คํานํา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดานการบริหารจัดการ
ในการนํานโยบายดานสุขภาพของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมาบูรณาการกับปญหาสุขภาพ
ของพื้นที่ กําหนดเปนแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพของจังหวัดสตูล โดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในจังหวัด และถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่ใหเปนรูปธรรม รวมทั้งทําหนาที่ใน
การควบคุม กํากับ ใหการดําเนินงานดานสุขภาพในทุกระดับเปนไปตามเปาหมาย
เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายดานสุขภาพจังหวัดสตูลเลมนี้ จัดทําขึ้น
เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและตัวชี้วัดที่สําคัญ ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป
ของจังหวัดสตูล ขอมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ ปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ และผลการพัฒนา
ตามแผนงาน/โครงการ ตามกรอบประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุข
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
สาธารณสุขเลมนี้จะเปนประโยชนตอคณะผูตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และผูสนใจทุกทาน หากมีขอผิดพลาดประการใด คณะผูจัดทําเอกสาร
ขอนอมรับไวทุกประการ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
19 มิถุนายน 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

บทสรุปผูบริหาร

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

สารบัญ
เรื่อง

หนา

บทสรุปผูบริหาร
ขอมูลทั่วไป
ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข
ขอมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ
แผนยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ป 2561-2564
ปญหาสาธารณสุขในพื้นที่
ผลการดําเนินงานตามนโยบายสาธารณสุข
คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
1.1 สุขภาพกลุมวัยแมและเด็ก .
1.2 พัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัย
1.3 ผูสูงอายุ
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
2.1 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ PCC
2.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
2.3 รพ.สต.ติดดาว
2.4 อสม.หมอครอบครัว
2.5 การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
2.6 การแพทยฉุกเฉินทางทะเล
2.7 วัณโรค
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
3.1 ตรวจสอบภายใน
3.2 ITA
3.3 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ (HA).
3.4 การบริหารจัดการภาครัฐ(PMGA)
3.4 digital transformation
3.5 การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ

ก–ฅ
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36
42
46
49
53
58
63
70
75
77
80
84
86
88
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บทสรุปผูบริหาร

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

สารบัญ
เรื่อง

หนา

คณะที่ 4 Agenda base โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย
4.1 ราชทัณฑ ปนสุข ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
4.2 กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
4.3 จิตอาสาพระราชทาน
ผลงานเดน
1. การบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) จังหวัดสตูล

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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95
101
114
118
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สารบัญตาราง
ตารางที่

เรื่อง

หนาที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เขตการปกครอง จังหวัดสตูล ป 2563
จํานวนประชากรกลางป พ.ศ.2562 (ณ 30 มิ.ย.62)
จํานวนประชากร จําแนกตามกลุมอายุ (ณ 30 มิ.ย.62)
จํานวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จําแนกรายอําเภอ ป 2563
จํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ป 2563
จํานวนบุคลากรสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสตูล ป 2563
ขอมูลสถิติชีพ พ.ศ.2558-2562
สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก พ.ศ.2560 – 2562
จํานวนและอัตราปวยของผูปวยนอก 10 อันดับแรก พ.ศ.2560 – 2562
จํานวนและอัตราปวยของผูปวยใน 10 อันดับแรก พ.ศ.2560 – 2562
ขอมูล CMI (Case Mix Index) ของผูปวยในรวมทุกสิทธิ และคา Sum Adj.RW
ของแตละระดั บสถานบริ การตาม Service Plan ของปงบประมาณ 2561 2563 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)
อัตราครองเตียง ผูปวยใน รวมทุกสิทธิ ปงบ 2560 ถึง 2562(ต.ค.61 - มี.ค.62)
ผลการดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-พ.ค.
2563)
ผลการเฝาระวังหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยง
จํานวนหญิงตั้งครรภเสี่ยงหลังคลอดไดรับการบริการเวนชวงระยะการมีบุตรกอน
ออกจากรพ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต.ค.62-พ.ค.63)
รอยละเด็กแรกเกิด - 5 ปตามชวงอายุที่กําหนดมีพัฒนาการสมวัย
จํานวนผูสูงอายุ จังหวัดสตูล การสํารวจขอมูล 4 ปยอนหลัง
แสดงจํ า นวนประชากร และผูสูงอายุ ตามสัดสว น รายอําเภอจังหวัดสตูล ป
2563
รอยละของการคัดกรอง ADL ในผูสูงอายุ และผลการคัดกรอง จําแนกรายอําเภอ
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผลงาน ต.ค.62-พ.ค.63)
ผูสูงอายุ(60 ป ขึ้นไป)ไดรับการคัดกรองโรคและปญหาสําคัญ และ Geriatic
ผลการเนินงานการดําเนินงาน Long Term Care ป 2563
ตําบลเขารวมโครงการที่มีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) จังหวัดสตูล ปงบประมาณ 2563
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สารบัญตาราง(ตอ)
ตารางที่

เรื่อง

หนาที่

23

แสดงแผนการจัดตั้ง และขึ้นทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวย
บริการปฐมภูมิ จังหวัดสตูล
แสดงแผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ เพื่อ
ลดความแออัด ลดการรอคอย เขตที่เปนที่ตั้งของ รพศ./รพท.
แสดงหนวยบริการปฐมภูมิ ที่ขึ้นทะเบียน และมีแพทยเวชศาสตรครอบครัว หรือ
แพทยที่ผาน การอบรมให บ ริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ ดู แ ลด ว ยหลั ก เวชศาสตร
ครอบครัว ตั้งแตป 2560 – 2562 เพื่อลดความแออัด ลดการรอคอย ในเขตที่
เปนที่ตั้งของ รพศ./รพท.
รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอํ าเภอ
(พชอ.)
แสดงรอยละรพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จ.สตูล ตั้งแต
ป พ.ศ. 2560-2563
แสดงเปาหมายการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับ
ตําบลใหผานเกณฑการพัฒนาคุ ณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว แยกราย
อําเภอ ป 2563
แสดงรอยละผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับ คปสอ. แปลผลระดับการผาน
เกณฑตามระดับ 5 ดาว ป 2563 (แยกรายแตละอําเภอ)
การอบรมกิจกรรมโครงการยกระดับ อสม.หมอประจําบาน
รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายที่ไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบาน มี
คุณภาพชีวิตที่ดี (รอยละ 70)
รายงานการบันทึกขอมูล อสม.หมอประจําบาน
รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่
ไดมาตรฐานยอนหลัง 7 ป ตั้งแต ป 2556 – 2562
แสดงขอมูลรอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการตรวจ วินิจฉัยรักษาโรค
และฟ น ฟู ส ภาพด ว ยศาสตร ก ารแพทย แ ผนไทยและการแพทย ท างเลื อ ก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แสดงขอมูลคลินิกบริการการแพทยทางเลือกป งบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการประเมินสถานบริการตามมาตรฐาน รพ.สส.พท.
รอยละผูปวยฉุกเฉินวิกฤติและฉุกเฉินเรงดวนในพื้นที่ทางทะเลไดรับการดูแลโดย
ระบบการแพทยฉุกเฉิน
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60
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66

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สารบัญตาราง(ตอ)
ตารางที่

เรื่อง

หนาที่

38
39

ประชาชนในพื้นที่ทางทะเลเสียชีวิตจากเหตุฉุกเฉินทางทะเล
ผลการรักษาสําเร็จ (Success) ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมที่ขึ้นทะเบียนไตรมาส
1/2562 (ตค.61-ธค.61) จําแนกรายโรงพยาบาล
ผลการรักษาสําเร็จ (Success) ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมที่ขึ้นทะเบียนไตรมาส
2/2562(มค.62-มีค.62)จําแนกรายโรงพยาบาล
สถานการณการรักษาสํ าเร็จผูปวยวั ณโรคปอดรายใหม จ.สตูล ที่ขึ้นทะเบีย น
รักษาไตรมาสที่ 1 ( 1 ตค.-31 ธค.2562) ตาม PA กระทรวงฯ ป 2563
รอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา
(TB Treatment coverage) จังหวัดสตูล 5 ป ยอนหลัง ป (2558-2562)
ร อ ยละความครอบคลุ ม การรั ก ษาผู ป ว ยวั ณ โรครายใหม แ ละกลั บ เป น ซ้ํ า
(Treatment coverate) แยกรายอําเภอ จ.สตูล 3 ป ยอนหลัง ป 2560-2562
ร อ ยละความครอบคลุ ม การรั ก ษาผู ป ว ยวั ณ โรครายใหม แ ละกลั บ เป น ซ้ํ า
(Treatment coverate) ตั้งแต ตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563(8 เดือน)
รอยละการตรวจทดสอบความไวของยาในผูปวยเสี่ยงสูง(กลับเปนซ้ํา/รักษาซ้ํา
ภายหลังขาดยา/ลมเหลวในการรักษา)ที่จะเปนวัณโรคดื้อยา ป 2563 ( ตค.62 –
มีค.63)
แสดงขอมูลเชิงปริมาณ (รายอําเภอ)
แสดงข อมู ล ภาพรวมจํ า นวน/รอยละของ รพ.สต.ไดรับ การตรวจสอบภายใน
(ตามแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA
รอยละ 90
รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA
รอยละ 80
โรงพยาบาลทั่วไปที่ผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA)
โรงพยาบาลชุมชนที่ผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA)
ผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ของสถานพยาบาลจังหวัดสตูล
รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ผ า นเกณฑ ที่ กํ า หนด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
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สารบัญตาราง(ตอ)
ตารางที่

เรื่อง

หนาที่

54
55

จํานวนรอยละหนวยบริการที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูลรายไตรมาส ป 2563
สถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูลรายไตรมาส
ป 2560-2563
สถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูลรายเดือน
ปงบประมาณ 2563
สถานการณการเงินการคลังสุขภาพ ณ เมษายน 2563
แสดงประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ (7 Plus Efficiency Score)
แผนประมาณการรายได แ ละค า ใช จ า ยของหน ว ยบริ ก าร รอบครึ่ ง ป ห ลั ง
ปงบประมาณ 2563
เปรียบเทียบประมาณการรายไดและคาใชจาย ณ เมษายน 2563
ประมาณการรายไดเปรียบเทียบรายไดจริง ณ เมษายน 2563
ประมาณการรายจายเปรียบเทียบรายจายจริง ณ เมษายน 2563
รายรับ IP UC ปงบประมาณ 2563 ณ เมษายน 2563
รอยละของการไดรับสิทธิการรักษาพยาบาลของผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล
แผนการออกปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2563
แผนปฏิบัติการเรือนจําจังหวัดสตูลป 2563
โรคที่พบจากการใหบริการทางการแพทยในเรือนจําจังหวัดสตูลป 2563
แผนปฏิบัติการการคัดกรองโรคที่ตองเฝาระวังในเรือนจําจังหวัดสตูลป 2563
จํานวนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในกลุมผูต องขัง และเจาหนาที่เรือนจํา ป
2563
จํานวนผูผานการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแยกรายโรงพยาบาล
ป 2563
จํานวนผูเขารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยจังหวัดสตูล ป 2563
แสดงผูปวยและปริมาณยา/สารสกัดกัญชาแผนปจจุบันที่มีใหบริการ
แสดงผูปวยและปริมาณยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมที่มีใหบริการ
แสดงจํานวนผูรับบริการคลินิกกัญชาจําแนกรายอาการโรงพยาบาลสตูล (คลินิก
ผสมผสาน)
ปฏิ ทิน ผู รั บ ผิ ดชอบการปฏิ บัติงานจิตอาสาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ประจําป 2563
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แผนภูมิที่

เรื่อง

หนา

1
2
3

ปรามิดประชากร จําแนกตามกลุมอายุและเพศ จังหวัดสตูล (ณ 30 มิ.ย.61)
แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ
แสดงการจัดทําแผนงานโครงการตามยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสตูลป 25612563
การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติจังหวัดสตูลป 2561-2563
รอยละของประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไปที่ไดรับการคัดกรองเบาหวานความดัน
โลหิตสูง ป 2563
จํานวนและรอยละของผูปวยเบาหวานรายใหมลดลงจังหวัดสตูล ป 2563
จํานวนและรอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมลดลงจังหวัดสตูล ป 2563
รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง ป 2563
แผนที่การทองเที่ยวจังหวัดสตูล
การจัดระบบการแพทยฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดสตูล
สถิติแสดงผูปวยฉุกเฉินวิกฤตพื้นที่ทางทะเลไดรับการดูแลโดยระบบการแพทย
ฉุกเฉิน
สถิติการเสียชีวิตทางทะเลจากเหตุฉุกเฉิน ป 2562-2563
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

บทสรุปผูบริหาร
คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ

.

สุขภาพกลุมวัยแมและเด็ก .
แมตายจากการตั้งครรภและการคลอดจังหวัดสตูล ในป 2560 – 2562 พบแมตายทุกป โดยในป
2561 ตายจํานวน 1 ราย และในป 2561 – 2562 มีแมตายปละ 3 ราย ซึ่งการตายกําหนดที่ 7 ราย
พบวาเปนสาเหตุทางสูติกรรม และสาเหตุทางออมใกลเคียงกัน โดยครึ่งหนึ่งเปนสาเหตุการตายที่ปองกันได
และในป 2563 จังหวัดสตูลยังไมมีมารดาตาย
พัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัย .
เด็กแรกเกิดถึง 5 ปมีพัฒนาการสมวัย รอยละ 64.59 พบวาอําเภอที่เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
มากที่สุด คือ อําเภอละงู รอยละ 80.82 สวนอําเภอที่มีพัฒนาสมวัยนอยที่สุด คือ อําเภอควนกาหลง รอย
ละ 40.00 และพบวา เด็กแรกเกิด - 5 ป สูงดีสมสวนสูงที่สุด คือ อําเภอทาแพ รอยละ 57.81 สวนอําเภอที่สูงดี สมสวน
นอยที่สุด คือ อําเภอเมืองสตูล รอยละ 37.84 ซึ่งในภาพรวมของจังหวัดยังต่ํากวาเปาหมาย
ผูสูงอายุ .
จังหวัดสตูลมีผูสูงอายุ 36,237 คน คิดเปนรอยละ 11.21 โดยจากการประเมินศักยภาพตาม
ความสามารถในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน (APL) เปนผูสูงอายุกลุม 1 ติดสังคม รอยละ 76.5 กลุม 2 ติด
บาน รอยละ 1.38 และกลุม 3 ติดเตียง รอยละ 0.4 ในป 2563 ไดดําเนินการคัดกรองสมรรถภาพสมอง
รอยละ 69.63 และการคัดกรองพลัดตกหกลม รอยละ 71.95

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

.

ระบบสุขภาพปฐมภูม.ิ
จังหวัดสตูล มีหนวยบริการปฐมภูมิ จํานวน 3 ทีม และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ จํานวน 14
ทีมรวม 17 ทีม กระจายในทุกอําเภอ ครอบคลุมประชากร 187,588 คน คิดเปนรอยละ 59.78 ป 2563 มี
แพทยเขาอบรมหลักสูตรระยะสั้น จํานวน 4 คน (รพท.สตูล 1 คน และ รพช.ทาแพ 3 คน) และไดรับการ
จัดสรรหลักสูตรแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรครอบครัว จานวน 1 โควตา (รพช.ควนโดน)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ .
การดําเนินงาน พชอ. มีการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอครบทั้ง 7
อําเภอ โดยในป 2562 อําเภอมะนังไดรับคัดเลือกเปน พชอ.ตนแบบเขต 12 และมีแผนการเยี่ยมเสริมพลัง
ในพื้นที่, มีการบริหารจัดการสรางกลไกและพัฒ นาคุณภาพชีวิตและการมีสวนรวมของทุ กภาคส ว นทุ ก
อําเภอ
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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รพ.สต.ติดดาว .
จังหวัดสตูล ไดดําเนินการพัฒนา ตรวจเยี่ยม และประเมิน รพ.สต. ในไตรมาสที่ 1-2 ระหวาง
เดือน ต.ค.62 – ก.พ.63 มี รพ.สต.ที่ผานเกณฑประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว จํานวน 10 แหง รวม
สะสมตั้งแตป 2560 - 2563 จังหวัดสตูลมี รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว รอยละ 100 รวมระยะเวลาการ
พัฒนาคุณภาพ เปนระยะเวลา 4 ป
อสม.หมอครอบครัว .
อสม.จังหวัดสตูล มีจํานวน 5,114 คน ไดรับการพัฒนาเปน อสม.หมอประจําบาน จํานวน 313 คน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก .
คลินกิ การแพทยแผนไทย มีจํานวน 12 แหง มีโรงพยาบาลละงู เปนสถานที่ผลิตยาสมุนไพร
มาตรฐาน GMP WHO ซึ่งผลิตยามากกวา 30 รายการ ป 2563 ผูปวยนอกไดรับการตรวจวินิจฉัยรักษาโรค
ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก คิดเปนรอยละ 22.12 โดยสูงที่สุดที่อําเภอควนโดน,
อําเภอละงู และอําเภอควนกาหลง ตามลําดับ
--

การแพทยฉุกเฉินทางทะเล .
การแพทย ฉุ ก เฉิ น ทางทะเล มี ผู ป ว ยฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤติ แ ละฉุ ก เฉิ น เร ง ด ว นในพื้ น ที่ ท างทะเล คื อ
ป 2561 มีผูปวยจํานวน 46 ราย คิดเปนรอยละ 25.99, ป 2562 มีผูปวยจํานวน 124 ราย คิดเปนรอยละ
36.47 และ ป 2563 (ต.ค.62-พ.ค.63) มีผูปวยจํานวน 119 ราย คิดเปนรอยละ 45.95 มีแนวโนมเพิ่มมาก
ขึ้น
วัณโรค .
จากผลการรักษาสําเร็จ Success ผูปวยวัณโรครายใหมที่ขึ้นทะเบียนไตรมาสที่ 1/2562 เทากับ
รอยละ 92.3 มีอัตราตายรอยละ 5.1 และโอนออกรอยละ 2.6 ไตรมาสที่ 2 เทากับรอยละ 97.96 อัตราตาย
รอยละ 2.04 ปญหาอุปสรรคที่สําคัญในการชะลอภารกิจเพื่อคนหาวัณโรคในกลุมเสี่ยงเนื่องจากสถานการณ
COVID-19

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

.

ระบบธรรมาภิบาล .
ตัวชี้วัด : รอยละ 100 ของ (รพ.สต.) ที่ คกก.ตรวจสอบภายในระดับอําเภอไดทําการตรวจสอบภายใน
จากผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานตรวจสอบภายในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สตูลไดดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบฯ ภาพรวมคิดเปนรอยละ 62% พบวายังตองเสริมความรู
และใหคําแนะนําการปฏิบัติตามระเบียบการเงิน และพัสดุ เนื่องจากบางหนวยรับตรวจขาดเจาหนาที่ที่มีความรู
ความชํานาญในดานการเงิน และพัสดุ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงไดกําหนดกลุมเปาหมายหนวยบริการ
ทุกแหงตองไดรับตรวจสอบภายใน โดยกลุมเปาหมายที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใชคณะกรรมการ
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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ตรวจสอบภายในระดั บอํ าเภอของแต ละ CUP สวนระดับโรงพยาบาลและสํ านักงานสาธารณสุ ขอํ าเภอ ใช
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัดดําเนินการ
ITA .
ตัวชี้วัด : รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 90
กลุ มงานนิ ติการ สํ า นั กงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดมีการจัดประชุมชี้แจงและติดตามการ
ดําเนินงานสงเอกสารเชิงประจักษทุกไตรมาสกอนจะสงผลงาน เพื่อใหหนวยงาน ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค โดยหนวยบริการ รพท./รพช./สสจ./สสอ. ไดมีการ
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ITA ครบทุกหนวยบริการ โดยมีระดับคะแนนความสําเร็จผานเกณฑการ
ประเมินระดับ 5 จํานวน 12 แหง ระดับ 2 จํานวน 2 แหง และระดับ 0 จํานวน 1 แหง คือ ร.พ. ละงู
เนื่องจากแนบเอกสารไมตรงตามรายละเอียดของ EB
PMGA .
ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัด สป. ที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทั้ง 7 แหง ไดดําเนินการพัฒนา
หมวด1 การนําองคกร หมวด2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด4 การวัดการวิเคราะหและการจัดการ
ความรู และหมวด5 การมุงเนนบุคลากร ทุกหนวยงานสามารถดําเนินการไดผานเกณฑระดับ 5 คิดเปนรอย
ละ 100 ในปงบประมาณ 2563 ไดดําเนินการในหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย และหมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ ซึ่งผูบริหารมีนโยบายให สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สตูล และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทั้ง 7 แหง มีการพัฒนาตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
อยางตอเนื่อง ใหมีการประเมินและพัฒนาไปพรอมกัน
Smart Hospital .
ตัวชี้วัด : รอยละของหนวยบริการที่เปน Smart Hospital
การดําเนินการตาม Small Success 3 เดือน เกณฑเปาหมาย รพ.ระดับA, S , M1 , M2 ผาน
เกณฑระดับ 2 รอยละ 80 และ รพ. ระดับ F1, F2, F3 รอยละ 50 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลได
ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมกลางเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพ
(Implementing API for Health Information Exchange) ระหวางวันที่ 25 - 30 เมษายน 2562 และ
ไดจัดทีมออกนิเทศตรวจประเมินตามเกณฑ Smart Hospital ตามตัวชี้วัดระดับ 1 Smart Tool พบวา
รพท. และรพช.ทุกแหง ไดมีการดําเนิน การและอยูร ะหวางการนํามาพัฒ นาเพื่ อใหส ามารถดํ าเนิ น การ
เชื่อมตอ HIS Gateway และเกณฑตัวชี้วัดระดับ 2 Smart Service โรงพยาบาลทุกแหงมีการใชใบสั่งยา
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่มีการบันทึกขอมูลการสั่งยาโดยแพทย และมีการพัฒนาระบบ OPD Paperless
ที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 2562
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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digital transformation .
ตัวชี้วัด : รอยละของจังหวัดที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดสํารวจขอมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม 256๓ การดําเนินการ
ตาม Small Success 3 เดือน โดยประเมินจากคุณภาพขอมูลที่บันทึกตามคูมือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บ
และจัดสงขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ ๒๕๖๓
จากฐานขอมูล Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ประเมินรายหนวยบริการ/รายจังหวัด
ผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวมจังหวัด ดังนี้ ความถูกตองเฉลี่ย 5 ดาน คิดเปน 99.9834 % ความสอดคลอง
เฉลี่ ย 5 ด า น คิ ดเป น 99.7128 % ความครบถ ว น สมบูร ณของขอมูล คิดเปน 99.7688 % และความ
ทันเวลาของขอมูล คิดเปน 95.6973 % โดยมีนวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยางได คือ การ Conference
ผานระบบ Web Application เพื่อการชี้แจงสรางความเขาใจแทมเพลตของตัวชี้วัด และระบบคืนขอมูล
HIE (HEALTH INFORMATION EXHCHANGE) ใหกับหนวยบริการ
การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ .
สถานการณทางการเงินการคลังในไตรมาส 4 ปงบประมาณ 2562 พบวา จังหวัดสตูลไมมีหนวย
บริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 คิดเปนรอยละ 0 มีหนวยบริการที่ประสบปญหาขาดสภาพ
คลองทางการเงินระดับ 3 จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลมะนัง มีหนวยบริการที่ประสบปญหาขาดสภาพ
คลองทางการเงินระดับ 2 จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล มีหนวยบริการที่ประสบปญหาขาดสภาพ
คลองทางการเงินระดับ 1 จํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลทาแพ และโรงพยาบาล
ละงู และมีหนวยบริการที่ไมขาดสภาพคลองทางการเงิน จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลควนโดน และ
โรงพยาบาลทุงหวา หนวยบริการมีแผนทางการเงิน (Planfin) ที่มีความครบถวน ถูกตอง สมบูรณ ผานเกณฑ
7 แหง โดยมีหนวยบริการผานเกณฑประเมิน ≥ 5 ตัว (ระดับ Grade B, A-, A) จากเกณฑประสิทธิภาพทาง
การเงิน (7 Plus Efficiency) ผานเกณฑ 2 แหง และหนวยบริการมีสัดสวนของตนทุนผูปวยนอก และตนทุน
ผูปวยใน ไมเกินคากลางของหนวยบริการในกลุมระดับเดียวกัน ผานเกณฑ 3 แหง
คณะที่ 4 Agenda base โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย .
โครงการราชทัณฑ ปนสุข ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย . .
 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสําหรับผูตองขังและประชุม
ชี้แจงแกคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พรอมทั้งไดจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อสงเสริม ปองกัน ควบคุม
กําจัดโรค และฟนฟูสภาพ ครอบคลุมทั้ง 4 ดาน คือ
1. คณะทํางานกลุมแพทย
2. คณะทํางานทันตแพทย
3. คณะทํางานเภสัชกร
4. คณะทํางานนักกายภาพ
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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โดยใหบริการรักษาโรคทั่วไป 35 ราย ทันตกรรม 21 ราย ฉีดวัคซีนปองกันโรค หัด 797 ราย
ไขหวัดใหญ 1,199 ราย หญิงตั้งครรภ 4 ราย ผูปวยจิตเวช 25 ราย ฟนฟูสภาพทางกายภาพ 1 ราย การสง
ตอฉุกเฉิน 2 ราย ติดตามรักษาแพทยนัด 89 ราย รับไวรักษาเปนผูปวยใน 14 ราย อบรม อสรจ. 30 คน
 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการใหบริการสุขภาพผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูลป 2563
กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ. .
 เปดคลินิกกัญชาทางการแพทย จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลสตูลและโรงพยาบาลละงู
 จังหวัดสตูลมีโรงพยาบาลที่ไดรับอนุญาตจําหนวยยาเสพติดใหโทษประเภท 5 เฉพาะกัญชามี
4 แหง คือ 1. รพท.สตูล 2.รพช.ละงู 3.รพช.ทุงหวา และ 4.รพช.ควนโดน
 มีบุคลากรที่ผานการอบรมหลั กสูตร”การใชสารสกัดกัญชาทางการแพทย”(แผนป จ จุ บั น )
จํานวน 18 คน จําแนกเปน แพทย 8 คน เภสัชกร 7 คน และพยาบาล 3 คน
 มีบุคลากรแพทยแผนไทยที่ผานการอบรมหลักสูตร”การใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย”
จํานวน 28 คน
จิตอาสาพระราชทาน. .
 มีการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานจิตอาสาพัฒนาของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
เพื่อการปองกันยับยั้งโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในสถานที่ตางๆ และมีการรายงานประจํา
ทุกเดือน โดยมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และสงขอมูลไปยังกลุมไลนจิตอาสาพระราชทาน 904
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม จิ ต อ า ส า ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข จ ะ ส ง ไ ป ยั ง เ ม ล
jitarsa.moph@gmail.com ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน
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ขอมูลทั่วไป
ประวัติจังหวัดสตูล

..

.

ประวัติความเปนมาของจังหวัดสตูลในสมัยกอนกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไมปรากฏ
หลักฐานกลาวไว ณ ที่ใด สันนิษฐานวาในสมัยนั้น ไมมีเมืองสตูล คงมีแตหมูบานเล็ก ๆ กระจัดกระจายอยูตาม
ที่ราบชายฝงทะเล
ในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร“สตูล”เปนเพียงตําบลหนึ่งอยูในเขตเมืองไทรบุรี ฉะนั้นประวัติความ
เปนมาของจังหวัดสตูลจึงเกี่ยวของกับเรื่องราวของเมืองไทรบุรีดังปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร รัชกาลที่ 2 วา "ตามเนื้อความที่ปรากฏดังกลาวมาแลว ทําใหเห็นวาในเวลานั้นพวกเมืองไทรเห็น
จะแตกแยกกันเปนสองพวก คือ พวกเจาพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่งและพวกพระยาอภัยนุราชคงจะนบนอม
ฝากตัวกับเมืองนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเมื่อพระยาอภัยนุราชไดมาเปนผูวาราชการเมืองสตูล ซึ่งเขตแดน
ติดต อกั บเมื องนครศรีธรรมราชพวกเมืองสตู ลคงจะมาฟ งบังคับบั ญชาสนิ ทสนมขางเมื องนครศรีธรรมราช
มากกวา เมื องไทร แตพระยาอภัยนุ ราชวาราชการเมื องสตูล ไดเพี ยง 2 ป ก็ถึงแกอนิจกรรม ผูใดจะได วา
ราชการเมื องสตูลตอมาในชั้ นนั้นหาพบจดหมายเหตุไมแตพิเคราะหความตามเหตุการณ ที่เกิดขึ้นภายหลั ง
เขาใจวาเชื้อพระวงศของ พระอภัยนุราช (ปศนู) คงจะไดวาราชการเมืองสตูลและฟงบังคับบัญชาสนิทสนมกับ
เมืองนครศรีธรรมราช อยางครั้งพระยาอภัยนุราชหรือยิ่งกวานั้น "
เรื่องเกี่ยวกับเมืองสตูลยังปรากฏในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลาแตขอความที่ปรากฏ บางตอน
เกี่ยวกับชื่อผูวาราชการเมืองสตูลไมตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 3 ประวัติเกี่ยวกับ
เมืองสตูลในการจัดรูปแบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลวา ในป พ.ศ. 2440 ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหรักษาเมืองไทรบุรี เมืองปลิส และเมืองสตูลเปนมณฑลเทศาภิบาล เรียกวา "มณฑลไทรบุรี"
โปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาไทรบุรีรามภักดี เจาพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิต) เปนขาราชการเทศาภิบาลมณฑล
ไทรบุรีเมืองสตูลไดแยกจากเมืองไทรบุรีอยางเด็ดขาดตามหนังสือสัญญาไทยกับอังกฤษ เรื่องปกปนเขตแดน
ระหว างไทยกั บสหพั นธรั ฐมาลายู ซึ่ งลงนามกั นที่ กรุ งเทพฯ เมื่ อวั นที่ 10 มี นาคม ร.ศ.127 (พ.ศ. 2452)
จากหนังสือสัญญานี้ยังผลใหไทรบุรีและปลิสตกเปนของอังกฤษสวนสตูลคงเปนของไทยสืบมาจนถึงปจจุบัน
เมื่อปกปนเขตแดนเสร็จแลวไดมีพระราชโองการโปรดใหเมืองสตูลเปนเมืองจัตวารวมอยูในมณฑลภูเก็ตเมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม ร.ศ.128 (พ.ศ. 2453) ใน ป พุทธศักราช 2475 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป น
ระบอบประชาธิปไตยเมืองสตูลก็มีฐานะยกเปนจังหวัดหนึ่งอยูในราชอาณาจักรไทยสืบตอมาจนถึงกระทั่งทุก
วันนี้

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข



1



สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ขอมูลทั่วไป

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

คําวา "สตูล" มาจากคําภาษามาลายูวา "สโตย" แปลวากระทอน อันเปนผลไมชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู
ชุกชุมในทองที่เมืองนี้ซึ่งตอมาไดรับการตั้งสมญานามเปนภาษามาลายูวา "นครสโตยมําบังสการา (Negeri
Setoi Mumbang Segara) " หรือแปลเปนภาษาไทยวา สตูล เมืองแหงพระสมุทรเทวา
คําขวัญจังหวัด

: “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”

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

ตนไมประจําจังหวัด

หมากพลูตั๊กแตน

ดอกไมประจําจังหวัด

ดอกกาหลง

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ขอมูลทั่วไป

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

ที่ตั้งและอาณาเขต

.

จังหวัดสตูล เปนจังหวัดสุดเขตแดนใตของประเทศไทยทางชายฝงทะเลอันดามัน ซึ่งเปนชายฝง
ทะเลทางดานตะวันตก อยูหางจากกรุงเทพมหานคร โดยเสนทางรถยนต 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ
2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือเทากับ 1,754,701 ไร พื้นที่สวนที่เปนเกาะประมาณ 105 เกาะ มีชายฝง
ทะเลยาว 144.80 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และ อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง และ
อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ทิศใต
ติดรัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก
ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ขอมูลทั่วไป

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

สภาพทางเศรษฐกิจ .
รายไดประชากรโดยทั่วไปของจังหวัดสตูล ขึ้นอยูกับผลผลิตทางการเกษตรและการคา อาชีพ
หลัก คือ การทําสวนยางพารา ปาลมน้ําน้ํา การทํานา และการทําสวนผลไม ฯลฯ จากตัวเลขผลิตภัณฑ
มวลรวมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป 2561 ประชากรมีรายได
เฉลี่ยตอคน/ป เทากับ 124,400 บาท เปนลําดับที่ 47 ของกลุมจังหวัดฝงอันตามัน
โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ขึ้นอยูกับสาขาเกษตรกรรม โดยมีสัดสวนรอยละ 26.5 สาขา
การผลิตที่มีความสําคัญรองลงมา ไดแก การประมง 16.0 การขนสง 12.5 % การขายสง ขายปลีก 11.5
และอื่น ๆ 33.5 ตามลําดับ

สภาพการทองเที่ยว

.

จังหวัดสตูลมีลักษณะภูมิศาสตรเปนภูเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกคอยลาดเอียงลงสู
ทะเลทางตะวันตกของจังหวัด เปนแหลงชุมชนโบราณ ปรากฏหลักฐานชัดเจนทั้งหลักฐานดานโบราณคดี
และหลักฐานที่แสดงถึงการสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมมาแตยุคกอน การคนพบหลักฐานทางดาน
ธรณี วิทยาในจังหวัดสตู ล อาทิ เชน ชั้น หินในมหายุคพาลีโอโซอิก (Paieozoic Era) ที่ ถือวาเกาแกที่สุ ด
ในประเทศไทยตั้งแตยุคแคมเบรียน (Cambrain Period) นั่นคือ “กลุมหินตะรุเตา ( Tarutao Group)”
เปนตนมา รวมถึงการคนพบซากดึกดาบรรพโบราณ (Fossil) ตางๆ อาทิ เชนซากดึกดาบรรพของแมงดา
ทะเลโบราณ (Trilobite) และหอยโบราณ หิ น สาหรายทะเลสีแดง (Stromatolite) ซากปลาหมึ กทะเล
โบราณ ซากแกรปโตไลต ซากเทนทาคิวไลต ซากไครนอยดหรือพลับพลึงทะเล และซากปะการังโบราณ
เหลานี้นับเปนหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สามารถบงชี้ไดวาจังหวัดสตูลนี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแตอดีตหรือวา
500 ลานปกอน นอกจากนี้การคนพบซากดึกดําบรรพขากรรไกรและแผนฟ นกรามลางของชางโบราณ
สกุลสเตโกดอน แผนฟนกรามของชางโบราณเอลิฟาส กรามแรดโบราณ เขากวาง บริเวณถ้ําเลสเตโกดอน
(หรือถ้ําวังกลวย) บงบอกอายุประมาณ 1.8 -0.01 ลานปกอน เปนตน การคนพบหลักฐานสําคัญเหลานี้
ถือไดวาจังหวัดสตูลเปนพื้นที่ ที่มีความสําคัญและมีความโดดเดนทั้งทางดานธรณีวิทยา ดานซากดึกดํา
บรรพ และดานแหลงเรียนรู และจังหวัดสตูลไดประกาศการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับจังหวัดขึ้นเมื่อวันที่ 14
สิงหาคม พ.ศ 2557 แลว ในชื่ออุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 4 อําเภอ
ไดแก อําเภอทุงหวา อําเภอมะนัง อําเภอละงู อําเภอเมือง (เฉพาะเขตอุทยานตะรุเตา) และมีแหลงทั้งหมด
72 แหลง ซึ่งประกอบดวย แหลงธรณี ซากดึกดําบรรพ แหลงธรรมชาติ แหลงโบราณคดี และวิถีชีวิต
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น อาคารเกา ฯลฯ สามารถเปนแหลงทองเที่ยว แหลงเรียนรู แหลงศึกษาวิจัย

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ขอมูลทั่วไป

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

สภาพที่ทองเที่ยว
อําเภอเมือง

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

การนับถือศาสนา

.

นับถือศาสนาพุทธ
นับถือศาสนาอิสลาม
นับถือศาสนาอื่น ๆ

ศาสนสถาน

รอยละ 23.02
รอยละ 76.77
รอยละ 0.21

.

วัด
สํานักสงฆ
มัสยิด
โบสถคริสต
ศาลเจา

41
33
238
3
3

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล (ขอมูล ณ มิ.ย.63)

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ขอมูลทั่วไป

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

การปกครอง

.

จังหวัดสตูลแบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ 36 ตําบล 280 หมูบาน 1 องคการบริหาร
สวนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลตําบล และ 34 องคการบริหารสวนตําบล
ตารางที่ 1 เขตการปกครอง จังหวัดสตูล ป 2563
อําเภอ
เมือง
ควนโดน
ควนกาหลง
ทาแพ
ละงู
ทุงหวา
มะนัง
รวม

ตําบล หมูบาน
12
4
3
4
6
5
2
36

71
31
32
31
61
35
19
280

อบต.
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก

9
4
3
4
6
5
2
33

1
1

เทศบาลเมือง

เทศบาลตําบล

1
1

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

ที่มา : สํานักงานปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด (ขอมูล ณ มิถุนายน 2562

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

หลังคาเรือน

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

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



สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

ตารางที่ 3 จํานวนประชากร จําแนกตามกลุมอายุ (ณ 30 มิ.ย.62)
ชาย
หญิง
ลุมอายุ
(ป)
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
0–4
11,995
3.72
11,159
3.46
5–9
13,482
4.18
12,682
3.93
10 – 14
12,871
3.99
12,260
3.80
15 – 19
12,368
3.83
11,779
3.65
20 – 24
12,236
3.79
11,749
3.64
25 – 29
12,716
3.94
12,557
3.89
30 – 34
12,869
3.99
12,520
3.88
35 – 39
12,581
3.90
12,235
3.79
40 – 44
11,656
3.61
11,856
3.67
45 – 49
11,018
3.41
11,695
3.62
50 – 54
9,868
3.06
10,701
3.32
55 – 59
8,336
2.58
9,195
2.85
60 – 64
6,039
1.87
6,757
2.09
65 – 69
4,689
1.45
5,413
1.68
70 – 74
2,893
0.90
3,223
1.00
75 +
4,788
1.48
6,570
2.04
รวม
160,405
49.70
162,351
50.30

จํานวน
23,154
26,164
25,131
24,147
23,985
25,273
25,389
24,816
23,512
22,713
20,569
17,531
12,796
10,102
6,116
11,358
322,756

รวม

รอยละ
7.17
8.11
7.79
7.48
7.43
7.83
7.87
7.69
7.28
7.04
6.37
5.43
3.96
3.13
1.89
3.52
100.00

ที่มา : สํานักงานบริหารการทะเบียนภาค 9 สาขา จ.สตูล

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข



7



สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

แผนภูมิที่ 1 ปรามิดประชากร จําแนกตามกลุมอายุและเพศ จังหวัดสตูล (ณ 30 มิ.ย.61)

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

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ทรัพยากรสาธารณสุข

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

ทรัพยากรสาธารณสุข

.

จังหวัดสตูลมีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ คือ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และศูนยสุขภาพชุมชน จังหวัดสตูลไมมีโรงพยาบาลเอกชน แตมีสถาน
บริการที่ใหบริการในคลินิกเวชกรรม ทันตกรรม และรานขายยา
ตารางที่ 4
อําเภอ

เมือง

จํานวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จําแนกรายอําเภอ ป 2563
รพท./ รพช./ อัตราสวน
เตียง เตียง เตียง : ประชากร

รพ.สต.
ขนาดใหญ

2

ทั่วไป

2

1/186

-

1 : 613

ควนโดน

-

1/30

1 : 878

ควนกาหลง

-

1/30

1 : 1,160

ทาแพ

-

1/30

1 : 973

ละงู

-

1/90

1 : 1,199

ทุงหวา

-

1/30

1 : 801

-

7

-

-

มะนัง

-

1/10

1 : 603

-

4

-

-

1/186 6/250

1 : 804

4

51

4

1

รวม

(รพ.สต.คลองขุด, รพ.สต.ฉลุง)

1

16

ศูนยสุขภาพชุมชน นคม.
(ศสม.พิมาน, ศรีพิมาน)

-

3

-

-

-

7

-

1

-

5

(รพ.สต.ควนโดน)

1

(รพ.สต.ปากน้ํา)

9

1

(ศสช.ตําบลทาแพ)

1

(ศสช.ตําบลกําแพง)

ตารางที่ 5 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ป 2563
อําเภอ เวชกรรม ทันตกรรม การพยาบาล แพทย แพทยแผน การประกอบ เทคนิค ผลิตภัณฑ
และผดุงครรภ แผนไทย ไทยประยุกต โรคศิลปะ การแพทย สมุนไพร
2
0
เมือง
24
6
2
1
2
5
0
0
ควนโดน
0
1
1
0
0
0
0
0
ควนกาหลง 1
2
3
0
0
1
0
1
ทาแพ
0
0
4
0
0
0
1
0
ละงู
7
5
7
0
1
2
0
0
ทุงหวา
1
0
5
0
0
0
0
0
มะนัง
0
0
4
0
0
0
3
1
รวม
33
14
26
1
3
8

-

แ

รวม
42
2
7
5
23
6
4
89

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

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

เมือง

ประชากร

อัตรา:

ต่ํา สูง มีจริง

ประชากร

ทันตแพทย
ต่ํา สูง มีจริง

เภสัชกร

อัตรา:
ประชากร

อัตรา: พยาบาลวิชาชีพ อัตรา:

ต่ํา สูง มีจริง

ประชากร

ต่ํา สูง มีจริง

ประชากร

115,476 57 72 39 2,961 13 16 14 8,248 29 36 29 3,981 298 379 330 350

จพ.ทันต
สาธารณสุข
ต่ํา สูง มีจริง

อัตรา :
ประชากร

นวก.สาธารณสุข/
จพ.สธ.
ต่ํา สูง มีจริง

อัตรา:
ประชากร

20 22 8 14,435 125 166 111 1,040



10

ควนโดน

26,881 8

9

3 8,643 4

4

3 8,643 4

6

5 5,376 46 57 76

354

5

5

4 6,720 27 34 34

ควนกาหลง

35,204 8

9

4 8,801 3

3

4 8,801 4

5

5 7,041 50 65 73

482

9

9

4 8,801 36 51 34 1035

ทาแพ

29,581 6

7

4 7,395 3

3

3 9,860 4

5

5 5,916 38 48 66

448

6

6

1 29,581 30 39 36

ละงู

72,942 14 18 11 6,631 5

6

7 10,420 10 13 10 7,294 83 106 119 613

11 11 6 12,157 45 65 54 1,351

ทุงหวา

24,278 7

9

4 6,070 3

3

4 6,070 4

5

4 6,070 50 61 66

368

5

5

4

6070 36 43 26

934

มะนัง

18,394 3

3

2 9,197 2

3

2 9,197 2

3

2 9,197 33 42 39

472

6

6

2

9197 27 36 25

736



รวม

322,756 103 127 67 4,817 33 38 37 8,723 57 73 60 5,379 598 758 766 421

822

62 64 30 10,759 326 434 309 1,045

ทรัพยากรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ที่มา : ขอมูลจากกลุมงานทรัพยากรบุคคล (ขอมูล ณ มิ.ย.63)
หมายเหตุ : ขอมูลบุคลกรสาธารณสุขทั้งจังหวัด ไดแก
1. ขาราชการ/ พรก./ พกส. / ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว
2. ไมรวมลาศึกษาตอ
3. FTE ขั้นต่ํา ตามขนาด รพ.สต. (S, M, L)

791

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

อําเภอ

แพทย

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ตารางที่ 6 จํานวนบุคลากรสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสตูล ป 2563

ตารางที่ 7 ขอมูลสถิติชีพ พ.ศ.2558-2562



ป พ.ศ.

ประชากร

2558
2559
2560
2561
2562

314,053
316,559
318,657
320,444
323,582

11

ที่มา :

เกิด

ตาย

4,539
4,129
3,666
3,695
3,714

1,668
1,650
1,544
1632
1,716

จํานวน
ทารก มารดา เกิด
ตาย ตาย ไรชีพ
29
0
21
33
2
12
29
3
14
22
1
16
21
1
12

เกิด
(ตอพัน)
14.45
13.04
11.50
11.53
11.48

ตาย
(ตอพัน)
5.31
5.21
4.85
5.09
5.30

อัตรา
เพิ่มตามธรรมชาติ ทารกตาย
มารดาตาย
เกิดไรชีพ
(ตอรอย)
(ตอพันเกิดมีชีพ) (ตอแสนเกิดมีชีพ) (ตอพันเกิดมีชีพ)
0.91
6.38
0.00
4.63
0.78
7.99
48.43
2.90
0.67
7.91
81.83
3.82
0.64
5.95
27.06
4.33
0.62
5.65
26.93
3.23

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถิติชีพที่เปนตัวบงชี้สถานะดานสุขภาพที่สําคัญ ในชวงป 2558 – 2562 โดยจังหวัดสตูล อัตราเกิด มีแนวโนมอัตราเกิดลดลงอยางเห็นไดชัด โดยใน ป
2558 อัตรา 14.45 ลดลงมาเปน 11.53 ตอพันประชากร ในขณะที่อัตราตายมีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในป 2562 สงผลใหอัตราเพิ่มตามธรรมชาติอยูในระดับต่ํา ป
2562 อัตราเพิ่ม รอยละ 0.62
อัตราทารกตาย มีแนวโนมลงตอเนื่อง ตั้งแตป 2559 และในป 2562 อัตราเทากับ 5.65 ตอพันการเกิดมีชีพ
มารดาตายจากการตั้งครรภและการคลอด เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ โดยพบมารดาตายเกือบทุกป ในป 2562 มีอัตรามารดาตาย 26.93 ตอแสนการ
เกิดมีชีพ ซึ่งสูงกวาเกณฑเฉลี่ยของประเทศ (ไมเกิน 17 ตอแสนการเกิดมีชีพ)
อัตราเกิดไรชีพ ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ป 2562 เทากับ 3.23 ตอพันการเกิดมีชีพ

สถิติชพี และสถานะทางสุขภาพ



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

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

.

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สถิติชีพและสถานะสุขภาพ

12

เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง

ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคเรื้อรังของระบบทางเดิน

156
111
84
69
66
64
60
56
50
35

48.96
34.83
26.36
21.65
20.71
20.08
18.83
17.57
15.69
10.98

โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจขาดเลือด
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
มะเร็งอวัยวะยอยอาหาร
ปอดบวม
ไตวาย
โรคติดเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ
อุบัติเหตุจากการขนสง
โรคหลอดเลือดสมอง

130
106
84
83
69
64
52
42
41
27

40.57
33.08
26.21
25.90
21.53
19.97
16.23
13.11
12.79
8.43

โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจขาดเลือด
โรคเบาหวาน
โรคปอดบวม
โรคความดันโลหิตสูง
โรคติดเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ
มะเร็งอวัยวะยอยอาหาร
ไตวาย
อุบัติเหตุจากการขนสง
มะเร็งปอด

122
101
78
78
73
70
60
53
46
44

37.70
31.21
24.11
24.11
22.56
21.63
18.54
16.38
14.22
13.60

- ขอมูลจากกลุมงานขอมูลขาวสารสุขภาพ สนย. Web ftp://healthdata.moph.go.th
- ประชากรกลางป 2562 จากสํานักบริหารการทะเบียน ภาค 9 จ.สตูล กรมการปกครอง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สาเหตุการเสียชีวิตจังหวัดสตูล พ.ศ. 2562 ไมนับรวมสาเหตุการตายจากสาเหตุการตายอื่นที่ไมชัดเจนหรือระบุรายละเอียด (ILL-DEFINED) และวัยชรา
จากการจัดอันดับ พบวา อัตราตาย 5 อันดับแรก ไดแก โรคหลอดเลือดสมอง อัตรา 37.70 ตอแสนประชากร , หัวใจขาดเลือด 31.21 ตอแสนประชากร ,
โรคเบาหวาน 24.11 ตอแสนประชากร , โรคปอดบวม 24.11 ตอแสนประชากร และ โรคความดันโลหิตสูง 22.56 ตอแสนประชากร ตามลําดับ

สถิติชพี และสถานะทางสุขภาพ



ที่มา :

มะเร็ง (รวมทุกชนิด)
หลอดเลือดสมอง
หัวใจขาดเลือด
ปอดอักเสบ
อุบัติเหตุจากการขนสง
ไตวาย

พ.ศ.2562
อัตราตอแสน
สาเหตุการตาย
รวม
ประชากร

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

พ.ศ.2561
อัตราตอแสน
สาเหตุการตาย
รวม
ประชากร

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

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

13

ความดันโลหิตสูงที่ไมมีสาเหตุนํา 82,598 25,776.11

94,232

29,571.61

81,845 25,541.12

3.
4.

เนื้อเยื่อผิดปกติ
เบาหวาน

53,835
52,677

16,894.34
16,530.94

การติดเชื้อของทางเดินหายใจ
สวนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ
เนื้อเยื่อผิดปกติ
เบาหวาน

5.

ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟนและ
โครงสราง
ฟนผุ

46,564

14,612.58

ฟนผุ

38,277

12,011.98

การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม
ระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน
รางกาย
โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร
กระเพาะและดูโอเดนัม
คออักเสบเฉียบพลันและตอม
ทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน
โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อ
ใตผิวหนัง

30,658

9,621.00

29,665

9,309.38

25,000

7,845.43

23,509

7,377.53

ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟนและ
โครงสราง
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม
ระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน
รางกาย
โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร
กระเพาะและดูโอเดนัม
โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อ
ใตผิวหนัง
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและ
หลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน

6.
7.



8.
9.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

10.

ที่มา : จาก 43 แฟม

ความดันโลหิตสูงที่ไมมีสาเหตุนํา 85,004 26,475.72
84,073 26,185.74

42,103 13,138.96

การติดเชื้อของทางเดินหายใจ
สวนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ
เนื้อเยื่อผิดปกติ
ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟนและ
โครงสราง
เบาหวาน

41,084 12,820.96

ฟนผุ

39,439 12,283.84

46,602 14,542.95
44,462 13,875.12

27,370

8,541.27

23,318

7,276.78

19,494

6,083.43

17,145

5,350.39

54,520 16,981.04
45,633 14,213.05
44,823 13,960.77

การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม 26,648
ระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน
รางกาย
โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร
22,188
กระเพาะและดูโอเดนัม
พยาธิสภาพของหลังสวนอื่น ๆ 19,960

8,299.90

โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อ 18,918
ใตผิวหนัง

5,892.28

6,910.77
6,216.83

จากตาราง การจัดอันดับสาเหตุปวยจากรายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ 21 กลุมโรค พ.ศ.2562 พบวา อัตราปวยของผูปวยนอกสูงสุด 3 อันดับแรก
คือ ความดันโลหิตสูงที่ไมมีสาเหตุนํา 26,475.72 การติดเชื้อของทางเดินหายใจสวนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 26,185.74 และ เนื้อเยื่อผิดปกติ 16,981.04 ตอแสน
ประชากร ตามลําดับ

สถิติชพี และสถานะทางสุขภาพ

35,338.62

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข



112,609

2.

การติดเชื้อของทางเดินหายใจ
สวนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ
ความดันโลหิตสูงที่ไมมีสาเหตุนํา

1.

พ.ศ.2562
อัตราตอแสน
สาเหตุการปวย
รวม
ประชากร

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

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

การดูแลมารดาอืน ๆ ทีมีปญหา 1,641
เกี่ยวกับทารกในครรภ และถุง
น้ําคร่ํา และปญหาที่อาจจะเกิดได
ในระยะคลอด
โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปง
1,363
พองและปอดชนิดอุดกั้นแบบ
เรื้อรังอื่น
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและ 1,142
หลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน

512.10

240.38

โรคอักเสบติดเชือของผิวหนัง
และนื้อเยื่อใตผิวหนัง

908

283.36

746

234.11

โรคอักเสบติดเชือของผิวหนัง
709
และนื้อเยื่อใตผิวหนัง
10. คออักเสบเฉียบพลันและตอม
580
ทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน
ที่มา : จาก 43 แฟม (แฟม Diagnosis_ipd)

222.50

การบาดเจ็บระบุเฉพาะอืน ๆ , ไม 873
ระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน
รางกาย
โรคหืด
780
โรคอืน ๆ ของระบบทางเดิน
ปสสาวะ

4.
5.

14

6.



7.
8.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

9.

716.44
497.40

การดูแลมารดาอืน ๆ ทีมีปญหา 1,436
เกี่ยวกับทารกในครรภ และถุง
น้ําคร่ํา และปญหาที่อาจจะเกิด
ไดในระยะคลอด
โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปง 1,320
พองและปอดชนิดอุดกั้นแบบ
เรื้อรังอื่น
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและ 1,158
หลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน

450.64

การบาดเจ็บระบุเฉพาะอืน ๆ ,
ไมระบุเฉพาะและหลายบริเวณ
ในรางกาย
โรคหืด

766

456.60

414.24
363.40

182.01

778

2,110
1,958

652.08
605.10

1,626

502.50

1,502

464.18

โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปง 1,401
พองและปอดชนิดอุดกั้นแบบ
เรื้อรังอื่น
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอืน ๆ , ไม 931
ระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน
รางกาย
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและ 876
หลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน

432.97

272.43

โรคอักเสบติดเชือของผิวหนัง
และนื้อเยื่อใตผิวหนัง

870

268.87

243.41

โรคจากไวรัสอืน

856

264.54

242.79

โรคอืน ๆ ของระบบทางเดิน
ปสสาวะ

791

244.45

517.41

425.35
356.38

ปอดบวม
ไขจากไวรัสทีนําโดยแมลงและ
ไขเลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ
การดูแลมารดาอืน ๆ ทีมีปญหา
เกี่ยวกับทารกในครรภ และถุง
น้ําคร่ํา และปญหาที่อาจจะเกิดได
ในระยะคลอด
ภาวะแทรกซอนอืน ๆของการ
ตั้งครรภ และการคลอด

287.72
270.72

จากตาราง การจัดอันดับสาเหตุปวยจากรายงานผูปวยในตามกลุมสาเหตุ 75 กลุมโรค สูงสุด 3 ปยอนหลัง คือ โรคปอดบวม สวนในป พ.ศ.2562 พบวา อัตราปวยของ
ผูปวยใน สูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรคปอดบวม 652.08 ตอแสนประชากร ,ไขจากไวรัสทีน่ ําโดยแมลงและไขเลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ 605.10 ตอแสนประชากร และ การ
ดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ และถุงน้าํ คร่ํา และปญหาที่อาจจะเกิดไดในระยะคลอด 502.50 ตอแสนประชากร ตามลําดับ

สถิติชพี และสถานะทางสุขภาพ

889.70
523.34

3.

ปอดบวม
2,283
ไขจากไวรัสทีนําโดยแมลงและ 1,585
ไขเลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ
ภาวะแทรกซอนอืน ๆของการ 1,455
ตั้งครรภ และการคลอด

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข



ปอดบวม
2,851
ภาวะแทรกซอนอืน ๆของการ
1,677
ตั้งครรภ และการคลอด
ไขจากไวรัสทีนําโดยแมลงและ
1,658
ไขเลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ

1.
2.

พ.ศ.2562
อัตราตอแสน
สาเหตุการปวย
รวม
ประชากร

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

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

15
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถิติชพี และสถานะทางสุขภาพ



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

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข



ขอมูล CMI (Case Mix Index) ของผูปวยในรวมทุกสิทธิ และคา Sum Adj.RW ของแตละระดับสถานบริการตาม Service Plan ของปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)
จํานวนผูปวยใน
Sum Adj.RW
CMI
หนวยบริการ ระดับ
ปงบ 63
ปงบ 63
ปงบ 63
ปงบ 61 ปงบ 62
ปงบ 61 ปงบ 62
ปงบ 62
ปงบ 62
(ต.ค62.-ธ.ค.62)
(ต.ค62.-ธ.ค.62)
(ต.ค62.-ธ.ค.62)
21,311.5
รพท.สตูล
(S) 20,069 20,996
5,147
21,980.10
6,074.48
1.0595 1.0469
1.1802
0
0.529
รพช.ควนโดน (F2) 2,188
1,905
480
1,158.52 1,031.46
284.92
0.5426
0.5936
5
0.526
รพช.ควนกาหลง (F2) 3,056
2,658
404
1,421.01
226.66
0.5346
0.5610
1,610.23
9
0.527
รพช.ทาแพ
(F2) 3,160
2,584
329
1,426.25
167.74
0.5543
0.5706
1,662.88
4
0.609
รพช.ละงู
(F1) 7,521
6,431
1,584
4,021.62
1,026.31
0.6253
0.6479
4,565.85
7
0.491
รพช.ทุงหวา
(F2) 2,752
2,667
716
1,409.36
362.25
0.5784
0.5059
1,351.32
0
0.511
รพช.มะนัง
(F2) 2,781
3,246
486
1,724.16
271.04
0.5312
0.55577
1,420.97
0

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ตารางที่ 11



การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

16
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สถิติชพี และสถานะทางสุขภาพ



ตารางที่ 12 อัตราครองเตียง ผูปวยใน รวมทุกสิทธิ ปงบ 2560 ถึง 2563 (ต.ค.61 - มี.ค.62)
จํานวนผูปวยใน
รวมวันนอนผูปวยใน
อัตราครองเตียง
โรงพยาบาล
จํานวนเตียง
ปงบ 63
ปงบ 63
ปงบ 63
ปงบ 61 ปงบ 62
ปงบ 61 ปงบ 62
ปงบ 61 ปงบ 62
(ตค.62-ธค.62)
(ตค.62-ธค.62)
(ตค.62-ธค.62)
รพท.สตูล
(S)
240
20,069 20,996
5,147 88,842 85,876
21,528 118.78 115.48
101.13
รพช.ควนโดน (F2)
30
2,188 1,905
480 23,636 21,487
5,222 57.99 49.69
54.49
รพช.ควนกาหลง (F2)
30
3,056 2,658
404 9,127 7,497
1,504 83.36 56.74
59.32
รพช.ทาแพ
(F2)
30
3,160 2,584
329 6,352 5,437
1,680 59.44 43.61
38.41
รพช.ละงู
(F1)
90
7,521 6,431
1,584 6,959 6,373
882 107.99 65.43
63.13
รพช.ทุงหวา (F2)
30
2,752 2,667
716 6,682 6,077
1,192 63.55 58.13
60.87
รพช.มะนัง
(F2)
30
2,781 3,246
486 8,514 10,024
1,509 77.72 86.97
79.20
ที่มา : http://cmi.healtharea.net/site/index ป 2561 - 2563
หมายเหตุ 1. ขอมูลป 2561-2562 เปนขอมูลปงบประมาณ (ต.ค.-ก.ย) สวนขอมูลป 2563 เปนขอมูล 3 เดือน (ต.ค.-ธค.)
2. ขอมูลจํานวนเตียงของโรงพยาบาลมะนัง ในการคิดอัตราครองเตียงยังคงใช Active Bed



การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

แผนภูมิที่ 2 แสดงยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสตูลป 2561-2563
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ .



สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ

17

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข



รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 3 แสดงการจัดทําแผนงานโครงการตามยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสตูลป 2561-2563



สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ

18

ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรฯ



แผนยุทธศาสตรดานสุขภาพจังหวัดสตูล
(2561 - 2564)
แผนปฏิบัติราชการประจําป 2563
(แผนงาน / โครงการ ระดับจังหวัด)

1. Primary Care 6. Smart Hospital
2. TB
7. ER คุณภาพ
3. รพ.สต.ติดดาว
8. มารดาตาย
4. อสม.หมอประจําบาน 9. RDU
5. Clinic กัญชาทางการแพทย



ปญหาสุขภาพของพื้นที่

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ป 2563
(ตัวชี้วัดกระบวนการ 24 ตัวชี้วัด)
งบประมาณ
-งบ สบ.สต. (900,000)
-งบดําเนินงาน (22 ลาน)
-งบอื่นๆ

PA ป 2563

1. สุขภาพมารดา/ทารก
3. ความดันโลหิต

2. วัณโรค
4. เบาหวาน

ระบบประเมินผล
แผนงาน/โครงการ ระดับ คปสอ.

-รายงานรอบ 6, 9 และ 12 เดือน
-ฐานขอมูล HDC

แผนยุทธศาสตรและการบริหารงบประมาณ

19

1. โรคที่เปนปญหาสุขภาพของพื้นที่
2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
3. รอยละของสถานบริการผานเกณฑมาตรฐาน
4. รอยละของหนวยงานผานเกณฑ ITA
5. สถานะการเงินการคลังหนวยบริการ
6. Happy Organization
7. ผลการดําเนินงาน คบส.
8. ผลการดําเนินงาน อวล.
9. ระดับความสําเร็จของ พชอ.
10.ระดับความสําเร็จของ พชอ.

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

การแปลงยุทธศาสตรสกู ารปฏิบัติ ป 2563

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 4 การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติจังหวัดสตูลป 2561-2563

ปญหาสาธารณสุขในพืน้ ที่

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

ปญหาสาธารณสุขในพื้นที่

.

เบาหวานความดันโลหิตสูง . .
1. ประเด็นการตรวจราชการ
ตัวชี้วัด : กพร.
1. รอยละที่ลดลงของอัตราผูปวยโรคเบาหวานรายใหม(อัตราตอแสนประชากร)
2. รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง(อัตราตอแสนประชากร)
ตัวชี้วัด MOU
1. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานรายใหมลดลงมากกวาหรือเทากับรอยละ 5
2. รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมลดลงมากกวาหรือเทากับรอยละ 2.5
3. อัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บานมากกวา
หรือเทากับรอยละ 52 (รอบ 12 เดือน)
2. สถานการณ
แผนภูมิที่ 5 รอยละของประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไปที่ไดรับการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง ป 2563
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ความดัน

ขอมูลจาก HDC ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

จากขอมูล HDC พบวา จังหวัดสตูลมีอัตราการคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป
จํานวนเปาหมาย 110,317 คน ไดรับการคัดกรอง จํานวน 101,946 คน เทากับรอยละ 92.41 อัตราการคัด
กรองความดันในประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป จํานวนเปาหมาย 95,623 คน ไดรับการคัดกรอง จํานวน 88,640
คน เทากับรอยละ 92.69

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
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แผนภูมิที่ 6 จํานวนและรอยละของผูปวยเบาหวานรายใหมลดลงจังหวัดสตูล ป 2563
จํานวนและร้ อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง จังหวัดสตูล ปี งบประมาณ 2563
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เมืองสตูล

ควนโดน

ควนกาหลง

ท่าแพ

จํานวนผู้ป่วยปี 2562

ละงู

ทุ่งหว้ า

จํานวนผู้ป่วยปี 2563

มะนัง

ลดลงร้ อยละ

ขอมูลจาก HDC ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

จากขอมูล HDC พบวา จังหวัดสตูลมีจํานวนผูปวยเบาหวานลดลงกวาปที่แลวในทุกอําเภอและ
ลดลงมากกวารอยละ 5 ทุกอําเภอ(ลดลงรอยละ 5 สิ้นสุดไตรมาส 4)
แผนภูมิที่ 7 จํานวนและรอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมลดลงจังหวัดสตูล ป 2563
จํานวนและร้ อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ ลดลง จังหวัดสตูล ปี งบประมาณ 2563
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ลดลงร้ อยละ

ขอมูลจาก HDC ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

จากขอมูล HDC พบวา จังหวัดสตูลมีจํานวนผูปวยความดันลดลงกวาปที่แลวในทุกอําเภอและ
ลดลงมากกวารอยละ 2.5 ทุกอําเภอ(ลดลงรอยละ 2.5 สิ้นสุดไตรมาส 4)

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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แผนภูมิที่ 8 รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง ป 2563
ร้ อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่ วยโรคความดันโลหิตสูง ปี งบประมาณ 2563
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ขอมูลจาก HDC ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

จากขอมูล HDC พบวา จังหวัดสตูลมีอัตราการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง
(Home BP)ในกลุมที่ผานการคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป เทากับรอยละ 75.50
(รอบ 12 เดือนเกณฑ 52%) จากเปาหมายจํานวน 4587 ราย ไดติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง
(Home BP) จํานวน 3463 ราย
บุหรี่ .
1. ประเด็นการตรวจราชการ : บุหรี่
สถานการณ การบริ โ ภคยาสู บ (ขอมูล จาก https://hdcservice.moph.go.th) ประชากรไทย
(พ.ศ. 2562) พบวาประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป จากจํานวนประชากร 36.93 ลานคน ไดรับการคัดกรอง
จํานวน 17.86 ลานคน พบผูสูบบุหรี่ 2.81 ลานคน คิดเปนรอยละ 85.50 โดยเฉพาะในกลุมเยาวชนผูหญิงมี
การสูบบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงานเพิ่มขึ้น และยังคงพบเห็นการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะตาง ๆ ซึ่งเปนเขต
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายสูง เชน ตลาด สถานบันเทิง รานอาหาร เปนตน อัตราการสูบบุหรี่ จังหวัดสตูล
ประชากร 197,706 คน ไดรับการคัดกรองจํานวน 54,573 คน พบวา มีผูสูบบุหรี่ 15,456 คน รอยละ
28.32 ของประชากรคัดกรอง
จังหวัดสตูล ไดมีการดําเนินงานควบคุมยาสูบ ดําเนินตามยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบในระดับชาติ
ฉบับที่ 2 จํานวน 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 สรางเสริมความเขมแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการ
ควบคุมยาสูบของประเทศ ยุทธศาสตรที่ 2 ปองกันมิใหเกิดผูเสพยาสูบรายใหมและเฝาระวังธุรกิจยาสูบที่มุงเปาไป
ยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหนาใหม ยุทธศาสตรที่ 3 ชวยผูเสพใหเลิกใชยาสูบ และยุทธศาสตรที่ 4 ทําสิ่งแวดลอม
ใหปลอดควันบุหรี่ ทั้งนี้การขับเคลื่อนการดําเนินงานดังกลาวในพื้นที่ ยังดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ระดับชาติในระดับจังหวัด ไดรับสนับสนุนงบประมาณของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) จากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา จัดทําโครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภค
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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ยาสูบจังหวัดสตูล เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบของจังหวัดเปนไปตามแผน
ยุทธศาสตรระดับชาติฯ ใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อขับเคลื่อนกลไกการดําเนินงานควบคุมยาสูบระดับจังหวัด
2. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สรางความตระหนักเรื่องพิษภัยและรูเทาทัน
กลยุทธทางการตลาดและปองกันนักสูบหนาใหม
3. เพื่อสรางสิ่งแวดลอมปลอดบุหรี่ เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยการเฝาระวังและบัง คั บ ใช
กฎหมาย
4. เพื่อพัฒนาระบบการเขาถึงการบริการและชวยใหผูสูบ เลิกสูบบุหรี่
5. เพื่อพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ
2. มาตรการและตัวชี้วัด
มาตรการ
กิจกรรมที่ดําเนินการไปแลว
1 . เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น - จัดประชุมคณะกรรมการควบคุม
กลไกการดําเนินงาน เครื่องดื่มแอลกอฮอลและผลิตภัณฑ
ควบคุ ม ยาสู บ ระดั บ ยาสูบจังหวัดสตูล จํานวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะทํางานและ
จังหวัด
อนุกรรมการผลิตภัณฑยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวน 2 ครั้ง

2.การบังคับใช
กฎหมายและการ
สรางสิ่งแวดลอม
ปลอดบุหรี่

- ลงพื้นที่ออกปฏิบัติงานการเฝาระวัง
และบังคับใชกฎหมายเพื่อควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและผลิตภัณฑ
ยาสูบ ในชวงเทศกาลปใหม
- ลงพื้นที่ปฏิบัติงานการเฝาระวังและ
บังคับใชกฎหมายเพื่อควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและผลิตภัณฑ
ยาสูบในงาน เดิน กิน ชิม เที่ยวถนน
คนเดิน
- ลงพื้นที่ปฏิบัติงานการเฝาระวังและ
บังคับใชกฎหมายเพื่อควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและผลิตภัณฑ
ยาสูบในพื้นที่อําเภอทาแพ

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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ตัวชี้วัด
1.จํานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด อยางนอย 6 ครั้ง
2.จํานวนแผนบูรณาการยาสูบของ
จังหวัดที่ครอบคลุมทุกมาตรการยอย
จํานวน 1 แผน
3.มีการปฏิบัติตามกิจกรรมและ
เปาหมายในแผนได รอยละ 80 ของ
กิจกรรมและเปาหมาย
1. รอยละของเรื่องรองเรียนที่ไดรับการ
ตรวจสอบภายใน 60 วันนับจากวันที่
ไดรับเรื่องรองเรียน เปาหมาย รอยละ
100 ของเรื่องรองเรียนที่ไดรับ
2. จํานวนครั้งของการออกปฏิบัติงาน
ของหนวย ATCU ในรานคาที่จําหนาย
ยาสูบ เปาหมาย 1,000 ราย
3. จํานวนของการกระทําความผิด แลว
ไดรับการดําเนินการทางคดี เปาหมาย
20 คดี
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มาตรการ
3. การปองกันนักสูบ
หนาใหม

กิจกรรมที่ดําเนินการไปแลว

ตัวชี้วัด
สั ด ส ว นของสถานศึ ก ษาปลอดบุ ห รี่ ที่
ประเมินผานเกณฑ
เปาหมาย
ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ร อ ย ล ะ 4 0 ข อ ง
สถานศึกษาในจังหวัด
ระดับมัธยมรอยละ 20 ของสถานศึกษา
ในจังหวัด
4. การบําบัดรักษา/การ
1. สัดสวนของผูไดรับการคัดกรองความ
ชวยเลิกสูบ
เสี่ยงจากการสูบบุหรี่ เปาหมาย รอยละ
50 ของผูที่ไดรับการคัดกรอง
2. สัดสว นของผูสูบ บุห รี่ที่ไดรับ การคัด
กรองเข า สู ร ะบบการบํ า บั ด รั ก ษ า
เปาหมาย รอยละ 50 ของผูสูบบุหรี่
3. สัดสวนผูเขารับการบําบัดรักษาที่เลิก
สู บ ได เ ป น ระยะเวลา 1 ป เป า หมาย
ร อยละ 20 ของผูรับ การบําบัดรักษาที่
เลิกสูบ
5. สรางมาตรการทํา -ลงพื้ น ที่ ร ณรงค ป ระชาสั ม พั น ธ -จํานวนชุมชนที่กําหนดมาตรการชุมชน
ใหชุมชนปลอดบุหรี่ ลด ละ เลิกบุหรี่ ในชวงสถานการณ ในการปองกัน ควบคุมยาสูบ
การแพรระบาดโรค COVID-19
เปาหมาย
ชุมชนชนบท 1 หมูบาน/ตําบล
ชุมชนเมือง 1 เทศบาลนคร/เมือง และ 1
เทศบาลตําบล ตอ 1 จังหวัด
3. การดําเนินงาน
มาตรการที่ 1. การขับเคลื่อนกลไกการดําเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับจังหวัด
1.1 ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน
1.3 จัดทํา/ทบทวนแผนควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด
1.4 กิจกรรมอื่น ๆ

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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มาตรการที่ 2. การบังคับใชกฎหมายและการทําใหสิ่งแวดลอมปลอดบุหรี่และสุรา
2.1 ประชาสัมพันธขอกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ
2.2 การบังคับใชกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ
2.3 กิจกรรมอื่น ๆ
มาตรการที่ 3. การสนับสนุนการดําเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล
3.1 การสนับสนุนสถานศึกษาในการเขารวมโครงการ
3.2 การติดตาม ประเมินสถานศึกษาตามเกณฑ “สถานศึกษาปลอดยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
3.3 กิจกรรมอื่น ๆ
มาตรการที่ 4. การชวยใหผูเสพ ผูดื่ม เลิกสูบเลิกดื่ม
4.1 การบันทึกขอมูลการคัดกรอง และบําบัดรักษาในระบบ HDC แฟม Special PP
4.2 การติดตาม ประสานงาน และชี้แจงสถานพยาบาล
4.3 กิจกรรมอื่น ๆ
มาตรการที่ 5. การพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล
5.1 การสนับสนุนชุมชน (หมูบาน) ในการกําหนดมาตรการ
5.2 การติดตาม ประสานงาน และซักซอมความเขาใจ
5.3 การประเมินผลการดําเนินงาน
4. ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ
1. ขาดการสํารวจประชากรกลุมเปาหมาย (อายุ 15 ปขึ้นไป) ที่ชัดเจน จึงไมสามารถทราบจํานวน
เปาหมายที่ถูกตองได
2. ขาดการบันทึกลงในรายงานตางๆ เนื่องจากขอมูลที่ตองบันทึกมีความหลากหลายและตองลง
อยางตอเนื่องโปรแกรม ขาดการเชื่อมโยง จําเปนที่จะตองบันทึกหลายโปรแกรม ทําใหขาดความครบถวน
สมบูรณ ประกอบกับเจาหนาที่ตองรับผิดชอบงานหลายดาน
3. ผูรับผิดชอบงานบุหรี่และแอลกอฮอลมีการเปลี่ยนแปลงบอย เปนผลใหการทํางานที่ผานมาไม
ตอเนื่อง ปจจุบันไดมีผูรับผิดชอบงานที่ชัดเจนจํานวน 1 คน รับงานยาสูบและสุรา แตดวยปริมาณงานที่มาก
ประกอบกับวุฒิการศึกษาไมตรงกับงาน ขาดความรูทางดานสาธารณสุขซึ่งเปนผลใหงานบางอยางขาด
ประสิทธิภาพ เกิดความลาชา

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ
สุขภาพกลุมวัยแมและเด็ก

.

.

1. ประเด็นการตรวจราชการ
อัตราสวนการตายมารดาไทย ไมเกิน 35 ตอ แสนการเกิดมีชีพ
2. สถานการณ
อัตราสวนการตายมารดา เปนปญหาระดับพื้นที่ของจังหวัดสตูลตอเนื่องมาหลายป ทั้งนี้ขอมูล 3
ปยอนหลัง จากปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จังหวัดสตูลมีอัตราสวนการตายของมารดาที่เพิ่มขึ้น 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 แตเนื่องจาก
จํานวนการคลอดที่ลดลง ทําใหอัตรามารดาตายของปงบประมาณ 2562 สูงกวาปงบประมาณ 2561 เมื่อ
พิจารณาจํานวนคลอดรายโรงพยาบาล ในปงบประมาณ 2562 พบวา มีโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 3 แหง
ที่มีจํานวนมารดาคลอดไมถึง 10 คนตอเดือน เฉลี่ยอยูที่ 5.5-7.25 คนตอเดือน และคาดวาในปงบประมาณ
2563 จะมีแนวโนมลดลง ซึ่งเปนไปตามแนวโนมของการลดลงของการตั้งครรภและการคลอดระดับประเทศ
ฉะนั้นการตั้งครรภทุกครรภจึงตองไดรับดูแลตามมาตรฐาน เพื่อใหทารกที่เกิดมามีคุณภาพ และแมปลอดภัย
จากการตั้งครรภและการคลอด
3. ขอมูลการวิเคราะห
สาเหตุการตายของมารดาจังหวัดสตูล จําแนกตามรายปงบประมาณ ดังนี้
- ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 มี ม ารดาตาย จํ า นวน 1 ราย สาเหตุ ก ารตายมาจาก sepsis
(unknown cause มารพ.มะนังดวยไข หายใจเหนื่อย โดยหลังคลอดบุตรเมื่อ พ.ค. 2559 ประจําเดือนไม
มาเลย ไมทราบวาตั้งทอง มารดามีน้ําหนักตัว 120 กิโลกรัม รพ.มะนังสงตอ รพ.สตูล เสียชีวิตที่รพ.สตูล)
- ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีมารดาตาย จํานวน 3 ราย รายที่ 1 จาก severe pneumonia
(เสียชีวิตขณะตั้งครรภได 8 สัปดาห) รายที่ 2 จาก Sepsis with skin burn infection หลังคลอดอยูบาน
ในเขต ต.พิมาน อ.เมือง แลว ไปอยูบานแมสามีที่ อ.ควนโดน แลวกลับมาอยูที่ ต.พิมานอีกครั้ง คนไขมี
อาการออนเพลียมาก ใหนมบุตรไมได มีแผลจากการอยูไฟ แตญาติไมไดพาไปรพ. จนซึมลงเรื่อย ๆ รวมถึง
ไม ไ ด รั บ การเยี่ ย มหลั ง คลอด เนื่ อ งจากมี ก ารย า ยที่ อ ยู (เสี ย ชี วิ ต หลั ง คลอด 8 วั น ) รายที่ 3 จาก
Hypertensive disorder in pregnancy 1 ราย (เสียชีวิตหลังคลอดประมาณ 2 ชั่วโมง)
- ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีมารดาตาย จํานวน 3 ราย รายที่ 1 จาก chorioamnionitis (สงตอ
จากรพ.ละงู ไปรพ.สตู ล เสี ย ชี วิ ต หลั ง คลอด (C/S) ประมาณ 6 ชั่ ว โมง) รายที่ 2 จาก Myocardial
infarction (หญิงตั้งครรภไมเคยมีประวัติโรคหัวใจมากอน ฝากครรภคลินิกเอกชน) 45นาที กอนมารพ. มี
อาการปวดจุกแนนยอดอก ราวไปแขนซายและกรามดานซาย อาเจียนเปนเศษอาหาร หลังมาถึงรพ.ควน
โดน มีการชักเกร็ง ตาเหลือก น้ําลายฟูมปาก (เสียชีวิตที่รพ.ควนโดน) รายที่ 3 Uterine Rupture มารดา
อายุครบกําหนดคลอด induction ดวย cytotec
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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จากมารดาตาย จํานวน 7 ราย (ปงบประมาณ 2560-2562) พบวาเปนสาเหตุทางสูติกรรม และ
สาเหตุทางออม ใกลเคียงกัน โดยครึ่งหนึ่งเปนสาเหตุการตายที่ปองกันได
ในปงบประมาณ 2562 จังหวัดรวมกับศูนยอนามัยที่ 12 สูติแพทยโรงพยาบาลสงขลานครินทร
ประชุมวิเคราะหการตายของมารดา โดยวิเคราะหสาเหตุจากความลาชา 3 ประการที่ทําใหมารดาเสียชีวิต
โดยใชทฤษฎี Three Delays Model ไดแก 1) ความลาชาในการตัดสินใจรับบริการ (Delay in decision
to seek care) ของหญิงตั้งครรภหรือคนในครอบครัวที่จะแสวงหาการดูแล ความตระหนักในการรับบริการ
ดูแลตนเองดานสุขภาพ 2) ความลาชาในการเดินทาง/เขาถึงบริการ (Delay in reaching care) และ 3)
ความลาชาในการไดรับบริการที่ถูกตอง/มีคุณภาพ(Delay in receiving care) พบวามารดาที่ตายทั้ง 3 ราย
ในปงบประมาณ 2562 สาเหตุจากความลาชาในการไดรับบริการที่ถูกตอง/มีคุณภาพ
ในปงบประมาณ 2562 จังหวัดรวมกับศูนยอนามัยที่ 12 สูติแพทยโรงพยาบาลสงขลานครินทร
ประชุมวิเคราะหการตายของมารดา โดยวิเคราะหสาเหตุจากความลาชา 3 ประการที่ทําใหมารดาเสียชีวิต
โดยใชทฤษฎี Three Delays Model ไดแก 1) ความลาชาในการตัดสินใจรับบริการ (Delay in decision
to seek care) ของหญิงตั้งครรภหรือคนในครอบครัวที่จะแสวงหาการดูแล ความตระหนักในการรับบริการ
ดูแลตนเองดานสุขภาพ 2) ความลาชาในการเดินทาง/เขาถึงบริการ (Delay in reaching care) และ 3)
ความลาชาในการไดรับบริการที่ถูกตอง/มีคุณภาพ(Delay in receiving care) พบวามารดาที่ตายทั้ง 3 ราย
ในปงบประมาณ 2562 สาเหตุจากความลาชาในการไดรับบริการที่ถูกตอง/มีคุณภาพ
การดําเนินงาน ในปงบประมาณพ.ศ. 2563 (ตุลาคม2562 ถึง พฤษภาคม 2563) จังหวัดสตูล ได
ดําเนินงาน ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการอนามัยแมและเด็ก (MCH Board) จังหวัด โดยไดจัดประชุมไปแลว 1
ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนงาน และมาตรการที่จะดําเนินงานใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปาหมาย คือ ไมมี
มารดาตายดวย PPH และ PIH กิจกรรมสําคัญ คือ ขจัดปจจัยของการเกิด Delay in receiving care โดย
การประเมิน/ คัดกรองความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ ตั้งแตระยะตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด เมื่อพบความ
เสี่ยงใหมีการดูแลรักษา และสงตอ ตามแนวทางที่จังหวัดกําหนด และรพ.จังหวัดตองไมปฏิเสธการสงตอ
กลุมเสี่ยงสูงทุกรายตองไดรับการติดตามดูแลที่บาน โดยผูรับผิดชอบงานอนัยแมและเด็กและนักสงเสริ ม
สุขภาพครอบครัวของหนวยบริการที่มีหญิงตั้งครรภเสี่ยง ใหมีการประสานการดูแลผูปวยกลุมเสี่ยงกับรพ.
ศูนย และรพ.มหาวิทยาลัย ในกรณีที่เกินศักยภาพของรพ.จังหวัด ดานขอมูลใหมีการสงขอมูลหญิงตั้งครรภ
เสี่ยงสูงของแตละอําเภอ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกสัปดาห นําเสนอขอมูลหญิงตั้งครรภเสี่ยง และขอมูล
ดานอนามัยแมและเด็ กอื่นๆ ในวาระติดตามการดําเนิ นงาน ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมิ น ผลจั งหวั ด เป น ประจํ า ทุ กเดื อ นเพื่ อติ ดตามดํา เนิน งานการเฝา ระวั ง การตายของมารดา และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก
2. ประชุมคณะทํางานและเรงรัดการดําเนินงานอนามัยแมและเด็กระดับจังหวัด ไดดําเนินการไป
แลว 1 ครั้ง เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานอนามัยแมและเด็กในระดับอําเภอ ตําบล
3. กํากับติดตามการดําเนินงาน
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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3.1 เชิงปริมาณ ติดตามผลการดําเนินงานตามชี้วัด ผานทางคลังขอมูลสุขภาพ (HDC) เปนราย
ไตรมาส สงขอมูลเปรียบเทียบรายอําเภอเพื่อกระตุนการดําเนินงาน ผานทาง App Line
3.2 เชิงคุณภาพ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่ ใหความรู พัฒนาศักยภาพแกบุคลากร และ
โดยการซอมแผนภาวะวิกฤติมารดา ทารก เพื่อประเมินความพรอมภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม ทั้งบุคลากร
เวชภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช ตางๆ ผานการจําลองสถานการณ โดยสูติแพทยประจําอําเภอ และทีมหอง
คลอด หลังคลอดจากโรงพยาบาลสตูล ดําเนิน ได 4 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลทาแพ โรงพยาบาลละงู
โรงพยาบาลควนกาหลง และโรงพยาบาลควนโดน
4. สรางความรอบรูดานสุขภาพ แกหญิงตั้งครรภและครอบครัว โดยการแนะนําใหสมัครรับขอมูล
ผานทาง App Line กาวยางเพื่อสรางลูก และจัดกิจกรรมโรงเรียนพอแม
4. ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-พ.ค.2563)
ตารางที่ 13 ผลการดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-พ.ค.2563)
ลํา
ดับ
1

2

3

4

5

6

7

ตัวชี้วัด

Base Line
2561 2562

2563

ต.ค62 -พค.63
อัตราสวนการตายมารดา 81.19 81.35 จํานวนเกิดมีชีพ 1740
(ไมเกิน 35 ตอแสนการเกิด
มารดาตาย
0
มีชีพ)
อัตราสวน
0
รอยละของหญิงตั้งครรภ 75.25 80.31 เปาหมาย 1777
ไดรับการฝากครรภครั้ง
ผลงาน
1533
แรกเมื่ออายุ≤12 สัปดาห
รอยละ 86.27
(รอยละ75)
รอยละของหญิงตั้งครรภ 61.51 68.62 เปาหมาย 1741
ไดรับการดูแล 5 ครั้ง ตาม
ผลงาน
1361
เกณฑคุณภาพ (รอยละ
รอยละ 78.17
75)
รอยละของหญิงหลังคลอด 62.37 64.25 เปาหมาย 2075
ไดรับการดูแลครบ 3 ครั้ง
ผลงาน
1538
ตามเกณฑ (รอยละ65)
รอยละ 74.12
ภาวะโลหิตจางในหญิง
13.71 16.50 เปาหมาย 2227
ตั้งครรภที่มาฝากครรภตั้ง
ผลงาน
280
แรก (ไมเกินรอยละ18)
รอยละ 12.57
รอยละทารกแรกเกิด
6.87 6.80 เปาหมาย 1780
น้ําหนักต่ํากวา 2500 กรัม
ผลงาน
112
(ไมเกินรอยละ 7)
รอยละ
6.29
รอยละหญิงตั้งครรภไดรับ 74.76 67.65 เปาหมาย 4346
เม็ดเสริมไอโอดีน
ผลงาน
2872
(รอยละ 100)
รอยละ 66.08

อําเภอ
เมือง ควนโดน ควนกาหลง ทาแพ ละงู ทุงหวา มะนัง
615
0
0
630
504
80

169
0
0
171
153
89.47

185
0
0
190
176
92.63

166
0
0
168
159
94.64

378
0
0
383
330
76.16

625
440
70.40

168
137
81.55

183
159
86.89

164 376 125 100
142 294 104 48
86.59 78.19 83.20 85

753
490
65.07
782
119
15.22
577
44
7.63
1967
1033
52.52

191
158
82.72
177
17
9.6
185
17
9.19
290
284
97.93

218
189
86.71
282
25
8.87
219
7
3.2
348
313
89.84

195
161
82.56
232
24
10.34
188
13
6.91
284
255
89.79

448
334
74.55
421
39
9.26
369
18
4.88
1044
598
57.28

127 100
0
0
0
0
130 105
118 93
90.77 88.57

152
109
71.70
205
36
17.56
129
3
2.33
233
218
93.56

118
97
82.20
128
20
15.62
113
10
8.85
180
171
95

ที่มา HCD ณ วันที่ 9 มิ.ย.63

จากตารางขอมูลตัวชี้วัดปงบประมาณ 2563 จังหวัดสตูลไมมีมารดาเสียชีวิต
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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การฝากครรภคุณภาพ ไดแก หญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกเมื่ออายุครรภนอยกวา 12
สัปดาห ผลงานในภาพรวม คิดเปนรอยละ 86.27 (เปาหมายรอยละ 75) เมื่อเปรียบเทียบผลงานราย
อําเภอพบวา อําเภอที่มีผลงานสูงเปนอันดับแรก คือ อําเภอทาแพ คิดเปน รอยละ 94.64 สวนอําเภอที่มี
ผลงานต่ําสุด คือ อําเภอเมือง คิดเปนรอยละ 80
หญิงตั้งครรภไดรับบริการฝากครรภคุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ ผลงานในภาพรวมคิดเปน
รอยละ 78.17 (เปาหมายรอยละ 75) เมื่อจําแนกรายอําเภอ พบวาอําเภอที่มีผลงานสูงสุด คือ อําเภอควน
กาหลง คิดเปน รอยละ 86.89 และ ผลงานต่ําสุด คือ อําเภอเมือง คิดเปนรอยละ 70.40
หญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ผลงานในภาพรวม คิดเปนรอยละ 74.12
(เปาหมาย รอยละ ๖๕) อําเภอที่มีผลงานสูงสุด คืออําเภอควนกาหลง คิดเปนรอยละ 86.70 สวนอําเภอที่มี
ผลงานต่ําสุด คือ อําเภอเมือง รอยละ 65.07
ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภครั้งแรกผลงานในภาพรวม คิดเปนรอยละ 12.57
(เปาหมายไมเกินรอยละ 18) เมื่อจําแนกรายอําเภอ พบวา อําเภอภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภที่มาฝาก
ครรภครั้งแรกสูงสุด คือ อําเภอมะนัง คิดเปน รอยละ 15.63 และ ผลภาวะโลหิตจางต่ําสุด คือ อําเภอควน
กาหลง คิดเปนรอยละ 8.87
ทารกแรกเกิดมีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม ผลงานในภาพรวม รอยละ 6.29 (ไมเกินรอยละ7 )
อําเภอทารกแรกเกิดมีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม ที่มีผลงานสูงกวาเกณฑเปนอันดับแรก คือ อําเภอควน
โดน คิดเปน รอยละ 9.19 สวนอําเภอดีที่สุด คือ อําเภอทุงหวา คิดเปนรอยละ 2.33
ตารางที่ 14
อําเภอ

ผลการเฝาระวังหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยง
DM

GDM

CHT

PIH

Thyroid

Heart

อื่น ๆ

รวม

เมือง

0

24

0

8

6

1

7

46

ควนโดน

0

18

2

2

0

1

2

25

ควนกาหลง

1

9

0

0

0

1

4

15

ทาแพ

0

1

0

0

1

0

0

2

ละงู

3

19

7

3

4

0

3

39

ทุงหวา

0

15

2

0

0

0

0

17

มะนัง

1

2

0

0

0

0

0

3

รวม

5

88

11

13

11

3

16

147
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จากตารางผลการเฝ า ระวั งหญิ ง ตั้งครรภที่มีภ าวะเสี่ย ง พบวา หญิงตั้งครรภมีภ าวะเสี่ย งต อ
โรคเบาหวานมากที่สุด จํานวน 88 ราย รองลงมาคือ อื่นๆ (หอบหืด จิตเภท ครรภแฝด) จํานวน 16 ราย
และไทรอยด ความดันโลหิตสูง จํานวน 11 ราย
ตารางที่ 15 จํานวนหญิงตั้งครรภเสี่ยงหลังคลอดไดรับการบริการเวนชวงระยะการมีบุตรกอนออกจากรพ.
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต.ค.62-พ.ค.63)
จํานวนหญิงตั้งครรภเสี่ยงหลังคลอดที่ไดรับบริการ(ราย)
โรงพยาบาล
สตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ทุงหวา
ละงู
ทาแพ
มะนัง
รวม

ทั้งหมด
53
14
12
9
14
2
7
111

เวนชวงระยะการมีบุตร
กอนออกจากรพ.
53
14
9
8
6
2
7
99

ไมไดรับบริการเวนชวงระยะ
การมีบุตร
0
0
3
1
8
0
0
12

จากตาราง พบวา ปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต.ค.62-พ.ค.63) หญิงตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ย งหลัง
คลอดบุตรแลว สวนใหญไดรับบริการเวนชวงระยะการมีบุตร คือ จํานวน 99 คน จากทั้งหมด 111 คน โดย
หญิงตั้งครรภเสี่ยงหลังคลอดบุตรแลว ไมยินยอมใชบริการเวนชวงระยะการมีบุตรกอนออกจากรพ. จํานวน
12 เปนหญิงตั้งครรภที่คลอด ณ รพ.ละงู 8 คน รองลงมาคือ รพ.ควนกาหลง 3 คน และรพ. ทุงหวา 1 คน
ตามลําดับ
5. ปญหา อุปสรรค
5.1 หญิงตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยง GDMA1 และ GDMA2 ขณะตั้งครรภ มารับการตรวจติดตาม
ภาวะเสี่ยงหลังคลอด เพียงรอยละ 50 ถึงแมจะไดรับการติดตามจากจนท.สาธารณสุขใหมารับการตรวจแลว
สาเหตุจากหญิงตั้งครรภขาดการใหความสําคัญของมารับตรวจติดตามภาวะเสี่ยงหลังคลอด
5.2 การสงตอหญิงตั้งครรภไปรพ.ศูนย บางกรณียังไมมีความชัดเจน ที่พบ คือ หญิงตั้งครรภมี
ประวัติ previous cesarean section ตั้งครรภมากกวา 2 ครั้ง รวมกับมีพังผืด สูติแพทยพิจารณาสงตอ
เพื่อผาตัดคลอดที่รพ.ศูนย แตรพ.ศูนยแจงใหกลับมาคลอดที่รพ.จังหวัด
5.3 หองคลอดโรงพยาบาลชุมชนที่มีอัตราการคลอดนอยกวา 10 คน/เดือน บุคลากรจะขาด
ทักษะและประสบการณการดูแลผูปวยคลอดที่เกิดภาวะวิกฤติทางสูติกรรม ในระยะที่ยังมีการเปดหอง
คลอดอยู หัวหนางานหองคลอดรพ. ไดฝกทักษะใหพยาบาลงานหองคลอดเปนระยะ ทั้งนี้ รพ.ทาแพ ได
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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วางแผนจะปดหองคลอด หากไดรับอนุมัติใหเปดตึกผูปวย intermediate care และใหพยาบาลจากงาน
หองคลอดจะไปปฏิบัติงานที่ตึกผูปวย intermediate care
6. การดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1/2563 ที่ผานมา
ขอสั่งการ/ขอเสนอแนะ
การดําเนินการตามขอสั่งการ/ ขอเสนอแนะ
จากการตรวจราชการฯรอบที่ 1/2563
จากการตรวจราชการฯรอบที่ 1/2563
1. ให MCH Board ไดดําเนินการตาม - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดดําเนินการจํานวน 1 ครั้ง
แผนประชุม และควรดึงภาคี
ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 และ ไดกําหนดใหมีการประชุมครั้ง
เครือขายรวมวางแผนและ
ที่ 2 แลว แตไดยกเลิกเนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโร
แกปญหาแมและเด็กรวมกัน
นา 2019
2. รพช. ยังขาดการฝกซอม สราง
- จังหวัดไดจัดทําแผนใหสูติแพทยประจําอําเภอและหัวหนางาน
สถานการณจําลอง การชวยเหลือ
หองคลอด หัวหนางานหลังคลอด รวมกับผูรับผิดชอบงานจาก
ภาวะวิกฤต
สสจ. ฝกซอมสถานการณภาวะวิกฤติทางสูติ ใหแกรพช.ทุก
แหง สามารถดําเนินการได ได 4 แหง คือ รพ.ทาแพ รพ.ละงู
รพ.ควนกาหลง และรพ.ควนโดน รพ.อีก 2 แหง ยังไมได
ดําเนินการ เนื่องจากมีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
- การทบทวน case near miss ไดกําหนดใหมีการประชุมแลว
แตไดยกเลิกเนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
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พัฒนาการ และโภชนาการเด็กปฐมวัย

.

1. ประเด็นการตรวจราชการ : สุขภาพกลุมวัย
-กลุมเด็กปฐมวัย ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้
1) รอยละเด็กแรกเกิด - 5 ปทั้งหมดตามชวงอายุที่กําหนดมีพัฒนาการสมวัย
2) รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือนไดรับการคัดกรองพัฒนากร
3) รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60เดือนที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการ
สงสัยลาชา
4) รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60เดือน ที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัย
ลาชา
5) รอยละเด็ก 9,18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่พัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนดวย TEDA4I
6) รอยละของเด็กแรกเกิด-5 ป สูงดีสมสวน
2. สถานการณ
จังหวัดสตูลไดมีการดําเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใชเครื่องมือ DSPM และ DAIM มา
ตั้งแตปงบประมาณ 2558 มีการอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยทุกระดับ มีการนิเทศ ติดตาม
การดําเนินงาน อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะชวงที่มีการรณรงคคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในบางปได
กําหนดเปนตัวชี้วัดการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย เปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการระดับอําเภอ และใน
ปงบประมาณ 2561 จังหวัดไดเริ่มดําเนินการ ตามแนวทางมหัศจรรย 1,000 แรกของชีวิต เพื่อเพิ่มการดูแล
ดานโภชนาการในเด็กปฐมวัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัวระดับอําเภอ ตําบล และ
หมูบาน มีการประชุมคณะกรรมการ ใหความรูและฝกทักษะแกพอ/ แม/ผูปกครอง ในการจัดกิจกรรม กิน
กอด เลนกับลูก เลานิทาน ดูแลชองปาก และการนอนอย างเพียงพอ นําเสนอแนวคิดและรูป แบบการ
ดําเนินการในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด จากกระบวนการ ดังกลาว สงผลใหเด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการสมวัยอยูในระดับที่นาพอใจ คือ มากกวารอยละ 90 ของทุกป
สําหรับสถานการณโภชนาการเด็กแรกเกิด - 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2560 ถึง ปงบประมาณ
2562 ในภาพรวมจังหวัด พบวาเด็กปฐมวัยสูงดี สมสวน ในป 2561 เพิ่มขึ้นจากป 2560 รอยละ 2.84 ( ป
2560 รอยละ 44.20 ป 2561 รอยละ 47.04) สวนในป 2562 พบสูงดีสมสวนไมแตกตางจาก ป 2661 คือ
รอยละ 47.05 ซึ่งยังต่ํากวาคาเปาหมาย (คาเปาหมาย รอยละ 60) สวนภาวะอวนพบวามีภาวะอวนเพิ่มขึ้น
คือ รอยละ 2.97, 9.60 และ 13.83 ตามลําดับ (คาเปาหมายไมเกินรอยละ 10) ภาวะเตี้ย พบวามีภาวะเตี้ย
เพิ่มขึ้น คือ รอยละ 11.87, 13.99 และ 23.38 ตามลําดับ สวนภาวะผอม พบวามีภาวะผอมเพิ่มขึ้น คือ รอย
ละ 7.06, 8.09 และ 10.27 ตามลําดับ ในปงบประมาณ 2563 ไตรมาสสอง ในภาพรวมจังหวัดพบเด็ก
ปฐมวัยสูงดี สมสวน รอยละ 45.65 อําเภอที่สูงดี สมสวน สูงที่สุด คือ อําเภอทาแพ รอยละ 57.79 และนอย
ที่สุด คือ อําเภอเมือง รอยละ 37.81

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห
3.1 ขอมูลเชิงคุณภาพ
จากสถานการณพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบวาเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยลาชา ที่ตองติดตามมากระตุน
ภายใน 30 วัน สวนใหญมีปญหาดานการใชภาษา และกลามการใชเนื้อมัดเล็ก (ขอมูลจาก HDC ) ซึ่งสวนใหญ
มาจากการเลี้ยงดู ( ขอมูลมาจากการสอบถามผูปกครองดานการสงเสริมการใชภาษาและ การใชกลามเนื้อมัด
เล็กของผูรับผิดชอบงานกระตุนพัฒนาการเด็ก) พบวาหลังไดรับการกระตุนอยางตอเนื่องจะกลับมามีพัฒนาการ
สมวัย สวนกลุมเด็กพัฒนาการลาชาจะพบในเด็กที่มีความพิการทางสมอง เด็กดาวน เด็กคลอดกอนกําหนด (
ขอมูลจากผูรับผิดชอบงานกระตุนพัฒนาการเด็กดวย TEDA4I) ซึ่งในคนเดียวจะมีพัฒนาการลาชาในหลายๆ
ดาน โดยเฉพาะกลามเนื้อมัดใหญ การใชภาษา จากการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานพบปญหาดานการบริหาร
จัดการเรื่องเวลากับภาระงานที่รับผิดชอบ เชน ประเมินพัฒนาการ และติดตามกลุมสงสัยพัฒนาการลาชาแลว
ไมไดบั นทึ กข อมูลให เป นป จจุ บั น โดยเฉพาะเด็กที่มีพัฒนาลาชาหลังจากกระตุ นภายใน 30 วัน และเด็ กที่
พัฒนาการลาชาที่สงตอทันที ทําใหไมพบขอมูลในระบบ HDC ไมสามารถติดตามเด็กมากระตุนพัฒนาการดวย
TEDA4I ตามเวลาที่กําหนด และเปนขอสังเกตบางพื้นที่ประเมินพัฒนาการไดรอยเปอรเซ็นตแตไมพบเด็กสงสัย
พัฒนาการสงสัยลาชา เมื่อเทียบกับพื้นที่ใกลเคียงที่มีบริบทใกลเคียงกัน
3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ
ตารางที่ 16 รอยละเด็กแรกเกิด - 5 ปตามชวงอายุที่กําหนดมีพัฒนาการสมวัย
ลํา
ดับ
2

3

ตัวชี้วัด

Base Line
2560 2561 2562

2563

ไตรมาสที่ 2
รอยละเด็กแรกเกิด - 97.60 96.75 97.99 เปาหมาย 10028
5 ปทั้งหมดตามชวง
ผลงาน 6478
อายุทกี่ ําหนดมี
รอยละ 64.59
พัฒนาการสมวัย
2.1 รอยละของเด็กแรก 94.24 86.93 90.24 เปาหมาย 9998
เกิด -5 ป ไดรับการคัด
กรองพัฒนาการ
2.2รอยละของเด็กแรก 20.02
เกิด -5 ปสงสัยพัฒนาการ
ลาชา
2.3 รอยละของเด็กแรก 90.39
เกิด-5 ปพัฒนาการสงสัย
ลาชาไดรับการติดตาม
2.4รอยละของเด็กแรก NA
เกิด-5 ป ที่พัฒนาการ
ลาชาไดรับการกระตุน
พัฒนาการดวย TEDA4I
รอยละของเด็กแรกเกิด 43.46
-5 ป สูงดีสมสวน

เมือง ควนโดน ควนกาหลง ทาแพ ละงู ทุงหวา มะนัง
3032 2310
1857 1867
61.29 80.82

1120
448
40.00

1146 866 872 682
762 537 624 383
66.49 61.43 71.56 56.16

3032
1932
63.72
1932
274
14.18
274
203
74.09
6
4
66.67

2310
1932
81.64
1937
313
6.71
131
109
83.21
4
2
50

1120
492
43.93
492
124
25.20
124
81
65.32
0
0
0

1146 866 842 682
807 571 644 495
70.42 65.94 73.85 72.58
807 571 644 495
179 159 114 149
22.18 27.85 17.70 30.10
178 157 113 148
137 123 99
93
76.97 78.34 87.61 62.84
7
7
8
6
5
7
6
6
71.43 100 75 100

44.20 47.04 เปาหมาย 18736 6782

3347
1485
44.37

1763
771
43.73

2242 1382 2047 1172
1296 696 1076 660
57.81 50.36 52.56 56.27

ผลงาน
รอยละ
23.52 23.56 เปาหมาย
ผลงาน
รอยละ
87.70 93.23 เปาหมาย
ผลงาน
รอยละ
23.40 52.83 เปาหมาย
ผลงาน
รอยละ

ผลงาน
รอยละ

แหลงขอมูล: HDC ณ 8 มิย.63
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

อําเภอ



6873
68.74
6878
1130
16.42
1125
845
71.11
38
30
78.90

8550 2566
45.63 37.84
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จากตารางข อมู ลตั วชี้ วั ด พบว า เด็ ก แรกเกิ ด - 5 ป ต ามช ว งอายุ ที่ กํ า หนดในภาพรวมจั ง หวั ดมี
พัฒนาการสมวัย รอยละ 64.59 เมื่อวิเคราะหรายอําเภอ พบวาอําเภอที่เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยมากที่สุด คือ
อําเภอละงู รอยละ 80.82 รองลงมา คือ อําเภอควนโดน ทาแพ ทุงหวา เมืองสตูล และ มะนัง รอยละ 71.56 , 66.49,
61.43, 61.29 และ 56.16 ตามลําดับ สวนอําเภอที่มีพัฒนาสมวัยนอยที่สุด คือ อําเภอ ควนกาหลง รอยละ 40.00 การคัด
กรองในภาพรวมจังหวัดมีการคัดกรองรอยละ 68.74 59 เมื่อวิเคราะหรายอําเภอ พบวาอําเภอที่มีการคัดกรองมากที่สุด คือ
อําเภอละงู รอยละ 81.64 รองลงมา คือ อําเภอควนโดน มะนัง ทาแพ ทุงหวา และ เมืองสตูล รอยละ 73.85 , 72.58, 70.42,
65.94 และ 63.72 ตามลําดับ สวนอําเภอที่มีการคัดกรองนอยที่สุด คือ อําเภอ ควนกาหลง รอยละ 43.93 ตามลําดับ
พัฒนาการสงสัยลาชาในภาพรวมจังหวัดพบพัฒนาการสงสัยลาชารอยละ 16.42 เมื่อวิเคราะหรายอําเภอ พบวา
อําเภอที่พบพัฒนาการสงสัยลาชาสูงที่สุด คือ อําเภอมะนัง รอยละ 30.10 รองลงมา คือ อําเภอทุงหวา ควนกาหลง ทา
แพ ควนโดน และเมืองสตูล รอยละ 27.85 , 25.20, 22.18, 17.70 และ 14.18 ตามลําดับ สวนอําเภอที่พบพัฒนาการสงสัย
ลาชานอยที่สุด คือ อําเภอ ละงูรอยละ 6.71 เด็กพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตามในภาพรวมจังหวัดรอย
ละ 77.11 เมื่อวิเคราะหรายอําเภอ พบวาอําเภอที่เด็กพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตามสูงที่สุด คือ อําเภอควนโดน
รอยละ 87.61 รองลงมา คือ อําเภอละงู ทุงหวา ทาแพ เมืองสตูล และควนกาหลง รอยละ 83.21 , 78.34, 76.97, 74.09
และ 65.32 ตามลําดับ สวนอําเภอที่เด็กพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตามนอยที่สุด คือ อําเภอ มะนัง รอยละ 62.84
เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนดวย TEDA4I ในภาพรวมจังหวัด รอยละ 78.90 เมื่อวิเคราะหรายอําเภอ พบวาอําเภอ
ที่เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุน 100 % คือ อําเภอมะนัง และอําเภอทุงหวา รองลงมา คือ อําเภอควนโดน ทาแพ
เมืองสตูล และ ละงู รอยละ 75, 71.43, 66.67 และ 50 ตามลําดับ สวนอําเภอควนกาหลงไมมีเด็กพัฒนาการลาชา ในสวน
ภาวะโภชนาการ ของเด็กแรกเกิด - 5 ป สูงดี สมสวน พบวาในภาพรวมจังหวัด สูงดี สมสวน รอยละ 45.63 เมื่อวิเคราะห
รายอําเภอ พบวาอําเภอที่เด็กแรกเกิด - 5 ป สูงดี สมสวนสูงที่สุด คือ ทาแพ รอยละ 57.81 รองลงมา คือ อําเภอมะนัง ควน
โดน ทุงหวา ละงู และควนกาหลง รอยละ 56.27, 52.56, 50.36 และ 44.37 ตามลําดับ สวนอําเภอที่เด็กแรกเกิด-5 ป สูง
ดี สมสวนนอยที่สุด คือ เมืองสตูล รอยละ 37.84
4.ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
- สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว ของกลุ มเปา หมาย
ทําใหขาดความตอเนื่องในการกระตุนพัฒนาการ
กลุมเปาหมายที่บาน
- กลุมเปาหมายไมอยูในพื้นที่ ทําใหการกระตุน
พัฒนาการไมตอเนื่อง
- อสม. และผูปกครองเด็ก สวนใหญ ยังขาดทักษะ
ในการ ชั่ งน้ํ าหนั ก วั ดส วนสู ง และการใช กราฟ
ประเมินภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข



ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ
- จั ด ระบบติ ด ตามกระตุ น พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย
ที่บาน
- ประสานสงตอเครือขายเพื่อการดูแลตอเนื่อง
- พัฒนาทักษะในการ ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และการใช
กราฟประเมินภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก
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ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
-เจาหนาที่รับผิดชอบงานใหมยังไมมีความรู และ
ทักษะในการเฝาระวังพัฒนาการ /โภชนาการ
- การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปน
ปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการติดตามใหเด็กมารับการ
คั ด กรอง และประเมิ น พั ฒ นาการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ณ สถานบริการสาธารณสุข
ลาชา

ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ
- พัฒนา ความรู/ทักษะ ดวยตนเอง , จัดใหมีระบบพี่
เลี้ยงภายใน/ระหวาง CUP
-ติ ด ตามโดยผ า นเครื อ ข า ยนสค.,ทางไลน ก ลุ ม
โทรศัพท และ ลงพื้นที่

5.การดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่1 /2563 ที่ผานมา
ขอคนพบ/ขอสั่งการ/ขอเสนอแนะจาก
การดําเนินการตามขอสั่งการ/ขอเสนอแนะ
การตรวจราชการฯ รอบที่ 1 /2563
จากการตรวจราชการ รอบที่1 /2563
1.บางอํ าเภอมี การติ ดตามพั ฒ นาการ -นิ เ ทศ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานผู รั บ ผิ ด ชอบงานเด็ ก ปฐมวั ย
สงสัยลาชาใหมาประเมินซ้ํา ต่ํา /เนน ระดั บ ตํ า บล โดยเน น ให เ ครื อ ข า ย นสค.ติ ด ตามเด็ ก หรื อ
การติ ด ตาม ดํ า เนิ น การเชิ ง รุ ก ผูรับผิดชอบงานลงประเมินพัฒนาการซ้ําที่บาน
ประเมินซ้ําที่บานและชุมชน
-ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานทางกลุ ม ไลน ผู รั บ ผิ ด ชอบงานเด็ ก
ปฐมวั ย และผู รั บ ผิ ด ชอบงานกระตุ น พั ฒ นาการเด็ ก ด ว ย
TEDA4I พรอมคืนขอมูลใหพื้นที่เปนระยะๆ
2.ยังไมมีการประชุมคณะอนุกรรมการ -มีการประชุมคณะอนุ กรรมการพัฒ นาการเด็ กจังหวั ด สตู ล
พั ฒ นาเด็ ก จั ง หวั ด เพื่ อ ร ว มก า ร จํานวน 1 ครั้ง
วางแผนพัฒนาเด็กแบบมีสวนรวม /
เรงรัดใหมีการประชุ มและคืน ข อมู ล
เรื่องเด็กปฐมวัยและรวมการวางแผน
แกปญหา
3.เด็ กปฐมวั ย มี ป ญ หาภาวะเตี้ ย แต ล ะ - มีการนําขอมูลการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงจาก ระบบ HDC มา
อําเภอแตกตางกันมาก
วิเคราะหในภาพรวมและแยกรายอําเภอเพื่อวางแผนลงนิเทศ
ติดตาม
-ลงนิเทศ ติดตาม และสํารวจ ภาวะโภชนาการเรื่ อ งความ
ถูกตองทุกกระบวนการในการเฝาระวังภาวะโภชนาการ
6.ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย
.................................................................................................................................................................................................

7.นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง (ถามี)
.................................................................................................................................................................................................
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

การพัฒนาสุขภาพกลุมผูสูงอายุ

.

ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาสุขภาพกลุมผูสูงอายุ
1.ประเด็นการตรวจราชการ
1.1 ตัวชี้วัดตรวจราชการ
- รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผานเกณฑ (รอยละ 80 )
- รอยละ 80 ของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแลตาม care plan
- รอยละ 60 ของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
- การสงเสริมปองกัน ดูแล รักษา และฟนฟูผูสูงอายุที่มีภาวะสมอง เสื่อม
- การสงเสริมปองกัน ดูแล รักษา และฟนฟูผูสูงอายุที่มีภาวะพลัดตกหกลม
2.สถานการณ (Level เปนอยางไร/Trend เปนอยางไร/Compare กับระดับประเทศเปนอยางไร)
ประเทศไทยมีประชากรผูสูงอายุ 11.6 ลานคน (18.56%) ปจจุบันประเทศไทยเขาสูสังคมสูงวัย
(Aged society) เนื่ องจากจํ า นวนประชากรผูสูงอายุ ไดมีการเพิ่มขึ้น อยางรวดเร็ว ทั้งในเชิงขนาดและ
สัดสวน ป 2563 จะเปนครั้งแรกที่ประเทศไทยมีประชากรผูสูงอายุมากกวาประชากรวัยเด็กในอนาคต
อั น ใกล นี้ ประชากรผู สู ง อายุ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น อี ก มาก ประเทศไทยจะกลายเป น สั ง คมผู สู งอายุ แ บบสมบู ร ณ
(Complete Aged Society) คือมีผูสูงอายุรอยละ 20 ในป 2564 และคาดวาในป พ.ศ. 2574 ประเทศ
ไทยจะกลายเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society ) คือมีประชากรผูสูงอายุรอยละ 28 จะ
เห็นวาความเร็วของการเปลี่ยนจากสังคมสูงวัย (Aged society) เขาสูสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ (Complete
aged society) ของประเทศไทยจะใช เ วลาสั้ น กว า มาก เมื่ อ เปรี ย บกั บ ประเทศอื่ น อื่ น ๆ ยิ่ ง ไปกว า นั้ น
(สถาบันวิจัยประชากรและ สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2558) ประกอบกับสัดสวนของผูสูงอายุวัย ปลาย
(อายุ 80 ปขึ้นไป) มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจน และผูหญิงมากกวาผูชาย เมื่อผูสูงอายุมีจํานวนมากขึ้น
อัตราสวนประชากรวัยแรงงานตอการการดูแลกลุมวัยสูงอายุ 1 ราย จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย โดยป
พ.ศ. 2558 ผูสูงอายุ 1 คน มีวัยแรงงานดูแล 6.8 และ ป พ.ศ. 2593 ผูสูงอายุ 1 คน มีวัยแรงงานดูแล 2.0
การที่ผูสูงอายุมีอายุยืนขึ้น สงผลใหเกิดโรค หรือกลุมอาการสูงอายุจากความเสื่อม อันเนื่องมาจากการสูงวัย
มากขึ้นตามดวย ซึ่งจะเห็นวาผูปวยสูงอายุจะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสรีรวิทยา รวมทั้ง
การดูแลรักษาฟนฟูที่แตกตางจาก ผูปวยวัยอื่นๆ เชน ระบาดวิทยาของโรค ลักษณะทางคลินิก และการ
วินิจฉัยโรค ดังนั้นการดูแลรักษาจึงตางจากผูปวยวัยอื่นอยางชัดเจน โดยเฉพาะผูปวยสูงอายุที่ยิ่งมีอายุมาก
การดูแลรักษายอมมีความซับซอนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม หรือภาวะพลัดตกหกลม
สมควรไดรับการดูแลรักษาที่เปนเฉพาะทางดานเวชศาสตรผูสูงอายุ และไดรับการสงตอ เพื่อรับการดูแล
รักษาอยางตอเนื่อง ทําใหผูสูงอายุมีโอกาสในการเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเหมาะสม

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

ป 2563 จังหวัดสตูล มีผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 36,284คน คิดเปนรอยละ 11.21 จาก
ประชากรทั้งหมด 263,843 คน สําหรับสถานการณผูสูงอายุจังหวัดสตูล 3 ปยอนหลัง (ป2560-2562)
พบว า สั ด ส ว นผู สู ง อายุ ร อ ยละ 10.10 ,10.52และ 11.15 ตามลํ า ดั บ จากการประเมิ น ศั ก ยภาพตาม
ความสามารถในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน(ADL) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จํานวน 36,237 คน รอย
ละ 76.5 พบวา เปนผูสูงอายุกลุมที่ 1 (ติดสังคม) จํานวน 27,073 คน(รอยละ 74.7) กลุมที่ 2 (ติดบาน)
จํานวน 501 คน (รอยละ 1.4) กลุมที่ 3 (ติดเตียง) จํานวน 135 คน (รอยละ 0.4)
โรคที่เปนปญหาสําคัญและโรคที่พบบอยในผูสูงอายุ ดังนี้ ภาวะ BMI 25.52 % ความดันโลหิตสูง
18.23 % CVD 18.05 % เบาหวาน 17.25 % สุขภาพชองปาก 8.50 % ภาวะหกลม 3.69 % ขอเขาเสื่อม
3.18 % และสมองเสื่อม 1.55 % ดังนั้นจําเปนตองสงเสริมดําเนินงานของชมรมผูสู งอายุ ที่มีกิจ กรรม
ตอเนื่อง และสงเสริมการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุและดําเนินกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหคลอบคลุมทุกตํ าบล
นอกจากนี้ตองเตรียมความพรอมการเขาสูวัยผูสูงอายุ โดยการใหความรู ความเขาใจทั้งทางดานรางกาย
จิตใจ ทางสังคม ตลอดจนการสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และสงเสริมการออกกําลังกาย
ใหกับประชาชนทุกกลุมวัยดวย
การบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุและฐานขอมูล
จํานวนผูสูงอายุเมื่อเทียบสัดสวนตอประชากรของจังหวัดสตูลมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป
ตารางที่ 17 จํานวนผูสูงอายุ จังหวัดสตูล การสํารวจขอมูล 4 ปยอนหลัง
ปงบประมาณ
จํานวนผูสูงอายุ(คน)
คิดเปนสัดสวน ตอประชากร (%)
2560
32,170
10.11
2561
33,650
10.52
2562
34,258
10.67
2563
36,284
11.21
ที่มา : HDC ณ 10 มกราคม 2563
จากตาราง จั งหวั ดสตู ล มี ป ระชากรทั้งหมด (ที่อาศัย อยูจ ริงในพื้น ที่) จํานวน 323,586 คน
แนวโนมจะมีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นทุกป มีผูสูงอายุจํานวนทั้งสิ้น 36,284 คน คิดเปนสัดสวน 11.21 จังหวัดสตูล
ไดเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว (เกณฑรอยละ 10)

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

ตารางที่ 18 แสดงจํานวนประชากร และผูสูงอายุ ตามสัดสวน รายอําเภอจังหวัดสตูล ป 2563
อําเภอ
ประชากรทั้งหมด
ผูสูงอายุ(คน)
สัดสวน
เมืองสตูล
115,974
12,841
11.07
ควนโดน
26,891
3,149
11.71
ควนกาหลง
35,238
3,910
11.09
ทาแพ
29,657
3,095
10.43
ละงู
73,103
8,804
12.04
ทุงหวา
24,326
2,674
10.99
มะนัง
18,397
1,811
9.84
จังหวัดสตูล
323,586
36,284
11.21
ที่มา : HDC ณ 10 มกราคม 2563
จากตารางที่ 2 อําเภอที่มีสัดสวนของผูสูงอายุมากที่สุด คืออําเภอละงู รอยละ 12.04 รองลงมา
คือ อําเภอควนโดน รอยละ 11.71 อําเภอควนกาหลง รอยละ 11.09 อําเภอเมืองสตูล รอยละ 11.07
อําเภอทุงหวา และอําเภอทาแพ ตามลําดับ จะเห็นไดวาทุกอําเภอ เขาสูสังคมผูสูงอายุเต็มรูปแบบ ทุก
อําเภอ ยกเวนอําเภอมะนัง ที่มีสัดสวนผูสูงอายุรอยละ 9.84
ผลการดําเนินงานการคัดกรองการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน (ADL) ในสุขภาพผูสูงอายุป 2563
ตารางที่ 19 รอยละของการคัดกรอง ADL ในผูสูงอายุ และผลการคัดกรอง จําแนกรายอําเภอ
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผลงาน ต.ค.62-พ.ค.63)
จํานวน
ADL
อําเภอ
ผูสูงอายุ คัดกรอง รอยละ ติดสังคม รอยละ ติดบาน รอยละ ติดเตียง รอยละ
เมือง
12,843 8,070 62.84 7,818 96.87 209 2.59
43
0.53
ควนโดน
3,150 3,075 97.62 3,020 96.23 41
1.33
14
0.46
ควนกาหลง 3,910 3,138 80.26 3,070 97.83 48
1.53
20
0.64
ทาแพ
3,094 2,603 84.13 2,550 82.41 39
1.50
14
0.54
ละงู
8,816 6,792 77.04 6,709 98.77 58
0.85
25
0.37
ทุงหวา
2,608 2,501 95.90 2,440 97.56 51
2.04
10
0.40
มะนัง
1,816 1,530 84.25 1,466 95.81 55
3.59
9
0.59
รวม
36,237 27,709 76.47 27,073 97.70 501 1.81 135 0.49
ที่มา: HDC ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 63
จากตาราง ผูสูงอายุจังหวัดสตูลไดรับการคัดกรอง ADL รอยละ 76.5 (เกณฑ รอยละ 70)
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

การคัดกรองพฤติกรรมพึงประสงคในผูสูงอายุ โดยมีเปาหมายคือ ผูสูงอายุมีพฤติกรรมพึงประสงค
รอยละ 1 ของประชากรผูสูงอายุทั้งหมด จังหวัดสตูลไดมีการดําเนินการในเดือน พ.ค.2563 โดยคัดกรอง
และบันทึกผลการคัดกรองในแอปพลิเคชั่น H4U ของกรมอนามัย แลว จํานวน 2,779 คน มีผูสูงอายุที่มี
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค จํานวน 566 คน คิดเปน รอยละ 14.58 ของผูสูงอายุทั้งหมด (36,237 คน)
ผลการดําเนินงานการคัดกรองโรคและปญหาสําคัญ และไดรับการคัดกรอง Geriatic Syndromes ป
2563
ตารางที่ 20 ผูสูงอายุ(60 ป ขึ้นไป)ไดรับการคัดกรองโรคและปญหาสําคัญ และ Geriatic Syndrome
ลําดับที่
โรค
รอยละ
1
CVD
18.08
2
BMI
25.25
3
DM
17.25
4
HT
18.28
6
ขอเขาเสื่อม
3.18
5
สุขภาพชองปาก
8.50
7
ภาวะหกลม
3.69
8
สมองเสื่อม
1.55
จากตาราง โรคที่พบมากในกลุมผูสูงอายุ ของจังหวัดสตูล คือ CVD 18.05 % ภาวะ BMI 25.52
% ความดันโลหิตสูง 18.23% เบาหวาน 17.25 % สุขภาพชองปาก 8.50% ขอเขาเสื่อม 3.18% ภาวะหก
ลม 3.69 % และสมองเสื่อม 1.55 % ตามลําดับ ซึ่งเปนโรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค จําเปนตอง
สงเสริม ปองกันโรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใหมากขึ้น
สําหรับสถานการณปญหาจากการเพิ่มจํานวนของผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะมีโรคที่เกิดจากความเสื่อม
อันเนื่องมาจากความชราเพิ่มมากขึ้น จึงใหความสําคัญ ในดานการดูแลรักษาฟนฟู ควรมีความแตกตางจาก
ผู ป ว ยกลุ ม วั ย อื่ น ๆ เช น ลั ก ษณะทางคลิ นิ ก ป ญ หาการแปรผลและความเหมาะสมในการสํ ารวจทาง
หองปฏิบัติการ ตลอดการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาแตกตางและซับซอนจากผูปวยวัยอื่นอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
สมควรไดรับการดูแลรักษาที่เปนเฉพาะทางดานเวชศาสตรผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุมีโอกาสเขาถึงบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและเหมาะสม
การดําเนินงาน Long Term Care
1.ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน LTC โดยการใชโปรแกรม 3 C การคัดกรองภาวะหกลม สมอง
เสื่อม และพฤติกรรมพึงประสงค
2.แผนดําเนินการติดตาม
3.พัฒนาฟนฟูศักยภาพ CG
4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูศักยภาพชมรมผูสูงอายุผานเกณฑคุณภาพรายอําเภอ ไดดําเนินงาน
เพียง 1 อําเภอ อําเภอควนโดน
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข





สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

ตารางที่ 21 ผลการเนินงานการดําเนินงาน Long Term Care ป 2563
อําเภอ

เปาหมายตําบล
12
4
3
4
6
5
2
36

ผลงาน
12
3
3
3
4
5
2
32

รอยละ
100.00
75.00
100.00
75.00
66.60
100.00
100.00
88.80

เมืองสตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ทาแพ
ละงู
ทุงหวา
มะนัง
รวม
ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2563
จากตาราง พบวารอยละของตําบลเขารวมโครงการที่มีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาว (Long Term Care) จังหวัดสตูล มี 36 ตําบล เขารวม 32 ตําบล คิดเปนรอยละ 88.80 มีอําเภอที่มี
ตําบลเขารวมรอยเปอรเซ็นต ไดแก อําเภอมะนัง อําเภอทุงหวา อําเภอเมือง และอําเภอควนกาหลง ทาง
จังหวัดมีแผนออกประเมิน ติดตามการดําเนินงานทุกแหง และตั้งเปาหมายใหมี และดําเนินการตําบลที่มี
ระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใหครบ 100 % ภายในป 2563 และ
เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) จึงไมสามารถดําเนินการไดตาม
เปาหมายที่วางไว แตมีตําบลที่เขารวมในป 2563 ไดเพิ่มจํานวน 6 ตําบล
ตารางที่ 22 ตําบลเขารวมโครงการที่มีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
จังหวัดสตูล ปงบประมาณ 2563
อําเภอ
ตําบล
อปท
เมือง
ปูยู
ปูยู
ตันหยงโป
ตันหยงโป
เกาะสาหราย
เกาะสาหราย
เกตุตรี
เกตุตรี
ควนโพธิ์
ควนโพธิ์
ทุงหวา
ขอนคลาน
ขอนคลาน
ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2563

3. วิเคราะหผลการดําเนินงาน (Learning ถอดบทเรียนแลวลดลง เพิ่มขึ้นเพราะสาเหตุใดแสดงจุดรวมที่จะ
สะทอนความกาวหนาหรือผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบาย)

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

มาตรการและแผนงานการดําเนินงานผูสูงอายุ ปงบประมาณ 2563
1.พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพ ดูแลผูสูงอายุ
2.สนับสนุน/สรางความเข็มแข็งเครือขายผูสูงอายุ/คลังปญญาผูสูงอายุ
3.เฝาระวังคัดกรองปญหาสุขภาพผูสูงอายุ ทั้งดานรางกายและจิตใจ
4.สงเสริมใหเกิดตําบลตนแบบในการดูแลผูสูงอายุตามบริบทพื้นที่
Small success การดําเนินงานสูงอายุ ป 2563
เปาหมายระยะ
เปาหมายระยะ
เปาหมายระยะ
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
ประเมิน ADL
คัดกรองโรคที่พบบอย หนวยบริการสาธารณสุข
ครอบคลุมผูสูงอายุ ในผูสูงอายุ และภาวะ ทุกระดับ จัดกิจกรรม
50%
กลุมโรค(Geriatric
สงเสริมสุขภาพ
Syndromes) ใหแลว รักษาพยาบาลและฟนฟู
เสร็จภายเดือน
สภาพผูสูงอายุ โดยมี
มีนาคม 2563
เปาหมายไมใหกลุมติด
ครอบคลุม 70% และ สังคม เปนติดบาน และ
ไมต่ํากวา 90% ภายใน ติดบาน เปนติดเตียง
เดือน เมษายน 2563

เปาหมายระยะ
12 เดือน
1.รอยละของผูสูงอายุที่
สามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันได (กลุมติด
สังคม)มากกวารอยละ 90
(เกณฑ รอยละ90)
2.รอยละ 50 ของตําบลมี
ชมรมผูสูงอายุทีมีกิจกรรม
ตอเนื่อง
3.มีชมรมผูสูงอายุตนแบบ
ใน 3 อําเภอ

การดําเนินงานสูงอายุ ป 2563
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพในชมรมผูสูงอายุอยางตอเนื่อง
2. พัฒนาศักยภาพ Ageing Manager ระดับจังหวัด/อําเภอ เพื่อกํากับ ติดตามการดําเนินงาน
ผูสูงอายุและจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุ
3. สนับสนุนและพัฒนาระบบสงตอและเชื่อมโยงของสถานบริการแตละระดับ
4. สนับสนุนและสงเสริมคลินิกผูสูงอายุใน รพช.ใหมีคุณภาพตามสภาพความพรอมและบริบท
ของแตละแหง
5. สนับสนุนการดําเนินการตําบลดูแลผูสูงอายุระยะยาวในพื้นที่เปาหมาย จํานวน 7 อําเภอ
6. ประชาสัมพันธ/ออกชี้แจง/แนะนํา ให อปท.ที่ยังไมสมัครเขารวมโครงการ LTC. ไดเขาใจ และ
สมัครใจเขารวมโครงการ LTC.
8. ทีมคณะทํางานระดับจังหวัดรวมกับ ตัวแทน อปท.ที่ประสบความสําเร็จ ออกใหคําแนะนํา/
ชักชวน สรางความมั่นใจ ใหกับ อปท. ที่ยังไมสมัคร เขารวมโครงการ LTC.
9. ผลักดัน เขาสู พชอ.
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

ลดแออัด ลดรอคอย

.

1. ประเด็นการตรวจราชการ : ลดแออัด ลดรอคอย
ตัวชี้วัด : รอยละ 40 ของประชาชนในอําเภอที่เปนที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวหรือ
แพทยที่ผานการอบรมและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลดวยหลักเวชศาสตรครอบครัว)
1. เปดหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ของจังหวัดเพื่อดูแลประชาชน
40 % ของประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ
2. พัฒนาศักยภาพแพทยอื่นตามประกาศใหแพทยอื่นสามารถ ดําเนินการในหนวยบริการปฐมภูมิ
ตาม พรบ.
2. สถานการณ
ตามพระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 กําหนด กลไกการจัดระบบสุขภาพปฐม
ภูมิที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ ดูแลประชาชนในสัดสวนที่เหมาะสม
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการเพื่อใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ มีความ
เปนธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน
“บริการสุขภาพปฐมภูมิ” หมายความวา บริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่มุงหมาย ดูแล
สุขภาพของบุคคลในเขตพื้นที่รับผิดชอบในลักษณะองครวม ตั้งแตแรก ตอเนื่อง และผสมผสาน ครอบคลุมทั้งการ
สงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรคการรักษาพยาบาล และการฟน ฟู
สุขภาพ โดยหนวยบริการปฐมภูมิหรือเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิที่ประกอบดวยแพทยเวชศาสตรครอบครัวและ
คณะ ผู ให บริ การสุ ขภาพปฐมภู มิ รวมทั้ ง เชื่ อ มโยงกั บ ครอบครั ว ชุ ม ชน และบริ ก ารทางการแพทย แ ละ
สาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ
“ระบบสุขภาพปฐมภูมิ” หมายความวา กลไกและกระบวนการในการประสานความรวมมือ เพื่อ
จัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน รวมทั้งการสงตอผูรับบริการและการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยบริการทั้งระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
และตติยภูมิ
กระทรวงสาธารณสุข จึงไดมีการเปาหมายใหประชาชนทุกครัวเรือนมีหมอประจําตัว รวมใหการ
ดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบตาม Catchment Area ดวยระบบการแพทยปฐมภูมิ ซึ่งเปนการรวมกลุม
ของหนวยบริการปฐมภูมิใหเปนเครือขายสหวิชาชีพในการดูแลประชาชน จึงใหมีการจัดตั้งหนวยบริการ
ปฐมภูมิ รับผิดชอบดูแลประชาชน ตามเปาหมาย 40% ไปทํางานปฐมภูมิ โดยใหรวมกับ คณะผูใหบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ (ทีมหมอครอบครัว) วิเคราะหกลุม ประชากรและวางแผนการดูแลสุขภาพประชาชนที่
รับผิดชอบ (ทํางานได กอนโดยยังไมตองอบรมระยะสั้น)
จังหวัดสตูล จังหวัดสตูล มี 7 อําเภอ มีโรงพยาบาลทั่วไป 1 แหง โรงพยาบาลชุมชน 6 แหง มี
หนวยบริการปฐมภูมิ จํานวน 3 ทีม และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ จํานวน 14 ทีม รวมทั้งสิ้น 17 ทีม
ขึ้นทะเบียนป 59-62 กระจายอยูทุกอําเภอของจังหวัดสตูล ครอบคลุมประชากร 187,588 คน คิดเปน
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

รอยละ 59.78 มีแพทยลาศึกษาตอหลักสูตรแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรครอบครัว จํานวน 5 คน
โควตา รพ สตูล 2 คน (ประกอบดวยแพทย รพ สตูล 1 คน และแพทยจากจังหวัดอื่น รับตนสังกัด รพ สตูล
1 คน) , โควตา รพ ละงู 3 คน และอบรมหลักสูตร In Service Training 1 คน โควตา รพ ละงู
ป 2563 จังหวัดสตูล มีแพทยเขาอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 คน (แพทย รพ สตูล 1 คน และ รพ
ทาแพ 3 คน) และไดรับการจัดสรรหลักสูตรแพทยประจําบ าน สาขาเวชศาสตรครอบครัว จํานวน 1
โควตา (ตนสังกัด รพ ควนโดน)
ตารางที่ 23 แสดงแผนการจัดตั้ง และขึ้นทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
จังหวัดสตูล
ผลงานรวม
เปาหมาย ผลงาน
ปงบ 2563
ดูแลประชากร/
(ป 59-63)
อําเภอ
(ทีม) ป 59-62
(รอยละ)
เปาหมาย ผลงาน(ทีม) ทีม
รอยละ
33,726/28.25%
เมือง
10
3
1
0
3
30.00
10,378/46.31%
ควนโดน
2
1
1
50.00
31,380/100%
ควนกาหลง
3
3
3
100.00
61,342/84.59%
ละงู
6
5
5
83.33
ทาแพ
3
1
2
0
1
33.33 11,167 /39.12%
23,561/100%
ทุงหวา
2
2
2
100.00
16,034/100%
มะนัง
2
2
2
100.00
รวม
28
17
3
0
17
60.71 187,588/59.78%
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

3. ขอมูลการวิเคราะห (ระบุรายการที่จําเปน สําหรับการติดตามที่จําเปนในแตละประเด็น)

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ในเขตอํ าเภอเมื องเป นที่ตั้ งของโรงพยาบาลสตูล ซึ่งเปนโรงพยาบาลทั่ว ไป มีประชากรทั้ งหมด
119,374 คน มีการจัดทําแผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ระยะ 10
ป ทั้งหมด 10 ทีม เปดใหบริการหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ จํานวน 3 ทีม มี
แพทยเวชศาสตรครอบครัวใหบริการทั้ง 3 ทีม ดูแลประชากร 33,726 คน คิดเปนรอยละ 28.25 และมี
แพทยอยูระหวางลาศึกษาตอหลักสูตรแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรครอบครัว (สําเร็จการศึกษา ป
2565) จํานวน 2 คน และในป 2563 สงแพทยอบรมหลักสูตรระยะสั้น จํานวน 1 คน

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

ตารางที่ 24 แสดงแผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ เพื่อลดความ
แออัด ลดการรอคอย เขตที่เปนที่ตั้งของ รพศ./รพท.
จํานวน ปที่เปด
ลําดับที่
ประเภท
ชื่อหนวยบริการ
หมายเหตุ
ประชากร ใหบริการ
1 หนวยบริการปฐมภูมิ
ศูนยสุขภาพชุมชนพิมาน
10,461 2560
2 หนวยบริการปฐมภูมิ
ศูนยสุขภาพชุมชนศรีพิมาน 7,695
2560
3 เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ รพ สต ฉลุง
15,570 2560
4 เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ควนขัน
11,905 2563
*
5 เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ รพ สต บานควน2
13,687 2564
6 เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.เจะบิลัง
12,245 2564
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
หมายเหตุ:* แพทยอยูระหวางการอบรมหลักสูตร 2x2
ตารางที่ 25 แสดงหนวยบริการปฐมภูมิ ที่ขึ้นทะเบียน และมีแพทยเวชศาสตรครอบครัว หรือแพทยที่ผาน
การอบรมใหบริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลดวยหลักเวชศาสตรครอบครัว ตั้งแตป 2560 – 2562
เพื่อลดความแออัด ลดการรอคอย ในเขตที่เปนที่ตั้งของ รพศ./รพท.
จํานวน
ปที่เปด
ชื่อแพทย / วุฒิ
หมายเหตุ
ชื่อหนวยบริการ
ประชากร (คน) ใหบริการ
ศูนยสุขภาพชุมชนพิมาน
10,461
2560 นพ ธวัชชัย โรจนศิริกูลกิจ/FM
ศูนยสุขภาพชุมชนศรีพิมาน
7,695
2560 พญ สุภาวรรณ ตันติหาชัย/FM
รพ สต ฉลุง
15,570
2560 พญ ดาริ น ธนป ญ ญาบู ร ณ /
อบรมระยะสั้น
รวมประชากรเขตเมือง
33,726 (28.25%)
4. การดําเนินงาน / ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ
1. ไดมีการวางแผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ระยะ 10
ป จํานวน 10 ทีม โดยแบงตามสภาพทางภูมิศาสตร และตามบริบทของพื้นที่
2. มีการวางแผนที่จะเปดสถาบันฯฝกอบรมแพทยเวชศาสตรครอบครัวเครือขายโรงพยาบาลสตูล
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางประเมินสถาบัน

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

3.สนับสนุนใหแพทยอื่น สมัครเขารับการอบรม หลักสูตรเวชศาสตรครอบครัวระยะสั้น เพื่ อ
ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบในหนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ (ป 2563 สงแพทย
เขาอบรม จํานวน 1 คน)
5. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสํ า เร็ จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่ ง ได จ ากการวิ นิ จ ฉั ย ประมวล วิ เ คราะห
สังเคราะห จากการตรวจติดตาม
- ความพรอมดานบุคลากร แพทยสมัครใจไปเรียน หรืออบรมระยะสั้นมีนอยมาก
6. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
- ขาดแคลนแพทยเวชศาสตรครอบครัว (FM) - ผูบริหารสูงสุด สรางแรงจูงใจใหแพทยทั่วไป อยาก
หรื อแพทย ที่ผ า นการอบรมด า นเวชศาสตร เรียน FM
ครอบครัว (ระยะสั้น)
- พัฒนาทีมสหสาขาวิชาชีพใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง
7. ขอเสนอแนะตอนโยบาย / ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย
- เสนอเปนนโยบายโรงพยาบาล ในการสงแพทยไปอบรมเวชศาสตรครอบครัวระยะสั้นเพิ่มเพื่อให
ครอบคลุมประชากร รอยละ 40
8. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง (ถามี)
-

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)

.

1. ประเด็นตรวจราชการ
รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
2. สถานการณ
จั งหวั ดสตู ล ได ดํา เนิ น การขั บ เคลื่ อนการพัฒ นาคุณภาพชีวิตระดับ อําเภอ (พชอ.) ในทุกอําเภอ
จํานวน 7 อําเภอ ตามแนวทางการบูรณาการเปาหมาย ทิศทางและยุทธศาสตรรวมกันระหวางหนวยงาน
ของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยางเปนองครวม เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยมีพื้นที่เปน
ฐานและประชาชนเปนศูนยกลาง มีความเปนเจาของและภาวะการนํารวมกัน โดยบูรณาการและประสาน
ความรวมมือในการนําไปสูการสรางเสริมใหบุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป
3. ขอมูลการวิเคราะห
การดําเนินงานที่ผานมา
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ครบทั้ง 7 อําเภอ ผลงาน
รอยละ 100
- ดําเนินการประชุมจัดทําแผนการดําเนินการและคัดเลือกประเด็นปญหาที่สําคัญตามบริบทพื้นที่
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาดําเนินการพัฒนาหรือแกไขปญหาอยางนอย 2 ประเด็น ครบทั้ง 7
อําเภอ
- มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนินงาน พชอ.ระดับจังหวัดสตูล ณ หองประชุมแกว
โกเมน รพ.สตูล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 โดยมีการนําเสนอผลการดําเนินงานฯ ทั้ง7 อําเภอ มีทีม พชอ.
ต น แบบละงู อํ า เภอละงู จั งหวั ดสตู ล และตัว แทนเครือขาย พชอ. จากสวนนายดํา จังหวัดชุมพร รว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรูฯ
- ป2562 มีอําเภอมะนังเปนอําเภอตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ เขตสุขภาพที่ 12
- มีแผนการเยี่ยมเสริมพลัง โดย ศสม.ยะลารวม สสจ.สตูล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ตําบล
น้ําผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล ในประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม(ขยะ) และวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ตําบล
ทุงหวา อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล และ วันที่ 29-30 พ.ค.2562 อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดย สสจ.สตูล
- มีการดําเนินการบริหารจัดการสรางกลไก และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการบูรณาการและมีสวน
รวมของทุกภาคสวนครบทุกอําเภอ

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

100

100

100

100

100

100.00
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4.2 การบริหารจัดการ



สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.) ใหสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอทุกอําเภอละ 20,000 บาท โดยกําหนดใหเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในไตรมาส ๓ และไดรับงบสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข





สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

อําเภอละ 60,000 บาท กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข



รอยละ/อัตรา 100.00 100 100

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

4. ผลการดําเนินงาน (ขอมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ)
4.1 แสดงขอมูลเชิงปริมาณ
ตารางที่ 26 รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.)
Base Line
ขอมูล
อําเภอ
รวม
ลําดับ
รายการ/ตัวชี้วัด
2563 ไตรมาส
2561 2562
เมือง ละงู ควนกาหลง ทาแพ ทุงหวา ควนโดน มะนัง ขอมูลปจจุบัน
ที่ 2
1 รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมิน 100 100 เปาหมาย
7
1
1
1
1
1
1
1
7
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
ผลงาน
7
1
1
1
1
1
1
1
7

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ผลลัพธที่ตองการ (Small Success)
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
1.มีการประชุม
- มีคณะทํางาน วางแผน
ทบทวนคัดเลือก
กําหนดแนวทางในการ
ประเด็นที่สําคัญตาม ขับเคลื่อนประเด็นการ
บริบทในพื้นที่ที่
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่
เกี่ยวกับการพัฒนา
พื้นที่กําหนด
-มีการบริหารจัดการ
คุณภาพชีวิตมา
ดําเนินการพัฒนาหรือ ทรัพยากรของทุกภาคสวน
แกไขปญหา อยางนอย ที่เกี่ยวของในการ
ขับเคลื่อนประเด็นการ
2 ประเด็น
2.พื้นที่ประเมินตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิต
พรอมรายงานผลการ
ประเมิน เพื่อวางแผน
พัฒนารวมกับจังหวัด
4. ผลการดําเนินงาน ป2563

รอบ 9 เดือน
-มีการเยี่ยมเสริมพลัง
และประเมินผลการ
ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตาม
แนวทาง UCCARE โดยผู
เยี่ยมระดับจังหวัดและ
เขต

รอบ 12 เดือน
อําเภอมีการดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
รอยละ 70

- มีการดําเนินการประชุม ทบทวนประเด็นที่สําคัญตามบริบทพื้นที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต มาดําเนินการพัฒนาหรือแกไขปญหาอยางนอย 2 ประเด็น ทุกอําเภอ
- พื้นที่มีการประเมินตนเองแนวทาง UCCARE
- มีการเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการพัฒนาศักยภาพเครือขาย พชอ.จังหวัดสตูล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลรวมสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
- มีรายงานผลการประเมิน ตนเองแนวทาง UCCARE ครบทั้ง 7 อําเภอ ดังรายละเอียด
จังหวัดสตูลมีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ คือ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุ มชน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และศูนยสุขภาพชุมชน จังหวัดสตูลไมมีโรงพยาบาลเอกชน แตมีสถาน
บริการที่ใหบริการในคลินิกเวชกรรม ทันตกรรม และรานขายยา

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

รพ.สต.ติดดาว .

.

1.ประเด็นการตรวจราชการ : รพ.สต.ติดดาว
ตัวชี้วัด : รอยละของโรงพยาบาลสงเสริ มสุ ขภาพระดับตํ าบล ที่ผานเกณฑการพัฒ นาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ระดับ 5 ดาว รอยละ 75
2. สถานการณ
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบายการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับใหได
มาตรฐาน โดยยกระดับสถานีอนามัยทุกแหงเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในป พ.ศ.
2560 ไดเริ่มพัฒนาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิ โดยมีเปาหมายคือ ใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับ
ตําบล ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ทุกแหงภายในป 2564
จั งหวั ดสตู ล ได ตระหนั กถึ งความสําคัญ และประโยชนของโครงการนี้จึงไดดําเนิน การพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ รพ.สต. ติดดาว มาตั้งแตป 2560 โดยมีเปาหมาย รพ.สต.ทั้งหมด จํานวน 55 แหง ในป
2560 มีรพ.สต.ผานเกณฑ 5 ดาว จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 1.82 ป 2561 มีรพ.สต.ผานเกณฑ 5
ดาว 19 แหง รวมสะสมเปน จํานวน 20 แหง คิดเปนรอยละ 36.36 ป 2562 มีรพ.สต.ผานเกณฑ 5 ดาว
25 แหงรวมสะสมตั้งแตป 2560-2562 เปนจํานวน 45 แหง คิดเปนรอยละ 81.82 และในป 2563 จังหวัด
สตูล ไดดําเนินการพัฒนาและตรวจเยี่ยมประเมินรพ.สต. ในไตรมาสที่ 1-2 ระหวางเดือน ตค.62-กพ.63 มี
รพ.สต.ผานเกณฑการประเมินพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว จํานวน 10 แหง รวมสะสมตั้งแต
ป 2560-2563 เปนจํานวน 55 แหง ครบรอยละ 100 รวมระยะเวลาการพัฒนาคุณภาพ เปนเวลา 4 ป
ดังตารางที่ 27
ตารางที่ 27 แสดงรอยละรพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จ.สตูล ตั้งแต ป พ.ศ.
2560-2563
ป 2560

เปาหมาย

หนวยงาน รพ.สต. เปาหมาย/

รอยละ

ป 2561
เปาหมาย/

ทั้งหมด

ผาน

รพ.สต.

55

55/1

1.82

54/19

รวม/สะสม

55

1

1.82

20
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ป 2562

รอยละ

ป 2563

เปาหมาย
เปาหมาย
รอยละ
รอยละ
/ผาน
/ผาน

35.19 35/25 71.43 10/10

100

36.36

100

45



81.82

55

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห
จังหวัดสตูลมีเปาหมาย รพ.สต.ทั้งหมด จํานวน 55 แหง ใน 7 อําเภอ สสจ.สตูล ไดดําเนินการจัด
อบรมทีมพี่เลี้ยงในทุกระดับ โดยจัดอบรมครู ก.(ระดับจังหวัด) และ ครู ข.(ระดับอําเภอ) ครบทุก คปสอ. ป
2560-2562 มี รพ.สต.ผานการประเมินเกณฑการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 5 ดี) สะสมรวมจํานวน
45 แหง คิดเปนรอยละ 81.82 โดยมีอําเภอที่ผานการพัฒนาเกณฑคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว รอยละ 100
ในป 2562 จํานวน 6 อําเภอ คือ อําเภอละงู (10 รพ.สต.) อําเภอควนกาหลง ( 7 รพ.สต.) อําเภอทุงหวา
(7 รพ.สต.) อําเภอทาแพ (5 รพ.สต.) อําเภอควนโดน (4 รพ.สต.) และอําเภอมะนัง (4 รพ.สต.) สําหรับ
อําเภอเมืองสตูล มีจํานวน รพ.สต.มากที่สุด รวม 18 แหง ผานการประเมินเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.
สต.ติดดาว จํานวน 8 แหง คิดเปนรอยละ 44.45 ทั้งนี้ รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบอําเภอเมืองสตูล ตั้งอยูใน
พื้นที่พิเศษ (พื้นที่เกาะ) จํานวน 6 แหง การเดินทางไป-กลับ ตองใชเรือหางยาวโดยสารขามฟาก หรือเรือ
เฟอรี่/สปดโบท (รพ.สต.เกาะหลีเปะ) ในจํานวน 6 แหง อยูระหวางการกอสราง รพ.สต.หลังใหมทดแทน
อาคารหลังเดิม จํานวน 2 แหง คือ รพ.สต.ปูยู และรพ.สต.ตันหยงกลิง ซึ่งยายที่ทําการมาใหบริการอยูใน
อาคารชั่วคราว ทําใหไมเอื้อตอการใหบริการตามเกณฑมาตรฐานมากนัก
4. ผลการดําเนินงาน ป 2563 ดังนี้
ในปงบประมาณ 2563 จังหวัดสตูล ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ระดับตําบลใหมีคุณภาพตามเกณฑการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ตามแนวทางใน 5 มาตรการหลัก คือ
1. ประชุมถายทอดตัวชี้วัดและแนวทางการดําเนินงาน ป 2563 ใหกับผูรับผิดชอบงานระดับ
อําเภอ/ตําบล
2. จัดสงคูมือแนวทางการพัฒนาและประเมินคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ติดดาว
ป 2563 ให รพ.สต.ทุกแหง
3. ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาและประเมินคุณภาพ รพ.สต.ระดับจังหวัด ป 2563
เพิ่มจํานวนทีมประเมินฯ จาก 2 ทีม เปน จํานวน 3 ทีม
4. รพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึกขอมูลในระบบขอมูลทรัพยากรสุขภาพ หนวยบริการปฐม
ภูมิ(http://gishealth.moph.go.th/pcu) และทีมพี่เลี้ยงระดับอําเภอลงไปพัฒนา รพ.สต. ทุกแหง ดวย
เกณฑ รพ.สต.ติดดาว ใหไดคุณภาพเพื่อเตรียมการประเมิน
5. คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด ตรวจเยี่ยมประเมินและรับรองผล
6. รพ.สต. /สสอ./ สสจ. อยูระหวางการบันทึกขอมูลในระบบขอมูลทรัพยากรสุขภาพ หนวย
บริการปฐมภูม(ิ http://gishealth.moph.go.th/pcu) ใหเปนปจจุบัน
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

จังหวัดสตูล มีเปาหมายการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลให
ผานเกณฑการพัฒ นาคุ ณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว ผานตัวชี้วัดรอยละ 100 ในไตรมาสที่ 1-2
ระหวางเดือนตุลาคม 62-กุมภาพันธ 2563 โดยมีแผนการออกตรวจเยี่ยมประเมิน รพ.สต.ในเขตพื้นที่อําเภอ
เมือง 10 แหง และ REACCREDITATION อําเภอมะนัง รพ.สต.1 แหง ทั้งนี้ทีมประเมินระดับจังหวัดได
ดําเนินการตรวจเยี่ยมประเมิน รพ.สต.ติดดาวแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2563 กอนการเกิดสถานการณ
การแพรระบาดโรคไวรัสโควิค -19 ผลการประเมิน รพ.สต.ผานเกณฑการประเมิน รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5
ดี รวมยอดสะสม จํ า นวน 55 แห ง คิ ดเปน รอยละ 100 รายละเอีย ดดังตารางที่ 31 และตารางที่ 32
ตามลําดับ
ตารางที่ 28 แสดงเป า หมายการดํ า เนิ น งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพระดั บ ตํ า บล
ใหผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว แยกรายอําเภอ ป 2563
รพ.สต.
เปาหมายผาน
เปาหมายประเมิน (แหง)
หนวยงาน
เปาหมาย
5 ดาว/สะสม(รอยละ)
มกราคม-กุมภาพันธ 2563
จํานวน
อ.เมืองสตูล
18
8 = 44.45
10
อ.ละงู

10

10 = 100

0

อ.ควนกาหลง

7

7 = 100

0

อ.ทุงหวา

7

7 = 100

0

อ.ทาแพ

5

5 = 100

0

อ.ควนโดน

4

4 = 100

0

อ.มะนัง

4

4 = 100

55

45 = 81.82

รวม
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รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563
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ตารางที่ 29 แสดงรอยละผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับ คปสอ. แปลผลระดับการผานเกณฑ
ตามระดับ 5 ดาว ป 2563 (แยกรายแตละอําเภอ) ดังนี้
ปงบประมาณ 2563
1 ต.ค.62 – 31 พ.ค.63
ตัวชี้วัด
เกณฑ
อําเภอ
เปาหมาย ผลงานสะสม รอยละ
รอยละของ รพ.สต.ที่ผาน
เมืองสตูล
18
18
100
ละงู
10
10
100
เกณฑการพัฒนาคุณภาพ
ควนกาหลง
7
7
100
รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5
7
7
100
ดาว
รอยละ 75 (สะสม) ทุงหวา
ทาแพ
5
5
100
ควนโดน
4
4
100
มะนัง
4
4
100
ภาพรวม
55
55
100
จังหวัด
(ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)

5.ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค

สิ่งที่ผูทําหนาที่ตรวจ
ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ

ราชการรับไปประสาน
หรือ ดําเนินการตอ

ประเด็น รพ.สต.ตั้งอยูในพื้นที่พิเศษ ควรมีการปรับเกณฑการประเมินการ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวในพื้นที่
(พื้นที่เกาะ)
พิเศษ (เกาะ) ตามบริบทของพื้นที่
ขาดแคลนบุคลากรสาขาทันตภิ
ควรมีการผลิตบุคลากรสาขาทันต ภิ
บาล/แพทยแผนไทยที่ปฏิบัติงานใน บาล/แพทยแผนไทยเพิ่มเติม
รพ.สต.
เกิดสถานการณการแพรระบาดโรค
ไวรัส โควิค 19

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

อสม. หมอประจําบาน .
.

1. ประเด็นการตรวจราชการ
ตัวชี้วัด.18 : รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายที่ไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบาน มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี (รอยละ 70)
2. สถานการณ
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายดานสาธารณสุขในการพัฒนาและยกระดับความรูอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) ใหเปนหมอประจําบาน ควบคูกับการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย พรอม
ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผานการพัฒนาระบบการแพทยทางไกลควบคูไป
กับการเพิ่มบทบาทของ อสม. เพื่อลดโรคและปญหาสุขภาพ สงเสริมใหประชาชนพึ่งตนเองได และสามารถ
ลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาลไดจังหวัดสตูลมีอสม.ทั้งหมด 5,085 คนมีประธาน
หมูบานจํานวน 297 คน สํานักงานสาธาณสุขจังหวัดสตูล กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการโดย
งานสุ ขภาพภาคประชาชน จึ งได จั ดทํ า แผนการการยกระดับ อสม. เปน อสม. หมอประจําบาน ตาม
หลักสูตรของกรมสนับสนุนที่กําหนด จํานวน 6 วิชา ระยะเวลา18 ชั่วโมง เปนเวลา3วัน โดยเบงเปนจํานวน
4 รุน
3. วิเคราะห (ระบุรายการที่จําเปน สําหรับการติดตามที่จําเปนในแตละประเด็น)

ขอมูลผลการดําเนินงานที่ผานมา
กิจกรรมการดําเนินการ
1. มีหลักสูตรการพัฒนา อสม. หมอประจําบาน
1. มีการนําหลักสูตร อสม.หมอประจําบานจากสวนกลางมาจัดทําแผนการอบรมและ
ประเมินผล ในระดับจังหวัดและ กําหนดวันจัดอบรบใน 7 อําเภอจํานวน 4รุน ๆละ3 วันและ จัดทํา
ชองทางเขาถึงสือและคูมือ อสม.หมอประจําบาน เพื่อทบทวนองคความรูใหแกทมี พี่เลี้ยงและ อสม.
หมอประจําบานจังหวัดสตูล ทางhttp://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/1Ghw5w15oak5qKwDRrTkRSebw21vzKvT61SaYB5yuuA/edit
2. มีการชี้แจงแนวทางสูก ารปฏิบัติ
มีการแจงแนวทางการดําเนินกิจกรรม อสม หมอประจําบาน ใหกับระดับอําเภอ โดยทํา
หนังสือแจงพืน้ ที่
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

1. บันทึกขอความที่สต 0032/ว.1518 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจงแนวทาง
การดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและงานสุขศึกษาจังหวัดสตูลปงบประมาณ 2563
2. บันทึกขอความที่สต 0032/ว.1519 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่องแจงแผนการ
อบรม.หมอประจําบาน จังหวัดสตูลปงบประมาณ 2562
3. บันทึกขอความที่สต 0032/ว.1566 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่องขอเชิญเขาอบรม
กิจกรรมโครงการยกระดับ อสม.หมอประจําบาน
ตารางที่ 30 การอบรมกิจกรรมโครงการยกระดับ อสม.หมอประจําบาน
รุนที่
จัดอบรม
อําเภอ
จํานวน (คน)
สถานที่
1 11-13 ธ.ค.62
มะนัง
19
หองประชุมโรงพยาบาล
ควนกาหลง
32
ควนกาหลง
2 17-19 ธ.ค. 62 ทาแพ
31
หองประชุมนครี สํานักงานสาธารณสุข
ควนโดน
39
จังหวัดสตูล
3 8-10 ม.ค. 63
ละงู
60
หองประชุมพฤษชาติ
ทุงหวา
35
โรงพยาบาลละงู
หองประชุมสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอทุงหวา
4 14 -16 ม.ค.63 เมือง
81
หองประชุมนครี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
4. บันทึกขอความที่สต 0032/ว.1566 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรื่องขอเชิญประชุม

พัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจําบาน ระยะที่ 2 ในวันที่ 9-12 มิถุนายน 2563 เพื่อติดตามการ
เยี่ยมประเมินกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 63

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563



สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

698
432
487
447
279
1,733
1,038
5,114

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

31
37
31
35
19
92
68
313

31
37
31
35
19
92
68
313



100
100
100
100
100
100
100
100

31
37
31
35
19
92
68
0


30
37
31
35
19
96
68
316

96.77
100
100
100
100
104.35
100
100.96

3
2
4
5
2
12
6
34

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

84
105
90
102
51
264
195
891

14
16
0
0
0
0
0
30

16.67
15.24
0
0
0
0
0
3.37

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

55

ควนกาหลง
ควนโดน
ทาแพ
ทุงหวา
มะนัง
เมืองสตูล
ละงู
รวม

หลักสูตรเพิ่มพูนความรูทักษะ
ผูปวยกลุมเปาหมาย
(10,000 คน)
มีคุณภาพชีวิตที่ดี(รอยละ 70)
เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข



ตารางที่ 32 รายงานการบันทึกขอมูล อสม.หมอประจําบาน
อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ
จํานวน หลักสูตร อสม.หมอประจําบาน
(80,000 คน)
ที่กําหนดอสม. (รอยละ 70)
อสม.
อําเภอ
ทั้งหมด เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

3. แสดงผลการดําเนินงาน (ขอมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ)
3.1 แสดงขอมูลเชิงปริมาณ
ตารางที่ 31 รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายที่ไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี (รอยละ 70)
Base Line
อําเภอ
ลํา
ขอมูล
รวมขอมูล
รายการ/ตัวชี้วัด
2563
ดับ
ไตรมาสที่ 2 เมือง ละงู ควนกาหลง ทาแพ ทุงหวา ควนโดน มะนัง ปจจุบัน
2561 2562
1 18) ร อ ยละของผู ป ว ยกลุ ม เป า หมายที่ 297 297 เปาหมาย 297
81 60
32
31
35
39 19
297
ไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบาน
ผลงาน 313
91 68
32
31
35
41 19
313
มีคุณภาพชีวิตที่ดี (รอยละ 70) (อบรม อส
รอยละ/ 105.39 112 113 100
100 100 105
100 105.39
ม. หมอประจําบาน จํานวน)
อัตรา

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

3.2 การบริ ห ารจั ด การ (ยุ ท ธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น การในการ

ขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M)
ผลลัพธทตี่ องการ (Small Success)
ระยะเวลา
เปาหมาย
3 เดือน 1.มีการชี้แจงแนวทางสูการปฏิบัติ

2.อบรม อสม. หมอประจําบาน
จํานวน 40,000 คน
6 เดือน 1.อบรม อสม. หมอประจํ า บ า น
80,000 คน (สะสม)
2.เพิ่มพูนทักษะ อสม. หมอประจํา
บาน 10,000 คน
9 เดือน อสม. หมอประจําบาน มีศักยภาพ
อยางนอย รอยละ 70

12 เดือน ผูปวยกลุมเปาหมายที่ไดรับการ

ดูแลจาก อสม. หมอประจําบานมี
คุณภาพชีวิตที่ดี อยางนอยรอยละ
70

ผลการดําเนินงาน
1.มีการชีแ้ จงการอบรมผานทางหนังสือราชการ
2.อบรม อสม. หมอประจําบาน จํานวน 123 คน
1. อบรม อสม. หมอประจําบาน 313 คน (297 หมูบาน
16 ชุมชน)

ประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจําบาน
ระยะที่ 2 ในวันที่ 9-12 มิถนุ ายน 2563 เพื่อ
ติดตามการเยี่ยมประเมินกลุม เปาหมายมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตทีด่ ี
รอผลการประเมินเดือน สิงหาคม 2563

4. สรุ ปประเด็ นสํ าคั ญที่ เป นความเสี่ ยงต อการทํ าให การขั บเคลื่ อนนโยบายหรื อการดํ าเนิ นงานไม ประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จาก
การติดตาม
1. พื้นฐานองคความรูเดิมและการนําไปปฏิบัติงานจริงของอสม.มีความแตกตางกัน
2. การใหความสําคัญกับการอบรมและนําไปปฏิบัติใชจริงของอสม.
3. เกิดถานการณการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 19

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
ความเพียงพอของงบประมาณที่ไดรับกับเปาหมายจริง
ที่ตองดําเนินการเพื่อใหเกิดความครอบคลุมทั้งพื้นที่
เนื่องดวยเกิดถานการณการแพรระบาดของเชื้อโคโรนา
ไวรัส 19 ทําใหแผนการดําเนินงานของการทํางานตอง
เปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับ อสม. มี
ภาระในการดําเนินงานควบคุมโรคดังกลาวและ มี
ภาระกิจการการเยี่ยมติดตามกลุมเลี่ยงและอยูเวรดาน
ระหวาประเทศ จังหวัดและหมูบานทําใหไมสามารถ
ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไวได

ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ
ควรนับจํานวนประธานชุมชนที่ตองดําเนินงาน
จริงในพื้นที่เปนเปาหมายในการดําเนินการดวย
ควรใหความรูในหารเขาประเมินคุณภาพชีวิต
ของกลุมเปาหมายโดยใหความรูเรื่องการปองกัน
และเทคนิคในการเยี่ยมใหสอดคลองกับการ
ปองกันการแพรระบาดของโรค COVID - 19

6. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย
1. ควรนับจํานวนประธานชุมชนที่ตองดําเนินงานจริงในพื้นที่เปนเปาหมายในการดําเนินการดวย
2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการชี้แจงแนวทางและหลักสูตรใหเจาหนาที่ระดับ รพ.สต.ทราบ
เพื่อติดตามการดําเนินงานภายหลังการอบรมไดอยางถูกตอง
3. ควรขยายระยะเวลาในการติดตามประเมินคุณภาพชีวิตของกลุมเปาหมายเนื่องจากลดภาวะเสี่ยง
ตอการสัมผัสโรค COVID - 19
7. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง (ถามี)

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

.

1. ประเด็นการตรวจราชการ
ตัวชี้วัด : รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพดวย
ศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก รอยละ 19.5
2. สถานการณ
จังหวัดสตูลมีสถานบริการของรัฐ โดยแบงเปนโรงพยาบาล จํานวน 7 แหง และ รพ.สต. จํานวน
55 แหง และ ศสช. 4 แหง รวมทั้งสิ้น 66 แหง โดยมีการเปดคลินิกการแพทยแผนไทยใหบริการประจําใน
โรงพยาบาลทุกแหงและรพ.สต./ศสช.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ อ.มะนัง รวม 12 แหง โดยมี
บุคลากรแพทยแผนไทยทั้งหมด รวมจํานวน 42 คน สวนสถานบริการที่ไมมีแพทยแผนไทยประจํานั้นทาง
โรงพยาบาลแมขายไดจัดใหแพทยแผนไทยออกใหบริการในทีมเยี่ยมบาน และทุกสถานบริการมียาสมุนไพร
จายครบตามเกณฑ
จังหวัดสตูลมีโรงพยาบาลละงูเปนสถานที่ผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน GMP WHO ซึ่งผลิตยา
มากกวา 30 รายการ สามารถเปนแหลงผลิตยาสมุนไพรกระจายใหทุกสถานบริการในจังหวัด โดยสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิจารณาจัดสรรงบประมาณคายาสมุนไพรจากงบประมาณ CF มาตั้งแตปงบประมาณ
2562
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห
3.1 ข อมู ลเชิ งคุ ณ ภาพการดํ า เนิน งานการแพทยแ ผนไทยและการแพทยทางเลือกจังหวัด สตูล
(วิเคราะหตามกรอบ 6 Building Blocks Plus ภาพรวมจังหวัด)
หัวขอ
ขอมูลเชิงคุณภาพ
1.ระบบบริการ (Service delivery) มีการจัดบริการทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน
มีการตรวจวินิจฉัยโรคดวยเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย นวด
ไทยและผดุ ง ครรภ ไ ทย มี ก ารจั ด คลิ นิ ก OPD คู ข นาน มี ก าร
จั ด บริการคลินิกเฉพาะโรคครบวงจร 4 โรค มีการเปดคลิ นิ ก
กัญชาทางการแพทยเพื่อใหบริการยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม
มียาปรุงเฉพาะราย รับและสงตอผูปวยในเครือขาย มีการทํางาน
เชิงรุกในชุมชน
2.กําลังคนดานสุขภาพ (Health
โรงพยาบาลมีแพทยแผนไทยประจําครบทุกแหง รพ.สต.ขนาด
workforce)
ใหญ มี 4 แหง มีแพทยแผนไทยประจํา 1 แหงคือ รพ.สต.ปากน้ํา
ขาด 3 แหงที่ไมมี ไดแก รพ.สต.คลองขุด ฉลุงและควนโดน รพ.
สต.ขนาดกลางมีแพทยแผนไทยประจํา 2 แหง ไดแก รพ.สต.ทุง
นุ ย และเขาขาว ศสช. 3 แห ง มี แพทย แผนไทยประจํ า 1 แหง
ไดแก ศสช.กําแพง อ.ละงู สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ อ.มะนัง
มีแพทยแผนไทยประจํา
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

หัวขอ

3.ระบบขอมูลขาวสาร/ระบบ
สารสนเทศดานสุขภาพ (Health
information system)
4 เทคโนโลยีทางการแพทย / การ
เขาถึงยาและเวชภัณฑที่จําเปน
(Access to essential medicine)
5 คาใชจายดานสุขภาพ/ กลไกการ
คลังดานสุขภาพ (Financing)
6 ภาวะผูนํา ธรรมมาภิบาล
(Leadership)
7. ภาคีเครือขาย

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ขอมูลเชิงคุณภาพ
จะเห็นไดวามีการขาดแคลนแพทยแผนไทยใน รพ.สต.ขนาดใหญ
ซึ่งโรงพยาบาลแมขายจะตองสนับสนุนใหมีการจางแพทยแผน
ไทยประจํ า และในขณะเดี ย วกั น ต อ งมี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน รพ.สต.ใหมีความรูความสามารถในการ
ใชยาสมุนไพร
มี การจัดทํากรอบบัญ ชีร ายการยาทุกสถานบริการและมี CPG
การรักษา
มียาสมุนไพร
มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ไดมาตรฐาน GMP WHO
เงินบํารุงโรงพยาบาล , งบ สปสช. งบกองทุนตําบล
มีนิเทศติดตามทั้งระดับอําเภอ /จังหวัด แตอาจขาดความตอเนื่อง
มีระบบการรายงาน 43 แฟม และ HDC
มีทีมสหวิชาชีพ ผูชวยแพทยแผนไทย มีหมอพื้นบาน มีเครือขาย
ผูปลูกสมุนไพร และหนวยงานภาครัฐและทองถิ่น ตามบริบทของ
พื้นที่

3.2 ขอมูลผลการดําเนินงานที่ผานมา
ตารางที่ 33 รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน
ยอนหลัง 7 ป ตั้งแต ป 2556 – 2562
อําเภอ

2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
(รอยละ)*14 (รอยละ)*16 (รอยละ)*18 (รอยละ)*18 (รอยละ)*18.5 (รอยละ)*20 (รอยละ)*18.5
16.44
19.39
19.18
20.78
19.33
22.17
18.72
5.89
7.67
12.67
15.68
17.16
27.49
20.41

เมือง
ควนโดน
18.37
19.05
ควนกาหลง 10.56
9.19
11.65
16.94
ทาแพ
11.55
15.91
23.10
ละงู
15.75
12.80
21.29
ทุงหวา
11.08
มะนัง
12.68
15.88
18.83
รวม
หมายเหตุ : *เปาหมาย รอยละ ของปงบประมาณ
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

จากตารางจะเห็นไดวาจังหวัดสตูลมีผลงานการใหบริการแพทยแผนไทยที่ไดมาตรฐานทั้งการ
ตรวจรักษา การจายยาสมุนไพร การนวด อบประคบ การบริบาลแมหลังคลอดและการสงเสริมสุขภาพดวย
ศาสตรการแพทยแผนไทย ผานตัวชี้วัดและเปาหมายที่ตั้งโดยกรมการแพทยแผนไทยมาโดยตลอด ตั้งแต ป
2558 จนถึงปจจุบัน
3.3 ผลงานดําเนินงานปจจุบัน
แสดงขอมูลรอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพ
ดวย ศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (เปาหมาย 19.5 ไมรวมการสงเสริมสุขภาพดวย
ศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก) และการสั่งใชยาสมุนไพรไมต่ํากวารอยละ 6
ตารางที่ 34 แสดงขอมูลรอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟู
สภาพดวย ศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
บริการผูปวย บริการแพทย รอยละการ การสั่งใชยา การสั่งใชยา รอยละการใช
อําเภอ
นอก (ครั้ง) แผนไทย (ครั้ง) รับบริการ (drug_opd) สมุนไพร ยาสมุนไพร
เมือง
231,463
37,723
16.30
492,655
21,707
4.41
ควนโดน
42,725
12,538
29.35
92,386
5,560
6.02
ควนกาหลง 52,802
13,709
25.96
118,036
9,491
8.04
ทาแพ
53,593
12,155
22.68
93,715
5,064
5.40
ละงู
108,414
31,782
29.32
267,961
31,631
11.80
ทุงหวา
43,452
10,711
24.65
105,883
8,579
8.10
มะนัง
47,092
9,549
20.28
127,850
4,429
3.46
รวม
579,541
128,167
22.12 1,298,486 86,461
6.66
ขอมูลจาก HDC วันที่ 4 มิถุนายน 2563
ตารางที่ 35 แสดงขอมูลคลินิกบริการการแพทยทางเลือกป งบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
โรงพยาบาล
เปาหมาย(แหง) ผลงาน(แหง) รอยละ
คลินิกบริการการแพทยแผนจีน/ฝงเข็ม
7
4
57.14 -รพท.สตูล ,
-รพช.ทาแพ
-รพช.ละงู
-รพช.ควนโดน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2563 จังหวัดสตูลตั้งเปาหมายการใหบริการผูปวย
นอกดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐานไวที่ รอยละ 19.5 ในภาพรวมทั้ง
จังหวัด จาก HDC เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 พบวา จังหวัดสตูลมีผลงานการใหบริการ ผานเกณฑรอยละ
22.12 เมื่อพิจารณารายอํ าเภอพบว าไมผ านเกณฑเ พีย ง 1 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสตูล สวนการใช ย า
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

สมุนไพรเมื่อเทียบกับการจายยาทั้งหมดนั้นภาพรวมไดรอยละ 6.66 ผานเกณฑที่กําหนดไวไมนอยกวา
รอยละ 6 อําเภอที่ผานเกณฑ ไดแก อําเภอควนโดน ควนกาหลง ละงู และทุงหวา สวนอําเภอที่ยังไมผาน
ไดแก อําเภอเมือง ทาแพ และมะนัง ซึ่งปจจัยที่จังหวัดสตูลไดมีการดําเนินงานไดสําเร็จตามเปาหมายที่วาง
ไวเกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายผานทางคณะทํางานพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกระดับจังหวัดรวมทั้งมีการติดตามอยางสม่ําเสมอโดยผูบริหารระดับสูงของจังหวัด และการบริหาร
จัดการงบ CF ใหโรงพยาบาลละงูผลิตยาสมุนไพรกระจายใหทุกโรงพยาบาล การจัดการเพื่อใหมีผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นคือตองมีการกระตุนจากผูบริหาร และทีม คปสอ. อยางตอเนื่อง ทั้งการประชุมและการ
นิเทศงาน ในสวนการใหบริการคลินิกการแพทยทางเลือก/แพทยแผนจีน จังหวัดสตูลมีการดําเนินงานไดดี
โดยสามารถจัดไดใน 4 โรงพยาบาลและมีผูรับบริการจํานวนมาก
ตารางที่ 36 ผลการประเมินสถานบริการตามมาตรฐาน รพ.สส.พท.
ผลการดําเนินงาน (แหง)
เปาหมาย
สถานบริการ
(แหง) ระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก ระดับดี ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ รวม
-รพท.
1
1
1
-รพช.
6
6
6
-รพ.สต./ศสช.
55
6
2
47
55
สรุปผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท . ของจังหวัดสตูลในปงบประมาณ 2563 พบวา สถาน
บริการที่มีแพทยแผนไทยประจํา สามารถจัดบริการไดตามมาตรฐานในระดับดีเยี่ยม
การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย .
จังหวัดสตูลมีการจัดบริการกัญชาทางการแพทยในโรงพยาบาลจํานวน 2 แหง จาก โรงพยาบาล
ทั้งหมด 7 แหง คิดเปนรอยละ 28.57 โดยมีการจัดบริการดังนี้
1. โรงพยาบาลสตูล ใหบริการแบบผสมผสาน มีทั้งแพทยแผนปจจุบันและแผนไทย เปดบริการ
ทุกวันพุธ สัปดาหที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 – 16.30 น.
2. โรงพยาบาลละงู ใหบริการกัญชาทางการแพทยแผนไทย เปดใหบริการทุกวันจันทร สัปดาหที่
2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
4. สรุ ปประเด็ นสํ าคั ญที่ เป นความเสี่ ยงต อการทํ าให การขั บเคลื่ อนนโยบายหรื อการดํ าเนิ นงานไม ประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จาก
การติดตาม
ชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ – เดือนพฤษภาคม 2563 มีการเกิดสถานการณการระบาดของเชื้อ
ไวรัส หรือ COVID – 19 ทําใหทุกสถานบริการตองงดการใหบริการนวด อบ ประคบเหลือเพียงการตรวจ
รักษาและจายยาสมุนไพรทําใหยอดการใหบริการลดลงมาก และในชวงสถานการณวิกฤต แพทยแผนไทย
ตองออกปฏิบัติงานรวมกับสหวิชาชีพในการใหความรูและสงเสริมปองกันการระบาดของโรคแทน และ
กลับมาเปดใหบริการกันใหมในชวงเดือนมิถุนายน 2563 นี้โดยทุกคลินิกใชวิธีการตามมาตรการป องกัน
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

New Normal ไดแก การเช็คอุณหภูมิรางกาย การซักประวัติเสี่ยง การมีระบบนัด การเวนระยะหาง การ
ปองกันสวนบุคคล เปนตน
5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
1.การจางนักจัดการที่ไมตอเนื่อง ( สิ้นสุดการ
จางในปงบประมาณ 2564 ) อาจสงผลกระทบ
ตองานสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย

ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ
1.เห็นควรใหกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกนําเสนอปญหาตอคณะกรรมการกองทุนภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทยใหมีการจัดจางนักจัดการ/
แพทยแผนไทยซึ่งเปนผูชวยนายทะเบียนจังหวัด
ตอเนื่องเนื่องจากมีประสบการณการทํางานและสงผล
ตอการทํางานโดยตรง
2. ใหจังหวัดเรงบรรจุแพทยแผนไทยใน สสจ.
2. กรมการแพทยแผนไทยฯควรจัดหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรแพทยแผนไทยอยางตอเนื่องเพื่อฟนฟู
พัฒนาวิชาการดานแพทยแผนไทย

2.งบประมาณการดําเนินงานที่ไดรับจากการ
ทําโครงการของบประมาณจัดสรรภายใน
จังหวัดลดลงในแตละปทําใหการสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแพทยแผนไทย
ลดลง
3. ขวัญกําลังใจและการบรรจุตําแหนงของ 3. ควรมีการดําเนินการเรื่องการบรรจุเพื่อเปนขวัญ
แพทยแผนไทย
กําลังใจและความกาวหนาในสายงาน
6. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย
......-..................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง (ถามี)
......-..................................................................................................................................................................
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

การแพทยฉุกเฉินทางทะเล

.

1.ประเด็นการตรวจราชการ : การดําเนินงานการแพทยฉุกเฉินทางทะเล จังหวัดสตูล
2.สถานการณ
จังหวัดสตูล เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ติดฝงทะเลอันดามัน ทางดานทิศตะวันตก และมีชายฝง
ติดแนวเขตประเทศมาเลเซีย ณ เมืองลังกาวี รัฐเปอรลิส ประกอบไปดวยสถานที่ทองเที่ยว คือหมูเกาะ
เภตรา เกาะบุโหลน อุทยานแหงชาติตะรุเตา เกาะตะรุเตา เกาะไข หมูเกาะอาดัง ราวี เกาะอาดัง เกาะ
หลีเปะ เกาะราวี เกาะหินงาม และเกาะดง ซึ่งเปนสถานที่มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เขามา
เที่ยวชมมากทุกป จากสถิตินักทองเที่ยวจังหวัดสตูล ป 2561 มีนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 1,355,145
คน ชาวต างชาติ จํ า นวน 176,155 คน รวม 1,531,300 คน ป 2562 นักทองเที่ย วชาวไทย จํานวน
1,420,000 คน ชาวต า งชาติ จํ า นวน 184,000 คน รวม 1,604,000 คน ซึ่ ง มี แ นวโน ม มากขึ้ น ทุ ก ป
ประกอบกับจังหวัดสตูลมีพื้นที่เกาะซึ่งบางเกาะเปนที่อยูอาศัยของชาวเล(เกาะหลีเปะ) เปนชาวประมง
พื้นบาน การคมนาคมสวนใหญใชเรือเปนพาหนะ มีทั้งเรือขนาดใหญ เรือขนาดเล็ก เรือประมง และเรือ
โดยสารเปนเรือเร็ว(SPEED BOAT) ของบริษัทเอกชน มีทาเรือใหญในการรับทองเที่ยวทางทะเล คือทา
เทียบเรือปากบารา ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดยการดูแลขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
อีกทั้งมีหนวยงานอุทยานแหงชาติ หนวยงานภาครัฐ ที่ควบคุมกํากับการเดินเรือและการจราจรทางทะเล มี
การนําผูโดยสารนักทองเที่ยวเดินทางไปเกาะตางๆ การชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเลรวมทั้งนักทองเที่ยว
ผูเจ็บปวยฉุกเฉิน การประสบอุบัติเหตุสาธารณภัยตางๆของประชากรในพื้นที่ ยังมีความจําเปนตองไดรับ
ความชวยเหลือ และเปนภาพลักษณที่ดี ตอนักทองเที่ยวชาวไทยชาวตางชาติใหไดรับบริการการแพทย
ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ
แผนภูมิที่ 9 แผนที่การทองเที่ยวจังหวัดสตูล
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

3. ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการพัฒนาชวยเหลือผูประสบอุบัติภัยและผูเจ็บปวยที่อยูบริเวณเกาะตางๆได อยาง
ทันทวงที
2. เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณฉุกเฉินทางทะเล
3. เพื่อสรางเครือขายและพัฒนาระบบการใหบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล
การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล จังหวัดสตูล เริ่มตนเมื่อ ปลายป 2550 มี
แนวทางในการนําสงผูปวยจากจุดเกิดเหตุในทองที่ทุรกันดารและอยูในภาวะวิกฤติทางทะเล นําสงโดยใช
ยานพาหนะพิเศษเรือ รวมมือในการดําเนินงานจากภาครัฐ เอกชน ทองถิ่น มุงเนนการจัดการทั้งระบบ
ซึ่งประกอบดวย
หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับเบื้องตน(FR:First Responder)
 ทหารเรือ นป.สอ.รฝ.491 ประจําเกาะหลีเปะ
 อบตปากน้ํา (ชมรมเรือเกาะบุโหลน)
 อบต.เกาะสาหราย
 อบต.ปูยู
 ทัพเรือภาคที่ 3
 อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา
 อุทยานแหงชาติตะรุเตา
 สนง.เจาทาภูมิภาค สาขาสตูล
 ตํารวจน้ํา
 สุขศาลาเกาะบุโหลนดอน
หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับพื้นฐาน(BLS:Basic Life Support)
 รพ.สต.ปูยู
 รพ.สต.เกาะสาหราย
 รพ.สต.เกาะยาว
 รพ.สต.ตันหยงกลิง
หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับขั้นสูง(ALS:Advance Life Support)
 รพ.สต.เกาะหลีเปะ
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

บุคลากรหนวยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินทางทะเล
 แพทย
จํานวน 2 คน (แพทยจากคลินิก ประจํารพ.สต.เกาะหลีเปะ)
 พยาบาล
จํานวน 8 คน
 เวชกิจฉุกเฉิน
จํานวน 2 คน
 อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย จํานวน 70 คน
รวม จํานวน 82 คน
ประเภทยานพาหนะ เรือ
 เรือสปดโบด 2-4 เครื่องยนต จํานวน 26 ลํา
 เรือตรวจการณ
จํานวน 4 ลํา
 เรือหางยาว 1 เครื่องยนต จํานวน 6 ลํา
 เรือยางทองแบน
จํานวน 1 ลํา
บริษัทเรือเอกชนเขารวมบริการนําสงจากเกาะหลีเปะถึงทาเทียบเรือปากบารา
 บริษัทหลีเปะเฟอรรี่แอนสปดโบด
 บริษัทบันดาหยา รีสอรท
 บริษัทพลอยสยาม
 บริษัทบารมี
 บริษัทสตารเจ็ท
 บริษัทสตูลปากบารา
 บริษัทซีทรัส39
แผนภูมิที่ 10 การจัดระบบการแพทยฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดสตูล
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

ระบบ กลไก และแนวทางการดําเนินงาน
1. ประสานหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2. จัดตั้งคําสั่งคณะอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล
3. จัดอบรมบุคลากรตามหลักสูตรที่สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติกําหนด
4. ขึ้นทะเบียนหนวยปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการ บุคลากร ที่ผานการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด
และขึ้นทะเบียนยานพาหนะ ประเภทเรือ
5. แบงโซนพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
6. กําหนดอัตราคาชดเชยยานพาหนะพิเศษ
7. จัดทําMOU หนวยงานสถานบริการนําสงผูปวยฉุกเฉิน
3. ผลการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉินทางทะเล
ตัวชี้วัด 1. รอยละประชาชนในพื้นที่ทางทะเลเสียชีวิตจากเหตุฉุกเฉินทางทะเลลดลง นอยกวา
รอยละ 10 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
2. รอยละผูปวยฉุกเฉินวิกฤติและฉุกเฉินเรงดวนในพื้นที่ทางทะเลไดรับการดูแลโดยระบบ
การแพทยฉุกเฉินมากกวารอยละ 50
ตารางที่ 37 รอยละผูปวยฉุกเฉินวิกฤติและฉุกเฉินเรงดวนในพื้นที่ทางทะเลไดรับการดูแลโดยระบบการแพทย
ฉุกเฉิน
ป 2561
หนวยปฏิบัติการ
รพ.สต.เกาะหลีเปะ
อบต.เกาะสาหราย
อบต.ปูยู
อุทยานแหงชาติตะรุเตา
ตํารวจน้ํา
อบต.ปากน้ํา
รพ.สต.เกาะยาว
รพ.สต.ปูยู
รพ.สต.เกาะสาหราย
นป.สอ.รฝ.491 หลีเปะ
ทัพเรือภาค 3
สุขศาลาเกาะบุโหลนดอน
รวม

ป 2562

ป 2563

ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
สีแดง รอยละ
สีแดง รอยละ
สีแดง
(ราย)
(ราย)
(ราย)
88
34 19.21 117
46 13.53 77
45
42
6
3.39
33
4
1.18
11
0
28
2
1.13
35
6
1.76
32
2
4
1
0.56
3
0
0.00
2
0
0
0
0.00
2
1
0.29
2
0
13
1
0.56
24
4
1.18
0
0
0
0
0.00
3
2
0.59
12
5
0
0
0.00
80
31
9.12
57
27
0
0
0.00
39
28
8.24
40
29
1
1
0.56
1
1
0.29
0
0
1
1
0.56
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
3
1
0.29
26
11
177
46 25.99 340
124 36.47 259 119
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รอยละ
17.38
0.00
0.78
0.00
0.00
0.00
1.93
10.43
11.20
0.00
0.00
4.25
45.95

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

แผนภูมิที่ 11 สถิติแสดงผูปวยฉุกเฉินวิกฤตพื้นที่ทางทะเลไดรับการดูแลโดยระบบการแพทยฉุกเฉิน
25

20

19.21
17.38

15

13.53
10.43
9.12

10

5

0

11.2
8.24
4.25

3.39

1.76
1.18 1.13
0.78 0.56
0
00

1.18
00.290 0.56 0

ปี งบมาณ 61

1.93
0.59
0
0

ปี งบมาณ 62

0

0.56
0.290 0.560 0

00.29

ปี งบมาณ 63

ที่มาขอมูล: โปรแกรมITEMS สถาบันการแพทยฉกุ เฉินแหงชาติ

จากสถิติพบวา การบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเลมีหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล
ที่มีผลการปฏิบัติงาน หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินขั้นสูง(ALS) รพ.สต.เกาะหลีเปะจํานวน 1 หนวย
หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินพื้นฐาน(BLS) รพ.สต.จํานวน 3 หนวย หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน
เบื้องตน(FR) จํานวน 8 หนวย ผูปวยฉุกเฉินวิกฤติและฉุกเฉินเรงดวนในพื้นที่ทางทะเลไดรับการดูแลโดย
ระบบการแพทย ฉุกเฉิ น ย อนหลั ง 3 ป ปงบประมาณ 2561 จํานวน 46 ราย คิดเปน รอยละ 25.99
ปงบประมาณ 2562 จํานวน 124 ราย คิดเปนรอยละ 36.47 ปงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-พ.ค.63)
จํานวน 119 ราย คิดเปนรอยละ 45.95 การชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีหนวย
บริการการแพทยฉุกเฉิน เพิ่มขึ้น มีเรือหนวยงานเอกชนเขารวมในการบริ การนํ าสงผูปวย ทําใหมีความ
สะดวกคลองตัวในการสั่งการดวยระบบการแพทยฉุกเฉินและนําสงผูปวยถึงทาเทียบเรือไดสะดวกขึ้นทั้งใน
เวลากลางคืนและกลางวัน
ตารางที่ 38 ประชาชนในพื้นที่ทางทะเลเสียชีวิตจากเหตุฉุกเฉินทางทะเล
ปงบประมาณ
อาการฉุกเฉินที่เสียชีวิต
2562
จมน้ํา, โรคมะเร็ง,โรคหัวใจ
2563
จมน้ํา, โรคหัวใจ
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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เสียชีวิต (จํานวน)
9
13
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

แผนภูมิที่ 12 สถิติการเสียชีวิตทางทะเลจากเหตุฉกุ เฉิน ป 2562-2563
50

44.44

45
40
35
30
25
20
15
10

13

9

5
0

ปี งบประมาณ 62

ปี งบประมาณ 63

ร้ อยละ

ที่มาขอมูล: รายงานสถานบริการสาธารณสุขทางทะเล
จากสถิติพบวา ปงบประมาณ 2562 มีประชาชนในพื้นที่ทางทะเลเสียชีวิตจากเหตุฉุกเฉิน จํานวน
9 ราย จากรายงานสรุ ป ผู เ สี ย ชี วิ ตของสถานบริการสาธารณสุข มีการเสีย ชีวิตจากการจมน้ํา และโรค
ประจําตัวเรื้อรัง เชน มะเร็ง หัวใจ ปงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-พ.ค.63) เสียชีวิต จํานวน 13 ราย สวน
ใหญ เสียชีวิตจากการจมน้ํา หัวใจลมเหลว โรคเรื้อรัง อัมพฤต อัมพาต ประชาชนในพื้นที่ทางทะเลเสียชีวติ
จากเหตุฉุกเฉิน คิดเปนรอยละ 44.44 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินทางทะเล
1. จัดตั้งคณะอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล คําสั่งจังหวัดสตูล ที่ 2473/2562 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการระบบบริการการแพทย ฉุกเฉินจังหวัดสตูล มีการประชุมปละ 1 ครั้ง เพื่อความรวมมือจาก
เครือขายระบบบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเลบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการชวยเหลือภาวะวิกฤติ
โดยยานพาหนะพิเศษพื้นที่เกาะและพื้นที่ทุรกันดาร หาแนวทางในการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉินทางทะเล
และในการใชยานพาหนะพิเศษรวมกัน
2. เพื่ อเป น การเตรี ย มความพรอมรองรับ สถานการณฉุกเฉิน ทางทะเล และสรางเครือขายการ
พัฒนาการชวยเหลือผูประสบภัยและระบบบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล ไดจัดกิจกรรมรวมซอมแผนสา
ธารณภัย ภัยพิบัติทางทะเล บูรณาการรวมกันกับสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล รวมทั้ง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวของ ที่ผานมาปละ 1 ครั้ง ในปงบประมาณ 2562 มีการซอม จํานวน 2
ครั้ง สถานการณการเกิดเหตุสึนามิและภัยพิบัติเรือลม
3. จัดตั้งระบบแจงเหตุ โดยมีศูนยวิทยุตํารวจน้ําประจําอยู ณ เกาะหลีเปะ และมีวิทยุเครือขายมด
ดําเรือหาปลา เปนแกนกลางประสานกรณีมีเหตุมีผูประสบภัยทางทะเล ผานศูนยรับแจงเหตุและสั่งการฯ
1669
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

4. อบรม หลักสูตรกูชีพทางน้ํา M.A.L.S ปงบประมาณ 2559-2561 จํานวน 3 รุน
5. อบรมหลั กสู ตรการกู ชี พและชว ยชีวิตขั้น พื้น ฐานทางน้ํา Basic M.A.L.S หนว ยงานอุทยาน
แหงชาติ ปงบประมาณ 2562 จํานวน 1 รุน
6. ป งบประมาณ 2562 อบรมผูป ฏิบัติการฉุกเฉิน หลักสูตร ปฐมพยาบาลและชว ยปฏิบัติการ
การแพทยขั้นพื้นฐาน หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินขั้นเบื้องตน ในหลักสูตรกูชีพทางน้ําเบื้องตน Basic
M.A.L.S จํานวน 3 รุน
7. ป ง บประมาณ 2562 ขยายเครื อ ข า ยให ค วามรู แ ละการปฏิ บั ติ ใ นด า นการช ว ยเหลื อ ผู ป ว ย
ผู บ าดเจ็ บ อุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น ในระบบบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น กลุ ม เป า หมาย นั ก เรี ย น ประชาชนทั่ ว ไป
ชาวประมง อาสาสมัครสาธารณสุข ณ เกาะหลีเปะจํานวน 90 คน
8. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จัดทํา MOU การสงตอผูปวยในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล ระหวาง
สสจ.สตูล และ อบจ.สตูล กับ รพ.กรุงเทพหาดใหญ และ รพ.วัฒนแพทย ตรัง โดยมารับผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน ณ
ทาเทียบเรือปากบารา
9. ปงบประมาณ 2562 สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติมอบอุปกรณการเคลื่อนยายผูปวยทางน้ํา
แก รพ.สต.เกาะหลีเปะ ณ ทาเทียบเรือปากบารา
10 ปงบประมาณ 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลมอบอุปกรณชุดลําเลียงเคลื่อนยาย
ใหแก รพ.สต. และสุขศาลา ทางทะเล จํานวน 4 แหง

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

ระบบธรรมาภิบาล .

.

ตัวชี้วัด : รอยละ 1 ของ (รพ.สต.) ที่ คกก.ตรวจสอบภายในระดับอําเภอไดทําการตรวจสอบภายใน
1. ประเด็นการตรวจราชการ : ระบบธรรมาภิบาล
รพ.สต. ไดรับการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ Cup แตละแหงดําเนินการ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของระดับอําเภอ ตามรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม และไดมีการรายงานผลให สสจ.สตูล
ทราบเปนลายลักษณอักษร

2. สถานการณ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ไดจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563
เพื่อใหหนวยบริการและเจาหนาที่ในสังกัด ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน และปลอดจากขอผิดพลาดทางดาน
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ และเปนการสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ใน
หนวยงาน โดยมีกลุมเปาหมายหนวยรับตรวจในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ครอบทุกประเภท
หนวยรับตรวจ และ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบภายในของระดับอําเภอ ไดดําเนินการ
ตรวจสอบภายใน รพสต. ครบทุกแหง (1%) แลว และไดรายงานให สสจ.เปนลายลักษณอักษรเรียบรอยแลว

มะนัง
ทุงหวา
ละงู
ทาแพ
ควนกาหลง
ควนโดน
เมือง

2563

2562
2561

3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห
จากผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานตรวจสอบภายในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สตูลไดดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบฯ ภาพรวมคิดเปนรอยละ 62% พบวายังตองเสริมความรู
และใหคําแนะนําการปฏิบัติตามระเบียบการเงิน และพัสดุ เนื่องจากบางหนวยรับตรวจขาดเจาหนาที่ที่มีความรู
ความชํานาญในดานการเงิน และพัสดุ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงไดกําหนดกลุมเปาหมายหนวยบริการ
ทุกแหงตองไดรับตรวจสอบภายใน โดยกลุมเปาหมายที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใชคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในระดั บอํ าเภอของแต ละ Cup สวนระดับโรงพยาบาลและสํ านักงานสาธารณสุขอําเภอ ใช
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัดดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี
ตารางที่ 46 แสดงขอมูลเชิงปริมาณ (รายอําเภอ)
Base Line
อําเภอ
ขอมูล
รวม
ลํา
ไตรมาสที่ 3
รายการ/ตัวชี้วัด
ขอมูล
ดับ
(รอยละ)
ปจจุบัน
1 รอยละ 1 ของ (รพ.สต.) 1 1 เปาหมาย
ที่ คกก.ตรวจสอบ
43 33 ผลงาน
ภายในระดับอําเภอได 8 62 รอยละ
ทําการตรวจสอบภายใน

8
1
1

17 4 7 5 1 7 4
17 4 7 5 1 7 4
1 1 1 1 1 1 1

54
54
1

หมายเหตุ คกก.ฯ ไดตรวจสอบแลวเสร็จ (1%) ตั้งแตเดือน พค.2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

ผลลัพธที่ตองการ (Small Success)
ระยะเวลา
เปาหมาย

3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน

ผลการดําเนินงาน

กําหนดแผนดําเนินการครบถวนทุกแหง

100%
32 แหง
43 แหง
54 แหง

ดําเนินการตรวจสอบไดรอยละ 6
ดําเนินการตรวจสอบไดรอยละ 8
ดําเนินการตรวจสอบไดรอยละ 1
ตารางที่ 47 แสดงขอมูลภาพรวมจํานวน/รอยละของ รพ.สต.ไดรับการตรวจสอบภายใน (ตามแผนฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
จัดทําแผนฯ
ดําเนินการตรวจสอบภายในตามแผนฯ
ม.ค.2563
จํานวน
ธ.ค.2562
มี.ค.2563
มิ.ย.2563
ก.ย.2563
รพ.สต.
เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน
แหง
54
54
11
33
25
44
54
54
54
รอยละ 100 100
20.37 60 46.29 80
100 100 100
หมายเหตุ คกก.ฯ ไดตรวจสอบแลวเสร็จ (1%) ตั้งแตเดือน พค.2563

4. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ
- จัดทําแผนการตรวจสอบภายในของหนวยบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ทุกแหง
- ดําเนินการตรวจสอบภายในตามแบบประเมินของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม ประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห
ระดับจังหวัด
- ไมมี
6. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไขปญหา

-

-

ที่เสนอตอคณะตรวจฯ

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

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข คณะที่

3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

ITA

.

1. ประเด็นการตรวจราชการ : ITA
ตัวชี้วัด : รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 90
2. สถานการณ
1. กลุมงานนิติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดมีการจัดประชุมชี้แจงและติดตามการ
ดําเนินงานสงเอกสารเชิงประจักษทุกไตรมาสกอนจะสงผลงาน เพื่อใหหนวยงาน ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค
2. หนวยบริการ รพท./รพช./สสจ./สสอ. ไดมีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ITA ครบทุก
หนวยบริการ
3. ขอมูลการวิเคราะห (ระบุรายการที่จําเปน สําหรับการติดตามที่จําเปนในแตละประเด็น)

ขอมูลผลการดําเนินงานที่ผานมา
จากการดําเนินงานงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานนิติการ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล ไดดําเนินงาน ITA ตามแผนการดําเนินงาน พบวายังมีปญหาเกี่ยวกับความเขาใจใน
รายละเอียดแตละ EB เนื่องจากงาน ITA เปนงานที่ตองเกี่ยวของกับงานเกือบทุกฝายในหนวยงาน
ซึ่งตองทําใหฝายที่เกี่ยวของมีความเขาใจในรายละเอียดแตละ EB และใหความรวมมือในการจัดทํา
รายละเอียดในแตละ EB ดวย
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.2562
ตารางที่ 48 รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 90

หนวยงาน

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

ควนโดน
มะนัง
ละงู
ทุงหวา
เมืองสตูล
ควนกาหลง
ทาแพ
รพ.ควนกาหลง
รพ.ควนโดน
รพ.ทาแพ
รพ.ละงู
รพ.ทุงหวา
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข คณะที่

3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

ตารางที่ 48 (ตอ)รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 90

หนวยงาน

รอยละ
92.31
92.31
92.31

รพ.มะนัง
รพ.สตูล
สสจ.สตูล

หมายเหตุ

ที่มาขอมูล ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 10 กันยายน 2562

4. ผลการดําเนินงาน ITA ในไตรมาสที่ 2 / 2563

จากการดําเนินงานงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานนิติการ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูลไดดําเนินการตามแผน ดังปรากฏผลการดําเนินงานดังนี้
ตารางที่ 49 รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 80
ผลคะแนนหนวยงาน ผลคะแนนหนวยงานไม
หมายเหตุ
หนวยงาน
ผานเกณฑฯรอยละ 80 ผานเกณฑฯรอยละ 80
สสอ.ทาแพ
100
สสอ.มะนัง
100
สสอ.ควนโดน
80.77
สสอ.เมืองสตูล
80.77
สสอ.ละงู
73.08
สสอ.ควนกาหลง
0.00
ไมไดสงเอกสารในระบบ
MITAS ใหตรวจ
สสอ.ละงู
0.00
ไมไดสงเอกสารในระบบ
MITAS ใหตรวจ
รพ.ทุงหวา
100
รพ.ควนโดน
96.15
รพ.ควนกาหลง
69.23
รพ.ทาแพ
53.85
รพ.มะนัง
42.31
รพ.ละงู
3.85
รพ.สตูล
76.92
สสจ.สตูล
80.77
รวม
46.67
53.33
ที่มาขอมูล ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 28 เมษายน 2563
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข คณะที่

3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

4.1 การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M)
1. มีการจัดประชุมและประชุมสัญจรเพื่อติดตามการดําเนินงานแกผูรับผิดชอบงานในแตละไตร
มาสเพื่อใหผลงานออกมาตามเกณฑที่กําหนด
2. จัดระบบ ควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ เปนรายไตรมาส
3. มีกลุมไลนผูปฏิบัติงานระดับหนวยงานและกลุมไลนผูตรวจประเมิน EBIT ระดับจังหวัด
3. ติดตามดวยระบบไลนเพื่อความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว
4.2 ผลลัพธที่ตองการ (Small Success)
ระยะเวลา
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
3 เดือน ระดับความสําเร็จระดับ 5
ระดับความสําเร็จ 4.26

6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน

ผานเกณฑ 80 %
ผานเกณฑ 85 %
ผานเกณฑ 90 %

ผลงาน 46.67 %
** ผลงานรอบ 8 เดือน

5. สรุ ปประเด็ นสํ าคั ญที่ เป นความเสี่ ยงต อการทํ าให การขั บเคลื่ อนนโยบายหรื อการดํ าเนิ นงานไม ประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จาก
การติดตาม
สวนใหญทุกหนวยงานจะสงเอกสารในวันสุดทายจะทําใหระบบลม จะแนบเอกสารไมไดสงผล
ใหผลงานไมเปนไปตามวัตถุประสงค
6. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
- ผูรับการประเมินไมเขาใจในรายละเอียดการแนบ
เอกสารเชิงประจักษในโปรแกรม MITAS
- โปรแกรม MITAS ยังเสถียรคอนขางไมดีนัก เมื่อ
เวลามีผูเขาไปใชงานจํานวนมากจะทําใหเขาไปใช
งานไมไดเลย
- ชวงเวลาที่มีการกําหนดสงเอกสารในระบบ
MITAS ในไตรมาสที่ 2 เกิดสถานการณโรคโควิท
19 ระบาดอยางหนัก

ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ
- ควบคุม กํากับ และติดตามเปนกรณีพิเศษทั้ง
สวนตัวและทางไลน
- ปรับปรุงโปรแกรม MITAS ใหมีความเสถียรมาก
ยิ่งขึ้น กอนที่จะนํามาใชในปงบประมาณตอไป
- ใหสถานการณโรคโควิท 19 ซาลง แลวรีบ
ดําเนินการสงเอกสารในระบบ MITAS ในไตรมาส
ที่ 3 ใหไดตามเกณฑที่กําหนดตอไป

7. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย
ปรับปรุงระบบ โปรแกรม MITAS ใหมีความเสถียร นิ่ง สามารถใชงานไดตลอด
8. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง
(ถามี)................................................................................-...............................................
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข คณะที่

3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ (HA)

.

1. ประเด็นการตรวจราชการ พัฒนาโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย
กรมควบคุ มโรค และกรมสุ ขภาพจิ ต โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
เขาสูการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตามมาตรฐานรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 และ Reaccredit
2. สถานการณตามประเด็นยอนหลัง 3-5 ป จําแนกรายอําเภอ (ตค. 62- พ.ค.63)
จังหวัดสตูลมีโรงพยาบาล จํานวน 7 แหง ประกอบดวย รพท. 1 แหง รพช. 6 แหง ผานการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) จํานวน 6 แหง คิดเปนรอยละ 85.71
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โรงพยาบาลทั่วไป (รพ.สตูล) จํานวน 1 แหง ผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) จํานวน
1 แหง คิดเปนรอยละ 100 (ผานเกณฑตามตัวชี้วัด PA)
2. โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) จํานวน 6 แหง ผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) จํานวน 5
แหง คิดเปนรอยละ 83.33 (ไมผานเกณฑตามตัวชี้วัด PA ตามเกณฑรอยละ 90)
3. โรงพยาบาลมะนัง รพช.ระดับ F3 ผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA (ขั้น 1) จํานวน 1
แหง
ตารางที่ 50 โรงพยาบาลทั่วไปทีผ่ านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA)
ลําดับ กลุม

1

รพท.

โรงพยาบาล ระดับ

ยังไมผาน
0 1 2 1e 2e 3e r1e 3

ผาน
สรางใหม
r1 r2 r3 r4
/

สตูล
S
รวม 1 แหง ผานการรับรอง HA 1 แหง คิดเปนรอยละ 100

ตารางที่ 51 โรงพยาบาลชุมชนที่ผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA)
ลําดับ กลุม

1
2
3
4
5
6

รพช.
รพช.
รพช.
รพช.
รพช.
รพช.

โรงพยาบาล ระดับ

ยังไมผาน
0 1 2 1e 2e 3e r1e 3

ผาน
สรางใหม
r1 r2 r3 r4
/

ละงู
F1
/
ควนโดน
F2
/
ควนกาหลง F2
/
ทาแพ
F2
/
ทุงหวา
F2
/
มะนัง
F2
รวม 6 แหง ผานการรับรอง HA 5 แหง คิดเปนรอยละ 83.33

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข คณะที่

3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

ตารางที่ 52 ผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ของสถานพยาบาลจังหวัดสตูล
โรงพยาบาล ชนิด รพ. ขั้นปจจุบนั
รพ.สตูล
รพท.
R3
รพ.ควนโดน
รพช.
R2
รพ.ทาแพ
รพช.
R1
รพ.ควนกาหลง รพช.
R2
รพ.ทุงหวา
รพช.
R3
รพ.ละงู
รพช.
R4
รพ.มะนัง

รพช.

1

วันที่รับรอง วันหมดอายุ
หมายเหตุ
28 เม.ย.63 27 เม.ย.66
28 ส.ค.61 27 ส.ค.64
26 พ.ค.63 25 พ.ค.66
18 ธ.ค.61 17 ธ.ค.64
13 ก.พ.61 12 ก.พ.64
23 พ.ค.63 22 พ.ค.64 ไดรับการตออายุรับรองชั่วคราว 1 ป ตั้งแต
23 พค.63 วันหมดอายุ 22 พค.64
20 ก.ย. 62 19 ก.ย. 63 รพ.จัดสงเอกสารเพื่อขอรับการประเมินรับรอง
HA (ขั้ น 2) เมื่ อ 21 มี ค .63 กํ า หนดรั บ การ
ประเมินในชวงเดือน กค. 63

ขอมูลจากเวบไซต WWW.ha.or.th รายงาน ขอมูล ณ 30 พ.ค 2563

จังหวัดสตูลมีโรงพยาบาล จํานวน 7 แหง ประกอบดวย
1. โรงพยาบาลทั่วไป 1 แหง คือ รพ.สตูล ผานการรับรอง Re-accreditation ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่
28 เมษายน 2563 วันหมดอายุ 27 เมษายน 2566 ขณะนี้โรงพยาบาลสตูลไดดําเนินงานตามแผนการ
ดํ า เนิ น งานพั ฒ นาคุ ณภาพของโรงพยาบาล ประจําปงบประมาณ 2563 และจัดแผนพัฒ นาระบบตาม
ขอเสนอแนะ (recommended) จาก สรพ.
โรงพยาบาลชุมชน 6 แหง ดังนี้
1. โรงพยาบาลละงู เป น โรงพยาบาลชุ ม ชุ น ขนาด 60 เตี ย ง (F1) ผ า นการรั บ รอง Reaccreditation ครั้ ง ที่ 4 เมื่ อ วั น ที่ 23 พฤษภาคม 2560 หมดอายุ เ มื่ อ 22 พฤษภาคม 2563 ทั้ ง นี้
โรงพยาบาลไดจัดสงเอกสารแบบประเมินตนเอง ลวงหนา 6 เดือน กอนวันหมดอายุการรับรองไปยัง สรพ.
แต เ นื่ อ งเกิ ด สถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคไข ห วั ด ไวรั ส โควิ ด 19 ตั้ ง แต เ ดื อ น กพ.เป น ต น มา
โรงพยาบาลละงูจึงไดรับการตออายุรับรองชั่วคราว 1 ป จาก สรพ.โดยตออายุ ตั้งแตวันที่ 23 พฤษภาคม
2563 หมดอายุ 22 พฤษภาคม 2564 ภายหลังการแพรระบาดของโรคไขหวัดไวรัสโควิด 19 คลี่คลายลง
แลว โรงพยาบาลละงูมีแผนรับการตรวจเยี่ยมรับรองจาก สรพ. ซึ่งจะประชุมเตรียมความพรอมและกําหนด
วันเพื่อแจง สรพ.ทราบตอไป
2. โรงพยาบาลควนโดน เป น โรงพยาบาลชุมชุน ขนาด 30 เตีย ง (F2) ผานการรับ รอง Reaccreditation ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 หมดอายุ 27 สิงหาคม 2564 ขณะนี้โรงพยาบาลควน
โดนไดจัดทําแผนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ประจําปงบประมาณ 2563 โดยอยูระหวาง
การพัฒนาระบบตามขอเสนอแนะ (recommended) จาก สรพ.ภายหลังผานการรับรอง และดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
3.โรงพยาบาลควนกาหลง เปนโรงพยาบาลชุมชุน ขนาด 30 เตียง (F2) ผานการรับรอง Reaccreditation ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61 หมดอายุ 17 ธ.ค.64 ขณะนี้ โรงพยาบาลไดดําเนินกิจกรรม
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสําหรับ 3 ปขางหนา รองรับการ 3rd Reaccreditation
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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4. โรงพยาบาลทาแพ เปนโรงพยาบาลชุมชุนขนาด 30 เตียง (F2) ผานการรับรองตามมาตรฐาน
รับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 หมดอายุเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 รพ.ทาแพ
รับการตรวจเยี่ยมประเมินรับรอง Re-Accredit R1 จาก สรพ. เมื่อวันที่ 19-20 มี.ค. 63 และไดรับการตอ
อายุรับรองกระบวนการคุณภาพ วันที่รับรอง 26 พฤษภาคม 2563 วันสิ้นสุดการรับรอง 25 พฤษภาคม
2566
5. โรงพยาบาลทุ ง หว า เป น โรงพยาบาลชุ ม ชุ น ขนาด 30 เตี ย ง (F2) ผ า นการรั บ รอง Reaccreditation ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2561 และหมดอายุวันที่ 12 กุมภาพันธ 2564 ขณะนี้
โรงพยาบาลทุงหวาไดจัดทําแผนดําเนิน งานปงบประมาณ 2563 และดําเนินกิจกรรมจัดทําแผนพั ฒ นา
คุณภาพ เพื่อรองรับการ Reaccreditation R4 ในป 2564
6. โรงพยาบาลมะนัง เปนโรงพยาบาลชุมชนสรางใหม ขนาด 10 เตียง (F3) ไดปรับขนาดเปน
โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง( F2) เมื่อเดือน กุมภาพันธ 2562 เปดดําเนินการครั้งแรก ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2556 โดยเปดดําเนินการมาครบ 6 ปแลว ในป 2560-2561 โรงพยาบาลเขาสูกระบวนการคุณภาพโดย
จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตั้งทีมนําคุณภาพ วิเคราะหประเมินตนเอง และนําขอมูล
ไปวางแผนพัฒนาคุณภาพตามประเด็นตางๆ ตามแผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง 12 กิจกรรมทบทวน
โรงพยาบาลมะนังผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA (ขั้น 1) เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 62 หมดอายุ 19
ก.ย. 63 ขณะนี้ รพ.จัดสงเอกสารเพื่อขอรับการประเมินรับรอง HA (ขั้น 2) เมื่อ 21 มีค.63 กําหนดรับการ
ประเมินในชวงเดือน กค. 63
โดยสรุป โรงพยาบาลในจังหวัดสตูล มีจํานวน 7 แหง เปน รพท.ขนาด S จํานวน 1 แหง ผานการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 100 (ผานเกณฑตามตัวชี้วัด PA)
รพช. ขนาด F1 จํานวน 1 แหง และ รพช.ขนาด F 2 จํานวน 5 แหง รวมเปนจํานวน 6 แหง ผานการรับรอง
มาตรฐาน HA ขั้น 3 /ผานการ Re-accreditation จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 83.33 มี ( โรงพยาบาล
ละงูไดรับการตออายุรับรองชั่วคราว 1 ป จาก สรพ.โดยตออายุ ตั้งแตวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 หมดอายุ
22 พฤษภาคม 2564 และโรงพยาบาลมะนัง หมดอายุขั้น 1วันที่ 19 ก.ย.2563 กําหนดรับการประเมิน
รับรองขั้น 2ในชวงเดือน กค. 63)
4. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการที่สําคัญ ในป 2563
1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการมาตรฐาน HA เครือขายระดับจังหวัดสตูล ป 2562
ตามคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลที่ 4/2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 ประกอบดวย
1.1 คณะกรรมการกํากับทิศทางการพัฒนาคุณภาพบริการมาตรฐาน HA
1.2 คณะกรรมการพี่เลี้ยงคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน HA จังหวัดสตูล
2. จัดทําแผนพัฒนางานคุณภาพมาตรฐาน HA ระดับจังหวัดและหนวยบริการโรงพยาบาล (รพ.7
แหง) ประจําป งบประมาณ 2563
3. จัดทําแผนการสงเสริมการเรียนรูมาตรฐาน HA (ฉบับใหม) เพื่อเสริมพลังทีมพัฒนาคุณภาพทุก
โรงพยาบาล ประจําป 2563 โดยบูรณาการรวมกันระหวาง รพท.และ รพช.
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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4. จั ดทํ า แผนเยี่ ย มติ ดตามกระตุนการดําเนิน งานพัฒ นาคุณภาพ HA เพื่อแลกเปลี่ย นเรีย นรู
ประสบการณการพัฒนาคุณภาพระหวางโรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยทีมพี่
เลี้ยงระดับจังหวัด
5. จังหวัดสตูลสมัครเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยเครือขายความรวมมือ
QLN ป 2563
5. ขอจํากัด/ปญหา/อุปสรรค
1. เนื่องจากงบประมาณในการดําเนินงานระดับจังหวัดมีนอย ทําใหไมเพียงพอตอการพัฒนางาน
คุณภาพ ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาองคความรูของบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนงานคุณภาพใหมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
2. บุคลากรผูรับผิดชอบงานคุณภาพสวนใหญยังขาดความเขมแข็งและองคความรูของพี่เลี้ยง
คุณภาพ
3. เนื่องจากเกิดสถานการณการการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 จึงชะลอการจัดกิจกรรม
ประชุ ม /อบรม และ เยี่ ย มติ ด ตามกระตุ น การดํ า เนิ น งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพ HA เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
ประสบการณการพัฒนาคุณภาพระหวางโรงพยาบาล
6. ขอเสนอแนะ
1 ใหคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ระดับเขตมีการสนับสนุนองคความรูของพี่เลี้ยงคุณภาพใน
ระดับโรงพยาบาล และจังหวัด ในภาพรวมอยางตอเนื่อง
2. มีการประสานความรวมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HACC ภาคใต อยางตอเนื่อง
3. ควรมีที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพในการสนับสนุนกลไกในพื้นที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
6. Best Practice
จังหวัดสตูล มีคณะทํางานทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัดที่ประกอบไปดวย ผูประสานงานสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ศูนยคุณภาพของโรงพยาบาลทุกแหงที่เขมแข็ง มีความรวมมือรวมใจ ในการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล โดยใชเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน Quality Learning network (QLN)

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ(PMQA)

.

1. ประเด็นการตรวจราชการ : ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ(PMQA)
ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัด สป. ที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด
2. สถานการณ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
management Quality Award : PMQA) มาใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาองคกร ตั้งแตป
2550 จนถึงปจจุบัน และมีนโยบายใหสานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง นําเกณฑคุณภาพการบริห าร
จัดการภาครัฐ มาพัฒนาองคกรเชน เดียวกัน ปจจุบัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และสํานักงาน
สาธารณสุ ข อํ า เภอทั้ ง 7 แห ง ได ดํ า เนิ น การพั ฒ นา หมวด1 การนํ า องค ก ร หมวด2 การวางแผนเชิ ง
ยุทธศาสตร หมวด4 การวัดการวิเคราะหและการจัดการความรู และหมวด5 การมุงเนนบุคลากร ทุก
หน ว ยงานสามารถดํ า เนิ น การได ผ า นเกณฑ ร ะดั บ 5 คิ ด เป น ร อ ยละ 100 ในป ง บประมาณ 2563 ได
ดําเนินการในหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และหมวด 6การมุงเนน
ระบบปฏิบัติการ ซึ่งผูบริหารมีนโยบายให สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอทั้ง 7 แหง มีการพัฒนาตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางตอเนื่อง ใหมีการประเมิน
และพัฒนาไปพรอมกัน
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห
ตารางที่ 53 รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนดปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
ผลการดําเนินงาน(ระดับ)
หนวยงาน
เปาหมาย(ระดับ)
2561
2562
2563
-สสจ.สตูล
5
5
5
กําลังดําเนินการ
-สสอ.เมืองสตูล
5
5
5
-สสอ.ควนโดน
5
5
5
-สสอ.ควนกาหลง
5
5
5
-สสอ.ทาแพ
5
5
5
-สสอ.ละงู
5
5
5
-สสอ.ทุงหวา
5
5
5
-สสอ.มะนัง
5
5
5
ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2563
ที่มา : รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 5 แบบฟอรม
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

3.1 แผนการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2563 ดําเนินการในหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย และหมวด 6การมุงเนนระบบปฏิบัติการ โดยมีผลลัพธที่ตองการดังนี้
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
1.จัดทําลักษณะสําคัญ
1. ระดับความสําเร็จของ
ขององคกรไดครบถวน
การพัฒนาองคกรใน
2.ประเมินองคกรดวย
หมวดทีด่ ําเนินการ
ตนเองในหมวดที่ 3
2.รายงานผลผานเว็บไซด
และหมวดที่ 6 ได
ทันเวลาที่กาํ หนด
ครบถวน
3.จัดทําแผนพัฒนา
องคกรหมวดที่
ดําเนินการไดครบถวน
3 ลําดับแรก (หมวดละ
1 แผน)
4.จัดทําตัวชี้วัดที่สะทอน
ผลลัพธในหมวดที่
ดําเนินการไดครบถวน
ตามเกณฑหมวด 7

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1.ผลการดําเนินงานของ 1.ผลการดําเนินงานของ
ตัวชี้วัดในหมวดที่
ตัวชี้วัดในหมวดที่
ดําเนินการ
ดําเนินการ
2.รายงานผลผานเว็บ
2.รายงานผลผานเว็บ
ไซดทันเวลาที่กําหนด
ไซดทันเวลาที่กําหนด

3.2 ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2563 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทั้ง 7
แหง ไดดําเนินการพัฒนา ในหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และหมวด 6
การมุงเนนระบบปฏิบัติการ โดยดําเนินการดังนี้
1. จัดทําลักษณะสําคัญขององคกรไดครบถวน
2. ประเมินองคกรดวยตนเองในหมวดที่ 3 และหมวดที่ 6 ไดครบถวน
3. จัดทําแผนพัฒนาองคกรหมวดที่ดําเนินการไดครบถวน 3 ลําดับแรก (หมวดละ 1 แผน)
4. จัดทําตัวชี้วัดที่สะทอนผลลัพธในหมวดที่ดําเนินการไดครบถวน ตามเกณฑหมวด 7
5. ดําเนินงานตามแผนการพัฒนาองคกรในหมวดที่ดําเนินการ
6. รายงานผลผานเว็บไซดทันเวลาที่กําหนด
ที่มา : กลุมงานคุมครองผูบริโภค สสจ.สตูล (ขอมูล ณ มิ.ย.62)
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รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพแหงชาติ .

.

1. ประเด็นการตรวจราชการ : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพแหงชาติ
ตัวชี้วัด : รอยละของจังหวัดที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล
2. สถานการณ
การจัดเก็บ/การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศของหนวยบริการ และสงออกขอมูล ผานระบบ
คลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (Health Data Center: HDC) ของจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดสํารวจขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 การดําเนินการตาม Small
Success 3 เดือน โดยประเมินจากคุณภาพขอมูลที่บันทึกตามคูมือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดสง
ขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2563 จากฐานขอมูล
Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ประเมินรายหนวยบริการ/รายจังหวัด ผลการประเมิน
(ตามตารางขางลาง)
3. ขอมูลการวิเคราะห (ระบุรายการที่จําเปน สําหรับการติดตามที่จําเปนในแตละประเด็น)
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดมีการติดตามผลการดําเนินงาน โดยมีวาระการติดตามในการ
ประชุมผูบริหารทุกเดือน มีการติดตามผานชองทางออนไลนผาน Line กลุมทุกสัปดาห
ตารางที่ 54 จํานวนรอยละหนวยบริการที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูลรายไตรมาส ป 2563
ปงบประมาณ 2563
จํานวน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
อําเภอ
ทั้งหมด
ผานเกณฑ % ผานเกณฑ % ผานเกณฑ % ผานเกณฑ %
เมืองสตูล
21
21
100
20
95.24
ควนโดน
5
5
100
5
100
ควนกาหลง
8
8
100
8
100
ทาแพ
7
7
100
7
100
ละงู
12
11
91.67
9
75.00
ทุงหวา
8
8
100
8
100
มะนัง
5
5
100
5
100
รวม
66
65
98.48
62
93.94
ขอมูล ณ 31 พค.2563

วิเคราะหผลปจจุบัน (ตามตาราง)
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ตรวจสอบจากขอมูลที่หนวยบริการสงผาน Health Data Center
(HDC) กระทรวงสาธารณสุข ในปงบประมาณ 2563 ประเมินจากขอมูล บุคคล (Person) ซึ่งเปนขอมู ล
ประชาชนที่มารับบริการในหนวยบริการนั้นๆ ประกอบดวย ขอมูลเลขประจําตัวประชาชน (cid) ขอมูล
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

เพศ (sex) ขอมูลสัญชาติ (nation) ขอมูลวันเกิด (birth) ขอมูลสถานะ/สาเหตุการจําหนาย (discharge)
จากตารางพบวา ตามเกณฑคุณภาพ 4 มิติ ประกอบดวย
1. ความถูกตองของขอมูล (Accuracy)
2. ความสอดคลอง (Consistency)
3. ความครบถวน สมบูรณ (Completeness)
4. ความทันตอการใชงานหรือทันเวลา (Timeliness)
พบวา ผลงานไตรมาส 2 จังหวัดสตูล จํานวนหนวยบริการทั้งหมด 66 แหง ผานเกณฑคุณภาพ
ข อ มู ล 65 แห ง คิ ด เป น ร อ ยละ 98.48 ไม ผ า น 1 หน ว ยบริ ก าร ข อ มู ล ไตรมาส 3 ข อ มู ล ณ วั น ที่ 31
พฤษภาคม 2563 ผานเกณฑคุณภาพขอมูล 62 แหง คิดเปนรอยละ 93.94 ไมผาน 4 หนวยบริการ
4. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)
- บุคลากรของระบบเทคโนยีสารสนเทศ มีการโยกยายงานของบุคลากร
- ระบบ SERVER สําหรับจัดการฐานขอมูลและการสํารองขอมูลขาดมาตรฐาน
5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ขอมูลที่หนวยบริการบันทึกผานโปรแกรมของหนวยบริการ ที่ยังไมผานเกณฑคุณภาพขอมูล สวน
ใหญเปนขอมูลเลขประจําตัวประชาชน และเปนขอมูลเกา ซึ่งหนวยบริการทุกแหงไดดําเนินแกไขปรับปรุง
อยางตอเนื่อง
6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย
การชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑการประเมินแตละดาน
7. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง (ถามี)
- การ Conference ผานระบบ Web Application เพื่อการชี้แจงสรางความเขาใจแทมเพลตของ
ตัวชี้วัด
- ระบบคืนขอมูล HIE (HEALTH INFORMATION EXHCHANGE) ใหกับหนวยบริการ
แ
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รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ .

.

ตัวชี้วัด : รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไมเกินรอยละ 4
และประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 6 ไมเกินรอยละ 8
1. ประเด็นการตรวจราชการ : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ
1.1 การจัดสรรเงินอยางเพียงพอ
1.2 พัฒนาการบริหารระบบบัญชี
1.3 ติดตาม กํากับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน
2. สรุปผล วิเคราะหสถานการณ และสภาพปญหาในภาพรวมของจังหวัดสตูล
ตารางที่ 55 สถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูลรายไตรมาส ป 2560-2563
หนวยบริการ
1
2
3
4
5
6
7

สตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ทาแพ
ละงู
ทุงหวา
มะนัง

2560
Q1 Q2 Q3 Q4
2 2 2
2
0 0 0
2
1 1 1
4
0 0 2
6
2 1 3
3
0 0 1
3
2 3 6
7

2561
Q1 Q2 Q3
2
2 3
0
0 0
1
1 1
3
0 5
2
0 2
1
0 0
3
1 5

Q4
5
0
4
7
0
2
7

2562
Q1 Q2 Q3
2
1 2
0
0 0
1
0 0
1
0 1
0
0 1
0
0 0
1
0 1

Q4
2
0
1
1
1
0
3

2563
Q1 Q2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

สถานการณทางการเงินการคลังยอนหลังของหนวยบริการในจังหวัดสตูล พบวา ในปงบประมาณ
2560-2561 หนวยบริการในจังหวัดสตูลสวนใหญประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 4-7 และมีสถานะ
ทางการเงินดีขึ้นในปงบประมาณ 2562 ถึง ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2563 เนื่องจากจังหวัดสตูล ไดรับ
จัดสรรเงินบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัดเพื่อเสริมสภาพคลองทางการเงินของหนวยบริการ ณ
ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2563 พบวาหนวยบริการในจังหวัดสตูลไมประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน โดยไมมี
หนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ซึ่งคิดเปนรอยละ 0
ตารางที่ 56 สถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูลรายเดือน ปงบประมาณ 2563
หนวยบริการ Capacity Group ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63
1
สตูล
S
1
0
0
1
0
0
2
2
ควนโดน
F2
0
0
0
0
0
0
0
3 ควนกาหลง
F2
0
0
0
0
0
0
0
4
ทาแพ
F2
0
0
0
0
0
0
0
5
ละงู
F1
0
0
0
0
0
0
0
6
ทุงหวา
F2
0
0
0
0
0
0
0
7
มะนัง
F3
0
0
1
1
1
0
1
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รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

สถานการณ การเงิ น การคลั งสุ ขภาพของหนว ยบริ ก ารในจัง หวัดสตูล ตั้ งแต ตุ ล าคม 2562เมษายน 2563 พบวา จังหวัดสตูลยังไมมีหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 เนื่องจาก
ตนปงบประมาณ 2563 หนวยบริการไดรับจัดสรรเงินบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด เงินสําหรับ
คาบริการสรางเสริมสุขภาพฯ กรณีสิทธิอื่น PP Non UC รอยละ 100 และเงินคาบริการทางการแพทย
ลวงหนางบเหมาจายรายหัว (OP,PP) รอยละ 50 (เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562) ในเดือนกุมภาพันธ 2563
หนวยบริการไดรับการจัดสรรเงินงบเหมาจายรายหัว (OP,PP) เพิ่มอีกรอยละ 25 (เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ
2563) จากยอดประมาณการรายรับปงบประมาณ 2563 และในเดือนมีนาคม 2563 หนวยบริการไดรับการ
จัดสรรเงินงบเหมาจายรายหัว (OP,PP) ครบรอยละ 100 ตามผลการปรับเกลี่ยใหครบจํานวนเงินรายรับ
ปงบประมาณ 2563 (เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563)
ตารางที่ 57 สถานการณการเงินการคลังสุขภาพ ณ เมษายน 2563
Org

CR

QR Cash

สตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ทาแพ
ละงู
ทุงหวา
มะนัง
จังหวัดสตูล

1.43
3.54
2.02
1.90
2.62
2.77
1.41

1.22
3.38
1.90
1.79
2.27
2.61
1.28

0.79
3.04
1.79
1.61
1.96
2.43
1.05

Liquid Status Survive Risk เงินบํารุงคงเหลือ
Index Index Index Scoring (หักหนี้แลว)

NWC

NI+Depleciation

58,718,763.67
31,711,778.16
19,713,804.46
13,684,107.92
36,677,404.95
20,750,560.25
6,994,430.81
188,250,850.22

23,086,203.47
20,105,904.65
13,976,397.41
9,261,227.41
63,756,932.07
14,197,272.56
5,446,969.47
149,830,907.04

2
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
1

-28,007,849.48
25,467,242.54
15,370,125.88
9,005,472.11
21,691,824.02
16,732,615.62
887,445.36
61,146,876.05

ที่มา : http://hfo63.cfo.in.th ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2563

จากผลการดําเนินงานการเงินการคลัง ณ เดือนเมษายน 2563 พบวา ยังไมมีหนวยบริการใน
จังหวัดสตูลที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 โดยมีภาวะวิกฤตทางการเงิน ดังนี้
- หน ว ยบริ ก ารที่ มี ภ าวะวิ ก ฤตทางการเงิ น ปกติ จํ า นวน 5 แห ง คื อ โรงพยาบาลควนโดน
โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลทาแพ โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุงหวา
- หนวยบริการที่มีภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 2 จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล
- หนวยบริการที่มีภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 1 จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลมะนัง

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข คณะที่

3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

ตารางที่ 58 แสดงประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ (7 Plus Efficiency Score) ณ เมษายน 2563
A Payment
Period
A
A
A
Inventory
คากลาง
คากลาง Cash<0.8 Collection Collection Collection Manageme Grade
หนวยบริการ
≥คากลาง Q2/63 ≥คากลาง Q2/63 P≤180 and Period-UC Period- Period-SSS nt ≤60 Plus
≤60 CSMBS ≤60 ≤90
(20เม.ย.63)
(20เม.ย.63) Cash>0.8
P≤90
Operating Margin

Return on Asset

สตูล

7.18

14.22

4.05

5.62

ควนโดน

18.56

22.88

26.40

16.33

ควน
กาหลง

20.56

22.88

18.54

16.33

ทาแพ

17.69

22.88

15.68

16.33

201.08
187.73

ละงู

19.69

20.44

43.10

13.36

ทุงหวา

18.66

22.88

24.31

มะนัง

16.83

34.20

6.62

71.50

42.16

97.89

55.62

C

33.54

64.26

129.15

54.81

C

37.31

42.32

111.99

47.37

B-

43.28

58.00

130.64

31.30

C

76.46

27.55

58.91

57.02

B

16.33

93.37

33.18

66.69

147.98
87.71

53.47

B-

14.82

304.42

82.12

74.51

90.45

69.35

F

120.71
156.55

จากผลการดําเนินงานการเงินการคลัง ณ เดือนเมษายน 2563 พบวา หนวยบริการในจังหวัดสตูล
ผลการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 7 Plus Efficiency Score ดังนี้
- หนวยบริการที่ผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 5 ขอ (ระดับ
B)จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลละงู
- หนวยบริการที่ผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 4 ขอ (ระดับ
B-) จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลควนกาหลง และโรงพยาบาลทุงหวา ซึ่งไมผานเกณฑการประเมินวิกฤต
ทางการเงิน 7 Plus Efficiency Score ที่ตองผานเกณฑการประเมิน 5 ขอขึ้นไป (ระดับ B)
- หนวยบริการที่ผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 3 ขอ (ระดับ
C)จํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลควนโดน และโรงพยาบาลทาแพ ซึ่งไมผานเกณฑการ
ประเมินวิกฤตทางการเงิน 7 Plus Efficiency Score ที่ตองผานเกณฑการประเมิน 5 ขอขึ้นไป (ระดับ B)
- หนวยบริการไมมีขอที่ผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ (ระดับ
F)จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลมะนัง ซึ่งไมผานเกณฑการประเมินวิกฤตทางการเงิน 7 Plus Efficiency
Score ที่ตองผานเกณฑการประเมิน 5 ขอขึ้นไป (ระดับ B)

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

แผนทางการเงิน (PLANFIN)
ตารางที่ 59 แผนประมาณการรายไดและคาใชจายของหนวยบริการ รอบครึง่ ปหลัง ปงบประมาณ 2563
ประมาณการ
รายจาย
(ไมรวมคา
เสื่อมและคาตัด
จําหนาย)

ประมาณการ
แผน
รายได
หนวย
ประมาณ
(ไมรวมงบ
บริการ
การ
ลงทุน)

วงเงินที่
ลงทุน
รอยละ 20
ของ
EBITDA

EBITDA

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

เกินดุล 630,513,430.00 569,600,300.00 60,913,130.00 12,182,626.00 11,850,460.00

2

Normal

Normal

Risk

ควนโดน เกินดุล 116,145,698.98 101,636,000.00 14,509,698.98 2,901,939.80 1,449,117.60

1

Normal

Normal

Normal

ควนกาหลง เกินดุล 120,892,234.27 110,458,245.00 10,433,989.27 2,086,797.85 1,543,500.00

2

Normal

Normal

Risk

ทาแพ

เกินดุล 103,829,182.21 94,608,958.00 9,220,224.21 1,884,044.84 1,750,000.00

2

Normal

Normal

Risk

ละงู

เกินดุล 199,250,263.24 189,835,760.33 9,414,502.91 1,882,900.58 1,800,000.00

2

Normal

Normal

Risk

ทุงหวา

เกินดุล 98,116,270.00

94,657,784.18 3,440,485.82

688,097.16

579,000.00

1

Normal

Normal

Normal

มะนัง

เกินดุล 59,663,073.30

55,486,097.20 4,176,976.10

835,395.22

668,900.00

2

Normal

Normal

Risk

สตูล

จากแผนประมาณการรายได แ ละค า ใช จ า ยของหน ว ยบริ ก ารในจั งหวั ด สตู ล รอบครึ่ ง ปห ลัง
ปงบประมาณ 2563 พบวา มีแผนทางการเงิน (PLANFIN) 2 แบบ คือ PLANFIN แบบที่ 1 ไมตองปรับแผน
ทางการเงิน จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลควนโดนและโรงพยาบาลทุงหวา และ PLANFIN แบบที่ 2
ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง เนื่องจากมีความเสี่ยงดานเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 5 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล
โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลทาแพ โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลมะนัง ซึ่งตองทบทวนการ
ลงทุนดวยเงินบํารุง
ตารางที่ 60 เปรียบเทียบประมาณการรายไดและคาใชจาย ณ เมษายน 2563
หนวยบริการ

รายได ธ.ค.62

รายจาย ธ.ค.62

( ไมรวมรายไดงบลงทุนและ
ไมรวมรายไดอื่น
ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

(ไมรวมคาเสือ่ มราคาและ
คาตัดจําหนาย & คาใชจายอื่น
ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

สวนตางรายไดรายจาย

สตูล
245,703,616.18
339,967,193.97
-94,263,577.79
ควนโดน
43,213,285.63
58,602,868.51
-15,389,582.88
ควนกาหลง
42,385,080.47
61,475,929.38
-19,090,848.91
ทาแพ
33,957,816.71
56,813,922.44
-22,856,105.73
ละงู
72,982,851.66
111,231,634.73
-38,248,783.07
ทุงหวา
35,504,299.16
53,249,581.36
-17,745,282.20
มะนัง
10,415,642.29
30,659,907.03
-20,244,264.74
รวม
484,162,592.10
712,001,037.42 -227,838,445.32
จากผลการดําเนินงานตามแผนประมาณการรายไดและคาใชจายของหนวยบริการในจังหวัดสตูล
ณ เมษายน 2563 พบวา หนวยบริการมีสวนตางรายไดและคาใชจาย รวมทั้งสิ้น 227,838,445.32 บาท
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข คณะที่

3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

ตารางที่ 61 ประมาณการรายไดเปรียบเทียบรายไดจริง ณ เมษายน 2563
หนวยบริการ แผนรายไดทั้งป 63
สตูล
630,513,430.00
ควนโดน
116,145,698.98
ควนกาหลง
120,892,234.27
ทาแพ
103,829,182.21
ละงู
199,250,263.24
ทุงหวา
98,116,270.00
มะนัง
59,663,073.30
รวม 1,328,410,152.00

แผนรายได เม.ย.63
256,729,410.00
46,908,933.75
44,280,710.83
34,452,500.83
73,665,258.33
35,862,352.50
13,410,741.13
505,309,907.38

รายได เม.ย.63
245,703,616.18
43,213,285.63
42,385,080.47
33,957,816.71
72,982,851.66
35,504,299.16
10,415,642.29
484,162,592.10

สวนตาง เม.ย.63
-11,025,793.82
-3,695,648.12
-1,895,630.36
-494,684.12
-682,406.67
-358,053.34
-2,995,098.84
-21,147,315.27

รอยละ
-4.29
-7.88
-4.28
-1.44
-0.93
-1.00
-22.33
-4.19

ผลการดําเนินงานตามแผนประมาณการรายไดของหนวยบริการในจังหวัดสตูล ณ เมษายน 2563
พบวา มีหนวยบริการที่ผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพแผนประมาณการรายได โดยมีผลตางของแผน
และผล±ไมเกินรอยละ 5 จํานวน 5 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลทาแพ
โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุงหวา ในภาพรวมจังหวัดสตูลมีสวนตางประมาณการรายไดเปรียบเทียบ
รายไดจริง ณ เมษายน 2563 รวมทั้งสิ้น 21,147,315.27 บาท คิดเปนรอยละ 4.19
ตารางที่ 62 ประมาณการรายจายเปรียบเทียบรายจายจริง ณ เมษายน 2563
หนวยบริการ แผนรายจายทั้งป 63 แผนรายจาย เม.ย.63 รายจาย เม.ย.63
สตูล
569,600,300.00
332,266,841.67
339,967,193.97
ควนโดน
101,636,000.00
59,287,666.67
58,602,868.51
ควนกาหลง
110,458,245.00
64,433,976.25
61,475,929.38
ทาแพ
94,608,958.00
55,188,558.83
56,813,922.44
ละงู
189,835,760.33
110,737,526.86
111,231,634.73
ทุงหวา
94,675,784.18
55,227,540.77
53,249,581.36
มะนัง
55,486,097.20
32,366,890.03
30,659,907.03
รวม
1,216,301,144.71 709,509,001.08
712,001,037.42

สวนตาง เม.ย.63
7,700,352.30
-684,798.16
-2,958,046.87
1,625,363.61
494,107.87
-1,977,959.41
-1,706,983.00
2,492,036.34

รอยละ
2.32
-1.16
-4.59
2.95
0.45
-3.58
-5.27
0.35

ผลการดําเนินงานตามแผนประมาณการรายจายของหนวยบริการในจังหวัดสตูล ณ เมษายน
2563 พบวา มีหนวยบริการที่ผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพแผนประมาณการคาใชจาย โดยมีผลตาง
ของแผนและผล±ไมเกินรอยละ 5 จํานวน 6 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาล
ควนกาหลง โรงพยาบาลทาแพ โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุงหวา ในภาพรวมจังหวัดสตูลมีสวนตาง
รายจายเปรียบเทียบรายจายจริง ณ เมษายน 2563 รวมทั้งสิ้น 2,492,036.34 บาท คิดเปนรอยละ 0.35
เมื่อเปรียบเทียบรายไดและคาใชจายจริงกับประมาณการรายไดและคาใชจาย ณ เมษายน 2563
พบวา มีหนวยบริการที่ผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพแผนประมาณการรายไดและคาใชจาย โดยมี
ผลต างของแผนและผล±ไม เ กิ น ร อ ยละ 5 จํานวน 6 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลควนโดน
โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลทาแพ โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุงหวา
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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ตารางที่ 63 รายรับ IP UC ปงบประมาณ 2563 ณ เมษายน 2563
จํานวนเงินปรับลด ปรับลดคาแรงรวม
คาแรง IP UC ป 63 ณ เม.ย.63
สตูล
73,354,106.37 30,564,211.00
ควนโดน
7,535,495.58
3,152,515.38
ควนกาหลง
7,526,398.75
2,879,258.90
ทาแพ
6,868,868.13
2,864,167.00
ละงู
13,857,043.04
5,773,767.95
ทุงหวา
7,429,514.13
3,095,630.90
มะนัง
4,011,637.56
1,337,212.52
รวม 120,583,063.56 49,666,763.65

หนวยบริการ

รอยละ
41.67
41.84
38.26
41.70
41.67
41.67
33.33
41.19

ประมาณการรายรับ IP รายรับ IP UC รวม
UC หลังปรับลดคาแรง ณ เม.ย.63
52,061,586.28
25,060,344.54
5,796,799.46
576,075.00
8,185,837.88
948,939.86
8,705,061.62
1,072,059.42
16,578,456.62
5,341,263.78
6,707,272.51
1,480,783.20
7,870,690.86
4,122,784.47
105,905,705.23
38,602,250.27

รอยละ
48.14
9.94
11.59
12.32
32.22
22.08
52.38
36.45

ที่มา : www.nhso.go.th ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2563

จากผลการดําเนินงานของหนวยบริการในจังหวัดสตูล พบวา หนวยบริการทุกแหงในจังหวัดสตูล
ไดรับเงิน IP UC งวดเดือนตุลาคม 2562–งวดเดือนมกราคม 2563 และไมไดรับเงิน IP UC ในงวดเดือน
กุมภาพันธ - งวดเดือนมีนาคม 2563 ทั้งนี้ รายรับเงิน IP UC ของหนวยบริการในจังหวัดสตูล ณ เมษายน
2563 (ไดรับโอนเงินเมื่อ 31 พฤษภาคม 2563) พบวา หนวยบริการทุกแหงมีรายรับเงิน IP UC นอยกวา
เกณฑเฉลี่ยรายรับเงิน IP UC ณ เมษายน 2563 ที่ตองไดรับรายรับเงิน IP UC รอยละ 58.33 ของประมาณ
การรายรับเงิน IP UC ปงบประมาณ 2563 โดยรายรับเงิน IP UC รวม จํานวน 38,602,250.27 บาท คิด
เปนรอยละ 36.45
3. แผนงาน โครงการ หรือมาตรการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2563
ลําดับ
1

กิจกรรม

เปาหมาย

ประชุมชี้แจงแนวทางการ ผูรับผิดชอบงาน
บันทึกบัญชีและขอมูล
การเงินและบัญชี
ลูกหนี้เจาหนีร้ ะหวาง
หนวยบริการ
หนวยงาน

ระยะเวลา

การดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

1 ครั้ง : เดือน

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ต.ค. 62
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พ.ย. 62
ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ธ.ค. 62
ครั้งที่ 4 วันที่ 15 ม.ค. 63
ครั้งที่ 5 วันที่ 14 ก.พ. 63
ครั้งที่ 6 วันที่ 10 มิ.ย. 63

กลุมงาน
การเงินและ
บัญชี

ในปงบประมาณ 2563 จังหวัดสตูลไดมีการเฝาระวังสถานการณการเงินการคลังโดยการนําเสนอ
ข อ มู ล ระดั บ วิ ก ฤตทางการเงิ น ตลอดจนการติ ด ตามรายได แ ละค า ใช จ า ยเปรี ย บกั บ แผนทางการเงิ น
PLANFIN เปนรายเดือน ในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เปนรายเดือน เพื่อให
ผูบริหารไดทราบสถานการณการเงินการคลังของหนวยบริการ และสามารถนําขอมูลไปวางแผนในการ
ดําเนินงานของหนวยบริการตอไป

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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4. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor)
แม ณ ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2563 จังหวัดสตูลไมมีหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทาง
การเงินระดับ 7 เนื่องจากไดรับการจัดสรรเงินสําหรับบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด เงินสําหรับ
คาบริการสรางเสริมสุขภาพฯ กรณีสิทธิอื่น PP Non UC รอยละ 100 และเงินคาบริการทางการแพทยงบ
เหมาจายรายหัว (OP,PP) รอยละ 100
ทั้งนี้แมจังหวัดสตูลจะไดรับจัดสรรเงินคาบริการทางการแพทยแบบเหมาจายรายหัวเพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณ 2562 แตเปนการไดรับจัดสรรเพิ่มตามงบดําเนินการขั้นต่ํา ปงบประมาณ 2560 (MOE_UC)
ทําใหโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กไดรับยอดจัดสรรเพิ่มขึ้นเพื่อใหเพียงพอกับคาใชจายในการดําเนินงานของ
โรงพยาบาล ในขณะที่โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู ซึ่งเปนโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาล
ชุมชนขนาด 60 เตียง ไดรับผลกระทบโดยไดรับยอดจัดสรรเงินจากแนวทางการจัดสรรดังกลาวลดลง ซึ่ง
จังหวัดสตูลไดดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยการจัดสรรเงินสําหรับบริหารจัดการระดับเขต/จั งหวัด
และใหหนวยบริการจัดทําหนังสือแสดงเจตจํานงปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการดานการเงิน (Letter
of Intent : LOI) โดยมีหนวยบริการที่ตองจัดทํา LOI จํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลละงู
และโรงพยาบาลมะนัง ทําใหจังหวัดสตูลจําเปนตองมีการเฝาระวังสถานการณการเงินการคลังของหนวย
บริการอยางใกลชิด
5. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
1. จังหวัดสตูลไดรับเงินเหมาจายรายหัวนอย เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีประชากรเบาบาง โดย
หนวยบริการ 5 แหง จากทั้งหมด 7 แหง มีประชากรนอยกวา 30,000 คน
2. มีการระบาดของ COVID-19 เริ่มในไตรมาส 2 และปจจุบันยังคงระบาดอยูทําใหการ Admit
IP ลดลง สงผลใหคาชดเชยบริการ IP UC รอบ 7 เดือนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ขอเสนอแนะ
1. กระทรวงสาธารณสุขขอสนับสนุนคาตอบแทน บุคลากรเพิ่มเติมจากงบกลาง
2. ใหมีการจัดสรรเงินชวยเหลือเพิ่มเติมใหหนวยบริการจากการการประสบปญหารายได UC
ลดลง
3. ควรเสริมสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทางบัญชีมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน เพื่อ
เสริมสรางความผูกพันกับองคกร
4. ควรจัดสรรงบคาแรงบุคลากรแยกจากงบเหมาจายรายหัว

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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ราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย .

..

1. ประเด็นการตรวจราชการ : ราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสําหรับผูตองขังใน
เรือนจําตามโครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
2. สถานการณ
ดวยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหแตงตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี
เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย เพื่อมุงเนนในการสงเสริม ดานเครื่องมือแพทย ดานการบริการทางการแพทย
พยาบาล ใหองคความรูดานสุขภาพอนามัยที่จําเปนแกผูตองขัง และอาสาสมัครดานสุขภาพในเรือนจํา
รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดลงนามในบันทึกความ
ร ว มมื อระหว า ง 3 หน ว ยงาน เมื่ อวั น ที่ 22 มกราคม 2562 เพื่อสนับ สนุน และพัฒ นาจัดระบบบริ ก าร
สาธารณสุ ขสํ าหรั บผู ตองขั งในเรือนจํ า โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหโครงการ
ราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย เปนตัวชี้วัดตามโครงการพระราชดําริของกระทรวง
สาธารณสุข โดยใหบรรจุงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในเรือนจํา เปนภารกิจที่สําคัญของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแหงที่มีเรือนจํา/ทัณฑสถานหญิง ในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดสตูลมี
เรือนจําจังหวัด จํานวน 1 แหง ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองสตูล ซึ่งมีผูตองขังทั้งหมด จํานวน 1.415 คน เปน
ผูตองขังเพศหญิงจํานวน 116 คน และเพศชายจํานวน 1.299 คน
3. ผลการดําเนินงาน
3.1 ผลการดําเนินงานป 2563
ในป งบประมาณ พ.ศ.2563 สํานักงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดสตูล รว มกั บ โรงพยาบาลสตู ล ได
ดําเนินการใหบริการแกผูตองขังในเรือนจํา โดยโรงพยาบาลสตูลไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)และศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) ตามเกณฑคุณภาพและ
ผลงานบริ ก ารปฐมภู มิ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สตู ล ขึ้ น โดยมี ค ณะทํ า งานครอบคลุ ม ทั้ ง 4 ด า น ได แ ก
คณะทํางานกลุมแพทย คณะทํางานกลุมทันตแพทย คณะทํางานกลุมเภสัชกร และคณะทํางานกลุมนัก
กายภาพ รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลไดจัดทําแผนการใหบริการแกผูตองขังในเรือนจํา ซึ่ง
สามารถใหบริการแกผูตองขังไดทั้งในดานการรักษาพยาบาลทั่วไป บริการดานทันตกรรม ดานเวชภัณฑและ
การฟนฟู เรือนจําจังหวัดสตูลไดรับการขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ และในปงบประมาณ พ.ศ.2563 สามารถดําเนินงานพัฒนาระบบสาธารณสุขดานสุขภาพสําหรับ
ผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูลมีดังนี้
1.) การลงทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลสามารถดําเนินการไดครบในอัตรารอยละ 100 โดยมี
สิทธิ UC ตรง cup อัตรารอยละ 97.89 และสิทธิอื่นๆ รอยละ 2.11 ผลการตรวจสอบขอมูลดังกลาวมีผูมี
สิทธิซ้ําซอน/ไมมีเลข 13 หลัก จํานวน 21 คน คิดเปนอัตรารอยละ 1.5 ตามตารางที่ 64
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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ตารางที่ 64 รอยละของการไดรับสิทธิการรักษาพยาบาลของผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล
ประเภทสิทธิ
จํานวน(คน)
รอยละ
UC ตรง cup
1.385
97.89
สิทธิอื่นๆ
30
2.11
ไมมี 13 หลัก/ซ้ําซอน
21
1.5
2.) การออกปฏิบัติงานการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสําหรับผูตองขังในเรือนจํา
ตามโครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย โดยกําหนดใหบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุขออกตรวจใหบริการทางการแพทยอยางตอเนื่องใหครอบคลุมครบทุกมิติและไดมีแผนการออก
ดําเนินการตามตารางที่ 65
ตารางที่ 65 แผนการออกปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2563
สหวิชาชีพ
วันที่ออกปฏิบัติงาน
หมายเหตุ
แพทย
1. ทุกสัปดาห (วันพุธ เชา แพทยเกษียณหวงเวลา)
2. ทุกวันจันทรที่ 3 ของเดือน (แพทย/พยาบาล ก.เวชกรรมสังคม)
ทันตแพทย
ทุกวันศุกรที่ 4 ของเดือน
เภสัชกร
ทุกเดือน
กายภาพบําบัด ทุกสัปดาห (วันพุธ บาย)
3.) แผนปฏิบัติการเรือนจําจังหวัดสตูล
ตารางที่ 66 แผนปฏิบัติการเรือนจําจังหวัดสตูลป 2563
ที่
กิจกรรม
1 ขึ้นทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิสถานพยาบาลเรือนจํา ทุกป
2 ทีมสหวิชาชีพออกสนับสนุนบริการ (เภสัชกร / IC /
กายภาพบําบัด)
3 ใหบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป/โรคเรือ้ รัง โดยแพทย
4 ใหบริการตรวจรักษาโดยพยาบาล
5 ใหบริการใหคําปรึกษาและจิตบําบัด
6 บริการฝากครรภ 5 ครั้งตามเกณฑ / บริการดูแลตรวจหลัง
คลอด/บริการวัคซีนแกเด็กตามโปรแกรมสรางเสริมภูมิคุมกัน
โรครวมทั้งประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
7 บริการคัดกรองวัณโรค โรคเอดส / คัดกรองวัณโรคโดยรถ
x-ray เคลื่อนที่
8 บริการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน / การคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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ระยะเวลา
ก.ค. 63
เภสัชกรทุกเดือน /IC ไตรมาสละ
1 ครั้ง / กายภาพทุกวันพุธ (บาย)
ทุกวันพุธ (เชา)
ทุก 2 เดือน (เดือนคู)
เดือนละ 1 ครั้ง
เมื่อมี case

16-18 มิ.ย. 63
มี.ค. 63
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ตารางที่ 66 (ตอ) แผนปฏิบัติการเรือนจําจังหวัดสตูลป 2563
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
9 บริการทันตกรรม
ทุกวันศุกรที่ 4 ของเดือน
10 ใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญผูตองขังในเรือนจํา (8 กลุมเสี่ยง) ม.ค. – ก.พ. 63
/ ใหบริการวัคซีนหัดผูตองขังในเรือนจํา
11 ตรวจคัดกรองประเมินภาวะสุขภาพจิตปละ 2 ครั้ง
14 ม.ค. และ 29 พ.ค. 63
12 บริการฟนฟูสมรรถภาพผูตองขัง
เมื่อมี case
13 ระบบการสงตอเพื่อการรักษา (ผูปวยทั่วไป/ฉุกเฉิน)
เมื่อมี case
14 ระบบการลงทะเบียนผูมีสิทธิ
เมื่อมีผูตองขังใหม
4. การจัดบริการสาธารณสุข
4.1 ดานการรักษาพยาบาลผูปวยเรื้อรัง
- เบาหวาน
จํานวน 6 คน
- ความดันโลหิตสูง จํานวน 21 คน
- หอบหืด
จํานวน 8 คน
- COPD
จํานวน 1 คน
รวม จํานวน 35 คน
ตารางที่ 67 โรคที่พบจากการใหบริการทางการแพทยในเรือนจําจังหวัดสตูลป 2563
กิจกรรม
โรคที่พบบอย
1. ใหบริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ (โดยแพทย)
ความดันฯ / ผื่นคัน / ปวดเมื่อย / ระบบ
ทางเดินอาหาร
2. ใหบริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ (โดยพยาบาล) ผื่นคัน / กลากเกลื้อน / เหงือกและฟน /
ปวดเมื่อย / ปวดประจําเดือน
4.2 ดานการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค
ตารางที่ 68 แผนปฏิบัติการการคัดกรองโรคที่ตองเฝาระวังในเรือนจําจังหวัดสตูลป 2563
ผลการ
แผนดําเนินงาน
กิจกรรม
เปาหมาย
ดําเนินงาน
1. การใหบริการคัดกรองโรค
- ADIS
1,314 ราย
100 %
10-12 มีนาคม 2563
- วัณโรค (X-ray)
1,398 ราย
NA
16-18 มิถุนายน 2563
- NCD (เบาหวาน / ความดันฯ)
570 ราย
NA
มิ.ย. - ก.ค. 63
- มะเร็งปากมดลูก
67 ราย
NA
กรกฎาคม 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข



97



สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 4 โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

1.) วัณโรค
1. คัดกรองผูตองขังแรกรับ 100%
2. คัดกรองวัณโรคในผูตองขัง (X-ray) 100% (16-18 มิ.ย. 63)
3. ผูปวย TB-Lymnode, Clolon 1 ราย เริ่มกินยา มี.ค. 63 ครบ ก.ย. 63
4. มีหองแยกโรค แดนชาย 7 หอง / แดนหญิง 2 หอง
5. มีระบบการนําผูปวยวัณโรคไปพบแพทยตามนัด
6. มีการเตรียมความพรอมกอนพนโทษ และสงตอผูปวยไปรักษาตอหลังพนโทษ
2.) ดานทันตกรรม ผูรับบริการ จํานวน 21 ราย (ก.พ.63)
1. บริการโดยใชหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลสตูล
2. บริการ ถอนฟน ทุกวันศุกรที่ 4 ของเดือน
3. ไดรับสนับสนุน Unit ฟน จากกรมราชทัณฑ (สถานที่คับแคบ)
4. งดบริการชวงสถานการณ COVID-19 ระบาด
3.) วัคซีน หัด และไขหวัดใหญ ในกลุมผูตองขัง และเจาหนาที่เรือนจํา ป 2563
ตารางที่ 69 จํานวนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในกลุมผูตองขัง และเจาหนาที่เรือนจํา ป 2563
จํานวนเปาหมาย (ราย)
วัคซีน
ผูตองขัง
เจาหนาที่
รวม
หัด (8 พ.ย. 62)
750
47
797
ไขหวัดใหญ (19 มี.ค. 63)
1,134
65
1,199
4.) อนามัยแมและเด็ก
ผูตองมีหญิงตั้งครรภ 4 คน ไดรับบริการฝากครรภที่ รพ.สตูล
1. G2P0 (GA 18 wks)
2. G5P3 (GA 20 wks)
3. G2P1 (GA 23 wks)
4. G6P5 (GA 29 wks)
5.) ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดดําเนินการตรวจแนะนําและประเมินผลตาม
เกณฑมาตรฐานสิ่งจําเปนพื้นฐานสําหรับผูตองขังดานอนามัยสิ่งแวดลอม 5 ดาน ตรวจแนะนํา 2 ครั้ง เดือน
18 มี.ค. และ ส.ค. 63
5.1) การจัดการมูลฝอยทั่วไป
- เศษอาหาร / ขยะรีไซเคิล : ขาย
- เศษผัก : ทํา EM
- ขยะอื่นๆ : ทิ้งถังขยะเทศบาล
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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5.2) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- ใสถุงแดง, ใสกลอง ปดฝามิดชิด สง รพ.สตูล
4.3 ดานสงเสริมสุขภาพจิต
1. ผูปวยจิตเวช มีจํานวน 25 ราย
1. คัดกรองความเสี่ยงสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการเสพสารเสพติด (ก.พ.-พ.ค.)
429 ราย
2. คัดกรองผูตองขังแบบประเมินภาวะสุขภาพจิต (PMHQ-Thai) (ก.พ.-พ.ค.) 132 ราย
3. ใหคําปรึกษาและบําบัดรักษาแกผูตองขัง ที่มีภาวะเครียด/ซึมเศรา (ก.พ.-พ.ค.) 112 ราย
4.4 ดานการฟนฟูสภาพ
1. ผูตองขังที่ทํากายภาพ จํานวน 1 ราย (Stroke) ทุกวันพุธ (บาย) โดยนักกายภาพฯ จาก รพ.
สตูล
2. บริการตรวจรับรองความพิการและขอสนับสนุนกายอุปกรณ จํานวน 3 ราย
4.5 ดานการสงตอเพื่อการรักษา
- ผูปวยที่สงตอฉุกเฉิน (ก.พ.-พ.ค. 63) จํานวน 2 ราย (หมดสติ, Stroke)
- ผูปวยที่สงตอทั่วไป (ม.ค.-พ.ค. 63) จํานวน 89 ราย (พบแพทยตามนัด)
- มีระบบสงตอผูปวย
- กรณีผูปวย Admit (ม.ค.-พ.ค.) 14 ราย
- มีหองพิเศษสําหรับผูตองขังปวยที่จําเปนตองนอน รพ. โดยจัดไวที่ตึกสิรินธร จํานวน 1 หอง
- มีสถานที่นอนเฝาของเจาหนาที่ราชทัณฑที่เหมาะสมกับการควบคุมผูตองขังไมใหหลบหนี
4.6 การจัดอบรม อสรจ.
- มีการอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจํา (อสรจ.) เมื่อป 2562 เรือนจําสตูล จํานวน 30 คน
- มีการอบรมและสราง สายลับวัณโรค สรางแกนนํา AIDS & STI ในป 2562
- มีแผนจัดโครงการ อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจํา (อสรจ.) ป 2563 จํานวน 60 คน
(เดือนกรกฎาคม 2563)
4.7 ดานเภสัชกรรม (ระบบยา)
- งบประมาณ (รพ.แมขาย / กรมราชทัณฑ)
ผูปวยเรื้อรัง
- กรณี ตรวจโดยแพทยหวงเวลา : เบิกยา รพ.แมขาย
- กรณี ตรวจโดยพยาบาลเรือนจํา : เบิกยาจากกรมราชทัณฑ
- มีบัญชียาเรือนจํา
4.8 มาตรการควบคุมการระบาด Covid-19
1. ระบบเฝาระวังโรค Covid-19 ในเรือนจํา
2. แผนเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมการแพรระบาดโรค COVID-19 ของเรือนจําจังหวัดสตูล
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข



99



สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 4 โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

3. แนวทางการรับผูปวย COVID-19 จากเรือนจําถึงโรงพยาบาลสตูล
4. แนวทางการสงตอผูปวยจากเรือนจํา จังหวัดสตูล มายัง โรงพยาบาลสตูล
5. แนวทางการเฝาระวังโรคทางระบาด
ผลลัพธที่ตองการ (Small Success)
ระยะเวลา เปาหมาย
ผลงาน
3 เดือน -แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ -คําสั่งแตงตั้งจังหวัดสตูลที่ 2528/2562 ลง
สุขภาพผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- ประชุมคณะกรรมการ/รายงานการ
-แผนดําเนินการวันที่ 5 มีนาคม 2563
ประชุม
-คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการและ
-คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลที่
คณะทํางานเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2/2563 ลงวันที่ 8 เดือนมกราคม 2563
สําหรับผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล
- ประชุมคณะกรรมการ/รายงานการ
-ประชุมคณะกรรมการ โดยมี นายสมบัติ
ประชุม
ผดุงวิทยวัฒนา นายแพทยสาธารณสุข
- จัดระบบบริการสุขภาพผูตองขังในเรือนจํา จังหวัดสตูลเปนประธาน เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ 2563 ณ หองบุษราคัม รพ.สตูล
6 เดือน - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ -ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล/
สุขภาพผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล โดย
รายงานการประชุม
มีผูวาราชการจังหวัดสตูลเปนประธาน เมื่อ
วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ หองประชุม 2
โตะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล
- รายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลา -รายงานผลการปฏิบัติตามแบบฟอรม
ใหคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน ครั้งที่ รายงานเดือนละ 1 ครั้งผาน
www.phdb.moph.go.th
1/2563
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบ -วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 ณ หอง
บริการสาธารณสุขสาหรับผูตองขังในเรือน บุษราคัม รพ.สตูล
จา (2/2563)
9 เดือน - รายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลา -รายงานผลการปฏิบัติตามแบบฟอรม
ใหคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน ครั้งที่ รายงานเดือนละ 1 ครั้งผาน
2/2563
www.phdb.moph.go.th
12 เดือน - รายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลา
(สสจ.)ปละ 1 ครั้งผาน
www.phdb.moph.go.th
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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5. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor)
- สถานการณระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ไมเอื้อตอการเขาไปดําเนินกิจกรรม
เพื่อสงเสริมสุขภาพของผูตองขังในเรือนจํา
6. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ
ไมบรรลุวัตถุประสงค
-การดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ไมเปนไปตาม
มีการปรับแผนการดําเนินการกิจกรรมตางๆ
แผนปฏิบัติการที่กําหนดไว เนื่องจากมีการระบาด หลังจากไมมีการแพรระบาดของโรค
ของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
-การรายงานขอมูลผาน
-ปรับปรุงระบบการเขาถึง
www.phdb.moph.go.th ไมสามารถรายงานได www.phdb.moph.go.th
7. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย
-ปรับปรุงระบบการเขาถึง www.phdb.moph.go.th
8. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง
ถามี..................................................................................................................................................
แ

กัญชาทางการแพทย.

..

1. ประเด็นการตรวจราชการ : กัญชาทางการแพทย
2. สถานการณ
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดนโยบายเรงดวน เรื่อง การเขาถึงบริการกัญชาทางการแพทย มี
เปาหมายจัดตั้งคลินิกการใหบริการกัญชาทางการแพทยผสมผสานแพทยแผนปจจุบันและแพทยแผนไทย
ในโรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลทั่วไป รอยละ 80 คณะกรรมการพัฒนาการใชกัญชาเพื่อประโยชน
ทางการแพทย เขตสุขภาพที่ 12 กําหนดเปาหมาย โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป จัดตั้งคลินิกกัญชา
ทางการแพทย ทุ ก แห ง และจั ด ตั้ ง คลิ นิ ก กั ญ ชาทางการแพทย แผนไทย จั ง หวั ด ละ 2 แห ง สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดกําหนดประเด็นกัญชาทางการแพทยเปนยุทธศาสตร ป 2563 มีเปาหมาย คือ
ประชาชนเขาถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยที่มีคุณภาพและปลอดภัย และกําหนดใหสถานพยาบาลมี
การจั ด บริ การคลิ นิ กกั ญ ชาทางการแพทยตามแนวทางหรื อ มาตรฐานที่ กําหนด จํานวน 2 แหง ไดแ ก
โรงพยาบาลสตูลและโรงพยาบาลละงู และมีการควบคุมติดตามการดําเนินงานโดยคณะทํางานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขากัญชาทางการแพทย จังหวัดสตูล
คณะทํางานพัฒนาระบบบริการ (Service plan) สาขาการใชกัญชาบริการทางการแพทย จังหวัด
สตูล ไดขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยใหโรงพยาบาลเปาหมาย คือ โรงพยาบาลสตูล เปดบริการคลินิกกัญชา
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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ทางการแพทยผสมผสานการแพทยแผนไทย โดยเปดใหบริการ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 และโรงพยาบาล
ละงู เปดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย ซึ่งไดเปดใหบริการเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2562 และใหโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง เปดคลินิกใหคําปรึกษากัญชาทางการแพทย ภายใน
ไตรมาส 3 ป 2563
ผลการดําเนินการที่ผานมา
1) สถานบริการที่ไดรับใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
มีจํานวน 5 แหง ไดแก
1.1) รพ.สตูล
1.2) รพ.ละงู
1.3) รพ.ทุงหวา
1.4) รพ.ควนโดน
1.5) คลินิกหมอสมวงศการแพทยแผนไทย
2) ขอมูลผูผานการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทย
บุคลากรผูผานการอบรมหลักสูตรการใชสารสกัดกัญชาทางการแพทย (แผนปจจุบัน) 18 คน ดังนี้
1. แพทย 8 คน
2. เภสัชกร 8 คน
3. พยาบาล 3 คน
4. ทันตแพทย 1 คน
บุคลากรผูผานการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย จํานวน 28 คน ดังนี้
1. แพทยแผนไทย 25 คน
2. แพทยแผนไทยประยุกต 3 คน
รวมผูผานการอบรมทั้งหมด 48 คน
ตารางที่ 70 จํานวนผูผานการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแยกรายโรงพยาบาลป 2563
จํานวนผูผานการอบรม
รวม
โรงพยาบาล
แพทย เภสัชกร พยาบาล แพทยแผนไทย ทันตแพทย
โรงพยาบาลสตูล

3

3

2

3

0

11

โรงพยาบาลละงู

1

1

1

5

0

8

โรงพยาบาลทาแพ

0

0

0

2

0

2

โรงพยาบาลทุงหวา

1

1

0

2

0

4

โรงพยาบาลควนโดน

0

1

0

3

0

4

โรงพยาบาลควนกาหลง

1

0

0

2

0

3

โรงพยาบาลมะนัง

0

0

0

2

0

2

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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ตารางที่ 70 (ตอ)จํานวนผูผานการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแยกรายโรงพยาบาลป 2563
จํานวนผูผานการอบรม
โรงพยาบาล
รวม
แพทย เภสัชกร พยาบาล แพทยแผนไทย ทันตแพทย
สสจ.

1

1

0

1

0

3

รพ.สต./CMU/PCU

0

0

0

6

0

6

เอกชน/หมอพื้นบาน

1

1

0

2

1

4

8

8

3

28

1

48

รวม

3. การดําเนินงาน / ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ
ปงบประมาณ 2563 จังหวัดไดกําหนดมาตรการสําคัญและกิจกรรมสําคัญ ดังนี้
มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
1) สงบุคลากรทางการแพทยทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ ไดแก แพทย เภสัชกร พยาบาล เขา
อบรมการใชสารสกัดกัญชาทางการแพทย และแพทยแผนไทยเขาอบรมการใชตํารับยาแผนไทยที่มีกัญชา
ปรุงผสม ตามหลักสูตรกรมการแพทย และกรมการแพทยแผนไทย มีผูผานการอบรม รวมทั้งหมด 48 คน
2) จัดอบรมพัฒนาบุคลากรผูสั่งใชกัญชาทางการแพทย และสหวิชาชีพในสถานพยาบาลใหมี
ความรู ความเขาใจ ตามหลักวิชาการ คลอบคลุมหนวยบริการทุกแหงจํานวน90คน จัดอบรมเมื่อวันที่24
เดือนกุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุม นครี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
มาตรการที่ 2 สงเสริมการจัดบริการและควบคุมใหเปนตามกฎหมาย
1) จั ง หวั ด มี น โยบายสนั บ สนุ น เป ด บริ ก ารคลิ นิ ก กั ญ ชาทางการแพทย แ ละสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานตามแนวทางและภายใตกฎหมาย โดยตามคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลที่ 116/2562
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการใชประโยชนกัญชาทางการแพทยจังหวัดสตูล และไดจัดประชุมครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2562 เพือ่ กําหนดแนวทางและหลักเกณฑตางๆรวมทั้งจัดทําคําสั่ง สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูลที่ 117/2562 แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการใชกัญชาทางการแพทย
จังหวัดสตูล (Service plan) และไดประชุมรวมกันไปแลวจํานวน 2 ครั้ง และกําหนดเปดคลินิกกัญชาทาง
การแพทย จํานวน 2 แหง คือ
- โรงพยาบาลสตูล เปดคลินิกกัญชาทางการแพทยผสมผสานกับการแพทยแผนไทยแผนไทย
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ใหบริการทุกวันพุธ สัปดาหที่ 2 และ 4 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
- โรงพยาบาลละงู เปดคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ใหบริการทุกวันจันทร สัปดาหที่2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00-16.30 น.
2) คลินิกเอกชน : คลินิกหมอสมวงศการแพทยแผนไทย ขอรับใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดประเภท
5 และปจจุบันรอการซื้อยากัญชากลางจากกรมการแพทยแผนไทย และเปดใหคําแนะนําในเรื่องการใชกัญชา
ทางการแพทยใหแกผูปวยซึ่งมีผูมารับบริการใหคําแนะนําปรึกษาไปแลว 17 คน
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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3) ติดตาม และประเมินผล ตามแนวทางกําหนดรวมกัน โดยมีการติดตามความกาวหนาในการ
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน
4) สถานพยาบาล และผูใหบริการ ดําเนินการตามแนวทาง หรือมาตรฐานที่กําหนด
5) รวบรวม บันทึกผลการรักษา และสรุปผล ตามแนวทาง
มาตรการที่ 3 สรางการรับรูการใชกัญชาทางการแพทยที่ถูกตอง
1) สนับสนุนขอมูลกัญชาทางการแพทยแกหนวยบริการ
2) ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ การใชกัญชาทางการแพทยแก อสม. ตามหลักสูตร อสม.
หมอประจําบาน จํานวน 313 คน
3) มีชองทาง และประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ การรับบริการ การใชกัญชาทางการแพทย
ของหนวยบริการสาธารณสุข
4) ประสานงานเครือขายในระดับตําบล อําเภอ รวมดําเนินงาน
5) ประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกัญชาทางการแพทย เชน โรคที่รักษาดวยกัญชาทางการแพทย
ผลขางเคียงจากการใชกัญชา ผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย และการใหบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย
ของจังหวัด ผานชองทางตางๆ ไดแก แผนพับ กลุมไลน อสม. กลุมไลนเครือขายแผนไทย ชมรมหมอพื้นบาน
องคกรเอกชน เปนตน
6). จัดทําแบบคัดกรองประชาชนเบื้องตนการใชประโยชนกัญชาทางการแพทยโดย อสม. และได
ดําเนินการนํารองใน รพ.สต.คลองขุด อําเภอเมืองสตูล
ตารางที่ 71 จํานวนผูเขารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยจังหวัดสตูล ป 2563
จํานวนผูมารับบริการ
จํานวน
จํานวนผูปวย
โรงพยาบาล
(visit)
ผูรับการคัดกรอง ที่เขาเกณฑการรักษา
โรงพยาบาลสตูล
37
29
29
โรงพยาบาลละงู
4
4
2
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข



104



สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 4 โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563




สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข





สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 4 โครงการพระราชดําริ/กัญชาทาง
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ตารางที่ 73 แสดงผูปวยและปริมาณยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมที่มีใหบริการ
จํานวน จํานวนผูปวยที่เขาเกณฑ
ศุขไสยาศน
ทําลายพระสุเมร
แกลมแกเสน
โรงพยาบาล
ผูรับบริการ
ไดรับการรักษา ไดรับ ใชไป คงเหลือ หมดอายุ ไดรับ ใชไป คงเหลือ หมดอายุ ไดรับ ใชไป คงเหลือ หมดอายุ
สตูล
2
2
300 20 280 30/10/63 300 0 300 29/8/63 300 0 300 24/9/63
ละงู
4
2
150 0 150 30/10/63 150 0 150 29/8/63 0 0
0
หมายเหตุ : รพ.ละงูสงตอผูปวยไปยัง รพ.หาดใหญ 1 คน เนื่องจากมีประวัติการรักษาโรคมะเร็งอยู และสงตอ 1 คน ไป รพ.สตูล เนื่องจากผูปวยตองการใชสารสกัด
กัญชาอีก 2 รายมาดวยอาการนอนไมหลับแนะนําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและใชยาหอมเทพจิตรผูปวยนอนหลับไดดีขึ้นจึงไมไดใชยากัญชา

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 72 แสดงผูปวยและปริมาณยา/สารสกัดกัญชาแผนปจจุบันที่มีใหบริการ
จํานวน จํานวนผูปวยที่เขาเกณฑ
THC รพ.อภัยภูเบศร
THC องคการเภสัชกรรม
THC:CBD องคการเภสัชกรรม
โรงพยาบาล
ผูรับบริการ
ไดรับการรักษา ไดรับ ใชไป คงเหลือ หมดอายุ ไดรับ ใชไป คงเหลือ หมดอายุ ไดรับ ใชไป คงเหลือ หมดอายุ
สตูล
37
27
0 0
0
25 9 16 25/7/63 35 29 6 28/5/63

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

รายละเอียดการใชบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทยมีดังตอไปนี้

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 4 โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563



สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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0
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0

0
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2

2

2

0

1

0
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

มีอาการเพลีย และงวงมาก
กวาปกติในชวงบายของวัน

ไมทราบผล เนื่องจากผูปวยเขา
รับการรักษาเปนผูปวยหนักใน
โรงพยาบาล และเสียชีวิตใน
เวลาตอมา

คณะที่ 4 โครงการพระราชดําริ/กัญชาทาง
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รวม

0

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข



กลุมโรคที่ไดประโยชน
ภาวะคลื่นไสอาเจียน ในผูปวย
ที่ไดรับยาเคมีบาํ บัด
โรคลมชักที่รักษายากและโรค
ลมชักที่ดื้อตอยารักษา
ภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง ใน
ผูปวยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
ภาวะปวดประสาทสวนกลาง
ภาวะเบื่ออาหารในผูปวยเอดส
ที่มีน้ําหนักตัวนอย
ผูปวยที่ไดรับการดูแลแบบ
ประคับประคอง

หมายเหตุ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ตารางที่ 74 แสดงจํานวนผูรับบริการคลินิกกัญชาจําแนกรายอาการโรงพยาบาลสตูล (คลินิกผสมผสาน)
ผูปวย
ผลการรักษา
โรค/อาการ
เขาเกณฑ
อาการ อาการคงที่ไม อาการ อาการขางเคียง อาการไมพึงประสงค
รับบริการ
ไดรับยา
การรักษา
ดีขึ้น เปลี่ยนแปลง แยลง ไมพึงประสงค

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 4 โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

การรักษา

ไดรับยา

ดีขึ้น เปลี่ยนแปลง แยลง ไมพึงประสงค




2

2

2

2

0

0

1

โรคอัลไซเมอร

0

0

0

0

0

0

0

โรควิตกกังวลทั่วไป
โรคปลอกประสาทอักเสบอื่น ๆ
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย
รวม

0
0
1
3

0
0
1
3

0
0
1
3

0
0
0
2

0
0
1
1

0
0
0
0

0
0
0
1

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข





-ชวงแรกที่ใชยารูสึกเพลียและไมมแี รงมากขึ้นใน
ชวงเวลา
กลางวัน ตอมาอาการดังกลาวดีขนึ้ เมื่อใชยา
ตอมา เริม่ มี
อาการเวียนศีรษะ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 4 โครงการพระราชดําริ/กัญชาทาง

107

โรคที่นาจะไดประโยชนใน
การควบคุมอาการ
โรคพารกินสัน

หมายเหตุ

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

รับบริการ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ตารางที่ 74 (ตอ) แสดงจํานวนผูรับบริการคลินิกกัญชาจําแนกรายอาการโรงพยาบาลสตูล (คลินิกผสมผสาน)
ผูปวย
ผลการรักษา
อาการไมพึงประสงค
โรค/อาการ
เขาเกณฑ
อาการ อาการคงที่ไม อาการ อาการขางเคียง

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 4 โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

การรักษา

ไดรับยา

หมายเหตุ

ดีขึ้น เปลี่ยนแปลง แยลง ไมพึงประสงค

กลุมโรคอื่นๆ
6

6

3

2

1

2

spinal stenosis
psoriasis
Ataxia, Araxia

2
2
1

2
2
1

2
2
1

1
1
0

0
1
1

1
0
0

2
0
0

Myalgia
malignant neoplasm
หลังหุมปลายองคชาติยาวเกินไป
ปลายตีบรูดเปดไมไดหรือเปดได
ลําบาก
rheumatoid arthritis

1
7
1

1
7
1

1
7
1

1
2
0

0
4
1

0
0
0

1
2
0

1

1

1

1

0

0

1

Tension-type headache
รวม

1
22

1
22

1
22

0
9

0
9

0
2

0
8
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข





1. เวียนศีรษะ หนามืด
ผูปวยที่มีอาการปวดบริเวณที่
2. มีอาการปวดแปลบบริเวณที่เปนเพิ่มขึ้น
เปนเพิ่มขึ้น ขอยุติการใชยา
3. รูสึกชาบริเวณใตลิ้น ปลายลิ้น และ ริมฝปาก และมี
อาการปากแหงมากขึ้น
4. รูสึกกระสับกระสายมากขึ้นหลังจากหยดยา
5. รูสึกคลื่นไส
1. มีอาการระคายเคืองที่ขางแกม และ โคนลิ้น
2. งวงนอนมากขึ้น ตื่นนอนมีเวียน ศีรษะเล็กนอย
3. รูสึกหวิวๆ เหมือนจะเปนลม
4. มีอาการปวดและบวมบริเวณที่เปน เพิ่มขึ้น
1. มีอาการงวงนอน และออนเพลียทั้งวัน
1.รูสึกออนเพลีย งวงนอน
1.ผูปว ยไมมาตามนัดที่คลินิก 1 ราย

ชวงแรกที่ใชยามีอาการงวงนอนตอนกลางวันมากขึ้น
ออนเพลีย เวียนหัว และใจสั่นเล็กนอย
ไมทราบผล เนื่องจากติดตอผูปวยไมได และผูปวยไมมาตามนัดที่คลินิก

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 4 โครงการพระราชดําริ/กัญชาทาง

6



Neuropathic pain

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

รับบริการ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ตารางที่ 74 (ตอ) แสดงจํานวนผูรับบริการคลินิกกัญชาจําแนกรายอาการโรงพยาบาลสตูล (คลินิกผสมผสาน)
ผูปวย
ผลการรักษา
อาการไมพึงประสงค
โรค/อาการ
เขาเกณฑ
อาการ อาการคงที่ไม อาการ อาการขางเคียง

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 4 โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563



หมายเหตุ

ดีขึ้น เปลี่ยนแปลง แยลง ไมพึงประสงค



0
2
0

0
2
0

0
2
0

0
0
0

0
2
0

0
0
0

0
1
0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

0

2

0

1

รูสึกรอน วูบวาบ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

รวมผูปวยเขารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทยของโรงพยาบาลสตูลทั้งสิ้น 29 คน แบงเปนไดรับสารสกัดกัญชา 27 คน คิดเปนรอยละ 93.10 ยากัญชา
แผนไทย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.90 อาการดีขึ้นจากโรคที่เปน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 37.93 อาการคงที่ไมเปลี่ยนแปลง จํานวน 13 คน คิดเปนรอย
ละ 44.83 อาการแยลง จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 6.90 เกิดอาการไมพึงประสงค จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 37.93 โรคที่มีผูปวยเขารับการรักษาดวยกัญชา
ไดแก malignant neoplasm , Neuropathic pain , spinal stenosis, psoriasis , โรคพารกินสัน และนอนไมหลับ เปนตน

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข





สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

คณะที่ 4 โครงการพระราชดําริ/กัญชาทาง
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โรค/อาการที่มีโอกาสใชยา
แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู
เบื่ออาหาร (ยาศุขไสยาศน)
นอนไมหลับ (ยาศุขไสยาศน)
กลามเนื้อออนแรงจาก โรคลม
อัมพฤกษ อัมพาต ที่มีอาการ
ทางคลินิกคงที่ (ยาทําลาย
พระสุเมรุ)
มือเทาชา ออนแรง (แกลมแก
เสน)
รวม

การรักษา

ไดรับยา

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

รับบริการ

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ตารางที่ 74 (ตอ) แสดงจํานวนผูรับบริการคลินิกกัญชาจําแนกรายอาการโรงพยาบาลสตูล (คลินิกผสมผสาน)
ผูปวย
ผลการรักษา
โรค/อาการ
อาการไมพึงประสงค
เขาเกณฑ
อาการ อาการคงที่ไม อาการ อาการขางเคียง

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 4 โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

4. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห
จากการตรวจติดตาม
- บุคลากร เชน แพทย เภสัชกร พยาบาล ยังไมผานการอบรมไมครบทุกโรงพยาบาล ทําใหไม
สามารถใหบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยที่ไดมาตรฐานครบทุกแหง
- โรงพยาบาลสตูลและโรงพยาบาลละงูขอสนับสนุนสารสกัดกัญชาทางการแพทยและยังไมได
รับการสนับสนุนทําใหไมสามารถขยายบริการไปยังกลุมผูปวยที่ตองการใช
- สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ตั้งแตเดือนมีนาคม มีผลตอการมารับบริการใน
โรงพยาบาล
5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
1. รพ.สตูลและละงู ยังไมไดรับสนับสนุนผลิตภัณฑสาร
สกัดกัญชาทางการแพทย

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย / ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย
- ผลิตภัณฑกัญชาที่ผลิตเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลที่เปดบริการ ขอใหมีหนวยงานกลางที่เปนผู
ประสานงานการกระจายผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยแผนปจจุบันและแผนไทย ที่โรงพยาบาลสามารถ
ติดตอไดโดยตรง
- ขอมูลวิชาการในสวนที่ไดมีการเก็บและวิเคราะหขอมูลแลว เชน อาการไมพึงประสงค หรือ
ประสิทธิผลในการใชกัญชารักษา เนื่องจากมีการใชกัญชาทางการแพทยมาสักระยะหนึ่งแลว
7. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง (ถามี)
- จัดทําแบบคัดกรองประชาชนเบื้องตนการใชประโยชนกัญชาทางการแพทยโดย อสม. ขณะนี้
อยูระหวางนํารองทดลองใชใน รพ.สต.คลองขุด อําเภอเมืองสตูล

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 4 โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

ภาพแสดงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการใชกัญชาเพื่อประโยชนทางการแพทย จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ หองประชุมนครี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ภาพแสดงการนําเสนอความกาวหนาของคลินิกกัญชาทางการแพทยในการประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผลของจังหวัดทุกเดือน โดยผูนําเสนอคือ นายแพทยวิโรจน โยมเมือง ประธาน
คณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขากัญชาทางการแพทย จังหวัดสตูล
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 4 โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

คณะทํางานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใชกัญชาทางการแพทย การคัดกรองและการเฝาระวัง
อาการไมพึงประสงค

ภาพแสดงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใชกัญชาทางการแพทย การคัดกรองและการเฝาระวัง
อาการไมพึงประสงค ใหแก เจาหนาที่แพทย พยาบาล เภสัชกร แพทยแผนไทยและสหวิชาชีพจากโรงพยาบาล
และ รพ.สต.ทุกแหง วันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 ณ หองนครี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 4 โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

แบบคัดกรองประชาชนเบื้องตนการใชประโยชนกัญชาทางการแพทยโดย อสม. ( นํารองทดสอบ
การใชแบบคัดกรองโดย อสม. ต.คลองขุด อยูระหวางการใชนําไปใชแตเกิดสถานการณโรคไวรัสระบาดจึง
ยังไมไดติดตามขอมูล )

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 4 โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

จิตอาสาพระราชทาน ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย.
.

1. ประเด็นการตรวจราชการ : จิตอาสาพระราชทาน ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
2. สถานการณ
การดําเนินกิจกรรมอาสาพระราชทาน ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย ระดับจังหวัดไดมีการ
ขับเคลื่อนโครงการผานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โดยไดดําเนินการใหสอดคลองกับภารกิจหลักของ
หนวยงานในลักษณะตางๆ เพื่อมุงเนนใหประชาชนมีสุขภาวะสุขภาพดีหรือที่จะเปน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตจากโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนา โดยมีการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการพัฒนา การกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย การพัฒนาคูคลอง ถนนหนทาง รวมทั้งสิ่งสาธารณะ
ประโยชนรวมกันทั้งระดับจังหวัด อําเภอตําบล และชุมชน โครงการจิตอาสาเพื่อตอบโตภัยพิบัติ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสตูลไดใชวิกฤติเปนโอกาสในการรวมรณรงคปองโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัสสาย
พั น ธุ ใหม ในการร ว มแรงร ว มใจจากหน ว ยงานทุกภาคสว นที่มีจิตอาสารว มกัน ทําความสะอาดสถานที่
สาธารณะ Bic cleaning wreek โดยเฉพาะดานพรหมแดนตรวจคนเขาเมือง และในแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญในจังหวัดสตูล และการดําเนินงานดานจิตอาสาเฉพาะกิจในในโอกาสตางๆ
3. ขอมูลการวิเคราะห (ระบุรายการที่จําเปนสําหรับการติดตามที่จําเปนในแตละประเด็น)
3.1 การดํ า เนิ น งานจิ ต อาสาพระราชทาน ทํ า ความดี เพื่ อ ชาติ ศาสน กษั ต ริ ย สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสตูล มีแผนการปฏิบัติงานตามปฏิทินในชวงเดือนตางๆ ตามตารางที่
ตารางที่ 75 ปฏิทินผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานจิตอาสาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลประจําป 2563
เดือน
วันที่
สถานที่
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบงาน/กลุมงาน
ตุลาคม

13 ตค.62 -.คายสมันตรัฐ
บุรินทร
พฤศจิกายน 28 พย.62 - คลังเก็บของและ
บริเวณอาคาร สสจ.
ธันวาคม
4 ธค.62. - วัดหนาเมือง
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม

-ทําความสะอาดลําน้ําคูคลอง

-รวมพลังจิตอาสาสาธารณสุข
เราทําความดีดวยหัวใจ
- รวมใจจิตอาสาพัฒนาสถาน
ธรรม
16 มค.63 - มัสยิดบานโคก
- พัฒนาถนนสายรองเพื่อลด
พะยอม
อุบัติเหตุ
5 กพ.63 - ขนสงจังหวัดสตูล - Big cleaning week จิตอาสาสู
โคโรนา
11 มีค.63 - วัดถ้ําเขาจีนธีร
- ทําความสะอาดลาดวัดและ
ประดิษฐ
พัฒนาธรรม

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมพัฒนายุทธศาสตร
กลุมงานประกัน
กลุมงานโรคไมติดตอ
กลุมงานแพทยแผนไทย/
งานสื่อสารองคกร/
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 4 โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

ตารางที่ 75 (ตอ)ปฏิทินผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานจิตอาสาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลประจําป 2563
เดือน
วันที่
สถานที่
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบงาน/กลุมงาน
เมษายน

9 เมย.63 - สสจ.สตูล

พฤษภาคม 29 พค.63 - กุโบร ซอย 17
มิถุนายน
9 มิย.63 - วันอานันทมหิดล
กรกฎาคม

15 กค.63 - มัสยิดกลางมําบัง

สิงหาคม

6 สค.63 - มัสยิดทานายเนา

กันยายน

24 กย.63 - วันมหิดล

- ลางสวมพรอมกันรับวัน
สงกรานต
- เก็บกวาดขยะพัฒนาสถาน
- จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม
ดานตํามะลังปลอดโรค
- กิจกรรมศาสนสถานสะอาด
สงบ
- พัฒนาพื้นที่มสั ยิด
- กวาดเก็บขยะทําลายแหลง
เพาะพันธุล ูกน้ํา

กลุมงานอนามัยสิง่ แวดลอม
งานทันตฯ/งานการเงิน
กลุมงานควบคุมโรคติดตอ
กลุมงาน คบส.
กลุมงานนิติการ/งาน
ทรัพยฯ
กลุมงานสงเสริมฯ / IT

3.2 การดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามแผนจิตอาสาพระราชทาน ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริ ย
จังหวัดสตูล ไดดําเนินกิจกรรมสนับสนุนในโอกาสในวันสําคัญตางๆ และรวมกิจกรรมรณรงคปองกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4. ผลการดําเนินงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามปฏิทินไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ตามแผนจนถึงเดือนมีนาคม 2563 และไดมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาลักษณะรวมกลุม โดยมีการปรับเปลี่ยน
เปนการดําเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อปองกันยับยั้งภัยพิบัติโรคติดเชื้อโคโรนาในสถานที่ตางๆ เชน ทาเทียบ
เรือ ดานเขตแดนระหวางประเทศ ใน State Quarantine (SQ) และ local Quarantine (LQ)
การรายงานขอมูล โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง และมีการ
รายขอมูลทุกเดือน ในสวนของจิตอาสาพระราชทาน 904 สงขอมูลไปยัง กลุมไลนรวบรวมรายงานจิตอาสา
พระราชทาน 904 ทุ ก วั น ที่ 5 ของทุ ก เดื อ น และ รายงานผลการดํ า เนิ น กิ จ กรรมจิ ต อาสากระทรวง
สาธารณสุข จะสงไปยังเมล jitarsa.moph@gmail.com ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน
5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
1.สถานการณ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน า (โควิ ด -19) ไม 1.ปรับแผนการจัดกิจกรรมในโอกาสอื่นๆ
สามารถจัดกิจกรรมตามแผนได
2.การรายงานข อ มู ล ช ว งสถานการณ โ รคระบาดไม 2.เนื่องจากมี ภารกิจการดําเนิน การควบคุ ม
สม่ําเสมอ
ยับยั้งการแพรระบาดของโรค
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 4 โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

ภาพกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904

จิตอาสาพระราชทาน 904

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 4 โครงการพระราชดําริ/กัญชาทางการแพทย

รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2563

จิตอาสาพระราชทาน ดานสาธารณสุข

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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.

การบริ หารสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสตูล
สถานการณโรค Covid-19 จังหวัดสตูล ไมมีรายงานผูติดเชื้อในพื้นที่ และมีก ารรับ ผูติด เชื้อ
จํานวน 16 ราย ซึ่งเปนผูที่เดินกลับมาจากการชุมนุมทางศาสนา ณ ประเทศอินโดนีเซีย ไดรับเขากักกันตัว
และรับการรักษาใน State Quarantine
จังหวัดสตูล ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยบัญชาการปองกันสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) โดยมีผูวาราชการจังหวัดสตูล เปนผูบัญชาการศูนย ในการบริหารสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีการประชุมติดตามสถานการณและกําหนดมาตรการทุก
สัปดาห โดยมีการเตรียมความพรอม ดังนี้
1. เตรี ยมพร อมตั้งรั บ การเตรีย มความพร อ มถื อเปน ด านแรกในการรับ มื อกั บ สถานการณ
ใหมี ประสิทธิภาพ ซึ่งจังหวัดสตูลไดมีการเตรียมความพรอมและรับมือกับสถานการณโรคระบาด Covid19 ตั้งแตชวงเดือนมกราคม ที่เริ่มมีขาวการแพรระบาดในประเทศจีน ผูวาราชการจังหวัดสตูล ในฐานะ
ประธานกรรมการโรคติดตอจังหวัดสตูล ไดมีการเรียกหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมกันหารือเปนครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 รวมถึงการประสานตั้งรับลวงหนากับหนวยงานที่เกี่ยวของในการรับมือ
กับผูที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียผานชองทางตาง ๆ ที่เปนเขตติดตอกับจังหวัดสตูล ในชวง การ
เปดดานชั่วคราว ในวันที่ 18 เมษายน 2563 เพื่อทยอยรับคนไทยที่แจงความประสงคในการเดินทางกลับ
ประเทศไทยกับสถานทูตและสถานกงสุลไทยในประเทศมาเลเซีย
2. กํากับวางแผน จังหวัดสตูลไดติดตามสถานการณโดยมีการประชุมศูนยบัญชาการปองกัน
สถานการณ โ รคติ ด ต อ ไวรั ส โคโรนา 2019 และประชุม คณะกรรมการโรคติด ต อ ทุก วัน จั น ทร ได อ อก
มาตรการตาง ๆ ผานประกาศและคําสั่งของจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดสตูล เชน
การปดสถานที่ตาง ๆชั่วคราว การระงับการเดินทางเขาออกพื้นที่จังหวัดสตูล มาตรการการสวมหนากาก
อนามัยหรือหนากากผา ตลอดจนการควบคุมการเขาออกที่ดานผานแดนถาวร เปนตน ทั้งนี้ยังรวมถึงการ
วางแผนลวงหนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรับมือกับการเยียวยาและฟนฟูสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่
ซึ่งอาจจะเปนผลกระทบที่ตามมาหลังจากสถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 คลี่คลายลง ใน
สวนของการติดตามประเมินมาตรการที่ออกคําสั่งจะมีการติดตามโดยศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด
สตูล
สําหรับการเตรียมการรองรับผูปวยที่มีอาการระดับ 1 และ 2 ไดมีการประชุมหารือในการเตรียม
โรงพยาบาลสนามสตูล ซึ่งตั้งอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลซึ่งเปนโรงพยาบาลที่มีการ
บริหารงานตามโครงสรางของโรงพยาบาลจริง โรงพยาบาลสนามแหงนี้ ตั้งอยูหางไกลจากชุมชน ตัวอาคาร
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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ที่ตั้งคอนขางมีความเปนเอกเทศ อีกทั้งยังไดมีการประกาศใหเปนเปนเขตพื้นที่เฉพาะ บุคคลที่ไมเกี่ยวของไม
สามารถเขาไปได ทําใหสามารถรองรับกลุมผูเดินทางกลับจากการชุมนุมทางศาสนาเขาสูโรงพยาบาลสนาม
ไดทันทีและไดรับการรักษาหายจนเปนปกติ
3. ผา นแดนคุม เขม จัง หวัด สตูล มีด า นผา นแดนถาวร ซึง เปน เขตพื ้น ทีต ิด ตอ กับ ประเทศ
มาเลเซีย จำนวน 2 จุด คือ ๑. จุดผานแดนถาวรสตูล (ทาเรือตํามะลัง) 2. จุดผานแดนถาวรวั ง ประจั น
รวมถึ ง พื้ น ที่ เ กาะหลี เ ป ะ ซึ่ง มี นั ก ท อ งเที่ย วชาวไทย และชาวตางชาติเปนจํานวนมาก ซึงการเดินทาง
ไปยังเกาะหลีเปะจะตองโดยสารโดยเรือจากทาเรือปากบารา ไดมีการตั้งจุดคัดกรองผูโดยสารบริเวณดาน
ผานแดนถาวร รวมทั้งบริเวณทา เรือ ปากบาราและเกาะหลีเ ปะ นอกจากนี้ยังมีการควบคุมการเขาออก
(lock Down) ในพื้นที่จังหวัดสตูล ซึ่งไดดําเนินการมาตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2563 สวนกรณีความจาเปน
ตาง ๆ เชน การขนสงสินคา ที่ยังคงเดินทางไดตามปกติ ในกรณีของบุคคลทั่วไปนั้นจะตองมีความจําเปนใน
การเดินทางเทานั้น เนื่องจากบริเวณดานตรวจตาง ๆ จะมีเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอเปนผูบัญชาการ
ประจําดานตรวจ ในการควบคุมและพิจารณาการเขาออก
4. เติมเต็มขาวสาร

การติดตามขอมูลขาวสารนั้นถือเปนอีกหนึ่งปจจัยที่สำคัญในการกาวขาม

สถานการณวิกฤติตาง ๆ เชนเดียวกับสถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 ในครั้งนี้ ที่จะตอง
อาศัย ความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ การกระจายความรูขาวสารเพื่อการ
รับมือจึงเปน สิ่งสำคัญ นอกจากประกาศคำสั่งที่เปนทางการของหนวยงานราชการ หรือการประกาศ
ตามเสียงตามสายในเขตพื้นที่ตาง ๆ ของจังหวัดสตูลแลว ชองทางการสื่อสารที่นาสนใจ คือการใช ประโยชน
จากชองทางการสือสารใหม ๆ ในเชิงรุก ของหนวยงานภาครัฐ เชน Facebook Page ตั้งแตระดับผูวา
ราชการจังหวัดสตูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดสตูล เปนตนในการ
ใหความรูตาง ๆ เชน ประกาศ คําสั่งตาง ๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัด การรายงานสถิติผูติด
เชื้อและ สถานการณ Covid-19 แบบรายวัน รวมถึ ง มาตรการป อ งกั น และการดู แ ลตนเองสำหรับ
ประชาชนทั่ว ไปการแนะนำวิธีการปรับตัวและปฏิบัติตนในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ Covid19 ซึ่งจะเปนการสราง ภูมิคุมกันในการดูแลตนเองของประชาชนอีกทางหนึ่ง
5. ชุดปฏิบัติการเชิงรุก ผูวาราชการจังหวัดสตูลไดจัดใหมีทีมชุดปฏิบัติการควบคุมโรคประจํา
หมูบานเพื่อทํางานเชิงรุกในพื้นที่ขึ้นมา เมื่อสถานการณการแพรระบาดเริ่มสงผลกระทบมายังประเทศไทย
โดยยกระดับการเฝาระวังในพื้นที่จังหวัดสตูลและเริ่มมีการใหความรูกับประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่
หมูบาน ใหมีการนับจํานวนบานเปนหลังคาเรือน และใหทีมปฏิบัติการเปนชุดรับผิดชอบ จํานวน 1 ชุดตอ
10 หลังคาเรือน ซึ่งใน 1 ชุด ประกอบดวย อสม. และเจาหนาที่ควบคุมโรคซึ่งมีทีมกํานัน ผูใหญบาน
ตํารวจ และแพทย เปนตน ที่จะคอยดู แลการกั กตัวของผู ที่เดิ นทางมาจากพื้น ที่เสี่ย งตาง ๆ พรอมทั้ ง
แนะนําวิธีการปองกันและรักษาสุขภาพ ในชวงวิกฤติการแพรระบาดของโรค Covid-19 อยางถูกวิธี
กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
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6. ทุกภาคสวนรวมมือกัน การจะผานพนวิกฤติหรือสถานการณตาง ๆ ไปไดนั้นจำเปน ตอง
อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน มิใชเพียงแคหนวยงานภาครัฐเทานั้น แตตองอาศัยการบูรณาการการ
ทำงาน รวมกันของภาคสวนตาง ๆในพื้นที่จังหวัดสตูล ทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และประชาชน
ในพื้นที่
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