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Delay  in  seeking  care

Delay  in reaching care

Delay  in receiving 
adequate health care



8.77 %
นมแม่ = 42.32%

76.21%
84.28 %  

*หญิงคลอด
มีภาวะโลหิตจาง

ก่อนคลอด

*การจ่ายยา 
Triferdine

หญิงตั้งครรภ/์
หญิงหลังคลอด 

•สร้างความตระหนักในการดูแลร่วมกันทุกขั้นตอน
(ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ติดตามหลังการรักษา)

• ชุมชน รับรู้วางแผนการดูแล รักษาร่วมกัน
และสนับสนุนกระบวนกาดูแลให้มีมาตรการชุมชน 



▪. ทุกรพ.ต้องซ้อมสถานการณ์ภาวะวิกฤติทางสูติ
▪ จังหวัดท าแผนให้ทีมโซนนิ่งสูติแพทย์ เป็นพี่เลี้ยงให้กับ 
รพช. ฝึกซ้อมสถานการณ์ภาวะวิกฤติทางสูติ เชิงระบบ
▪ พัฒนาศักยภาพ จนท. แพทย์ พยาบาลด้านแม่และเด็ก
(เช่น PPH ,Eclampsia, คลอดติดไหล่ ,คลอดท่าก้น) 

*Seamless  refer
system  management

▪รพช. ยังขาดการฝึกซ้อม
สร้างสถานการณ์จ าลอง
การช่วยเหลือภาวะวิกฤติ   

▪มีระบบการส่งต่อ ที่เป็น LR Fast tract ทุกรพ.
แต่ควรเพิ่มมาตรฐาน ในการส่งต่อมารดาตั้งครรภ์ใน

สถานการณ์ภาวะวิกฤติ 
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•การบริหารจัดการในการตามทีมช่วยเหลอืภาวะฉุกเฉิน
•การจัดการในการช่วยเหลือทมี ต าแหน่งใด ท าอะไร 
•การซ้อมทีมบุคลากร  กรณี Case น้อย ควร ซ้อม

อย่างน้อย 2 ครั้ง / ปี

•การบริหารจัดการยาทางสูติกรรม  ที่ ER ในภาวะฉุกเฉิน
•การสื่อสารให้ข้อมูลเพื่อให้แพทย์รับรูแ้ละมาดูคนไข้ 

ในภาวะฉุกเฉิน



สุขเพียงพอ 
ชะลอชรา
ชีวายืนยาว

Triferdine 1 
= 76.21%
หลังคลอด
= 84.28 %
นมแม่ = 42.32%

-ADHD=8.61%
-Autistic=34.8% 
-IQ ป.1= 93.51 %
-EQ ป.1= 53 %
-เตี้ย =15.69%
-อ้วน=10.34%

LBW = 19.17%
BA = 3.11%
อัตราคลอด10-14ปี
= 0 %
ตั้งครรภ์ซ้ า
=  17.24%

-BMI เกิน กินใน Pre aging 
(45-59ปี) = 54.41%
-กินผักน้อย = 60.0%
-ดื่มเครื่องดื่มรสหวาน
= 93.1 %

-กินเค็ม = 89.4%
-ไม่ออกก าลังกาย = 23.8%

-สูงดีสมส่วน = 
46.96 %
-เตี้ย = 25.17%
-ผอม =7.01%
-อ้วน = 13.88%
-ซีด =34.76 % 

-เสี่ยง DM = 16.16%
-เสี่ยง HT = 36.09%
-CVDเส่ียงสูง-สูงอันตราย=51 %
เสี่ยงหกล้ม = 2.55 %
เสี่ยงซึมเศร้า = 1.53 %
ข้อเข่า ผิดปกติ = 2.71 %
ช่องปาก = 9.7%
เริ่มอ้วน-อ้วนอันตราย 
= 29.57 %
ผอม = 9.24%



จังหวัดสตูล ได้รับรางวัล การขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กแบบบูรณาการภาคีเครือข่าย
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Area Based : วัณโรค  จังหวัดสตูล รอบ 1/63

ผลงานปี 2563 ยังไม่ถึงรอบประเมิน อยู่ระหว่างรักษาร้อยละ 
97.3 เสียชีวิต ร้อยละ 2.7 ( 1/37 : 1 ราย เสียชีวิต มีโรคHIV 
ร่วม อายุ 32 ปี ได้ยาได้ 67 วัน)  

(NTIP ณ วันที่ 9 ก.พ. 2563)

อัตราความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ า เป้าหมาย
ความส าเร็จ > ร้อยละ 87.5 ของจ านวนคาดประมาณ 

อัตราการรักษาส าเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ขึ้นทะเบียน
ไตรมาส 1/63 เป้าหมายความส าเร็จ > ร้อยละ 88

จังหวัด  มีการทบทวนสถานการณ์วัณโรค และจัดท าแผนปฏิบัติงานป้องกันควบคุมวัณโรค ระดับจังหวัด
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ปี 2562

ปี 2563 ปี 2562 
ผู้ป่วยวัณโรค จากการคัดกรองเชิงรุก (Active) ร้อยละ  38.2 

ผู้ป่วย walk in (Passive) เท่ากับ  ร้อยละ 61.8

(NTIP ณ วันที่ 9 ก.พ. 2563)

ร้อยละ



ข้อค้นพบ แนวทางการพัฒนาของจังหวัด
▪ ความครอบคุลมการค้นหาผู้ป่วยยังน้อยกว่าจ านวนคาด

ประมาณ
- ปี 2562 ผู้ป่วย walk in (Passive) ร้อยละ 61.8

ผู้ป่วยวัณโรคจากการคัดกรองเชิงรุก (Active) ร้อยละ 38.2

▪ ปี 2561 ไม่พบผู้ป่วยขาดยาระหว่างการรักษา แสดงถึง
ผลส าเร็จของการติดตามดูแลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคลที่ดี 
( DOT )  

• ควรวิเคราะห์และทบทวนปัจจัยที่ท าให้ผู้ป่วยเข้ามาสู่ระบบ
บริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพ่ือเพิ่มความครอบคลุม
การรักษา 

• ปี 2563 รพ.สตูล มีแผนงาน/โครงการ การคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงวัณโรค ด้วยรถ Mobile X-ray เคลื่อนที่
การคัดกรองวัณโรคในชุมชน/เขตเมือง

ข้อค้นพบ TB



ข้อชื่นชม และ ข้อเสนอแนะ TB

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และ ญาติ 
• เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจและประเมินแนวโน้มการรักษาส าเร็จได้ 
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สัมผัสร่วมบ้าน ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ผู้สัมผัสร่วมบ้านให้ความส าคัญใน

การไปรับการตรวจคัดกรอง
• สามารถประเมินผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้ 
• สามารถติดตามประเมินอาการและให้การช่วยเหลือได้ทัน น่าจะป้องกันการขาดยา และเสียชีวิต

ถอดบทเรียน

ข้อเสนอแนะ 

➢ ควรวิเคราะห์ร้อยละของความครอบคลุม Diary DOT รายอ าเภอ และเร่งรัดให้ได้ร้อยละ 100 
➢ น า DOT Diary มาช่วยเพ่ิมการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
➢ น า DOT Diary มาใช้ประเมินความสี่ยงการรักษาไม่ส าเร็จ หรือการเสียชีวิต ให้เป็นรูปธรรม
➢ กรณีเจอปัญหาในด้านการรักษา เศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ ควรประสานทีมสหวิชาชีพ หน่วยงาน

ท้องถิ่น, พมจ. เข้ามามีส่วนร่วม 

SATUN 3 D : Districts DOT Diary ( ผ่าน Application LINE )    



จบการน าเสนอ
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