่ยว
นับถือศาสนาพุทธ
นับถือศาสนาอิสลาม
นับถือศาสนาอื่น ๆ

ศาสนาสถาน

รอยละ 23.02
รอยละ 76.77
รอยละ 0.21

.

วัด
สํานักสงฆ
มัสยิด
โบสถคริสต
ศาลเจา

41
33
232
3
3

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล (ขอมูล ณ มิ.ย.62)

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

6

ขอมูลทั่วไป

ขอมูลทั่วไป

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

การปกครอง

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

.

จังหวัดสตูลแบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ 36 ตําบล 280 หมูบาน 1 องคการบริหาร
สวนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลตําบล และ 34 องคการบริหารสวนตําบล
ตารางที่ 1 เขตการปกครอง จังหวัดสตูล ป 2562
อําเภอ
เมือง
ควนโดน
ควนกาหลง
ทาแพ
ละงู
ทุงหวา
มะนัง
รวม

ตําบล หมูบาน
12
4
3
4
6
5
2
36

71
31
32
31
61
35
19
280

อบต.
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก

9
4
3
4
6
5
2
33

1
1

เทศบาลเมือง

เทศบาลตําบล

1
1

3 (ต.เจะบิลัง,ต.ฉลุง,ต.คลองขุด)
1 (ต.ควนโดน)
1 (ต.กําแพง)
1 (ต.ทุงหวา)
6

ที่มา : สํานักงานปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด (ขอมูล ณ มิถุนายน 2562

ในเขตเทศบาลเมือง มี ทั้งหมด 17 ชุ มชน คือ ชุมชนหัวทาง ชุมชนทุงเฉลิมสุขตะวัน ออก
ชุมชนทุงเฉลิมสุขตะวันตก ชุมชนวัดชนาธิปเฉลิม ชุมชนศาลากันตง ชุมชนคลองเส็นเต็น ชุมชนโคกพยอม
ชุมชนทาไมไผ ชุมชนมาขาว ชุมชนซอยปลาเค็ม ชุมชนหลังโรงพัก ชุมชนปานชูรําลึก ชุมชนสันตยา
ราม ชุมชนเทศบาล 4 ชุมชนสี่แยกคอกเปด ชุมชนทานายเนาว และชุมชนหลังหองสมุด
ตารางที่ 2 จํานวนประชากรกลางป พ.ศ.2562 (ณ 30 มิ.ย.62)
จากทะเบียนราษฎร
อําเภอ
ชาย
หญิง
เมือง
45,653
46,169
ควนโดน
13,314
13,567
ควนกาหลง
17,685
17,519
ทาแพ
14,676
14,905
ละงู
36,107
36,835
ทุงหวา
12,128
12,150
มะนัง
11,456
9,008
เทศบาลเมืองสตูล
11,456
12,198
รวม
160,405
162,351
ที่มา : สํานักงานบริหารการทะเบียนภาค 9 สาขา จ.สตูล
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

รวม

หลังคาเรือน

91,822
26,881
35,204
29,581
72,942
24,278
18,394
23,654
322,756

28,762
7,681
11,734
8,519
23,110
7,716
6,188
9,946
103,656

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

7

ขอมูลทั่วไป
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

ตารางที่ 3 จํานวนประชากร จําแนกตามกลุมอายุ (ณ 30 มิ.ย.62)
ชาย

หญิง

รวม

กลุมอายุ
(ป)

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

0–4

11,995

3.72

11,159

3.46

23,154

7.17

5–9

13,482

4.18

12,682

3.93

26,164

8.11

10 – 14

12,871

3.99

12,260

3.80

25,131

7.79

15 – 19

12,368

3.83

11,779

3.65

24,147

7.48

20 – 24

12,236

3.79

11,749

3.64

23,985

7.43

25 – 29

12,716

3.94

12,557

3.89

25,273

7.83

30 – 34

12,869

3.99

12,520

3.88

25,389

7.87

35 – 39

12,581

3.90

12,235

3.79

24,816

7.69

40 – 44

11,656

3.61

11,856

3.67

23,512

7.28

45 – 49

11,018

3.41

11,695

3.62

22,713

7.04

50 – 54

9,868

3.06

10,701

3.32

20,569

6.37

55 – 59

8,336

2.58

9,195

2.85

17,531

5.43

60 – 64

6,039

1.87

6,757

2.09

12,796

3.96

65 – 69

4,689

1.45

5,413

1.68

10,102

3.13

70 – 74

2,893

0.90

3,223

1.00

6,116

1.89

75 +

4,788

1.48

6,570

2.04

11,358

3.52

รวม

160,405

49.70

162,351

50.30

322,756

100.00

ที่มา : สํานักงานบริหารการทะเบียนภาค 9 สาขา จ.สตูล

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

8

ขอมูลทั่วไป

ขอมูลทั่วไป

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

แผนภูมิที่ 1 ปรามิดประชากร จําแนกตามกลุมอายุและเพศ จังหวัดสตูล (ณ 30 มิ.ย.62)
-5

-4

-3

-2

หญิง

-1

0

0

1

2

ชาย

3

4

5

1.48

-2.04
0.9

-1

1.45

-1.68

1.87

-2.09

2.58

-2.85

3.06

-3.32

3.41

-3.62

3.61

-3.67

3.9

-3.79
-3.88

3.99

-3.89

3.94

-3.64

3.79

-3.65

3.83
3.99

-3.8

4.18

-3.93
1

10

โครงสรางประชากรตามกลุมอายุและเพศ พบวา เพศชาย และเพศหญิง มีสัดสวนใกลเคียงกัน
โดยเพศชายนอยกวาเพศหญิงเล็กนอย โดยมีเพศชาย รอยละ 49.73 และ เพศหญิง รอยละ 50.43 เมื่อ
เทียบโครงสรางประชากรวัยเด็ก อายุต่ํากวา 15 ป มีแนวโนมลดลง โดยในป 2560 มีประชากรวัยเด็ก รอย
ละ 23.7 ในขณะที่ประชากรสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยมีประชากรอายุมากกวา 60 ป รอยละ 11.79
จากโครงสรางประชากรจังหวัดสตูล มีอัตราพึ่งพิงรวม รอยละ 55.23

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ขอมูลทั่วไป
ทรัพยากรสาธารณสุข

9

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

ทรัพยากรสาธารณสุข

.

จังหวัด สตู ล มีส ถานบริการสาธารณสุ ขของภาครัฐ คื อ โรงพยาบาลทั่ วไป โรงพยาบาลชุ มชน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และศูนยสุขภาพชุมชน จังหวัดสตูลไมมีโรงพยาบาลเอกชน แตมีสถาน
บริการที่ใหบริการในคลินิกเวชกรรม ทันตกรรม และรานขายยา
ตารางที่ 4 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จําแนกรายอําเภอ ป 2562
อําเภอ

เมือง

รพท./ รพช./ อัตราสวน
เตียง เตียง เตียง : ประชากร

รพ.สต.
ขนาดใหญ

2

ทั่วไป

2

1/186

-

1 : 613

ควนโดน

-

1/30

1 : 878

ควนกาหลง

-

1/30

1 : 1,160

ทาแพ

-

1/30

1 : 973

ละงู

-

1/90

1 : 1,199

ทุงหวา

-

1/30

1 : 801

-

7

-

-

มะนัง

-

1/10

1 : 603

-

4

-

-

1/186 6/250

1 : 804

4

51

4

1

รวม

(รพ.สต.คลองขุด, รพ.สต.ฉลุง)

1

16

ศูนยสุขภาพชุมชน นคม.
(ศสม.พิมาน, ศรีพิมาน)

-

3

-

-

-

7

-

1

-

5

(รพ.สต.ควนโดน)

1

(รพ.สต.ปากน้ํา)

9

1

-

1

-

(ศสช.ตําบลทาแพ)
(ศสช.ตําบลกําแพง)

ตารางที่ 5 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ป 2562
อําเภอ เวชกรรม ทันตกรรม การพยาบาล แพทย แพทยแผนไทย การประกอบโรค เทคนิค ผลิตภัณฑ
และผดุงครรภ แผนไทย ประยุกต
ศิลปะ การแพทย สมุนไพร
2
0
เมือง
24
6
2
1
2
5
0
0
ควนโดน
0
1
1
0
0
0
0
0
ควนกาหลง 1
2
3
0
0
1
0
1
ทาแพ
0
0
4
0
0
0
1
0
ละงู
7
5
7
0
1
2
0
0
ทุงหวา
1
0
5
0
0
0
0
0
มะนัง
0
0
4
0
0
0
3
1
รวม
33
14
26
1
3
8
แ

รวม
42
2
7
5
23
6
4
89

ที่มา : กลุมงานคุมครองผูบริโภค สสจ.สตูล (ขอมูล ณ มิ.ย.62)
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ขอมูลทั่วไป
ทรัพยากรสาธารณสุข

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

ประชากร

ทันตแพทย

อัตรา:

ต่ํา สูง มีจริง

ประชากร

ต่ํา สูง มีจริง

อัตรา:
ประชากร

เภสัชกร

อัตรา: พยาบาลวิชาชีพ อัตรา:

ต่ํา สูง มีจริง

ประชากร

ต่ํา สูง มีจริง

ประชากร

จพ.ทนั ต
สาธารณสุข
ต่ํา สูง มีจริง

อัตรา :
ประชากร

นวก.สาธารณสุข/
จพ.สธ.
ต่ํา สูง มีจริง

อัตรา:

ประชากร

เมือง

114,168 57 72 39 2,927 13 16 14 8,155 29 36 29 3,937 298 379 330 346 20 22 8 14,271 125 166 111 1,028

ควนโดน

26,352 8

9

4 6,588 4

4

3 8,784 4 6

5 5,270 46 57 74 356

5

5

3 8784 27 34 39

ควนกาหลง

34805 8

9

5 6,961 3

3

3 11,602 4 5

5 6,961 50 65 75 640

9

9

5 6961 36 51 26 1339

ทาแพ

29,201 6

7

4 7,300 3

3

4 7,300 4 5

6 5,840 38 48 66 442

6

6

5 5840 30 39 29 1,007

ละงู

71,980 14 18 16 4,499 5

6

6 11,997 10 13 9 11,997 83 106 117 615 11 11 3 23993 45 65 58 1,241

ทุงหวา

24,057 7

9

4 6,014 3

3

4 6,014 4 5

4 6,014 50 61 66 364

5

5

4 6014 36 43 26

925

มะนัง

18,094 3

3

4 4,523 2

3

3 6,031 2 3

3 6,031 33 42 38 476

6

6

2 9047 27 36 20

905

318,657 103 127 76 4,193 33 38 37 8,612 57 73 61 5,311 598 758 766 416

ที่มา : ขอมูลจากกลุมงานทรัพยากรบุคคล (ขอมูล ณ มิ.ย.61)
หมายเหตุ : ขอมูลบุคลกรสาธารณสุขทั้งจังหวัด ไดแก
1. ขาราชการ/ พรก./ พกส. / ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว
2. ไมรวมลาศึกษาตอ
3. FTE ขั้นต่ํา ตามขนาด รพ.สต. (S, M, L)

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

62 64 30 10,622 326 434 309 1,031

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

รวม

676

ขอมูลทั่วไป

อําเภอ

แพทย

ทรัพยากรสาธารณสุข

ตารางที่ 6 จํานวนบุคลากรสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสตูล ป 2561 (ขอมูล ณ มิ.ย.61)

ตารางที่ 6 จํานวนบุคลากรสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสตูล ป 2561 (ขอมูล ณ มิ.ย.61)
ประชากร

อัตรา:

ต่ํา สูง มีจริง

ประชากร

ทันตแพทย
ต่ํา สูง มีจริง

เภสัชกร

อัตรา:
ประชากร

อัตรา: พยาบาลวิชาชีพ อัตรา:

ต่ํา สูง มีจริง

ประชากร

ต่ํา สูง มีจริง

ประชากร

จพ.ทันต
สาธารณสุข
ต่ํา สูง มีจริง

อัตรา :
ประชากร

นวก.สาธารณสุข/
จพ.สธ.
ต่ํา สูง มีจริง

อัตรา:
ประชากร

เมือง

114,168 57 72 39 2,927 13 16 14 8,155 29 36 29 3,937 298 379 330 346

20 22 8 14,271 125 166 111 1,028

ควนโดน

26,352 8

9

4 6,588 4

4

3 8,784 4

6

5 5,270 46 57 74

356

5

5

3

8784 27 34 39

ควนกาหลง

34805 8

9

5 6,961 3

3

3 11,602 4

5

5 6,961 50 65 75

640

9

9

5

6961 36 51 26 1339

ทาแพ

29,201 6

7

4 7,300 3

3

4 7,300 4

5

6 5,840 38 48 66

442

6

6

5

5840 30 39 29 1,007

ละงู

71,980 14 18 16 4,499 5

6

6 11,997 10 13 9 11,997 83 106 117 615

11 11 3 23993 45 65 58 1,241

ทุงหวา

24,057 7

9

4 6,014 3

3

4 6,014 4

5

4 6,014 50 61 66

364

5

5

4

6014 36 43 26

925

มะนัง

18,094 3

3

4 4,523 2

3

3 6,031 2

3

3 6,031 33 42 38

476

6

6

2

9047 27 36 20

905

รวม

318,657 103 127 76 4,193 33 38 37 8,612 57 73 61 5,311 598 758 766 416

62 64 30 10,622 326 434 309 1,031

ขอมูลทั่วไป

ทรัพยากรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ที่มา : ขอมูลจากกลุมงานทรัพยากรบุคคล (ขอมูล ณ มิ.ย.61)
หมายเหตุ : ขอมูลบุคลกรสาธารณสุขทั้งจังหวัด ไดแก
1. ขาราชการ/ พรก./ พกส. / ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว
2. ไมรวมลาศึกษาตอ
3. FTE ขั้นต่ํา ตามขนาด รพ.สต. (S, M, L)

676

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

อําเภอ

แพทย

ตารางที่ 7 ขอมูลสถิติชีพ พ.ศ.2558-2562
จํานวน
ทารก มารดา เกิด
ตาย ตาย ไรชีพ
29
0
21
33
2
12
29
3
14
22
1
16

ป พ.ศ.

ประชากร

2558
2559
2560
2561
2562

314,053
316,559
318,657
320,444
322,756

ที่มา :

- รายงานเกิดจากสูติบัตร ตายจาก มรณบัตร จากทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย
- รายงานการตายของมารดาและเกิดไรชีพ (ก.-2) งานสงเสริมฯ
- ประชากร จากสํานักบริหารการทะเบียน จ.สตูล (ณ 30 มิ.ย.62)

เกิด

ตาย

4,539 1,668
4,129 1,650
3,666 1,544
3,695 1632
3,400

เกิด
(ตอพัน)
14.45
13.04
11.50
11.53

ตาย
(ตอพัน)
5.31
5.21
4.85
5.09

อัตรา
เพิ่มตามธรรมชาติ ทารกตาย
มารดาตาย
เกิดไรชีพ
(ตอรอย)
(ตอพันเกิดมีชีพ) (ตอแสนเกิดมีชีพ) (ตอพันเกิดมีชีพ)
0.91
6.38
0.00
4.63
0.78
7.99
48.43
2.90
0.67
7.91
81.83
3.82
0.64
5.95
27.06
4.33

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถิติชีพที่เปนตัวบงชี้สถานะดานสุขภาพที่สําคัญ ในชวงป 2558 – 2562 โดยจังหวัดสตูล อัตราเกิด มีแนวโนมอัตราเกิดลดลงอยางเห็นไดชัด โดยใน ป
2558 อัตรา 14.45 ลดลงมาเปน 11.53 ตอพันประชากร ในขณะที่อัตราตายมีแนวโนมลดลงเล็กนอย สงผลใหอัตราเพิ่มตามธรรมชาติอยูในระดับต่ํา ป 2561 อัตรา
เพิ่ม รอยละ 0.64
อัตราทารกตาย มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเล็กนอย ในป 2557 อัตราเทากับ 5.91 ตอพันการเกิดมีชีพ เพิ่มเปน 5.95 ตอพันการเกิดมีชีพ ในป 2561
มารดาตายจากการตั้งครรภและการคลอด เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ โดยพบมารดาตายเกือบทุกป ในป 2561 มีอัตรามารดาตาย 27.06 ตอแสนการ
เกิดมีชีพ ซึ่งสูงกวาเกณฑเฉลี่ยของประเทศ (ไมเกิน 17 ตอแสนการเกิดมีชีพ)
อัตราเกิดไรชีพ ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ป 2561 เทากับ 4.33 ตอพันการเกิดมีชีพ

ขอมูลทั่วไป

.

สถิติชีพและสถานะสุขภาพ

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สถิติชีพและสถานะสุขภาพ

11

มะเร็ง (รวมทุกชนิด)

156

48.96

2.

หลอดเลือดสมอง

111

34.83

84

26.36

3.

ความดันโลหิตสูงไมทราบ
สาเหตุ
หัวใจลมเหลว

วัยชรา

103

31.83

71

22.21

100

30.90

12.20

ความดันโลหิตสูงไมทราบ
สาเหตุ(ปฐมภูมิ)
หัวใจลมเหลว ไมระบุ
รายละเอียด
โรคเสื่อมอื่นของระบบ
ประสาท
สาเหตุการตายอื่นทีไ่ มชัดเจน
และไมระบุรายละเอียด
เบาหวานชนิดที่ไมตองพึง่
อินซูลิน ไมมีภาวะแทรกซอน

91

28.12

78

24.10

31

9.58

30

9.27

28
26

8.65
8.03

การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม
ระบุชนิด
ช็อก ไมระบุรายละเอียด

26

8.03

25

7.73

4.

ปอดอักเสบ

69

21.65

5.

อุบัติเหตุจากการขนสง

66

20.71

การหายใจลมเหลวเฉียบพลัน

24

7.51

6.

ไตวาย

64

20.08

ไตวาย

21

6.57

7.
8.

เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง

60
56

18.83
17.57

เบาหวาน
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

20
18

6.26
5.63

50

15.69

สาเหตุการตายอืน่ ทีไ่ มชดั เจน

17

5.32

35

10.98

การติดเชื้อในกระแสเลือด

14

4.38

9.
10.
ที่มา :

ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคเรื้อรังของระบบทางเดิน

- ขอมูลจากกลุม งานขอมูลขาวสารสุขภาพ สนย. Web ftp://healthdata.moph.go.th
- ประชากรกลางป 2560 จากสํานักบริหารการทะเบียน ภาค 9 จ.สตูล กรมการปกครอง

10.98

หัวใจลมเหลวแบบมีน้ําคั่ง
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ไมระบุละเอียด

ขอมูลทั่วไป

25.65

สถิติช2563
ีพและสถานะสุขภาพ
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

82

เปนลมเพราะความรอนและ 39
เปนลมแดด
โรคเรื้อรังระบบทางเดินอาหาร 35

หัวใจขาดเลือด

พ.ศ.2562
อัตราตอแสน
สาเหตุการตาย
รวม
ประชากร

ขอมูลทั่วไป
12

1.

พ.ศ.2561
อัตราตอแสน
สาเหตุการตาย
รวม
ประชากร

รอบที่ 1 ขประจํ
สถิติชีพและสถานะสุ
ภาพาปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ตารางที่ 8 สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก พ.ศ.2560 – 2562
พ.ศ. 2560
อันดับ
อัตราตอแสน
สาเหตุการตาย
รวม
ประชากร

152,739

47,932.10

2.

โรคระบบไหลเวียนเลือด

142,064

4,4582.11

โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชอง 142,370 44,532.37
ปาก
โรคระบบหายใจ
142,333 44,520.80

3.

โรคระบบยอยอาหาร รวมโรค
141,905
ในชองปาก
โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการ 100,111
และเมตะบอลิสึม

44,532.21

โรคระบบไหลเวียนเลือด

31,416.54

95,453

29,954.78

6.

โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง
และเนื้อยึดเสริม
โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ

45,605

143,11.63

7.

โรคติดเชื้อและปรสิต

42,212

13,246.85

อาการแสดงผิดปกติที่พบไดจากการ 95,445
ตรวจทางคลีนิกและทาง
หองปฏิบัติการฯ
โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงราง 94,493
และเนื้อยึดเสริม
โรคที่เกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการ 92,204
และเมตะบอลิสึม
โรคติดเชื้อและปรสิต
47,284

8.

โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง

34,571

10,848.97

9.

โรคตารวมสวนประกอบของตา
ภาวะแปรปรวนทางจิตและ
พฤติกรรม

23,388
21,728

7,339.55
6,818.62

4.
5.
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

10.

ที่มา : จาก 43 แฟม

โรคระบบลืบพันธุรวมทางเดิน
ปสสาวะ
โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใตผิวหนัง
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ

130,756 40,899.59

โรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีสาเหตุ 85,004 26,269.37
นํา
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน 84ม073 25,981.66
เฉียบพลัน
โรคเนื้อเยื่อผิดปกติ
54,520 16,848.69

29,854.55

โรคความผิดปกติอื่นของฟนและ 45,633 14,102.28
โครงสราง

29,556.77

โรคเบาหวาน

44,823 13,851.96

28,840.79

โรคฟนผุ

39,439 12,188.10

14,790.12

การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆไม
ระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน
รางกาย
โรคอื่น ๆของหลอดอาหาร
กระเพาะและดูโอเดนัม
โรคพยาธิสภาพของหลังสวนอื่นๆ
โรคอื่นๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อ
ใตผิวหนัง

26,648

8,235.21

22,188

6,856.91

19,960
18,918

6,168.38
5,846.36

42,205 13,201.44
33,941 10,616.52
24,105 7,539.88

13

โรคระบบหายใจ

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

1.

พ.ศ.2562
อัตราตอแสน
สาเหตุการตาย
รวม
ประชากร

ขอมูลทั่วไป

ตารางที่ 9 จํานวนและอัตราปวยของผูปวยนอก 10 อันดับแรก พ.ศ.2560 - 2562
พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
อันดับ
อัตราตอแสน
อัตราตอแสน
สาเหตุการตาย
สาเหตุการตาย
รวม
รวม
ประชากร
ประชากร

สถิติชีพและสถานะสุขภาพ

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สาเหตุการเสียชีวิตจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560 จากการจัดอันดับ พบวา อัตราตาย 5 อันดับแรก ไดแก โรคมะเร็ง (รวมทุกชนิด) 48.96 หลอดเลือดสมอง
34.83 หัวใจขาดเลือด 26.36 ปอดอักเสบ 21.65 และ อุบัติเหตุจากการขนสง 20.71 ตอแสนประชากร ตามลําดับ

1.
2.

3.

โรคเกียวกับตอมไรทอ โภชนาการ
และเมตาบอลิสึม
ภาวะแทรกของการตังครรภและ
การคลอดและภาวะสูติกรรมอื่นๆ
ที่ไมไดจําแนกไวที่อื่น
ความดันโลหิตสูง

1,882.59 ปอดบวม

2,851

891.77

ปอดบวม

2,110

652

4,742

1,488.12 ภาวะแทรกซอนอืนๆของการตังครรภ 1,677

524.55

ไขจากไวรัสทีนําโดยแมลงและ
ไขเลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่นๆ

1,958

605

3,534

1,109.03 ไขจากไวรัสที่นําโดยแมลงและ

1,658

518.61

502

1,641

513.29

การดูแลมารดาอื่นๆที่มีปญหาเกี่ยว 1,626
กับทารกในครรภและถุงน้ําคร่ําและ
ปญหาที่อาจจะเกิดไดในระยะคลอด
ภาวะแทรกซอนอื่นๆ ของการ
1,502
ตั้งครรภและการคลอด

1,363

426.34

1,401

433

1,142

357.21

931

288

908

284.02

876

271

873

273.07

870

269

778

243.35

856
791

265
244

และการคลอด

ไขเลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่นๆ

โรคเลือดและอวัยวะที่สรางเลือด 2,757
และความผิดปกติบางอยางเกี่ยวกับ
ภูมิคุมกัน

865.19

5.

โรคอืน ๆ ของระบบยอยอาหาร

2,260

709.23

6.

เบาหวาน

2,178

683.49

7.

โรคอืน ๆ ของระบบหายใจ

2,142

672.20

8.

โรคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะปริ
กําเนิด
โรคหืด
โรคหัวใจและโรคของการ
ไหลเวียนเลือด

1,475

462.88

780
1372

243.98
430.56

9.

การดูแลมารดาอื่นๆที่มีปญหา
เกี่ยวกับทารกในครรภและถุงน้ําคร่ํา
และปญหาที่อาจจะเกิดไดในระยะ
คลอด
โรดหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปงพอง
และปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น
หลอมลมอักเสบเฉียบพลันและ
หลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน
โรคอักเสบติดเชือของผิวหนังและเนือ
เยื้อใตผิวหนัง
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่นๆไมระบุ
เฉพาะและหลายบริเวณในรางการ
โรคหืด
โรคอืนๆของระบบทางเดินปสสาวะ

โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปงพอง
และปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่นๆ ไมระบุ
เฉพาะฯ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและ
หลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน
โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใตผิวหนัง
โรคจากไวรัสอืน
โรคอืนๆ ของระบบทางเดินปสสาวะ

464

จากตาราง การจัดอันดับสาเหตุปวยจากรายงานผูปวยในตามกลุมสาเหตุ 75 กลุมโรค พ.ศ.2560 พบวา อัตราปวยของผูปวยใน สูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรคเกี่ยวกับตอมไร
ทอโภชนาการ และเมตาบอลิซมึ 1,882.59 ภาวะแทรกของการตั้งครรภและการคลอดและภาวะสูติกรรมอื่นๆทีไ่ มไดจาํ แนกไวที่อื่นโรคอื่น 1,488.12 และ ความดันโลหิตสูง
1,109.03 ตอแสนประชากร ตามลําดับ

ขอมูลทั่วไป

ที่มา : จาก 43 แฟม (แฟม Diagnosis_ipd)

สถิตชิ ีพและสถานะสุ
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563 ขภาพ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

5,999

4.

10.

พ.ศ.2562
อัตราตอแสน
สาเหตุการตาย
รวม
ประชากร

ขอมูลทั่วไป
14

ตารางที่ 10 จํานวนและอัตราปวยของผูปวยใน 10 อันดับแรก พ.ศ.2560 - 2562
พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561
อันดับ
อัตราตอแสน
ัตราตอแสน
สาเหตุการตาย
สาเหตุการตาย
รวม
รวม
ประชากร
ประชากร

รอบที่ 1 ประจํ
าปงบประมาณ 2563
สถิติชีพและสถานะสุ
ขภาพ

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

จากตาราง การจัดอันดับสาเหตุปวยจากรายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ 21 กลุมโรค พ.ศ.2560 พบวา อัตราปวยของผูปวยนอกสูงสุด 3 อันดับแรก
คือ โรคระบบหายใจ 47,932.10 โรคระบบไหลเวียนเลือด 44,582.11 และ โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก 44,532.21 ตอแสนประชากร ตามลําดับ

ขอมูลทั่วไป

15

หมายเหตุ โรงพยาบาลสตูล (ระดับ S) คา CMI เกณฑอางอิง 1.2
โรงพยาบาลละงู (ระดับ F1) คา CMI เกณฑอางอิง 0.6
โรงพยาบาลควนโดน, ควนกาหลง , ทาแพ, ทุงหวา มะนัง (ระดับ F2) คา CMI เกณฑอางอิง 0.6

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ขอมูล CMI (Case Mix Index) ของผูปวยในรวมทุกสิทธิ และคา Sum Adj.RW ของแตละระดับสถานบริการตาม Service Plan ของปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)
จํานวนผูปวยใน
Sum Adj.RW
CMI
หนวยบริการ ระดับ
ปงบ 63
ปงบ 63
ปงบ 63
ปงบ 61 ปงบ 62
ปงบ 62
ปงบ 62
ปงบ 61 ปงบ 62
(ต.ค62.-ธ.ค.62)
(ต.ค62.-ธ.ค.62)
(ต.ค62.-ธ.ค.62)
รพท.สตูล
(S) 20,069 20,996
5,147
21,311.50 21,980.10
6,074.48
1.0595 1.0469
1.1802
(F2
รพช.ควนโดน
2,188
1,905
480
1,158.52 1,031.46
284.92
0.5295 0.5426
0.5936
)
(F2
รพช.ควนกาหลง
3,056
2,658
404
1,421.01
226.66
0.5269 0.5346
0.5610
)
1,610.23
(F2
รพช.ทาแพ
3,160
2,584
329
1,426.25
167.74
0.5274 0.5543
0.5706
)
1,662.88
(F1
รพช.ละงู
7,521
6,431
1,584
4,021.62
1,026.31
0.6097 0.6253
0.6479
)
4,565.85
(F2
รพช.ทุงหวา
2,752
2,667
716
1,409.36
362.25
0.4910 0.5784
0.5059
)
1,351.32
(F2
1,724.16
271.04
0.5110 0.5312
0.55577
รพช.มะนัง
2,781
3,246
486
)
1,420.97

สถิติชีพและสถานะสุขภาพ

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ตารางที่ 11

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

ขอมูลทั่วไป
16
ขอมูลทั่วไป

สถิติชีพและสถานะสุขภาพ

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ที่มา : http://www.phdb.moph.go.th/ ในป 2560-2562
: http://cmi.healtharea.net/site/index ป 2562
หมายเหตุ 1. ขอมูล ป2560-2561 เปนขอมูลปงบประมาณ (ตุลาคม-กันยายน) สวนขอมูลป 2562 เปนขอมูล 6 เดือน (ตุลาคม-มีนาคม)
2. ขอมูลจํานวนเตียงของโรงพยาบาลมะนัง ในการคิดอัตราครองเตียงยังคงใชเปน Active Bed

สถิติชีพและสถานะสุขภาพ

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ตารางที่ 12 อัตราครองเตียง ผูปวยใน รวมทุกสิทธิ ปงบ 2560 ถึง 2562 (ต.ค.61 - มี.ค.62)
จํานวนผูปวยใน
รวมวันนอนผูปวยใน
อัตราครองเตียง
โรงพยาบาล
จํานวนเตียง
ปงบ 62
ปงบ 62
ปงบ 62
ปงบ 60 ปงบ 61
ปงบ 60 ปงบ 61
ปงบ 60 ปงบ 61
(ต.ค.61-มี.ค.62)
(ต.ค.61-มี.ค.62)
(ต.ค.61-มี.ค.62)
รพท.สตูล
(S)
186
20,062 20,743
10,840 85,530 87,577
40,693 125.98 118.78
110.69
รพช.ควนโดน (F2)
30
1,765 2,186
918 5,349 6,350
2,495 48.85 57.99
45.70
รพช.ควนกาหลง (F2)
30
3,079 3,056
1,268 9,338 9,128
3,744 85.28 83.36
62.34
รพช.ทาแพ
(F2)
30
6,60
3,317 3,160
1,178 8,908
2,589 81.35 59.44
43.11
9
รพช.ละงู
(F1)
60
8,131 7,521
3,355 24,231 23,649
11,533 110.64 107.99
100.58
รพช.ทุงหวา (F2)
30
2,913 2,756
1,269 7,635 6,959
3,044 69.73 63.55
55.75
รพช.มะนัง
(F2)
30
2,050 2,773
1,666 5,492 8,510
5,044 50.16 77.72
92.38

แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 2 แสดงยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสตูลป 2561-2563

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิร์ ะดับ คปสอ. ป 2563

17

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

าปงบประมาณ
2563
รอบที่ 1รอบที
ประจํ่ 1าปงประจํ
บประมาณ
2563

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิร์ ะดับ คปสอ. ป 2563

แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ
แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ
18

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 3 แสดงการจัดทําแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสตูลป 2561-2563

แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 4 การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ป 2563

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิร์ ะดับ คปสอ. ป 2563

19

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ผูรับผิดชอบ

5
5

กลุมพัฒนาคุณภาพฯ

5

กลุมพัฒนาคุณภาพฯ

รอยละของนักเรียนอายุ 6 - 12 ป ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก

0.5

68

70

72

74

76 กลุมงานทันตฯ

4

รอยละของหนวยบริการสาธารณสุข มีการจัดทําฐานขอมูลอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP)
ดานเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บปวยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการ
เกษตร (รหัสโรค T60) ภาพรวมระดับอําเภอ
รอยละของรานอาหารและแผงลอย ผานมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารกรมอนามัย
ระดับความสําเร็จของโรงพยาบาลที่สามารถพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
ระดับความสําเร็จของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)

0.5

60

70

80

90

100 กลุมงาน อวล.

0.5
0.5

70
1

75
2

80
3

85
4

90 กลุมงาน อวล.
5 กลุม งาน อวล.

1

1

2

3

4

5

รอยละของสถานบริการที่มีการผลิตสื่อและเผยแพรประชาสัมพันธงานดาน
สาธารณสุข

0.5

60

65

70

75

80 งานสื่อสารและ
ปชส.

5
6
7
8

กลุมงาน คบส.

ัดผลสั
มฤทธิ
บ คปสอ.
ตัวตัชีว้วชีัด้วผลสั
มฤทธิ
ร์ ะดับ์ระดั
คปสอ.
ป 2563ป 2563

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

3

่ 1าปประจํ
าปงบประมาณ
รอบที่ รอบที
1 ประจํ
งบประมาณ
2563 2563

เกณฑการใหคะแนน
ลําดับ
ตัวชี้วัด
น้ําหนัก ตัวชี้วัด
ที่
1
2
3
4
1 ระดับความสําเร็จของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
1
1
2
3
4
คุณภาพ
2 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนผลงานวิชาการโดยใชการจัดการองคความรู
0.5
1
2
3
4
(KM) ในองคกร

แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ
แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ
20

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ตารางที่ 13 แสดงตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับ คปสอ. ป 2563

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก ตัวชี้วัด

เกณฑการใหคะแนน
1
2
3
4

5

ผูรับผิดชอบ

0.5

0.5

1

1.5

2

2.5 กลุมงานโรคไมติดตอ

10

รอยละของผูปวยโรคเบาหวานรายใหมลดลง

0.5

1

2

3

4

5

11

อัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัด
ความดันโลหิตที่บาน

1

20

30

40

50

60 กลุมงานโรคไมติดตอ

12

อัตราการคัดกรอง (ดวยการเอ็กซเรยปอด) วัณโรคในกลุมเสี่ยง

1

30

40

50

60

70 กลุมงานโรคติดตอ

13

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบงานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

0.5

1

2

3

4

5

กลุมยุทธศาสตรฯ

14

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน คปสอ.

0.5

1

2

3

4

5

กลุมยุทธศาสตรฯ

15

รอยละการคัดกรองภาวะหกลมในผูสูงอายุ

0.5

40

45

50

55

60 กลุมงานสงเสริมฯ

16

ระดับความสําเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน

0.5

1

2

3

4

5

กลุมงานสงเสริมฯ

17

รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนเพิ่มขึ้น

0.5

1

2

3

4

5

กลุมงานสงเสริมฯ

18

รอยละของผูสูงอายุไดรับการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม

0.5

40

45

50

55

60 กลุมงานสงเสริมฯ

19

รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับบริการฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ

0.5

64

67

70

73

76 กลุมงานสงเสริมฯ

20

รอยละของหญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ

0.5

68

70

72

74

76 กลุมงานสงเสริมฯ

กลุมงานโรคไมติดตอ

21

รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิร์ ะดับ คปสอ. ป 2563

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

9

แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ

ลําดับ
ที่

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ตารางที่ 13 แสดงตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับ คปสอ. ป 2563 (ตอ)

0.5

1

60

70

80

90

100 กลุมบริหารทั่วไป

1

75

80

85

90

95 กลุมบริหารทั่วไป

ตารางที่ 14 การเบิกจายงบประมาณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณจัดสรร

งบประมาณคงเหลือ

รอยละการเบิกจาย

หมายเหตุ

6,305,706.10
14,591,223.00
1,050,000.00
-

15,809,824.90
619,417.00
28,500.00
60,000

28.51 %
95.93 %
97.36 %
0.0 %

พตส. เบิกจาย
กลางเดือน ก.พ. นี้

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับ คปสอ. ป 2563

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

งบดําเนินงาน
22,115,531.00
งบลงทุน (ปกติ)
15,210,700.00
งบเงินอุดหนุน
1,078,500.00
งบรายจายอื่น
60,000
ที่มา : งานเงิน สสจ.สตูล ขอมูล ณ 4 กุมภาพันธ 2563
เปาหมายภาพรวม ไตรมาส 1 = 23 %

ยอดใชงบประมาณ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิร์ ะดับ คปสอ. ป 2563

งบรายจาย

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

รอยละการเบิกจายเงินงบประมาณ

0.5

เกณฑการใหคะแนน
ผูรับผิดชอบ
1
2
3
4
5
18.50 19.00 19.50 20.00 20.50 กลุมงานแพทยแผน
ไทยฯ
1
2
3
4
5 กลุมงานประกันฯ

แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ
22

24

น้ําหนัก ตัวชี้วัด

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ตารางที่ 13 แสดงตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับ คปสอ. ป 2563 (ตอ)
ลําดับ
ตัวชี้วัด
ที่
21 รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟู
สภาพ ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
22 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการบริหารจัดการงบคาบริการทาง
การแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน (งบคาเสื่อม) ปงบประมาณ 2563
ที่หนวยบริการไดรับจัดสรร
23 รอยของ รพ.สต.ที่ไดรับการตรวจสอบภายในระดับอําเภอ

ปญหาสาธารณสุขในพืน้ ที่
Service Excellence

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence .

23

1. ประเด็นการตรวจราชการ
ตัวชี้วัด กพร : 1. รอยละที่ลดลงของอัตราผูปวยโรคเบาหวานรายใหม(อัตราตอแสนประชากร)
2. รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง(อัตราตอแสนประชากร)
ตัวชี้วัด MOU : 1. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานรายใหมลดลงมากกวาหรือเทากับรอยละ 5
2. รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมลดลงมากกวาหรือเทากับรอยละ 2.5
3. อัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่
บานมากกวาหรือเทากับรอยละ 60 (รอบ 12 เดือน)
2. สถานการณ
แผนภูมิที่ 5 รอยละของประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไปที่ไดรับการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปงบประมาณ 2563 (ระดับเขต)
100

93.15 92.77

91.92 92.64

84.96 86.12

80

80.98 81.54

80.2 79.7

เบาหวาน

79.55 79.13

ความดัน
76.53 75.77

60
40
20
0

ยะลา

ปตตานี

ตรัง

ขอมูลจาก HDC ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2563

สตูล

สงขลา

นราธิวาส

พัทลุง

แผนภูมิที่ 6 รอยละของประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไปที่ไดรับการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัด
สตูลปงบประมาณ 2563
100

93.49 93.5

87.58 87.55

85.95 88.69

80

80.95 80.8

77.79 77.57

เบาหวาน

ความดัน

66.89 65.18

66.31 65.2

ทุงหวา

ควนโดน

60
40
20
0

มะนัง

ควนกาหลง

ละงู

เมืองสตูล

ทาแพ

ขอมูลจาก HDC ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2563
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ปญหาสาธารณสุขในพืน้ ที่

24

ปญหาสาธารณสุขในพืน้ ที่

รอบที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2563
Service Excellence

Service Excellence
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

จากขอมูล HDC พบวา จังหวัดสตูลมีอัตราการคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป จํานวน
เปาหมาย 110,437 คน ไดรับการคัดกรอง จํานวน 89,428 คน เทากับรอยละ 80.98 อัตราการคัดกรองความ
ดันในประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป จํานวนเปาหมาย 95,558 คน ไดรับการคัดกรอง จํานวน 77,915 คน เทากับ
รอยละ 81.54 โดยสวนใหญยังอยูในชวงการบันทึกขอมูลขอมูล
แผนภูมิที่ 7 รอยละของผูปวยเบาหวานรายใหมลดลง
600
431

400
200
0

310
211
98

32

67.35

มะนัง

60

23

61.67

ทุงหวา

126

76

49 61.11

ควนกาหลง

จํานวนผูปวยเบาหวาน 2562

141
33 56.58

ทาแพ

54.52

ละงู

51.04

เมืองสตูล

จํานวนผูปวยเบาหวาน ป 2563

87

43 50.57

ควนโดน

ลดลงรอยละ

ขอมูลจาก HDC ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2563
จากขอมูล HDC พบวา จังหวัดสตูลมีจํานวนผูปวยเบาหวานลดลงกวาปที่แลวในทุกอําเภอและลดลง
มากกวารอยละ 5 ทุกอําเภอ(ลดลงรอยละ 5 สิ้นสุดไตรมาส 4)
แผนภูมิที่ 8 รอยละของผูปวยความดันรายใหมลดลง
1500
1000
500

73.96

0
ทาแพ

72.51
ทุงหวา

72.22
มะนัง

จํานวนผูปวยความดันป 2562

61.62
ควนโดน

61.23
เมืองสตูล

จํานวนผูปวยความดันป 2563

59.55
ละงู

57.34
ควนกาหลง

ลดลงรอยละ

ขอมูลจาก HDC ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2563
จากขอมูล HDC พบวา จังหวัดสตูลมีจํานวนผูปวยความดันลดลงกวาปที่แลวในทุกอําเภอและลดลง
มากกวารอยละ 2.5 ทุกอําเภอ(ลดลงรอยละ 2.5 สิ้นสุดไตรมาส 4)

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ปญหาสาธารณสุขในพืน้ ที่
Service Excellence

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

25

ตารางที่ 15 เปาหมายของผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อเทียบกับจํานวนที่พึงจะมีไดในป 2563
ผูปวยเปาหมาย
ผูปวย
ผูปวย
ผูปวย ป 2562
ป 2563
ที่ถูกวินิจฉัย ป 2563 ที่ถูกวินิจฉัย ป 2562
อําเภอ
เบาหวาน ความดัน ขอมูล ณ 4 กุมภาพันธ 2563
ไตรมาส 1-4 ก.พ.63
เบาหวาน ความดัน (ลดลง 5%) (ลดลง 2.5%)
เบาหวาน ความดัน เบาหวาน ความดัน
เมืองสตูล
431
1281
405
1242
211
497
141
430
ควนโดน
86
185
80
179
49
154
50
141
ควนกาหลง
126
361
118
350
23
47
25
74
ทาแพ
76
169
71
163
141
358
98
310
ละงู
311
888
292
861
33
44
35
74
ทุงหวา
59
171
55
165
43
71
32
73
มะนัง
98
253
92
245
32
70
39
128
รวม
1187 3308 1113 3205
532
1241
420
1230
ขอมูลจาก HDC ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2563
จังหวัดสตูลกําหนดเปาหมายของผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อเทียบกับจํานวนที่พึงจะมี
ไดในป 2563 พบวาจากขอมูล HDC ในชวงเวลาเดียวกัน (1 ตุลาคม 2562 – 4 กุมภาพันธ 2563) จังหวัดสตูล
มีจํานวนผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ป 2563 สูงกวาในป 2562 ณ ชวงเวลาเดียวกัน
แผนภูมิที่ 9 รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง เขต 12 ป งบประมาณ 2563

100
50

34.34

31.86

27.71

สงขลา

สตูล

15.27

12.4

12.16

10.28

0
ยะลา

ตรัง

ปตตานี นราธิวาส พัทลุง

ขอมูลจาก HDC ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2563
จากขอมูล HDC พบวา จังหวัดสตูลมีอัตราการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง
(Home BP)ในกลุมที่ผานการคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป เทากับรอยละ 27.71 (รอบ
6 เดือนเกณฑ 40%รอบ 12 เดือน เกณฑ 60%) จากเปาหมายจํานวน 4302 ราย ไดติดตามกลุมสงสัยปวยโรค
ความดันโลหิตสูง(Home BP) จํานวน 1192 ราย(ผลงานคัดกรองไมไมถึง 90% อยูในระหวางบันทึกขอมูล)
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ปญหาสาธารณสุขในพืน้ ที่

26

ปญหาสาธารณสุขในพืน้ ที่

รอบที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2563
Service Excellence

Service
Excellence
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563

ตารางที่ 10 รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดสตูล ปงบประมาณ2563
94.09
100
80
60

48.72

40

35.07

20

23.68

17.15

8.36

3.26

ทุงหวา

ควนกาหลง

0
มะนัง

ทาแพ

เมืองสตูล

ละงู

ควนโดน

ขอมูลจาก HDC ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2563
จากขอมูล HDC พบวา จังหวัดสตูลมีอัตราการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง
(Home BP)ในกลุมที่ผานการคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป เทากับรอยละ 27.71(รอบ
6 เดือนเกณฑ 40%) โดยมี 2 อําเภอที่ผานเกณฑตัวชี้วัด คือ อําเภอมะนัง และอําเภอทาแพ(รอบ 6 เดือนเกณฑ
40% รอบ 12 เดือน เกณฑ 60% )

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ปญหาสาธารณสุขในพืน้ ที่
วัคซีน

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

27

ความครอบคลุมของวัคซีนในเด็กต่ํากวา 1 ป .
ตัวชี้วัด

ความครอบคลุมของวัคซีนในเด็กต่ํากวา 1 ป

ผลการดําเนินงาน
1. เด็กอายุ 0-1 ป ที่ไดรับวัคซีน BCG ,HBV,DTP –HB3, OPV 3,IPV ไมนอยกวารอยละ 90 และ
MMR 1 ไมนอยกวารอยละ 95
ตารางที่ 16 จํานวนและรอยละ ของเด็กอายุ 0-1 ป ที่ไดรับวัคซีน BCG , HBV, DTP–HB3, OPV 3, IPV
และ MMR 1 ผลงาน ป 2562
อัตราความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน เด็ก 0-1 ป ป 2562
DTP – HB3 ,
BCG
HBV
MMR 1
IPV
อําเภอ เปาหมาย
OPV 3
ผลงาน รอยละ ผลงาน รอยละ ผลงาน รอยละ ผลงาน รอยละ ผลงาน รอยละ
เมือง
1,114 1,112 99.82 1,109 99.55 1,049 94.17 1,036 93.00 1,065 95.60
ควนโดน
334 334 100.00 333 99.70 324 97.01 324 97.01 327 97.90
ควนกาหลง 356 356 100.00 354 99.44 346 97.19 346 97.19 340 95.51
ทาแพ
354 354 100.00 353 99.72 341 96.33 338 95.48 345 97.46
ละงู
773 768 99.35 767 99.22 730 94.44 732 94.70 739 95.60
ทุงหวา
291 291 100.00 291 100.00 282 96.91 280 96.22 284 97.59
มะนัง
231 231 100.00 231 100.00 228 98.70 228 98.70 228 98.70
รวม
3,453 3,446 99.80 3,438 99.57 3,300 95.57 3,284 95.11 3,328 96.38
ที่มา : ขอมูลจากระบบ 43 แฟม HDC ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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ปญหาสาธารณสุขในพืน้ ที่
วัคซีน รอบที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2563

ปญหาสาธารณสุขในพืน้ ที่
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563 วัคซีน

ตารางที่ 17 ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑในเด็กอายุครบ 1 ป (fully
immunized) ป 2562
fully immunized ป 2562
รวม
เปาหมาย
ผลงาน
รอยละ
เมือง
1,114
1,007
90.39
ควนโดน
334
322
96.41
ควนกาหลง
356
332
93.26
ทาแพ
354
334
94.35
ละงู
773
710
91.85
ทุงหวา
291
272
93.47
มะนัง
231
228
98.70
รวม
3,453
3,205
92.82
ตารางที่ 18 จํานวนและรอยละ ของเด็กอายุ 0-1 ป ที่ไดรับวัคซีน BCG , HBV, DTP–HB3, OPV 3, IPV และ
MMR 1 ผลงาน ป 2563 ไตรมาส 1
อัตราความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน เด็ก 0-1 ป ป 2563 (ไตรมาส 1)
อําเภอ
DTP–HB3,OPV3 MMR 1
BCG
HBV
IPV
เปาหมาย
ผลงาน รอยละ ผลงาน รอยละ ผลงาน รอยละ ผลงาน รอยละ ผลงาน รอยละ

เมือง
348 348 100.00 343 98.56 296
ควนโดน
96
94 97.92 96 100.00 84
ควนกาหลง 97
96 98.97 94 96.91 89
ทาแพ
102 101 99.02 101 99.02 88
ละงู
176 172 97.73 173 98.30 151
ทุงหวา
61
61 100.00 60 98.36 53
มะนัง
55
54 98.18 54 98.18 50
รวม
935 926 99.04 921 98.50 811
ที่มา : ขอมูลจากระบบ 43 แฟม HDC ณ วันที่ 31 มกราคม

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

91.67 312 89.66 326 93.68
96.88 92 95.83 93 96.88
93.81 87 89.69 90 92.78
90.27 91 89.22 93 91.18
87.50 156 88.64 155 88.07
88.52 54 88.52 56 91.80
92.73 52 94.55 52 94.55
91.34 844 90.27 865 92.51
2563
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ตารางที่ 19 ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑในเด็กอายุครบ 1 ป (fully
immunized) ป 2563 (ไตรมาส 1)
fully immunized ป 2563(ไตรมาส 1)
อําเภอ
เปาหมาย
ผลงาน
รอยละ
เมือง
348
275
79.02
ควนโดน
96
82
85.42
ควนกาหลง
97
82
84.54
ทาแพ
102
85
83.33
ละงู
176
134
76.14
ทุงหวา
61
48
78.69
มะนัง
55
50
90.91
รวม
935
756
80.86
การดํ า เนิ น งาน ความครอบคลุ ม ของการได รั บ วั ค ซี น BCG ,HBV,DTP –HB3, OPV 3, IPVและ
MMR1 ของเด็กอายุ 1 ป พบวา อัตราความครอบคลุมการไดรับวัคซีน BCG, HBV ผานเกณฑทุกอําเภอ ใน
ภาพรวมของจังหวัดผานเกณฑ คือ ไดรอยละ 99.04และ 98.50 สวนอัตราความครอบคลุมการไดรับวัคซีน
DTP –HB3, OPV ผานเกณฑ 5 อําเภอคือ อําเภอเมือง,อําเภอควนโดน ,อําเภอควนกาหลง,อําเภอทาแพ ,และ
อําเภอมะนัง อําเภอที่ไมผานเกณฑ จํานวน 2 อําเภอคือ อําเภอละงูและอําเภอทุงหวา ในภาพรวมของ
จังหวัดผานเกณฑ คือ ไดรอยละ 91.34 สวนอัตราความครอบคลุมการไดรับวัคซีน MMR1 ซึ่งเกณฑที่ผานไม
นอยกวารอยละ 95 ผานเกณฑ 1 อําเภอคืออําเภอควนโดน สวนอําเภอเมือง,อําเภอทาแพ ,อําเภอควนกาหลง
,อําเภอมะนัง,อําเภอทุงหวา และอําเภอละงูไมผานเกณฑ ในภาพรวมของจังหวัดไมผานเกณฑ คือ ไดรอยละ
90.27 สวนอัตราความครอบคลุมการไดรับวัคซีน IPVผานเกณฑ 6 อําเภอคืออําเภอเมือง,อําเภอควนโดน ,
อําเภอควนกาหลง,อําเภอทาแพ,อําเภอทุงหวา และอําเภอมะนัง อําเภอละงูไมผานเกณฑ ในภาพรวมของ
จังหวัดผานเกณฑ คือ ไดรอยละ 92.51
ในสวนของความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑในเด็กอายุครบ 1 ป (fully
immunized) ป 2562 (ไตรมาส 1) ผานเกณฑ 1 อําเภอ คืออําเภอมะนัง ไดรอยละ 90.91 สวนอําเภอ
อื่นๆไมผานเกณฑ ในภาพรวมของจังหวัดไมผานเกณฑ คือ ไดรอยละ 80.86
ปญหา
1. เจาหนาที่บันทึกขอมูลไมเปนปจจุบัน และบันทึกขอมูลแลวสงขอมูลไมถูกตอง
2. การใหบริการวัคซีนของหนวยบริการ ใหบริการเชิงรับมากกวาเชิงรุก
3. ไมเก็บขอมูลความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนมาบันทึกขอมูล
4. มีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานบอยในระดับอําเภอ และตําบล ทําใหการดําเนินงานไมตอเนื่อง
และผูรับผิดชอบงานสวนใหญเปนนองใหม ยังขาดทักษะและประสบการณในการทํางาน
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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5. ผูรับผิดชอบงาน และผูบริหารระดับอําเภอขาดการนิเทศ กํากับงาน อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
6. ผูปกครองบางคนไมพาบุตรหลานมารับวัคซีนเนื่องจากอาการขางเคียงภายหลังการฉีดวัคซีน ทํา
ใหผูปกครองตองหยุดงาน สูญเสียรายไดของครอบครัว
ขอเสนอแนะ
1. ควรใหเจาหนาที่เนนการเยี่ยมบานใหมากขึ้น เพราะปจจัยของความสําเร็จของความครอบคลุม
ของการไดรับวัคซีนที่เพิ่มขึ้น คือ การใหบริการเชิงรุก
2. ควรสํารวจและเก็บความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนจากสถานบริการอื่นๆมาบันทึกขอมูล
3. สถานบริการทุกแหงเมื่อใหบริการวัคซีนเด็กนอกเขตหรือนอกพื้นที่แลวควรคืนขอมูลการฉีดวัคซีน
กลับสถานบริการในเขตรับผิดชอบ
4. ผูบริหารควรใหความสําคัญและขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานใหมากขึ้นเพราะเปนงานที่ยาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับงานอื่น
5. กําหนดเปนตัวชี้วัดของผูบริหารและมีการติดตามอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
6. ควรใหความรูแกผูปกครองเด็กทั้งกอนและหลังฉีดวัคซีนเพื่อความสบายใจของผูปกครอง ใน
การนําเด็กมารับวัคซีน
2. วิเคราะหผลการดําเนินงาน (Learning ถอดบทเรียนแลวลดลง เพิ่มขึ้นเพราะสาเหตุใดแสดงจุดรวมที่จะ
สะทอนความกาวหนาหรือผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบาย)
มาตรการการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2563 นั้น จังหวัดสตูล ดําเนินการดังนี้
1) จัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ป 2563 ใหกับผูรับผิดชอบงานสราง
เสริมภูมิคุมกันโรคที่เพิ่งมารับงานใหมและเจาหนาที่ที่สนใจทั้งในระดับ รพ. สสอ. รพ.สต.
และคลินิกสุขภาพเด็กดี จํานวน 147 คน ในเดือนมีนาคม 2563
2) ออกประเมินมาตรฐานงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ดังนี้
- รพ.สต.ประเมินตนเอง
- ทีมประเมิน คปสอ.
- ทีมประเมิน สสจ.(งานแผนงาน,งานคุมครองผูบริโภคและงานควบคุมโรค)
3) แจงเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานของหนวย
บริการ ชวยกันตรวจสอบและพัฒนาการบันทึกขอมูลการใหบริการวัคซีนของหนวยบริการให
มีคุณภาพครบถวนและสะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริง
4) จังหวัดสรุปผลงานเขาที่ประชุมผูบริหารประจําเดือนและออกติดตามผลการดําเนินงานฯทุก
ไตรมาสเพื่อกระตุนใหรพ./รพ.สต.ดําเนินงานไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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3.ปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานสําเร็จ (Key Success)
- ผลการดําเนินงานความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนทุกกลุมอายุของจังหวัดสตูล ผลงานสวนใหญ
อยูในระดับดีถึงดีมาก เนื่องจากกลุมงานควบคุมโรคติดตอไดกํากับ ติดตาม และนําเสนอในที่ประชุม กวป.กับ
ผู บ ริ ห ารทุ กอํ า เภอ(ผอ/สสอ.)ทํ าใหผูบ ริห ารใหความสําคัญ และมีการกํากับติดตามที่เขมขน อยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ และมีระบบการบริหารจัดการที่ดีทั้งในระดับจังหวัด ,อําเภอและระดับ รพ.สต.

4.ประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ
4.1 ระบบการบริหารจัดการสวนใหญทั้งในระดับอําเภอ รพ.สต. ที่ขาดประสิทธิภาพ
4.2 พฤติกรรมการบริ การของผู ปกครองที่นํ าบุ ตรหลานไปรั บบริ การฉี ดวั คซี น ประมาณร อยละ 30
เทานั้น อีก 70 รอยละ 70 เจาหนาที่จะตองลงพื้นที่เยี่ยมบานจึงจะทําใหผลงานเพิ่มขึ้น ดังนั้น ถา รพ.สต.ไหนมี
ระบบการบริหารจัดการที่ดี หรือระบบติดตามที่เขมขนก็จะทําใหผลงานเพิ่มขึ้น
4.3 สาเหตุหลักที่ผูปกครองไมนําบุตรหลานมาฉีดวัคซีนคือ ฉีดแลวเปนไข
4.4 ระบบการแบงพื้นที่รับผิดชอบ (catchment area) สวนใหญยังเกิดไมครอบคลุมในทุกพื้นที่
4.5 อาการไมพึงประสงคภายหลังการไดรับวัคซีน เชน กรณีเสียชีวิต ทําใหผูปกครองนําเด็กมารับวัคซีนลดลง
4.6 กระแสขาวลือในสื่อสังคมออนไลน ทําใหผูปกครองปฏิเสธวัคซีน
5.การกํากับ ติดตาม และประเมินผล
5.1 สสจ.นิเทศงาน ติดตาม การดําเนินงานในระดับอําเภอ ไตรมาสละ 1 ครั้ง และสุมลงพื้นที่
รพ.สต.บางแหงที่มีผลการดําเนินงานที่ต่ําหรือที่มีปญหา
5.2 ประชุมติดตามความกาวหนาจากผูรับผิดชอบงานระดับอําเภอ และสาธารณสุขอําเภอทุกเดือน
5.3 รวมนิเทศงานกับทีมนิเทศบูรณาการของจังหวัด
6. ปญหาสําคัญรวมของพื้นที่ อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาเชิงนโยบาย กฎ ระเบียบ
แนวปฏิบัติการตรวจราชการในปตอไป
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค

ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาเชิงนโยบาย กฎ
ระเบียบ แนวปฏิบัติการตรวจราชการในปตอไป

1.กระแสขาวลือจากสื่อสังคมออนไลน ทําใหผูปกครองไมกลา ใหผูเกี่ยวของใหขอมูลที่ถูกตองโตตอบทางสื่อสังคมออนไลน
นําบุตรหลานมาฉีดวัคซีนหรือปฏิเสธวัคซีน
2.สื่อที่เกี่ยวกับงานสรางเสริมภูมิคมุ กันโรคในระดับพื้นที่มี
นอย
3.ความครอบคลุมของวัคซีนฯ บางอําเภอในจังหวัดสตูล อยู
ในเกณฑปานกลาง

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ผลิตสื่อใหมีใชอยางเพียงพอ โดยเฉพาะภาพพลิก หรือ
โปสเตอรเกี่ยวกับโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน
ควรมีการทํางานแบบเชิงรุก มากกวาตั้งรับ จนกวาความ
ครอบคลุมจะผานเกณฑ เชน วัคซีนหัด เพื่อใหสอดคลองกับ
โครงการกําจัดโรคหัด ที่ในประเทศไทยตามพันธะสัญญา
นานาชาติ โดยทําพรอมกันทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
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ปญหาสาธารณสุขในพืน้ ที่
รอบที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2563
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สถานการณโรคติดตอที่ปองกันไดดว ยวัคซีน
สถานการณโรคติดตอที่ปองกันไดดว ยวัคซีน

สถานการณโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน .
โรคหัด .
1. ประเด็นการเฝาระวังโรคหัดตามโครงการกําจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : 1. รอยละของระดับความครอบคลุมการไดรับวัคซีนหัด – คางทูม – หัดเยอรมัน (MMR) ในเด็ก
กลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 95
2. อัตราการรายงานผูปวยไขออกผื่น หรือผูปวยที่แพทยสงสัยโรคหัดหรือหัดเยอรมันไม
นอยกวา 2 ตอแสนประชากรทุกกลุมอายุ
3. รอยละของการสอบสวนโรคผูปวยไขออกผื่น หรือผูปวยที่แพทยสงสัยโรคหัดหรือหัด
เยอรมันภายใน 48 ชั่วโมงหลังพบผูปวยไมนอยกวารอยละ 80
4. รอยละของผูปวยไขออกผื่น หรือผูปวยที่แพทยสงสัยโรคหัดหรือหัดเยอรมันที่สงตรวจ
ยืนยันทางหองปฏิบัติการไมนอยกวารอยละ 80
1.1 โรคหัดในกลุมอายุต่ํากวา 5 ป
จากรายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา รายงาน 506 ตั้งแต ป พ.ศ. 2558 - 2562 มีรายงาน
โรคหัดทุกป ยกเวน ป 2561 ไมมีรายงานผูปวย โดยในป 2562 มีผูปวยสูงสุด 9 ราย คือ อําเภอเมือง
จํานวน 8 ราย อัตราปวยรอยละ 8.99 และอําเภอควนโดน จํานวน 1 ราย อัตราปวยรอยละ 0.25
ตารางที่ 20 จํานวนและอัตราปวยโรคหัดเปรียบเทียบตั้งแตป 2558-2562
2558
2559
2560
2561
2562
อัตรา/
อัตรา/
อัตรา/
อัตรา/
อัตรา/
อําเภอ
ปวย
ปวย
ปวย
ปวย
ปวย
แสนปชก.
แสนปชก.
แสนปชก.
แสนปชก.
แสนปชก.
เมือง
0
0
1 11.11 1
9.29
0
0
8
8.99
ควนโดน

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0.25

ควนกาหลง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

มะนัง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ทุงหวา

1

50.30

0

0

0

0

0

0

0

0

ละงู

1

17.61

3

53.83

0

0

0

0

0

0

ทาแพ

3

111.60

3

116.64

0

0

0

0

0

0

รวม

5

19.04

7

39.46

1

9.29

0

0

9

12.45

ที่มา : จากรายงาน 506 สสจ.สตูล
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ปญหาสาธารณสุขในพืน้ ที่
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
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1.2 โรคหัดทุกกลุมอายุ
จากรายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา รายงาน 506 ตั้งแต ป พ.ศ. 2558 - 2562 มีรายงาน
โรคหัดทุกป โดยเฉพาะในป 2562 มีผูปวยทั้งหมด 78 ราย อัตราปวยสูงสุด คือ อําเภอเมือง มีผูปวย
จํานวน 58 ราย อัตราปวยรอยละ 51.56 รองลงมา อําเภอมะนัง จํานวน 10 ราย อัตราปวยรอยละ 56.39
ตารางที่ 21 จํานวนและอัตราปวยโรคหัดทุกกลุมอายุ เปรียบเทียบตั้งแตป 2558-2562
2558
2559
2560
2561
2562
อําเภอ ปวย อัตรา/ ปวย อัตรา/ ปวย อัตรา/ ปวย อัตรา/ ปวย อัตรา/
แสนปชก.
แสนปชก.
แสนปชก.
แสนปชก.
แสนปชก.
เมือง
0
0
1
0.89
1
0.89
2
1.78 58 51.56
ควนโดน

0

0

0

0

0

0

2

7.73

3

11.59

ควนกาหลง

0

0

0

0

0

0

0

0

3

8.78

มะนัง

0

0

0

0

0

0

0

0

10

56.39

ทุงหวา

2

8.59

0

0

0

0

0

0

0

0

ละงู

4

5.75

9

12.72

3

4.24

0

0

2

2.83

ทาแพ

5

17.97

4

14.02

1

3.50

0

0

2

7.01

รวม

11

3.58

14

4.47

5

1.59

4

1.28

78

24.90

ที่มา : จากรายงาน 506 สสจ.สตูล
2. การดําเนินงานดานวัคซีน
ใน ป 2557 กระทรวงสาธารณสุ ข ปรั บกําหนดการให วั คซี น MMR2 ใหเร็วขึ้น จากเดิมที่ใหใน
นักเรียนชั้น ป.1 เปนใหในเด็กอายุ 2 ป 6 เดือน เนื่องจากผูปวยยืนยันหัดสวนใหญเปนเด็กกอนวัยเรียน (อายุต่ํา
กวา 7 ป)
ความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนในพื้นที่ที่จะทําใหเกิดภูมิคุมกันหมู หรือภูมิคุมกันชุมชน (Herd
immunity หรือ Community immunity) มากพอที่จะหยุดยั้งการแพรระบาดของโรคได ตองมีความครอบคลุม
อยางนอยประมาณรอยละ 93-95 สม่ําเสมอทั่วทั้งพื้นที่

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ปญหาสาธารณสุขในพืน้ ที่

ปญหาสาธารณสุขในพืน้ ที่

รอบที่ 1 รอบที
ประจํ่ 1าปประจํ
งบประมาณ
2563 2563
าปี งบประมาณ

สถานการณ
โรคติดตอโทีรคติ
่ปอดงกัตอนทีได่ปดอว งกัยวันคไดซีดนว ยวัคซีน
สถานการณ
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ตารางที่ 22 ความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR1 ในเด็กอายุครบ 1 ป ตั้งแตป 2558 – 2562 และ
MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ป ตั้งแตป 2558 – 2562
ความครอบคลุม (รอยละ)
วัคซีน
ป 2558
ป 2559
ป 2560
ป 2561
ป 2562
MMR1
89.65
96.14
89.50
91.93
95.11
MMR2
72.19
86.74
83.45
88.27
91.89
ที่มาของขอมูล จาก HDC 31 มค. 2563
จังหวัดสตูล มีความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนปองกันโรคหัด(MMR1) ในเด็กอายุครบ 1ป ตั้งแตป
2558 – ป 2562 รอยละ 89.65 ,96.14 ,89.50,91.93 และ 95.11 ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และผาน
เกณฑในป 2559 และ2562 สวนปอื่นๆยังไมผานเกณฑ (ผานเกณฑรอยละ 95)
เมื่อพิจารณาระดับอําเภอพบวาความครอบคลุมฯ ของ MMR1 ผานเกณฑ รอยละ 95 ป 2558
ผานเกณฑ 2 อําเภอ คืออําเภอทุงหวา และอําเภอทาแพ มีความครอบคลุมฯ รอยละ 97.41และ95.54 ป 2559
ผานเกณฑ 6 อําเภอ คือ อําเภอทุงหวา ,อําเภอทาแพ,อําเภอควนโดน,อําเภอควนกาหลง,อําเภอละงูและอําเภอ
มะนัง ป 2560 ทุกอําเภอไมผานเกณฑ ป 2561 ผานเกณฑ 2 อําเภอ คือ อําเภอทุงหวา และอําเภอทาแพ มี
ความครอบคลุมฯ รอยละ99.27และ95.52 ป 2562 ผานเกณฑ 5 อําเภอ คืออําเภอควนโดน,อําเภอควน
กาหลง,อําเภอทาแพ,อําเภอทุงหวา และอําเภอมะนัง มีความครอบคลุมฯ รอยละ97.01,97.19, 95.48, 96.22
และ98.07 ความครอบคลุมของการไดรับวัคซี นป องกั นโรคหัด(MMR2) ในเด็กอายุครบ 3 ป จังหวัดสตู ล
พบวา ป 2558 - 2560 มีความครอบคลุมฯ รอยละ 72.19,86.74 และรอยละ 81.74 ตามลําดับ ซึ่งไมผานเกณฑ
รอยละ 95 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เมื่อพิจารณาระดับอําเภอพบวา ป 2557 ไมมีขอมูล ป 2558 ทุกอําเภอไมผานเกณฑ ป 2559
ผานเกณฑรอยละ 95 มี 3 อําเภอ คือ อําเภอทุงหวา ,อําเภอทาแพ และอําเภอมะนัง รอยละ 98.52, 97.17
และ97.18 ตามลําดับ สวนอําเภออื่นไมผานเกณฑ ในป 2560 ทุกอําเภอไมผานเกณฑ ป 2561 ผานเกณฑ 1
อําเภอ คือ อําเภอทุงหวา รอยละ 95.52 ป 2562 ผานเกณฑ 1 อําเภอ คืออําเภอทุงหวา รอยละ 98.77
3.ปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานสําเร็จ
3.1 ผูบริหารใหความสําคัญและมีการกํากับติดตามอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับ รพ.สต./รพ./สสอ.
และ คปสอ. เพื่อจะไดมีการวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขอยางเปนระบบ
3.2 ผู ที่เ กี่ ย วข องในระดั บ โรงพยาบาลทั้งแพทย พยาบาลคัดกรอง เจ าที่ ระบาดวิ ทยา เจ าหน าที่
หองปฏิบัติการ มีความเขาใจในแนวทางปฏิบัติตามโครงการกําจัดหัด และมีการประสานงานกันอยางตอเนื่อง
4.ประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ
4.1 ค าใช จ ายในการขนส งตั ว อย างตรวจทางห องปฏิ บั ติ การ ซึ่ ง ต อ งส ง ไปยั ง ศู น ย วิ ท ยาศาสตร
การแพทยที่ 12 สงขลา โดยทางโรงพยาบาลตองเปนผูรับภาระคาใชจายเอง
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ปญหาสาธารณสุขในพืน้ ที่
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4.2 แพทยสามารถวินิจฉัยโรคจากอาการทางคลินิกได และการรักษาผูปวยโรคหัดเปนการรั กษา
ตามอาการ ทํ า ให ก ารเจาะเลื อ ดหา Measles IgM มี จํ า นวนน อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ จํ า นวนผู ปว ยไข อ อกผื่ น ซึ่ ง
กําหนดใหเจาะเลือดทุกราย
5.การกํากับ ติดตาม และประเมินผล
5.1 ติดตามสถานการณโรค รวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากรายงาน 506 และฐานกําจัดโรคหัด
5.2 ติดตามผลการดําเนินงานผานการประชุม SRRT ระดับจังหวัด/อําเภอ ที่กําหนดจัดทุก 2 เดือน
6.ปญหาสําคัญรวมของพื้นที่ อุปสรรคและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาเชิงนโยบาย กฎ ระเบียบ แนว
ปฏิบัติการตรวจราชการในปตอไป
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
การส ง ตั ว อย า งตรวจทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารตาม
โครงการกําจัดโรคยังนอย เนื่องจากตองเสีย ค า
พาหนะในการนําสงตัวอยาง
เจาหนาที่ที่เกี่ยวข องไมตระหนั กถึงความสํ าคัญ
ของโครงการกําจัดโรคหัดเทาที่ควร

ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาเชิงนโยบาย
กฎระเบียบ แนวปฏิบัติการตรวจราชการในปตอไป
ควรมีการสนับสนุนคาพาหนะในการนําสงตัวอยาง

ควรผลักดันใหเจาหนาที่ตระหนักถึงความสําคัญของ
โครงการกําจัดโรคหัดมากขึ้น และใหโรคหัดเปนสวน
หนึ่งของตัวชี้วัดระดับกระทรวงฯ
ขาดการบันทึกขอมูลผูที่อาการไขออกผื่นทุกราย ชี้แจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และติดตามประเมินผล
เขาระบบเฝาระวังเพื่อการกําจัดโรคหัด
7.นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง
-

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ปญหาสาธารณสุขในพืน้ ที่

ปญหาสาธารณสุขในพืน้ ที่

่ 1งหวั
ประจํ
าปงบประมาณ 2563
การแกรอบที
ปญ
 หาจั
ดชายแดนภาคใต

 ปหาจั
งหวัดชายแดนภาคใต
รอบที่ 1การแก
ประจํปาญ
งบประมาณ
2563
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การแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต .
1. ประเด็นโครงการสงเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยของชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจย ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
2. สถานการณ
จังหวัดสตูล มีผูเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยจํานวน 379 คน จากการตรวจสุขภาพ พบวา สุขภาพ
ปกติ จํานวน 208 คน ภาวะเสี่ยงปานกลาง จํานวน 129 คน ภาวะเสี่ยงสูง จํานวน 41คนและภาวะ
ติดตามใกลชิด 1 คน
ตารางที่ 23 ผลดําเนินงานสุขภาพอนามัยของชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ณ นครเมกกะ
ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ป งบประมาณ 2562
ป งบประมาณ 2563
รายการขอมูล
เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน
รอยละ
1.ตรวจสุขภาพกอนไปประกอบ
379
379
100.00
280 ระหวาง
พิธีฮัจย
ดําเนินการ
2. ฉีดวัคซีนผูไปประกอบพิธีฮัจย
379
379
100.00
280
3.จัดอบรมใหความรู
379
379
100.00
280
4.ติดตามหลังกลับจากฮัจย
379
275
72.55
-เปาหมายที่ 100.00
ตารางที่ 24 มาตรการดําเนินงานสุขภาพอนามัยของชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ณ นคร
เมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ผลงาน
ลําดับ
ผลลัพธที่ตองการ(ตัวชี้วัด)
มาตรการดําเนินงานในพื้นที่
(รอยละ)
1 ผลการตรวจสุขภาพกอนไปประกอบพิธีฮัจย
1.ตรวจสอบรายชือ่
100.00
รอยละ 95
2.นัดตรวจสุขภาพ
2 ผลการฉีดวัคซีนผูไปประกอบพิธีฮัจย รอยละ 98 3.ฉีดวัคซีนและจัดอบรม
100.00
4.ติดตามผลการตรวจสุขภาพ/ ฉีด 100.00
3 จัดอบรมใหความรู รอยละ 95
วัคซีน/อบรม จาก
4 ติดตามหลังกลับจากฮัจยรอยละ 95
72.55
www.sasuk12.com
5.ติดตามโรคเมอรสและตรวจ
สุขภาพหลังกลับจากฮัจย
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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-ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ(ในพื้นที่)
- การติดตามผูไปประกอบพิธีฮัจยใหไดรับวัคซีน/ตรวจสุขภาพ/อบรม มีปญหาเฉพาะบางคน
เนื่องจากมีชื่ออยูในพื้นที่ แตตัวไมอยูในพื้นที่
- การลงที่อยูของผูไปประกอบพิธีฮัจย ควรลงพื้นที่ที่ผูไปประกอบพิธีฮัจยอาศัยอยูจริง ไมใช
ยึดตามที่อยูในบัตรประชาชน
ตารางที่ 25 ผลการดําเนินงานผูเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห ป 2563
รายการขอมูล
ผูเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห
1.ตรวจสุขภาพกอนไปอุมเราะห
2. ฉีดวัคซีนผูไปอุมเราะห
3.จัดอบรมใหความรู
4.ติดตามหลังกลับจากอุมเราะห

ผลการดําเนินงานป 2563 รายเดือน(ที่ลงทะเบียนในระบบ)
พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม
19
45
1
25
130
7
8
1
6
19
45
1
21
19
0
0
0
-

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
- การไปประกอบพิธีอุมเราะหบางทานไมไดลงทะเบียนในระบบเลยไมทราบจํานวนที่แนนอนและ
ไมสามารถติดตามฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ จัดอบรมและติดตามหลังกลับได
- การไปประกอบพิธีอุมเราะหไปไดทั้งป จํานวนไมแนนอนวัน เวลาไปไมพรอมกันทําใหไมสามารถ
ติดตามมาทํากิจกรรมไดครบถวน
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รอบทีbased
่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
Function

Function
based
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563

คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ .
สุขภาพกลุมวัยแมและเด็ก .
1. ประเด็นการตรวจราชการ
อัตราสวนการตายมารดาไทย ไมเกิน 35 ตอ แสนการเกิดมีชีพ
2. สถานการณ
อัตราสวนการตายมารดา เปนปญหาระดับพื้นที่ของจังหวัดสตูลตอเนื่องมาหลายป ทั้งนี้ขอมูล 3 ป
ยอนหลัง จากปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จังหวัดสตูลมีอัตราสวนการตายของมารดาที่เพิ่มขึ้น จาก 24.55
ในปงบประมาณ 2560 เป น 81.19 และ 81.35 ตอแสนการเกิดมีชีพ ในปงบประมาณ 2561 และ 2562
ตามลําดับ โดยปงบประมาณ 2561 และ 2562 มีจํานวนมารดาตาย 3 ราย เทากัน แตเนื่องจากจํานวนการ
คลอดที่ลดลง ทําใหอัตรามารดาตายของปงบประมาณ 2562 สูงกวาปงบประมาณ 2561 เมื่อพิจารณาจํานวน
คลอดรายโรงพยาบาล ในปงบประมาณ 2562 พบวา มีโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 3 แหง ที่มีจํานวนมารดา
คลอดไมถึง 10 คนตอเดือน เฉลี่ยอยูที่ 5.5-7.25 คนตอเดือน และคาดวาในปงบประมาณ 2563 จะมีแนวโนม
ลดลง ซึ่งเปนไปตามแนวโนมของการลดลงของการตั้งครรภและการคลอด ระดับประเทศ ฉะนั้นการตั้งครรภ
ทุกครรภจึงตองไดรับดูแลตามมาตรฐาน เพื่อใหทารกที่เกิดมามีคุณภาพ และแมปลอดภัยจากการตั้งครรภและ
การคลอด
3. ขอมูลการวิเคราะห
สาเหตุการตายของมารดาจังหวัดสตูล จําแนกตามรายปงบประมาณ ดังนี้
- ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีมารดาตาย จํานวน 1 ราย สาเหตุการตายมาจาก sepsis (unknown
cause มารพ.มะนังดวยไข หายใจเหนื่อย โดยหลังคลอดบุตรเมื่อ พ.ค. 2559 ประจําเดือนไมมาเลย ไมทราบวา
ตั้งทอง มารดามีน้ําหนักตัว 120 กิโลกรัม รพ.มะนังสงตอ รพ.สตูล เสียชีวิตที่รพ.สตูล)
- ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 มี ม ารดาตาย จํ า นวน 3 ราย รายที่ 1 จาก severe pneumonia
(เสียชีวิตขณะตั้งครรภได 8 สัปดาห) รายที่ 2 จาก Sepsis with skin burn infection หลังคลอดอยูบานใน
เขต ต.พิมาน อ.เมือง แลว ไปอยูบานแมสามีที่ อ.ควนโดน แลวกลับมาอยูที่ ต.พิมานอีกครั้ง คนไขมีอาการ
ออนเพลียมาก ใหนมบุตรไมได มีแผลจากการอยูไฟ แตญาติไมไดพาไปรพ. จนซึมลงเรื่อย ๆ รวมถึงไมไดรับการ
เยี่ยมหลังคลอดจากจนท.เนื่องจากมีการยายที่อยู (เสียชีวิตหลังคลอด 8 วัน) รายที่ 3 จาก Hypertensive
disorder in pregnancy 1 ราย (เสียชีวิตหลังคลอดประมาณ 2 ชั่วโมง)
- ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีมารดาตาย จํานวน 3 ราย รายที่ 1 จาก Chorioamnionitis (สงตอ
จากรพ.ละงู ไปรพ.สตูล เสียชีวิตหลังคลอด (C/S) ประมาณ 6 ชั่วโมง) รายที่ 2 จาก Myocardial infarction
(หญิงตั้งครรภไมเคยมีประวัติโรคหัวใจมากอน ฝากครรภคลินิกเอกชน) 45นาที กอนมารพ. มีอาการปวดจุก
แนนยอดอก ราวไปแขนซายและกรามดานซาย อาเจียนเปนเศษอาหาร หลังมาถึงรพ.ควนโดน มีการชักเกร็ง
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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ตาเหลือก น้ําลายฟูมปาก (เสียชีวิตที่รพ.ควนโดน) รายที่ 3 Uterine Rupture มารดาอายุครบกําหนดคลอด
induction ดวย cytotec
จากมารดาตาย จํานวน 7 ราย (ปงบประมาณ 2560-2562) พบวาเปนสาเหตุทางสูติกรรม และ
สาเหตุทางออม ใกลเคียงกัน โดยครึ่งหนึ่งเปนสาเหตุการตายที่ปองกันได
ในป งบประมาณ 2562 จั งหวั ดรว มกับ ศูน ยอนามัย ที่ 12 สูติแพทยโ รงพยาบาลสงขลานครินทร
ประชุมวิเคราะหการตายของมารดา โดยวิเคราะหสาเหตุจากความลาชา 3 ประการที่ทําใหมารดาเสียชีวิตโดย
ใชทฤษฎี Three Delays Model ไดแก 1) ความลาชาในการตัดสินใจรับบริการ (Delay in decision to seek
care) ของหญิงตั้งครรภหรือคนในครอบครัวที่จะแสวงหาการดูแล ความตระหนักในการรับบริการดูแลตนเอง
ดานสุขภาพ 2) ความลาชาในการเดินทาง/เขาถึงบริการ (Delay in reaching care) และ 3) ความลาชาใน
การไดรับบริการที่ถูกตอง/มีคุณภาพ(Delay in receiving care) พบวามารดาที่ตายทั้ง 3 ราย ในปงบประมาณ
2562 สาเหตุจากความลาชาในการไดรับบริการที่ถูกตอง/มีคุณภาพ
การสงเสริมสุขภาพกลุมสตรี มุงเนนในเรื่องกระบวนการดูแลหญิงตั้งครรภ โดยใหมีการฝากครรภเร็ว
ไดรับการคัดกรองภาวะเสี่ยง ฝากครรภครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561- 2562
หญิงตั้งครรภมีอัตราการฝากครรภเร็ว และฝากครรภครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ เพิ่มขึ้น ไดรับการคัดกรองภาวะ
เสี่ยงขณะตั้งครรภ รอยละ 100 โดยภาวะเสี่ยงที่พบ เรียงลําดับดังนี้ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคธัย
รอยด โรคหัวใจ และโรคหอบหืด ซึ่งหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยงไดรับการดูแลตามมาตรฐานทุกราย ซึ่งเปนผล
สืบเนื่องจากผูบริหารใหความสําคัญ มีนโยบายในการดูแลหญิงครรภโดยแบงตามพื้นที่รับผิดชอบ (Area Base)
ของนักสงเสริมสุขภาพครอบครัว (นสค.) มีการสงตอขอมูลเคสจากหองคลอด หรือ เคสเสี่ยงขณะตั้งครรภ จาก
Case manger ไปยัง นสค. เพื่อใหติดตาม/ ดูแลเคสเสี่ยงที่บานอยางตอเนื่อง รวมถึงจังหวัดสตูลมีสูติแพทย
รับผิดชอบดูแลอําเภอครบทั้ง 7 อําเภอ ซึ่งจะเปนที่ปรึกษาใหกับแพทย/ พยาบาลในอําเภอที่ดูแล
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3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4
M)
มาตรการและกลวิธี
1. ใช Standing order ในภาวะ PPH PIH
2. งดการใช Cytotec ในการเรงการคลอด
3. มีระบบ Fast Track และใหคําปรึกษา สงตอที่สะดวกรวดเร็ว
4. การติดตามเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่ ใหความรู พัฒนาศักยภาพแกบุคลากร และโดยการซอม
แผนภาวะวิกฤติมารดา ทารก
กําหนดเปาหมายระยะสั้น Small Success
ระยะเวลา
กิจกรรม
รอบ 3 เดือน
- จัดประชุมคณะกรรมการ MCH Board จังหวัด เพื่อชี้แจงยุทธศาสตร มาตรการและ
วางแผนการดําเนินงาน
- ในป ๒๕๖๓
รอบ 6 เดือน
- จัดประชุมคณะกรรมการ MCH Board จังหวัด เพื่อติดตามการดําเนินงานตาม
มาตรการ มี.ค. 2563
- ประชุมคณะทํางานติดตามและเรงรัดการดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก เดือน ก.พ.
2563
- คัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภและหญิงคลอด และการสงตอเพื่อการดูแลรักษา
* High risk pregnancy ไดพบสูติแพทย ทุกราย
* High of risk pregnancy ที่มีความเสี่ยงรุนแรง, medical complication ทุก
รายตองทําคลอดโดยสูติแพทย ในโรงพยาบาลที่มีความพรอม
- โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง ไดรับการประเมินความพรอมภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม ผาน
การจําลองสถานการณ โดยสูติแพทย(ประจําอําเภอ) โรงพยาบาลสตูล
- โรงพยาบาลทุกแหง ทบทวน case near miss และการปฏิบัติตาม Standing order
- รพ.ทุกแหงมีระบบสํารองเลือด มีสารน้ําทดแทนเลือด และคลังเลือดใน รพช.ที่มีความ
พรอม
รอบ 9 เดือน - โรงพยาบาลและรพ.สต.ทุกแหง มีการประเมินตนเองตามมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก
และมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการฝากครรภคุณภาพ หองคลอดคุณภาพ
รอบ 12 เดือน อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด Hypertension disorder in
pregnancy เทากับ 0

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 1 การสงเสริ
มสุข่ภาพ
ปองงกัเสริ
นโรค
ดการสุ
ภาพ ดการสุขภาพ
คณะที
1 การส
มสุขและการจั
ภาพ ปองกั
นโรคขและการจั
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Function based
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

Function based

4. ปญหา อุปสรรค
4.1 ดานบุคลากร
- หองคลอดโรงพยาบาลชุมชนที่ที่มีอัตราการคลอดนอยกวา 10 คน/เดือน บุคลากรจะขาด
ทักษะและประสบการณในการทํางาน และการดูแลผูปวยคลอดที่เกิดภาวะวิกฤติทางสูติกรรม
4.2 การจัดเก็บขอมูล
- การบันทึกขอมูลการดําเนินงาน 43 แฟม บางแหงมีความลาชา ไมมีการกําหนดระยะเวลาใน
การบันทึกขอมูลหลังจากใหบริการ
- จากการนิเทศหนางาน พบขอมูลจาก HDC และขอมูลในโปรแกรม (บันทึกหนางาน) มีความ
แตกตางกัน โดยที่ยังไมสามารถหาสาเหตุได เชน การบึกทึกการคลอดของมารดา ในโปรแกรมบันทึกแลว แลว
ใน HDC กลับพบวายังไมบันทึกการคลอด
แผนภูมิที่ 11 แนวทางการดูแลและสงตอพัฒนาการเด็ก แรกเกิด – 5 ป 11 ด.29 วัน จังหวัดสตูล
เด็กแรกเกิด – 5 ป ไดรับการเฝาระวัง/สงเสริมพัฒนาการตามวัย
รพ.สต. ใชคูมือ DSPM /DAIM
(กรณีมี red flag ใหสงตอ รพช.ใกลบานทันที)
ไมสมวัย
แนะนําพอแม ผูปกครอง ใหฝกทักษะพัฒนาการตามวัย
คูมือ DSPM/DAIM ใชระยะเวลา 1 เดือน และรพ.สต.นัดประเมินซ้ํา

ไมสมวัย
สงตอ รพช.ใกลบาน( จนท.รพ.สต. แจงรายชื่อ
ประวัติพัฒนาการเด็กใหแกเจาหนาที่ รพช.ดวย)
รพช.ประเมินพัฒนาการโดยคูมือ TEDA 4I และตรวจ
รางกายเพิ่มเติม เมื่อพบวาไมสมวัย กระตุนพัฒนาการ
ระยะเวลา 3 เดือน ( กรณีทเี่ ด็กไมเคย ผานการเฝาระวัง
พัฒนาการดวยคูมือ DSPM มากอน
รพช.นั้นๆจะตองใชคูมือ DSPM กอน )

สมวัย

หากกระตุนพัฒนาการดวย
TEDA 4I แลวกลับมาสมวัย
ใหใชแบบประเมิน DSPM
ประเมินซ้ํา และประสาน
รพ.สต. เพื่อ refer กลับ

ไมสมวัย
รพช.ทุกแหง สงพบแพทยเพื่อพิจารณาสงตอ รพ.หาดใหญ/ รพ.จิตเวชสงขลา/ทีมสหวิชาชีพนอกเครือขาย
(หากตองการพบกุมารแพทยกอน refer ใหสงตอ รพ.สตูล ( ยกเวน รพ. ละงู เนื่องจากมีกุมารแพทย สงมารพ.
สตูล เฉพาะตองการตรวจหู ตา )
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ
Function based

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

หมายเหตุ : ในแตละขั้นตอนของการดูแลจะตองมีการลงขอมูล HDC ตามแนวทาง

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

1

2

ตัวชี้วัด
อัตราสวนการตายมารดา

ขอมูล
ไตรมาส1
896
0
0
728
623
85.58
711
547
76.93
1047
782
74.69
1055
139
13.18

เมือง
685
0
0
254
206
81.10
250
181
72.4
378
269
71.16
352
56
15.91

ควนโดน
21
0
0
67
62
92.54
65
57
87.69
87
68
78.16
89
7
7.87

อําเภอ
ควนกาหลง ทาแพ
39
20
0
0
0
0
81
63
74
58
91.36
92.06
78
63
0
51
89.74
80.95
113
95
91
78
80.53
82.11
174
129
18
14
10.34
10.85

ละงู
79
0
0
164
137
83.54
163
115
70.55
237
169
71.31
138
19
13.77

ทุงหวา
33
0
0
53
49
92.45
51
43
84.31
77
64
83.12
106
16
15.09

มะนัง
19
0
0
46
37
80.43
41
30
73.17
60
43
71.67
67
9
13.43

Function
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563based

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

รอยละของหญิงตั้งครรภ
ไดรับการฝากครรภครั้งแรก
เมื่ออายุ≤12 สัปดาห
3
รอยละของหญิงตั้งครรภ
ไดรับการดูแล 5 ครั้ง ตาม
เกณฑคณ
ุ ภาพ
4
รอยละของหญิงหลังคลอด
ไดรับการดูแลครบ 3 ครั้ง
ตามเกณฑ
5
ภาวะโลหิตจางในหญิง
ตั้งครรภครั้งแรกที่มาฝาก
ครรภ
ที่มา HCD ณ วันที่ 1 ก.พ.2563

Base Line
2563
2561 2562
81.19 81.35 จํานวนเกิดมีชีพ
มารดาตาย
อัตราสวน
75.25 80.31 เปาหมาย
ผลงาน
รอยละ
61.51 68.62 เปาหมาย
ผลงาน
รอยละ
62.37 64.25 เปาหมาย
ผลงาน
รอยละ
13.71 16.50 เปาหมาย
ผลงาน
รอยละ

รอบทีbased
่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
Function

ลําดับ

่ 1 การส
มสุขภาพ
ปองกังเสริ
นโรค
คณะที่ 1 การสงเสริคณะที
มสุขภาพ
ปองกังเสริ
นโคณะที
่ 1 การส
มสุและการจั
ขภาพ ปอดงกัการสุ
น ขภาพ
40

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ตารางที่ 26 ผลการดําเนินงานไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2563

2

3

4

ควนโดน ควนกาหลง ทาแพ

ละงู

ทุงหวา มะนัง

681
0
0
681
0
0
39
39
100
39

30
0
0
30
0
0
85
85
100
85

39
0
0
39
0
0
68
68
100
68

20
0
0
20
0
0
165
165
100
165

79
1
1.27
79
0
0
63
63
100
63

33
0
0
33
0
0
44
44
100
44

19
2
0
19
0
0
910
910
100
910

39
8.74
39
39
100

13
33.33
13
13
100

11
12.94
11
11
100

2
2.94
2
2
100

29
17.58
29
29
100

17
26.98
17
17
100

4
9.09
4
4
100

115
12.64
115
115
100

34
1
2
1

11
2
0
0

9
1
0
0

2
0
0
0

18
6
4
0

12
1
1
2

3
1
0
0

18
10
7
3

41

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

901
3
0.33
901
0
0
446
446
100
446

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

6

อั ต ราหญิ ง ตั้ ง ครรภ มี ภ าวะ Shock จากการตก เปาหมาย
เลือด
ผลงาน
รอยละ
อัตราหญิงตั้งครรภมีภาวะ Eclampsia
เปาหมาย
ผลงาน
รอยละ
รอยละหญิงตั้งครรภทไี่ ดรับการคัดกรองภาวะเสี่ยง หญิงตั้งครรภ
ทางอายุรกรรม
ไดรับการคัดกรอง
รอยละ
รอยละหญิงตั้งครรภที่มภี าวะเสี่ยงทางอายุรกรรม หญิงตั้งครรภที่ได
รับการคัดกรอง
มีภาวะเสี่ยง
รอยละ
รอยละหญิงตั้งครรภที่มคี วามเสี่ยงไดรับการจัดการ เปาหมาย
และสงตอเพื่อการดูแลและรักษา
ผลงาน
รอยละ
ภาวะเสี่ยงทางอายุรกรรมที่พบมากที่สุด 5 อันดับ
1.โรคเบาหวาน
จํานวน
2.โรคความดันโลหิตสูง
จํานวน
3.โรคธัยรอยด
จํานวน
4.โรคหัวใจ
จํานวน

เมือง

คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโคณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกัน

1

ป 63

Function based

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ตารางที่ 27 แสดงตัวชี้วัดสงเสริมสุขภาพแมและเด็กป 2563
ลําดับ
ตัวชี้วัด
รายการขอมูล

รอยละทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม

รอยละของโรงพยาบาลผานเกณฑรพ.มาตรฐาน
อนามัยแมและเด็ก (ประเมินตนเอง)
ที่มา: รายงานเฉพาะกิจแมและเด็ก

จํานวน
เปาหมาย
ผลงาน
รอยละ
เปาหมาย
ผลงาน
รอยละ
เปาหมาย
ผลงาน
รอยละ

เมือง

1
685
13
18.98
219
16
7.31
1
1
100

0
21
0
0
68
9
13.24
1
1
100

ควนโดน ควนกาหลง ทาแพ
1
39
0
0
85
4
4.71
1
1
100

0
20
0
0
82
7
8.54
1
1
100

0
79
1
12.66
131
5
3.82
1
1
100

ละงู

ทุงหวา มะนัง

0
33
0
0
50
3
6.00
1
1
100

0
19
1
52.63
45
4
8.89
1
1
100

2
896
15
16.74
680
48
7.06
7
7
100

Function
รอบทีbased
่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

5.โรคหอบหืด
อัตราการเกิด Birth Asphyxia

ป 63

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563 based
Function

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 1 การสงเสริคณะที
มสุขภาพ
ปองกังนเสริ
โคณะที
่ 1 การส
มสุขและการจั
ภาพ ปอดงกัการสุ
น ขภาพ
่ 1 การส
มสุขภาพ
ปองกังเสริ
นโรค
42

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ตารางที่ 27 แสดงตัวชี้วัดสงเสริมสุขภาพแมและเด็กป 2563(ตอ)
ลําดับ
ตัวชี้วัด
รายการขอมูล

คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ
Function based

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
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พัฒนาการ และโภชนาการเด็กปฐมวัย .
1. ประเด็นการตรวจราชการ
ตัวชี้วัด:
2. รอยละเด็กแรกเกิด - 5 ปทั้งหมดตามชวงอายุที่กําหนดมีพัฒนาการสมวัย
2.1 รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือนไดรับการคัดกรองพัฒนากร
2.2 รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60เดือนที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบ
พัฒนาการสงสัยลาชา
2.3 รอยละของเด็กอายุ9,18,30,42 และ 60เดือน ที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลาชา
2.4 รอยละเด็ก 9,18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่พัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนดวย TEDA4I
3. รอยละของเด็กแรกเกิด-5 ป สูงดีสมสวน
2. สถานการณ
จังหวัดสตูลไดมีการดําเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใชเครื่องมือ DSPM และ DAIM มาตั้งแต
ปงบประมาณ 2558 มี การอบรมบุ คลากรที่รับ ผิดชอบงานเด็กปฐมวัย ทุกระดับ มีการนิเทศ ติดตามการ
ดําเนินงาน อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะชวงที่มีการรณรงคคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในบางปไดกําหนดเปน
ตัวชี้วัดการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย เปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการระดับอําเภอ และในปงบประมาณ
2561 จังหวัดไดเริ่มดําเนินการ ตามแนวทางมหัศจรรย 1,000 แรกของชีวิต เพื่อเพิ่มการดูแลดานโภชนาการใน
เด็กปฐมวัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัวระดับอําเภอ ตําบล และหมูบาน มีการประชุม
คณะกรรมการ ใหความรูและฝกทักษะแกพอ/ แม/ผูปกครอง ในการจัดกิจกรรม กิน กอด เลนกับลูก เลานิทาน
ดู แ ลช อ งปาก และการนอนอย า งเพี ย งพอ นํ า เสนอแนวคิ ด และรู ป แบบการดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด จากกระบวนการ ดังกลาว สงผลใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอยูใน
ระดับที่นาพอใจ คือ มากกวารอยละ 90 ของทุกป
สําหรับสถานการณโภชนาการเด็กแรกเกิด - 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2560 ถึง ปงบประมาณ 2562
ในภาพรวมจังหวัด พบวาเด็กปฐมวัยสูงดี สมสวน ในป 2561 เพิ่มขึ้นจากป 2560 รอยละ 2.84 ( ป 2560 รอย
ละ 44.20 ป 2561 รอยละ 47.04) สวนในป 2562 พบสูงดีสมสวนไมแตกตางจาก ป 2661 คือ รอยละ 47.05
ซึ่งยังต่ํากวาคาเปาหมาย (คาเปาหมาย รอยละ 60) สวนภาวะอวนพบวามีภาวะอวนเพิ่มขึ้น คือ รอยละ 2.97,
9.60 และ 13.83 ตามลําดับ (คาเปาหมายไมเกินรอยละ 10) ภาวะเตี้ย พบวามีภาวะเตี้ยเพิ่มขึ้น คือ รอยละ
11.87, 13.99 และ 23.38 ตามลําดับ สวนภาวะผอม พบวามีภาวะผอมเพิ่มขึ้น คือ รอยละ 7.06, 8.09 และ
10.27 ตามลําดับ ในปงบประมาณ 2563 ไตรมาสแรก ในภาพรวมจังหวัดพบเด็กปฐมวัยสูงดี สมสวน รอยละ
47.05 อําเภอที่สูงดี สมสวน สูงที่สุด คือ อําเภอทาแพ รอยละ 58.85 และนอยที่สุด คือ อําเภอควนกาหลง
รอยละ 41.94 ภาวะอวนในภาพรวมจังหวัด พบภาวะอวน รอยละ 13.83 อําเภอที่มีภาวะอวนสูงที่สุด คือ
อําเภอเมือง รอยละ 24.66 และนอยที่สุด คือ อําเภอทาแพ รอยละ 7.83 ภาวะในภาพรวมจังหวัดพบภาวะ
เตี้ย รอยละ 35.90 อําเภอที่มีภาวะเตี้ยสูงที่สุด คือ อําเภอเมือง รอยละ 46.30 และนอยที่สุด คือ อําเภอทาแพ
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

Function based

รอยละ 11.18 สวนภาวะผอมในภาพรวมจังหวัดพบภาวะผอม รอยละ 6.26 อําเภอที่มีภาวะผอมสูงที่สุด คือ
อําเภอมะนัง รอยละ 14.45 นอยที่สุด คือ อําเภอทุงหวา รอยละ 7.73
3.1 ขอมูลเชิงคุณภาพ
จากสถานการณ พัฒนาการเด็กปฐมวัย พบวาเด็กที่ มีพัฒนาการสงสั ยล าชา ที่ตองติดตามมากระตุน
ภายใน 30 วัน สวนใหญมีปญหาดานการใชภาษา และกลามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งจากการสอบถามผูรับผิดชอบงาน พบวา
ปจจัยที่อาจทําใหเด็กมีปญหาพัฒนาการเกิดจากการเลี้ยงดู ซึ่งหลังไดรับการกระตุนจะกลับมามีพัฒนาการสมวัย
สวนกลุมเด็กพัฒนาการลาชาจะพบในเด็กที่มีความพิการทางสมอง เด็กดาวน เด็กคลอดกอนกําหนด ซึ่งในคนเดียว
จะมีพัฒนาการลาชาในหลายๆ โดยเฉพาะกลามเนื้อมัดใหญ การใชภาษา จากการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานพบ
ปญหาดานการบริหารจัดการเรื่องเวลากับภาระงานที่รับผิดชอบ เชน ประเมินพัฒนาการ และติดตามกลุมสงสั ย
พัฒนาการลาชาแลวไมไดบันทึกขอมูล และเปนขอสังเกตบางพื้นที่ประเมินพัฒนาการไดรอยเปอรเซ็นตแตไมพบ
เด็กสงสัยพัฒนาการสงสัยลาชา เมื่อเทียบกับพื้นที่ใกลเคียงที่มีบริบทใกลเคียงกัน สวนสถานการณดานโภชนาการ
พบวาเด็กปฐมวัยมีภาวะ อวน เตี้ย และผอมเพิ่มขึ้น
3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ
รอยละเด็กแรกเกิด - 5 ปทั้งหมดตามชวงอายุที่กําหนดมีพัฒนาการสมวัย
3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในการขับเคลื่อน/
ทรัพยากร 4 M)
- กําหนดเปนตัวชี้วัดปฏิบัติราชการระดับอําเภอ
- นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ ป ๒๔๖๓ พรอมคืนขอมูลใหพื้นที่
เปนระยะๆ
- ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ผานคณะกรรมการวางแผน ประเมินผล และคณะกรรมการพัฒนา
เด็กและครอบครัวระดับจังหวัด

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ
Function based

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

ผลลัพธที่ตองการ (Small Success)
ไตรมาสที่ 1
ประเด็น
เกณฑ ผลงาน
-รอยละเด็กแรกเกิด - 5 ปทั้งหมดตาม 85 95.63
ชวงอายุที่กําหนดมีพัฒนาการสมวัย
-รอยละการคัดกรองพัฒนาการ
90 86.75
-รอยละการคัดกรองพบสงสัย
20 20.03
พัฒนาการลาชา
-รอยละพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการ 90 88.62
ติดตาม
-รอยละพัฒนาการลาชาไดรับการ
65 85.71
กระตุนดวย TEDA4I
-รอยละเด็กแรกเกิด – 5 ป สูงดีสมสวน 60 47.05
-รอยละเด็กแรกเกิด – 5 ป มีภาวะอวน 10 19.85
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ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
เกณฑ ผลงาน เกณฑ ผลงาน เกณฑ ผลงาน
85
85
85
90
20

90
20

90
20

90

90

90

65

65

65

60
10

60
10

60
10

4. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ
(Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จากการติดตาม
จากการวิเคราะหขอมูล นิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงานระดับอําเภอและตําบล พบประเด็นความ
เสี่ยง ดังนี้
- การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อนําไปแกปญหา
- การบริหารจัดการเวลากับภาระหนางานที่รับผิดชอบ
- การสื่อสารกับผูปกครอง ใหเห็นความสําคัญในการดูแลกลุมเปาหมาย
5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
- สภาพเศรษฐกิจครอบครัวของกลุมเปาหมาย ทําให
ขาดความตอเนื่องในการกระตุนพัฒนาการ
กลุมเปาหมายที่บาน
- กลุ ม เป า หมายไม อ ยู ใ นพื้ น ที่ ทํ า ให ก ารกระตุ น
พัฒนาการไมตอเนื่อง
-ความเชื่อเดิมๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงดู
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ
- จั ด ระบบติ ด ตามกระตุ น พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย
ที่บาน
- ประสานสงตอเครือขายเพื่อการดูแลตอเนื่อง
- รณรงคการสรางความรู ความเขาใจอยางตอเนื่อง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพการส
ปองงกัเสรินโรค
ภาพ ดการสุขภาพ
มสุขและการจั
ภาพ ปองกัดการสุ
นโรคขและการจั
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Function
รอบที่ 1based
ประจําปงบประมาณ 2563

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563
Function
based

ตารางที่ 28 แสดงรอยละผลการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมป 2561-2563
2561
2562
อําเภอ
เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย
เมือง
12 ,021 6976 58.03 12175 6984 54.07 12,920
ควนโดน
2901 1030 36.19 3004 1181 39.31 3,193
ควนกาหลง
3611 1768 48.96 3700 2443 66.03 3,958
ทาแพ
2815 2432 86.39 2918 1816 62.23 3,134
ละงู
8248 5896 71.48 8264 5024 60.79 8,862
ทุงหวา
2418 2030 83.95 2476 1934 78.11 2,643
มะนัง
1636
718 43.89 1720 1562 90.81 1,838
รวม
33,650 20,807 60.02 34,258 20,544 59.97 36,548

2563
ผลงาน
2,560
1,953
436
1,039
2,344
938
1,079
10,349

รอยละ
19.81
61.17
11.02
33.15
26.45
35.49
58.71
28.32

ตารางที่ 29 แสดงรอยละผลการคัดกรองพลัดตกหกลมป 2561-2563
2561
2562
2563
อําเภอ
เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน
เมือง
12021 6952 57.83 12176
6209 50.99 12,920 2,561
ควนโดน
2901 1042 36.06 3004
1037 35.52 3,193 1,941
ควนกาหลง 3611 1770 49.02 3700
2446 66.11 3,958
422
ทาแพ
2815 2436 86.54 2918
2519 86.37 3,134 1,039
ละงู
8248 3874 71.22 8264
5763 69.74 8,862 3,152
ทุงหวา
2418 2027 83.83 2476
1935 78.15 2,643
926
มะนัง
1636
720 44.01 1720
1561 90.76 1,838 1,076
รวม
33,650 20,865 61.89 34,258 21,500 62.76 36,548 11,117

รอยละ
19.82
60.78
10.66
33.15
35.57
35.04
58.54
30.42

แหลงขอมูล HDC ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

แหลงขอมูล HDC ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ
Function based

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
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ตารางที่ 30 แสดงรอยละของตําบลที่เขารวมโครงการระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว(Long
Term Care) ป 2562
ป 2562
อําเภอ
เปาหมาย
ผลงาน
รอยละ
เมืองสตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
3
3
100
ทาแพ
4
3
75
ละงู
6
4
66.66
ทุงหวา
5
4
80
มะนัง
2
2
100
รวม
36
26
72.22
ขอมูล ณ 7 พฤษภาคม 2562

จากตาราง พบวารอยละของตําบลเขารวมโครงการที่มีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาว(Long Term Care) จังหวัดสตูล มี 36 ตําบล เขารวม 26 ตําบล คิดเปนรอยละ 72.22 อําเภอที่มีตําบล
เขารวมรอยเปอรเซ็นต ไดแก อําเภอมะนัง และอําเภอควนกาหลง และอําเภอทุงหวา รอยละ 80 สวนอําเภอ
ที่มีตําบลเขารวมนอยที่สุดไดอําเภอเมือง รอยละ 58.33
การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน(ADL) ของผูสูงอายุ
ตารางที่ 31 ข อมู ล ประชากรผู สูงอายุ ที่ผานการประเมิน/คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวัน แยกรายอําเภอ ปงบประมาณ 2563
ผูสูงอายุ
กลุม1
กลุม2
กลุม3
อําเภอ
ทั้งหมด คัดกรอง ADL รอยละ ติดสังคม รอยละ ติดบาน รอยละ ติดเตียง รอยละ
เมือง
12,917
4,306
33.34 4,135 32.01 146 0.32 25 0.00
ควนโดน
3,192
2,494
78.13 2,452 79.94
34 1.06
8
0.00
ควนกาหลง 3,958
1,106
27.94 1,083 27.36
15 0.37
8
0.00
ทาแพ
3,128
1,081
34.56 1,062 33.95
13 0.41
6
0.00
ละงู
8,864
4,029
45.45 3,966 44.74
43 0.48 20 0.22
ทุงหวา
2,638
1,646
62.40 1,601 60.69
37 1.40
8
0.30
มะนัง
1,838
1,123
62.10 1,071 58.26
46 2.50
6
0.33
รวม
36,535 15,785
43.21 15,370 42.07 334 0.91 81 0.22
แหลงมูลจาก HDC ณ วันที่ 31 มค 63
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

งเสริ
มสุขและการจั
ภาพ ปองกั
นโรคขภาพ
และการจัดการสุขภาพ
คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพการส
ปองกั
นโรค
ดการสุ
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รอบทีbased
่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
Function

Function
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563based

จากตารางที่ 31 ผูสูงอายุท่ีผานการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวัน (ADL) จํานวนทั้งหมด 15,785 คน จากจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด 36,535 คน (คัดกรองรอยละ
43.21) พบวา เปนกลุมที่ 1
( ชวยเหลือตัวเองไดและ/หรือ ชวยเหลือผูอื่น ชุมชน และสังคมได)(รอยละ
42.07 ) มากที่สุด อําเภอควนโดน(รอยละ 78.13) นอยที่สุด อําเภอควนกาหลง(รอยละ 27.94) กลุมที่๒
(ชวยเหลือตัวเองและดูแลตนเองไดบาง)(รอยละ 0.91) มากทีสุดอําเภอมะนัง(รอยละ 2.50) นอยที่สุดอําเภอ
เมือง(รอยละ0.32) กลุมที่๓(ชวยเหลือตัวเองไมได) (รอยละ 0.22) มากที่สุดอําเภอมะนัง(รอยละ 0.33)
นอยที่สุดอําเภอควนโดน อําเภอเมือง อําเภอควนกาหลง และอําเภอทาแพ (รอยละ 0.00)
3.5 วิเคราะหผลการดําเนินงาน
เป า หมายที่ สํ า คั ญ ในการดู แลผูสูงอายุ คือ ผูสูงอายุที่ป ราศจากโรค (Healthy Ageing) เขาถึง
บริการสงเสริมปองกัน การคัดกรอง การประเมินสุขภาพ เพื่อแบงกลุมผูสูงอายุสําหรับการดูแลใหตรงตาม
สภาพปญหา ซึ่งในไตรมาสแรก พบวาผลการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและภาวะพลัดตกหกลม รอยละ 28.32
และ 30.42 ฉะนั้นจะตองเรงรัดการดําเนินการคัดกรองในไตรมาสตอไป
- Bright Spot ไดแก อําเภอควนโดน อําเภอมะนัง
- Blind Spot ไดแก อําเภอเมือง อําเภอควนกาหลง
4. สรุปผลลัพธตาม Small Success
ระยะเวลา
เปาหมาย
3 เดือน -ประเมิน /คัดกรอง ผส. วางแผนบริการ
-พัฒนาระบบการขอมูล/รายงาน
6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

ผลงาน
-ประเมิน /คัดกรอง ผส. รอยละ 30.42
-จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ในชมรม
ผูสูงอายุ

-ประเมิน /คัดกรอง ผส. วางแผนบริการ
-จัดบริการ ใหการดูแลตามสภาพปญหา
-รายงาน
-ประเมิน/คัดกรอง ผส. วางแผนบริการ
-จัดบริการ ใหการดูแลตามสภาพปญหา
-รายงาน
-จัดบริการ ใหการดูแลตามสภาพปญหา

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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5. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ
ผูสูงอายุเปนกลุมที่มีความแตกตางจากกลุมอายุอื่น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและ
สรีรวิทยา ซึ่งทําใหการเขาถึงบริการมีความยากลําบาก ประกอบกับบุคลากรผูรับผิดชอบมีภาระงานมากทํา
ใหการจัดบริการตางๆ ไดไมครอบคลุมครบถวน โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ซึ่งตองวินิจฉัย และ
ดูแลรักษาที่เปนเฉพาะทาง
6.ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
-แนวทางการดําเนินงานไมชัดเจน
-ควรมีการชี้แจงนโยบาย ใหชัดเจน
-แบบคัดกรอง /ประเมิน ผูสูงอายุ มีความละเอียดตองใช -วางแผนพัฒนาระบบใหรองรับนโยบาย
เวลา และบุคลากรมาก
-ผูสูงอายุที่คัดกรอง ประเมินแลวพบวาเสี่ยง ตองสงตอ
เขารวมกับคลินิกอื่นๆ ทําใหไดรับบริการไมเหมาะสม
-ขาดบุคลากรเฉพาะทางดานผูสูงอายุ
7.ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย
ควรกําหนดแนวทางปฏิบัติใหชัดเจน และวางระบบบริการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสอดคลอง
กับนโยบาย

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
รอบที่ 1 ประจําปงFunctional
บประมาณ 2563
based

ลดแออัด ลดรอคอย .
1. ประเด็นการตรวจราชการ : ลดแออัด ลดรอคอย
ตัวชี้วัด รอยละ 40 ของประชาชนในอําเภอที่เปนที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวหรือ
แพทยที่ผานการอบรมและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลดวยหลักเวชศาสตรครอบครัว)
1. เปดหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ของจังหวัดเพื่อดูแลประชาชน 40 %
ของประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ
2. พัฒนาศักยภาพแพทยอื่นตามประกาศใหแพทยอื่นสามารถ ดําเนินการในหนวยบริการปฐมภูมิตาม
พรบ.
2. สถานการณ
ตามพระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนด กลไกการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิที่
มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ ดูแลประชาชนในสัดสวนที่เหมาะสม รวมทั้ง
กําหนดหลักเกณฑการดําเนินการเพื่อใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ มีความเปนธรรม
มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน
“บริการสุขภาพปฐมภูม”ิ หมายความวา บริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่มุงหมาย ดูแล
สุ ขภาพของบุคคลในเขตพื้นที่รับผิดชอบในลักษณะองครวม ตั้งแตแรก ตอเนื่อง และผสมผสาน ครอบคลุมทั้งการ
สงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรคการรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ
โดยหนวยบริ การปฐมภูมิหรือเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิที่ประกอบดวยแพทยเวชศาสตรครอบครัวและคณะ ผู
ใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งเชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชน และบริการทางการแพทยและสาธารณสุขระดับ
ทุติยภูมิและตติยภูมิ
“ระบบสุ ขภาพปฐมภู มิ ” หมายความว า กลไกและกระบวนการในการประสานความรวมมื อ เพื่ อ
จัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน รวมทั้งการสงตอผูรับบริการและการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยบริการทั้งระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
และตติยภูมิ
กระทรวงสาธารณสุข จึงไดมีการเปาหมายใหประชาชนทุกครัวเรือนมีหมอประจําตัว รวมใหการดูแล
ประชาชนในเขตรับผิ ดชอบตาม Catchment Area ดวยระบบการแพทยปฐมภูมิ ซึ่งเปนการรวมกลุ มของ
หนวยบริการปฐมภูมิใหเปนเครือขายสหวิชาชีพในการดูแลประชาชน จึงใหมีการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ
รับผิดชอบดูแลประชาชน ตามเปาหมาย 40% ไปทํางานปฐมภูมิ โดยใหรวมกับ คณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ
(ทีมหมอครอบครัว) วิเคราะหกลุม ประชากรและวางแผนการดูแลสุขภาพประชาชนที่รับผิดชอบ (ทํางานได
กอนโดยยังไมตองอบรมระยะสั้น)

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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จังหวัดสตูล จังหวัดสตูล มี 7 อําเภอ มีโรงพยาบาลทั่วไป 1 แหง โรงพยาบาลชุมชน 6 แหง มีหนวย
บริ การปฐมภู มิ จํ า นวน 3 ที ม และเครื อขายหนว ยบริการปฐมภูมิ จํานวน 14 ทีม รวมทั้งสิ้น 17 ทีม ขึ้น
ทะเบียนป 59-62 กระจายอยูทุกอําเภอของจังหวัดสตูล ครอบคลุมประชากร 187,588 คน คิดเปนรอยละ
59.78
3. ขอมูลการวิเคราะห (ระบุรายการที่จําเปน สําหรับการติดตามที่จําเปนในแตละประเด็น)
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ในเขตอําเภอเมืองเปนที่ตั้งของโรงพยาบาลสตูล ซึ่งเปนโรงพยาบาลทั่วไป มีประชากรทั้งหมด 119,374
คน มีการจัดทําแผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ระยะ 10 ป ทั้งหมด 10
หนวยบริการ โดยแบงตามสภาพทางภูมิศาสตร และตามบริบทของพื้นที่ ปจจุบันเปดใหบริการแลวจํานวน 3
หนวยบริการ และมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวใหบริการทั้ง 3 หนวยบริการ ครอบคลุมประชากร 33,726 คน
คิดเปนรอยละ 28.25
ตารางที่ 32 แสดงแผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ เพื่อลดความแออัด
ลดการรอคอย เขตที่เปนที่ตั้งของ รพศ./รพท.
ลําดับที่

ประเภท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หนวยบริการปฐมภูมิ
หนวยบริการปฐมภูมิ
เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ชื่อหนวยบริการ
ศูนยสุขภาพชุมชนพิมาน
ศูนยสุขภาพชุมชนศรีพิมาน
รพ สต ฉลุง
รพ สต บานควน2
รพ.สต.เจะบิลัง
รพ.สต.ควนขัน
รพ.สต.คลองขุด สาขา
รพ.สต.ตํามะลัง
รพ.สต.บานใหม
รพ.สต.คลองขุด

จํานวน
ป พ.ศ.
ประชากร(คน) เปดใหบริการ
10,461
2560
7,695
2560
15,570
2560
13,687
2564
12,245
2564
11,905
2565
6,177
2565
12,129
2566
11,684
2567
17,776
2567
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รอบที่ 1based
ประจําปงบประมาณ 2563
Functional

ตารางที่ 33 แสดงหนวยบริการปฐมภูมิ ที่ขึ้นทะเบียน และมีแพทยเวชศาสตรครอบครัว หรือแพทยที่ผานการ
อบรมใหบริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลดวยหลักเวชศาสตรครอบครัว ตั้งแตป 2560 – 2562 เพื่อลด
ความแออัด ลดการรอคอย ในเขตที่เปนที่ตั้งของ รพศ./รพท.
จํานวน
ป พ.ศ.
หมาย
ชื่อหนวยบริการ
ชื่อแพทย / วุฒิ
ประชากร (คน) เปดใหบริการ
เหตุ
ศูนยสุขภาพชุมชนพิมาน
ศูนยสุขภาพชุมชนศรีพิมาน
รพ สต ฉลุง
รวมประชากรเขตเมือง

10,461
7,695
15,570
33,726 (28.25%)

2560
2560
2560

นพ ธวัชชัย โรจนศิริกูลกิจ
พญ สุภาวรรณ ตันติหาชัย
พญ ดาริน ธนปญญาบูรณ

4. การดําเนินงาน / ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ
1. ไดมีการวางแผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ระยะ 10 ป
ทั้งหมดมี 12 หนวยบริการ โดยแบงตามสภาพทางภูมิศาสตร และตามบริบทของพื้นที่
2. มีการวางแผนที่จะเปดสถาบันฯฝกอบรมแพทยเวชศาสตรครอบครัวเครือขายโรงพยาบาลสตูล ซึ่ง
ขณะนี้อยูระหวางสงหลั กสูตรการฝ กอบรมแพทยประจําบ านสาขาเวชศาสตรครอบครัว เครือขายสถาบั น
ฝกอบรม โรงพยาบาลสตูล ไปยังราชวิทยาลัยแพทยเวชเวชศาสตรครอบครัว แหงประเทศไทย
3. สนั บ สนุ น ให แ พทย อ่ื น สมั ค รเข า รั บ การอบรม หลั ก สู ต รเวชศาสตร ค รอบครั ว ระยะสั้ น เพื่ อ
ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบในหนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ป 2563 สงแพทยเขา
อบรม จํานวน 2 คน
5. สรุปประเด็นสําคัญ ที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมป ระสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม
-. ความพรอมดานบุคลากร แพทยสมัครใจไปเรียน หรืออบรมระยะสั้นมีนอยมาก
6. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
- ขาดแคลนแพทยเวชศาสตรครอบครัว (FM)
หรือแพทยที่ผานการอบรมดานเวชศาสตร
ครอบครัว (ระยะสั้น)

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ
- ผูบริหารสูงสุด สรางแรงจูงใจใหแพทยทั่วไป อยากเรียน
FM
- พัฒนาทีมสหสาขาวิชาชีพใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย / ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย
- เสนอเปนนโยบายโรงพยาบาล ในการสงแพทย ไปอบรมเวชศาสตร ครอบครัวระยะสั้นเพิ่ มเพื่ อให
ครอบคลุมประชากร รอยละ 40
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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อําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ .
1.ประเด็นตรวจราชการ
รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
2.สถานการณ
จั งหวั ดสตู ล ได ดํา เนิ น การขั บ เคลื่อนการพัฒ นาคุณภาพชีวิตระดับ อําเภอ (พชอ.) ในทุกอําเภอ
จํานวน 7 อําเภอ ตามแนวทางการบูรณาการเปาหมาย ทิศทางและยุทธศาสตรรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยางเปนองครวม เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยมีพื้นที่เปนฐานและ
ประชาชนเปนศูนยกลาง มีความเปนเจาของและภาวะการนํารวมกัน โดยบูรณาการและประสานความรวมมือ
ในการนําไปสูการสรางเสริมใหบุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป
3.ขอมูลการวิเคราะห
ขอมูลผลการดําเนินงานที่ผานมา
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ครบทั้ง 7 อําเภอ ผลงาน
รอยละ 100
- ดําเนินการประชุมจัดทําแผนการดําเนินการและคัดเลือกประเด็นปญหาที่สําคัญตามบริบทพื้นที่ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาดําเนินการพัฒนาหรือแกไขปญหาอยางนอย 2 ประเด็น ครบทั้ง 7 อําเภอ
- มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนินงาน พชอ.ระดับจังหวัดสตูล ณ หองประชุมแกวโกเมน
รพ.สตูล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 โดยมีการนําเสนอผลการดําเนินงานฯ ทั้ง7 อําเภอ มีทีม พชอ.ตนแบบละงู
อําเภอละงู จังหวัดสตูลและตัวแทนเครือขาย พชอ. จากสวนนายดํา จังหวัดชุมพร รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ
- ป 2562 มีอําเภอมะนังเปนอําเภอตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเขตสุขภาพที่12
- มีแผนการเยี่ยมเสริมพลัง โดย ศสม.ยะลารวม สสจ.สตูล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ตําบลน้ํา
ผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล ในประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม(ขยะ) และวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ตําบลทุงหวา
อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล และ วันที่ 29-30 พ.ค.2562 อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดย สสจ.สตูล
- มีการดําเนินการบริหารจัดการสรางกลไก และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการบูรณาการและมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนครบทุกอําเภอ

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
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Functional based
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

Functional based

แสดงผลการดําเนินงาน (ขอมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ)
3.1 แสดงขอมูลเชิงปริมาณ
ตารางที่ 34 รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพป 2561-2562
2561
2562
2563(ไตรมาสที่ 1)
อําเภอ
เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ
เมือง
1
1
100
1
1
100
1
1
100
ละงู
1
1
100
1
1
100
1
1
100
ควนกาหลง
1
1
100
1
1
100
1
1
100
ทาแพ
1
1
100
1
1
100
1
1
100
ทุงหวา
1
1
100
1
1
100
1
1
100
ควนโดน
1
1
100
1
1
100
1
1
100
มะนัง
1
1
100
1
1
100
1
1
100
รวม
7
7
100
7
7
100
7
7
100
ขอมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2563
3.2 การบริหารจัดการ
สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.) ใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอละ 10,000 บาท โดยกําหนดให
เบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2
(Small Success)
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

1.มีการประชุม ทบทวน

- มีคณะทํางานวางแผน

-มีการเยี่ยมเสริมพลัง

อําเภอมีการ

คัดเลือกประเด็นที่สําคัญ

กําหนดแนวทางในการ

และประเมินผลการ

ดําเนินการพัฒนา

ตามบริบทในพื้นที่ที่

ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา ดําเนินการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ คุณภาพชีวิตตามที่พื้นที่

คุณภาพชีวิต ตาม

ชีวิตมาดําเนินการพัฒนา

แนวทาง UCCARE โดย ประเมินคุณภาพการ

กําหนด

ผานเกณฑการ

หรือแกไขปญหา อยางนอย -มีการบริหารจัดการทรัพยากร ผูเยี่ยมระดับจังหวัดและ พัฒนาคุณภาพชีวิต
2 ประเด็น

ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใน เขต

รอยละ 70

การขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
Functional based

(Small Success)(ตอ)
รอบ 3 เดือน

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน
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รอบ 12 เดือน

2.พื้นที่ประเมินตนเอง
พรอมรายงานผลการ
ประเมิน เพื่อวางแผนพัฒนา
รวมกับจังหวัด
ผลการดําเนินงาน ป 2563
- มีการดําเนินการประชุม ทบทวนประเด็นที่สําคัญตามบริบทพื้นที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต มาดําเนินการพัฒนาหรือแกไขปญหาอยางนอย 2 ประเด็น ทุกอําเภอ
- พื้นที่มีการประเมินตนเองแนวทาง UCCARE
- มีรายงานผลการประเมิน ตนเองแนวทาง UCCARE ครบทั้ง 7 อําเภอ ดังรายละเอียด
ตารางที่ 35 ผลการประเมินตนเอง UCCARE
ผลการประชุม
ผลการประเมิน
ประเด็นปญหา
คณะกรรมการ/อนุกรรมการฯ UCCARE
เมือง
1
4
1.รณรงคลด ละ เลิก บุหรี่
2.อาหารปลอดภัย
ควนโดน
3
4
1.สิ่งแวดลอม ขยะ โฟม 2.บุหรี่
ควนกาหลง
1
5
1.อาหารปลอดภัย
2.ครอบครัวอบอุนชุมชน นาอยู
ทาแพ
2
4
1.ผูสูงอายุและผูปวยติดเตียง
2.การจัดการขยะ
ละงู
3
5
1.ไขเลือดออก
2.อุบัติเหตุจราจร
3.โรคความดัน เบาหวาน
4.คุมครองผูบริโภค
ทุงหวา
1
5
1.ขยะและสิ่งแวดลอม
2.อาหารปลอดภัย
3.สุขภาวะเด็กปฐมวัย
มะนัง
1
4
1.อาหารปลอดภัย
2.กลุมเปราะบาง
3.สุนัขจรจัด
อําเภอ

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

มีแผนการขับเคลื่อน
ประเด็นปญหา
มี
มี
มี
มี
มี

มี

มี

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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Functional
รอบที่ 1based
ประจําปงบประมาณ 2563

รอบที่ 1 ประจําปงFunctional
บประมาณ 2563
based

มาตรการแผนงาน ปงบประมาณ 2563
- กําหนดเปนตัวชี้วัด PA คปสอ. และใหมีนําเสนอผลการดําเนินงานใหผูบริหารรับทราบทุกเดือน และ

มีการติดตามนิเทศระดับ คปสอ.ปละ 2 ครั้ง
- ผูบริหารใหความสําคัญและมีนโยบายที่ชัดเจน โดยทานผูวาราชการมีนโยบายใหมีการนําเสนอผล
การดําเนินงานในการประชุมประจําเดือนหัวหนาสวนราชการ ทุกเดือน
4.สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ
5.ขอเสนอแนะ
ควรมีทีมเยี่ยมเสริมพลังและประเมินการดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทาง UCCARE โดย
ทีมประเมินตองมาจากระดับเขตหรือระดับประเทศ
6.ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย 7.นวัตกรรมที่เปนแบบอยาง -

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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Functional based

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
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ตัวชี้วัด รอยละของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
ระดับ 5 ดาว รอยละ 75
1.ประเด็นการตรวจราชการ
รอยละของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 5
ดาว 5 ดี
สถานการณ
กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบายการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับใหไดมาตรฐาน
โดยยกระดับสถานีอนามัยทุกแหงเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในป พ.ศ. 2560 ไดเริ่ม
พัฒนาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิ โดยมีเปาหมายคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ผานเกณฑการ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ทุกแหงภายในป 2564 จังหวัดสตูล ไดตระหนักถึงความสําคัญ
และประโยชนของโครงการนี้จึงไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ รพ.สต. ติดดาว มาตั้งแต 2560 โดยมี
เปาหมาย รพ.สต.ทั้งหมด จํานวน 55 แหง ป 2560 รพ.สต.ผานเกณฑ 5 ดาว จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ
1.82 ป 2561 รพ.สต.ผานเกณฑ 5 ดาว (รวมสะสม) จํานวน 20 แหง คิดเปนรอยละ 36.36 ป 2562 รพ.สต.
ผานเกณฑ 5 ดาว (รวมสะสม) จํานวน 45 แหง คิดเปนรอยละ 81.82 ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 36 แสดงรอยละรพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จ.สตูล ตั้งแต ป พ.ศ.2560-2562
ผานเกณฑ 5 ดาว
หนวยงาน เปาหมาย(แหง)

ป 2560

ป 2561

ป 2562

เปาหมาย/ผาน รอยละ เปาหมาย/ผาน รอยละ เปาหมาย/ผาน รอยละ
รพ.สต.

55

55/1

1.82

54/19

35.19

35/25

71.43

รวม/สะสม

55

1

1.82

20

36.36

45

81.82

โดยในปงบประมาณ 2562 มี รพ.สต.ผานเกณฑการประเมิน รพ.สต.ติดดาว (5ดาว 5 ดี) จํานวน 45
แหง (รวมสะสม) รายละเอียดดังนี้
-ผานเกณฑการประเมิน 5 ดาว จํานวน 45 แหง คิดเปนรอยละ 81.82 (รวมผลงานสะสมจากป
2560-2562)
-ผานเกณฑการประเมิน 4 ดาว จํานวน 4 แหง คิดเปนรอยละ 7.28
-ผานเกณฑการประเมิน 3 ดาว จํานวน 6 แหง คิดเปนรอยละ 10.9 รายละเอียดดังตารางที่ 1.2

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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รอบทีbased
่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
Functional

Functional
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563 based

ตารางที่ 37 แสดงจํานวน รพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จ.สตูล ในป 2562
จํานวน

หนวยงาน

ผาน 5 ดาว

ผาน 4 ดาว

ผาน 3 ดาว

ทั้งหมด

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

รพ.สต.

55

45

81.82

4

7.28

6

10.9

รวม

55

45

81.82

4

7.28

6

10.9

2. ขอมูลประกอบการวิเคราะหผลการดําเนินงาน ป 2562 ดังนี้
ตารางที่ 38 ขอมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะหตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)
1.หัวขอ

ขอมูลเชิงคุณภาพ

1.ระบบบริการ
(Service delivery)

รพ.สต.ทั้ ง 55 แห ง จั ด ระบบการให บ ริ ก ารหลั ก ครบทั้ ง 5 คลิ นิ ก
ครอบคลุมกลุมเปาหมาย 5 กลุมวัย ประกอบดวย คลินิก ANC WCC
ER OPD NCD และจัดคลินิกบริการแพทยแผนไทย ทันตกรรม ใน รพ.
สต.ขนาดใหญ และขนาดกลางบาง รพ.สต.
2.กําลังคนดานสุขภาพ (Health อัตราเฉลี่ยมีบุคลากรใน รพ.สต. จํานวน 3-7 คน ขั้นต่ํา 3 คน สูงสุด
workforce)
10 คน มีพยาบาลวิชาชีพ และจนท.บันทึกขอมูล ครบทุก รพ.สต. ขาด
แคลนบุคลากรสาขาแพทยแผนไทย และทันตาภิบาล
3.ระบบขอมูลขาวสาร/ระบบ
ทุกรพ.สต.ใชระบบโปรแกรม JHCIS บันทึกขอมูลระบบสารสนเทศ
สารสนเทศดานสุขภาพ (Health ดานสุขภาพ มีเครือขายอินเตอรครอบคลุมทุกแหง สวนใหญมีเครื่อง
คอมพิวเตอรใชในการทํางานเพียงพอ
information system)
4 เทคโนโลยีทางการแพทย / การ มีเครื่องมือ และอุปกรณระบบสนับสนุนทางหองปฏิบัติการ ยาและ
เขาถึงยาและเวชภัณฑที่จําเปน
เวชภั ณ ฑ ที่ จํ า เป น เพี ย งพอ ส ว นใหญ มี ห อ งจั ด เก็ บ ที่ ผ า นเกณฑ
(Access to essential medicine) มาตรฐาน มีเครื่องมือทันตกรรมใหบริการในคลีนิก รพ.สต.ขนาดใหญ
5 คาใชจายดานสุขภาพ/ กลไกการ สถานะทางการเงินการคลังของ รพ.สต.ไดรับงบจัดสรรจาก รพ.แม
คลังดานสุขภาพ (Financing)
ข า ยส ว นใหญ มี เ งิ น บํ า รุ ง เพี ย งพอในการบริ ห ารจั ด การ ค า
สาธารณูปโภค คาเวรจนท. มีการวางแผนการใชงบประมาณ และขอ
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาสุขภาพของ
พื้นที่จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.
6 ภาวะผูนํา ธรรมมาภิบาล
รพ.สต.ทุกแหงมีการจัดทําแผนปฏิบัติการสอดคลองกับแผนการ
(Leadership)
ดําเนินงานประจําป ของ คปสอ. มีการดําเนินงานแกไขปญหา จัด
คลีนิกการใหบริการโดยใหความสําคัญกับประชากรในพื้นที่เปนหลัก

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
Functional based

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
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ตารางที่ 39 ขอมูลเชิงปริมาณ รอยละของ รพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
ตัวชี้วัด
-รอยละของ รพ.สต.ที่

เกณฑ
รอยละ 75 (สะสม)

ผานเกณฑการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
ระดับ 5 ดาว

อําเภอ
เมืองสตูล
ละงู
ควนกาหลง
ทุงหวา
ทาแพ
ควนโดน
มะนัง
รวม

ปงบประมาณ 2563
เปาหมาย ผลงานสะสม
18
8
10
10
7
7
7
7
5
5
4
4
4
4
55
45

รอยละ
44.45
100
100
100
100
100
100
81.82

ขอมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63
จังหวัดสตูลมีเปาหมาย รพ.สต.ทั้งหมด จํานวน 55 แหง ป 2560-2562 มี รพ.สต.ผานการประเมิน
เกณฑการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 5 ดี) สะสมรวมจํานวน 45 แหง คิดเปนรอยละ 81.82 ไมผาน
เกณฑการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว จํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ 18.18 โดยมีอําเภอที่ผานการพัฒนา
เกณฑคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว รอยละ 100 จํานวน 6 อําเภอ คือ ละงู ควนกาหลง ทุงหวา ทาแพ ควนโดน
และมะนัง สําหรับอําเภอเมืองสตูล มีจํานวน รพ.สต.รวม 18 แหง ผานการประเมินเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต.ติดดาว จํานวน 8 แหง คิดเปนรอยละ 44.45 ทั้งนี้ รพ.สต.ในพื้นที่เขตอําเภอเมืองสตูลไมผานเกณฑ
การพัฒนาฯ อีกจํานวน 10 แหง เนื่องจากสวนใหญเปน รพ.สต.ตั้งอยูในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่เกาะ) จํานวน 6 แหง
การเดินทางไป-กลับ ตองใชเรือหางยาวโดยสารขามฟาก หรือเรือเฟอรี่/สปดโบท (รพ.สต.เกาะหลีเปะ) ระหวาง
พื้นที่บนบกกับทะเล ในจํานวน 6 แหง อยูระหวางการกอสราง รพ.สต.หลังใหมทดแทนอาคารหลังเดิม 2 แหง
คือ รพ.สต.ปูยู และรพ.สต.ตันหยงกลิง ซึ่งยายที่ทําการมาใหบริการอยูในอาคารชั่วคราว ทําใหไมเอื้อตอการ
ใหบริการตามเกณฑมาตรฐานมากนัก
ในป งบประมาณ 2563 จั งหวัดสตูล มีเปาหมายการดํ าเนิน งานใหผา นตัว ชี้วั ด พัฒ นาคุ ณ ภาพ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลใหผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว ใหครบ
รอยละ 100 โดยมีแผนการออกประเมิน รพ.สต.ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง 10 แหง และ REACCREDITATION
อําเภอมะนัง รพ.สต.1 แหง (สอน.) ขณะนี้อยูระหวางการออกตรวจประเมิน และรวบรวมผลการประเมิน ซึ่งจะ
ดําเนินการแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2563 รายละเอียดดังตารางที่ 2.1 และตารางที่ 2.2 ตามลําดับ

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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รอบที่ 1 ประจําปงFunctional
บประมาณ 2563based

รอบที่ 1based
ประจําปงบประมาณ 2563
Functional

ตารางที่ 40 แสดงรอยละผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับ คปสอ. แปลผลระดับการผานเกณฑ
ตามระดับ 5 ดาว ป 2562 (แยกรายแตละอําเภอ) ดังนี้
รพ.สต. ผาน 5 ดาว
อําเภอ
ทั้งหมด
เปาหมายประเมิน (แหง)
เปาหมาย
รอยละ
มกราคม-มีนาคม 2563
อ.เมืองสตูล
18
8
44.45
10
อ.ละงู

10

10

100

0

อ.ควนกาหลง

7

7

100

0

อ.ทุงหวา

7

7

100

0

อ.ทาแพ

5

5

100

0

อ.ควนโดน

4

4

100

0

อ.มะนัง

4

4

100

55

45

81.82

รวม

1

(REACCREDITATION สอน.)

11

(ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562)
ตารางที่ 41 แผนการออกประเมิน รพ.สต.ติดดาว ประจําป 2563
วันที่
13 มค.63
16 มค.63
17 มค.63
20 มค.63
21 มค.63
21 มค.63
22-23 มค.63
28 มค.63
28 มค.63
29 มค.63
30 มค.63
11 กพ.63

รพ.สต.

อําเภอ

รพ.สต.คลองขุด (สาขา)
รพ.สต.ตันหยงโป
รพ.สต.คลองขุด
รพ.สต.ตํามะลัง
รพ.สต.เกาะยาว
รพ.สต.ปาเตะ
รพ.สต.เกาะหลีเปะ
รพ.สต.เกาะสาหราย
รพ.สต.ตันหยงกลิง
รพ.สต.ปูยู
รพ.สต.ปาเตะ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ (สอน.)

อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.มะนัง

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ทีม
ประเมิน
(ทีม A)
(ทีม B)
(ทีม B)
(ทีม A)
(ทีม A)
(ทีม B)
(ทีม A)
(ทีม A)
(ทีม B)
(ทีม B)
(ทีม B)
(ทีม A)

หมายเหตุ

REACCRDITATION

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
Functional based

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

3.ปญหาอุปสรรค5.ปญหาอุปสรรค /ขอเสนอแนะ

63

ในปงบประมาณ 2562 เนื่องจากมีขอจํากัดดานงบประมาณ ทําใหการดําเนินงานการพัฒนาเกณฑ
คุณภาพ รพ.สต. ไมเปนไปตามแผนที่วางไวตามระยะเวลาที่กําหนด
4.สรุ ปประเด็ นสํ าคั ญที่ เป นความเสี่ ยงต อการทํ าให การขั บเคลื่ อนนโยบายหรื อการดํ าเนิ นงานไม ประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม
4.1 ประเด็น รพ.สต.ตั้งอยูในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่เกาะ)
4.2 ขอจํากัดดานงบประมาณ และความลาชา
4.3 ขาดแคลนบุคลากรสาขาทันตภิบาล/แพทยแผนไทยที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต.
5.ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการ

ขอเสนอแนะ

สิ่งที่ผูตรวจราชการรับไป

ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค

ที่ใหตอหนวยรับตรวจ

ประสานหรือดําเนินการตอ

ประเด็น รพ.สต.ตั้งอยูในพื้นที่พิเศษ

ควรมีการปรับเกณฑการ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพ รพ.
(พื้นที่เกาะ)
สต.ติดดาวในพื้นที่พิเศษ (เกาะ)
ตามบริบทของพื้นที่
ขอจํากัดดานงบประมาณและความ
ควรมีการจัดสรรงบประมาณ
การดําเนินงานจากระดับเขต/
ลาชา
สวนกลาง
ขาดแคลนบุคลากรสาขาทันตภิบาล/ ควรมีการผลิตบุคลากรสาขา
แพทยแผนไทยที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. ทันตภิบาล/แพทยแผนไทย
เพิ่มเติม

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
Functionรอบที
based

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
Function
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563 based

อสม. หมอประจําบาน .
ตัวชี้วัด.18) รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายที่ไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบาน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี (รอยละ 70)
1. สถานการณ
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายดานสาธารณสุขในการพัฒนาและยกระดับความรูอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) ใหเปนหมอประจําบาน ควบคูกับการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย พรอมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผานการพัฒนาระบบการแพทยทางไกลควบคูไปกับการ
เพิ่มบทบาทของ อสม. เพื่อลดโรคและปญหาสุขภาพ สงเสริมใหประชาชนพึ่งตนเองได และสามารถลดความ
แออัดของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาลไดจังหวัดสตูลมีอสม.ทั้งหมด 5,085 คนมีประธานหมูบ าน
จํานวน 297 คน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการโดยงานสุขภาพ
ภาคประชาชน จึงไดจัดทําแผนการการยกระดับ อสม. เปน อสม. หมอประจําบาน ตามหลักสูตรของกรม
สนับสนุนที่กําหนด จํานวน 6 วิชา ระยะเวลา18 ชั่วโมง เปนเวลา3วัน โดยเบงเปนจํานวน 4 รุน
2. วิเคราะห (ระบุรายการที่จําเปน สําหรับการติดตามที่จําเปนในแตละประเด็น)
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. มีหลักสูตรการพัฒนา อสม. หมอประจําบาน
1) มีการนําหลักสูตร อสม.หมอประจําบานจากสวนกลางมาจัดทําแผนการอบรมและประเมินผล
ในระดับจังหวัดและ กําหนดวันจัดอบรบใน 7 อําเภอจํานวน 4รุน ๆละ3 วันและ จัดทําชองทางเขาถึงสือและ
คูมือ อสม.หมอประจําบาน เพื่อทบทวนองคความรูใหแกทีมพี่เลี้ยงและ อสม.หมอประจําบานจังหวัดสตูล ทาง
http://ssj.stno.moph.go.th/wordpress/?page_id=138
2) จั ด ทํ า แบบประเมิ น ก อ นการอบรมผ า น ทางGoogle from .https://docs.google.com
/forms/d/1lxmJoIlGb2mTQsGX6tCtALKTFDf23aQV1JyUR2JJ_-8/edit
3) จั ด ทํ า แบบประเมิ น ก อ นการอบรมผ า น ทางGoogle from .https://docs.google.com
/forms/d/1Ghw5w15oak5qKwDRrTkRSebw21vzKvT61SaYB-5yuuA/edit
2. มีการชี้แจงแนวทางสูการปฏิบัติ
มีการแจงแนวทางการดําเนินกิจกรรม อสม หมอประจําบาน ใหกับระดับอําเภอ โดยทําหนังสือ
แจงพื้นที่
1) บันทึกขอความที่สต 0032/ว.1518 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจงแนวทางการ
ดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและงานสุขศึกษาจังหวัดสตูลปงบประมาณ 2563
2)บันทึกขอความที่สต 0032/ว.1519 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่องแจงแผนการอบรม.
หมอประจําบาน จังหวัดสตูลปงบประมาณ 2562
3) บันทึกขอความที่สต 0032/ว.1566 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่องขอเชิญเขาอบรมกิจกรรม
โครงการยกระดับ อสม.หมอประจําบาน
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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14 -16 ม.ค.63 เมือง

81

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ทุงหวา

ละงู

ทาแพ

เมือง

1 18) รอยละของ 297 297 เปาหมาย 297
ผูปวย
ผลงาน 123
กลุมเปาหมายที่
รอยละ/ 41.41
ไดรับการดูแล
อัตรา
จาก อสม. หมอ
ประจําบาน มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
(รอยละ 70)
(อบรม อสม.
หมอประจํา
บาน จํานวน)

ควนกาหลง

แสดงผลการดําเนินงาน (ขอมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ)
ตารางที่ 43 รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายที่ไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบาน
Base
อําเภอ
ขอมูล
Line
ลํา รายการ/
2563 ไตรมาสที่
ดับ ตัวชี้วัด
1
2561 2562

รวมขอมูลปจจุบัน

4
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สถานที่
หองประชุมโรงพยาบาล
ควนกาหลง
ห อ งประชุ ม นครี สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดสตูล
หองประชุมพฤษชาติ
โรงพยาบาลละงู
หองประชุมสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอทุงหวา
หองประชุมนครี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

มะนัง

ตารางที่ 42 ผลการพัฒนา อสม. หมอประจําบาน
รุนที่
จัดอบรม
อําเภอ
จํานวน (คน)
1
11-13 ธ.ค.62 มะนัง
19
ควนกาหลง
32
2
17-19 ธ.ค. 62 ทาแพ
31
ควนโดน
39
3
8-10 ม.ค. 63 ละงู
60
ทุงหวา
35

ควนโดน

Function based

81
0
0

60 32 31 35 39 19 297
0 32 31 0 41 19 123
0 100 100 0 100 100 41.41

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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Function
based
รอบที
่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563 based
Function

3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M)
ผลลัพธที่ตองการ (Small Success)
3 เดือน
6 เดือน
1. มีการชี้แจงแนวทางสู 1. อบรม อสม. หมอประจํา
การปฏิบัติ
บาน 80,000 คน (สะสม)
2. เพิ่ มพู น ทั กษะ อสม.
2. อบรม อสม. หมอ
หมอประจํ าบ าน 10,000
ประจําบาน จํานวน
คน
40,000 คน
ผลงาน
1. อบรม อสม. หมอประจํา
1.มีการชี้แจงการอบรม บาน 313 คน (297มบ.16
ผานทางหนังสือราชการ ชุมชน)
2.อบรม อสม. หมอ
ประจําบาน จํานวน 123
คน

9 เดือน
12 เดือน
อสม. หมอประจํ า บ า น ผู ป ว ยกลุ ม เป า หมายที่
มี ศั ก ยภาพ อย า งน อ ย ไดรับการดูแลจาก อสม.
รอยละ 70
ห ม อ ป ร ะ จํ า บ า น มี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี อย า ง
นอยรอยละ 70
** ผลงานรอบ 8 เดือน

4. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ
(Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จากการติดตาม
1. พื้นฐานองคความรูเดิมและการนําไปปฏิบัติงานจริงของอสม.มีความแตกตางกัน
2. การใหความสําคัญกับการอบรมและนําไปปฏิบัติใชจริงของอสม.
5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
ความเพียงพอของงบประมาณที่ไดรับกับเปาหมาย
ควรนับจํานวนประธานชุมชนที่ตองดําเนินงานจริง
จริงที่ตองดําเนินการเพื่อใหเกิดความครอบคลุมทั้ง
ในพื้นที่เปนเปาหมายในการดําเนินการดวย
พื้นที่
6. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย
1. ควรนับจํานวนประธานชุมชนที่ตองดําเนินงานจริงในพื้นที่เปนเปาหมายในการดําเนินการดวย
2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการชี้แจงแนวทางและหลักสูตรใหเจาหนาที่ระดับ รพ.สต.ทราบ
เพื่อติดตามการดําเนินงานภายหลังการอบรมไดอยางถูกตอง
7. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง (ถามี)
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence .
การพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล ((Service Plan : RDU)
การพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล (Rational Drug Use : RDU)
1. สถานการณ
ผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) ปงบประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 1 พบวาโรงพยาบาล/เครือขายบริการ รอยละ 100 (7 เครือขาย) ผานเกณฑการประเมินโรงพยาบาล
สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลขั้นที่ 1 สวนขั้น 2 และขั้น 3 มีโรงพยาบาล/เครือขายบริการผานเกณฑรอยละ
14.29 (1 เครือขาย คือ คปสอ.ควนโดน) ซึ่งไมผาน Small Success ของไตรมาสที่ 1 (RDU ขั้นที่ 2 ≥ รอยละ
45 RDU ขั้นที่ 3 ≥ รอยละ 15) ที่กระทรวงกําหนด
ถึงแมวาจังหวัดสตูลจะผานเกณฑการประเมินตัวชี้วัดโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล ใน
ภาพรวมก็ตาม แตพบวายังคงมีปญหา ตัวชี้วัดการใชยาปฏิชีวนะ คือ ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล 4 ตัวชี้วัด ใน
ทั้งหมด 7 โรงพยาบาล ไดแก การใชยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ไมผาน 6 โรงพยาบาล (รอยละ
85.71) การใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน ไมผาน 1 โรงพยาบาล (รวมผานรอยละ14.29)
การใชยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติ ครบกําหนดทางชองคลอด ไมผาน 1 โรงพยาบาล (รวมผานรอยละ14.29)
และการใชยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระรวง ไมผาน 3 โรงพยาบาล (รวมผานรอย42.86) ในสวนของ RDU2 พบวา
โดยรวมทั้งจังหวัด รอยละ 88.14 ของหนวยบริการปฐมภูมิ ผานเกณฑใชยาปฏิชีวนะทั้งโรค RI และ AD และเมื่อ
พิจาณาเปนรายคปสอ. มีเพียง คปสอ.ทุงหวา แหงเดียวเทานั้นที่ไมผาน รอยละ 80
ตารางที่ 44 หนวยบริการปฐมภูมิ ผานเกณฑใชยาปฏิชีวนะทั้งโรค RI และ AD
รายการ
ไตรมาสที่ 1
 เครือขายบริการผานเกณฑ
-ขั้นที่ 1
7 แหง (รอยละ 100)
-ขั้นที่ 2
1 แหง (รอยละ 14.29)
-ขั้นที่ 3
1 แหง (รอยละ 14.29)
52/59 แหง(รอยละ 88.14)
 รพ.สต ผานเกณฑผานเกณฑใชยาปฏิชวี นะทั้งโรค RI และ AD
 ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาลทีไ่ มผาน RDUขั้น2
-การใชยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ
รอยละ 85.74
-การใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน
รอยละ 14.29
-การใชยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกําหนดทางชองคลอด
รอยละ 14.29
-การใชยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน
รอยละ 42.86

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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Functionalรอบที
based
่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563 based
Functional

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน : การพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล
1.1 โรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล
1.2 รพ.สต. สงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบ
ตารางที่ 45 การพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล
เปาหมาย
มาตรการดําเนินการ
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธที่ตองการ
1. โรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล
RDU 1 ขั้นที่ 1 ดําเนินกิจกรรมตาม
กุญแจ PLEASE
และ 2

1. ติดตามกิจกรรม ขั้นที่ 1
- สงเสริมการใชยาในบัญชียา
หลักแหงชาติ
- PTC เขมแข็ง
- ฉลากยามาตรฐาน
- ตัดยาที่ไมเหมาะสมออกจาก
บัญชียาโรงพยาบาล
- สงเสริมจริยธรรมฯ
2. ติดตามกิจกรรม ขั้นที่ 2
- ลดการใชยาปฏิชีวนะโดยไม
จําเปนใน 4 กลุมโรค
- ดูแลการใชยาในผูปวยกลุม
เสี่ยง ไดแก สตรีตั้งครรภ
ผูสูงอายุ ผูปวยโรคไต
2. รพ.สต. สงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบ

RDU ขั้นที่ 1 ≥100%
RDU ขั้นที่ 2 ≥ 60 %

RDU 2 ขั้นที่ 1 ลดการใชยาปฏิชีวนะใน ติดตามรอยละของ รพ.สต. ใน
2 กลุมโรค ไดแก RI และ CUP ที่ใชยาปฏิชีวนะผานเกณฑ
และ 2
AD
ทัง้ RI และ AD
Small Success
การพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล (Rational Drug Use : RDU)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ขั้นที่ 1 ≥ รอยละ 100 ขั้นที่ 1 ≥ รอยละ 100 ขั้นที่ 1 ≥ รอยละ 100 ขั้นที่ 1≥ รอยละ 100
ขั้นที่ 2 ≥ รอยละ 44
ขั้นที่ 2 ≥ รอยละ 46
ขั้นที่ 2 ≥ รอยละ 48
ขั้นที่ 2 ≥รอยละ 50
ขั้นที่ 3 ≥ รอยละ 15
ขั้นที่ 3 ≥ รอยละ 15
ขั้นที่ 3 ≥ รอยละ 20
ขั้นที่ 3 ≥ รอยละ 20
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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ตารางที่ 46 รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล
ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562)
ลําดับ

ตัวชี้วัด

รายการขอมูล

ภาพรวมจังหวัด
รอบ 1
(ขอมูล ณ วันที่
ขอมูล1ต.ค.62
รับตรวจ)
ถึง 31ธ.ค.62

รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยา เปาหมาย
อยางสมเหตุผล
(จํานวน รพ.ทั้งหมด)
7
(โรงพยาบาลผานเงื่อนไขตาม
ผลงาน
RDU1 และ รพ.สต.ผานเงื่อนไข 1.จํานวน รพ. ผาน RDU ขั้นที่ 1
7
ตามRDU2)
RDU ขั้นที่ 1 รอยละ
100
เกณฑตัวชี้วัด:
2. จํานวน รพ.ผาน RDU ขั้นที่ 2
1
1. RDU ขั้นที่ 1 ไมนอยกวารอยละ RDU ขั้นที่ 2 รอยละ
14.29
100 ของรพ.ทั้งหมด
3. จํานวน รพ.ผาน RDU ขั้นที่ 3
1
2. RDU ขั้นที่ 2 ไมนอยกวารอยละ RDU ขั้นที่ 3 รอยละ
14.29
45 ของรพ.ทั้งหมด
*หมายเหตุ : รอยละ RDU ขั้นที่ 1 คํานวณจาก จํานวน รพ. ที่ผานขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 รวมกัน เชน จังหวัด ก.
มีจํานวน รพ.ทั้งหมด 10 แหง ผานเงื่อนไขเฉพาะขั้น 1 จํานวน 6 แหง และผานเงื่อนไขขั้นที่ 2
จํานวน 2 แหง ดังนั้น รอยละของ RDU ขั้นที่ 1 = (6+2) x 100 /10 = 80%
1

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

ตารางที่ 47 ผลการดําเนินงาน RDU ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 3 จําแนกตามโรงพยาบาล
ระดับ
A 1) รอยละการ
S สั่งใชยาใน
รายชื่อ M1 บัญชียาหลัก
แหงชาติ
รพ. M2
F1
F2
F3

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ควนกาหลง
ควนโดน*
ทาแพ
ทุงหวา
มะนัง
ละงู
สตูล

F2
F2
F2
F2
F3
F1
S

RDU1 (ขั้นที่ 2)

RDU 1(ขั้นที่1)
2) การ
ดําเนินงาน
ของPTC ใน
การชี้นํา
สงเสริม RDU

รอยละ
..........

ระดับ .....

96.20
97.79
92.70
95.08
95.13
96.60
91.94

3
3
3
3
3
3
4

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

3)
รายการยา
ที่ควรตัด
ออก 8
รายการซึ่ง
ยังคงมีอยู
ในบัญชี
รพ.
จํานวน ....
รายการ

0
0
0
0
0
0
0

4) การ
จัดทํา
ฉลาก
มาตรฐาน

5) การ
รอยละการใชยาปฏิชีวนะใน
สงเสริม
กลุม โรค
จริยธรรมใน 1) 2)
3) 4)
การจัดซื้อยา
RI AD FT APL
และสงเสริม
W
การขายยา

ระดับ .....

ระดับ .....

5
5
5
5
5
5
5

3
3
3
4
3
3
3

5) รอยละ
การใช
Gliben
clamideใน
DM สูงอายุ/
ไตระดับ3

RDU 2
6) รอยละ
การใช
NSAIDs ใน
ผูปวยไต
ระดับ 3

7.) จํานวน
สตรีตั้งครรภ
ที่ใชยา
Warfarin,
Statin,
Ergots

6) รอยละของ รพ.สต. ใน
เครือขายระดับอําเภอที่
ผานเกณฑใชยาปฏิชวี นะ
ทั้งโรค RI และ AD

สรุปผลการประเมิน
RDU

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
รอยละ .......
.......... ................ ........... ...........

รอยละ
..........

.....ราย

ผาน ทั้งหมด รอยละ ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3

13.97 23.43 45.87 0

0
0
0
0
0
0
1.33

0
0
0
0
0
0
0

7 7 100  X X
4 4 100   
6 6 100  X X
5 7 71.43  X X
4 4 100  X X
10 11 90.91  X X
16 20 80  X X

17.78 18.04 37.71 0
19.16 17.04 52.95 0
20.00 16.91 65.17 6.67
16.67 27.92 50.53 0
16.62 18.18 59.60 0
37.83 36.74 46.18 17.57

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

0
0
0
0
0
0
0

การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence
Functional based

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

สรุปผลการ
ดําเนินงาน

1) A = จํานวน รพ.ที่ผาน ขั้นที่ 1 ภาพรวมจังหวัด จํานวน

7 แหง

ขั้นที่ 2 ภาพรวมจังหวัด จํานวน

1 แหง

ขั้นที่ 3 ภาพรวมจังหวัด จํานวน
2) B = จํานวน รพ. ทั้งหมดในจังหวัด
จํานวน

1 แหง
7 แหง

ขั้น 1
≥ รอยละ 40  = ผาน
ขั้น 2
X = ไมผาน
≥ รอยละ 60

3) C = รอยละของโรงพยาบาลที่เปนรพ.สงเสริมการใชยาอยาง
สมเหตุผลในจังหวัด ( A / B ) x 100

71

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

ขั้นที่ 1 คิดเปนรอยละ 100.00
ขั้นที่ 2 คิดเปนรอยละ 14.29
ขั้นที่ 2 คิดเปนรอยละ 14.29
(*รพ.ทุกแหงใชขอมูลจาก HDC ยกเวน รพช.ควนโดน ที่ใชขอมูล
จาก self query report)

การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence

รพ.ระดับ
A ≥ 75 %
ขั้น 2
ขั้น 2
≤ รอยละ
S ≥ 80%
รพท≤ รอยละ 30
รอยละ ≤ 50 ≤ รอยละ 15 ≤ รอยละ ≤ รอยละ
0 ราย
เกณฑเปาหมาย M1-M2 ≥ ระดับ 3 ≤ 1 รายการ ระดับ 3 ระดับ 3
20.
ขั้น 3
ขั้น 3
รพช≤ รอยละ 20
5
10
85%
รอยละ ≤ 40 รอยละ ≤ 10
F1-F3 ≥
90%

Functional based

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ตารางที่ 48 รอยละของโรงพยาบาลที่เปนรพ.สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในจังหวัด

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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Functional
รอบทีbased
่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563based
Functional

กระบวนการดําเนินงานในไตรมาส 1 คือ
ป งบประมาณ 2563 จั งหวั ด สตู ล มีการดําเนิน งาน RDU ระดับ จังหวัด โดยจัดกิจ กรรมประชุม
คณะกรรมการและคณะทํางานโรงพยาบาลใชยาอยางสมเหตุผล ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการคืนขอมูลใหพื้นที่
ทราบทุกเดือนโดยการนําเสนอในที่ประชุมกวป.ประจําเดือนทุกเดือน โดยนําเสนอเปรียบเทียบขอมูลทั้งจาก
HDC และจากการดึงผานโปรแกรม
4. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห
จากการตรวจติดตาม
ความเขมแข็งและศักยภาพของ PTC แตละแหงในการขับเคลื่อนRDU : การกําหนดและประกาศ
นโยบายการใช ย าอย า งสมเหตุ ผ ล ให รั บ รูทั่ว ทั้ง องค ก รและทั้ง เครื อ ข ายบริ ก ารทุ กระดั บ ตลอดจนการมี
มาตรการและกิ จ กรรมส งเสริ มการใช ย าอยางสมเหตุผ ลอยางตอเนื่อ งและสม่ํา เสมอความตระหนั ก รู ข อง
บุคลากรทางการแพทยและสหวิชาชีพในการสั่งใชยา ซึ่งหากไมมีการคืนขอมูลจะทําใหไมทราบสถานการณการ
ใชยาและแนวโนมตัวชี้วัดการใชยาสมเหตุผลความตระหนักรูในการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลของผูปวย
และประชาชน
5. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค

สิ่งที่ผูตรวจราชการ

ขอเสนอแนะ

รับไปประสานหรือ

ที่ใหตอหนวยรับตรวจ

ดําเนินการตอ

1. ขอมูลตัวชี้วัดของโรงพยาบาลใน 1. พัฒนาโปรแกรมกลางเปนหนึ่งเดียว
HDC ไมตรงกับโปรแกรมที่ใชในการ ใหสามารถดึงขอมูลที่สมบูรณ
ดึงขอมูลของโรงพยาบาล
2. การขาดความตระหนั ก รู ข อง 2. การผลิตและนําเสนอสื่อการใชยา
ประชาชนต อ การใช ย าอย า งสม อยางสมเหตุผลหรือการดูแลตนเองเมื่อ
เหตุ ผ ลหรื อ การตระหนั ก รู ต อ การ เจ็บปวยเปนภาพรวมในระดับประเทศ
ดูแลตนเองเมื่อยามเจ็บปวย

ในหวงเวลา และสื่อที่เหมาะสม เขาถึง
ประชาชนได ง า ยและนํ า เสนอบ อ ยๆ
ซ้ําๆ เชน สื่อทางโทรทัศน

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
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6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย
สวนกลางควรมี การรณรงคสรางความตระหนักเรื่องเชื้อดื้อยาและการใชยาสมเหตุผล แกผูสั่งจาย
และประชาชน อยางตอเนื่องและใหเห็นถึงผลกระทบอยางจริงจัง
7. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง (ถามี)
การปองกันและควบคุมการการดื้อยาตานจุลชีพ (Antimicrobial Resistances : AMR) .
สถานการณ
จังหวัดสตูลมีเพียงโรงพยาบาลสตูลเทานั้นที่ตองดําเนินงานดาน การปองกันและควบคุมการการดื้อ
ยาตานจุลชีพ (Antimicrobial Resistances : AMR) ไดมีการจัดการวางแผน วางระบบตางๆตามกิจกรรมหลัก
ทั้ง 5 ขอในแตละวิชาชีพทําใหผลการประเมิน ผานระดับ intermediate ดวย 329 คะแนน และมีอัตราการติด
เชื้อในกระแสเลือดลดลงรอยละ23.05 (ซึ่งเกณฑกําหนดควรลดลงมากกวาหรือเทากับรอยละ7.5) กลาวคือ
อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดชวงเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2561 เทากับรอยละ34.95 และชวงเดื อน
มกราคม ถึง ธันวาคม 2562 เทากับรอยละ26.89 ดังตารางสรุป
มูลคายากลุมยาปฏิชีวนะพึงสงวนกับเชื้อดื้อยา ในโรงพยาบาลสตูล มีแนวโนมลดลงอยางเห็นไดชัด
ควบคูกับ DDD และความสอดคลองของยา DUE มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามกราฟ ซึ่งกระบงนการพัฒนาใน 5
กิจกรรมหลัก ไดชวยใหปญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาลภาพรวมลดลง รายจายคายาปฏิชีวนะที่ไมจําเปนมี
แนวโนมลดลง อัตราเชื้อดื้อยาภาพรวมทุก specimen ลดลง ยกเวน Pseudomonas aeruginosa แตอัตรา
เชื้อดื้อยาทุก specimen ที่คอนขางสูง ไดแก Acinetobacter baumanii สวนเชื้อกลุม CRE คอนขางทรงตัว
และอยูในอัตราไมสูงมากนัก สําหรับการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด เชื้อ Escherichia coli และ Klebsiella
pneumoniae ยังคงเปนปญหาสําคัญเหมือนภาพรวมประเทศ
ทั้งนี้ไดมีการปรับปรุง lab alert ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากไดเครื่อง Sensititre® นอกจาก
การรายงานผลเพาะเชื้อทันทีตามปกติแลว ยังมีการรายงาน MIC ควบคูไปดวยเพื่อเปนขอมูลใหสหวิชาชีพ
ประกอบการดูแลรักษาผูปวย มาตรการทาง IC ที่มีการเนนย้ําและความถี่ที่สม่ําเสมอแลว ยังไดมีการปรับ
เกณฑการสั่งใชยา DUE ใหเขมขนมากขึ้น โดยมียา 5 รายการที่ตองไดรับการสั่งจากแพทยเฉพาะทางเทานั้น
จึงจะอนุมัติใหจายยายาได ดังตาราง สําหรับแนวทาง/มาตรการใหเลือกใชยาตานจุลชีพชนิดกินอยางเหมาะสม
สําหรับการรักษาเบื้องตน และการเปลี่ยนจากแบบฉีดมาเปนแบบกินอยางเหมาะสม (IV to PO) และมาตรการ
เพื่อใหใชยาตานจุลชีพอยางมีประสิทธิภาพในระยะเวลาสั้นที่สุด (ควรมีคําแนะนําระยะเวลาการรักษาการติด
เชื้อแตละชนิด) การวางระบบแจงเตือน/ปองกันผูปวยติดเชื้อดื้อยาที่ตองสงตอไปยังโรงพยาบาลอื่นหรือมาตาม
นัดหมาย ยังอยูในชวงการพัฒนา

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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รอบทีbased
่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
Functional

Functional
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563based

ตารางที่ 49 รอยละของผูปวยพบเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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ตารางที่ 49 รอยละของผูปวยพบเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด(ตอ)

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
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Functional
รอบทีbased
่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563 based
Functional

แผนภูมิที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบการติดเชื้อ 8 ชนิด ในกระแสเลือด(N,%)ของโรงพยาบาลสตูล

แผนภูมิที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบการติดเชื้อ CRE ทุก specimen (N,%)ของโรงพยาบาลสตูล

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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แผนภูมิที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบการติดเชื้อ ทุก specimen (N,%)ของโรงพยาบาลสตูล

แผนภูมิที่ 15 แสดงการพบเชื้อควบคุมพิเศษ(จํานวน specimen ,%)ของโรงพยาบาลสตูล

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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Functional based
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

Functional based

แผนภูมิที่ 16 แสดงจํานวนและมูลคายารวม กลุมยาปฏิชีวนะที่สงวนกับเชื้อดื้อยาโรงพยาบาลสตูล

แผนภูมิที่ 17 มูลคายา กลุมยาที่สงวนกับเชื้อดื้อยาโรงพยาบาลสตูล

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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แผนภูมิที่ 18 DDD กลุมยาฉีดปฏิชีวนะที่สงวนกับเชื้อดื้อยาโรงพยาบาลสตูล

ตารางที่ 50 แสดงยาตานจุลชีพที่ตองการใชและเหตุผลการสั่งใชยา

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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รอบทีbased
่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
Functional

Functional
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563based

การประเมินการจัดการเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ (AMR) อยางบูรณาการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข .
แบบประเมินการจัดการ AMR อยางบูรณาการ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการ
พั ฒ นาระบบการจั ด การ AMR ของโรงพยาบาลให มี ค วามเชื่ อ มโยงของทั้ ง ระบบเฝ า ระวั ง เชื้ อ ดื้ อ ยาทาง
หองปฏิบัติการ ระบบยา และระบบปองกัน ควบคุมการติ ดเชื้ อในโรงพยาบาล ภายใตกลไกการจัด การที่ มี
ประสิทธิภาพ จึงมีการประเมินเปน 5 กิจกรรมสําคัญ และแบบประเมินนี้จะใชในการประเมินตอเนื่องทุกป เพื่อ
วัดระดับการดําเนินงานทั้งในภาพรวมของโรงพยาบาล และระดับการดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญ
รายละเอียดดังนี้
1. ประเด็นการพัฒนาระบบบริการใหมีการจัดการ AMR อยางบูรณาการ
ตารางที่ 51 การพัฒนาระบบบริการใหมีการจัดการ AMR อยางบูรณาการ
แนวทางการ
เปาหมาย
กิจกรรมดําเนินการ
ตรวจ ติดตาม
Integrated
1. กลไกการจัดการเชื้อดื้อยาอยางบูรณาการ
ติดตามการ
AMR
ดําเนินการตาม
2. การเฝาระวังเชื้อดื้อยาทางหองปฏิบัติการ
Management 3. การควบคุม กํากับ ดูแลการใชยาตานจุลชีพ
กิจกรรมสําคัญ 5
4. การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน กิจกรรม
โรงพยาบาล
5. การวิเคราะห/สังเคราะหขอมูลอยางบูรณาการ

เปาหมาย
มี รพ.ที่ดําเนินการ
ระดับ Intermediate
ไมนอยกวารอยละ
20 ของรพ.ทั้งหมด
ในเขตสุขภาพ

2. การแปลผล
โดยหัวขอการประเมินมีทั้งสิ้น 5 กิจกรรมสําคัญ และในแตละกิจกรรม มีคาคะแนนเทากับ 100 คะแนน รวม
เปน 500 คะแนนเต็ม ในการแปลผลจะแบงเปน 4 ระดับ รายละเอียดตามตาราง
ตารางที่ 52 แสดงผลการประเมินระบบบริการใหมีการจัดการ AMR
ระดับ
การแปลผลการประเมิน
คะแนนเต็ม 500 คะแนน
ระดับ 1
มีการดําเนินการไดไมเพียงพอ
0 - 149 คะแนน
(Inadequate)
ระดับ 2
มีการดําเนินการพื้นฐาน (basic)
150–249 คะแนน และขอบังคับ Basic > 0 คะแนน
ระดับ 3
มีการดําเนินการปานกลาง
250–349 คะแนน และขอบังคับ Basic และIntermediate
(Intermediate)
> 0 คะแนน
ระดับ 4
มีการดําเนินการขั้นสูง (Advance)
350- 500 คะแนน และขอบังคับ Basic และIntermediate
> 0 คะแนน

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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3. การติดตามผลการดําเนินการ โดยวิธีการประเมินตนเอง (self assessment) และรายงานผานระบบรายงานสนับสนุน
ขอมูลสุขภาพ กองบริหารการสาธารณสุข โปรแกรมรายงานการพัฒนาระบบบริการ RDU-AMR ปละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 รายงานผลการประเมิน เดือนธันวาคม 2561
ครั้งที่ 2 รายงานผลการประเมิน เดือนมิถุนายน 2562
ตารางที่ 53 รายละเอียดผลการดําเนินงาน “โรงพยาบาลที่มีระบบจัดการ AMR อยางบูรณาการ”
กิจกรรม AMR

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
1. กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR) คะแนน
เปนขอบังคับ
1.1 มีคณะกรรมการที่มีบทบาทดานการจัดการ AMR ที่มีองคประกอบอยางนอย
Basic
ไดแก แพทยระดับบริหาร /แพทยหัวหนาทีมรับผิดชอบงาน AMR/ ตัวแทน
PCT /เภสัชกร /พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ /นักเทคนิคการแพทย งานจุล
ชีววิทยา /ผูรับผิดชอบงานระบาดวิทยา /นักจัดการสารสนเทศ
o ไมมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานดาน AMR
0
o มีเฉพาะแกนนํา (core team) รับผิดชอบงาน AMR โดยไมเปนรูปแบบ
2
คณะกรรมการ หรือมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบ AMR แตองคประกอบไม
ครบถวน
o มีคณะกรรมการที่องคประกอบครบถวน (กรุณาระบุรูปแบบ
5
5
คณะกรรมการ และUpload file คําสั่ง)
( ) คณะกรรมการ AMR ของโรงพยาบาล เปนการเฉพาะ หรือ
( ) มอบหมายคณะกรรมการอื่นที่มีอยู เชน PTC หรือ ICC ใหรับผิดชอบงาน AMR
1.2 ในรอบ 1 ปที่ผานมา คณะกรรมการ AMR ของรพ. (หรือคณะกรรมการชุดที่

Basic

ไดรับมอบหมาย โดยไมนับรวม core team) มีการประชุม
o ไมมีการประชุม
o ประชุม (ที่มีวาระเรื่อง AMR) 1 ครั้ง ตอป
o ประชุม (ที่มีวาระเรื่อง AMR ) มากกวา 1 ครั้ง ตอป
o มีการประชุมติดตามความกาวหนา AMR อยางสม่ําเสมอ อยางนอยทุก 3 เดือน

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

0
5
7
10

10

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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รอบที่ based
1 ประจําปงบประมาณ 2563
Functional

Functional
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563based

ตารางที่ 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)
กิจกรรม AMR

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
1. กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR) คะแนน
เปนขอบังคับ
1.3 มีเปาหมายการจัดการ AMR ของโรงพยาบาลที่เปนลายลักษณอักษร และมีขอมูล
Basic
ตัวอยางการ
Baseline
กําหนด
เกณฑ data ป
ตัวชี้วัด
เปาหมาย 59 60 61
เปาหมาย
เปาหมาย
เปาหมายหลัก
1. ลดปวย / ลดตาย เชน อัตราการติดเชื้อดื้อยาใน < …%
กระแสเลือด
อัตราตายจากเชื้อดื้อยา
<…%
เปาหมายรอง
2. Lab surveillance เชน อัตราการพบเชื้อดื้อยา/
เชื้อไมดื้อยา
อัตราการติดเชื้อ CRE
3. Antimicrobial เชน ปริมาณ (DDD) การใชยา ลดลง….%
stewardship
ปฏิชีวนะกลุมที่ออกฤทธิ์กวาง
หรือสงวนกับเชื้อดื้อยา
4. Infection control เชน อัตราการเกิด HAI
ลดลง…
%
baseline data
o ไมมีเปาหมายหลัก
o มีเปาหมายหลักและเปาหมายรองบางดาน
o มีเปาหมายหลักและเปาหมายรองทั้ง การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ (lab
surveillance), การกํากับดูแลการใชยาตานจุลชีพ (Antimicrobial
stewardship) และการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (IPC)

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

0
5
10

5

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

ตารางที่ 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)
กิจกรรม AMR

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
1. กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR) คะแนน
เปนขอบังคับ
1.4 มีแผนการขับเคลื่อนมาตรการ AMR สูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตาม
Basic
เปาหมายที่กําหนด
o ไมมีแผน
o มีแผนขับเคลื่อนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
1.5 มีการกํากับติดตามขอมูล วิเคราะห และสรุปผลความกาวหนาในการดําเนินงาน

0
10

o ไมมี
o มีรายงานสรุปผลความกาวหนาปที่ผานมา แตผลการดําเนินงานไมบรรลุ
เปาหมาย
o มีรายงานสรุปผลความกาวหนาปที่ผานมา และผลการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมาย
o มีรายงานสรุปความกาวหนาอยางนอยติดตอกัน 3 ป
1.6 โรงพยาบาลใหการสนับสนุนดานงบประมาณ อุปกรณเครื่องมือ และบุคลากร

0
10

10

15
20

20
Intermediate

เพื่อการแกไขปญหา AMR ใน รพ.
o ไมมีการวิเคราะหชองวาง (Gap) ดานทรัพยากร
o มีการวิเคราะหชองวาง (Gap) ดานทรัพยากร แตยังไมไดรับการสนับสนุน
การดําเนินงาน
o มีการวิเคราะหชองวาง (Gap) ทรัพยากรของรพ.และจัดลําดับความสําคัญใน
การใหการสนับสนุนการดําเนินงาน AMR ไดแก
- วัสดุอุปกรณเครื่องมือสําหรับ Lab
- การฝกอบรมบุคลากร
- วัสดุอุปกรณเพื่อการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
- ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดานอาคารสถานที่
o มีการวิเคราะหชองวางตามขางตนและมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ตามความจําเปนที่เห็นรวมกันโดยคณะกรรมการ

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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Functional
รอบทีbased
่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563based
Functional

ตารางที่ 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)
กิจกรรม AMR

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
1. กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR) คะแนน
เปนขอบังคับ
1.7 มีการประสานและใหความรวมมือการจัดการ AMR อยางบูรณาการใน
ระดับจังหวัด/เขต เพื่อสรางความยั่งยืน
o ยังไมมีการดําเนินงานรวมระดับจังหวัด /ระดับเขต
0
o มีทีมระดับจังหวัดขับเคลื่อนมาตรการและกิจกรรมรวมของหนวยบริการใน 10
เครือขายจังหวัด
(ยังไมมีทีมระดับเขต /หรือมีทีมระดับเขตแตยังไมมีการกําหนดมาตรการและ
กิจกรรมรวมเขต)
o มีทีมระดับเขต และทีมระดับจังหวัดในการกําหนดมาตรการและขับเคลื่อน
25
งาน AMR และโรงพยาบาลรวมทํากิจกรรมเขต/จังหวัดเปนอยางดี
รวมคะแนน มาตรการที่ 1
100
2. การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ
2.1 สามารถตรวจ identify เชือ้ แบคทีเรียไดตามมาตรฐานหองปฏิบัติการจุล

25

80
หมายเหตุ
คะแนน
เปนขอบังคับ
Basic

ชีววิทยา
(กรณีสงตรวจหองปฏิบัติการภายนอกโรงพยาบาลตนเอง (out source) ให
นับรวมวาสามารถ identify เชื้อไดหากหองปฏิบัติการที่รับตรวจตอจะตอง
ไดรับมาตรฐาน LA หรือ ISO 15189 หรือมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ใน
ดานของจุลชีววิทยา)
o Identify ไมได หรือใชบริการ outsource ที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน
o ไดบางเชื้อ เชน อาจวิเคราะห Acinetobacter spp. ได แตไมสามารถแยก
A.baumannii
o ได อยางนอยครบตามรายการเชื้อแบคทีเรียสําคัญ 8 ชนิด ไดแก
Acinetobacter spp. (ระดับ A, S ตองวินิจฉัย Acinetobacter baumannii
ได), Enterococcus spp. (ระดับ A, S ตอง identify Enterococcus faecium
ได), Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Salmonella
spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus
pneumoniae
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

0
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รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

ตารางที่ 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)
กิจกรรม AMR
2. การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ
2.2 การเลือกชนิดของยาในการทดสอบความไวของเชื้อตามมาตรฐาน (CLSI,
EUCAST) ของเชื้อแบคทีเรียที่กําหนดใหสอดคลองกับยาที่มีใชใน
โรงพยาบาล
o ไมใช
o ใช
2.3 มีระบบ Lab Alert ใหผูเกี่ยวของทราบทันทวงที เมื่อพบเชื้อดื้อยาสําคัญ
ที่เปนปญหาของรพ.
o ไมมีการวางระบบ Lab Alert
o มีการวางระบบแตยังไมไดดําเนินการเปนรูปธรรม เชน มีการกําหนดรายการ
เชื้อที่ตองรายงานดวน มีการจัดทํา flowchart ระบบรายงานดวน
o มีการดําเนินการตาม flowchart และมีการ Alert แจงใหพยาบาลประจําหอ
ผูปวยและแพทย รวมถึง ICN ทราบ เปนระบบที่ชัดเจน
o มี flowchart มีการ Alert และมีการกําหนดแนวปฏิบัติเชื่อมโยงระบบยา
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยน
ยาตานจุลชีพสอดคลองตามผลความไวของเชื้อตอยา (escalation หรือ deescalation) ภายใน 24 ชั่วโมง หลังรายงานผล Lab
2.4 มีระบบการเฝาระวังพิเศษในเชื้อดื้อยาสําคัญสอดคลองกับการเฝาระวัง
ทางระบาดวิทยาระดับประเทศไดแก (1) VRE (2) VRSA (3) colistinresistant, P. aeruginosa (4) colistin-resistant, A. baumannii (5) 3rd
cephalosporin-resistant, N.gonorrhoeae
o ไมมีระบบ
o มีระบบเฝาระวังพิเศษในโรงพยาบาล
o มีระบบเฝาระวังพิเศษในโรงพยาบาล และเชื่อมโยงกับงานระบาดวิทยาระดับ
จังหวัด และ สคร.เขต
2.5 จัดทํา Antibiogramตามมาตรฐานอยางนอยปละ 1 ครั้ง
o ไมมี Antibiogram ปลาสุด
o มี Antibiogram ปลาสุด และเปนไปตามมาตรฐาน CLSI M39-A4 (หรือฉบับ
ปจจุบัน)
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
คะแนน
เปนขอบังคับ
Basic
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5
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0
5
7

7

10

Intermediate

0
5
10

10

0
5

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence
การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence

86

รอบที
่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
Functional
based

Functional
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563 based

ตารางที่ 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)
กิจกรรม AMR
2. การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
คะแนน
เปนขอบังคับ
8

o มี Antibiogram ปลาสุดไดมาตรฐาน และเผยแพรในรูปแบบที่แพทย/
ผูเกี่ยวของเขาถึงไดงาย
o มีการจัดทํา Antibiogram ที่มีรายละเอียดเพิ่ม เชน แยกเปนแผนก แยกตาม 10
site of infection และนําไปใชประโยชนในการวางแผนการจัดการปญหาเชื้อ
ดื้อยาของโรงพยาบาล***
2.6 มีการรายงานการเฝาระวังผูปวยติดเชื้อดื้อยาทางหองปฏิบัติการ
o ไมมี
0
o มี (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ คะแนนรวม 20 คะแนน)
I. มีรายงานการพบผูปวยติดเชื้อดื้อยาในกระแสโลหิต ในมิติตาง ๆ พรอมทั้ง +5
วิเคราะหแนวโนมของปญหาเชือ้ ดื้อยา และนําเสนอตอคณะกรรมการตาม
ขอ 1
- อัตราสวนผูปว ยติดเชื้อดื้อยา ตอผูปวยที่สงตรวจ Hemoculture
ทั้งหมด
- อัตราสวนผูปว ยติดเชื้อดื้อยา ตอผูปวยที่ผล Hemoculture พบเชื้อ
แบคทีเรีย
- อัตราสวนผูปว ยติดเชื้อดื้อยา ตอผูปวยที่ติดเชื้อไมดื้อยา***
II. มีรายงานการพบผูปวยติดเชื้อดื้อยาในกระแสโลหิต และใน Specimen
+5
ตาง ๆ และสามารถสะทอนกลับขอมูลปญหา AMR แยกรายแผนก
พรอมทั้งมีการวิเคราะหแนวโนมปญหาได
III. มีรายงานการเฝาระวังผูปวยติดเชื้อดื้อยาที่เชื่อมโยงกับ Service Plan
+10
Sepsis เชน อัตราตายของผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด ชนิด
community acquired sepsis และ hospital acquired sepsis
2.7 มีระบบบันทึกผลหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบอิเล็กทรอนิกส
o ไมมีฐานขอมูลทางจุลชีววิทยาในโรงพยาบาล หรือไมไดรับฐานขอมูลกลับ
0
จาก out source

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

10

5
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รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

ตารางที่ 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)
กิจกรรม AMR
2. การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
คะแนน
เปนขอบังคับ
5
5

o มีระบบ IT ในการบันทึกผลหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา( x ) MLab ( x )
WHONet
( ) อื่นๆ ................
o สามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลจุลชีววิทยาคลินิก กับฐานขอมูลโปรแกรมบริการ 10
ของโรงพยาบาล (HIS) และนําขอมูลมาวิเคราะหอัตราปวย/ตายจากเชื้อดื้อ
ยาได
2.8 มีการพัฒนาระบบเฝาระวังทางหองปฏิบัติการอยางตอเนื่อง เชน CQI, R2R
o ไมมี
0
o มีการทํา CQI , R2R หรืองานวิจยั พัฒนาในรอบ 1 ปที่ผานมา
10
2.9 มีความเชื่อมโยงกับการเฝาระวังระดับประเทศ : รพ. A และ S มีการรายงานผล
การทดสอบความไวของเชื้อตอยาสงมายังศูนยวิทยาศาสตรการแพทย และ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
o เปน รพ.ที่เปนสมาชิก NARST แตไมไดสงขอมูล หรือสงขอมูลไมครบ 12
0
เดือน
o เปน รพ.ที่เปนสมาชิก NARST และมีการสงขอมูลครบ 12 เดือน อยาง
5
สม่ําเสมอ (หากยังไมเปนสมาชิก NARST ใหเลือกตอบขอนี้)
2.10 รพ.มีความพรอมและใหความรวมมือในการพัฒนาเครือขายการเฝาระวังทาง
หองปฏิบัติการ รวมกับศูนยวิทยาศาสตรการแพทย และสํานักงานควบคุม
โรคติดตอ เพื่อสรางระบบที่มีประสิทธิภาพและที่ยั่งยืน
o ไมมีการพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการทั้งระดับจังหวัด/เขต
0
o ระดับจังหวัด มีการพัฒนาเครือขายการการเฝาระวังทางหองปฏิบัติการของ
5
รพ. ในจังหวัด แตระดับเขตยังไมมีการกําหนดมาตรการ/กิจกรรมเฝาระวัง
ทางหองปฏิบัติการของ รพ. เครือขายเขต
o มีการพัฒนาเครือขายการเฝาระวังทั้งระดับจังหวัด และระดับเขต รวมกับ
10
ศูนยวิทยฯ และ สคร.เขต และโรงพยาบาลใหความรวมมือในการพัฒนา
เครือขายเปนอยางดี
รวมคะแนน มาตรการที่ 2
100
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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Intermediat
e
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รอบทีbased
่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
Functional

Functional
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563based

ตารางที่ 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)
กิจกรรม AMR
3. การกํากับดูแลการใชยาในโรงพยาบาล
3.1 มีการวางระบบการคัดเลือกยา กระจาย และควบคุมกํากับดูแลการใชยาใน
โรงพยาบาลของตนเองและในเครือขายตั้งแตระดับอําเภอ จังหวัด เขต อยาง
เหมาะสมตามปญหาโรคติดเชื้อและผลความไวของเชือ้
o ไมมี
o มีวางระบบในโรงพยาบาลตนเอง

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
คะแนน
เปนขอบังคับ
Basic

0
3

o มีการวางระบบในโรงพยาบาลตนเองและครือขายตั้งแตระดับอําเภอ จังหวัด
เขต เพื่อการรักษาและรับสงตอที่เหมาะสม
3.2 มีการกํากับติดตามมาตรการลดการใชยาปฏิชีวนะโดยไมจําเปนในกลุมโรคติดเชื้อ

3

5
Basic

ไดแก RI, AD, FTW, APL ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
o ไมมี

0

o มี กิจกรรมสงเสริมการดําเนินงาน แตยังไมบรรลุเปาหมายครบทั้ง 4 กลุมโรค

3

o มี การกํากับติดตามการใชยาปฏิชีวนะ มีกิจกรรมสงเสริมการดําเนินงาน และ
บรรลุเปาหมายทั้ง 4 กลุมโรค
3.3 มีการติดตามปริมาณและมูลคาการใชยาตานจุลชีพ
o ไมมี หรือมีไมครบทั้ง 3 ขอ

5
Basic
0

o มีการติดตามทั้งปริมาณและมูลคายา ทั้ง 3 ขอ ดังนี้
5
1. มีการวัดปริมาณการใชยา โดยการดูคา DDD และ/หรือ DOT
2. มีการติดตามมูลคาการซื้อ/หรือการสั่งใชยาตานจุลชีพ
3. มีการเปรียบเทียบปริมาณและมูลคาการใชยากลุมที่สงวนกับเชื้อดื้อยา ไดแก
Carbapenem, Colistin, BL/BI , 3rd และ 4th Cephalosporin, FQ ในแตละ
ชวงเวลา
3.4 มีการกําหนดแนวทางการรักษา/ขอแนะนําในการเลือกใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่
พบบอย เชน Community-acquired pneumonia, Urinary tract infection, Skin
and soft tissue infections, Surgical prophylaxis, Sepsis
o ไมมีการจัดทํา clinical practice guideline : CPG
0
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

3

5

Basic
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ตารางที่ 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)
กิจกรรม AMR
3. การกํากับดูแลการใชยาในโรงพยาบาล
o มีการนํา CPG ของสมาคม หรือของ รพ.อื่นมาใช โดยยังไมไดปรับให
สอดคลองกับความไวของเชื้อตอยาของโรงพยาบาล
o มีการจัดทํา CPG ที่สอดคลองกับผลความไวของเชื้อตอยาของโรงพยาบาล
o มีการประเมินและกํากับใหมีการปฏิบัติตาม CPG รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติ
ใหเปนปจจุบัน และสอดคลองกับผลความไวตอยาของโรงพยาบาล (ดังนั้น
lab ควรทําผลความไวตอยาแบบจัดกลุม เพื่อใหการกําหนด empirical
therapy เหมาะสม เชน แบงตามลักษณะหอผูปวย เชน ICU กับนอก ICU
กลุมเฉพาะ เชน NICU)
3.5 มีการติดตามและประเมินการใชยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กวางหรือกลุมที่สงวนสําหรับ
เชื้อดื้อยา
o ไมมีระบบ

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
คะแนน
เปนขอบังคับ
5
10

10

15

Basic
0

o มีระบบ (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ รวม 30 คะแนน)
I. มีระบบขออนุมัติแพทยผูเชี่ยวชาญ (Preauthorization) กอนสั่งใชยาที่
จํากัดการใช และ/หรือมีการติดตามประเมินการสั่งใช (Prospective
Audit) ในกลุมยาที่ควบคุมการใช
II. มีระบบใหรายงานแบบแผนความไวตอยาตานจุลชีพแบบ cascade
reporting แทนการรายงานการทดสอบยาตานจุลชีพทั้งหมด เชน จะ
รายงาน ความไวของยา linezolid และ daptomycin ตอ Enterococcus
เมื่อเชื้อดื้อตอยา ampicillin และ vancomycin เทานั้น
III. มีระบบทบทวนการสั่งใชยาภายใน 72 ชัว่ โมงหลังเริม่ ใชยา พรอมขอเสนอแนะ
กลับ (feedback)
และ/หรือ มีการทบทวนการสั่งใชยาทุก 7 วัน รวมทั้งมีแนวปฏิบัติการ
escalation และ de-escalation กลุมยาที่สงวนสําหรับเชื้อดื้อยา เชน
carbapenem และมีการติดตามผลลัพธการรักษา
IV. มีระบบหยุดการใชยาหากไมสอดคลองตามเกณฑ (antibiotic timeout)

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

+5

+5

+5

+5

+15

+15

+5

+5
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รอบทีbased
่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
Functional

Functional
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563based

ตารางที่ 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)
กิจกรรม AMR
3. การกํากับดูแลการใชยาในโรงพยาบาล
3.6 มีมาตรการพรอมแนวปฏิบัติในการใชยาปฏิชีวนะทุกชนิดอยางเหมาะสม ในเรื่อง

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
คะแนน
เปนขอบังคับ

ตอไปนี้
o ไมมีมาตรการและแนวปฏิบัติ

0

o มีมาตรการและแนวปฏิบัติในเรือ่ งตอไปนี้ (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ
รวม 15 คะแนน)
I. มีมาตรการปรับขนาดยาตามสภาวะการสภาวะการทํางานของตับ/ไต

+2

+2

II. การประเมินการแพยาอยางเหมาะสม และมีการติดตาม ADR ที่เกิดจากยา

+2

+2

III. การเฝาระวัง Drug Interaction ของยา

+2

+2

IV. การเตือนเมื่อมีการใชยาปฏิชีวนะซ้ําซอนโดยไมจําเปน

+2

+2

V. การปรับการใชยาใหเหมาะสมตามหลัก PK/PD เพื่อลดคาใชจายและลด
ADR จากยา
VI. มาตรการใหเลือกใชยาตานจุลชีพชนิดกินอยางเหมาะสมสําหรับการรักษา
เบื้องตน และการเปลี่ยนจากแบบฉีดมาเปนแบบกินอยางเหมาะสม (IV to
PO)
VII. มาตรการเพื่อใหใชยาตานจุลชีพอยางมีประสิทธิภาพในระยะเวลาสั้นที่สุด
(ควรมีคําแนะนําระยะเวลาการรักษาการติดเชื้อแตละชนิด)
3.7 มีการสอนและฝกอบรมทักษะ (education and training ASP)

+2

+2

o ไมมีการฝกอบรม/เพิ่มพูนทักษะ ทั้งผูรับผิดชอบงาน ASP และทีมรักษา

0

o มีการฝกอบรม/เพิ่มพูนทักษะ (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ รวม 10
คะแนน)
I. ผูรับผิดชอบงาน ASP ไดรับการอบรมเพิ่มพูนทักษะอยางสม่ําเสมอ***

+5

II. มีการฝกอบรมในโรงพยาบาล และถายทอดความรูและทักษะเรื่อง ASP
ของทีมรักษา

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

+2

+3

5

+5
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รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

ตารางที่ 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)
กิจกรรม AMR

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
คะแนน
เปนขอบังคับ

3. การกํากับดูแลการใชยาในโรงพยาบาล
3.8 มีระบบคอมพิวเตอรที่สนับสนุนการตัดสินใจเลือกใชยาอยางเหมาะสม

(Computerized Clinical Decision Support Systems) โดยเปนการ integrate
ขอมูลประกอบการตัดสินใจ ตั้งแต ขอมูลผูปวย (health record) ผลความไวของ
เชื้อตอยา ผลทางหองปฏิบัติการอื่น ๆ รวมถึงขนาดยาที่เหมาะสมกับสภาวะของ
ผูปวย
o ไมมี

0

o มีระบบคอมพิวเตอรที่สนับสนุนการตัดสินใจเลือกใชยาอยางเหมาะสม

10

0

3.9 มีการประเมินผลการดําเนินงาน มีการสรุปผลการดําเนินงานและสะทอนกลับให

PCT/ AMR/ PTC ทราบ
o ไมมี

0

o มีการประเมินโดยคํานึงถึงเปาหมายของมาตรการที่ใช เชน สัดสวนผูปวยที่
5
ไดมีการทบทวนการใชยาตานจุลชีพกับขอมูลทางจุลชีวิวิทยา จํานวนวันที่ได
ยาตานจุลชีพโดยไมจําเปนและไมสอดคลองกับเกณฑ รวมทั้ง มีการสรุปผล
การดําเนินงานและสะทอนกลับให PCT และคณะกรรมการ AMR ทราบ
100
รวมคะแนน มาตรการ ที่ 3
4 การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
คะแนน
4.1 มีพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN: Infection Control Nurse) ≥ 1
คน : 200 เตียง
o ไมมี ICN
o มี ICN < 1 คน : 200 เตียง
o มี ICN ≥ 1 คน : 200 เตียง
4.2 มีคณะกรรมการ ICC มีการประชุมอยางสม่ําเสมอไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง
o ไมมีการประชุม
o มีการประชุม 1 ครั้งตอป
o มีการประชุมมากกวา 1 ครั้งตอป

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

0
3
5

3
5

5

71
หมายเหตุ
เปนขอบังคับ
Basic

5
Basic
0
5
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รอบที่ based
1 ประจําปงบประมาณ 2563
Functional

Functional
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563based

ตารางที่ 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)
กิจกรรม AMR
4 การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
4.3 มีโครงสรางพื้นฐานของโรงพยาบาล ที่พรอมในการดําเนินงาน ดังนี้
- หองแยก/ โซนแยกกลุมผูปวยที่ติดเชื้อดื้อยา
- ระยะหางเตียงสามัญไมนอยกวา 1 เมตร
- มีอุปกรณปองกันการติดเชื้อ (PPE) เพียงพอตอความจําเปนใช (ตาม
ขอกําหนดของ ICC ของรพ.)
- มีการแยกอุปกรณสําหรับผูปวยติดเชื้อดื้อยาประจําเตียง เชน ปรอท หูฟง
เครื่องวัดความดันโลหิต
- อุปกรณจากหนวยจายกลางมีเพียงพอ พรอมใช ถูกจัดวางในหอผูปวยอยาง
เหมาะสม
o ไมมีทั้ง 5 ขอ
o มีความพรอมอยางนอย 3 ขอ
o มีความพรอมครบทุกขอ
4.4 มี IPC guideline เชน Isolation precautions, Prevent MDR transmission,
Disinfection and sterilization และมีการกํากับติดตามการปฏิบัติ
o ไมมี IPC guideline
o มี IPC guideline
o มีการกํากับติดตามการปฏิบัติตาม IPC guideline และพัฒนาปรับปรุง
guideline
4.5 มีแนวปฏิบัติการรับ-สงตอ และการเคลื่อนยายผูปวยดื้อยา/สงสัยดื้อยา และ
การใหขอมูลผูเกี่ยวของ รวมถึงการจําหนายผูปวยกลับบาน
o ไมมี
o มีแนวปฏิบัติ มีการสื่อสารชี้แจงใหผูปฏิบัติทราบ และมีการกํากับติดตามการ
ปฏิบัติในโรงพยาบาล
o มีแนวปฏิบัติ มีการกํากับ และมีมาตรการใหทุกหนวยบริการในเครือขาย
ระดับจังหวัดปฏิบัติตาม
4.6 มีระบบการจัดการเมื่อเกิดการระบาด (Outbreak management)
o ไมมี
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
คะแนน
เปนขอบังคับ
Basic

0
5
10

5
Basic

0
3
5

5

0
5
10

10

0
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ตารางที่ 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)
กิจกรรม AMR
4 การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
o มีแนวปฏิบัติ มีผังงาน (Flow chart) และมีการสื่อสารชี้แจงใหผูปฏิบัติใน
โรงพยาบาลทราบ
o มีแนวปฏิบัติ มีผังงาน มีการสื่อสาร และมีการวางระบบ Outbreak เชื่อมโยง
กับงานระบาดวิทยาระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ
4.7 แนวปฏิบัติขอ 4.4 - 4.6 มีการรวมคิดโดยผูปฏิบัติที่ทํางานหนางาน และมีการ
ประเมินและปรับปรุงแนวปฏิบตั ิในรอบ 1 ปที่ผานมาเพื่อใหทันสมัย
o ไมใช
o ใช
4.8 มีการสอนและฝกอบรมทักษะ (education and training) อยางนอยปละ 1
ครั้ง เชน
• กลุมที่ 1 : บุคลากรในโรงพยาบาล เชน การปฐมนิเทศลูกจางใหม และ
บุคลากรประจําของ รพ
• กลุมที่ 2 : บุคคลภายนอก เชน การลางมือในกลุมผูดูแลผูปวย ญาติผูปวย
o ไมมีการฝกอบรมในรอบ 1 ป ที่ผานมา
o มีการสอน/ฝกอบรมบางกลุม
o มีการสอน/ฝกอบรมทั้ง 2 กลุม
4.9 มีการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI Surveillance)
o ไมมี
o มี (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ รวม 15 คะแนน)
I. มีการเฝาระวังการติดเชื้อในผูปวยกลุมเสี่ยง เชน ผูปวยภูมิตานทานต่ํา
ทารกแรกเกิด ผูปวยหนัก (ICU) และมีการเฝาระวังการติดเชื้อที่เสี่ยงตอผู
ใหบริการ
II. มีการบริหารจัดการขอมูลและแปลผลภาพรวมการเฝาระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล มีการทบทวนคุณภาพขอมูล และมีการจัดลําดับความสําคัญ
และกําหนดเปาหมายการเฝาระวัง HAI ตามบริบท ของรพ.

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
คะแนน
เปนขอบังคับ
5
5
10

0
10

10

0
5
10

10

0
+5

+5

+5

+5
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รอบทีbased
่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
Functional

Functional
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563 based

ตารางที่ 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)
กิจกรรม AMR
4 การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
III.

มีระบบขอมูลสารสนเทศ IPC เชื่อมโยงกับฐานขอมูลผูปวยในโปรแกรม
บริการของ รพ. (HIS) และมีการสรุปปญหาการติดเชื้อที่เปนสาเหตุหลักของ
การปวย การตาย มีการสะทอนขอมูลให PCT หรือ กลุมบริหาร เชน เขียน
รายงาน นําเสนอ มีการประชุม
4.10 มีการประสานขอมูลทางหองปฏิบัติการ และขอมูล IPC เพื่อการติดตาม
สถานการณการระบาดของเชื้อดื้อยา (ทั้ง colonization และ infection)
o ไมมี
o มี

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
คะแนน
เปนขอบังคับ
+5

0
10

10

4.11 มีการกํากับติดตาม วิเคราะห และสรุปผลความกาวหนาในการดําเนินงาน
IPC
o ไมมีการกํากับติดตาม
0
o มี (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ รวม 10 คะแนน)
I. มีการกํากับติดตามเปาหมายที่ชัดเจน เชน การสํารวจการลางมือ การทํา + 5
+5
ความสะอาดหอผูปวย การลางทําความสะอาดและฆาเชื้อเครื่องมือ
ปริมาณการใชสบูและ alcohol hand rub เปนตน
II. มีสรุปรายงาน (report) นําเสนอคณะกรรมการ ICC/ AMR และมีการ
+5
+5
feedback ใหผูเกี่ยวของทราบ
รวมคะแนน มาตรการที่ 4
100
85
5. การวิเคราะหสถานการณปญหาและระบบจัดการ AMR ของโรงพยาบาล และ
หมายเหตุ
คะแนน
นําไปสูมาตรการของโรงพยาบาลในการแกปญหา AMR อยางบูรณาการ
เปนขอบังคับ
5.1 การวิเคราะหและสรุปสถานการณปญหาเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาล
มีการสรุปขนาดของปญหา AMR ของโรงพยาบาล สถานการณของเชื้อดื้อยาแต
ละชนิด สถานการณการติดเชื้อ และตําแหนงของการติดเชื้อ และสถานการณ
การใชยาปฏิชวี นะของโรงพยาบาล ซึ่งสามารถอธิบายไดถึง
o ไมมีการวิเคราะห
o มี (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ รวม 50 คะแนน)
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

0

0

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence
Functional based

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

95

ตารางที่ 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)
กิจกรรม AMR
ผลการดําเนินงาน
5. การวิเคราะหสถานการณปญหาและระบบจัดการ AMR ของโรงพยาบาล และ
หมายเหตุ
คะแนน
นําไปสูมาตรการของโรงพยาบาลในการแกปญหา AMR อยางบูรณาการ
เปนขอบังคับ
I. แนวโนมของขนาดปญหาการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (Healthcare
+10
associated infection, HAI) และความสอดคลองกับการใชยาอยางสม
เหตุผล
II. ปจจัยที่สงผลตอแนวโนมดังกลาว
+10
III. อัตราปวย อัตราตายจากเชื้อดื้อยา
+10
IV. คาใชจายที่เกิดจากการติดเชื้อ AMR ทั้งในภาระคาใชจายของโรงพยาบาล +10
และอาจจะรวมถึงภาระคาใชจายของผูปวยและครอบครัว
V. แนวโนมและขนาดปญหาที่เกิดจากการติดเชื้อดื้อยาในชุมชน (community +10
acquired infection, CAI)
5.2 การติดตามและประเมินระบบการดําเนินงานเกี่ยวกับ AMR ของโรงพยาบาล
ทั้งนี้ การประเมินเนนการรายงานใหตรงตามความเปนจริงที่มีหลักฐาน
สนับสนุนการดําเนินงาน คะแนนจะไมขึ้นกับความสมบูรณแบบของระบบ แต
ขึ้นกับการวิเคราะหสถานการณไดอยางถี่ถวน สมบูรณ และถูกตองตามความ
จริง
o ไมมีการวิเคราะห
o มี (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ รวม 40 คะแนน)
I. มีการวิเคราะหเพื่อการพัฒนาระบบ ตั้งแตการศึกษาระบบเดิม แลวนํา
ขอมูลที่ไดจากการศึกษามาหาความตองการและสิ่งที่จะตองปรับปรุงใน
ระบบ และ/หรือ วิเคราะหระบบงานหลังจากที่พบปญหาของระบบ และ
การศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงระบบใหม
II. มีการประเมินระบบการเฝาระวังผูปวยที่ติดเชื้อดื้อยา เพื่อใหพบผูปวยได
อยางรวดเร็ว (early detection) เชน ความครบถวนถูกตองของขอมูลและ
ความทันเวลาในการตอบโตกรณี Epidemic หรือการระบาด (Out break)
และมาตรการในการดําเนินการควบคุม

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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รอบทีbased
่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
Functional

Functional
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563based

ตารางที่ 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)
กิจกรรม AMR
ผลการดําเนินงาน
5. การวิเคราะหสถานการณปญหาและระบบจัดการ AMR ของโรงพยาบาล และ
หมายเหตุ
คะแนน
นําไปสูมาตรการของโรงพยาบาลในการแกปญหา AMR อยางบูรณาการ
เปนขอบังคับ
III. มีการวิเคราะหระบบติดตามประเมินผล (M&E) การดําเนินระบบการ
+10
จัดการ AMR ของโรงพยาบาล ดวยระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานและ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน หองปฏิบัติการดานจุล
ชีววิทยา ขอมูลเวชระเบียน (คลินิก) ขอมูลการใชยา และระบบที่ชวย
สงเสริมการใชยาอยางเหมาะสม
IV. มีการนําขอมูลจากขอ I, II, III มาใชในการวางแผนตามแนวทางของ
+10
Continuous Quality Improvement (CQI) หรือ PDCA (Plan-DoCheck-Act/Adjust)
5.3 มีการตอบสนองตอการระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล โดยสามารถหาปจจัย
เสี่ยง และมีมาตรการการควบคุมการระบาดได (เลือกไดเพียง 1 ขอ)
o ควบคุมการระบาดได นอยกวารอยละ 50 จากเหตุการณการระบาดของเชื้อ
0
ดื้อยาในโรงพยาบาลทั้งหมดในรอบป
o ไมนอยกวารอยละ 50 จากเหตุการณการระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล 5
ทั้งหมดในรอบป
o ไมนอยกวารอยละ 70 จากเหตุการณการระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล 10
10
ทั้งหมดในรอบป
o ไมมีการระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลในรอบป
10
100
30
คะแนนรวม มาตรการที่ 5
ตก 1/2563 คะแนนรวม 341 คะแนน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
3.2 การสนับสนุนการดําเนินงานระดับเขต
( x ) มีคณะกรรมการระดับเขต
( ) นโยบายและมาตรการระดับเขตสุขภาพ
4. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ ยงต อการทํ าให การขั บเคลื่ อนนโยบายหรื อการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)
- ความรวมมือของสหวิชาชีพ และจํานวนคนที่รวมพัฒนา หรือจัดกิจกรรม หากมีจํานวนนอยอาจจะทํา
การดําเนินงานดังกลาวไมสะดวก ราบรื่น
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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6. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
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ขอเสนอแนะ

ความรูความสามารถดาน AMR ของบุคลากรที่ อบรม/ทบทวน ความรูความสามารถเปนระยะ
เกี่ยวของยังไมสมบูรณ
งบประมาณดานการจัดการระบบ AMR ในเชิง
โครงสราง/อุปกรณAMRยังคงมีจํากัดตามการ
จัดสรรงบฯ และเงินโรงพยาบาลที่มีจํากัด
7. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง
กรุณาใหขอมูลการดําเนินงานที่เปนแบบอยาง (best practice) ใหหัวขอกิจกรรมสําคัญ 5 กิจกรรม

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
รอบที
่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
Function
based

Function
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563based

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก.
1. ประเด็นการตรวจราชการ
ตัวชี้วัด : รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพ ดวย
ศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
2. สถานการณ
จังหวัดสตูลมีการจัดบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ในโรงพยาบาล จํานวน 7 แหง
และใน รพ.สต. จํานวน 54 แหง , ศสช. 3 แหง โดยมีการเปดคลินิกการแพทยแผนไทยใหบริการในโรงพยาบาล
ทุกแหงและใน รพ.สต./ศสช.และสอ.น รวม 8 แหง โดยมีบุคลากรแพทยแผนไทยทั้งหมด รวมจํานวน 31 คน
3. ขอมูลการวิเคราะห (ระบุรายการที่จําเปน สําหรับการติดตามที่จําเปนในแตละประเด็น)
ขอมูลผลการดําเนินงานที่ผานมา
ตารางที่ 55 ผลการดําเนินงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกป 2562 จําแนกรายอําเภอ
จํานวนผูรับบริการ(ครั้ง)
อําเภอ
รอยละ
ผูปวยนอก
แพทยแผนไทย
เมืองสตูล
353,835
66,249
18.72
ควนโดน
71,651
14,610
20.39
ควนกาหลง
88,938
20,899
23.50
ทาแพ
97,210
21,303
21.91
ละงู
183,723
55,126
30.00
ทุงหวา
70,304
16,866
23.99
มะนัง
72,840
12,720
17.46
รวม
938,501
207,773
22.14
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2562 จังหวัดสตูลตั้งเปาหมายการใหบริการผูปวยนอก
ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐานไวที่ รอยละ 18.5 ในภาพรวมทั้งจังหวัด
ผานเกณฑรอยละ 22.14 ซึ่งปจจัยที่จังหวัดสตูลไดมีการดําเนินงานไดสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวเกิดจากการ
ขับเคลื่อนนโยบายผานทางคณะทํางานพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกระดับ
จังหวัดรวมทั้งมีการติดตามอยางสม่ําเสมอโดยผูบริหารระดับสูงของจังหวัด และการอนุมัติใหใชงบงบประมาณ
จัดสรรเปนคายาสมุนไพรใหกับโรงพยาบาลละงูซึ่งผลิตยาสมุนไพรใหทุกโรงพยาบาล แตเมื่อพิจารณาราย
อําเภอพบวาไมผานเกณฑเพียง 1 อําเภอ คือ อําเภอมะนัง ทําไดรอยละ 17.46 ซึ่งจากการวิเคราะหพบวาใน
สวนโรงพยาบาลมะนังมีสถานที่ใหบริการที่มีความคับแคบไมเพียงพอ จํานวนเตียงและเครื่องมืออุปกรณไม
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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เพียงพอทําใหไมสามารถรองรับการใหบริการผูปวยได ซึ่งโรงพยาบาลอยูระหวางดําเนินการของบประมาณใน
การสรางอาคารแพทยแผนไทย
วิเคราะหผลปจจุบัน (ตามตาราง)
3.1 แสดงขอมูลการดําเนินงานในไตรมาส 1
ตารางที่ 56 ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 จําแนกรายอําเภอ
จํานวนผูรับบริการ(ครั้ง)
รอยละ
อําเภอ
ผูปวยนอก
แพทยแผนไทย
เมืองสตูล
129,109
21,078
16.33
ควนโดน
24,709
5,211
21.09
ควนกาหลง
28,368
7,313
25.78
ทาแพ
28,941
6,335
21.89
ละงู
45,524
12,784
28.08
ทุงหวา
22,445
5,797
25.83
มะนัง
23,288
4,942
21.22
รวม
302,383
63,460
20.99
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2563 จังหวัดสตูลตั้งเปาหมายการใหบริการผูปวยนอก
ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐานไวที่ รอยละ 19.5 ในภาพรวมทั้งจังหวัด
ในไตรมาสที่ 1 ผานเกณฑรอยละ 20.99 ซึ่งปจจัยที่จังหวัดสตูลไดมีการดําเนินงานไดสําเร็จตามเปาหมายที่วาง
ไวเกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายผานทางคณะทํางานพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกระดับจังหวัดรวมทั้งมีการติดตามอยางสม่ําเสมอโดยผูบริหารระดับสูงของจังหวัด และการอนุมัติใหใช
งบงบประมาณจัดสรรเปนคายาสมุนไพรใหกับโรงพยาบาลละงูซึ่งผลิตยาสมุนไพรใหทุกโรงพยาบาล แตเมื่อ
พิจารณารายอําเภอพบวาไมผานเกณฑเพียง 1 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสตูล ทําไดรอยละ 16.33 ซึ่งไดมีการ
กระตุนใหสถานบริการดําเนินการใหบริการใหเพิ่มขึ้นในการนิเทศงานรอบที่ 1
3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M)
ไดมีการวางแผนงานโครงการพัฒนางานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จังหวัดสตูล
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีกิจกรรมดังนี้
ดานบริหาร
1. จัดสรรงบประมาณคายาสมุนไพรให รพ.ละงูผลิตและกระจายใชทั้งจังหวัด
2. ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ผสมผสาน

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

100

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
Function
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ
2563 based

ดานการบริการ/วิชาการ
1. ตรวจสอบคุณภาพยาสมุนไพรที่ใชในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในจังหวัดสตูล
2. ออกนิเทศ และประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมและสนับสนุนการแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสาน (รพ.สส.พท.)
3. จัดประกวดพื้นที่ตนแบบดีเดนดานการแพทยไทยระดับจังหวัดและเขารวมประกวดระดับเขต
ดานการมีสวนรวมของเครือขาย
1. ประชุมเครือขายผูปลูก/แปรรูป/ผลิต/จําหนายสมุนไพร
2. ประชุมคณะกรรมการคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยระดับจังหวัด
3. สํารวจสมุนไพรและภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
ดานการประชาสัมพันธ
1. เขารวมจัดบูทในงานมหกรรมการแพทยแผนไทยภาคใต
ผลลัพธที่ตองการ (Small Success)
ระยะเวลา
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
3 เดือน
1.มีระบบบริหารจัดการยาสมุนไพรในจังหวัด
ดําเนินการแลวทุกขอ
2.มีการจัดทํา CPG ในหนวยบริการ
3.มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
6 เดือน
1.จัดบริการแพทยแผนไทยในคลินิกหมอครอบครัว
ดําเนินการแลว ขอ1
2.จัดงานนิทรรศการรวมในงานประจําป/งานมหกรรมภาค
9 เดือน
1.รพ.และ รพ.สต.ที่มีแพทยแผนไทย ผานมาตรฐาน รพ.
สส.พท.ในระดับดีเยี่ยม รอยละ 100
2.มีขอมูลผูปลูกสมุนไพร/ตํารายา/หมอพื้นบานทุกอําเภอ
12 เดือน
1.มีการใหบริการผูปวยนอกดวยการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค
และฟนฟูสภาพดวยศาสตร การแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก รอยละ19.5
2.ประชาชนไดรับการสงเสริมสุขภาพฯ อยางนอย รพ.ละ 1
โครงการ
3.มีงานวิจัยR2R CQI อยางนอย รพ.ละ 1 เรื่อง
4.การจายยาสมุนไพรไมนอยกวา รอยละ6
4. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ
(Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จากการติดตาม
-ไมมี
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
Function
Functionbased
based

่ 1 ประจํ
าปงบประมาณ
รอบทีรอบที
่ 1 ประจํ
าปงบประมาณ
25632563

5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ
ไมบรรลุวัตถุประสงค
1.การจางนักจัดการที่ไมตอเนื่อง ( สิ้นสุดการจางใน 1.เห็นควรใหกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ปงบประมาณ 2564 ) อาจสงผลกระทบตองาน ทางเลือกนําเสนอปญหาตอคณะกรรมการกองทุน
สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยใหมีการจัดจางนัก
จัดการ/แพทยแผนไทยซึ่งเปนผูชวยนายทะเบียน
จังหวัดตอเนื่องเนื่องจากมีประสบการณการทํางาน
และสงผลตอการทํางานโดยตรง
2.งบประมาณการดําเนินงานที่ลดลงในแตละปทําให 2. กรมการแพทยแผนไทยฯควรจัดหลักสูตรการ
การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแพทยแผน พัฒนาบุคลากรแพทยแผนไทยอยางตอเนื่องเพื่อ
ไทยลดลง
ฟนฟูพัฒนาวิชาการดานแพทยแผนไทย
3. ขวัญกําลังใจและการบรรจุตําแหนงของแพทยแผน 3. ควรมีการดําเนินการเรื่องการบรรจุเพื่อเปนขวัญ
ไทย
กําลังใจและความกาวหนาในสายงาน
6. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย
- ไมมี
7. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง (ถามี)
- ไมมี

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
Functionalรอบที
based
่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
Function based

การแพทยฉุกเฉินทางทะเล .
การดําเนินงานการแพทยฉุกเฉินทางทะเล จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ติดฝงทะเลอันดามัน ทางดานทิศตะวันตก และมีชายฝงติดแนวเขต
ประเทศมาเลเซีย ณ เมืองลังกาวี รัฐเปอรลิส ประกอบไปดวยสถานที่ทองเที่ยว คือหมูเกาะเภตรา เกาะบุ
โหลน อุทยานแหงชาติตะรุเตา เกาะตะรุเตา เกาะไข หมูเกาะอาดัง ราวี เกาะอาดัง เกาะหลีเปะ เกาะราวี
เกาะหินงาม และเกาะดง ซึ่งเปนสถานที่มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เขามาเที่ยวชมมากทุกป
จากสถิตินักทองเที่ยวจังหวัดสตูล ป 2561 มีนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 1,355,145 คน ชาวตางชาติ
จํานวน 176,155 คน รวม 1,531,300 คน ป 2562 นักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 1,420,000 คน ชาวตางชาติ
จํานวน 184,000 คน รวม 1,604,000 คน ซึ่งมีแนวโนมมากขึ้นทุกป ประกอบกับจังหวัดสตูลมีพื้นที่เกาะซึ่ง
บางเกาะเปนที่อยูอาศัยของชาวเล(เกาะหลีเปะ) เปนชาวประมงพื้นบาน การคมนาคมสวนใหญใชเรื อเปน
พาหนะ มี ทั้ ง เรื อ ขนาดใหญ เรื อ ขนาดเล็ ก เรื อ ประมง และเรื อ โดยสารเป น เรื อ เร็ ว (SPEED BOAT)ของ
บริษัทเอกชน มีทาเรือใหญในการรับทองเที่ยวทางทะเล คือทาเทียบเรือปากบารา ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู
จังหวัดสตูล โดยการดูแลขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล อีกทั้งมีหนวยงานอุทยานแหงชาติ หนวยงาน
ภาครัฐ ที่ควบคุมกํากับการเดินเรือและการจราจรทางทะเล มีการนําผูโดยสารนักทองเที่ยวเดินทางไปเกาะ
ตางๆ การชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเลรวมทั้งนักทองเที่ยว ผูเจ็บปวยฉุกเฉิน การประสบอุบัติเหตุสาธารณ
ภั ย ต า งๆของประชากรในพื้ น ที่ ยั ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งได รั บ ความช ว ยเหลื อ และเป น ภาพลั ก ษณ ที่ ดี ต อ
นักทองเที่ยวชาวไทยชาวตางชาติใหไดรับบริการการแพทยฉุกเฉินที่มีคุณภาพ

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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การดําเนินงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการพัฒนาชวยเหลือผูประสบอุบัติภัยและผูเจ็บปวยที่อยูบริเวณเกาะตางๆไดอยาง
ทันทวงที
2. เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณฉุกเฉินทางทะเล
3. เพื่อสรางเครือขายและพัฒนาระบบการใหบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล
การพัฒนาระบบบริการการแพทย ฉุกเฉิน ทางทะเล จังหวัดสตูล เริ่มตนเมื่อ ปลายป 2550 มี
แนวทางในการนําสงผูปวยจากจุดเกิ ดเหตุในท องที่ ทุร กันดารและอยูในภาวะวิกฤติ ทางทะเล นําสงโดยใช
ยานพาหนะพิเศษเรือ รวมมือในการดําเนินงานจากภาครัฐ เอกชน ทองถิ่น มุงเนนการจัดการทั้งระบบซึ่ง
ประกอบดวย
หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับเบื้องตน(FR:First Responder)
 ทหารเรือ นป.สอ.รฝ.491 ประจําเกาะหลีเปะ
 อบตปากน้ํา (ชมรมเรือเกาะบุโหลน)
 อบต.เกาะสาหราย
 อบต.ปูยู
 ทัพเรือภาคที่ 3
 อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา
 อุทยานแหงชาติตะรุเตา
 สนง.เจาทาภูมิภาค สาขาสตูล
 ตํารวจน้ํา
 สุขศาลาเกาะบุโหลนดอน
หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับพื้นฐาน(BLS:Basic Life Support)
 รพ.สต.ปูยู
 รพ.สต.เกาะสาหราย
 รพ.สต.เกาะยาว
 รพ.สต.ตันหยงกลิง
หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับขั้นสูง(ALS:Advance Life Support)
 รพ.สต.เกาะหลีเปะ

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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Function based
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
Functional รอบที
based

บุคลากรหนวยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินทางทะเล
 แพทย
จํานวน 2
 พยาบาล
จํานวน 8
 เวชกิจฉุกเฉิน
จํานวน 2
 อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย จํานวน 70
รวม
จํานวน 82
ประเภทยานพาหนะ เรือ
 เรือสปดโบด 2-4 เครื่องยนต
 เรือตรวจการณ
 เรือหางยาว 1 เครื่องยนต
 เรือยางทองแบน

จํานวน 26
จํานวน 4
จํานวน 6
จํานวน 1

คน(แพทยจากคลินิกประจํารพ.สต.เกาะหลีเปะ)
คน
คน
คน
คน
ลํา
ลํา
ลํา
ลํา

บริษัทเรือเอกชนเขารวมบริการนําสงจากเกาะหลีเปะถึงทาเทียบเรือปากบารา
บริษัทหลีเปะเฟอรรี่แอนสปดโบด
บริษัทบันดาหยา รีสอรท
บริษัทพลอยสยาม
บริษัทบารมี
บริษัทสตารเจ็ท
บริษัทสตูลปากบารา

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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Functional based
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แผนภูมิที่ 19 การจัดระบบการแพทยฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดสตูล

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
Functional based

Function based

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

ระบบ กลไก และแนวทางการดําเนินงาน
1. ประสานหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2. จัดตั้งคําสั่งคณะอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล
3. จัดอบรมบุคลากรตามหลักสูตรที่สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติกําหนด
4. ขึ้นทะเบียนหนวยปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการ บุคลากร ที่ผานการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด
และขึ้นทะเบียนยานพาหนะประเภทเรือ
5. แบงโซนพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
6. กําหนดอัตราคาชดเชยยานพาหนะพิเศษ
7. จัดทําMOU หนวยงานสถานบริการนําสงผูปวยฉุกเฉิน
ผลการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉินทางทะเล
ตัวชี้วัด :1. รอยละประชาชนในพื้นที่ทางทะเลเสียชีวิตจากเหตุฉุกเฉินทางทะเลลดลงนอยกวารอยละ
10 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
2. รอยละผูปวยฉุกเฉินวิกฤติและฉุกเฉินเรงดวนในพื้นที่ทางทะเลไดรับการดูแลโดยระบบ
การแพทยฉุกเฉินมากกวารอยละ 50
ตารางที่ 57 ผูปวยวิกฤติและฉุกเฉินเรงดวนในพื้นที่ทางทะเลไดรับบริการดวยการแพทยฉุกเฉินทางทะเล
ป 2561
หนวยปฏิบัติการ
รพ.สต.เกาะหลีเปะ
อบต.เกาะสาหราย
อบต.ปูยู
อุทยานแหงชาติตะรุเตา
ตํารวจน้ํา
อบต.ปากน้ํา
รพ.สต.เกาะยาว
รพ.สต.ปูยู
รพ.สต.เกาะสาหราย
นป.สอ.รฝ.491 หลีเปะ
ทัพเรือภาค 3
สุขศาลาเกาะบุโหลนดอน
รวม

ป 2562

ป 2563

จํานวน
จํานวน
จํานวน
สีแดง รอยละ
สีแดง รอยละ
สีแดง
(ราย)
(ราย)
(ราย)
88
34 19.21 117
46 13.53 48
32
42
6
3.39
33
4
1.18
4
0
28
2
1.13
35
6
1.76
8
0
4
1
0.56
3
0
0.00
2
0
0
0
0.00
2
1
0.29
0
0
13
1
0.56
24
4
1.18
0
0
0
0
0.00
3
2
0.59
6
4
0
0
0.00
80
31 9.12
29
15
0
0
0.00
39
28 8.24
21
16
1
1
0.56
1
1
0.29
0
0
1
1
0.56
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
3
1
0.29
17
9
177 46 25.99 340 124 36.47 135 76

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

รอยละ
23.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.96
11.11
11.85
0.00
0.00
6.67
56.30
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แผนภูมิที่ 20 รอยละผูปวยฉุกเฉินวิกฤติในพื้นที่ทางทะเลไดรับการดูแลโดยระบบการแพทยฉุกเฉิน

ที่มาขอมูล: โปรแกรมITEMS สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
จากตารางพบวา การบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเลมีหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินทางทะเลที่มี
ผลการปฏิบัติงาน หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินขั้นสูง(ALS) รพ.สต.เกาะหลีเปะจํานวน 1 หนวย หนวย
ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินพื้นฐาน(BLS) รพ.สต.จํานวน 3 หนวย หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินเบื้องตน(FR)
จํานวน 8 หนวย ผูปวยฉุกเฉินวิกฤติและฉุกเฉินเรงดวนในพื้นที่ทางทะเลไดรับการดูแลโดยระบบการแพทยฉุกเฉิน
ยอนหลัง 3 ป ปงบประมาณ 2561 จํานวน 46 ราย คิดเปนรอยละ 25.99 ปงบประมาณ 2562 จํานวน 124 ราย
คิ ด เป น ร อยละ 36.47 ป งบประมาณ 2563(ต.ค.62-ม.ค.63) จํ านวน 76 ราย คิ ด เป น ร อยละ 56.29 การ
ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินเพิ่มขึ้น มีเรือหนวยงาน
เอกชนเขารวมในการบริการนําสงผูปวย ทําใหมีความสะดวดคลองตัวในการสั่งการดวยระบบการแพทยฉุกเฉิน
และนําสงผูปวยถึงทาเทียบเรือไดสะดวกขึ้นทั้งในเวลากลางคืนและกลางวัน
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based
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณFunction
2563

รอบที
่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
Functional
based

แผนภูมิที่ 21 อัตราประชาชนในพื้นที่ทางทะเลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุฉุกเฉินทางทะเล
อัตราประชาชนในพืน
้ ทีท
่ างทะเลเสียชีวต
ิ จากเหตุฉุกเฉินทางทะเล
12
10

11.11
10
9

8
6
4
2
0
ปี งบประมาณ62(ราย)

ปี งบประมาณ63(ราย)

ร ้อยละ

ที่มาขอมูล: รายงานสถานบริการสาธารณสุขทางทะเล
จากแผนภูมิพบวา ปงบประมาณ 2562 มีประชาชนในพื้นที่ทางทะเลเสียชีวิตจากเหตุฉุกเฉิน จํานวน
9 ราย จากรายงานสรุปผูเสียชีวิตของสถานบริการสาธารณสุข มีการเสียชีวิตจากการจมน้ํา และโรคประจําตัว
เรื้อรัง เชน มะเร็ง หัวใจ ปงบประมาณ 2563 เสียชีวิต จํานวน 10 ราย สวนใหญ เสียชีวิตจากการจมน้ํา หัวใจ
วาย โรคเรื้อรัง อัมพฤต อัมพาต คิดเปนรอยละประชาชนในพื้นที่ทางทะเลเสียชีวิตจากเหตุฉุกเฉินทางทะเล
รอยละ 11.11 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินทางทะเล
1. จัดตั้งคณะอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล คําสั่งจังหวัดสตูล ที่ 2473/2562 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการระบบบริ การการแพทย ฉุกเฉินจั งหวัดสตูล มีการประชุมปละ 1 ครั้ง เพื่อความรวมมื อจาก
เครือขายระบบบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเลบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการชวยเหลือภาวะวิกฤติ
โดยยานพาหนะพิเศษพื้นที่เกาะและพื้นที่ทุรกันดาร หาแนวทางในการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉินทางทะเล
และในการใชยานพาหนะพิเศษรวมกัน
2. เพื่ อเป น การเตรี ย มความพรอ มรองรับ สถานการณ ฉุกเฉิน ทางทะเล และสรางเครือขา ยการ
พัฒนาการชวยเหลือผูประสบภัยและระบบบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล ไดจัดกิจกรรมรวมซอมแผน
สาธารณภัย ภัยพิบัติทางทะเล บูรณาการรวมกันกับสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวของ ที่ผานมาปละ 1 ครั้ง ในปงบประมาณ 2562 มีการซอม จํานวน
2 ครั้ง สถานการณการเกิดเหตุสึนามิและภัยพิบัติเรือลม
3. จัดตั้งระบบแจงเหตุ โดยมีศูนยวิทยุตํารวจน้ําประจําอยู ณ เกาะหลีเปะ และมีวิทยุเครือขายมดดํา
เรือหาปลา เปนแกนกลางประสานกรณีมีเหตุมีผูประสบภัยทางทะเล ผานศูนยรับแจงเหตุและสั่งการฯ 1669
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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4. อบรม หลักสูตรกูชีพทางน้ํา M.A.L.S ปงบประมาณ 2559-2561 จํานวน 3 รุน
5. อบรมหลั กสู ตรการกู ชี พ และชว ยชีวิตขั้ น พื้ น ฐานทางน้ํา Basic M.A.L.S หนว ยงานอุ ท ยาน
แหงชาติ ปงบประมาณ 2562 จํานวน 1 รุน
6. ป งบประมาณ 2562 อบรมผูป ฏิบัติการฉุ กเฉิน หลักสูตร ปฐมพยาบาลและชว ยปฏิ บั ติ ก าร
การแพทยขั้นพื้นฐาน หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินขั้นเบื้องตน ในหลักสูตรกูชีพทางน้ําเบื้องตน Basic
M.A.L.S จํานวน 3 รุน
7. ปงบประมาณ 2562 ขยายเครือขายใหความรูและการปฏิบัติในดานการชวยเหลือผูปวยผูบาดเจ็บ
อุ บั ติ เ หตุ ฉุกเฉิ น ในระบบบริ การการแพทย ฉุ กเฉิน กลุ มเป าหมาย นั กเรี ย น ประชาชนทั่ ว ไป ชาวประมง
อาสาสมัครสาธารณสุข ณ เกาะหลีเปะจํานวน 90 คน
8. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จัดทํา MOU การสงตอผูปวยในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล ระหวาง
สสจ.สตูล และ อบจ.สตูล กับ รพ.กรุงเทพหาดใหญ และ รพ.วัฒนแพทย ตรัง โดยมารับผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน ณ
ทาเทียบเรือปากบารา
9. ปงบประมาณ 2562 สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติมอบอุปกรณการเคลื่อนยายผูปวยทางน้ํา
แก รพ.สต.เกาะหลีเปะ ณ ทาเทียบเรือปากบารา
10. ปงบประมาณ 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลมอบอุปกรณชุดลําเลียงเคลื่อนยายใหแก
รพ.สต. และสุขศาลา ทางทะเล จํานวน 4 แหง
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Functional รอบที
based่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
Function based

วัณโรค .
ตัวชี้วัด : HL08 Suscess อัตราสําเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม
: HL07 Treatment Coverage รอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับ
เปนซ้ํา
การประเมินอัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม : ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมที่
ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) โดยมีผลการรักษาสําเร็จ
(ผูปวยวัณโรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ)โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันที่ 30 กันยายน 2563
การประเมินรอยละความครอบคลุ มการรั กษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปน ซ้ํา :จํานวน
ผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา (TB Treatment Coverage) ที่คนพบและขึ้นทะเบียนในปงบประมาณ
2563 (1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563)
สถานการณวัณโรค
จากสถานการณวัณโรค ตั้งแตป 2558 จนถึง 2562 จังหวัดสตูลมีแนวโนมการพบผูปวยวัณโรค
เพิ่มขึ้นทุกป แตยังคงเปนปญหาเมื่อเทียบกับผูปวยที่คาดวาจะมี (Estimate case finding) ที่องคการอนามัย
โลกคาดการณไวสําหรับประเทศไทย โดยมีอุบัติการณที่องคการอนามัยโลกเปนผูกําหนด( ป 2558 : 163/แสน
,ป 2559 : 160/แสน , ป 2560-2562 : 156/แสนและป 2563 :153/แสน) ที่ปรับเปลี่ยนทุกป โดยในปลาสุดคือ
ป 2562 นั้น จังหวัดสตูลมีผูปวยวัณโรคทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนรักษาทั้งป ( 1 ตค.61-30 กย.62 ) อยูที่จํานวน
249 ราย เมื่อเทียบกับผูปวยที่คาดวาจะมี (Estimate case finding) โดยใชอุบัติการณที่องคการอนามัยโลก
กําหนด คือ 156/แสน ทําใหจังหวัดสตูลมีความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรคอยูที่รอยละ 50 โดยทาง
อุบัติการณแปลไดวาอาจยังคงมีผูปวยวัณโรคที่ไมเขาสูระบบการวินิจฉัยและกระบวนการรักษา ซึ่งอาจนําไปสู
การแพรเชื้อวัณโรคไปสูผูสัมผัสได สําหรับสถานการณของการรักษาสําเร็จในผูปวยวัณโรคปอดรายใหม จังหวัด
สตูล ปลาสุดที่สามารถประเมินได คือ 2561 อยูที่รอยละ 90.4 โดยปญหาสําคัญในการรักษาสําเร็จ ไดแก การ
ตายในผูปวยที่มีโรครวมและผูสูงอายุ และมีปญหาของอัตราความครอบคลุมในการขึ้นทะเบียนรักษาที่มีจํานวน
นอย เปนปจจัยสนับสนุนของปญหา ดังกลาว และสําหรับตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ป 2562 ในงานวัณโรค
คือผลการรักษาสําเร็จของผูปวยวัณโรคปอดรายใหมที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1/2562 ( 1 ตค.-31 ธค.61)
จังหวัดสตูล ณ ปจจุบัน คือรอยละ 92.3 (ณ. 30 กย.62 อยูที่รอยละ 89.74)
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ตารางที่ 58 รอยละของผลการรักษาสําเร็จ(Success)ผูปวยวัณโรคในปอดทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนป 25592561 จําแนกรายโรงพยาบาล
ป 2559
ป 2560
ป 2561
โรงพยาบาล
ทะเบียน
suscess
ทะเบียน
suscess
ทะเบียน
suscess
สตูล
102
87(85.4%)
101
84(83.17%)
93
85(91.40%)
ละงู
37
33(89.2%)
62
54(87.1%)
51
46(90.20%)
ควนกาหลง
16
14(87.5%)
14
12(85.7%)
26
24(92.31%)
ทาแพ
22
17(73.3%)
17
11(64.7%)
17
16(94.12%)
ทุงหวา
12
11(91.7%)
14
11(78.6%)
10
8(80%)
ควนโดน
12
12 (100%)
10
10(100%)
19
19(100%)
มะนัง
15
13(86.7%)
9
8 (88.9%)
21
20(95.24%)
จังหวัด
216
187(86.6%)
227
190(83.7%)
237
218(91.98%)
ตารางที่ 59 รอยละของผลการรักษาสําเร็จ(Success)ผูปวยวัณโรคในปอดรายใหม ที่ขึ้นทะเบียนป 25592561 จําแนกรายโรงพยาบาล
ป 2559
ป 2560
ป 2561
โรงพยาบาล
ทะเบียน
suscess
ทะเบียน
suscess
ทะเบียน
suscess
สตูล
86
74(86.5%)
88
74(84.1%)
78
70(89.7%)
ละงู
30
28(93.3%)
53
49(92.5%)
41
36(87.8%)
ควนกาหลง
14
13(92.9%)
13
11(84.6%)
21
19(90.5%)
ทาแพ
19
16(84.2%)
14
10(71.4%)
14
13(92.9%)
ทุงหวา
12
11(91.7%)
9
8(88.9%)
9
7(78.8%)
ควนโดน
9
9 (100%)
9
9(100%)
17
17(100%)
มะนัง
14
13(92.9%)
8
8 (100%)
17
16(94.1%)
จังหวัด
184
164(89.1%)
194
169(87.1%)
197
178(90.4%)

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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ตารางที่ 60 รอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา(TB Treatment coverage)
จังหวัดสตูล ป 2558-2562
ป

ประชากร

2558
2559
2560
2561
2562

311,099
314,053
316,559
313,657
319,700

Estimate
case
507
502
494
497
498

ตอแสน
ประชากร
163
160
156
156
156

ผูปวยรายใหม/ Treatment
กลับเปนซ้ํา coverage
213
42.01
225
44.8
247
50
240
48.3
249
50

ตารางที่ 61 รอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา(Treatment coverate)
แยกรายอําเภอ ป 2560-2562
อําเภอ

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ปชก Estimate ผลงาน รอยละ ปชก. Estimate ผลงาน รอยละ ปชก. Estimate ผลงาน รอยละ
เมือง 113,673 177 112 63.3 114,168 178
94 52.8 114,385 178 101 56.7
ควนโดน 26,129
41
12 29.3 26,352 41
19 46.3 26,475 41
15 36.6
ควนกาหลง 34,519
54
18 33.3 34,805 54
26 48.1 34,855 54
27 50
ทาแพ 28,943
45
18 40 29,201 46
17 36.9 29,334 46
21 45.7
ละงู 71,485 112
61 54.5 71,980 112
53 47.3 72,322 113
53 46.9
ทุงหวา 23,908
37
16 43.2 24,057 38
10 26.3 24,115 38
21 55.3
มะนัง 17,902
28
10 35.7 18,094 28
21 75 18,214 28
11 39.3
จ.สตูล 316,559 494 247 50 313,657 497 240 48.3 319,700 498 249 50

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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5

4 1 0 1
ประเมิน 30 กย.63
-

มะนัง

ควนโดน

ทุงหวา

ทาแพ

ขอมูล
ไตรมาส
ที่
1
1 อัตราสําเร็จ 194 197 เปาหมาย 36 19
ของการ
169 178 ผลงาน
รักษาวัณ 87.11 90.36 รอยละ
โรคปอด
รายใหม
2 ความ
497 497 เปาหมาย 123 178
ครอบคลุม 247 240 ผลงาน 46 26
การรักษา
50 48.3 รอยละ 37.4 14.6
ผูปวยวัณ
โรครายใหม
และกลับ
เปนซ้ํา

ละงู

2563

ควนกาหลง

อําเภอ
เมือง

ตัวชี้วัด

Base Line
2560 2561

รวมขอมูลจจุบัน

ตารางที่ 62 แสดงผลการดําเนินตามตัวชี้วัด ( PA กระทรวงสาธารณสุข )

6

36
-

111 54 45 37 41 28
6 4 2 0 1 7
5.4 7.4 4.44 0 2.4 25

492
46
9.3

ขอมูลจาก รง.TB 07(ใหม)/TB 08(ใหม) โปรแกรม NTIP ณ วันที่ 27 มค.63
ตารางที่ 63 เปาหมาย PA กระทรวงฯ ป 2563 (จํานวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม จ.สตูล ที่ขึ้นทะเบียนรักษา
ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตค.-31 ธค.2562 )
พื้นที่
อําเภอเมืองสตูล
อําเภอควนโดน
อําเภอควนกาหลง
อําเภอทาแพ
อําเภอละงู
อําเภอทุงหวา
อําเภอมะนัง
จังหวัด

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

จํานวน
19 ราย
1 ราย
4 ราย
1 ราย
5 ราย
0 ราย
6 ราย
36 ราย
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กิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อน
1. กําหนดการแจงขอมูลผูปวยวัณโรคไปยังพื้นที่ใหทราบไมเกิน 1 สัปดาห(เอกสาร)และไมเกิน 2 วัน
(ชองทางโซเชียล)เมื่อมีผูปวยขึ้นทะเบียน โดยมีไลนกลุมระดับอําเภอ เพื่อการสงตอและติดตาม
2. กําหนดรายงานการดูแลการกินยาผูปว ยวัณโรคประจําวัน/รายบุคคล /หนวยบริการ โดยกรุปไลน
DOT Diary แยกรายอําเภอ
3. สรุปขอมูลการติดตามผูปวยและทบทวนปญหาอุปสรรค รายอําเภอทุกวันพฤหัสฯที่ 2 หรือ 3 ของ
เดือน เพื่อดูแนวโนมและปญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนหาแนวทางเพื่อปองกันการรักษาไมสาํ เร็จในแตละ case
4. เนนการดูแลแบบองครวม โดยทีมสหวิชาชีพ ทุกอําเภอและเขมขนใน case ที่พบแนวโนมที่เสี่ยง
ตอการเกิดปญหาในการรักษา
5. รวมมือกับทีมคลินิกหมอครอบครัว(PCC)ในทุกอําเภอ/รพ.สต. เพื่อสรางความเขมขนในการ
ติดตามการรักษา/การเยี่ยมบาน
6. ทุกอําเภอประชุมติดตามสถานการณวัณโรครายเดือน(รวมกับการประชุมประจําเดือน ของ สสอ.)
8.ทุกตําบล/(ทุกอําเภอ).ติดตามสถานการณวัณโรค รายสัปดาห โดย TB Clinic เปนศูนยกลางติดตาม
7. นําเสนอสถานการณวัณโรคทุกเดือน ในกรรมการบริหารและประเมินผลระดับอําเภอ/จังหวัด(กวป.)
8. กําหนดผังการดําเนินงานวัณโรค จ.สตูล เพื่อใชเปนแนวทางที่สอดคลองกันทั้งจังหวัด
9. Conference case ที่ทาทายตอความสําเร็จในการรักษา ทั้งในแนวทางและปญหาอุปสรรค โดย
มีผูเชี่ยวชาญ ใหความรูและขอเสนแนะ ทุกอําเภอ
10.ถอดบทเรียน Case Study ทุกอําเภอ เพื่อเปนแนวทางการดูแล
11.ติดตามประเมินระบบปฏิบัติการ NTIP เพื่อตรวจสอบขอมูลผูปวยวัณโรครายบุคคลในการกํากับ
ติดตาม และประเมินผลการรักษาในระบบปฏิบัติการ ดังกลาว
ความเสี่ยงตอความไมสําเร็จในการดําเนินงานวัณโรค จ.สตูล
1. อัตราความครอบคลุมในการพบผูปวยวัณโรค(ทุกประเภท(All Forms) Treatment Coverage
ต่ํากวาที่ควรจะเจอ(Estimate case)
2. กระบวนการคนหาวัณโรคในกลุมเสี่ยงขาดคุณภาพจากผูมีสวนเกี่ยวของ
3. อัตราการตายที่ยังสูง,,การลมเหลวในการรักษาและขาดการติดตามผลเมื่อผูปวยโอนออก
4. การมีผูปวยกลับเปนซ้ํา,ลมเหลวในการรักษา,การขาดยา สงผลโดยตรงตอแนวโนมสถานการณ
วัณโรคดื้อยาที่อาจสูงขึ้น
5. การควบคุมกํากับการรักษา(DOT) ที่ไมเขมแข็งขาดความจริงจัง ไมตอเนื่อง สงผลตอการตาย,
การขาดยา,การลมเหลวในการรักษานําไปสูการกลายเปนเชื้อวัณโรคที่ดื้อยา
6. ความลาชาของรายปวยที่ไมสามารถปดการรักษาตามระยะเวลาในการประเมินสงผลกระทบตอ
อัตราการรักษาสําเร็จ
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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: การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ .

ระบบธรรมาภิบาล .
ตัวชี้วัด : รอยละ 100 ของ (รพ.สต.) ที่ คกก.ตรวจสอบภายในระดับอําเภอไดทําการตรวจสอบภายใน
1. ประเด็นการตรวจราชการ
รพ.สต. ไดรับการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ Cup แตละแหงดําเนินการ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของระดับอําเภอ ตามรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม และไดมีการรายงานผล
ให สสจ.สตูล ทราบเปนลายลักษณอักษร
2. สถานการณ
1. คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ไดจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อใหหนวยบริการและเจาหนาที่ในสังกัด ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน และปลอดจากขอผิดพลาดทางดานกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ และเปนการสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ในหนวยงาน โดยมี
กลุมเปาหมายหนวยรับตรวจในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ครอบทุกประเภทหนวยรับตรวจ
2. ณ ไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2562) ระดับอําเภอไดจัดทําแผนดําเนินการตรวจสอบภายใน รพสต.
แจงสงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ครบถวนทุกแหง
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห
จากผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานตรวจสอบภายในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สตูลไดดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบฯ ภาพรวมคิดเปนรอยละ 62% พบวายังตองเสริมความรูและ
ใหคําแนะนําการปฏิบัติตามระเบียบการเงิน และพัสดุ เนื่องจากบางหนวยรับตรวจขาดเจาหนาที่ที่มีความรูความ
ชํานาญในดานการเงิน และพัสดุ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงไดกําหนดกลุมเปาหมายหนวยบริการทุกแหง
ตองไดรับตรวจสอบภายใน โดยกลุมเปาหมายที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใชคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในระดั บอําเภอของแตละ Cup สวนระดับโรงพยาบาลและสํ านั กงานสาธารณสุ ขอํ าเภอ ใชคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัดดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

่ 3ฒ: นาระบบบริ
การพัฒนาระบบบริ
หารจัดบการสนั
บสนุดนบริการจั
การสุขภาพ
คณะที่ 3คณะที
: การพั
หารจัดการสนั
สนุนการจั
การสุดขบริภาพ
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3.2 ผลลัพธที่ตองการ (Small Success)
ระยะเวลา
เปาหมาย
3 เดือน กําหนดแผนดําเนินการครบถวนทุกแหง
6 เดือน ดําเนินการตรวจสอบไดรอยละ 60
9 เดือน ดําเนินการตรวจสอบไดรอยละ 80
12 เดือน ดําเนินการตรวจสอบไดรอยละ 100

รวมขอมูลปจจุบัน

ควนโดน
มะนัง

ทุงหวา

ทาแพ

ควนกาหลง

ละงู

เมือง

ตารางที่ 64 รอยละ 100 ของ(รพ.สต.) ที่ คกก.ตรวจสอบภายในระดับอําเภอไดทําการตรวจสอบภายใน
(รายอําเภอ)
Base Line
อําเภอ
ขอมูล
ที่ ตัวชี้วัด 2560 2561 2563 ไตรมาส
1
1 รอยละ 100 - เปาหมาย กําหนด 17 4 7 5 10 7 4 54
ของ(รพ.สต.)
แผน
ที่ คกก.
ผลงาน 100 17 4 7 5 10 7 4 54
ตรวจสอบ
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ภายในระดับ
อําเภอไดทํา
การตรวจสอบ
ภายใน
ผลการดําเนินงาน
100%
32 แหง
43 แหง
54 แหง

ตารางที่ 65 แสดงขอมูลภาพรวมการตรวจสอบภายใน (ตามแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายใน
เปาหมาย
ธ.ค.62
มี.ค. 2563 มิ.ย. 2563 ก.ย. 2563
หนวยรับตรวจ
(แหง)
ม.ค. 2563
มีแผนครบทุกแหง
รอยละ 60 รอยละ 80 รอยละ 100
รพท.
1
ครบทุกแหง
รพช.
6
สสอ.
7
รพสต.
54
11
รวม
68
11

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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4. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ
- จัดทําแผนการตรวจสอบภายในของหนวยบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ทุกแหง
- ดําเนินการตรวจสอบภายในตามแบบประเมินของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ ยงต อการทํ าให การขั บเคลื่ อนนโยบายหรื อการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห ระดับ
จังหวัด
- ไมมี
6. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไขปญหา

-

-

ที่เสนอตอคณะตรวจฯ

7. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย
8. ผลงานเดน/นวัตกรรม ที่สามารถเปนแบบอยาง
-

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 3 คณะที
: การพั่ ฒ3นาระบบบริ
หารจัดการสนั
นการจับดสนุบรินกการจั
ารสุขดภาพ
: การพัฒนาระบบบริ
หารจับสนุ
ดการสนั
บริการสุขภาพ
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ระบบธรรมาภิรอบที
บาล ่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563ระบบธรรมาภิบาล

ITA .
1. ประเด็นการตรวจราชการ
ตัวชี้วัด : รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 90
2. สถานการณ
1. กลุมงานนิติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดมีการจัดประชุมชี้แจงและติดตามการ
ดําเนินงานสงเอกสารเชิงประจักษทุกไตรมาสกอนจะสงผลงาน เพื่อใหหนวยงาน ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค
2. หนวยบริการ รพท./รพช./สสจ./สสอ. ไดมีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ITA ครบทุกหนวยบริการ
3. ขอมูลการวิเคราะห (ระบุรายการที่จําเปน สําหรับการติดตามที่จําเปนในแตละประเด็น)
3.1 ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานนิติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ไดดําเนินงาน ITA ตามแผนการดําเนินงาน พบวายังมีปญหาเกี่ยวกับ ความเขาใจในรายละเอีย ดแตละ EB
เนื่องจากงาน ITA ตองเกี่ยวของกับงานเกือบทุกฝายในหนวยงาน ซึ่งตองทําใหฝายที่เกี่ยวของมีความเขาใจใน
รายละเอียดแตละ EB และใหความรวมมือในการจัดทํารายละเอียดดวย
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.2562
ตารางที่ 66 แสดงรอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 90
หนวยงาน
สสอ.ควนโดน
สสอ.มะนัง
สสอ.ละงู
สสอ.ทุงหวา
สสอ.เมืองสตูล
สสอ.ควนกาหลง
สสอ.ทาแพ
รพ.ควนกาหลง
รพ.ควนโดน
รพ.ทาแพ
รพ.ละงู
รพ.ทุงหวา
รพ.มะนัง
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

รอยละ
100
100
96.15
92.31
92.31
92.33
92.31
96.15
92.31
92.31
92.31
92.31
92.31

หมายเหตุ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ระบบธรรมาภิบาล
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119

ตารางที่ 66 แสดงรอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 90(ตอ)
หนวยงาน
รพ.สตูล
สสจ.สตูล

รอยละ
92.31
92.31

หมายเหตุ

วิเคราะหผลปจจุบัน (ตามตาราง)
จากการดําเนินงานงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานนิติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลได
ดําเนินการตามแผน ดังปรากฏผลการดําเนินงานดังนี้
ตารางที่ 67 แสดงผลการดําเนินงาน ITA ในไตรมาสที่ 1/2563
ระดับคะแนนความสําเร็จ
หมายเหตุ
หนวยงาน
ผานเกณฑการประเมินระดับ 5
สสอ.ควนโดน
5
สสอ.มะนัง
5
สสอ.ละงู
5
สสอ.ทุงหวา
5
สสอ.เมือง
5
สสอ.ควนกาหลง
5
สสอ.ทาแพ
2
รพ.ควนกาหลง
5
รพ.ควนโดน
5
รพ.ทาแพ
5
รพ.ละงู
0
แนบเอกสารไมตรงตามรายละเอียดของEB
รพ.ทุงหวา
5
รพ.มะนัง
5
รพ.สตูล
5
สสจ.สตูล
2
แหลงขอมูล ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 13 มกราคม 2563
3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M)
1. มีการจัดประชุมและติดตามการดําเนินงานแกผูรับผิดชอบงานในแตละไตรมาสเพื่อใหผลงาน
ออกมาตามเกณฑที่กําหนด
2. จัดระบบ ควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ เปนรายไตรมาส
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะทีฒ่ นาระบบบริ
3 : การพัฒหนาระบบบริ
หารจั
สนุกนารสุ
การจั
ดบริการสุขภาพ
คณะที่ 3 : การพั
ารจัดการสนั
บสนุดนการสนั
การจัดบบริ
ขภาพ
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รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
ระบบธรรมาภิบาล

ผลลัพธที่ตองการ (Small Success)
ระยะเวลา
เปาหมาย
3 เดือน
เปาหมายระดับความสําเร็จระดับ 5
6 เดือน
ผานเกณฑ 80 %
9 เดือน
ผานเกณฑ 85 %
12 เดือน
ผานเกณฑ 90 %

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563 ระบบธรรมาภิบาล

ผลการดําเนินงาน
4.26
** ผลงานรอบ 8 เดือน

4. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ
(Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จากการติดตาม
- ไมมี
5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
- ผูรับการประเมินไมเขาใจในรายละเอียดการแนบ
เอกสารเชิงประจักษ

ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ
- ควบคุม กํากับ และติดตามเปนกรณีพิเศษ

6. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย
- ไมมี
7. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง (ถามี)
- ไมมี

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพแหงชาติ
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การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพแหงชาติ .
1. ประเด็นการตรวจราชการ
ตัวชี้วัด : รอยละของจังหวัดที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล
2. สถานการณ
การจัดเก็บ/การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศของหนวยบริการ และสงออกขอมูล ผานระบบ
คลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (Health Data Center: HDC) ของจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดสํารวจขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 การดําเนินการตาม Small
Success 3 เดือน โดยประเมินจากคุณภาพขอมูลที่บันทึกตามคูมือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดสงขอมูล
ตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2563 จากฐานขอมูล Health
Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ประเมินรายหนวยบริการ/รายจังหวัด ผลการประเมิน (ตามตาราง
ขางลาง)
3. ขอมูลการวิเคราะห (ระบุรายการที่จําเปน สําหรับการติดตามที่จําเปนในแตละประเด็น)
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดมีการติดตามผลการดําเนินงาน โดยมีวาระการติดตามในการ
ประชุมผูบริหารทุกเดือน มีการติดตามผานชองทางออนไลนผาน Line กลุมทุกสัปดาห
ตารางที่ 68 หนวยบริการสงขอมูลผาน Health Data Center (HDC) ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ
ความถูกตอง
ความสอดคลอง
ความครบถวน
ความทันเวลา
อําเภอ
เฉลี่ย 5 ดาน
เฉลี่ย 5 ดาน
สมบูรณของขอมูล
ของขอมูล
เมืองสตูล
99.9659
99.6743
99.8278
96.8254
ควนโดน
99.9805
99.8625
99.9613
80.0000
ควนกาหลง
99.9826
99.6157
99.7184
100.0000
ทาแพ
99.9785
99.7129
99.5301
100.0000
ละงู
99.9991
99.8972
99.8473
97.2222
ทุงหวา
99.9845
99.6314
99.6219
95.8333
มะนัง
99.9930
99.5957
99.8748
100.0000
ภาพรวมจังหวัด
99.9834
99.7128
99.7688
95.6973
วิเคราะหผลปจจุบัน (ตามตาราง)
การตรวจสอบคุ ณภาพข อมู ล ตรวจสอบจากขอมูล ที่ห นว ยบริการสงผาน Health Data Center
(HDC) กระทรวงสาธารณสุ ข ในป งบประมาณ 2563 ประเมิน จากข อ มูล บุ ค คล (Person) ซึ่งเปน ข อ มู ล
ประชาชนที่มารับบริการในหนวยบริการนั้นๆ ประกอบดวย ขอมูลเลขประจําตัวประชาชน (cid) ขอมูลเพศ
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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่ 3ฒ:นาระบบบริ
การพัฒนาระบบบริ
หารจับดสนุ
การสนั
บสนุ
นการจั
การสุขภาพ
คณะที่ 3คณะที
: การพั
หารจัดการสนั
นการจั
ดบริ
การสุดขบริ
ภาพ
รอบที่ 1อมูประจํ
าปงบประมาณ
2563 งชาติ
การพัฒนาระบบข
ลสารสนเทศด
านสุขภาพแห

การพั
ฒนาระบบข
สารสนเทศด
านสุขภาพแหงชาติ
รอบที
่ 1 ประจําอปมูงลบประมาณ
2563

(sex) ขอมูลสัญชาติ (nation) ขอมูลวันเกิด (birth) ขอมูลสถานะ/สาเหตุการจําหนาย (discharge) จากตาราง
พบวา ตามเกณฑคุณภาพ 4 มิติ ประกอบดวย
1. ความถูกตองของขอมูล (Accuracy)
2. ความสอดคลอง (Consistency)
3. ความครบถวน สมบูรณ (Completeness)
4. ความทันตอการใชงานหรือทันเวลา (Timeliness)
4. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)
- บุคลากรของระบบเทคโนยีสารสนเทศ มีการโยกยายงานของบุคลากร
- ระบบ SERVER สําหรับจัดการฐานขอมูลและการสํารองขอมูลขาดมาตรฐาน
5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ขอมูลที่หนวยบริการบันทึกผานโปรแกรมของหนวยบริการที่ยังไมผานเกณฑคุณภาพขอมูล สวนใหญ
เปนขอมูลเลขประจําตัวประชาชนและเปนขอมูลเกา
ซึ่งหนวยบริการทุกแหงไดดําเนินแกไขปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง
6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย
การชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑการประเมินแตละดาน
7. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง (ถามี)
- การ Conference ผานระบบ Web Application เพื่อการชี้แจงสรางความเขาใจtemplate ของ
ตัวชี้วัด
- ระบบคืนขอมูล HIE (HEALTH INFORMATION EXHCHANGE) ใหกับหนวยบริการ
การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ .
1. ประเด็นการตรวจราชการ
ตัวชี้วัด : รอยละของหนวยบริการที่เปน Smart Hospital
3. สถานการณ
การดําเนินการตาม Small Success 3 เดือน เกณฑเปาหมาย รพ.ระดับ A, S , M1 , M2 ผานเกณฑ
ระดับ 2 รอยละ 80 และ รพ. ระดับ F1, F2, F3 รอยละ 50 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลไดดําเนินการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมกลางเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพ(Implementing
API for Health Information Exchange) ระหวางวันที่ 25 - 30 เมษายน 2562 และไดจัดทีมออกนิเทศ
ตรวจประเมินตามเกณฑ Smart Hospital ตามตัวชี้วัดระดับ 1 Smart Tool พบวา รพท. และรพช.ทุกแหง
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพแหงชาติ
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ระดับ

ตัวชี้วัด

รายการขอมูล

รพ.สตูล S
รพ.ควนโดน F2
รพ.ควนกาหลง
รพ.ทาแพ F2
รพ.ละงู F1
รพ.ทุงหวา F2
รพ.มะนัง F3

ไดมีการดําเนินการและอยูระหวางการนํามาพัฒนาเพื่อใหสามารถดําเนินการเชื่อมตอ HIS Gateway และ
เกณฑตัวชี้วัดระดับ 2 Smart Service โรงพยาบาลทุกแหงมีการใชใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่มีการ
บั น ทึ ก ข อ มู ล การสั่ ง ยาโดยแพทย และมี ก ารพั ฒ นาระบบ OPD Paperless ที่ ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ ใน
ปงบประมาณ 2562
3. ข อมู ลประกอบการวิ เ คราะห (ระบุ ร ายการขอมูล ที่จําเปน สําหรั บ การตรวจติ ดตามที่ จําเป น ในแต ล ะ
ประเด็น)
ตารางที่ 69 โรงพยาบาลมีการใชใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกสและใชงาน OPD Paperless
ภาพรวมจังหวัด
(ขอมูล ณ
วันที่รับตรวจ)

กําลังดําเนินการ
กําลังดําเนินการ

โรงพยาบาลตองมีการใช
ระบบคิวออนไลน และมี
ระบบการเชื่อมโยงและ


แลกเปลี่ยนขอมูลตาม
มาตรฐาน เชน HIS
Gateway จึงจะผานเกณฑ
ระดับ 1
2 Smart Service: โรงพยาบาลตองผานเกณฑ
(อยางนอย 4 ขอ ไม
เรียงลําดับ)

กําลังดําเนินการ
กําลังดําเนินการ
กําลังดําเนินการ

1 Smart Tool:

รพ.ระดับ A, S ,
M1 , M2 ผาน
เกณฑระดับ 2
รอยละ 100 และ
รพ. ระดับ F1,
F2, F3 รอยละ
16.67
โรงพยาบาลทุก
แหงมีการใชใบสั่ง
ยาอิเล็กทรอนิกส
และใชงาน OPD
Paperless

4. สรุปประเด็ นสํ าคั ญที่ เป นความเสี่ ยงต อการทํ าให การขั บเคลื่ อนนโยบายหรื อการดํ าเนิ นงานไม ประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม
1. ระบบการเชื่อมตอ HIS Gateway ที่มีการเชื่อมตอไปยัง Application H4U เปนรูปแบบของการ
เรียกใชบริการไปยังศูนยกลางที่เดียวมีความเสี่ยงต อเสถียรภาพของระบบเมื่อมีการเชื่อมต อกับหนว ยงาน
โรงพยาบาลทั่วประเทศ และความมั่นคงปลอดภัย
2. Application อยูระหวางการพัฒนา ยังขาดการประชาสัมพันธ
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

: การพัฒนาระบบบริ
หารจับดสนุการสนั
บริการสุขภาพ
คณะที่ 3 :คณะที
การพั่ ฒ3นาระบบบริ
หารจัดการสนั
นการจับสนุ
ดบรินกการจั
ารสุขดภาพ
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5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค

ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ

1.รพ.ระดับ F2, F3 ยังขาดงบประมาณสนับสนุนการ
จัดหาระบบคิวออนไลน
2.การใชโปรแกรมระบบคิวที่สว นกลางจัดทําขึน้ มาขาด
การพัฒนาตอ

สนับสนุนการจัดอบรมตอยอด

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย
- ไมมี
7) นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง (ถามี)
- ไมมี
การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ .
ตัวชี้วัด : รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไมเกินรอยละ 4
และประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 6 ไมเกินรอยละ 8
1. ประเด็นการตรวจราชการ
1.1 การจัดสรรเงินอยางเพียงพอ
1.2 พัฒนาการบริหารระบบบัญชี
1.3 ติดตาม กํากับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน
2. สรุปผลวิเคราะหสถานการณ และสภาพปญหาในภาพรวมของจังหวัดสตูล
ตารางที่ 70 สถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูลรายไตรมาส
Q1

2560
Q2 Q3

Q1

2561
Q2 Q3

Q4

Q4

สตูล

2

2

2

2

2

2

3

ควนโดน

0

0

0

2

0

0

ควนกาหลง

1

1

1

4

1

ทาแพ

0

0

2

6

ละงู

2

1

3

ทุงหวา

0

0

มะนัง

2

3

หนวยบริการ

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

Q1

2562
Q2 Q3

2563
Q4 Q1

5

2

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

4

1

0

0

1

0

3

0

5

7

1

0

1

1

0

3

2

0

2

0

0

0

1

0

0

1

3

1

0

0

2

0

0

0

0

0

6

7

3

1

5

7

1

0

1

1

1

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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สถานการณทางการเงินการคลังยอนหลังของหนวยบริการในจังหวัดสตูล พบวา ในปงบประมาณ 2560-2561
หนวยบริการในจังหวัดสตูลสวนใหญประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 4-7 และมีสถานะทางการเงินดีขึ้นใน
ปงบประมาณ 2562 เนื่องจากจังหวัดสตูลไดรับจัดสรรเงินบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัดเพื่อเสริม
สภาพคลองทางการเงินของหนวยบริการ
สถานการณทางการเงินการคลังในไตรมาส 4 ปงบประมาณ 2562 พบวา จังหวัดสตูลไมมีหนวย
บริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 คิดเปนรอยละ 0 มีหนวยบริการที่ประสบปญหาขาดสภาพ
คลองทางการเงินระดับ 3 จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลมะนัง มีหนวยบริการที่ประสบปญหาขาดสภาพคลอง
ทางการเงินระดับ 2 จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล มีหนวยบริการที่ประสบปญหาขาดสภาพคลองทาง
การเงินระดับ 1 จํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลทาแพ และโรงพยาบาลละงู และมี
หนวยบริการที่ไมขาดสภาพคลองทางการเงิน จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลควนโดน และโรงพยาบาลทุงหวา
ตารางที่ 71 สถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการ ณ ไตรมาส 1/2563
หนวยบริการ

Capacity Group

ต.ค.62

พ.ย.62

ธ.ค.62

สตูล

S

1

0

0

ควนโดน

F2

0

0

0

ควนกาหลง

F2

0

0

0

ทาแพ

F2

0

0

0

ละงู

F1

0

0

0

ทุงหวา

F2

0

0

0

มะนัง

F3

0

0

1

สถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูล ณ ไตรมาส 1/2563 ตั้งแตเดือน
ตุ ล าคม-ธั น วาคม 2562 พบว า จั งหวั ดสตูล ยังไมมีห นว ยบริการที่ป ระสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7
เนื่องจากเปนชวงตนปงบประมาณ และไดรับการจัดสรรเงินสําหรับบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด
เงิ น สํ าหรั บ ค า บริ การสร า งเสริ มสุ ขภาพฯ กรณีสิทธิอื่น PP Non UC รอยละ 100 และเงิน คาบริการทาง
การแพทยลวงหนางบเหมาจายรายหัว (OP,PP) งวดที่ 1 รอยละ 50 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

: การพัฒนาระบบบริ
หารจับดสนุการสนั
บริการสุขภาพ
คณะที่ 3 :คณะที
การพั่ ฒ3 นาระบบบริ
หารจัดการสนั
นการจับสนุ
ดบรินกการจั
ารสุขดภาพ
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ตารางที่ 72 สถานการณการเงินการคลังสุขภาพ ณ ธันวาคม 2562
Org

CR

QR Cash

NWC

Liquid Status Survive Risk เงินบํารุงคงเหลือ
NI+Depleciation
Index Index Index Scoring (หักหนี้แลว)

สตูล

1.54 1.37 0.83 72,122,746.76 51,666,794.00

0

0

0

0

-21,114,420.44

ควนโดน

2.74 2.59 2.31 26,527,112.01 6,760,971.33

0

0

0

0

20,003,321.17

ควนกาหลง 1.82 1.73 1.59 16,536,016.86 9,447,123.60

0

0

0

0

12,020,932.01

ทาแพ

2.04 1.94 1.70 15,571,722.22 10,785,804.55

0

0

0

0

10,454,292.03

ละงู

2.29 2.09 1.57 30,677,231.39 56,858,073.66

0

0

0

0

13,523,215.54

ทุงหวา

3.19 3.04 2.72 20,933,024.56 9,959,817.04

0

0

0

0

16,413,198.13

มะนัง

1.45 1.33 1.04 8,268,688.15

1

0

0

1

614,192.47

จังหวัดสตูล

5,036,986.40

190,636,541.95 150,515,570.58

51,914,730.91

ที่มา : http://hfo63.cfo.in.th ขอมูล ณ 24 มกราคม 2563
จากผลการดําเนินงานการเงินการคลัง ณ เดือนธันวาคม 2562 พบวา หนวยบริการในจังหวัดสตูลมี
สถานการณทางการเงินการคลังสุขภาพดีขึ้นจากไตรมาส 4/2562 โดยมีภาวะวิกฤตทางการเงิน ดังนี้
- หนวยบริการที่มีภาวะวิกฤตทางการเงินปกติ จํานวน 6 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาล
ควนโดน โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลทาแพ โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุงหวา
- หนวยบริการที่มีภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 1 จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลมะนัง
ตารางที่ 73 แสดงประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ (7 Plus Efficiency Score) ณ ธันวาคม 2562
A Payment
Period
A
A
A
Inventory
Cash<0.8
Collection
Collection
Collection
คากลาง
คากลาง
หนวยบริการ
Manageme Grade Plus
≥คากลาง Q1/63 ≥คากลาง Q1/63 (21 P≤180 and Period-UC Period- Period-SSS nt ≤60
≤60 CSMBS ≤60 ≤90
(21ม.ค.63)
ม.ค.63) Cash>0.8
P≤90
Operating Margin

27.57
ควนโดน 24.48
ควนกาหลง 28.81
ทาแพ
35.07
ละงู
28.19
ทุงหวา 34.35
มะนัง
35.33
สตูล

19.67
29.39
29.39
29.39
29.67
29.39
32.67

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

Return on Asset

8.73
10.45
13.33
18.27
41.31
19.63
6.12

4.34
10.82
10.82
10.82
9.29
10.82
8.86

134.33
129.29
252.75
161.73
72.14
93.75
270.62

69.02
25.88
41.77
46.40
35.20
38.42
75.34

39.95
83.45
45.94
63.09
51.24
67.92
96.35

98.01
146.07
115.13
121.99
236.07
89.11
150.36

53.90
51.72
42.04
26.70
35.81
45.39
66.49

BCBBB
B
D

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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จากผลการดําเนินงานการเงินการคลัง ณ เดือนธันวาคม 2562 พบวา หนวยบริการในจังหวัดสตูลมี
ผลการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 7 Plus Efficiency Score ดังนี้
- หนวยบริการที่ผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 5 ขอ (ระดับ B)
จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุงหวา
- หนวยบริการที่ผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 4 ขอ (ระดับ B-)
จํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลควนกาหลง และโรงพยาบาลทาแพ ซึ่งไมผานเกณฑ การ
ประเมินวิกฤตทางการเงิน 7 Plus Efficiency Score ที่ตองผานเกณฑการประเมิน 5 ขอขึ้นไป (ระดับ B)
- หนวยบริการที่ผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 2 ขอ (ระดับ C-)
จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลควนโดน ซึ่งไมผานเกณฑการประเมินวิกฤตทางการเงิน 7 Plus Efficiency
Score ที่ตองผานเกณฑการประเมิน 5 ขอขึ้นไป (ระดับ B)
- หนวยบริการที่ผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 1 ขอ (ระดับ D)
จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลมะนั ง ซึ่งไมผานเกณฑ การประเมิ นวิ กฤตทางการเงิ น 7 Plus Efficiency
Score ที่ตองผานเกณฑการประเมิน 5 ขอขึ้นไป (ระดับ B)
ตารางที่ 74 แสดงโครงสรางจัดสรรจังหวัดสตูล
สําหรับ
คาบริการสราง
เสริมสุขภาพฯ
กรณีสิทธิอื่น
(PP non uc)

หนวย
บริการ

รายรับ OP
หลังปรับลดคาแรง

รายรับ PP สุทธิ
หลังปรับลด
คาแรง

ประมาณการ
รายรับ IP
หลังปรับลดคาแรง

สตูล

33,529,894.94

6,444,166.68

52,061,586.28 17,223,202.05 4,000,261.44 113,259,111.39

ควนโดน

16,781,844.74

3,172,779.42

5,793,799.46

2,135,099.95

507,483.69

28,391,007.26

ควนกาหลง 23,060,500.61

4,381,730.30

8,185,837.88

2,195,955.02

556,110.61

38,380,134.42

สําหรับบริหาร
จัดการระดับ
เขต/จังหวัด

รวมรายรับ 2563

ทาแพ

21,540,081.61

4,102,143.57

8,705,061.62

2,256,985.93

428,678.04

37,032,950.77

ละงู

35,818,651.29

6,865,220.26

16,578,456.62

4,690,639.35

0.00

63,952,967.52

ทุงหวา

16,756,920.25

3,181,379.39

6,707,272.51

1,993,509.79

394,344.49

29,033,426.43

มะนัง

13,949,823.58

2,685,625.84

7,870,690.86

3,504,607.91

216,206.69

28,226,954.88

รวม

161,437,717.02 30,833,045.46 105,902,705.23 34,000,000.00 6,103,084.96 338,276,552.67

จังหวัดสตูลไดรับยอดเงินจัดสรรเงินคาบริการทางการแพทยหลังปรับลดคาแรงรวมทั้งสิ้น จํานวน
298,173,467.71 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2562 จํานวน 690,787.62 บาท คิดเปนรอยละ 0.23
ไดรับจัดสรรเงินสําหรับการบริหารจัดการระดับเขต จํานวน 34,000,000.00 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ
2562 จํานวน 1,800,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 5.59 ไดรับจัดสรรเงินสําหรับคาบริการสรางเสริมสุขภาพฯ
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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กรณี สิ ท ธิ อื่ น PP Non UC จํ า นวน 6,103,084.96 บาท ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น จากป ง บประมาณ 2562 จํ า นวน
522,519.75 บาท คิดเปนรอยละ 9.36 สรุปยอดจัดสรรปงบประมาณ 2563 จังหวัดสตูลไดรับจัดสรรรวมทั้ง
สิ้น 338,276,552.67 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2562 จํานวน 3,013,307.37 บาท คิดเปนรอยละ
0.90 จากการจัดสรรตามงบดําเนินการขั้นต่ํา ปงบประมาณ 2560 (MOE_UC) ทําใหโรงพยาบาลชุมชนขนาด
เล็ ก ได รั บ ยอดจั ด สรรเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให เ พี ย งพอกั บ ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานของโรงพยาบาล ในขณะที่
โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู ซึ่งเปนโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ไดผล
กระทบโดยไดรับยอดจัดสรรเงินจากแนวทางการจัดสรรดังกลาวลดลง ซึ่งจังหวัดสตูลไดดําเนินการแกไขปญหา
ดังกลาวโดยการจัดสรรเงินสําหรับบริหารจัดการระดับเขต/จังหวัด และใหหนวยบริการจัดทําหนังสือแสดง
เจตจํานงปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการดานการเงิน (Letter of Intent : LOI) โดยมีหนวยบริการที่ตอง
จัดทํา LOI จํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลมะนัง
แผนทางการเงิน (PLANFIN)
ตารางที่ 75 แผนประมาณการรายไดและคาใชจายของหนวยบริการ ปงบประมาณ 2563
ประมาณการ
แผน
รายได
หนวย
ประมาณ
(ไมรวมงบ
บริการ
การ
ลงทุน)

ประมาณการ
รายจาย
(ไมรวมคา
เสื่อมและคาตัด
จําหนาย)

EBITDA

วงเงินที่
ลงทุน รอย
ละ 20 ของ
EBITDA

Risk Risk NWC
ใชเงินบํารุง Planfin Risk Investment เหลือตอ
ลงทุน
แบบ EBITDA >20% รายจาย:
เดือน
EBITDA

เกินดุล 630,685,680.00 580,454,000.00 51,089,500.00 10,046,336.00 10,043,000.00

2

Normal

Normal

Risk

ควนโดน เกินดุล 111,500,400.00 101,938,009.00 8,780,689.45 1,912,478.20 1,396,874.75

1

Normal

Normal

Normal

908,500.00

2

Normal

Normal

Risk

สตูล

ควนกาหลง เกินดุล 119,002,719.99 110,376,945.00 3,743,646.00 1,725,155.00
ทาแพ

เกินดุล 109,793,781.59 99,222,667.00

4,624,050.00 2,114,222.92 2,021,600.00

2

Normal

Normal

Risk

ละงู

เกินดุล 207,073,730.42 195,362,140.61 7,576,600.00 2,342,317.96 2,300,000.00

2

Normal

Normal

Risk

ทุงหวา

เกินดุล 99,713,478.93 94,917,677.28

7,039,185.64 959,160.33

579,000.00

1

Normal

Normal

Normal

มะนัง

เกินดุล 62,275,000.00 56,681,971.05

6,704,112.20 1,118,605.79 1,008,350.00

2

Normal

Normal

Risk

จากแผนประมาณการรายได แ ละค า ใช จ า ยของหน ว ยบริ ก ารในจั ง หวั ด สตู ล รอบครึ่ ง ป แ รก
ปงบประมาณ 2563 พบวา มีแผนทางการเงิน (PLANFIN) 2 แบบ คือ PLANFIN แบบที่ 1 ไมตองปรับแผน
ทางการเงิน จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลควนโดนและโรงพยาบาลทุงหวา และ PLANFIN แบบที่ 2 ทบทวน
การลงทุนอีกครั้ง เนื่องจากมีความเสี่ยงดานเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 5 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาล
ควนกาหลง โรงพยาบาลทาแพ โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลมะนัง ซึ่งตองทบทวนการลงทุนดวยเงินบํารุง

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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ตารางที่ 76 เปรียบเทียบประมาณการรายไดและคาใชจาย ณ ธันวาคม 2562
หนวยบริการ

รายได ธ.ค.62

รายจาย ธ.ค.62

( ไมรวมรายไดงบลงทุนและ
ไมรวมรายไดอื่น
ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

(ไมรวมคาเสือ่ มราคาและ
คาตัดจําหนาย & คาใชจายอื่น
ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

สวนตางรายไดรายจาย

สตูล
185,587,522.94
135,327,716.82
50,259,806.12
ควนโดน
32,326,305.71
24,526,480.10
7,799,825.61
ควนกาหลง
35,841,054.32
25,730,943.49
10,110,110.83
ทาแพ
35,481,622.79
23,290,450.03
12,191,172.76
ละงู
66,031,729.33
47,995,999.80
18,035,729.53
ทุงหวา
34,134,008.45
22,991,457.07
11,142,551.38
มะนัง
18,750,194.37
12,267,473.72
6,482,720.65
รวม
408,152,437.91
292,130,521.03 116,021,916.88
จากผลการดําเนินงานตามแผนประมาณการรายไดและคาใชจายของหนวยบริการในจังหวัดสตูล
ณ ธันวาคม 2562 พบวา หนวยบริการทุกแหงมีรายไดมากกวาคาใชจาย รวมทั้งสิ้น 116,021,916.88บาท
ตารางที่ 77 ประมาณการรายไดเปรียบเทียบรายไดจริง ณ ธันวาคม 2562
หนวยบริการ แผนรายไดทั้งป 62 แผนรายได ธ.ค.62
สตูล
630,685,680.00
157,671,420.00
ควนโดน
111,500,400.00
27,872,100.00
ควนกาหลง
119,002,719.99
29,744,180.00
ทาแพ
109,793,781.59
27,429,182.90
ละงู
207,073,730.42
51,768,432.61
ทุงหวา
99,713,478.93
24,921,369.73
มะนัง
62,275,000.00
15,568,750.00
รวม
1,340,044,790.93
334,975,435.24

รายได ธ.ค.62
สวนตาง ธ.ค.62
185,587,522.94 27,916,102.94
32,326,305.71
4,454,205.71
35,841,054.32
6,096,874.32
35,481,622.79
8,052,439.89
66,031,729.33 14,263,296.73
34,134,008.45
9,212,638.72
18,750,194.37
3,181,444.37
408,152,437.91 73,177,002.68

รอยละ
17.71
15.98
20.59
29.36
27.55
36.97
20.43
21.85

ผลการดําเนินงานตามแผนประมาณการรายไดของหนวยบริการในจังหวัดสตูล ณ ธันวาคม 2562
พบวา ภาพรวมมีรายไดจริงมากกวาประมาณการรายได ณ ธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 73,177,002.68 บาท
คิดเปนรอยละ 21.85
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ตารางที่ 78 ประมาณการรายจายเปรียบเทียบรายจายจริง ณ ธันวาคม 2562
หนวยบริการ แผนรายจายทั้งป 62 แผนรายจาย ธ.ค.62 รายจาย ธ.ค.62 สวนตาง ธ.ค.62 รอยละ
สตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ทาแพ
ละงู
ทุงหวา
มะนัง
รวม

580,454,000.00
101,938,009.00
110,376,945.00
99,222,667.00
195,362,140.61
94,917,677.28
56,681,971.05
1,238,953,409.94

145,113,500.00
25,484,502.25
27,594,236.25
24,805,666.75
48,840,535.15
23,729,419.32
14,075,964.20
309,643,823.92

135,327,716.82
24,526,480.10
25,730,943.49
23,290,450.03
47,995,999.80
22,991,457.07
12,267,473,.72
292,130,521.03

-9,785,783.18 -6.74
-958,022.15 -3.76
-1,863,292.76 -6.75
-1,515,216.72 -6.11
-844,535.35 -1.73
-737,962.25 -3.11
-1,808,490.48 -12.85
-17,513,302.89 -5.66

ผลการดําเนินงานตามแผนประมาณการคาใชจายของหนวยบริการในจังหวัดสตูล ณ ธันวาคม 2562
พบว า หน ว ยบริ การทุ กแห งมี คา ใช จ า ยจริงนอยกวาประมาณการคาใชจาย ณ ธัน วาคม 2562 รวมทั้ งสิ้ น
17,513,302.89 บาท คิดเปนรอยละ 5.66
เมื่อเปรียบเทียบรายไดและคาใชจายจริงกับประมาณการรายไดและคาใชจาย ณ ธันวาคม 2562
พบวา มีหนวยบริการที่ผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพแผนประมาณการรายไดและคาใชจาย โดยมีผลตาง
ของแผนและผลไมเกินรอยละ 5 จํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุงหวา
ตารางที่ 79 รายรับ IP UC ปงบประมาณ 2562 ณ ธันวาคม 2562
จํานวนเงินปรับลด ปรับลดคาแรงรวม
คาแรง IP UC ป 63
ณ ธ.ค.62
สตูล
73,354,106.37 18,338,526.60
ควนโดน
7,535,495.58
1,883,873.90
ควนกาหลง
7,526,398.75
1,881,599.70
ทาแพ
6,868,868.13
1,717,217.04
ละงู
13,857,043.04
3,464,260.77
ทุงหวา
7,429,514.13
1,857,378.54
มะนัง
4,011,637.56
1,002,909.39
รวม
120,583,063.56 30,145,765.94

หนวยบริการ

รอยละ
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

ประมาณการรายรับ รายรับ IP UC รวม
IP UC หลังปรับลดคาแรง ณ ธ.ค.62
52,061,586.28 15,991,157.35
5,796,799.46
433,657.85
8,185,837.88
804,635.26
8,705,061.62
888,586.45
16,578,456.62 3,232,521.93
6,707,272.51
999,478.38
7,870,690.86 2,747,171.70
105,905,705.23 25,095,208.92

รอยละ
30.72
7.48
9.83
10.21
19.50
14.90
34.90
23.70

ที่มา : www.nhso.go.th ขอมูล ณ 31 มกราคม 2563
รายรับเงิน IP UC ของหนวยบริการในจังหวัดสตูล ณ ธันวาคม 2562 (ไดรับโอนเงินเมื่อ 31
มกราคม 2563) พบวา หนวยบริการสวนใหญมีรายรับเงิน IP UC นอยกวาเกณฑเฉลี่ยรายรับเงิน IP UC ณ
ธันวาคม 2562 ที่ตองไดรับรายรับเงิน IP UC รอยละ 25.00 ของประมาณการรายรับเงิน IP UC ปงบประมาณ
2563 โดยรายรับเงิน IP UC รวม จํานวน 25,095,208.92 บาท คิดเปนรอยละ 23.70 แตมีหนวยบริการ 2

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
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แหง ไดรับรายรับเงิน IP UC มากกวารอยละ 25.00 คือ โรงพยาบาลสตูล (รอยละ 30.72) และโรงพยาบาล
มะนัง (รอยละ 34.90)
ตารางที่ 80 แสดงแผนงาน โครงการ หรือมาตรการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2563
ลําดับ
1

กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา

ประชุมชี้แจงแนว ผูรับผิดชอบงาน 1 ครั้ง : เดือน
ทางการบันทึกบัญชี การเงินและบัญชี
และขอมูลลูกหนี้ หนวยบริการ
เจาหนี้ระหวาง
หนวยงาน

การดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ต.ค. 62
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พ.ย. 62
ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ธ.ค. 62
ครั้งที่ 4 วันที่ 15 ม.ค. 63

กลุมงาน
การเงินและ
บัญชี

ในปงบประมาณ 2563 จังหวัดสตูลไดมีการเฝาระวังสถานการณการเงินการคลังโดยการนําเสนอ
ขอมูลระดับวิกฤตทางการเงิน ตลอดจนการติดตามรายไดและคาใชจายเปรียบกับแผนทางการเงิน PLANFIN
เปนรายเดือน ในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เปนรายเดือน เพื่อใหผูบริหารไดทราบ
สถานการณการเงินการคลังของหนวยบริการ และสามารถนําขอมูลไปวางแผนในการดําเนินงานของหนวย
บริการตอไป
4. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor)
แม ณ ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2563 จังหวัดสตูลไมมีหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
ระดับ 7 เนื่องจากไดรับการจัดสรรเงินสําหรับบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด เงินสําหรับคาบริการ
สรางเสริมสุขภาพฯ กรณีสิทธิอื่น PP Non UC รอยละ 100 และเงินคาบริการทางการแพทยลวงหนางบเหมา
จายรายหัว (OP,PP) งวดที่ 1 รอยละ 50
ทั้งนี้แมจังหวัดสตูลจะไดรับจัดสรรเงินคาบริการทางการแพทย แบบเหมาจายรายหัวเพิ่มขึ้ น จาก
ปงบประมาณ 2562 แตเปนการไดรับจัดสรรเพิ่มตามงบดําเนินการขั้นต่ํา ปงบประมาณ 2560 (MOE_UC) ทํา
ใหโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กไดรับยอดจั ดสรรเพิ่มขึ้นเพื่ อใหเ พีย งพอกับ คาใชจายในการดํ าเนิน งานของ
โรงพยาบาล ในขณะที่โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู ซึ่งเปนโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน
ขนาด 60 เตียง ไดผลกระทบโดยไดรับยอดจัดสรรเงินจากแนวทางการจัดสรรดังกลาวลดลง ซึ่งจังหวัดสตูลได
ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยการจัดสรรเงินสําหรับบริหารจัดการระดับเขต/จังหวัด และใหหนวยบริการ
จัดทําหนังสือแสดงเจตจํานงปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการดานการเงิน (Letter of Intent : LOI) โดยมี
หนวยบริการที่ตองจัดทํา LOI จํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลมะนัง ทํา
ใหจังหวัดสตูลจําเปนตองมีการเฝาระวังสถานการณการเงินการคลังของหนวยบริการอยางใกลชิด
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

: การพัฒนาระบบบริ
หารจับดสนุการสนั
บริการสุขภาพ
คณะที่ 3 :คณะที
การพั่ ฒ3 นาระบบบริ
หารจัดการสนั
นการจับสนุ
ดบรินกการจั
ารสุขดภาพ
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5. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
- จังหวัดสตูลไดรับเงินเหมาจายรายหัวนอย เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีประชากรเบาบาง โดยหนวย
บริการ 5 แหง จากทั้งหมด 7 แหง มีประชากรนอยกวา 30,000 คน
ขอเสนอแนะ
1. กระทรวงสาธารณสุขควรขอสนับสนุนคาตอบแทนบุคลากรเพิ่มเติมจากงบกลาง
2. ควรเสริ มสร า งแรงจู งใจให บุคลากรทางบัญ ชีมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ก ารงาน เพื่อ
เสริมสรางความผูกพันกับองคกร
3. ควรจัดสรรงบคาแรงบุคลากรแยกจากงบเหมาจายรายหัว

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
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5. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
- จังหวัดสตูลไดรับเงินเหมาจายรายหัวนอย เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีประชากรเบาบาง โดยหนวย
บริการ 5 แหง จากทั้งหมด 7 แหง มีประชากรนอยกวา 30,000 คน
ขอเสนอแนะ
1. กระทรวงสาธารณสุขควรขอสนับสนุนคาตอบแทนบุคลากรเพิ่มเติมจากงบกลาง
2. ควรเสริ มสร า งแรงจู งใจให บุคลากรทางบัญ ชีมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ก ารงาน เพื่อ
เสริมสรางความผูกพันกับองคกร
3. ควรจัดสรรงบคาแรงบุคลากรแยกจากงบเหมาจายรายหัว
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) .
ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัด สป. ที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด
1. ประเด็นการตรวจราชการ
ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
2. สถานการณ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
management Quality Award : PMQA) มาใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาองค ก ร ตั้ ง แต ป
2550 จนถึงปจจุบัน และมีนโยบายใหสานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง นําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มาพัฒนาองคกรเชน เดียวกัน ปจจุบัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอทั้ง 7 แหง ไดดําเนินการพัฒนา หมวด1 การนําองคกร หมวด2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด4 การ
วัดการวิเคราะหและการจัดการความรู และหมวด5 การมุงเนนบุคลากร ทุกหนวยงานสามารถดําเนินการได
ผานเกณฑระดับ 5 คิดเปนรอยละ 100 ในปงบประมาณ 2563 ไดดําเนินการในหมวด 3 การใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และหมวด 6การมุงเนนระบบปฏิบัติการ ซึ่งผูบ ริหารมีนโยบายให สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสตูล และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทั้ง 7 แหง มีการพัฒนาตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐอยางตอเนื่อง ใหมีการประเมินและพัฒนาไปพรอมกัน

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
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3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห
ตารางที่ 81 รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนดปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดําเนินงาน(ระดับ)
หนวยงาน
เปาหมาย(ระดับ)
2561
2562
2563
-สสจ.สตูล
5
5
5
กําลังดําเนินการ
-สสอ.เมืองสตูล
5
5
5
-สสอ.ควนโดน
5
5
5
-สสอ.ควนกาหลง
5
5
5
-สสอ.ทาแพ
5
5
5
-สสอ.ละงู
5
5
5
-สสอ.ทุงหวา
5
5
5
-สสอ.มะนัง
5
5
5
ขอมูล ณ 31 มกราคม 2563
ที่มา : รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 5 แบบฟอรม

3.1 แผนการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2563 ดําเนินการในหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
และหมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการโดยมีผลลัพธที่ตองการดังนี้
ระยะเวลา
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

1.จัดทําลักษณะสําคัญขององคกรไดครบถวน
2.ประเมินองคกรดวยตนเองในหมวดที่ 3 และหมวดที่ 6 ไดครบถวน
3.จัดทําแผนพัฒนาองคกรหมวดที่ดําเนินการไดครบถวน 3 ลําดับแรก
(หมวดละ 1 แผน)
4.จัดทําตัวชี้วัดที่สะทอนผลลัพธในหมวดที่ดําเนินการไดครบถวน ตาม
เกณฑหมวด 7
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรในหมวดที่ดาํ เนินการ
2. รายงานผลผานเว็บไซดทนั เวลาที่กําหนด
1. ผลการดําเนินงานของตัวชีว้ ดั ในหมวดที่ดําเนินการ
2. รายงานผลผานเว็บไซดทนั เวลาที่กําหนด
1. ผลการดําเนินงานของตัวชี้วดั ในหมวดที่ดําเนินการ
2.รายงานผลผานเว็บไซทันเวลาที่กําหนด

4. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
- ไมมี
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชดคณะที
ำริ/กัญ่ ชำทำงกำรแพทย์
4 : โครงกำรพระรำชดำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์
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คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชดำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์ .
โครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข ทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ .
1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร
ตัวชี้วัด : ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนพัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
ตำมโครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข ทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์
2. สถำนกำรณ์
ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความดี เพื่อชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริม ด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านการบริการทางการแพทย์ พยาบาล ให้องค์
ความรู้ ด้านสุ ขภาพอนามั ย ที่จ าเป็ น แก่ผู้ ต้อ งขัง และอาสาสมัครด้านสุ ขภาพในเรื อนจ า รวมทั้งกระทรวง
สาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง 3
หน่วยงาน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เพื่อสนับสนุนและพัฒนาจัดระบบบริการสาธารณสุขสาหรับผู้ต้องขังใน
เรือนจา โดยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดให้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความดี เพื่อชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ เป็นตัวชี้วัดตามโครงการพระราชดาริของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้บรรจุงานพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขในเรือนจา เป็นภารกิจที่สาคั ญของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่งที่มี
เรือนจา/ทัณฑสถานหญิง ในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดสตูลมีเรือนจาจังหวัด จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองสตูล
3. ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน
3.1 ผลกำรดำเนินงำนปี 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสตูลร่วมกับโรงพยาบาลสตูลได้ดาเนินการ
ให้บริการแก่ผู้ต้องขังในเรือนจา โดยโรงพยาบาลสตูลได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) ตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ ปฐม
ภู มิ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สตู ล ขึ้ น โดยมี ค ณะท างานครอบคลุ ม ทั้ ง 4 ด้ า น ได้ แ ก่ คณะท างานกลุ่ ม แพทย์
คณะทางานกลุ่มทันตแพทย์ คณะทางานกลุ่มเภสัชกร และคณะทางานกลุ่มนักกายภาพ ร่วมกับสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสตูลได้จัดทาแผนการให้บริการแก่ผู้ต้องขังในเรือนจา ซึ่งสามารถให้บริการแก่ผู้ต้องขังได้ทั้ง
ในด้านการรักษาพยาบาลทั่วไป บริการด้านทันตกรรม ด้านเวชภัณฑ์และการฟื้นฟู เรือนจาจังหวัดสตูลได้รับ
การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ใ นระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เมื่ อ ปี 2562 และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สามารถให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังได้ดังนี้

กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชดำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์
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ตำรำงที่ 82 ผลการดาเนินงาน/กิจกรรมการบริการด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังในเรือนจาจังหวัดสตูลปี 2562
ลำดับ
รำยกำร/กิจกรรม
ผลงำน
หมำยเหตุ
1 บริกำรรักษำโรคทั่วไป
จานวน 513 ราย
2 บริกำรด้ำนทันตกรรม
จานวน 321 ราย
3 เฝ้ำระวัง ป้องกัน โรคติดต่อที่สำคัญ
3.1 ไข้หวัดใหญ่
จานวน 246 ราย
3.2 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด
จานวน 1,310 คน
4 โรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
4.1 สร้างแกนนา AIDS & STI (อส.รจ.)
ผู้ต้องขังชั้นดี
4.2 อบรมให้ความรู้ผู้ต้องขัง
ผู้ต้องขังทั้งหมด 1,206 คน
4.3 ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี
ผู้ต้องขังทั้งหมด 1,206 คน พบ 3 ราย
4.4 ตรวจเลือดหาการติดเชื้อซิฟิลิส
พบซิฟิลิส 6 ราย
5 วัณโรค
5.1 สร้างสายลับวัณโรค (อส.รจ.)
ผู้ต้องขังชั้นดี 25 คน
5.2 คัดกรอง
ผู้ต้องขังแรกรับ 1,296 ราย
5.3 X-Ray ปอด
ผู้ต้องขังแรกรับ 1,296 ราย
5.4 ส่งตรวจ Gene X-pert
จานวน 39 ราย
5.5 ยืนยันการวินิจฉัยเพื่อการรักษา
จานวน 5 ราย
3.2 กำรบริหำรจัดกำรปี 2563
จั ง หวั ด สตู ล ได้ ด าเนิ น การโครงการราชทั ณ ฑ์ ปัน สุ ข ท าความดี เพื่ อ ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ โดยได้
ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพผู้ ต้ อ งขั ง ในเรื อ นจ าจั ง หวั ด สตู ล ขึ้ น ซึ ง เป็ น
คณะกรรมการระดับจังหวัดประกอบด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้ต้องขังตามโครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุข ทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีผู้ว่าราชการจั งหวัดเป็นประธานกรรมการ ซึ่งจะมี
บทบาทหน้าที่สาคัญคือกาหนดนโยบายในการบริการแก่ผู้ต้องขังภายใต้กฎหมาย ระเบียบต่างๆของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกากับ ดูแล การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดาเนินบูรณาการในภาพรวมของจังหวัด
ในขณะที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มีคาสั่ งแต่งตั้งคณะทางานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และโรงพยาบาลสตูล เป็นคณะทางานขึ้นเพื่อนานโยบาย/แนวทาง การดาเนินงานที่คณะกรรมการ
ระดับจังหวัดมอบหมาย มาดาเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยมีผลการดาเนินงานในรอบไตรมาสแรกของปี 2563
ดังนี้

กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล

4 : โครงกำรพระรำชดำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์
คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชดคณะที
ำริ/กัญ่ ชำทำงกำรแพทย์
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- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานของคณะทางานเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขัง
ในเรือนจาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ตึกเวช
กรรมสังคม โรงพยาบาลสตูล
- จัดประชุมทาแผนปฏิบัติการให้บริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจาจังหวัดสตูล
- เปิดบริการผู้ป่วยในสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจาโดยเฉพาะ โรงพยาบาลสตูล
- จัดบริการด้านการรักษาพยาบาล การคัดกรอง การฟื้นฟูสภาพ การบริการทันตกรรม โดยจัด
ทีมสหวิชาชีพเข้าให้บริการ (รายละเอียดตามแผนบริการสาธารณสุขสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา
จังหวัดสตูล)
ผลลัพธ์ที่ต้องกำร (Small Succees)
3 เดือน
หมำยเหตุ
เป้ำหมำย
-แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน
- ประชุมคณะกรรมการ/รายงานการประชุม
- จัดระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจา
ผลงำน
-คาส่งจังหวัดสตูลที่ 2528/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจาจังหวัดสตูล
- คาสั่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลที่ 2/2563 แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการและคณะทางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ผู้ต้องขังในเรือนจาจังหวัดสตูล
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทางาน ครั้งที่ 1/2563
- แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัด
สตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4. สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรทำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรดำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมสำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor)
- พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ต้องขังในเรือนจา

กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชดำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์
Agenda base

5. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัย
ที่ทำให้กำรดำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ช่วงระยะเวลาในการดาเนินงานกิจกรรมอาจไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้ เนื่องจากภาระงาน
ของบุคลากรทางการแพทย์และภารกิจของเรือนจา
ความพร้อมทางด้านครุภัณฑ์และสถานที่ของการ
ให้บริการบางประเภทแก่ผู้ต้องขัง
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ข้อเสนอแนะในเชิงบริหำรและวิชำกำร
การจัดทาแผนในเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
มีระบบการส่งต่อผู้รับบริการที่เป็นผู้ต้องขังที่
เหมาะสม

6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบกฎหมำย
- ไม่มี
7. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง
- ไม่มี
จิตอำสำพระรำชทำน ทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ .
1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร
การด าเนิ น กิ จ กรรมจิ ต อาสาพระราชทาน ท าความดี เพื่ อ ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ ของส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563
2. สถำนกำรณ์
การดาเนินกิจกรรมอาสาพระราชทาน ทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระดับจังหวัดได้มีการ
ขับเคลื่อนโครงการผ่านสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โดยได้ดาเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจหลั กของ
หน่วยงานในลักษณะต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาวะสุขภาพดีหรือที่จะเป็น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนา โดยมีการดาเนินงานร่วมกับภาคีเครื่อข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ
พัฒนา การกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย การพัฒนาคูคลอง ถนนหนทาง รวมทั้งสิ่งสาธารณะประโยชน์
ร่วมกันทั้งระดับจังหวัด อาเภอตาบล และชุมชน โครงการจิตอาสาเพื่อตอบโต้ภัยพิบัติ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูลได้ใช้วิกฤติเป็นโอกาสในการร่วมรณรงค์ป้องโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ใน
การร่ ว มแรงร่ ว มใจจากหน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว นที่ มี จิ ต อาสาร่ ว มกั น ท าความสะอาดสถานที่ ส าธารณะ Big
cleaning week โดยเฉพาะด่านพรหมแดนตรวจคนเข้าเมือง และในแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในจังหวัดสตูล และ
การดาเนินงานด้านจิตอาสาเฉพาะกิจในในโอกาสต่างๆ
กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล

่ 4 : โครงกำรพระรำชดำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์
คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชดำริคณะที
/กัญชำทำงกำรแพทย์
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ผลกำรดำเนินงำน จิตอำสำพระรำชทำน จังหวัดสตูล
- ไตรมาสที่ 1 ผลงาน 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ปี 2563
ตำรำงที่ 83 แสดงผลการอบรมจิตอาสาเพื่อการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED)จังหวัดสตูล ปี 2563 ถึงเดือน มกราคม 2563
อำเภอ
เมืองสตูล
ควนโดน
ท่าแพ
ทุ่งหว้า
มะนัง
ควนกาหลง
ละงู
รวม

ตุลำคม
50
20
20
12
13
32
25
172

ปี 2563(คน)
พฤศจิกำยำน
ธันวำคม
100
100
63
145
50
100
20
112
420
50
8
45
150
150
811
702

มกรำคม
60
145
124
125
30
45
500
1,029

รวม
310
373
667
269
513
130
825
3,087

ตำรำงที่ 84 แสดงผลการดาเนินงานจิตอาสาเพื่อรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมควบคุมป้องกันไข้เลือดออกจังหวัด
สตูล ปี 2563 ถึงเดือน มกราคม 2563
อำเภอ
เมืองสตูล
ควนโดน
ท่าแพ
ทุ่งหว้า
มะนัง
ควนกาหลง
ละงู
รวม

กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

ตุลำคม
10
112
1449
120
483
10
30
2,114

ปี 2563 (คน)
พฤศจิกำยำน
ธันวำคม
212
452
79
112
1248
791
169
112
420
129
691
412
435
493
3,254
2,372

มกรำคม
202
85
595
125
125
375
204
1,711

รวม
876
388
4,083
526
1,157
1,488
1,162
9,680

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชดำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์
Agenda base

กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

รอบที่ 1 ประจำปีงบประมำณ 2563

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชดำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์
Agenda base

รอบที่ 1 ประจำปีงบประมำณ 2563

2

- แผนการรณรงค์จัดการ
สิ่งแวดล้อมควบคุมป้องกัน
ไข้เลือดออก

-เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทากิจกรรม
ร่วมกันและได้พัฒนาพื้นที่โดยแต่ละ
ฝ่ายจะเป็นเจ้าภาพหลักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ จิตอาสาฯ และให้กลุ่ม
งานเข้าร่วมทาความดี เพื่อ ชาติ
พระมหากษัตริย์
- เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก
- เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้า
ยุงลาย ในชุมชน
- หมู่บ้าน ชุมชน ศาสนสถาน
โรงเรียน ปลอดลูกน้ายุงลาย

จำนวน(ครั้ง)
จำนวน(คน)
กำรจัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย
เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 20 คน
รวม 12 ครั้ง รวม 240 คน

ผลกำรดำเนินงำน

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ 80
เปอร์เซ็นต์ ของ
จานวนคน
ทั้งหมดทั้งปี

- เจ้าหน้าที่ได้ทาความ
ดีร่วมกันและเกิด
ประโยชน์แก่พื้นที่ที่
ได้ปฏิบัติงาน

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล
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เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 100 คน ร้อยละ 100 ของ - ประชาชนมีความรู้
รวม 12 ครั้ง รวม 1,200 คน
จานวนคน
เรื่องการป้องกัน
ทั้งหมดทั้งปี
ตนเองให้ห่างไกลโรค
ไข้เลือดออก
- ค่า HI CI ในชุมชน
ลดลง
- ความร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่าย
- มีการดาเนินกิจกรรม
จิตอาสาอย่าง
ต่อเนื่อง

รอบที่ 1 ประจำปีงบประมำณ

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล
กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย

คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชดำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์

1

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม/รำยงำน
- แผนปฏิทินผู้รับผิดชอบการ
ดาเนินงานจิตอาสาประจาปี
งบประมาณ 2563
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สตูล

Agenda base

ลำดับ

2563

กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

ตำรำงที่ 83 แสดงแผนงานการดาเนินงานจิตอาสาพระราชทาน ทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจาปี 2563

คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชดำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมำณ 2563
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ตำรำงที่ 83 แสดงแผนงานการดาเนินงานจิตอาสาพระราชทาน ทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจาปี 2563 (ต่อ)
ลำดับ
3

-รายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมจิตอาสากระทรวง
สาธารณสุข ประจาปี 2563
แบ่งเป็น 2 ส่วน 1. รายงาน
ผลการสารวจลูกน้ายุงลายจิต
อาสากระทรวงสาธารณสุข
2. ข้อมูลจานวนจิตอาสาที่ร่วม
ดาเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา
กระทรวงสาธารณสุข

-เพื่อให้เกิดการพัฒนาและให้ทุก
หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการทาจิต
อาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตรับผิดชอบ
ของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น

กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

เดือนละ 1 ครั้ง
รวม 12 ครั้ง

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล

ผลกำรดำเนินงำน

ผลที่ได้รับ

ร้อยละ 100 ของ - ผู้เข้าอบรมมีความรู้
จานวนคน
และทักษะในการปฐม
ทั้งหมดทั้งปี
พยาบาลเบื้องต้นที่
ถูกต้อง
- ผู้เข้าอบรมสามารถ
ให้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการช่วย
ฟื้นคืนชีพได้ถูกต้อง
เดือนละ 30 คน ร้อยละ 100 ของ - มีผู้เข้าร่วมจิตอาสา
รวม 360 คน จานวนคน
จากเจ้าหน้าที่ สธ. /
ทั้งหมดทั้งปี
อสม.พัฒนาพื้นที่
สอดส่องสารวจลูกน้า
ยุงลาย ตาม สถานต่าง
ๆ เช่น โรงเรียน โรง
ธรรม โรงเรือน ฯลฯ
เป็นไปตามเป้าหมาย

Agenda base

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล

จำนวนครั้งกำรจัด
จำนวน
กิจกรรม
กลุ่มเป้ำหมำย
- เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 50 คน
และทักษะในการปฐมพยาบาล
รวม 12 ครั้ง
รวม 600 คน
เบื้องต้นที่ถูกต้อง
- เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถ
ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ
ช่วยฟื้นคืนชีพได้ถูกต้อง
วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย

คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชดำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์

4

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/
รำยงำน
- แผนการอบรมการช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
อัตโนมัติ(AED)

รอบที่ 1 ประจำปีงบประมำณ 2563

กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

Agenda base

คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชดำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์
ผู้รับผิดชอบงำน/กลุ่มงำน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานประกัน
กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย/งานสื่อสารองค์กร/
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานทันตฯ/งานการเงิน
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
กลุ่มงาน คบส.
กลุ่มงานนิติการ/งานทรัพย์ฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ / IT

คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชดำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์

รอบที่ 1 ประจำปีงบประมำณ 2563

แสดงปฏิทินผู้รับผิดชอบการดาเนินงานจิตอาสาประจาปีงบประมาณ 2563 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
วันที่
สถำนที่
กิจกรรม
13 ต.ค. 62 -.ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์
-ทาความสะอาดลาน้าคูคลอง
28 พ.ย. 62 - คลังเก็บของและบริเวณอาคาร สสจ. -รวมพลังจิตอาสาสาธารณสุข เราทาความดีด้วยหัวใจ
4 ธ.ค. 62. - วัดหน้าเมือง
- รวมใจจิตอาสาพัฒนาสถานธรรม
16 ม.ค.63 - มัสยิดบ้านโคกพะยอม
- พัฒนาถนนสายรองเพื่อลดอุบัติเหตุ
5 ก.พ. 63 - ขนส่งจังหวัดสตูล
- Big cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนา
11 มี.ค. 63 - วัดถ้าเขาจีนธีรประดิษฐ์
- ทาความสะอาดลาดวัดและพัฒนาธรรม
9 เม.ย. 63 - สสจ.สตูล
- ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์
29 พ.ค. 63 - กุโบร์ ซอย 17
- เก็บกวาดขยะพัฒนาสถาน
9 มิ.ย. 63 - วันอานันทมหิดล
- จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมด่านตามะลังปลอดโรค
15 ก.ค. 63 - มัสยิดกลางมาบัง
- กิจกรรมศาสนสถานสะอาด สงบ
6 ส.ค. 63 - มัสยิดท่านายเนา
- พัฒนาพื้นที่มัสยิด
24 ก.ย. 63 - วันมหิดล
- กวาดเก็บขยะทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้า

Agenda base

ตำรำงที่ 84
เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

2563

กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

Agenda base

รอบที่ 1 ประจำปีงบประมำณ
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สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล

4. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
- ไม่มี

กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชดำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์
Agenda base

กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

รอบที่ 1 ประจำปีงบประมำณ 2563

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 4 : โครงการพระราชดํคณะที
าริ/กัญ่ 4ชาทางการแพทย
: โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย
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Agenda base
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

Agenda base

กัญชาทางการแพทย.
1. ประเด็นการตรวจราชการ
กัญชาทางการแพทย
2. สถานการณ
กระทรวงสาธารณสุ ข กํ า หนดนโยบายเรงดว น เรื่อง การเขาถึงบริการกัญ ชาทางการแพทย มี
เปาหมายจัดตั้งคลินิกการให บริการกั ญชาทางการแพทยผสมผสานแพทยแผนปจจุบันและแพทยแผนไทย
ในโรงพยาบาลศู นย ห รือโรงพยาบาลทั่ วไป รอยละ 80 คณะกรรมการพัฒ นาการใชกัญ ชาเพื่ อประโยชน
ทางการแพทย เขตสุขภาพที่ 12 กําหนดเปาหมาย โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป จัดตั้งคลินิกกัญชา
ทางการแพทยทุกแหง และจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย จังหวัดละ 2 แหง สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล ไดกําหนดประเด็นกัญชาทางการแพทยเปนยุทธศาสตร ป 2563 มีเปาหมาย คือ ประชาชนเขาถึง
บริการคลินิกกัญชาทางการแพทยที่มีคุณภาพและปลอดภัย และกําหนดใหสถานพยาบาลมีการจัดบริการคลินิก
กั ญ ชาทางการแพทย ต ามแนวทางหรื อ มาตรฐานที่ กํ า หนด จํ า นวน 2 แห ง ได แ ก โ รงพยาบาลสตู ล และ
โรงพยาบาลละงู และมีการควบคุมติดตามการดําเนิน งานโดยคณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา
กัญชาทางการแพทย จังหวัดสตูล
คณะทํางานพัฒนาระบบบริการ (Service plan) สาขาการใชกัญชาบริการทางการแพทย จังหวัด
สตูล ไดขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยใหโรงพยาบาลเปาหมาย คือ โรงพยาบาลสตูล เปดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทยผสมผสานการแพทยแผนไทย โดยเปดใหบริการ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 และโรงพยาบาลละงู
เปดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย ซึ่งไดเปดใหบริการเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
2562 และใหโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง เปดคลินิกใหคําปรึกษากัญชาทางการแพทย ภายในไตรมาส 3 ป
2563
ผลดําเนินการดานตาง ๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลที่ไดรับใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
-มีจํานวน 4 แหง ไดแก
1) รพ.สตูล
2) รพ.ละงู
3) รพ.ทุงหวา
4) รพ.ควนโดน
2. ขอมูลผูผานการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทย
-บุคลากรผูผานการอบรมหลักสูตรการใชสารสกัดกัญชาทางการแพทย (แผนปจจุบัน) 18 คน ดังนี้
1) แพทย 8 คน
2) เภสัชกร 7 คน
3) พยาบาล 3 คน
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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-บุคลากรผูผานการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย จํานวน 28 คน ดังนี้
1) แพทยแผนไทย 28 คน
-รวมผูผานการอบรมทั้งหมด 46 คน
ตารางที่ 85 ขอมูลผูผานการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแยกรายโรงพยาบาล
โรงพยาบาล

จํานวนผูผานการอบรม

รวม

แพทย

เภสัชกร

พยาบาล

แพทยแผนไทย

โรงพยาบาลสตูล

3

3

2

3

11

โรงพยาบาลละงู

1

1

1

5

8

โรงพยาบาลทาแพ

0

0

0

2

2

โรงพยาบาลทุงหวา

1

1

0

2

4

โรงพยาบาลควนโดน

0

1

0

3

4

โรงพยาบาลควนกาหลง

1

0

0

2

3

โรงพยาบาลมะนัง

0

0

0

2

2

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล

1

1

0

1

3

รพ.สต./CMU/PCU

0

0

0

6

6

เอกชน/หมอพื้นบาน

1

0

0

2

3

8

7

3

28

46

รวม

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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base
3. ขอมูลผูแจงครอบครองกัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผูปวย จังหวัดสตูAgenda
ล
จังหวัดสตูลมีผูมาแจงครอบครองกัญชาทั้งหมด 61 คน รายละเอียดดังนี้
3.1) ประเภทกัญชาที่มีการแจงไวในครอบครอง
แผนภูมิที่ 22 แสดงประเภทกัญชาที่มีไวครอบครอง

รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

3.2) กลุมโรคของผูปวยที่แจงครอบครองกัญชา
- ปวดหัว/ไมเกรน
12
- มะเร็ง
12
- เบาหวาน
9
- โรคหัวใจ เสนเลือดตีบ ความดัน 9
- เกาต
3
- ไขมันในเลือดสูง
3

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

คน
คน
คน
คน
คน
คน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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ตารางที่ 86 กลุมโรคและอาการของผูปวยที่ผูแจงมีไวครอบครองกัญชาเพื่อรักษาโรค

3. การดําเนินงาน / ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ
ปงบประมาณ 2563 จังหวัดไดกําหนดมาตรการและกิจกรรมสําคัญ ดังนี้
มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
1. อบรมพัฒนาบุคลากรผูสั่งใชกัญชาทางการแพทย และสหวิชาชีพในสถานพยาบาลใหมีความรู
ความเขาใจ ตามหลักวิชาการ คลอบคลุมหนวยบริการทุกแหงจํานวน90คน มีแผนอบรมในวันที่
24 เดือนกุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุม นครี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
2. กําหนดผูรับผิดชอบ ในการจัดบริการ และพัฒนาผูใหบริการ (ทีมสหวิชาชีพ) ในการบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทยของหนวยบริการ

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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มาตรการที่ 2 สงเสริมการจัดบริการและควบคุมใหเปนตามกฎหมาย
1. จังหวัดมีนโยบายของสนับสนุนเปดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยและสนับสนุน การ
ดําเนินงานตามแนวทางและภายใตกฎหมาย
2. ติดตาม และประเมินผล ตามแนวทางกําหนดรวมกัน
3. สถานพยาบาล และผูใหบริการ ดําเนินการตามแนวทาง หรือมาตรฐานที่กําหนด
4. รวบรวม บันทึกผลการรักษา และสรุปผล ตามแนวทาง3
มาตรการที่ 3 สรางการรับรูการใชกัญชาทางการแพทยที่ถูกตอง
1. สนับสนุนขอมูลกัญชาทางการแพทยแกหนวยบริการ
2. ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ การใชกัญชาทางการแพทยแก อสม. ตามหลักสูตร อสม. หมอ
ประจําบาน จํานวน 313 คน
3. มีชองทาง และประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ การรับบริการ การใชกัญชาทางการแพทย ของ
หนวยบริการสาธารณสุข
4. ประสานงานเครือขายในระดับตําบล อําเภอ รวมดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการใชประโยชนกัญชาทางการแพทยจังหวัดสตูล และไดจัดประชุม
ครั้ ง ที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2562 เพื่ อ กํ า หนดแนวทางและหลั ก เกณฑ ต า งๆรวมทั้ ง จั ด ทํ า คํ า สั่ ง
คณะกรรมการพัฒนาการใชกัญชาเพื่อประโยชนทางการแพทย จังหวัดสตูล ตามคําสั่งสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูลที่ 116/2562
2. แตงตั้งคณะทํางานพัฒ นาระบบบริการสุ ขภาพ สาขาการใชกัญชาทางการแพทยจั งหวั ด สตู ล
(Service plan)ตามคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลที่ 117/2562
3. ประชุมคณะทํางานฯ (SP) เพื่อวางแผนงานและแนวทางการดําเนินการจัดตั้งคลินิกกัญชาทาง
การแพทย จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
4. รายงานผลการดํ า เนิ น การคลิ นิ ก กั ญ ชาทุ ก เดื อ นในการประชุ ม คณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผลจังหวัด
5. จัดทําแนวทางการใหบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย ของโรงพยาบาล
6. โรงพยาบาล/สสจ. สงบุคลากรทางการแพทย ไดแก แพทย เภสัชกร พยาบาล เขาอบรมการใช
สารสกัดกัญชาทางการแพทย และแพทยแผนไทยเขาอบรมการใชตํารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม ตาม
หลักสูตรกรมการแพทย และกรมการแพทยแผนไทย มีผูผานการอบรม รวมทั้งหมด 45 คน
7. ประชาสั มพั น ธ ความรู เ กี่ ย วกัญ ชาทางการแพทย เชน โรคที่รักษาดว ยกัญ ชาทางการแพทย
ผลขางเคียงจากการใชกัญชา ผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย และการใหบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยของ
จังหวัดปตตานี ผานชองทางตางๆ ไดแก แผนพับ กลุมไลน อสม. กลุมไลนเครือข ายแผนไทย ชมรมหมอ
พื้นบาน องคกรเอกชน เปนตน
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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8. จัดทําแบบคัดกรองประชาชนเบื้องตนการใชประโยชนกัญชาทางการแพทยโดย อสม.สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสตูล เพื่อทดลองนํารองในเขตอําเภอเมือง 1 ตําบล
9. โรงพยาบาล/สถานพยาบาลเอกชนขอรับใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะ
กัญชา จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตารางที่ 87 สถานพยาบาลที่ไดรับใบอนุญาตยาเสพติดใหโทษ ประเภท 5
ที่
ชื่อสถานบริการ
ชื่อผูดําเนินกิจการ
1.
โรงพยาบาลสตูล
นางสาววันทนา ไทรงาม
2.
คลินิกหมอสมวงคการแพทยแผนไทย
นายสมวงค อโณทัย
3.
โรงพยาบาลละงู
นายปวิตร วณิชชานนท
4.
โรงพยาบาลทุงหวา
นายธนวัฒน สุวัฒนกุล
5
โรงพยาบาลควนโดน
นายสุพล เจริญวิกกัย
10. เปดคลินิกกัญชาทางการแพทย จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล เปดคลินิกกัญชาทาง
การแพทยผสมผสานกับการแพทยแผนไทยแผนไทย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ใหบริการทุกวันพุธ สัปดาหที่ 2
และ 4 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. และโรงพยาบาลละงู เปดคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย เมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2562 ใหบริการทุกวันจันทร สัปดาหที่2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00-16.30 น.
4. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห
จากการตรวจติดตาม
- บุคลากร เชน แพทย เภสัชกร พยาบาล ยังไมผานการอบรมไมครบทุกโรงพยาบาล ทําให ไม
สามารถใหบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยที่ไดมาตรฐานครบ
- โรงพยาบาลที่ ไม ได รั บ ใบอนุญ าตจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 5 เฉพาะกัญ ชา จะไม
สามารถขอสนับสนุนผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย ไดแก น้ํามันกัญชา หรือยาตํารับกัญชาแผนไทย
5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
1. การขอสนับสนุนผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยแผน 1.มี ห น ว ยงานกลางที่ เ ป น ผู ป ระสานงานการ
ปจจุบันและแผนไทยตองขอจากคนละหนวยงาน และ กระจายผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย แผน
มีรูปแบบการขอสนับสนุน ที่แตกต างกั น ทําใหหน ว ย ปจจุบันและแผนไทย ที่โรงพยาบาลสามารถ
บริการไมไดรับความสะดวก
ติดตอไดโดยตรง

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย / ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย
- ผลิตภัณฑกัญชาที่ผลิตเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลที่เปดบริการ ขอใหมีหนวยงานกลางที่เปนผู
ประสานงานการกระจายผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยแผนปจจุบันและแผนไทย ที่โรงพยาบาลสามารถติดตอ
ไดโดยตรง
- สวนกลางมีการตรวจสอบและประชาสัมพันธทางสื่ อในภาพรวม เกี่ยวกับผลิตภัณฑกัญชาใน
รู ป แบบต า งๆซึ่งป จจุ บัน มีการนํ า เข า มาขายโดยผิดกฎหมาย ทางสื่อสังคมออนไลนจํานวนมาก และทําให
ประชาชนตองการทดลองใชซึ่งอาจไดรับอันตราย
7. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง (ถามี)
- จัดทําแบบคัดกรองประชาชนเบื้องตนการใชประโยชนกัญชาทางการแพทยโดย อสม.สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสตูล เพื่อทดลองนํารองในเขตอําเภอเมือง 1 ตําบล (ตําบลพิมาน)

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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จากขอมูลการเฝาระวังทางระบาดวิทยาดวยระบบรายงาน 506 จากสถานบริการในจังหวัดสตูล พบวา โรคทีม่ ีความสําคัญ
และตองเรงดําเนินการติดตามปญหา ปองกัน และควบคุมโรค โดยเรียงลําดับจากอัตราปวย 10 อันดับแรก ป 2562 คือ
โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน มีอัตราปวยสูงสุด 964.19 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ ปอดบวม ไขหวัดใหญ ตาแดง ไข
สุกใส อัตราปวย 199.86 , 114.30 , 102.17 และ 82.37 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ
ตารางที่ 1 จํานวนปวย อัตราปวย จํานวนตาย อัตราตาย และอัตราปวยตาย

ขอมูลป 2562
โรค

ปวย

อัตราปวย

ตาย

อัตราตาย

อัตราปวยตาย

(ราย)

(ตอแสนประชากร)

(ราย)

(ตอแสนประชากร)

(รอยละ)

Diarrhoea

3020

964.19

1

0.32

0.03

Pneumonia

626

199.86

0

0.00

0.00

Influenza

358

114.30

0

0.00

0.00

H.conjunctivitis

320

102.17

0

0.00

0.00

Chickenpox

258

82.37

0

0.00

0.00

มือเทาปาก

174

55.55

0

0.00

0.00

D.H.F

168

53.64

0

0.00

0.00

Measles

82

26.17

0

0.00

0.00

S.T.D

73

23.31

0

0.00

0.00

Food Poisoning

63

20.11

0

0.00

0.00

ที่มา ขอมูลการเฝาระวังทางระบาดวิทยาดวยระบบรายงาน 506 / ฐานขอมูลกําจัดหัด

การเฝาระวังทางระบาดวิทยา
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

1. สถานการณโรค Diarrhoea
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2562 สสจ.สตู ล ได รั บ รายงานผู ป ว ยโรค Diarrhoea
จํ า นวน 3,020 ราย คิ ด เป น อั ต ราป ว ย 964.19 ต อ
ประชากรแสนคน มีรายงานผูเสียชีวิต 1 ราย อัตราตาย
ต อ ประชากรแสนคน เท า กั บ 0.32 อั ต ราผู ป ว ยตาย
เทากับรอยละ 0.03
พบผู ปวยเพศหญิ งมากกวาเพศชาย โดยพบเพศ
หญิ ง 1,709 ราย เพศชาย 1,311 ราย อั ตราส วนเพศ
หญิงตอเพศชาย เทากับ 1.30 : 1
กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 0 - 4 ป จํานวน
982 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ 65 ป ขึ้นไป, 25 - 34
ป, 5 - 9 ป , 45 - 54 ป , 35 - 44 ป, 55 - 64 ป , 15 - 24
ป และ10 – 14 ป จํานวน 334, 293, 276,251,247, 238,
231 และ168 ราย (รูปที่ 1)
อําเภอที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือ
อําเภอควนโดน อัตราปวยเท ากับ 108.18 ตอประชากร
แสนคน รองลงมาคืออําเภอท าแพ, อําเภอละงู, อําเภอ
ควนกาหลง, อําเภอทุงหวา, อําเภอเมือง, อําเภอ มะนัง,
อั ต ราป ว ยเท า กั บ 105.13 , 94.69 , 90.73 , 88.82 ,
38.22 , 11.28 ตามลําดับ (รูปที่ 2)
เมื่อเปรียบเทียบขอมูลผูปวย ป 2562 กับคามัธย
ฐาน 5 ปยอนหลัง พบวาทุกเดือนมีรายงานการเกิดโรคต่ํา
กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลังในชวงเวลาเดียวกัน (รูปที่ 3)
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2. สถานการณโรค Pneumonia

ตั้ งแ ต วั น ที่ 1 ม ก ราค ม 2562 ถึ ง วั น ที่ 31
ธั น วาคม 2562 สสจ.สตู ล ได รั บ รายงานผู ป ว ยโรค
Pneumonia จํ า น วน 626 ราย คิ ด เป น อั ต ราป วย
199.86 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต
พบผู ปวยเพศชายมากกวาเพศหญิ ง โดยพบเพศ
ชาย 349 ราย เพศหญิง 277 ราย อัตราสวนเพศชาย ตอ
เพศหญิง เทากับ 1.26 : 1
กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 0 - 4 ป จํานวน
303 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ 65 ป ขึ้นไป,55 - 64 ป
,5 - 9 ป,45 - 54 ป, 35 - 44 ป, 25 - 34 ป,15 - 24 ป
และ 10 - 14 ป จํานวน 145,43,38,31,27, 17, 12 และ
10 ราย ตามลําดับ (รูปที่ 1)
อําเภอที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือ
อําเภอควนโดน อัตราป วยเท ากับ 552.51 ตอประชากร
แสนคน รองลงมาคืออําเภอท าแพ, อําเภอละงู, อําเภอ
ทุงหวา, อําเภอมะนัง, อําเภอเมือง, อําเภอควนกาหลง,
อัตราปวยเทากับ 399.51 , 332.11 , 203.03 , 101.5 ,
52.45 , 26.34 , ตามลําดับ (รูปที่ 2)
เมื่อเปรียบเทียบขอมูลผูปวย ป 2562 กับคามัธย
ฐาน 5 ป ยอนหลัง พบวาเดือนที่มีรายงานการเกิดโรคสูง
กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลังในชวงเวลาเดียวกัน คือ เดือน
มกราคม และธันวาคม (รูปที่ 3)
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3. สถานการณโรค Influenza

ตั้ งแ ต วั น ที่ 1 ม ก ราค ม 2562 ถึ งวั น ที่ 31
ธั น วาคม 2562 สสจ.สตู ล ได รั บ รายงานผู ป ว ยโรค
Influenza จํานวน 358 ราย คิดเปนอัตราปวย 114.30
ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต
พบผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยพบเพศ
หญิง 184 ราย เพศชาย 174 ราย อัตราสวนเพศหญิงตอ
เพศชาย เทากับ 1.06 : 1
กลุ ม อายุ ที่ พ บสู ง สุ ด คื อ กลุ ม อายุ 0 - 4 ป
จํ านวน 125 ราย รองลงมาคื อ กลุ ม อายุ 5 - 9 ป ,10 14 ป,65 ป ขึ้นไป,15 - 24 ป, 55 - 64 ป, 35 - 44 ป
,25 - 34 ป และ 45 - 54 ป จํ านวน 61, 32, 29, 28,
23, 21, 20 และ 19 ราย ตามลําดับ (รูปที่ 1)
อําเภอที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือ
อําเภอทุงหวา อัตราปวยเท ากับ 1,040.52 ตอประชากร
แสนคน รองลงมาคือ อําเภอละงู, อําเภอเมือง, อําเภอ
ควนกาหลง, อํ า เภอควนโดน, อํ า เภอท า แพ, อํ า เภอ
มะนั ง , อั ต ราป ว ยเท า กั บ 101.75 , 23.11 , 20.49 ,
15.45 , 7.01 ตามลําดับ (รูปที่ 2)
เมื่อเปรียบเทียบขอมูลผูปวย ป 2562 กับคามัธย
ฐาน 5 ปยอนหลัง พบวาเดือนที่มีรายงานการเกิดโรคสูง
กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ในชวงเวลาเดียวกัน คือเดือน
มิ ถุ น ายน กรกฎ าคม สิ ง ห าคม กั น ยายน ตุ ล าคม
พฤศจิกายน และธันวาคม (รูปที่ 3)
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4. สถานการณโรค H.conjunctivitis

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ส ส จ .ส ตู ล ไ ด รั บ ร า ย ง า น ผู ป ว ย โ ร ค
H.conjunctivitis จํ านวนทั้งสิ้ น 320 ราย คิดเปนอัตรา
ป ว ย 102.17 ต อ ประชากรแสนคน ไม มี ร ายงานผู ป ว ย
เสียชีวิต
พบผู ป ว ยเพศหญิ งมากกวา เพศชาย โดยพบเพศ
หญิ ง 166 ราย เพศชาย 154 ราย อัตราสวนเพศหญิ ง
ตอเพศชาย เทากับ 1.08 : 1
กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 35 - 44 ป จํานวน
49 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ 0 - 4 ป,45 - 54 ป, 25 34 ป, 65 ป ขึ้นไป, 55 - 64 ป, 15 - 24 ป, 5 - 9 ป
แล ะ 10 - 14 ป จํ า น วน 43, 38, 38, 31, 31, 31, 31
และ 28 ราย ตามลําดับ (รูปที่ 1)
อําเภอที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือ
อําเภอทาแพ อัตราปวยเทากับ 245.31 ตอประชากรแสน
คน รองลงมาคือ อําเภอควนโดน, อําเภอละงู, อําเภอ
มะนัง, อําเภอทุงหวา, อําเภอควนกาหลง, อําเภอเมือง,
อัตราปวยเทากับ 204.78 , 146.98 , 118.42 , 67.68 ,
67.32 , 29.33 ตามลําดับ (รูปที่ 2)
เมื่อเปรียบเทียบขอมูลผูปวย ป 2562 กับคามัธย
ฐาน 5 ปยอนหลัง พบวาทุกเดือนมีรายงานการเกิดโรคต่ํา
กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลังในชวงเวลาเดียวกัน (รูปที่ 3)
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5. สถานการณโรค Chickenpox
ตั้ งแ ต วั น ที่ 1 ม ก ราค ม 2562 ถึ งวั น ที่ 31
ธั น วาคม 2562 สสจ.สตู ล ได รั บ รายงานผู ป ว ยโรค
Chickenpox จํานวนทั้งสิ้น 258 ราย คิดเปนอัตราปวย
82.37 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต
พบผูป วยเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยพบเพศ
ชาย132 ราย เพศหญิ ง 126 ราย อั ต ราส ว นเพศชาย
ตอ เพศหญิง เทากับ 1.05 : 1
กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 5 - 9 ป จํานวน
74 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ 0 - 4 ป,10 - 14 ป, 15 24 ป , 25 - 34 ป , 35 - 44 ป , 55 - 64 ป และ 45 - 54
ป จํานวน 66, 46, 40, 24, 4, 2, และ 2 ราย ตามลําดั บ
(รูปที่ 1)
อําเภอที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือ
อําเภอควนโดน อัตราปวยเท ากับ 231.82 ตอประชากร
แสนคน รองลงมาคืออําเภอทาแพ, อําเภอทุงหวา, อําเภอ
ละงู, อําเภอควนกาหลง, อําเภอเมือง, อัตราปวยเทากับ
203.26 , 177.65 , 100.34 , 20.49 , 17.78 , ตามลําดับ
(รูปที่ 2)
เมื่อเปรียบเทียบขอมูลผูปวย ป 2562 กับคามัธย
ฐาน 5 ปยอนหลัง พบวาเดือนที่มีรายงานการเกิดโรคสูง
กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ในชวงเวลาเดียวกัน คือเดือน
มกราคม กรกฎาคม กันยายน และ พฤศจิกายน (รูปที่ 3)
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6. สถานการณโรค Hand, foot and mouth disease

ตั้ ง แต วั น ที่ 1 มกราคม 2562 ถึ ง วั น ที่ 31
ธั น วาคม 2562 สสจ.สตู ล ได รั บ รายงานผู ป ว ยโรค
Hand,foot and mouth disease จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 174
ราย คิดเปนอัตราปวย 55.55 ตอประชากรแสนคน ไมมี
รายงานผูปวยเสียชีวิต
พบผู ปว ยเพศชายมากกว าเพศหญิ ง โดยพบเพศ
ชาย 108 ราย เพศหญิง 66 ราย อัตราสวนเพศชาย ตอ
เพศหญิง เทากับ 1.64 : 1
กลุ มอายุ ที่พ บสู งสุ ดคื อกลุ มอายุ 0 - 4 ป จํ านวน
158 ราย รองลงมาคื อ กลุ ม อายุ 5 - 9 ป , 10 - 14 ป
จํานวน 15 และ 1 ตามลําดับ (รูปที่ 1)
อําเภอที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด คือ
อําเภอทุงหวา อัตราปวยเทากับ 12.69 ตอประชากรแสน
คน รองลงมาคื อ อํ าเภอละงู , อํ า เภอควนโดน, อํ า เภอ
ควนกาหลง อั ต ราป ว ยเท า กั บ 5.65 , 3.86 , 2.93
ตามลําดับ (รูปที่ 2)
เมื่ อเปรียบเที ยบขอมู ลผูป วย ป 2562 กั บ คามัธ ย
ฐาน 5 ปยอนหลัง พบวาเดือนที่มีรายงานการเกิดโรคสูง
กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ในชวงเวลาเดียวกัน คือเดือน
มกราคม และกันยายน (รูปที่ 3)
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7. สถานการณโรค ไขเลือดออก
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2562 สสจ.สตู ล ได รั บ รายงานผู ป ว ยโรคไข เลื อ ดออก
จํานวน 168 ราย คิดเปนอัตราปวย 53.64 ตอประชากร
แสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต
พบผูปวยเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยพบเพศชาย
93 ราย เพศหญิง 75 ราย อัตราสวนเพศชาย ตอ เพศ
หญิง เทากับ 1.24 : 1
กลุ ม อายุ ที่ พ บสู ง สุ ด คื อ กลุ ม อายุ 15 - 24 ป
จํานวน 53 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ 10 - 14 ป,5 - 9
ป,25 - 34 ป,0 - 4 ป, 35 - 44 ป, 65 ป ขึ้นไปและ 55
- 64 ป จํานวน 39,35,19,11,8, 2, และ 1 ราย ตามลําดับ
(รูปที่ 1)
อําเภอที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคน สูงสุดคือ
อํ าเภอทุ งหว า อั ต ราป ว ยเท ากั บ 114.20 ต อ ประชากร
แสนคน รองลงมาคืออําเภอทาแพ, อําเภอเมือง, อําเภอ
ควนโดน, อําเภอมะนัง, อําเภอควนกาหลง, อําเภอละงู,
อัตราปวยเทากับ 77.1 , 68.45 , 50.23 , 45.11 , 26.34 ,
16.96 ตามลําดับ (รูปที่ 2)
เมื่อเปรียบเทียบขอมูลผูปวย ป 2562 กับคามัธย
ฐาน 5 ปยอนหลัง พบวาเดือนที่มีรายงานการเกิดโรคสูง
กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ในชวงเวลาเดียวกัน คือเดือน
มกราคม กุมภาพันธ พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม และ
กันยายน (รูปที่ 3)
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8. สถานการณโรค Measles
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2562 สสจ.สตู ล ได รั บ รายงานผู ป ว ยโรค Measles
จํานวน 82 ราย คิดเป นอั ตราปวย 26.17 ตอประชากร
แสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต
พบผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยพบเพศหญิง
42 ราย เพศชาย 40 ราย อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย
เทากับ 1.10 : 1
กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 25 - 34 ป จํานวน
ผูปวยเทากับ 36 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ 15 - 24 ป
,35 - 44 ป, 0 - 4 ป, 5 - 9 ป, 10 - 14 ป, จํานวนผูปวย
เทากับ 15, 11, 9, 5 และ 4 ราย ตามลําดับ (รูปที่ 1)
อําเภอที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือ
อําเภอมะนัง อัตราปวยเทากับ 56.39 ตอประชากรแสนคน
รองลงมาคืออําเภอเมือง, อําเภอควนโดน อัตราปวยเทากับ
51.56 , 11.39 ตามลําดับ (รูปที่ 2)
เมื่อเปรียบเทียบขอมูลผูปวย ป 2562 กับคามัธย
ฐาน 5 ปยอนหลัง พบวาเดือนที่มีรายงานการเกิดโรคสูง
กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ในชวงเวลาเดียวกัน คือเดือน
กรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม (รูปที่ 3)
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9. สถานการณโรค STD

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2562 สสจ.สตูลไดรับรายงานผูปวยโรค S.T.D. จํานวน
ทั้งสิ้น 73 ราย คิดเปนอัตราปวย 23.31 ตอประชากร
แสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต
พบผู ป ว ยเพศหญิ งมากกว าเพศชาย โดยพบเพศ
หญิ ง56 ราย เพศชาย 17 ราย อั ตราส วนเพศหญิ งต อ
เพศชาย เทากับ 3.29 : 1
กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 25 - 34 ป จํานวน
19 ราย รองลงมาคื อ กลุ ม อายุ 35 - 44 ป ,15 - 24 ป
,45 - 54 ป ,65 ป ขึ้ น ไป, 55 - 64 ป และ 10 - 14 ป
จํานวน 17, 15, 12, 8, 1 และ 1 ราย ตามลําดับ (รูปที่ 1)
อําเภอที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือ
อําเภอละงู อัตราปวยเทากับ 39.57 ตอประชากรแสนคน
รองลงมาคืออําเภอเมือง, อําเภอทุงหวา, และอําเภอควน
กาห ล ง, อั ตราป วยเท ากั บ 34.67 , 21.15 , 2.93
ตามลําดับ (รูปที่ 2)
เมื่อเปรียบเทียบขอมูลผูปวย ป 2562 กับคามัธย
ฐาน 5 ปยอนหลัง พบวาเดือนที่มีรายงานการเกิดโรคสูง
กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ในชวงเวลาเดียวกัน คือเดือน
มกราคม กุ ม ภาพั น ธ มี น าคม เมษายน พฤษภาคม
กรกฎาคม และพฤศจิกายน (รูปที่ 3)
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ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2562 สสจ.สตู ล ได รั บ รายงานผู ป ว ยโรค Food
Poisoning จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 63 ราย คิ ด เป น อั ต ราป ว ย
20.11 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต
พบผู ป ว ยเพศหญิ งมากกว าเพศชาย โดยพบเพศ
หญิ ง35 ราย เพศชาย 28 ราย อัตราสวนเพศหญิ งต อ
เพศชาย เทากับ 1.25 : 1
กลุ ม อายุ ที่ พ บสู งสุ ด คื อ กลุ ม อายุ 0 - 4 ป จํ า นวน
ผูปวยเทากับ 18 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ 65 ป ขึ้น
ไป,35 - 44 ป,45 - 54 ป,25 - 34 ป, 5 - 9 ป, 15 - 24
ป ,10 - 14 ป และ 55 - 64 ป จํ า นวนผู ป ว ยเท า กั บ
9,8,7,7,7, 4, 2 และ 1 ราย ตามลําดับ
อําเภอที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือ
อําเภอ ทุงหวา อัตราปวยเทากับ 156.50 ตอประชากร
แสนคน รองลงมาคื อ อํ าเภอ ควนโดน, อํ าเภอ ละงู,
อําเภอ ควนกาหลง, อําเภอ เมือง, อําเภอ มะนัง, อําเภอ
ทาแพ, อัตราปวยเทากับ 73.41 , 4.24 , 2.93 , 2.67 ,
0 , 0 , ราย ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบขอมูลผูปวย ป 2562 กับคามัธย
ฐาน 5 ปยอนหลัง พบวาเดือนที่มีรายงานการเกิดโรคสูง
กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ในชวงเวลาเดียวกัน คือเดือน
มกราคม กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน (รูปที่ 3)
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สรุปและขอเสนอแนะ
1. สถานการณทางระบาดวิทยาโรคติดตอที่มีความสําคัญสูงในพื้นที่จังหวัดสตูล ป ๒๕๖๒
1.1 โรคอุจจาระรวง
1.2 โรคปอดบวม
1.3 โรคไขหวัดใหญ
1.4 ไขสุกใส
1.5 โรคไขเลือดออก
1.6 โรคหัด
2. สถานการณโ รคอุจ จาระรว งในจัง หวัด สตูล ยัง มีก ารเกิด โรคอยา งตอ เนื่อ ง ควรมีก ารใหค วามรูแ กเ ด็ก และ
ผูป กครองให “กิน รอน ชอนกลาง ลา งมือนานๆ บอยๆ ดวยน้ํา สบู” ตรวจสุขภาพเด็กประจําวัน หากพบผูปวยใน
พื้นที่แจงเจาหนาที่สาธารณสุขทันที เมื่อเด็กปวย ใหปฏิบัติดังนี้ จัดใหนอนในหองแยก หรือใชผามาน/ฉากกั้นเปนสัดสวน
จากเด็กปกติอยางนอย 1 เมตร ใหสารน้ําเกลือแร (ORS) ทดแทน แยกของเลน ของใชตางๆจากเด็กปกติ แจงผูปกครอง
รับเด็กกลับบาน และควรใหหยุดเรียนเพื่อดูแลอยางใกลชิด หากอาการไมดีขึ้น เชน กระหายน้ํามาก ออนเพลีย อาเจียน
ถายเปนจํานวนมาก / เปนมูกปนเลือด ควรพาไปพบแพทยทันที
สําหรับวิธีทําลายเชื้อโรคดวยการทําความสะอาดอุปกรณ และสิ่งของ สถานที่ รวมทั้งเสื้อผาดวยน้ํายาฆาเชื้อ
(แอลกอฮอลไมส ามารถทําลายเชื้อ ไวรัส ได) ขยะติด เชื้อ ใหร วบรวมใสถุงขยะมัด ปากถุง รอรถขยะเก็บ ก้ําจัด หรือเผา
ทําลาย การกําจัดเชื้อใชน้ํายาซักผาขาว เชน ไฮเตอรครึ่งฝา ผสมน้ํา 600 ซีซี แชทิ้งไว 30 นาทีควรแยกทําความสะอาด
ผาปูที่น อนกับ เสื้อผาที่เปอนอุจ จาระ เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อ หองน้ํา ใหใชน้ํายาลางหองน้ําที่สามารถฆาเชื้อ
ไวรัส และแบคทีเรีย ได ทําความสะอาดตอเนื่อง 3 วัน หลังผูปวยหยุด ถาย เนน การลางมือดว ยน้ําสะอาดและสบูทุกครั้ง
หลังเขาหองน้ํา สว นการดําเนิน การเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาด ควรเนน มาตรการทําลายเชื้อที่ถูกตองและใหความรูแก
ผูดูแลเด็กและผูปกครองเด็ก คนหาผูปวยรายใหม ดําเนินการเฝาระวังผูสัมผัสโรคในบานเด็กปวยและสอบสวนโรคในกลุม
ที่เสี่ยงตอการสัมผัสโรค ตามผูปวยและสถานการณการระบาดอยางตอเนื่องจนกวาการระบาดของโรคจะสงบ
3. โรคปอดบวม เกิดจากการอักเสบของเนื้อปอด สาเหตุสวนใหญมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และ
พยาธิ โดยเชื้อแบคทีเรียซึ่งเปนสาเหตุของโรคปอดบวมที่พบบอยในเด็ก ควรใหความรูผูปกครองในการดูแลดังนี้
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสโรค โดยไมควรใหเด็กใกลชิดผูปวยทุกประเภท หลีกเลี่ยงการนําเด็กไปอยูในที่แออัด เด็กอายุ
ต่ํากวา 3 ปควรดูแลที่บาน ไมควรสงไปเลี้ยงตามสถานเลี้ยงเด็ก และถาเด็กมีอาการไอ จาม มีน้ํามูกควรพิจารณาใชผาปด
ปากและจมูก ควรทําความสะอาดของเลนเด็กบอยๆ
• มีอนามัยสวนบุคคล โดยฝกหัดใหเด็กลางมือบอยๆ ไมข ยี้ตาหรือจมูก และควรดูแลความสะอาดของบานเรือนให
มีอากาศถายเทไดสะดวก
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เพิ่มความตานทานโรค ควรใหเด็กไดรับนมแมอยางนอย 6 เดือน และใหอาหารครบ 5 หมู หมั่น ออกกําลังกาย
สม่ํา เสมอ อยางนอ ย 3-4 ครั้ง /สัป ดาห ครั้ง ละ 30 นาที ที ่สํา คัญ ควรนําเด็ก ไปฉีด วัค ซีน ปอ งกัน โรคตามกํา หนดของ
กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีวัคซีนเสริมบางชนิดที่ชวยลดการเกิดโรคปอดบวมในเด็ก ไดแก วัคซีนไอพีดี ซึ่งจะ
ปองกันโรคปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส วัคซีนไขหวัดใหญปองกันโรคปอดบวมจากไขหวัดใหญที่ระบาดตาม
ฤดูกาลในปนั้นๆ แตวัคซีนไขหวัดใหญในปจจุบันยังไมสามารถปองกันไขหวัดใหญ 2009 ได
• หลีกเลี่ยงสิ่งแวดลอมที่เสี่ยง เชน ควันไฟ ควันบุหรี่ ควันจากทอไอเสียรถยนต อากาศหนาวเย็น เปนตน
• ผูเลี้ยงดูเด็กควรรูจักอาการแรกเริ่มของโรคปอดบวม และควรนํามาพบแพทย
•

4. ในชวงเวลานี้มีโอกาสจะพบผูปวยโรคไขห วัดใหญเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในชวงที่ผานมา
ดัง นั้น ควรประชาสัม พัน ธใหป ระชาชนทราบถึงการปอ งกัน การแพรร ะบาดของเชื้อ สามารถทําไดโดยควรใสห นากาก
อนามัยทุกครั้งที่มีอาการไอ หรือ จาม หลีกเลี่ยงการพบปะกับผูอื่นขณะมีอาการไขหวัด หลีกเลี่ยงการหยิบจับสิ่งของที่ใช
รว มกับ ผูอื่น และลางมือเปน ประจา สําหรับ สถานที่ที่มีคนอยูห นาแนน เชน โรงเรีย น คายทหาร เรือนจํา ควรมีการคัด
กรองผูปวย หากสังเกตพบผูปวยที่มีอาการคลายไขหวัดใหญ ไดแก ไข ไอ น้ํามูก ปวดกลามเนื้อ ควรแยกผูปวยทันที และ
ใหรัก ษาสุข อนามัย สว นบุคคล ไมใชข องใชสว นบุคคลรว มกับ ผูอื่น เชน ชอน แกว น้ํา ผาเช็ด ตัว หมั่น ทําความสะอาด
สิ่งของที่มีการใชรว มกัน ทุก วัน เชน ลูก บิด ประตู ปุมเปด ปด ไฟ และเตรีย มสารองหนากากอนามัย และเจลลางมือ ให
เพียงพอ พรอมแนะนําประชากรกลุมเสี่ยง เชน ผูปวยโรคอวน หญิงตั้งครรภ ผูปวยโรคเรื้อรัง อาทิ โรคหอบหืด โรคปอด
เรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคตับ โรคไต โรคที่มีภาวะภูมิคุมกันต่ํา และผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป เปนตน
ควรไดรับการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญเพื่อลดความรุนแรงของโรค และลดโอกาสในการนอนโรงพยาบาล
5. ควรประชาสัมพันธใหประชาชนรวมกันกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย ดวยมาตรการ “3 เก็บ ปองกัน 3
โรค” คือ 1.เก็บบานใหสะอาด ไมใหมีมุมอับทึบเปนที่เกาะพักของยุง ขัดลางคว่ําภาชนะใสน้ํา และเปลี่ยนน้ําในแจกันทุก
สัป ดาห 2.เก็บ ขยะ เศษภาชนะไมใหเปน แหลงเพาะพัน ธุยุง และนําวัส ดุเหลือใชไปขายเปนรายไดเสริม และ 3.เก็บ น้ํา
ภาชนะใสน้ําตองปดฝาใหมิดชิดปองกันไมใหยุงลายวางไข เพื่อปองกัน 3 โรค คือ อ 1.โรคไขเลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัส
ซิกา 3.ไขปวดขอยุงลาย สิ่งสําคัญควรปฏิบัติคือการเรงรัดประชาสัมพันธ โดยใหความรูแกประชาชนในเรื่องการปองกัน
โรคไขเลือดออก สาเหตุ และปจจัยที่ทําใหปวยเปนโรค และการปองกันโรค โดยการจัดการบานเรือน และสภาพแวดลอม
ไมใหมีแหลงเพาะพันธุยุง และเปนที่อยูอาศัยของยุงลาย รวมถึงเนนวิธีการปฏิบัติ เมื่อสงสัยวาบุคคลในบานปวยเปนโรค
ไขเลือ ดออก ตอ งรีบ สงตัว ไปรับ การตรวจวินิจ ฉัย และรักษาที่โ รงพยาบาล หากแพทยวินิจ ฉัย โรคไขเลือ ดออก ใหแจง
สถานพยาบาลของรัฐหรือสํานักงานสาธารณสุขที่อยูใกลทานโดยทันที หากในชุมชนของทาน มีผูปวยไขเลือดออกในชวง
28 วัน ใหเฝาระวังในกลุมหญิงตั้งครรภ เด็กเล็ก ผูสูงอายุ และผูปวยโรคเรื้อรังเปนพิเศษ หากมีอาการไขติดตอกัน 2 วัน
แลวอาการไมดีขึ้น ใหรีบไปพบแพทยที่โรงพยาบาลของรัฐใกลบานทานในวันถัดไปโดยทันที และแจงดวยวามาจากพื้นที่
ที่มีผูปวยไขเลือดออก เพื่อแพทยไดทําการรักษาไดอยางทันทวงที
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6. สถานการณโรคไขสุกใสในจังหวัดสตูล ควรมีประชาสัมพันธ หรือใหความรูแกเด็กและผูปกครองในเรื่องการ
ปองกันโรคไขสุกใส วัคซีนปองกันโรคที่สามารถใชไดทั้งในเด็กและผูใหญ แตอยางไรก็ตามผูที่มีภูมิคุมกันต่ํา หญิงตั้งครรภ ผูที่
แพสวนประกอบของวัคซีน หรือผูปวยมะเร็งที่กําลังรักษา เชน ฉายรังสี หรือเคมีบําบัด ก็ไมควรไดรับวัคซีน นอกจากการใช
วัคซีนแลววิธีอื่นที่สามารถปองกันโรคอีสุกอีใส ไดแก ลางมืออยางสม่ําเสมอ หลังจากออกไปพบปะผูคนภายนอกผูที่เปนโรค
อีสุกอีใสควรถูกกักแยกตัวออกจากผูอื่น เพื่อปองกันการแพรกระจายของโรค
41
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1. ประเด็นการตรวจราชการ
ตัวชี้วัด.....รอยละของจังหวัดเปาหมายที่มีหนวยบริการตั้งอยูในพื้นที่เกาะมีการจัดระบบบริการสุขภาพ
สําหรับการทองเที่ยวทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ
2. สถานการณ
จังหวัดสตูลมีสถานบริการสาธารณสุขที่ตั้งอยูบนพื้นที่เกาะจํานวน 5 แหง ไดแก รพ.สต.เกาะ
สาหราย รพ.สต.เกาะยาว รพ.สต.ปูยู รพ.สต.ตันหยงกลิง และ รพ.สต.เกาะหลีเปะ ในจํานวนนี้มีสถาน
บริการสาธารณสุขที่ตั้งอยูบนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดไดแก รพ.สต.เกาะหลีเปะ ซึ่งในแตละปจะ
มีนักทองเที่ยวจากตางจังหวัดและนักทองเที่ยวจากตางประเทศจํานวนมาก จากสถิตินักทองเที่ยวจังหวัด
สตูล ป 2561 มีนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 1,355,145 คน ชาวตางชาติ จํานวน 176,155 คน
รวม 1,531,300 คน ป 2562 นักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 1,420,000 คน ชาวตางชาติ จํานวน
184,000 คน รวม 1,604,000 คน ซึ่งมีแนวโนมมากขึ้นทุกป
รพ.สต.เกาะหลี เ ป ะ เป น รพ.สต.ขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสตูล มี
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 6 คน รับผิดชอบ 2 หมูบาน มีประชากรชาวเลจํานวน 1,200 คน มีผูประกอบการและ
คนงานประมาณ 2,000 คน มีนักทองเที่ยวปละประมาณ 700,000 คน มีผูรับบริการ ป 2560-2562 จํานวน
5,560, 3,441, และ 7,574 ราย ตามลําดับ เฉลี่ย วัน ละ 10-20 คน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากจํานวน
นักทองเที่ยว และผูประกอบการที่เพิ่มขึ้นทุกป ปจจุบัน รพ.สต.เกาะหลีเปะ เปนอาคารเกาและมีขนาดเล็ก มี
ครุภัณฑทางการแพทยระดับพื้นฐาน และสามารถใหบริการแกนักทองเที่ยวและประชาชนไดในระดับหนึ่ง โดยมี
ระบบการสงตอรองรับในกรณีเกินศักยภาพในการใหบริการ มีโรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลสตูลเปนแมขาย
การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล จังหวัดสตูล เริ่มตนเมื่อ ปลายป 2550 มี
แนวทางในการนํ า ส ง ผู ป ว ยจากจุ ด เกิ ด เหตุ ใ นท อ งที่ ทุ ร กั น ดารและอยู ใ นภาวะวิก ฤติ ท างทะเล นํ า ส ง โดยใช
ยานพาหนะพิเ ศษเรือ รวมมือในการดําเนิ นงานจากภาครัฐ เอกชน ทองถิ่น มุงเนนการจัด การทั้ งระบบซึ่ ง
ประกอบดวย
หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับเบื้องตน(FR:First Responder)
 ทหารเรือ นป.สอ.รฝ.491 ประจําเกาะหลีเปะ
 อบตปากน้ํา (ชมรมเรือเกาะบุโหลน)
 อบต.เกาะสาหราย
 อบต.ปูยู
 ทัพเรือภาคที่ 3
 อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา
 อุทยานแหงชาติตะรุเตา
 สนง.เจาทาภูมิภาค สาขาสตูล
 ตํารวจน้ํา
 สุขศาลาเกาะบุโหลนดอน
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หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับพื้นฐาน(BLS:Basic Life Support)
 รพ.สต.ปูยู
 รพ.สต.เกาะสาหราย
 รพ.สต.เกาะยาว
 รพ.สต.ตันหยงกลิง
หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับขั้นสูง(ALS:Advance Life Support)
 รพ.สต.เกาะหลีเปะ
บุคลากรหนวยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินทางทะเล
แพทย
จํานวน 2 คน(แพทยจากคลินิก ประจํารพ.สต.เกาะหลีเปะ)
พยาบาล
จํานวน 8 คน
เวชกิจฉุกเฉิน
จํานวน 2 คน
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย
จํานวน 70 คน
รวม
จํานวน 82 คน
ประเภทยานพาหนะ เรือ
เรือสปดโบด 2-4 เครื่องยนต
จํานวน 26 ลํา
เรือตรวจการณ
จํานวน
4 ลํา
เรือหางยาว 1 เครื่องยนต
จํานวน
6 ลํา
เรือยางทองแบน
จํานวน
1 ลํา
บริษัทเรือเอกชนเขารวมบริการนําสงจากเกาะหลีเปะถึงทาเทียบเรือปากบารา
บริษัทหลีเปะเฟอรรี่แอนสปดโบด
บริษัทบันดาหยา รีสอรท
บริษัทพลอยสยาม
บริษัทบารมี
บริษัทสตารเจ็ท
บริษัทสตูลปากบารา

3. ผลการดําเนินงาน

3.1 ขอมูลผลการดําเนินงานที่ผานมา

จังหวัดสตูลมียุทธศาสตรดานการทองเที่ยวที่สําคัญคือการทองเที่ยวทางทะเล จากแนวโนมที่
นั กท องเที่ ย วและจํ า นวนผูป ระกอบการเพิ่ม มากขึ้น ทุก ป ดังนั้น โอกาสที่จ ะเกิดอุ บัติเหตุ หรือภัย ภิบัติกั บ
นักทองเที่ยวจึงเปนเรื่ องสําคั ญ เพราะจะสงผลตอภาพลั กษณของสถานที่ การเตรียมความพรอมดา นการ
ใหบริการดูแลสุขภาพแกนักทองเที่ยวจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะสถานบริการสุขภาพที่ตั้งอยูบน
พื้นที่เกาะซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด

การจัดบริการสุขภาพการทองเที่ยวทางทะเล
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563

165

รพ.สต.เกาะหลีเปะ เปดใหบริการแกประชาชนทั่วไปรวมทั้งนักทองเที่ยวทั้งในดานรักษาโรคทั่ ว ไป
อุบัติเหตุฉุกเฉิน บริการดานทันตกรรม รวมทั้งบริการทําคลอด โดยมีแพทยและทันตแพทยจากโรงพยาบาล
สตูลหมุนเวียนไปใหบริการในชวงของฤดูการทองเที่ยว ปละ 2 ครั้ง คือเดือนพฤศจิกายน และเดือนเมษายน ใน
ด า นบริ ก ารทํ า คลอดเป ด ให บ ริ ก ารฝากครรภ แ ละทํ า คลอด โดยในป พ.ศ.2562 ให บ ริ ก ารทํ า คลอดแก
ประชาชนที่อาศัยอยูบนเกาะ จํานวน 12 ราย และมีผดุงครรภโบราณหรือหมอตําแย จํานวน 1 คน
ปจจุบันรพ.สต.เกาะหลีเปะใชระบบการบันทึกขอมูลผูรับบริการดวยโปรแกรมบันทึกขอมูล
(JHCIS) แลว ส งข อมู ลเข าระบบ HDC ของกระทรวงสาธารณสุ ข ในกรณีมีผูปว ยที่ตองขอคําปรึกษาแพทย
โรงพยาบาลละงูจะเปนศูนยรับใหคําปรึกษาโรคทั่วไป กรณีผูปวยโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลสตูลจะเปนศูนยรับ
ใหคําปรึกษา
ผลการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉินทางทะเล
ป 2561

ป 2562

ผลงาน
หนวยปฏิบัติการ
การ
บริการ
(ราย) สีแดง
รพ.สต.เกาะหลีเปะ
88
34
อบต.เกาะสาหราย
42
6
อบต.ปูยู
28
2
อุทยานแหงชาติตะรุเตา
4
1
ตํารวจน้ํา
0
0
อบต.ปากน้ํา
13
1
รพ.สต.เกาะยาว
0
0
รพ.สต.ปูยู
0
0
รพ.สต.เกาะสาหราย
0
0
นป.สอ.รฝ.491 หลีเปะ
1
1
ทัพเรือภาค 3
1
1
สุขศาลาเกาะบุโหลนดอน 0
0
รวม
177
46

ผลงาน
การ
บริการ
(ราย) สีแดง
117
46
33
4
35
6
3
0
2
1
24
4
3
2
80
31
39
28
1
1
0
0
3
1
340 124

รอยละ
38.63
14.28
7.1
25.0
0.00
0.56
0.00
0.00
0.00
0.56
0.56
0.00
25.99

ป 2563

รอยละ
39.31
12.12
17.14
0.00
50.00
16.6
66.6
38.75
71.79
100
0.00
33.33
36.47

ผลงาน
การ
บริการ
(ราย) สีแดง
48
32
4
0
8
0
2
0
0
0
0
0
6
4
29
15
21
16
0
0
0
0
17
9
135 76

รอยละ
66.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66.66
51.72
76.19
0.00
0.00
52.94
56.30

กิจกรรมที่สําคัญ
1.
จัดกิจกรรมรวมซอมแผนสาธารณภัย ภัยพิบัติทางทะเล บูรณาการรวมกันกับสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวของ ที่ผานมาปละ 1
ครั้ง ในปงบประมาณ 2562 มีการซอม จํานวน 2 ครั้ง สถานการณการเกิดเหตุสึนามิและภัยพิบัติเรือลม
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2. อบรม หลักสูตรกูชีพทางน้ํา M.A.L.S ปงบประมาณ 2559-2561 จํานวน 3 รุน
อบรมหลักสูตรการกูชีพและชวยชีวิตขั้นพื้นฐานทางน้ํา Basic M.A.L.S หนวยงานอุทยานแหงชาติ
ปงบประมาณ 2562 จํานวน 1 รุน
3. ปงบประมาณ 2562 อบรมผูปฏิบัติการฉุกเฉิน หลักสูตร ปฐมพยาบาลและชวยปฏิบัติการการแพทย
ขั้นพื้นฐาน หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินขั้นเบื้องตน ในหลักสูตรกูชีพทางน้ําเบื้องตน Basic
M.A.L.S จํานวน 3 รุน
4. ปงบประมาณ 2562 ขยายเครือขายใหความรูและการปฏิบัติในดานการชวยเหลือผูปวยผูบาดเจ็บ
อุบัติเหตุฉุกเฉิน ในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน กลุมเปาหมาย นักเรียน ประชาชนทั่วไป
ชาวประมง อาสาสมัครสาธารณสุข ณ เกาะหลีเปะจํานวน 90 คน
5. ปงบประมาณ 2562 สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติมอบอุปกรณการเคลื่อนยายผูปวยทางน้ํา แก
รพ.สต.เกาะหลีเปะ ณ ทาเทียบเรือปากบารา
6. ปงบประมาณ 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลมอบอุปกรณชุดลําเลียงเคลื่อนยายใหแก
รพ.สต. และสุขศาลา ทางทะเล จํานวน 4 แหง
3.2 การบริหารจัดการ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขแกนักทองเที่ยว
ในพื้นที่เกาะนั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลไดมีคําสั่งที่ 139/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง
แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาโครงสรางหลักของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะหลีเปะ โดยคณะทํางานได
จัดทําแผนพัฒนา รพ.สต.เกาะหลีเปะใหเปนศูนยบริการทางการแพทยเกาะหลีเปะ โดยสํานักงานโยธาธิการ
จังหวัดสตูลเปนผูออกแบบในการกอสรางอาคาร 2 ชั้น งบประมาณ 50 ลานบาท และไดรับการบรรจุไวใน
แผนพัฒนาจังหวัดสตูลป 2564 แลว
การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร ในป 2563 จะติดตั้งระบบการแพทยทางไกล (Telemedicine) ซึ่ง
จะชวยใหผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสามารถติดตอกันไดแบบ Real – time โดยมีแมขายหลักคือ
โรงพยาบาลสตูล และลูกขายไดแก รพ.สต.เกาะยาว และ รพ.สต.เกาะหลีเปะ
การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินทางทะเล
1. จัดตั้งคณะอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล คําสั่งจังหวัดสตูล ที่ 2473/2562 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดสตูล มีการประชุมปละ 1 ครั้ง เพื่อความรวมมือจากเครือขาย
ระบบบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ทางทะเลบู ร ณาการทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ในการช ว ยเหลื อ ภาวะวิ ก ฤติ โ ดย
ยานพาหนะพิเศษพื้นที่เกาะและพื้นที่ทุรกันดาร หาแนวทางในการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉินทางทะเลและใน
การใชยานพาหนะพิเศษรวมกัน
2. จัดตั้งระบบแจงเหตุ โดยมีศูนยวิทยุตํารวจน้ําประจําอยู ณ เกาะหลีเปะ และมีวิทยุเครือขายมดดําเรือ
หาปลา เปนแกนกลางประสานกรณีมีเหตุมีผูประสบภัยทางทะเล ผานศูนยรับแจงเหตุและสั่งการฯ 1669
3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จัดทํา MOU การสงตอผูปวยในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล ระหวาง สสจ.
สตูล และ อบจ.สตูล กับ รพ.กรุงเทพหาดใหญ และ รพ.วัฒนแพทย ตรัง โดยมารับผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน ณ ทา
เทียบเรือปากบารา

การจัดบริการสุขภาพการทองเที่ยวทางทะเล
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ผลลัพธที่ตองการ (Small Success)
3 เดือน

เปาหมาย
- มีโครงสราง หนาที่และภารกิจที่ชัดเจน
- มีแผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพทาง
ทะเล
- มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล
- มีนวัตกรรม
- มีการติดตาม กํากับ
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หมายเหตุ

ผลงาน
- คําสั่งที่ 139/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาโครงสรางหลักของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะหลีเปะ
- โครงการกอสรางศูนยบริการทางการแพทยกะหลีเปะ
ป 2564
- โครงการระบบการแพทยทางไกล (Telemedicine)
- การประเมินผานเกณฑ รพ.สต. ติดตาว

สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ
- ปจจัยทางธรรมชาติ ในดานการคมนาคม
- การขาดแคลนบุลากรทางการแพทยที่จะปฏิบัติงานประจํา
7. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการดําเนินงาน
ไมบรรลุวัตถุประสงค
- เสนทางการคมนาคมไมสะดวก เพราะ
เปนพื้นที่หางไกลจากชายฝง โดยเฉพาะ
ชวงลมมรสุม เรือเล็กไมสามารถเดินทาง
ได
ทําใหเปนอุปสรรคกับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานรวมทั้งผูรับบริการ ที่ตอง
เดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลบนฝง

ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและจัดหา
ครุภัณฑทางการแพทยที่สามารถใหบริการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
- สรางขวัญ กําลังใจแกบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ใหสามารถอยูปฏิบัติงานไดตลอดทั้งป ทั้ง
ในดานสวัสดิการที่อยูอาศัย
และ
คาตอบแทน

การจัดบริการสุขภาพการทองเที่ยวทางทะเล
รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
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8. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย
เนื่องจากเกาะหลีเปะและอุทธยานแหงชาติเกาะตะรุเตาเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ
ดังนั้นควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการยกระดับสถานบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะ รพ.สต.เกาะหลีเปะ ใหเปน
หนวยบริการที่มีศักยภาพในการใหบริการแกนักทองเที่ยวทั้งในดานบุคลากรทางการแพทย ครุภัณฑทาง
การแพทย ตลอดจนอาคารสิ่งกอสรางที่ไดมาตรฐาน

