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ขอผิดพลาดประการใด โปรดแจงใหกลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ทราบดวย จักเปนพระคุณ 

 

        

       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

       3 กุมภาพันธ 2563 
 

 

 

 

 



กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 
 

สารบัญ 

 

เรื่อง                           หนา 
 

บทสรุปผูบริหาร ก – ฅ 
 

ขอมูลท่ัวไป       1  
  

ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข         9  
   

ขอมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ                11 
 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ป พ.ศ. 2561-2564    17 

 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี               23 
 

 

 

ผลการดําเนินงานนโยบายสาธารณสุข     
    

คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ    

 1.1 สุขภาพกลุมวัยแมและเด็ก 38   
 1.2 พัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัย   45 

 1.3 ผูสูงอายุ 48  

 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ    

 2.1 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ PCC 52   

 2.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ   55 

 2.3 รพ.สต.ติดดาว 59 

 2.4 อสม.หมอครอบครัว 64 

 2.5 การใชยาอยางสมเหตุผล 67 

 2.6 การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 98 

 2.7 การแพทยฉุกเฉินทางทะเล 102  

 2.8 วัณโรค   110 

 

 

 



กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 
 

 สารบัญ 
 

เรื่อง                                    หนา 
 

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ    

 3.1 ตรวจสอบภายใน 115 

 3.2 ITA   118 

 3.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศดานสุขภาพแหงชาติ 121 
 3.4 Smart Hospital 122 

 3.5 การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 124 
 3.6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 132 

 

คณะที่ 4 Agenda base / โครงการพระราชดําริ / กัญชาทางการแพทย    

 4.1 โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดีเพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย 134 

 4.2 จิตอาสาพระราชทาน ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย 137 

 4.3 กัญชาทางการแพทย 142 
  

 เอกสารเพ่ิมเติม  

  -สถานการณโรคติดตอท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 149 

  -การจัดระบบบริการสุขภาพสําหรับการทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีประสิทธิภาพ 163 

 

 

 



 

 

 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2563 

บทสรุปผูบริหาร 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 

 

บทสรุปผูบริหาร 
 

   คณะท่ี 1  การสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ  . 
 

 แมตายจากการตั้งครรภและการคลอดจังหวัดสตูล ในป 2560 – 2562 พบแมตายทุกป โดยในป 

2561  ตายจํานวน 1 ราย และในป 2561 – 2562  มีแมตายปละ 3 ราย  ซ่ึงการตายกําหนดท่ี 7 ราย โดย

ครึ่งหนึ่งเปนสาเหตุท่ีสามารถปองกันได 

 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปมีพัฒนาการกอนวัยในชวงป 2560 – 2562  เด็กปฐมวัยสูงดีสมสวนยังตํ่ากวา

เปาหมาย  โดยมีเด็กสูงดีสมสวนรอยละ 44.20  47.04  และ 47.05  ตามลําดับ  โดยอําเภอท่ีมีเด็กสูงดีสมสวน

สูงสุดคือ อําเภอทาแพ และนอยท่ีสุด คือ อําเภอควนกาหลง  
 . 

ผูสูงอายุคุณภาพ  

 จังหวัดสตูลมีผูสูงอายุ 35,760 คน คิดเปนรอยละ 11.15 โดยจากการประเมินศักยภาพตาม

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   
 

  คณะท่ี 2  การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  . 
 

 อําเภอเมืองสตูล มีประชากรท้ังหมด 119,374  คน มีการเปดหนวยบริการปฐมภูมิ 3 แหง  

ครอบคลุมประชากร 33,726 คน คิดเปนรอยละ28.25  

 การดําเนินงานพัฒนา พชอ. มีการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอครบท้ัง 

7 อําเภอ โดยในป 2562 อําเภอมะนังไดรับคัดเลือกเปนพชอ.ตนแบบเขต 12 และมีการนําเสนอความกาวหนา 

ในท่ีประชุมกรมการจังหวัดทุกเดือนโดยนายอําเภอของแตละอําเภอท่ีเปนประธาน พชอ.  

 การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ป 2562 มี รพ.สต.ติดดาวผานเกณฑรอยละ 81.82 สําหรับท่ีไมผานเกณฑ 

จํานวน 10 แหง ไดจัดทําแบบการประเมินและพัฒนาในปงบประมาณ 2563 โดยมีเปาหมายใหผานเกณฑ  

100% ในป2563 
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รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2563 

บทสรุปผูบริหาร ¢  
 

 

การพัฒนา อสม.หมอประจําบาน 

 จังหวัดสตูล มี อสม.ท้ังจังหวัด 5,085 คน ไดรับการพัฒนาเปน อสม.หมอประจําบานจํานวน 297 คน 

 ผูปวยนอกไดรับการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคดวยศาสตรการแพทยแผนไทย และแพทยทางเลือกในไตร

มาส 1 ป 2563 คิดเปนรอยละ 20.99  โดยสูงท่ีสุดท่ีอําเภอละงู  อําเภอทุงหวา  และอําเภอควนกาหลง 

ตามลําดับ 

 อัตราความสําเร็จการรักษาวัณโรค ผลการรักษาสําเร็จของป 2562 คิดเปนรอยละ 89.74 สําหรับป 

2563  มีผูปวยรายใหมข้ึนทะเบียนจํานวน 36 ราย  โดยมีความครอบคลุมการักษาผูปวยวัณโรครายใหม และ

กลับมาเปนซํ้าเพียงรอยละ 9.3 
 

การใชยาอยางสมเหตุสมผล RDU 

 จังหวัดสตูลผานเกณฑการประเมินการใชยาอยางสมเหตุสมผล ในข้ันท่ี 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 แหงเดียวท่ีไมผานเกณฑรอยละ 50 
 

   คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ  . 
 

ระบบธรรมาภิบาล 
 

 ตัวช้ีวัด : รอยละ 100 ของ (รพ.สต.) ท่ี คกก.ตรวจสอบภายในระดับอําเภอไดทําการตรวจสอบภายใน 

 จากผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  งานตรวจสอบภายในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สตูลไดดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบฯ ภาพรวมคิดเปนรอยละ 62%  พบวายังตองเสริมความรูและ

ใหคําแนะนําการปฏิบัติตามระเบียบการเงิน และพัสดุ  เนื่องจากบางหนวยรับตรวจขาดเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความ

ชํานาญในดานการเงิน  และพัสดุ  ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ.2563  จึงไดกําหนดกลุมเปาหมายหนวยบริการทุกแหง

ตองไดรับตรวจสอบภายใน  โดยกลุมเปาหมายท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใชคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในระดับอําเภอของแตละ CUP สวนระดับโรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ใชคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในระดับจังหวัดดําเนินการ   
 

 ตัวช้ีวัด : รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 90 

 กลุมงานนิติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดมีการจัดประชุมชี้แจงและติดตามการ

ดําเนินงานสงเอกสารเชิงประจักษทุกไตรมาสกอนจะสงผลงาน เพ่ือใหหนวยงาน ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง    

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค โดยหนวยบริการ รพท./รพช./สสจ./สสอ. ไดมีการจัดทํา

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ITA ครบทุกหนวยบริการ  โดยมีระดับคะแนนความสําเร็จผานเกณฑการประเมิน 
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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 
 

 ตัวช้ีวัด : รอยละของหนวยบริการท่ีเปน 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

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมกลางเพ่ือการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพ(Implementing 

API for Health Information Exchange)  ระหวางวันท่ี 25 - 30 เมษายน 2562  และไดจัดทีมออกนิเทศ

ตรวจประเมินตามเกณฑ Smart Hospital  ตามตัวชี้วัดระดับ 1 Smart Tool พบวา รพท. และรพช.ทุกแหง 

ไดมีการดําเนินการและอยูระหวางการนํามาพัฒนาเพ่ือใหสามารถดําเนินการเชื่อมตอ HIS Gateway  และ

เกณฑตัวชี้วัดระดับ 2 Smart Service โรงพยาบาลทุกแหงมีการใชใบสั่งยา ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการ

บันทึกขอมูลการสั่ งยาโดยแพทย และมีการพัฒนาระบบ OPD Paperless ท่ีดําเนินการแลวเสร็จใน

ปงบประมาณ 2562  
 

 ตัวช้ีวัด : รอยละของจังหวัดท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล  

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ไดสํารวจขอมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 การดําเนินการตาม 

Small Success 3 เดือน  โดยประเมินจากคุณภาพขอมูลท่ีบันทึกตามคูมือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและ

จัดสงขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ ๒๕๖๓ จาก

ฐานขอมูล Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ประเมินรายหนวยบริการ/รายจงัหวัด   ผลการ

ประเมินเฉลี่ยภาพรวมจังหวัด ดังนี้ ความถูกตองเฉลี่ย 5 ดาน คิดเปน 99.9834 % ความสอดคลองเฉลี่ย   5 

ดาน คิดเปน 99.7128 % ความครบถวน สมบูรณของขอมูล คิดเปน 99.7688 % และความทันเวลาของขอมูล 

คิดเปน 95.6973 %  โดยมีนวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยางได คือ  การ Conference ผานระบบ Web 

Application เพ่ือการชี้แจงสรางความเขาใจTemplate ของตัวชี้วัด และระบบคืนขอมูล HIE (HEALTH 

INFORMATION EXHCHANGE) ใหกับหนวยบริการ 
 

 หัวขอ : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 

 สถานการณทางการเงินการคลังในไตรมาส 4 ปงบประมาณ 2562 พบวา จังหวัดสตูลไมมีหนวย

บริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 คิดเปนรอยละ 0  มีหนวยบริการท่ีประสบปญหาขาดสภาพ

คลองทางการเงินระดับ 3 จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลมะนัง มีหนวยบริการท่ีประสบปญหาขาดสภาพคลอง

ทางการเงินระดับ 2 จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล มีหนวยบริการท่ีประสบปญหาขาดสภาพคลองทาง

การเงินระดับ 1 จํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลทาแพ และโรงพยาบาลละงู  และมี 

¤ 



 

 

 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2563 
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บทสรุปผูบริหาร §  
 

 

หนวยบริการท่ีไมขาดสภาพคลองทางการเงิน จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลควนโดน และโรงพยาบาลทุงหวา  

หนวยบริการ มีแผนทางการเงิน (Planfin) ท่ีมีความครบถวน 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 

 

    คณะท่ี 4 Agenda  base โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย .  
 

โครงการราชทัณฑ ปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย 

   มีการแตงตั้งคณะกรรมการดานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสําหรับผูตองขัง 

ครอบคลุมท้ัง 4 ดาน คือ 

                    1. คณะทํางานกลุมแพทย 

            2. คณะทํางานทันตแพทย 

           3. คณะทํางานเภสัชกร 

           4. คณะทํางานนักกายภาพ 

 โดยใหบริการรักษาโรคท่ัวไป 513 ราย ทันตกรรม 321 ราย  ฉีดวัคซีนปองกันโรค 920 ราย  และ

คัดครองวัณโรค 1,296 ราย 

  - มีการจัดทําแผนปฏิบัติการใหบริการสุขภาพผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูลป 2563 
  

กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 

   เปดคลินิกกัญชาทางการแพทย จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู 

   จังหวัดสตูลมีโรงพยาบาลท่ีไดรับอนุญาตจําหนวยยาเสพติดใหโทษประเภท 5 เฉพาะ

กัญชามี 4 แหง คือ  1. รพท.สตูล   2.รพช.ละงู   3.รพช.ทุงหวา และ 4.รพช.ควนโดน 

   มีบุคลากรท่ีผานการอบรมหลักสูตร”การใชสารสกัดกัญชาทางการแพทย”(แผนปจจุบัน) 

จํานวน 18 คน จําแนกเปน แพทย 8 คน  เภสัชกร 7 คน และพยาบาล 3 คน 

   มีบุคลากรแพทยแผนไทยท่ีผานการอบรมหลักสูตร”การใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย” 

จํานวน 28 คน 
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 รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

ขอมูลท่ัวไป 

 

ขอมูลทั่วไป 
 

 

  ประวัติจังหวัดสตลู   . 
 

 ประวัติความเปนมาของจังหวัดสตูลในสมัยกอนกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไมปรากฏ

หลักฐานกลาวไว ณ ท่ีใด สันนิษฐานวาในสมัยนั้น ไมมีเมืองสตูล คงมีแตหมูบานเล็ก ๆ กระจัดกระจายอยูตาม   

ท่ีราบชายฝงทะเล  

 ในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร“สตูล”เปนเพียงตําบลหนึ่งอยูในเขตเมืองไทรบุรี ฉะนั้นประวัติความ

เปนมาของจังหวัดสตูลจึงเก่ียวของกับเรื่องราวของเมืองไทรบุรีดังปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 2 วา "ตามเนื้อความท่ีปรากฏดังกลาวมาแลว ทําใหเห็นวาในเวลานั้นพวกเมืองไทรเห็น

จะแตกแยกกันเปนสองพวก คือ พวกเจาพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่งและพวกพระยาอภัยนุราชคงจะนบนอม

ฝากตัวกับเมืองนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเม่ือพระยาอภัยนุราชไดมาเปนผูวาราชการเมืองสตูล ซ่ึงเขตแดน

ติดตอกับเมืองนครศรีธรรมราชพวกเมืองสตูลคงจะมาฟงบังคับบัญชาสนิทสนมขางเมืองนครศรีธรรมราช

มากกวา   เมืองไทร แตพระยาอภัยนุราชวาราชการเมืองสตูล ไดเพียง 2 ปก็ถึงแกอนิจกรรม ผูใดจะไดวา

ราชการเมืองสตูลตอมาในชั้นนั้นหาพบจดหมายเหตุไมแตพิเคราะหความตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายหลังเขาใจ

วาเชื้อพระวงศของ พระอภัยนุราช (ปศนู) คงจะไดวาราชการเมืองสตูลและฟงบังคับบัญชาสนิทสนมกับเมือง

นครศรีธรรมราช    อยางครั้งพระยาอภัยนุราชหรือยิ่งกวานั้น "  

 เรื่องเก่ียวกับเมืองสตูลยังปรากฏในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลาแตขอความท่ีปรากฏ บางตอน

เก่ียวกับชื่อผูวาราชการเมืองสตูลไมตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 3 ประวัติเก่ียวกับ   

เมืองสตูลในการจัดรูปแบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลวา ในป พ.ศ. 2440 ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหรักษาเมืองไทรบุรี เมืองปลิส และเมืองสตูลเปนมณฑลเทศาภิบาล เรียกวา "มณฑลไทรบุรี"    

โปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาไทรบุรีรามภักดี เจาพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิต) เปนขาราชการเทศาภิบาลมณฑล  

ไทรบุรีเมืองสตูลไดแยกจากเมืองไทรบุรีอยางเด็ดขาดตามหนังสือสัญญาไทยกับอังกฤษ เรื่องปกปนเขตแดน

ระหวางไทยกับสหพันธรัฐมาลายู ซ่ึงลงนามกันท่ีกรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม ร.ศ.127 (พ.ศ. 2452)          

จากหนังสือสัญญานี้ยังผลใหไทรบุรีและปลิสตกเปนของอังกฤษสวนสตูลคงเปนของไทยสืบมาจนถึงปจจุบัน    

เม่ือปกปนเขตแดนเสร็จแลวไดมีพระราชโองการโปรดใหเมืองสตูลเปนเมืองจัตวารวมอยูในมณฑลภูเก็ตเม่ือ

วันท่ี 6 สิงหาคม ร.ศ.128 (พ.ศ. 2453) ใน ปพุทธศักราช 2475 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเปน

ระบอบประชาธิปไตยเมืองสตูลก็มีฐานะยกเปนจังหวัดหนึ่งอยูในราชอาณาจักรไทยสืบตอมาจนถึงกระท่ังทุก

วันนี้ 
 คําวา "สตูล"  มาจากคําภาษามาลายูวา "สโตย" แปลวากระทอน อันเปนผลไมชนิดหนึ่งท่ีข้ึนอยู  

ชุกชุมในทองท่ีเมืองนี้ซ่ึงตอมาไดรับการต้ังสมญานามเปนภาษามาลายูวา "นครสโตยมําบังสการา (Negeri 

Setoi Mumbang Segara) " หรือแปลเปนภาษาไทยวา สตูล เมืองแหงพระสมุทรเทวา  
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ขอมูลท่ัวไป 
รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

ขอมูลท่ัวไป 2 
 

  คําขวัญจังหวัด          : “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”  

 

 

 

 ตราประจําจังหวัด  

 รูปพระสมุทรเทวาสถิตอยูบนแทนหินกลางทะเล

เบื้องหลังมีรัศมี พระอาทิตยอัสดง พระสมุทรเทวา คือ เทวดา

ผูปกปองรักษามหาสมุทร  บัลลังคหิน คือ วิมานทองเทวดา

พระอาทิตยอัสดง คือ ฝงทะเลตะวันตก หรือมหาสมุทรอินเดีย 

 

 

 

 ตนไมประจําจังหวัด  

 

หมากพลูตั๊กแตน 

 

 

 

 ดอกไมประจําจังหวัด  

 

ดอกกาหลง 
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 รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

ขอมูลท่ัวไป 

  ที่ตั้งและอาณาเขต   . 
 

 จังหวัดสตูล เปนจังหวัดสุดเขตแดนใตของประเทศไทยทางชายฝงทะเลอันดามัน ซ่ึงเปนชายฝง

ทะเลทางดานตะวันตก อยูหางจากกรุงเทพมหานคร โดยเสนทางรถยนต 973 กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีประมาณ 

2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือเทากับ 1,754,701 ไร พ้ืนท่ีสวนท่ีเปนเกาะประมาณ 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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 รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

ขอมูลท่ัวไป 
รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

ขอมูลท่ัวไป 4 
 

  สภาพทางเศรษฐกิจ .  
 

 รายไดประชากรโดยท่ัวไปของจังหวัดสตูล ข้ึนอยูกับผลผลิตทางการเกษตรและการคา อาชีพหลัก 
คือ การทําสวนยางพารา  ปาลมน้ําน้ํา การทํานา และการทําสวนผลไม ฯลฯ จากตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวม
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป 2561 ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอ

คน/ป เทากับ 124,400 บาท เปนลําดับท่ี 47 ของกลุมจังหวัดฝงอันตามัน  
 

 โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ข้ึนอยูกับสาขาเกษตรกรรม  โดยมีสัดสวนรอยละ 26.5  สาขา
การผลิตท่ีมีความสําคัญรองลงมา ไดแก การประมง 16.0 การขนสง 12.5 % การขายสง ขายปลีก 11.5   
และอ่ืน ๆ 33.5   ตามลําดับ 
  
 

  สภาพการทองเที่ยว   . 
 

 จังหวัดสตูลมีลักษณะภูมิศาสตรเปนภูเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกคอยลาดเอียงลงสู

ทะเลทางตะวันตกของจังหวัด เปนแหลงชุมชนโบราณ ปรากฏหลักฐานชัดเจนท้ังหลักฐานดานโบราณคดี 

และหลักฐานท่ีแสดงถึงการสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมมาแตยุคกอน การคนพบหลักฐานทางดาน

ธรณีวิทยาในจังหวัดสตูล อาทิ เชน ชั้นหินในมหายุคพาลีโอโซอิก (Paieozoic Era) ท่ีถือวาเกาแกท่ีสุด        

ในประเทศไทยต้ังแตยุคแคมเบรียน (Cambrain Period) นั่นคือ “กลุมหินตะรุเตา ( Tarutao Group)”  

เปนตนมา รวมถึงการคนพบซากดึกดาบรรพโบราณ (Fossil) ตางๆ อาทิ เชนซากดึกดาบรรพของแมงดา

ทะเลโบราณ (Trilobite) และหอยโบราณ หินสาหรายทะเลสีแดง (Stromatolite) ซากปลาหมึกทะเล

โบราณ  ซากแกรปโตไลต ซากเทนทาคิวไลต ซากไครนอยดหรือพลับพลึงทะเล และซากปะการังโบราณ

เหลานี้นับเปนหลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีสามารถบงชี้ไดวาจังหวัดสตูลนี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแตอดีตหรือวา 

500 ลานปกอน นอกจากนี้การคนพบซากดึกดําบรรพขากรรไกรและแผนฟนกรามลางของชางโบราณสกุลส

เตโกดอน แผนฟนกรามของชางโบราณเอลิฟาส กรามแรดโบราณ เขากวาง บริเวณถํ้าเลสเตโกดอน (หรือ

ถํ้าวังกลวย)   บงบอกอายุประมาณ 1.8 -0.01 ลานปกอน เปนตน การคนพบหลักฐานสําคัญเหลานี้ถือไดวา

จังหวัดสตูลเปนพ้ืนท่ี   ท่ีมีความสําคัญและมีความโดดเดนท้ังทางดานธรณีวิทยา ดานซากดึกดําบรรพ และ

ดานแหลงเรียนรู และจังหวัดสตูลไดประกาศการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับจังหวัดข้ึนเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 

พ.ศ 2557 แลว ในชื่ออุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) ซ่ึงมีพ้ืนท่ีครอบคลุมท้ังหมด 4 อําเภอ ไดแก 

อําเภอทุงหวา อําเภอมะนัง อําเภอละงู อําเภอเมือง (เฉพาะเขตอุทยานตะรุเตา) และมีแหลงท้ังหมด 72 

แหลง ซ่ึงประกอบดวย      แหลงธรณี ซากดึกดําบรรพ แหลงธรรมชาติ แหลงโบราณคดี และวิธีชีวิต 

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน อาคารเกา ฯลฯ สามารถเปนแหลงทองเท่ียว แหลงเรียนรู แหลงศึกษาวิจัย 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

ขอมูลท่ัวไป 

  สภาพที่ทองเที่ยว     
 

 อําเภอเมือง   พิพิธภัณฑสถานแหงชาติคฤหาสนกูเด็น  อุทยานแหงชาติตะรุเตา ถํ้าลอดปูยู            
  สนัหลังมังกรขาว สันหลังมังกรแดง  เกาะกลาง  เกาะไข  เกาะหินงาม เกาะ 

  อาดัง-ราวี  เกาะหลีเปะ ซ่ึงมีปะการังใตทะเลท่ีสวยงาม 
 อําเภอควนโดน   อุทยานแหงชาติทะเลบัน น้ําตกยาโรย น้ําตกโตนปลิว น้ําตกจิ้งหรีด  
  ถํ้าโตนดิน 

 อําเภอละงู      อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา น้ําตกวังสายทอง ถํ้าเจ็ดคด บานบอเจ็ดลูก 
   หาดปากบารา   เกาะบุโหลน 
 อําเภอทุงหวา    น้ําตกธารปลิว    หาดราไว  ถํ้าเลสเตโกดอน   ถํ้าวังกลาง 

 อําเภอควนกาหลง น้ําตกปาหนัน   น้ําตกธาราสวรรค   บอน้ํารอนบานโตน 
 อําเภอมะนัง    ถํ้าภูผาเพชร   ถํ้าธารลอด 
 ชวงท่ีเหมาะแกการเดินทางไปอุทยานแหงชาติตะรุเตา เดือน ธันวาคม-เมษายน จังหวัดสตูลได

กอสรางถนนบนเกาะจากทาเรือตะโละวาวสูอาวพันเตมะละกา นักทองเท่ียวสามารถเดินทางมาเกาะยัง
เสนทางใหมไดตลอดท้ังป โดยมาลงเรือท่ีทาเรือตํามะลัง  และทาเรือปากบารา   
 

  สภาพที่ทองเที่ยว    
 

 
  

  

 นับถือศาสนาพุทธ            รอยละ   23.02   
 นับถือศาสนาอิสลาม   รอยละ   76.77      
 นับถือศาสนาอ่ืน ๆ          รอยละ    0.21 

 

  ศาสนาสถาน   . 
 
 

 วัด      41 แหง 
  สํานักสงฆ         33 แหง 
        มัสยิด       232 แหง 

     โบสถคริสต        3 แหง 
     ศาลเจา 3 แหง 
 

  ท่ีมา :  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตลู   (ขอมูล ณ มิ.ย.62) 
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กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

ขอมูลท่ัวไป 
รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

ขอมูลท่ัวไป 6 
 การปกครอง   .  
 

  จังหวัดสตูลแบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ 36 ตําบล 280 หมูบาน 1 องคการบริหาร

สวนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง  6 เทศบาลตําบล  และ 34  องคการบริหารสวนตําบล 

ตารางท่ี 1    เขตการปกครอง จังหวัดสตูล ป  2562 
 

อําเภอ ตําบล หมูบาน 
อบต. 

เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล 
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

เมือง 12 71 9 1  1  3  (ต.เจะบิลัง,ต.ฉลุง,ต.คลองขุด) 

ควนโดน 4 31 4 - -      1  (ต.ควนโดน) 

ควนกาหลง 3 32 3 - -                    - 

ทาแพ 4 31 4 - -                    - 

ละงู 6 61 6 - -      1   (ต.กําแพง) 

ทุงหวา 5 35 5 - -      1   (ต.ทุงหวา) 

มะนัง 2 19 2 - -            - 

รวม 36  280  33 1 1                  6 

ท่ีมา :   สํานักงานปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด  (ขอมูล ณ  มิถุนายน  2562 
 

 ในเขตเทศบาลเมือง  มีท้ังหมด 17 ชุมชน  คือ   ชุมชนหัวทาง  ชุมชนทุงเฉลิมสุขตะวันออก     

ชุมชนทุงเฉลิมสุขตะวันตก  ชุมชนวัดชนาธิปเฉลิม ชุมชนศาลากันตง ชุมชนคลองเส็นเต็น ชุมชนโคกพยอม       

ชุมชนทาไมไผ  ชุมชนมาขาว  ชุมชนซอยปลาเค็ม  ชุมชนหลังโรงพัก  ชุมชนปานชูรําลึก   ชุมชนสันตยา

ราม    ชุมชนเทศบาล 4   ชุมชนสี่แยกคอกเปด   ชุมชนทานายเนาว    และชุมชนหลังหองสมุด 
 

ตารางท่ี  2   จํานวนประชากรกลางป  พ.ศ.2562 (ณ 30 มิ.ย.62)     

อําเภอ 
จากทะเบียนราษฎร 

รวม หลังคาเรือน 
ชาย หญิง 

เมือง 45,653 46,169 91,822 28,762 
ควนโดน 13,314 13,567 26,881 7,681 
ควนกาหลง 17,685 17,519 35,204 11,734 
ทาแพ 14,676 14,905 29,581 8,519 
ละงู 36,107 36,835 72,942 23,110 
ทุงหวา 12,128 12,150 24,278 7,716 
มะนัง 11,456 9,008 18,394 6,188 

เทศบาลเมืองสตูล 11,456 12,198 23,654 9,946 

รวม 160,405 162,351 322,756   103,656 
ท่ีมา : สํานักงานบริหารการทะเบียนภาค 9 สาขา จ.สตลู      

 



 
 
 

 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

ขอมูลท่ัวไป 

 

ตารางท่ี 3   จํานวนประชากร จําแนกตามกลุมอายุ   (ณ 30 มิ.ย.62)    

กลุมอายุ 

(ป) 

ชาย หญิง รวม 

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 
 

ท่ีมา :  สํานักงานบริหารการทะเบียนภาค 9 สาขา จ.สตลู      
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กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

ขอมูลท่ัวไป 
รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

ขอมูลท่ัวไป 8 
 

แผนภูมิท่ี  1   ปรามิดประชากร  จําแนกตามกลุมอายุและเพศ จังหวัดสตูล  (ณ 30 มิ.ย.62) 
  

 

 

 

 

 
 

 

 โครงสรางประชากรตามกลุมอายุและเพศ พบวา เพศชาย และเพศหญิง มีสัดสวนใกลเคียงกัน 

โดยเพศชายนอยกวาเพศหญิงเล็กนอย โดยมีเพศชาย รอยละ 49.73 และ เพศหญิง รอยละ 50.43  เม่ือ

เทียบโครงสรางประชากรวัยเด็ก อายุต่ํากวา 15 ป มีแนวโนมลดลง โดยในป 2560 มีประชากรวัยเด็ก รอย

ละ 23.7 ในขณะท่ีประชากรสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน โดยมีประชากรอายุมากกวา 60 ป รอยละ 11.79  

จากโครงสรางประชากรจังหวัดสตูล มีอัตราพ่ึงพิงรวม รอยละ 55.23 
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กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                            สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 

ทรัพยากรสาธารณสุข รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ 2563 

ขอมูลท่ัวไป 

 
 

  ทรัพยากรสาธารณสุข   . 
 

 จังหวัดสตูลมีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ  คือ โรงพยาบาลท่ัวไป  โรงพยาบาลชุมชน  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  และศูนยสุขภาพชุมชน  จังหวัดสตูลไมมีโรงพยาบาลเอกชน แตมีสถาน
บริการท่ีใหบริการในคลินิกเวชกรรม   ทันตกรรม  และรานขายยา 

 

ตารางท่ี  4   จํานวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จําแนกรายอําเภอ  ป 2562 

อําเภอ 
รพท./ 
เตียง 

รพช./ 
เตียง 

อัตราสวน รพ.สต. 
ศูนยสุขภาพชุมชน นคม. 

เตียง : ประชากร ขนาดใหญ ทั่วไป 

เมือง 1/186 -     1 : 613 
2 

(รพ.สต.คลองขุด, รพ.สต.ฉลุง) 
16 

2 
(ศสม.พิมาน, ศรีพมิาน) 

- 

ควนโดน - 1/30     1 : 878 
1 

(รพ.สต.ควนโดน) 
3 - - 

ควนกาหลง - 1/30     1 : 1,160 - 7 - 1 

ทาแพ - 1/30     1 : 973 - 5 
1 

(ศสช.ตําบลทาแพ) 
- 

ละงู - 1/90     1 : 1,199 
1 

(รพ.สต.ปากน้ํา) 
9 

1 
(ศสช.ตําบลกําแพง) 

- 

ทุงหวา - 1/30     1 : 801 - 7 - - 

มะนัง - 1/10     1 : 603 - 4 - - 

รวม 1/186 6/250 1 : 804 4 51 4 1 
 
 

ตารางท่ี  5  จํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ป 2562  
แ 

อําเภอ เวชกรรม ทันตกรรม 
การพยาบาล
และผดุงครรภ 

แพทย
แผนไทย 

แพทยแผนไทย
ประยุกต 

การประกอบโรค
ศิลปะ 

เทคนิค
การแพทย 

ผลิตภัณฑ
สมุนไพร 

รวม 

เมือง 24 6 2 2 1 0 2 5 42 

ควนโดน 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

ควนกาหลง 1 2 3 0 0 0 0 1 7 

ทาแพ 0 0 4 0 0 1 0 0 5 

ละงู 7 5 7 1 0 0 1 2 23 

ทุงหวา 1 0 5 0 0 0 0 0 6 

มะนัง 0 0 4 0 0 0 0 0 4 

รวม 33 14 26 3 1 1 3 8 89 
 

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

 

ทรัพยากรสาธารณสุข รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ 2563 

ขอมูลท่ัวไป 

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

 
อําเภอ ประชากร 

แพทย อัตรา: 

ประชากร 

ทันตแพทย อัตรา: 

ประชากร 

เภสัชกร อัตรา: 

ประชากร 

พยาบาลวิชาชีพ อัตรา: 

ประชากร 

จพ.ทันต

สาธารณสุข 
อัตรา : 

ประชากร 

นวก.สาธารณสุข/

จพ.สธ. 
อัตรา: 

ประชากร 
ตํ่า สูง มีจริง ตํ่า สูง มีจริง ตํ่า สูง มีจริง ตํ่า สูง มีจริง ตํ่า สูง มีจริง ตํ่า สูง มีจริง 

 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 39 676 

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 
 

 

ท่ีมา :  ขอมูลจากกลุมงานทรัพยากรบุคคล    (ขอมูล ณ มิ.ย.61)  

หมายเหตุ : ขอมูลบุคลกรสาธารณสุขท้ังจังหวัด ไดแก  

                  1. ขาราชการ/ พรก./ พกส. / ลูกจางประจํา/ลูกจางช่ัวคราว   

       2. ไมรวมลาศึกษาตอ 

       3. FTE ข้ันต่ํา ตามขนาด รพ.สต. (S, M, L)  

 

 

ทรัพ
ยากรสาธารณ

สุข 
รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2563 

ขอมูลทั่วไป   



 

กลุมพั
ฒ

นายุทธศาสตรสาธารณ
สุข                                                    

สํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล                

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ
 2563 

ทรัพ
ยากรสาธารณ

สุข 

ขอมูลทั่วไป 

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

 
อําเภอ ประชากร 

แพทย อัตรา: 

ประชากร 

ทันตแพทย อัตรา: 

ประชากร 

เภสัชกร อัตรา: 

ประชากร 

พยาบาลวิชาชีพ อัตรา: 

ประชากร 

จพ.ทันต

สาธารณสุข 
อัตรา : 

ประชากร 

นวก.สาธารณสุข/

จพ.สธ. 
อัตรา: 

ประชากร 
ตํ่า สูง มีจริง ตํ่า สูง มีจริง ตํ่า สูง มีจริง ตํ่า สูง มีจริง ตํ่า สูง มีจริง ตํ่า สูง มีจริง 

 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 39 676 

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 

ละง ู 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 
 

 

ท่ีมา :  ขอมูลจากกลุมงานทรัพยากรบุคคล    (ขอมูล ณ มิ.ย.61)  

หมายเหตุ : ขอมูลบุคลกรสาธารณสุขท้ังจังหวัด ไดแก  

                  1. ขาราชการ/ พรก./ พกส. / ลูกจางประจาํ/ลูกจางช่ัวคราว   

       2. ไมรวมลาศึกษาตอ 

       3. FTE ข้ันต่ํา ตามขนาด รพ.สต. (S, M, L)  

 



 

สถิติชีพ
และสถานะสขุภาพ

    
รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2563 

ขอมูลทั่วไป 

กลุมพั
ฒ

นายุทธศาสตรสาธารณ
สขุ                                                    

สํานักงานสาธารณ
สขุจังหวดัสตูล                

 

  สถิติชีพและสถานะสุขภาพ   . 
 

ตารางท่ี  7    ขอมูลสถิติชีพ  พ.ศ.2558-2562 

ป พ.ศ. ประชากร 

จํานวน อัตรา 

เกิด ตาย 
ทารก 

ตาย 

มารดา 

ตาย 

เกิด 

ไรชีพ 

เกิด 

(ตอพัน) 

ตาย 

(ตอพัน) 

เพิ่มตามธรรมชาต ิ

(ตอรอย) 

ทารกตาย 

(ตอพันเกิดมีชีพ) 

มารดาตาย 

(ตอแสนเกิดมีชีพ) 

เกิดไรชีพ 

(ตอพันเกิดมีชีพ) 

2558 314,053 4,539 1,668 29 0 21 14.45 5.31 0.91 6.38 0.00 4.63 

2559 316,559 4,129 1,650 33 2 12 13.04 5.21 0.78 7.99 48.43 2.90 

2560 318,657 3,666 1,544 29 3 14 11.50 4.85 0.67 7.91 81.83 3.82 

2561 320,444 3,695 1632 22 1 16 11.53 5.09 0.64 5.95 27.06 4.33 

2562 322,756 3,400           
 

ท่ีมา :      - รายงานเกิดจากสูติบัตร ตายจาก มรณบัตร จากทะเบียนราษฎร  กระทรวงมหาดไทย 

 - รายงานการตายของมารดาและเกิดไรชีพ (ก.-2) งานสงเสริมฯ 

 - ประชากร จากสํานักบริหารการทะเบียน จ.สตูล   (ณ 30 มิ.ย.62) 

 สถิติชีพท่ีเปนตัวบงชี้สถานะดานสุขภาพท่ีสําคัญ ในชวงป 2558 – 2562 โดยจังหวัดสตูล อัตราเกิด   มีแนวโนมอัตราเกิดลดลงอยางเห็นไดชัด โดยใน ป 

2558 อัตรา 14.45 ลดลงมาเปน 11.53 ตอพันประชากร ในขณะท่ีอัตราตายมีแนวโนมลดลงเล็กนอย สงผลใหอัตราเพ่ิมตามธรรมชาติอยูในระดับต่ํา  ป 2561 อัตรา

เพ่ิม รอยละ 0.64  

 อัตราทารกตาย  มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเล็กนอย ในป 2557 อัตราเทากับ 5.91  ตอพันการเกิดมีชีพ    เพ่ิมเปน 5.95 ตอพันการเกิดมีชีพ ในป 2561 

มารดาตายจากการตั้งครรภและการคลอด เปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ โดยพบมารดาตายเกือบทุกป  ในป 2561 มีอัตรามารดาตาย 27.06 ตอแสนการ

เกิดมีชีพ ซ่ึงสูงกวาเกณฑเฉลี่ยของประเทศ (ไมเกิน 17 ตอแสนการเกิดมีชีพ) 

อัตราเกิดไรชีพ ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ป 2561 เทากับ 4.33 ตอพันการเกิดมีชีพ 
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สถิติชีพ
และสถานะสขุภาพ

    
รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2563 

ขอมูลทั่วไป 

กลุมพั
ฒ

นายุทธศาสตรสาธารณ
สขุ                                                    

สํานักงานสาธารณ
สขุจังหวดัสตูล                

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ
 2563 

สถิติชีพ
และสถานะสุขภาพ

    

ขอมูลทั่วไป 
 

 

ตารางท่ี 8  สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก  พ.ศ.2560 – 2562 

อันดับ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

สาเหตุการตาย รวม 
อัตราตอแสน 
ประชากร 

สาเหตุการตาย รวม 
อัตราตอแสน 
ประชากร 

สาเหตุการตาย รวม 
อัตราตอแสน 

ประชากร 
1. มะเร็ง (รวมทุกชนิด)   156 48.96 ความดันโลหิตสูงไมทราบ

สาเหต ุ
82 25.65 วัยชรา 103 31.83 

2. หลอดเลือดสมอง 111 34.83 หัวใจลมเหลว 71 22.21 ความดันโลหิตสูงไมทราบ
สาเหตุ(ปฐมภูมิ) 

100 30.90 

3. 
หัวใจขาดเลือด 

84 26.36 เปนลมเพราะความรอนและ
เปนลมแดด 

39 12.20 หัวใจลมเหลว ไมระบุ
รายละเอียด 

91 28.12 

4. ปอดอักเสบ 69 21.65 โรคเร้ือรังระบบทางเดินอาหาร 35 10.98 โรคเสื่อมอ่ืนของระบบ
ประสาท 

78 24.10 

5. อุบัติเหตุจากการขนสง 66 20.71 การหายใจลมเหลวเฉียบพลัน 24 7.51 สาเหตุการตายอ่ืนทีไ่มชัดเจน
และไมระบุรายละเอียด 

31 9.58 

6. ไตวาย 64 20.08 ไตวาย 21 6.57 เบาหวานชนิดที่ไมตองพึง่
อินซูลิน ไมมีภาวะแทรกซอน 

30 9.27 

7. เบาหวาน 60 18.83 เบาหวาน 20 6.26 หัวใจลมเหลวแบบมีนํ้าคั่ง 28 8.65 
8. ความดันโลหิตสูง 56 17.57 กลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน 18 5.63 กลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน 

ไมระบุละเอียด 

26 8.03 

9. 
ติดเชื้อในกระแสเลือด 

50 15.69 สาเหตุการตายอ่ืนทีไ่มชดัเจน 17 5.32 การตดิเชื้อในกระแสเลือด ไม
ระบชุนิด 

26 8.03 

10. โรคเร้ือรังของระบบทางเดิน 35 10.98 การติดเชื้อในกระแสเลือด 14 4.38 ช็อก ไมระบุรายละเอียด 25 7.73 
 

ท่ีมา :       - ขอมูลจากกลุมงานขอมูลขาวสารสุขภาพ สนย. Web ftp://healthdata.moph.go.th  

                - ประชากรกลางป 2560 จากสํานักบริหารการทะเบียน ภาค 9 จ.สตลู กรมการปกครอง 
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สถิติชีพ
และสถานะสขุภาพ

    
รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2563 

ขอมูลทั่วไป 

กลุมพั
ฒ

นายุทธศาสตรสาธารณ
สขุ                                                    

สํานักงานสาธารณ
สขุจังหวดัสตูล                

 
 

 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 
 

ตารางท่ี  9   จํานวนและอัตราปวยของผูปวยนอก 10 อันดับแรก  พ.ศ.2560 - 2562      

อันดับ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

สาเหตุการตาย รวม 
อัตราตอแสน 
ประชากร 

สาเหตุการตาย รวม 
อัตราตอแสน 
ประชากร 

สาเหตุการตาย รวม 
อัตราตอแสน 
ประชากร 

1. โรคระบบหายใจ 152,739 47,932.10 โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชอง
ปาก 

142,370 44,532.37 โรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีสาเหตุ
นํา 

85,004 26,269.37 

2. โรคระบบไหลเวียนเลือด 142,064 4,4582.11 โรคระบบหายใจ 142,333 44,520.80 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน
เฉียบพลัน 

84ม073 25,981.66 

3. โรคระบบยอยอาหาร รวมโรค 
ในชองปาก 

141,905 44,532.21 โรคระบบไหลเวียนเลือด 130,756 40,899.59 โรคเน้ือเยื่อผิดปกติ 54,520 16,848.69 

4. โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการ
และเมตะบอลิสึม 

100,111 31,416.54 อาการแสดงผิดปกติท่ีพบไดจากการ
ตรวจทางคลีนิกและทาง
หองปฏิบัติการฯ 

95,445 29,854.55 โรคความผิดปกติอื่นของฟนและ
โครงสราง 

45,633 14,102.28 

5. โรคระบบกลามเน้ือ รวมโครงราง
และเน้ือยึดเสริม 

95,453 29,954.78 โรคระบบกลามเน้ือรวมโครงราง
และเน้ือยึดเสริม 

94,493 29,556.77 โรคเบาหวาน 44,823 13,851.96 

6. โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ 45,605 143,11.63 โรคท่ีเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการ
และเมตะบอลิสึม 

92,204 28,840.79 โรคฟนผุ 39,439 12,188.10 

7. โรคติดเชื้อและปรสิต 42,212 13,246.85 โรคติดเชื้อและปรสิต 47,284 14,790.12 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆไม
ระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน
รางกาย 

26,648 8,235.21 

8. โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อใตผิวหนัง 34,571 10,848.97 โรคระบบลืบพันธุรวมทางเดิน
ปสสาวะ 

42,205 13,201.44 โรคอื่น ๆของหลอดอาหาร 
กระเพาะและดูโอเดนัม 

22,188 6,856.91 

9. โรคตารวมสวนประกอบของตา 23,388 7,339.55 โรคผิวหนังและเน้ือเยื้อใตผิวหนัง 33,941 10,616.52 โรคพยาธิสภาพของหลังสวนอื่นๆ 19,960 6,168.38 

10. ภาวะแปรปรวนทางจิตและ
พฤติกรรม 

21,728 6,818.62 สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ 24,105 7,539.88 โรคอื่นๆ ของผิวหนังและเน้ือเยื่อ
ใตผิวหนัง 

18,918 5,846.36 

ท่ีมา : จาก 43 แฟม 
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สถิติชีพ
และสถานะสขุภาพ

    
รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2563 

ขอมูลทั่วไป 

กลุมพั
ฒ

นายุทธศาสตรสาธารณ
สขุ                                                    

สํานักงานสาธารณ
สขุจังหวดัสตูล                

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ
 2563 

  สถิตชิีพ
และสถานะสุขภาพ 

ขอมูลทั่วไป 
 

 จากตาราง การจัดอันดับสาเหตุปวยจากรายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ 21 กลุมโรค  พ.ศ.2560 พบวา อัตราปวยของผูปวยนอกสูงสดุ 3 อันดับแรก 

คือ โรคระบบหายใจ 47,932.10   โรคระบบไหลเวียนเลอืด 44,582.11 และ โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก 44,532.21 ตอแสนประชากร ตามลําดับ  
 

ตารางท่ี 10   จํานวนและอัตราปวยของผูปวยใน 10 อันดับแรก  พ.ศ.2560 - 2562      

อันดับ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

สาเหตุการตาย รวม 
อัตราตอแสน

ประชากร 
สาเหตุการตาย รวม 

ัตราตอแสน 
ประชากร 

สาเหตุการตาย รวม 
อัตราตอแสน 
ประชากร 

1. โรคเกียวกับตอมไรทอ โภชนาการ  
และเมตาบอลิสึม 

5,999 1,882.59 ปอดบวม 2,851 891.77 ปอดบวม 2,110 652 

2. ภาวะแทรกของการตังครรภและ 
การคลอดและภาวะสูติกรรมอื่นๆ 
ท่ีไมไดจําแนกไวท่ีอื่น 

4,742 1,488.12 ภาวะแทรกซอนอืนๆของการตังครรภ
และการคลอด 

1,677 524.55 ไขจากไวรัสทีนําโดยแมลงและ
ไขเลือดออกท่ีเกิดจากไวรัสอื่นๆ 

1,958 605 

3. ความดันโลหิตสูง 3,534 1,109.03 ไขจากไวรัสท่ีนําโดยแมลงและ
ไขเลือดออกท่ีเกิดจากไวรัสอื่นๆ 

1,658 518.61 การดูแลมารดาอื่นๆท่ีมีปญหาเกี่ยว 
กับทารกในครรภและถุงนํ้าคร่ําและ
ปญหาท่ีอาจจะเกิดไดในระยะคลอด    

1,626 502 

4. โรคเลือดและอวัยวะท่ีสรางเลือด 
และความผิดปกติบางอยางเกี่ยวกับ
ภูมิคุมกัน    

2,757 865.19 การดูแลมารดาอื่นๆท่ีมีปญหา
เกี่ยวกับทารกในครรภและถุงนํ้าคร่ํา
และปญหาท่ีอาจจะเกิดไดในระยะ
คลอด    

1,641 513.29 ภาวะแทรกซอนอื่นๆ ของการ
ต้ังครรภและการคลอด 

1,502 464 

5. โรคอืน ๆ ของระบบยอยอาหาร 2,260 709.23 โรดหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปงพอง
และปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 

1,363 426.34 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปงพอง
และปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 

1,401 433 

6. เบาหวาน 2,178 683.49 หลอมลมอักเสบเฉียบพลันและ
หลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 

1,142 357.21 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่นๆ ไมระบุ
เฉพาะฯ 

931 288 

7. โรคอืน ๆ ของระบบหายใจ 2,142 672.20 โรคอักเสบติดเชือของผิวหนังและเนือ
เยื้อใตผิวหนัง 

908 284.02 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและ
หลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 

876 271 

8. โรคอื่น ๆ ท่ีเกิดขึ้นในระยะปริ
กําเนิด 

1,475 462.88 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่นๆไมระบุ
เฉพาะและหลายบริเวณในรางการ 

873 273.07 โรคอักเสบติดเช้ือของผิวหนังและ
เน้ือเยื่อใตผิวหนัง 

870 269 

9. โรคหืด 780 243.98 โรคหืด   โรคจากไวรัสอืน 856 265 
10. โรคหัวใจและโรคของการ 

ไหลเวียนเลือด 
1372 430.56 โรคอืนๆของระบบทางเดินปสสาวะ 778 243.35 โรคอืนๆ ของระบบทางเดินปสสาวะ 791 244 

ท่ีมา :   จาก 43 แฟม    (แฟม Diagnosis_ipd) 
 

 จากตาราง การจัดอันดับสาเหตุปวยจากรายงานผูปวยในตามกลุมสาเหตุ 75 กลุมโรค  พ.ศ.2560 พบวา อัตราปวยของผูปวยใน สูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรคเก่ียวกับตอมไร

ทอโภชนาการ และเมตาบอลิซมึ 1,882.59    ภาวะแทรกของการตั้งครรภและการคลอดและภาวะสูติกรรมอ่ืนๆทีไ่มไดจาํแนกไวที่อ่ืนโรคอ่ืน 1,488.12  และ ความดันโลหิตสงู 

1,109.03   ตอแสนประชากร ตามลําดับ 
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สถิติชีพ
และสถานะสขุภาพ

    
รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2563 

ขอมูลทั่วไป 

กลุมพั
ฒ

นายุทธศาสตรสาธารณ
สขุ                                                    

สํานักงานสาธารณ
สขุจังหวดัสตูล                

 
  ตารางท่ี 11     ขอมูล CMI (Case Mix Index) ของผูปวยในรวมทุกสิทธ ิและคา Sum Adj.RW ของแตละระดับสถานบริการตาม Service Plan  ของปงบ 

ประมาณ  2561 - 2563 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)  

หนวยบริการ  ระดับ 

จํานวนผูปวยใน Sum Adj.RW CMI 

ปงบ 61 ปงบ 62  
ปงบ 63 

(ต.ค62.-ธ.ค.62) 
ปงบ 61 ปงบ 62 

ปงบ 63 

(ต.ค62.-ธ.ค.62)   
ปงบ 62 ปงบ 62 

ปงบ 63 

(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 

รพช.ควนโดน      
(F2

) 
2,188 1,905 480 1,158.52 1,031.46 284.92 0.5295 0.5426 0.5936 

รพช.ควนกาหลง   
(F2

) 
3,056 2,658 404 

  

1,610.23 
1,421.01 226.66 0.5269 0.5346 0.5610 

รพช.ทาแพ         
(F2

) 
3,160 2,584 329 

  

1,662.88 
1,426.25 167.74 0.5274 0.5543 0.5706 

รพช.ละงู            
(F1

) 
7,521 6,431 1,584 

  

4,565.85 
4,021.62 1,026.31 0.6097 0.6253 0.6479 

รพช.ทุงหวา        
(F2

) 
2,752 2,667 716 

  

1,351.32 
1,409.36 362.25 0.4910 0.5784 0.5059 

รพช.มะนัง         
(F2

) 
2,781 3,246 486 

  

1,420.97 
1,724.16 271.04 0.5110 0.5312 0.55577 

 

          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 

 

15 



 

สถิติชีพ
และสถานะสขุภาพ

    
รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2563 

ขอมูลทั่วไป 

กลุมพั
ฒ

นายุทธศาสตรสาธารณ
สขุ                                                    

สํานักงานสาธารณ
สขุจังหวดัสตูล                

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ
 2563 

  สถิติชีพและสถานะสุขภาพ 

ขอมูลทั่วไป 
ตารางท่ี 12    อัตราครองเตียง ผูปวยใน รวมทุกสิทธิ ปงบ 2560 ถึง 2562 (ต.ค.61 - มี.ค.62)    

โรงพยาบาล จํานวนเตียง 

จํานวนผูปวยใน รวมวันนอนผูปวยใน อัตราครองเตียง 

ปงบ 60 ปงบ 61 
ปงบ 62 

(ต.ค.61-มี.ค.62) 
ปงบ 60 ปงบ 61 

ปงบ 62 

(ต.ค.61-มี.ค.62) 
ปงบ 60 ปงบ 61 

ปงบ 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 
3,317 3,160 1,178 8,908 

6,60

9 
2,589 81.35 59.44 43.11 

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 
 

ท่ีมา  : http://www.phdb.moph.go.th/ ในป 2560-2562  

       : http://cmi.healtharea.net/site/index ป 2562 

หมายเหตุ  1. ขอมูล ป2560-2561 เปนขอมูลปงบประมาณ (ตลุาคม-กันยายน) สวนขอมูลป 2562 เปนขอมูล 6 เดือน (ตุลาคม-มีนาคม) 

 2. ขอมูลจํานวนเตียงของโรงพยาบาลมะนัง ในการคดิอัตราครองเตยีงยังคงใชเปน Active Bed  

16 

http://www.phdb.moph.go.th/%20%E0%B9%83%E0%B8%99
http://cmi.healtharea.net/site/index%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202561


 

รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ
 2563 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิร์ะดับ คปสอ. ป 2563 

แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ
 

กลุมพั
ฒ

นายุทธศาสตรสาธารณ
สุข                                           สํานักงานสาธารณ

สุขจังหวัดสตูล               

แผนภูมิท่ี  2  แสดงยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสตูลป 2561-2563 
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รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ
 2563 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิร์ะดับ คปสอ. ป 2563 

แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ
 

กลุมพั
ฒ

นายุทธศาสตรสาธารณ
สุข                                           สํานักงานสาธารณ

สุขจังหวัดสตูล               

แผนภูมิท่ี  3  แสดงการจัดทําแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสตูลป 2561-2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ
 2563 

แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ
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รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ
 2563 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิร์ะดับ คปสอ. ป 2563 

แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ
 

กลุมพั
ฒ

นายุทธศาสตรสาธารณ
สุข                                           สํานักงานสาธารณ

สุขจังหวัดสตูล               

แผนภูมิท่ี  4  การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ป 2563 
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รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ
 2563 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิร์ะดับ คปสอ. ป 2563 

แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ
 

กลุมพั
ฒ

นายุทธศาสตรสาธารณ
สุข                                           สํานักงานสาธารณ

สุขจังหวัดสตูล               

ตารางท่ี 13  แสดงตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับ คปสอ. ป 2563 

ลําดับ

ท่ี  
ตัวช้ีวัด  น้ําหนัก ตัวช้ีวัด 

เกณฑการใหคะแนน 
ผูรับผิดชอบ  

1 2 3 4 5 

1 ระดับความสําเร็จของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมี

คุณภาพ 

1 1 2 3 4 5 กลุมพัฒนาคุณภาพฯ 

2 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนผลงานวิชาการโดยใชการจัดการองคความรู 

(KM) ในองคกร 

0.5 1 2 3 4 5 กลุมพัฒนาคุณภาพฯ 

3 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 

0.5 60 70 80 90 100 กลุมงาน อวล. 

5 รอยละของรานอาหารและแผงลอย ผานมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารกรมอนามัย 0.5 70 75 80 85 90 กลุมงาน อวล. 

6 ระดับความสําเร็จของโรงพยาบาลท่ีสามารถพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม 

ไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital 

0.5 1 2 3 4 5 กลุมงาน อวล. 

7 ระดับความสําเร็จของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 1 1 2 3 4 5 กลุมงาน คบส. 

8 รอยละของสถานบริการท่ีมีการผลิตสื่อและเผยแพรประชาสัมพันธงานดาน

สาธารณสุข 

0.5 60 65 70 75 80 งานสื่อสารและ 

ปชส. 
 

 

 

รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ
 2563 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับ คปสอ. ป 2563 

แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ
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รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ
 2563 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิร์ะดับ คปสอ. ป 2563 

แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ
 

กลุมพั
ฒ

นายุทธศาสตรสาธารณ
สุข                                           สํานักงานสาธารณ

สุขจังหวัดสตูล               

ตารางท่ี 13  แสดงตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับ คปสอ. ป 2563 (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี  
ตัวช้ีวัด  น้ําหนัก ตัวช้ีวัด 

เกณฑการใหคะแนน 
ผูรับผิดชอบ  

1 2 3 4 5 

9 รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง 0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 กลุมงานโรคไมติดตอ 

10 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานรายใหมลดลง  0.5 1 2 3 4 5 กลุมงานโรคไมติดตอ 

11 อัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัด 

ความดันโลหิตท่ีบาน 

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 สูงดีสมสวนเพ่ิมข้ึน 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 21 



 

รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ
 2563 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิร์ะดับ คปสอ. ป 2563 

แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ
 

กลุมพั
ฒ

นายุทธศาสตรสาธารณ
สุข                                           สํานักงานสาธารณ

สุขจังหวัดสตูล               

รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ
 2563 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับ คปสอ. ป 2563 

แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ
 

ตารางท่ี 13  แสดงตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับ คปสอ. ป 2563 (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี  
ตัวช้ีวัด  น้ําหนัก ตัวช้ีวัด 

เกณฑการใหคะแนน 
ผูรับผิดชอบ  

1 2 3 4 5 

21 รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟู

สภาพ ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

0.5 18.50 19.00 19.50 20.00 20.50 กลุมงานแพทยแผน

ไทยฯ 

22 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการบริหารจัดการงบคาบริการทาง

การแพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบลงทุน (งบคาเสื่อม) ปงบประมาณ 2563  

ท่ีหนวยบริการไดรับจัดสรร 

0.5 1 2 3 4 5 กลุมงานประกันฯ 

23 รอยของ รพ.สต.ท่ีไดรับการตรวจสอบภายในระดับอําเภอ 1 60 70 80 90 100 กลุมบริหารท่ัวไป 

24 รอยละการเบิกจายเงินงบประมาณ 1 75 80 85 90 95 กลุมบริหารท่ัวไป 

 

ตารางท่ี  14  การเบิกจายงบประมาณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบรายจาย งบประมาณจัดสรร ยอดใชงบประมาณ งบประมาณคงเหลือ รอยละการเบิกจาย หมายเหตุ 

งบดําเนินงาน 22,115,531.00 6,305,706.10 15,809,824.90 28.51 % 

พตส. เบิกจาย 

กลางเดือน ก.พ. นี้ 

งบลงทุน (ปกติ) 15,210,700.00 14,591,223.00 619,417.00 95.93 % 

งบเงินอุดหนุน 1,078,500.00 1,050,000.00 28,500.00 97.36 % 

งบรายจายอ่ืน 60,000 - 60,000 0.0 % 

ท่ีมา : งานเงิน สสจ.สตูล ขอมูล ณ 4 กุมภาพันธ 2563  

 เปาหมายภาพรวม ไตรมาส 1 = 23 % 

22 



 

 

Service Excellence   รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 

  การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence  . 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

 ตัวช้ีวัด กพร : 1. รอยละท่ีลดลงของอัตราผูปวยโรคเบาหวานรายใหม(อัตราตอแสนประชากร) 

   2. รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง(อัตราตอแสนประชากร) 

 ตัวช้ีวัด MOU : 1. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานรายใหมลดลงมากกวาหรือเทากับรอยละ 5 

   2. รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมลดลงมากกวาหรือเทากับรอยละ 2.5 

   3. อัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตท่ี 

    บานมากกวาหรือเทากับรอยละ 60 (รอบ 12 เดือน) 

2.  สถานการณ 

แผนภูมิท่ี 5 รอยละของประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไปท่ีไดรับการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง  

 ปงบประมาณ 2563 (ระดับเขต) 
 

 
ขอมูลจาก HDC ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 

 

แผนภูมิท่ี 6 รอยละของประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไปท่ีไดรับการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัด 

 สตูลปงบประมาณ 2563

 
ขอมูลจาก HDC ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 
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ยะลา ปตตานี ตรัง สตูล สงขลา นราธิวาส พัทลุง

เบาหวาน ความดัน
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มะนัง ควนกาหลง ละงู เมืองสตูล ทาแพ ทุงหวา ควนโดน

เบาหวาน ความดัน
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Service Excellence   รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

รอบที่ 1  ประจําปีงบประมาณ 2563 Service Excellence   

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 24 
 

 จากขอมูล HDC พบวา จังหวัดสตูลมีอัตราการคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปข้ึนไป จํานวน

เปาหมาย 110,437 คน ไดรับการคัดกรอง จํานวน 89,428 คน เทากับรอยละ 80.98 อัตราการคัดกรองความ

ดันในประชากรอายุ 35 ปข้ึนไป จํานวนเปาหมาย 95,558 คน ไดรับการคัดกรอง จํานวน 77,915 คน เทากับ

รอยละ 81.54 โดยสวนใหญยังอยูในชวงการบันทึกขอมูลขอมูล 

แผนภูมิท่ี 7 รอยละของผูปวยเบาหวานรายใหมลดลง 

 
ขอมูลจาก HDC ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 

 จากขอมูล HDC พบวา จังหวัดสตูลมีจํานวนผูปวยเบาหวานลดลงกวาปท่ีแลวในทุกอําเภอและลดลง

มากกวารอยละ 5 ทุกอําเภอ(ลดลงรอยละ 5 สิ้นสุดไตรมาส 4) 
 

แผนภูมิท่ี 8 รอยละของผูปวยความดันรายใหมลดลง 

 
ขอมูลจาก HDC ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 

 จากขอมูล HDC พบวา จังหวัดสตูลมีจํานวนผูปวยความดันลดลงกวาปท่ีแลวในทุกอําเภอและลดลง

มากกวารอยละ 2.5 ทุกอําเภอ(ลดลงรอยละ 2.5 สิ้นสุดไตรมาส 4) 
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Service Excellence   รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 

ตารางท่ี 15 เปาหมายของผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพ่ือเทียบกับจํานวนท่ีพึงจะมีไดในป 2563 

อําเภอ 

ผูปวย ป 2562 
ผูปวยเปาหมาย 

ป 2563 
ผูปวย 

ท่ีถูกวินิจฉัย ป 2563 
ขอมูล ณ 4 กุมภาพันธ 2563 

ผูปวย 

ท่ีถูกวินิจฉัย ป 2562  
ไตรมาส 1-4 ก.พ.63 

เบาหวาน ความดัน 
เบาหวาน 

(ลดลง 5%) 

ความดัน 

(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 วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 

 จังหวัดสตูลกําหนดเปาหมายของผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพ่ือเทียบกับจํานวนท่ีพึงจะมี

ไดในป 2563 พบวาจากขอมูล HDC ในชวงเวลาเดียวกัน (1 ตุลาคม 2562 – 4 กุมภาพันธ 2563) จังหวัดสตูล

มีจํานวนผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ป 2563 สูงกวาในป 2562 ณ ชวงเวลาเดียวกัน 
 

 แผนภูมิท่ี 9 รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสงู เขต 12 ป งบประมาณ 2563

 
ขอมูลจาก HDC ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 

 จากขอมูล HDC พบวา จังหวัดสตูลมีอัตราการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง

(Home BP)ในกลุมท่ีผานการคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 35 ปข้ึนไป 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)  

34.34 31.86 27.71
15.27 12.4 12.16 10.28
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ยะลา สงขลา สตูล ตรัง ปตตานี นราธิวาส พัทลุง
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Service Excellence   รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

รอบที่ 1  ประจําปีงบประมาณ 2563 Service Excellence   

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 26 
 
 

ตารางท่ี 10 รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสงู จังหวัดสตูล ปงบประมาณ2563 

 
ขอมูลจาก HDC ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 

 จากขอมูล HDC พบวา จังหวัดสตูลมีอัตราการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง

(Home BP)ในกลุมท่ีผานการคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 35 ปข้ึนไป เทากับรอยละ 27.71(รอบ 

6 เดือนเกณฑ 40%) โดยมี 2 อําเภอท่ีผานเกณฑตัวชี้วัด คือ อําเภอมะนัง และอําเภอทาแพ(รอบ 6 เดือนเกณฑ 

40% รอบ 12 เดือน เกณฑ 60% )   
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วัคซีน รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสขุ                                                    สํานักงานสาธารณสขุจังหวดัสตูล                

 

   ความครอบคลุมของวัคซีนในเด็กต่ํากวา 1 ป . 
 

ตัวช้ีวัด   ความครอบคลุมของวัคซีนในเด็กต่ํากวา 1 ป 
 

ผลการดําเนินงาน 

   1. เด็กอายุ 0-1 ป ท่ีไดรับวัคซีน BCG ,HBV,DTP –HB3, OPV 3,IPV ไมนอยกวารอยละ 90  และ 

MMR 1 ไมนอยกวารอยละ  95 
 

ตารางท่ี 16 จํานวนและรอยละ ของเด็กอายุ 0-1 ป ท่ีไดรับวัคซีน BCG , HBV, DTP–HB3, OPV 3, IPV  

  และ MMR 1   ผลงาน ป  2562 
 

 

อําเภอ 

อัตราความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน เด็ก  0-1 ป   ป  2562 

เปาหมาย 
BCG HBV 

DTP – HB3 , 

OPV 3 
MMR 1 IPV 

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 

ท่ีมา : ขอมูลจากระบบ 43  แฟม  HDC  ณ  วันท่ี  31  มกราคม  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 



 

 

วัคซีน รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสขุ                                                    สํานักงานสาธารณสขุจังหวดัสตูล                

รอบที่ 1  ประจําปีงบประมาณ 2563 วัคซีน   

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 28 
 

ตารางท่ี 17  ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑในเด็กอายุครบ 1 ป (fully  

 immunized) ป  2562 

รวม 
fully immunized  ป  2562 

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 

 

ตารางท่ี 18  จํานวนและรอยละ ของเด็กอายุ 0-1 ป ท่ีไดรับวัคซีน BCG , HBV, DTP–HB3, OPV 3, IPV และ  

 MMR 1 ผลงาน ป  2563 ไตรมาส 1 

 

อําเภอ 

อัตราความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน เด็ก  0-1 ป   ป  2563 (ไตรมาส 1) 

เปาหมาย 
BCG HBV DTP–HB3,OPV3 MMR 1 IPV 

ผลงาน รอยละ ผลงาน รอยละ ผลงาน รอยละ ผลงาน รอยละ ผลงาน รอยละ 

เมือง 348 348 100.00 343 98.56 296 91.67 312 89.66 326 93.68 

ควนโดน 96 94 97.92 96 100.00 84 96.88 92 95.83 93 96.88 

ควนกาหลง 97 96 98.97 94 96.91 89 93.81 87 89.69 90 92.78 

ทาแพ 102 101 99.02 101 99.02 88 90.27 91 89.22 93 91.18 

ละงู 176 172 97.73 173 98.30 151 87.50 156 88.64 155 88.07 

ทุงหวา 61 61 100.00 60 98.36 53 88.52 54 88.52 56 91.80 

มะนัง 55 54 98.18 54 98.18 50 92.73 52 94.55 52 94.55 

รวม 935 926 99.04 921 98.50 811 91.34 844 90.27 865 92.51 

ท่ีมา : ขอมูลจากระบบ 43  แฟม  HDC  ณ  วันท่ี  31  มกราคม  2563 
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ตารางท่ี 19 ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑในเด็กอายุครบ 1 ป (fully  

 immunized) ป  2563  (ไตรมาส 1) 

อําเภอ 
fully immunized  ป  2563(ไตรมาส 1) 

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 
  

 การดําเนินงาน  ความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน 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  อําเภอท่ีไมผานเกณฑ จํานวน  2  อําเภอคือ  อําเภอละงูและอําเภอทุงหวา ในภาพรวมของ

จังหวัดผานเกณฑ คือ ไดรอยละ  91.34 สวนอัตราความครอบคลุมการไดรับวัคซีน MMR1 ซ่ึงเกณฑท่ีผานไม

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

อ่ืนๆไมผานเกณฑ   ในภาพรวมของจังหวัดไมผานเกณฑ คือ ไดรอยละ  80.86  
 

 ปญหา 

             1. เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลไมเปนปจจุบัน และบันทึกขอมูลแลวสงขอมูลไมถูกตอง 

 2. การใหบริการวัคซีนของหนวยบริการ  ใหบริการเชิงรับมากกวาเชิงรุก 

 3. ไมเก็บขอมูลความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนมาบันทึกขอมูล 

 4. มีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานบอยในระดับอําเภอ และตําบล  ทําใหการดําเนินงานไมตอเนื่อง  

และผูรับผิดชอบงานสวนใหญเปนนองใหม ยังขาดทักษะและประสบการณในการทํางาน 
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รอบที่ 1  ประจําปีงบประมาณ 2563 วัคซีน   

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 30 
 

 5. ผูรับผิดชอบงาน  และผูบริหารระดับอําเภอขาดการนิเทศ กํากับงาน อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

 6. ผูปกครองบางคนไมพาบุตรหลานมารับวัคซีนเนื่องจากอาการขางเคียงภายหลังการฉีดวัคซีน ทํา

ใหผูปกครองตองหยุดงาน สูญเสียรายไดของครอบครัว 
 

 ขอเสนอแนะ 

 1. ควรใหเจาหนาท่ีเนนการเยี่ยมบานใหมากข้ึน เพราะปจจัยของความสําเร็จของความครอบคลุม

ของการไดรับวัคซีนท่ีเพ่ิมข้ึน คือ  การใหบริการเชิงรุก 

 2. ควรสํารวจและเก็บความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนจากสถานบริการอ่ืนๆมาบันทึกขอมูล 

 3. สถานบริการทุกแหงเม่ือใหบริการวัคซีนเด็กนอกเขตหรือนอกพ้ืนท่ีแลวควรคืนขอมูลการฉีดวัคซีน

กลับสถานบริการในเขตรับผิดชอบ 

 4.  ผูบริหารควรใหความสําคัญและขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานใหมากข้ึนเพราะเปนงานท่ียาก  เม่ือ

เปรียบเทียบกับงานอ่ืน 

 5.  กําหนดเปนตัวชี้วัดของผูบริหารและมีการติดตามอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  

 6. ควรใหความรูแกผูปกครองเด็กท้ังกอนและหลังฉีดวัคซีนเพ่ือความสบายใจของผูปกครอง     ใน

การนําเด็กมารับวัคซีน  

2. วิเคราะหผลการดําเนินงาน (Learning ถอดบทเรียนแลวลดลง เพ่ิมข้ึนเพราะสาเหตุใดแสดงจุดรวมท่ีจะ

สะทอนความกาวหนาหรือผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบาย) 

  มาตรการการดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ 2563 นั้น จังหวัดสตูล ดําเนินการดังนี้ 

  1) จัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ป  2563 ใหกับผูรับผิดชอบงานสราง 

   เสริมภูมิคุมกันโรคท่ีเพ่ิงมารับงานใหมและเจาหนาท่ีท่ีสนใจท้ังในระดับ รพ. สสอ. รพ.สต.

   และคลินิกสุขภาพเด็กดี จํานวน 147 คน ในเดือนมีนาคม  2563 

  2) ออกประเมินมาตรฐานงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  ดังนี้ 

 - รพ.สต.ประเมินตนเอง 

 - ทีมประเมิน คปสอ. 

  - ทีมประเมิน สสจ.(งานแผนงาน,งานคุมครองผูบริโภคและงานควบคุมโรค) 

 3)  แจงเจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ซ่ึงมีหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานของหนวย 

  บริการ  ชวยกันตรวจสอบและพัฒนาการบันทึกขอมูลการใหบริการวัคซีนของหนวยบริการให 

  มีคุณภาพครบถวนและสะทอนผลการดําเนินงานท่ีแทจริง 

  4) จังหวัดสรุปผลงานเขาท่ีประชุมผูบริหารประจําเดือนและออกติดตามผลการดําเนินงานฯทุก 

   ไตรมาสเพ่ือกระตุนใหรพ./รพ.สต.ดําเนินงานไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3.ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการดําเนินงานสําเร็จ (Key Success) 

 - ผลการดําเนินงานความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนทุกกลุมอายุของจังหวัดสตูล ผลงานสวนใหญ

อยูในระดับดีถึงดีมาก เนื่องจากกลุมงานควบคุมโรคติดตอไดกํากับ ติดตาม และนําเสนอในท่ีประชุม กวป.กับ

ผูบริหารทุกอําเภอ(ผอ/สสอ.)ทําใหผูบริหารใหความสําคัญและมีการกํากับติดตามท่ีเขมขนอยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอ และมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในระดับจังหวัด ,อําเภอและระดับ รพ.สต. 
   

4.ประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

   4.1 ระบบการบริหารจัดการสวนใหญท้ังในระดับอําเภอ รพ.สต. ท่ีขาดประสิทธิภาพ 

    4.2  พฤติกรรมการบริการของผูปกครองท่ีนําบุตรหลานไปรับบริการฉีดวัคซีน ประมาณรอยละ 30 

เทานั้น อีก 70 รอยละ 70 เจาหนาท่ีจะตองลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบานจึงจะทําใหผลงานเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ถา รพ.สต.ไหนมี

ระบบการบริหารจัดการท่ีดี หรือระบบติดตามท่ีเขมขนก็จะทําใหผลงานเพ่ิมข้ึน 

    4.3  สาเหตุหลักท่ีผูปกครองไมนําบุตรหลานมาฉีดวัคซีนคือ ฉีดแลวเปนไข  

    4.4  ระบบการแบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (catchment area) สวนใหญยังเกิดไมครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี   

    4.5  อาการไมพึงประสงคภายหลังการไดรับวัคซีน เชน กรณีเสียชีวิต ทําใหผูปกครองนําเด็กมารับวัคซีนลดลง  

    4.6 กระแสขาวลือในสื่อสังคมออนไลน ทําใหผูปกครองปฏิเสธวัคซีน  
 

5.การกํากับ ติดตาม และประเมินผล 

 5.1  สสจ.นิเทศงาน ติดตาม การดําเนินงานในระดับอําเภอ ไตรมาสละ 1 ครั้ง  และสุมลงพ้ืนท่ี    

รพ.สต.บางแหงท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีต่ําหรือท่ีมีปญหา  

 5.2  ประชุมติดตามความกาวหนาจากผูรับผิดชอบงานระดับอําเภอ และสาธารณสุขอําเภอทุกเดือน     

 5.3  รวมนิเทศงานกับทีมนิเทศบูรณาการของจังหวัด 
 

6. ปญหาสําคัญรวมของพ้ืนท่ี อุปสรรค  และขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนาเชิงนโยบาย กฎ ระเบียบ 

แนวปฏิบัติการตรวจราชการในปตอไป 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 

ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนาเชิงนโยบาย กฎ 

ระเบียบ แนวปฏิบัติการตรวจราชการในปตอไป 

1.กระแสขาวลือจากสื่อสังคมออนไลน ทําใหผูปกครองไมกลา

นําบุตรหลานมาฉีดวัคซีนหรือปฏิเสธวัคซีน  

 ใหผูเก่ียวของใหขอมูลท่ีถูกตองโตตอบทางสื่อสังคมออนไลน 

2.สื่อท่ีเก่ียวกับงานสรางเสรมิภมูิคุมกันโรคในระดับพ้ืนท่ีมี

นอย 

ผลิตสื่อใหมีใชอยางเพียงพอ โดยเฉพาะภาพพลิก หรือ

โปสเตอรเก่ียวกับโรคท่ีปองกันไดดวยวัคซีน 

3.ความครอบคลุมของวัคซีนฯ บางอําเภอในจังหวัดสตูล อยู

ในเกณฑปานกลาง 

ควรมีการทํางานแบบเชิงรุก  มากกวาตั้งรับ จนกวาความ

ครอบคลมุจะผานเกณฑ เชน วัคซนีหัด เพ่ือใหสอดคลองกับ

โครงการกําจดัโรคหัด ท่ีในประเทศไทยตามพันธะสญัญา

นานาชาติ โดยทําพรอมกันท้ัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
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  สถานการณโรคติดตอท่ีปองกันไดดวยวัคซีน . 
 

  โรคหัด  .  

1. ประเด็นการเฝาระวังโรคหัดตามโครงการกําจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ ตัวช้ีวัด 

 ตัวชี้วัด  : 1. รอยละของระดับความครอบคลุมการไดรับวัคซีนหัด – คางทูม – หัดเยอรมัน (MMR) ในเด็ก 

   กลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 95 

  2. อัตราการรายงานผูปวยไขออกผื่น หรือผูปวยท่ีแพทยสงสัยโรคหัดหรือหัดเยอรมันไม 

   นอยกวา 2 ตอแสนประชากรทุกกลุมอายุ 

  3. รอยละของการสอบสวนโรคผูปวยไขออกผื่น หรือผูปวยท่ีแพทยสงสัยโรคหัดหรือหัด 

   เยอรมันภายใน 48 ชั่วโมงหลงัพบผูปวยไมนอยกวารอยละ 80 

  4. รอยละของผูปวยไขออกผื่น หรือผูปวยท่ีแพทยสงสัยโรคหัดหรือหัดเยอรมันท่ีสงตรวจ 

   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 

ตารางท่ี 20 จํานวนและอัตราปวยโรคหัดเปรียบเทียบตั้งแตป 2558-2562 

อําเภอ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ปวย 
อัตรา/ 

แสนปชก. 
ปวย 

อัตรา/ 

แสนปชก. 
ปวย 

อัตรา/ 

แสนปชก. 
ปวย 

อัตรา/ 

แสนปชก. 
ปวย 

อัตรา/ 

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 

ท่ีมา : จากรายงาน  506  สสจ.สตูล 



 

 

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 สถานการณโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 1.2 โรคหัดทุกกลุมอายุ  

 จากรายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา  รายงาน  506  ตั้งแต  ป  พ.ศ.  2558 - 2562 มีรายงาน

โรคหัดทุกป  โดยเฉพาะในป  2562  มีผูปวยท้ังหมด  78  ราย  อัตราปวยสูงสุด  คือ  อําเภอเมือง  มีผูปวย 

จํานวน  58  ราย อัตราปวยรอยละ  51.56  รองลงมา อําเภอมะนัง จํานวน 10  ราย อัตราปวยรอยละ  56.39  
 

 ตารางท่ี 21 จํานวนและอัตราปวยโรคหัดทุกกลุมอายุ เปรียบเทียบตั้งแตป 2558-2562 

อําเภอ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ปวย 
อัตรา/ 

แสนปชก. 
ปวย 

อัตรา/ 

แสนปชก. 
ปวย 

อัตรา/ 

แสนปชก. 
ปวย 

อัตรา/ 

แสนปชก. 
ปวย 

อัตรา/ 

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 

ท่ีมา : จากรายงาน  506  สสจ.สตูล 

2. การดําเนินงานดานวัคซีน 

               ใน ป 2557 กระทรวงสาธารณสุข ปรับกําหนดการใหวัคซีน MMR2 ใหเร็วข้ึน จากเดิมท่ีใหใน

นักเรียนชั้น ป.1 เปนใหในเด็กอายุ 2 ป 6 เดือน เนื่องจากผูปวยยืนยันหัดสวนใหญเปนเด็กกอนวัยเรียน (อายุต่ํา

กวา 7 ป)   

   ความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนในพ้ืนท่ีท่ีจะทําใหเกิดภูมิคุมกันหมู หรือภูมิคุมกันชุมชน (Herd 

immunity หรือ Community immunity) มากพอท่ีจะหยุดยั้งการแพรระบาดของโรคได ตองมีความครอบคลุม

อยางนอยประมาณรอยละ 93-95 สมํ่าเสมอท่ัวท้ังพ้ืนท่ี 
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รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 สถานการณโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

รอบที่ 1  ประจําปีงบประมาณ 2563 สถานการณโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 34 
ตารางท่ี 22 ความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR1 ในเด็กอายุครบ 1 ป ตั้งแตป 2558 – 2562 และ  

 MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ป ตั้งแตป 2558 – 2562  

วัคซีน 
ความครอบคลุม (รอยละ) 

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 

ท่ีมาของขอมูล 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 ซ่ึงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน และผาน

เกณฑในป  2559 และ2562  สวนปอ่ืนๆยังไมผานเกณฑ (ผานเกณฑรอยละ 95) 

 เม่ือพิจารณาระดับอําเภอพบวาความครอบคลุมฯ 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  ความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนปองกันโรคหัด(MMR2) ในเด็กอายุครบ 3 ป จังหวัดสตูล 

พบวา ป 2558 - 2560 มีความครอบคลุมฯ รอยละ 72.19,86.74 และรอยละ 81.74 ตามลําดับ ซ่ึงไมผานเกณฑ

รอยละ 95 และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

  เม่ือพิจารณาระดับอําเภอพบวา 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 สวนอําเภออ่ืนไมผานเกณฑ ในป  2560 ทุกอําเภอไมผานเกณฑ ป  2561 ผานเกณฑ 1  

อําเภอ คือ อําเภอทุงหวา รอยละ 95.52  ป  2562 ผานเกณฑ 1  อําเภอ คืออําเภอทุงหวา รอยละ 98.77   
 

3.ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการดําเนินงานสําเร็จ 

  3.1 ผูบริหารใหความสําคัญและมีการกํากับติดตามอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับ รพ.สต./รพ./สสอ.

และ คปสอ. เพ่ือจะไดมีการวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขอยางเปนระบบ   

  3.2 ผูท่ีเก่ียวของในระดับโรงพยาบาลท้ังแพทย พยาบาลคัดกรอง เจาท่ีระบาดวิทยา เจาหนาท่ี

หองปฏิบัติการ มีความเขาใจในแนวทางปฏิบัติตามโครงการกําจัดหัด และมีการประสานงานกันอยางตอเนื่อง 
     

4.ประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ  

  4.1  คาใชจายในการขนสงตัวอยางตรวจทางหองปฏิบัติการ ซ่ึงตองสงไปยังศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยท่ี 12 สงขลา โดยทางโรงพยาบาลตองเปนผูรับภาระคาใชจายเอง 



 

 

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 สถานการณโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

  4.2  แพทยสามารถวินิจฉัยโรคจากอาการทางคลินิกได และการรักษาผูปวยโรคหัดเปนการรักษา

ตามอาการ ทําใหการเจาะเลือดหา Measles IgM มีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับจํานวนผูปวยไขออกผื่นซ่ึง

กําหนดใหเจาะเลือดทุกราย  
 

5.การกํากับ ติดตาม และประเมินผล 

 5.1 ติดตามสถานการณโรค รวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากรายงาน 506 และฐานกําจัดโรคหัด  

 5.2  ติดตามผลการดําเนินงานผานการประชุม SRRT ระดับจังหวัด/อําเภอ ท่ีกําหนดจัดทุก 2 เดือน  

6.ปญหาสําคัญรวมของพ้ืนท่ี อุปสรรคและขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนาเชิงนโยบาย กฎ ระเบียบ แนว

ปฏิบัติการตรวจราชการในปตอไป 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 

ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนาเชิงนโยบาย  

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติการตรวจราชการในปตอไป 

การสงตัวอยางตรวจทางหองปฏิบัติการตาม

โครงการกําจัดโรคยังนอย เนื่องจากตองเสียคา

พาหนะในการนําสงตัวอยาง 

ควรมีการสนับสนุนคาพาหนะในการนําสงตัวอยาง 

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไมตระหนักถึงความสําคัญ

ของโครงการกําจัดโรคหัดเทาท่ีควร 

ควรผลักดันใหเจาหนาท่ีตระหนักถึงความสําคัญของ

โครงการกําจัดโรคหัดมากข้ึน และใหโรคหัดเปนสวน

หนึ่งของตัวชี้วัดระดับกระทรวงฯ 

ขาดการบันทึกขอมูลผูท่ีอาการไขออกผื่นทุกราย

เขาระบบเฝาระวังเพ่ือการกําจัดโรคหัด 

ชี้แจงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และติดตามประเมินผล 

 

7.นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 - 

35 



 

 กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

การแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

  การแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  .  

1. ประเด็นโครงการสงเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยของชาวไทยมุสลิมท่ีเดินทางไปประกอบ

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 

ตารางท่ี  23 ผลดําเนินงานสุขภาพอนามัยของชาวไทยมุสลิมท่ีเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย  ณ นครเมกกะ   

  ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

รายการขอมูล 
ป งบประมาณ 2562 ป งบประมาณ 2563 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

1.ตรวจสุขภาพกอนไปประกอบ

พิธีฮัจย 

379 379 100.00 280 ระหวาง

ดําเนินการ 

 

2. ฉีดวัคซีนผูไปประกอบพิธีฮัจย   379 379 100.00 280   

3.จัดอบรมใหความรู   379 379 100.00 280   

4.ติดตามหลังกลับจากฮัจย 379 275 72.55    

 -เปาหมายท่ี 100.00 

ตารางท่ี  24 มาตรการดําเนินงานสุขภาพอนามัยของชาวไทยมุสลิมท่ีเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย  ณ นคร 

   เมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

ลําดับ ผลลัพธท่ีตองการ(ตัวช้ีวัด) มาตรการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
ผลงาน 

(รอยละ) 

1 ผลการตรวจสุขภาพกอนไปประกอบพิธีฮัจย 

รอยละ 95 

1.ตรวจสอบรายชือ่ 

2.นัดตรวจสุขภาพ 

3.ฉีดวัคซีนและจัดอบรม 

4.ติดตามผลการตรวจสุขภาพ/ ฉีด

วัคซีน/อบรม จาก

www.sasuk12.com 

5.ติดตามโรคเมอรสและตรวจ

สุขภาพหลังกลับจากฮัจย 

100.00 

2 ผลการฉีดวัคซีนผูไปประกอบพิธีฮัจย รอยละ 98  100.00 

3 จัดอบรมใหความรู   รอยละ 95 100.00 

4 ติดตามหลังกลับจากฮัจยรอยละ 95 72.55 

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 การแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 36 



 

 กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

การแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

  -ปญหา  อุปสรรค และขอเสนอแนะ(ในพ้ืนท่ี)  

 - การติดตามผูไปประกอบพิธีฮัจยใหไดรับวัคซีน/ตรวจสุขภาพ/อบรม มีปญหาเฉพาะบางคน

เนื่องจากมีชื่ออยูในพ้ืนท่ี แตตัวไมอยูในพ้ืนท่ี  

 - การลงท่ีอยูของผูไปประกอบพิธีฮัจย  ควรลงพ้ืนท่ีท่ีผูไปประกอบพิธีฮัจยอาศัยอยูจริง  ไมใช

ยึดตามท่ีอยูในบัตรประชาชน 
   

ตารางท่ี  25 ผลการดําเนินงานผูเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห ป  2563 
 

รายการขอมูล 
ผลการดําเนินงานป 2563 รายเดือน(ท่ีลงทะเบียนในระบบ) 

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม 

ผูเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห 19 45 1 25 130 

1.ตรวจสุขภาพกอนไปอุมเราะห 7 8 1 6 - 

2. ฉีดวัคซีนผูไปอุมเราะห   19 45 1 21 - 

3.จัดอบรมใหความรู   19 0 0 0 - 

4.ติดตามหลังกลับจากอุมเราะห - - - - - 
  

 ปญหา  อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 - การไปประกอบพิธีอุมเราะหบางทานไมไดลงทะเบียนในระบบเลยไมทราบจํานวนท่ีแนนอนและ

ไมสามารถติดตามฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ จัดอบรมและติดตามหลังกลับได 

  - การไปประกอบพิธีอุมเราะหไปไดท้ังป จํานวนไมแนนอนวัน เวลาไปไมพรอมกันทําใหไมสามารถ

ติดตามมาทํากิจกรรมไดครบถวน 
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Function based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 
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กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 

   คณะท่ี 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ  . 
  

  สุขภาพกลุมวัยแมและเด็ก . 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  

 อัตราสวนการตายมารดาไทย ไมเกิน 35 ตอ แสนการเกิดมีชีพ 
 

2. สถานการณ 

 อัตราสวนการตายมารดา เปนปญหาระดับพ้ืนท่ีของจังหวัดสตูลตอเนื่องมาหลายป ท้ังนี้ขอมูล 3 ป

ยอนหลัง จากปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จังหวัดสตูลมีอัตราสวนการตายของมารดาท่ีเพ่ิมข้ึน จาก  24.55 

ในปงบประมาณ 2560  เปน 81.19  และ 81.35 ตอแสนการเกิดมีชีพ ในปงบประมาณ 2561 และ 2562 

ตามลําดับ โดยปงบประมาณ 2561 และ 2562 มีจํานวนมารดาตาย 3 ราย เทากัน แตเนื่องจากจํานวนการ

คลอดท่ีลดลง ทําใหอัตรามารดาตายของปงบประมาณ 2562 สูงกวาปงบประมาณ 2561 เม่ือพิจารณาจํานวน

คลอดรายโรงพยาบาล ในปงบประมาณ 2562 พบวา มีโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 3 แหง ท่ีมีจํานวนมารดา

คลอดไมถึง 10 คนตอเดือน เฉลี่ยอยูท่ี 5.5-7.25 คนตอเดือน และคาดวาในปงบประมาณ 2563 จะมีแนวโนม

ลดลง ซ่ึงเปนไปตามแนวโนมของการลดลงของการตั้งครรภและการคลอด ระดับประเทศ ฉะนั้นการตั้งครรภ

ทุกครรภจึงตองไดรับดูแลตามมาตรฐาน เพ่ือใหทารกท่ีเกิดมามีคุณภาพ และแมปลอดภัยจากการตั้งครรภและ

การคลอด  
 

3. ขอมูลการวิเคราะห  

 สาเหตุการตายของมารดาจังหวัดสตูล จําแนกตามรายปงบประมาณ ดังนี้  

 - ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีมารดาตาย จํานวน 1 ราย สาเหตุการตายมาจาก sepsis (unknown 

cause มารพ.มะนังดวยไข หายใจเหนื่อย โดยหลังคลอดบุตรเม่ือ พ.ค. 2559 ประจําเดือนไมมาเลย ไมทราบวา

ตั้งทอง มารดามีน้ําหนักตัว 120 กิโลกรัม รพ.มะนังสงตอ รพ.สตูล เสียชีวิตท่ีรพ.สตูล)  

 - ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีมารดาตาย จํานวน 3 ราย รายท่ี 1 จาก severe pneumonia  

(เสียชีวิตขณะตั้งครรภได 8 สัปดาห) รายท่ี 2 จาก Sepsis with skin burn infection หลังคลอดอยูบานใน

เขต ต.พิมาน อ.เมือง แลว ไปอยูบานแมสามีท่ี อ.ควนโดน แลวกลับมาอยูท่ี ต.พิมานอีกครั้ง คนไขมีอาการ

ออนเพลียมาก ใหนมบุตรไมได มีแผลจากการอยูไฟ แตญาติไมไดพาไปรพ. จนซึมลงเรื่อย ๆ รวมถึงไมไดรับการ

เยี่ยมหลังคลอดจากจนท.เนื่องจากมีการยายท่ีอยู  (เสียชีวิตหลังคลอด 8 วัน) รายท่ี 3 จาก Hypertensive 

disorder in pregnancy 1 ราย (เสียชีวิตหลังคลอดประมาณ 2 ชั่วโมง)  

 - ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีมารดาตาย จํานวน 3 ราย รายท่ี 1 จาก Chorioamnionitis (สงตอ

จากรพ.ละงู ไปรพ.สตูล เสียชีวิตหลังคลอด (C/S) ประมาณ 6 ชั่วโมง) รายท่ี 2 จาก Myocardial infarction 

(หญิงต้ังครรภไมเคยมีประวัติโรคหัวใจมากอน ฝากครรภคลินิกเอกชน) 45นาที กอนมารพ. มีอาการปวดจุก

แนนยอดอก ราวไปแขนซายและกรามดานซาย อาเจียนเปนเศษอาหาร หลังมาถึงรพ.ควนโดน มีการชักเกร็ง  

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 Function based 

คณะท่ี 1 การสงเสรมิสขุภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ   38 



 

 

Function based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 
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กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 

ตาเหลือก น้ําลายฟูมปาก (เสียชีวิตท่ีรพ.ควนโดน) รายท่ี 3 Uterine Rupture มารดาอายุครบกําหนดคลอด 

induction ดวย cytotec  

 จากมารดาตาย จํานวน 7 ราย (ปงบประมาณ 2560-2562) พบวาเปนสาเหตุทางสูติกรรม และ

สาเหตุทางออม ใกลเคียงกัน โดยครึ่งหนึ่งเปนสาเหตุการตายท่ีปองกันได  

 ในปงบประมาณ 2562 จังหวัดรวมกับศูนยอนามัยท่ี 12 สูติแพทยโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

ประชุมวิเคราะหการตายของมารดา โดยวิเคราะหสาเหตุจากความลาชา 3 ประการท่ีทําใหมารดาเสียชีวิตโดย

ใชทฤษฎี Three Delays Model ไดแก 1) ความลาชาในการตัดสินใจรับบริการ (Delay in decision to seek 

care) ของหญิงตั้งครรภหรือคนในครอบครัวท่ีจะแสวงหาการดูแล ความตระหนักในการรับบริการดูแลตนเอง

ดานสุขภาพ 2) ความลาชาในการเดินทาง/เขาถึงบริการ (Delay in reaching care)  และ 3) ความลาชาใน

การไดรับบริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ(Delay in receiving care) พบวามารดาท่ีตายท้ัง 3 ราย ในปงบประมาณ 

2562 สาเหตุจากความลาชาในการไดรับบริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ  

 การสงเสริมสุขภาพกลุมสตรี มุงเนนในเรื่องกระบวนการดูแลหญิงตั้งครรภ โดยใหมีการฝากครรภเร็ว 

ไดรับการคัดกรองภาวะเสี่ยง ฝากครรภครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561- 2562 

หญิงตั้งครรภมีอัตราการฝากครรภเร็ว และฝากครรภครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ เพ่ิมข้ึน ไดรับการคัดกรองภาวะ

เสี่ยงขณะตั้งครรภ รอยละ 100 โดยภาวะเสี่ยงท่ีพบ เรียงลําดับดังนี้ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคธัย

รอยด โรคหัวใจ และโรคหอบหืด ซ่ึงหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงไดรับการดูแลตามมาตรฐานทุกราย ซ่ึงเปนผล

สืบเนื่องจากผูบริหารใหความสําคัญ มีนโยบายในการดูแลหญิงครรภโดยแบงตามพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Area Base) 

ของนักสงเสริมสุขภาพครอบครัว (นสค.) มีการสงตอขอมูลเคสจากหองคลอด หรือ เคสเสี่ยงขณะตั้งครรภ จาก

Case manger ไปยัง นสค. เพ่ือใหติดตาม/ ดูแลเคสเสี่ยงท่ีบานอยางตอเนื่อง รวมถึงจังหวัดสตูลมีสูติแพทย

รับผิดชอบดูแลอําเภอครบท้ัง 7 อําเภอ ซ่ึงจะเปนท่ีปรึกษาใหกับแพทย/ พยาบาลในอําเภอท่ีดูแล 
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 3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในการขับเคล่ือน/ทรัพยากร 4 

M) 

  มาตรการและกลวิธี  

  1. ใช Standing order ในภาวะ PPH PIH  

  2. งดการใช Cytotec ในการเรงการคลอด 

  3. มีระบบ Fast Track  และใหคําปรึกษา สงตอท่ีสะดวกรวดเร็ว  

  4. การติดตามเยี่ยมเสริมพลังในพ้ืนท่ี ใหความรู พัฒนาศักยภาพแกบุคลากร และโดยการซอม

แผนภาวะวิกฤติมารดา ทารก  

 กําหนดเปาหมายระยะส้ัน Small Success 

ระยะเวลา กิจกรรม 

รอบ 3 เดือน - จัดประชุมคณะกรรมการ MCH Board จังหวัด เพ่ือชี้แจงยุทธศาสตร มาตรการและ

วางแผนการดําเนินงาน 

- ในป ๒๕๖๓  

รอบ 6 เดือน 

 

 

- จัดประชุมคณะกรรมการ MCH Board จังหวัด เพ่ือติดตามการดําเนินงานตาม

มาตรการ มี.ค. 2563 

- ประชุมคณะทํางานติดตามและเรงรัดการดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก เดือน ก.พ. 

2563 

- คัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภและหญิงคลอด และการสงตอเพ่ือการดูแลรักษา  

       * High risk pregnancy  ไดพบสูติแพทย ทุกราย   

       * High of risk pregnancy ท่ีมีความเสี่ยงรุนแรง, medical complication ทุก

รายตองทําคลอดโดยสูติแพทย ในโรงพยาบาลท่ีมีความพรอม 

-  โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง ไดรับการประเมินความพรอมภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม ผาน

การจําลองสถานการณ โดยสูติแพทย(ประจําอําเภอ) โรงพยาบาลสตูล  

- โรงพยาบาลทุกแหง ทบทวน case near miss และการปฏิบัติตาม Standing order 

- รพ.ทุกแหงมีระบบสํารองเลือด มีสารน้ําทดแทนเลือด และคลังเลือดใน รพช.ท่ีมีความ

พรอม 

รอบ 9 เดือน - โรงพยาบาลและรพ.สต.ทุกแหง มีการประเมินตนเองตามมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก 

และมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการฝากครรภคุณภาพ หองคลอดคุณภาพ 

รอบ 12 เดือน อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด Hypertension disorder in 

pregnancy เทากับ 0 
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Function based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

คณะท่ี 1 การสงเสรมิสขุภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ   

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 Function based 

คณะท่ี 1 การสงเสรมิสขุภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ   44  

 

4. ปญหา อุปสรรค  

 4.1 ดานบุคลากร 

  - หองคลอดโรงพยาบาลชุมชนท่ีท่ีมีอัตราการคลอดนอยกวา 10 คน/เดือน บุคลากรจะขาด

ทักษะและประสบการณในการทํางาน และการดูแลผูปวยคลอดท่ีเกิดภาวะวิกฤติทางสูติกรรม  

 4.2  การจัดเก็บขอมูล  

  - การบันทึกขอมูลการดําเนินงาน 43 แฟม บางแหงมีความลาชา ไมมีการกําหนดระยะเวลาใน

การบันทึกขอมูลหลังจากใหบริการ 

  - จากการนิเทศหนางาน พบขอมูลจาก HDC และขอมูลในโปรแกรม (บันทึกหนางาน) มีความ

แตกตางกัน โดยท่ียังไมสามารถหาสาเหตุได เชน การบึกทึกการคลอดของมารดา ในโปรแกรมบันทึกแลว แลว

ใน HDC กลับพบวายังไมบันทึกการคลอด 
 

แผนภูมิท่ี 11  แนวทางการดูแลและสงตอพัฒนาการเด็ก แรกเกิด – 5 ป 11 ด.29 วัน จังหวัดสตูล 

 
 
 

             ไมสมวัย 

 

           ไมสมวัย 

 สงตอ รพช.ใกลบาน( จนท.รพ.สต. แจงรายช่ือ 

 ประวัติพัฒนาการเด็กใหแกเจาหนาท่ี รพช.ดวย) 

                               

 

                        สมวยั                      

 ไมสมวัย 

 

 

เด็กแรกเกิด – 5 ป ไดรับการเฝาระวัง/สงเสริมพัฒนาการตามวัย 

รพ.สต. ใชคูมือ DSPM /DAIM 

(กรณีมี  red flag  ใหสงตอ รพช.ใกลบานทันที) 

แนะนําพอแม ผูปกครอง ใหฝกทักษะพัฒนาการตามวัย  

คูมือ DSPM/DAIM ใชระยะเวลา 1 เดือน และรพ.สต.นัดประเมินซํ้า 

 

รพช.ประเมินพัฒนาการโดยคูมือ TEDA 4I และตรวจ

รางกายเพ่ิมเติม เมื่อพบวาไมสมวัย  กระตุนพัฒนาการ

ระยะเวลา 3 เดือน  ( กรณีท่ีเด็กไมเคย   ผานการเฝาระวัง

พัฒนาการดวยคูมือ DSPM มากอน    

รพช.น้ันๆจะตองใชคูมือ DSPM กอน ) 

รพช.ทุกแหง สงพบแพทยเพ่ือพิจารณาสงตอ รพ.หาดใหญ/ รพ.จิตเวชสงขลา/ทีมสหวิชาชีพนอกเครอืขาย 

(หากตองการพบกุมารแพทยกอน refer ใหสงตอ รพ.สตลู ( ยกเวน รพ. ละงู เน่ืองจากมีกุมารแพทย สงมารพ.

สตูล เฉพาะตองการตรวจหู ตา ) 

หากกระตุนพัฒนาการดวย 

TEDA 4I แลวกลับมาสมวัย   

ใหใชแบบประเมิน  DSPM 

ประเมินซ้ํา และประสาน 

รพ.สต. เพ่ือ refer กลับ 

 



 

 

Function based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

คณะท่ี 1 การสงเสรมิสขุภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ   

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

หมายเหตุ : ในแตละข้ันตอนของการดูแลจะตองมีการลงขอมูล HDC ตามแนวทาง 



 

Function based 
รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2563 

คณ
ะที่ 1 การสงเสรมิสขุภาพ

 ปองกันโคณ
ะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ

 ปองกัน

 
 

กลุมพั
ฒ

นายุทธศาสตรสาธารณ
สุข                                                    

สํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล                

ตารางท่ี 26 ผลการดําเนินงานไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2563  

ลําดับ ตัวชี้วัด 
Base Line 

2563 
ขอมูล 

ไตรมาส1 

อําเภอ 

2561 2562 เมือง ควนโดน ควนกาหลง ทาแพ ละงู ทุงหวา มะนัง 

1 อัตราสวนการตายมารดา 81.19    81.35   จํานวนเกิดมีชีพ 896 685 21 39 20 79 33 19 

มารดาตาย 0 0 0 0 0 0 0 0 

อัตราสวน 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 รอยละของหญิงตั้งครรภ

ไดรับการฝากครรภครั้งแรก

เมื่ออายุ≤12 สัปดาห 

75.25 80.31 เปาหมาย 728 254 67 81 63 164 53 46 

ผลงาน 623 206 62 74 58 137 49 37 

รอยละ 85.58 81.10 92.54 91.36 92.06 83.54 92.45 80.43 

3 รอยละของหญิงตั้งครรภ

ไดรับการดูแล 5 ครั้ง ตาม

เกณฑคณุภาพ 

61.51 68.62 เปาหมาย 711 250 65 78 63 163 51 41 

ผลงาน 547 181 57 0 51 115 43 30 

รอยละ 76.93 72.4 87.69 89.74 80.95 70.55 84.31 73.17 

4 รอยละของหญิงหลังคลอด

ไดรับการดูแลครบ 3 ครั้ง 

ตามเกณฑ 

62.37 64.25 เปาหมาย 1047 378 87 113 95 237 77 60 

ผลงาน 782 269 68 91 78 169 64 43 

รอยละ 74.69 71.16 78.16 80.53 82.11 71.31 83.12 71.67 

5 ภาวะโลหิตจางในหญิง

ตั้งครรภครั้งแรกท่ีมาฝาก

ครรภ 

13.71 16.50 เปาหมาย 1055 352 89 174 129 138 106 67 

ผลงาน 139 56 7 18 14 19 16 9 

รอยละ 13.18 15.91 7.87 10.34 10.85 13.77 15.09 13.43 

ท่ีมา HCD ณ วันท่ี 1 ก.พ.2563   
    
 

 

 

 

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ
 2563 

Function based 

คณ
ะที่ 1 การสงเสรมิสขุภาพ

 ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ
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Function based 
รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2563 

คณ
ะที่ 1 การสงเสรมิสขุภาพ

 ปองกันโคณ
ะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ

 ปองกัน

 
 

กลุมพั
ฒ

นายุทธศาสตรสาธารณ
สุข                                                    

สํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล                

ตารางท่ี 27 แสดงตัวชี้วัดสงเสริมสุขภาพแมและเด็กป 2563 

ลําดับ ตัวช้ีวัด รายการขอมูล ป 63 เมือง ควนโดน ควนกาหลง ทาแพ ละงู ทุงหวา มะนัง 

1 อัตราหญิงตั้งครรภมีภาวะ Shock จากการตก

เลือด 

เปาหมาย 901 681 30 39 20 79 33 19 

ผลงาน 3 0 0 0 0 1 0 2 

รอยละ 0.33 0 0 0 0 1.27 0 0 

2 อัตราหญิงตั้งครรภมีภาวะ Eclampsia เปาหมาย 901 681 30 39 20 79 33 19 

ผลงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 

รอยละ 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 รอยละหญิงตั้งครรภท่ีไดรับการคดักรองภาวะเสี่ยง

ทางอายุรกรรม 

หญิงตั้งครรภ 446  39  85  68  165  63  44  910  

ไดรับการคัดกรอง 446  39  85  68  165  63  44  910  

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 รอยละหญิงตั้งครรภท่ีมภีาวะเสี่ยงทางอายุรกรรม หญิงตั้งครรภท่ีได 

รับการคดักรอง 

446 39 85 68 165 63 44 910 

มีภาวะเสี่ยง 39 13 11 2 29 17 4 115 

รอยละ 8.74 33.33 12.94 2.94 17.58 26.98 9.09 12.64 

6 รอยละหญิงตั้งครรภท่ีมคีวามเสี่ยงไดรับการจัดการ

และสงตอเพ่ือการดูแลและรักษา 

เปาหมาย 39 13 11 2 29 17 4 115 

ผลงาน 39 13 11 2 29 17 4 115 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 

ภาวะเสี่ยงทางอายุรกรรมท่ีพบมากท่ีสุด 5 อันดับ 

1.โรคเบาหวาน จํานวน 34 11 9 2 18 12 3 18 

2.โรคความดันโลหิตสูง จํานวน 1 2 1 0 6 1 1 10 

3.โรคธัยรอยด จํานวน 2 0 0 0 4 1 0 7 

4.โรคหัวใจ จํานวน 1 0 0 0 0 2 0 3 
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Function based 
รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2563 

คณ
ะที่ 1 การสงเสรมิสขุภาพ

 ปองกันโคณ
ะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ

 ปองกัน

 
 

กลุมพั
ฒ

นายุทธศาสตรสาธารณ
สุข                                                    

สํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล                

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ
 2563 

Function based 

คณ
ะที่ 1 การสงเสรมิสขุภาพ

 ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ
 

ตารางท่ี 27 แสดงตัวชี้วัดสงเสริมสุขภาพแมและเด็กป 2563(ตอ) 

ลําดับ ตัวช้ีวัด รายการขอมูล ป 63 เมือง ควนโดน ควนกาหลง ทาแพ ละงู ทุงหวา มะนัง 

 5.โรคหอบหืด จํานวน 1 0 1 0 0 0 0 2 

อัตราการเกิด Birth Asphyxia  เปาหมาย 685 21 39 20 79 33 19 896 

ผลงาน 13 0 0 0 1 0 1 15 

รอยละ 18.98 0 0 0 12.66 0 52.63 16.74 

รอยละทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอยกวา 2,500 กรัม เปาหมาย 219 68 85 82 131 50 45 680 

ผลงาน 16 9 4 7 5 3 4 48 

รอยละ 7.31 13.24 4.71 8.54 3.82 6.00 8.89 7.06 

รอยละของโรงพยาบาลผานเกณฑรพ.มาตรฐาน

อนามัยแมและเด็ก (ประเมินตนเอง) 

เปาหมาย 1 1 1 1 1 1 1 7 

ผลงาน 1 1 1 1 1 1 1 7 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

ท่ีมา: รายงานเฉพาะกิจแมและเด็ก  
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Function based รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2563 

คณะท่ี 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ   

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 

 
 

  

  พัฒนาการ และโภชนาการเด็กปฐมวัย .  
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

 ตัวชี้วัด:  

 2. รอยละเด็กแรกเกิด - 5 ปท้ังหมดตามชวงอายุท่ีกําหนดมีพัฒนาการสมวัย 

  2.1 รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือนไดรับการคัดกรองพัฒนากร 

  2.2 รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60เดือนท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบ 

   พัฒนาการสงสัยลาชา 

  2.3 รอยละของเด็กอายุ9,18,30,42 และ 60เดือน ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลาชา 

  2.4 รอยละเด็ก 9,18, 30, 42 และ 60 เดือน ท่ีพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนดวย TEDA4I   

 3. รอยละของเด็กแรกเกิด-5 ป สูงดีสมสวน 

2. สถานการณ 

 จังหวัดสตูลไดมีการดําเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใชเครื่องมือ DSPM และ DAIM มาตั้งแต

ปงบประมาณ 2558  มีการอบรมบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยทุกระดับ มีการนิเทศ ติดตามการ

ดําเนินงาน อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะชวงท่ีมีการรณรงคคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในบางปไดกําหนดเปน

ตัวชี้วัดการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย เปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการระดับอําเภอ และในปงบประมาณ 

2561 จังหวัดไดเริ่มดําเนินการ ตามแนวทางมหัศจรรย 1,000 แรกของชีวิต เพ่ือเพ่ิมการดูแลดานโภชนาการใน

เด็กปฐมวัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัวระดับอําเภอ ตําบล และหมูบาน มีการประชุม

คณะกรรมการ ใหความรูและฝกทักษะแกพอ/ แม/ผูปกครอง ในการจัดกิจกรรม กิน กอด เลนกับลูก เลานิทาน 

ดูแลชองปาก และการนอนอยางเพียงพอ นําเสนอแนวคิดและรูปแบบการดําเนินการในท่ีประชุม

คณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด  จากกระบวนการ ดังกลาว สงผลใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอยูใน

ระดับท่ีนาพอใจ คือ มากกวารอยละ 90 ของทุกป      

 สําหรับสถานการณโภชนาการเด็กแรกเกิด - 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2560 ถึง ปงบประมาณ 2562 

ในภาพรวมจังหวัด พบวาเด็กปฐมวัยสูงดี สมสวน ในป 2561 เพ่ิมข้ึนจากป 2560 รอยละ 2.84 ( ป 2560 รอย

ละ 44.20 ป 2561 รอยละ 47.04)  สวนในป 2562 พบสูงดีสมสวนไมแตกตางจาก ป 2661 คือ รอยละ 47.05 

ซ่ึงยังต่ํากวาคาเปาหมาย (คาเปาหมาย รอยละ 60)  สวนภาวะอวนพบวามีภาวะอวนเพ่ิมข้ึน คือ รอยละ 2.97, 

9.60 และ 13.83 ตามลําดับ (คาเปาหมายไมเกินรอยละ 10)  ภาวะเตี้ย พบวามีภาวะเตี้ยเพ่ิมข้ึน คือ รอยละ 

11.87, 13.99 และ 23.38 ตามลําดับ สวนภาวะผอม พบวามีภาวะผอมเพ่ิมข้ึน คือ รอยละ 7.06, 8.09 และ 

10.27 ตามลําดับ ในปงบประมาณ 2563 ไตรมาสแรก ในภาพรวมจังหวัดพบเด็กปฐมวัยสูงดี สมสวน รอยละ 

47.05 อําเภอท่ีสูงดี สมสวน สูงท่ีสุด คือ อําเภอทาแพ รอยละ 58.85 และนอยท่ีสุด คือ อําเภอควนกาหลง 

รอยละ 41.94  ภาวะอวนในภาพรวมจังหวัด พบภาวะอวน รอยละ 13.83 อําเภอท่ีมีภาวะอวนสูงท่ีสุด คือ 

อําเภอเมือง รอยละ 24.66 และนอยท่ีสุด คือ อําเภอทาแพ รอยละ 7.83  ภาวะในภาพรวมจังหวัดพบภาวะ

เตี้ย รอยละ 35.90 อําเภอท่ีมีภาวะเตี้ยสูงท่ีสุด คือ อําเภอเมือง รอยละ 46.30 และนอยท่ีสุด คือ อําเภอทาแพ 
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รอยละ 11.18  สวนภาวะผอมในภาพรวมจังหวัดพบภาวะผอม รอยละ 6.26 อําเภอท่ีมีภาวะผอมสูงท่ีสุด คือ 

อําเภอมะนัง รอยละ 14.45  นอยท่ีสุด คือ อําเภอทุงหวา รอยละ 7.73 

 3.1 ขอมูลเชิงคุณภาพ 

 จากสถานการณพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบวาเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชา ท่ีตองติดตามมากระตุน

ภายใน 30 วัน  สวนใหญมีปญหาดานการใชภาษา และกลามเนื้อมัดเล็ก ซ่ึงจากการสอบถามผูรับผิดชอบงาน พบวา 

ปจจัยท่ีอาจทําใหเด็กมีปญหาพัฒนาการเกิดจากการเลี้ยงดู ซ่ึงหลังไดรับการกระตุนจะกลับมามีพัฒนาการสมวัย 

สวนกลุมเด็กพัฒนาการลาชาจะพบในเด็กท่ีมีความพิการทางสมอง  เด็กดาวน เด็กคลอดกอนกําหนด ซ่ึงในคนเดียว

จะมีพัฒนาการลาชาในหลายๆ โดยเฉพาะกลามเนื้อมัดใหญ การใชภาษา จากการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานพบ

ปญหาดานการบริหารจัดการเรื่องเวลากับภาระงานท่ีรับผิดชอบ เชน ประเมินพัฒนาการ และติดตามกลุมสงสัย

พัฒนาการลาชาแลวไมไดบันทึกขอมูล และเปนขอสังเกตบางพ้ืนท่ีประเมินพัฒนาการไดรอยเปอรเซ็นตแตไมพบ

เด็กสงสัยพัฒนาการสงสัยลาชา เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีมีบริบทใกลเคียงกัน  สวนสถานการณดานโภชนาการ 

พบวาเด็กปฐมวัยมีภาวะ อวน เตี้ย และผอมเพ่ิมข้ึน    

 3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ 

รอยละเด็กแรกเกิด - 5 ปท้ังหมดตามชวงอายุท่ีกําหนดมีพัฒนาการสมวัย 

    3.2  การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในการขับเคล่ือน/

ทรัพยากร 4 M) 

  -  กําหนดเปนตัวชี้วัดปฏิบัติราชการระดับอําเภอ 

  -  นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพ ป ๒๔๖๓ พรอมคืนขอมูลใหพ้ืนท่ี

เปนระยะๆ 

  - ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ผานคณะกรรมการวางแผน ประเมินผล และคณะกรรมการพัฒนา

เด็กและครอบครัวระดับจังหวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2563 Function based 

คณะท่ี 1 การสงเสรมิสขุภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 46 
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  ผลลัพธท่ีตองการ (Small Success) 

ประเด็น 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

เกณฑ ผลงาน เกณฑ ผลงาน เกณฑ ผลงาน เกณฑ ผลงาน 

-รอยละเด็กแรกเกิด - 5 ปท้ังหมดตาม

ชวงอายุท่ีกําหนดมีพัฒนาการสมวัย 

85 95.63 85  85  85  

-รอยละการคัดกรองพัฒนาการ  90 86.75   90    90    90  

-รอยละการคัดกรองพบสงสัย

พัฒนาการลาชา 

20 20.03 20  20  20  

-รอยละพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการ

ติดตาม 

90 88.62 90  90  90  

-รอยละพัฒนาการลาชาไดรับการ

กระตุนดวย TEDA4I 

65 85.71 65  65  65  

-รอยละเด็กแรกเกิด – 5 ป สูงดีสมสวน   60 47.05 60  60  60  

-รอยละเด็กแรกเกิด – 5 ป มีภาวะอวน   10 19.85 10  10  10  
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

(Key Risk Area/Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จากการติดตาม 

 จากการวิเคราะหขอมูล นิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงานระดับอําเภอและตําบล พบประเด็นความ

เสี่ยง ดังนี้  

 - การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือนําไปแกปญหา  

 - การบริหารจัดการเวลากับภาระหนางานท่ีรับผิดชอบ  

     - การสื่อสารกับผูปกครอง ใหเห็นความสําคัญในการดูแลกลุมเปาหมาย      

5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 

ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ 

- สภาพเศรษฐกิจครอบครัวของกลุมเปาหมาย ทําให

ขาดความตอเนื่องในการกระตุนพัฒนาการ

กลุมเปาหมายท่ีบาน 

- จัดระบบติดตามกระตุนพัฒนาการเด็กปฐมวัย        

ท่ีบาน 

- กลุมเปาหมายไมอยู ในพ้ืนท่ี ทําใหการกระตุน

พัฒนาการไมตอเนื่อง 

- ประสานสงตอเครือขายเพ่ือการดูแลตอเนื่อง 

-ความเชื่อเดิมๆ เก่ียวกับการเลี้ยงด ู - รณรงคการสรางความรู ความเขาใจอยางตอเนื่อง 
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ตารางท่ี  28   แสดงรอยละผลการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมป 2561-2563 

อําเภอ 
2561 2562 2563 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมือง 12 ,021 6976 58.03 12175 6984 54.07 12,920 2,560 19.81 

ควนโดน 2901 1030 36.19 3004 1181 39.31 3,193 1,953 61.17 

ควนกาหลง 3611 1768 48.96 3700 2443 66.03 3,958 436 11.02 

ทาแพ 2815 2432 86.39 2918 1816 62.23 3,134 1,039 33.15 

ละงู 8248 5896 71.48 8264 5024 60.79 8,862 2,344 26.45 

ทุงหวา 2418 2030 83.95 2476 1934 78.11 2,643 938 35.49 

มะนัง 1636 718 43.89 1720 1562 90.81 1,838 1,079 58.71 

รวม 33,650 20,807 60.02 34,258 20,544 59.97 36,548 10,349 28.32 
 

แหลงขอมูล HDC ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 
 
ตารางท่ี  29   แสดงรอยละผลการคัดกรองพลัดตกหกลมป 2561-2563 

อําเภอ 
2561 2562 2563 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมือง 12021 6952 57.83 12176 6209 50.99 12,920 2,561 19.82 

ควนโดน 2901 1042 36.06 3004 1037 35.52 3,193 1,941 60.78 

ควนกาหลง 3611 1770 49.02 3700 2446 66.11 3,958 422 10.66 

ทาแพ 2815 2436 86.54 2918 2519 86.37 3,134 1,039 33.15 

ละงู 8248 3874 71.22 8264 5763 69.74 8,862 3,152 35.57 

ทุงหวา 2418 2027 83.83 2476 1935 78.15 2,643 926 35.04 

มะนัง 1636 720 44.01 1720 1561 90.76 1,838 1,076 58.54 

รวม 33,650 20,865 61.89 34,258 21,500 62.76 36,548 11,117 30.42 
 

แหลงขอมูล HDC ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 
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ตารางท่ี 30  แสดงรอยละของตําบลท่ีเขารวมโครงการระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว(Long  

 Term Care) ป 2562         

อําเภอ 
ป 2562 

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  พบวารอยละของตําบลเขารวมโครงการท่ีมีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะ

ยาว(Long Term Care) จังหวัดสตูล มี 36 ตําบล เขารวม 26 ตําบล คิดเปนรอยละ 72.22 อําเภอท่ีมีตําบล

เขารวมรอยเปอรเซ็นต ไดแก อําเภอมะนัง และอําเภอควนกาหลง และอําเภอทุงหวา รอยละ 80 สวนอําเภอ

ท่ีมีตําบลเขารวมนอยท่ีสุดไดอําเภอเมือง รอยละ 58.33         
 

การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน(ADL) ของผูสูงอายุ  

ตารางท่ี 31 ขอมูลประชากรผูสูงอายุท่ีผานการประเมิน/คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตร

 ประจําวัน   แยกรายอําเภอ ปงบประมาณ 2563   

อําเภอ 
ผูสูงอายุ กลุม1 กลุม2 กลุม3 

ท้ังหมด 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 วันท่ี 31 มค 63 
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 จากตารางท่ี 31  ผูสูงอายุท่ีผานการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร

ประจําวัน (ADL) จํานวนท้ังหมด 15,785 คน จากจํานวนผูสูงอายุท้ังหมด 36,535 คน (คัดกรองรอยละ 

43.21)   พบวา เปนกลุมท่ี 1       ( ชวยเหลือตัวเองไดและ/หรือ ชวยเหลือผูอ่ืน ชุมชน และสังคมได)(รอยละ 

42.07 )   มากท่ีสุด อําเภอควนโดน(รอยละ 78.13)  นอยท่ีสุด อําเภอควนกาหลง(รอยละ 27.94)  กลุมท่ี๒

(ชวยเหลือตัวเองและดูแลตนเองไดบาง)(รอยละ 0.91) มากทีสุดอําเภอมะนัง(รอยละ 2.50)  นอยท่ีสุดอําเภอ

เมือง(รอยละ0.32)    กลุมท่ี๓(ชวยเหลือตัวเองไมได) (รอยละ 0.22)   มากท่ีสุดอําเภอมะนัง(รอยละ 0.33)  

นอยท่ีสุดอําเภอควนโดน อําเภอเมือง อําเภอควนกาหลง และอําเภอทาแพ (รอยละ 0.00) 

 3.5 วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

 เปาหมายท่ีสําคัญในการดูแลผูสูงอายุ คือ ผูสูงอายุท่ีปราศจากโรค (Healthy Ageing) เขาถึง

บริการสงเสริมปองกัน การคัดกรอง การประเมินสุขภาพ เพ่ือแบงกลุมผูสูงอายุสําหรับการดูแลใหตรงตาม

สภาพปญหา ซ่ึงในไตรมาสแรก พบวาผลการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและภาวะพลัดตกหกลม รอยละ 28.32 

และ 30.42  ฉะนั้นจะตองเรงรัดการดําเนินการคัดกรองในไตรมาสตอไป 

 - Bright Spot ไดแก อําเภอควนโดน อําเภอมะนัง 

 - Blind  Spot ไดแก อําเภอเมือง อําเภอควนกาหลง 
 

4. สรุปผลลัพธตาม Small Success 

ระยะเวลา เปาหมาย ผลงาน 

3 เดือน -ประเมิน /คัดกรอง ผส. วางแผนบริการ         

-พัฒนาระบบการขอมูล/รายงาน 

-ประเมิน /คัดกรอง ผส. รอยละ 30.42 

-จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ในชมรม

ผูสูงอายุ 

6 เดือน -ประเมิน /คัดกรอง ผส. วางแผนบริการ         

-จัดบริการ ใหการดูแลตามสภาพปญหา 

-รายงาน  

 

9 เดือน -ประเมิน/คัดกรอง ผส.  วางแผนบริการ         

-จัดบริการ ใหการดูแลตามสภาพปญหา 

-รายงาน  

 

12 เดือน -จัดบริการ ใหการดูแลตามสภาพปญหา  
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คณะท่ี 1 การสงเสรมิสขุภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ   

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสขุ                                                    สํานักงานสาธารณสขุจังหวดัสตูล                

5.  สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ 

 ผูสูงอายุเปนกลุมท่ีมีความแตกตางจากกลุมอายุอ่ืน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและ

สรีรวิทยา ซ่ึงทําใหการเขาถึงบริการมีความยากลําบาก ประกอบกับบุคลากรผูรับผิดชอบมีภาระงานมากทํา

ใหการจัดบริการตางๆ ไดไมครอบคลุมครบถวน โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อม ซ่ึงตองวินิจฉัย และ

ดูแลรักษาท่ีเปนเฉพาะทาง 

6.ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 

ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ  

-แนวทางการดําเนินงานไมชัดเจน 

-แบบคัดกรอง /ประเมิน ผูสูงอายุ มีความละเอียดตองใช

เวลา และบคุลากรมาก 

-ผูสูงอายุท่ีคัดกรอง ประเมินแลวพบวาเสี่ยง ตองสงตอ 

เขารวมกับคลินิกอ่ืนๆ ทําใหไดรับบริการไมเหมาะสม 

-ขาดบุคลากรเฉพาะทางดานผูสูงอายุ 

-ควรมีการชี้แจงนโยบาย ใหชัดเจน 

-วางแผนพัฒนาระบบใหรองรับนโยบาย 

 

7.ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย 

 ควรกําหนดแนวทางปฏิบัติใหชัดเจน และวางระบบบริการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสอดคลอง

กับนโยบาย       
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 

   ลดแออัด ลดรอคอย  .  
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ : ลดแออัด ลดรอคอย 

 ตัวชี้วัด รอยละ 40 ของประชาชนในอําเภอท่ีเปนท่ีตั้งของ รพศ./รพท.  มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวหรือ

แพทยท่ีผานการอบรมและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลดวยหลักเวชศาสตรครอบครัว) 

 1.  เปดหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ของจังหวัดเพ่ือดูแลประชาชน 40 %

ของประชาชนในเขตท่ีรับผิดชอบ 

 2. พัฒนาศักยภาพแพทยอ่ืนตามประกาศใหแพทยอ่ืนสามารถ ดําเนินการในหนวยบริการปฐมภูมิตาม 

พรบ. 
 

2.  สถานการณ  

 ตามพระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนด กลไกการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิท่ี

มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ ดูแลประชาชนในสัดสวนท่ีเหมาะสม รวมท้ัง

กําหนดหลักเกณฑการดําเนินการเพ่ือใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพปฐมภูมิท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเปนธรรม 

มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน  

 “บริการสุขภาพปฐมภูมิ” หมายความวา บริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีมุงหมาย ดูแล 

สุขภาพของบุคคลในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในลักษณะองครวม ตั้งแตแรก ตอเนื่อง และผสมผสาน ครอบคลุมท้ังการ

สงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรคการรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ 

โดยหนวยบริการปฐมภูมิหรือเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิท่ีประกอบดวยแพทยเวชศาสตรครอบครัวและคณะ ผู

ใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมท้ังเชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชน และบริการทางการแพทยและสาธารณสุขระดับ

ทุติยภูมิและตติยภูมิ 

 “ระบบสุขภาพปฐมภูมิ” หมายความวา กลไกและกระบวนการในการประสานความรวมมือ เพ่ือ

จัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน รวมท้ังการสงตอผูรับบริการและการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยบริการท้ังระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

และตติยภูมิ 

 กระทรวงสาธารณสุข จึงไดมีการเปาหมายใหประชาชนทุกครัวเรือนมีหมอประจําตัว รวมใหการดูแล

ประชาชนในเขตรับผิดชอบตาม Catchment Area ดวยระบบการแพทยปฐมภูมิ ซ่ึงเปนการรวมกลุมของ

หนวยบริการปฐมภูมิใหเปนเครือขายสหวิชาชีพในการดูแลประชาชน จึงใหมีการจัดต้ังหนวยบริการปฐมภูมิ 

รับผิดชอบดูแลประชาชน ตามเปาหมาย 40% ไปทํางานปฐมภูมิ โดยใหรวมกับ คณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

(ทีมหมอครอบครัว) วิเคราะหกลุม ประชากรและวางแผนการดูแลสุขภาพประชาชนท่ีรับผิดชอบ (ทํางานได 

กอนโดยยงัไมตองอบรมระยะสั้น) 
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 จังหวัดสตูล จังหวัดสตูล มี 7 อําเภอ มีโรงพยาบาลท่ัวไป 1 แหง  โรงพยาบาลชุมชน 6 แหง มีหนวย 

บริการปฐมภูมิ จํานวน 3 ทีม และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ จํานวน 14 ทีม รวมท้ังสิ้น 17 ทีม ข้ึน

ทะเบียนป 59-62 กระจายอยูทุกอําเภอของจังหวัดสตูล ครอบคลุมประชากร 187,588 คน คิดเปนรอยละ 

59.78  

3. ขอมูลการวิเคราะห (ระบุรายการท่ีจําเปน สําหรับการติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 

 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

 ในเขตอําเภอเมืองเปนท่ีตั้งของโรงพยาบาลสตูล ซ่ึงเปนโรงพยาบาลท่ัวไป มีประชากรท้ังหมด 119,374 

คน มีการจัดทําแผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ระยะ 10 ป ท้ังหมด 10 

หนวยบริการ โดยแบงตามสภาพทางภูมิศาสตร และตามบริบทของพ้ืนท่ี ปจจุบันเปดใหบริการแลวจํานวน 3 

หนวยบริการ และมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวใหบริการท้ัง 3 หนวยบริการ ครอบคลุมประชากร 33,726 คน 

คิดเปนรอยละ 28.25  
 

ตารางท่ี 32  แสดงแผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ เพ่ือลดความแออัด  

 ลดการรอคอย เขตท่ีเปนท่ีตั้งของ รพศ./รพท. 
 

ลําดับท่ี ประเภท ช่ือหนวยบริการ 
จํานวน 

ประชากร(คน) 

ป พ.ศ. 

เปดใหบริการ 

1 หนวยบริการปฐมภูมิ ศูนยสุขภาพชุมชนพิมาน 10,461 2560 

2 หนวยบริการปฐมภูมิ ศูนยสุขภาพชุมชนศรีพิมาน 7,695 2560 

3 เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ รพ สต ฉลุง 15,570 2560 

4 เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ รพ สต บานควน2 13,687 2564 

5 เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.เจะบิลัง 12,245 2564 

6 เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ควนขัน 11,905 2565 

7 เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.คลองขุด สาขา 6,177 2565 

8 เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ตํามะลัง 12,129 2566 

9 เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.บานใหม 11,684 2567 

10 เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.คลองขุด 17,776 2567 
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 Functional based 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ตารางท่ี 33 แสดงหนวยบริการปฐมภูมิ ท่ีข้ึนทะเบียน และมีแพทยเวชศาสตรครอบครัว หรือแพทยท่ีผานการ 

 อบรมใหบริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลดวยหลักเวชศาสตรครอบครัว ตั้งแตป 2560 – 2562 เพ่ือลด 

 ความแออัด ลดการรอคอย ในเขตท่ีเปนท่ีตั้งของ รพศ./รพท. 

ช่ือหนวยบริการ 
จํานวน

ประชากร (คน) 

ป พ.ศ. 

เปดใหบริการ 
ช่ือแพทย / วุฒิ 

หมาย

เหตุ 

ศูนยสุขภาพชุมชนพิมาน 10,461 2560 นพ ธวัชชัย  โรจนศิริกูลกิจ  

ศูนยสุขภาพชุมชนศรีพิมาน 7,695 2560 พญ สุภาวรรณ  ตันติหาชัย  

รพ สต ฉลุง 15,570 2560 พญ ดาริน  ธนปญญาบูรณ  

รวมประชากรเขตเมือง  33,726   (28.25%) 
 

4. การดําเนินงาน / ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

 1. ไดมีการวางแผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ระยะ 10 ป 

ท้ังหมดมี 12 หนวยบริการ โดยแบงตามสภาพทางภูมิศาสตร และตามบริบทของพ้ืนท่ี  

 2. มีการวางแผนท่ีจะเปดสถาบันฯฝกอบรมแพทยเวชศาสตรครอบครัวเครือขายโรงพยาบาลสตูล  ซ่ึง

ขณะนี้อยูระหวางสงหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรครอบครัว เครือขายสถาบัน

ฝกอบรม โรงพยาบาลสตูล  ไปยังราชวิทยาลัยแพทยเวชเวชศาสตรครอบครัว แหงประเทศไทย 

 3. สนับสนุนใหแพทยอ่ืน สมัครเขารับการอบรม หลักสูตรเวชศาสตรครอบครัวระยะสั้น เพ่ือ

ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบในหนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ป 2563 สงแพทยเขา

อบรม จํานวน 2 คน 
 

5. สรุปประเด็นสําคัญ ท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จาก

การตรวจติดตาม 

 -. ความพรอมดานบุคลากร แพทยสมัครใจไปเรียน หรืออบรมระยะสั้นมีนอยมาก  
 

6. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 

ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

- ขาดแคลนแพทยเวชศาสตรครอบครัว (FM) 

หรือแพทยท่ีผานการอบรมดานเวชศาสตร

ครอบครัว (ระยะสั้น) 

- ผูบริหารสูงสุด สรางแรงจูงใจใหแพทยท่ัวไป อยากเรียน 

FM 

- พัฒนาทีมสหสาขาวิชาชีพใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย / ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 

 - เสนอเปนนโยบายโรงพยาบาล ในการสงแพทยไปอบรมเวชศาสตรครอบครัวระยะสั้นเพ่ิมเพ่ือให

ครอบคลุมประชากร รอยละ 40 
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 
   อําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ  .   

1.ประเด็นตรวจราชการ 

 รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

2.สถานการณ 

 จังหวัดสตูล ไดดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ในทุกอําเภอ 

จํานวน 7 อําเภอ ตามแนวทางการบูรณาการเปาหมาย ทิศทางและยุทธศาสตรรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยางเปนองครวม เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยมีพ้ืนท่ีเปนฐานและ

ประชาชนเปนศูนยกลาง มีความเปนเจาของและภาวะการนํารวมกัน โดยบูรณาการและประสานความรวมมือ

ในการนําไปสูการสรางเสริมใหบุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิต

ท่ีดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป 

3.ขอมูลการวิเคราะห                                                                                                                     

 ขอมูลผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)  ครบท้ัง 7 อําเภอ    ผลงาน

รอยละ 100 

 - ดําเนินการประชุมจัดทําแผนการดําเนินการและคัดเลือกประเด็นปญหาท่ีสําคัญตามบริบทพ้ืนท่ีท่ี

เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาดําเนินการพัฒนาหรือแกไขปญหาอยางนอย 2 ประเด็น ครบท้ัง 7 อําเภอ 

 - มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนินงาน พชอ.ระดับจังหวัดสตูล ณ หองประชุมแกวโกเมน 

รพ.สตูล เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2562 โดยมีการนําเสนอผลการดําเนินงานฯ ท้ัง7 อําเภอ มีทีม พชอ.ตนแบบละงู 

อําเภอละงู จังหวัดสตูลและตัวแทนเครือขาย พชอ. จากสวนนายดํา จังหวัดชุมพร รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ 

 - ป 2562 มีอําเภอมะนังเปนอําเภอตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเขตสุขภาพท่ี12  

 - มีแผนการเยี่ยมเสริมพลัง โดย ศสม.ยะลารวม สสจ.สตูล ในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 ณ ตําบลน้ํา

ผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล ในประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม(ขยะ) และวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ณ ตําบลทุงหวา 

อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล และ วันท่ี 29-30 พ.ค.2562 อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดย สสจ.สตูล  

 - มีการดําเนินการบริหารจัดการสรางกลไก และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการบูรณาการและมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนครบทุกอําเภอ  
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563  Functional based 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

 

 แสดงผลการดําเนินงาน (ขอมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ)  

 3.1 แสดงขอมูลเชิงปริมาณ 

ตารางท่ี  34   รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพป 2561-2562 

อําเภอ 
2561 2562 2563(ไตรมาสท่ี 1) 

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 วันท่ี 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

คัดเลือกประเด็นท่ีสําคัญ

ตามบริบทในพ้ืนท่ีท่ี

เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตมาดําเนินการพัฒนา

หรือแกไขปญหา อยางนอย 

2 ประเด็น 

- มีคณะทํางานวางแผน

กําหนดแนวทางในการ

ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามท่ีพ้ืนท่ี

กําหนด 

-มีการบริหารจัดการทรัพยากร

ของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของใน

การขับเคลื่อนประเด็นการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

-มีการเยี่ยมเสริมพลัง

และประเมินผลการ

ดําเนินการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ตาม

แนวทาง UCCARE โดย

ผูเยี่ยมระดับจังหวัดและ

เขต 

อําเภอมีการ

ดําเนินการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ผานเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

รอยละ 70 
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 (Small  Success)(ตอ) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

2.พ้ืนท่ีประเมินตนเอง 

พรอมรายงานผลการ

ประเมิน เพ่ือวางแผนพัฒนา

รวมกับจังหวัด 

   

 

 ผลการดําเนินงาน ป 2563 

 -  มีการดําเนินการประชุม ทบทวนประเด็นท่ีสําคัญตามบริบทพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต มาดําเนินการพัฒนาหรือแกไขปญหาอยางนอย 2 ประเด็น ทุกอําเภอ 

 -  พ้ืนท่ีมีการประเมินตนเองแนวทาง UCCARE  

 -  มีรายงานผลการประเมิน ตนเองแนวทาง UCCARE ครบท้ัง 7 อําเภอ ดังรายละเอียด 

ตารางท่ี 35  ผลการประเมินตนเอง UCCARE 

อําเภอ 
ผลการประชุม 

คณะกรรมการ/อนกุรรมการฯ 

ผลการประเมิน 

UCCARE 
ประเดน็ปญหา 

มีแผนการขับเคล่ือน 

ประเดน็ปญหา 

เมือง 1 4 1.รณรงคลด ละ เลิก บุหรี่     

2.อาหารปลอดภัย 

มี 

ควนโดน 3 4 1.สิ่งแวดลอม ขยะ โฟม  2.บุหรี ่ มี 

ควนกาหลง 1 5 1.อาหารปลอดภัย    

2.ครอบครัวอบอุนชุมชน นาอยู 

มี 

ทาแพ 2 4 1.ผูสูงอายุและผูปวยติดเตียง    

2.การจัดการขยะ 

มี 

ละงู 3 5 1.ไขเลือดออก     

2.อุบัติเหตุจราจร                               

3.โรคความดัน เบาหวาน   

4.คุมครองผูบริโภค 

มี 

ทุงหวา 1 5 1.ขยะและสิ่งแวดลอม  

2.อาหารปลอดภัย                 

3.สุขภาวะเด็กปฐมวัย 

มี 

มะนัง 1 4 1.อาหารปลอดภัย  

2.กลุมเปราะบาง  

3.สุนัขจรจัด 

มี 

57 



 

 

Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563  Functional based 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

 มาตรการแผนงาน ปงบประมาณ 2563 

 - กําหนดเปนตัวชี้วัด PA คปสอ. และใหมีนําเสนอผลการดําเนินงานใหผูบริหารรับทราบทุกเดือน และ

มีการติดตามนิเทศระดับ คปสอ.ปละ 2 ครั้ง 

 - ผูบริหารใหความสําคัญและมีนโยบายท่ีชัดเจน  โดยทานผูวาราชการมีนโยบายใหมีการนําเสนอผล

การดําเนินงานในการประชุมประจําเดือนหัวหนาสวนราชการ ทุกเดือน   

4.สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ   

 - 

5.ขอเสนอแนะ 

 ควรมีทีมเยี่ยมเสริมพลังและประเมินการดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทาง UCCARE โดย

ทีมประเมินตองมาจากระดับเขตหรือระดับประเทศ 

6.ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย - 

7.นวัตกรรมท่ีเปนแบบอยาง  - 
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

   การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ  . 
 

ตัวช้ีวัด  รอยละของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  

 ระดับ 5 ดาว รอยละ 75 

1.ประเด็นการตรวจราชการ   

 รอยละของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ 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 มาต้ังแต 2560 โดยมี

เปาหมาย รพ.สต.ท้ังหมด 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 รายละเอียดดังตารางท่ี 1.1 
 

ตารางท่ี 36 แสดงรอยละรพ.สต.ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จ.สตูล ตั้งแต ป พ.ศ.2560-2562 

หนวยงาน เปาหมาย(แหง) 

ผานเกณฑ 5 ดาว 

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  รายละเอียดดังตารางท่ี 1.2 
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

ตารางท่ี 37 แสดงจํานวน รพ.สต.ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จ.สตูล ในป 2562 

หนวยงาน 
จํานวน 

ท้ังหมด 

ผาน 5 ดาว ผาน 4 ดาว ผาน 3 ดาว 

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 

ตารางท่ี 38 ขอมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะหตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 

1.หัวขอ ขอมูลเชิงคุณภาพ 

1.ระบบบริการ  

 (Service delivery) 

รพ.สต.ท้ัง 55 แหง จัดระบบการใหบริการหลักครบท้ัง 5 คลินิก 

ครอบคลุมกลุมเปาหมาย 5 กลุมวัย ประกอบดวย คลินิก ANC WCC 

ER OPD NCD และจัดคลินิกบริการแพทยแผนไทย ทันตกรรม ใน รพ.

สต.ขนาดใหญ และขนาดกลางบาง รพ.สต. 

2.กําลังคนดานสุขภาพ    (Health 

workforce) 

อัตราเฉลี่ยมีบุคลากรใน รพ.สต. จํานวน 3-7 คน ข้ันต่ํา 3 คน สูงสุด 

10 คน มีพยาบาลวิชาชีพ และจนท.บันทึกขอมูล ครบทุก รพ.สต. ขาด

แคลนบุคลากรสาขาแพทยแผนไทย และทันตาภิบาล 

3.ระบบขอมูลขาวสาร/ระบบ

สารสนเทศดานสุขภาพ (Health 

information system)  

ทุกรพ.สต.ใชระบบโปรแกรม JHCIS บันทึกขอมูลระบบสารสนเทศ

ดานสุขภาพ มีเครือขายอินเตอรครอบคลุมทุกแหง สวนใหญมีเครื่อง

คอมพิวเตอรใชในการทํางานเพียงพอ 

4 เทคโนโลยีทางการแพทย / การ

เขาถึงยาและเวชภัณฑท่ีจําเปน 

(Access to essential medicine) 

มีเครื่องมือ และอุปกรณระบบสนับสนุนทางหองปฏิบัติการ ยาและ

เวชภัณฑ ท่ีจําเปนเพียงพอ สวนใหญมีหองจัดเก็บท่ีผานเกณฑ

มาตรฐาน มีเครื่องมือทันตกรรมใหบริการในคลีนิก รพ.สต.ขนาดใหญ 

5 คาใชจายดานสุขภาพ/ กลไกการ

คลังดานสุขภาพ (Financing) 

สถานะทางการเงินการคลังของ รพ.สต.ไดรับงบจัดสรรจาก รพ.แม

ข ายส วน ใหญ มี เ งินบํ า รุ ง เ พีย งพอในการบริหารจัดการ  ค า

สาธารณูปโภค คาเวรจนท.  มีการวางแผนการใชงบประมาณ และขอ

งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาสุขภาพของ

พ้ืนท่ีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. 

6 ภาวะผูนํา ธรรมมาภิบาล  

(Leadership) 

รพ.สต.ทุกแหงมีการจัดทําแผนปฏิบัติการสอดคลองกับแผนการ

ดําเนินงานประจําป ของ คปสอ. มีการดําเนินงานแกไขปญหา จัด

คลีนิกการใหบริการโดยใหความสําคัญกับประชากรในพ้ืนท่ีเปนหลัก 

 

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 Functional based 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 ตารางท่ี 39 ขอมูลเชิงปริมาณ รอยละของ รพ.สต.ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว   

ตัวช้ีวัด เกณฑ อําเภอ 
ปงบประมาณ 2563 

เปาหมาย ผลงานสะสม รอยละ 

-รอยละของ รพ.สต.ท่ี

ผานเกณฑการพัฒนา

คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

ระดับ 5 ดาว  

            

รอยละ 75 (สะสม) 

 

เมืองสตูล 18 8 44.45 

ละงู 10 10 100 

ควนกาหลง 7 7 100 

ทุงหวา 7 7 100 

ทาแพ 5 5 100 

ควนโดน 4 4 100 

มะนัง 4 4 100 

รวม 55 45 81.82 

ขอมูล ณ วันท่ี 1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63 

 จังหวัดสตูลมีเปาหมาย รพ.สต.ท้ังหมด 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 โดยมีอําเภอท่ีผานการพัฒนา

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 ท้ังนี้ รพ.สต.ในพ้ืนท่ีเขตอําเภอเมืองสตูลไมผานเกณฑ

การพัฒนาฯ อีกจํานวน 10 แหง เนื่องจากสวนใหญเปน รพ.สต.ตั้งอยูในพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีเกาะ) จํานวน 6 แหง 

การเดินทางไป-กลับ ตองใชเรือหางยาวโดยสารขามฟาก หรือเรือเฟอรี่/สปดโบท (รพ.สต.เกาะหลีเปะ) ระหวาง

พ้ืนท่ีบนบกกับทะเล ในจํานวน 6 แหง อยูระหวางการกอสราง  รพ.สต.หลังใหมทดแทนอาคารหลังเดิม 2 แหง 

คือ รพ.สต.ปูยู และรพ.สต.ตันหยงกลิง ซ่ึงยายท่ีทําการมาใหบริการอยูในอาคารชั่วคราว ทําใหไมเอ้ือตอการ

ใหบริการตามเกณฑมาตรฐานมากนัก  

 ในปงบประมาณ 2563 จังหวัดสตูล มีเปาหมายการดําเนินงานใหผานตัวชี้วัด พัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลใหผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว ใหครบ  

รอยละ 100 โดยมีแผนการออกประเมิน รพ.สต.ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง 10 แหง และ REACCREDITATION  

อําเภอมะนัง รพ.สต.1 แหง (สอน.) ขณะนี้อยูระหวางการออกตรวจประเมิน และรวบรวมผลการประเมิน ซ่ึงจะ

ดําเนินการแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2563 รายละเอียดดังตารางท่ี 2.1 และตารางท่ี 2.2   ตามลําดับ 
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 Functional based 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

ตารางท่ี 40 แสดงรอยละผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับ คปสอ. แปลผลระดับการผานเกณฑ  

                ตามระดับ 5 ดาว ป 2562 (แยกรายแตละอําเภอ) ดังนี้  

อําเภอ ท้ังหมด 

รพ.สต. ผาน 5 ดาว 

เปาหมาย รอยละ 
เปาหมายประเมิน (แหง) 

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 1  (REACCREDITATION สอน.) 

รวม 55 45 81.82 11 

 (ขอมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2562) 
 

ตารางท่ี 41 แผนการออกประเมิน รพ.สต.ติดดาว ประจําป 2563 
 

วันท่ี รพ.สต. อําเภอ 
ทีม

ประเมิน 
หมายเหตุ 

13 มค.63 รพ.สต.คลองขุด (สาขา) อ.เมือง (ทีม A)  

16 มค.63 รพ.สต.ตันหยงโป อ.เมือง (ทีม B)  

17 มค.63 รพ.สต.คลองขุด อ.เมือง (ทีม B)  

20 มค.63 รพ.สต.ตํามะลัง อ.เมือง (ทีม A)  

21 มค.63 รพ.สต.เกาะยาว อ.เมือง (ทีม A)  

21 มค.63 รพ.สต.ปาเตะ อ.เมือง (ทีม B)  

22-23 มค.63 รพ.สต.เกาะหลีเปะ อ.เมือง (ทีม A)  

28 มค.63 รพ.สต.เกาะสาหราย อ.เมือง (ทีม A)  

28 มค.63 รพ.สต.ตันหยงกลิง อ.เมือง (ทีม B)  

29 มค.63 รพ.สต.ปูย ู อ.เมือง (ทีม B)  

30 มค.63 รพ.สต.ปาเตะ อ.เมือง (ทีม B)  

11 กพ.63 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ (สอน.) อ.มะนัง (ทีม A) REACCRDITATION 
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

3.ปญหาอุปสรรค5.ปญหาอุปสรรค /ขอเสนอแนะ 

 ในปงบประมาณ 2562 เนื่องจากมีขอจํากัดดานงบประมาณ ทําใหการดําเนินงานการพัฒนาเกณฑ

คุณภาพ รพ.สต. ไมเปนไปตามแผนท่ีวางไวตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

4.สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก

การตรวจติดตาม 

 4.1  ประเด็น รพ.สต.ตั้งอยูในพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีเกาะ) 

 4.2  ขอจํากัดดานงบประมาณ และความลาชา 

 4.3  ขาดแคลนบุคลากรสาขาทันตภิบาล/แพทยแผนไทยท่ีปฏิบัติงานใน รพ.สต. 
 

5.ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ

ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะ 

ท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

ส่ิงท่ีผูตรวจราชการรับไป 

ประสานหรือดําเนินการตอ 

ประเด็น รพ.สต.ตั้งอยูในพ้ืนท่ีพิเศษ 

(พ้ืนท่ีเกาะ) 

ควรมีการปรับเกณฑการ

ประเมินการพัฒนาคุณภาพ รพ.

สต.ติดดาวในพ้ืนท่ีพิเศษ (เกาะ) 

ตามบริบทของพ้ืนท่ี 

 

ขอจํากัดดานงบประมาณและความ

ลาชา 

ควรมีการจัดสรรงบประมาณ

การดําเนินงานจากระดับเขต/

สวนกลาง 

 

ขาดแคลนบุคลากรสาขาทันตภิบาล/

แพทยแผนไทยท่ีปฏิบัติงานใน รพ.สต. 

ควรมีการผลิตบุคลากรสาขา

ทันตภิบาล/แพทยแผนไทย

เพ่ิมเติม 
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Function based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

  อสม. หมอประจําบาน . 

 ตัวช้ีวัด.18) รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบาน มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี (รอยละ 70)  

1. สถานการณ  

 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายดานสาธารณสุขในการพัฒนาและยกระดับความรูอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) ใหเปนหมอประจําบาน ควบคูกับการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย พรอมท้ัง

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผานการพัฒนาระบบการแพทยทางไกลควบคูไปกับการ

เพ่ิมบทบาทของ อสม. เพ่ือลดโรคและปญหาสุขภาพ สงเสริมใหประชาชนพ่ึงตนเองได และสามารถลดความ

แออัดของโรงพยาบาล ลดการพ่ึงพาโรงพยาบาลไดจังหวัดสตูลมีอสม.ท้ังหมด 5,085 คนมีประธานหมูบาน

จํานวน 297 คน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการโดยงานสุขภาพ

ภาคประชาชน จึงไดจัดทําแผนการการยกระดับ อสม. เปน อสม. หมอประจําบาน ตามหลักสูตรของกรม

สนับสนุนท่ีกําหนด จํานวน 6 วิชา ระยะเวลา18 ชั่วโมง เปนเวลา3วัน โดยเบงเปนจํานวน 4 รุน 

2. วิเคราะห (ระบุรายการท่ีจําเปน สําหรับการติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 

 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

 1. มีหลักสูตรการพัฒนา อสม. หมอประจําบาน 

  1) มีการนําหลักสูตร อสม.หมอประจําบานจากสวนกลางมาจัดทําแผนการอบรมและประเมินผล 

ในระดับจังหวัดและ กําหนดวันจัดอบรบใน 7 อําเภอจํานวน 4รุน ๆละ3 วันและ จัดทําชองทางเขาถึงสือและ

คูมือ อสม.หมอประจําบาน เพ่ือทบทวนองคความรูใหแกทีมพ่ีเลี้ยงและ อสม.หมอประจําบานจังหวัดสตูล ทาง

http://ssj.stno.moph.go.th/wordpress/?page_id=138 

   2) จัดทําแบบประเมินกอนการอบรมผาน ทางGoogle from .https://docs.google.com 

/forms/d/1lxmJoIlGb2mTQsGX6tCtALKTFDf23aQV1JyUR2JJ_-8/edit 

  3) จัดทําแบบประเมินกอนการอบรมผาน ทางGoogle from .https://docs.google.com 

/forms/d/1Ghw5w15oak5qKwDRrTkRSebw21vzKvT61SaYB-5yuuA/edit 

 2.  มีการชี้แจงแนวทางสูการปฏิบัติ 

  มีการแจงแนวทางการดําเนินกิจกรรม อสม หมอประจําบาน ใหกับระดับอําเภอ โดยทําหนังสือ

แจงพ้ืนท่ี 

  1) บันทึกขอความท่ีสต 0032/ว.1518 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจงแนวทางการ

ดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและงานสุขศึกษาจังหวัดสตูลปงบประมาณ 2563  

  2)บันทึกขอความท่ีสต 0032/ว.1519 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่องแจงแผนการอบรม.

หมอประจําบาน จังหวัดสตูลปงบประมาณ 2562 

  3) บันทึกขอความท่ีสต 0032/ว.1566 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 เรื่องขอเชิญเขาอบรมกิจกรรม

โครงการยกระดบั อสม.หมอประจาํบาน 
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ตารางท่ี 42  ผลการพัฒนา อสม. หมอประจําบาน 

รุนท่ี จัดอบรม อําเภอ จํานวน (คน) สถานท่ี 

1 11-13 ธ.ค.62 มะนัง 

ควนกาหลง 

19 

32 

หองประชุมโรงพยาบาล 

ควนกาหลง 

2 17-19 ธ.ค. 62 ทาแพ 

ควนโดน 

31 

39 

หองประชุมนครี สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสตูล 

3 8-10 ม.ค. 63 

  

ละงู 

ทุงหวา 

60 

35 

หองประชุมพฤษชาติ  

โรงพยาบาลละงู 

หองประชุมสํานักงาน 

สาธารณสุขอําเภอทุงหวา 

4 14 -16 ม.ค.63 เมือง 81 หองประชุมนครี  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 

แสดงผลการดําเนินงาน (ขอมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ) 

ตารางท่ี  43 รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบาน 

ลํา 

ดับ 

รายการ/

ตัวช้ีวัด 

Base 

Line 
2563 

ขอมูล 

ไตรมาสท่ี 

1 

อําเภอ 

รว
มข

อมู
ลป

จจ
ุบัน

 
2561 2562 

เมื
อง

 

ละ
งู 

คว
นก

าห
ลง

 

ทา
แพ

 

ทุง
หว

า 

คว
นโ

ดน
 

มะ
นัง

 

1 18) รอยละของ

ผูปวย

กลุมเปาหมายท่ี

ไดรับการดูแล

จาก อสม. หมอ

ประจาํบาน มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

(รอยละ 70) 

(อบรม อสม. 

หมอประจํา

บาน จํานวน) 

297 297 เปาหมาย 297 81 60 32 31 35 39 19 297 

  ผลงาน 123 0 0 32 31 0 41 19 123 

  รอยละ/

อัตรา 

41.41 0 0 100 100 0 100 100 41.41 
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   3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในการขับเคล่ือน/ทรัพยากร 4 M) 
  

 ผลลัพธท่ีตองการ (Small Success) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. มีการชี้แจงแนวทางสู 

   การปฏิบัต ิ

2. อบรม อสม. หมอ

ประจาํบาน จํานวน 

40,000 คน  

1. อบรม อสม. หมอประจํา

บาน 80,000 คน (สะสม) 

2. เพ่ิมพูนทักษะ อสม. 

หมอประจําบาน 10,000 

คน 

อสม. หมอประจําบาน  

มีศักยภาพ อยางนอย 

รอยละ 70  

ผูปวยกลุมเปาหมายท่ี

ไดรับการดูแลจาก อสม. 

ห ม อ ป ร ะ จํ า บ า น มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี อยาง

นอยรอยละ 70 

ผลงาน 

1.มีการชี้แจงการอบรม

ผานทางหนังสือราชการ 

2.อบรม อสม. หมอ

ประจาํบาน จํานวน 123 

คน 

1. อบรม อสม. หมอประจํา

บาน 313 คน (297มบ.16 

ชุมชน) 

** ผลงานรอบ 8 เดือน  

 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

(Key Risk Area/Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จากการติดตาม 

 1.  พ้ืนฐานองคความรูเดิมและการนําไปปฏิบัติงานจริงของอสม.มีความแตกตางกัน 

 2.  การใหความสําคัญกับการอบรมและนําไปปฏิบัติใชจริงของอสม. 

5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 

ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ 

ความเพียงพอของงบประมาณท่ีไดรับกับเปาหมาย

จริงท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหเกิดความครอบคลุมท้ัง

พ้ืนท่ี 

ควรนับจํานวนประธานชุมชนท่ีตองดําเนินงานจริง

ในพ้ืนท่ีเปนเปาหมายในการดําเนินการดวย 

 

6. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย 

 1. ควรนับจํานวนประธานชุมชนท่ีตองดําเนินงานจริงในพ้ืนท่ีเปนเปาหมายในการดําเนินการดวย 

 2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการชี้แจงแนวทางและหลักสูตรใหเจาหนาท่ีระดับ รพ.สต.ทราบ

เพ่ือติดตามการดําเนินงานภายหลังการอบรมไดอยางถูกตอง 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

 - 
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  การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence  . 
 

 การพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล ((Service Plan : RDU) 

 การพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล (Rational Drug Use : RDU) 

1. สถานการณ 

 ผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) ปงบประมาณ 2563 

ไตรมาสท่ี 1 พบวาโรงพยาบาล/เครือขายบริการ รอยละ 100 (7 เครือขาย) ผานเกณฑการประเมินโรงพยาบาล

สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลข้ันท่ี 1 สวนข้ัน 2 และข้ัน 3 มีโรงพยาบาล/เครือขายบรกิารผานเกณฑรอยละ 

14.29 (1 เครือขาย คือ คปสอ.ควนโดน) ซ่ึงไมผาน Small Success ของไตรมาสท่ี 1  (RDU ข้ันท่ี 2 ≥ รอยละ 

45  RDU ข้ันท่ี 3 ≥ รอยละ 15) ท่ีกระทรวงกําหนด  

 ถึงแมวาจังหวัดสตูลจะผานเกณฑการประเมินตัวชี้วัดโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล ใน

ภาพรวมก็ตาม แตพบวายังคงมีปญหา ตัวชี้วัดการใชยาปฏิชีวนะ คือ ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล 4 ตัวชี้วัด ใน

ท้ังหมด 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

โดยรวมท้ังจังหวัด รอยละ 88.14 ของหนวยบริการปฐมภูมิ ผานเกณฑใชยาปฏิชีวนะท้ังโรค RI และ AD และเม่ือ

พิจาณาเปนรายคปสอ. มีเพียง คปสอ.ทุงหวา แหงเดียวเทานั้นท่ีไมผาน รอยละ 80 
 

ตารางท่ี 44 หนวยบริการปฐมภูมิ ผานเกณฑใชยาปฏิชีวนะท้ังโรค RI และ AD 

รายการ ไตรมาสท่ี 1 

 เครือขายบริการผานเกณฑ  

 -ข้ันท่ี 1 7 แหง (รอยละ 100) 

 -ข้ันท่ี 2 1 แหง (รอยละ 14.29) 

 -ข้ันท่ี 3 1 แหง (รอยละ 14.29) 

 รพ.สต ผานเกณฑผานเกณฑใชยาปฏิชวีนะท้ังโรค RI และ AD 52/59 แหง(รอยละ 88.14) 

 ตัวช้ีวัดระดับโรงพยาบาลท่ีไมผาน RDUข้ัน2  

 -การใชยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ รอยละ 85.74 

 -การใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน รอยละ 14.29 

 -การใชยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกําหนดทางชองคลอด รอยละ 14.29 

 -การใชยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน รอยละ 42.86 
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รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 Functional based 

การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence 

ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุงเนน :  การพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล  

 1.1 โรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล 

 1.2 รพ.สต. สงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบ 

ตารางท่ี 45  การพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล 

เปาหมาย มาตรการดําเนินการ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธท่ีตองการ 

1. โรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล 

RDU 1  ข้ันท่ี 1 

และ 2 

 

ดําเนินกิจกรรมตาม

กุญแจ PLEASE 

1.  ติดตามกิจกรรม ข้ันท่ี 1 

- สงเสริมการใชยาในบัญชียา

 หลักแหงชาติ 

- PTC เขมแข็ง 

- ฉลากยามาตรฐาน 

- ตัดยาท่ีไมเหมาะสมออกจาก

 บัญชียาโรงพยาบาล 

- สงเสริมจริยธรรมฯ 

2. ติดตามกิจกรรม ข้ันท่ี 2 

- ลดการใชยาปฏิชีวนะโดยไม

 จําเปนใน 4 กลุมโรค 

- ดูแลการใชยาในผูปวยกลุม

 เสี่ยง ไดแก สตรีตั้งครรภ 

 ผูสูงอายุ ผูปวยโรคไต 

RDU ข้ันท่ี 1 ≥100% 

RDU ข้ันท่ี 2 ≥ 60 % 

2. รพ.สต. สงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบ 

RDU 2 ข้ันท่ี 1 

และ 2 

ลดการใชยาปฏิชีวนะใน 

2 กลุมโรค ไดแก RI และ 

AD 

ติดตามรอยละของ รพ.สต. ใน 

CUP ท่ีใชยาปฏิชีวนะผานเกณฑ

ท้ัง RI และ AD 

 

 

 Small Success  

การพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล (Rational Drug Use : RDU) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ข้ันท่ี 1 ≥ รอยละ 100 

ข้ันท่ี 2 ≥ รอยละ 44 

ข้ันท่ี 3 ≥ รอยละ 15 

ข้ันท่ี 1 ≥ รอยละ 100 

ข้ันท่ี 2 ≥ รอยละ 46 

ข้ันท่ี 3 ≥ รอยละ 15 

ข้ันท่ี 1 ≥ รอยละ 100 

ข้ันท่ี 2 ≥ รอยละ 48 

ข้ันท่ี 3 ≥ รอยละ 20 

ข้ันท่ี 1≥ รอยละ 100 

ข้ันท่ี 2 ≥รอยละ 50 

ข้ันท่ี 3 ≥ รอยละ 20 
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ตารางท่ี 46  รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2562)  

ลําดับ ตัวช้ีวัด รายการขอมูล 

ภาพรวมจังหวัด 

(ขอมูล ณ วันท่ี

รับตรวจ) 

รอบ 1 

ขอมูล1ต.ค.62

ถึง 31ธ.ค.62 

1 รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยา

อยางสมเหตุผล  

(โรงพยาบาลผานเง่ือนไขตาม 

RDU1 และ รพ.สต.ผานเง่ือนไข

ตามRDU2) 

เกณฑตัวช้ีวัด:  

1. RDU ข้ันท่ี 1 ไมนอยกวารอยละ 

100 ของรพ.ท้ังหมด 

2. RDU ข้ันท่ี 2 ไมนอยกวารอยละ 

45 ของรพ.ท้ังหมด 

เปาหมาย 

(จํานวน รพ.ท้ังหมด) 

  

7 

ผลงาน 

1. จํานวน รพ. ผาน RDU ข้ันท่ี 1 
 

 

7 

 RDU ข้ันท่ี 1 รอยละ  100 

2. จํานวน รพ.ผาน RDU ข้ันท่ี 2  1 

 RDU ข้ันท่ี 2 รอยละ  14.29 

3. จํานวน รพ.ผาน RDU ข้ันท่ี 3  1 

 RDU ข้ันท่ี 3 รอยละ 
 

14.29 

*หมายเหตุ : รอยละ RDU ข้ันท่ี 1 คํานวณจาก จํานวน รพ. ท่ีผานข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2 รวมกัน เชน จังหวัด ก.  

 มีจํานวน รพ.ท้ังหมด 10 แหง ผานเง่ือนไขเฉพาะข้ัน 1 จํานวน 6 แหง และผานเง่ือนไขข้ันท่ี 2  

 จํานวน 2 แหง ดังนั้น รอยละของ RDU ข้ันท่ี 1 = (6+2) x 100 /10 = 80% 
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ตารางท่ี  47 ผลการดําเนินงาน RDU ข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 3 จําแนกตามโรงพยาบาล 

รายช่ือ

รพ. 

ระดับ 

A  

S 

M1 

M2 

F1 

F2 

F3 

RDU 1(ข้ันท่ี1) RDU1 (ขั้นที่ 2) RDU 2 

สรุปผลการประเมิน 

RDU 

1)  รอยละการ

ส่ังใชยาใน

บัญชียาหลัก

แหงชาติ 

2)  การ

ดําเนินงาน

ของPTC ใน

การชี้นํา

สงเสริม RDU 

3)  

รายการยา

ที่ควรตัด

ออก 8 

รายการซ่ึง

ยังคงมีอยู

ในบัญชี

รพ. 

4)  การ

จัดทํา 

ฉลาก

มาตรฐาน 

 

 

5) การ

สงเสริม

จริยธรรมใน

การจัดซ้ือยา

และสงเสริม

การขายยา 

รอยละการใชยาปฏิชีวนะใน

กลุมโรค 

5) รอยละ

การใช

Gliben 

clamideใน 

DM สูงอายุ/

ไตระดับ3 

6) รอยละ

การใช 

NSAIDs ใน

ผูปวยไต 

ระดับ 3 

7.) จํานวน

สตรีต้ังครรภ

ที่ใชยา 

Warfarin, 

Statin, 

Ergots 

6) รอยละของ รพ.สต. ใน

เครือขายระดับอาํเภอที่

ผานเกณฑใชยาปฏิชวีนะ

ทั้งโรค RI และ AD 

 

1)  

RI 

2)  

AD 

3)  

FT

W 

4) 

APL 

  
รอยละ 

.......... 
ระดับ ..... 

จํานวน ....

รายการ 
ระดับ ..... ระดับ ..... 

รอยละ 

.......... 

รอยละ 

................ 

รอยละ  

........... 

รอยละ  

........... 
รอยละ ....... 

รอยละ 

.......... 
.....ราย ผาน ทั้งหมด รอยละ ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 

ควนกาหลง F2 96.20 3 0 5 3 13.97 23.43 45.87 0 0 0 0 7 7 100  X X 

ควนโดน* F2 97.79 3 0 5 3 17.78 18.04 37.71 0 0 0 0 4 4 100    
ทาแพ F2 92.70 3 0 5 3 19.16 17.04 52.95 0 0 0 0 6 6 100  X X 

ทุงหวา F2 95.08 3 0 5 4 20.00 16.91 65.17 6.67 0 0 0 5 7 71.43  X X 

มะนัง F3 95.13 3 0 5 3 16.67 27.92 50.53 0 0 0 0 4 4 100  X X 

ละงู F1 96.60 3 0 5 3 16.62 18.18 59.60 0 0 0 0 10 11 90.91  X X 

สตูล S 91.94 4 0 5 3 37.83 36.74 46.18 17.57 0 1.33 0 16 20 80  X X 

 

 

 

 

กลุมพั
ฒ

นายุทธศาสตรสาธารณ
สุข                                                    

สํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล                
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ตารางท่ี  48 รอยละของโรงพยาบาลท่ีเปนรพ.สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในจังหวัด    

เกณฑเปาหมาย 

รพ.ระดับ 

A ≥ 75 % 

S ≥ 80% 

M1-M2 ≥ 

85% 

F1-F3 ≥ 

90% 

ระดับ 3 ≤ 1 รายการ ระดับ 3 ระดับ 3 
รพท≤ รอยละ 30 

รพช≤ รอยละ 20 

≤ รอยละ 

20. 

 

ขั้น 2  

 รอยละ ≤ 50

ขั้น 3 

 รอยละ ≤ 40 

ขั้น 2 

≤ รอยละ 15 

ขั้น 3 

 รอยละ ≤ 10 

≤ รอยละ 

5 

≤ รอยละ 

10 
0 ราย 

ขั้น 1 

 ≥ รอยละ 40 

ขั้น 2  

≥ รอยละ 60 

 = ผาน 

X = ไมผาน 

สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

 

1)  A = จํานวน รพ.ท่ีผาน ข้ันท่ี 1 ภาพรวมจังหวัด จํานวน 7 แหง 

                                       ข้ันท่ี 2   ภาพรวมจังหวัด   จํานวน 1 แหง  

                                       ข้ันท่ี 3   ภาพรวมจังหวัด   จํานวน  1 แหง 
2)  B = จํานวน รพ. ท้ังหมดในจังหวัด     จํานวน  7 แหง 

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

      ข้ันท่ี 1  คิดเปนรอยละ 100.00  
      ข้ันท่ี 2 คิดเปนรอยละ 14.29  

      ข้ันท่ี 2  คิดเปนรอยละ 14.29  

(*รพ.ทุกแหงใชขอมูลจาก HDC ยกเวน รพช.ควนโดน ท่ีใชขอมูล

จาก self query report) 

 

 

Functional based 
รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2563 

การพ
ัฒ

นาระบบบริการ Service Excellence 

กลุมพั
ฒ

นายุทธศาสตรสาธารณ
สุข                                                    

สํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล                
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กระบวนการดําเนินงานในไตรมาส 1 คือ 

 ปงบประมาณ 2563 จังหวัดสตูล มีการดําเนินงาน RDU ระดับจังหวัด โดยจัดกิจกรรมประชุม

คณะกรรมการและคณะทํางานโรงพยาบาลใชยาอยางสมเหตุผล ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการคืนขอมูลใหพ้ืนท่ี

ทราบทุกเดือนโดยการนําเสนอในท่ีประชุมกวป.ประจําเดือนทุกเดือน โดยนําเสนอเปรียบเทียบขอมูลท้ังจาก 

HDC และจากการดึงผานโปรแกรม 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห

จากการตรวจติดตาม 

 ความเขมแข็งและศักยภาพของ PTC แตละแหงในการขับเคลื่อนRDU : การกําหนดและประกาศ

นโยบายการใชยาอยางสมเหตุผล ใหรับรูท่ัวท้ังองคกรและท้ังเครือขายบริการทุกระดับ ตลอดจนการมี

มาตรการและกิจกรรมสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอความตระหนักรูของ

บุคลากรทางการแพทยและสหวิชาชีพในการสั่งใชยา ซ่ึงหากไมมีการคืนขอมูลจะทําใหไมทราบสถานการณการ

ใชยาและแนวโนมตัวชี้วัดการใชยาสมเหตุผลความตระหนักรูในการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลของผูปวย

และประชาชน 
 

5. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 

ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะ 

ท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

ส่ิงท่ีผูตรวจราชการ 

รับไปประสานหรือ

ดําเนินการตอ 

1. ขอมูลตัวชี้วัดของโรงพยาบาลใน

HDC ไมตรงกับโปรแกรมท่ีใชในการ

ดึงขอมูลของโรงพยาบาล  

1. พัฒนาโปรแกรมกลางเปนหนึ่งเดียว

ใหสามารถดึงขอมูลท่ีสมบูรณ 

 

2. การขาดความตระหนักรู ของ

ประชาชนตอการใชยาอย า งสม

เหตุผลหรือการตระหนักรูตอการ

ดูแลตนเองเม่ือยามเจ็บปวย 

2. การผลิตและนําเสนอสื่อการใชยา

อยางสมเหตุผลหรือการดูแลตนเองเม่ือ

เจ็บปวยเปนภาพรวมในระดับประเทศ 

ในหวงเวลา และสื่อท่ีเหมาะสม เขาถึง

ประชาชนไดงายและนําเสนอบอยๆ 

ซํ้าๆ เชน สื่อทางโทรทัศน 
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6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

  สวนกลางควรมี การรณรงคสรางความตระหนักเรื่องเชื้อดื้อยาและการใชยาสมเหตุผล แกผูสั่งจาย

และประชาชน อยางตอเนื่องและใหเห็นถึงผลกระทบอยางจริงจัง 
 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

 

   การปองกันและควบคุมการการดื้อยาตานจุลชีพ (Antimicrobial Resistances : AMR)  . 
 

สถานการณ 

 จังหวัดสตูลมีเพียงโรงพยาบาลสตูลเทานั้นท่ีตองดําเนินงานดาน การปองกันและควบคุมการการด้ือ

ยาตานจุลชีพ (Antimicrobial Resistances : AMR) ไดมีการจัดการวางแผน วางระบบตางๆตามกิจกรรมหลัก

ท้ัง 5 ขอในแตละวิชาชีพทําใหผลการประเมิน ผานระดับ intermediate ดวย 329 คะแนน และมีอัตราการติด

เชื้อในกระแสเลือดลดลงรอยละ23.05 (ซ่ึงเกณฑกําหนดควรลดลงมากกวาหรือเทากับรอยละ7.5) กลาวคือ

อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดชวงเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2561 เทากับรอยละ34.95 และชวงเดือน

มกราคม ถึง ธันวาคม 2562 เทากับรอยละ26.89 ดังตารางสรุป  

 มูลคายากลุมยาปฏิชีวนะพึงสงวนกับเชื้อดื้อยา ในโรงพยาบาลสตูล มีแนวโนมลดลงอยางเห็นไดชัด 

ควบคูกับ DDD และความสอดคลองของยา DUE มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามกราฟ ซ่ึงกระบงนการพัฒนาใน 5 

กิจกรรมหลัก ไดชวยใหปญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาลภาพรวมลดลง รายจายคายาปฏิชีวนะท่ีไมจําเปนมี

แนวโนมลดลง อัตราเชื้อดื้อยาภาพรวมทุก specimen ลดลง ยกเวน Pseudomonas aeruginosa แตอัตรา

เชื้อดื้อยาทุก specimen ท่ีคอนขางสูง ไดแก Acinetobacter baumanii  สวนเชื้อกลุม CRE คอนขางทรงตัว

และอยูในอัตราไมสูงมากนัก สําหรับการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด เชื้อ Escherichia coli และ Klebsiella 

pneumoniae ยังคงเปนปญหาสําคัญเหมือนภาพรวมประเทศ 

 ท้ังนี้ไดมีการปรับปรุง lab alert ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน หลังจากไดเครื่อง Sensititre® นอกจาก

การรายงานผลเพาะเชื้อทันทีตามปกติแลว ยังมีการรายงาน MIC ควบคูไปดวยเพ่ือเปนขอมูลใหสหวิชาชีพ

ประกอบการดูแลรักษาผูปวย มาตรการทาง IC ท่ีมีการเนนย้ําและความถ่ีท่ีสมํ่าเสมอแลว ยังไดมีการปรับ

เกณฑการสั่งใชยา DUE ใหเขมขนมากข้ึน โดยมียา 5 รายการท่ีตองไดรับการสั่งจากแพทยเฉพาะทางเทานั้น 

จึงจะอนุมัติใหจายยายาได ดังตาราง สําหรับแนวทาง/มาตรการใหเลือกใชยาตานจุลชีพชนิดกินอยางเหมาะสม

สําหรับการรักษาเบื้องตน และการเปลี่ยนจากแบบฉีดมาเปนแบบกินอยางเหมาะสม (IV to PO) และมาตรการ

เพ่ือใหใชยาตานจุลชีพอยางมีประสิทธิภาพในระยะเวลาสั้นท่ีสุด (ควรมีคําแนะนําระยะเวลาการรักษาการติด

เชื้อแตละชนิด) การวางระบบแจงเตือน/ปองกันผูปวยติดเชื้อดื้อยาท่ีตองสงตอไปยังโรงพยาบาลอ่ืนหรือมาตาม

นัดหมาย ยังอยูในชวงการพัฒนา 
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ตารางท่ี 49 รอยละของผูปวยพบเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 
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ตารางท่ี 49 รอยละของผูปวยพบเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด(ตอ) 

 

75 



 

 

Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

แผนภูมิท่ี  13   แสดงการเปรียบเทียบการติดเชื้อ  CRE ทุก specimen (N,%)ของโรงพยาบาลสตูล 
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แผนภูมิท่ี 12  แสดงการเปรียบเทียบการติดเชื้อ 8 ชนิด ในกระแสเลือด(N,%)ของโรงพยาบาลสตูล 
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77 
แผนภูมิท่ี  14  แสดงการเปรียบเทียบการติดเชื้อ ทุก specimen (N,%)ของโรงพยาบาลสตูล 

แผนภูมิท่ี  15  แสดงการพบเชื้อควบคุมพิเศษ(จํานวน specimen ,%)ของโรงพยาบาลสตูล 
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การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

แผนภูมิท่ี  17   มูลคายา กลุมยาท่ีสงวนกับเชื้อดื้อยาโรงพยาบาลสตูล 
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แผนภูมิท่ี 16  แสดงจํานวนและมูลคายารวม กลุมยาปฏิชีวนะท่ีสงวนกับเชื้อดื้อยาโรงพยาบาลสตูล 
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กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 
แผนภูมิท่ี  18   DDD กลุมยาฉีดปฏิชีวนะท่ีสงวนกับเชื้อดื้อยาโรงพยาบาลสตูล 

ตารางท่ี 50    แสดงยาตานจุลชีพท่ีตองการใชและเหตุผลการส่ังใชยา 
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การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 การประเมินการจัดการเช้ือดื้อยาตานจุลชีพ (AMR) อยางบูรณาการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข .  

 แบบประเมินการจัดการ AMR อยางบูรณาการ จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางในการ

พัฒนาระบบการจัดการ AMR ของโรงพยาบาลใหมีความเชื่อมโยงของท้ังระบบเฝาระวังเชื้อดื้อยาทาง

หองปฏิบัติการ ระบบยา และระบบปองกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ภายใตกลไกการจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ จึงมีการประเมินเปน 5 กิจกรรมสําคัญ และแบบประเมินนี้จะใชในการประเมินตอเนื่องทุกป เพ่ือ

วัดระดับการดําเนินงานท้ังในภาพรวมของโรงพยาบาล และระดับการดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญ 

รายละเอียดดังนี้ 

1. ประเด็นการพัฒนาระบบบริการใหมีการจัดการ AMR อยางบูรณาการ  

ตารางท่ี 51  การพัฒนาระบบบริการใหมีการจัดการ AMR อยางบูรณาการ 

เปาหมาย กิจกรรมดําเนินการ 
แนวทางการ

ตรวจ ติดตาม 
เปาหมาย 

Integrated 

AMR 

Management 

 

1. กลไกการจัดการเชื้อด้ือยาอยางบูรณาการ ติดตามการ

ดําเนินการตาม

กิจกรรมสําคัญ 5 

กิจกรรม  

มี รพ.ท่ีดําเนินการ

ระดับ Intermediate 

ไมนอยกวารอยละ 

20 ของรพ.ท้ังหมด

ในเขตสขุภาพ 

2. การเฝาระวังเชื้อดื้อยาทางหองปฏิบัติการ 

3. การควบคุม กํากับ ดูแลการใชยาตานจุลชีพ 

4. การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 

5. การวิเคราะห/สังเคราะหขอมูลอยางบูรณาการ 
 

2. การแปลผล 

 โดยหัวขอการประเมินมีท้ังสิ้น 5 กิจกรรมสําคัญ และในแตละกิจกรรม มีคาคะแนนเทากับ 100 คะแนน รวม

เปน 500 คะแนนเต็ม ในการแปลผลจะแบงเปน 4 ระดับ รายละเอียดตามตาราง 
 

ตารางท่ี 52  แสดงผลการประเมินระบบบริการใหมีการจัดการ AMR  

ระดับ การแปลผลการประเมิน คะแนนเต็ม 500 คะแนน 

ระดับ 1 มีการดําเนินการไดไมเพียงพอ 

(Inadequate)      

0 - 149 คะแนน 

ระดับ 2 มีการดําเนินการพ้ืนฐาน (basic) 150–249 คะแนน และขอบังคับ Basic > 0 คะแนน  

ระดับ 3 มีการดําเนินการปานกลาง 

(Intermediate) 

250–349 คะแนน และขอบังคับ Basic และIntermediate 

> 0 คะแนน 

ระดับ 4 มีการดําเนินการข้ันสูง (Advance) 350- 500 คะแนน และขอบังคับ Basic และIntermediate 

> 0 คะแนน 
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

3. การติดตามผลการดําเนินการ โดยวิธีการประเมินตนเอง (self assessment) และรายงานผานระบบรายงานสนับสนุน

ขอมูลสุขภาพ กองบริหารการสาธารณสุข โปรแกรมรายงานการพัฒนาระบบบริการ RDU-AMR ปละ 2 ครั้ง 

     ครั้งท่ี 1  รายงานผลการประเมิน เดือนธันวาคม 2561 

  ครั้งท่ี 2  รายงานผลการประเมิน เดือนมิถุนายน 2562     
 

ตารางท่ี 53 รายละเอียดผลการดําเนินงาน “โรงพยาบาลท่ีมีระบบจัดการ AMR อยางบูรณาการ”  

กิจกรรม AMR ผลการดําเนินงาน 

1. กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR) คะแนน 
หมายเหต ุ

เปนขอบังคับ 

 

1.1 มีคณะกรรมการท่ีมีบทบาทดานการจัดการ AMR ท่ีมีองคประกอบอยางนอย 

ไดแก แพทยระดับบริหาร /แพทยหัวหนาทีมรับผิดชอบงาน AMR/ ตัวแทน 

PCT /เภสัชกร /พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ /นักเทคนิคการแพทย งานจุล

ชีววิทยา /ผูรับผิดชอบงานระบาดวิทยา /นักจดัการสารสนเทศ    

 

Basic 

 o ไมมีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบงานดาน AMR 0  

 

o มีเฉพาะแกนนาํ (core team)  รับผิดชอบงาน AMR โดยไมเปนรูปแบบ

คณะกรรมการ หรือมีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ AMR แตองคประกอบไม

ครบถวน 

2  

 
o มีคณะกรรมการท่ีองคประกอบครบถวน      (กรุณาระบุรูปแบบ

คณะกรรมการ  และUpload file คําสั่ง) 

5 5 

 
     (   )  คณะกรรมการ AMR ของโรงพยาบาล เปนการเฉพาะ  หรือ 

     (   )  มอบหมายคณะกรรมการอ่ืนท่ีมีอยู เชน PTC หรือ ICC ใหรับผิดชอบงาน AMR 

  

 
1.2 ในรอบ 1 ปท่ีผานมา คณะกรรมการ AMR ของรพ. (หรือคณะกรรมการชุดท่ี

ไดรับมอบหมาย โดยไมนับรวม core team) มีการประชุม 

 Basic 

 o ไมมีการประชุม 0  

 o ประชุม (ท่ีมีวาระเรื่อง AMR)  1 ครั้ง ตอป   5  

 o ประชุม (ท่ีมีวาระเรื่อง AMR ) มากกวา 1 ครั้ง ตอป   7  

 o มีการประชุมติดตามความกาวหนา AMR อยางสมํ่าเสมอ อยางนอยทุก 3 เดือน   10 10 
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

ตารางท่ี 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR) 

กิจกรรม AMR ผลการดําเนินงาน 

1. กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR) คะแนน 
หมายเหต ุ

เปนขอบังคับ 

 1.3 มีเปาหมายการจัดการ AMR ของโรงพยาบาลท่ีเปนลายลักษณอักษร และมีขอมูล 

baseline data  

ตัวอยางการ

กําหนด

เปาหมาย 

เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ

เปาหมาย 

Baseline 

data ป 

59 60 61 

เปาหมายหลัก      

1. ลดปวย / ลดตาย เชน อัตราการติดเชื้อดื้อยาใน

กระแสเลือด 

 อัตราตายจากเชื้อดื้อยา 

 < …% 

 

< … % 

   

เปาหมายรอง      

2. Lab surveillance เชน อัตราการพบเชื้อดื้อยา/

เชื้อไมดื้อยา 

       อัตราการติดเชื้อ CRE     

    

3. Antimicrobial 

stewardship 

เชน ปริมาณ (DDD) การใชยา

ปฏิชีวนะกลุมท่ีออกฤทธิ์กวาง

หรือสงวนกับเชื้อดื้อยา 

ลดลง….%    

4. Infection control เชน อัตราการเกิด HAI  ลดลง… 

% 

   

 Basic 

 o ไมมีเปาหมายหลัก 0  

 o มีเปาหมายหลักและเปาหมายรองบางดาน   5 5 

 o มีเปาหมายหลักและเปาหมายรองท้ัง การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ (lab 

surveillance), การกํากับดูแลการใชยาตานจุลชีพ (Antimicrobial 

stewardship) และการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (IPC) 

10  
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

ตารางท่ี 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ) 

กิจกรรม AMR ผลการดําเนินงาน 

1. กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR) คะแนน 
หมายเหต ุ

เปนขอบังคับ 

 1.4 มีแผนการขับเคลื่อนมาตรการ AMR สูการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุตาม

เปาหมายท่ีกําหนด 

 Basic 

 o ไมมีแผน 0  

 o มีแผนขับเคลื่อนเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 10 10 

 1.5 มีการกํากับติดตามขอมูล วิเคราะห และสรุปผลความกาวหนาในการดําเนินงาน    

 o ไมมี  0  

 o มีรายงานสรุปผลความกาวหนาปท่ีผานมา แตผลการดําเนินงานไมบรรลุ

เปาหมาย 

10  

 o มีรายงานสรุปผลความกาวหนาปท่ีผานมา  และผลการดําเนินงานบรรลุ

เปาหมาย 

15  

 o มีรายงานสรุปความกาวหนาอยางนอยติดตอกัน 3 ป 20 20 

 1.6 โรงพยาบาลใหการสนับสนุนดานงบประมาณ อุปกรณเครื่องมือ และบุคลากร 

เพ่ือการแกไขปญหา AMR ใน รพ. 

 Intermediate 

 o ไมมีการวิเคราะหชองวาง (Gap) ดานทรัพยากร  0  

 o มีการวิเคราะหชองวาง (Gap) ดานทรัพยากร แตยังไมไดรับการสนับสนุน

การดําเนินงาน 

5 5 

 o มีการวิเคราะหชองวาง (Gap) ทรัพยากรของรพ.และจัดลําดับความสําคัญใน

การใหการสนับสนุนการดําเนินงาน AMR ไดแก 

- วัสดุอุปกรณเครื่องมือสําหรับ Lab 

- การฝกอบรมบุคลากร 

- วัสดุอุปกรณเพ่ือการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ 

- ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ดานอาคารสถานท่ี 

10  

 o มีการวิเคราะหชองวางตามขางตนและมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

ตามความจําเปนท่ีเห็นรวมกันโดยคณะกรรมการ 

20  
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การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

ตารางท่ี 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ) 

กิจกรรม AMR ผลการดําเนินงาน 

1. กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR) คะแนน 
หมายเหต ุ

เปนขอบังคับ 

 1.7 มีการประสานและใหความรวมมือการจัดการ AMR อยางบูรณาการใน

ระดับจังหวัด/เขต เพ่ือสรางความยั่งยืน 

  

 o ยังไมมีการดําเนินงานรวมระดับจังหวัด /ระดับเขต  0  

 o มีทีมระดับจังหวัดขับเคลื่อนมาตรการและกิจกรรมรวมของหนวยบริการใน

เครือขายจังหวัด  

(ยังไมมีทีมระดับเขต /หรือมีทีมระดับเขตแตยังไมมีการกําหนดมาตรการและ

กิจกรรมรวมเขต)   

10  

 o มีทีมระดับเขต และทีมระดับจังหวัดในการกําหนดมาตรการและขับเคลื่อน

งาน AMR  และโรงพยาบาลรวมทํากิจกรรมเขต/จังหวัดเปนอยางดี 

25 25 

 รวมคะแนน มาตรการท่ี  1 100 80 

2. การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ คะแนน 
หมายเหต ุ

เปนขอบังคับ 

 

2.1  สามารถตรวจ identify เชือ้แบคทีเรียไดตามมาตรฐานหองปฏิบัติการจลุ

ชีววิทยา          

 (กรณีสงตรวจหองปฏิบัติการภายนอกโรงพยาบาลตนเอง (out source) ให

นับรวมวาสามารถ identify เชื้อไดหากหองปฏิบัติการท่ีรับตรวจตอจะตอง

ไดรับมาตรฐาน LA หรือ ISO 15189 หรือมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ใน

ดานของจุลชีววิทยา) 

 Basic 

 o Identify ไมได หรือใชบริการ outsource ท่ียังไมผานการรับรองมาตรฐาน 0  

 
o ไดบางเชื้อ  เชน อาจวเิคราะห Acinetobacter spp. ได แตไมสามารถแยก 

A.baumannii  

5  

 

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 

10 10 
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กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

ตารางท่ี 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)  

กิจกรรม AMR ผลการดําเนินงาน 

2. การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ คะแนน 
หมายเหต ุ

เปนขอบังคับ 

 
2.2 การเลือกชนิดของยาในการทดสอบความไวของเชื้อตามมาตรฐาน (CLSI, 

EUCAST) ของเชื้อแบคทีเรียท่ีกําหนดใหสอดคลองกับยาท่ีมีใชใน

โรงพยาบาล  

 Basic 

 o ไมใช  0  

 o ใช  5 5 

 
2.3  มีระบบ Lab Alert ใหผูเก่ียวของทราบทันทวงที เม่ือพบเชื้อดื้อยาสําคัญ

ท่ีเปนปญหาของรพ.  

 Basic 

 o ไมมีการวางระบบ Lab Alert 0  

 
o มีการวางระบบแตยังไมไดดําเนินการเปนรูปธรรม เชน มีการกําหนดรายการ

เชื้อท่ีตองรายงานดวน มีการจัดทํา flowchart ระบบรายงานดวน 

5  

 
o มีการดําเนินการตาม flowchart และมีการ Alert แจงใหพยาบาลประจําหอ

ผูปวยและแพทย รวมถึง ICN ทราบ เปนระบบท่ีชัดเจน  

7 7 

 

o มี flowchart มีการ Alert และมีการกําหนดแนวปฏิบัติเชื่อมโยงระบบยา 

เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยน 

ยาตานจุลชีพสอดคลองตามผลความไวของเชื้อตอยา (escalation หรือ de-

escalation) ภายใน 24 ชั่วโมง หลังรายงานผล Lab 

10  

 

2.4 มีระบบการเฝาระวังพิเศษในเชื้อดื้อยาสําคัญสอดคลองกับการเฝาระวัง

ทางระบาดวิทยาระดับประเทศไดแก (1) VRE (2) VRSA (3) colistin-

resistant, P. aeruginosa (4) colistin-resistant, A. baumannii (5) 3rd 

cephalosporin-resistant, N.gonorrhoeae 

 Intermediate 

 o ไมมีระบบ 0  

 o มีระบบเฝาระวังพิเศษในโรงพยาบาล 5  

 
o มีระบบเฝาระวังพิเศษในโรงพยาบาล และเชื่อมโยงกับงานระบาดวิทยาระดับ

จังหวัด และ สคร.เขต 

10 10 

 2.5 จัดทํา Antibiogramตามมาตรฐานอยางนอยปละ 1 ครั้ง   

 o ไมมี Antibiogram ปลาสุด   0  

 
o มี Antibiogram ปลาสุด และเปนไปตามมาตรฐาน CLSI M39-A4 (หรือฉบับ

ปจจุบัน) 

5  
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ตารางท่ี 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)  

กิจกรรม AMR ผลการดําเนินงาน 

2. การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ คะแนน 
หมายเหต ุ

เปนขอบังคับ 

 
o มี Antibiogram ปลาสุดไดมาตรฐาน และเผยแพรในรูปแบบท่ีแพทย/

ผูเก่ียวของเขาถึงไดงาย 

8  

 

o มีการจัดทํา Antibiogram ท่ีมีรายละเอียดเพ่ิม เชน แยกเปนแผนก แยกตาม 

site of infection และนําไปใชประโยชนในการวางแผนการจัดการปญหาเชื้อ

ดื้อยาของโรงพยาบาล*** 

10 10 

 2.6 มีการรายงานการเฝาระวังผูปวยติดเชื้อดื้อยาทางหองปฏิบัติการ    

 o ไมมี 0  

 o มี (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ  คะแนนรวม 20 คะแนน)   

 

I. มีรายงานการพบผูปวยติดเชื้อดื้อยาในกระแสโลหิต ในมิติตาง  ๆพรอมท้ัง

วิเคราะหแนวโนมของปญหาเชือ้ด้ือยา และนําเสนอตอคณะกรรมการตาม

ขอ 1   

- อัตราสวนผูปวยติดเชื้อดื้อยา ตอผูปวยท่ีสงตรวจ Hemoculture 

 ท้ังหมด 

- อัตราสวนผูปวยติดเชื้อดื้อยา ตอผูปวยท่ีผล Hemoculture พบเชื้อ

 แบคทีเรีย 

- อัตราสวนผูปวยติดเชื้อดื้อยา ตอผูปวยท่ีติดเชื้อไมดื้อยา*** 

+5 5 

 

II. มีรายงานการพบผูปวยติดเชื้อดื้อยาในกระแสโลหิต และใน Specimen 

ตาง ๆ และสามารถสะทอนกลับขอมูลปญหา AMR แยกรายแผนก 

พรอมท้ังมีการวิเคราะหแนวโนมปญหาได   

+5  

 

III. มีรายงานการเฝาระวังผูปวยติดเชื้อดื้อยาท่ีเชื่อมโยงกับ Service Plan 

Sepsis  เชน อัตราตายของผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด ชนิด 

community acquired sepsis และ hospital acquired sepsis    

+10  

 2.7 มีระบบบันทึกผลหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบอิเล็กทรอนิกส    

 
o ไมมีฐานขอมูลทางจุลชีววิทยาในโรงพยาบาล หรือไมไดรับฐานขอมูลกลับ

จาก out source 

0  
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ตารางท่ี 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)  

กิจกรรม AMR ผลการดําเนินงาน 

2. การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ คะแนน 
หมายเหต ุ

เปนขอบังคับ 

 o มีระบบ IT ในการบันทึกผลหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา( x ) MLab   ( x ) 

WHONet   

(  ) อ่ืนๆ ................ 

5 5 

 

o สามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลจุลชวีวิทยาคลินิก กับฐานขอมูลโปรแกรมบริการ

ของโรงพยาบาล (HIS) และนําขอมูลมาวิเคราะหอัตราปวย/ตายจากเชื้อดื้อ

ยาได  

10  

 2.8 มีการพัฒนาระบบเฝาระวังทางหองปฏิบัติการอยางตอเนื่อง เชน CQI, R2R    

 o ไมมี 0  

 o มีการทํา CQI , R2R หรืองานวิจยัพัฒนาในรอบ 1 ปท่ีผานมา 10 10 

 

2.9 มีความเชื่อมโยงกับการเฝาระวังระดับประเทศ : รพ. A และ S มีการรายงานผล

การทดสอบความไวของเชื้อตอยาสงมายังศูนยวิทยาศาสตรการแพทย และ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข   

 Intermediat
e 

 
o เปน รพ.ท่ีเปนสมาชิก NARST แตไมไดสงขอมูล หรือสงขอมูลไมครบ 12 

เดือน 

0  

 
o เปน รพ.ท่ีเปนสมาชิก NARST และมีการสงขอมูลครบ 12 เดือน อยาง

สมํ่าเสมอ (หากยังไมเปนสมาชิก NARST ใหเลือกตอบขอนี้) 

5 5 

 

2.10 รพ.มีความพรอมและใหความรวมมือในการพัฒนาเครือขายการเฝาระวังทาง

หองปฏิบัติการ รวมกับศูนยวิทยาศาสตรการแพทย และสํานักงานควบคุม

โรคติดตอ  เพ่ือสรางระบบท่ีมีประสิทธิภาพและท่ียั่งยืน 

  

 o ไมมีการพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการท้ังระดับจังหวัด/เขต 0  

 

o ระดับจังหวัด มีการพัฒนาเครือขายการการเฝาระวังทางหองปฏิบัติการของ 

รพ. ในจังหวัด แตระดับเขตยังไมมีการกําหนดมาตรการ/กิจกรรมเฝาระวัง

ทางหองปฏิบัติการของ รพ. เครือขายเขต 

5 5 

 

o มีการพัฒนาเครือขายการเฝาระวังท้ังระดับจังหวัด และระดับเขต รวมกับ

ศูนยวิทยฯ และ สคร.เขต และโรงพยาบาลใหความรวมมือในการพัฒนา

เครือขายเปนอยางดี 

10  

 รวมคะแนน มาตรการท่ี 2 100 75 
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ตารางท่ี 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)  

กิจกรรม AMR ผลการดําเนินงาน 

3. การกํากับดูแลการใชยาในโรงพยาบาล คะแนน 
หมายเหต ุ

เปนขอบังคับ 

 

3.1 มีการวางระบบการคัดเลอืกยา กระจาย และควบคุมกํากับดูแลการใชยาใน

โรงพยาบาลของตนเองและในเครือขายตั้งแตระดับอําเภอ จังหวัด เขต อยาง

เหมาะสมตามปญหาโรคติดเชื้อและผลความไวของเชือ้ 

 Basic 

 o ไมมี 0  

 o มีวางระบบในโรงพยาบาลตนเอง 3 3 

 
o มีการวางระบบในโรงพยาบาลตนเองและครือขายตั้งแตระดับอําเภอ จังหวัด 

เขต เพ่ือการรักษาและรับสงตอท่ีเหมาะสม 

5  

 
3.2 มีการกํากับติดตามมาตรการลดการใชยาปฏิชีวนะโดยไมจําเปนในกลุมโรคติดเชื้อ 

ไดแก RI, AD, FTW, APL ใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 Basic 

 o ไมมี 0  

 o มี กิจกรรมสงเสริมการดําเนินงาน แตยังไมบรรลุเปาหมายครบท้ัง 4 กลุมโรค 3 3 

 
o มี การกํากับติดตามการใชยาปฏิชีวนะ มีกิจกรรมสงเสริมการดําเนินงาน และ

บรรลุเปาหมายท้ัง 4 กลุมโรค 

5  

 3.3  มีการติดตามปริมาณและมูลคาการใชยาตานจุลชีพ  Basic 

 o ไมมี หรือมีไมครบท้ัง 3 ขอ 0  

 

o มีการติดตามท้ังปริมาณและมูลคายา ท้ัง 3 ขอ ดังนี้  

1. มีการวัดปริมาณการใชยา โดยการดูคา DDD และ/หรือ DOT  

 2. มีการติดตามมูลคาการซ้ือ/หรือการสั่งใชยาตานจุลชีพ 

3. มีการเปรียบเทียบปริมาณและมูลคาการใชยากลุมท่ีสงวนกับเชื้อดื้อยา ไดแก 

Carbapenem, Colistin, BL/BI , 3rd และ 4th Cephalosporin, FQ ในแตละ

ชวงเวลา 

5 5 

 

3.4 มีการกําหนดแนวทางการรักษา/ขอแนะนําในการเลือกใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อท่ี

พบบอย เชน Community-acquired pneumonia, Urinary tract infection, Skin 

and soft tissue infections, Surgical prophylaxis, Sepsis 

 Basic 

 o ไมมีการจัดทํา clinical practice guideline : CPG 0  
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ตารางท่ี 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)  

กิจกรรม AMR ผลการดําเนินงาน 

3. การกํากับดูแลการใชยาในโรงพยาบาล คะแนน 
หมายเหต ุ

เปนขอบังคับ 

 o มีการนํา CPG ของสมาคม หรือของ รพ.อ่ืนมาใช โดยยังไมไดปรับให

สอดคลองกับความไวของเชื้อตอยาของโรงพยาบาล 

5  

 o มีการจัดทํา CPG ท่ีสอดคลองกับผลความไวของเชื้อตอยาของโรงพยาบาล 10 10 

 

o มีการประเมินและกํากับใหมีการปฏิบัติตาม CPG รวมท้ังปรับปรุงแนวปฏิบัติ

ใหเปนปจจุบัน และสอดคลองกับผลความไวตอยาของโรงพยาบาล (ดังนั้น 

lab ควรทําผลความไวตอยาแบบจัดกลุม เพ่ือใหการกําหนด empirical 

therapy เหมาะสม เชน แบงตามลักษณะหอผูปวย เชน  ICU กับนอก ICU 

กลุมเฉพาะ เชน NICU) 

15  

 
3.5 มีการติดตามและประเมินการใชยาปฏิชีวนะท่ีมีฤทธิ์กวางหรือกลุมท่ีสงวนสําหรับ

เชื้อดื้อยา 

 Basic 

 o ไมมีระบบ  0  

 o มีระบบ   (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ   รวม 30 คะแนน)   

 

I. มีระบบขออนุมัติแพทยผูเชี่ยวชาญ (Preauthorization) กอนสั่งใชยาท่ี

จํากัดการใช และ/หรือมีการติดตามประเมินการสั่งใช (Prospective 

Audit) ในกลุมยาท่ีควบคุมการใช  

+5 +5 

 

II. มีระบบใหรายงานแบบแผนความไวตอยาตานจุลชีพแบบ cascade 

reporting แทนการรายงานการทดสอบยาตานจุลชีพท้ังหมด เชน จะ

รายงาน ความไวของยา linezolid และ daptomycin ตอ Enterococcus 

เม่ือเชื้อดื้อตอยา ampicillin และ vancomycin เทานั้น  

+5 +5 

 

III. มีระบบทบทวนการสั่งใชยาภายใน 72 ชัว่โมงหลังเริม่ใชยา พรอมขอเสนอแนะ

กลับ (feedback)  

และ/หรือ มีการทบทวนการสั่งใชยาทุก 7 วัน รวมท้ังมีแนวปฏิบัติการ 

escalation และ de-escalation กลุมยาท่ีสงวนสําหรับเชื้อดื้อยา เชน 

carbapenem และมีการติดตามผลลัพธการรักษา 

+15 +15 

 
IV. มีระบบหยุดการใชยาหากไมสอดคลองตามเกณฑ (antibiotic time-

out)    

+5 +5 
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

ตารางท่ี 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)  

กิจกรรม AMR ผลการดําเนินงาน 

3. การกํากับดูแลการใชยาในโรงพยาบาล คะแนน 
หมายเหต ุ

เปนขอบังคับ 

 3.6 มีมาตรการพรอมแนวปฏิบัติในการใชยาปฏิชีวนะทุกชนิดอยางเหมาะสม ในเรื่อง

ตอไปนี้ 

  

 o ไมมีมาตรการและแนวปฏิบัติ 0  

 
o มีมาตรการและแนวปฏิบัติในเรือ่งตอไปนี้  (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ 

รวม 15 คะแนน) 

  

 I. มีมาตรการปรับขนาดยาตามสภาวะการสภาวะการทํางานของตับ/ไต +2 +2 

 II. การประเมินการแพยาอยางเหมาะสม และมีการติดตาม ADR ท่ีเกิดจากยา +2 +2 

 III. การเฝาระวัง Drug Interaction ของยา +2 +2 

 IV. การเตือนเม่ือมีการใชยาปฏิชีวนะซํ้าซอนโดยไมจําเปน +2 +2 

 
V. การปรับการใชยาใหเหมาะสมตามหลัก PK/PD เพ่ือลดคาใชจายและลด 

ADR จากยา 

+2 +2 

 

VI. มาตรการใหเลือกใชยาตานจุลชพีชนิดกินอยางเหมาะสมสําหรับการรักษา

เบื้องตน และการเปลี่ยนจากแบบฉีดมาเปนแบบกินอยางเหมาะสม (IV to 

PO) 

+2  

 
VII. มาตรการเพ่ือใหใชยาตานจุลชีพอยางมีประสิทธิภาพในระยะเวลาสั้นท่ีสุด 

(ควรมีคําแนะนําระยะเวลาการรักษาการติดเชื้อแตละชนิด) 

+3  

 3.7 มีการสอนและฝกอบรมทักษะ (education and training ASP)   

 o ไมมีการฝกอบรม/เพ่ิมพูนทักษะ ท้ังผูรับผิดชอบงาน ASP และทีมรักษา 0  

 
o มีการฝกอบรม/เพ่ิมพูนทักษะ  (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ รวม 10 

คะแนน) 

  

 I. ผูรับผิดชอบงาน ASP ไดรับการอบรมเพ่ิมพูนทักษะอยางสมํ่าเสมอ*** +5 5 

 
II. มีการฝกอบรมในโรงพยาบาล และถายทอดความรูและทักษะเรื่อง ASP 

ของทีมรักษา 

+5  
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กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

ตารางท่ี 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)  

กิจกรรม AMR ผลการดําเนินงาน 

3. การกํากับดูแลการใชยาในโรงพยาบาล คะแนน 
หมายเหตุ 

เปนขอบังคับ 

 3.8 มีระบบคอมพิวเตอรท่ีสนับสนุนการตัดสินใจเลือกใชยาอยางเหมาะสม 

(Computerized Clinical Decision Support Systems) โดยเปนการ integrate 

ขอมูลประกอบการตัดสินใจ ตั้งแต ขอมูลผูปวย (health record) ผลความไวของ

เชื้อตอยา ผลทางหองปฏิบัติการอ่ืน ๆ  รวมถึงขนาดยาท่ีเหมาะสมกับสภาวะของ

ผูปวย 

  

 o ไมมี 0 0 

 o มีระบบคอมพิวเตอรท่ีสนับสนุนการตัดสินใจเลือกใชยาอยางเหมาะสม 10  

 
3.9 มีการประเมินผลการดําเนนิงาน มีการสรุปผลการดําเนินงานและสะทอนกลับให 

PCT/ AMR/ PTC ทราบ 

  

 o ไมมี 0  

 

o มีการประเมินโดยคํานึงถึงเปาหมายของมาตรการท่ีใช  เชน สัดสวนผูปวยท่ี

ไดมีการทบทวนการใชยาตานจุลชีพกับขอมูลทางจุลชีวิวิทยา จํานวนวันท่ีได

ยาตานจุลชีพโดยไมจําเปนและไมสอดคลองกับเกณฑ รวมท้ัง มีการสรุปผล

การดําเนินงานและสะทอนกลับให PCT และคณะกรรมการ AMR ทราบ 

5 5 

 รวมคะแนน มาตรการ ท่ี 3 100 71 

4 การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
คะแนน 

หมายเหต ุ
เปนขอบังคับ 

 4.1 มีพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN: Infection Control Nurse) ≥ 1 

คน : 200 เตียง 

 Basic 

 o ไมมี ICN 0  

 o มี ICN < 1 คน : 200 เตียง 3  

 o มี ICN ≥ 1 คน : 200 เตียง 5 5 

 4.2 มีคณะกรรมการ ICC  มีการประชุมอยางสมํ่าเสมอไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง  Basic 

 o ไมมีการประชุม  0 

 o มีการประชุม 1 ครั้งตอป 3  

 o มีการประชุมมากกวา 1 ครั้งตอป 5 5 

 
 

91 



 

 

Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
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ตารางท่ี 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)  

กิจกรรม AMR ผลการดําเนินงาน 

4 การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
คะแนน 

หมายเหต ุ
เปนขอบังคับ 

 4.3 มีโครงสรางพ้ืนฐานของโรงพยาบาล ท่ีพรอมในการดําเนินงาน ดังนี้ 

- หองแยก/ โซนแยกกลุมผูปวยท่ีติดเชื้อดื้อยา 

- ระยะหางเตียงสามัญไมนอยกวา 1 เมตร  

- มีอุปกรณปองกันการติดเชื้อ (PPE) เพียงพอตอความจําเปนใช (ตาม

ขอกําหนดของ ICC ของรพ.)  

- มีการแยกอุปกรณสําหรับผูปวยติดเชื้อดื้อยาประจําเตียง เชน ปรอท หูฟง 

เครื่องวัดความดันโลหิต 

 Basic 

 - อุปกรณจากหนวยจายกลางมีเพียงพอ พรอมใช  ถูกจัดวางในหอผูปวยอยาง

เหมาะสม 

  

 o ไมมีท้ัง 5 ขอ 0  

 o มีความพรอมอยางนอย 3 ขอ 5 5 

 o มีความพรอมครบทุกขอ 10  

 4.4 มี IPC guideline เชน Isolation precautions, Prevent MDR transmission, 

Disinfection and sterilization และมีการกํากับติดตามการปฏิบัติ  

 Basic 

 o ไมมี IPC guideline 0  

 o มี IPC guideline 3  

 o มีการกํากับติดตามการปฏิบัติตาม IPC guideline และพัฒนาปรับปรุง 

guideline      

5 5 

 4.5 มีแนวปฏิบัติการรับ-สงตอ และการเคลื่อนยายผูปวยดื้อยา/สงสยัดื้อยา  และ

การใหขอมูลผูเก่ียวของ รวมถึงการจําหนายผูปวยกลับบาน  

  

 o ไมมี 0  

 o มีแนวปฏิบัติ มีการสื่อสารชี้แจงใหผูปฏิบัติทราบ และมีการกํากับติดตามการ

ปฏิบัติในโรงพยาบาล     

5  

 o มีแนวปฏิบัติ มีการกํากับ และมีมาตรการใหทุกหนวยบริการในเครือขาย

ระดับจังหวัดปฏิบัติตาม  

10 10 

 4.6 มีระบบการจัดการเม่ือเกิดการระบาด (Outbreak management)   

 o ไมมี 0  
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ตารางท่ี 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)  

กิจกรรม AMR ผลการดําเนินงาน 

4 การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
คะแนน 

หมายเหต ุ
เปนขอบังคับ 

 o มีแนวปฏิบัติ มีผังงาน (Flow chart) และมีการสื่อสารชี้แจงใหผูปฏิบัติใน

โรงพยาบาลทราบ 

5 5 

 o มีแนวปฏิบัติ มีผังงาน มีการสื่อสาร และมีการวางระบบ Outbreak เชื่อมโยง

กับงานระบาดวิทยาระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ 

10  

 4.7 แนวปฏิบัติขอ 4.4 - 4.6 มีการรวมคิดโดยผูปฏิบัติท่ีทํางานหนางาน และมีการ

ประเมินและปรับปรุงแนวปฏิบตัิในรอบ 1 ปท่ีผานมาเพ่ือใหทันสมัย 

  

 o ไมใช 0  

 o ใช  10 10 

 4.8 มีการสอนและฝกอบรมทักษะ (education and training) อยางนอยปละ 1 

ครั้ง เชน  

• กลุมท่ี 1 : บุคลากรในโรงพยาบาล เชน การปฐมนิเทศลูกจางใหม และ

บุคลากรประจําของ รพ 

• กลุมท่ี 2 : บุคคลภายนอก เชน การลางมือในกลุมผูดูแลผูปวย ญาติผูปวย  

  

 o ไมมีการฝกอบรมในรอบ 1 ป ท่ีผานมา 0  

 o มีการสอน/ฝกอบรมบางกลุม 5  

 o มีการสอน/ฝกอบรมท้ัง 2 กลุม 10 10 

 4.9 มีการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI Surveillance)   

 o ไมมี  0  

 o มี  (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ รวม 15 คะแนน)   

 I. มีการเฝาระวังการติดเชื้อในผูปวยกลุมเสี่ยง เชน ผูปวยภูมิตานทานต่ํา 

ทารกแรกเกิด ผูปวยหนัก (ICU)  และมีการเฝาระวังการติดเชื้อท่ีเสี่ยงตอผู

ใหบริการ 

+ 5 +5 

 II. มีการบริหารจัดการขอมูลและแปลผลภาพรวมการเฝาระวังการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล มีการทบทวนคุณภาพขอมูล และมีการจัดลําดับความสําคัญ 

และกําหนดเปาหมายการเฝาระวัง HAI ตามบริบท ของรพ.  

+ 5 +5 
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ตารางท่ี 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)  

กิจกรรม AMR ผลการดําเนินงาน 

4 การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
คะแนน 

หมายเหต ุ
เปนขอบังคับ 

 III. มีระบบขอมูลสารสนเทศ IPC เชื่อมโยงกับฐานขอมูลผูปวยในโปรแกรม

บริการของ รพ. (HIS) และมีการสรุปปญหาการติดเชื้อท่ีเปนสาเหตุหลักของ

การปวย การตาย มีการสะทอนขอมูลให PCT หรือ กลุมบริหาร เชน เขียน

รายงาน นําเสนอ มีการประชุม 

+ 5  

 4.10 มีการประสานขอมูลทางหองปฏิบัติการ และขอมูล IPC เพ่ือการติดตาม

สถานการณการระบาดของเชื้อดื้อยา (ท้ัง colonization และ infection) 

  

 o ไมมี 0  

 o มี 10 10 

 4.11 มีการกํากับติดตาม วิเคราะห และสรุปผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

IPC 

  

 o ไมมีการกํากับติดตาม 0  

 o มี  (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ รวม 10 คะแนน)   

 I. มีการกํากับติดตามเปาหมายท่ีชัดเจน เชน การสํารวจการลางมือ การทํา

ความสะอาดหอผูปวย การลางทําความสะอาดและฆาเชื้อเครื่องมือ 

ปริมาณการใชสบูและ alcohol hand rub เปนตน 

+ 5 +5 

 II. มีสรุปรายงาน (report) นําเสนอคณะกรรมการ ICC/ AMR และมีการ 

feedback ใหผูเก่ียวของทราบ 

+ 5 +5 

 รวมคะแนน มาตรการท่ี 4 100 85 

5. การวิเคราะหสถานการณปญหาและระบบจัดการ AMR  ของโรงพยาบาล และ
นําไปสูมาตรการของโรงพยาบาลในการแกปญหา AMR อยางบูรณาการ  

คะแนน 
หมายเหต ุ

เปนขอบังคับ 

    

 5.1 การวิเคราะหและสรุปสถานการณปญหาเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาล   

มีการสรุปขนาดของปญหา AMR ของโรงพยาบาล  สถานการณของเชื้อดื้อยาแต

ละชนิด  สถานการณการติดเชื้อ และตําแหนงของการติดเชื้อ  และสถานการณ

การใชยาปฏิชวีนะของโรงพยาบาล ซ่ึงสามารถอธิบายไดถึง  

 

 

 

 o ไมมีการวิเคราะห 0 0 

 o มี  (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ รวม 50 คะแนน)   
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

ตารางท่ี 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)  

กิจกรรม AMR ผลการดําเนินงาน 

5. การวิเคราะหสถานการณปญหาและระบบจัดการ AMR  ของโรงพยาบาล และ
นําไปสูมาตรการของโรงพยาบาลในการแกปญหา AMR อยางบูรณาการ  

คะแนน 
หมายเหต ุ

เปนขอบังคับ 

 I. แนวโนมของขนาดปญหาการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (Healthcare 

associated infection, HAI) และความสอดคลองกับการใชยาอยางสม

เหตุผล 

+10  

 II. ปจจัยท่ีสงผลตอแนวโนมดังกลาว +10  

 III. อัตราปวย อัตราตายจากเชื้อด้ือยา +10  

 IV. คาใชจายท่ีเกิดจากการติดเชื้อ AMR ท้ังในภาระคาใชจายของโรงพยาบาล 

และอาจจะรวมถึงภาระคาใชจายของผูปวยและครอบครัว 

+10  

 V. แนวโนมและขนาดปญหาท่ีเกิดจากการติดเชื้อดื้อยาในชุมชน (community 

acquired infection, CAI) 

+10  

 5.2 การติดตามและประเมินระบบการดําเนินงานเก่ียวกับ AMR   ของโรงพยาบาล 

ท้ังนี้ การประเมินเนนการรายงานใหตรงตามความเปนจริงท่ีมีหลักฐาน

สนับสนุนการดําเนินงาน คะแนนจะไมข้ึนกับความสมบูรณแบบของระบบ แต

ข้ึนกับการวิเคราะหสถานการณไดอยางถ่ีถวน สมบูรณ และถูกตองตามความ

จริง            

  

 o ไมมีการวิเคราะห 0  

 o มี  (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ รวม 40 คะแนน)   

 I. มีการวิเคราะหเพ่ือการพัฒนาระบบ ตั้งแตการศึกษาระบบเดิม แลวนํา

ขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาหาความตองการและสิ่งท่ีจะตองปรับปรุงใน

ระบบ และ/หรือ วิเคราะหระบบงานหลังจากท่ีพบปญหาของระบบ และ

การศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงระบบใหม 

+10 +10 

 II. มีการประเมินระบบการเฝาระวังผูปวยท่ีติดเชื้อดื้อยา เพ่ือใหพบผูปวยได

อยางรวดเร็ว (early detection) เชน ความครบถวนถูกตองของขอมูลและ

ความทันเวลาในการตอบโตกรณี Epidemic หรือการระบาด (Out break)  

และมาตรการในการดําเนินการควบคุม 

+10 +10 
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

ตารางท่ี 54 กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (Governance mechanism on AMR)(ตอ)  

กิจกรรม AMR ผลการดําเนินงาน 

5. การวิเคราะหสถานการณปญหาและระบบจัดการ AMR  ของโรงพยาบาล และ
นําไปสูมาตรการของโรงพยาบาลในการแกปญหา AMR อยางบูรณาการ  

คะแนน 
หมายเหตุ 

เปนขอบังคับ 

 III. มีการวิเคราะหระบบติดตามประเมินผล (M&E) การดําเนินระบบการ

จัดการ AMR ของโรงพยาบาล ดวยระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนงานและ

เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน หองปฏิบัติการดานจุล

ชีววิทยา ขอมูลเวชระเบียน (คลนิิก) ขอมูลการใชยา และระบบท่ีชวย

สงเสริมการใชยาอยางเหมาะสม 

+10  

 IV. มีการนําขอมูลจากขอ I, II, III มาใชในการวางแผนตามแนวทางของ 

Continuous Quality Improvement (CQI) หรือ PDCA (Plan-Do-

Check-Act/Adjust)   

+10  

 5.3 มีการตอบสนองตอการระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล โดยสามารถหาปจจัย

เสี่ยง และมีมาตรการการควบคุมการระบาดได  (เลือกไดเพียง 1 ขอ) 

  

 o ควบคุมการระบาดได นอยกวารอยละ 50 จากเหตุการณการระบาดของเชื้อ

ดื้อยาในโรงพยาบาลท้ังหมดในรอบป 

0  

 o ไมนอยกวารอยละ 50 จากเหตุการณการระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล

ท้ังหมดในรอบป 

5  

 o ไมนอยกวารอยละ 70 จากเหตุการณการระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล

ท้ังหมดในรอบป 

10 10 

 o ไมมีการระบาดของเชื้อด้ือยาในโรงพยาบาลในรอบป 10  

 คะแนนรวม มาตรการท่ี 5 100 30 

ตก 1/2563 คะแนนรวม 341 คะแนน ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 

3.2 การสนับสนุนการดําเนินงานระดับเขต  

 ( x )  มีคณะกรรมการระดับเขต 

 (   )  นโยบายและมาตรการระดับเขตสุขภาพ 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

 - ความรวมมือของสหวิชาชีพ และจํานวนคนท่ีรวมพัฒนา หรือจัดกิจกรรม หากมีจํานวนนอยอาจจะทํา

การดําเนินงานดังกลาวไมสะดวก ราบรื่น 
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 
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กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

6.  ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 

ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
ขอเสนอแนะ 

ความรูความสามารถดาน AMR ของบุคลากรท่ี

เก่ียวของยังไมสมบูรณ 

อบรม/ทบทวน ความรูความสามารถเปนระยะ 

 

งบประมาณดานการจัดการระบบ AMR ในเชิง

โครงสราง/อุปกรณAMRยังคงมีจํากัดตามการ

จัดสรรงบฯ และเงินโรงพยาบาลท่ีมีจํากัด 

 

 

 

  7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 กรุณาใหขอมูลการดําเนินงานท่ีเปนแบบอยาง (best practice) ใหหัวขอกิจกรรมสําคัญ 5 กิจกรรม  
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รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 Function based 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 

  การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก. 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

 ตัวชี้วัด : รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการตรวจ 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 โดยมีบุคลากรแพทยแผนไทยท้ังหมด รวมจํานวน 31 คน  
 

3. ขอมูลการวิเคราะห (ระบุรายการท่ีจําเปน สําหรับการติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 

 ขอมูลผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

ตารางท่ี 55   ผลการดําเนินงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกป 2562 จําแนกรายอําเภอ  

อําเภอ 
จํานวนผูรับบริการ(ครั้ง) 

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

ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีไดมาตรฐานไวท่ี รอยละ 18.5  ในภาพรวมท้ังจังหวัด 

ผานเกณฑรอยละ 22.14 ซ่ึงปจจัยท่ีจังหวัดสตูลไดมีการดําเนินงานไดสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไวเกิดจากการ

ขับเคลื่อนนโยบายผานทางคณะทํางานพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกระดับ

จังหวัดรวมท้ังมีการติดตามอยางสมํ่าเสมอโดยผูบริหารระดับสูงของจังหวัด  และการอนุมัติใหใชงบงบประมาณ

จัดสรรเปนคายาสมุนไพรใหกับโรงพยาบาลละงูซ่ึงผลิตยาสมุนไพรใหทุกโรงพยาบาล แตเม่ือพิจารณาราย

อําเภอพบวาไมผานเกณฑเพียง 1 อําเภอ คือ อําเภอมะนัง ทําไดรอยละ 17.46  ซ่ึงจากการวิเคราะหพบวาใน

สวนโรงพยาบาลมะนังมีสถานท่ีใหบริการท่ีมีความคับแคบไมเพียงพอ จํานวนเตียงและเครื่องมืออุปกรณไม
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Function based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

เพียงพอทําใหไมสามารถรองรับการใหบริการผูปวยได ซ่ึงโรงพยาบาลอยูระหวางดําเนินการของบประมาณใน

การสรางอาคารแพทยแผนไทย 
  

วิเคราะหผลปจจุบัน (ตามตาราง)  

 3.1 แสดงขอมูลการดําเนินงานในไตรมาส 1  

ตารางท่ี 56   ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1  จําแนกรายอําเภอ  

อําเภอ 
จํานวนผูรับบริการ(ครั้ง) 

รอยละ 
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

ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีไดมาตรฐานไวท่ี รอยละ 19.5  ในภาพรวมท้ังจังหวัด 

ในไตรมาสท่ี 1 ผานเกณฑรอยละ 20.99 ซ่ึงปจจัยท่ีจังหวัดสตูลไดมีการดําเนินงานไดสําเร็จตามเปาหมายท่ีวาง

ไวเกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายผานทางคณะทํางานพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือกระดับจังหวัดรวมท้ังมีการติดตามอยางสมํ่าเสมอโดยผูบริหารระดับสูงของจังหวัด  และการอนุมัติใหใช

งบงบประมาณจัดสรรเปนคายาสมุนไพรใหกับโรงพยาบาลละงูซ่ึงผลิตยาสมุนไพรใหทุกโรงพยาบาล แตเม่ือ

พิจารณารายอําเภอพบวาไมผานเกณฑเพียง 1 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสตูล ทําไดรอยละ 16.33  ซ่ึงไดมีการ

กระตุนใหสถานบริการดําเนินการใหบริการใหเพ่ิมข้ึนในการนิเทศงานรอบท่ี 1   
 

3.2 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในการขับเคล่ือน/ทรัพยากร 4 M) 

 ไดมีการวางแผนงานโครงการพัฒนางานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  จังหวัดสตูล 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

 ดานบริหาร 

            1. จัดสรรงบประมาณคายาสมุนไพรให รพ.ละงูผลิตและกระจายใชท้ังจังหวัด 

 2. ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทยแผนไทยและการแพทย

ผสมผสาน 
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Function based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 ดานการบริการ/วิชาการ 

            1. ตรวจสอบคุณภาพยาสมุนไพรท่ีใชในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในจังหวัดสตูล 

 2. ออกนิเทศ และประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมและสนับสนุนการแพทยแผนไทยและ

การแพทยผสมผสาน (รพ.สส.พท.)  

 3. จัดประกวดพ้ืนท่ีตนแบบดีเดนดานการแพทยไทยระดับจังหวัดและเขารวมประกวดระดับเขต 

 ดานการมีสวนรวมของเครือขาย 

 1. ประชุมเครือขายผูปลูก/แปรรูป/ผลิต/จําหนายสมุนไพร 

 2. ประชุมคณะกรรมการคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยระดับจังหวัด 

 3.  สํารวจสมุนไพรและภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

 ดานการประชาสัมพันธ  

 1. เขารวมจัดบูทในงานมหกรรมการแพทยแผนไทยภาคใต 
 

 ผลลัพธท่ีตองการ (Small Success) 

ระยะเวลา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

3 เดือน 1.มีระบบบริหารจัดการยาสมุนไพรในจังหวัด 

2.มีการจัดทํา CPG ในหนวยบริการ 

3.มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ดําเนินการแลวทุกขอ 

 

6 เดือน 1.จัดบริการแพทยแผนไทยในคลินิกหมอครอบครัว 

2.จัดงานนิทรรศการรวมในงานประจาํป/งานมหกรรมภาค 

ดําเนินการแลว ขอ1 

 

9 เดือน 1.รพ.และ รพ.สต.ท่ีมีแพทยแผนไทย ผานมาตรฐาน รพ.

สส.พท.ในระดับดีเยี่ยม รอยละ 100 

2.มีขอมูลผูปลูกสมุนไพร/ตํารายา/หมอพ้ืนบานทุกอําเภอ 

 

12 เดือน 1.มีการใหบริการผูปวยนอกดวยการตรวจ วินิจฉัย รกัษาโรค 

และฟนฟูสภาพดวยศาสตร การแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก รอยละ19.5 

2.ประชาชนไดรับการสงเสริมสุขภาพฯ อยางนอย รพ.ละ 1 

โครงการ  

3.มีงานวิจัยR2R CQI อยางนอย รพ.ละ 1 เรื่อง 

4.การจายยาสมุนไพรไมนอยกวา รอยละ6 

 

 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

(Key Risk Area/Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จากการติดตาม 

 -ไมมี 
 

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 Function based 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 100 



 

 

Function based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

Function based  รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ 2563

  

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการดําเนินงาน 

ไมบรรลุวัตถุประสงค 
ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ 

1.การจางนักจัดการท่ีไมตอเนื่อง ( สิ้นสุดการจางใน

ปงบประมาณ 2564 ) อาจสงผลกระทบตองาน

สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

1.เห็นควรใหกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือกนําเสนอปญหาตอคณะกรรมการกองทุน

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยใหมีการจัดจางนัก

จัดการ/แพทยแผนไทยซ่ึงเปนผูชวยนายทะเบียน

จังหวัดตอเนื่องเนื่องจากมีประสบการณการทํางาน

และสงผลตอการทํางานโดยตรง 

2.งบประมาณการดําเนินงานท่ีลดลงในแตละปทําให

การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแพทยแผน

ไทยลดลง 

2. กรมการแพทยแผนไทยฯควรจัดหลักสูตรการ

พัฒนาบุคลากรแพทยแผนไทยอยางตอเนื่องเพ่ือ

ฟนฟูพัฒนาวิชาการดานแพทยแผนไทย 

3. ขวัญกําลังใจและการบรรจุตําแหนงของแพทยแผน

ไทย 

3. ควรมีการดําเนินการเรื่องการบรรจุเพ่ือเปนขวัญ

กําลังใจและความกาวหนาในสายงาน 
 

6. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย 

- ไมมี 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

- ไมมี 
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 

 

 

 

  การแพทยฉุกเฉินทางทะเล . 
 

การดําเนินงานการแพทยฉุกเฉินทางทะเล จังหวัดสตูล 
 

 จังหวัดสตูล  เปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดฝงทะเลอันดามัน ทางดานทิศตะวันตก และมีชายฝงติดแนวเขต

ประเทศมาเลเซีย ณ เมืองลังกาวี  รัฐเปอรลิส  ประกอบไปดวยสถานท่ีทองเท่ียว  คือหมูเกาะเภตรา เกาะบุ

โหลน อุทยานแหงชาติตะรุเตา  เกาะตะรุเตา เกาะไข หมูเกาะอาดัง ราวี   เกาะอาดัง เกาะหลีเปะ เกาะราวี  

เกาะหินงาม และเกาะดง ซ่ึงเปนสถานท่ีมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ เขามาเท่ียวชมมากทุกป 

จากสถิตินักทองเท่ียวจังหวัดสตูล ป 2561 มีนักทองเท่ียวชาวไทย   จํานวน 1,355,145 คน ชาวตางชาติ 

จํานวน 176,155 คน  รวม 1,531,300 คน ป 2562  นักทองเท่ียวชาวไทย จํานวน 1,420,000 คน ชาวตางชาติ 

จํานวน 184,000 คน รวม 1,604,000 คน ซ่ึงมีแนวโนมมากข้ึนทุกป   ประกอบกับจังหวัดสตูลมีพ้ืนท่ีเกาะซ่ึง

บางเกาะเปนท่ีอยูอาศัยของชาวเล(เกาะหลีเปะ) เปนชาวประมงพ้ืนบาน  การคมนาคมสวนใหญใชเรือเปน

พาหนะ มีท้ังเรือขนาดใหญ เรือขนาดเล็ก เรือประมง และเรือโดยสารเปนเรือเร็ว(SPEED BOAT)ของ

บริษัทเอกชน มีทาเรือใหญในการรับทองเท่ียวทางทะเล คือทาเทียบเรือปากบารา ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู 

จังหวัดสตูล โดยการดูแลขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล อีกท้ังมีหนวยงานอุทยานแหงชาติ หนวยงาน

ภาครัฐ ท่ีควบคุมกํากับการเดินเรือและการจราจรทางทะเล มีการนําผูโดยสารนักทองเท่ียวเดินทางไปเกาะ

ตางๆ  การชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเลรวมท้ังนักทองเท่ียว ผูเจ็บปวยฉุกเฉิน  การประสบอุบัติเหตุสาธารณ

ภัยตางๆของประชากรในพ้ืนท่ี ยังมีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือ และเปนภาพลักษณท่ีดี ตอ

นักทองเท่ียวชาวไทยชาวตางชาติใหไดรับบริการการแพทยฉุกเฉินท่ีมีคุณภาพ 
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 

การดําเนินงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค  

 1. เพ่ือเปนการพัฒนาชวยเหลือผูประสบอุบัติภัยและผูเจ็บปวยท่ีอยูบริเวณเกาะตางๆไดอยาง

ทันทวงที 

 2. เพ่ือเตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณฉุกเฉินทางทะเล 

 3. เพ่ือสรางเครือขายและพัฒนาระบบการใหบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล 

 การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล จังหวัดสตูล เริ่มตนเม่ือ ปลายป 2550 มี

แนวทางในการนําสงผูปวยจากจุดเกิดเหตุในทองท่ีทุรกันดารและอยูในภาวะวิกฤติทางทะเล นําสงโดยใช

ยานพาหนะพิเศษเรือ  รวมมือในการดําเนินงานจากภาครัฐ เอกชน ทองถ่ิน  มุงเนนการจัดการท้ังระบบซ่ึง

ประกอบดวย 

 หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับเบ้ืองตน(FR:First Responder)                                                                                                                                                                                                                     

  ทหารเรือ นป.สอ.รฝ.491 ประจําเกาะหลีเปะ 

  อบตปากน้ํา (ชมรมเรือเกาะบุโหลน) 

  อบต.เกาะสาหราย 

  อบต.ปูยู 

  ทัพเรือภาคท่ี 3 

  อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา 

  อุทยานแหงชาติตะรุเตา 

  สนง.เจาทาภูมิภาค สาขาสตูล 

  ตํารวจน้ํา 

  สุขศาลาเกาะบุโหลนดอน 

 หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับพ้ืนฐาน(BLS:Basic Life Support) 

  รพ.สต.ปูยู  

  รพ.สต.เกาะสาหราย  

  รพ.สต.เกาะยาว        

  รพ.สต.ตันหยงกลิง 

 หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับข้ันสูง(ALS:Advance Life Support) 

  รพ.สต.เกาะหลีเปะ 
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 Function based 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 

 บุคลากรหนวยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินทางทะเล         

  แพทย                            จํานวน  2 คน(แพทยจากคลินิกประจํารพ.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 
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แผนภูมิท่ี  19    การจัดระบบการแพทยฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดสตูล 
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 Function based 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 

ระบบ กลไก และแนวทางการดําเนินงาน 

 1. ประสานหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

 2. จัดตั้งคําสั่งคณะอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล 

 3. จัดอบรมบุคลากรตามหลักสูตรท่ีสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติกําหนด 

 4. ข้ึนทะเบียนหนวยปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการ บุคลากร ท่ีผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนด 

  และข้ึนทะเบียนยานพาหนะประเภทเรือ 

 5. แบงโซนพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงาน 

 6. กําหนดอัตราคาชดเชยยานพาหนะพิเศษ 

 7. จัดทําMOU หนวยงานสถานบริการนําสงผูปวยฉุกเฉิน 
 

ผลการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉินทางทะเล 

 ตัวชี้วัด :1. รอยละประชาชนในพ้ืนท่ีทางทะเลเสียชีวิตจากเหตุฉุกเฉินทางทะเลลดลงนอยกวารอยละ 

   10 เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 

  2. รอยละผูปวยฉุกเฉินวิกฤติและฉุกเฉินเรงดวนในพ้ืนท่ีทางทะเลไดรับการดูแลโดยระบบ 

   การแพทยฉุกเฉินมากกวารอยละ 50 

ตารางท่ี 57 ผูปวยวิกฤติและฉุกเฉินเรงดวนในพ้ืนท่ีทางทะเลไดรับบริการดวยการแพทยฉุกเฉินทางทะเล 

หนวยปฏิบัติการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

จํานวน

(ราย) 
สีแดง รอยละ 

จํานวน

(ราย) 
สีแดง รอยละ 

จํานวน

(ราย) 
สีแดง รอยละ 

รพ.สต.เกาะหลีเปะ 88 34 19.21 117 46 13.53 48 32 23.70 

อบต.เกาะสาหราย 42 6 3.39 33 4 1.18 4 0 0.00 

อบต.ปูย ู 28 2 1.13 35 6 1.76 8 0 0.00 

อุทยานแหงชาติตะรเุตา 4 1 0.56 3 0 0.00 2 0 0.00 

ตํารวจนํ้า 0 0 0.00 2 1 0.29 0 0 0.00 

อบต.ปากนํ้า 13 1 0.56 24 4 1.18 0 0 0.00 

รพ.สต.เกาะยาว 0 0 0.00 3 2 0.59 6 4 2.96 

รพ.สต.ปูย ู 0 0 0.00 80 31 9.12 29 15 11.11 

รพ.สต.เกาะสาหราย 0 0 0.00 39 28 8.24 21 16 11.85 

นป.สอ.รฝ.491 หลีเปะ 1 1 0.56 1 1 0.29 0 0 0.00 

ทัพเรือภาค 3 1 1 0.56 0 0 0.00 0 0 0.00 

สุขศาลาเกาะบุโหลนดอน 0 0 0.00 3 1 0.29 17 9 6.67 

รวม 177 46 25.99 340 124 36.47 135 76 56.30 
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แผนภูมิท่ี  20   รอยละผูปวยฉุกเฉินวิกฤติในพ้ืนท่ีทางทะเลไดรับการดูแลโดยระบบการแพทยฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมาขอมูล: โปรแกรมITEMS สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
 

 จากตารางพบวา การบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเลมีหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินทางทะเลท่ีมี

ผลการปฏิบัติงาน หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินข้ันสูง(ALS) รพ.สต.เกาะหลีเปะจํานวน 1 หนวย หนวย

ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินพ้ืนฐาน(BLS) รพ.สต.จาํนวน 3 หนวย หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินเบื้องตน(FR) 

จํานวน 8 หนวย ผูปวยฉุกเฉินวิกฤติและฉุกเฉินเรงดวนในพ้ืนท่ีทางทะเลไดรับการดูแลโดยระบบการแพทยฉุกเฉิน  

ยอนหลัง 3 ป ปงบประมาณ 2561 จํานวน 46 ราย คิดเปนรอยละ 25.99  ปงบประมาณ 2562 จํานวน 124 ราย 

คิดเปนรอยละ 36.47  ปงบประมาณ 2563(ต.ค.62-ม.ค.63) จํานวน 76 ราย คิดเปนรอยละ 56.29  การ

ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากมีหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินเพ่ิมข้ึน มีเรือหนวยงาน

เอกชนเขารวมในการบริการนําสงผูปวย ทําใหมีความสะดวดคลองตัวในการสั่งการดวยระบบการแพทยฉุกเฉิน

และนําสงผูปวยถึงทาเทียบเรือไดสะดวกข้ึนท้ังในเวลากลางคืนและกลางวัน 
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 Function based 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 
 

แผนภูมิท่ี 21  อัตราประชาชนในพ้ืนท่ีทางทะเลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุฉุกเฉินทางทะเล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมาขอมูล: รายงานสถานบริการสาธารณสุขทางทะเล 
 

 จากแผนภูมิพบวา ปงบประมาณ 2562 มีประชาชนในพ้ืนท่ีทางทะเลเสียชีวิตจากเหตุฉุกเฉิน จํานวน 

9 ราย จากรายงานสรุปผูเสียชีวิตของสถานบริการสาธารณสุข มีการเสียชีวิตจากการจมน้ํา และโรคประจําตัว

เรื้อรัง เชน มะเร็ง หัวใจ ปงบประมาณ 2563 เสียชีวิต จํานวน 10 ราย สวนใหญ เสียชีวิตจากการจมน้ํา หัวใจ

วาย โรคเรื้อรัง อัมพฤต อัมพาต คิดเปนรอยละประชาชนในพ้ืนท่ีทางทะเลเสียชีวิตจากเหตุฉุกเฉินทางทะเล 

รอยละ 11.11 เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 
 

 การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินทางทะเล 

 1. จัดตั้งคณะอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล คําสั่งจังหวัดสตูล ท่ี 2473/2562 เรื่องแตงตั้ง 

คณะกรรมการระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดสตูล มีการประชุมปละ 1 ครั้ง เพ่ือความรวมมือจาก

เครือขายระบบบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเลบูรณาการท้ังภาครัฐและเอกชน ในการชวยเหลือภาวะวิกฤติ

โดยยานพาหนะพิเศษพ้ืนท่ีเกาะและพ้ืนท่ีทุรกันดาร หาแนวทางในการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉินทางทะเล

และในการใชยานพาหนะพิเศษรวมกัน 

 2. เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณฉุกเฉินทางทะเล และสรางเครือขายการ

พัฒนาการชวยเหลือผูประสบภัยและระบบบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล      ไดจัดกิจกรรมรวมซอมแผน

สาธารณภัย ภัยพิบัติทางทะเล บูรณาการรวมกันกับสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล 

รวมท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีเก่ียวของ ท่ีผานมาปละ 1 ครั้ง ในปงบประมาณ 2562 มีการซอม จํานวน 

2 ครั้ง สถานการณการเกิดเหตุสึนามิและภัยพิบัติเรือลม 

 3. จัดตั้งระบบแจงเหตุ โดยมีศูนยวิทยุตํารวจน้ําประจําอยู ณ เกาะหลีเปะ และมีวิทยุเครือขายมดดํา

เรือหาปลา เปนแกนกลางประสานกรณีมีเหตุมีผูประสบภัยทางทะเล ผานศูนยรับแจงเหตุและสั่งการฯ 1669 

9
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ปีงบประมาณ62(ราย) ปีงบประมาณ63(ราย) รอ้ยละ

อตัราประชาชนในพืน้ทีท่างทะเลเสยีชวีติจากเหตฉุุกเฉนิทางทะเล
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คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 

 4.  อบรม หลักสูตรกูชีพทางน้ํา M.A.L.S  ปงบประมาณ 2559-2561 จํานวน 3 รุน 

 5.  อบรมหลักสูตรการกูชีพและชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานทางน้ํา Basic M.A.L.S  หนวยงานอุทยาน

แหงชาติ  ปงบประมาณ 2562 จํานวน 1 รุน 
 6. ปงบประมาณ 2562 อบรมผูปฏิบัติการฉุกเฉิน หลักสูตร ปฐมพยาบาลและชวยปฏิบัติการ

การแพทยข้ันพ้ืนฐาน หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินข้ันเบื้องตน ในหลักสูตรกูชีพทางน้ําเบื้องตน Basic 

M.A.L.S  จํานวน 3 รุน 

 7. ปงบประมาณ 2562 ขยายเครือขายใหความรูและการปฏิบัติในดานการชวยเหลือผูปวยผูบาดเจ็บ

อุบัติเหตุฉุกเฉิน ในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน กลุมเปาหมาย นักเรียน ประชาชนท่ัวไป ชาวประมง 

อาสาสมัครสาธารณสุข ณ เกาะหลีเปะจํานวน 90 คน 

 8. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จัดทํา MOU การสงตอผูปวยในพ้ืนท่ีเกาะจังหวัดสตูล 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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  วัณโรค .  
 

ตัวช้ีวัด : HL08 Suscess อัตราสําเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม 

 : HL07 Treatment Coverage รอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับ

เปนซํ้า 
 

 การประเมินอัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม : ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมท่ี

ข้ึนทะเบียนในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) โดยมีผลการรักษาสําเร็จ

(ผูปวยวัณโรคท่ีมีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ)โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันท่ี 30 กันยายน 2563 

 การประเมินรอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า :จํานวน

ผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า (TB Treatment Coverage) ท่ีคนพบและข้ึนทะเบียนในปงบประมาณ 

2563 (1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563) 

สถานการณวัณโรค 

 จากสถานการณวัณโรค ตั้งแตป 2558 จนถึง 2562 จังหวัดสตูลมีแนวโนมการพบผูปวยวัณโรค 

เพ่ิมข้ึนทุกป แตยังคงเปนปญหาเม่ือเทียบกับผูปวยท่ีคาดวาจะมี (Estimate case finding) ท่ีองคการอนามัย

โลกคาดการณไวสําหรับประเทศไทย โดยมีอุบัติการณท่ีองคการอนามัยโลกเปนผูกําหนด( ป 2558 : 163/แสน 

,ป 2559 : 160/แสน , ป 2560-2562 : 156/แสนและป 2563 :153/แสน) ท่ีปรับเปลี่ยนทุกป โดยในปลาสุดคือ

ป 2562 นั้น จังหวัดสตูลมีผูปวยวัณโรคทุกประเภทท่ีข้ึนทะเบียนรักษาท้ังป ( 1 ตค.61-30 กย.62 ) อยูท่ีจํานวน 

249 ราย เม่ือเทียบกับผูปวยท่ีคาดวาจะมี (Estimate case finding) โดยใชอุบัติการณท่ีองคการอนามัยโลก

กําหนด คือ 156/แสน ทําใหจังหวัดสตูลมีความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรคอยูท่ีรอยละ 50 โดยทาง

อุบัติการณแปลไดวาอาจยังคงมีผูปวยวัณโรคท่ีไมเขาสูระบบการวินิจฉัยและกระบวนการรักษา ซ่ึงอาจนําไปสู

การแพรเชื้อวัณโรคไปสูผูสัมผัสได สําหรับสถานการณของการรักษาสําเร็จในผูปวยวัณโรคปอดรายใหม จังหวัด

สตูล ปลาสุดท่ีสามารถประเมินได คือ 2561 อยูท่ีรอยละ 90.4   โดยปญหาสําคัญในการรักษาสําเร็จ ไดแก  การ

ตายในผูปวยท่ีมีโรครวมและผูสูงอายุ และมีปญหาของอัตราความครอบคลุมในการข้ึนทะเบียนรักษาท่ีมีจํานวน

นอย เปนปจจัยสนับสนุนของปญหา ดังกลาว และสําหรับตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ป 2562 ในงานวัณโรค 

คือผลการรักษาสําเร็จของผูปวยวัณโรคปอดรายใหมท่ีข้ึนทะเบียนในไตรมาสท่ี 1/2562 ( 1 ตค.-31 ธค.61) 

จังหวัดสตูล ณ ปจจุบัน คือรอยละ 92.3 (ณ. 30 กย.62 อยูท่ีรอยละ 89.74) 
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ตารางท่ี 58  รอยละของผลการรักษาสําเร็จ(Success)ผูปวยวัณโรคในปอดทุกประเภทท่ีข้ึนทะเบียนป 2559- 

 2561 จําแนกรายโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล 
ป 2559 ป 2560 ป 2561 

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%) 
  

ตารางท่ี 59 รอยละของผลการรักษาสําเร็จ(Success)ผูปวยวัณโรคในปอดรายใหม ท่ีข้ึนทะเบียนป 2559-

 2561 จําแนกรายโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล 
ป 2559 ป 2560 ป 2561 

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%) 
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คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ตารางท่ี 60 รอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า(TB Treatment coverage) 

จังหวัดสตูล ป 2558-2562 

ป ประชากร 
Estimate 

case 

ตอแสน

ประชากร 

ผูปวยรายใหม/

กลับเปนซํ้า 

Treatment 

coverage 

2558 311,099 507 163 213 42.01 

2559 314,053 502 160 225 44.8 

2560 316,559 494 156 247 50 

2561 313,657 497 156 240 48.3 

2562 319,700 498 156 249 50 
 

ตารางท่ี 61 รอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า(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.สตลู 316,559 494 247 50 313,657 497 240 48.3 319,700 498 249 50 
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คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ตารางท่ี 62  แสดงผลการดําเนินตามตัวชี้วัด ( PA กระทรวงสาธารณสุข )  
 

 

 

ท่ี 

 

 

ตัวชี้วัด 

Base Line  

2563 

 

ขอมูล 

ไตรมาส 

1 

อําเภอ 

รว
มข

อมู
ลจ

จุบ
ัน 

2560 2561 

เมื
อง

 

ละ
งู 

คว
นก

าห
ลง

 

ทา
แพ

 

ทุง
หว

า 

คว
นโ

ดน
 

มะ
นัง

 

1 อัตราสําเร็จ

ของการ

รักษาวัณ

โรคปอด

รายใหม 

194 197 เปาหมาย 36 19 5 4 1 0 1 6 36 

169 178 ผลงาน - ประเมิน 30 กย.63 - 

87.11 90.36 รอยละ - - - 

2 ความ

ครอบคลุม

การรักษา

ผูปวยวัณ

โรครายใหม

และกลับ

เปนซํ้า 

497 497 เปาหมาย 123 178 111 54 45 37 41 28 492 

247 240 ผลงาน 46 26 6 4 2 0 1 7 46 

50 48.3 รอยละ 37.4 14.6 5.4 7.4 4.44 0 2.4 25 9.3 

 

 ขอมูลจาก รง.TB 07(ใหม)/TB 08(ใหม) โปรแกรม NTIP ณ วันท่ี 27 มค.63 

ตารางท่ี 63 เปาหมาย PA กระทรวงฯ ป 2563 (จํานวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม จ.สตูล ท่ีข้ึนทะเบียนรักษา 

 ไตรมาสท่ี  1 ( 1 ตค.-31 ธค.2562 ) 

พ้ืนท่ี จํานวน 

อําเภอเมืองสตูล 19  ราย 

อําเภอควนโดน 1   ราย 

อําเภอควนกาหลง 4   ราย 

อําเภอทาแพ 1   ราย 

อําเภอละงู 5   ราย 

อําเภอทุงหวา 0   ราย 

อําเภอมะนัง 6   ราย 

จังหวัด 36  ราย 
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Functional based รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

กิจกรรมเพ่ือการขับเคล่ือน 

 1. กําหนดการแจงขอมูลผูปวยวัณโรคไปยังพ้ืนท่ีใหทราบไมเกิน 1 สัปดาห(เอกสาร)และไมเกิน 2 วัน

(ชองทางโซเชียล)เม่ือมีผูปวยข้ึนทะเบียน โดยมีไลนกลุมระดับอําเภอ เพ่ือการสงตอและติดตาม 

 2. กําหนดรายงานการดูแลการกินยาผูปวยวัณโรคประจําวัน/รายบุคคล /หนวยบริการ โดยกรุปไลน 

DOT Diary แยกรายอําเภอ 

 3. สรุปขอมูลการติดตามผูปวยและทบทวนปญหาอุปสรรค รายอําเภอทุกวันพฤหัสฯท่ี 2 หรือ 3 ของ

เดือน เพ่ือดูแนวโนมและปญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนหาแนวทางเพ่ือปองกันการรักษาไมสาํเร็จในแตละ case 

 4. เนนการดูแลแบบองครวม โดยทีมสหวิชาชีพ ทุกอําเภอและเขมขนใน case ท่ีพบแนวโนมท่ีเสี่ยง

ตอการเกิดปญหาในการรักษา 

 5. รวมมือกับทีมคลินิกหมอครอบครัว(PCC)ในทุกอําเภอ/รพ.สต. เพ่ือสรางความเขมขนในการ

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 เพ่ือใชเปนแนวทางท่ีสอดคลองกันท้ังจังหวัด 

 9. Conference case ท่ีทาทายตอความสําเร็จในการรักษา ท้ังในแนวทางและปญหาอุปสรรค โดย

มีผูเชี่ยวชาญ ใหความรูและขอเสนแนะ ทุกอําเภอ 

 10.ถอดบทเรียน Case  Study ทุกอําเภอ เพ่ือเปนแนวทางการดูแล 

 11.ติดตามประเมินระบบปฏิบัติการ NTIP เพ่ือตรวจสอบขอมูลผูปวยวัณโรครายบุคคลในการกํากับ 

ติดตาม และประเมินผลการรักษาในระบบปฏิบัติการ ดังกลาว 

ความเส่ียงตอความไมสําเร็จในการดําเนนิงานวัณโรค จ.สตูล 

 1. อัตราความครอบคลุมในการพบผูปวยวัณโรค(ทุกประเภท(All Forms) Treatment Coverage 

ต่ํากวาท่ีควรจะเจอ(Estimate case) 

 2. กระบวนการคนหาวัณโรคในกลุมเสี่ยงขาดคุณภาพจากผูมีสวนเก่ียวของ 

 3. อัตราการตายท่ียังสูง,,การลมเหลวในการรักษาและขาดการติดตามผลเม่ือผูปวยโอนออก 

 4. การมีผูปวยกลับเปนซํ้า,ลมเหลวในการรักษา,การขาดยา สงผลโดยตรงตอแนวโนมสถานการณ

วัณโรคดื้อยาท่ีอาจสูงข้ึน 

 5. การควบคุมกํากับการรักษา(DOT) ท่ีไมเขมแข็งขาดความจริงจัง ไมตอเนื่อง สงผลตอการตาย,

การขาดยา,การลมเหลวในการรักษานําไปสูการกลายเปนเชื้อวัณโรคท่ีดื้อยา  

 6. ความลาชาของรายปวยท่ีไมสามารถปดการรักษาตามระยะเวลาในการประเมินสงผลกระทบตอ

อัตราการรักษาสําเร็จ 
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ระบบธรรมาภิบาล รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

คณะท่ี 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสขุภาพ 

  คณะท่ี  3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ  . 
 

  ระบบธรรมาภิบาล . 
 

ตัวช้ีวัด  :  รอยละ 100 ของ (รพ.สต.) ท่ี คกก.ตรวจสอบภายในระดับอําเภอไดทําการตรวจสอบภายใน 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

 รพ.สต. ไดรับการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในท่ี Cup แตละแหงดําเนินการ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบภายในของระดับอําเภอ ตามรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม   และไดมีการรายงานผล

ให สสจ.สตูล ทราบเปนลายลกัษณอักษร 

2. สถานการณ 

 1. คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ไดจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือใหหนวยบริการและเจาหนาท่ีในสังกัด ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน และปลอดจากขอผิดพลาดทางดานกฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของ และเปนการสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ในหนวยงาน  โดยมี

กลุมเปาหมายหนวยรับตรวจในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ครอบทุกประเภทหนวยรับตรวจ   

2. ณ ไตรมาสท่ี 1 (ธันวาคม 2562) ระดับอําเภอไดจัดทําแผนดําเนินการตรวจสอบภายใน รพสต. 

แจงสงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ครบถวนทุกแหง 
 

3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห 

 จากผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  งานตรวจสอบภายในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สตูลไดดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบฯ ภาพรวมคิดเปนรอยละ 62%  พบวายังตองเสริมความรูและ

ใหคําแนะนําการปฏิบัติตามระเบียบการเงิน และพัสดุ  เนื่องจากบางหนวยรับตรวจขาดเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความ

ชํานาญในดานการเงิน  และพัสดุ  ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ.2563  จึงไดกําหนดกลุมเปาหมายหนวยบริการทุกแหง

ตองไดรับตรวจสอบภายใน  โดยกลุมเปาหมายท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใชคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในระดับอําเภอของแตละ Cup สวนระดับโรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ใชคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในระดับจังหวัดดําเนินการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 64  รอยละ 100 ของ(รพ.สต.) ท่ี คกก.ตรวจสอบภายในระดับอําเภอไดทําการตรวจสอบภายใน 

 (รายอําเภอ)  

 

 

ท่ี 

 

 

ตัวชี้วัด 

Base Line 

 

2563 

 

ขอมูล 

ไตรมาส 

1 

อําเภอ 

รว
มข

อมู
ลป

จจ
ุบัน

 

2560 2561 เมื
อง

 

ละ
งู 

คว
นก

าห
ลง

 

ทา
แพ

 

ทุง
หว

า 

คว
นโ

ดน
 

มะ
นัง

 

1 รอยละ 100 

ของ(รพ.สต.)  

ท่ี คกก.

ตรวจสอบ

ภายในระดับ

อําเภอไดทํา

การตรวจสอบ

ภายใน 

- - เปาหมาย กําหนด

แผน 

17 4 7 5 10 7 4 54 

  ผลงาน 100 17 4 7 5 10 7 4 54 

  รอยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 3.2  ผลลัพธท่ีตองการ (Small Success) 

ระยะเวลา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

3 เดือน กําหนดแผนดําเนินการครบถวนทุกแหง 100% 

6 เดือน ดําเนินการตรวจสอบไดรอยละ 60 32 แหง 

9 เดือน ดําเนินการตรวจสอบไดรอยละ 80 43 แหง 

12 เดือน ดําเนินการตรวจสอบไดรอยละ 100 54 แหง 
 

ตารางท่ี  65 แสดงขอมูลภาพรวมการตรวจสอบภายใน (ตามแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

หนวยรับตรวจ 
เปาหมาย

(แหง) 

ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายใน 

ธ.ค.62 
ม.ค. 2563 

มี.ค. 2563 มิ.ย. 2563 ก.ย. 2563 

มีแผนครบทุกแหง รอยละ 60 รอยละ 80 รอยละ 100 

รพท. 1  ครบทุกแหง -    

รพช. 6  -    

สสอ. 7  -    

รพสต. 54  11    

รวม 68  11    
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4. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

 - จัดทําแผนการตรวจสอบภายในของหนวยบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ทุกแหง 

 - ดําเนินการตรวจสอบภายในตามแบบประเมินของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

5. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห  ระดับ

จังหวัด 

 - ไมมี 
 

6. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ  

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 

ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไขปญหา 

ท่ีเสนอตอคณะตรวจฯ  

- - 

 

7. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย 

        - 
 

8. ผลงานเดน/นวัตกรรม ท่ีสามารถเปนแบบอยาง 

    - 
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  ITA . 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

 ตัวชี้วัด : รอยละของหนวยงานในสงักัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 90  

2. สถานการณ 

       1. กลุมงานนิติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดมีการจัดประชุมชี้แจงและติดตามการ

ดําเนินงานสงเอกสารเชิงประจักษทุกไตรมาสกอนจะสงผลงาน เพ่ือใหหนวยงาน ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค 

 2. หนวยบริการ รพท./รพช./สสจ./สสอ. ไดมีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ITA ครบทุกหนวยบริการ 
 

3. ขอมูลการวิเคราะห (ระบุรายการท่ีจําเปน สําหรับการติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 

 3.1 ผลการดําเนินงาน 

 จากการดําเนินงานงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานนิติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

ไดดําเนินงาน ITA ตามแผนการดําเนินงาน พบวายังมีปญหาเก่ียวกับความเขาใจในรายละเอียดแตละ EB 

เนื่องจากงาน ITA ตองเก่ียวของกับงานเกือบทุกฝายในหนวยงาน  ซ่ึงตองทําใหฝายท่ีเก่ียวของมีความเขาใจใน

รายละเอียดแตละ EB และใหความรวมมือในการจัดทํารายละเอียดดวย 

 ผลการดําเนนิงานปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตารางท่ี  66  แสดงรอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 90
  

หนวยงาน รอยละ หมายเหตุ 

สสอ.ควนโดน 100  

สสอ.มะนัง 100  

สสอ.ละงู 96.15  

สสอ.ทุงหวา 92.31  

สสอ.เมืองสตูล 92.31  

สสอ.ควนกาหลง 92.33  

สสอ.ทาแพ 92.31  

รพ.ควนกาหลง 96.15  

รพ.ควนโดน 92.31  

รพ.ทาแพ 92.31  

รพ.ละงู 92.31  

รพ.ทุงหวา 92.31  

รพ.มะนัง 92.31  
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ตารางท่ี 66 แสดงรอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 90(ตอ) 
 

หนวยงาน รอยละ หมายเหตุ 

รพ.สตูล 92.31  

สสจ.สตูล 92.31  
 

 วิเคราะหผลปจจุบัน (ตามตาราง) 

 จากการดําเนินงานงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานนิติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลได

ดําเนินการตามแผน ดังปรากฏผลการดําเนินงานดังนี้  
 

ตารางท่ี  67  แสดงผลการดําเนินงาน ITA ในไตรมาสท่ี 1/2563 

หนวยงาน 
ระดับคะแนนความสําเรจ็ 

ผานเกณฑการประเมินระดับ 5 
หมายเหตุ 

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 วันท่ี 13 มกราคม 2563 
 

    3.2  การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในการขับเคล่ือน/ทรัพยากร 4 M) 

 1.  มีการจัดประชุมและติดตามการดําเนินงานแกผูรับผิดชอบงานในแตละไตรมาสเพ่ือใหผลงาน

ออกมาตามเกณฑท่ีกําหนด 

            2. จัดระบบ ควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ เปนรายไตรมาส 
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  ผลลัพธท่ีตองการ (Small Success)  

ระยะเวลา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

3 เดือน เปาหมายระดับความสําเร็จระดับ 5 4.26 

6 เดือน ผานเกณฑ  80 %  

9 เดือน ผานเกณฑ  85 % ** ผลงานรอบ 8 เดือน 

12 เดือน ผานเกณฑ 90 %  
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

(Key Risk Area/Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จากการติดตาม 

 - ไมมี 
 

5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 

ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ 

- ผูรับการประเมินไมเขาใจในรายละเอียดการแนบ

เอกสารเชิงประจักษ 

- ควบคุม กํากับ และติดตามเปนกรณีพิเศษ 

  
 

6. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย 

 - ไมมี 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

 - ไมมี 
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 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพแหงชาติ . 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวช้ีวัด  : รอยละของจังหวัดท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล  

2. สถานการณ 

 การจัดเก็บ/การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศของหนวยบริการ และสงออกขอมูล ผานระบบ

คลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (Health Data Center: HDC) ของจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ไดสํารวจขอมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 การดําเนินการตาม Small 

Success 3 เดือน  โดยประเมินจากคุณภาพขอมูลท่ีบันทึกตามคูมือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดสงขอมูล

ตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2563 จากฐานขอมูล Health 

Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ประเมินรายหนวยบริการ/รายจังหวัด ผลการประเมิน (ตามตาราง

ขางลาง) 

3. ขอมูลการวิเคราะห (ระบุรายการท่ีจําเปน สําหรับการติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 

 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดมีการติดตามผลการดําเนินงาน โดยมีวาระการติดตามในการ

ประชุมผูบริหารทุกเดือน มีการติดตามผานชองทางออนไลนผาน Line กลุมทุกสัปดาห 

ตารางท่ี  68 หนวยบริการสงขอมูลผาน Health Data Center (HDC) ครอบคลุมท้ัง 4 มิต ิ

อําเภอ 
ความถูกตอง 

เฉล่ีย 5 ดาน 

ความสอดคลอง 

เฉล่ีย 5 ดาน 

ความครบถวน 

สมบูรณของขอมูล 

ความทันเวลา 

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) 

 การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ตรวจสอบจากขอมูลท่ีหนวยบริการสงผาน Health Data Center 

(HDC) กระทรวงสาธารณสุข ในปงบประมาณ 2563 ประเมินจากขอมูลบุคคล (Person) ซ่ึงเปนขอมูล

ประชาชนท่ีมารับบริการในหนวยบริการนั้นๆ ประกอบดวย  ขอมูลเลขประจําตัวประชาชน (cid)  ขอมูลเพศ  
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(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. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) 

 - บุคลากรของระบบเทคโนยีสารสนเทศ มีการโยกยายงานของบุคลากร 

 - ระบบ SERVER สําหรับจัดการฐานขอมูลและการสํารองขอมูลขาดมาตรฐาน 
 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

 ขอมูลท่ีหนวยบริการบันทึกผานโปรแกรมของหนวยบริการท่ียังไมผานเกณฑคุณภาพขอมูล สวนใหญ

เปนขอมูลเลขประจําตัวประชาชนและเปนขอมูลเกา ซ่ึงหนวยบริการทุกแหงไดดําเนินแกไขปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง   
 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

 การชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑการประเมินแตละดาน 
 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

  - การ Conference ผานระบบ Web Application เพ่ือการชี้แจงสรางความเขาใจtemplate ของ

ตัวชี้วัด 

 -  ระบบคืนขอมูล HIE (HEALTH INFORMATION EXHCHANGE) ใหกับหนวยบริการ 
 

  การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ  . 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

 ตัวช้ีวัด  : รอยละของหนวยบริการท่ีเปน 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

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมกลางเพ่ือการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพ(Implementing 

API for Health Information Exchange)  ระหวางวันท่ี 25 - 30 เมษายน 2562  และไดจัดทีมออกนิเทศ

ตรวจประเมินตามเกณฑ Smart Hospital  ตามตัวชี้วัดระดับ 1 Smart Tool พบวา รพท. และรพช.ทุกแหง 

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสขุภาพแหงชาต ิ

คณะท่ี  3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสขุภาพ   122 
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การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสขุภาพแหงชาต ิ รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 
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ไดมีการดําเนินการและอยูระหวางการนํามาพัฒนาเพ่ือใหสามารถดําเนินการเชื่อมตอ HIS Gateway  และ

เกณฑตัวชี้วัดระดับ 2 Smart Service โรงพยาบาลทุกแหงมีการใชใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการ

บันทึกขอมูลการสั่ งยาโดยแพทย และมีการพัฒนาระบบ OPD Paperless ท่ีดําเนินการแลวเสร็จใน

ปงบประมาณ 2562  

3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละ

ประเด็น)  

ตารางท่ี  69  โรงพยาบาลมีการใชใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกสและใชงาน OPD Paperless 
 

ระดับ ตัวช้ีวัด รายการขอมูล 
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ภาพรวมจังหวัด 

(ขอมูล ณ  

วันท่ีรับตรวจ) 

1 Smart Tool:     

 

โรงพยาบาลตองมีการใช

ระบบคิวออนไลน และมี

ระบบการเชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนขอมูลตาม

มาตรฐาน เชน HIS 

Gateway จึงจะผานเกณฑ 

ระดับ 1 

 

กํา
ลัง
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ินก
าร

 

กํา
ลัง

ดํา
เน

ินก
าร

 

กํา
ลัง

ดํา
เน

ินก
าร

 

 

กํา
ลัง

ดํา
เน

ินก
าร

 

กํา
ลัง

ดํา
เน

ินก
าร

 

รพ.ระดบั A, S , 

M1 , M2 ผาน

เกณฑระดับ 2 

รอยละ 100 และ 

รพ. ระดับ F1, 

F2, F3 รอยละ 

16.67 

2 Smart Service:   โรงพยาบาลตองผานเกณฑ 

(อยางนอย 4 ขอ ไม

เรียงลําดับ) 

 

            

โรงพยาบาลทุก

แหงมีการใชใบสั่ง

ยาอิเล็กทรอนิกส

และใชงาน OPD 

Paperless 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก

การตรวจติดตาม 

 1. ระบบการเชื่อมตอ HIS Gateway ท่ีมีการเชื่อมตอไปยัง Application H4U เปนรูปแบบของการ

เรียกใชบริการไปยังศูนยกลางท่ีเดียวมีความเสี่ยงตอเสถียรภาพของระบบเม่ือมีการเชื่อมตอกับหนวยงาน

โรงพยาบาลท่ัวประเทศ และความม่ันคงปลอดภัย   

 2. Application อยูระหวางการพัฒนา ยังขาดการประชาสัมพันธ 
   

 

123 



 

 กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

 รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

คณะท่ี 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสขุภาพ 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 

ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ 

1.รพ.ระดับ F2, F3 ยังขาดงบประมาณสนับสนุนการ

จัดหาระบบคิวออนไลน  

2.การใชโปรแกรมระบบคิวที่สวนกลางจดัทําข้ึนมาขาด

การพัฒนาตอ  

สนับสนุนการจัดอบรมตอยอด   

 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 

 - ไมมี 

7) นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี)  

  - ไมมี 
 

  การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ  . 

ตัวช้ีวัด : รอยละของหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไมเกินรอยละ 4  

   และประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 6 ไมเกินรอยละ 8 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

 1.1 การจัดสรรเงินอยางเพียงพอ 

 1.2 พัฒนาการบริหารระบบบญัชี 

 1.3 ติดตาม กํากับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน 

2. สรุปผลวิเคราะหสถานการณ และสภาพปญหาในภาพรวมของจังหวัดสตูล 

ตารางท่ี  70 สถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูลรายไตรมาส  

หนวยบริการ 
2560 2561 2562 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

สตูล 2 2 2 2 2 2 3 5 2 1 2 2 0 

ควนโดน 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ควนกาหลง 1 1 1 4 1 1 1 4 1 0 0 1 0 

ทาแพ 0 0 2 6 3 0 5 7 1 0 1 1 0 

ละงู 2 1 3 3 2 0 2 0 0 0 1 0 0 

ทุงหวา 0 0 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 

มะนัง 2 3 6 7 3 1 5 7 1 0 1 1 1 

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

คณะท่ี 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสขุภาพ 124 
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สถานการณทางการเงินการคลังยอนหลังของหนวยบริการในจังหวัดสตูล พบวา ในปงบประมาณ 2560-2561 

หนวยบริการในจังหวัดสตูลสวนใหญประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 4-7 และมีสถานะทางการเงินดีข้ึนใน

ปงบประมาณ 2562 เนื่องจากจังหวัดสตูลไดรับจัดสรรเงินบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัดเพ่ือเสริม

สภาพคลองทางการเงินของหนวยบริการ   

 สถานการณทางการเงินการคลังในไตรมาส 4 ปงบประมาณ 2562 พบวา จังหวัดสตูลไมมีหนวย

บริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 คิดเปนรอยละ 0  มีหนวยบริการท่ีประสบปญหาขาดสภาพ

คลองทางการเงินระดับ 3 จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลมะนัง มีหนวยบริการท่ีประสบปญหาขาดสภาพคลอง

ทางการเงินระดับ 2 จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล มีหนวยบริการท่ีประสบปญหาขาดสภาพคลองทาง

การเงินระดับ 1 จํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลทาแพ และโรงพยาบาลละงู  และมี

หนวยบริการท่ีไมขาดสภาพคลองทางการเงิน จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลควนโดน และโรงพยาบาลทุงหวา   
 

ตารางท่ี 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

ตุลาคม-ธันวาคม 2562 พบวา จังหวัดสตูลยังไมมีหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 

เนื่องจากเปนชวงตนปงบประมาณ และไดรับการจัดสรรเงินสําหรับบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด 

เงินสําหรับคาบริการสรางเสริมสุขภาพฯ กรณีสิทธิอ่ืน PP Non UC รอยละ 100 และเงินคาบริการทาง

การแพทยลวงหนางบเหมาจายรายหัว (OP,PP) งวดท่ี 1 รอยละ 50 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2562  
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ตารางท่ี  72 สถานการณการเงินการคลังสุขภาพ ณ ธันวาคม 2562 

Org CR QR Cash NWC NI+Depleciation 
Liquid 

Index 

Status 

Index 

Survive 

Index 

Risk 

Scoring 

เงินบํารุงคงเหลือ 

(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 5,036,986.40 1 0 0 1 614,192.47 

จังหวัดสตลู    190,636,541.95 150,515,570.58     51,914,730.91 
ท่ีมา : http://hfo63.cfo.in.th ขอมูล ณ 24 มกราคม 2563 
 

 จากผลการดําเนินงานการเงินการคลัง ณ เดือนธันวาคม 2562 พบวา หนวยบริการในจังหวัดสตูลมี

สถานการณทางการเงินการคลังสุขภาพดีข้ึนจากไตรมาส 4/2562 โดยมีภาวะวิกฤตทางการเงิน ดังนี้ 

 -  หนวยบริการท่ีมีภาวะวิกฤตทางการเงินปกติ จํานวน 6 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาล

ควนโดน โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลทาแพ โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุงหวา 

 -  หนวยบริการท่ีมีภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 1 จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลมะนัง 
 

 ตารางท่ี 73 แสดงประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ (7 Plus Efficiency Score) ณ ธันวาคม 2562 

หนวยบริการ 

Operating Margin Return on Asset A Payment 

Period 

Cash<0.8 

P≤180 and 

Cash>0.8 

P≤90 

A 

Collection 

Period-UC 

≤60 

A 

Collection 

Period-

CSMBS ≤60 

A 

Collection 

Period-SSS 

≤90 

Inventory 

Manageme

nt ≤60 

Grade Plus 
≥คากลาง 

คากลาง 

Q1/63 

(21ม.ค.63) 

≥คากลาง 

คากลาง 

Q1/63   (21 

ม.ค.63) 

สตูล 27.57 19.67 8.73 4.34 134.33 69.02 39.95 98.01 53.90 B- 

ควนโดน 24.48 29.39 10.45 10.82 129.29 25.88 83.45 146.07 51.72 C- 

ควนกาหลง 28.81 29.39 13.33 10.82 252.75 41.77 45.94 115.13 42.04 B- 

ทาแพ 35.07 29.39 18.27 10.82 161.73 46.40 63.09 121.99 26.70 B- 

ละง ู 28.19 29.67 41.31 9.29 72.14 35.20 51.24 236.07 35.81 B 

ทุงหวา 34.35 29.39 19.63 10.82 93.75 38.42 67.92 89.11 45.39 B 

มะนัง 35.33 32.67 6.12 8.86 270.62 75.34 96.35 150.36 66.49 D 

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 
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 จากผลการดําเนินงานการเงินการคลัง ณ เดือนธันวาคม 2562 พบวา หนวยบริการในจังหวัดสตูลมี

ผลการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 7 Plus Efficiency Score ดังนี้ 

 -  หนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 5 ขอ (ระดับ B)

จํานวน  2 แหง คือ โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุงหวา 

 -  หนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 4 ขอ (ระดับ B-) 

จํานวน  3 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลควนกาหลง และโรงพยาบาลทาแพ ซ่ึงไมผานเกณฑการ

ประเมินวิกฤตทางการเงิน 7 Plus Efficiency Score ท่ีตองผานเกณฑการประเมิน 5 ขอข้ึนไป (ระดับ B) 

 - หนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 2 ขอ (ระดับ C-)

จํานวน  1 แหง คือ โรงพยาบาลควนโดน ซ่ึงไมผานเกณฑการประเมินวิกฤตทางการเงิน 7 Plus Efficiency 

Score ท่ีตองผานเกณฑการประเมิน 5 ขอข้ึนไป (ระดับ B) 

 -  หนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 1 ขอ (ระดับ D)

จํานวน  1 แหง คือ โรงพยาบาลมะนัง ซ่ึงไมผานเกณฑการประเมินวิกฤตทางการเงิน 7 Plus Efficiency 

Score ท่ีตองผานเกณฑการประเมิน 5 ขอข้ึนไป (ระดับ B) 
 

ตารางท่ี 74 แสดงโครงสรางจัดสรรจังหวัดสตูล 

หนวย

บริการ 
รายรับ OP  

หลังปรบัลดคาแรง 

รายรับ PP สุทธ ิ

หลังปรบัลด

คาแรง 

ประมาณการ 

รายรับ IP  

หลังปรบัลดคาแรง 

สําหรับบริหาร

จัดการระดบั

เขต/จังหวดั   

สําหรับ

คาบริการสราง

เสริมสุขภาพฯ 

กรณีสิทธิอ่ืน  

(PP non uc) 

รวมรายรบั 2563 

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  
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  

 จังหวัดสตูลไดรับยอดเงินจัดสรรเงินคาบริการทางการแพทยหลังปรับลดคาแรงรวมท้ังสิ้น จํานวน 

298,173,467.71 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2562 จํานวน 690,787.62 บาท คิดเปนรอยละ 0.23 

ไดรับจัดสรรเงินสําหรับการบริหารจัดการระดับเขต จํานวน 34,000,000.00 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 

2562 จํานวน 1,800,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 5.59 ไดรับจัดสรรเงินสําหรับคาบริการสรางเสริมสุขภาพฯ 
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กรณีสิทธิ อ่ืน PP Non UC จํานวน  6,103,084.96 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2562 จํานวน 

522,519.75 บาท คิดเปนรอยละ 9.36 สรุปยอดจัดสรรปงบประมาณ 2563 จังหวัดสตูลไดรับจัดสรรรวมท้ัง

สิ้น 338,276,552.67 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2562 จํานวน 3,013,307.37 บาท คิดเปนรอยละ 

0.90 จากการจัดสรรตามงบดําเนินการข้ันต่ํา ปงบประมาณ 2560 (MOE_UC) ทําใหโรงพยาบาลชุมชนขนาด

เล็กไดรับยอดจัดสรรเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเพียงพอกับคาใชจายในการดําเนินงานของโรงพยาบาล ในขณะท่ี

โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู ซ่ึงเปนโรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ไดผล

กระทบโดยไดรับยอดจัดสรรเงินจากแนวทางการจัดสรรดังกลาวลดลง ซ่ึงจังหวัดสตูลไดดําเนินการแกไขปญหา

ดังกลาวโดยการจัดสรรเงินสําหรับบริหารจัดการระดับเขต/จังหวัด และใหหนวยบริการจัดทําหนังสือแสดง

เจตจํานงปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการดานการเงิน (Letter of Intent : LOI) โดยมีหนวยบริการท่ีตอง

จัดทํา LOI จํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลมะนัง 

 แผนทางการเงิน (PLANFIN) 

ตารางท่ี 75 แผนประมาณการรายไดและคาใชจายของหนวยบริการ ปงบประมาณ 2563 

หนวย

บริการ 

แผน

ประมาณ

การ 

ประมาณการ

รายได 

(ไมรวมงบ

ลงทุน) 

ประมาณการ

รายจาย 

(ไมรวมคา

เสื่อมและคาตัด

จําหนาย) 

EBITDA 

วงเงินท่ี

ลงทุน รอย

ละ 20 ของ 

EBITDA 

ใชเงินบํารุง 

ลงทุน  

Planfin 

แบบ 

Risk 

EBITDA 

Risk 

Investment 

>20% 

EBITDA 

Risk NWC 

เหลือตอ

รายจาย:

เดือน 

สตูล เกนิดุล 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 เกนิดุล 111,500,400.00 101,938,009.00 8,780,689.45 1,912,478.20 1,396,874.75 1 Normal Normal Normal 

ควนกาหลง เกนิดุล 119,002,719.99 110,376,945.00 3,743,646.00 1,725,155.00 908,500.00 2 Normal Normal Risk 

ทาแพ เกนิดุล 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 เกนิดุล 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 เกนิดุล 99,713,478.93 94,917,677.28 7,039,185.64 959,160.33 579,000.00 1 Normal Normal Normal 

มะนัง เกนิดุล 62,275,000.00 56,681,971.05 6,704,112.20 1,118,605.79 1,008,350.00 2 Normal Normal Risk 

 จากแผนประมาณการรายไดและคาใชจายของหนวยบริการในจังหวัดสตูล รอบครึ่งปแรก 

ปงบประมาณ 2563 พบวา มีแผนทางการเงิน (PLANFIN) 2 แบบ คือ PLANFIN แบบท่ี 1 ไมตองปรับแผน

ทางการเงิน จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลควนโดนและโรงพยาบาลทุงหวา และ PLANFIN แบบท่ี 2 ทบทวน

การลงทุนอีกครั้ง เนื่องจากมีความเสี่ยงดานเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 5 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาล

ควนกาหลง โรงพยาบาลทาแพ โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลมะนัง ซ่ึงตองทบทวนการลงทุนดวยเงินบํารุง  

 

 

 

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 
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ตารางท่ี 76 เปรียบเทียบประมาณการรายไดและคาใชจาย ณ ธันวาคม 2562 
 

หนวยบริการ  

 รายได ธ.ค.62 
( ไมรวมรายไดงบลงทนุและ 

ไมรวมรายไดอื่น  

ระบบบัญชีบันทกึอัตโนมัติ)  

 รายจาย ธ.ค.62 
 (ไมรวมคาเส่ือมราคาและ 

คาตัดจําหนาย & คาใชจายอื่น 

ระบบบัญชีบันทกึอัตโนมัติ)  

 สวนตางรายได-

รายจาย 

 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 รวมท้ังสิ้น 116,021,916.88บาท 
 

ตารางท่ี 77 ประมาณการรายไดเปรียบเทียบรายไดจริง ณ ธันวาคม 2562 

หนวยบริการ แผนรายไดท้ังป 62 แผนรายได ธ.ค.62 รายได ธ.ค.62 สวนตาง ธ.ค.62 รอยละ 

สตูล 630,685,680.00 157,671,420.00 185,587,522.94 27,916,102.94 17.71 

ควนโดน 111,500,400.00 27,872,100.00 32,326,305.71 4,454,205.71 15.98 

ควนกาหลง 119,002,719.99 29,744,180.00 35,841,054.32 6,096,874.32 20.59 

ทาแพ 109,793,781.59 27,429,182.90 35,481,622.79 8,052,439.89 29.36 

ละงู 207,073,730.42 51,768,432.61 66,031,729.33 14,263,296.73 27.55 

ทุงหวา 99,713,478.93 24,921,369.73 34,134,008.45 9,212,638.72 36.97 

มะนัง 62,275,000.00 15,568,750.00 18,750,194.37 3,181,444.37 20.43 

รวม 1,340,044,790.93 334,975,435.24 408,152,437.91 73,177,002.68 21.85 

 ผลการดําเนินงานตามแผนประมาณการรายไดของหนวยบริการในจังหวัดสตูล ณ ธันวาคม 2562 

พบวา ภาพรวมมีรายไดจริงมากกวาประมาณการรายได ณ ธันวาคม 2562 รวมท้ังสิ้น 73,177,002.68 บาท 

คิดเปนรอยละ 21.85 
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รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

คณะท่ี 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสขุภาพ 

ตารางท่ี 78 ประมาณการรายจายเปรียบเทียบรายจายจริง ณ ธันวาคม 2562 

หนวยบริการ แผนรายจายท้ังป 62 แผนรายจาย ธ.ค.62 รายจาย ธ.ค.62 สวนตาง ธ.ค.62 รอยละ 

สตูล 580,454,000.00 145,113,500.00 135,327,716.82 -9,785,783.18 -6.74 

ควนโดน 101,938,009.00 25,484,502.25 24,526,480.10 -958,022.15 -3.76 

ควนกาหลง 110,376,945.00 27,594,236.25 25,730,943.49 -1,863,292.76 -6.75 

ทาแพ 99,222,667.00 24,805,666.75 23,290,450.03 -1,515,216.72 -6.11 

ละงู 195,362,140.61 48,840,535.15 47,995,999.80 -844,535.35 -1.73 

ทุงหวา 94,917,677.28 23,729,419.32 22,991,457.07 -737,962.25 -3.11 

มะนัง 56,681,971.05 14,075,964.20 12,267,473,.72 -1,808,490.48 -12.85 

รวม 1,238,953,409.94 309,643,823.92 292,130,521.03 -17,513,302.89 -5.66  

 ผลการดําเนินงานตามแผนประมาณการคาใชจายของหนวยบริการในจังหวัดสตูล ณ ธันวาคม 2562 

พบวา หนวยบริการทุกแหงมีคาใชจายจริงนอยกวาประมาณการคาใชจาย ณ ธันวาคม 2562 รวมท้ังสิ้น 

17,513,302.89 บาท คิดเปนรอยละ 5.66 
 

 เม่ือเปรียบเทียบรายไดและคาใชจายจริงกับประมาณการรายไดและคาใชจาย ณ ธันวาคม 2562 

พบวา มีหนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพแผนประมาณการรายไดและคาใชจาย โดยมีผลตาง

ของแผนและผลไมเกินรอยละ 5 จํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุงหวา 

ตารางท่ี 79 รายรับ IP UC ปงบประมาณ 2562 ณ ธันวาคม 2562 

หนวยบริการ 
จํานวนเงินปรับลด

คาแรง IP UC ป 63 

ปรับลดคาแรงรวม 

ณ ธ.ค.62 
รอยละ 

ประมาณการรายรับ  

IP UC หลังปรับลดคาแรง 

รายรับ IP UC รวม 

ณ ธ.ค.62 
รอยละ 

 สตูล 73,354,106.37 18,338,526.60 25.00 52,061,586.28 15,991,157.35 30.72 

 ควนโดน 7,535,495.58 1,883,873.90 25.00 5,796,799.46 433,657.85 7.48 

 ควนกาหลง 7,526,398.75 1,881,599.70 25.00 8,185,837.88 804,635.26 9.83 

 ทาแพ 6,868,868.13 1,717,217.04 25.00 8,705,061.62 888,586.45 10.21 

 ละงู 13,857,043.04 3,464,260.77 25.00 16,578,456.62 3,232,521.93 19.50 

 ทุงหวา 7,429,514.13 1,857,378.54 25.00 6,707,272.51 999,478.38 14.90 

 มะนัง 4,011,637.56 1,002,909.39 25.00 7,870,690.86 2,747,171.70 34.90 

รวม 120,583,063.56 30,145,765.94 25.00 105,905,705.23 25,095,208.92 23.70 

ท่ีมา : www.nhso.go.th ขอมูล ณ 31 มกราคม 2563 

 รายรับเงิน IP UC ของหนวยบริการในจังหวัดสตูล ณ ธันวาคม 2562 (ไดรับโอนเงินเม่ือ 31 

มกราคม 2563) พบวา หนวยบริการสวนใหญมีรายรับเงิน IP UC นอยกวาเกณฑเฉลี่ยรายรับเงิน IP UC ณ 

ธันวาคม 2562 ท่ีตองไดรับรายรับเงิน IP UC รอยละ 25.00 ของประมาณการรายรบัเงิน IP UC ปงบประมาณ 

2563 โดยรายรับเงิน IP UC รวม จํานวน  25,095,208.92 บาท คิดเปนรอยละ 23.70 แตมีหนวยบริการ 2 
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 รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

คณะท่ี 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสขุภาพ 

แหง ไดรับรายรับเงิน IP UC มากกวารอยละ 25.00 คือ โรงพยาบาลสตูล (รอยละ 30.72) และโรงพยาบาล

มะนัง (รอยละ 34.90)  

ตารางท่ี 80 แสดงแผนงาน โครงการ หรือมาตรการท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ 2563 
 

ลําดับ กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงแนว

ทางการบันทึกบัญชี

และขอมูลลูกหนี้

เจาหนี้ระหวาง

หนวยงาน 

ผูรับผิดชอบงาน

การเงินและบัญชี

หนวยบริการ 

1 ครั้ง : เดือน  ครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 ต.ค. 62  กลุมงาน

การเงินและ

บัญช ี

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 พ.ย. 62 

ครั้งท่ี 3 วันท่ี 15 ธ.ค. 62 

ครั้งท่ี 4 วันท่ี 15 ม.ค. 63 

 

 ในปงบประมาณ 2563 จังหวัดสตูลไดมีการเฝาระวังสถานการณการเงินการคลังโดยการนําเสนอ

ขอมูลระดับวิกฤตทางการเงิน ตลอดจนการติดตามรายไดและคาใชจายเปรียบกับแผนทางการเงิน PLANFIN 

เปนรายเดือน ในท่ีประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เปนรายเดือน เพ่ือใหผูบริหารไดทราบ

สถานการณการเงินการคลังของหนวยบริการ และสามารถนําขอมูลไปวางแผนในการดําเนินงานของหนวย

บริการตอไป 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) 

 แม ณ ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2563 จังหวัดสตูลไมมีหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

ระดับ 7 เนื่องจากไดรับการจัดสรรเงินสําหรับบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด เงินสําหรับคาบริการ

สรางเสริมสุขภาพฯ กรณีสิทธิอ่ืน PP Non UC รอยละ 100 และเงินคาบริการทางการแพทยลวงหนางบเหมา

จายรายหัว (OP,PP) งวดท่ี 1 รอยละ 50 

 ท้ังนี้แมจังหวัดสตูลจะไดรับจัดสรรเงินคาบริการทางการแพทยแบบเหมาจายรายหัวเพ่ิมข้ึนจาก

ปงบประมาณ 2562 แตเปนการไดรับจัดสรรเพ่ิมตามงบดําเนินการข้ันต่ํา ปงบประมาณ 2560 (MOE_UC) ทํา

ใหโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กไดรับยอดจัดสรรเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเพียงพอกับคาใชจายในการดําเนินงานของ

โรงพยาบาล ในขณะท่ีโรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู ซ่ึงเปนโรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลชุมชน

ขนาด 60 เตียง ไดผลกระทบโดยไดรับยอดจัดสรรเงินจากแนวทางการจัดสรรดังกลาวลดลง ซ่ึงจังหวัดสตูลได

ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยการจัดสรรเงินสําหรับบริหารจัดการระดับเขต/จังหวัด และใหหนวยบริการ

จัดทําหนังสือแสดงเจตจํานงปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการดานการเงิน (Letter of Intent : LOI) โดยมี

หนวยบริการท่ีตองจัดทํา LOI จํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลมะนัง ทํา

ใหจังหวัดสตูลจําเปนตองมีการเฝาระวังสถานการณการเงินการคลังของหนวยบริการอยางใกลชิด 
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 รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

คณะท่ี 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสขุภาพ 
รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

คณะท่ี 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสขุภาพ 

5. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 ปญหาอุปสรรค  

 - จังหวัดสตูลไดรับเงินเหมาจายรายหัวนอย เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมีประชากรเบาบาง โดยหนวย

บริการ 5 แหง จากท้ังหมด 7 แหง มีประชากรนอยกวา 30,000 คน 

 ขอเสนอแนะ 

 1. กระทรวงสาธารณสุขควรขอสนับสนุนคาตอบแทนบุคลากรเพ่ิมเติมจากงบกลาง 

 2. ควรเสริมสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทางบัญชีมีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน เพ่ือ

เสริมสรางความผูกพันกับองคกร 

 3. ควรจัดสรรงบคาแรงบุคลากรแยกจากงบเหมาจายรายหัว 
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

คณะท่ี 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสขุภาพ 

 

5. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 ปญหาอุปสรรค  

 - จังหวัดสตูลไดรับเงินเหมาจายรายหัวนอย เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมีประชากรเบาบาง โดยหนวย

บริการ 5 แหง จากท้ังหมด 7 แหง มีประชากรนอยกวา 30,000 คน 

 ขอเสนอแนะ 

 1. กระทรวงสาธารณสุขควรขอสนับสนุนคาตอบแทนบุคลากรเพ่ิมเติมจากงบกลาง 

 2. ควรเสริมสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทางบัญชีมีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน เพ่ือ

เสริมสรางความผูกพันกับองคกร 

 3. ควรจัดสรรงบคาแรงบุคลากรแยกจากงบเหมาจายรายหัว 
 

 

   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) . 
 

 

 

ตัวช้ีวัด  : รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัด สป. ท่ีดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐผานเกณฑท่ีกําหนด  

1. ประเด็นการตรวจราชการ  

 ระบบธรรมาภบิาลและองคกรคุณภาพ  

2. สถานการณ  

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 

management Quality Award : PMQA) มาใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาองคกร ตั้งแตป 

2550 จนถึงปจจุบัน และมีนโยบายใหสานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง นําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ มาพัฒนาองคกรเชน เดียวกัน ปจจุบัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอท้ัง 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 ซ่ึงผูบริหารมีนโยบายให สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสตูล และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอท้ัง 7 แหง มีการพัฒนาตามเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐอยางตอเนื่อง ใหมีการประเมินและพัฒนาไปพรอมกัน  

 

 

 

 

 
 

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
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3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห  

ตารางท่ี 81 รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดําเนินการ  

 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑท่ีกําหนดปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หนวยงาน เปาหมาย(ระดับ) 
ผลการดําเนินงาน(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 

ท่ีมา : รายงานการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 5 แบบฟอรม 

 3.1 แผนการดําเนนิงาน  

 ปงบประมาณ 2563 ดําเนินการในหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

และหมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการโดยมีผลลัพธท่ีตองการดังนี้ 

ระยะเวลา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอบ 3 เดือน 1.จัดทําลักษณะสําคัญขององคกรไดครบถวน 

2.ประเมินองคกรดวยตนเองในหมวดที่ 3 และหมวดที่ 6 ไดครบถวน 

3.จัดทําแผนพฒันาองคกรหมวดที่ดําเนนิการไดครบถวน 3 ลําดับแรก 

(หมวดละ 1 แผน)  

4.จัดทําตัวชี้วัดที่สะทอนผลลัพธในหมวดที่ดําเนนิการไดครบถวน ตาม

เกณฑหมวด 7 

 

รอบ 6 เดือน 1. ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาองคกรในหมวดที่ดาํเนินการ 

2. รายงานผลผานเว็บไซดทนัเวลาที่กําหนด 
 

รอบ 9 เดือน 1. ผลการดําเนินงานของตัวชีว้ดัในหมวดที่ดําเนนิการ 

2. รายงานผลผานเว็บไซดทนัเวลาที่กําหนด 

 

รอบ 12 เดือน 1. ผลการดําเนินงานของตัวชี้วดัในหมวดที่ดําเนนิการ 

2.รายงานผลผานเว็บไซทนัเวลาที่กําหนด 

 

4. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 - ไมมี 
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Agenda base รอบที่ 1  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชด ำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์ 

กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสขุ                                                    ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัสตูล                

 
 
 
 

  คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชด ำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์  .  
 

  โครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข ท ำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์  . 
 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
 ตัวช้ีวัด : ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุขส ำหรับผู้ต้องขังในเรือนจ ำ  
  ตำมโครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข ท ำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 
 

2. สถำนกำรณ์  
 ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพ่ือชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ เพ่ือมุ่งเน้นในการส่งเสริม ด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านการบริการทางการแพทย์ พยาบาล ให้องค์
ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่จ าเป็นแก่ผู้ต้องขัง และอาสาสมัครด้านสุขภาพในเรือนจ า รวมทั้งกระทรวง
สาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง 3 
หน่วยงาน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาจัดระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังใน
เรือนจ า โดยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพ่ือชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ เป็นตัวชี้วัดตามโครงการพระราชด าริของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้บรรจุงานพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขในเรือนจ า เป็นภารกิจที่ส าคัญของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่งที่มี
เรือนจ า/ทัณฑสถานหญิง ในพ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดสตูลมีเรือนจ าจังหวัด จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองสตูล  
 

3. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 
 3.1  ผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลร่วมกับโรงพยาบาลสตูลได้ด าเนินการ
ให้บริการแก่ผู้ต้องขังในเรือนจ า โดยโรงพยาบาลสตูลได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)  ตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ ปฐม
ภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ขึ้น โดยมีคณะท างานครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ คณะท างานกลุ่มแพทย์ 
คณะท างานกลุ่มทันตแพทย์ คณะท างานกลุ่มเภสัชกร และคณะท างานกลุ่มนักกายภาพ ร่วมกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสตูลได้จัดท าแผนการให้บริการแก่ผู้ต้องขังในเรือนจ า ซึ่งสามารถให้บริการแก่ผู้ต้องขังได้ทั้ง
ในด้านการรักษาพยาบาลทั่วไป บริการด้านทันตกรรม ด้านเวชภัณฑ์และการฟ้ืนฟู  เรือนจ าจังหวัดสตูลได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อปี 2562 และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สามารถให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังได้ดังนี้ 
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Agenda base รอบที่ 1  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชด ำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์ 

กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสขุ                                                    ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัสตูล                

 
 

ตำรำงท่ี 82 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรมการบริการด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสตูลปี 2562 
ล ำดับ รำยกำร/กิจกรรม ผลงำน หมำยเหตุ 

1 บริกำรรักษำโรคทั่วไป จ านวน 513 ราย  
2 บริกำรด้ำนทันตกรรม จ านวน 321 ราย  
3 เฝ้ำระวัง ป้องกัน โรคติดต่อที่ส ำคัญ   
  3.1 ไข้หวัดใหญ่ จ านวน 246 ราย  
  3.2 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด จ านวน 1,310 คน  
4 โรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์   
  4.1 สร้างแกนน า 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 จ านวน 39 ราย  
  5.5 ยืนยันการวินิจฉัยเพ่ือการรักษา จ านวน 5 ราย  

 

 3.2  กำรบริหำรจัดกำรปี 2563  
 จังหวัดสตูลได้ด าเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยได้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสตูลขึ้น ซึงเป็น
คณะกรรมการระดับจังหวัดประกอบด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้ต้องขังตามโครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีผู้ว่าราชการจั งหวัดเป็นประธานกรรมการ ซึ่งจะมี
บทบาทหน้าที่ส าคัญคือก าหนดนโยบายในการบริการแก่ผู้ต้องขังภายใต้กฎหมาย ระเบียบต่างๆของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการก ากับ ดูแล การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การด าเนินบูรณาการในภาพรวมของจังหวัด 
ในขณะที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด และโรงพยาบาลสตูล  เป็นคณะท างานขึ้นเพ่ือน านโยบาย/แนวทาง การด าเนินงานที่คณะกรรมการ
ระดับจังหวัดมอบหมาย มาด าเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยมีผลการด าเนินงานในรอบไตรมาสแรกของปี 2563 
ดังนี้ 
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Agenda base รอบที่ 1  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชด ำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์ 

กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสขุ                                                    ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัสตูล                

 
 

 - จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานของคณะท างานเพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขัง
  ในเรือนจ าจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ตึกเวช
  กรรมสังคม โรงพยาบาลสตูล 
 - จัดประชุมท าแผนปฏิบัติการให้บริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสตูล 
 - เปิดบริการผู้ป่วยในส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าโดยเฉพาะ โรงพยาบาลสตูล 
 - จัดบริการด้านการรักษาพยาบาล การคัดกรอง การฟื้นฟูสภาพ การบริการทันตกรรม โดยจัด 
  ทีมสหวิชาชีพเข้าให้บริการ (รายละเอียดตามแผนบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า 
  จังหวัดสตูล) 
ผลลัพธ์ที่ต้องกำร (Small Succees) 

3 เดือน หมำยเหตุ 
เป้ำหมำย 
 -แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
- ประชุมคณะกรรมการ/รายงานการประชุม 
- จัดระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ า 

 

ผลงำน 
 -ค าส่งจังหวัดสตูลที่ 2528/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสตูล 
- ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลที่ 2/2563 แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการและคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสตูล 

- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะท างาน ครั้งที่ 1/2563 
- แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัด

สตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

4. สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor)  
  -  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ต้องขังในเรือนจ า 
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คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชด ำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์ 
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5. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะในเชิงบริหำรและวิชำกำร 

ช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานกิจกรรมอาจไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ เนื่องจากภาระงาน
ของบุคลากรทางการแพทย์และภารกิจของเรือนจ า 

การจัดท าแผนในเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ความพร้อมทางด้านครุภัณฑ์และสถานที่ของการ
ให้บริการบางประเภทแก่ผู้ต้องขัง 

มีระบบการส่งต่อผู้รับบริการที่เป็นผู้ต้องขังท่ี
เหมาะสม 

 
6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบกฎหมำย 
 - ไม่มี 
7. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง 
 - ไม่มี 
 

  จิตอำสำพระรำชทำน ท ำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ . 
 
 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 

  การด าเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ  2563 
 

2. สถำนกำรณ ์

 การด าเนินกิจกรรมอาสาพระราชทาน ท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระดับจังหวัดได้มีการ

ขับเคลื่อนโครงการผ่านส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โดยได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของ

หน่วยงานในลักษณะต่างๆ เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาวะสุขภาพดีหรือที่จะเป็น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

จากโครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนา โดยมีการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครื่อข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ

พัฒนา การก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย การพัฒนาคูคลอง ถนนหนทาง รวมทั้งสิ่งสาธารณะประโยชน์

ร่วมกันทั้งระดับจังหวัด อ าเภอต าบล และชุมชน  โครงการจิตอาสาเพ่ือตอบโต้ภัยพิบัติ ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสตูลได้ใช้วิกฤติเป็นโอกาสในการร่วมรณรงค์ป้องโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ใน

การร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีจิตอาสาร่วมกันท าความสะอาดสถานที่สาธารณะ Big 

cleaning week โดยเฉพาะด่านพรหมแดนตรวจคนเข้าเมือง และในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในจังหวัดสตูล และ

การด าเนินงานด้านจิตอาสาเฉพาะกิจในในโอกาสต่างๆ 

113 
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คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชด ำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์ 

กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสขุ                                                    ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัสตูล                

 

ผลกำรด ำเนินงำน จิตอำสำพระรำชทำน  จังหวัดสตูล  

- ไตรมาสที่ 1  ผลงาน 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ปี 2563  
 

ตำรำงที่ 83  แสดงผลการอบรมจิตอาสาเพ่ือการการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ

ไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED)จังหวัดสตูล ปี 2563 ถึงเดือน มกราคม 2563 

อ ำเภอ 
ปี 2563(คน)  

รวม 
ตุลำคม พฤศจิกำยำน ธันวำคม มกรำคม 

เมืองสตูล 50 100 100 60 310 
ควนโดน 20 63 145 145 373 
ท่าแพ 20 50 100 124 667 
ทุ่งหว้า 12 20 112 125 269 
มะนัง 13 420 50 30 513 
ควนกาหลง 32 8 45 45 130 
ละงู 25 150 150 500 825 

รวม 172 811 702 1,029 3,087 
 

ตำรำงท่ี  84  แสดงผลการด าเนินงานจิตอาสาเพ่ือรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมควบคุมป้องกันไข้เลือดออกจังหวัด 

  สตูล ปี 2563 ถึงเดือน มกราคม 2563 

อ ำเภอ 
ปี 2563 (คน) 

รวม 
ตุลำคม พฤศจิกำยำน ธันวำคม มกรำคม 

เมืองสตูล 10 212 452 202 876 
ควนโดน 112 79 112 85 388 
ท่าแพ 1449 1248 791 595 4,083 
ทุ่งหว้า 120 169 112 125 526 
มะนัง 483 420 129 125 1,157 
ควนกาหลง 10 691 412 375 1,488 
ละงู 30 435 493 204 1,162 

รวม 2,114 3,254 2,372 1,711 9,680 
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Agenda base รอบที่ 1  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชด ำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์ 

กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสขุ                                                    ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัสตูล                

ตำรำงท่ี  83   แสดงแผนงานการด าเนินงานจิตอาสาพระราชทาน ท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจ าปี 2563   

ล ำดับ 
แผนงำน/โครงกำร/ 
กิจกรรม/รำยงำน 

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 
จ ำนวน(ครั้ง) 

กำรจัดกิจกรรม 
จ ำนวน(คน)

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลที่ได้รับ 

1 - แผนปฏิทินผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานจิตอาสาประจ าปี
งบประมาณ 2563 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สตูล 

-เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันและได้พัฒนาพ้ืนที่โดยแต่ละ
ฝ่ายจะเป็นเจ้าภาพหลักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ จิตอาสาฯ และให้กลุ่ม
งานเข้าร่วมท าความดี เพ่ือ ชาติ 
พระมหากษัตริย์ 

เดือนละ 1 ครั้ง 
รวม 12 ครั้ง 

 

เดือนละ 20 คน 
รวม 240 คน  

ร้อยละ 80 
เปอร์เซ็นต์ ของ
จ านวนคน
ทั้งหมดท้ังปี 

- เจ้าหน้าที่ได้ท าความ
ดีร่วมกันและเกิด
ประโยชน์แก่พ้ืนที่ที่
ได้ปฏิบัติงาน   

2 - แผนการรณรงค์จัดการ
สิ่งแวดล้อมควบคุมป้องกัน
ไข้เลือดออก 
 

- เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 

- เพ่ือลดความชุกชุมของลูกน้ า
ยุงลาย ในชุมชน 

- หมู่บ้าน ชุมชน ศาสนสถาน 
โรงเรียน ปลอดลูกน้ ายุงลาย 

 

เดือนละ 1 ครั้ง 
รวม 12 ครั้ง 

 

เดือนละ 100 คน 
รวม 1,200 คน 

ร้อยละ 100 ของ
จ านวนคน
ทั้งหมดท้ังปี 

- ประชาชนมีความรู้
เรื่องการป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลโรค
ไข้เลือดออก 

- ค่า HI CI ในชุมชน
ลดลง 

- ความร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่าย 

- มีการด าเนินกิจกรรม
จิตอาสาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 

Agenda base 
รอบที่ 1  ประจ ำปีงบประมำณ
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Agenda base รอบที่ 1  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชด ำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์ 

กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสขุ                                                    ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัสตูล                

ตำรำงท่ี  83    แสดงแผนงานการด าเนินงานจิตอาสาพระราชทาน ท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจ าปี 2563  (ต่อ) 

ล ำดับ 
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/

รำยงำน 
วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 

จ ำนวนครั้งกำรจัด
กิจกรรม 

จ ำนวน
กลุ่มเป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลที่ได้รับ 

3 - แผนการอบรมการช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นพ้ืนฐานและการใช้
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
อัตโนมัติ(AED) 

- เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้
และทักษะในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นที่ถูกต้อง 
- เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถ
ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ
ช่วยฟื้นคืนชีพได้ถูกต้อง 

เดือนละ 1 ครั้ง 
รวม 12 ครั้ง 

 
 

เดือนละ 50 คน  
รวม 600 คน 

ร้อยละ 100 ของ
จ านวนคน
ทั้งหมดท้ังปี 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้
และทักษะในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นที่
ถูกต้อง 
- ผู้เข้าอบรมสามารถ
ให้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพได้ถูกต้อง 

4 -รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมจิตอาสากระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปี 2563 
แบ่งเป็น 2 ส่วน  1. รายงาน
ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายจิต
อาสากระทรวงสาธารณสุข 
2. ข้อมูลจ านวนจิตอาสาที่ร่วม
ด าเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา
กระทรวงสาธารณสุข 
 

-เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและให้ทุก
หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการท าจิต
อาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตรับผิดชอบ
ของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

เดือนละ 1 ครั้ง 
รวม 12 ครั้ง 

 

เดือนละ 30 คน  
รวม 360 คน 

ร้อยละ 100 ของ
จ านวนคน
ทั้งหมดท้ังปี 

- มีผู้เข้าร่วมจิตอาสา
จากเจ้าหน้าที่ สธ. / 
อสม.พัฒนาพ้ืนที่
สอดส่องส ารวจลูกน้ า
ยุงลาย ตาม สถานต่าง 
ๆ เช่น โรงเรียน โรง
ธรรม โรงเรือน ฯลฯ  
เป็นไปตามเป้าหมาย 

รอบที่ 1  ประจ ำปีงบประมำณ
 2563 
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Agenda base รอบที่ 1  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

คณะที่ 4 : โครงกำรพระรำชด ำริ/กัญชำทำงกำรแพทย์ 

กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสขุ                                                    ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัสตูล                

ตำรำงท่ี  84    แสดงปฏิทินผู้รับผิดชอบการด าเนินงานจิตอาสาประจ าปีงบประมาณ 2563 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
เดือน วันที่ สถำนที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบงำน/กลุ่มงำน 

ตุลาคม 13 ต.ค. 62 -.ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ -ท าความสะอาดล าน้ าคูคลอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
พฤศจิกายน 28 พ.ย. 62 - คลังเก็บของและบริเวณอาคาร สสจ. -รวมพลังจิตอาสาสาธารณสุข เราท าความดีด้วยหัวใจ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ 
ธันวาคม 4 ธ.ค. 62. - วัดหน้าเมือง - รวมใจจิตอาสาพัฒนาสถานธรรม กลุ่มงานประกัน 
มกราคม 16 ม.ค.63 - มัสยิดบ้านโคกพะยอม - พัฒนาถนนสายรองเพ่ือลดอุบัติเหตุ กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ 
กุมภาพันธ์ 5 ก.พ. 63 - ขนส่งจังหวัดสตูล - Big cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนา กลุ่มงานแพทย์แผนไทย/งานสื่อสารองค์กร/ 
มีนาคม 11 มี.ค. 63 - วัดถ้ าเขาจีนธีรประดิษฐ์ - ท าความสะอาดลาดวัดและพัฒนาธรรม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 
เมษายน 9 เม.ย. 63 - สสจ.สตลู - ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
พฤษภาคม 29 พ.ค. 63 - กุโบร์ ซอย 17 - เก็บกวาดขยะพัฒนาสถาน งานทันตฯ/งานการเงิน 
มิถุนายน 9 มิ.ย. 63 - วันอานันทมหิดล - จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมด่านต ามะลังปลอดโรค กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
กรกฎาคม 15 ก.ค. 63 - มัสยิดกลางม าบัง - กิจกรรมศาสนสถานสะอาด สงบ กลุ่มงาน คบส. 
สิงหาคม 6 ส.ค. 63 - มัสยิดท่านายเนา - พัฒนาพื้นที่มัสยิด กลุ่มงานนิติการ/งานทรัพย์ฯ 
กันยายน 24 ก.ย. 63 - วันมหิดล - กวาดเก็บขยะท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า กลุ่มงานส่งเสริมฯ / IT 

 
4. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี

Agenda base 
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ส ำนักงำนสำธำรณ
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คณะท่ี 4 : โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย 

 

  กัญชาทางการแพทย. 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

 กัญชาทางการแพทย 
 

2. สถานการณ   

 กระทรวงสาธารณสุข กําหนดนโยบายเรงดวน เรื่อง การเขาถึงบริการกัญชาทางการแพทย มี

เปาหมายจัดตั้งคลินิกการใหบริการกัญชาทางการแพทยผสมผสานแพทยแผนปจจุบันและแพทยแผนไทย                    

ในโรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลท่ัวไป รอยละ 80  คณะกรรมการพัฒนาการใชกัญชาเพ่ือประโยชน         

ทางการแพทย เขตสุขภาพท่ี 12 กําหนดเปาหมาย โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป จัดตั้งคลินิกกัญชา  

ทางการแพทยทุกแหง และจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย จังหวัดละ 2 แหง  สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสตูล ไดกําหนดประเด็นกัญชาทางการแพทยเปนยุทธศาสตร ป 2563 มีเปาหมาย คือ ประชาชนเขาถึง

บริการคลินิกกัญชาทางการแพทยท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย และกําหนดใหสถานพยาบาลมีการจัดบริการคลินิก

กัญชาทางการแพทยตามแนวทางหรือมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 2 แหง ไดแกโรงพยาบาลสตูลและ

โรงพยาบาลละงู และมีการควบคุมติดตามการดําเนินงานโดยคณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา

กัญชาทางการแพทย จังหวัดสตูล 

 คณะทํางานพัฒนาระบบบริการ (Service plan) สาขาการใชกัญชาบริการทางการแพทย จังหวัด

สตูล ไดขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยใหโรงพยาบาลเปาหมาย คือ โรงพยาบาลสตูล เปดบริการคลินิกกัญชาทาง

การแพทยผสมผสานการแพทยแผนไทย โดยเปดใหบริการ เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2562  และโรงพยาบาลละงู 

เปดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย ซ่ึงไดเปดใหบริการเปนท่ีเรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 

2562  และใหโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง  เปดคลินิกใหคําปรึกษากัญชาทางการแพทย   ภายในไตรมาส 3 ป 

2563  

 ผลดําเนินการดานตาง ๆ ดังนี้ 

 1. โรงพยาบาลท่ีไดรับใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท 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 

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 Agenda base 
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คณะท่ี 4 : โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย 

  -บุคลากรผูผานการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย จํานวน 28  คน ดังนี ้

 1) แพทยแผนไทย 28 คน  

 -รวมผูผานการอบรมท้ังหมด 46 คน 
 

ตารางท่ี 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/หมอพ้ืนบาน 1 0 0 2 3 

รวม 8 7 3 28 46 
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คณะท่ี 4 : โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย 

           3. ขอมูลผูแจงครอบครองกัญชาเพ่ือรักษาโรคเฉพาะตัวของผูปวย จังหวัดสตูล 

 จังหวัดสตูลมีผูมาแจงครอบครองกัญชาท้ังหมด 61 คน รายละเอียดดังนี้ 

 3.1)  ประเภทกัญชาท่ีมีการแจงไวในครอบครอง 

แผนภูมิท่ี 22   แสดงประเภทกัญชาท่ีมีไวครอบครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2)  กลุมโรคของผูปวยท่ีแจงครอบครองกัญชา 

  - ปวดหัว/ไมเกรน  12 คน 

 - มะเร็ง  12 คน 

 - เบาหวาน  9 คน 

 - โรคหัวใจ เสนเลือดตีบ ความดัน 9 คน 

 - เกาต  3 คน  

 - ไขมันในเลือดสูง  3 คน  

 

 

รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 Agenda base 
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คณะท่ี 4 : โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การดําเนินงาน / ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

 ปงบประมาณ 2563 จังหวัดไดกําหนดมาตรการและกิจกรรมสําคัญ ดังนี้ 

 มาตรการท่ี 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 1. อบรมพัฒนาบุคลากรผูสั่งใชกัญชาทางการแพทย    และสหวิชาชีพในสถานพยาบาลใหมีความรู 

  ความเขาใจ ตามหลักวิชาการ คลอบคลุมหนวยบริการทุกแหงจํานวน90คน มีแผนอบรมในวันท่ี 

  24 เดือนกุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุม นครี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 2. กําหนดผูรับผิดชอบ ในการจัดบริการ และพัฒนาผูใหบริการ (ทีมสหวิชาชีพ) ในการบริการคลินิก 

  กัญชาทางการแพทยของหนวยบริการ 

 

 
 

ตารางท่ี 86 กลุมโรคและอาการของผูปวยท่ีผูแจงมีไวครอบครองกัญชาเพ่ือรักษาโรค 
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คณะท่ี 4 : โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย 

 

 มาตรการท่ี 2 สงเสริมการจัดบริการและควบคุมใหเปนตามกฎหมาย 

 1. จังหวัดมีนโยบายของสนับสนุนเปดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยและสนับสนุน การ 

  ดําเนินงานตามแนวทางและภายใตกฎหมาย  

 2. ติดตาม และประเมินผล ตามแนวทางกําหนดรวมกัน 

 3. สถานพยาบาล และผูใหบริการ ดําเนินการตามแนวทาง หรือมาตรฐานท่ีกําหนด 

4. รวบรวม บันทึกผลการรักษา และสรุปผล ตามแนวทาง3 
 

 มาตรการท่ี 3  สรางการรับรูการใชกัญชาทางการแพทยท่ีถูกตอง 

 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

ครั้ง ท่ี 1 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2562 เพ่ือกําหนดแนวทางและหลักเกณฑตางๆรวมท้ังจัดทําคําสั่ง

คณะกรรมการพัฒนาการใชกัญชาเพ่ือประโยชนทางการแพทย จังหวัดสตูล ตามคําสั่งสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสตูลท่ี 116/2562 

 2. แตงต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการใชกัญชาทางการแพทยจังหวัดสตูล 

(Service plan)ตามคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลท่ี 117/2562 

 3. ประชุมคณะทํางานฯ (SP) เพ่ือวางแผนงานและแนวทางการดําเนินการจัดตั้งคลินิกกัญชาทาง

การแพทย จํานวน 2 ครั้ง เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2562 และวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 

 4. รายงานผลการดําเนินการคลินิกกัญชาทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ

ประเมินผลจังหวัด  

 5. จัดทําแนวทางการใหบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย ของโรงพยาบาล 

 6. โรงพยาบาล/สสจ. สงบุคลากรทางการแพทย ไดแก แพทย เภสัชกร พยาบาล เขาอบรมการใช           

สารสกัดกัญชาทางการแพทย และแพทยแผนไทยเขาอบรมการใชตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม   ตาม

หลักสูตรกรมการแพทย และกรมการแพทยแผนไทย มีผูผานการอบรม รวมท้ังหมด 45 คน 

 7. ประชาสัมพันธความรูเก่ียวกัญชาทางการแพทย เชน โรคท่ีรักษาดวยกัญชาทางการแพทย 

ผลขางเคียงจากการใชกัญชา ผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย และการใหบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยของ 

จังหวัดปตตานี ผานชองทางตางๆ ไดแก แผนพับ กลุมไลน อสม. กลุมไลนเครือขายแผนไทย ชมรมหมอ

พ้ืนบาน องคกรเอกชน เปนตน 
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คณะท่ี 4 : โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย 

 

 8. จัดทําแบบคัดกรองประชาชนเบื้องตนการใชประโยชนกัญชาทางการแพทยโดย อสม.สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสตูล เพ่ือทดลองนํารองในเขตอําเภอเมือง 1 ตําบล 

 9. โรงพยาบาล/สถานพยาบาลเอกชนขอรับใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ เฉพาะ

กัญชา จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 

ตารางท่ี  87  สถานพยาบาลท่ีไดรับใบอนุญาตยาเสพติดใหโทษ ประเภท 5 

ท่ี ช่ือสถานบริการ ช่ือผูดําเนินกิจการ 

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 เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2562 ใหบริการทุกวันพุธ สัปดาหท่ี 2 

และ 4  เวลา 13.00 น. - 16.00 น.   และโรงพยาบาลละงู เปดคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย เม่ือวันท่ี 15 

พฤศจิกายน  2562 ใหบริการทุกวันจันทร สัปดาหท่ี2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00-16.30 น. 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห

จากการตรวจติดตาม 

 - บุคลากร เชน แพทย เภสัชกร พยาบาล ยังไมผานการอบรมไมครบทุกโรงพยาบาล ทําใหไม

สามารถใหบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยท่ีไดมาตรฐานครบ 

 - โรงพยาบาลท่ีไมไดรับใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี 5 เฉพาะกัญชา จะไม

สามารถขอสนับสนุนผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย ไดแก น้ํามันกัญชา หรือยาตํารับกัญชาแผนไทย  

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 

ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

1. การขอสนับสนุนผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยแผน

ปจจุบันและแผนไทยตองขอจากคนละหนวยงาน และ

มีรูปแบบการขอสนับสนุนท่ีแตกตางกัน ทําใหหนวย

บริการไมไดรับความสะดวก  

1. มีหนวยงานกลางท่ีเปนผูประสานงานการ

กระจายผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยแผน

ปจจุบันและแผนไทย ท่ีโรงพยาบาลสามารถ

ติดตอไดโดยตรง 
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 กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                

Agenda base รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2563 

คณะท่ี 4 : โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย 

 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย / ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 

 - ผลิตภัณฑกัญชาท่ีผลิตเพ่ือสนับสนุนโรงพยาบาลท่ีเปดบริการ ขอใหมีหนวยงานกลางท่ีเปนผู

ประสานงานการกระจายผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยแผนปจจุบันและแผนไทย ท่ีโรงพยาบาลสามารถติดตอ

ไดโดยตรง 

 - สวนกลางมีการตรวจสอบและประชาสัมพันธทางสื่อในภาพรวม เก่ียวกับผลิตภัณฑกัญชาใน

รูปแบบตางๆซ่ึงปจจุบันมีการนําเขามาขายโดยผิดกฎหมาย ทางสื่อสังคมออนไลนจํานวนมาก และทําให

ประชาชนตองการทดลองใชซ่ึงอาจไดรับอันตราย  
 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี)  

 - จัดทําแบบคัดกรองประชาชนเบื้องตนการใชประโยชนกัญชาทางการแพทยโดย อสม.สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสตูล เพ่ือทดลองนํารองในเขตอําเภอเมือง 1 ตําบล (ตําบลพิมาน) 
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 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2563 

การเฝาระวังทางระบาดวิทยา 

 

จากขอมูลการเฝาระวังทางระบาดวิทยาดวยระบบรายงาน  506 จากสถานบริการในจังหวัดสตูล พบวา โรคท่ีมีความสําคัญ  

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   

ตารางท่ี 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 

ท่ีมา  ขอมูลการเฝาระวังทางระบาดวิทยาดวยระบบรายงาน 506 / ฐานขอมูลกําจัดหัด 
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 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2563 

การเฝาระวังทางระบาดวิทยา 

 

 

1. สถานการณโรค Diarrhoea  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 

2562  สสจ.สตูล  ไดรับรายงานผูปวยโรค  Diarrhoea  

จํานวน 3,020 ราย  คิดเปน อัตราป วย  964.19  ตอ

ประชากรแสนคน  มีรายงานผูเสียชีวิต 1  ราย   อัตราตาย

ตอประชากรแสนคน เทากับ  0.32  อัตราผูปวยตาย

เทากับรอยละ  0.03 

          พบผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดยพบเพศ

หญิง 1,709  ราย  เพศชาย 1,311  ราย  อัตราสวนเพศ

หญิงตอเพศชาย  เทากับ  1.30 : 1 

          กลุมอายุท่ีพบสูงสุดคือกลุมอายุ 0 - 4  ป จํานวน 

982 ราย รองลงมาคือ  กลุมอายุ  65  ป ข้ึนไป, 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 (รูปท่ี 1)  

          อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือ

อําเภอควนโดน อัตราปวยเทากับ 108.18  ตอประชากร

แสนคน รองลงมาคืออําเภอทาแพ,  อําเภอละงู,  อําเภอ

ควนกาหลง,  อําเภอทุงหวา,  อําเภอเมือง,  อําเภอ มะนัง, 

อัตราปวยเทากับ  105.13 ,  94.69 ,  90.73 ,  88.82 ,  

38.22 ,  11.28   ตามลําดับ  (รูปท่ี 2) 

          เม่ือเปรียบเทียบขอมูลผูปวย ป 2562  กับคามัธย

ฐาน 5 ปยอนหลัง  พบวาทุกเดือนมีรายงานการเกิดโรคต่ํา

กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลังในชวงเวลาเดียวกัน (รูปท่ี 3) 
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 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2563 

การเฝาระวังทางระบาดวิทยา 

 

2. สถานการณโรค Pneumonia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           ตั้ งแ ต วั น ท่ี  1 ม ก ราค ม  2562 ถึ งวั น ท่ี   31 

ธัน วาคม 2562 สสจ .สตู ล  ได รับ รายงานผู ป วย โรค  

Pneumonia  จํ าน วน  626 ราย   คิ ด เป น อัต ราป วย   

199.86  ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต 
 

          พบผูปวยเพศชายมากกวาเพศหญิง  โดยพบเพศ

ชาย 349 ราย  เพศหญิง 277 ราย  อัตราสวนเพศชาย ตอ 

เพศหญิง  เทากับ 1.26 : 1 
 

          กลุมอายุท่ีพบสูงสุดคือกลุมอายุ 0 - 4  ป จํานวน 

303 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ  65  ป ข้ึนไป,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 (รูปท่ี 1) 
 

 อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือ

อําเภอควนโดน อัตราปวยเทากับ 552.51  ตอประชากร

แสนคน รองลงมาคืออําเภอทาแพ,  อําเภอละงู,  อําเภอ 

ทุงหวา,  อําเภอมะนัง,  อําเภอเมือง,  อําเภอควนกาหลง, 

อัตราปวยเทากับ  399.51 ,  332.11 ,  203.03 ,  101.5 ,  

52.45 ,  26.34 ,  ตามลําดับ  (รูปท่ี 2) 
 

เม่ือเปรียบเทียบขอมูลผูปวย ป 2562 กับคามัธย

ฐาน 5 ป ยอนหลัง  พบวาเดือนท่ีมีรายงานการเกิดโรคสูง

กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลังในชวงเวลาเดียวกัน คือ เดือน 

มกราคม และธันวาคม (รูปท่ี 3) 
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 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2563 

การเฝาระวังทางระบาดวิทยา 

 

3. สถานการณโรค Influenza 

 

 

 

 

   

            ตั้ ง แ ต วั น ท่ี  1 ม ก ร าค ม  2562 ถึ งวั น ท่ี  31 

ธันวาคม 2562  สสจ.สตูล  ไดรับรายงานผูป วยโรค  

Influenza  จํานวน 358 ราย  คิดเปนอัตราปวย   114.30  

ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต 
 

  พบผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดยพบเพศ

หญิง 184  ราย  เพศชาย 174 ราย  อัตราสวนเพศหญิงตอ

เพศชาย  เทากับ 1.06 : 1 
 

  กลุ มอายุ ท่ีพบสู งสุ ด คือกลุ มอายุ  0 - 4  ป 

จํานวน 125 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ  5 - 9  ป,10 - 

14  ป,65  ป ข้ึนไป,15 -  24  ป, 55 -  64 ป, 35 - 44 ป

,25 - 34  ป และ 45 - 54  ป  จํานวน 61, 32, 29, 28, 

23, 21, 20  และ 19  ราย ตามลําดับ (รูปท่ี 1) 
 

 อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือ

อําเภอทุงหวา อัตราปวยเทากับ 1,040.52  ตอประชากร

แสนคน รองลงมาคือ  อําเภอละงู,  อําเภอเมือง,  อําเภอ 

ควนกาหลง,  อําเภอควนโดน,  อําเภอทาแพ,  อําเภอ 

มะนัง, อัตราปวยเทากับ  101.75 ,  23.11 ,  20.49 ,  

15.45 ,  7.01  ตามลําดับ  (รูปท่ี 2) 

 

เม่ือเปรียบเทียบขอมูลผูปวย ป 2562 กับคามัธย

ฐาน 5 ปยอนหลัง  พบวาเดือนท่ีมีรายงานการเกิดโรคสูง

กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ในชวงเวลาเดียวกัน คือเดือน 

มิ ถุน ายน   กรกฎาคม สิ งห าคม กันยายน  ตุ ล าคม 

พฤศจกิายน และธันวาคม (รูปท่ี 3) 
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 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2563 

การเฝาระวังทางระบาดวิทยา 

 

4. สถานการณโรค  H.conjunctivitis 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 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  จํานวนท้ังสิ้น 320 ราย  คิดเปนอัตรา

ปวย 102.17  ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวย

เสียชีวิต 
 

         พบผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดยพบเพศ

หญิง 166  ราย  เพศชาย 154  ราย  อัตราสวนเพศหญิง

ตอเพศชาย  เทากับ  1.08 : 1 
 

        กลุมอายุท่ีพบสูงสุดคือกลุมอายุ 35 - 44 ป จํานวน  

49 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ  0 - 4  ป,45 - 54  ป, 25 - 

34  ป, 65  ป ข้ึนไป, 55 -  64 ป, 15 -  24  ป, 5 - 9  ป 

และ 10 - 14 ป  จํ าน วน  43, 38, 38, 31, 31, 31, 31  

และ 28  ราย ตามลําดับ (รูปท่ี 1) 
 

           อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือ

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  (รูปท่ี 2) 

     

           เม่ือเปรียบเทียบขอมูลผูปวย ป 2562  กับคามัธย

ฐาน 5 ปยอนหลัง  พบวาทุกเดือนมีรายงานการเกิดโรคต่ํา

กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลังในชวงเวลาเดียวกัน (รูปท่ี 3) 

153 



 
 
 

 
 

 

 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2563 

การเฝาระวังทางระบาดวิทยา 

 

5. สถานการณโรค Chickenpox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั้ งแ ต วั น ท่ี  1 ม ก ราค ม  2562 ถึ งวั น ท่ี   31 

ธันวาคม 2562  สสจ.สตูล  ไดรับรายงานผูป วยโรค  

Chickenpox  จํานวนท้ังสิ้น 258 ราย  คิดเปนอัตราปวย   

82.37  ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต 

พบผูปวยเพศชายมากกวาเพศหญิง  โดยพบเพศ

ชาย132  ราย  เพศหญิง 126  ราย  อัตราสวนเพศชาย 

ตอ เพศหญิง  เทากับ 1.05 : 1 

กลุมอายุท่ีพบสูงสุดคือกลุมอายุ  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 ปและ 45 - 54  

ป จํานวน 66, 46, 40, 24, 4, 2, และ 2  ราย ตามลําดับ 

(รูปท่ี 1) 

อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือ

อําเภอควนโดน อัตราปวยเทากับ 231.82  ตอประชากร

แสนคน รองลงมาคืออําเภอทาแพ,  อําเภอทุงหวา,  อําเภอ 

ละงู,  อําเภอควนกาหลง,  อําเภอเมือง,  อัตราปวยเทากับ  

203.26 , 177.65 , 100.34 , 20.49 , 17.78 ,  ตามลําดับ

(รูปท่ี 2) 

เม่ือเปรียบเทียบขอมูลผูปวย ป 2562 กับคามัธย

ฐาน 5 ปยอนหลัง  พบวาเดือนท่ีมีรายงานการเกิดโรคสูง

กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ในชวงเวลาเดียวกัน คือเดือน 

มกราคม  กรกฎาคม กันยายน และ พฤศจิกายน (รูปท่ี 3) 
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6. สถานการณโรค Hand, foot and mouth disease   

   

 

 

 

 

 

 

 

           ตั้ งแต วั น ท่ี   1 มกราคม  2562 ถึ งวัน ท่ี   31 

ธันวาคม 2562  สสจ.สตูล  ไดรับรายงานผูป วยโรค  

Hand,foot and mouth disease  จํ านวน ท้ั งสิ้ น  174 

ราย  คิดเปนอัตราปวย   55.55  ตอประชากรแสนคน ไมมี

รายงานผูปวยเสียชีวิต 

         พบผูปวยเพศชายมากกวาเพศหญิง  โดยพบเพศ

ชาย 108  ราย  เพศหญิง 66  ราย  อัตราสวนเพศชาย ตอ 

เพศหญิง  เทากับ 1.64 : 1 

        กลุมอายุท่ีพบสูงสุดคือกลุมอายุ 0 - 4  ป จํานวน 

158 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ  5 - 9  ป, 10 - 14  ป 

จํานวน 15 และ 1 ตามลําดับ (รูปท่ี 1) 

        อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด คือ

อําเภอทุงหวา อัตราปวยเทากับ 12.69  ตอประชากรแสน

คน รองลงมาคืออําเภอละงู,  อําเภอควนโดน,  อําเภอ 

ควนกาหลง  อัตราปวยเท ากับ  5.65 ,  3.86 ,  2.93 

ตามลําดับ  (รูปท่ี 2)  

         เม่ือเปรียบเทียบขอมูลผูปวย ป 2562 กับคามัธย

ฐาน 5 ปยอนหลัง  พบวาเดือนท่ีมีรายงานการเกิดโรคสูง

กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ในชวงเวลาเดียวกัน คือเดือน 

มกราคม และกันยายน (รูปท่ี 3) 
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7. สถานการณโรค ไขเลือดออก 

                    

 

 

         ตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม 

2562  สสจ.สตูล  ไดรับรายงานผูปวยโรคไขเลือดออก  

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 มอายุ ท่ี พบสู งสุ ด คือกลุ มอายุ  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 ข้ึนไปและ 55 

-  64 ป จํานวน 39,35,19,11,8, 2, และ 1 ราย ตามลําดับ

(รูปท่ี 1)  

        อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคน  สูงสุดคือ

อําเภอทุงหวา อัตราปวยเทากับ 114.20  ตอประชากร

แสนคน รองลงมาคืออําเภอทาแพ,  อําเภอเมือง,  อําเภอ 

ควนโดน,  อําเภอมะนัง, อําเภอควนกาหลง,  อําเภอละงู, 

อัตราปวยเทากับ 77.1 , 68.45 , 50.23 , 45.11 , 26.34 ,  

16.96  ตามลําดับ  (รูปท่ี 2) 

เม่ือเปรียบเทียบขอมูลผูปวย ป 2562 กับคามัธย

ฐาน 5 ปยอนหลัง  พบวาเดือนท่ีมีรายงานการเกิดโรคสูง

กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ในชวงเวลาเดียวกัน คือเดือน 

มกราคม กุมภาพันธ พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม และ

กันยายน (รูปท่ี 3) 
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8. สถานการณโรค Measles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม 

2562 สสจ .ส ตูล   ได รับ รายงานผู ป วย โรค  Measles 

จํานวน 82 ราย  คิดเปนอัตราปวย 26.17  ตอประชากร

แสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต 

       พบผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดยพบเพศหญิง

42 ราย  เพศชาย 40  ราย  อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย  

เทากับ  1.10 : 1 

      กลุมอายุท่ีพบสูงสุดคือกลุมอายุ 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 (รูปท่ี 1) 

 

อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือ

อําเภอมะนัง อัตราปวยเทากับ 56.39 ตอประชากรแสนคน 

รองลงมาคืออําเภอเมือง, อําเภอควนโดน อัตราปวยเทากับ  

51.56 ,  11.39  ตามลําดับ  (รูปท่ี 2) 

 

เม่ือเปรียบเทียบขอมูลผูปวย ป 2562 กับคามัธย

ฐาน 5 ปยอนหลัง  พบวาเดือนท่ีมีรายงานการเกิดโรคสูง

กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ในชวงเวลาเดียวกัน คือเดือน 

กรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม  (รูปท่ี 3) 
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9. สถานการณโรค STD                                         

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        ตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม 

2562  สสจ.สตูลไดรับรายงานผูปวยโรค  S.T.D.  จํานวน

ท้ังสิ้น 73 ราย  คิดเปนอัตราปวย   23.31  ตอประชากร

แสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต 

 

        พบผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดยพบเพศ

หญิง56 ราย  เพศชาย 17  ราย  อัตราสวนเพศหญิงตอ

เพศชาย  เทากับ  3.29 : 1 

 

       กลุมอายุท่ีพบสูงสุดคือกลุมอายุ 25 - 34  ป จํานวน 

19 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ  35 - 44 ป,15 -  24  ป

,45 - 54  ป,65  ป ข้ึนไป, 55 -  64 ป และ 10 - 14  ป  

จํานวน 17, 15, 12, 8, 1 และ 1  ราย ตามลําดับ (รูปท่ี 1) 
 

อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือ

อําเภอละงู อัตราปวยเทากับ 39.57  ตอประชากรแสนคน 

รองลงมาคืออําเภอเมือง,  อําเภอทุงหวา,  และอําเภอควน

กาห ลง , อั ต ราป วย เท า กับ   34.67 ,  21.15 ,  2.93 

ตามลําดับ  (รูปท่ี 2) 

 

เม่ือเปรียบเทียบขอมูลผูปวย ป 2562 กับคามัธย

ฐาน 5 ปยอนหลัง  พบวาเดือนท่ีมีรายงานการเกิดโรคสูง

กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ในชวงเวลาเดียวกัน คือเดือน 

มกราคม กุมภาพันธ  มีนาคม  เมษายน พฤษภาคม 

กรกฎาคม และพฤศจิกายน  (รูปท่ี 3) 
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10. สถานการณโรค Food Poisoning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม 

2562    สสจ.สตูล   ได รับ รายงานผู ป วย โรค  Food 

Poisoning  จํานวนท้ังสิ้น 63 ราย  คิดเปนอัตราปวย   

20.11  ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต 

 

        พบผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดยพบเพศ

หญิง35  ราย  เพศชาย 28  ราย  อัตราสวนเพศหญิงตอ

เพศชาย  เทากับ  1.25 : 1 

 

      กลุมอายุท่ีพบสูงสุดคือกลุมอายุ 0 - 4  ป จํานวน

ผูปวยเทากับ  18 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ  65  ป ข้ึน

ไป,35 - 44 ป,45 - 54  ป,25 - 34  ป, 5 - 9  ป, 15 -  24  

ป ,10 - 14  ป  และ 55 -  64 ป   จํานวนผูปวยเทากับ  

9,8,7,7,7, 4, 2  และ 1  ราย ตามลําดับ  
 

อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือ

อําเภอ   ทุงหวา อัตราปวยเทากับ 156.50  ตอประชากร

แสนคน รองลงมาคือ   อําเภอ ควนโดน,  อําเภอ ละงู,  

อําเภอ ควนกาหลง,  อําเภอ เมือง,  อําเภอ มะนัง,  อําเภอ 

ทาแพ, อัตราปวยเทากับ  73.41 ,  4.24 ,  2.93 ,  2.67 ,  

0 ,  0 ,   ราย ตามลําดับ   

 

เม่ือเปรียบเทียบขอมูลผูปวย ป 2562 กับคามัธย

ฐาน 5 ปยอนหลัง  พบวาเดือนท่ีมีรายงานการเกิดโรคสูง

กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ในชวงเวลาเดียวกัน คือเดือน 

มกราคม กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน (รูปท่ี 3) 
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สรุปและขอเสนอแนะ 

1. สถานการณทางระบาดวิทยาโรคติดตอท่ีมีความสําคัญสูงในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล ป ๒๕๖๒ 

1.1 โรคอุจจาระรวง 

1.2 โรคปอดบวม 

1.3 โรคไขหวัดใหญ 

1.4 ไขสุกใส 

1.5 โรคไขเลือดออก 

1.6 โรคหัด 

  2. สถานการณโรคอุจจาระรวงในจังหวัดสตูลยังมีการเกิดโรคอยางตอเนื่อง ควรมีการใหความรูแกเด็กและ

ผูปกครองให “กินรอน ชอนกลาง ลางมือนานๆ บอยๆ ดวยน้ําสบู”  ตรวจสุขภาพเด็กประจําวัน   หากพบผูปวยใน

พ้ืนท่ีแจงเจาหนาท่ีสาธารณสุขทันที เม่ือเด็กปวย ใหปฏิบัติดังนี้ จัดใหนอนในหองแยก หรือใชผามาน/ฉากก้ันเปนสัดสวน

จากเด็กปกติอยางนอย 1 เมตร ใหสารน้ําเกลือแร (ORS) ทดแทน แยกของเลน ของใชตางๆจากเด็กปกติ แจงผูปกครอง

รับเด็กกลับบาน  และควรใหหยุดเรียนเพ่ือดูแลอยางใกลชิด หากอาการไมดีข้ึน เชน กระหายน้ํามาก ออนเพลีย อาเจียน 

ถายเปนจํานวนมาก / เปนมูกปนเลือด ควรพาไปพบแพทยทันที 

   สําหรับวิธีทําลายเชื้อโรคดวยการทําความสะอาดอุปกรณ และสิ่งของ สถานท่ี รวมทั้งเสื้อผาดวยน้ํายาฆาเชื้อ 

(แอลกอฮอลไมสามารถทําลายเชื้อไวรัสได) ขยะติดเชื้อ ใหรวบรวมใสถุงขยะมัดปากถุง รอรถขยะเก็บกํ้าจัดหรือเผา

ทําลาย การกําจัดเชื้อใชน้ํายาซักผาขาว เชน ไฮเตอรครึ่งฝา ผสมน้ํา 600 ซีซี แชทิ้งไว 30 นาทีควรแยกทําความสะอาด

ผาปูที่นอนกับ เสื้อผาที่เปอนอุจจาระ เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อ หองน้ํา ใหใชน้ํายาลางหองน้ําที่สามารถฆาเชื้อ

ไวรัสและแบคทีเรียได ทําความสะอาดตอเนื่อง 3 วันหลังผูปวยหยุดถาย เนนการลางมือดวยน้ําสะอาดและสบูทุกครั้ง

หลังเขาหองน้ํา สวนการดําเนินการเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาด ควรเนนมาตรการทําลายเชื้อที่ถูกตองและใหความรูแก

ผูดูแลเด็กและผูปกครองเด็ก คนหาผูปวยรายใหม ดําเนินการเฝาระวังผูสัมผัสโรคในบานเด็กปวยและสอบสวนโรคในกลุม

ท่ีเสี่ยงตอการสัมผัสโรค ตามผูปวยและสถานการณการระบาดอยางตอเนื่องจนกวาการระบาดของโรคจะสงบ 

3. โรคปอดบวม เกิดจากการอักเสบของเนื้อปอด สาเหตุสวนใหญมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และ

พยาธิ โดยเชื้อแบคทีเรียซ่ึงเปนสาเหตุของโรคปอดบวมท่ีพบบอยในเด็ก ควรใหความรูผูปกครองในการดูแลดังนี้ 

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสโรค โดยไมควรใหเด็กใกลชิดผูปวยทุกประเภท หลีกเลี่ยงการนําเด็กไปอยูในท่ีแออัด เด็กอายุ

ต่ํากวา 3 ปควรดูแลท่ีบาน ไมควรสงไปเลี้ยงตามสถานเลี้ยงเด็ก และถาเด็กมีอาการไอ จาม มีน้ํามูกควรพิจารณาใชผาปด

ปากและจมูก ควรทําความสะอาดของเลนเด็กบอยๆ 

• มีอนามัยสวนบุคคล โดยฝกหัดใหเด็กลางมือบอยๆ ไมขยี้ตาหรือจมูก และควรดูแลความสะอาดของบานเรือนให

มีอากาศถายเทไดสะดวก 
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• เพิ่มความตานทานโรค ควรใหเด็กไดรับนมแมอยางนอย 6 เดือน และใหอาหารครบ 5 หมู หมั่นออกกําลังกาย

สมํ่าเสมอ อยางนอย 3-4 ครั้ง/สัปดาห ครั้งละ 30 นาที ที่สําคัญควรนําเด็กไปฉีดวัคซีนปองกันโรคตามกําหนดของ

กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีวัคซีนเสริมบางชนิดท่ีชวยลดการเกิดโรคปอดบวมในเด็ก ไดแก วัคซีนไอพีดี ซ่ึงจะ 

ปองกันโรคปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส วัคซีนไขหวัดใหญปองกันโรคปอดบวมจากไขหวัดใหญท่ีระบาดตาม

ฤดูกาลในปนั้นๆ แตวัคซีนไขหวัดใหญในปจจุบันยังไมสามารถปองกันไขหวัดใหญ 2009 ได 

• หลีกเลี่ยงสิ่งแวดลอมท่ีเสี่ยง เชน ควันไฟ ควันบุหรี่ ควันจากทอไอเสียรถยนต อากาศหนาวเย็น เปนตน 

• ผูเลี้ยงดูเด็กควรรูจักอาการแรกเริ่มของโรคปอดบวม และควรนํามาพบแพทย 

 

4. ในชวงเวลานี้มีโอกาสจะพบผูปวยโรคไขหวัดใหญเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในชวงที่ผานมา 

ดังนั้นควรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงการปองกันการแพรระบาดของเชื้อสามารถทําไดโดยควรใสหนากาก

อนามัยทุกครั้งท่ีมีอาการไอ หรือ จาม หลีกเลี่ยงการพบปะกับผูอ่ืนขณะมีอาการไขหวัด หลีกเลี่ยงการหยิบจับสิ่งของท่ีใช

รวมกับผูอื่นและลางมือเปนประจา สําหรับสถานที่ที่มีคนอยูหนาแนน เชน โรงเรียน คายทหาร เรือนจํา ควรมีการคัด

กรองผูปวย หากสังเกตพบผูปวยท่ีมีอาการคลายไขหวัดใหญ ไดแก ไข ไอ น้ํามูก ปวดกลามเนื้อ ควรแยกผูปวยทันที และ

ใหรักษาสุขอนามัยสวนบุคคล ไมใชของใชสวนบุคคลรวมกับผูอื่น เชน ชอน แกวน้ํา ผาเช็ดตัว หมั่นทําความสะอาด

สิ่งของที่มีการใชรวมกันทุกวัน เชน ลูกบิดประตู ปุมเปดปดไฟ และเตรียมสารองหนากากอนามัย และเจลลางมือให

เพียงพอ พรอมแนะนําประชากรกลุมเสี่ยง เชน ผูปวยโรคอวน หญิงตั้งครรภ ผูปวยโรคเรื้อรัง อาทิ โรคหอบหืด โรคปอด

เรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคตับ โรคไต โรคท่ีมีภาวะภูมิคุมกันต่ํา และผูสูงอายุ 65 ปข้ึนไป เปนตน 

ควรไดรับการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญเพ่ือลดความรุนแรงของโรค และลดโอกาสในการนอนโรงพยาบาล  

5. ควรประชาสัมพันธใหประชาชนรวมกันกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย ดวยมาตรการ “3 เก็บ ปองกัน 3 

โรค” คือ 1.เก็บบานใหสะอาด ไมใหมีมุมอับทึบเปนท่ีเกาะพักของยุง ขัดลางคว่ําภาชนะใสน้ํา และเปลี่ยนน้ําในแจกันทุก

สัปดาห 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไมใหเปนแหลงเพาะพันธุยุง และนําวัสดุเหลือใชไปขายเปนรายไดเสริม และ 3.เก็บน้ํา 

ภาชนะใสน้ําตองปดฝาใหมิดชิดปองกันไมใหยุงลายวางไข เพ่ือปองกัน 3 โรค คือ อ 1.โรคไขเลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัส

ซิกา 3.ไขปวดขอยุงลาย สิ่งสําคัญควรปฏิบัติคือการเรงรัดประชาสัมพันธ โดยใหความรูแกประชาชนในเรื่องการปองกัน

โรคไขเลือดออก สาเหตุ และปจจัยท่ีทําใหปวยเปนโรค และการปองกันโรค โดยการจัดการบานเรือน และสภาพแวดลอม

ไมใหมีแหลงเพาะพันธุยุง และเปนท่ีอยูอาศัยของยุงลาย รวมถึงเนนวิธีการปฏิบัติ เม่ือสงสัยวาบุคคลในบานปวยเปนโรค

ไขเลือดออก ตองรีบสงตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล หากแพทยวินิจฉัยโรคไขเลือดออก ใหแจง

สถานพยาบาลของรัฐหรือสํานักงานสาธารณสุขท่ีอยูใกลทานโดยทันที  หากในชุมชนของทาน มีผูปวยไขเลือดออกในชวง 

28 วัน ใหเฝาระวังในกลุมหญิงตั้งครรภ เด็กเล็ก ผูสูงอายุ และผูปวยโรคเรื้อรังเปนพิเศษ หากมีอาการไขติดตอกัน 2 วัน

แลวอาการไมดีข้ึน ใหรีบไปพบแพทยที่โรงพยาบาลของรัฐใกลบานทานในวันถัดไปโดยทันที และแจงดวยวามาจากพื้นท่ี

ท่ีมีผูปวยไขเลือดออก เพ่ือแพทยไดทําการรักษาไดอยางทันทวงที 
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 6. สถานการณโรคไขสุกใสในจังหวัดสตูล  ควรมีประชาสัมพันธ หรือใหความรูแกเด็กและผูปกครองในเรื่องการ

ปองกันโรคไขสุกใส 41วัคซีนปองกันโรคท่ีสามารถใชไดท้ังในเด็กและผูใหญ แตอยางไรก็ตามผูท่ีมีภูมิคุมกันต่ํา หญิงตั้งครรภ ผูท่ี

แพสวนประกอบของวัคซีน หรือผูปวยมะเร็งท่ีกําลังรักษา เชน ฉายรังสี หรือเคมีบําบัด ก็ไมควรไดรับวัคซีน นอกจากการใช

วัคซีนแลววิธีอ่ืนท่ีสามารถปองกันโรคอีสุกอีใส ไดแก ลางมืออยางสมํ่าเสมอ หลังจากออกไปพบปะผูคนภายนอกผูท่ีเปนโรค

อีสุกอีใสควรถูกกักแยกตัวออกจากผูอ่ืน เพ่ือปองกันการแพรกระจายของโรค 
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1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัด.....รอยละของจังหวัดเปาหมายท่ีมีหนวยบริการตั้งอยูในพ้ืนท่ีเกาะมีการจัดระบบบริการสุขภาพ
สําหรับการทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.  สถานการณ 
     จังหวัดสตูลมีสถานบริการสาธารณสุขท่ีตั้งอยูบนพ้ืนท่ีเกาะจํานวน 5 แหง ไดแก รพ.สต.เกาะ

สาหราย รพ.สต.เกาะยาว รพ.สต.ปูยู รพ.สต.ตันหยงกลิง และ รพ.สต.เกาะหลีเปะ ในจาํนวนนี้มีสถาน
บริการสาธารณสุขท่ีตั้งอยูบนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดไดแก รพ.สต.เกาะหลีเปะ ซ่ึงในแตละปจะ
มีนักทองเท่ียวจากตางจังหวัดและนักทองเท่ียวจากตางประเทศจํานวนมาก จากสถิตินักทองเท่ียวจังหวัด
สตูล ป 2561 มีนักทองเท่ียวชาวไทย   จํานวน 1,355,145 คน ชาวตางชาติ จํานวน 176,155 คน  
รวม 1,531,300 คน ป 2562  นักทองเท่ียวชาวไทย จํานวน 1,420,000 คน ชาวตางชาติ จํานวน 
184,000 คน รวม 1,604,000 คน ซ่ึงมีแนวโนมมากข้ึนทุกป 

       รพ.สต.เกาะหลีเปะ เปน รพ.สต.ขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสตูล มี
เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 6 คน รับผิดชอบ 2 หมูบาน มีประชากรชาวเลจํานวน 1,200 คน มีผูประกอบการและ
คนงานประมาณ 2,000 คน มีนักทองเท่ียวปละประมาณ 700,000 คน มีผูรับบริการ ป 2560-2562 จํานวน 
5,560, 3,441, และ 7,574 ราย ตามลําดับ เฉลี่ยวันละ 10-20 คน และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากจํานวน
นักทองเท่ียว และผูประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป ปจจุบัน รพ.สต.เกาะหลีเปะ เปนอาคารเกาและมีขนาดเล็ก มี
ครุภัณฑทางการแพทยระดับพ้ืนฐาน และสามารถใหบริการแกนักทองเท่ียวและประชาชนไดในระดับหนึ่ง โดยมี
ระบบการสงตอรองรับในกรณีเกินศักยภาพในการใหบริการ มีโรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลสตูลเปนแมขาย 

       การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล จังหวัดสตูล เริ่มตนเม่ือ ปลายป 2550 มี

แนวทางในการนําสงผูปวยจากจุดเกิดเหตุในทองท่ีทุรกันดารและอยูในภาวะวิกฤติทางทะเล นําสงโดยใช

ยานพาหนะพิเศษเรือ  รวมมือในการดําเนินงานจากภาครัฐ เอกชน ทองถ่ิน  มุงเนนการจัดการท้ังระบบซ่ึง

ประกอบดวย 

หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับเบ้ืองตน(FR:First Responder)                                                                                                                                                                                                                     

 ทหารเรือ นป.สอ.รฝ.491 ประจําเกาะหลีเปะ 

 อบตปากน้ํา (ชมรมเรือเกาะบุโหลน) 

 อบต.เกาะสาหราย 

 อบต.ปูย ู

 ทัพเรือภาคท่ี 3 

 อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา 

 อุทยานแหงชาติตะรุเตา 

 สนง.เจาทาภูมิภาค สาขาสตูล 

 ตํารวจน้ํา 

 สุขศาลาเกาะบุโหลนดอน 
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หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับพ้ืนฐาน(BLS:Basic Life Support) 

 รพ.สต.ปูยู  

 รพ.สต.เกาะสาหราย  

 รพ.สต.เกาะยาว        

 รพ.สต.ตันหยงกลิง 

หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับข้ันสูง(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 

2 -   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 ขอมูลผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
  จังหวัดสตูลมียุทธศาสตรดานการทองเท่ียวท่ีสําคัญคือการทองเท่ียวทางทะเล จากแนวโนมท่ี
นักทองเท่ียวและจํานวนผูประกอบการเพ่ิมมากข้ึนทุกป ดังนั้นโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยภิบัติกับ
นักทองเท่ียวจึงเปนเรื่องสําคัญ เพราะจะสงผลตอภาพลักษณของสถานท่ี การเตรียมความพรอมดานการ
ใหบริการดูแลสุขภาพแกนักทองเท่ียวจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะสถานบริการสุขภาพท่ีต้ังอยูบน
พ้ืนท่ีเกาะซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัด 
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รพ.สต.เกาะหลีเปะ เปดใหบริการแกประชาชนท่ัวไปรวมท้ังนักทองเท่ียวท้ังในดานรักษาโรคท่ัวไป 

อุบัติเหตุฉุกเฉิน บริการดานทันตกรรม รวมท้ังบริการทําคลอด โดยมีแพทยและทันตแพทยจากโรงพยาบาล
สตูลหมุนเวียนไปใหบริการในชวงของฤดูการทองเท่ียว ปละ 2 ครั้ง คือเดือนพฤศจิกายน และเดือนเมษายน ใน
ดานบริการทําคลอดเปดใหบริการฝากครรภและทําคลอด โดยในป พ.ศ.2562 ใหบริการทําคลอดแก
ประชาชนท่ีอาศัยอยูบนเกาะ จํานวน 12 ราย และมีผดุงครรภโบราณหรือหมอตําแย จํานวน 1 คน 
  ปจจุบันรพ.สต.เกาะหลีเปะใชระบบการบันทึกขอมูลผูรับบริการดวยโปรแกรมบันทึกขอมูล 
(JHCIS) แลวสงขอมูลเขาระบบ HDC ของกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีมีผูปวยท่ีตองขอคําปรึกษาแพทย
โรงพยาบาลละงูจะเปนศูนยรับใหคําปรึกษาโรคท่ัวไป กรณีผูปวยโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลสตูลจะเปนศูนยรับ
ใหคําปรึกษา   
 

ผลการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉินทางทะเล 

 

หนวยปฏิบัติการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ผลงาน

การ

บริการ

(ราย) สีแดง รอยละ 

ผลงาน

การ

บริการ

(ราย) สีแดง รอยละ 

ผลงาน

การ

บริการ

(ราย) สีแดง รอยละ 

รพ.สต.เกาะหลีเปะ 88 34 38.63 117 46 39.31 48 32 66.66 

อบต.เกาะสาหราย 42 6 14.28 33 4 12.12 4 0 0.00 

อบต.ปูยู 28 2 7.1 35 6 17.14 8 0 0.00 

อุทยานแหงชาติตะรุเตา 4 1 25.0 3 0 0.00 2 0 0.00 

ตํารวจนํ้า 0 0 0.00 2 1 50.00 0 0 0.00 

อบต.ปากนํ้า 13 1 0.56 24 4 16.6 0 0 0.00 

รพ.สต.เกาะยาว 0 0 0.00 3 2 66.6 6 4 66.66 

รพ.สต.ปูยู 0 0 0.00 80 31 38.75 29 15 51.72 

รพ.สต.เกาะสาหราย 0 0 0.00 39 28 71.79 21 16 76.19 

นป.สอ.รฝ.491 หลีเปะ 1 1 0.56 1 1 100 0 0 0.00 

ทัพเรือภาค 3 1 1 0.56 0 0 0.00 0 0 0.00 

สุขศาลาเกาะบุโหลนดอน 0 0 0.00 3 1 33.33 17 9 52.94 

รวม 177 46 25.99 340 124 36.47 135 76 56.30 

 
กิจกรรมท่ีสําคัญ 

1. จัดกิจกรรมรวมซอมแผนสาธารณภัย ภัยพิบัติทางทะเล บูรณาการรวมกันกับสํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล รวมท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีเก่ียวของ ท่ีผานมาปละ 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 

อบรมหลักสูตรการกูชีพและชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานทางน้ํา Basic M.A.L.S  หนวยงานอุทยานแหงชาติ  

ปงบประมาณ 2562 จํานวน 1 รุน                                          

3. ปงบประมาณ 2562 อบรมผูปฏิบัติการฉุกเฉิน หลักสูตร ปฐมพยาบาลและชวยปฏิบัติการการแพทย

ข้ันพ้ืนฐาน หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินข้ันเบื้องตน ในหลักสูตรกูชีพทางน้ําเบื้องตน Basic 

M.A.L.S  จํานวน 3 รุน 

4. ปงบประมาณ 2562 ขยายเครือขายใหความรูและการปฏิบัติในดานการชวยเหลือผูปวยผูบาดเจ็บ

อุบัติเหตุฉุกเฉิน ในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน กลุมเปาหมาย นักเรียน ประชาชนท่ัวไป 

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    ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขแกนักทองเท่ียว

ในพ้ืนท่ีเกาะนั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลไดมีคําสั่งท่ี 139/2562 ลงวันท่ี 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) ซ่ึง

จะชวยใหผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสามารถติดตอกันไดแบบ Real – time โดยมีแมขายหลักคือ 

โรงพยาบาลสตูล และลูกขายไดแก รพ.สต.เกาะยาว และ รพ.สต.เกาะหลีเปะ 

  การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินทางทะเล 

1. จัดตั้งคณะอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล คําสั่งจังหวัดสตูล ท่ี 2473/2562 เรื่องแตงตั้ง 

คณะกรรมการระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดสตูล มีการประชุมปละ 1 ครั้ง เพ่ือความรวมมือจากเครือขาย

ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเลบูรณาการท้ังภาครัฐและเอกชน ในการชวยเหลือภาวะวิกฤติโดย

ยานพาหนะพิเศษพ้ืนท่ีเกาะและพ้ืนท่ีทุรกันดาร หาแนวทางในการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉินทางทะเลและใน

การใชยานพาหนะพิเศษรวมกัน 

2. จัดตั้งระบบแจงเหตุ โดยมีศูนยวิทยุตํารวจน้ําประจําอยู ณ เกาะหลีเปะ และมีวิทยุเครือขายมดดําเรือ

หาปลา เปนแกนกลางประสานกรณีมีเหตุมีผูประสบภัยทางทะเล ผานศูนยรับแจงเหตุและสั่งการฯ 1669  

3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จัดทํา MOU การสงตอผูปวยในพ้ืนท่ีเกาะจังหวัดสตูล ระหวาง สสจ.

สตูล และ อบจ.สตูล กับ รพ.กรุงเทพหาดใหญ  และ รพ.วัฒนแพทย ตรัง โดยมารับผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน ณ ทา

เทียบเรือปากบารา 
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 ผลลัพธท่ีตองการ (Small Success) 
3 เดือน หมายเหตุ 

เปาหมาย 
- มีโครงสราง หนาท่ีและภารกิจท่ีชัดเจน 
- มีแผนงาน/โครงการ  พัฒนาระบบบริการสุขภาพทาง

ทะเล 
- มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล 
- มีนวัตกรรม 
- มีการติดตาม กํากับ 

 

 

ผลงาน 
- คําสั่งท่ี 139/2562 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาโครงสรางหลักของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะหลีเปะ 

- โครงการกอสรางศูนยบริการทางการแพทยกะหลีเปะ 
ป 2564 

- โครงการระบบการแพทยทางไกล (Telemedicine) 
- การประเมินผานเกณฑ รพ.สต. ติดตาว 

 

 

 

 

สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ  

- ปจจัยทางธรรมชาติ ในดานการคมนาคม 
- การขาดแคลนบุลากรทางการแพทยท่ีจะปฏิบัติงานประจํา 

 
 

7. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

  

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการดําเนินงาน 
ไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ 

- เสนทางการคมนาคมไมสะดวก เพราะ
เปนพ้ืนท่ีหางไกลจากชายฝง โดยเฉพาะ
ชวงลมมรสุม เรือเล็กไมสามารถเดินทาง
ได ทําใหเปนอุปสรรคกับเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานรวมท้ังผูรับบริการ ท่ีตอง
เดินทางไปรับบริการท่ีโรงพยาบาลบนฝง 

- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและจัดหา
ครุภัณฑทางการแพทยท่ีสามารถใหบริการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

- สรางขวัญ กําลังใจแกบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ใหสามารถอยูปฏิบัติงานไดตลอดท้ังป ท้ัง
ในดานสวัสดิการท่ีอยูอาศัย และ
คาตอบแทน 
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8. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย 
      เนื่องจากเกาะหลีเปะและอุทธยานแหงชาติเกาะตะรุเตาเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ 

ดังนั้นควรมีนโยบายท่ีชัดเจนในการยกระดับสถานบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะ รพ.สต.เกาะหลีเปะ ใหเปน
หนวยบริการท่ีมีศักยภาพในการใหบริการแกนักทองเท่ียวท้ังในดานบุคลากรทางการแพทย ครุภัณฑทาง
การแพทย ตลอดจนอาคารสิ่งกอสรางท่ีไดมาตรฐาน  
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