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กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข           สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 



 

สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข                                                    เขตสุขภาพท่ี 12  

คํานํา 
 

   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดานการบริหารจัดการ

ในการนํานโยบายดานสุขภาพของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมาบูรณาการกับปญหาสุขภาพ

ของพื้นท่ี กําหนดเปนแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพของจังหวัดสตูล โดยการมีสวนรวมของทุกภาค

สวนในจังหวัด และถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีใหเปนรูปธรรม รวมท้ังทําหนาท่ีใน

การควบคุม กํากับ ใหการดําเนินงานดานสุขภาพในทุกระดับเปนไปตามเปาหมาย 
  

เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายดานสุขภาพจังหวัดสตูลเลมนี้ จัดทําขึ้น

เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ประกอบดวย ขอมูลท่ัวไป

ของจังหวัดสตูล ขอมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ ปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ และผลการพัฒนา

ตามแผนงาน/โครงการ ตามกรอบประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุข 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล หวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 

สาธารณสุขเลมนี้จะเปนประโยชนตอคณะผูตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข  

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และผูสนใจทุกทาน หากมีขอผิดพลาดประการใด คณะผูจัดทําเอกสาร 

ขอนอมรับไวทุกประการ 

 

 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

20 มกราคม 2564 



สารบัญ 
 

เร่ือง     หนา 
บทสรุปผูบริหาร   ก - ง     

ขอมูลท่ัวไป    1 

- ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข 9 

 - ขอมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ 12 

 - สถานการณทางระบาดวิทยา 18 

ยุทธศาสตร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 20 

 - แผนยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ป 2561-2564 22 

 - ตัวชี้วัดระดับ คปสอ. (MOU) 25  

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 28 

 - การควบคุมโรคเบาหวาน 31 

 - การควบคุมโรคความดันโลหิตสูง 32 

 - โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 34 

 - โรคหวัใจ 42 

 - วัณโรค 48 

 - ยาเสพติด 55 

การบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 58 

 - งบดําเนินงาน 58 

 - งบลงทุน 59 

Functional based 

  โครงการเก่ียวกับพระราชวงศ 60 

  -  โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย 60 

  -  กัญชาทางการแพทย 65 

  การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 76 

  -  คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว 3 คน 78 

  -  การสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 81 

  -  มารดาตาย 81 

  -  สุขภาพกลุมปฐมวัย 91 



สารบัญ(ตอ) 
 

เร่ือง     หนา 
  -  กลุมผูสูงอายุ 100 

  -  สขุภาพจิตและจิตเวช 109 

  - ITA  123 

Area based  

 - OP – Refer (HMAIN) 125  

Performance Agreement : PA  

 -  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 126 

 -  รพ.สต.ติดดาว 130 

 -  ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 132 

 -  อสม. หมอประจําบาน 134 

 - การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 137 

 -  ชุมชนวิถีใหมหางไกล NCDs 140 

 -  สุขภาพดีวิถีใหม 141 

 -  GREEN & CLEAN Hospital 146 

 -  ระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 149 

 -  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 151 

 -  การจัดการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 156 

 -  การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 160 

 -  การตรวจสอบภายใน 169 

 - ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 170 

       

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี เรื่อง หนา 

1 เขตการปกครอง  จังหวัดสตูล ป 2563 6 

2 จํานวนประชากรกลางป พ.ศ.2563 (ณ 30 มิ.ย.63) 6 

3 จํานวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุ (ณ 30 มิ.ย.63) 7 

4 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐจําแนกรายอําเภอป 2563 9 

5 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ป 2563 10 

6 จํานวนบุคลากรสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสตูล ป 2563 11 

7 ขอมูลสถิติชีพ พ.ศ.2558 - 2563 12 

8 สาเหตุการตาย 5 อันดับแรก พ.ศ. 2561 - 2563 13 

9 จํานวนและอัตราปวยของผูปวยนอก 10 อันดับแรก พ.ศ. 2561 – 2563 14 

10 จํานวนและอัตราปวยของผูปวยใน 10 อันดับแรก พ.ศ.2561 - 2563 15 

11 ขอมูล CMI ของผูปวยในรวมทุกสิทธิและคา Sum Adj:RW ของแตละระดับ

สถานบริการตาม Service Plan ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

16 

12 อัตราครองเตียงผูปวยในรวมทุกสิทธิปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 (ต.ค. – 

ธ.ค. 2563) 

17 

13 อัตราปวย 5 อันดับโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยายอนหลัง 3 ป 18 

14 เกณฑการประเมินตัวชี้วัดระดับ คปสอ. (MOU)จังหวัดสตูล ป 2564 25 

15 รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน≥ รอยละ 60 31 

16 รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสงู≥ รอยละ 62 32 

17 รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke:I60 – I69) 36 

 ป 2560 -2563 (เปาหมาย :< รอยละ7)  

18 รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke:I60 – I69) 36 

 ป 2563 (ต.ค. 63 – 30 พ.ย. 63)(เปาหมาย :< รอยละ7)  

19 รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60 – 

I62)ป 2562 – 2563 (เปาหมาย : < รอยละ 25) 

37 

20 รอยละและอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic :I60 

– I62) ป 2564 (1 ต.ค. 63 – 30 พ.ย. 63) (เปาหมาย : : < รอยละ 25) 

37 

21 รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน(Ischemic :I63) ป 

2562 – 2563 (เปาหมาย: < รอยละ 5) 

38 



 

สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตารางท่ี เรื่อง หนา 

22 รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน(Ischemic :I63) ป 

2564    ( 1 ต.ค. 63 – 30 พ.ย.63) (เปาหมาย: < รอยละ 5) 

38 

23 รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน 

(I63) ท่ีมีอาการไมเกิน 4.5 ชม. ไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดทาง

หลอดเลือดดําภายใน 60 นาที (door to needle time) ป 2562 – 2563 

(เปาหมาย: ≥รอยละ50) 

39 

24 รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน 

(I63) ท่ีมีอาการไมเกิน 4.5 ชม. ไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดทาง

หลอดเลือดดําภายใน 60 นาที (door to needle time) ป 2564 (1 ตค.63 – 

30 พ.ย.63) (เปาหมาย: ≥รอยละ50) 

39 

25 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง(I61 – I69)ท่ีมีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมง 

ไดรับการรักษาใน stroke Unit ป 2562 – 2563 (เปาหมาย: ≥รอยละ40) 

40 

26 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง(I61 – I69)ท่ีมีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมง 

ไดรับการรักษาใน stroke Unit ป 2564 (1 ต.ค. 63 -30 พ.ย. 63) (เปาหมาย: 

≥รอยละ 40) 

40 

27 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ ไมเกิน 26ตอแสนประชากร             

ป 2558 - 2563 

43 

28 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ ไมเกิน 26ตอแสนประชากร            

ป 2564(1 ต.ค. 63 -31 ธ.ค. 63) 

44 

29 รอยละผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจหลอดเลือดเฉียบพลันท่ีเสียชีวิตในโรงพยาบาล

≤ 9% หรืออัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 

ไมเกินรอยละ 9 ป 2558 - 2563 

44 

30 รอยละผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันท่ีเสียชีวิตในโรงพยาบาล

≤9% ป 2564 (1 ต.ค. 63 -31 ธ.ค. 63) 

45 

31 รอยละของการใหการรักษาผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจชาดเลือดเฉียบพลัน

(STEMI) ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนดรอยละ 50 หรือรอยละของการใหการ

รักษาผูปวย STEMI ไดตามาตรฐานเวลาท่ีกําหนดรอยละ 50 ป 2562 - 2563 

45 

32 รอยละของการใหการรักษาผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจชาดเลือดเฉียบพลัน

(STEMI) ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนดป พ.ศ. 2564 (1 ตค.63 -31 ธค.63) 

46 



 

สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตารางท่ี เรื่อง หนา 

33 อัตราความครอบคลุมของการข้ึนทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับ

เปนซํ้าไมนอยกวารอยละ 85 

49 

34 อัตราผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหมท่ีข้ึนทะเบียนในไตรมาส

ท่ี 1 ไมนอยกวารอยละ 88 ป 2560 - 2562 

50 

35 รอยละของผลการรักษาสําเร็จ (Success Rate) ผูปวยวัณโรคในปอดรายใหม 

ท่ีข้ึนทะเบียนป 2561 -2563 (ท้ังป) จําแนกรายโรงพยาบาล 

51 

36 รอยละของผลการรักษาสําเร็จ (Success Rate) ผูปวยวัณโรคในปอดรายใหม 

ท่ีข้ึนทะเบียนป 2560 -2562 (ท้ังป) จําแนกรายโรงพยาบาล 

51 

37 รอยละของผลการรักษาสําเร็จ (Success Rate) ผูปวยวัณโรคในปอดรายใหมท่ี

ข้ึนทะเบียนป 2561 -2563 (ไตรมาส1) จําแนกรายโรงพยาบาล 

52 

38 รอยละของผลการรักษาสําเร็จ (Success Rate) ผูปวยวัณโรคในปอดรายใหมท่ี

ข้ึนทะเบียน(ท้ังป) ป 2560 -2562 จาํแนกรายโรงพยาบาล 

52 

39 จํานวนและรอยละของสาเหตุการรักษาไมสําเร็จในผูปวยวัณโรคปอดรายใหมท่ี

ข้ึนทะเบียนไตรมาส 1 ป 2561 -2563 จําแนกรายโรงพยาบาล 

53 

40 ผลการดําเนินงานปองกันควบคุมวัณโรคในเรือนจําภายใตโครงการราชทัณฑ

ปนสุขทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย ป 2563 

53 

41 ผลการดําเนินงานปองกันควบคุมวัณโรคในเรือนจําภายใตโครงการราชทัณฑ

ปนสุขทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย ป 2564 

53 

42 รอยละของผูติดยาเสพติดท่ีเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาไดรับการดูแลอยางมี

คุณภาพอยางตอเนื่องจนถึงการติดตาม(Retention Rate) รอยละ 55 

56 

43 รอยละของผูติดยาเสพติดท่ีเขาสูการบําบัดรักษาไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ

อยางตอเนื่องจนถึงการติดตาม(Retention Rate) ป 2563–2564 รอยละ 55 

56 

44 รอยละการเบิกจายงบประมาณ (งบดําเนินงาน) ป 2564 58 

45 การจดัสรรงบลงทุน ประจําป พ.ศ. 2564 จําแนกตามสถานบริการ 59 

46 ผู ต อง ขั ง ใน เรื อนจํ า เข ารับบริการ ท่ี โ รงพยาบาลแมข าย  (รพ .สตูล )                    

ป 2562 - 2564 

61 

47 จํานวนผูตองขังในเรือนจําปวยดวยโรคเรื้อรังท่ีสําคัญป 2563 61 

48 ผลการดําเนินงานปองกันควบคุมวัณโรคในเรือนจําป พ.ศ. 2563 - 2564 62 



สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตารางท่ี เรื่อง หนา 

49 ผลการดําเนินงานคัดกรองคนหาผูติดเชื้อ HIV รายใหมในเรือนจํา                  ป 

2561 -2564 

63 

50 ผลการดําเนินงานดานทันตกรรมสําหรับผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล         

ป 2561 - 2563 

63 

51 ประเภทสิทธิการรักษาพยาบาลของผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2564 64 

52 ขอมูลผูผานการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแยกรายโรงพยาบาล

จังหวัดสตูล 

66 

53 ผลการดําเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทยจังหวัดสตูล (ตั้งแต 31 ธ.ค. 2563) 66 

54 ผูปวยและปริมาณยา/สารสกัดกัญชาแผนปจจุบันท่ีมีใหบริการ 67 

55 ผูปวยและปริมาณยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมท่ีมีใหบริการ 67 

56 จํานวนผู รับบริการคลินิกกัญชาจําแนกรายอาการ  โรงพยาบาลสตูล         

(คลินิกผสมผสาน) 

68-71 

57 จํานวนผู รับบริการคลินิกกัญชาจําแนกรายอาการ โรงพยาบาลละงู           

(คลินิกผสมผสาน) 

72 

58 แผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ 10 ป 

(2559 - 2569) 

77 

59 การจัดตั้งและข้ึนทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐม

ภูมิจังหวัด 

78 

60 รายงานการบันทึกขอมูล 3 หมอ 3 มอบ  แยกรายอําเภอ จังหวัดสตูล        

(ธ.ค. 2563 – ม.ค. 2564) 

79 

61 ภาวะสุขภาพแมและเด็กจังหวัดสตูล ป 2561 -2564 82 

62 การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ป 2564 รอยละ 85 ของเด็ก       

อายุ 0-5 ป ท้ังหมดมีพัฒนาการสมวัย 

93 

63 รอยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ป ตามชวงอายุไดรับการคัดกรองพัฒนาการ 94 

64 รอยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ป ตามชวงอายุไดรับการคัดกรองพบสงสัยลาชา 94 

65 รอยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ป ตามชวงอายุท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการ

ติดตาม 

95 

66 เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I  หรือเครื่องมือ

มาตรฐานอ่ืน 

96 

 



สารบัญตาราง(ตอ) 
 

แผนภูมิท่ี เรื่อง หนา 

67 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน 96 

68 รอยละเด็ก 0-5 ป มีภาวะเริ่มอวน และอวน ผอม เตี้ย (ต.ค. 63 – ธ.ค. 63) 96 

69 เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ป ไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก 97 

70 จํานวนผูสูงอายุเปรียบเทียบกับประชากรท้ังหมด แยกรายอําเภอ ป 2564 100 

71 ประชากรผูสูงอายุท่ีผานการประเมิน/คัดกรองความสามารถในการประกอบ

กิจวัตรประจําวัน แยกรายอําเภอ ป 2564 

101 

72 ประชากรผูสูงอายุคัดกรองพฤติกรรมพึงประสงคแยกรายอําเภอ ป 2564 102 

73 ผลการคัดกรองประเมินภาวะสมองเสื่อม และภาวะหกลมในผูสูงอายุ จังหวัด

สตูล 

103 

74 ผลการคัดกรองผูสูงอายุ ภาวะหกลม ท่ีพบผิดปกติป 2564 104 

75 รอยละของประชากรผูสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคผานเกณฑ 

แยกรายอําเภอ 

105 

76 รอยละของตําบลท่ีมีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term 

Care) ในชุมชนผานเกณฑ จําแนกรายอําเภอ 

105 

77 การจัดทําแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) ของหนวยบริการสาธารณสุขท่ี

เสนอตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

106 

78 รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุ แยกรายอําเภอ 107 

79 อัตราการฆาตัวตายสําเร็จป 2562 – 2563 (ไมเกิน 6.3 ตอแสนประชากร) 110 

80 รอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํารายตัวเองซํ้า ภายใน 1 ป (365 

วัน) รอยละ 95 

111 

81 รอยละของผูปวยซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต≥รอยละ 68  113 

82 รอยละของผูปวยโรคจิตเขาถึงบริการสุขภาพจิตมากกวารอยละ 75 115 

83 รอยละของผูท่ีมีปญหาโรคสมาธิสั้นเขาถึงบริการสุขภาพจิต เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 

(จากปท่ีผานมา) 

117 

84 รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉินไมต่ํากวารอยละ 26 120 

85 รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑ

การประเมิน ITA (รอยละ 92) 

123 

86 ผลการดําเนินงานสงตอกรณี OP-Refer ( HMAIN) จังหวัดสตูล ป 2563 125 

87 ประเด็นปญหาท่ีใชการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตภายใตกลไก พชอ. 126 
 



 

สารบัญตาราง(ตอ) 
 

88 รอยละอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ ป 

2561-2564 

127 

89          รอยละของ รพ.สต.ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 

ดาว รอยละ 75 ป 2561 - 2564 

130 

90 รอยละตําบลเปาหมายผานเกณฑตําบลจัดการคุณภาพชีวิตป 2561 - 2564 133 

91 อําเภอเปาหมายดําเนินการตําบลจัดการสุขภาพคุณภาพชีวิตป 2564 133 

92 รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายไดรับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบานมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีรอยละ 70 ป 2561 - 2564 

135 

93 รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับการบริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคและ

ฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

137 

94 รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง ≥รอยละ 62 140 

95 สถานประกอบการปรับปรงุผานเกณฑมาตรฐานป 2561 -2564 141 

96 รอยละของสถานบริการท่ีมีการผลิตสื่อและเผยแพรประชาสัมพันธงานดาน

สาธารณสุขอยางนอย 12 ครั้งตอป 

144 

97 ผลการดําเนินงาน  Green  &  Clean Hospital  จังหวัดสตูล  ณ  วันท่ี        

13 ม.ค.2564 

146 

98 รอยละของจังหวัดท่ีมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบ

ตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีมาก 

149 

99 จํานวนการสงตัวอยางตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 151 

100 จํานวนเตียงรองรับผูปวย COVID-19 153 

101 วิเคราะหเหตุการณอันตรายทางสุขภาพ (All Hazards Plan) 158 

102 สถานการณการเ งินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูล            

รายไตรมาสป 2561 - 2564 

160 

103 สถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูลรายเดือน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

161 

104 สถานการณการเงินการคลังสุขภาพ ณ ธันวาคม 2563 161 

105 แสดงประสิทธิภาพทางการเงินของหนายงบริการ (7 Plus Efficiency Score)

ณ ธันวาคม 2563 

162 

106 โครงสรางการจัดสรรจังหวัดสตูล 163 
 



สารบัญตาราง(ตอ) 
 

 

แผนภูมิท่ี เรื่อง หนา 

107 แผนประมาณการรายไดและคาใชจายของหนวยบริการ ปงบประมาณ      

พ.ศ.2563 

164 

108 เปรียบเทียบประมาณการรายไดและคาใชจาย ณ ธันวาคม 2563 165 

109 ประมาณการรายไดเปรียบเทียบรายไดจริง ณ ธันวาคม 2563 165 

110 ประมาณการรายจายเรื่อง เปรียบเทียบรายจายจริง  ณ ธันวาคม 2563 166 

111 รายรับ IP UC ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ธันวาคม 2563 166 

112 รายงานการสงตอกรณี OP Refer ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  167 

113 ผลการดําเนินงานการตรวจสอบภายใน จังหวัดสตูล  ประจําปงบประมาณ 

2561 - 2564 

169 



สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิท่ี เรื่อง หนา 

1 ปรามิดประชากร จําแนกตามกลุมอายุและเพศจังหวัดสตูล ( ณ 30 มิ.ย. 2563) 8 

2 สถานการณโรคทีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก 18 

3 แผนภูมิแสดงอัตราปวยโรคไขเลือดออก จําแนกรายเดือน 3 ป ยอนหลัง 

เปรียบเทียบคามัธยฐาน 5 ป 

19 

4 แผนยุทธศาสตรดานสุขภาพจังหวัดสตูล ป 2561 - 2564 22 

5 กรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร จังหวัดสตูลป 2564 23 

6 การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ป 2564 24 

7 โครงสราง ICS สําหรับรองรับทุกภัย (All Hazards) 157 

   

 



 

สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข                                                    เขตสุขภาพท่ี 12  

  

 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

บทสรุปผูบริหาร 

   บทสรุปผูบริหาร  . 
 

 

 ผลการดําเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสท่ี 1 

(1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63) สวนใหญอยูในชวงกําลังดําเนินการ โดยผลการดําเนินงานตามประเด็นการตรวจ

ราชการ ครั้งท่ี 1/2564 สรุปไดดังนี้ 

 Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผูบริหารระดับสูง ยุทธศาสตรชาต)ิ . 

   โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ  

      โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย 

  เรือนจําจังหวัดสตูล มีผูตองขังจํานวนท้ังหมด 1,408 คน เพศชาย 1,232 คน เพศหญิง 176 คน 

สิทธิ UC จํานวน 1,389 ราย กองทุนอ่ืน 18 ราย และสิทธิวาง 1 ราย มีพยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป 1 คน 

พยาบาลเทคนิค 1 คน และแพทยหมุนเวียน (FM) 2 คน  

 - การจัดระบบบริการสุขภาพผูตองขังในเรือนจํา มีการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน

รวมวางแผนการดําเนินงานราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563      

ณ หองทับทิม โรงพยาบาลสตูล มีการจัดทําแผนการใหบริการสุขภาพของผูตองขังในเรือนจํา โดยใหบริการ       

ท่ีจําเปนพ้ืนฐานครอบคลุมท้ัง 6 ดาน โดยมีทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลแมขายสนับสนุนบริการ   

 - ระบบเฝาระวังการระบาดในชวงสถานการณโควิด-19  โรงพยาบาลสตูลและเรือนจําจังหวัด

สตูล   ไดรวมกันวางมาตรการท่ีสําคัญเพ่ือเปนการเฝาระวังและปองการแพรระบาดในเรือนจํา โดยมีมาตรการ

ท่ีสําคัญ เชน ผูตองขังเขาใหม/รายใหม/กลับจากศาล/กลับจากโรงพยาบาล  (ตัดผม อาบน้ํา ลางมือ และกักตัว 

14 วัน) กอนเขาแดน และศาลเบิกความผานจอภาพ เปนตน จังหวัดสตูลมีแผนดําเนินการอบรมพัฒนา อสรจ.         

ในเรือนจํา เดือนกุมภาพันธ ป 2564 
 

  กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 

   กัญชาทางการแพทย 

   มาตรการสําคัญในการดําเนินงานตามนโยบายกัญชาทางการแพทยในปงบประมาณ 2564   

  1. การขยายบริการเปดคลินิกกัญชาทางการแพทยแบบบูรณาการเพ่ิมเติม   ซ่ึงผลการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาการใชกัญชาเพ่ือประโยชนทางการแพทยจังหวัดสตูล เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2564 มีมติให

โรงพยาบาลทุงหวาและโรงพยาบาลควนกาหลง เตรียมพรอมสําหรับการเปดคลินิกกัญชาทางการแพทยแบบ

บูรณาการ เพ่ิมอีก 2 แหง  

  2.  โรงพยาบาลสตูลมีแผนการขยายบริการเพ่ิมเปนทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.30 น. 



 

สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข                                                    เขตสุขภาพท่ี 12  

  

 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

บทสรุปผูบริหาร 

  3.  โรงพยาบาลสตูลมีแผนเพ่ิมชนิดยาสารสกัดกัญชาแผนปจจุบันเพ่ือใหเหมาะสมและครอบคลุม

ในการรักษาผูปวย 

  4.  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลไดเพ่ิมการประชาสัมพันธผานทางเครือขาย อสม.         โดย

เครือขาย อสม. ชวยคัดกรองผูท่ีเขาเกณฑในการใชกัญชาทางการแพทยไดทาง โทรศัพทผาน QR Code 

  5.  ติดตาม และประเมินผล ตามแนวทางกําหนดรวมกัน โดยมีการติดตามความกาวหนาในการ

ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน 
 

  ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

  ประชาชนคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจําตัว 3 คน 

  จังหวัดสตูล มีจํานวนครัวเรือน 76,466 หลังคาเรือน รายงานผลการบันทึกขอมูล 3 หมอ 3 มอบ     

ณ วันท่ี 22 มกราคม 2564 เพ่ือจัดทําบัตรประจําตัวหมอ 3 คน สงมอบใหเปนของขวัญปใหม ป 2564      

จํานวน 71,395 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 93.36 มีจํานวนผูสูงอายุ LTC ท้ังหมด 40,101 คน   แยกเปนกลุม

ผูสูงอายุติดสังคม จํานวน 37,470  คน ผูสูงอายุติดบาน จํานวน 2,107 คน และเปนผูสูงอายุติดเตียง     

จํานวน 524 คน  ไดจัดกิจกรรม Kick off สงมอบของขวัญปใหม พ.ศ. 2564 โดยผูวาราชการจังหวัดสตูล  

เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 นํารองสงมอบของขวัญปใหมใหกับผูปวยติดบาน/ติดเตียง ในเขตพ้ืนท่ีเครือขาย

หนวยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล และขยายผลสูอําเภอตางๆของจังหวัดจนครบทุกอําเภอ 
 

  มีแผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ระยะ 10 ป ตั้งแต  

2559-2569 เปาหมายท้ังหมด 28 ทีม เปดใหบริการหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ 

จํานวน 20 ทีม คิดเปนรอยละ 71.42  
 

   อําเภอผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีมีคุณภาพ (พชอ.) ทุกอําเภอมีคําสั่ งแตงตั้ ง

คณะกรรมการ พชอ. มีการดําเนินงานภายใตกลไกล พชอ. มีการคัดเลือกประเด็นปญหาท่ีใชการขับเคลื่อน

คุณภาพชีวิต อยางนอย 2 ประเด็น มีการจัดทําแผนและไดดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามแนวคิด 

UCCARE 
 

  Functional based (ระบบงานของหนวยบริการ) . 

  สุขภาพกลุมวัย+สุขภาพจิต 

 สุขภาพแมและเด็ก 

  ปงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสตูล มีการประชุมวิเคราะหการตายของมารดาเบื้องตนในการ

ประชุมคณะกรรมการ MCH Board  โดยวิเคราะหสาเหตุมารดาเสียชีวิต 1 ราย จาก HEELP syndrome จาก

ความลาชา 3 ประการ โดยใชทฤษฎี Three Delays Model ไดแก 1) ความลาชาในการตัดสินใจรับบริการ 

(Delay in decision to seek care) 2) ความลาชาในการเดินทาง/เขาถึงบริการ (Delay in reaching care)  
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และ 3) ความลาชาในการไดรับบริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ (Delay in receiving care) พบวามารดาท่ีตาย 

รายนี้ มีสาเหตุมาจากความลาชาในการไดรับบริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ และมีการ Conference case near 

miss ในท่ีประชุมดวย 2 Case คือ  Case uteri Rupture และ Preeclampsia with severe features 

  มีการกําหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการเพ่ือปองกันการตายของมารดา ท้ังในระยะกอน

ตั้งครรภ   ระยะตั้งครรภ/ฝากครรภ  ระยะคลอด/หองคลอด ระยะหลังคลอด  มีการสงตอหญิงหลังคลอดกลับ

พ้ืนท่ีพรอมขอมูลตามแบบบันทึก One page และการสงทาง line group เพ่ือการเยี่ยมติดตามดูแลหลังคลอด

ตามเกณฑ มีการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนางานอนามัยแมและเด็กในระดับจังหวัดและ

อําเภอ   กําหนดไว 3 ครั้ง ไดดําเนินการไปแลว 1 ครั้ง เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2564 ผานระบบ ZOOM 

เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 

  พัฒนาการและโภชนาการเดก็ปฐมวัย 

 ไดกําหนดแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย โดยมีการประชุมชี้แจง

นโยบาย ตัวชี้วัด การดําเนินงาน ป 2564 กําหนดการดําเนินงานดานเด็กปฐมวัย (การเฝาระวังโภชนาการ    

เด็กปฐมวัย และการจายยาน้ําเสริมธาตุเหล็กเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป) เปนตัวชี้วัด MOU ของ คปสอ.          

โดยขับเคลื่อนการดําเนินงานผานคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการ

สงเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด มีการใชขอมูล Data Exchange ในการเฝาระวังทางโภชนาการ/

พัฒนาการเด็ก เพ่ือติดตามการดําเนินงาน วิเคราะหขอมูลและคืนขอมูลอยางตอเนื่อง มีการนิเทศ ติดตามการ

ดําเนินงานเชิงคุณภาพในการเฝาระวังทางโภชนาการ/พัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับอําเภอ และตําบลนํารอง

การดําเนินงานเฝาระวังทางโภชนาการครบวงจรใน ศพด.ทุกแหงของอําเภอควนโดน และอําเภอทาแพ  

สวนอําเภออ่ืนๆ สุมติดตามการดําเนินงานชั่งน้ําหนัก/วัดสวนสูง หรือความยาว ในชุมชนเชิงคุณภาพ 
 

 กลุมวัยทํางาน 

  เบาหวาน ประชาชนอายุ 35 - 59 ป ไดรับการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน รอยละ 

7.61 (เกณฑไมนอยกวารอยละ 60) 

  ความดันโลหิตสูง ประชาชนอายุ 35 - 59 ป ไดรับการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน  

รอยละ12.78 (เกณฑไมนอยกวารอยละ 60) 
 

 ผูสูงอายุคุณภาพ 

 จังหวัดสตูล มี 36 ตําบล 52 อปท. มีจํานวนผูสูงอายุท้ังหมด 35,857 คน ผานการคัดกรองภาวะ    

หกลม จํานวน 8,453 คน (คัดกรองรอยละ 23.57) พบวา ผิดปกติ รอยละ 4.86 มากท่ีสุด คือ อําเภอทาแพ   

(รอยละ 16.40)  นอยท่ีสุด คือ อําเภอละงู (รอยละ 0.58)  และไดมีการสมัครเขารวมโครงการ LTC                                   

ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติครบทุก อปท. ตั้งแตป พ.ศ.2561  ผลการดําเนินงาน      
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             ในปงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 5 ม.ค.64) พบวา มีตําบลเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 

97.22 อําเภอท่ีมีตําบลเขารวม รอยละ 100 ไดแก อําเภอเมืองสตูล อําเภอมะนัง อําเภอทุงหวา อําเภอละงู 

อําเภอ    ควนโดน และอําเภอทาแพ 
 

  สุขภาพจิต 

 ขอมูลการฆาตัวตายสําเร็จป 2564 (ต.ค.63-ธ.ค.63) พบการฆาตัวตายสําเร็จ ในภาพรวมของ

จังหวัด จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 2.45 ตอแสนประชากร  อําเภอท่ีมีอัตราการฆาตัวตายสูงสุด คือ อําเภอ

ทุงหวา เทากับ 13.58 รองลงมา คือ อําเภอควนกาหลง อําเภอมะนัง อําเภอเมืองสตูล ตามลําดับ อําเภอควน

โดน และอําเภอทาแพไมมีผูฆาตัวตายสําเร็จ ผูท่ีฆาตัวตายสําเร็จสวนใหญ พบในคนกลุมเสี่ยง คือ ผูปวยโรค

ทางจิตเวชและโรคเรื้อรัง จึงนํามาจัดทํามาตรฐานในการคัดกรองในกลุมเปาหมายในคลินิกโรคเรื้อรัง ผูปวย

มะเร็ง ผูปวย    โรคทางจิตเวชมากข้ึน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมเสี่ยง และใหความรูเพ่ิมในการ

ชวยเหลือ ผูพยายามทํารายตนเอง คณะทํางานไดพัฒนารูปแบบการเฝาระวังโรคซึมเศรา โดยสรางเครือขายใน

และนอกเขตรับผิดชอบในการคัดกรองและคนหาผูมีภาวะซึมเศราเชิงรุกโดยใช 2Q รวมกับทีมสหวิชาชีพ 

พัฒนามาตรฐานระบบการบริการสุขภาพจิต และจิตเวชรวมกับโรงพยาบาลชุมชนและเครือขาย รพสต. พัฒนา

ระบบการสงตอผูปวยมาพบจิตแพทยในแตละอําเภอ และจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพแพทยใน รพช. เพ่ือการ

วินิจฉัย และการดําเนินงานจิตเวชสัญจรใน รพช. 
   

  Good Governance 

 (ITA) 

 การดําเนินงานเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและ            

การปฏิบัติงานตามหนาท่ี ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเมินวัดผลโดยใชเกณฑคะแนนจากแบบสํารวจ     

26 EB  โดยตองผานเกณฑการประเมินรอยละ 90  มีกลุมเปาหมาย (หนวยบริการ) ในการประเมินจํานวน  

15 แหง ผานเกณฑการประเมินท้ัง 15 แหง คิดเปนรอยละ 100  สําหรับปงบประมาณ 2564 ผลงาน           

ณ 15 มกราคม 2564  คิดเปนรอยละ 65.33 
 

  การตรวจสอบภายใน 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ      

พ.ศ. 2564 เพ่ือเปนเครื่องมือในการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสํานักงานฯ และใหหนวยบริการ

ในสังกัดปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานและ

ปลอดภัยจากขอผิดพลาดทางดานกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ โดยมีกลุมเปาหมายหนวยรับ

ตรวจในสังกัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จํานวน 69 หนวย ซ่ึงจะลงพ้ืนท่ีตรวจสอบใน ชวงเดือน    

ก.พ.-มี.ค.64 
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 การเงินการคลังสุขภาพ 

 การดําเนินงานการเงินการคลัง ณ เดือนธันวาคม 2563 พบวา หนวยบริการในจังหวัดสตูลมี

สถานการณทางการเงินการคลังสุขภาพดีข้ึน โดยมีภาวะวิกฤตทางการเงิน คือ หนวยบริการท่ีมีภาวะวิกฤตทาง

การเงินปกติ จํานวน 6 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาล

ทาแพ โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุงหวา และหนวยบริการท่ีมีภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 1 จํานวน 

1 แหง คือ โรงพยาบาลมะนัง 
 

 Performance Agreement (PA) .  

  ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขมแข็ง 

 รพ.สต.ติดดาว 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2564  มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว       

และศูนยสุขภาพชุมชนท่ีหมดอายุการรับรองตองประเมินซํ้า จํานวน 19 แหง ศสม. 3 แหง รวม 22 แหง     

ท้ังนี้  ไดดําเนินการประชุมชี้แจงนโยบาย กําหนดทิศทางการดําเนินงานรพ.สต.ติดดาว ป 2564   จัดสงคูมือ       

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  ป 2564  ใหกับ รพ.สต.ทุกแหง  แจงแนวทางการขับเคลื่อน     

และจัดทําเอกสารเกณฑการพัฒนาฯ ใหรพ.สต. ประเมินตนเองและ บันทึกขอมูลในระบบขอมูลทรัพยากร

สุขภาพหนวยบริการปฐมภูมิใหเปนปจจุบัน  พัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับจังหวัด/อําเภอ ตรวจเยี่ยม

ประเมิน  และรับรองผล รพ.สต.ท่ีหมดอายุการรับรอง  รพ.สต.ติดดาว ตองประเมินซํ้า จํานวน 19 แหง     

ศสม. 3 แหง รวม 22 แหง พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ใหมีคุณภาพตามเกณฑ  
 

 ตําบลจัดการสุขภาพชีวิต 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โดยงานสุขภาพภาคประชาชน   

กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ไดมีการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิตเม่ือ

วันท่ี 8 ธันวาคม 2563 ใหกับทุกอําเภอในจังหวัดสตูล เพ่ือใหผูรับผิดชอบงานทราบเปาหมายในการดําเนินงาน

ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต และกําหนดประเด็นการขับเคลื่อนระดับตําบลใหเชื่อมโยงกับประเด็น พชอ.ของแต

อําเภอ ซ่ึงเปาหมายการดําเนินงานจังหวัดสตูลมีจํานวน 36 ตําบล  และมีตําบลตนแบบ ป 2564      จํานวน 

15 ตําบล    มีผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง ไดแก การดําเนินงานการจัดการขยะ ของตําบล

ทุงหวา    และการปฏิบัติงานของอสม.ในการตั้งดานคัดกรอง ของดานระหวางจังหวัด (ดานคีรีวง,ดานทุงนุย            

และดานวังประจัน) 
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 สมุนไพร กัญชา กัญชง 

 จังหวัดสตูล มีการจัดบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ในโรงพยาบาล       จํานวน 

7  แหง และใน รพ.สต. จํานวน 54 แหง  ศสช. 3 แหง ตั้งเปาหมายการใหบริการผูปวยนอก ดวยศาสตร

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีไดมาตรฐานไวท่ี รอยละ 20.5 และปริมาณการใชยาสมุนไพร

เทียบกับจํานวนการสั่งจายยาท้ังหมด รอยละ 15  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวมระดับจังหวัดผาน

เกณฑรอยละ 22.05  แตเม่ือพิจารณารายอําเภอพบวาไมผานเกณฑ 2 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสตูลและอําเภอ

ทาแพ  ปจจัยท่ีจังหวัดสตูลสามารถดําเนินงานไดสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว เกิดจากการขับเคลื่อนนโยบาย

ผานทางคณะทํางานพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกระดับจังหวัด รวมท้ังมีการ

ติดตามอยางสมํ่าเสมอ โดยผูบริหารระดับสูงของจังหวัด และการบริหารจัดการงบ CF ใหโรงพยาบาลละงู  

ผลิตยาสมุนไพรใหทุกโรงพยาบาล 
  

 สุขภาพดีวิถีใหม New Normal  

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในปจจุบัน เนนการสื่อสาร เพ่ือสรางความรอบรูดานสุขภาพ 

(Health literacy) ของประชาชน, ความเสี่ยงเก่ียวกับการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุภาพ และการสื่อสาร

เพ่ือการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ พรอมเผยแพรประชาสัมพันธเรื่องการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

การปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด) เนนสรางความรอบรูดาน

สุขภาพ 66 ประเด็น (66 Key massage) โดยเฉพาะเรื่องการสงเสริมสุขภาพ การรับประทานอาหารท่ีมี

ประโยชน หลายหลาย ครบ 5 หมู การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ ลดการบริโภคยาสูบ และเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล  สวนการสื่อสารใหคําแนะนําการปองกันโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสูการใชชีวิต วิถี

ใหม ( New Normal )  เพ่ือใหประชาชนมีความรู มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี สรางวัคซีนชุมชน ชวยกันดูแลกันเอง

ในชุมชน สามารถปองกันโรคและลดผลกระทบจากภัยสุขภาพ สงผลใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีตอไป 
 

 การเฝาระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

  จังหวัดสตูล ไดดําเนินการเฝาระวังในกลุมเสี่ยง ท้ังกลุมแรงงานตางดาว กลุมผูปวยคลินิกทางเดิน

หายใจ และผูปวยปอดอักเสบ กลุมผู ท่ีเดินทางกลับมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง ท้ังในประเทศและตางประเทศ  

กลุมผูสัมผัสผูปวยยืนยัน โดยไดเก็บตัวอยางตรวจหาเชื้อแลว จํานวนท้ังสิ้น 1,533 ราย ซ่ึงพบผูติดเชื้อ 3 ราย 

และรอผลการตรวจอีก 10 ราย มีการติดตามโดย 3 Link  New normal  จัดเก็บอยูในระบบฐานขอมูลของ

จังหวัด โดยมีระบบ server ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดแก  

 1. LINK http://bit.ly/2PqPXVq   Link บันทึกฐานขอมูล บุคคลท่ีไปในสถานท่ีท่ีเสี่ยงสัมผัส

ใกลชิดกับกลุมบุคคลท่ีคาดวาจะมีเชื้อ หรือเดินทางมาจากตางจังหวัด ตางประเทศ เปน LINK แรกของการเฝา

ระวังในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล   

  

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                     

บทสรุปผูบริหาร   
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 2. LINK https://data.stno.moph.go.th/covid19/checkup_symtom แบบสํารวจสุขภาพ

รายวัน ดวยความหวงใยจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เปน LINK สําหรับการบันทึกขอมูลอาการ

ไขหวัด       เริ่มใชงานในเดือนกุมภาพันธ 2563 ในกลุมท่ีประชาชนท่ัวไป 

 3. LINK  https://data.stno.moph.go.th/nsk_report   LINK สําหรับใสเลขบัตรประจําตัว

ประชาชน เพ่ือตรวจสอบวาเปนบุคคลท่ีอยูในชวง ตองแยกกักกันตัว 14 วันหรือไม และสามารถตรวจสอบ   

ทีมหมอประจําครอบครัวประจําตัว ไวสําหรับขอคําปรึกษาสุขภาพได 
 

  การเบิกจายงบประมาณ 

  - ผลการเบิกจายเงินงบประมาณงบดําเนินงาน ท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2564        ณ 

วันท่ี 28 มกราคม 2564 มีการเบิกจายรวมกอหนี้ผูกพันท้ังสิ้น 14,926,512.97 บาท คิดเปนรอยละ 65.34  

(ไมรวมผูกพัน) ซ่ึงเกินจากเปาหมายผลการดําเนินงานตามมาตรการการคลังดานการใชจายภาครัฐ ท่ีกําหนด

เปาหมายไวในไตรมาสท่ี 2 รอยละ 57 

  - ผลการดําเนินงานงบลงทุน งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสตูลไดรับ

จัดสรรสนับสนุนงบประมาณสิ่งกอสรางและรายการครุภัณฑ ท้ังสิ้น 30,794,300 บาท มีการเบิกจายไมรวมงบ

ผูกพัน ท้ังสิ้น 412,800.00 บาท คิดเปนรอยละ 1.34 และรวมผูกพัน เปนเงิน 12,574,800.00 บาท คิดเปน

รอยละ 42.18 

------------------------------------------------------------------- 
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                                             ขอมูลท่ัวไป                                        . 
 

  ประวัติจังหวัดสตูล  . 
 

 ประวัติความเปนมาของจังหวัดสตูล ในสมัยกอนกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไมปรากฏ

หลักฐานกลาวไว ณ ท่ีใด สันนิษฐานวาในสมัยนั้น ไมมีเมืองสตูล คงมีแตหมูบานเล็ก ๆ กระจัดกระจายอยูตาม    

ท่ีราบชายฝงทะเล  

 ในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร“สตูล”เปนเพียงตําบลหนึ่งอยูในเขตเมืองไทรบุรี ฉะนั้นประวัติความเปนมา

ของจังหวัดสตูลจึงเก่ียวของกับเรื่องราวของเมืองไทรบุรี ดังปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลท่ี 2 วา "ตามเนื้อความท่ีปรากฏดังกลาวมาแลว ทําใหเห็นวาในเวลานั้นพวกเมืองไทรเห็นจะแตกแยกกัน

เปนสองพวก คือ พวกเจาพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่งและพวกพระยาอภัยนุราชคงจะนบนอมฝากตัวกับเมือง

นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเม่ือพระยาอภัยนุราชไดมาเปนผูวาราชการเมืองสตูล ซ่ึงเขตแดนติดตอกับเมือง

นครศรีธรรมราช พวกเมืองสตูลคงจะมาฟงบังคับบัญชาสนิทสนมขางเมืองนครศรีธรรมราชมากกวาเมืองไทร     

แตพระยาอภัยนุราชวาราชการเมืองสตูลไดเพียง 2 ปก็ถึงแกอนิจกรรม ผูใดจะไดวาราชการเมืองสตูล ตอมาในชั้น

นั้นหาพบจดหมายเหตุไม แตพิเคราะหความตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายหลัง เขาใจวาเชื้อพระวงศของพระอภัยนุ

ราช (ปศนู) คงจะไดวาราชการเมืองสตูลและฟงบังคับบัญชาสนิทสนมกับเมืองนครศรีธรรมราชอยางครั้งพระยา

อภัยนุราชหรือยิ่งกวานั้น "  

 เรื่องเก่ียวกับเมืองสตูล ยังปรากฏในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลา แตขอความท่ีปรากฏบางตอน

เก่ียวกับชื่อผูวาราชการเมืองสตูล ไมตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 3 ประวัติเก่ียวกับ   

เมืองสตูลในการจัดรูปแบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลวา ในป พ.ศ. 2440 ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหรักษาเมืองไทรบุรี เมืองปลิส และเมืองสตูลเปนมณฑลเทศาภิบาล เรียกวา "มณฑลไทรบุรี"      

โปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาไทรบุรีรามภักดี เจาพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิต) เปนขาราชการเทศาภิบาลมณฑล   

ไทรบุรี เมืองสตูลไดแยกจากเมืองไทรบุรีอยางเด็ดขาดตามหนังสือสัญญาไทยกับอังกฤษ เรื่องปกปนเขตแดน

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

หนังสือสัญญานี้ยังผลใหไทรบุรีและปลิสตกเปนของอังกฤษ สวนสตูลคงเปนของไทยสืบมาจนถึงปจจุบัน    เม่ือปก

ปนเขตแดนเสร็จแลว ไดมีพระราชโองการโปรดใหเมืองสตูลเปนเมืองจัตวารวมอยูในมณฑลภูเก็ต      เม่ือวันท่ี 6 

สิงหาคม ร.ศ.128 (พ.ศ. 2453) ใน ปพุทธศักราช 2475 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบ

ประชาธิปไตย เมืองสตูลก็มีฐานะยกเปนจังหวัดหนึ่งอยูในราชอาณาจักรไทยสืบตอมาจนถึงกระท่ัง    ทุกวันนี้ 
 คําวา "สตูล"  มาจากคําภาษามาลายูวา "สโตย" แปลวากระทอน อันเปนผลไมชนิดหนึ่งท่ีข้ึนอยู    

ชุกชุมในทองท่ีเมืองนี้ซ่ึงตอมาไดรับการต้ังสมญานามเปนภาษามาลายูวา "นครสโตยมําบังสการา (Negeri 

Setoi Mumbang Segara) " หรือแปลเปนภาษาไทยวา สตูล เมืองแหงพระสมุทรเทวา  



 

สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข                                                   เขตสุขภาพท่ี 12  

ขอมูลท่ัวไป 
  

 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

 

  คําขวัญจังหวัด    : “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”  
 

 

 

 ตราประจําจังหวัด  
 รูปพระสมุทรเทวาสถิตอยูบนแทนหินกลางทะเล

เบื้องหลังมีรัศมีพระอาทิตยอัสดง พระสมุทรเทวา คือ เทวดา 

ผูปกปองรักษามหาสมุทร  บัลลังคหิน คือ วิมานทองเทวดา

พระอาทิตยอัสดง คือ ฝงทะเลตะวันตก หรือมหาสมุทรอินเดีย 

 

 

 

 ตนไมประจําจังหวัด  
 

หมากพลูตั๊กแตน 

 

 

 

 ดอกไมประจําจังหวัด  
 

ดอกกาหลง 
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  ที่ตั้งและอาณาเขต   . 
 

 จังหวัดสตูล เปนจังหวัดสุดเขตแดนใตของประเทศไทยทางชายฝงทะเลอันดามัน ซ่ึงเปนชายฝงทะเล

ทางดานตะวันตก อยูหางจากกรุงเทพมหานคร โดยเสนทางรถยนต 973 กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีประมาณ 

2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือเทากับ 1,754,701 ไร พ้ืนท่ีสวนท่ีเปนเกาะประมาณ 105 เกาะ มีชายฝงทะเล

ยาว 144.80 กิโลเมตร  
 

 ทิศเหนือ ติดอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  และ อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง และ 

  อําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

 ทิศใต ติดรัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย   

 ทิศตะวันออก ติดอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย   

 ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
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  สภาพทางเศรษฐกิจ  .  
 

 รายไดประชากรโดยท่ัวไปของจังหวัดสตูล ข้ึนอยูกับผลผลิตทางการเกษตรและการคา อาชีพหลัก 
คือ การทําสวนยางพารา  ปาลมน้ํามัน การทํานา และการทําสวนผลไม ฯลฯ จากตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวม
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป 2561 ประชากรมีรายไดเฉลี่ย  ตอ

คน/ป เทากับ 124,400 บาท เปนลําดับท่ี 47 ของกลุมจังหวัดฝงอันดามัน  
 

 โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ข้ึนอยูกับสาขาเกษตรกรรม  โดยมีสัดสวนรอยละ 26.5  สาขาการ
ผลิตท่ีมีความสําคัญรองลงมาไดแก การประมงรอยละ 16.0 การขนสงรอยละ 12.5  การขายสง ขายปลีกรอย
ละ 11.5   และอ่ืน ๆรอยละ 33.5   ตามลําดับ 
  
 

  ลักษณะภูมิประเทศ . 
 

 จังหวัดสตูล มีลักษณะภูมิศาสตรเปนภูเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออก คอยลาดเอียงลง สูทะเล

ทางตะวันตกของจังหวัด เปนแหลงชุมชนโบราณ ปรากฏหลักฐานชัดเจนท้ังหลักฐานดานโบราณคดี และ

หลักฐานท่ีแสดงถึงการสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมมาแตยุคกอน การคนพบหลักฐานทางดาน

ธรณีวิทยาในจังหวัดสตูล อาทิ เชน  ชั้นหินในมหายุคพาลีโอโซอิก (Paieozoic Era)   ท่ีถือวาเกาแกท่ีสุด         

ในประเทศไทยตั้งแตยุคแคมเบรียน (Cambrain Period) นั่นคือ “กลุมหินตะรุเตา ( Tarutao Group)”  เปน

ตนมา รวมถึงการคนพบซากดึกดาบรรพโบราณ (Fossil) ตางๆ อาทิ เชนซากดึกดําบรรพของแมงดาทะเล

โบราณ (Trilobite) และหอยโบราณ หินสาหรายทะเลสีแดง (Stromatolite) ซากปลาหมึกทะเลโบราณ    

ซากแกรปโตไลต ซากเทนทาคิวไลต ซากไครนอยดหรือพลับพลึงทะเล และซากปะการังโบราณเหลานี้นับเปน

หลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีสามารถบงชี้ไดวา จังหวัดสตูลนี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแตอดีตหรือ   กวา 500 ลานปกอน 

นอกจากนี้การคนพบซากดึกดําบรรพ ขากรรไกรและแผนฟนกรามลางของชางโบราณสกุลสเตโกดอน แผนฟน

กรามของชางโบราณเอลิฟาส กรามแรดโบราณ เขากวาง บริเวณถํ้าเลสเตโกดอน (หรือถํ้าวังกลวย)   บงบอก

อายุประมาณ 0.01-1.8 ลานปกอน เปนตน การคนพบหลักฐานสําคัญเหลานี้ ถือไดวา จังหวัดสตูลเปนพ้ืนท่ีท่ีมี

ความสําคัญและมีความโดดเดนท้ังทางดานธรณีวิทยา ดานซากดึกดําบรรพ และดานแหลงเรียนรู และจังหวัด

สตูลไดประกาศการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับจังหวัดข้ึน เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ 2557 แลว ในชื่ออุทยาน

ธรณีสตูล (Satun Geopark) ซ่ึงมีพ้ืนท่ีครอบคลุมท้ังหมด 4 อําเภอ ไดแก อําเภอทุงหวา อําเภอมะนัง อําเภอ

ละงู อําเภอเมือง (เฉพาะเขตอุทยานตะรุเตา) และมีแหลงท้ังหมด 72 แหลง ซ่ึงประกอบดวย แหลงธรณี     

ซากดึกดําบรรพ แหลงธรรมชาติ แหลงโบราณคดี และวิธีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน อาคารเกา ฯลฯ 

สามารถเปนแหลงทองเท่ียว แหลงเรียนรู แหลงศึกษาวิจัย 
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 สถานที่ทองเที่ยว   .  
 

 อําเภอเมือง   พิพิธภัณฑสถานแหงชาติคฤหาสนกูเด็น  อุทยานแหงชาติตะรุเตา ถํ้าลอดปูยู            

  สันหลังมังกรขาว สันหลังมังกรแดง  เกาะกลาง  เกาะไข  เกาะหินงาม เกาะ 
  อาดัง-ราวี  เกาะหลีเปะ ซ่ึงมีปะการังใตทะเลท่ีสวยงาม 
 อําเภอควนโดน   อุทยานแหงชาติทะเลบัน น้ําตกยาโรย น้ําตกโตนปลิว น้ําตกจิ้งหรีด  

  ถํ้าโตนดิน 
 อําเภอละงู      อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา น้ําตกวังสายทอง ถํ้าเจ็ดคด บานบอเจ็ดลูก 
   หาดปากบารา   เกาะบุโหลน 

 อําเภอทุงหวา    น้ําตกธารปลิว    หาดราไว  ถํ้าเลสเตโกดอน   ถํ้าวังกลาง 
 อําเภอควนกาหลง น้ําตกปาหนัน   น้ําตกธาราสวรรค   บอน้ํารอนบานโตน 
 อําเภอมะนัง    ถํ้าภูผาเพชร   ถํ้าธารลอด 

 ชวงท่ีเหมาะแกการเดินทางไปอุทยานแหงชาติตะรุเตา เดือน ธันวาคม-เมษายน จังหวัดสตูลได
กอสรางถนนบนเกาะจากทาเรือตะโละวาวสูอาวพันเตมะละกา นักทองเท่ียวสามารถเดินทางมายังเกาะ     
ตามเสนทางใหมไดตลอดท้ังป โดยมาลงเรือท่ีทาเรือตํามะลัง  และทาเรือปากบารา   
 

  การนับถือศาสนา   . 
 

 
  

  

 นับถือศาสนาพุทธ            รอยละ   23.02   

 นับถือศาสนาอิสลาม   รอยละ   76.77      
 นับถือศาสนาอ่ืน ๆ          รอยละ    0.21 
 

  ศาสนสถาน   . 
 
 

 วัด      41 แหง 
  สํานักสงฆ         33 แหง 

        มัสยิด       232 แหง 
     โบสถคริสต        3 แหง 
     ศาลเจา 3 แหง 
 

  ท่ีมา :  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตลู   (ขอมูล ณ มิ.ย.63) 
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 การปกครอง   .  
 

  จังหวัดสตูลแบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ 36 ตําบล 280 หมูบาน 1 องคการบริหาร       

สวนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง  6 เทศบาลตําบล  และ 34  องคการบริหารสวนตําบล 

ตารางท่ี 1    เขตการปกครอง จังหวัดสตูล ป  2563 
 

อําเภอ ตําบล หมูบาน 
อบต. 

เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล 
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

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

ควนโดน 4 31 4 - -      1  (ต.ควนโดน) 

ควนกาหลง 3 32 3 - -                    - 

ทาแพ 4 31 4 - -                    - 

ละงู 6 61 6 - -      1   (ต.กําแพง) 

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

มะนัง 2 19 2 - -            - 

รวม 36  280  33 1 1                  6 

ท่ีมา :   สํานักงานปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด  (ขอมูล ณ  มิถุนายน  2563) 
 

 ในเขตเทศบาลเมือง  มีท้ังหมด 17 ชุมชน  คือ   ชุมชนหัวทาง  ชุมชนทุงเฉลิมสุขตะวันออก     

ชุมชนทุงเฉลิมสุขตะวันตก  ชุมชนวัดชนาธิปเฉลิม ชุมชนศาลากันตง ชุมชนคลองเส็นเต็น ชุมชนโคกพยอม       

ชุมชนทาไมไผ  ชุมชนมาขาว  ชุมชนซอยปลาเค็ม  ชุมชนหลังโรงพัก  ชุมชนปานชูรําลึก   ชุมชนสันตยาราม    

ชุมชนเทศบาล 4   ชุมชนสี่แยกคอกเปด   ชุมชนทานายเนาว    และชุมชนหลังหองสมุด 
 

ตารางท่ี  2   จํานวนประชากรกลางป  พ.ศ.2563 (ณ 30 มิ.ย.63)     

อําเภอ 
จากทะเบียนราษฎร 

รวม หลังคาเรือน 
ชาย หญิง 

เมือง 45,930 46,333 92,263 29,208 
ควนโดน 13,391 13,607 26,998 7,843 
ควนกาหลง 17,751 17,557 35,308 11,856 
ทาแพ 14,768 15,007 29,775 8,654 
ละงู 36,344 36,937 73,281 22,648 
ทุงหวา 12,186 12,163 24,349 7,831 
มะนัง 9,443 9,029 18,472 6,188 

เทศบาลเมืองสตูล 11,412 12,204 23,616 9,989 

รวม 161,225 162,837 324,062   105,225 
ท่ีมา : สํานักงานบริหารการทะเบียนภาค 9 สาขา จ.สตลู      
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ตารางท่ี 3   จํานวนประชากร จําแนกตามกลุมอายุ   (ณ 30 มิ.ย.63)    

กลุมอายุ 

(ป) 

ชาย หญิง รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

0 – 4 11,995 3.72 11,159 3.46 23,154 7.17 

5 – 9 13,482 4.18 12,682 3.93 26,164 8.11 

10 – 14 12,871 3.99 12,260 3.80 25,131 7.79 

15 – 19 12,368 3.83 11,779 3.65 24,147 7.48 

20 – 24 12,236 3.79 11,749 3.64 23,985 7.43 

25 – 29 12,716 3.94 12,557 3.89 25,273 7.83 

30 – 34 12,869 3.99 12,520 3.88 25,389 7.87 

35 – 39 12,581 3.90 12,235 3.79 24,816 7.69 

40 – 44 11,656 3.61 11,856 3.67 23,512 7.28 

45 – 49 11,018 3.41 11,695 3.62 22,713 7.04 

50 – 54 9,868 3.06 10,701 3.32 20,569 6.37 

55 – 59 8,336 2.58 9,195 2.85 17,531 5.43 

60 – 64 6,039 1.87 6,757 2.09 12,796 3.96 

65 – 69 4,689 1.45 5,413 1.68 10,102 3.13 

70 – 74 2,893 0.90 3,223 1.00 6,116 1.89 

75 + 4,788 1.48 6,570 2.04 11,358 3.52 

รวม 161,225 49.75 162,837 50.25 324,062 100.00 
 

ท่ีมา :  สํานักงานบริหารการทะเบียนภาค 9 สาขา จ.สตลู      
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แผนภูมิท่ี  1   ปรามิดประชากร  จําแนกตามกลุมอายุและเพศ จังหวัดสตูล  (ณ 30 มิ.ย.63)  
  

 

 

 

 

 
 
 

 โครงสรางประชากรตามกลุมอายุและเพศ พบวา เพศชาย และเพศหญิง มีสัดสวนใกลเคียงกัน โดย

เพศชายนอยกวาเพศหญิงเล็กนอย โดยมีเพศชาย รอยละ 49.75 และ เพศหญิง รอยละ 50.25  เม่ือเทียบ

โครงสรางประชากรวัยเด็ก อายุต่ํากวา 15 ป มีแนวโนมลดลง โดยในป 2563 มีประชากรวัยเด็ก รอยละ 22.80 

ในขณะท่ีประชากรสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน โดยมีประชากรอายุมากกวา 60 ป รอยละ 12.76  จาก

โครงสรางประชากรจังหวัดสตูล มีอัตราพ่ึงพิงรวม รอยละ 35.56 
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ขอมูลท่ัวไป 
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 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

ทรัพยากรสาธารณสุข 

 

  ทรัพยากรสาธารณสุข   . 
 

 จังหวัดสตูลมีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ  คือ โรงพยาบาลท่ัวไป  โรงพยาบาลชุมชน  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  และศูนยสุขภาพชุมชน  จังหวัดสตูลไมมีโรงพยาบาลเอกชน แตมีสถาน
บริการท่ีใหบริการในคลินิกเวชกรรม   ทันตกรรม  และรานขายยา 

 

ตารางท่ี  4   จํานวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จําแนกรายอําเภอ  ป 2563 

อําเภอ 
รพท./ 
เตียง 

รพช./ 
เตียง 

อัตราสวน รพ.สต. 
ศูนยสุขภาพชุมชน นคม. 

เตียง : ประชากร ขนาดใหญ ทั่วไป 

เมือง 1/203 -     1 : 570 
2 

(รพ.สต.คลองขุด, รพ.สต.ฉลุง) 
16 

2 
(ศสม.พิมาน, ศรีพิมาน) 

- 

ควนโดน - 1/31     1 : 871 
1 

(รพ.สต.ควนโดน) 
3 - - 

ควนกาหลง - 1/33     1 : 1,170 - 7 - 1 

ทาแพ - 1/33     1 : 902 - 5 
1 

(ศสช.ตําบลทาแพ) 
- 

ละงู - 1/83     1 : 883 
1 

(รพ.สต.ปากน้ํา) 
9 

1 
(ศสช.ตําบลกําแพง) 

- 

ทุงหวา - 1/36     1 : 676 - 7 - - 

มะนัง - 1/34     1 : 543 - 4 - - 

รวม 1/203 6/250 1 : 715 4 51 4 1 
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 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

ทรัพยากรสาธารณสุข 
  รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2564 

ทรัพ
ยากรสาธารณ

สุข 

 

ตารางท่ี  5  จํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ป 2563  
แ 

อําเภอ เวชกรรม ทันตกรรม 
การพยาบาล
และผดุงครรภ 

แพทยแผนไทย แพทยแผนไทย
ประยุกต 

การประกอบโรค
ศิลปะ 

เทคนิคการแพทย 
ผลิตภัณฑ
สมุนไพร 

รานขายยา 
รวม 

เมือง 23 6 3 2 1 0 2 5 32 74 

ควนโดน 0 1 2 0 0 0 0 0 5 8 

ควนกาหลง 1 2 2 0 0 0 0 1 7 13 

ทาแพ 0 0 5 0 0 1 0 0 4 10 

ละงู 7 5 6 1 0 0 1 3 11 34 

ทุงหวา 1 0 6 0 0 0 0 0 3 10 

มะนัง 0 0 3 0 0 0 0 0 2 5 

รวม 32 14 27 3 1 1 3 9 64 154 
 

ท่ีมา :  กลุมงานคุมครองผูบรโิภค สสจ.สตลูตารางท่ี  6  จํานวนบุคลากรสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสตูล  ป 2564  (ขอมูล ณ ม.ค.64)  
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 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

ทรัพยากรสาธารณสุข 

 

 

ตารางท่ี  6  จํานวนบุคลากรสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสตูล ป 2563  
 

 
อําเภอ ประชากร 

แพทย อัตรา: 

ประชากร 

ทันตแพทย อัตรา: 

ประชากร 

เภสัชกร อัตรา: 

ประชากร 

พยาบาลวิชาชีพ อัตรา: 

ประชากร 

จพ.ทันต

สาธารณสุข 
อัตรา : 

ประชากร 

นวก.สาธารณสุข/

จพ.สธ. 
อัตรา: 

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

 เมือง 115,877  57 72 51 2,272 13 16 11 10,534 29 36 22 5,267 298 379 322 360 20 22 3 38,626 125 166 74 1,566 

ควนโดน  26,998  8 9 4 6,750 4 4 3 8,999 4 6 5 5,400 46 57 75 360 5 5 2 13,499 27 34 24 1,125 

ควนกาหลง  35,308  8 9 4 8,827 3 3 4 8,827 4 5 5 7,062 50 65 73 484 9 9 5 7,062 36 51 28 1,261 

ทาแพ  29,775  6 7 4 7,444 3 3 4 7,444 4 5 5 5,955 38 48 67 444 6 6 1 29,775 30 39 25 1,191 

ละงู  73,281  14 18 14 5,234 5 6 7 10,469 10 13 10 7,328 83 106 114 643 11 11 5 14,656 45 65 52 1,409 

ทุงหวา  24,351  7 9 4 6,088 3 3 4 6,088 4 5 4 6,088 50 61 66 369 5 5 4 6,088 36 43 22 1,107 

มะนัง  18,472  3 3 3 6,157 2 3 2 9,236 2 3 2 9,236 33 42 40 462 6 6 1 18,472 27 36 25 739 

รวม 324,062 103 127 84 4,193 33 38 35 9,259 57 73 53 6,114 598 758 757 428 62 64 21 15,432 326 434 250 1,296 
 

 

ท่ีมา :  ขอมูลจากกลุมงานทรัพยากรบุคคล    (ขอมูล ณ มิ.ย.63)  

หมายเหตุ : ขอมูลบุคลกรสาธารณสุขท้ังจังหวัด ไดแก  

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

     2. ไมรวมลาศึกษาตอ 

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

  

 
รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2564 

ทรัพ
ยากรสาธารณ

สุข 
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รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ
 2564 

สถิติชีพ
และสถานะสุขภาพ

  
 

  สถิติชีพและสถานะสุขภาพ  .   . 
 

ตารางท่ี  7    ขอมูลสถิติชีพ  พ.ศ.2558-2563 

ป พ.ศ. ประชากร 

จํานวน อัตรา 

เกิด ตาย 
ทารก 

ตาย 

มารดา 

ตาย 

เกิด 

ไรชีพ 

เกิด 

(ตอพัน) 

ตาย 

(ตอพัน) 

เพ่ิมตามธรรมชาต ิ

(ตอรอย) 

ทารกตาย 

(ตอพันเกิดมีชีพ) 

มารดาตาย 

(ตอแสนเกิดมีชีพ) 

เกิดไรชีพ 

(ตอพันเกิดมีชีพ) 

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

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

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

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

2562 323,582 3,714 1,716 21 1 12 11.48 5.30 0.62 5.65 26.93 3.23 

2563 324,062 3,151 1,429 17 3 4 9.72 4.41 0.49 5.40 84.87 1.12 

ท่ีมา :      - รายงานเกิดจากสูติบัตร ตายจาก มรณบัตร จากทะเบียนราษฎร  กระทรวงมหาดไทย (ขอมูล ณ 30 พย.63) 

 - รายงานการตายของมารดาและเกิดไรชีพ (ก.-2) งานสงเสริมฯ 

 - ประชากร จากสํานักบริหารการทะเบียน จ.สตูล   (ณ 30 มิ.ย.63) 
 

 สถิติชีพท่ีเปนตัวบงชี้สถานะดานสุขภาพท่ีสําคัญ ในชวงป 2558 – 2563 โดยจังหวัดสตูล อัตราเกิด   มีแนวโนมอัตราเกิดลดลงอยางเห็นไดชัด โดยใน ป 2558 

อัตรา 14.45 ลดลงมาเปน 9.72 ตอพันประชากร ในป 2563 ในขณะท่ีอัตราตายมีแนวโนมลดลงเล็กนอย สงผลใหอัตราเพ่ิมตามธรรมชาติอยูในระดับต่ํา  ป 2563 อัตราเพ่ิม 

รอยละ 0.49  

 อัตราทารกตาย  มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเล็กนอย ในป 2562 อัตราเทากับ 5.65  ตอพันการเกิดมีชีพ    ลดลงเปน 5.40 ตอพันการเกิดมีชีพ ในป 2563 

มารดาตายจากการตั้งครรภและการคลอด เปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ โดยตั้งแต ป 2559 พบมารดาตายทุกป  ในป 2563 มีอัตรามารดาตาย 84.87 ตอแสน

การเกิดมีชีพ ซ่ึงสูงกวาเกณฑเฉลี่ยของประเทศ (ไมเกิน 17 ตอแสนการเกิดมีชีพ) 
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อัตราเกิดไรชีพ  ป 2563 เทากับ 1.12 ตอพันการเกิดมีชีพ ลดลงจากปท่ีแลว   
 

 

 

 

ตารางท่ี 8  สาเหตุการตาย 5 อันดับแรก  พ.ศ.2561 – 2563 

อันดับ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

สาเหตุการตาย รวม 
อัตราตอพัน 
ประชากร 

สาเหตุการตาย รวม 
อัตราตอพัน 
ประชากร 

สาเหตุการตาย รวม 
อัตราตอพัน 
ประชากร 

1. มะเร็ง (รวมทุกชนิด)   159 0.49 มะเร็ง (รวมทุกชนิด)   177 0.55 มะเร็ง (รวมทุกชนิด)   155 0.48 
2. หลอดเลือดสมอง 122 0.38 หลอดเลือดสมอง 117 0.36 หลอดเลือดสมอง 109 0.34 
3. โรคหวัใจ 110 0.34 โรคหวัใจ 95 0.29 โรคหวัใจ 77 0.24 
4. เบาหวาน 82 0.25 เบาหวาน 78 0.24 โรคปอดบวม 70 0.22 
5. ความดันโลหิตสูง 67 0.21 ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 0.21 เบาหวาน 62 0.19 

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

                - ประชากรกลางป 2561 – 2563  จากสํานักบริหารการทะเบียน ภาค 9 จ.สตลู กรมการปกครอง 
 

 สาเหตุการเสียชีวิตจังหวัดสตูล พ.ศ. 2561-2563 พบวา สาเหตุการตาย อันดับ 1 ของจังหวัดสตูล ไดแก โรคมะเร็ง (รวมทุกชนิด)  คิดเปนอัตราตอพัน

ประชากรดังนี้ 0.49 , 0.55 และ 0.48 ตามลําดับ  สาเหตุการตายอันดับ 2 ไดแก โรคหลอดเลือดสมอง คิดเปนอัตราตอพันประชากรดังนี้ 0.38 , 0.36 และ 0.34 

ตามลําดับ  สาเหตุการตายอันดับ 3 ไดแก โรคหัวใจ คิดเปนอัตราตอพันประชากรดังนี้ 0.34 , 0.29 และ 0.24 ตามลําดับ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2564 

สถิติชีพ
และสถานะสุขภาพ

   

ftp://healthdata.moph.go.th/
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รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ
 2564 

สถิติชีพ
และสถานะสุขภาพ

  

ตารางท่ี  9   จํานวนและอัตราปวยของผูปวยนอก 10 อันดับแรก  พ.ศ.2561 - 2563      

อันดับ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

สาเหตุการปวย รวม 
อัตราตอแสน 
ประชากร 

สาเหตุการปวย รวม 
อัตราตอแสน 
ประชากร 

สาเหตุการปวย รวม 
อัตราตอแสน 
ประชากร 

1. โรคระบบยอยอาหารรวมโรคใน
ชองปาก 

142,370 44,532.37 โรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีสาเหตุ
นํา 

85,004 26,269.37 ความดันโลหิตสูงท่ีไมมีสาเหตุนํา 84,979  26,223.07  

2. โรคระบบหายใจ 142,333 44,520.80 โรคตดิเช้ือทางเดินหายใจสวนบน
เฉียบพลัน 

84ม073 25,981.66 การติดเช้ือของทางเดินหายใจ
สวนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ 

61,265  18,905.33  

3. โรคระบบไหลเวียนเลือด 130,756 40,899.59 โรคเน้ือเยื่อผิดปกต ิ 54,520 16,848.69 ฟนผุ 51,878  16,008.67  
4. อาการแสดงผิดปกติท่ีพบไดจาก

การตรวจทางคลีนิกและทาง
หองปฏิบัติการฯ 

95,445 29,854.55 โรคความผิดปกติอ่ืนของฟนและ
โครงสราง 

45,633 14,102.28 เน้ือเยื่อผิดปกต ิ 47,077  14,527.16  

5. โรคระบบกลามเน้ือรวมโครงราง
และเน้ือยดึเสริม 

94,493 29,556.77 โรคเบาหวาน 44,823 13,851.96 เบาหวาน 44,509  13,734.72  

6. โรคท่ีเก่ียวกับตอมไรทอ 
โภชนาการและเมตะบอลิสมึ 

92,204 28,840.79 โรคฟนผ ุ 39,439 12,188.10 ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟนและ
โครงสราง 

32,731  10,100.23  

7. โรคตดิเช้ือและปรสติ 47,284 14,790.12 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆไม
ระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน
รางกาย 

26,648 8,235.21 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ , 
ไมระบุเฉพาะและหลายบริเวณ
ในรางกาย 

26,305  8,117.27  

8. โรคระบบลืบพันธุรวมทางเดิน
ปสสาวะ 

42,205 13,201.44 โรคอ่ืน ๆของหลอดอาหาร 
กระเพาะและดูโอเดนัม 

22,188 6,856.91 พยาธิสภาพของหลังสวนอ่ืน ๆ 19,312  5,959.35  

9. โรคผิวหนังและเน้ือเยื้อใตผิวหนัง 33,941 10,616.52 โรคพยาธิสภาพของหลังสวนอ่ืนๆ 19,960 6,168.38 โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร 
กระเพาะและดูโอเดนัม 

17,990  5,551.41  

10. สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ 24,105 7,539.88 โรคอ่ืนๆ ของผิวหนังและเน้ือเยื่อ
ใตผิวหนัง 

18,918 5,846.36 โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนังและ
เน้ือเยื่อใตผิวหนัง 

17,098  5,276.15  

ท่ีมา :   จาก 43 แฟม 

 จากตาราง การจัดอันดับสาเหตุปวยจากรายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ 21 กลุมโรค  พ.ศ.2563 พบวา อัตราปวยของผูปวยนอกสูงสดุ 3 อันดับแรก คือ 

ความดันโลหิตสูงท่ีไมมีสาเหตุนํา 26,223.07   การติดเชื้อของทางเดินหายใจสวนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ 18,905.33 และ ฟนผ ุ16,008.67 ตอแสนประชากร ตามลําดับ  
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รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2564 

สถิติชีพ
และสถานะสุขภาพ

   

 

ตารางท่ี 10   จํานวนและอัตราปวยของผูปวยใน 10 อันดับแรก  พ.ศ.2561 - 2563      

อันดับ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

สาเหตุการปวย รวม 
อัตราตอแสน

ประชากร 
สาเหตุการปวย รวม 

   อัตราตอแสน 
ประชากร 

สาเหตุการปวย รวม 
อัตราตอแสน 
ประชากร 

1. ปอดบวม 2,851 891.77 ปอดบวม 2,110 652 ปอดบวม 588 181.45 
2. ภาวะแทรกซอนอืนๆของการ

ตั้งครรภและการคลอด 
1,677 524.55 ไขจากไวรัสทีนาํโดยแมลงและ

ไขเลือดออกที่เกิดจากไวรัสอ่ืนๆ 
1,958 605 การดูแลมารดาอืน ๆ ทีมีปญหา

เก่ียวกับทารกในครรภ และถุง
น้ําครํ่า และปญหาที่อาจจะเกิด
ไดในระยะคลอด 

324 99.98 

3. ไขจากไวรัสทีนาํโดยแมลงและ
ไขเลือดออกที่เกิดจากไวรัส
อ่ืนๆ 

1,658 518.61 การดูแลมารดาอืนๆทีมีปญหา
เก่ียว กับทารกในครรภและถุง
น้ําครํ่าและปญหาที่อาจจะเกิด
ไดในระยะคลอด    

1,626 502 ภาวะแทรกซอนอืน ๆของการ
ตั้งครรภ และการคลอด 

285 87.95 

4. การดูแลมารดาอืนๆทีมีปญหา
เก่ียวกับทารกในครรภและถุง
น้ําครํ่าและปญหาที่อาจจะเกิด
ไดในระยะคลอด    

1,641 513.29 ภาวะแทรกซอนอืนๆ ของการ
ตั้งครรภและการคลอด 

1,502 464 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปง
พองและปอดชนิดอุดก้ันแบบ
เร้ือรังอ่ืน 

272 83.93 

5. โรดหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปง
พองและปอดชนิดอุดก้ันแบบ
เร้ือรังอ่ืน 

1,363 426.34 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปง
พองและปอดชนิดอุดก้ันแบบ
เร้ือรังอ่ืน 

1,401 433 โรคอืน ๆ ของระบบทางเดิน
ปสสาวะ 

206 63.57 

6. หลอมลมอักเสบเฉียบพลันและ
หลอดลมเลก็อักเสบเฉียบพลัน 

1,142 357.21 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอืนๆ ไม
ระบุเฉพาะฯ 

931 288 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและ
หลอดลมเลก็อักเสบเฉียบพลัน 

193 59.56 

7. โรคอักเสบติดเชือของผิวหนัง
และเนื้อเยื้อใตผิวหนัง 

908 284.02 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและ
หลอดลมเลก็อักเสบเฉียบพลัน 

876 271 โรคอักเสบติดเชือของผิวหนัง
และนื้อเยื่อใตผิวหนัง 

183 56.47 

8. การบาดเจ็บระบุเฉพาะอืนๆไม
ระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน
รางการ 

873 273.07 โรคอักเสบติดเชือของผิวหนัง
และเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 

870 269 ตอกระจกและความผิดปกติ
ของเลนสอ่ืน ๆ 

177 54.62 

9. โรคหืด   โรคจากไวรัสอืน 856 265 โรคหืด 172 53.08 
10. โรคอืนๆของระบบทางเดิน

ปสสาวะ 
778 243.35 โรคอืนๆ ของระบบทางเดิน

ปสสาวะ 
791 244 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอืน ๆ , 

ไมระบุเฉพาะและหลายบริเวณ
ในรางกาย 

168 51.84 

ท่ีมา :   จาก 43 แฟม    (แฟม Diagnosis_ipd)  
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รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ
 2564 

CM
I 

 จากตาราง การจัดอันดับสาเหตุปวยจากรายงานผูปวยในตามกลุมสาเหตุ 75 กลุมโรค  พ.ศ.2563 พบวา อัตราปวยของผูปวยใน สูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรคปอดบวม 181.45    

การดูแลมารดาอ่ืน ๆ ท่ีมีปญหาเก่ียวกับทารกในครรภ และถุงน้ําคร่ํา และปญหาท่ีอาจจะเกิดไดในระยะคลอด  99.98  และ ภาวะแทรกซอนอ่ืน ๆของการตั้งครรภ และ

การคลอด 87.95   ตอแสนประชากร ตามลําดบั 

   

    CMI  . 

ขอมูล CMI (Case Mix Index ของผูปวยในรวมทุกสิทธิ และคา Sum Adj.RW ของแตละระดับสถานบริการตาม Service Plan ของปงบประมาณ 2561-2564 (ตค.– ธค.63) 

ตารางท่ี 11 แสดง CMI ของผูปวยในรวมทุกสิทธิ และคา Sum Adj.RW ของแตละระดับสถานบริการตาม Service Plan ของปงบประมาณ 2561-2564 

โรงพยาบาล 

จํานวนผูปวยใน Sum Adj.Rw CMI 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
ป 2564 

(ตค.-ธค.63) 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ป 2564 

(ตค.-ธค.63) 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ป 2563 

(ตค.-ธค.63) 

รพท.สตูล         (S) 21,069 20,996 19,150 3,655 21,311.50 21,980.10 22,481.40 4,521.47 1.06 1.05 1.17 1.24 

รพช.ควนโดน   (F2) 2,188 1,901 1,607 498 1,158.52 1,031.46 961.51 302.50 0.53 0.54 0.60 0.61 

รพช.ควนกาหลง(F2) 3,056 2,658 2,243 423 1,610.23 1,421.01 1,209.04 225.51 0.53 0.53 0.54 0.53 

รพช.ทาแพ      (F2) 3,160 2,584 2,016 370 1,662.88 1,426.25 1,061.78 213.44 0.53 0.55 0.53 0.58 

รพช.ละง ู       (F1) 7,521 6,431 5,115 1,106 4,565.85 4,021.62 3,364.62 779.00 0.61 0.63 0.66 0.70 

รพช.ทุงหวา     (F2) 2,752 2,667 2,290 487 1,351.32 1,409.36 1,162.37 259.97 0.49 0.53 0.51 0.53 

รพช.มะนัง      (F3) 2,781 3,246 2,418 357 1,420.97 1,724.16 1,322.79 195.42 0.51 0.53 0.55 0.55 

หมายเหตุ   โรงพยาบาลสตูล (ระดับ S) คา CMI เกณฑอางอิง 1.2 

     โรงพยาบาลละงู (ระดับ F1) คา CMI เกณฑอางอิง 0.6 

              โรงพยาบาลควนโดน, ควนกาหลง, ทาแพ, ทุงหวา (ระดับ F2) คา CMI เกณฑอางอิง 0.6  

     โรงพยาบาลมะนัง (ระดับ F3) คา CMI เกณฑอางอิง 0.6 



  

 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

โรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 
 

สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข                                                         เขตสุขภาพท่ี 12  

 

  

 
รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2564 

CM
I 

 

ตารางท่ี 12 อัตราครองเตียง ผูปวยใน รวมทุกสทิธิ ปงบ 2561 ถึง 2564 (ต.ค.-ธ.ค.63) 

โรงพยาบาล 
จํานวน

เตียง 

จํานวนผูปวยใน รวมวันนอนผูปวยใน อัตราครองเตียง 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
ป 2564 

(ตค.-ธค.63) 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ป 2564 

(ตค.-ธค.63) 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ป 2563 

(ตค.-ธค.

63) 

รพท.สตูล         (S) 203 21,069 20,996 19,150 3,655 88,842 85,876 79,977 15,521 120.50 98.03 107.94 125.34 

รพช.ควนโดน   (F2) 31 2,188 1,901 1,607 498 6,352 5,437 4,844 1,541 58.01 49.65 42.81 54.03 

รพช.ควนกาหลง(F2) 33 3,056 2,658 2,243 423 9,127 7,497 6,461 1,169 75.77 62.24 53.64 58.07 

รพช.ทาแพ      (F2) 33 3,160 2,584 2,016 370 6,682 6,077 4,870 1,001 55.48 55.50 40.43 49.73 

รพช.ละงู        (F1) 83 7,521 6,431 5,115 1,106 23,636 21,487 17,030 3,453 102.79 65.41 56.21 68.20 

รพช.ทุงหวา     (F2) 36 2,752 2,667 2,290 487 6,959 6,373 5,325 1,149 63.55 58.20 40.53 34.69 

รพช.มะนัง      (F2) 34 2,781 3,246 2,418 357 8,514 10,024 7,287 1,123 77.75 91.54 58.72 54.15 
 

ท่ีมา : http://cmi.healtharea.net/site/index ป 2561 - 2564 

หมายเหตุ 1. ขอมูลป 2561-2563 เปนขอมูลปงบประมาณ (ต.ค.-ก.ย) สวนขอมูลป 2564 เปนขอมูล 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.63) 

             2. ขอมูลจํานวนเตียงของโรงพยาบาลมะนัง ในการคิดอัตราครองเตียงยังคงใช Active Bed 
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    สถานการณทางระบาดวิทยา  .  
 

 แผนภูมิท่ี 2 แสดงสถานการณโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก 
 

 
 

ตารางท่ี 13  แสดงอัตราปวย 5 อันดับโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยายอนหลัง 3 ป 

ป พ.ศ. Diarrhoea Pneumonia H.conjunctivitis HFM disease Chickenpox 

2561 974.08 241.68 108.87 100.25 82.69 

2562 964.18 199.86 102.16 55.55 82.37 

2563 1187.62 244.48 95.18 73.55 61.8 

2564 42.33 10.19 4.63 0.92 2.78 
ที่มา รง.506 งานเฝาระวังทางระบาดวทิยา สสจ.สตูล 
 

สถานการณ 

 โรคท่ีมีอัตราปวยในรายงานสูงสุด 5 อันดับแรก ของโรคท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยา 3 ปยอนหลัง  

 1.  โรคอุจจาระรวง (Diarhoea)   

 2.  โรคปอดอักเสบ (Pneumonia)  

 3.  โรคตาแดง (H.conjuctivisitis )  

 4.  โรคมือ เทา ปาก (Hand,foot,mouth Disease ) 

 5.  โรคไขสุกไส (Chikenpox) 
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  สถานการณโรคไขเลือดออก จังหวัดสตูล 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงอัตราปวยโรคไขเลือดออกจําแนกรายเดือน 3 ป ยอนหลัง เปรียบเทียบคามัธยฐาน 5 ป 

 

ที่มา รง.506 งานเฝาระวังทางระบาดวทิยา สสจ.สตูล 
 

 กราฟอัตราปวยโรคไขเลือดออกจําแนกรายเดือน ยอนหลัง 3 ป ขอมูลป 2563 กับคามัธยฐาน 5 ป

ยอนหลัง (2559 - 2562)  พบความผิดปกติของการเกิดโรคโดยมีอัตราปวยมากกวาคามัธยฐาน 5 ป ยอนหลังในป 

2562 และในเดือนกรกฎาคมมีคามากท่ีสุดของป 2562 ดังแผนภูมิท่ี 2  
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 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

  ยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

  ยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล . 
 

แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดสตูล 
 

ทิศทางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล 4 ป  (พ.ศ.2561-2564) ดานสาธารณสุข 
 

 

วิสัยทัศน   

 

 
 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบผสมผสาน ท้ังดานการสรางเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค การ

รักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

2. พัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

4. สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการสรางเสริมสุขภาวะของประชาชน 
 

เปาประสงค (Goal) 

1. ระบบบริการสุขภาพแบบผสมผสานมีคุณภาพตามมาตรฐาน ท้ังดานการสรางเสริมสุขภาพ  

    การควบคุมปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ 

2. ระบบการคุมครองผูบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย 

3. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

4. ภาคีเครือขายทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาวะของประชาชน 
 

คานิยม (Values) 

“เปนแบบอยางทางสุขภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

และเปนองคกรแหงการเรียนรู สูองคกรคุณภาพ” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 

1. พัฒนาระบบสรางเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค 

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีมาตรฐานตามเกณฑ  

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ    

4. พัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคและอนามัยสิ่งแวดลอม     

5. สงเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขายในการสรางสุขภาวะตามบริบทของพ้ืนท่ี 

 

“ระบบสุขภาพเปนเลิศ โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย สูเปาหมายสุขภาวะคนสตูล” 
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 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

  ยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

กลยุทธ (Strategy)  

ในการกําหนดกลยุทธไดนําศักยภาพ และการวิเคราะหสภาพแวดลอมมากําหนดทิศทางการ

พัฒนา และกลยุทธ ตามหลัก PMQA โดยมีกลยุทธ ดังนี้ 

 1. พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพเชิงรุก 

 2. พัฒนาระบบปองกันโรคและภัยสุขภาพ 

 3. พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุและผูปวยติดบานติดเตียง 

 4. สรางเสริมความรู ความเขาใจและแกไขพฤติกรรมสุขภาพ 

 5. พัฒนาหนวยงานทุกระดับใหไดมาตรฐานตามเกณฑ 

 6. พัฒนาระบบเครือขายสุขภาพใหมีความเชื่อมโยงกัน 

 7. สงเสริมและพัฒนาการแพทยแผนไทย 

 8. สงเสริมและพัฒนางานวิชาการ 

 9. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 10.พัฒนาระบบ ICT 

 11.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

 12.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 13.พัฒนาระบบ คบส. และ อวล. 

 14.สงเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขายสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร 

 1. อัตราปวยดวยโรคท่ีเปนปญหาสุขภาพท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีลดลง 

 2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 3. รอยละของสถานบริการผานเกณฑ 

 4. รอยละของหนวยงานท่ีผานการประเมินเกณฑ ITA 

 5. รอยละของหนวยบริการท่ีมีภาวะวิกฤติทางการเงิน 

 6. รอยละของหนวยงานท่ีนําดัชนีความสุขของบุคลากรไปใช 

 7. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน คบส. 

 8. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน อวล. 

 9. รอยละของอําเภอผานเกณฑประเมิน พชอ. 

 

 

 

 

 

  

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตลู 
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 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

  ยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
  

 
รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2564 

ยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตลู 

แผนภูมิที่ 4 แสดงแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพจังหวัดสตูล ป 2561-2564 

 

 

 

 

           แผนยุทธศาสตรด์้านสุขภาพจังหวัดสตูล (2561 – 2564)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 พัฒนาระบบสรางเสริมสุขภาพ 

ปองกัน และควบคุมโรคโรค 

“ระบบสุขภาพเปนเลิศ โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย สูเปาหมายสุขภาวะคนสตูล” 

 

2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมี

มาตรฐานตามเกณฑ 

3 พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ 

4 พัฒนาระบบคุมครอง

ผูบริโภคและ อวล. 

5 สงเสริมและสนับสนุน

ภาคีเครือขาย 

1.พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพเชิงรุก 

2.พัฒนาระบบปองกันโรค และ 
 ภัยสุขภาพ 

3.พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ     
  และผูปวยติดบานติดเตียง 

4.สรางเสริมความรู ความเขาใจ  
  และแกไขพฤติกรรมสุขภาพ 

5.พัฒนาหนวยงานทุกระดับใหได
มาตรฐานตามเกณฑ 
6.พัฒนาระบบเครือขายสุขภาพใหมี
ความเช่ือมโยงกัน 

7.สงเสรมิและพัฒนาการแพทยแผนไทย 

8.สงเสรมิและพัฒนางานวิชาการ 

9.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

10.พัฒนาระบบ ICT 

11.พัฒนาระบบริหาร
งานบุคคล 

12.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

13.พัฒนาระบบ 

คบส.และ อวล. 

14. สงเสริมและสนับสนุน 

ภาคีเครือขายสุขภาพ 

1. ปญหาสุขภาพท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีลดลง 7. ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน 
คบส. 
8. ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน 
อวล. 

9. รอยละของ
อําเภอผานเกณฑ 
พชอ. 
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 2. ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

3. รอยละของสถานบริการ
ผานเกณฑ 

4. รอยละของหนวยงานทีผานการ
ประเมินเกณฑ ITA 

5. รอยละของหนวยบริการท่ีมีภาวะ
วิกฤติทางการเงิน  
6. รอยละของหนวยงานท่ีนําดัชนี
ความสุขของบุคลากรไปใช  
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Prevention Promotion and 

Protection Excellence 
Service Excellence People Excellence Governance Excellence 

นโยบาย รมต.สธ. “ลดรายจาย เพ่ิมรายได รางกายแข็งแรง ทําใหเศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” 
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 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

  ยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
  รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2564 ยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตลู 

แผนภูมิที่ 5 แสดงกรอบการขับเคล่ือนยุทธศาสตรจังหวัดสตูล ป 2564 

กรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตรป 2564
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 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

  ยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
  

 
รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2564 

ยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตลู 

แผนภูมิที่ 6 การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏบัิต ิป 2564 

 

 

 

 

 

 

 

  

การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ป 2564

 
PA กระทรวง ป 2564 

1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขมแข็ง     
2. เศรษฐกิจสุขภาพ 
3. สมุนไพร กัญชา กัญชง 
4. สุขภาพดีวิถีไทย 
5. Covid-19  
6. ระบบบริการกาวหนา 
7. ธรรมาภิบาล 

แผนยุทธศาสตรดานสุขภาพจังหวัดสตูล 

(2561- 2564) 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําป 2564 

(แผนงาน / โครงการ ระดับจังหวัด) 

 

ตัวช้ีวัดระดับ คปสอ. ป 2564 

(ตัวช้ีวัดกระบวนการ 19 ตัวช้ีวัด) 

 

 ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตรฯ 
1. โรคท่ีเปนปญหาสุขภาพของพ้ืนที 
2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
3. รอยละของสถานบริการผานเกณฑ
มาตรฐาน 
4. รอยละของหนวยงานผานเกณฑ ITA 
5. สถานะการเงินการคลังหนวยบริการ 
6. Happy Organization 
7. ผลการดําเนินงาน คบส. 
8. ผลการดําเนินงาน อวล. 
9. ระดับความสําเร็จของ พชอ. 

แผนงาน / โครงการ ระดับ คปสอ. 

 

                  ปญหาสุขภาพของพ้ืนที 
1. สุขภาพมารดา/ทารก    2. เบาหวาน     
3. ความดันโลหิตสูง        4. สูงดีสมสวน 
5. หัวใจขาดเลือด/หลอดเลือดสมอง 

              ระบบประเมินผล 

- รายงานรอบ 6 , 9 , 12 เดือน 

- ฐานขอมูล HDC 

- นิเทศงานปกติ 

- ประชุมประจําเดือน / เฉพาะเรื่อง 

 

                 งบประมาณ 
งบ สบ.สต. (1 ลาน) 
งบผลผลิตอ่ืนๆ (5.39 ลาน) 
งบอ่ืนๆ (16.4 ลาน) 
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 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

  ยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
  รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2564 

ตัวชี้วัดระดับ คปสอ.

 ตัวช้ีวัดระดับ คปสอ.(MOU) .  

 เปนเกณฑตัวช้ีวัดเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรทางดานสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และ

ปญหาสุขภาพในพื้นที่ เปนการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือข้ึนระหวาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โดย นายแพทย

สาธารณสุขจังหวัดสตูล กับ ผูอํานวยการโรงพยาบาล,สาธารณสุขอําเภอ ทุกแหง ในรูปคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ

อําเภอ (คปสอ.)  และเรียกเกณฑตัวช้ีวัดน้ีวาเกณฑการประเมินตัวช้ีวัดระดับ คปสอ.(MOU)  ปงบประมาณ 2564 จังหวัดสตูล มีเกณฑ

ตัวช้ีวัด จํานวน 19 ตัวช้ีวัด เปนการวัดอัตรารอยละและระดับความสําเร็จ 1-5 ระดับ  มีคะแนนถวงนํ้าหนักอยูที่ 13 คะแนน ซ่ึง

นํ้าหนักของตัวช้ีวัดแตละตัวข้ึนอยูกับความสําคัญและปญหาสุขภาพ การประเมินผลการดําเนินงานมีการประเมินเปนระยะ ในรอบแรก

เปนการประเมินผลดําเนินงานรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 มีการประเมินผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ครั้งที่ 3 มีการประเมินผลการ

ดําเนินงานรอบ 10 เดือน  

ตารางท่ี  14 เกณฑการประเมินตัวช้ีวัดระดับ คปสอ.(MOU) จังหวัดสตูลป 2564  

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

ตัวช้ีวัด 

เกณฑการใหคะแนน 
ผลงาน 

คะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 ระดับ ถวงน้ําหนัก 

1 -รอยละ ของนักเรียนอายุ 6 - 12 ป ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 0.5 68 71 74 77 80       

2 
-ระดับความสําเร็จของโรงพยาบาลที่สามารถพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ 

GREEN & CLEAN Hospital 
0.5 1 2 3 4 5     

  

3 
-ระดับความสําเร็จของการจัดการความเสี่ยงเพื่อสงเสริมใหมีการใชยาอยางปลอดภัยใน

ชุมชน (RDU community) 
0.5 1 2 3 4 5     
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 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

  ยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
  

 
รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2564 

ตัวชี้วัดระดับ คปสอ.
ตารางท่ี  14 (ตอ)เกณฑการประเมินตัวช้ีวัดระดับ คปสอ.(MOU) จังหวัดสตูลป 2564  
 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

ตัวช้ีวัด 

เกณฑการใหคะแนน 
ผลงาน 

คะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 ระดับ ถวงน้ําหนัก 

4 -รอยละของผูปวยโรคเบาหวานรายใหมลดลง 1 1 2 3 4 5    

5 รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง 1 1 2 3 4 5       

6 อัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน 0.5 20 30 40 50 60       

7 -รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยเบาหวาน 0.5 20 30 40 50 60       

8 -รอยละของกลุมเปาหมายไดรับบริการวัคซีนแตละชนดิครบชุดตามเกณฑ 0.5 80 85 90 95 100       

9 -รอยละของหญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 คร้ัง ตามเกณฑ 1 75 80 85 90 95       

10 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการเฝาระวังภาวะโภชนาการ 0.5 75 80 85 90 95       

11 -รอยละของเด็ก 6 เดือน – 5 ป ไดรับยาเสริมธาตุเหล็ก 0.5 60 65 70 75 80       

12 
-รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดทีไ่ดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพดาย

ศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก 
0.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5     

  

13 -ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบงานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 2 3 4 5       

14 -ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงาน คปสอ. 1 1 2 3 4 5       

15 
-รอยละของสถานบริการที่มีการผลิตสื่อและเผยแพรประชาสัมพันธงานดานสาธารณสุข

อยางนอย 12 คร้ังตอป 
0.5 60 65 70 75 80 
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 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

  ยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
  รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2564 

ตัวชี้วัดระดับ คปสอ. 

ตารางท่ี  14 (ตอ)เกณฑการประเมินตัวช้ีวัดระดับ คปสอ.(MOU) จังหวัดสตูลป 2564  

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

ตัวช้ีวัด 

เกณฑการใหคะแนน 
ผลงาน 

คะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 ระดับ ถวงน้ําหนัก 

16 
-รอยละความครอบคลุมของหนวยงานที่สงรายงานผูปวยโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทาง

ระบาดวทิยา 
0.5 40 50 60 70 80   

 

17 -รอยละการเบิกจายงบประมาณ 1 95 86 97 98 99    

18 
-รอยละ 100 ของ รพ.สต. ที่ คกก. ตรวจสอบภายในระดับอําเภอไดทําการตรวจสอบ

ภายใน 
1 60 70 80 90 100   

 

19 
อัตราความครอบคลุมของการข้ึนทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้าํ(ทุก

ชนิด:All Form) 
0.5 20 30 40 50 60   

 

 13.00  
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 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

 ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

  ปญหาสาธารณสุข .  

 ปญหาสาธารณสุขของจังหวัดสตูล ใชกระบวนการวิเคราะหและจัดอันดับปญหา โดยการมีสวนรวม

ของภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

 1. วิเคราะหสภาวการณทางสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสตูล 

 2. ระบุปญหาโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ คาเฉลี่ย ขอมูลในอดีต 

 3. จัดประชุมผูเก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย จากภาคสวนตาง ๆ และพิจารณาใน 4 ประเด็น คือ 

  - ขนาดของปญหา (น้ําหนักคะแนน = 2) 

  - ความรุนแรงของปญหา (น้ําหนักคะแนน = 3) 

  - ความยากงายในการแกไขปญหา (น้ําหนักคะแนน = 2) 

  - ความสนใจ/ความตระหนัก/ความรวมมือของชุมชนตอปญหา (น้ําหนักคะแนน = 3) 

4. จัดอันดับปญหาตามลําดับคะแนน 
 

สรุปปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของจังหวัดสตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 

 1.  มารดาตาย 

 2. โรคความดันโลหิตสูง 

 3. โรคเบาหวาน 

 4. สูงดีสมสวน 

 5. โรคหวัใจขาดเลือดและหลอดเลือดสมอง 
 

แผนงานแกไขปญหาสาธารณสุข จังหวัดสตูล ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ปญหาสาธารณสุข มารดาตาย 

เปาหมาย หญิงตั้งครรภ , หญิงหลังคลอด  

ตัวช้ีวัดประเมินผล อัตราสวนการตายมารดาไทย ไมเกิน 17 ตอแสนการเกิดมีชีพ 

ปญหา 1 ความลาชาในการตัดสินใจรับบริการ 

2 ความลาชาในการเดินทาง/เขาถึงบริการ 

3 ความลาชาในการไดรับบริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ 

4 หญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยง มารับการตรวจติดตามภาวะเสี่ยงหลังคลอด ไม

ครอบคลุม 

5 พบการตั้งครรภในกลุมติดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน มีการปกปด และฝากครรภชา  

6 ขาดการบูรณาการแผนการดูแลรวมกับทีมท่ีเก่ียวของ : ยาเสพติด จิตเวช ARV 
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 รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

 ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

ปญหาสาธารณสุข มารดาตาย 

มาตรการ 1 การฝากครรภคุณภาพ 

2 หญิงตั้งครรภไดรับบริการฝากครรภคุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ 

3 หญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ 

4 หญิงตั้งครรภครั้งแรกท่ีมาฝากครรภไดรับยายาเม็ดเสริมไอโอดีนธาตุเหล็ก และโฟ

ลิก 

5 การสงเสริมสุขภาพกลุมสตรี 

6 มีระบบคนหาหญิงตั้งครรภในชุมชนอยางเขมขน 

7 มีระบบสงตอขอมูลหญิงตั้งครรภจากคลินิกเอกชนไปยังสถานบริการในระบบ

บริการสาธารณสุข 

8 มีระบบการสงตอขอมูลการเยี่ยมหลังคลอด ระหวางหนวยบริการ 

 

ปญหาสาธารณสุข ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 

เปาหมาย 1 ประชากรวัยทํางานอายุ 35-59 ป 

2 ประชากรอายุ 35 ปข้ึนไป 

3 กลุมสงสัยปวยความดัน เบาหวาน 

4 ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน  

ตัวชี้วัดประเมินผล 1 รอยละของประชากร 35-59 ปไดรับการคัดกรองความดันโลหิต เบาหวาน >รอยละ 60 

2 รอยละของการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน >รอยละ 

 70/62 

3 รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตได >รอยละ 60 

4 รอยละผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมน้ําตาลได > รอยละ 40 

ปญหา 1 การคัดกรองลาชา สงผลทําใหการวางแผนติดตามภายใน 3 , 6 เดือน ลาชาไปดวย 

2 การทํา Home BP ตองใชเวลาในการดําเนินการอยางนอย 7 วัน แลวจึงนํามา

สรุปผล หาคาเฉลี่ย ดังนั้นการคัดกรองลาชา สงผลทําใหการวางแผนติดตามลาชาไป

ดวย 

มาตรการ 1 ผูบริหารระดับ โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และกลุมงาน ทําบันทึก

ขอตกลงระหวางองคกรท่ีเก่ียวของ (MOU) กับ นพ.สสจ. โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดหลัก 

2 ติดตามผลการดําเนนิงานในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน 

 

 

  

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
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 รอบที่ 1  ประจาํปงบประมาณ 2564 

 ปญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 

ปญหาสาธารณสุข เด็ก 0-5 ป สูงดีสมสวน 

เปาหมาย เด็กอายุ 0-5 ป 

ตัวช้ีวัดประเมินผล เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน รอยละ 62 

ปญหา 1 ขาดการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล กอนบันทึกในโปรแกรมสงผลใหการ

 ประมวลผลระบบ  HDC มีความคลาดเคลื่อน 

2 บันทึกขอมูลช่ัง นน./วัดสวนสูง ไมเปนปจจุบัน 

3 อุปกรณในการช่ัง นน./วัด สวนสูงในชุมชนไมเพียงพอ  

4 ความตระหนักของผูปกครอง/ผูดูแล 

มาตรการ 1 ขับเคลื่อนการดําเนินงานผานคณะกรรมการวางแผนประเมินผลระดับจังหวัดและ

 คณะอนุกรรมการสงเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 

2 เนนนิเทศ ติดตามการดําเนินงานเชิงคุณภาพในการเฝาระวังทางโภชนาการ/

 พัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับอําเภอ และ ตําบล  

3 สรางความตระหนักโดยใหความรูและสื่อประชาสัมพันธในเชิงรุกโดยรวมกับภาคี

 เครือขาย 

4 ประสานความรวมมือขอสนับสนุนทรัพยากรจาก อปท. 

5 ขับเคลื่อนผานโครงการตําบลมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต 
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การควบคุมโรคเบาหวาน รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
  

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                       การควบคุมโรคเบาหวาน 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

  การควบคุมโรคเบาหวาน .  .  

ตัวช้ีวัด: รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน≥รอยละ 60 

สถานการณ 

 จํานวนและอัตราปวยรายใหมของโรคเบาหวานตอประชากร จังหวัดสตูล ป 2563 จํานวน 1232 ราย

คิดเปน 380.64 ตอแสนประชากร จํานวนและอัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน จังหวัด

สตูล ป 2563 จํานวน 169 รายคิดเปนรอยละ 1.39 จํานวนและรอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวย

โรคเบาหวาน จังหวัดสตูล ป 2563 จํานวน 210 ราย คิดเปนรอยละ 20.87 
 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น)  

ตารางท่ี 15  แสดงรอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน≥รอยละ 60 ป 2561-2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑ  

ปงบฯ 64 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 64 

(ขอมูล ณ 18  มกราคม 2562 ) 

2561 2562 2563 ≥รอยละ 60 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดบัประเทศ เมืองสตูล  37 8.75 

 24.12 59.99 ควนโดน  16 13.68 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง  8 16.00 

  47.31 ทาแพ  5 5.49 

จังหวัดสตูล ละงู  14 3.63 

  20.87 ทุงหวา  6 6.00 

 
มะนัง  16 9.25 

รวม  102 7.61 

ท่ีมา : HDC 
 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

 -  ผูบริหารระดับจังหวัด(ผวจ.)ใหความสําคัญในการขับเคลื่อนงานโดยกําหนดเปนตัวชี้วัดระดับ

จังหวัด(การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ) 

 -   ผูบริหารระดับ โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และกลุมงาน ทําบันทึกขอตกลง

ระหวางองคกรท่ีเก่ียวของ(MOU) กับ นพ.สสจ. โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดหลัก  และติดามผลการดําเนินงานใน

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน 
 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 - ไมมี 
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การควบคุมโรคเบาหวาน รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 - ไมมี 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 - ไมมี 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 -  การดําเนินงานเขมแข็งในระดับชุมชนในการดําเนินงานโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน ผัง50 อําเภอ

มะนัง จังหวัดสตูล 
 

  การควบคุมโรคความดันโลหิตสูง .  . 

ตัวช้ีวัด: รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง ≥รอยละ 62 

สถานการณ 

 จํานวนและอัตราปวยรายใหมของโรคความดันโลหิตสูงตอประชากร จังหวัดสตลู ป 2563 จํานวน 3146 

ราย คิดเปน 972.24 ตอแสนประชากร จํานวนและอัตราผูปวยโรคความดันโลหิตสูงจากกลุมเสีย่งความดันโลหิตสงู 

จังหวัดสตูล ป 2563 จํานวน 23 รายคิดเปนรอยละ 1.77 จํานวนและรอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรค

ความดันโลหิตสูง จังหวัดสตูล ป 2563 จํานวน 3639 ราย คิดเปนรอยละ 79.52 

 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น)  

ตารางท่ี 16 แสดงรอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง ≥รอยละ 62 ป 2561-2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑป2564 
ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 64 

(ขอมลู ณ 18  มกราคม 2562 ) 

2561 2562 2563 ≥รอยละ 62 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดบัประเทศ เมืองสตูล  384 24.74 

  68.92 ควนโดน  69 14.65 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง  27 10.19 

  70.65 ทาแพ  28 4.58 

จังหวัดสตูล ละงู  37 3.78 

  79.52 ทุงหวา  6 2.26 

 
มะนัง  14 5.04 

รวม  565 12.78 

ที่มา : HDC 
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การควบคุมโรคเบาหวาน รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี   

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                               การควบคุมโรคความดันโลหิตสูง 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

 -  ผูบริหารระดับจังหวัด(ผวจ.)ใหความสําคัญในการขับเคลื่อนงานโดยกําหนดเปนตัวชี้วัดระดับ

จังหวัด(การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ)  

 -   ผูบริหารระดับ โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และกลุมงาน ทําบันทึกขอตกลง

ระหวางองคกรท่ีเก่ียวของ(MOU) กับ นพ.สสจ. โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดหลัก  และติดามผลการดําเนินงานใน

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน 
  

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 - ไมมี 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 - ไมมี 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 - ไมมี 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 - การดําเนินงานเขมแข็งในระดับชุมชนในการดําเนินงานโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน ผัง50 อําเภอ

มะนัง จังหวัดสตูล 
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  โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) . 

ตัวช้ีวัด :  1. รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) < รอยละ 7 

 2. รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62)< รอยละ 25 

 3. รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic : I63)< รอยละ 5 

 4. รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ท่ีมีอาการ ไมเกิน 4.5 ชั่วโมง  

  ไดร ับการร ักษาดวยยาละลายลิ่มเล ือดทางหลอดเล ือดดำ ภายใน 60 นาที (door to needle time) ≥  

  รอยละ 50 

 5. รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมง ไดรับการรักษา ใน  

  Stroke Unit ≥ รอยละ 40 

 6. รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ไดรับการผาตัดสมอง ภายใน 90 นาที (door to  

  operation room time) ≥ รอยละ 60 
 

สถานการณ 

 จากสถานการณของโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลสตูลจึงมีการจัดการการดูแลผูปวยโรคหลอด 

เลือดสมอง จากการดำเนินงาน Stroke fast track ของโรงพยาบาลสตูล ในป 2559-2563 พบวาประชาชน 

มาเขาทัน Stroke fast track มีแนวโนมลดลง คิดเปน รอยละ ,20.00,17.2,20.00 และ 28.04 ตามลำดับ 

โ ด ย มี สาเหตุดังนี้ 

 1. ประชาชนไมทราบวาอาการท่ีเปนคืออาการนำของโรคหลอดเลือดสมอง จากผลการศึกษา 

พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับอาการเตือนและการจัดการโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยความดันโลหิตสูง 

และเบาหวาน คือผูปวยรับรูอาการโรคหลอดเลอืดสมองไม ถ ูกต อง ทำให ไม มาโรงพยาบาลท ันท ีภายหล ังเก ิดอาการ 

โดยมีการรักษาตามความเชื่อเชน การเปา การบีบ นวด หรือสังเกตอาการท่ีบาน  

 2. ประชาชนไมทราบวา โรคหลอดเลือดสมองเปนภาวะเรงดวนท่ีตองรักษา ถามาทันเวลา 270 

นาทีและไดยาละลายลิ่มเลือดมีโอกาส หายเปนปกติหรือความพิการลดลง  

 3. จังหวัดสตูล   มีลักษณะภูมิศาสตร เปนเกาะหลายเกาะ การคมนาคมลําบาก ทําใหการเขาถึง

บริการยาละลายลิ่มเลือดไดนอย  
 4. ประชาชนยัง มีปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเปนโรค หลอดเลือดสมอง คือความดันโลหิตสูง เบาหวาน 

ไขมันในเลือดสูง ความอวน โรคหวัใจ บุหรี่ แอลกอฮอล ซ่ึงเปนปจจัยเสี่ยงท่ีประชาชนไมเห็นความสำคัญ และ

ไมควบคุมปจจัยดังกลาว 
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รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

 

ข อมูลประกอบการวิเคราะห  

 1. ขอมูลเชิงคุณภาพ 

 โรงพยาบาลมีการพัฒนาการดแูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มีการคัดกรองผูปวยกลุมเสียง CVD 

Risk เปดหอผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 6 เตียง ดูแลผูปวยตั้งแตแรกรับจนถึงจําหนาย  ดูแลผูปวย

โดยใช ทีมสหวิชาชีพ มีการประเมินการกลนื ในผูปวยทุกราย เฝาระวังผูปวยท่ีมีภาวะเสี่ยงตอการเกิด

ภาวะแทรกซอน เชนแผลกดทับ และมี การติดตามเยี่ยมบานในผูปวยทีมีคา Barthel index <15 คะแนน 

ทุกราย ตลอดจน ม ีการรณรงคการเขาถึงยาลายลิ่มเลือด 

 สถานการณ COVID-19 ท่ีสงผลกระทบตอการดำเนนิงาน 
 -  ไมสามารถจัดทําโครงการในปงบประมาณ 2563 เพราะมุงเนนการแกปญหาของ COVID-19 กอน 

 - คนไขท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีไกลๆ การเขาถึงและการดูแลคอนขางยาก คนไขมาพบแพทยชา เนื่องจาก

คนไขติดดาน หรือกังวลกับการประกาศสถานการณฉุกเฉิน จึงมีการรอใหชวงเวลาของสถานการณฉุกเฉินผานไป

กอน โดยเดินทางมาพบแพทยในวันรุงข้ึน  

 - สภาพของดินฟาอากาศในคนไขชาวทะเล ชาวเรือ ตองอาศัยนน้ําข้ึน น้ําลง ในการนำเรือออก 

เพ ื่อมา พบแพทย 

 - ผูปวยท่ีมีโรคประจําตัว เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง ยังขาดนัด ไมรับประทานยาตอเนื่อง 

และประชาชน ยังไมเห็นความสําคัญของการคัดกรองและการตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพ 

 - ในปงบประมาณ 2563 ยังไมมีอายุรกรรมประสาท ไมมีพยาบาลเฉพาะทาง และสถานการณ 

COVID-19 ยังทําใหตองเลื่อนอบรมพยาบาลเฉพาะทาง มาปลายงบประมาณ 2563 

 - คนไขท่ีมีโอกาสเขาไปทํา THROMBECTOMY ยังตองใชเงินในสวนตางของการไปทํา ซ่ึงทําใหคนไข 

บางคน มีโอกาสนอยลงและมีแพทยเฉพาะทางเฉพาะท่ี รพ.ตรังกับ รพ.มอ. เทานั้น 

 - คนไขเข าถึง เขาใจในโรคหลอดเลือดสมองมากข้ึน คนไขก็มา รพ.เร็ว 

 - ควรมีการการจัดทําโครงการประจําทุกป เพ่ือกระตุนการเขาถึงยา และการดูแลอยางตอเนื่อง 

 - การใหความรูในการเรียกหากรถ EMS หรือ 1669 เพ่ือใหเคาเขาถึงการดูแล 

 - การควบคุมโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง จะชวยลดอ ัตราการเกิดโรคหลอดเลือด

สมอง 
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 2. ขอมูลเชิงปร ิมาณ 

ตารางท่ี 17  แสดงรอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) ป 2560-2563  

(เปาหมาย : < รอยละ 7) 

อําเภอ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 

รอยละ รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมืองสตูล 7.60 5.44 414 31 7.49 491 29 5.91 

ควนโดน 0 0 26 0 0 37 1 2.70 

ควนกาหลง 0 0 31 0 0 52 0 0 

ทาแพ 
0 0 41 0 0 25 0 0 

ละงู 
0 3.94 96 0 0 91 2 2.20 

ทุงหวา 0 14.29 34 0 0 14 0 0 

มะนัง 4.17 0 27 0 0 25 1 4 

ภาพรวมจังหวัด 4.93 4.24 669 31 4.63 738 33 4.47 
ขอมูลจาก HDC 

 

ตาราง ท่ี 18 แสดงรอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60- I69) ป  2563              

(1ต.ค.63 – 30 พ.ย.63) (เปาหมาย : < รอยละ 7) 
 

อําเภอ ปงบประมาณ 2563 (1ต.ค.63 – 30 พ.ย.63) 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมืองสตูล 85 8 9.41 

ควนโดน 7 0 0 

ควนกาหลง 5 0 0 

ทาแพ 1 0 0 

ละงู 11 0 0 

ทุงหวา 1 0 0 

มะนัง 1 0 0 

ภาพรวมจังหวดั 111 8 7.21 
ขอมูลจาก HDC 
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รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

ตารางท่ี  19 แสดงรอยละอัตราตายของผูป วยโรคหลอดเล ือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62)        

ป 2562-2563 (เปาหมาย : < รอยละ 25) 

อําเภอ 
ปงบประมาณ 

2562 2563 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมืองสตูล 105 22 20.95 105 21 20 

ควนโดน 2 0 0 0 0 0 

ควนกาหลง 2 0 0 1 0 0 

ทาแพ 2 0 0 0 0 0 

ละงู 9 0 0 12 1 8.33 

ทุงหวา 1 0 0 0 0 0 

มะนัง 0 0 0 2 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 121 22 18.18 120 22 18.33 
ขอมูลจาก HDC 
 

ตารางท่ี 20 แสดงรอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62) ป 2564 

(1ต.ค.63 – 30 พ.ย.63)เปาหมาย : < รอยละ 25 

อําเภอ ปงบประมาณ 2564 (1ต.ค.63 – 30 พ.ย.63) 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมืองสตูล 25 8 32 

ควนโดน 4 0 0 

ควนกาหลง 0 0 0 

ทาแพ 0 0 0 

ละงู 1 0 0 

ทุงหวา 0 0 0 

มะนัง 0 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 30 8 27 
ขอมูลจาก HDC 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข                                                     เขตสุขภาพท่ี 12  

  

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

ตารางท่ี 21 แสดงรอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic : I63)            

ป 2562-2563 (เปาหมาย : < รอยละ 5)  

อําเภอ 
ปงบประมาณ 

2562 2563 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมืองสตูล 309 8 2.59 386 9 2.33 

ควนโดน 24 0 0 37 1 2.70 

ควนกาหลง 29 0 0 51 0 0 

ทาแพ 39 0 0 25 0 0 

ละงู 87 0 0 79 1 1.27 

ทุงหวา 33 0 0 17 0 0 

มะนัง 27 0 0 23 1 4.35 

ภาพรวมจังหวัด 548 8 1.46 618 12 1.94 
ขอมูลจาก HDC 
 

ตารางท่ี 22 แสดงรอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic : I63)ป 2564       

(1 ต.ค.63 – 30 พ.ย.63)เปาหมาย : < รอยละ 5 

อำเภอ ปงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 30 พ.ย.63) 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมืองสตูล 60 0 0 

ควนโดน 7 0 0 

ควนกาหลง 1 0 0 

ทาแพ 1 0 0 

ละงู 10 0 0 

ทุงหวา 1 0 0 

มะนัง 1 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 81 0 0 

ขอมูลจาก HDC 
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โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี   

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

ตารางท่ี 23 แสดงรอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ท่ีม ีอาการไมเกิน 

4.5 ชม.ไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําภายใน 60 นาที (door to needle time)     

ป 2562-2563 (เปาหมาย : ≥ รอยละ 50) 

อําเภอ 
ปงบประมาณ 

2562 2563 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมืองสตูล 29 23 79.31 54 43 79.63 

ควนโดน 1 1 100 0 0 0 

ควนกาหลง 0 0 0 0 0 0 

ทาแพ 1 0 0 0 0 0 

ละงู 0 0 0 0 0 0 

ทุงหวา 1 0 0 0 0 0 

มะนัง 0 0 0 0 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 32 24 75 54 43 79.63 

ขอมูลจาก HDC 

 

ตารางท่ี 24  แสดงรอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉ ียบพลัน (I63) ท่ีมีอาการไมเกิน 4.5 

ชั่วโมง ไดรับการรักษาดวยยาละลายล ิมเล ือดทางหลอดเลือดดําาภายใน 60 นาที (door to needle time)  

ป 2564 (1 ต.ค.63 – 30 พ.ย.63 ) เปาหมาย : ≥ รอยละ 50 

อำเภอ ปงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 30 พ.ย.63) 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมืองสตูล 7 6 85.71 

ควนโดน 0 0 0 

ควนกาหลง 0 0 0 

ทาแพ 0 0 0 

ละงู 0 0 0 

ทุงหวา 0 0 0 

มะนัง 0 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 7 6 85.71 

ขอมูลจาก HDC 
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โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

ตารางท่ี 25  แสดงรอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมง ไดรับการรักษา 

ใน Stroke Unitป 2562-2563 (เปาหมาย : ≥ รอยละ 40) 

อําเภอ 
ปงบประมาณ 

2562 2563 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมืองสต ูล 414 376 90.82 491 435 88.59 

ควนโดน 26 0 0 37 0 0 

ควนกาหลง 31 0 0 52 0 0 

ทาแพ 41 0 0 25 0 0 

ละงู 96 0 0 91 0 0 

ทุงหวา 34 0 0 14 0 0 

มะนัง 27 0 0 25 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 669 376 56.20 738 435 58.94 
ขอมูลจาก HDC 
 

ตารางท่ี 26 แสดงรอยละผูป วยโรคหลอดเล ือดสมอง (I60-I69) ท่ีม ีอาการไมเก ิน 72 ช ัวโมง ไดรับการรักษาใน 

Stroke Unit ป 2564 (1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค.63 เปาหมาย : ≥ รอยละ 40 

อําเภอ ปงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค.63) 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมืองสตูล 85 83 97.6 

ควนโดน 7 0 0.0 

ควนกาหลง 5 0 0.0 

ทาแพ 1 0 0.0 

ละงู 11 0 0.0 

ทุงหวา 1 0 0.0 

มะนัง 1 0 0.0 

ภาพรวมจังหวัด 111 83 74.8 
ขอมูลจาก HDC 
 

ผลการดําเนนิงาน 

 โรงพยาบาลสตูล ไมมีแพทยเฉพาะทางศัลยกรรมประสาท ผูปวยท่ีมีความจําเปนตองไดรับการผาตัด   

จะสงไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ หรือโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
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โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี   

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                               โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

 

ปญหาแล ะอ ุปสรรคในการดาํเนินงาน (ภาพรวมของ สาขา หลอดเลือดสมอง)  

 - สภาพของดินฟ าอากาศในคนไขชาวทะเล ชาวเรือ ตองอาศัยน้ําข้ึน น้ําลง ในการนําเร ือออก เพ ื่อมา

พบแพทย 

 - ผูปวยท่ีมีโรคประจําตัว เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง ยังขาดนัด ไมรับประทานยา

ตอเนื่อง และ ประชาชน ยังไมเห็นความสําคัญของการคัดกรองและการตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพ 

 - ในปงบประมาณ 2563 ยังไมม ีอายุรกรรมประสาท ไมม ีพยาบาลเฉพาะทาง และสถานการณ 

COVID-19 ยังทําใหตองเลื่อนอบรมพยาบาลเฉพาะทาง มาปลายงบประมาณ 2563 

 - คนไขท่ีมีโอกาสเขาไปทํา THROMBECTOMY ยังตองใชเงินในสวนตางของการไปทํา ซ่ึงทําให

คนไขบางคน    มีโอกาสนอยลง และมีแพทยเฉพาะทางเฉพาะที ่รพ.ตรังกับ รพ.มอ. เทานั้น 

 - การประชาสัมพันธสัญญาณเตือนโรคหลอดเล ือดสมองยังไมทั่วถึงท ุกพ ื้นที ่

 - การใชบริการระบบการแพทยฉุกเฉินยังนอย 

 - การเขาถึง Stroke fast track 

 - ประสิทธภิาพการดูแลผูปวยเพ่ือลดภาวะแทรกซอน 
 

ขอเสนอแนะ / กระบวนการแกปญหา 

 -  คนไขเข าถึง เขาใจในโรคหลอดเลือดสมองมากข้ึน คนไขก็มา รพ.เร็ว 

 -  ควรมีการการจดัทําโครงการประจําทุกป เพ่ือกระตุนการเขาถึงยา และการดูแลอยางตอเนื่อง 

 -  การใหความรูในการเรียกหากรถ EMS หรือ 1669 เพ่ือใหเคาเขาถึงการดูแล 
 -  การควบคุมโรคเรื อรัง เชน เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลอืดส ูง จะชวยลดอ ัตราการเก ิดโรคหลอด

เล ือดสมอง 
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โรคหัวใจ รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

  โรคหัวใจ .  

ตัวช้ีวัด 1. อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนดิ STEMI และการใหการรักษาตาม 

  มาตรฐาน เวลาท่ีกําหนด 

 2. อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจไมเกิน 26 ตอแสนประชากร 

 3. อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไมเกินรอยละ 9 
 4. รอยละของการใหการร ักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด รอยละ 50 

 

สถานการณ 

 1. อัตราตายของผูป วยโรคหลอดเลือดหัวใจไมเกิน 26 ตอแสนประชากร 
 สถิติของจังหวัดสตูล พบวา อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวัดสตูล ระหวาง พ.ศ.2557- 

2564 ตุลาคม 2563 –ธันวาคม 2563 มีจํานวนผูปวย 11.57,  12.09,12.00 ,11.68,16.11,15.92,14.98 

และ6.24ตอ แสนประชากรตามลําดับ ซึ งเกิดจากผู ปวยมาถึงโรงพยาบาลลาชา จากการขาดความรู ความ

เขาใจเกี ยวกับโรค มาถึงโรงพยาบาลดวยอาการท่ีรุนแรงและอันตรายถึงข้ันเกิดภาวะCardiogenic shock 

เสียชีวิตตามมา ปจจัยสวน ใหญพบวากลุ มผู ปวยสวนใหญเปนผู สูงอายุที มีโรคประจําตัวคือ เบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง การส ูบบ ุหร่ี หรือในผู ปวยไมมีประวัติการเปนประจําตัว มีรูปแบบการดําเนินชีวิตของ

คนในจังหวัดที ติดทะเล อาหารอุดม สมบูรณ ประกอบกับวิถีชีวิตของของประชาชนสวนใหญท่ีเปนมุสลิมมี

วัฒนธรรมการกินอาหารหวาน อาหารมัน และขาดการออกก าลังกายท่ีเหมาะสม 

 2 อัตราตายของผูป วยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไมเกินรอยละ 9 

 อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI จังหวัดสตูล ระหวาง พ.ศ.2557- 

2564 รอยละ 17.04,7.6,8.65, 8.69, 10.94,4.09 ,6.57 และ 5.4 ตามลําดับ ในป2564 ผูปวยท่ีเสียชีวิตพบวา 

เสียชีวิต ใน ER ระหวางรอทําหัตถการ และรอเตรียมการสงตอ ซ่ึงผูปวยมาถึงโรงพยาบาลเร็วข้ึนแตมาดวย

อาการท่ีรุนแรง มี Cardiogenic shock รวมด วย ป ัจจ ัยร วมพบว าผู ป วยส วนใหญ ที ม ีโรคประจําต ัวค ือ เบาหวาน

และความด ันโลห ิตส ูง โรคไขมันในเลือดสูง และมีการสูบบุหรี่ หรือผู ปวยไมมีประวัติโรคประจําตัวแตไม

ตรวจสุขภาพเลย มีรูปแบบ การดําเนินชีวิตของคนในจังหวัดท่ีติดทะเล อาหารอุดมสมบูรณ ประกอบกับ

วิถีชีวิตของของประชาชนสวนใหญ ท่ีเปนมุสลิมมีวัฒนธรรมการกินอาหารหวาน อาหารมัน และขาดการออ

กก าลังกายท่ีเหมาะสม 

 3 รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด รอยละ 50 

จังหวัดสตูลมีข อจํากัดเนื่องจากไมมีแพทยโรคหัวใจและไมมีหนวยบริการในจังหวัดท่ีสามารถทําการสวน 

หลอดเลือดหัวใจได จําเปนตองประสานสงตอไปยังรพ.ท่ีสามารถทํา PCI ซ่ึงมีระยะทางประมาณ 100 กม. 

ใชเวลา ในการเดินทางอยางนอย 90-120 นาที รวมกับขอจํากัดการใชรถพยาบาลท่ีสามารถวิ่งไดไมเกิน80 

กม./ชม. ทําให การเดินทางไปย ังรพ.ปลายทางเพ ื่อทํา PCI เก ินเกณฑ ท่ีกําหนดไว ค ือภายใน120นาที ร วมก ับ

การให ยาละลายลิ มเล ือด ท่ีมากกวา30นาที เนื่องจากรอconsultอายุรแพทยโรคหัวใจเปนผูสั่งการรักษา ทํา

ใหรอยละของการใหการรักษา ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ไดตามมาตรฐานเวลาท่ี

กําหนดไดเพียงรอยละ 32.43 
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โรคหัวใจ รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี   

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                            โรคหัวใจ 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

 

สถานการณ COVID-19 ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนนิงาน 

 - ยังไมพบผลกระทบจากสถานการณCOVID-19 
 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห  

 1. ขอมูลเชิงคุณภาพ 

   อัตราตายของผูป วยโรคหลอดเลือดหัวใจไมเกิน 26 ตอแสนประชากร 

   รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด รอยละ 50 
  ดวยระยะทางในการเดินทางจากจังหวัดสตูล ไปรพ สงขลานครินทรหรือ รพ กรุงเทพ 

หาดใหญ ท่ีต องใช เวลาการเดนิทาง 90-120 นาที และข อกําหนดในการข ับรถส งต อไม เก ิน 80 กม ตอ ชม. เพ ื่อ

ความปลอดภ ัยของเจ าหน าท่ี และผูปวยจากการเกิดอุบัติเหตุในการสงตอผูปวย 

  อัตราตายของผูป วยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนดิ STEMI ไมเกนิรอยละ 9 
  จากการรณรงคอยางตอเนื่อง และระบบการแพทยฉุกเฉินท่ีมีความครอบคลุมต อการ

ใหบร ิการผู ป วยมาในระบบการแพทย ฉ ุกเฉ ินที มากขึ้น  ส วนใหญ ผู ป วยที เส ียช ีว ิต  จะมาด วยอาการ shock ร วมด วย

และม ีโรคร วม อัตราการมาดวยการ EMS ของรพ สตูล ป 62-64 รอยละ 21.05, 32.65 และ 43.75 

ตามลําดับ 
 

 2. ข อมูลเชิงปร ิมาณ 

ตารางท่ี 27  แสดงอัตราตายของผูป วยโรคหลอดเลือดหวัใจไมเกิน 26 ตอแสนประชากร ป 2558-2563 

อําเภอ 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ เปาหมาย ผลงาน อัตรา/รอยละ 

เมืองสตูล 23.05 17.59 17.59 29.91 31.45 11,4468 36 31.45 

ควนโดน 27.02 45.92 45.92 19.14 22.52 26,646 3 11.26 

ควนกาหลง 8.75 8.69 5.79 14.48 0 34,972 0 0 

ทาแพ 3.48 3.45 0 0 10.2 2,9420 1 3.40 

ละงู 1.14 2.79 2.79 2.79 1.37 7,2532 6 8.27 

ทุงหวา 0 4.18 0 16.73 8.28 2,4141 1 4.14 

มะนัง 0 0 5.5 5.58 16.42 1,8265 1 5.47 

ภาพรวม

 

12.09 12.00 11.68 16.11 15.92 32,0444 48 14.98 
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ตารางท่ี 28 แสดงอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหวัใจ ไมเกิน 26:แสนประชากร ป 2564 (1ตค.63 –31ธค.63) 

อําเภอ ปงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมืองสตูล 114,468 18 15.72 

ควนโดน 26,646 0 0 

ควนกาหลง 34,972 0 0 

ทาแพ 29,420 0 0 

ละงู 72,532 2 2.76 

ทุงหวา 24,141 0 0 

มะนัง 18,265 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 320,444 20 6.24 
 

ตารางท่ี 29 แสดงรอยละผูป วยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันท่ีเสียชีวิตในโรงพยาบาล ≤ 9% 

หรือ อัตราตายของ ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไมเกินรอยละ 9 ป 2558-2563 
 

อำเภอ 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ เปาหมาย ผลงาน อัตรา/รอยละ 

เมืองสตูล 6.06 6.97 5.88 14.28 5.4 49 2 4.08 

ควนโดน 0 0 28.5 16.67 0 18 0 0 

ควนกาหลง 23.07 20 28.5 0 9.09 15 0 0 

ทาแพ 20 11.11 0 14.28 12.5 10 1 10 

ละงู 6.66 8.69 4.16 10.26 0 33 3 9.09 

ทุงหวา 0 20 0 0 0 7 2 28.57 

มะนัง 0 0 20 8.33 8.33 5 1 20 

ภาพรวมจังหวัด 7.60 8.65 8.69 10.94 4.09 137 9 6.57 
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รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                            โรคหัวใจ 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

 

ตารางท่ี 30 แสดงรอยละผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เส ียช ีว ิตในโรงพยาบาล ≤9% ป 2564  

(1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

อําเภอ ปงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมืองสตูล 16 1 6.25 

ควนโดน 2 0 0 

ควนกาหลง 1 0 0 

ทาแพ 6 0 0 

ละงู 8 1 12.5 

ทุงหวา 3 0 0 

มะนัง 1 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 37 2 5.4 
 

ตารางท่ี 31 แสดงรอยละของการใหการรักษาผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ไดตาม 

มาตรฐานเวลาท่ีกําหนด รอยละ 50 หรือ รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลา  

ท่ีกําหนด รอยละ 50 ป 2562-2563 

อำเภอ 
ปงบประมาณ 

2562 2563 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมืองสตูล 37 4 10.81 49 7 14.29 

ควนโดน 14 1 14.28 18 5 27.78 

ควนกาหลง 11 0 0 15 13 86.67 

ทาแพ 8 1 12.5 10 7 70 

ละงู 33 4 12.12 33 21 63.64 

ทุงหวา 11 0 0 7 0 0 

มะนัง 12 0 0 5 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 122 10 8.2 137 53 38.69 
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ตารางท่ี 32 แสดงรอยละของการใหการรักษาผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด เฉียบพลัน (STEMI) ไดตาม

มาตรฐานเวลาท่ีกําหนด ปงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) เกณฑ รอยละ 50 

อำเภอ 
ปงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมืองสตูล 16 4 25 

ควนโดน 2 0 0 

ควนกาหลง 1 1 100 

ทาแพ 6 2 33.3 

ละงู 8 3 37.5 

ทุงหวา 3 2 66.6 

มะนัง 1 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 37 12 32.43 
 

ผลการดําเนินงาน 

 1. อัตราตายของผูป วยโรคหลอดเลือดหัวใจไมเกิน 26 ตอแสนประชากร 

  อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจไมเกิน 26 ตอแสนประชากร  จังหวัดสตูลมีผลการดําเนิน 

6.24 ตอแสนประชากร  ซ่ึงตอนนี้ ไดมีแนวทางการสงผูปวย High risk NSTEMI สามารถสงไดทันที

เชนเดียวกับ Fast tract STEMI นาจะเปนแนวโนมท่ีดีในการรักษาผูปวย 

 2. อัตราตายของผูป วยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไมเกินรอยละ 9 

  อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI รอยละ 5.4 พบวารายเปนเคส 

ของรพ.สตูล เปนผูปวยหญิง อายุ 71ป มีโรคประจําตัว DM HT DLP เสียชีวิตขณะรอrefer และอ ีก 1 ราย   

เปนเคส ของรพ.ละงู เปนผูปวยชายอายุ 58 ป ไมเคยตรวจสุขภาพ มีการสูบบุหรี่ 

 3. รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด รอยละ 50 
  รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด รอยละ 32.43    

แยกเปนการไดยาละลายลิ่มเลือดภายใน30 นาที รอยละ 2.70 (1:37) สามารถสงตอทํา PCI ไดภายใน 120 

นาที รอยละ 29.73 (11:37) 
 

ปญหาและอ ุปสรรคในการดําเนินงาน (ภาพรวมของ สาขา โรคหัวใจ) 

 -  ขาดแคลนอายุรแพทยโรคหัวใจ และยังม ีอายุรแพทยไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 

Heart Failure clinic ตามนโยบายของเขตสุขภาพได 

 - ระยะทางในการนําสงผูปวยจากรพ.สตูล ถึงรพ สงขลานครินทร /กรุงเทพหาดใหญ เพ่ือทํา 

PCI ใชเวลาในการ เดินทางอยางต่ําไมนอยกวา 2- 2.5 ชม. ดวยความเร ็วท่ีกําหนดของกระทรวง

สาธารณสุขไมเกิน 80 กม. ตอชั่วโมงทําใหไมสามารถทําใหได เลยเกณฑตามมาตรฐานท่ีกําหนดตองทํา 

PCI ภายใน 90 นาที 
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โรคหัวใจ รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 
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รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                           โรคหัวใจ 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

 

 

 - ผูปวยยังขาดความรูเก่ียวกับโรคหัวใจ ลาชาในการมารพ. ทําใหอาการรุนแรง และมีปจจัยท่ี

สําคัญของการสบู บุหรี่ท่ียังมีมาก 
 

7. ขอเสนอแนะ 

 -  สน ับสนุน/จัดสรรอายุรแพทยโรคหวัใจ 

 -  คัดกรองกลุมเสีย่งในชุมชน เนนการใหความร ูอยางจริงจ ัง 

 -  การกําหนดความชัดเจนตอการสงตอผูปวย 
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วัณโรค รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

  ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

  วัณโรค .  
 

ตัวช้ีวัดท่ี  :  1. อัตราความครอบคลุมของการข้ีนทะเบียนรักษาและผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรค 

 2. TB Treatment Coverage 
 

 ความหมาย : อัตราความครอบคลุมของการข้ึนทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า  

( ทุกชนิด  : All Form )   

 ในป 2564 วิธีคิด :  A x 100 
                                        B 

 A = จํานวนผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้าท่ีข้ึนทะเบียนรักษาในปงบประมาณ 2564  

        ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) 

 B = จํานวนคาดการณผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า ในป 2564 ท่ีคิดจากอุบัติการณ 150/    

       แสนประชากร (กองวัณโรคกําหนดข้ึนทุกปจาก Galbal report ของ WHO ท่ีคํานวณราย 

 พ้ืนท่ี) 

 ผูปวยท่ีคาดวาจะมี ( Estimate case )  

  วิธีคิด  :  ประชากร( กลางป 2563) x 150  
                                             100,000 

ตัวช้ีวัดท่ี :  3. Success rate 

 ความหมาย : อัตราผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหมท่ีข้ึนทะเบียนในไตรมาสท่ี 1

ของปงบประมาณ 2564 ( เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 ) โดยมีผลการรักษาสําเร็จ(ผูปวยวัณโรคท่ีมี 

ผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ ) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันท่ี 30 กันยายน 2564 
 

เปาหมาย : 

ตัวช้ีวัด รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 2 :TB Treatment Coverage อัตราความครอบคลุมของ

การข้ึนทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า 

 

- 
รอยละ 85 

ตัวชี้วัดท่ี 3 : Success rate อัตราผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณ

โรคปอดรายใหม 

 

- 
รอยละ 88 

 

สถานการณ 

 จากสถานการณวัณโรค 3 ปยอนหลังของจังหวัดสตูล ตั้งแตป 2561 จนถึง 2563  มีแนวโนมของ

อัตราความครอบคลุมของการข้ึนทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้าทุกชนิด ( All Form )ท่ี

คอนขางต่ํา และเปนปญหาเม่ือเทียบกับผูปวยท่ีคาดวาจะมี (Estimate case finding) ท่ีองคการอนามัยโลก

คาดการณไวสําหรับประเทศไทย โดยมีอุบัติการณท่ีกองวัณโรคกําหนดข้ึนทุกปจาก Galbal report ของ WHO 

ท่ีคํานวณระบุรายประเทศ( ป 2561 : 172/แสน ,ป 2562 : 156/แสน , ป 2563 :153 / แสน) ท่ีปรับเปลี่ยน

ทุกป     3  ปยอนหลัง จังหวัดสตูลมีคาเฉลี่ยของอัตราความครอบคลุมในการข้ึนทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรคราย 
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วัณโรค รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

  ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี   

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                           วัณโรค 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

 

ใหมและกลับเปนซํ้าทุกชนิด อยูท่ี 46.5 ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายของประเทศไทยท่ี โดยทางอุบัติการณแปลไดวาจะ

ยังคงมีผูปวยวัณโรคท่ีไมเขาสูระบบการวินิจฉัยและกระบวนการรักษา ซ่ึงอาจนําไปสูการแพรเชื้อวัณโรคไปสูผู

สัมผัสได สําหรับสถานการณของการรักษาสําเร็จในผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 3 ปยอนหลัง (ป 2560-2562) 

จังหวัดสตูลมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 90.3 ป ซ่ึงมีแนวโนมของอัตราการรักษาสําเร็จสูงข้ึนทุกป โดยปญหาสําคัญในการ

รักษาไมสําเร็จ ไดแก  การตายในผูปวยท่ีมีโรครวมและผูสูงอายุ 
 

ตัวช้ีวัด 2: TB Treatment Coverage อัตราความครอบคลุมของการข้ึนทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรครายใหม

และกลับเปนซํ้า (All Form) 

ตารางท่ี 33  แสดงอัตราความครอบคลุมของการข้ึนทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า       

ไมนอยกวารอยละ 85 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑ 

ป 2564 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 2564  
 (ขอมูล ณ วันที่ 15 มค.64) 

2561 
(172/แสน) 

2562 
(156/แสน) 

2563 
(153/แสน) 

อําเภอ 
เปาหมาย 

(150/แสน) 
ผลงาน รอยละ/อัตรา 

เขตสุขภาพท่ี 12 ไมนอยกวา

รอยละ 85 

เมือง 174 20 11.5 

64.9 69 58.8 ควนโดน 40 6 15 

จังหวัดสตูล ควนกาหลง 53 6 11.3 

43.6 49.9 45.9 ทาแพ 45 2 4.4 

   ละงู 110 14 12.7 

   ทุงหวา 37 5 13.5 

   มะนัง 28 4 14.3 

จังหวัด 486 57 11.7 
ที่มา : โปรแกรม NTIP (DATA Center TB 07 สวนที่ 1 และ ไฟลสรุปผลการดําเนินงานในการประชุม PTC เขต 12 
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ตัวช้ีวัด 3 : Success rate อัตราผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 

ตารางท่ี 34 อัตราผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหมท่ีข้ึนทะเบียนในไตรมาสท่ี 1 ไมนอยกวา

รอยละ 88 ป 2560-2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ป 2564 

เปาหมายการดําเนินงานปงบฯ 2564 

2560 2561 2562 อําเภอ เปาหมาย 

ระดับประเทศ ไมนอยกวารอยละ 88 เมือง 14 

84.09 86.13 83.93 ควนโดน 4 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 4 

86.64 87.24 86.76 ทาแพ 2 

จังหวัดสตูล ละงู 11 

87.11 90.86 92.86 ทุงหวา 3 

   มะนัง 3 
   จังหวัด 41 

 

ที่มา : โปรแกรม NTIP (DATA Center) TB 08 ขอที่ 5 และ TB 07  ขอที่ 1 
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  ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
  รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2564                                                                 วัณ
โรค 

ปญ
หาสาธารณ

สุขในพ
ืน้ที่ 

ตารางท่ี 35  แสดงรอยละของผลการรักษาสําเร็จ ( Success Rate ) ผูปวยวัณโรคในปอดรายใหม ท่ีข้ึนทะเบียนป 2561-2563 (ท้ังป) จําแนกรายโรงพยาบาล 

อําเภอ 
ป 2561  ( 172/แสน )  ป 2562 (156/แสน ) ป 2563 ( 153/แสน ) 

ปชก Estimate ผลงาน รอยละ ปชก. Estimate ผลงาน รอยละ ปชก. Estimate ผลงาน รอยละ 

เมือง 114,385 197 94 56.4 114,791 179 101 56.4 115,974 177 116 65.5 

ควนโดน 26,475 46 19 41.3 26,725 42 15 35.7 26,891 41 6 14.6 

 ควนกาหลง 34,885 60 26 43.3 35,055 55 27 49.1 35,238 54 19 54 

ทาแพ 29,334 50 17 34 29,459 46 21 45.7 29,657 45 10 22.2 

ละงู 72,322 124 53 42.7 72,534 113 54 47.8 73,103 112 51 45.5 

ทุงหวา 24,115 41 10 24.4 24,188 38 21 55.3 24,326 37 11 29.7 

มะนัง 18,214 31 21 67.7 18,321 29 11 37.9 18,397 50 14 28 

จ.สตูล 319,700 499 240 43.6 32,064 501 250 49.9 323,586 495 213 45.9 
 

ตารางท่ี 36  แสดงรอยละของผลการรักษาสําเร็จ ( Success Rate ) ผูปวยวัณโรคในปอดรายใหม ท่ีข้ึนทะเบียนป 2560-2562 (ท้ังป) จําแนกรายโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 

จํานวนประเมินได suscess รอยละ จํานวนประเมินได suscess รอยละ จํานวนประเมินได suscess รอยละ 

สตูล 88 74 84.09 74 70 89.74 73 69 94.52 

ละงู 53 49 92.45 41 37 90.24 39 26 92.31 

ควนกาหลง 13 11 84.62 21 19 90.48 18 15 83.33 

ทาแพ 14 10 71.43 14 13 92.86 13 12 92.31 

ทุงหวา 9 8 88.89 9 7 77.78 17 17 100 

ควนโดน 9 9 100 17 17 100 12 11 91.67 

มะนัง 8 8 100 17 16 94.12 10 9 90 

จังหวัด 194 169 87.11 197 179 90.86 182 169 92.86 
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วัณ
โรค 

รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ
 2564 

ปญ
หาสาธารณ

สุขในพ
ืน้ที่ 

ตารางท่ี 37 แสดงรอยละของผลการรักษาสําเร็จ ( Success Rate ) ผูปวยวัณโรคในปอดรายใหม ท่ีข้ึนทะเบียนป 2561-2563 (ไตรมาสท่ี 1) จําแนกรายโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 

จํานวนประเมินได suscess รอยละ จํานวนประเมินได suscess รอยละ จํานวนประเมินได suscess รอยละ 

สตูล 19 13 68.4 17 15 88.24 20 18 90 

ละงู 6 4 66.7 7 6 85.7 4 4 100 

ควนกาหลง 7 6 85.7 4 4 100 4 3 75 

ทาแพ 5 4 80 1 1 100 1 1 100 

ทุงหวา 2 0 0 7 7 100 - - - 

ควนโดน 3 3 100 1 1 100 1 1 100 

มะนัง 2 1 50 2 1 50 6 5 83.3 

จังหวัด 44 31 70.45 39 35 89.74 36 32 88.89 

ตารางท่ี 38 แสดงจํานวนรอยละของสาเหตุการรักษาไมสําเร็จในผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีข้ึนทะเบียน(ท้ังป) 2560-2562 จําแนกรายโรงพยาบาล 

 

โรงยาบาล 

ลมเหลว(ราย/รอยละ) ตาย(ราย/รอยละ) ขาดยา(ราย/รอยละ) โอนออก(ราย/รอยละ) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

สตูล 4/4.5  1/1.3 0 7/7.9 6/7.7 2/3.5 3 /3.4  0 0 0 1/1.3 1/1.8 

ละงู 0 1/2.4 2/6.3  2 /3.8  3/7.3 1/3.1 0 0 0 2/3.8 0 0 

ควนกาหลง 0 0 0 0 1/4.8  2/12.5 0 0 0 2/15.4 1/4.8 1/6.3 

ทาแพ 0 0 0 3/21.4  1/7.1 1/9.1 1/7.1 0 0 0 0 0 

ทุงหวา 1/11.1 0 0 0 2 /22.2 0 0 0 0 0 0 0 
ควนโดน 0 0 0 0 0 1/8.3 0 0 0 0 0 0 
มะนัง 0 0 0 0 1 /5.9 0 0 0 0 0 0 1 /11.1  
จังหวัด 5 /2.6 2/1.01  2 /1.3 12/6.2 14/7.1 7/4.6 4/2.1 0 0 4 /2.1  2 /1.01 3/1.9 
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รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                            วัณโรค 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

ตารางท่ี 39 แสดงจํานวนรอยละของสาเหตุการรักษาไมสําเร็จในผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีข้ึนทะเบียน 

(ไตรมาสท่ี 1) ป2561-2563  จําแนกรายโรงพยาบาล 

รพ. 
ลมเหลว(ราย/รอยละ) ตาย(ราย/รอยละ) โอนออก(ราย/รอยละ) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

สตูล 1/5.3 0 1/5 3/15.8  2/11.8  0 0 0 0 

ละงู 1/16.7  0 0 1/16.7  0 0 0 0 0 

ควนกาหลง 0 0 0 0 0 0/25  1/12.5 0 0 

ทาแพ 0 0 0 1/20 0 0 0 0 0 

ทุงหวา 0 0 0 2/100 0 0 0 0 0 

ควนโดน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

มะนัง 0 0 0 1/50  0 1/16.7  0 1/50 0 

จังหวัด 2/4.4  0 1/2.8 8/17.8  2/5.1 2/5.6  1/2.2 1/2.6 0 
 

ตารางท่ี 38 ผลการดําเนินงานปองกัน ควบคุมวัณโรคในเรือนจํา ภายใตโครงการ ราชทัณฑปนสุข ทําความดี 

เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย ป 2563 

วันท่ี

ดําเนินการ 

X-ray AFB Mqlecular Test วินิจฉัย 

ข้ึน

ทะเบียน 

รักษา 

ไดรับ X-

ray 

ผิดปกติ 

เขาได TB 

จํานวน

สง 

AFB 

AFB (post) 
MTB Not 

Detected 

Invalid 

 
Totol MTB 

detected 

RIF 

reistant 

RIF not 

reistant 

16-18 มิ.ย.63 1,352 30 30 0 39 3 0 3 27 

18 ส.ค.63 194 3 3 0 3 0 0 0 3 

16 ก.ย.63 118 3 3 1 3 1 0 0 2 
 

ตารางท่ี 39 ผลการดําเนินงานปองกัน ควบคุมวัณโรคในเรือนจํา ภายใตโครงการ ราชทัณฑปนสุข ทําความดี 

เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย ป 2564 

วันท่ี

ดําเนินการ 

X-ray AFB Mqlecular Test 

วินิจฉัย 

ข้ึนทะเบียน 

รักษา 

ไดรับ 

X-ray 

ผิดปกต ิ

เขาได 

TB 

จํานวนสง 

AFB 

AFB  

(post) 

สงตรวจ 

X-pert 

ท้ังหมด 

MTB Detected 
 

MTB 

Not 

Detected 

Invalid 

 

Totol  

MTB 

detect

ed 

RIF 

reist

ant 

RIF 

not 

reist

ant 

20 ต.ค. 6 118 5 5 0 5 1 0 1 4  1 ราย 

17 พ.ย. 63 70 2 2 0 2 0 0 0 2   

- 

16 ธ.ค. 63 193 1 1 รอผล

ตรวจ 

1 รอผล

ตรวจ 

รอผล

ตรวจ 

รอผล

ตรวจ 

รอผลตรวจ  - 
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ประเด็นท่ีเส่ียงตอการดําเนินงานไมสําเร็จ 

 1. อัตราความครอบคลุมในการข้ึนทะเบียนผูปวยวัณโรคทุกประเภท(All Forms) ท่ีต่ํากวาจํานวนท่ี 

ควรจะเจอ(Estimate case) โดยใชฐานประชากรทะเบียนราษฎรซ่ึงมากกวาประชากรท่ีมีอยูจริง 

 2. ขาดความครบถวนในกระบวนการคนหาวัณโรคในกลุมเสี่ยงสูง 

 3. อัตราการตายท่ีสูงจากสาเหตุอ่ืนรวมขณะผูปวยรักษาวัณโรค,,การลมเหลวในการรักษาและขาด

การติดตามผลเม่ือผูปวยโอนออกไปหนวยบริการอ่ืน 

 4. การควบคุมกํากับการรักษา(DOT) ท่ีไมเขมแข็งหรือ ไมตอเนื่อง สงผลตอการตาย,การขาดยา,การ

ลมเหลวในการรักษานําไปสูการกลายเปนเชื้อวัณโรคท่ีดื้อยา  

 5. ความลาชาของรายปวยท่ีไมสามารถปดการรักษาตามระยะเวลาในการประเมิน  
 

ปญหา/อุปสรรค 

 1. การชะลอภารกิจเพ่ือคนหาวัณโรคในกลุมเสี่ยงเนื่องจากสถานการณ COVID-19 

 2. การปรับเลื่อนกําหนดการพบแพทย/การตรวจวินิจฉัยเพ่ือสิ้นสุดการรักษา อาจสงผลตออัตราการ  

  รักษาสําเร็จตามตัวชี้วัด 

 3. ความเขมขนในการควบคุมกํากับการรักษา(DOT) ท่ีลดลงเนื่องจากสถานการณ COVID-19 

 4. การเวนวรรค พักการทบทวน,วิเคราะหขอมูลแบบกลุม 

 

................................................................. 
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ยาเสพติด รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

ปญหาสาธารณสุขใน   

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                         ยาเสพติด 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

 

  ยาเสพติด . 

ตัวช้ีวัด : รอยละของผูติดยาเสพติดท่ีเขาสูกระบวนการบําบัดรักษา ไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพอยางตอเนื่อง  

 จนถึงการติดตาม (Retention Rate) รอยละ 55 

สถานการณ 

 จังหวัดหวัดสตูล มีการดําเนินงานดานยาเสพติดโดยมีผูเขารับการบําบัด รักษายาเสพติด และพบวา

สัดสวนผูเขารับการบําบัด ยาเสพติด ในหวงเดือนตุลาคม 2563 – เดือนธันวาคม 2563(ท่ีมา : ฐานขอมูลระบบ

รายงานยาเสพติด : http://antidrugnew.moph.go.th) จังหวัดสตูล มีผูเขาบําบัดท้ังหมด 168 คน ผูเขารับ 

การบําบัด สมัครใจบําบัด รอยละ 4 บังคับบําบัด รอยละ 86 และตองโทษ รอยละ 10  ชวงอายุ ประเภทตัวยา 

อาชีพ และพฤติการณ  ท่ีเสพยาเสพติด ท่ีเขารับการบําบัดรักษายาเสพติด พบวาชวงอายุท่ีเขารับการ

บําบัดรักษายาเสพติดในพ้ืนท่ี จังหวัดสตูล สวนใหญอายุระหวาง 18 - 24 ป ยาบา มีผูเขารับการบําบัดมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 53 รองลงมาพืชกระทอม รอยละ 30 และกัญชา รอยละ 6 สวนใหญประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรม รอยละ 26  รับจาง รอยละ 25 ผูใชแรงงาน รอยละ 23 สาเหตุท่ีเริ่มใชยาเสพติดสวนใหญ คือ  

อยากลอง และตามเพ่ือน  
 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห   

 ขอมูลเชิงคุณภาพ 

 1. ระบบบริการดานการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดของจังหวัดสตูล มีแนวทางการดําเนินงาน   โดย

มีการบูรณาการการบําบัดรักษาท้ัง 3 ระบบ (ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัดและระบบตองโทษ) ดังนี้ 

 - สนับสนุนวิชาการ/เปนวิทยากรแกหนวยงานตางๆ 

  - มีคลินิกบําบัดยาเสพติดในสถานบริการ 

  - มีการจัดบริการชุดบริการลดอันตรายจากใชยาเสพติดดานสุขภาพ (Harm Reduction Unit) 

  - ใหการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูใชสารเสพติดและผูปวยมีอาการทางจิตเวช 

  - กิจกรรมสงเสริม ปองกัน เฝาระวังปญหายาเสพติดในโรงเรียน 

  - มีเวชภัณฑและยาท่ีจําเปนเพ่ือใชในการรักษาและเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาล 

  - มีแนวทาง CPG คูมือการดูแลผูปวยยาเสพติดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  - มีเวชภัณฑและยาท่ีจําเปนเพ่ือใชในการรักษาและเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาล 

  - มีเวชภัณฑและยาท่ีจําเปนเพ่ือใชในการรักษาและเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาล 

  - จังหวัดจัดสรรงบประมาณแก คปสอ.ทุกอําเภอเพ่ือความคลองตัวในการดําเนินงาน 

 

 

 

 

http://antidrugnew.moph.go.th/
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ยาเสพติด รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

ปญหาสาธารณสุขใน

 ขอมูลเชิงปริมาณ (ระบบสมัครใจ) 

ตารางท่ี 42 รอยละของผูติดยาเสพติดท่ีเขาสูกระบวนการบําบัดรักษา ไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ       อยาง

ตอเนื่อง จนถึงการติดตาม (Retention Rate) รอยละ 55 

โรงพยาบาล 
ผลงานไตรมาส 1/2564 ระบบสมัครใจ 

จําหนายท้ังหมด ครบโปรแกรม ไมครบโปรแกรม ติดตามดูแล รอยละ 

สตูล 9 8 0 8 88.89 

ควนโดน 4 4 0 4 100 

ควนกาหลง 0 0 0 0 0 

ทาแพ 0 0 0 0 0 

ทุงหวา 3 0 3 0 0 

มะนัง 0 0 0 2 100 

ละงู 2 2 0 0 - 

รวม 18 15 3 14 77.78 

ที่มา :ฐานขอมูลระบบรายงานยาเสพติด  http://antidrugnew.moph.go.th (วันที่ 11มกราคม 2564)  
 

     จากตารางรอยละของผูติดยาเสพติดท่ีเขาสูกระบวนการบําบัดรักษา ไดรับการดูแลอยาง  มีคุณภาพ

อยางตอเนื่อง จนถึงการติดตาม (Retention Rate) เปาหมาย รอยละ 55 ผลงานในภาพรวมจังหวัดสตูล   รอย

ละ 77.78 ผานเกณฑชี้วัด แตเม่ือวิเคราะหรายอําเภอ ยังมีบางอําเภอท่ียังไมมีผลการดําเนินงาน ไดแกอําเภอ

ควนกาหลง อําเภอทาแพ และ อําเภอมะนัง  

 สถานบําบัดดําเนินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล/สถานฟนฟู (HA ยาเสพติด) จํานวน

โรงพยาบาลท้ังสิ้น 7 แหง โรงพยาบาลผานการรับรองคุณภาพยาเสพติด (HAiยาเสพติด)  4 โรงพยาบาล    

(รอยละ 57 )  
 

ผลการดําเนินงาน 

ตารางท่ี 43 แสดงรอยละของผูติดยาเสพติดท่ีเขาสูกระบวนการบําบัดรักษา ไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง จนถึงการติดตาม (Retention Rate)ป 2563-2564(รอยละ 55) 

ปงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

2563 93.72 

2564 

(รอบ 3 เดือน) 
77.78 

 

 จากตารางรอยละของผูติดยาเสพติดท่ีเขาสูกระบวนการบําบัดรักษา ไดรับการดูแลอยาง มีคุณภาพ

อยางตอเนื่อง จนถึงการติดตาม (Retention Rate) เปาหมาย รอยละ 55    ผลงานในภาพรวมจังหวัดสตูล

รอยละ77.78 ผานเกณฑชี้วัด  

 



 

สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข                                                เขตสุขภาพท่ี 12 

  

ยาเสพติด รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

ปญหาสาธารณสุขใน   

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                          ยาเสพติด 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  

1. บางอําเภอท่ียังไมมีผลการดําเนินงาน ไดแกอําเภอควนกาหลง อําเภอทาแพ และ อําเภอมะนัง  

2. ไมมีแพทยเวชศาสตร ยาเสพติด จึงทําใหเปนอุปสรรคในการดูแลผูปวยในระยะถอนพิษยาท่ี

จําเปนตองใชยาชวย 

3. การสงตอผูปวยไปรับการักษารพ ธัญญารักษ สงขลาไปเปนไปอยางทันทวงที เนื่องจาก เตียงเต็ม    

ตองรอคิว บางครั้งนาน เปนเดือน 

4. สถานการณ COVID-19  ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน จึงตองใหการบําบัดทางโทรศัพท  ไม

สามารถทํากลุมบําบัดได  ไมสามารถ สุมตรวจปสสาวะ ไดจึงทําใหการบําบัด ไมมีประสิทธิภาพ

เทาท่ีควร 

5. ระบบ บสต. ไมเสถียร เขาถึงยาก จึงทําใหการลงขอมูล ไมเปนปจจุบัน 

6. ในบางครั้งยังคงมีผูบําบัดฟนฟูท่ีเปนชาวตางดาวท่ีสํานักงานคุมประพฤติสงมา มักจะมีปญหาใน

เรื่องการสื่อสารทําใหเปนอุปสรรคในเรื่องการบําบัดฟนฟู 

7. พบวามีการใชยาเสพติดในผูปวยท่ีมาคลอด/คลินิกฝากครรภ 

8. ผูปวยมีภาวะแทรกซอนจากการใชสารเสพติดเพ่ิมข้ึน 

9. แพทยในโรงพยาบาลท่ีผานการอบรมเวชศาสตรยาเสพติดสําหรับแพทยมีการลาศึกษาตอ/

หมุนเวียน 
 

ขอเสนอแนะ / กระบวนการแกปญหา 

 - ไมมี 
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งบดําเนินงาน รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

การบริหารงบประมาณ 

 

 การบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  .  
 

   งบดําเนินงาน   . 
 

สถานการณ 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564   

งบดําเนินงานจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และกรมตางๆ  มีรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี แหลงเงิน รับจัดสรร 

1 งบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 22,611,440.00  

2 งบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  152,107.00  

3 งบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  81,100.00  

รวมท้ังส้ิน 22,844,647.00 
 

การบริหารจัดการ/แผนการดําเนินงาน 

 ในการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2564  ไดมีการจัดสรรใหกลุมงาน

ตางๆ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  และหนวยงานยอยในสังกัด  โดยการจัดสรรใหหนวยงานยอยใน

สังกัดไดมีการจัดทํา MOU  เพ่ือประเมินผลการเบิกจายเปนรายไตรมาส 
 

ผลการดําเนินงาน 

ตารางท่ี 44 รอยละการเบิกจายงบประมาณ(งบดําเนินงาน)ป 2564 

ท่ี แหลงเงิน รับจัดสรร เบิกจาย รอยละ 

1 งบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 22,611,440.00  13,583,465.55  60.07 

2 งบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  152,107.00       44,995.21  29.58 

3 งบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  81,100.00       26,970.00  33.26 

รวมท้ังส้ิน 22,844,647.00 13,655,430.76 59.78 
 

 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณงบดําเนินงานท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ วันท่ี  21  

มกราคม 2564  มีการเบกิจายรวมกอหนี้ผูกพันท้ังสิ้น  13,655,430.76 บาท  คิดเปนรอยละ  59.78  ซ่ึงเกิน

จากเปาหมายผลการดําเนินงานตามมาตรการการคลังดานการใชจายภาครัฐ  โดยท่ีกําหนดไว        มีเปาหมาย

ในไตรมาสท่ี 2 รอยละ 57 
 

สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

 - ไมมี 
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งบดําเนินงาน รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

การบริหารงบประมาณ 
  

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                         งบลงทุน    

การบริหารงบประมาณ 

ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ  

 - ไมมี 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย 

 - ไมมี 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง 

 ผลการเบิกจายงบประมาณ  งบดําเนินงาน  ณ  วันท่ี  21 มกราคม 2564  ของสํานักงานสาธารณสุข

เบิกจายไดรอยละ  59.78  ซ่ึงเกินเปาหมายท่ีกําหนดในไตรมาสท่ี 2 รอยละ 57 

 

   งบลงทุน  . 
 

สถานการณ 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ไดรับการจัดสรรงบลงทุนงบประมาณประจาํป พ.ศ.2564  ดาน

สิ่งกอสรางและรายการครุภัณฑ จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวนท้ังสิ้น 14 รายการ วงเงิน

งบประมาณ 18,219,500.00บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 45 การจดัสรรงบลงทุนประจําป พ.ศ. 2564 จําแนกตามสถานบริการ 

ลําดับท่ี หนวยงานท่ีไดรับจัดสรร จํานวน(รายการ) วงเงินงบประมาณ(บาท) 

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 1 350,000.00 

2. โรงพยาบาลละงู 2 10,432,600.00 

3. โรงพยาบาลควนกาหลง 1 1,000,000.00 

4. โรงพยาบาลควนโดน 1 1,000,000.00 

5. โรงพยาบาลทาแพ 3 2,136,800.00 

6. โรงพยาบาลทุงหวา 3 2,234,800.00 

7. โรงพยาบาลมะนัง 1 1,000,000.00 

8. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะหลีเปะ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง 

1 35,300.00 

9. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมะนัง 1 30,000.00 

รวม 14 18,219,500.00 
 

ผลการดําเนินงาน 

  ผลการดําเนินงานการจัดซ้ือจัดจาง อยูระหวางกําหนดราคากลาง (อยูระหวางการกําหนดสเปก)  11

รายการ วงเงิน 17,804,200.00 บาท รอเบิกจาย 3 รายการ เปนเงิน 415,300.00 บาท  

หมายเหตุ:*รายละเอียดอยูในภาคผนวก 
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ราชทัณฑปนสขุ รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Agenda based 

    โครงการเก่ียวกับพระราชวงศ   .  

     โครงการราชทณัฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย  . 

 เปาหมาย: 1. การพัฒนา อสรจ. ในเรือนจําใหมี อสรจ. ตอผูตองขังไมนอยกวา 1 ตอ 50 

  2. การพัฒนาศักยภาพพยาบาลประจําสถานพยาบาลในเรือนจําหรือพยาบาลจาก 

   โรงพยาบาลแมขาย 

  3. การใหบริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ(แพทย) ตามเกณฑในคูมือ 
 

สถานการณ 

 จากผลการดําเนินงานโครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย ต้ังแตป 2562 

จนถึงปจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลแมขายในพ้ืนท่ีเขารวมดําเนินการพัฒนาระบบสุขภาพของ

ผูตองขังในเรือนจําอยางตอเนื่อง เพ่ือมุงเนนใหประชาชนทุกหมูเหลามีสุขภาวะทางดานสุขภาพท่ีเหมาะสมและ

การรับบริการท่ีเทาเทียมกัน เชน การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ

ของรางกาย รวมถึงการติดตามสงตอผูปวยเรื้อรังกลับสูครัวเรือนไดรับการบําบัดรักษาอยางตอเนื่อง และการ

สงตอผูตองขังท่ีมีคุณภาพท้ังกายใจคืนสูสังคมเปนผูรวมพัฒนาชาติไทย ในสวนของสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสตูล และโรงพยาบาลสตูลนอกจากการใหการบริการแกผูตองขังในเรือนจําแลว หนวยบริการจาก

โรงพยาบาลแมขายและเรือนพยาบาลในเรือนจําตองมีการพัฒนาศักยภาพทักษะความรู และการอบรม

เครือขายสุขภาพ อสรจ. อยางตอเนื่องและเพียงพอกับจํานวนผูตองขัง 
 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห  

 เรือนจําจังหวัดสตูลมีผูตองขังจํานวนท้ังหมด 1,408 คน  เพศชาย 1,232   คน เพศหญิง  176 คน 

พยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป  1 คน พยาบาลเทคนิค 1 คน แพทยหมุนเวียน (FM) 2 คน ใหบริการท่ีจําเปนพ้ืนฐาน

ครอบคลุมท้ัง 6 ดาน โดยมีทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลแมขายสนับสนุนบริการ  การดําเนินงานบริการ

สาธารณสุขในเรือนจํามีผูปวยดวยโรค 5 อันดับแรก ไดแก โรคเหงือกและฟน กลากเกลื้อน ไขหวัด ผื่นคัน และ

ปวดเม่ือยกลามเนื้อ หลัง คอ ไหล  และตองมีการการพัฒนา ระบบฐานขอมูลท่ียังไมเชื่อมกับโรงพยาบาลแม

ขาย รวมถึงการบันทึกขอมูลบริการในโปรแกรม Hos-xp PCU  
 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

 การจัดระบบบริการตรวจรักษาโรค 

 ดานการใหบริการตรวจรักษาโรคท่ัวไป โรคเรื้อรัง ในเวลาราชการ เดิมมีแพทยหวงเวลา ตรวจรักษา

ทุกวันพุธ  ตั้งแตเดือนธันวาคมเปนตนมา เปลี่ยนจากแพทยหวงเวลามาเปนแพทยเวชศาสตรครอบครัวรพ.สตูล

2ทาน และพยาบาลวิชาชีพจากกลุมงานการพยาบาลชุมชน  หมุนเวียนทุกสัปดาหๆ ละ 3 ชม. เพ่ือชวยท่ีจุดคัด

กรอง  ในสัปดาหท่ี 1และ 3 เปนคลินิกโรคเรื้อรัง   
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 ดานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแมขายมีการใหบริการดานการรักษาพยาบาลแกผูตองขังซ่ึงแบงเปน

ผูปวยนอกในป 2562-2564 จํานวน (คน/ครัง้) 379/1,111, 593/1,786 และ 212/418 ตามลําดับ และมีการ

ใหบริการเปนผูปวยในป 2562-2564 จํานวน (คน/ครั้ง)  38/49 ,33/40 และ 15/25 ตามลําดับ  

ตารางท่ี 46 แสดงผูตองขังในเรือนจําเขารับบริการท่ีโรงพยาบาลแมขาย(รพ.สตูล) ป 2562 - 2564 

ขอมูลผูปวย ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ผูปวยนอก (คน/ครั้ง) 379 / 1,111 593 / 1,786 212/418 

ผูปวยใน (คน/ครัง้) 38 / 49 33 / 40 15/25 
 

ตารางท่ี 47 แสดงจํานวนผูตองขังในเรือนจําปวยดวยดวยโรคเรื้อรังท่ีสําคัญ ป 2563 

ลําดับท่ี ชื่อโรค จํานวน(คน) 

1. - เบาหวาน   7 

2. - ความดันโลหิตสูง 34 

3. - หอบหืด   18 

4. COPD 1 
 

 ดานบริการฉุกเฉินและปรึกษา case มีพยาบาลเวชปฏิบัติของโรงพยาบาลสตูล รับประสานงานและ

รายงานแพทยเวชศาสตรครอบครัว เพ่ือเขาไปประเมินและตรวจรักษาในเรือนจําหรือสั่งการรักษาในเวลา

ราชการ  หากเกินศักยภาพ จะสงตอมาท่ีแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลสตูล โดยมีการโทรประสานลวงหนา

และเรียก 1669 
 

 งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค  

 การใหบริการทางอนามัยแมและเด็ก จํานวนหญิงตั้งครรภ ป 2563  4 ราย คลอดแลวท้ัง 4 ราย     ( 

บุตรญาติรับไปเลี้ยงดู ) พนโทษแลว 1 ราย ป 2564 หญิงตั้งครรภ 1 ราย อายุครรภ ประมาณ 5 เดือน ( อยู

ระหวางกักตัว ) มีมุมสงเสริมนมแม และมีผูบริจาคเครื่องปมน้ํานมไวใชในเรือนจํา 

 มะเร็งปากมดลูก  ป 2563 คัดกรองจํานวน 50 ราย ไมพบผลผิดปกติ ในสวนของป 2564 มีแผนคัด

กรองในเดือน กรกฎาคม 2564 
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ราชทัณ
ฑ

ปนสขุ                                                             รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ
 2564 

Agenda based 

 

 การดําเนินงานปองกันควบคุมวัณโรค   

ตารางท่ี 48 แสดงผลการดําเนินงานปองกัน ควบคุมวัณโรคในเรือนจํา  ปงบประมาณ 2563-2564 
 

ปงบประมาณ วันท่ี 

X-ray AFB Molecular Test  

ไดรับ  

X-ray  

ผิปกติ 

เขาได TB 

จํานวนสง 

AFB 

AFB  

post 

MTB detected 
MTB 

Not detected 
Invalid Total MTB 

detected 

RIF 

resistant 

RIF not 

resistant 

ป 2563 16-18 มิ.ย. 63 1,352 30 30 0 3 0 3 27  

 18 ส.ค. 2563 194 3 3 0 0 0 0 3  

 16 ก.ย. 2563 118 3 3 1 1 0 0 2  

รวม 1,664 36 36 1 4 0 3 32  

ป 2564 20 ต.ค. 63 118 5 5 0 1 0 1 4  

 17 พ.ย. 63 70 2 2 0 0 0 0 2  

 16 ธ.ค. 63 193 1 1 0 รอผลตรวจ รอผลตรวจ รอผลตรวจ รอผลตรวจ  

รวม 381 8 8 0 1* 0* 1* 6*  

หมายเหตุ * รอผลการตรวจวินิจฉัย 

การตรวจคัดกรอง HIV/AIDS 

    โรคเอดสในเรือนจําจังหวัดสตูลไดใหบริการดานคําปรึกษาและคัดกรองคนหาผูปวยรายใหม สามารถดําเนินการคัดกรองไดตั้งแตป 2561-2564 จํานวน 1242 

,1328,1966 และ 553 ราย พบติดเชื้อในป 2561จํานวน  2 ราย ป 2562 จํานวน 2 ราย ป 2563 จํานวน 10 ราย และป 2564 จํานวน 6 ราย ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 49 แสดงผลการดําเนินงานคัดกรองคนหาผูติดเชื้อ HIV รายใหมในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2561-2564 

ป งบประมาณ 
การคัดกรองคนหาผูติดเช้ือรายใหม(คน) 

ท้ังหมด ตรวจพบเช้ือ คิดเปนรอยละ  

2561 1,242 2 0.16 

2562 1,328 2 0.15 

2563 1,966 10 0.50 

2564 553 6 1.08 

ขอมูล (ณ ตุลาคม-ธันวาคม 63)   
 

 ดานการสงเสริมสุขภาพจิต    

 ผูปวยจิตเวช 

 -ผูตองขังในเรือนจํามีผูปวยจิตเวชท้ังหมด 16 ราย  ไดรับการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลสตูลอยาง

ตอเนื่องทุกราย 

 -การคัดกรองความเสี่ยงจากการสูบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล จํานวน 65 ราย และผูใชสารเสพติด ผูเสพ 

จํานวน 280 ราย (ณ ตุลาคม-ธันวาคม 63) 

 -การตรวจคัดกรองดวยแบบประเมินภาวะสุขภาพจิตผูตองขัง (PMHQ-Thai) ตั้งแตป 2562-2564 

จํานวน 1413,1415 และ 19 ราย ตามลําดับ (ณ ตุลาคม-ธันวาคม 63 ) 
  

 ดานทันตกรรม  

การใหบริการทันตกรรมโดยทันตแพทยออกใหบริการทุกวันศุกรท่ี 4 ของเดือน และใหบริการเฉพาะ

ถอนฟน ตั้งแตป 2561-2563  จํานวนตามลําดับดังนี้ 238 512 และ 109 ราย  

ตารางท่ี 50 แสดงผลการดําเนินดานทันตกรรมสําหรับผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2561-2563  

ป งบประมาณ ผลการดําเนินงานดานทันตกรรม(ราย) 

2561 238 

2562 512 

2563 109 

ขอมูล (ณ ตุลาคม-ธันวาคม 63 )   
 

     ดานกายภาพ ใหบริการฟนฟูผูปวยจํานวน 2 ราย โดยนักกายภาพจากโรงพยาบาลแมขาย ซ่ึงออก

ใหบริการทุกวันพุธ (บาย)  

 การตรวจสอบสิทธิ  ผูตองขังท้ังหมด จํานวน 1,408 ราย สิทธิ UC จํานวน 1,389 ราย กองทุนอ่ืน 

18 ราย และสิทธิวาง 1 ราย (ขอมูล ณ ธันวาคม 63) 
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ตารางท่ี 51 แสดงประเภทสิทธิการรักษาพยาบาลของผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2564  

ประเภทสิทธิ จํานวน(ราย) รอยละ 

UC 1,389 98.65 

อ่ืนๆ 18 1.28 

วาง 1 0.07 

ท้ังหมด 1,408 100.00 

ขอมูล (ณ ตุลาคม-ธันวาคม 63 )   
 

 ระบบเฝาระวังการระบาดในชวงสถานการณโควิด-19  

 การดําเนินงานในเรือนจําชวงการแพรระบาดของโรคโควิด 19 โรงพยาบาลสตูลและเรือนจําจังหวัด

สตูลไดรวมกันวางมาตรการท่ีสําคัญเพ่ือเปนการเฝาระวังและปองการแพรระบาดในเรือนจํา โดยมาตรการท่ี

สําคัญดังนี้ 

 1. กรณี เจาหนาท่ีเรือนจํา วัดไข ≥38 องศาเซลเซียส  พบแพทยและปฏิบัติงานนอกเรือนจํา 

 2. บุคคลภายนอก วัดไข ≥38 องศาเซลเซียส  งดกิจกรรมภายในเรือนจํา 

 3. ผูตองขังเขาใหม/รายใหม/กลับจากศาล/กลับจากโรงพยาบาล  (ตัดผม อาบน้ํา ลางมือ และกักตัว 

14 วัน) กอนเขาแดน  เสื้อผาแชผงซักฟอกเพ่ือซักวันรุงข้ึน 

 4. ศาลเบิกผานจอภาพ 

 5. งดญาติเยี่ยม/บุคลากรภายนอก ยกเวน แพทย 

 6. แจก Mask ผูตองขัง คนละ 2 ชิ้น 

 7. ถูพ้ืนวันละ 2 ครั้ง 

 8. ผลิตหนากากผา 200  

 การพัฒนา อสรจ. ในเรือนจําใหมี อสรจ. ตอผูตองขังไมนอยกวาร 1 ตอ 50 

 จังหวัดสตูลมีแผนดําเนินกาการอบรมพัฒนา อสรจ. ในเรือนจํา เดือนกุมภาพันธ ป 2564  
 

Small Success รอบ 3 เดือน 

กิจกรรม/กระบวนการ ผลการดําเนินงาน 

- จัดระบบบริการสุขภาพผูตองขังในเรือนจํา -ตั้งแต 1 ตุลาคม 30 กันยายน 2564 

-มีการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานรวม

วางแผนการดําเนินงานราชทัณฑปนสุข ทําความดี 

เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย/สรปุรายงานการประชุม 

-มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการเม่ือ

วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563ณ หองทับทิม 

โรงพยาบาล 

-มีการจัดทําแผนการใหบริการสุขภาพของผูตองขัง

ในเรือนจํา 

-มีแผนการใหบริการสุขภาพครบท้ัง 6 ดาน 
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Agenda based 

 

 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 - ตองงดการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาวะในเรือนจําทุกชนิด เนื่องจากปองกันการแพรระบาดของติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให 

การดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ 

-การดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ไมเปนไปตามแผนปฏิบัติ

การท่ีกําหนดไว เนื่องจากมีการระบาดของโรคโคโรนา

ไวรัส 2019 (COVID-19) 

มีการปรับแผนการดําเนินการกิจกรรมตางๆ 

หลังจากไมมีการแพรระบาดของโรค 

 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 -ไมมี 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 - ประยุกตเครื่องโมปูนซักผาในเรือนจํา 

 - ไดรับรางวัลระดับเพขร ดาน ศูนยบริการชุมชนและภาคีเครือขาย ศูนยบริการไดมาตรฐาน  

 - DIC/DIC-Cluster ณ. รร.มิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น 

 

    กัญชาทางการแพทย   . 
 

ตัวช้ีวัด : รอยละของหนวยบริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแบบบูรณาการ  

 (รอยละ 50) 
 

สถานการณ   

 ปงบประมาณ 2563 กระทรวงสาธารณสุข กําหนดนโยบายเรงดวน เรื่อง การเขาถึงบริการกัญชา

ทางการแพทย มีเปาหมายใหสถานบริการจัดตั้งคลินิกการใหบริการกัญชาทางการแพทยแบบบูรณาการไมนอย

กวา 1 แหง /เขต โดย จังหวัดสตูล ไดดําเนินการเปดคลินิกกัญชาทางการแพทยแบบบูรณาการ จํานวน 2 แหง 

ไดแกโรงพยาบาลสตูลและโรงพยาบาลละงู   และในปงบประมาณ 2564 กําหนดประเด็นกัญชาทางการแพทย

เปนยุทธศาสตร มีเปาหมาย สถานบริการเปดใหบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแบบบูรณาการ ไมนอยกวา

รอยละ 50 มีเปาหมาย คือ ประชาชนเขาถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย โดย

จังหวัดสตูลวางแผนเปดคลินิกดําเนินการในปงบประมาณ 2564 อีกจํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลทุงหวาและ

โรงพยาบาลควนกาหลง และมีการควบคุมติดตามการดําเนินงานโดยคณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

สาขากัญชาทางการแพทย จังหวัดสตูล โดยมีความพรอมของบุคลากร ดังนี้ 
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ราชทัณฑปนสขุ รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Agenda based 

 

 ขอมูลผูผานการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทย 

ตารางท่ี 52  แสดงขอมูลผูผานการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแยกรายโรงพยาบาล จังหวัดสตูล 

โรงพยาบาล 
จํานวนผูผานการอบรม 

รวม 
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 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 1 1 0 1 0 3 

รพ.สต./CMU/PCU 0 0 0 6 0 6 

เอกชน/หมอพ้ืนบาน 1 1 0 2 1 5 

รวม 8 8 3 28 1 48 
 

ตารางท่ี 53  ผลการดําเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทยจังหวัดสตูล (ตั้งแต 31 ธันวาคม 2563) 

โรงพยาบาล 
จํานวนผูมารับบริการ 

(visit) 

จํานวน 

ผูรับการคัดกรอง 

จํานวนผูปวย 

ท่ีเขาเกณฑการรักษา 

โรงพยาบาลสตูล 132 132 109 

โรงพยาบาลละงู 16 16 4 
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ราชทัณฑปนสขุ รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Agenda based 
  รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2564                                                กัญ
ชาทางการแพ

ทย 

Agenda based 

 

   รายละเอียดการใหบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทยมีดังตอไปนี้ 

 ตารางท่ี 54 แสดงผูปวยและปริมาณยา/สารสกัดกัญชาแผนปจจุบันท่ีมีใหบริการ 

โรงพยาบาล 
ผูรับบริการ

(คน) 

ผูปวยท่ีเขาเกณฑ

ไดรับการรักษา(คน) 

THC รพ.อภัยภูเบศร THC องคการเภสัชกรรม THC:CBD องคการเภสัชกรรม 

ไดรับ ใชไป คงเหลือ หมดอายุ ไดรับ ใชไป คงเหลือ หมดอายุ ไดรับ ใชไป คงเหลือ หมดอายุ 

สตูล 59 55 40 35 5 - 25 9 0 16 ขวด25/7/63 

ดําเนินการแลว 

65 49 5 10 ขวด

23/9/63 

ละงู 16 1 10 1 9 14/9/64 - - -      
  

      ตารางท่ี  55  แสดงผูปวยและปริมาณยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมท่ีมีใหบริการ                                                                                          

โรงพยาบาล 

 

จํานวน

ผูรับ 

บริการ 

จํานวนผูปวย

ท่ีเขาเกณฑ

ไดรับการ

รักษา 

ศุขไสยาศน(ซอง) ทําลายพระสุเมร(ซอง) แกลมแกเสน(ซอง) น้ํามันสูตร DTAM(ขวด) 

ไดรับ ใชไป คงเหลือ หมดอายุ ไดรับ ใชไป คงเหลือ หมดอายุ ไดรับ ใชไป คงเหลือ หมดอายุ ไดรับ ใชไป คงเหลือ หมดอายุ 

สตูล 73 54 90 60 30 20/7/64 - - - - 90 60 30 29/4/64 50 34 16 14/6/64 

ละงู 16 3 150 42 108 6/10/65 150 98 52 17/9/65 - - - - - - - - 
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ราชทัณฑปนสขุ รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Agenda based 
  

กัญ
ชาทางการแพ

ทย                                                        รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ
 2564 

Agenda based 

 

 ตารางท่ี 56 แสดงจํานวนผูรับบริการคลินิกกัญชาจําแนกรายอาการโรงพยาบาลสตูล (คลินิกผสมผสาน)  

โรค/อาการ 

ผูปวย ผลการรักษา จํานวนผูปวย 

ท่ีมีอาการ

ขางเคียงไมพึง

ประสงค 

ลักษณะอาการ 

ไมพึงประสงค 

หมาย

เหตุ ท้ังหมด 
เขาเกณฑ 

การรักษา 
ไดรับยา 

อาการ 

ดีข้ึน 

อาการคงท่ีไม

เปล่ียนแปลง 
อาการแยลง 

กลุมโรคท่ีไดประโยชน  

ภาวะคลื่นไสอาเจียน ในผูปวยท่ีไดรับยาเคมีบําบัด 0 0 0 0 0 0 0   

โรคลมชักท่ีรักษายากและโรคลมชักท่ีดื้อตอยา

รักษา 

0 0 0 0 0 0 0   

ภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง ในผูปวยปลอกประสาท

เสื่อมแข็ง 

1 1 1 0 1 0 1 มีอาการเพลีย และงวง

มากกวาปกติในชวงบาย

ของวัน 

 

ภาวะปวดประสาทสวนกลาง 11 11 11 1 8 2 6 อาการปวดมากข้ึน ระคาย

เคืองขางแกมและโคนลิ้น 

ปากแหง งวงนอนมากข้ึน 

ออนเพลีย 

 

ภาวะเบื่ออาหารในผูปวยเอดสท่ีมีน้ําหนักตัวนอย 0 0 0 0 0 0 0   

ผูปวยท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคอง 0 0 0 0 0 0 0   

รวม 12 12 12 1 9 2 7   
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ราชทัณฑปนสขุ รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Agenda based 
  รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2564                                                กัญ
ชาทางการแพ

ทย 

Agenda based 

 

 ตารางท่ี 56 (ตอ)แสดงจํานวนผูรับบริการคลินิกกัญชาจําแนกรายอาการโรงพยาบาลสตูล (คลินิกผสมผสาน)  

โรค/อาการ 

ผูปวย ผลการรักษา จํานวนผูปวย 

ท่ีมีอาการ

ขางเคียงไมพึง

ประสงค 

ลักษณะอาการ 

ไมพึงประสงค 

หมาย

เหตุ ท้ังหมด 
เขาเกณฑ 

การรักษา 
ไดรับยา 

อาการ 

ดีข้ึน 

อาการคงท่ีไม

เปล่ียนแปลง 

อาการ 

แยลง 

โรคท่ีนาจะไดประโยชนในการควบคุมอาการ  

โรคพารกินสัน 2 2 2 1 1 0 1 มีตุมนูนบริเวณท่ีหยดยา  

โรคอัลไซเมอร 1 1 1 0 1 0 0 -  

โรควิตกกังวลท่ัวไป 0 0 0 0 0 0 0   

โรคปลอกประสาทอักเสบ 

อ่ืน ๆ 

1 1 1 0 1 0 0  มีปญหา

มือสั่น 

ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 4 4  4 3 1 0 2 ออนเพลีย งวงนอน  

รวม 8 8 8 4 4 0 3   

กลุมโรคอ่ืนๆ  

psoriasis 2 2 2 0 2 0 0   

malignant  neoplasm 13 13 13 4 9 0 4 รูสึกออนเพลีย งวงนอน   

หลังหุมปลายองคชาติยาวเกินไป ปลายตีบรูดเปด

ไมไดหรือเปดไดลําบาก 

1 1 1 0 1 0 0   

rheumatoid arthritis 1 1 1 0 1 0 1 งวงนอนตอนกลางวัน

มากข้ึน ออนเพลีย เวียน

หัว และใจสั่นเล็กนอย  
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ราชทัณฑปนสขุ รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Agenda based 
  

กัญ
ชาทางการแพ

ทย                                                        รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ
 2564 

Agenda based 

 

 ตารางท่ี 56 (ตอ)แสดงจํานวนผูรับบริการคลินิกกัญชาจําแนกรายอาการโรงพยาบาลสตูล (คลินิกผสมผสาน)  

โรค/อาการ 

ผูปวย ผลการรักษา จํานวนผูปวย 

ท่ีมีอาการ

ขางเคียงไมพึง

ประสงค 

ลักษณะอาการ 

ไมพึงประสงค 

หมาย

เหตุ ท้ังหมด 
เขาเกณฑ 

การรักษา 
ไดรับยา 

อาการดี

ข้ึน 

อาการคงท่ีไม

เปล่ียนแปลง 

อาการ 

แยลง 

Myalgia 1 1 1 0 0 1 1 งวงนอน ออนเพลีย ลม

เนื่องจากทรงตัวไมได  

 

Nonorganic insomnia 

10 10 10 0 8 2 5 ออนเพลีย กระวน

กระวาย กระสับกระสาย 

เวียนหัว 

 

Spondylolysis 1 1 1 0 1 0 0   

Glaucoma 1 1 1 0 1 0 0   

Tension-type headache 1 1 1 0 1 0 0  Addi

cted 

cann

abis 

Abdominal and pelvic pain 1 1 1 1 0 0 0   

Injury of brachial plexus 1 1 1 0 1 0 0   

Hemiplegia 2 2 2 2 0 0 1 งวงนอน  

รวม 35 35 35 7 25 3 12   
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ราชทัณฑปนสขุ รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Agenda based 
  รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2564                                                กัญ
ชาทางการแพ

ทย 

Agenda based 

 

 ตารางท่ี  56 (ตอ)แสดงจํานวนผูรับบริการคลินิกกัญชาจําแนกรายอาการโรงพยาบาลสตูล (คลินิกผสมผสาน)  

โรค/อาการ 

ผูปวย ผลการรักษา จํานวนผูปวย 

ท่ีมีอาการ

ขางเคียงไมพึง

ประสงค 

ลักษณะอาการ 

ไมพึงประสงค 

หมาย

เหตุ ท้ังหมด 
เขาเกณฑ 

การรักษา 
ไดรับยา 

อาการ 

ดีข้ึน 

อาการคงท่ีไม

เปล่ียนแปลง 

อาการ  

แยลง 

โรค/อาการท่ีมีโอกาสใชยาแผนไทยท่ีมีกัญชา

ปรุงผสมอยู 

73 ราย         

เบื่ออาหาร นอนไมหลับ (ยาศุขไสยาศน) 
 18 18 15 3 0 3 ปากแหง คอแหง หวิ

บอย 

 

นอนไมหลับ (น้ํามันDTAM)  34 34 32 2 0 1 มีผื่น  

กลามเนื้อออนแรงจาก โรคลมอัมพฤกษ อัมพาต 

ท่ีมีอาการทางคลินิกคงท่ี (ยาทําลายพระสุเมรุ) 

 0 0 0 0 0 0   

โรค/อาการท่ีมีโอกาสใชยาแผนไทยท่ีมีกัญชา

ปรุงผสมอยู 

 

มือเทาชา ออนแรง  ปวดกลามเนื้อเรื้องรัง (แก

ลมแกเสน) 

 2 2 2 0 0 0   

รวม 73 54 54 49 5 0 4   

 รวมผูปวยเขารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทยของโรงพยาบาลสตูลท้ังสิ้น 132 คน เขาเกณฑการรักษา 109 คน แบงเปนไดรับสารสกัดกัญชา 55 คน คิดเปน

รอยละ 50.46 ยากัญชาแผนไทย จาํนวน 54 คน คิดเปนรอยละ 49.54 
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ราชทัณฑปนสขุ รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Agenda based 
  

กัญ
ชาทางการแพ

ทย                                                        รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ
 2564 

Agenda based 

           ผูปวยท่ีไดรับสารสกัดกัญชา จํานวน 55 คน มีอาการดีข้ึน 12 คน คิดเปนรอยละ 21.82 อาการคงท่ี 38 คน คิดเปนรอยละ  69.09 มีอาการแยลง 5 คน คิดเปน   

รอยละ  9.09  สวนใหญใชรักษาโรค malignant  neoplasm , ภาวะปวดประสาทสวนกลาง และ ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย เปนตน และพบอาการไมพึงประสงค จํานวน  22 

คน คิดเปนรอยละ 40 อาการท่ีพบสวนใหญไดแก อาการปวดมากข้ึน ระคายเคืองขางแกมและโคนลิ้น ปากแหง งวงนอนมากข้ึน ออนเพลีย 

          ผูปวยท่ีไดรับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู จํานวน 54 คน มีอาการดีข้ึน จํานวน 49  คน คิดเปนรอยละ 90.74 อาการคงท่ีไมเปลี่ยนแปลง จํานวน 5 คน 

 คิดเปนรอยละ 9.26   สวนใหญใชรักษาอาการ เบื่ออาหาร นอนไมหลับและปวดกลามเนื้อ และพบอาการไมพึงประสงค จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 7.40  

 ตารางท่ี 57 แสดงจํานวนผูรับบริการคลินิกกัญชาจําแนกรายอาการโรงพยาบาลละงู (คลินิกผสมผสาน) 

โรค/อาการ 

ผูปวย ผลการรักษา จํานวนผูปวย 

ท่ีมีอาการ

ขางเคียงไมพึง

ประสงค 

ลักษณะอาการ 

ไมพึงประสงค 

หมาย

เหตุ ท้ังหมด 
เขาเกณฑ 

การรักษา 
ไดรับยา 

อาการ 

ดีข้ึน 

อาการคงท่ีไม

เปล่ียนแปลง 

อาการ 

แยลง 

โรคท่ีนาจะไดประโยชนในการควบคุมอาการ  

โรควิตกกังวลท่ัวไป  1  1 1 0 0 1 1 ลิ้นชาไมรับรส ปวดศีรษะ

มากข้ึน ปฏิเสธการรับยาตอ 

 

รวม 1 1 1 0 0 1 1   

โรค/อาการท่ีมีโอกาสใชยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู  

 นอนไมหลับ (ยาศุขไสยาศน) 2 2 2 2 0 0 1 กินอาหารไดมากข้ึน  

กลามเน้ือออนแรงจาก โรคลมอัมพฤกษ อัมพาต ท่ีมี

อาการทางคลินิกคงท่ี (ยาทําลายพระสุเมรุ) 

1 1 1 1 0 0 0   

รวม 4 4 4 3 0 1  2   

  รวมผูปวยเขารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทยของโรงพยาบาลละงูท้ังสิ้น 16 คน เขาเกณฑการรักษา 4 คน แบงเปนไดรับสารสกัดกัญชา 1 คน คิดเปน   

รอยละ 25 ยากัญชาแผนไทย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 75  ผูปวยท่ีไดรับสารสกัดกัญชา จํานวน 1 คน  มีอาการแยลง และปฏิเสธการรับยาตอ     สวนผูปวยท่ีไดรับยา

แผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู จํานวน 3 คน มีอาการดีข้ึน ท้ังหมด คิดเปนรอยละ 100    สวนใหญใชรักษาอาการ นอนไมหลับและกลามเนื้อออนแรงจากโรคอัมพฤกษ 

อัมพาต  และพบอาการไมพึงประสงค จํานวน 1 คน โดยมีอาการหิวบอยมากข้ึน 
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ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานในป 2563  

 1. มีการประชาสัมพันธนอยไป 

 2. จํานวนแพทย เภสัชกรและพยาบาลท่ีผานการอบรมมีจํานวนนอยไมครบทุกโรงพยาบาล 

 3. เกิดสถานการณโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จึงปดคลินิกกัญชาทางการแพทยไป 3 เดือน 

 4. ยาแผนไทยท่ีไดรับการสนับสนุนมีจํานวนมากและอายุการ 
 

การดําเนินงานตามนโยบายกัญชาทางการแพทยในปงบประมาณ 2564   

มาตรการสําคัญในปงบประมาณ 2564 

  1.การขยายบริการเปดคลินิกกัญชาทางการแพทยเพ่ิมเติม   ซ่ึงผลการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาการใชกัญชาเพ่ือประโยชนทางการแพทยจังหวัดสตูล เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2564 ใหโรงพยาบาลทุงหวา

และโรงพยาบาลควนกาหลงเตรียมพรอมสําหรับการเปดคลินิกกัญชาทางการแพทยแบบบูรณาการเพ่ิม 2 แหง 

และใหโรงพยาบาลท่ีเหลือเปดคลินิกใหคําปรึกษาในเรื่องกัญชาทางการแพทย โดยสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสตูลจะจัดอบรมเตรียมความพรอมใหกับทุกโรงพยาบาลในเรื่องการคัดกรอง CPGการรักษา ADR และ

การรายงาน  และจัดศึกษาดูงานคลินิกกัญชาทางการแพทยโรงพยาบาลสตูล ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ 

2564 เพ่ือใหทุกโรงพยาบาลมีความพรอมในการเปดคลินิก 

 2. จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขากัญชาทางการแพทยอยางนอย 2 ครั้ง/ป 

เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 3. โรงพยาบาลสตูลมีแผนการขยายบริการเพ่ิมเปนทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.30 น. 

 4.โรงพยาบาลสตูลมีแผนเพ่ิมชนิดยาสารสกัดกัญชาแผนปจจุบันเพ่ือใหเหมาะสมและครอบคลุมใน

การรักษาผูปวย 

 5. เพ่ิมการประชาสัมพันธท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน 

 6. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดประชาสัมพันธผานทางเครือขาย อสม. โดยไดเครือขาย อสม. 

ชวยคัดกรองผูท่ีเขาเกณฑในการใชกัญชาทางการแพทยไดทาง โทรศัพทผาน QR 

Code 

 7. ติดตาม และประเมินผล ตามแนวทางกําหนดรวมกัน โดยมีการ

ติดตามความกาวหนาในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุก

เดือน  
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กัญชาทางการแพทย 
 

 

สรุปความกาวหนาของการปลูกกัญชาตามโครงการพัฒนาการใชประโยชนกัญชาทางการแพทยใน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและชุมชน ระยะ 2 

  ผูท่ีไดรับอนุญาตผลิต(ปลูก)และครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 (กัญชา)ในจังหวัดสตูล 

มี 2 กลุม 

  1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขาแดง อ.ทุงหวา รวมกับวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจ

ทางเลือกจังหวัดสตูล พ้ืนท่ีปลูกเปนของวิสาหกิจชุมชนอยู ต.ปาแกบอหิน อ.ทุงหวา ไดรับเมล็ดพันธุกัญชา 

จํานวน 120 เมล็ด จากกรมการแพทยแผนไทยฯ เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2564 วางแผนปลูกประมาณสัปดาหท่ี 

3 ของเดือนมกราคม 2564 
 

      2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงนุย อ.ควนกาหลง รวมกับวิสาหกิจชุมชนบานโตนปาหนัน 

พ้ืนท่ีปลูกเปนของวิสาหกิจชุมชนอยู ต.ทุงนุย อ.ควนกาหลง ไดรับเมล็ดพันธุกัญชา จํานวน 120 เมล็ด จาก

กรมการแพทยแผนไทยฯ เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2564 วางแผนปลูกประมาณตนเดือนกุมภาพันธ 2564 
 

สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

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

จากการตรวจติดตาม 

  -............................................................................................................................................. 

ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

 1. บุคลากร เชน แพทย เภสัชกร พยาบาล ยังผานการอบรมไมครบทุกโรงพยาบาล ทําใหไมสามารถ

ใหบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยท่ีไดมาตรฐานครบทุกแหง 

 2. สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 มีผลตอการมารับบริการในโรงพยาบาล 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย / ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 

  1. ผลิตภัณฑกัญชาท่ีผลิตเพ่ือสนับสนุนโรงพยาบาลท่ีเปดบริการ ขอใหมีหนวยงานกลางท่ีเปนผู

ประสานงานการกระจายผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยแผนปจจุบันและแผนไทย ท่ีโรงพยาบาลสามารถติดตอ

ไดโดยตรง  

 2. ขอมูลวิชาการในสวนท่ีไดมีการเก็บและวิเคราะหขอมูลแลว เชนงานวิจัย อาการไมพึงประสงค 

หรือประสิทธิผลในการใชกัญชารักษา เพ่ือใหบุคลากรทางการแพทยผูสั่งใชยาและประชาชนมีความม่ันใจมาก

ข้ึนเนื่องจากมีการใชกัญชาทางการแพทยมาสักระยะหนึ่งแลว 

 3. ขอใหสวนกลางจัดอบรมหลักสูตรผูสั่งใชกัญชาทางการแพทยแกบุคลากรเพ่ิมเติม  และมีแนว

ทางการตอใบอนุญาตการสั่งใชกัญชาทางการแพทยท่ีจะหมดอายุในป 2564 นี้ 
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นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี)  

 1. จัดทําแบบคัดกรองประชาชนเบื้องตนการใชประโยชนกัญชาทางการแพทยโดย อสม. โดยใช

โทรศัพทสแกนผาน QR Code  

 

ภาพกิจกรรมแสดงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการใชกัญชาเพ่ือประโยชนทางการแพทย จังหวัดสตูล 

ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 5 มกราคม  2564 ณ หองประชุมสะโตย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
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Functional based 

 

    การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ   . 
 

ตัวช้ีวัด : 1. รอยละ 40 ของประชาชนคนไทยท้ังหมดในพ้ืนท่ี มีหมอประจําตัว 3 คน 

 2. รอยละ 40 ของการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิมีการข้ึนทะเบียนตาม 

  พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
 

สถานการณ 

  ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิตาม

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 โดยภายใน 10 ป ตองจัดใหมีหนวยบริการปฐมภูมิและ

เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ขอข้ึนทะเบียนใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

เพ่ือใหประชาชนชาวไทยมีสิทธิไดรับบริการสุขภาพปฐมภูมิท่ีเปนธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย

ประสานใหสํานักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด จัดทําแผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวย

บริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 เปนแผนระยะ 10 ป กําหนด กลไกการ

จัดระบบสุขภาพปฐมภูมิท่ีมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ ดูแลประชาชนใน

สัดสวนท่ีเหมาะสม รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการเพ่ือใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพปฐมภูมิท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีความเปนธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน   

 กระทรวงสาธารณสุข ไดมีนโยบายใหประชาชนทุกครัวเรือนมี หมอประจําตัว 3 คน หมายถึง ระบบ

บริการท่ีใหคนไทยทุกคน ทุกครอบครัวมีหมอดูแล ใหบริการในทุกระดับของการเจ็บปวย โดยหลักการทํางาน

ของทีมหมอครอบครัวประจําตัว 3 คน คือ การทําใหประชากรแตละครอบครัวรูจักและเขาถึงหมอประจําตัวท้ัง 

3 คน และเม่ือมีการเจ็บปวยหรือจําเปนตองไดรับบริการสุขภาพ จะไดรับบริการจากหมอท้ัง 3 คน ตามลําดับ

ความตองการ โดยหมอท้ัง 3 คนจะมีการติดตอประสานงานกัน โดยกําหนดหมอท้ัง 3 คน 3 ระดับไวดังนี้  

 หมอคนท่ี 1 คือ อสม. ทําหนาท่ีเปนหมอประจําบาน หมอคนท่ี 2 คือ หมอสาธารณสุข หมายถึง

เจาหนาท่ีทุกคนท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานบริการปฐมภูมิ และหมอคนท่ี 3 คือ หมอเวชปฏิบัติครอบครัว 

หมายถึง บุคลากรในวิชาชีพแพทยท่ีผานการเทรนเวชปฏิบัติครอบครัว (Fam Med)  รวมใหการดูแลประชาชน

ในเขตรับผิดชอบตาม Catchment Area ดวยระบบการแพทยปฐมภูมิ ซ่ึงเปนการรวมกลุมของหนวยบริการ

ปฐมภูมิใหเปนเครือขายสหวิชาชีพในการดูแลประชาชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จึงใหมีการจัดตั้ง

หนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ระยะ 10 ป ตั้งแต ป 2559-2569 เปาหมายการ

จัดตั้งท้ังหมด 28 ทีม 
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รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ  2564                                                      การพัฒนาระบบสุขภาพ

    

Functional based 

 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการท่ีจําเปนสําหรับการติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 

ตารางท่ี 58 แสดงแผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ 10 ป(2559-2569)                                  

อําเภอ 
ประชากร 

คน 

เปาหมาย 

ทีม 

แผน/ผลงานจัดตั้งจํานวนทีม 

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 รวม cluster 

เมืองสตูล 130,756 10  1 1 1 1 2 1 1 1 1  10 4 

ควนโดน 24,092 2   1    1     2 1 

ควนกาหลง 33,544 3   2 1        3 1 

ละงู 68,109 6  1 2 2  1      6 2 

ทุงหวา 22,867 2   2         2 1 

ทาแพ 27,192 3    1 2       3 1 

มะนัง 15,696 2   1 1        2 1 

รวม 322,256  0 2 9 6 3 3 2 1 1 1  28 11 

จํานวนทีมสะสม 28 0 2 11 17 20 23 25 26 27 28    

เปอรเซ็นตความครอบคลุม 
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ที่มา :  ขอมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564 

ขอมูลผลการดําเนินงานท่ีผานมา  
 

 จังหวัดสตูล มี 7 อําเภอ มีโรงพยาบาลท่ัวไป 1 แหง โรงพยาบาลชุมชน 6 แหง  รพ.สต./ศสม./PCU

จํานวน 59 แหง จํานวนครัวเรือน 76,466 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 322,256 คน มีแผนการจัดตั้งหนวย

บริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ระยะ 10 ปตั้งแต ป 2559-2569 เปาหมายท้ังหมด 28 ทีม 

เปดใหบริการหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ จํานวน 20 ทีม มีแพทยเวชศาสตร

ครอบครัวใหบริการท้ัง 20 ทีม ดูแลประชากร 215,379 คน คิดเปนรอยละ 66.83 และมีแพทยอยูระหวางลา

ศึกษาตอหลักสูตรแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรครอบครัว (สําเร็จการศึกษา ป 2564) จํานวน 2 คน 

(โควตา รพ.สตูล 1 คนและรพ.ละงู 1 คน)  และอบรมหลักสูตร In Service Training  2 คน (โควตา รพ.ละงู) 

ในเดือน ธค.63-มค.64 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพยกระดับ อสม. ข้ึนเปน อสม.หมอประจําบาน (หมอคนท่ี 1) 

จํานวน 7 รุน เปาหมายครอบคลุม 7 อําเภอ  จํานวน 310 คน (เปาหมาย กรม สบส. 279 คน) เพ่ือสนับสนุน

นโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว 3 คน   รายละเอียด ดังตารางท่ี 
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ตารางท่ี 59 แสดงการจัดตั้งและข้ึนทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิจังหวัดสตูล  

อําเภอ 

ป 2559-2563 ดูแลประชากร เปาหมายจัดตั้ง 

 เปาหมาย

(ทีม) 

ผลงาน 

(ทีม) 
รอยละ 

เปาหมาย 

(คน) 

ผลงาน 

(คน) 
รอยละ 

ป 2564 

(ทีม) 

เมือง 10 4 40 130,756 44,360   33.92 2 

ควนโดน 2 1 50 24,092 10,378 43.07  

ควนกาหลง 3 3 100 33,544 33,544 100  

ละงู 6 5 83.33 68,109 61,342 90.06 1 

ทาแพ 3 3 100 27,192 27,192 100  

ทุงหวา 2 2 100 22,867 22,867 100  

มะนัง 2 2 100 15,696 15,696 100  

รวม 28 20 71.42 322,256 215,379 66.83 3 

      ขอมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564 

 
 

     คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจําตัว 3 คน . 

      ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข ไดใหความสําคัญกับการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิท่ีเขมแข็ง 

เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการและการดูแลตอเนื่องไดอยางครอบคลุมและท่ัวถึง ตามนโยบาย “คนไทยทุก

ครอบครัว มีหมอประจําตัว 3 คน” มุงเนนการดูแลท่ีบานและชุมชนดวยหลักการ “เขาถึง ครอบคลุมตอเนื่อง” 

โดยกําหนด มอบเปนของขวัญปใหม ประจําป พ.ศ.2564 ใหกับประชาชนคนไทย ทุกจังหวัดนั้น 

 จังหวัดสตูล มีจํานวนครัวเรือน 76,466 หลังคาเรือน รายงานผลการบันทึกขอมูล 3 หมอ 3 มอบ ณ 

วันท่ี 22 มกราคม 2564 เพ่ือจัดทําบัตรประจําตัวหมอ 3 คน สงมอบใหเปนของขวัญปใหม ป 2564 จํานวน 

71,395 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 93.36 มีจํานวนผูสูงอายุ LTC ท้ังหมด 40,101 คน   แยกเปนกลุมผูสูงอายุ

ติดสังคม จํานวน 37,470  คน ผูสูงอายุติดบาน จํานวน 2,107 คน และเปนผูสูงอายุติดเตียง จํานวน 524 คน  

จังหวัดสตูล ไดจัดกิจกรรม พิธี Kick off สงมอบของขวัญปใหม พ.ศ. 2564 โดยทานผูวาราชการจังหวัดสตูล 

เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 นํารองสงมอบของขวัญปใหมใหกับผูปวยติดบาน/ติดเตียง ในเขตพ้ืนท่ีเครือขาย

หนวยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล และขยายผลสูอําเภอตางๆของจังหวัด จนครบทุกอําเภอ 

รายละเอียด ดังตารางท่ี 
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ตารางท่ี 60 แสดงรายงานการบันทึกขอมูล 3 หมอ 3 มอบ แยกรายอําเภอ จังหวัดสตูล (ธค. 63 - มค. 64 )  

รายงานการบันทึกขอมูล 3 หมอ 3 มอบ แยกรายอําเภอ จังหวัดสตูล 

อําเภอ 
ครัวเรือน

เปาหมาย 

ผลงาน

การบันทึก 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน LTC(คน) ผูสูงอายุ

ท้ังหมด(คน) ติดสังคม ติดบาน ติดเตียง 

เมืองสตูล 27,281 23,918 87.67 12,878 353 172 13,367 

ควนโดน 6,343 6,085 95.94 2,877 73 37 2,987 

ควนกาหลง 8,565 8,654 101.03 3,565 404 67 4,036 

ทาแพ 6,499 6,436  99.03 3,256 406 44 3,706 

ละงู 17,119 15,877 92.74 9,891 673 153 10,712 

ทุงหวา 5,981 5,970  99.81 2,697 89 19 2,828 

มะนัง 4,678 4,455 95.23 2,306 109 32 2,447 

รวม 76,446 71,395 93.36 37,470 2,107 524 40,101 

รายงานจากเวบไซค สบส. ณ วันท่ี 22 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. 
 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ ในป 2564 

 1. ประชุมชี้แจงนโยบาย คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว 3 คน และทิศทางการขับเคลื่อนการ 

พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ป 2564                                          

 2. ไดมีการทบทวนและปรับแผนการเปดหนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ    

ระยะ10 ป (2563-2572) โดยแบงตามสภาพทางภูมิศาสตร และตามบริบทของพ้ืนท่ีทุกอําเภอ 

 3. กําหนดหมอประจําตัว 3 คนทุกครัวเรือน และพ้ืนท่ีครอบคลุม 7 อําเภอ 

 4. นําเสนอความกาวหนาการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิในการประชุม กวป. ทุกเดือน 

 5. มีกลุมไลน PCC จ.สตูลในการติดตามและกระตุนการดําเนินงานท้ังในสถานบริการ บาน ชุมชน   

ตามหลักเวชศาสตรครอบครัว 

 6. สนับสนุนใหแพทยอ่ืน สมัครเขารับการอบรม หลักสูตรเวชศาสตรครอบครัวระยะสั้น เพ่ือ

ปฏิบัติงาน และ รับผิดชอบในหนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ    

 7. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพยกระดับ อสม. ข้ึนเปน อสม.หมอประจําบาน (หมอคนท่ี 1)    

ครอบคลุม 7 อําเภอ 

 8. แผนพัฒนา ปรับ mild set กระบวนการทํางานของ ผอ รพ สต  
  

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 - ความพรอมดานบุคลากร แพทยสมัครใจไปเรียน หรืออบรมระยะสั้นมีนอยมาก 
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หมอประจําตัว 3 คน 

 

 

 

 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 - ขาดแคลนแพทยเวชศาสตรครอบครัว 

- แพทยอ่ืน ท่ีผานการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เกษียณ/ยาย/ลาศึกษาตอ 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 - ผูบริหารสูงสุดทุกระดับ สรางแรงจูงใจใหแพทยท่ัวไปอยากเรียน FM  

 - พัฒนาทีมใหมีคุณภาพ อยางตอเนื่อง เพ่ือรองรับการเปดใหบริการ  PCU/NPCU 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 - ไมมี 
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แมและเด็ก รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Function based   

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                        แมและเด็ก 

Functional based 

 

  การสงเสรมิสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ .  

  มารดาตาย  . 
 

ตัวช้ีวัด: อัตราสวนการตายมารดาไทย ไมเกิน 17 ตอ แสนการเกิดมีชีพ 
 

สถานการณ 

 อัตราสวนการตายมารดา เปนปญหาระดับพ้ืนท่ีของจังหวัดสตูลตอเนื่องมาหลายป ท้ังนี้ขอมูล 3 ป

ยอนหลัง จากปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 จังหวัดสตูลมีอัตราสวนการตายของมารดาท่ีเพ่ิมข้ึน จาก  ใน

ปงบประมาณ 2561  เปน 81.19  , 81.39 และ 118.11 ตอแสนการเกิดมีชีพ ในปงบประมาณ 2562  และ2563

ตามลําดับ โดยปงบประมาณ 2561 , 2562 และ มีจํานวนมารดาตาย 3 ราย เทากัน แตเนื่องจากจํานวนการคลอดท่ี

ลดลง ทําใหอัตรามารดาตายของปงบประมาณ 2563 สูงกวาปงบประมาณ 2561 และ ปงบประมาณ 2562 เม่ือ

พิจารณาจํานวนคลอดรายโรงพยาบาล ในปงบประมาณ 2562 พบวา มีโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 3 แหง ท่ีมี

จํานวนมารดาคลอดไมถึง 10 คนตอเดือน เฉลี่ยอยูท่ี 5.5-7.25 คนตอเดือน และในปงบประมาณ 2564 มีมารดา 

ตาย 1 ราย มีอัตราการตายของมารดา เทากับ 116.41 จะเห็นไดวา มีแนวการคลอดโนมลดลง ซ่ึงเปนไปตาม

แนวโนมของการลดลงของการตั้งครรภและการคลอด ระดับประเทศ ฉะนั้นการตั้งครรภทุกครรภจึงตองไดรับดูแล

ตามมาตรฐาน เพ่ือใหทารกท่ีเกิดมามีคุณภาพ และแมปลอดภัยจากการตั้งครรภและการคลอด  
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แมและเด็ก 
รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2564 

Functional based 

 

 

ขอมูลการวิเคราะห  

ตารางท่ี 81 แสดงภาวะสุขภาพแมและเด็กจังหวัดสตูล ป 2561-2564 

ลําดับ ตัวชี้วัด 
Base Line 

2564 
ขอมูล 

ต.ค63-ธ.ค.63 

อําเภอ 

2561 2562 2563 เมือง ควนโดน ควนกาหลง ทาแพ ละงู ทุงหวา มะนัง 

1 อัตราสวนการตายมารดา (ไมเกิน 35 ตอแสนการเกิด

มีชีพ) 

81.19 81.35 118.11 จํานวนเกิดมีชีพ 859 (จากทะเบยีนราช)        

มารดาตาย 1 0 0 0 0 1 0 0 

อัตราสวน 116.41 0 0 0 0 0 0 0 

2 รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรก

เมื่ออายุ≤12 สัปดาห (รอยละ75) 

75.25 80.31 86.95 เปาหมาย 593 222 59 65 60 132 37 32 

ผลงาน 521 194 50 55 55 114 33 37 

รอยละ 87.86 87.39 84.75 91.67 91.67 86.31 89.19 84.87 

3 รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการดูแล 5 ครั้ง ตาม

เกณฑคณุภาพ (รอยละ 75) 

61.51 68.62 81.36 เปาหมาย 585 222 57 49 58 130 37 32 

ผลงาน 474 182 34 43 52 107 30 26 

รอยละ 81.03 81.98 59.65 87.76 89.66 82.31 81.08 81.25 

4 รอยละของหญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 ครั้ง 

ตามเกณฑ (รอยละ75) 

62.37 64.25 85.42 เปาหมาย 877 219 59 25 58 156 50 39 

ผลงาน 731 212 44 58 57 138 40 34 

รอยละ 83.35 96.80 74.58 89.23 98.18 88.46 80 87.18 

5 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภท่ีมาฝากครรภตั้งแรก 

(ไมเกินรอยละ18) 

13.71 16.50 13.26 เปาหมาย 778 323 59 97 85 109 52 53 

ผลงาน 100 61 4 8 6 6 5 10 

รอยละ 12.85 18.89 6.78 8.25 7.06 5.50 9.62 18.87 

6 รอยละทารกแรกเกิดนํ้าหนักต่ํากวา 2500 กรัม (ไม

เกินรอยละ 7) 

6.87 6.80 6.53 เปาหมาย 560 201 55 65 63 102 37 37 

ผลงาน 90 19 2 6 4 17 2 0 

รอยละ 8.93 9.45 3.64 9.23 6.35 16.67 5.14 0 

7 รอยละหญิงตั้งครรภไดรับเมด็เสรมิไอโอดีน 

 (รอยละ 100) 

74.76 67.65 67.84 เปาหมาย 2008 822 113 155 121 596 108 93 

ผลงาน 1287 427 109 145 104 321 91 90 

รอยละ 64.09 51.95 96.46 93.55 85.95 53.86 84.21 96.77 

ที่มา HCD ณ 16 มกราคม 2564 
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รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                        แมและเด็ก 

Functional based 

 

  
 

จากตารางขอมูล   จังหวัดสตูล ในปงบประมาณ 2561 ถึงปงบประมาณ 2564 มีมารดาเสียชีวิต 10 คน และ

จําแนกเปนปงบประมาณไดดังนี้ ปงบประมาณ 2561 มารดาตาย เทากับ 81.19 ตอแสนการเกิดมีชีพ (ตาย 3 

ราย)ปงบประมาณ 2562 มารดาตาย เทากับ 81.35 ตอแสนการเกิดมีชีพ (ตาย 3 ราย)  ปงบประมาณ 2563 

มารดาตาย เทากับ 118.11 ตอแสนการเกิดมีชีพ (ตาย 3 ราย)  ปงบประมาณ 2564 มารดาตาย เทากับ 

116.41 ตอแสนการเกิดมีชีพ (ตาย 1 ราย) 

 สาเหตุการตายของมารดาจังหวัดสตูล จําแนกตามรายปงบประมาณ ดังนี้  

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

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

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

ออนเพลียมาก ใหนมบุตรไมได มีแผลจากการอยูไฟ แตญาติไมไดพาไปรพ. จนซึมลงเรื่อย ๆ รวมถึงไมไดรับ

การเยี่ยมหลังคลอดจาก จนท.เนื่องจากมีการยายท่ีอยู  (เสียชีวิตหลังคลอด 8 วัน) รายท่ี 3 จาก Hypertensive 

disorder in pregnancy 1 ราย (เสียชีวิตหลังคลอดประมาณ 2 ชั่วโมง)  

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

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

(หญิงตั้งครรภไมเคยมีประวัติโรคหัวใจมากอน ฝากครรภคลินิกเอกชน) 45นาที กอนมารพ. มีอาการปวดจุก

แนนยอดอก ราวไปแขนซายและกรามดานซาย อาเจียนเปนเศษอาหาร หลังมาถึงรพ.ควนโดน มีการชักเกร็ง 

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

induction ดวย cytotec 

 - ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีมารดาตาย จํานวน 3 ราย รายท่ี 1 จากโรงพยาบาลควนกาหลง 

Septic shock มารดามีประวัติติดยาเสพติด  รายท่ี2 จากโรงพยาบาลละงู HIV infection รายท่ี3 จาก

โรงพยาบาลควนโดน CHF C Sepsis 

 - ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีมารดาตาย จํานวน 1 ราย รายท่ี 1 จากเขตอําเภอละงู จาก  HEELP 

syndrome มารดามีประวัติติดยาเสพติด   

 จากมารดาตาย จํานวน 10 ราย (ปงบประมาณ 2561-2564) พบวาเปนสาเหตุทางสูติกรรม และ

สาเหตุทางออม ใกลเคียงกัน โดยครึ่งหนึ่งเปนสาเหตุการตายท่ีปองกันได   

 ในปงบประมาณ 2563 จังหวัดรวมกับศูนยอนามัยท่ี 12 สูติแพทยโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

ประชุมวิเคราะหการตายของมารดา โดยวิเคราะหสาเหตุจากความลาชา 3 ประการท่ีทําใหมารดาเสียชีวิตโดย

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

care) ของหญิงตั้งครรภหรือคนในครอบครัวท่ีจะแสวงหาการดูแล ความตระหนักในการรับบริการดูแลตนเอง

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

การไดรับบริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ(Delay in receiving care) พบวามารดาท่ีตายท้ัง 2ใน 3 ราย ใน

ปงบประมาณ 2563 สาเหตุจากความลาชาในการไดรับบริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ  
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 ในปงบประมาณ 2564 จังหวัดสตูลประชุมวิเคราะหการตายของมารดาเบื้องตนในการประชุม

คณะกรรมการ MCH Board  โดยวิเคราะหสาเหตุจากความลาชา 3 ประการท่ีทําใหมารดาเสียชีวิตโดยใช

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

care) ของหญิงตั้งครรภหรือคนในครอบครัวท่ีจะแสวงหาการดูแล ความตระหนักในการรับบริการดูแลตนเอง

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

การไดรับบริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ(Delay in receiving care) พบวามารดารายนี้ ท่ีตายสาเหตุจากความ

ลาชาในการไดรับบริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ  
 

 การฝากครรภคุณภาพ ไดแก หญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกเม่ืออายุ ≤12 สัปดาห  

ผลงานในภาพรวม คิดเปนรอยละ 89.86  (เปาหมายรอยละ 75) เม่ือเปรียบเทียบผลงานรายอําเภอพบวา ผาน

เกณฑทุกอําเภอ อําเภอท่ีมีผลงานสูงเปนอันดับแรก คือ อําเภอทาแพ และอําเภอควนกาหลง คิดเปน รอยละ 

91.67 สวนอําเภอท่ีมีผลงานต่ําสุด คือ อําเภอควนโดน คิดเปนรอยละ 84.75 
 

 หญิงตั้งครรภไดรับบริการฝากครรภคุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ  ผลงานในภาพรวม คิดเปนรอย

ละ 81.03 (เปาหมายรอยละ 75) วิเคราะหขอมูลรายอําเภอพบวา อําเภอท่ีมีผลงานสูงเปนอันดับแรก คือ 

อําเภอทาแพ คิดเปน รอยละ 89.66 และ ผลงานต่ําสุด คือ อําเภอควนโดน คิดเปนรอยละ 59.65  
 

 หญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ  ผลงานในภาพรวม คิดเปนรอยละ 83.35  

(เปาหมาย รอยละ 75)   อําเภอท่ีมีผลงานสูงเปนอันดับแรก  คืออําเภอทาแพ คิดเปนรอยละ 98.18  สวนอําเภอ

ท่ีมีผลงานต่ําสุด  คือ ควนโดน รอยละ 74.58  
 

 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภครั้งแรกท่ีมาฝากครรภ ผลงานในภาพรวม คิดเปนรอยละ 12.85 

(เปาหมายไมเกินรอยละ 18) วิเคราะหขอมูลรายอําเภอพบวา อําเภอท่ีมีภาวะโลหิตจางมากท่ีสุดเปนอันดับแรก 

คือ อําเภอมะนัง คิดเปน รอยละ 18.87 และ ผลภาวะโลหติจางต่ําสุด คือ อําเภอละงู คิดเปนรอยละ 5.50 
 

 ทารกมีน้ําหนักนอยกวา 2500 กรัม ผลงานในภาพรวม รอยละ 8.93 (ไมเกินรอยละ7 )  อําเภอท่ีมี

ผลงานสูงกวาเกณฑเปนอันดับแรก คือ อําเภอละงูคิดเปน รอยละ 16.67 สวนอําเภอท่ีมีผลงานต่ํากวาเกณฑ 

คือ อําเภอมะนัง ไมมีน้ําหนักทารกต่ํากวาเกณฑเลย มีผลงานท่ีดีท่ีสุดในระดับจังหวัด 
 

  รอยละหญิงตั้งครรภไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีนธาตุเหล็ก และโฟลิก ผลงานในภาพรวม รอยละ 

64.09 (รอยละ100 )  อําเภอท่ีมี ผลงานสูง อันดับแรก คือ อําเภอมะนัง คิดเปน รอยละ 96.77 มีผลงานท่ีดี

ท่ีสุดในระดับจังหวัด สวนอําเภอท่ีมีผลงานต่ําสุด อําเภอเมือง คิดเปนรอยละ 51.99  
 

 การสงเสริมสุขภาพกลุมสตรี มุงเนนในเรื่องกระบวนการดูแลหญิงตั้งครรภ โดยใหมีการฝากครรภ

เร็ว ไดรับการคัดกรองภาวะเสี่ยง ฝากครรภครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561- 

2564 หญิงตั้งครรภมีอัตราการฝากครรภเร็ว และฝากครรภครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ เพ่ิมข้ึน ไดรับการคัดกรอง 
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ภาวะเสี่ยงขณะตั้งครรภ โดยภาวะเสี่ยงท่ีพบ เรียงลําดับดังนี้ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคธัยรอยด  

โรคหัวใจ และโรคหอบหืด ซ่ึงหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงไดรับการดูแลตามมาตรฐานทุกราย ซ่ึงเปนผลสืบเนื่อง

จากผูบริหารใหความสําคัญ มีนโยบายในการดูแลหญิงครรภโดยแบงตามพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Area Base) ของนัก

สงเสริมสุขภาพครอบครัว (นสค.) สามหมอ มีการสงตอขอมูลเคสจากหองคลอด  หรือ เคสเสี่ยงขณะตั้งครรภ 

จาก Case manger ไปยัง นสค. เพ่ือใหติดตาม/ ดูแลเคสเสี่ยงท่ีบานอยางตอเนื่อง รวมถึงจังหวัดสตูลมีสูติ

แพทยรับผิดชอบดูแลอําเภอครบท้ัง 7 อําเภอ ซ่ึงจะเปนท่ีปรึกษาใหกับแพทย/ พยาบาลในอําเภอท่ีดูแล มีการ

นําเสนอขอมูลหญิงตั้งครรภเสี่ยง ติดตามในท่ีประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน  
 

ผลการดําเนินงาน 

 สําหรับในปงบประมาณ 2564 จังหวัดสตูลไดกําหนดแผนงาน/โครงการหรือมาตรการท่ีดําเนินในการ

ดําเนินงานดังนี้ 

 1. ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนางานอนามัยแมและเด็กในระดับจังหวัดและ

อําเภอ ไดจัดกําหนดไว 3 ครั้ง ไดดําเนินการไปแลว 1 ครั้ง ผานระบบ ZOOM เนื่องจากมีการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covic 19) 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลและรายงานดานอนามัยแมและเด็ก ใหถูกตองเปนปจจุบัน 

3.  จัดบริการฝากครรภ การคลอดและหลังคลอดท่ีไดมาตรฐาน 

               -  คนหาและข้ึนทะเบียนหญิงมีครรภในเขตรับผิดชอบครบถวน 

               -  การฝากครรภครั้งแรกกอน 12 สัปดาหและไดรับการดูแลครบตามเกณฑ ระบบใหคําปรึกษา

การสรางความรับรูในการดูแลสุขภาพอนามัยแมและเด็ก โดยผานโรงเรียนพอแม อสม. ครอบครัว ผูนําชุมชน  

และการใช กลไก พชอ. มาขับเคลื่อนการดําเนินงาน  โดยมุงเนนใหหญิงตั้งครรภและครอบครัว สามารถดูแล

ตนเองและ เตรียมความพรอมกอนการตั้งครรภ เนนการเตรียมความพรอมกอนการตั้งครรภ โดยการ

รับประทานยาเม็ด เสริมธาตุเหล็กและโฟเลต การวางแผนการมีบุตรในชวงเวลาท่ีเหมาะสม  โดยเฉพาะในราย

ท่ีมีโรคประจําตัว หรือมีภาวะเสี่ยงอันตรายหากมีการตั้งครรภ เนนใหมีการคนหาหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยง

อยางรวดเร็ว การวางแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงสูงใหไดรับการดูแลตามมาตรฐาน 

              -  ไดรับการคลอดจากหองคลอดท่ีไดมาตรฐานมีการวางระบบในการดูแลผูปวยท่ีมีความเสี่ยงสูง 

โดยการประชุมเพ่ือหาแนวทางการดูแลรวมกัน ตั้งแตระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จนถึง 

โรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลศูนย  โดยมีสูติแพทย จากโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไป ให

คําปรึกษาแนวทางการดูแล ในกรณีท่ีพบหญิงตั้งครรภท่ีมีความ เสี่ยงสูง และมีภาวะฉุกเฉิน ใหประสานหัวหนา

กลุมงานสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลแมขาย และรายงานให สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ เพ่ือรวมวาง

แผนการดูแลและติดตามหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงสูง. มีการวางระบบการสื่อสารระหวางหองคลอด

โรงพยาบาลชุมชน กับ โรงพยาบาลท่ัวไป โดยมีแพทยและพยาบาลหองคลอดของ โรงพยาบาลท่ัวไป เปนผูให 

คําปรึกษา และแนวทางในการดูแล มีการใชโปรแกรม Line ในการชวยติดตอหองคลอดโรงพยาบาลแมขาย 

สําหรับกรณีเรงดวนสามารถติดตอหัวหนากลุมงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลท่ัวไปไดตลอดเวลา มีการ 

 

  

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                        แมและเด็ก 

Functional based 
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จัดระบบการทํางานเชิงรุก เพ่ือคนหาหญิงตั้งครรภ และใหหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงข้ึน ทะเบียน ใหการดูแล

แบบ Case Manager มีเจาของไขในทุกระดับตั้งแต รพ.สต. จนถึง โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลท่ัวไป 

ในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภปฏิเสธการรักษา หากเกินความสามารถของ รพ.สต. ในการให คําปรึกษา ใหประสานทีม

แมและเด็กระดับอําเภอ หากยังไมสามารถดําเนินการได   ใหประสานมายังผูรับผิดชอบงานและรองนายแพทย

สาธารณสุขจังหวัดท่ีเก่ียวของ  เพ่ือดําเนินการจัดหาทีมในการใหคําปรึกษา และวางระบบในการดูแลหญิง

ตั้งครรภรายนั้น ,มีการใชโปรแกรม SAVE MOM ในการดูแลใหคําปรึกษาการดูแลมารดาครรภเสี่ยงแตยังไม

ครอบคลุม มีการจัดการประชุมแบบ ZOOM ไปแลว 2 ครั้งโดย ศูนยอนามัยท่ี 12  

        -  หญิงหลังคลอดรับการเยี่ยม 3 ครั้งตามเกณฑ มีการสงตอหญิงหลังคลอดกลับพ้ืนท่ีพรอม

การสงทาง line group เพ่ือการเยี่ยมติดตามดูแลหลังคลอดตามเกณฑ การสงตอขอมูลใหอาสาสมัคร

สาธารณสุขไดทราบเพ่ือติดตามเยี่ยมพรอมเจาหนาท่ีสาธารณสุขในการแนะนําการปฏิบัติตัว การเลี้ยงลูกดวย

นมแม ขับเคลื่อนการบังคับใชกฎหมายตาม พรบ.ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็ก พ.ศ.2560 

การวางแผนครอบครัว มีการถายทอดและขับเคลื่อนนโยบาย มหัศจรรย 1000 วันแรกแหงชีวิตผานคณะกรรมการ

ระดับตางๆ และการเลี้ยงดูลูกท่ีถูกตอง ผานกระบวนการโรงเรียนพอแม การใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 

และโปรแกรม 9 ยางเพ่ือสรางลูกผาน แอฟพลิเคชั่น Line ลาสุด (17/01/2564) มีผูสมัครใช แอฟพลิเคชั่นนี้ 

เทากับรอยละ 60.15 (โดยคิดจาก50 เปอรเซ็นจากการเกิดมีชีพ) 

 4.  การเฝาระวังและคัดกรองภาวะซีด 

                 - หญิงตั้งครรภไดรับการเฝาระวังและตรวจคัดกรองภาวะซีด / ไดรับยาเสริมธาตุเหล็กและ

การสงเสริมภาวะโภชนาการ       

- หญิงใหนมบุตรไดรับการเฝาระวังและตรวจคัดกรองภาวะซีด /ไดรับยาเสริมธาตุเหล็ก

อยางนอย 6 เดือนและการสงเสริมภาวะโภชนาการ 

     5.  หญิงท่ีมาฝากครรภท่ีไดรับการคัดกรองความเสี่ยง 

              -  หญิงตั้งครรภไดรับการคัดกรองภาวะเสี่ยง 5 โรคหลัก ไดรับการดูแล ติดตามและสงตอตาม

มาตรฐาน มีการจัดทํา CPG  Standing Order ในการดูแลภาวะครรภเสี่ยงสูง ไดแก  PPH  PIH  โรคหัวใจ 

Prolong 2nd Stage  Safe Abortion มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานในการชวยเหลือหญิงตั้งครรภท่ีมี

ความเสี่ยงและหญิงตั้งครรภภาวะฉุกเฉิน โดยจัดโซนนิ่ง (Zoning) และระบบสงตอเพ่ือใหหญิงตั้งครรภท่ีมี

ภาวะเสี่ยงทุกรายไดพบสูติแพทยประจําโซน โดยไดกําหนดใหมีสูติแพทยในการดูแลแตละอําเภอ เปนแนวทาง

ท่ีชัดเจน และเปนรูปแบบเดียวกันท้ังจังหวัด โดยใหทุกหนวยบริการทุกพ้ืนท่ี โดยทีมหมอครอบครัว  สามหมอ

ไดคนหาหญิงตั้งครรภใหเขาสูระบบบริการใหเร็วท่ีสุด และไดรับการประเมินภาวะเสี่ยงและการดูแลตามระบบ

ท่ีวางไวเพ่ือใหหญิงตั้งครรภทุกรายไดรับการดูแลตอเนื่องตั้งแตตั้งครรภระยะคลอด พัฒนางานในสวนของ 

Early detect , Early treatment มีการจัดเตรียมอุปกรณ เวชภัณฑยา ท่ีจําเปนสําหรับไวใชในหองคลอดกรณี

ท่ีหญิงคลอดเกิดภาวะ PPH , PIH และระยะหลังคลอดรวมถึงไดรับการประเมินภาวะเสี่ยงและไดรับการดูแล

ตามระบบท่ีวางไวมีการจัด Conference case Near miss เพ่ือการติดตามความกาวหนาของการดูแลในท่ี

ประชุม MCH Board  ของแตละอําเภอ มีการบันทึก หญิงตั้งครรภเสี่ยง ในโปรแกรม SAVE MOM  
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 6. การลดความพิการในเด็กแรกเกิดดวยโฟเลต        

    - สํารวจและข้ึนทะเบียนหญิงวัยเจริญพันธุท่ีวางแผนจะตั้งครรภ 

      -  หญิงวัยเจริญพันธุฯไดรับวิตามินโฟลิค กอนตั้งครรภ อยางนอย 3 เดือน โดยมีโครงการ

วิวาหสรางชาติ ใหการสนับสนุน โฟลิคมาให 280 ชุดเพ่ือแจกจายใหหญิงท่ีพรอมจะมีบุตรในปงบประมาณ

2563 สวนในปงบประมาณ 2564 ไดมีโครงการสาวสตูลแกมแดง ซ่ึงอยูในระหวางดําเนินโครงการ 

   - เฝาระวังและตรวจคัดกรองภาวะซีด/ไดรับยาเสริมธาตุเหล็กอยางตอเนื่องและการสงเสริม

ภาวะโภชนาการ                   

 7. ประชาสัมพันธการเลี้ยงลูกดวยนมแมโดยภาคีเครือขาย มีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพ

ดวยตนเอง ในการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

  8. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังในพ้ืนท่ี ใหความรู พัฒนาศักยภาพแกบุคลากร และโดยการซอมแผน

ภาวะวิกฤติมารดา ทารก โดยการประเมินความพรอมภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม ผานการจําลองสถานการณ โดย

สูติแพทย(ประจําอําเภอ) โรงพยาบาลสตูลในปงบประมาณ 2563 ดําเนิน ได 4 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาล

ทาแพ โรงพยาบาลละงู โรงพยาบาลควนกาหลง และโรงพยาบาลควนโดน สวนในป 2564 ยังไมไดดําเนินการ

เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covic 19) 
  

Small Success ผลการดําเนินงาน 

1 . จั งห วั ด มี ก า รวิ เ คร าะห

ปญหาปจจัยท่ีทําใหมารดา

เสียชีวิต 

ในปงบประมาณ 2564 จังหวัดสตูลประชุมวิเคราะหการตายของมารดา

เบื้องตนในการประชุมคณะกรรมการ MCH Board  โดยวิเคราะหสาเหตุ

มารดาเสียชีวิตจาก  HEELP syndrome จากความลาชา 3 ประการท่ีทํา

ให โดยใชทฤษฎี Three Delays Model ไดแก 1) ความลาชาในการ

ตัดสินใจรับบริการ (Delay in decision to seek care) ของหญิงตั้งครรภ

หรือคนในครอบครัวท่ีจะแสวงหาการดูแล ความตระหนักในการรับบริการ

ดูแลตนเองดานสุขภาพ 2) ความลาชาในการเดินทาง/เขาถึงบริการ (Delay 

in reaching care)  และ 3) ความลาชาในการไดรับบริการท่ีถูกตอง/มี

คุณภาพ(Delay in receiving care) พบวามารดารายนี้ ท่ีตายสาเหตุจาก

ความลาชาในการไดรับบริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ 

และมีการ Conference case near miss  ในท่ีประชุมดวย 2 Case 

 - Case uteri Rupture 

 - Preeclampsia with severe features 

2.นําผลวิเคราะหเขาประชุม 

จังหวัด และระดับเขต 

ประชุมวิเคราะหการตายของมารดาเบื้องตนในการประชุมคณะกรรมการ 

MCH Board แตยังไมเขาประชุมระดับเขต 

3.มีการกําหนดมาตรการและ

แผนปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน

การตายมารดา 

ระยะกอนตั้งครรภ 

        เนนการเตรียมความพรอมกอนการตั้งครรภ โดยการรับประทานยา

เม็ด เสริมธาตุเหล็กและโฟเลต  การวางแผนการมีบุตรในชวงเวลาท่ี 

  

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                        แมและเด็ก 

Functional based 
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Small Success(ตอ) ผลการดําเนินงาน 
 เหมาะสม  โดยเฉพาะในรายท่ีมีโรคประจําตัว หรือมีภาวะเสี่ยงอันตราย

หากมีการตั้งครรภ เนนใหมีการคนหาหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงอยาง

รวดเร็ว การวาง แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงสูงใหไดรับ

การดูแลตามมาตรฐาน 
 

 ระยะตั้งครรภ/ฝากครรภ 

         กําหนดใหมีแพทยและพยาบาลท่ีรับผิดชอบในการดูแลหญิง

ตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยง มีการตรวจเพ่ือยืนยันภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภท่ี

สงมาจากพ้ืนท่ีของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บันทึกขอมูลหญิง

ตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงในสมุดการฝากครรภ โดยมีสติกเกอรสี ท่ีสื่อให

ชัดเจนวาเปนหญิงตั้งครรภเสี่ยง และสงตอขอมูลการดูแลหญิงตั้งครรภกลุม

เสี่ยงรวมกันระหวางสถานบริการท่ีตองสงตัว มีการตั้ง line group  ของ 

MCH ระดับอําเภอเพ่ือสงตอขอมูลซ่ึงกันและกัน กําหนดแนวทางสงหญิง

ตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงไปพบสูติแพทยประจําโซน เพ่ือวางแผนการดูแลใน

ระยะตั้งครรภ และระยะคลอดตอไป มีการถายทอดและขับเคลื่อนนโยบาย 

มหัศจรรย 1000 วันแรกแหงชีวิตผานคณะกรรมการระดับตาง ๆ- หญิง

ตั้งครรภไดรับการคัดกรองภาวะเสี่ยง 5 โรคหลัก ไดรับการดูแล ติดตาม

และสงตอตามมาตรฐาน มีการจัดทํา CPG  Standing Order ในการดูแล

ภาวะครรภเสี่ยงสูง ไดแก  PPH  PIH  โรคหัวใจ Prolong 2nd Stage  

Safe Abortion มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานในการชวยเหลือหญิง

ตั้งครรภท่ีมีความเสี่ยงและหญิงตั้งครรภภาวะฉุกเฉิน โดยจัดโซนนิ่ง 

(Zoning) และระบบสงตอเพ่ือใหหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงทุกรายไดพบ

สูติแพทยประจําโซน โดยไดกําหนดใหมีสูติแพทยในการดูแลแตละอําเภอ 

เปนแนวทางท่ีชัดเจน และเปนรูปแบบเดียวกันท้ังจังหวัด โดยใหทุกหนวย

บริการทุกพ้ืนท่ี โดยทีมหมอครอบครัว , สามหมอ ไดคนหาหญิงตั้งครรภให

เขาสูระบบบริการใหเร็วท่ีสุด และไดรับการประเมินภาวะเสี่ยงและการดูแล

ตามระบบท่ีวางไวเพ่ือใหหญิงต้ังครรภทุกรายไดรับการดูแลตอเนื่องตั้งแต

ตั้ งครรภระยะคลอด พัฒนางานในส วนของ Early detect , Early 

treatment มีการจัดเตรียมอุปกรณ เวชภัณฑยา ท่ีจําเปนสําหรับไวใชใน

หองคลอดกรณีท่ีหญิงคลอดเกิดภาวะ PPH , PIH และระยะหลังคลอด

รวมถึงไดรับการประเมินภาวะเสี่ยงและไดรับการดูแลตามระบบท่ีวางไวมี

การจัด Conference case Near miss เพ่ือการติดตามความกาวหนาของ 
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Small Success(ตอ) ผลการดําเนินงาน 
 การดูแลในท่ีประชุม MCH Board  ของแตละอําเภอ มีการบันทึก หญิง

ตั้งครรภเสี่ยง ในโปรแกรม SAVE MOM 
 

ระยะคลอด/หองคลอด 

       หนวยบริการใชแบบประเมินหญิงตั้งครรภเสี่ยงท่ีANCและหญิงคลอด

ท่ีLR เพ่ือลดอุบัติการณเกิด PPH,PIH การใชถุงตวงเลือดในการคํานวณ

ภาวะตกเลือดในหญิงคลอดทุกราย ปองกัน ดูแลการคลอดกอนกําหนดใน

หญิงต้ังครรภท่ีมีความเสี่ยง ตามแนวทางท่ีกําหนด มีแบบคัดกรองความ

เสี่ยง 21 ขอ จัดทํา Standing order สําหรับ ใชในการปฏิบัติงานในหอง

คลอด และมีระบบการรายงานแพทยตามข้ันตอน เพ่ือใหทันเวลาในการ

ดูแลหญิงคลอดท่ีมีภาวะแทรกซอนไดทันเวลา และการพัฒนางานในสวน

ของ Early detect , Early treatment มีการจัดเตรียมอุปกรณ เวชภัณฑ

ยา ท่ีจําเปนสําหรับไวใชในหองคลอดกรณีท่ีหญิงคลอดเกิดภาวะ PPH , 

PIH มีการจัดระบบการรายงาน Case Near miss ให Staff รับทราบทันที

เพ่ือใหการดูแลชวยเหลือไดอยางทันทวงที 

 หลังคลอด 

      มีการสงตอหญิงหลังคลอดกลับพ้ืนท่ีพรอมขอมูลตามแบบบันทึก One 

page และการสงทาง line group เพ่ือการเยี่ยมติดตามดูแลหลังคลอดตาม

เกณฑ การสงตอขอมูลใหอาสาสมัครสาธารณสุขไดทราบเพ่ือติดตามเยี่ยม

พรอมเจาหนาท่ีสาธารณสุขในการแนะนําการปฏิบัติตัว การเลี้ยงลูกดวย

นมแม การวางแผนครอบครัว  

3.ประชุม MCH board เพ่ือ

ออกมาตรการปองกันการตาย

มารดาถายทอดและขับเคลื่อน

การดําเนินงาน 

ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนางานอนามัยแมและเด็ก

ในระดับจังหวัดและอําเภอ ไดจัดกําหนดไว 3 ครั้ง ไดดําเนินการไปแลว 1 

ครั้งเม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2564 ผานระบบ ZOOM เนื่องจากมีการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covic 19) 

4.มีการพัฒนาศักยภาพ จัด

ประชุมระบบ Refer ระดับ

จังหวัด 

อยูในระหวางดําเนนิการ 

5.วางแผนระบบงาน/ทบทวน  

- อัตราการปฏิบัติงานตาม 

CPG 

- อัตราการชะลอการรับ 

Refer 

อยูในระหวางดําเนนิการ 

  

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                        แมและเด็ก 

Functional based 
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ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายไมประสบผลสําเร็จ 

 - เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covic 19)  
 

ปญหา อุปสรรค  

 1. ดานบุคลากร 

  - หองคลอดโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีอัตราการคลอดนอยกวา 10 คน/เดือน บุคลากรจะขาด

ทักษะและประสบการณการดูแลผูปวยคลอดท่ีเกิดภาวะวิกฤติทางสูติกรรม ในระยะท่ียังมีการเปดหองคลอด

อยู หัวหนางานหองคลอดรพ. ไดฝกทักษะใหพยาบาลงานหองคลอดเปนระยะ ท้ังนี้ รพ.ทาแพ ไดวางแผนจะ

ปดหองคลอด หากไดรับอนุมัติใหเปดตึกผูปวย intermediate care และใหพยาบาลจากงานหองคลอดจะไป

ปฏิบัติงานท่ีตึกผูปวย intermediate care  

 2. การจัดเก็บขอมูล  

  -  การบันทึกขอมูลการดําเนินงาน 43 แฟม บางแหงมีความลาชา ไมมีการกําหนดระยะเวลาใน

การบันทึกขอมูลหลังจากใหบริการ  

  - จากการนิเทศหนางาน พบขอมูลจาก HDC และขอมูลในโปรแกรม (บันทึกหนางาน) มีความ

แตกตางกัน โดยท่ียังไมสามารถหาสาเหตุได เชน การบักทึกการคลอดของมารดา ในโปรแกรมบันทึกแลว แลว

ใน HDC กลับพบวายังไมบันทึกการคลอด 

  -  การลงโปรแกรม SAVE MOM  และ โปรแกรม 9 ยางเพ่ือสรางลูกและ ยังไมครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ี  

 3.  หญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยง มารับการตรวจติดตามภาวะเสี่ยงหลังคลอด ไมคลอบคลุม ถึงแมจะ

ไดรับการติดตามจากจนท.สาธารณสุขใหมารับการตรวจแลว สาเหตุจากหญิงตั้งครรภขาดการใหความสําคัญ

ของมารับตรวจติดตามภาวะเสี่ยงหลังคลอด 
  

ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี 
 

ผลงานเดน 

 - ไมมี 
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รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                       กลุมปฐมวัย   

Functional based 

  

- 

   สุขภาพกลุมปฐมวัย  . 

ตัวช้ีวัด 1. รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ป ท้ังหมดตามชวงอายุมีพัฒนาการสมวัย 

 2. รอยละ 62 ของเด็กอายุ 0-5 ป ท้ังหมด สูงดี สมสวน 

 3. รอยละ70 ของเด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I หรือเครื่องมือ       

  มาตรฐานอ่ืน 

 4. เด็กปฐมวัยเตี้ยนอยกวารอยละ 10  
 

สถานการณ 

 จังหวัดสตูลไดมีการดําเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใชเครื่องมือ DSPM และ DAIM มาตั้งแต

ปงบประมาณ 2558 มีการอบรมบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยทุกระดับ มีการนิเทศ ติดตามการ

ดําเนินงาน อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะชวงท่ีมีการรณรงคคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในบางปไดกําหนดเปน

ตัวชี้วัดการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย เปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการระดับอําเภอ และในปงบประมาณ 

2561 จังหวัดไดเริ่มดําเนินการ ตามแนวทางมหัศจรรย 1,000 แรกของชีวิต เพ่ือเพ่ิมการดูแลดานโภชนาการใน

เด็กปฐมวัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัวระดับอําเภอ ตําบล และหมูบาน มีการประชุม

คณะกรรมการ ใหความรูและฝกทักษะแกพอ/ แม/ผูปกครอง ในการจัดกิจกรรม กิน กอด เลนกับลูก เลา

นิทาน ดูแลชองปาก และการนอนอยางเพียงพอ นําเสนอแนวคิดและรูปแบบการดําเนินการในท่ีประชุม

คณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด  จากกระบวนการ ดังกลาว สงผลใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอยูใน

ระดับท่ีนาพอใจ คือ มากกวารอยละ 90 ของทุกป    

 ปงบประมาณพ.ศ.2564 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จังหวัดสตูลเด็กอายุ 0 -5 ป จํานวน 3,015 

คน มีพัฒนาการสมวัย จํานวน 2,648 คน คิดเปนรอยละ 87.83 อําเภอท่ีพบพัฒนาการสมวัยมากท่ีสุด คือ

อําเภอ ควนกาหลง คิดเปนรอยละ 96.46 รองลงมา คือ อําเภอควนโดน, ทาแพ, เมืองสตูล, มะนัง และ ละงู 

คิดเปนรอยละ 92.03, 90.58, 90.02, 83.84 และ 80.91 ตามลําดับ อําเภอท่ีเด็กอายุ 0- 5 ป มีพัฒนาการ

สมวัยนอยท่ีสุด คือ อําเภอทุงหวา คิดเปนรอยละ 78.48  จังหวัดสตูลไดคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยดวย

เครื่องมือ DSPM ในเด็กอายุ  9 , 18  , 30 , 42 , 60 เดือน  เด็กท้ังหมดจํานวน 3,015 คน ไดรับการคัดกรอง

ท้ังหมด จํานวน 2,735 คน  คิดเปนรอยละ 90.71 ผานเกณฑกรมอนามัย (ผานเกณฑไมนอยกวา  รอยละ 90) 

พัฒนาการสงสัยลาชาจํานวน 536 คน  คิดเปนรอยละ 19.60 ไมผานเกณฑกรมอนามัย (ผานเกณฑไมนอยกวา  

รอยละ 20) เด็กพัฒนาการสงสัยลาชาท่ีตองไดรับการติดตามกระตุนพัฒนาการ ภายใน 30 วัน จํานวน 533  

คน  ติดตามได จํานวน 453 คน คิดเปนรอยละ 84.99  ไมผานเกณฑกรมอนามัย (ผานเกณฑไมนอยกวา    

รอยละ 90)  มีพัฒนาการสมวัย (จากการคัดกรองครั้งแรกรวมกับคัดกรองหลังกระตุนภายใน 30 วัน ) จํานวน 

2,648 คน คิดเปนรอยละ  87.83  ผานเกณฑกรมอนามัย (ผานเกณฑไมนอยกวา รอยละ 85)  เม่ือวิเคราะห

เปนรายอําเภอพบวาอําเภอท่ีคัดกรองพัฒนาการเด็กไดมากท่ีสุดคือ อําเภอควนกาหลง รอยละ  99.71 

รองลงมา คือ อําเภอควนโดน ทาแพ เมืองสตูล มะนัง และ ทุงหวา รอยละ 96.01, 94.16, 91.70, 90.91 และ 

84.75 ตามลําดับ อําเภอท่ีคัดกรองพัฒนาการไดนอยท่ี สุด คือ อําเภอละงู  รอยละ 82.18 ท่ีคัดกรองแลวพบ 
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เด็กมีพัฒนาการสงสัยลาชามากท่ีสุดคือ อําเภอทุงหวา รอยละ 30.69 รองลงมา คือ อําเภอมะนัง ละงู ควน

กาหลง ควนโดน และทาแพ รอยละ  27.22, 23.80, 22.78, 19.38 และ 18.97 ตามลําดับ อําเภอท่ีคัดกรอง

แลวพบเด็กพัฒนาการสงสัยลาชานอยท่ีสุด คืออําเภอเมืองสตูล รอยละ 12.61 การติดตามกระตุนสงเสริม

พัฒนาการเด็กท่ีสงสัยพัฒนาการลาชาภายใน 30 วัน อําเภอท่ีติดตามกระตุนพัฒนาการเด็กสงสัยลาชาไดมาก

ท่ีสุด คืออําเภอละงู คิดเปนรอยละ 94.31 รองลงมา คือ อําเภอเมืองสตูล ควนกาหลง ทาแพ ควนโดน และ  

ทุงหวา เทากับ รอยละ 86.21, 85.71. 83.64, 80.00 และ 79.31 อําเภอท่ีติดตามกระตุนพัฒนาการเด็กสงสัย

พัฒนาการลาชานอยท่ีสุด คือ อําเภอมะนัง รอยละ 71.43  เด็กท่ีพัฒนาการลาชาไดรับการสงตอและกระตุน

ดวย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐาน จํานวน 12 ราย ไดรับการกระตุน  7 ราย คิดเปนรอยละ 58.33 อําเภอ

ท่ีกระตุนไดรอยเปอรเซ็นต คือ อําเภอเมืองสตูล และควนโดน รองลงมา คือ อําเภอทุงหวา รอยละ 80  อําเภอ

ละงู จํานวน 1  ราย  และ ทาแพ จํานวน  2 ราย ไดรับการกระตุนพัฒนาการแลวอยูระหวางการสงออกขอมูล 

สวนอําเภอทุงหวา 1 ราย และ อําเภอมะนัง 1 ราย อยูระหวางการติดตามภายใน 60 วัน หลังจากพบ

พัฒนาการลาชา สวนอําเภอควนกาหลงไมมีเด็กพัฒนาการลาชา (ขอมูลจาก HDC  ณ  วันท่ี   18  มกราคม  

2564) 

 การเฝาระวังโภชนาการเด็กอายุ 0 - 5 ป  เดือนตุลาคม 63 - ธันวาคม 2563  จังหวัดสตูล มีจํานวน

เด็กท้ังหมด จํานวน 20,872 คน ไดรับการชั่งน้ําหนักและวัดความยาว/สวนสูง จํานวน 18,914 คน คิดเปนรอย

ละ 90.62 พบ สูงดี สมสวน จํานวน 10,185 คน คิดเปนรอยละ 53.85  ไมผานเกณฑ (ผานเกณฑไมนอยกวา

รอยละ 62) อําเภอท่ีมีเด็กสูงดี สมสวนมากท่ีสุด คือ อําเภอมะนัง        คิดเปนรอยละ 60.07 รองลงมาคือ 

อําเภอละงู ควนโดน ทาแพ ทุงหวา และเมืองสตูล คิดเปนรอยละ 57.55,  56.84, 54.35,  51.77,  51.54 

ตามลําดับ  อําเภอท่ีมีเด็กสูงดี สมสวนนอยท่ีสุด คืออําเภอควนกาหลง คิดเปนรอยละ 49.36 (ขอมูลจาก HDC 

ณ วันท่ี 15 มกราคม 2564)  

  เด็กเตี้ย มีจํานวน 2,466 คน ในภาพรวมจังหวัดคิดเปนรอยละ 13.04  ไมผานเกณฑ (ผานเกณฑไม

เกินรอยละ 10)  เม่ือวิเคราะหรายอําเภอ พบวาอําเภอท่ีมีเด็กเตี้ยมากท่ีสุด  คือ อําเภอควนกาหลง คิดเปนรอย

ละ 25.91 รองลงมา คือ อําเภอทุงหวา, ทาแพ, ควนโดน, ละงู, และมะนัง คิดเปนรอยละ 18.90,  17.95  

16.42,  13.83,  10.02 ตามลําดับ อําเภอท่ีพบเด็กเตี้ยนอยท่ีสุด คือ อําเภอเมืองสตูล คิดเปนรอยละ 4.85  

เด็กผอม มีจํานวน  1,196 คน คิดเปนรอยละ 6.32 ไมผานเกณฑ (ผานเกณฑไมเกินรอยละ 5) อําเภอท่ีมีเด็ก

ผอมมากท่ีสุด คือ อําเภอทาแพ คิดเปนรอยละ 8.20 รองลงมา คืออําเภอเมืองสตูล,  มะนัง,  ควนกาหลง,    

ทุงหวา และ ควนโดน  ตามลําดับ สวนอําเภอท่ีพบเด็กผอมนอยท่ีสุด คือ อําเภอละงู คิดเปนรอยละ 3.46  เด็ก

ท่ีเริ่มอวนและอวน มีจํานวน 1,936 คน คิดเปนรอยละ 10.24  ยังไมผานเกณฑกรมอนามัย (ผานเกณฑไมเกิน

รอยละ 10 ) เม่ือวิเคราะหรายอําเภอพบวาอําเภอท่ีมีเด็กอวนมากท่ีสุด คือ อําเภอทุงหวา คิดเปนรอยละ   

14.66 รองลงมา คือ อําเภอ ควนกาหลง เมืองสตูล ละงู มะนัง  คิดเปนรอยละ 12.66, 11.05, 9.88, และ 9.05 

ตามลําดับ สวนอําเภอท่ีพบเด็กเริ่มอวนและอวนนอยท่ีสุด คือ อําเภอทาแพ คิดเปนรอยละ 5.65 (ขอมูลจาก  

HDC ณ วันท่ี 15 มกราคม 2564)  
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กลุมปฐมวัย รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Functional based   

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                       กลุมปฐมวัย 

Functional based 

 

  การจายยาน้ําเสริมธาตุเหล็กในเด็ดอายุ 6 เดือน - 5 ป ในงบประมาณพ.ศ.2564 (ตค.63 - ธค.63) 

ภาพรวมจังหวัด เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป ในไตรมาส 1 จํานวน 4,658 คน จายยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก จํานวน 

3,839 คน คิดเปนรอยละ 82.42 เม่ือวิเคราะหรายอําเภอ พบวา อําเภอท่ีมีการจายยาน้ําเสริมธาตุเหล็กสูงท่ีสุด 

คือ อําเภอทุงหวา คิดเปนรอยละ 85.19 รองลงมาคือ อําเภอเมืองสตูล ละงู มะนัง ทาแพ และควนโดน คิดเปน

รอยละ 84.10, 82.48, 82.47, 81.44 และ 80.05 ตามลําดับ สวนอําเภอท่ีจายยาน้ําเสริมธาตุเหล็กนอยท่ีสุด 

คือ อําเภอควนกาหลง คิดเปนรอยละ 78.12 (ขอมูลจาก HDC  ณ วันท่ี 15 มกราคม 2564)  
   

ขอมูลประกอบการวิเคราะห 

 ขอมูลประกอบการวิเคราะห การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 

ตารางท่ี 62 แสดงรอยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ป ท้ังหมดมีพัฒนาการสมวัย ป 2561-2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ปงบประมาณ2564 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564            
(ขอมูล ตค.93 – ธค. 2563) 

2561 2562 2563 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดับประเทศ ไมนอยกวา 

รอยละ 85 

เมืองสตูล 1012 911 90.02 

96.53 96.53 88.10 ควนโดน 301 277 92.03 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 339 327 96.46 

97.41 95.45 87.50 ทาแพ 308 279 90.58 

จังหวัดสตูล ละงู 634 513 80.91 

96.75 97.99 90.68 ทุงหวา 175 223 78.45 

มะนัง 166 198 83.84 

จังหวัด 2,648 3,015 87.83 
ที่มา : ขอมูลจาก HDC  ณ  วันท่ี  15 มกราคม  2564 
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กลุมปฐมวัย รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Functional based 

 

ตารางท่ี 63 แสดงรอยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ป ตามชวงอายุไดรับการคัดกรองพัฒนาการป 2561-2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ปงบประมาณ2564 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564            
(ขอมูล ตค.93 – ธค. 2563) 

2561 2562 2563 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดับประเทศ ไมนอยกวา 

รอยละ 90 

เมืองสตูล 1,012 928 91.7 

83.73 89.08 90.17 ควนโดน 301 289 96.01 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 339 338 99.71 

91.33 91.04 89.62 ทาแพ 308 290 94.16 

จังหวัดสตูล ละงู 634 521 82.18 

86.93 90.24 90.68 ทุงหวา 223 198 84.75 

มะนัง 198 180 90.91 

จังหวัด 3,015 2,735 90.71 
ที่มา : ขอมูลจาก HDC  ณ  วันท่ี   15 มกราคม  2564 
 

ตารางท่ี 64 แสดงรอยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ป ตามชวงอายุท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยลาชา  

ป 2561-2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ปงบประมาณ2564 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564            
(ขอมูล ตค.93 – ธค. 2563) 

2561 2562 2563 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดับประเทศ ไมนอยกวา 

รอยละ 20 

เมืองสตูล 928 117 12.61 

21.18 25.62 26.58 ควนโดน 289 56 19.38 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 338 77 22.78 

25.41 27.3 25.27 ทาแพ 290 55 18.97 

จังหวัดสตูล ละงู 521 124 23.8 

23.52 23.56 22.00 ทุงหวา 198 58 30.69 

มะนัง 180 49 27.22 

จังหวัด 2,735 536 19.60 
ที่มา : ขอมูลจาก HDC  ณ  วันท่ี   15 มกราคม  2564 
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กลุมปฐมวัย รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Functional based   

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                       กลุมปฐมวัย 

Functional based 

 

 

ตารางท่ี 65 แสดงรอยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ป ตามชวงอายุท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม      

ป2561-2564 
 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ปงบประมาณ2564 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564            
(ขอมูล ตค.93 – ธค. 2563) 

2561 2562 2563 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดับประเทศ ไมนอยกวา   

รอยละ 90 

เมืองสตูล 116 100 86.21 

83.73 91.61 93.14 ควนโดน 55 44 80 

เขตสุขภาพท่ี 12  ควนกาหลง 77 66 85.71 

91.33 93.05 92.57 ทาแพ 55 46 83.64 

จังหวัดสตูล ละงู 123 116 94.31 

93.23 93.23 91.27 ทุงหวา 58 46 79.31 

มะนัง 49 35 71.43 

จังหวัด 533 453 84.99 
ที่มา : ขอมูลจาก HDC  ณ  วันท่ี   15 มกราคม  2564 

 

ตารางท่ี 66 แสดง เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย  TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน  

ป 2561-2564       

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ปงบประมาณ2564 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564            
(ขอมูล ตค.93 – ธค. 2563) 

2561 2562 2563 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดับประเทศ ไมนอยกวา   

รอยละ 70 

เมืองสตูล 2 2 100 

38.43 54.34 66.52 ควนโดน 1 1 100 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 0 0 0 

41.12 47.79 58.44 ทาแพ 2 0 0 

จังหวัดสตูล ละงู 1 0 0 

23.40 52.83 73.24 ทุงหวา 5 4 80 

มะนัง 1 0 0 

จังหวัด 12 7 58.33 
ที่มา : ขอมูลจาก HDC  ณ  วันที่   18 มกราคม  2564 
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กลุมปฐมวัย รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Functional based 

 

ตารางท่ี  67 แสดงรอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดี สมสวนป 2561-2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ปงบประมาณ2564 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564            
(ขอมูล ตค.93 – ธค. 2563) 

2561 2562 2563 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดับประเทศ ไมนอยกวา   

รอยละ 62 

เมืองสตูล 6,415 3,306 51.54 

48.49 56.90 63.10 ควนโดน 1,754 997 56.84 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 2,188 1,080 49.36 

49.46 56.80 60.39 ทาแพ 2,195 1,193 54.35 

จังหวัดสตูล ละงู 3,696 2,127 57.55 

44.20 47.04 52.16 ทุงหวา 1,439 745 51.77 

มะนัง 1,227 737 60.07 

จังหวัด 18,914 10,185 53.85 
ที่มา : ขอมูลจาก HDC  ณ  วันที่ 15 มกราคม  2564 
 

ตารางท่ี 68 แสดงรอยละ เด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะ เริ่มอวนและอวน ผอม เตี้ยป 2564 (ตค.63-ธค.63)  
 

อําเภอ 
ท้ังหมด

(คน) 

ชั่งนน./ 

วัดสวนสูง

(คน) 

รอยละ 
เตี้ย 

(คน) 

เกณฑ 

ไมเกิน 

รอยละ 10  

เริ่มอวน 

และอวน

(คน) 

เกณฑ 

ไมเกิน 

รอยละ 10  

ผอม

(คน) 

เกณฑ 

ไมเกิน 

รอยละ 5 

เมืองสตูล 6,915 6,415 92.77 311 4.85 709 11.05 477 7.44 

ควนโดน 2,015 1,754 87.05 288 16.42 139 7.92 95 5.42 

ควนกาหลง 2,216 2,188 98.74 567 25.91 277 12.66 148 6.76 

ทาแพ 2,236 2,195 98.17 394 17.95 124 5.65 180 8.20 

ละงู 4,541 3,696 81.39 511 13.83 365 9.88 128 3.46 

ทุงหวา 1,614 1,439 89.16 272 18.90 211 14.66 82 5.70 

มะนัง 1,335 1,227 91.91 123 10.02 111 9.05 86 7.01 

จังหวัด 20,872 18,914 90.62 2466 13.04 1936 10.24 1196 6.32 
ที่มา : ขอมูลจาก HDC ณ วันท่ี   15 มกราคม  2564 
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กลุมปฐมวัย รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Functional based   

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                       กลุมปฐมวัย 

Functional based 

 

ตารางท่ี 69 แสดงเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป ไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็กป 2561-2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ปงบประมาณ2564 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564            
(ขอมูล ตค.93 – ธค. 2563) 

2561 2562 2563 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดับประเทศ ไมนอยกวา   

รอยละ 85 

เมืองสตูล 1,597 1,343 84.10 

25.98 47.5 62.27 ควนโดน 401 321 80.05 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 553 432 78.12 

19.5 33.6 26.88 ทาแพ ทาแพ 485 395 

จังหวัดสตูล ละงู 936 772 82.48 

13.54 19.98 29.17 ทุงหวา 378 322 85.19 

มะนัง 308 254 82.47 

จังหวัด 4,658 3,839 82.42 
ที่มา : ขอมูลจาก HDC  ณ  วันท่ี   15 มกราคม  2564 
 

ผลและแผนการดําเนินงาน ปงบประมาณพ.ศ. 2564 

 1. ผลการดําเนินงานไตรมาสแรก (ตค.63 –ธค.63)   

Small Success รอบ 3 เดือน 

กิจกรรม/กระบวนการ ผลการดําเนินงาน 

1. ชี้แจงนโยบาย ตัวชี้วัดการดําเนินงานฯ ป 2564 

2.  ติดตามการดําเนินงานพัฒนาการ และ

 โภชนาการ โดยนําเสนอผลการดําเนินงานฯ ใน

 การประชุมคณะกรรมการวางแผน ประเมินผล

 จังหวัดทุกเดือน 

3. เรงรัดการบันทึกขอมูลดานพัฒนาการ และ

 โภชนาการใหเปนปจจุบัน พรอมใหมีการ

 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนการบันทึก

 ลงในโปรแกรม 

4.  วิเคราะหขอมูลการดําเนินงานและคืนขอมูลให

 พ้ืนท่ีเปนระยะๆ 

1. เด็กอายุ 0-5 ป ท้ังหมดมีพัฒนาการสมวัย  

 รอยละ  87.83  

2. เด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ไดรับการตรวจ

 คัดกรองพัฒนาการ โดยใชคูมือ DSPM คิดเปน

 รอยละ 90.71  

3. เด็กอายุ 9,18, 30 ,42 ,60 เดือน  ทุกคนไดรับ

 การตรวจคัดกรองพัฒนาการ (ตรวจครั้งแรก) 

 พบสงสัยลาชา คิดเปนรอยละ 19.60 

4. เด็กอายุเด็กอายุ 9, 18 , 30 , 42 ,60 เดือน ท่ี

 ตรวจคัดกรองพัฒนาการในครั้งแรกและพบ

 สงสัยลาชา ไดรับการประเมินพัฒนาการซํ้า

 ภายใน 30 วัน   คิดเปนรอยละ  84.99 
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Small Success รอบ 3 เดือน(ตอ)  

กิจกรรม/กระบวนการ ผลการดําเนินงาน 

 5. เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการ

 ดวย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน คิด

 เปนรอยละ  58.33   

 6. เด็กอายุ 0-5 ป สูงดี สมสวน  คิดเปนรอยละ 

 53.85 

 7. เด็กอายุ 0-5 ป เริ่มอวนและอวน คิดเปนรอยละ 

 10.24 

 8. เด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะผอม คิดเปนรอยละ 6.32 

 9. เด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะเตี้ย คิดเปนรอยละ 

 13.04 

 10. เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ป ไดรับยาน้ําเสริมธาตุ

 เหล็ก รอยละ 82.42 
 

 2 แผนการดําเนินงาน   

 จากการดําเนินงานในปท่ีผานมา พบวาสถานการณภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยจังหวัดสตูลยัง

เปนปญหา พบเด็กภาวะเริ่มอวนและอวน  ผอม และเตี้ย เกินเกณฑมาตรฐานมาตลอด ซ่ึงสอดคลองกับ

สถานการณ สูงดี สมสวน ท่ีไมผานเกณฑมาตรฐานเชนกัน และจากการติดตามการดําเนินงานในระดับตําบล

พบวา สถานบริการบางแหงยังขาดการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนบันทึกในโปรแกรม ซ่ึงสอดคลอง

กับขอมูลท่ีประมวลผล จาก HDC พบวา บางราย HDC ไมสามารถประมวลผลออกมาได เชน กรณี อายุ 

น้ําหนัก ไมสอดคลองกัน สถานบริการบางแหงเครื่องมือในการวัดสวนสูงไมไดมาตรฐาน ทําใหผลการวิเคราะห

มีความคลาดเคลื่อน นอกจากนี้ ระบบ HDC ไมสามารถวิเคราะหขอมูลภาวะ เตี้ย ผอม เริ่มอวนและอวนราย

อําเภอได (เปน work lode) บันทึกขอมูลคอนขางชาไมเปนปจจุบัน 

 จากปญหาดังกลาวจังหวัดสตูลไดกําหนดแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็ก

ปฐมวัย ดังนี้    

  2.1 ประชุมชี้แจง นโยบาย ตัวชี้วัด การดําเนินงาน ป 2564 

  2.2 กําหนดการดําเนินงานดานเด็กปฐมวัย (การเฝาระวังโภชนาการเด็กปฐมวัย และการจายยาน้ํา

เสริมธาตุเหล็กเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป) เปนตัวชี้วัด MOU ของ คป.สอ. 
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  2.3 ขับเคลื่อนการดําเนินงานผานคณะกรรมการวางแผน ประเมินผลระดับจังหวัด และ

คณะอนุกรรมการสงเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 

  2.4 ใชขอมูล Data Exchange ในการเฝาระวังทางโภชนาการ/พัฒนาการเด็ก เพ่ือติดตามการ

ดําเนินงาน วิเคราะหขอมูลและคืนขอมูลอยางตอเนื่อง 

  2.5 นิเทศ ติดตามการดําเนินงานเชิงคุณภาพในการเฝาระวังทางโภชนาการ/พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ระดับอําเภอ และ ตําบล 

  2.6 นํารองการดําเนินงานเฝาระวังทางโภชนาการครบวงจรในศพด.ทุกแหงของอําเภอควนโดน และ

อําเภอทาแพ สวนอําเภออ่ืนๆ สุมติดตามการดําเนินงานชั่งนน./วัดสวนสูง หรือความยาวในชุมชนในเชิง

คุณภาพ 
 

สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงาน ไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor)  

 - ไมมี 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 - ไมมี 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย 

     - พัฒนาระบบ HDC ใหสามารถประมวลผล ภาวะ เตี้ย ผอม เริ่มอวนและอวน แยกรายอําเภอได ซ่ึง

ปจจุบันเปน Work lode   
 

นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

- ไมมี 

 

 



 

สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข                                                 เขตสุขภาพท่ี 12  

  

กลุมผูสูงอายุ รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Functional based 

 

  กลุมผูสูงอายุ  . 

ตัวช้ีวัด : รอยละของผูติดยาเสพติดท่ีเขาสูกระบวนการบําบัดรักษา ไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพอยางตอเนื่อง  

 จนถึงการติดตาม (Retention Rate) รอยละ 55 

สถานการณ 

ตารางท่ี. 70 แสดงจํานวนผูสูงอายุเปรียบเทียบกับประชากรท้ังหมด แยกรายอําเภอ ปงบประมาณ 2564  

อําเภอ 

จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูจริงจากการสํารวจ 

ท้ังหมด 

(คน) 

ผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุ(คน) รอยละ เพศชาย(คน) รอยละ เพศหญิง(คน) รอยละ 

เมืองสตูล 90,285 13,558 15.02 6,099 44.98 7,459 58.92 

ควนโดน 22,407 3,330 14.86 1,520 45.65 1,810 57.28 

ควนกาหลง 29,748 4,127 13.87 1,868 45.26 2,259 58.07 

ทาแพ 24,273 3,293 13.57 1,483 45.03 1,810 55.99 

ละงู 60,950 9,386 15.40 4,334 46.18 5,052 58.15 

ทุงหวา 20,736 2,774 13.38 1,253 45.17 1,521 56.76 

มะนัง 16,117 1,931 11.98 912 47.23 1,019 56.01 

รวม 264,516 38,399 14.52 17,469 45.49 20,930 57.86 

หมายเหตุ : จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูจริงในพ้ืนท่ีจากการสํารวจ (Type Area = 1,3) 
ที่มา : รายงานประชากรในระบบ HDC (ณ วันที่ 19 มกราคม 2564) 
 

 จากตารางพบวา มีประชากรท้ังหมด (ท่ีอาศัยอยูจริงในพ้ืนท่ี) จํานวน 264,516 คน  มีผูสูงอายุ

จํานวนท้ังสิ้น 38,399 คน คิดเปนรอยละ 14.52 ของประชากรท้ังหมด เปนชาย 17,469 คน (รอยละ45.49)  

หญิง จํานวน 20,930 (รอยละ 57.86)  อําเภอท่ีมีอัตราสวนของผูสูงอายุมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับประชากร

ท้ังหมด คืออําเภอละงู รอยละ 15.40 รองลงมาคือ อําเภอเมืองสตูล รอยละ 15.02 นอยท่ีสุด คือ อําเภอมะนัง 

รอยละ 11.98 
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การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน(ADL) ของผูสูงอายุ  

ตารางท่ี 71 แสดงขอมูลประชากรผูสูงอายุท่ีผานการประเมิน/คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตร

ประจําวันแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ 2563  

  ที่มา : รายงาน HDC( 30 กันยายน 2563)  
 

 จากตาราง ผูสูงอายุท่ีผานการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน  

( ADL) จํานวนท้ังหมด 30,280 คน จากจํานวนผูสูงอายุท้ังหมด 35,857 คน (คัดกรองรอยละ 84.45)   พบวา 

เปนกลุมท่ี 1 ( ชวยเหลือตัวเองไดและ/หรือ ชวยเหลือผูอ่ืน ชุมชน และสังคมได)(รอยละ 97.83 ) มากท่ีสุด 

อําเภอควนโดน   (รอยละ 97.09)  นอยท่ีสุด อําเภอละงู(รอยละ 77.47)  กลุมท่ี๒(ชวยเหลือตัวเองและดูแล

ตนเองไดบาง)(รอยละ 1.72)   มากทีสุดอําเภอมะนัง(รอยละ 3.51) นอยท่ีสุดอําเภอละงู(รอยละ0.63)  กลุมท่ี

๓(ชวยเหลือตัวเองไมได)(รอยละ 0.46) มากท่ีสุดอําเภอควนกาหลง(รอยละ 0.79) นอยท่ีสุดอําเภอละงู(รอยละ 

0.21)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อําเภอ 
จํานวน

ผูสูงอายุ 
คัดกรอง

ADL 
รอยละ กลุม1 รอยละ กลุม2   รอยละ กลุม3     รอยละ 

เมืองสตูล 12,660 10,633 83.99 10,336 97.21 241 2.27 56 0.53 

ควนโดน 3,092 3,002 97.09 2,951 98.30 38 1.27 13 0.43 

ควนกาหลง 3,853 3,172 82.33 3,096 97.60 51 1.61 25 0.79 

ทาแพ 3,070 2,630 85.67 2,571 97.76 45 1.71 14 0.53 

ละงู 8,191 6,810 77.47 6,753 99.16 43 0.63 14 0.21 

ทุงหวา 2,581 2,466 95.54 2,411 97.77 47 1.91 8 0.32 

มะนัง 1,810 1,567 86.57 1,504 95.98 55 3.51 8 0.51 

รวม 35,857 30,280 84.45 29,622 97.83 520 1.72 138 0.46 
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ตารางท่ี  72 แสดงขอมูลประชากรผูสูงอายุคัดกรองพฤติกรรมพึงประสงค แยกรายอําเภอ ปงบประมาณ 2563 

อําเภอ จํานวนการตอบ จํานวนท่ีผานเกณฑ 5 ขอ รอยละ 

เมืองสตูล 2812 594 21.12 

ควนโดน 14 7 50.00 

ควนกาหลง 184 23 12.50 

ทาแพ 3 1 33.33 

ทุงหวา 41 16 39.02 

มะนัง 2 0 0.00 

ละงู 52 2 3.85 

รวม 3108 643 20.69 

แหลงขอมูลจากระบบ Health For You ณ วันท่ี 14 กย. 2563 
 

 จากตารางผูสูงอายุท่ีผานการประเมินผูสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคผานระบบโปรแกรม 

Health for You (H4U) หรือสมุดสุขภาพประชาชน ในป 2563 มีการคัดกรอง 3,123 คน (รอยละ 7.99 ของ

ประชากรสูงอายุ) มีพฤติกรรมพึงประสงค 643 คน คิดเปนรอยละ 20.6 
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2.ผลการดําเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขป 2564 

2.1 การสงเสริมปองกัน ดูแล รักษาและฟนฟูผูสูงอายุพลัดตกหกลม 

ตารางท่ี 73 แสดงผลการคัดกรอง ประเมินภาวะสมองเสื่อม และภาวะหกลมในผูสูงอายุ จังหวัดสตูล ป 2561-2564 

ท่ี รายการ 
Basc Line 

2564 
อําเภอ 

รวม 
2561 2562 2563 เมือง ควนโดน ควนกาหลง ทาแพ ละงู ทุงหวา มะนัง 

1 ผลคัดกรอง 

ภาวะสมอง

เสื่อม 

33,650 34,258 35,857 เปาหมาย 13,555 3,329 4,129 3,294 9,392 2,774 1,935 38,408 

20,807 20,544 29,195 ผลงาน 1,249 679 1,368 227 967 859 993 6,342 

61.83 59.97 81.42 รอยละ 9.21 20.40 33.13 6.89 10.30 30.97 51.32 16.51 

2 ผลการคัด

กรองพลัด

ตกหกลม 

33,650 34,258 35,857 เปาหมาย 13,555 3,329 4,129 3,294 9,392 2,774 1,935 38,408 

20,865 21,500 30,041 ผลงาน 1,252 717 1,371 230 1,829 856 989 7,244 

62.01 62.76 83.78 รอยละ 9.24 21.54 33.20 6.98 19.47 30.86 51.11 18.86 

แหลงขอมูลจาก HDC ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564 
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ตารางท่ี 74 แสดงผลการคัดกรองผูสูงอายุภาวะหกลม ท่ีพบผิดปกติ ปงบประมาณ 2561-2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 

เกณฑ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอมูล ณ 19 มกราคม2564 

2561 2562 2563 อําเภอ 
จํานวนคัด

กรอง 
พบผิดปกติ รอยละ 

ระดบัประเทศ  เมืองสตูล 1,396 177 12.67 

4.96% 4.74% 4.66%  ควนโดน 782 15 1.91 

เขตสุขภาพท่ี 12  ควนกาหลง 1,730 49 2.83 

4.67% 4.06% 3.89%  ทาแพ 378 62 16.40 

จังหวัดสตูล  ละงู 2,046 12 0.58 

3.52% 2.54% 3.82%  ทุงหวา 1,012 50 4.94 

    มะนัง 1,109 46 4.14 

    รวม 8,453 411 4.86 
ที่มา : รายงาน HDC( 19 มกราคม 2564)   

 จากตาราง ผูสูงอายุท่ีผานการคัดกรองภาวะหกลม จํานวนท้ังหมด 8,453 คน จากจํานวนผูสูงอายุ

ท้ังหมด 35,857 คน (คัดกรองรอยละ 23.57)   พบวา ผิดปกติ รอยละ 4.86 มากท่ีสุด อําเภอทาแพ(รอยละ 

16.40)  นอยท่ีสุด อําเภอละงู(รอยละ 0.58)     
 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนนิงานตามมาตรการสําคัญ 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการดําเนินงาน 

คัดกรองภาวะหกลมในชุมชน เปาหมายรอยละ 30 คัดกรองไดรอยละ 15 

คัดเลือกพ้ืนท่ีนํารองจัดทําแผนสงเสริมสุขภาพ

รายบุคคล (Individual Wellness Plan) 

ไดคัดเลือกรพ.สต.ควนกาหลง อําเภอควนกาหลง 

และรพ.สต.บานทุงดินลุม อําเภอทุงหวา ไดชี้แจง

ทําความเขาใจแกพ้ืนท่ีเรียบรอยแลว  

คัดเลือก “เมือง/ชุมชนท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุ(Age-

Friendly Community/City) 

ไดคัดเลือกตําบลบานทุงดินลุม อําเภอทุงหวาและ

ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลงอยูระหวาง

สื่อสารทําความเขาใจกับพ้ืนท่ีในการดําเนินงาน 

สื่อสารทําความเขาใจแก รพท./รพช. ในการจัดตั้ง

คลินิกผูสูงอายุ 

ไดดําเนินการจัดทําโครงการเสนอแก อปท.แลว 

เพ่ือพิจารณาโครงการ เม่ือเดือนธันวาคม 2563 
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กลุมผูสูงอายุ รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Functional based 
  

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                       กลุมผูสูงอายุ 

Functional based 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 ตัวช้ีวัดท่ี1 :  รอยละของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 

ตารางท่ี  75 แสดงรอยละของประชากรสงูอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคผานเกณฑ แยกรายอําเภอป 2561-2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอมูล ณ19มกราคม 2564 

2561 2562 2563 อําเภอ เปาหมาย ผานเกณฑ รอยละ 

ระดับประเทศ  

ไมนอย

กวารอย

ละ50 

เมืองสตูล 1098  - 

- 54.2 34.79 ควนโดน 255 - - 

เขต 12 ควนกาหลง 387 - - 

- 12.3 38.85 ทาแพ 193 - - 

จังหวัดสตูล ละงู 829 - - 

- - 20.69 ทุงหวา 405 - - 

 มะนัง 139 - - 

รวม 3306 - - 

ที่มา : ระบบรายงานโปรแกรมH4U กรมอนามัย 19 มกราคม 2564  

จากตาราง  พบวา ในปงบประมาณ 2563 จังหวัดสตูล ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคผานเกณฑครบ

ท้ัง 5 ขอ รอยละ 20.69  ซ่ึงยังตํ่ากวาในระดับเขต(รอยละ 38.85) และตํ่ากวาระดับประเทศ(รอยละ34.79) 

สําหรับปงบประมาณ 2564  ระบบโปรแกรมยังไมเปดใหมีการบันทึกผลการสํารวจ   

 ตัวช้ีวัดท่ี2 : รอยละของตําบลท่ีมีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว(Long Term Care) 

                      ในชุมชนผานเกณฑ 

ตารางท่ี 76 แสดงรอยละของตําบลท่ีมีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ใน

ชุมชนผานเกณฑ แยกรายอําเภอ ป 2561-2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอมูล ณ19มกราคม 2564 

2561 2562 2563 อําเภอ เปาหมาย(ตําบล) ผลงาน(ตําบล) รอยละ 

ระดบัประเทศ ไมนอยกวา

รอยละ95 

เมืองสตูล 12 12 100.00 

  91.55 ควนโดน 4 4 100.00 

เขต 12 ควนกาหลง 3 2 66.66 

54.90 66.72 68.7 ทาแพ 4 4 75.00 

จังหวัดสตูล ละงู 6 6 100.00 

92.31 72.22 82.6 ทุงหวา 5 5 100.00 

 มะนัง 2 2 50.00 

รวม 36 35 97.22 

ที่มา : ระบบรายงานHDC , โปรแกรม LTC กรมอนามัย และจากระบบรายงาน ณ 19 มกราคม 2564  
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จากตาราง  จังหวัดสตูลมีท้ังหมด 36 ตําบล 52 อปท.  และไดสมัครเขารวมโครงการ LTC ของสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติครบ ทุกอปท. ตั้งแตป พ.ศ.2561  ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ2564 (1ต.ค.

63 – 5 ม.ค.64) พบวา ตําบล คิดเปนรอยละ 97.22 อําเภอท่ีมีตําบลเขารวม รอยเปอรเซ็นต ไดแก อําเภอ

เมืองสตูล อําเภอมะนัง อําเภอทุงหวา อําเภอละงู อําเภอควนโดนและอําเภอทาแพ 

 

 ตัวช้ีวัดท่ี3 : รอยละของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแลตาม care plan   

ตารางท่ี 77 แสดงการจัดทําแผนการดูแลรายบุคคล(care plan)  ของหนวยบริการสาธารณสุขท่ีเสนอตอ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ป 2561-2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอมูล ณ 5 มกราคม 2564 

2561 2562 2563 อําเภอ เปาหมาย(คน) ผลงาน(ฉบับ) รอยละ 

ระดบัประเทศ  

ไมนอยกวา

รอยละ85 

เมืองสตูล 15 14 93.33 

71.07 84.22 94.17 ควนโดน 11 1 9.99 

เขต 12 ควนกาหลง 3 0 0.00 

54.03 82.88 90.22 ทาแพ 1 1 100.00 

จังหวัดสตูล ละงู 10 9 90.00 

23.21 94.15 97.07 ทุงหวา 0 0  

 มะนัง 26 19 61.54 

รวม 66 41 62.12 

ที่มา : โปรแกรม 3 C กรมอนามยั( 19 มกราคม 2564) 

จากตาราง ปงบประมาณ 2564(1ต.ค.63–5 ม.ค.64) ผูท่ีมีภาวะพึงพิง(ติดบาน ติดเตียง) ท่ีผานการยืนยันจาก 

อปท. และไดรับงบประมาณในการดูแลเหมาจายรายหัวจาก สปสช. จํานวน66 คน  ไดรับการจัดทําแผนการ

ดูแลรายบุคคลจากหนวยบริการสาธารณสุข จํานวน 41 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 62.12 
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รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                       กลุมผูสูงอายุ 

Functional based 

 

 ตัวช้ีวัดท่ี4 :  รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุ 

ตารางท่ี 78 แสดงรอยละของโรงพยาบาลท่ีมีการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุ แยกรายอําเภอ ป 2561-2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอมูล ณ 19มกราคม 2564 

2561 2562 2563 อําเภอ เปาหมาย ผานเกณฑ รอยละ 

ระดับประเทศ - รพ.ระดบั 

M2 ข้ึนไป 

ผานเกณฑ

คลินิกผูสูงอายุ

คุณภาพ 

เมืองสตูล 1 0 0.00 

- - - ควนโดน - - - 

เขต 12 ควนกาหลง - - - 

- - - ทาแพ - - - 

จังหวัดสตูล ละงู - - - 

- - - ทุงหวา - - - 

 มะนัง - - - 

รวม 1 0 - 

ที่มา : จากการสํารวจ 19 มกราคม 2564  
 

จากตาราง  พบวา การจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาล จังหวัดสตูล ยังไมผานเกณฑ  เนื่องจากเปนตัวชี้วัด

ใหม  ซ่ึงจังหวัดสตูล ไดดําเนินการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานใหกับโรงพยาบาลสตูลเพ่ือขับเคลื่อน

โรงพยาบาลท่ีมีการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุ 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ/แนว

ทางการแกปญหา 

1. หนวยบริการท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีท่ีมีผูปวยติดบาน/ติดเตียงมาก ไมสามารถ

ดําเนินงานไดทันตามเวลา 

2. หนวยบริการบันทึกผลการคัดกรองสุขภาพผูสงูอายุในโปรแกรมAging Health 

Data ยังนอย  

3.  จากสถานการณ Covid – 19  พ้ืนท่ีไมสามารถดําเนินงานไดตามแผน เชนการทํา 

Care Plan ,กิจกรรมชมรมผูสูงอายุ , การเก็บขอมูลพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ ฯ  

4.  เปนระบบโปรแกรมท่ีผูสูงอายุ (สวนมาก) ไมสามารถประเมินตนเองได เนื่องจาก

ตองใช โทรศัพทสมารทโฟนในการประเมิน ซ่ึงผูสูงอายุมีโทรศัพทแตไมใชโทรศัพท

สมารทโฟนและขาดความชํานาญในการใชงโทรศัพทสมารทโฟนคอยขางมาก ใช

หมายเลขโทรศัพทท่ีซํ้ากันไมได ถาเบอรโทรศัพทซํ้ากัน ระบบจะไมทําการบันทึก 

1. อบรม CM เพ่ิม 

ในพ้ืนท่ีท่ีมีผูปวย

มาก 

 

1. ควรพัฒนา

โปรแกรม Aging 

Health Data ให

Linkเขาระบบ 

HDC 
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Functional based 

 

โอกาสพัฒนา 

 1. แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนินงาน LTC คุณภาพ ระดับจังหวัด 

 2. สนับสนุนและสงเสริมใหโรงเรียน/ชมรมผูสูงอายุจัดทําแผนสงเสริมสุขภาพรายบุคคล 

(Individual Wellness Plan) 

 3. พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใหเปนเมือง/ชุมชนท่ีเปนมิตรและเมืองแหงความสุขของผูสูงอายุ 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง 

- ไมมี 
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สุขภาพจิตและจิตเวช รอบท่ี 2  ประจําปงบประมาณ 2564 

Functional based 
  

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                             สุขภาพจิตและจิตเวช 

Functional based 

 

  สุขภาพจิตและจิตเวช . 
 

ตัวช้ีวัด: 1. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จไมเกิน  6.3 ตอประชากรแสนคน  

 2. รอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํารายตัวเองซํ้า ภายใน 1 ป (365 วัน) รอยละ 95 

 3. รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต ≥ รอยละ 68 

 4. รอยละของผูปวยโรคจิตเขาถึงบริการสุขภาพจิตมากกวารอยละ 75% 

 5. รอยละของผูท่ีมีปญหาสมาธิโรคสั้นเขาถึงบริการ สุขภาพจิต เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 (จากปท่ีผานมา)        

 6. รอยละของผูท่ีมีปญหาโรคออทิสติกเขาถึงบริการ 45% 
 

  อัตราการฆาตัวตายสําเร็จไมเกิน  6.3 ตอประชากรแสนคน 

  รอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํารายตัวเองซํ้า ภายใน 1 ป (365 วัน) รอยละ 95  
 

ขอมูลการวิเคราะหสถานการณและปญหา  

 สถานการณการฆาตัวตายสําเร็จจังหวัดสตูล ตั้งแตปงบประมาณพ.ศ. 2562 -2564 พบวา อัตราการ

ฆาตัวตายสําเร็จตอประชากรแสนคน ของจังหวัดสตูล เทากับ  6.18, 7.08และ2.45ตามลําดับ ในภาพรวม

จังหวัดพบวา อัตราการฆาตัวตายสําเร็จอยูในระดับสูงข้ึนในป 2563 แตเม่ือพิจาณาจําแนกรายอําเภอ ในแตละ

ปพบวา อําเภอท่ีมีอัตราการฆาตัวตายสําเร็จท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน ในอําเภอทาแพ ทุงหวา และอําเภอเมือง ท่ีมี

อัตราการฆาตัวตายสูงสุดคืออําเภอทาแพ รองลงมาคือทุงหวา ดังตารางท่ี 1 และจากการวิเคราะหขอมูลผูท่ีฆา

ตัวตายสําเร็จในภาพรวม พบวา สวนใหญ อยูในวัยทํางานชวงอายุ 41- 55 ป  สถานภาพสมรส ปจจัยกระตุน

ใหทํารายตนเอง/ฆาตัวตาย สวนใหญจะ  ผูท่ีมีภาวะซึมเศราท่ีไมเขาถึงบริการ  มีปญหาสัมพันธภาพใน

ครอบครัว  และ เปนโรคเรื้อรัง ใชสารเสพติด  สวนผูท่ีพยามฆาตัวตายไมสําเร็จเม่ือวิเคราะหสถานการณพบวา 

เพศหญิงมากกวาเพศชาย อยูในชวงอายุ 28-53 ป อายุนอยสุด 8 ป อายุมากสุด 67 ป สถานภาพคูมากท่ีสุด 

สวนใหญรับจางและไมไดทํางาน  เปนโรคทางกาย โรคจิตเภท โรคซึมเศรา  มีปญหาครอบครัว นอยใจถูกดุดา 

ปญหาเศรษฐกิจ และปญหาใชสุราขณะทํารายตนเอง วิธีการฆาตัวตาย สวนใหญใชวิธีการผูกคอมากท่ีสุด  

 ขอมูลการฆาตัวตายสําเร็จป 2564 (ต.ค.63-ธ.ค.63) พบการฆาตัวตายสําเร็จในภาพรวมจังหวัด 

จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 2.45 ตอแสนประชากร จากการวิเคราะหขอมูลพบวา อําเภอท่ีมีอัตราการฆาตัว

ตายสูงสุด คือ อําเภอทุงหวา เทากับ 13.58 รองลงมา คือ อําเภอควนกาหลง มะนัง อําเภอเมืองสตูล 

ตามลําดับ เทากับ 7.12, 6.72 และ1.11 ตามลําดับ อําเภอควนโดน และอําเภอทาแพไมมีผูฆาตัวตายสําเร็จ  

ท้ังหมดเปนเพศชาย5 หญิง 1  สวนอยูในชวงวัยทํางานมากกวา26-57 ป อายุนอยสุด 18 ป อายุมากสุด 57 ป 

สถานภาพคูมากท่ีสุด สวนใหญทําสวน รับจาง คาขายและไมไดทํางาน  เปนโรคทางกาย โรคจิตเภท มีปญหา
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ครอบครัว นอยใจถูกดุดา ปญหาเศรษฐกิจ และปญหาใชสุราและยาเสพติดขณะทํารายตนเอง วิธีการฆาตัวตาย 

สวนใหญใชวิธีการผูกคอ 6 ราย  
 

กระบวนการในการแกไขปญหา 

 สถานการณการฆาตัวตายในจังหวัดสตูล จากการวิเคราะหขอมูลพบวาผูท่ีฆาตัวตายสําเร็จพบในคน

กลุมเสี่ยงคือผูปวยโรคทางจิตเวชและโรคเรื้อรังพบวาเม่ือวิเคราะหคนท่ีทํารายตนเองสําเร็จ อายุนอยท่ีสุด 18 

ป ปวยเปนโรคทางจิตเวชและใชสารเสพติดกลับจากโรงพยาบาลจิตเวชได2 วัน ผูฆาตัวตายสําเร็จสวนใหญไมมี

สัญญาณเตือน ทางคณะทํางานService planจังหวัดสตูลจึงไดรวมกันวิเคราะหปญหาและสาเหตุ รวมกันคัด

กรองในกลุมผูปวยโรคจิต โรคทางอารมณและครอบครัวมากข้ึน  แลกเปลี่ยนกับครอบครัวในการดูแลผูปวย 

และการจัดการความเครียดของผูดูแลและในกลุมของผูพยายามฆาตัวตาย พบวาผูพยายามฆาตัวตายสวนใหญ 

โรคจิต รองลงมาเปนโรคเรื้อรังคือโรคความดัน โรคมะเร็ง ไตวาย ปวดหลังเรื้อรัง เกิดจากความทุกขทรมาน

จากการเจ็บปวย และโรคทางจิตเวช สวนใหญจะนอยใจคนใกลชิด เม่ือวิเคราะหปญหาดังกลาวจึงนํามาจัดทํา

มาตรฐานในการคัดกรองในกลุมเปาหมายในคลินิกโรคเรื้อรัง ผูปวยมะเร็ง ผูปวยโรคทางจิตเวช มากข้ึน จัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมเสี่ยง และใหความรูเพ่ิมในการชวยเหลือผูพยายามทํารายตนเอง 

แสดงผลการดําเนินงาน (ขอมูลเชิงปริมาณ และการบรหิารจัดการ) 

ตารางท่ี 79 แสดงอัตราการฆาตัวตายสําเร็จป 2562-2563 (ไมเกิน 6.3 ตอแสนประชากร)ป 2561-2564 

อําเภอ 

Base Line ปงบประมาณ 2564 
(ขอมูล 1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 2562 2563 

รอยละ 
ประชากร 

(คน) 

ผลงาน 

(คน) 
รอยละ 

ประชากร 

(คน) 

ผลงาน 

(คน) 
รอยละ 

เมืองสตูล 3.35 86452 7 8.10 90405 1 1.11 

ควนโดน 4.81 19834 0 0.00 21012 0 0.00 

ควนกาหลง 10.79 25971 2 7.70 28076 2 7.12 

ทาแพ 0.00 21486 3 13.96 23187 0 0.00 

ละงู 9.58 54693 3 5.49 52725 0 0.00 

ทุงหวา 13.72 18116 2 11.04 14723 2 13.58 

มะนัง 6.79 13400 0 0.00 14883 1 6.72 

ภาพรวมจังหวัด 6.18 239952 17 7.08 245011 6 2.45 
 

 ผูท่ีพยายามฆาตัวตายไมกลับไปทํารายในตนเองซํ้าระยะเวลา 1 ป ในปงบประมาณ พ.ศ.2564         

( ต.ค.63– ธ.ค.63) พบวาจังหวัดสตูล มีผูท่ีพยายามฆาตัวตายไมกลับไปทํารายตนเองซํ้าในระยะเวลา 1 ป  1 

ราย เปนผูปวยโรคซึมเศรา รับการรักษาตอเนื่องรพ.สตูล รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร ผูพยายามฆาตัวตาย

พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมากเพศชาย มากสุดอยูในชวงอายุ 25-56 ป รองลงมา 14-24 ป และอายุ 60ป

ข้ึนไป อายุมากสุด 78 ป  สถานภาพคูมากท่ีสุด รองลงมาเปนโสด นับถือศาสนาพุทธเทากับอิสลาม  สวนใหญ 

 



 

สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข                                                 เขตสุขภาพท่ี 12 ป 

  

สุขภาพจิตและจิตเวช รอบท่ี 2  ประจําปงบประมาณ 2564 

Functional based   

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                             สุขภาพจิตและจิตเวช 

Functional based 

 

อาชีพรับจาง คาขาย นักเรียน เกิดจากปญหาครอบครัว นอยใจถูกดุดา ทะเลาะกับคนใกลชิด วิธีการพยายาม

ฆาตัวตาย สวนใหญใชวิธีการกินยาเกินขนาด รองลงมาคือกินยาฆาแมลง เปนโรคทางจิตเวช 9 ราย มีโรค

ประจําตัว 10ราย ไดรับผลกระทบจากโควิด 3 ราย 

ตารางท่ี 80 แสดงรอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํารายตัวเองซํ้า ภายใน 1 ป (365 วัน) รอยละ 95 

ป 2562-2564 

อําเภอ 

Base Line ปงบประมาณ 2564 
(ขอมูล 1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 2562 2563 

รอยละ 
ประชากร 

(คน) 

ผลงาน 

(คน) 
รอยละ 

ประชากร 

(คน) 

ผลงาน 

(คน) 
รอยละ 

เมืองสตูล 100 16 16 100 26 25 96.15 

ควนโดน 100 6 6 100 5 5 100 

ควนกาหลง 100 13 13 100 16 16 100 

ทาแพ 100 5 5 100 7 7 100 

ละงู 100 21 21 100 20 20 100 

ทุงหวา 100 11 11 100 9 9 100 

มะนัง 100 14 14 100 15 15 100 

ภาพรวมจังหวัด 100 86 86 100 98 97 98.98 
 

การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M) 

 1.  การสอบสวนและวิเคราะห ปญหา เชิงลึกยอนหลัง เพ่ือหากลุมเปาหมายหลัก ในการเฝาระวัง ให

ครอบครัวกลุมเสี่ยง มีความรูและเฝาระวังและวิธีการสงตอชวยเหลือ  

 2.  การคืนขอมูลใหเครือขายแกนนําในชุมชนทราบเพ่ือการปองกันเชิงระบบแบบบูรณาการกับ

เครือขาย รพ.สต. มีระบบสงตอท่ีรวดเร็ว ขอความรวมมือกับแกนนําในพ้ืนท่ีรวมกันแกไขปญหา 

 3.  มีการเสริมทักษะใหแกญาติ ชุมชน หนวยงานท่ีเก่ียวของใหเขาใจเก่ียวกับ สัญญาณเตือนซึมเศรา 

และฆาตัวตาย 

 4.  ใหความรู อสม. ในเรื่องการคัดกรอง ซึมเศราในชุมชนซ่ึงนําไปส ูปญหา สุขภาพจิต  

 5.  การบูรณาการกับกลุมวัย กลุมเสี่ยงเพ่ือประเมินคัดกรองสุขภาพจิต เพ่ิม การคัดกรองซึมเศราใน

กลุมผูสูงอายุ NCD ผูใช สารเสพติด สุรา 

 6.  มีระบบการติดตามผูพยายามฆาตัวตายทุกรายหลังจากจําหนาย 2 สัปดาห และติดตามตอเนื่อง

เพ่ือประเมินอาการซํ้า 
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ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข  

ปญหาอุปสรรค การวางแผนแกไขปญหา 

1. ประชาชนสวนใหญและภาคีเครือขาย ไมมีความรู

ในการชวยเหลือคนใกลชิดท่ีมีสัญญาณเตือนใน

การทํารายตนเอง 

- เพ่ิมชองทางการใหความรูในรูปแบบท่ีทันสมัยเชน

เพสบุค Lineและรูปแบบการใหความรูเรื่อง

สัญญาณเตือนในการทํารายตนเองและแนว

ทางการชวยเหลือผูท่ีพยายามฆาตัวตายท่ีถูกตอง 

- สรางเครือขายในการดูแลชวยเหลือเพ่ิมในกลุม 

ผูดูแลผูปวยเรื้อรัง กลุมผูตองขัง  

2. การสงตอขอมูลผูพยายามฆาตัวตายระหวางรพ.

จิตเวชสงขลาราชนครินทรกับเครื่อขายรพท. รพช. 

- ประสานโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร

เรื่องการสงตอขอมูลกับเครือขาย 
 

  รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต≥ รอยละ 68 

ขอมูลการวิเคราะหสถานการณและปญหา  

 สถานการณการเขาถึงบริการของผูปวยโรคซึมเศราสะสม≥ 68 ตั้งแตป 2558 – 31 ธ.ค.2563พบวา 

อัตราการเขาถึงบริการ รอยละ 83.39 เม่ือวิเคราะหรายอําเภอ พบวาอําเภอท่ีผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการ

มากท่ีสุด คือ อําเภอทุงหวา 144.54 รองลงมาคืออําเภอเมืองสตูลรอยละ 111.21 อําเภอควนกาหลง,ควนโดน

,ละงู,ทาแพ, และมะนัง รอยละ 89.78  71.43  69.17 58.16 และ 54.09 ตามลําดับ  
 

กระบวนการในการแกไขปญหา 

           จากการวิเคราะหสถานการณการเขาถึงบริการโรคซึมเศราต้ังแตป 2553 ถึง พ.ศ.2564 พบวาการ

เขาถึงบริการโรคซึมเศราต่ํากวาเกณฑและแตการคัดกรองภาวะซึมเศราเริ่มมีการคัดกรองเพ่ิมข้ึน  คณะทํางาน

Service plan จึงไดพัฒนารูปแบบการเฝาระวังโรคซึมเศราโดยสรางเครือขายในและนอกเขตรับผิดชอบในการ

คัดกรองและคนหาผูมีภาวะซึมเศราเชิงรุกใหเขาถึงบริการ ซ่ึงประกอบดวย กลุมประชากร 15 ปข้ึนไป หอ

ผูปวย คลินิกพิเศษ คลินิกโรคเรื้อรัง สสอ.รพสต. ชุมชน โรงเรียน เทศบาล ชมรมผูสูงอายุ ชมรมผูพิการ พบวา

กลุมเปาหมายประชากร15 ปข้ึนไป ไดรับการคัดกรองและพบผูปวยโรคซึมเศราเพ่ิมข้ึนและไดรับการรักษา 

ตอเนื่อง  คัดกรองครอบครัวผูปวยท่ีมีปญหาสุขภาพจิตจิตเวช และยาเสพติดซ่ึงเปนกลุมเปาหมายสําคัญท่ีมี

ภาวะซึมเศราและเครียดสูง จากการดูแลบุคคลดังกลาว 
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Functional based 

 

ตารางท่ี 81 แสดงรอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต ≥ รอยละ 68 ป 2562-2564 

อําเภอ 

Base Line ปงบประมาณ 2564 
(ขอมูล 1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 2562 2563 

รอยละ 
ประชากร 

(คน) 

ผลงาน 

(คน) 
รอยละ 

ประชากร 

(คน) 

ผลงาน 

(คน) 
รอยละ 

เมืองสตูล 78.78 2075 2345 113.01 2079 2312 111.21 

ควนโดน 50.21 476 353 74.16 483 345 71.43 

ควนกาหลง 66.88 649 580 89.37 646 580 89.78 

ทาแพ 47.18 497 311 62.58 533 310 58.16 

ละงู 46.00 1257 848 67.46 1213 839 69.17 

ทุงหวา 98.74 369 501 135.77 339 490 144.54 

มะนัง 30.68 312 188 60.26 342 185 54.09 

ภาพรวมจังหวัด 63.20 5635 5126 90.97 5635 4699 83.39 

ท่ีมา: จากฐานขอมูลHDC การเขาถึงบริการของผูปวยโรคซึมเศรา  
 

การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M) 

  1.  การจัดการดานบริหาร 

         - กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานรวมกับเครือขายท้ังในและนอกโรงพยาบาล  โดยหนดการ

ทําแผนงาน โครงการท่ีตอเนื่อง ชัดเจน  และสอดคลองกับนโยบายของกรมสุขภาพจิต                 

  - รวมกับคณะทํางานระดับจังหวัดและระดับอําเภอวางแผนพัฒนารูปแบบการเฝาระวังโรค

ซึมเศรา   

  - ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล และชมรม เชน 

โรงเรียน ชุมชน เทศบาลในการจัดทําเครือขายความรวมมือในระดับชุมชน ชมรมผูสูงอายุ ชมรมผูพิการ ชมรม

ผูบกพรองทางจิต 

  - นิเทศติดตามผลการดําเนินงานพัฒนารูปแบบการเฝาระวังโรคซึมเศรา  ใน PCU รพสต. เพ่ือ

รับทราบปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานสุขภาพจิต และวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 

  - บูรณาการแผนงานโครงการ กับเครือขายในการดําเนินงานรวมกัน 

 2. การจัดการดานบริการ 

  1. งานเชิงรับ ใหบริการแบบผูปวยนอก 

  - ใหบริการคลินิกจิตเวชในทุกโรงพยาบาล  

  - คัดกรองโรคซึมเศราในผูปวยท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลทุกราย กลุมเสี่ยง เชนคลนิิกจิต

เวช  ผูพยายามฆาตัวตาย  ผูปวยเรื้อรัง คลินิกผูสูงอายุ ผูท่ีมีพฤติกรรมใชสารเสพติดทุกชนิด  

  - ใหบริการปรึกษาปญหาสุขภาพจิตในคลินิกคลายเครียดและใหคําปรึกษาทางโทรศัพท 
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สุขภาพจิตและจิตเวช รอบท่ี 2  ประจําปงบประมาณ 2564 

Functional based 

 

  - ใหบริการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคซึมเศรา เชน จิตบําบัดรายบุคคล 

 จิตบําบัดครอบครัว จิตบําบัด CBT  พฤติกรรมบําบัด  กลุมบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพ    

  2. งานเชิงรุก   

   - ใหบริการคัดกรองและใหคําปรึกษาผูท่ีมีภาวะซึมเศราเบื้องตน (ใช 2Q)รวมกับ 

ทีมสหวิชาชีพ 

   ในโรงพยาบาล  –  ทุกจุดบริการในโรงพยาบาล ในผูปวยทุกราย  และในกลุมเสี่ยง เชนคลินิก

ผูสูงอายุ คลินิกความดัน-เบาหวาน ไตเทียม ผูปวยCA  CVA  ผูปวยเรื้อรัง  เด็กและสตรีท่ีถูกกระทํารุนแรง 

   นอกโรงพยาบาล  –  คัดกรองในกลุมประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป PCU รพ.สต. โรงเรียน   

ชุมชน  เรือนจํา สถานพินิจ กองรอยอสจ. 

     -   ใหบริการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทุกกลุมเปาหมาย 

   -   ประสานเครือขายในพ้ืนท่ีเพ่ือดูแลและเฝาระวังปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน  

         3.  พัฒนาระบบการเฝาระวังท่ีมีประสิทธิภาพ 

  1. สรางเครือขายระบบการคัดกรองในชุมชนและโรงเรยีน  

   - คนหาผูเยาวชนท่ีมีภาวะซึมเศราโดยเครือขายเยาวชน และระบบการดูแลชวยเหลือ 

นักเรียน โดยมีกิจกรรมสรางทักษะชีวิตในเยาวชนในวิทยาลัยชุมชน การคัดกรองภาวะซึมเศราในเยาวชน  

   - วิเคราะหปญหานักเรียนในโรงเรียนท่ีมีความเสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิต อบรมครูในการ 

ดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาสุขภาพจิต 

  2 พัฒนามาตรฐานระบบการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชรวมกับโรงพยาบาลชุมชนและเครือขาย

รพสต.      
 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข  

ปญหาอุปสรรค การวางแผนแกไขปญหา 

1. คัดกรองซึมเศราในกลุมเสี่ยงไมครอบคลุมเชน 

ผูปวยติดเตียง ผูปวยเรื้อรัง กลุมญาติผูมีปญหา

สุขภาพจิต จิตเวชและสารเสพติด 

- เพ่ิมการคัดกรองในกลุมเสี่ยงทุกกลุม ให

ครอบคลุมท้ังหมด 

2. การคัดกรองผูมีภาวะซึมเศราในวัยรุนไมครอบคลุม  - ประสานเครือขายในโรงเรียนในการคัดกรอง

นักเรียนใหครอบคลุม 
 

  รอยละของผูปวยโรคจิตเขาถึงบริการสุขภาพจิตมากกวารอยละ 75% 

ขอมูลการวิเคราะหสถานการณและปญหา  

 สถานการณการเขาถึงบริการของผูปวยโรคจิตเภทสะสมภาพรวมท้ังจังหวัดสตูล ณ เดือนธันวาคม

2563  มีผูปวยเขาถึงบริการจํานวน 1,672ราย จากประชากรเปาหมายจํานวน 1960ราย คิดเปนรอยละ 87.64 

(มากกวาเกณฑท่ีกําหนด) เม่ือวิเคราะหแยกรายอําเภอพบวา 4 อําเภอมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑท่ี 
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Functional based 

กําหนดคือ อําเภอละงู อําเภอทุงหวา อําเภอทาแพ และอําเภอเมือง รอยละ 112.80 101.69, 99.46, 79.53

และไมผานเกณฑใน 3 อําเภอ คืออําเภอควนกาหลง มะนังและควนโดน รอยละ63.56, 64.71, 57.74 ทาง

คณะทํางานจึงรวมกันวิเคราะหในแตละอําเภอและนํามาจัดทําแนวทางแกไข 
 

กระบวนการในการแกไขปญหา 

 พบวาจากขอมูลยอนหลัง มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเล็กนอย   เม่ือวิเคราะหพบวาการเขาถึงบริการของ

ผูปวยโรคจิตเภทภาพรวมจังหวัดถึงเกณฑท่ีกําหนด แตมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสาเหตุของการเขาถึงบริการไมถึง

เกณฑ ในรายอําเภอท่ีไมถึงเกณฑคืออําเภอควนโดน ควนกาหลงและมะนัง สาเหตุดานระบบบริการ การคัด

กรองและระบบการสงตอ ยังขาดความเขาใจและเชื่อมโยงกับเครือขายสนับสนุน เชนแกนนําชุมชน เครือขาย

อําเภอตํารวจ จึงรวมกันทบทวนระบบการดูแลชวยเหลือนําผูปวยท่ีมีอาการทางจิตเขามารับการรักษาใน

โรงพยาบาล และจัดระบบการสงตอผูปวยมารับการวินิจฉัยในโรงพยาบาลจังหวัด เนื่องจากการขาดแพทย

เฉพาะทางในการวินิจฉัย  ไมมีแพทยท่ีเชี่ยวชาญดานจิตเวชในโรงพยาบาลดังกลาว คณะทํางานService plan 

จึงรวมกันพัฒนาระบบการสงตอผูปวยมาพบจิตแพทยในแตละอําเภอ และจัดทําแผนในการพัฒนาศักยภาพ

แพทยใน รพช. ในการวินิจฉัย และจิตเวชสัญจรในรพช. 

ตารางท่ี 82 แสดงรอยละของผูปวยโรคจิตเขาถึงบริการสุขภาพจิตมากกวารอยละ 75 ป 2562-2564 

อําเภอ 

Base Line ปงบประมาณ 2564 
(ขอมูล 1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 2562 2563 

รอยละ ประชากร(คน) ผลงาน(คน) รอยละ ประชากรคน) ผลงาน(คน) รอยละ 

เมืองสตูล 72.35 716 558 77.93 723 575 79.53 

ควนโดน 50.60 166 94 56.63 168 97 57.74 

ควนกาหลง 55.16 223 138 61.88 225 143 63.56 

ทาแพ 87.50 184 174 94.57 185 184 99.46 

ละงู 97.60 417 462 110.79 422 476 112.80 

ทุงหวา 83.76 117 113 96.58 118 120 101.69 

มะนัง 55.93 118 74 62.71 119 77 64.71 

ภาพรวมจังหวัด 75.06 1941 1,613 83.10 1960 1,672 85.31 
 

การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M) 

 1.  มีการจัดระบบบริการจิตเวช ในทุกโรงพยาบาล  

 2.  มีแผนพัฒนาระบบบริการจิตเวชอยางตอเนื่องในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 

 3.  จัดระบบ การคัดกรอง ตรวจรักษาโรคทางจิตเวชท่ีสําคัญ ใน คปสอ.ทุกแหง 

 4.  พัฒนาระบบการสงตอ การใหคําปรึกษาจิตแพทยระหวางโรงพยาบาลชุมชนกับรพท. และระบบนัด 

 5.  พัฒนาศักยภาพแพทยในการวินิจฉัยและการรักษาในรพช. ในโครงการจิตเวชสัญจร 
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  รอยละของผูท่ีมีปญหาสมาธิโรคส้ันเขาถึงบริการ สุขภาพจิต เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 (จากปท่ีผานมา) 
 

ขอมูลการวิเคราะหสถานการณและปญหา  

 การเขาถึงบริการของผูปวยสมาธิสั้นในเด็กอายุ 6 - 15 ป พบผูปวยสมาธิสั้นเขาถึงบริการภาพรวม

จังหวัดสตูลในปงบประมาณพ.ศ. 2564 รอยละ 13.24  และในป2563 รอยละ 14.42 เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.18 

เขาถึงบริการเพ่ิมข้ึนไมถึงเกณฑท่ีกําหนด  (เกณฑ รอยละ 3) เนื่องจากจังหวัดสตูลไมมีจิตแพทยเด็กและวัยรุน 

ผูปกครองสวนใหญจะนําลูกไปรับบริการโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพมากกวา เชน รพ.สงขลานครินทร 

โรงพยาบาลหาดใหญ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา คลินิกเอกชนท่ีมีจิตแพทยเด็กและวัยรุน เม่ือวิเคราะหราย

อําเภอ พบวา รอยละการเพ่ิมข้ึนจากป 2562 มากท่ีสุด คือ อําเภอละงู เทากับ 4.50 รองลงมา คืออําเภอเมือง

สตูล ทุงหวา มะนัง ควนกาหลง และควนโดน รอยละ1.31, 1.13, 1.12, 0.66 และ 0.65 และตามลําดับ เม่ือ

วิเคราะหการเขาถึงบริการโรคออทิสติกพบวา อําเภอท่ีผูปวยโรคออทิสติกเขาถึงบริการมากสุด คือ อําเภอเมือง

รอยละ 59.52 รองลงมา คือ อําเภอมะนัง  ควนโดน ทาแพ ควนกาหลง  ละงู และทุงหวา รอยละ25.00 18.18 

16.67 14.29 11.11 และ0.00 ตามลําดับ โรงพยาบาลทุงหวาไมมีผูเขาถึงบริการ พ้ืนท่ีแจงวาไดคนหาผูปวย

อยางครอบคลุมแลว แตไมมีผูปวย 
 

กระบวนการในการแกไขปญหา 

 สถานการณผูท่ีมีปญหาสมาธิโรคสั้นเขาถึงบริการสุขภาพจิตเพ่ิมข้ึนนอยกวารอยละ 3 และรอยละ

ของผูท่ีมีปญหาโรคออทิสติกเขาถึงบริการ ท้ังสองตัวชี้วัดยังไมถึงเกณฑ พบวาปจจุบันงานบริการดานจิตเวช

เด็ก วิเคราะหปญหาดานบุคลากรพบวายังขาดแคลนจิตแพทยเด็กและวัยรุน ขาดแคลนนักจิตวิทยาคลินิก และ

พยาบาลเฉพาะทางดานจิตเวชเด็กและวัยรุน เนื่องจากมีบุคลากรผานการอบรมเฉพาะทางจํานวน 4 

โรงพยาบาล แตปฏิบัติงานจริงเพียง 3 โรงพยาบาล  แตมีผูรับผิดชอบงานจิตเวชเด็กและวัยรุนในทุก

โรงพยาบาล. ซ่ึงแตละโรงพยาบาลมีระบบการดูแลชวยเหลือเด็กวัยเรียน วัยรุน และโรคจิตเวชเด็กและวัยรุน 

และมีระบบการสงตอท่ีถูกตองเหมาะสม ในเรื่องการวินิจฉัยโรคสมาธิสั้น ทางคณะทํางานไดปรึกษาปญหา

ดังกลาวในคณะทํางานService Plan ระดับเขต วาจังหวัดสตูลขาดแคลนจิตแพทยท่ีจะวินิจฉัยโรค จึงขอความ 

ชวยเหลือในการจัดทําโครงการจิตเวชเด็กสัญจร เพ่ือวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นและโรคออทิสติก จัดโครงการ

ติดตอกันในปงบประมาณ2561,2562และ2563ทําใหมีการเขาถึงบริการเพ่ิมข้ึน  
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รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                             สุขภาพจิตและจิตเวช 

Functional based 

 

ตารางท่ี 83 แสดงรอยละของผูท่ีมีปญหาโรคสมาธิสั้นเขาถึงบริการ สุขภาพจิต เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 (จากปท่ีผานมา)

ป 2562-2564        

อําเภอ 

Base Line ปงบประมาณ 2564 
(ขอมูล 1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) 2562 2563 

รอยละ 
ประชากร 

(คน) 

ผลงาน 

(คน) 
รอยละ 

ประชากร 

(คน) 

ผลงาน 

(คน) 
รอยละ 

เมืองสตูล 18.82 22.63 946 222 23.47 0.84 79.53 

ควนโดน 18.42 19.07 228 46 20.18 1.11 57.74 

ควนกาหลง 10.67 11.33 300 35 11.67 0.34 63.56 

ทาแพ 10.34 11.11 261 30 11.49 0.38 99.46 

ละงู 2.36 6.86 592 40 6.76 0.10 112.80 

ทุงหวา 4.13 5.26 218 12 5.50 0.24 101.69 

มะนัง 21.82 25.29 165 44 26.67 1.38 64.71 

ภาพรวมจังหวัด 13.24 15.46 2,711 492 18.15 2.69 85.31 
 

การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M)   

  คนหา เด็กท่ีมีปญหาออทิสติกและโรคสมาธิสั้น 

 1.  สรางระบบรวมกับภาคีเครือขายเขตการศึกษาพ้ืนท่ี,ศูนยการศึกษาพิเศษ เพ่ือสงเสริม  ปองกัน  

เฝาระวัง    

 2.  พัฒนาศักยภาพครูและครูการศึกษาพิเศษในการดูแลชวยเหลือเด็กออทิสติกและโรคสมาธิสั้น 

 3.  มีระบบการดูแลรักษา การสงตอและติดตามตอเนื่อง ทําใหมีการเขาถึงบริการของเด็กออทิสติก

และโรคสมาธิสั้นท่ีมีปญหา เกิดความเขาใจในการดูแลชวยเหลือ สงผลใหเกิดการดูแลแบบองครวมครอบคลุม

มากข้ึน  

 4.  สรางเครือขายชมรมรวมกับเครือขายชมรมผูปกครองเด็กออทิสติก และจัดกิจกรรมตอเนื่องในทุกป 

 5.  ประสานงานอนามัยแมและเด็กในระดับ รพ.สต. ,รพช.และ รพท. ในคลนิิก well Child เม่ือพบ

กลุม  Red flag สามารถติดตอประสานงานผานทางโทรศัพทบันทึกเพ่ือติดตามตอเนื่อง  และแนะนําผูปกครอง

กระตุนพัฒนาการพัฒนาการลาชาอยางตอเนื่อง กรณีท่ีศูนยเด็กเล็ก / โรงเรียนระดับชั้นอนุบาล ไดเปดการ

เรียนการสอน สามารถสง ตอเด็กกลุม Red flag ไดตามปกติ 

 6.  เชิงรับในชวงสถานการณโควิดกรณีมีปญหาซับซอนวินิจฉัยดูแลรักษาท่ีร.พ.สตูล โดยจิตแพทย

ผูใหญ 

 (โทรปรึกษาจิตแพทยเด็กและวัยรุน) แนะนําผูปกครองปฏิบัติตามคูมือการดูแลลูกท่ีมีภาวะสมาธิสั้น ) 

 7.  เชิงรุก ใหบริการเชิงรุกในรพ.สต.และโรงเรียนในเครือขาย (คัดกรอง 4 โรคหลัก พัฒนาการลาชา 

TIDA4I ) 
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ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข  

ปญหาอุปสรรค การวางแผนแกไขปญหา 

1. เด็กท่ีมีปญหาสมาธิสั้นไมไดรับการคัดกรอง คัด

กรองลาชา ในบางพ้ืนท่ี ไมเขาถึงบริการ 

- ทบทวนรวมกับโรงเรียนในแตละเครือขาย เชิงรุก. 

ในการพัฒนาศักยภาพครูในการประเมินและคัด

กรองเด็ก 

2. ผูดูแลเด็ก/ผูปกครอง ขาดความเขาใจและขาด

ความตระหนักในเรื่องการดูแลชวยเหลือท่ีถูกวิธี 

พบวาในเด็กท่ีมีปญหาสมาธิสั้นและออทิสติก ไมได

รับการรักษา 

- ใหความรูกับครู และผูปกครองในเรื่องการดูแลและ

แนวทางการรักษา 

-เพ่ิมชองทางการวินินฉัยใหเขาถึงงายและรวดเร็ว 

โดยสงเด็กมารับการวินิจฉัยท่ีร.พสตูล 

 ส่ิงท่ีจะพัฒนา/ดําเนินการตอ 

 1. เพ่ิมเติมสวนขาดเพ่ือทําใหสามารถจัดบริการท่ีมีประสิทธิภาพได ไดแก ความรู ทักษะท่ีจําเปน

เพ่ือเกิดเครือขายการดูแลชวยเหลือกันเอง เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการดูแล 

 2.  พัฒนาศักยภาพแพทยในโรงพยาบาลในรพท,/รพช.  

  3.  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนและครอบครัวในการสรางตนแบบการดูแลผูปวยจิตเวชใน

ชุมชน(ปรับดวยยา รักษาดวยใจ)  

  4.  พัฒนาระบบการดูแล/รักษาและฟนฟูสมรรถภาพ 

      - พัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดูแลผูปวยใหครอบคลุมท้ังในโรงพยาบาลและเครือขายอยาง

ตอเนื่อง 

  - ประชุม conference case ผูปวยจิตเวชเรื้อรัง ยุงยากซับซอน และผูพยายามฆาตัวตาย ท่ีมี

ปญหาซับซอน  กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและบุคลากรท่ีเก่ียวของ จาก รพ./ 

สสอ. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีมีผูปวย       
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย / ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

 1. กรอบอัตรากําลังผูปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและยาเสพติดไมเพียงพอ เนื่องจากมีผู มีปญหา

สุขภาพจิตและยาเสพติดเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก  

 2. ปญหายาเสพติดท่ีเชื่อมโยงไปถึงสุขภาพจิต/โรคทางจิตเวช เพ่ิมมากข้ึน 

 3. กรมสุขภาพจิตชวยสรางรูปแบบการประชาสัมพันธ ในรูปแบบตางๆเชน สปอรตโฆษณาทางยูทูบ

โทรทัศน สัญญาณเตือนของการฆาตัวตาย  

 4. เสนอแนะใหระบบการรายงานผล HDC สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ใหสามารถแยกรายอําเภอได  
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รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                       จัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) 

Functional based 

 

  จัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS).  

ตัวช้ีวัด: รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน (เปาหมาย ไมต่ํากวารอยละ 26) 

สถานการณ 

 จังหวัดสตูล ไดจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ท้ังทางบกและทางทะเล เนื่องจากจังหวัดสตูลมี

พ้ืนท่ีติดชายฝงทะเลอันดามัน และมีสถานท่ีทองเท่ียวทางทะเล เพ่ือเปนภาพลักษณท่ีดีสําหรับนักทองเท่ียว 

และเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการดานการแพทยและสาธารณสุขอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและเทาเทียมกัน การบริการมีการแบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังทางบกทางทะเล กรณีสาธารณภัย 

ภัยพิบัติ มีการออกปฏิบัติการรวมกัน หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล ปจจุบันมีดังนี้ 

 ทางบก  

 -  หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับสูง(ALS) จํานวน 7 แหง 

 -  หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับพ้ืนฐาน(BLS) จํานวน 3 แหง(มูลนิธิและองคกร  

     ปกครองสวนทองถ่ิน) 

 -   หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินเบื้องตน(FR) ของหนวยงานภาคเอกชน จํานวน 4 หนวย 

 -  หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินเบื้องตน(FR)ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวม  

    บริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 29 แหง 

ทางทะเล 

 -  หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับสูง(ALS) จํานวน 1 แหง(รพ.สต.เกาะหลีเปะ) 

 -  หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับพ้ืนฐาน(BLS) 3 หนวย 

 -  หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินเบื้องตน(FR) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวม  

    บริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 2 แหง 

 -  หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินเบื้องตน(FR) หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ จํานวน 6 แหง   

    (หนวยงานอุทยานแหงชาติ,ทัพเรือภาค 3,ตํารวจน้ํา,เจาทาภูมิภาคฯ) และมีเครือขายบริษัทเรือ 

  เอกชนในการนําสงผูปวยจากพ้ืนท่ีเกาะหลีเปะ จํานวน 5 แหง  

 ผลการดําเนินงานการบริการปงบประมาณ พ.ศ.2563   องคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวม 

บริการการแพทยฉุกเฉิน คิดเปนรอยละ 77.78   ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมด การรับแจงเหตุผาน

หมายเลข 1669 จํานวน 10,320  ครั้ง คิดเปนรอยละ 87.47 การบริการชวยเหลือและนําสงผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน

(สีแดง)  จํานวน 1,287 ราย คิดเปนรอยละ 30.69  การชวยเหลือและนําสงผูปวยฉุกเฉินวิกฤติ ภายใน 8 นาที 

จํานวน 726 ราย คิดเปนรอยละ 72.23 ประชากรเขาถึงการบริการการแพทยฉุกเฉิน รอยละ 30.66 
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ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น)  

ตารางท่ี  84 แสดงรอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน ไมต่ํากวารอยละ 26 ป 2561-2563 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑ  

ปงบฯ 64 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 64 

(ขอมูล ณ  วันท่ี 18 ม.ค.64) 

2561 2562 2563  อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดบัประเทศ เมืองสตูล 1039 362 34.84 

22.82 29.93 25.11 ควนโดน 87 19 21.84 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 38 15 39.47 

20.06 19.52 18.44 ทาแพ 309 116 37.54 

จังหวัดสตูล ละงู 184 62 33.70 

32.93 30.69 30.66 ทุงหวา 146 23 15.54 

 
มะนัง 58 2 3.45 

รวม 1861 599 32.19 

ท่ีมา : 1.ขอมูลบันทึกผลการปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉิน(ITEMS) ของจังหวัด ในโปรแกรม ITEMS:Data warehouse 

        2. รายงานการคัดแยกผูปวยของโรงพยาบาลทุกแหง 
 

 จากตาราง ภาพรวมจังหวัดสตูล ประชากรการเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน ปงบประมาณ พ.ศ.

2564 (ต.ค.-ธ.ค.63) พบวา การเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน ผูปวยวิกฤติฉุกเฉินท่ีมาดวยระบบการแพทย

ฉุกเฉิน จํานวน 599 ราย คิดเปนรอยละ 32.19  การบริการไดตามเกณฑดี แตภาพอําเภอ อําเภอมะนัง  และ

อําเภอทุงหวา เรียงลําดับผลงานอยูต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด อาจจะเนื่องจากการประชาสัมพันธในการใชบริการ

ผานหมายเลข 1669 ยังไมท่ัวถึง อีกท้ังพ้ืนท่ีหางไกลจากจุดตั้งหนวยปฏิบัติการประชาชนจึงสะดวกท่ีจะมาดวย

ยานพาหนะของตนเองและรวดเร็วกวาไมตองผานระบบรอรถปฏิบัติการมารับซ่ึงใชเวลานาน และพ้ืนท่ีแตละ

อําเภอใหมีการดําเนินการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชนในพ้ืนท่ี เปนเครือขายในการแจงเหตุและชวยเหลือเบื้องตน 

ณ จุดเกิดเหตุ 
 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

 การดําเนินงาน จังหวัดสตูลมีการบริหารจัดการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินโดย

คณะอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉินและเครือขายท่ีเก่ียวของท้ังทางบกทางทะเล โดยการจัดประชุม

คณะอนุกรรมการ หาแนวทางพัฒนา แกไขปญหาในการปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉินใหสําเร็จและ

กําหนดรูปแบบการปฏิบัติการใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาทักษะบุคลากรการแพทยฉุกเฉิน ใหมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน โดยปงบประมาณ พ.ศ.2564  มีแผนดําเนินการ 
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จัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 
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รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                       จัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) 

Functional based 

 

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรจังหวัดสตูล โดยกิจกรรมตามยุทธศาสตร  

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ใหมีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาเครือขายและสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีในการจัดระบบบริการ 

  การแพทยฉุกเฉิน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการการแพทยฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพ 

 มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ชัดเจนอยางตอเนื่องและดําเนินการตามงบประมาณท่ีไดรับ

การจัดสรรจากสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
 

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการดําเนินงานสําเร็จ  

 1  การเขารวมดําเนินงานในระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรวมมือ

เปนอยางดี โดยมีการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการ สามารถจัดหาบุคลากรและรถพยาบาลได  

 2  การจัดการบริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล มีการขับเคลื่อนโดยอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉิน

ทางทะเล และมีการกําหนดการสั่งการบริการโดยจัดทําผังสั่งการในกรณีปกติและภัยพิบัติ อีกท้ังไดรับความ

รวมมือจากยานพาหนะเรอืภาคเอกชนในการนําสงผูปวยทางทะเล สถานพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดใกล เ คียงเขารวมMOUในการรับและนําสงผูปวยฉุกเฉินวิกฤติจากทาเทียบเรือสงรักษา ณ 

สถานพยาบาลโรงพยาบาล 
 

มาตรการ การดําเนินงาน 

 1.  สนับสนุนใหหนวยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมประชาสัมพันธ การใชบริการ

หมายเลข 1669 ในพ้ืนท่ีของตนเอง 

 2.  สนับสนุนและจัดทําแผนใหหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินทุกระดับ ทุกอําเภอ จัดอบรมอาสา

ฉุกเฉินชุมชน ใหมีความรู มีทักษะในการชวยเหลือผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ และมีการแจงเหตุผานหมายเลข 1669  

 3.  มีแผนงาน โครงการ ควบคุมการกํากับงานและดําเนินการตามแผนงาน โครงการพัฒนาระบบ

การแพทยฉุกเฉินครบวงจร จังหวัดสตูล ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

Small Success ผลการดําเนินงาน 
 

-องคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมดําเนินงานใน

ระบบการแพทยฉุกเฉิน มีความรวมมือเปนอยางดี 

โดยมีการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการ 

สามารถจัดหาบุคลากรและรถพยาบาลได 

-องคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมบริการการแพทย

ฉุกเฉิน คิดเปนรอยละ 77.78   ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท้ังหมด  
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จัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Functional based 

 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  
  

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

-หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินในการออกบริการ เดิมสํานัก

ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินไดแบงพ้ืนท่ีใหออก

ชวยเหลือผูปวยในพ้ืนท่ีใกลเคียง ท่ีไมมีหนวย

ปฏิบัติการฯ ปจจุบันบางหนวยไมสามารถปฏิบัติงาน

ออกชวยเหลือนอกพ้ืนท่ีของตนเองได เนื่องจาก

ผูบริหารมีนโยบายไมใหบริการนอกพ้ืนท่ี 

-กําหนดใหหนวยปฏิบัติการฯข้ันสูงโรงพยาบาลออก

ปฏิบัติการ บางครั้งพ้ืนท่ีหางไกล ทําใหเกิดความ

ลาชา 

- กําหนดสั่งการใหหนวยปฏิบัติการเอกชนออก

บริการในพ้ืนท่ีใกลเคียง 

-ขอความรวมมือใหหนวยงานทองถ่ินจังหวัด บริหาร

จัดการในเรื่องการตกลงความรวมมือในการออกชวย

บริการนอกพ้ืนท่ี 

-หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล 

โดยเฉพาะในหนวยปฏิบัติการรพ.สต.เกาะหลีเปะ 

เจาหนาท่ีพยาบาลหรือเวชกิจฉุกเฉินยังไมมีโควตาให

ในการพัฒนาศักยภาพในดานการแพทยฉุกเฉินท่ี

สูงข้ึน เชนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา

การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน เปนตน 

-ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดหาโควตาและ

งบประมาณสนับสนุน 

-การเคลื่อนยายและนําสงผูปวยทางทะเลชวงมรสุม 

ไมปลอดภัยและเกิดการลาชา  

-จัดทําแนวทางและผังควบคุมกํากับการชวยเหลือ

กับเครือขายหนวยงานภาครัฐ ทัพเรือภาคท่ี 3 ใน

การใชเรือและมีการประสานขอเฮลิคอปเตอรจาก

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติตามระบบการ

ลําเลียงชวยเหลือทางน้ําทางอากาศ กรณีมีความ

จําเปน 
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ITA รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Functional based 
  

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                                ITA. 

Functional based 

 

  ITA . 

ตัวช้ีวัด :  รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการ ประเมิน ITA         

 (รอยละ 92 ) 
 

สถานการณ 

 ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเมินวัดผลโดยใชเกณฑคะแนนจากแบบสํารวจ 26 EB  โดยตองผาน

เกณฑการประเมินรอยละ 90  มีกลุมเปาหมายในการประเมินจํานวน 15 แหง ผานเกณฑการประเมินท้ัง 15 

แหง คิดเปนรอยละ 100 
 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น)  

ตารางท่ี 85 แสดงรอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการ ประเมิน ITA  (รอยละ 92 ) 

ป 2561-2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑ  

ปงบประมาณ 

2564 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564            
 (ขอมูล ตค.93 – ธค. 2563) 

2561 2562 2563 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดับประเทศ รอยละ 92 รพ.สตูล 5 5 100 

95.45 98.01 97.87 สสอ.เมือง 5 4 80 

เขตสุขภาพท่ี 12 สสอ.ควนโดน 5 0 0 

90.12 97.44 98.60 รพ.ควนโดน 5 3 60 

จังหวัดสตูล สสอ.ควนกาหลง 5 2 40 

95.76 100 100 รพ.ควนกาหลง 5 0 0 

สสอ.ทาแพ 5 4 80 

รพ.ทาแพ 5 3 60 

    สสอ.ละงู 5 4 80 

    รพ.ละงู 5 4 80 

    สสอ.ทุงหวา 5 5 100 

    รพ.ทุงหวา 5 5 100 

    สสอ.มะนัง 5 5 100 

    รพ.มะนัง 5 0 0 

    สสจ.สตูล 5 5 100 

    รวม 75 49 65.33 

ที่มา : .ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต(ศปท.)กระทรวงสาธารณสุข. 
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ITA รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Functional based 

 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

 Small Success ผลการดําเนินงาน 
 

ประเมินตนเองตาม แบบสํารวจ ขอ EB1-EB5 

(การเปดเผยขอมูล และกระบวนการจัดซ้ือ จัดจาง

หรือการจัดหาพัสดุ)  

รายละเอียดตามตารางดานบน 

 

 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 -  ระบบ MITAS ยังไมเสถียรเทาท่ีควร 

          -  เพจของหนวยงานมีปญหาดานเทคนิคไมสามารถแนบขอมูลได 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 - ในแตละ EB มีรายละเอียดปลีกยอยเยอะในการจัดทํา 

 -  ในไตรมาสแรก การสงเอกสารมีเวลากระชั้นชิดเกินไป ทําใหสถานบริการบางแหงไมทันตอการ

จัดทําและสงเอกสาร 

 -  ในชวงจัดทําและสงเอกสาร มีงานดวนท่ีสําคัญเขามาแทรก ทําใหผูจัดทําไมสามารถทําและจัดสง

ไดภายในกําหนด 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 -ไมมี  
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 -  จังหวัดสตูลผานเกณฑการประเมินทุกสถานบริการ 3 ปซอน (พ.ศ. 2561 – 2563 ) 

 -   จัดประชุมสัญจร เพ่ือเรงรัดติดตามงานในสถานบริการไดแบบเขาถึง และ เพ่ือลดการ

แพรกระจายโรคโควิด 19 

 

 



 

สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 

  

 รอบท่ี 2  ประจําปงบประมาณ 2564 

ทรัพยากรสาธารณสุข 
  

O
P-Refer(HM

AIN). 
รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2564 

Area based 

 

 OP-Refer(HMAIN) . 
 

ตารางท่ี  86 แสดงผลการดําเนินงานสงตอกรณี OP-Refer(HMAIN) จังหวัดสตูล ป 2563 

หนวยบริการ 

(HMAIN) 

สงตอในจังหวัด  
สงตอขามจังหวัด 

(ขาม จว.ในเขต)  
สงตอนอกเขต   แหลงงบประมาณท่ีเบิกจาย  

HC 

ครั้ง บาท ครั้ง บาท ครั้ง บาท <=1,600 >1,600 

สตูล        -           -    7,338 20,850,328.27  139 198,417.75  5,628,148.26 8,102,054.91  7,318,542.85  

ควนโดน        -           -    1,652 3,448,752.88  7  4,509.00  1,135,170.00  1,438,787.83  879,304.05  

ควนกาหลง        -           -    2,225 6,509,989.79  30  91,123.50  1,663,859.53 2,173,691.86  2,763,561.90  

ทาแพ        -           -    1,807 3,998,906.03  17  12,238.00  1,339,497.57 1,720,010.61  951,635.85  

ละงู        -           -    5,513 14,898,891.17  63  169,245.75  4,198,702.58 6,431,993.94  4,437,440.40  

ทุงหวา        -           -    1,713 4,345,549.29  6  31,020.00  1,383,091.67 2,226,196.77  767,280.85  

มะนัง        -           -    1286 2787662.92 12 36623.75 1,017,343.57 1,382,790.00 424,153.10 

รวม     21,534 56,840,080.35  274  543,177.75  16,365,813.18 23,475,525.92  17,541,919.00  
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ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขมแข็ง รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

 

    พชอ.   . 

ตัวช้ีวัด: รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
 

สถานการณ 

 จังหวัดสตูล โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนา คุณภาพ

ชีวิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย พชอ. ทุกอําเภอมีการแตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการพัฒนา คุณภาพ

ชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ

อําเภอ พ.ศ. 2560 มีการดําเนินงานภายใตกลไกล พชอ. คือ ประชุมคัดเลือกประเด็นปญหาท่ีใชการ ขับเคลื่อน

คุณภาพชีวิต อยางนอย จํานวน 2 ประเด็น และมีการกําหนดกลุมเปราะบางของแตละอําเภอ ดังนี้  

ตารางท่ี 87 แสดงประเด็นปญหาท่ีใชการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต ภายใตกลไก พชอ. 

อําเภอ ประเด็นปญหา 2 ประเด็น เปาหมายการดูแลกลุมเปราะบาง 

เมือง 1.รณรงคลด ละเลิก บุหรี่ 

2.อาหารปลอดภัย 

ผูท่ีไดรับควันบุหรี่มือ 2 

ละงู 1.ไขเลือดออก 2.อุบัติเหตุ

จราจร  

3.โรคความดัน เบาหวาน  

4.คุมครองผูบริโภค 

การขอสิทธิ์ข้ันพ้ืนฐานของกลุมชาติพันธุ (ชาวเลเกาะบุโหลน 

ทุงหวา 1.ขยะและสิ่งแวดลอม 

2.อาหารปลอดภัย 

3.สุขภาวะเด็กปฐมวัย 

1.ผูดุแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2.อสม  3.ผูเก่ียวของ 

ทาแพ 1.ผูสูงอายุและผูปวยติดเตียง 

2.การจัดการขยะ 

ผูปวยติดเตียง 

ควนโดน 1.สิ่งแวดลอม ขยะ โฟม 

2.บุหรี่ 

1.ผูปวยติดเตียงยากจน 

2.ผูปวย/ผูท่ีไดรับผลกระทบทางตรง/ออมจากการสูบบุหรี่ 

ควนกาหลง 1.อาหารปลอดภัย 

2.ครอบครัวอบอุนชุมขนนา

อยู 

กลุม(NCD)กลุมติดบานติดเตียง 

มะนัง 1.หลักอาหารปลอดภัย 

   รองขยะสิ่งแวดลอม 

2.กลุมเปราะบาง  

3.ยาเสพติด สุนักจรจัด 

1.กลุมผูปวยติดบานติดเตียง 

2.กลุมชาติพันธุมานิ 
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ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขมแข็ง รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

 

 

โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณสูระดับอําเภอจากงบ สสส. และงบการดําเนินงานจาก สํานักปลัด โดยตรง 

มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน จากงบประมาณ ดังกลาว  
 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น)  

ตารางท่ี 88 แสดงรอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ ป 2561-2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑ  

ป2564 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 64 

(ขอมูล ณ 15  มกราคม 2564 ) 

2561 2562 2563 รอยละ70ของ

อําเภอผานเกณฑ

การประเมินการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ีมีคุณภาพ 

อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดับประเทศ เมืองสตูล 1 1 100 

N/A N/A N/A ควนโดน 1 1 100 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 1 1 100 

N/A N/A N/A ทาแพ 1 1 100 

จังหวัดสตูล ละงู 1 1 100 

100 100 100 ทุงหวา 1 1 100 

มะนัง 1 1 100 

รวม 7 7 100 

ที่มา : กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสตูล โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดกําหนดให การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและการยกระดับสุขภาวะประชาชนเปนนโยบายสําคัญภายใตการขับเคลื่อนงานพัฒนา 

ระบบปฐมภูมิ โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลไดจัดทําโครงการการในภาพรวม”โครงการขับเคลื่อนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนดวยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ

(พชอ.) จังหวัดสตูล ในการดําเนินกิจกรรมตามประเด็นปญหาของแตละอําเภอและการดูแลกลุมเปราะบางของ

แตอําเภอ. และ มีการประชุมติดตามการดําเนินงานและใชงบประมาณเปนรายไตรมาสและจัดอบรมใหความรู

ในการใช UCCARในการประเมินตนเอง 
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ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขมแข็ง รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

 

Small Success ผลการดําเนินงาน 
 

1.มีคําสั่งคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อําเภอท่ีเปนปจจุบัน 

 

1. อ.เมือง คําสั่งอําเภอเมืองสตูล ท่ี 40/ 2562 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2562 

2. อ.ทาแพ คําสังอําเภอทาแพ ท่ี 401/2562 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2562                             

3.อ.ควนโดน  คําสั่งอําเภอควนโดน ท่ี 367/2561ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2561            

4.อ.ทุงหวา คําสั่งอําเภอทุงหวา ท่ี 16/2562  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2562                           

5.อ.มะนัง คําสังอําเภอมะนัง ท่ี 257/2561ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 (รอ

นายอําเภอใหม เนื่องจากคนเดิมเกษียณอายุราชการ)       

6.อ.ควนกาหลง คําสังอําเภอควนกาหลง ท่ี 242/2562 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2562          

7.อ.ละงู คําสังอําเภอละงู ท่ี 189/2562ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2562 

2.มีการประชุมคัดเลือก

ประเด็นสําคัญตาม

บริบทของพ้ืนท่ีเก่ียวกับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อยางนอย 2 ประเด็น 

เพ่ือวางแผนการพัฒนา

หรือแกไขปญหา 

1.อ.เมือง (เนื่องจากสถานการณโรคโควิด-19 ระบาด ยังไมไดจัดการประชุม

ทบทวนประเด็นปญหาใหมในป 2564)                              

2.อ.ทาแพ กําหนดประชุมคณะกรรมการ พชอ.เพ่ือคัดเลือกประเด็น วันท่ี 18 

มกราคม 2564    

3.อ.ควนโดน กําหนดประชุมกรรมการพชอ. วันท่ี 21 มกราคม 2564 

 -ประชุมคณะอนุกรรมการระดับตําบลและผูเก่ียวของ ครั้งท่ี 1/64 วันท่ี 7-  

   8 มกราคม 2564 -ประเด็น(1).บุหรี่ (2).สิ่งแวดลอม ขยะ  

4.อ.ทุงหวา -ประชุมผูเก่ียวของในการดําเนินการสุขภาวะเด็กปฐมวัย จํานวน 5 

ครั้ง กําหนดการจัดประชุมเดือนมีนาคม-กันยายน 2564 

5.อ.มะนัง 

 1. ประชุมจัดทําแผนการพัฒนา/แกไขปญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม 

  บริบทของพ้ืนท่ี ในปงบประมาณ 2564 กําหนดจัดประชุมวันท่ี 21  

  มกราคม 2564 

 2. ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ ครั้งท่ี  

  1/2564 กําหนดจัดประชุมวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2564                           

6.อ.ควนกาหลง มีการกําหนดการประชุม วันท่ี 29 มกราคม 2564                                   

7.อ.ละงู คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) อําเภอละงู  

   ครั้งท่ี 1/2564 
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ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขมแข็ง รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

 

Small Success(ตอ) ผลการดําเนินงาน 
 

3.มีการกําหนดเปาหมาย

การดูแลกลุมเปราะบาง

ตามบริบทของพ้ืนท่ี 

1.อ.เมือง เปาหมายกลุมเปราะบางคือ ผูท่ีไดรับควันบุหรี่มือสอง จํานวน 50 คน 

2.อ.ทาแพ เปาหมายกลุมเปราะบางคือ ผูปวยติดเตียง จํานวน 47 คน                            

3.อ.ควนโดน เปาหมายกลุมเปราะบางคือ         

 1. ผูปวยติดบานติดเตียงยากจน 3 ราย 

 2. ผูปวย/ผูท่ีไดรับผลกระทบทางตรง/ออมจากการสูบบุหรี่ 2 ราย 

4.อ.ทุงหวา เปาหมายกลุมเปราะบางคือ  

 1.ผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน   10คน  

 2.อสม.จํานวน 7 คน  

 3.ผูเก่ียวของ จํานวน 7 คน  รวมท้ังสิ้น 24 คน                 

5.อ.มะนัง เปาหมายกลุมเปราะบางคือ 

 1.กลุมผูปวยติดบานติดเตียง จํานวน 141 คน 

 2.กลุมชาติพันธุมานิ จํานวน 35 คน           

6.อ.ควนกาหลง เปาหมายกลุมเปราะบางคือ กลุม NCD (กลุมติดบานติดเตียง) 

จํานวน  235 คน                                              

7.อ.ละงู เปาหมายกลุมเปราะบางคือ การขอสิทธิ์ข้ันพ้ืนฐานของกลุมชาติพันธุ 

(ชาวเลเกาะบุโหลน)  จํานวน 6 คน 

4.ทุกอําเภอมีการ

ประเมินตนเองตามแบบ

การประเมินUCCARE และ

วางแผนการพัฒนา

รวมกับจังหวัด 

อ.เมือง        ระดบัคะแนน   4  คะแนน  

อ.ทาแพ       ระดบัคะแนน  3  คะแนน                 

อ.ควนโดน    ระดบัคะแนน  3  คะแนน              

อ.ทุงหวา      ระดบัคะแนน   3  คะแนน               

อ.มะนัง       ระดบัคะแนน  4.17   คะแนน           

อ.ควนกาหลง   ระดบัคะแนน  3   คะแนน         

อ.ละงู            ระดบัคะแนน  5  คะแนน 
  

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 - ไมมี  
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1. องคความรูกระบวนการการขับเคลื่อนและการ ประเมินผล การอบรมพัฒนาศักยภาพ พชอ. พชต. และ เครือขาย 

2.มีการเบิกจายงบประมาณลาชาเนื่องจากสถานการณ

โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 

ขอขยายเวลาการใชงบประมาณ 
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สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข                                                    เขตสุขภาพท่ี 12  

  

ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขมแข็ง รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

- ไมมี 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอทาแพ ประเด็นผูสูงอายุและผูปวยติดเตียง 

 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอละงู ประเด็นการปองกันอุบัติเหตุจราจร 

 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอละงู ประเด็นการการปองกันและควบคุมไขเลือดออก 
 

     รพ.สต.ติดดาว   . 

ตัวชี้วัด : รอยละของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  

 ระดับ 5 ดาว รอยละ 75 

สถานการณ 

 ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบายการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับใหได

มาตรฐาน โดยยกระดับสถานีอนามัยทุกแหงเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในป พ.ศ. 2560 

จังหวัดสตูล ไดตระหนักถึงความสําคัญจึงไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ รพ.สต. ติดดาว มาตั้งแตป 

2560 โดยมีเปาหมาย รพ.สต.ท้ังหมด 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 คิดเปน

รอยละ 36.36  ป 2562 มีรพ.สต.ผานเกณฑ 5 ดาว  25 แหงรวมสะสมตั้งแตป 2560-2562 เปนจํานวน  43 

แหง คิดเปนรอยละ 78.18 และในป 2563 จังหวัดสตูล ไดดําเนินการพัฒนาและตรวจเยี่ยมประเมิน รพ.สต. 

รวมสะสมตั้งแตป 2560-2563  เปนจํานวน  55 แหง ครบรอยละ 100   
 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห   

ตารางท่ี 89   แสดงรอยละของ รพ.สต. ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว         

รอยละ 75 ป 2561-2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ป 2564 

ผลการดําเนินงาน ป 2564(ขอมูล ณ  มค. 2564) 
เปาหมาย ป 64 

REACCREDITATION 

2561 2562 2563 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ รพ.สต. ศสม. 

ระดับประเทศ  

รวม 9,863 แหง 

ผานเกณฑ 

รอยละ 75 

เมืองสตูล 18 18 100 3 2 

ควนโดน 4 4 100 1 - 

- - 75 ควนกาหลง 7 7 100 2 - 

เขตสุขภาพท่ี 12 

รวม 800 แหง 

ทาแพ 5 5 100 3 - 

ละงู 10 10 100 6 1 

- - 78.88 ทุงหวา 7 7 100 2 - 

จังหวัดสตูล รวม 55 แหง มะนัง 4 4 100 2 - 

36.36 78.18 100 รวม 55 55 100 19 3 
ที่มา : สสจ.สตูล ณ วันที่ 18  มกราคม 2564 
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ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขมแข็ง รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

 

แผนการดําเนนิงานและมาตรการสําคัญ ในป 2564  

 ในปงบประมาณ 2563 จังหวัดสตูล ไดดําเนินการพัฒนาและตรวจเยี่ยมประเมินพัฒนา รพ.สต. 

เปาหมายท้ังจังหวัดจํานวน  55 แหง รวมสะสมตั้งแตป 2560-2563  ครบรอยละ 100 สําหรับในปงบประมาณ 

2564 มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว และศูนยสุขภาพ 

ชุมชนท่ีหมดอายุการรับรองตองประเมินซํ้า จํานวน 19 แหง ศสม. 3 แหง รวม 22 แหง ท้ังนี้ ไดวางแผน

ดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ใหมีคุณภาพตามเกณฑการพัฒนา รพ.สต.

ติดดาว ตามแนวทางใน 6 มาตรการหลัก คือ  

 1. ประชุมถายทอดตัวชี้วัดและแนวทางการดําเนินงาน ป 2564 ใหกับผูรับผิดชอบงานระดับอําเภอ/

ตําบล 

 2. จัดสงคูมือแนวทางการพัฒนาและประเมินคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   ติดดาว ป 

2564 ให รพ.สต.ทุกแหง 

 3. ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาและประเมินคุณภาพ รพ.สต.ระดับจังหวัด/อําเภอ ป 

2564  

 4. รพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึกขอมูลในระบบขอมูลทรัพยากรสุขภาพ หนวยบริการปฐมภูมิ

(http://gishealth.moph.go.th/pcu)  

 5. พัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยงระดับอําเภอ ลงไปพัฒนา รพ.สต. ท่ีขอ REACCREDITATION ดวย

เกณฑ รพ.สต.ติดดาว ใหไดคุณภาพเพ่ือเตรียมรับการตรวจเยี่ยมประเมินและรับรอง 

 6. คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด ประเมินและรับรองผล  
 

Small Success ผลการดําเนินงาน 
 

1. ประชุมชี้แจงนโยบาย กําหนด ทิศทาง ติดตามการ

ดํ า เ นิ น งาน  ( Kick off)  ระดั บประ เทศ  ผ าน

โปรแกรม zoom 

2. เผยแพรแนวทางการดําเนินงานผานทางสื่อ

ออนไลน (youtube) 

3. มีคูมือแนวทาง การพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)                     

ป 2564 

4. รพ.สต.ประเมินตัวเองตามเกณฑและบันทึกขอมูล  

   ในระบบขอมูลทรัพยากรสุขภาพ 

   ในโปรแกรม http://gishealth.moph.go.th/pcu 

1.ประชุมชี้แจงนโยบาย กําหนด ทิศทาง การ

ดําเนินงานรพ.สต.ติดดาว ป 2564   

2. จัดสงคูมือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.

ติดดาว ป 2564 ใหกับ รพ.สต.ทุกแหง 

3. แจงแนวทางการขับเคลื่อนและจัดทําเอกสาร

เกณฑการพัฒนาฯ ป 64 ใหรพ.สต. ประเมิน

ตนเองและ บัน ทึกขอ มูล ในระบบขอ มูล

ทรัพยากรสุขภาพหนวยบริการปฐมภูมิใหเปน

ปจจุบัน 

4. พัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับจังหวัด/อําเภอ 

ตรวจเยี่ยมประเมินและรับรองผล รพ.สต.ท่ี

หมดอายุการรับรอง  รพ.สต.ติดดาว ตอง

ประเมินซํ้า จํานวน 19 แหง ศสม. 3 แหง รวม 

22 แหง 

  

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                    ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขมแข็ง 

Performance Agreement (PA) 
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ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขมแข็ง รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

 

 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 - สถานการณแพรระบาดของโรคไวรัส โควิด 19 ทําใหไมสามารถดําเนินการตามแผนท่ีวางไว 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 1. เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัส โควิค 19 

           2. เกณฑประเมิน รพ.สต.ติดดาวไมสอดคลองกับการประเมิน ศสม.และ หนวยบริการปฐมภูมิใน

เรือนจํา 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 1.สวนกลางควรมีแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รพ.สต.

ติดดาว ป 2564 ในสถานการณแพรระบาดของโรคไวรัส โควิด 19  

2.ควรมีการปรับเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวใน ศสม.และหนวยบริการปฐม

ภูมิในเรือนจํา 
 

8. ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 

    ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต   . 

ตัวช้ีวัด: รอยละตําบลเปาหมายผานเกณฑตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 

สถานการณ 
 

 จังหวัดสตูล โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

ตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ไดมีการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิตเม่ือ

วันท่ี 8 ธันวาคม 2563 ใหกับทุกอําเภอในจังหวัดสตูล เพ่ือใหมีแนวทางการดําเนินงานของอสม ภาคประชาชน 

ชุมขนและทองถ่ิน ในการปองกันและควบคุมโคโควิด 19  รวมท้ังนําไปสูปาหมายตําบลวิถีใหม ปลอดภัยโควิด  

19 ชุมชนสุขการสุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี โดย กําหนดใหทุกตําบลจํานวน 36 ตําบลมีการดําเนินงานตําบลจัด 

จัดการ  

 ป 2562 มีตําบล เปาหมาย นํารอง 2 ตําบล คือตําบลทุงหวาอําเภอทุงหวา และตําบลน้ําผุด         

อําเภอละงู  ป 2563 มีตําบลนํารองเปาหมาย 5 ตําบล คือ ตําบล คลองขุด  อําเภอเมืองสตูล ตําบล ยานซ่ือ  

อําเภอควนโดน  ตําบลควนกาหลง อําเภอ ควนกาหลง  ตําบลแป-ระ  อําเภอทาแพ และ ตําบลปาลมพัฒนา 

อําเภอมะนัง  โดยมีการรายงานและติดตามผลผาน www.thaiphc.net 

 

 

 

 

 

http://www.thaiphc.net/
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ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขมแข็ง รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

 

 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น)  

ตารางท่ี 90 แสดงรอยละตําบลเปาหมายผานเกณฑตําบลจัดการคุณภาพชีวิต ป 2561-2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑปงบ 2564 

ผลการดําเนินงาน ป2564 

(ขอมลู ณ  15 มกราคม 2564   ) 

2561 2562 2563 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดับประเทศ 

ตําบลผาเกณฑ

ตําบลจัดการ

คุณภาพชีวิตไม

นอยกวารอยละ 

70 

เมืองสตูล 12 กําลังดําเนินการ  

N/A N/A N/A ควนโดน 4 กําลังดําเนินการ  

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 3 กําลังดําเนินการ  

N/A N/A N/A ทาแพ 4 กําลังดําเนินการ  

จังหวัดสตูล ละงู 6 กําลังดําเนินการ  

100 100 100 ทุงหวา 5 กําลังดําเนินการ  

 
มะนัง 2 กําลังดําเนินการ  

รวม 36 กําลังดําเนินการ  

ที่มา : งานสุขภาพภาคประชาชน กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

 ปงบประมาณ พศ. 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โดยงานสุขภาพภาคประชาชน กลุมงาน

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ไดมีการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิตเม่ือวันท่ี 8 

ธันวาคม 2563 ใหกับทุกอําเภอในจังหวัดสตูล เพ่ือใหผูรับผิดชอบงานทราบเปาหมายในการดําเนินงานตําบล

จัดการคุณภาพชีวิต และกําหนดประเด็นการขับเคลื่อนระดับตําบลใหเชื่อมโยงกับประเด็น พชอ.ของแตอําเภอ 

ซ่ึงเปาหมายการดําเนินงานจังหวัดสตูลมีจํานวน 36 ตําบล และมีตําบลตนแบบ ป 2564 จํานวน 15 ตําบล คือ 

ตารางท่ี  91 แสดงอําเภอเปาหมายดําเนินการตําบลจัดการสุขภาพคุณภาพชีวิต ป 2564 

ลําดับท่ี อําเภอ ตําบล 

1. ทุงหวา 1.ทุงหวา  2.ปาแกบอหิน 

2. ละงู 1.น้ําผุด   2.ละงู 

3. เมืองสตูล 1.คลองขุด   2.ตันหยงโป 3.ตํามะลัง 

4. ควนโดน 1.ยานซ่ือ   2.ควนโดน 

5. ควนกาหลง 1.ควนกาหลง 2.ทุงนุย 

6. ทาแพ 1.แป-ระ 2.ทาแพ 

7. มะนัง   1.ปาลมพัฒนา 2.มะนัง 
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ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขมแข็ง รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

 

Small Success ผลการดําเนินงาน 

จัดทําแนวทางการดําเนินงาน จัดทําคูมือการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนป 

งบประมาณ2564จังหวัดสตูล 

ถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตําบลจัดการ

คุณภาพชีวิตเม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 ใหกับทุก

อําเภอในจังหวัดสตูล 
  

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 - ไมมี 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 - ดวยสถานการณการแพรระบาดของ โรคโควิ 19 ทําใหการดําเนินงานอาจจะไมตรงตามแผนท่ี

กําหนด และขาดงบประมาณในการดําเนินงานในระดับ ตําบล 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 - ไมมี 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 การดําเนินงานการจัดการขยะ ของตําบลทุงหวา และการปฏิบัติงานของอสม.ในการตั้งดานคัดกรอง 

ของดานระหวางจังหวัด (ดานคีรีวงค,ดานทุงนุยและดานวังประจัน)  

 

    อสม. หมอประจําบาน   . 

ตัวช้ีวัด: รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีฃ 

 (รอยละ 70) 3 
 

สถานการณ 

 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายดานสาธารณสุขในการพัฒนาและยกระดับความรูอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) ใหเปนหมอประจําบาน ควบคูกับการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย พรอมท้ัง

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผานการพัฒนาระบบการแพทยทางไกลควบคูไปกับการ

เพ่ิมบทบาทของ อสม. เพ่ือลดโรคและปญหาสุขภาพ สงเสริมใหประชาชนพ่ึงตนเองได และสามารถลดความ

แออัดของโรงพยาบาล ลดการพ่ึงพาโรงพยาบาลไดจังหวัดสตูลมีอสม.ท้ังหมด 5,085 คน    

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลจัดอบรม อสม.เปนอสม.หมอประจําบาน ปงบประมาณ 2564 โดย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดกําหนดกลุมเปาหมาย 279 คนซ่ึงไมครอบคลุมเขตพ้ืนท่ีชุมชนในจังหวัดสตูล

ดังนั้นสสจ.สตูลจึงไดเพ่ิมจํานวนผูเขาอบรม อสม.หมอประจําบาน เปนจํานวน 310 คน ทําใหสอดคลองกับ 

นโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว 3 คน  ไดจัดอบมรระหวางเดือนธันวาคม 2563ถึงเดือนมกราคม  
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ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขมแข็ง รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

 

2564 จํานวน 7 รุน ตามหลักสูตร อสม.หมอประจําบาน ของกระทรวงสาธารณสุขและมีแผนในการประเมิน

ติดตามคุณภาพชีวิตผูปวยกลุมเปาหมาย 4 กลุม(ผูปวยติดบานติดเตียง ผูพิการ/ผูดอยโอกาสท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคไมติดตอ (NCD) ) ท่ีไดรับการดูแลจากอสม.หมอประจําบาน จํานวน 1,372คน (70%) 

โดยรายงานในฐานขอมูล thaiphc.netซ่ึงในขณะนี้อยูในชวงนการดําเนินการผานการติดตามและรายงานผล

ผานกลุมไลน(อสมหมอประจําบาน)ป ภ)ตลอดมีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยเจาหนาท่ีรพ.สต.  
 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น)  

ตารางท่ี 92  แสดงรอยละของผูปวยกลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบาน มีคุณภาพชีวิต 

ท่ีดี (รอยละ 70) ป 2561-2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑ ป 2564 

ผลการดําเนินงาน อบรม อสม.หมอประจําบาน  

(ขอมลู ณ 15 มกราคม 2564 ) 

2561 2562 2563 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดบัประเทศ 

ผูปวยกลุมเปาหมายท่ี

ไดรับการดูแลจาก อส

ม. หมอประจําบาน มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี  

(รอยละ 70) 

เมืองสตูล 70 92 131.42 

N/A N/A N/A ควนโดน 31 37 119.35 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 32 32 100 

N/A N/A N/A ทาแพ 31 31 100 

จังหวัดสตูล ละงู 61 64 105 

0 0 99.69 ทุงหวา 35 35 100 

มะนัง 19 19 100 

รวม 279 310 111.11 

ที่มา : งานสุขภาพภาคประชาชน  กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

Small Success ผลการดําเนินงาน 
 

มีการชี้แจงแนวทางสูการปฏิบัต ิ

 

 

1.มีการนําหลักสูตร อสม.หมอประจําบานจากสวนกลางมาจัดทํา

แผนการอบรมและประเมินผล ในระดับจังหวัดและ กําหนดวันจัด

อบรบใน 7 อําเภอจํานวน 4รุน ๆละ3 วันและ จัดทําชองทางเขาถึง

สื่อและคูมือ อสม.หมอประจําบาน เพ่ือทบทวนองคความรูใหแกทีม

พ่ีเลี้ยงและ อสม.หมอประจําบานจังหวัดสตูล ทาง

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

 2.จัดทําแบบประเมินกอนและหลังการอบรมผาน ทางGoogle from 
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ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขมแข็ง รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

 

Small Success(ตอ) ผลการดําเนินงาน 
 

 3.สสจ.สตูลมีการประชุมจัดทําแผนการดําเนินงานสุขภาพภาค

ประชาชน เม่ือวันนท่ี 8 ธันวาคม 2563 และชี้แจงแนวทางการ

อบรมหมอประจําบานจังหวัดสตูล 

อบรม อสม. หมอประจาํบาน 

เปาหมายจํานวน 279 คน 

อําเภอ วันเดือนป จํานวน 

เมืองสตูล วันท่ี 21- 22 ธันวาคม  2563  จํานวน  92 คน 

ควนโดน วันท่ี 28- 29 ธันวาคม  2563 จํานวน  37 คน 

ควนกาหลง   วันท่ี 23- 24 ธันวาคม  2563 จํานวน  32 คน 

ทาแพ วันท่ี 21- 22 ธันวาคม  2563 จํานวน  31 คน 

ทุงหวา วันท่ี 11- 12 มกราคม  2564 จํานวน  35 คน 

มะนัง วันท่ี 23- 24 ธันวาคม  2563 จํานวน  19 คน 

ละงู วันท่ี 11- 12 มกราคม  2564 จํานวน  64 คน 
  

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 - ไมมี  
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 - การบันทึกขอมูลผาน www.thaiphc.net และมีเหตุขัดของบอยและการแกไขของสวนกลางใช

เวลานานในใหการบันทึกขอมูล 

 -  การสนับสนงบประมาณไมครอบคลุมชุมชนของเทศบาลและ เปาหมายในการรายงานมากกวา

เปาหมายการสนับสนุนงบประมาณ 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 - สวนกลางควรแกไขเว็ปไซตใหมีความเสถียรและจัดทําแนวทางในการบันทึกขอมูล 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

- การรายงานผลการเยี่ยมกลุมเปาหมายผานระบบไลนกลุม 

 - ระบบการจัดทําแผนการเยี่ยมและการรายงานผลระดับตําบลของผูปวยติดบานติดเตียง ผูพิการ 

ผูดอยโอกาสท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ผูปวยโรคไตเรื้อรัง ผูปวยโรคไมติดตอ ระดับตําบล 
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การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก    รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

    การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   . 

ตัวชี้วัด รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพดวยศาสตร 

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก รอยละ 20.5 
 

สถานการณ 

 จังหวัดสตูลมีการจัดบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ในโรงพยาบาล จํานวน ๗ แหง 

และใน รพ.สต. จํานวน ๕๔ แหง , ศสช. ๓ แหง โดยมีการเปดคลินิกการแพทยแผนไทยใหบริการในโรงพยาบาล

ทุกแหงและในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีมีแพทยแผนไทยประจํา ไดแก รพ.สต.ทุงนุย, รพ.สต.เขาขาว, 

รพ.สต.ปากน้ํา,  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ อ.มะนัง ,pcu กําแพง ,pcu พิมาน และpcu ศรีพิมานโดยมี

บุคลากรแพทยแผนไทยท้ังหมด รวมจํานวน 40 คน สวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพอ่ืนๆท่ีเหลือจัดใหมีการ

ตรวจรักษาและจายยาสมุนไพร  และเปดใหบริการคลินิกแพทยแผนจีนและฝงเข็ม จํานวน 4 โรงพยาบาล ไดแก 

โรงพยาบาลสตูล ทาแพ ละงูและควนโดน 
 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห   

 1 ขอมูลประกอบการวิเคราะหยอนหลัง 3 ป เม่ือเทียบกับผลงานระดับประเทศ เขตสุขภาพและ

จังหวัด 

ตารางท่ี 93 แสดงรอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพ ดวย

ศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 

เกณฑป2564 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ2564 

(จากขอมูลHDC ณ 4 มกราคม 2564) 

2561 2562 2563 อําเภอ 
ผูปวยนอก 

(ครั้ง) 

แพทยแผนไทย

(ครั้ง) 
รอยละ 

ระดบัประเทศ รอยละ50ของผูปวย

นอกท้ังหมดท่ีไดรับ

บริการตรวจ วินิจฉัย 

รักษาโรค และฟนฟู

สภาพ ดวยศาสตร

การแพทยแผนไทยฯ 

เมืองสตูล 92,357 15,844 17.15 

- 21.08 21.35 ควนโดน 15,630 5,836 37.34 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 19,978 4,195 21.00 

 22.34 21.38 ทาแพ 18,951 3,596 18.98 

จังหวัดสตูล ละงู 33,798 9,813 29.03 

24.38 22.14 22.42 ทุงหวา 15,537 3,759 24.19 

 มะนัง 15,424 3,635 23.57 

รวม 211,685 46,678 22.05 
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การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก    รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

 

ผลการดําเนนิงาน 

           จังหวัดสตูลตั้งเปาหมายการใหบริการผูปวยนอกดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือกท่ีไดมาตรฐานไวท่ี รอยละ 20.5 และปริมาณการใชยาสมุนไพรเทียบกับจํานวนการสั่งจายยาท้ังหมด 

รอยละ 15  โดยวางแผนการพัฒนาท่ีวางไวในปงบประมาณ 2564 มีดังนี ้

            1. การจัดประชุมคณะทํางานฯสาขาการแพทยแผนไทยฯระดับจังหวัดในทุกไตรมาส 

            2. จัดประกวดพ้ืนท่ีตนแบบระดับจังหวัดเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

            3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผูปวยระยะกลางดวยศาสตรการแพทยแผนไทยฯ 

            4. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผูชวยแพทยแผนไทยในรพท/รพช.ทุกแหง 

           5. จัดอบรมเรื่องการใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติและการใชยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม 

            6.  การออกนิเทศเยี่ยมเสริมพลัง 

            โดยไดจัดประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทยแผนไทยฯ ไปแลวจํานวน 1 

ครั้ง เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2563  เพ่ือสรุปผลการทํางานในปงบประมาณ 2563 และวางแผนการทํางานใน

ปงบประมาณ 2564   ดังนั้นในไตรมาสท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละผูปวยนอกไดรับบริการดวย

ศาสตรการแพทยแผนไทยฯ ปงบประมาณ ๒๕๖4 ภาพรวมระดับจังหวัดผานเกณฑรอยละ 22.05  ซ่ึงปจจัยท่ี

จังหวัดสตูลไดมีการดําเนินงานไดสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไวเกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายผานทาง

คณะทํางานพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกระดับจังหวัดรวมท้ังมีการติดตาม

อยางสมํ่าเสมอโดยผูบริหารระดับสูงของจังหวัด  และการการบริหารจัดการงบ CFใหโรงพยาบาลละงูผลิตยา

สมุนไพรใหทุกโรงพยาบาล แตเม่ือพิจารณารายอําเภอพบวาไมผานเกณฑรอยละผูปวยนอกฯ 2 อําเภอ คือ 

อําเภอเมืองสตูลและอําเภอทาแพ   โดยมีกรายละเอียดการควบคุมกํากับตัวชี้วัดดังนี้  
     

การควบคุมกํากับตัวช้ีวัด ( small success ) 

ปงบประมาณ 2564  รอบ 3 เดือน ผลการดําเนินงาน 

๑.มีระบบบริหารจัดการยาสมุนไพรในจังหวัด 

๒.มีการจัดทํา CPG ในหนวยบริการ 

๓.จัดประกวดพ้ืนท่ีตนแบบดีเดนดาน

การแพทยแผนไทยระดับจังหวัด 

มีระบบบริหารจัดการยาโดยใหทุกโรงพยาบาลทําแผน

จัดซ้ือยาสมุนไพรจากโรงพยาบาลละงูตามวงเงิน CF ท่ี

ไดรับการจัดสรร 

๒.ทุกหนวยบริการมี CPG การรักษาพยาบาล 

๓.จัดประกวดพ้ืนท่ีตนแบบระดับจังหวัดเพ่ือสงเขา

ประกวดระดับเขตเปนท่ีเรียบรอยแลว 
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การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก    รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบาย 

          สถานการณ COVID-19 สงผลตอการใหบริการและการทําหัตถการตางๆไดนอยลง เชน งดการอบไอ

น้ําสมุนไพร  งดการนวดบริเวณศีรษะและใบหนา เปนตน  ทําไดเฉพาะการตรวจวินิจฉัยโรค จายยาสมุนไพร 

การนวดเพ่ือการรักษา การประคบสมุนไพรและการบริบาลแมหลังคลอด ดังนั้นจึงทําใหผลงานตั้งแต

ปงบประมาณ 2563 ต่ํากวาปท่ีผานมาเล็กนอย  

         มาตรการการควบคุมปองกันไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ท่ีสถานบริการภาครัฐปฏิบัติ  เชน มีการคัด

กรองพรอมอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิรางกายและแอลกอฮอลสําหรับทําความสะอาดมือ การเวนระยะหาง

สําหรับบุคคล มีระยะนัดหมายลวงหนาและติดตามผูรับบริการทุกคน   การรักษาความสะอาดฆาเชื้อเครื่องมือ

และอุปกรณ การเวนระยะหางระหวางเตียงนวด เปนตน 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

- ไมม ี
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย 

           1. การจางแพทยแผนไทยประจําสํานักนายทะเบียนจังหวัดจะสิ้นสุดการจางสิ้นปงบประมาณ 2564  

จะสงผลกระทบตองานสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

           2. งบประมาณการดําเนินงานท่ีลดลงในแตละปทําใหการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

แพทยแผนไทยลดลง 

           3. การตอใบอนุญาตการสั่งใชกัญชาทางการแพทยแผนไทยในปลายป 2564 ยังไมมีแนวทางชัดเจน 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง 

 

  

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                    ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขมแข็ง 

Performance Agreement (PA) 
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ชุมชนวิถีใหมหางไกล NCDs รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement 

 

  ชุมชนวิถีใหมหางไกล NCDs .  . 

ตัวช้ีวัด: รอยละของชุมชนผานเกณฑการดําเนินงาน “ชุมชนวิถีใหมหางไกล NCDs”(จังหวัดละ 2 ชุมชน  

 ผานเกณฑอยางนอย 1 ชุมชน) 

สถานการณ 

 - ไมมี 
 

 ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น)  

ตารางท่ี 94 แสดง รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง ≥รอยละ 62 ป 2561-2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑป2564 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 64 

(ขอมูล ณ 18  มกราคม 2562 ) 

2561 2562 2563 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดบัประเทศ 

การตรวจ

ติดตามกลุม

สงสัยปวย

โรคความดัน

โลหิตสูง ≥

รอยละ 62 

เมืองสตูล 1ชุมชน   

  68.92 ควนโดน 1ชุมชน   

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 1ชุมชน   

  70.65 ทาแพ 1ชุมชน   

จังหวัดสตูล ละงู 1ชุมชน   

  79.52 ทุงหวา 1ชุมชน   

 
มะนัง 1ชุมชน   

รวม 7 ชุมชน   

ที่มา : ผูรับผิดชอบงานโรคไมติดตอเร้ือรังระดับอําเภอ 
 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

 1.  ชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ/ผูมีสวนไดสวนเสียมีการวิเคราะหขอมูลสถานการณโรค ปญหาและ

ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังรวมกัน เพ่ือวางแผนกําหนดมาตรการจัดการปญหาโรคไมติดตอ 

เรื้อรังในชุมชนตามกลุมวัย 

 2. ชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ/ผูมีสวนไดสวนเสียมีการจัดทําแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม และ 

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน เพ่ือจัดการแกไขปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง สอดคลองกับขอมูลการวิเคราะห

สถานการณปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชน 

 3.  ชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ/ผูมีสวนไดสวนเสียมีการติดตามประเมินผลอยางมีสวนรวม เพ่ือใหได 

ขอเสนอแนะการดําเนินงานในระยะตอไป 

Small Success ผลการดําเนินงาน 
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ชุมชนวิถีใหมหางไกล NCDs รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement 

 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 - ไมมี 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 - ไมมี 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 - ไมมี 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 -  จังหวัดสตูลกําหนดใหทุกอําเภอสงชุมชนท่ีดําเนินงาน ชุมชนวิถีใหมหางไกล NCDs อําเภอละ 2 

ชุมชน และคัดเลือกชุมชนท่ีดีท่ีสุดและผานเกณฑ 1 ชุมชน เพ่ือสงคัดเลือกในระดับจังหวัด  
 

 

  สุขภาพดีวิถีใหม .  . 

ตัวช้ีวัด: สถานประกอบการปรับปรุงผานเกณฑมาตรฐาน 
 

สถานการณ 

 สถานประกอบการปรับปรุงผานเกณฑมาตรฐาน เปาหมายตลาดนัดนาซ้ือ(Healthy Market จังหวัดละ 

1 แหง คือตลาดนัดครูเทพ อ.มะนัง เปดทุกวันพฤหัสบดี ชวงบาย และอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good 

Health) จังหวัดละ 1 แหง  คือตลาดวันพุธ เทศบาลกําแพง อ.ละงู เปดทุกวันพุธ ชวงบายเปนตนไป 
 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น)  

ตารางท่ี 95 แสดงสถานประกอบการปรับปรุงผานเกณฑมาตรฐานป 2561-2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ ป 2564 ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 2564 (ขอมูล ณ 16 มค. 2564) 

2561 2562 2563 ผานเกณฑการ

ประเมินระดับ  

พ้ืนฐาน 

อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดับประเทศ เมืองสตูล - - - 

   ควนโดน - - - 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง - - - 

   ทาแพ - - - 

จังหวัดสตูล ละงู 1 1 100 

- - 2 ทุงหวา - - - 

 
มะนัง 1 1 100 

รวม 2 2 100 

ที่มา : กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย 
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Performance Agreement (PA) 
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สุขภาพดีวิถีใหม่ รอบท่ี 1  ประจาํปีงบประมาณ 2564
Performance Agreement (PA)

การดําเนินงาน/แผนการดําเนนิงาน/ผลการดําเนนิงานตามมาตรการสําคัญ  
Small Success ผลการดําเนินงาน 

- สสจ.เย่ียมให้คําแนะนําและหารือร่วมกับ
ผู้ประกอบการเจ้าของตลาด                   
 

สสจ.กําหนดเป้าหมายตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market  คือ
ตลาดนัดครูเทพ อ.มะนัง เปิดทุกวันพฤหัสบดี ช่วงบ่าย และ
อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)  คือตลาดวัน
พุธ เทศบาลกําแพง อ.ละงู เปิดทุกวันพุธ ช่วงบ่ายเป็นต้นไป 

- ประสานประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ ทั้ง 2 ตลาด ได้ดําเนินการประเมินตนเองครบถ้วน 
- สนับสนุนการจัดอบรมผู้สัมผัสอาหารใน
ตลาดร่วมกับผู้ประกอบการเจ้าของตลาด    

จัดอบรมผู้สัมผสัอาหารตลาดวันพุธ เทศบาลกําแพง เมื่อวันที่ 
24 ธันวาคม 2563  ตลาดครเูทพมีแผนการอบรมในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564  

 

 ประเด็นสาํคญัที่เสี่ยงต่อการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จ 
 - ไม่ม ี
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 - ไม่ม ี
 

7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบยีบ กฎหมาย  
 ..................................-..................................................................................................................... 
 

8. ผลงานเด่น/นวัตกรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง  
 ............................-........................................................................................................................... 
 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของสถานบริการที่มีการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสาธารณสุขอย่างน้อย  
 ๑๒ ครั้งต่อปี 
 

สถานการณ ์
 ในปัจจุบันการสื่อสาร เพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน เน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพได้น้ัน ต้องมีการสื่อสารทีม่ีความถี่ รอบด้าน หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ที่
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องมีการผลิตสื่อ เพ่ือสื่อสารความเสี่ยงเก่ียวกับการป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุภาพ และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง
การป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และสนับสนุนสื่อให้กับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด)  ป้องกันเด็กจมนํ้า  
การควบคุมการบริโภคยาสูบ ควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม โรคติดต่อทั่วไป โรคติดต่อนําโดยแมลง วัณโรค โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 



 
 

สรุปผลการดําเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข                                                    เขตสุขภาพท่ี 12  
 

สุขภาพดีวิถีใหม่ รอบท่ี 1  ประจาํปีงบประมาณ 2564
Performance Agreement (PA)

ผลิตโปสเตอร์คําแนะนําการป้องกันโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เช่น โควิด -19  ภาวะภัยพิบัติ หมอกควัน 
วาตภัย นํ้าท่วม ทั้งน้ีเพ่ือลดโรคที่ป้องกันได้และลดผลกระทบจากภัยสุขภาพ ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 

 

ข้อมูลการวิเคราะห์ (ระบุรายการที่จําเป็น สําหรับการติดตามที่จําเป็นในแต่ละประเด็น) 
 ข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
            ผู้บรหิารทุก คปสอ.ให้ความสําคญักับการสื่อสาร หรือการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนเพ่ือ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน เน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  การสื่อสารในยุค
สังคมออนไลน์ จึงมีความสําคญัอย่างย่ิง เพ่ือลดโรคที่ป้องกันได้และลดผลกระทบจากภัยสุขภาพ หาก
ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง  ส่วนการผลติสื่อฯ ข้อมูลสขุภาพในปัจจุบัน ที่เน้นสื่อออนไลน์ 
อาจต้องใช้ความรู้และเทคนิคในการผลิตสื่อ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการผลิตสื่อ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในระดับ
พ้ืนที่ส่วนใหญยั่งไม่มีความรู้ในการผลิตสื่อ อินโฟร์ กราฟฟิก จึงอยู่ระหว่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรมีการจัด
อบรมพัฒนาทักษะด้าน คอมพิวเตอร์กราฟฟิก แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ในระดับพ้ืนที่ 
ต่อไป 
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สุขภาพดีวิถีใหม่ รอบที่ 1  ประจาํปีงบประมาณ 2564 
Performance Agreement (PA)

  

สุขภาพดีวิถีใหม่ 
รอบท่ี 1  ประจาํปีงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

 วิเคราะห์ผลปจัจุบัน (ตามตาราง) 
แสดงผลการดําเนนิงาน (ข้อมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ)  
 แสดงข้อมูลเชงิปริมาณ 
ตารางที่ 96 แสดงร้อยละของสถานบริการที่มีการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสาธารณสุขอย่างน้อย ๑๒ ครั้งต่อปี    ปี 2561-2564 

ลําดับ รายการ/ตัวชีว้ัด 
Base Line

2564 
ข้อมูล 
ไตรมาส
ที่ 1 

อําเภอ รวม
ข้อมูล
ปัจจุบัน 2561 2562 2563 เมือง ละง ู ควนกาหลง ท่าแพ ทุ่งหว้า

ควน
โดน 

มะนัง 

1 ร้อยละของสถานบริการ
ที่มีการผลิตสื่อและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
งานด้านสาธารณสุข       
อย่างน้อย ๑๒ ครั้ง 
ต่อปี 

- - 85.71 เป้าหมาย 66 21 12 8 7 8 5 5 66
  ผลงาน 38 5 7 4 7 5 5 5 38

 

 ร้อยละ/
อัตรา 

57.5 23.8 58.3 50.0 100 62.5 100 100 57.5

แหล่งข้อมูล…สํารวจ (15 ม.ค.64) 
 

  การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M) 
 จัดทําแผนของบประมาณในการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เพื่ออบรมพัฒนาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการผลิตสื่อ และ
การเผยแพร่ อย่างมีประสิทธิภาพ ในกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานด้านสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ ในระดับพื้นที่
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Performance Agreement (PA)

 ผลลัพธ์ที่ต้องการ (Small Success)  
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เป้าหมาย  
ร้อยละ 50 ของสถาน
บริการที่มีการผลิตสื่อ
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 
 ๑๒ ครั้งต่อปี 

ร้อยละ 50 ของสถาน
บริการที่มีการผลิตสื่อ
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 
 ๑๒ ครั้งต่อปี 

ร้อยละ 70 ของสถาน
บริการที่มีการผลิตสื่อ
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 
 ๑๒ ครั้งต่อปี 

รอ้ยละ 70 ของสถาน
บริการที่มีการผลิตสื่อ
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 
 ๑๒ ครั้งต่อปี 

ผลงานร้อยละ  57.5    ** 
 

สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จ 
(Key Risk Area/Key Risk Factor) ซ่ึงได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการติดตาม 
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานด้านสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ ในระดับพ้ืนที่ขาดความรู้ ความ
ชํานาญ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินโฟร์ กราฟฟิก ในการผลิตสือ่ และการเผยแพร่ 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให้การดําเนนิงาน

ไม่บรรลุวัตถุประสงค ์
ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานด้านสุขศึกษา 
และประชาสัมพันธ์ ในระดับพ้ืนที่ขาดความรู้ ความ
ชํานาญ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 อินโฟร์ กราฟฟิก ในการผลติสื่อ และการเผยแพร ่

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย งานสุขศึกษา
และประชาสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในการผลิตสื่อ และการเผยแพร่ อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบยีบกฎหมาย 
 ผู้บริหารทุกระดับส่งเสริมนโยบายการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และให้ความสําคัญกับการสื่อสาร หรือ
การเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนเพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน เน้นให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  โดยเฉพาะการสื่อสารในยุคสังคมออนไลน์ ซึ่งมีความสาํคัญอย่างย่ิง เพ่ือลดโรค
ที่ป้องกันได้และลดผลกระทบจากภัยสุขภาพ 

 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้าม)ี 
 สื่อประชาสัมพันธ์จากกรมต่างๆ หรือศูนย์วิชาการต่าง ใช้เป็นตัวอย่างให้กับพ้ืนที่ เพ่ือเลือกใช้สื่อ ให้
สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
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GREEN & CLEAN Hospital   รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

    GREEN & CLEAN Hospital  . 

ตัวช้ีวัด: รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital 

 เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานและการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามเกณฑ GREEN & 

 CLEAN Hospital (โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมากข้ึนไป รอยละ 90 และโรงพยาบาลผาน

 เกณฑระดับดีมาก Plus รอยละ 40) 
 

สถานการณ 
 จังหวัดสตูล  มีโรงพยาบาลเปาหมายจํานวน  7  แหง  (ทุกแหงเปนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข)  

ลําดับท่ี ช่ือโรงพยาบาล 
ประเภทสถานพยาบาล 

โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน 

1 โรงพยาบาลสตูล   

2 โรงพยาบาลละงู   

3 โรงพยาบาลควนกาหลง     

4 โรงพยาบาลควนโดน     

5 โรงพยาบาลทาแพ     

6 โรงพยาบาลทุงหวา     

7 โรงพยาบาลมะนัง     

 ผลการดําเนินงาน Green & Clean Hospital ของจังหวัดสตูล ณ วันท่ี 13 มกราคม 2564 โรงพยาบาล

ผานเกณฑระดีบดีมากข้ึนไป รอยละ 85.71 และโรงพยาบาลผานเกณฑระดับดีมาก Plus รอยละ 57.14 

ตารางท่ี 97 ผลการดําเนินงาน Green & Clean Hospital ของจังหวัดสตูล ณ วันท่ี 13 มกราคม 2564 

ป พ.ศ. 

ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก Plus 

ผลงาน

(แหง) 
รอยละ 

ผลงาน

(แหง) 
รอยละ ผลงาน(แหง) รอยละ 

ผลงา

(แหง) 
รอยละ 

ป 2561 2 28.57 3 42.86 1 14.29 1 14.29 

ป 2562 1 14.29 2 28.57 2 28.57 2 28.57 

ป 2563 0 0 1 

รพ.ควน

กาหลง 

14.29 2 

รพ.ควนโดน 

รพ.มะนัง 

28.57 4 57.14 

รพ.ละงู, รพ.สตูล 

รพ.ทุงหวา,รพ.ทาแพ 
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GREEN & CLEAN Hospital   รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห และแผนการดําเนินงาน 

ประเด็น 
ผลการดําเนินงาน 

หมายเหตุ 
เปาหมาย (แหง) ผลงาน (แหง) รอยละ 

รอบ 3 เดือน (ต.ค.63-ธ.ค.63) 

จังหวัดมีแผนในการขับเคลื่อน และ

ประเมิน   (Re-accreditation) 

โรงพยาบาล GREEN & CLEAN 

Hospital 

7 7 100.00 - 

รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64) 

1.โรงพยาบาลผานเกณฑระดับดี

มากข้ึนไปรอยละ 85 

6 6 85.71  

รอบ 9 เดือน (ต.ค.63-มิ.ย.64) 

โรงพยาบาลผานเกณฑระดับดีมาก

ข้ึนไป รอยละ 90 

7 6 85.71 ควรเพ่ิม

ผลงานระดับ

ดีมากข้ึนไป  

อยางนอย 1 

แหง 

รอบ 12 เดือน (ต.ค.63-ก.ย.64) ***ควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564 

1.โรงพยาบาลผานเกณฑฯระดับดี

มากข้ึนไป รอยละ 90 

7 6 85.71 ควรเพ่ิม

ผลงานระดับ

ดีมากข้ึนไป  

อยางนอย 1 

แหง 

2.โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดี

มากPlus รอยละ 40 

5 4 57.14 ควรเพ่ิม

ผลงานระดับ

ดีมาก Plus  

อยางนอย 1 

แหง 
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GREEN & CLEAN Hospital   รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

 จังหวัดสตูล   ไดกําหนดเปาหมายสถานบริการสาธารณสุขในการดําเนินงาน Green & Clean 

Hospital ปงบประมาณ 2564 ไวดังนี้ 

ระดับการรับรอง เปาหมาย (แหง) ช่ือสถานบริการสาธารณสุข 

ระดับดีมาก Plus 

รักษาระดับ 
2 

โรงพยาบาลสตูล  โรงพยาบาลละงู โรงพยาบาลทุงหวา  

โรงพยาบาลทาแพ 

ระดับดีมาก Plus 2 โรงพยาบาลควนโดน 

ระดับดีมาก/สูงกวา 3 โรงพยาบาลทาแพ และโรงพยาบาลมะนัง 

 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 - ไมมี  
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 

ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

      ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

โคโรนา(COVID-19) ทําใหบางกิจกรรมไมสามารถ

ดําเนินการตอเนื่องได อาทิ การดําเนินการตลาดสี

เขียว เปนตน 

ให รพ. ปรับรปูแบบการดําเนินกิจกรรม เชน การจัด

ตลาดสีเขียวขายของออนไลน เพ่ือลดการสัมผัส 

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรค 

รพ.บางแหงขาดการพัฒนานวัตกรรมหือตนแบบการ

ดําเนินงาน 

 

จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานนวัตกรรม GREEN 

& CLEAN ท้ังในสวนของโรงพยาบาล ระดับจังหวัด 

และระดับเขต 

 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 - ไมมี 
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GREEN & CLEAN Hospital   รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

    ระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม . 

ตัวช้ีวัด: รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพผานเกณฑ 

 ระดับดีมาก 
 

สถานการณ 

 ประเด็นเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ จังหวัดสตูล กําหนดประเด็น 2 ประเด็น ไดแก  

 1. การปองกัน ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเฝาระวังโรคจาก

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม ดานการจัดอนามัยการสิ่งแวดลอมในสถานประกอบกิจการ กิจการ 

ไดแก รานอาหาร รถขนสงสาธารณะ สถานท่ีพักสังเกตอาการ จํานวน 23 แหง ท่ีเปดดําเนินการ ตลาด

ประเภทท่ี 1 จํานวน 5 แหง เปนตน 

 2. การเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  

 สถิติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ของจังหวัดสตูล ป 2563 5 อันดับแรก ไดแก       

การบาดเจ็บจากการทํางาน โรคกระดูกและกลามเนื้อจากการทํางาน โรคผิวหนังจากการทํางาน การเจ็บปวย

ดวยพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และโรคทางเดินหายใจจากมลพิษสิ่งแวดลอม Y97 ตามลําดับ ซ่ึงไดมีการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานผานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม ของหนวยบริการ

สาธารณสุข ซ่ึงมีโรงพยาบาลท่ีผานการรับรองมาตรฐานแลว 4 แหง ไดแก รพ.สตูล รพ.ละงู รพ.ทุงหวา       

รพ.ทาแพ และอีก 3 แหง ไดแก รพ.ควนโดน รพ.มะนัง และ รพ.ควนกาหลง  ขอรับรองมาตรฐานในป 2564 
 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห  

ตารางท่ี 98 แสดงรอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพผาน

เกณฑระดับดีมาก 

 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ2564  ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 64(ขอมูล ณ 15 มกราคม 2564) 

2561 2562 2563 
ระดับ 

ดีมาก 
จังหวัดสตูล 

เปาหมาย 

(ครัวเรือน) 

ผลงาน 

(ครัวเรือน) 
รอยละ/อัตรา 

ระดับประเทศ จังหวัดมีระบบจัดการ

ปจจัยเสี่ยงดานสิ่ง 

แวดลอมท่ีสงผลกระทบ

ตอสุขภาพผานเกณฑ

ระดับดีมาก (รอยละ 

60) จํานวนครัวเรือน 

1 

(52,140) 

1 

(52,140) 
100 

   

เขตสุขภาพท่ี 12 

   

จังหวัดสตูล 

- ระดับดี ระดับดีมาก 

 รวม 1 1 100 

  

รอบท่ี 1  ประจําป 2564                                                      ระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 

Performance Agreement (PA) 
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GREEN & CLEAN Hospital   รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

Small Success ผลการดําเนินงาน 

รอบ 3 เดือน (ต.ค.63-ธ.ค.63) 

จังหวัดมีรายงานสถานการณ 

แผนในการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานและมีการรายงาน

ตามแผน 

1.จังหวัดจัดทํารายงานสถานการณ แผนในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

กําหนดประเด็น 2 ประเด็น ไดแก การปองกัน ควบคุมการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเฝาระวังโรงจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดลอม  

2.มีการรายงานผลการดําเนินงานผานระบบรายงานออนไลน “ผลระดับ พ้ืนฐาน” 

รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64) 

จังหวัดประเมินตนเองตาม

เกณฑท่ีกําหนด และมีระบบ

จัดการปจจัยเสี่ยงจาก

สิ่งแวดลอมฯระดับดีมาก  

จังหวัดประเมินตนเองตามเกณฑท่ีกําหนด  

1. ประเด็นท่ี 1 ดําเนินการลงพ้ืนท่ีติดตามการดําเนินงานตามมาตรการ

ประเด็นการปองกัน ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ในสถานประกอบกิจการ จัดทําสื่อประชาสัมพันธมาตรการ  

2. ประเด็นท่ี 2 ดําเนินงานชี้แจงแนวทางการดําเนินงานใหกับผูรับผิดชอบ

ระดับ รพ./อําเภอ และสถานบริการสาธารณสุขประเมินตนเอง  

3. รวบรวมเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือรายงานผลรับรองในระดับดีมาก 

รอบ 9 เดือน (ต.ค.63-มิ.ย.64) 

จังหวัดไดรับการประเมินระบบ 

จัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวด 

ลอมฯระดับดีมาก โดย ศอ.12 

รวบรวมเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือรายงานผลรับรองในระดับดีมาก 

 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 - ไมมี 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 - ไมมี 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

- ไมมี- 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

- ไมมี- 

    ระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 
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ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

 

    ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19). 
 

สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล 

ปจจุบันมีผูปวยท่ีกําลังรักษา 1 ราย  เปนผูปวยในสถานกักกันโรครายใหม เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 

2564 ซ่ึงเปนผูท่ีเดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย และเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูงของผูปวยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 

รายกอนหนาในสถานกักกันโรคของจังหวัดสงขลา ซ่ึงเดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียในวันเดียวกัน 

ขณะนี้ผูปวยกําลังรักษาอยูท่ีโรงพยาบาลสนาม  (โรงพยาบาลทาแพ อ.ทาแพ จ.สตูล)  โดยผูปวยรายนี้ไมไดมี

อาการใดๆ 

 สําหรับผูปวยสะสมระลอกใหมในจังหวัดสตูล มีผูปวยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  แลวจํานวน 

3 ราย เปนผูปวยท่ีเดินทางกลับมาจากจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการ  ภูมิลําเนาอําเภอทุงหวา จํานวน 

2 ราย ซ่ึงไดรับการรักษาจนหายดีและตรวจไมพบเชื้อแลว  อีก 1 ราย เปนผูปวยในสถานกักกันโรคท่ีกําลัง

รักษา 1 ราย   

 การเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล ไดดําเนินการเฝาระวังในกลุมเสี่ยง 

ท้ังกลุมแรงงานตางดาว กลุมผูปวยคลินิกทางเดินหายใจ และผูปวยปอดอักเสบ กลุมผูท่ีเดินทางกลับมาจาก

พ้ืนท่ีเสี่ยง ท้ังในประเทศและตางประเทศ กลุมผูสัมผัสผูปวยยืนยัน โดยไดเก็บตัวอยางตรวจหาเชื้อแลว จํานวน

ท้ังสิ้น 1,533ราย ซ่ึงพบผูติดเชื้อ 3 รายท่ีกลาวมาขางตน และรอผลการตรวจอีก 10 ราย  

ตารางท่ี 99 จํานวนการสงตัวอยางสงตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

จังหวัดสตูล 
ผลการสงตัวอยางตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

PUI ไมมีอาการ  รวม ไมพบเช้ือ พบเช้ือ รอผล 

ยอดยกมา  (ระลอกแรก) 51 554 605 587 18 0 

มาเลเซีย  (เริ่มเก็บ18/4/63) 24  380  404 404 0 0 

ในพ้ืนท่ี 0 2 2 2 0 0 

ปอดอักเสบ/คลินิกทางเดินหายใจ 45 0 45 44 0 1 

ตางดาว 0 340  340 340 0 0 

พ้ืนท่ีสถานการณการเฝาระวัง  22 84  106 104 2 0 

สัมผัสผูปวยยืนยัน 2 60  62 61 1 0 

รวม 93 866 959 955 3 1 

การจัดระบบการปองกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19) ในพ้ืนท่ีเกาะหลีเปะ 

 การเฝาระวังในพ้ืนท่ีเกาะหลีเปะ ไดดําเนินการเฝาระวัง ในนักทองเท่ียว เจาหนาท่ี พนักงานโรงแรม   

ท่ีพัก ผูประกอบการรานคา อาหาร คลินิก รานยา นวดแผน ไทย และประชาชนบนเกาะหลีเปะท่ีมีอาการเปน

หวัด ตั้งแต 13 มีนาคม 2563 – ปจจุบัน (ขอมูลจากการติดตามรายวัน ในกลุมไลน COVID-19 หลีเปะ)   

 

  

รอบท่ี 1  ประจําป 2564                                                             ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). 

Performance Agreement (PA) 
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ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement (PA) 

 

การตดิตามโดย 3 Link  New normal  จัดเก็บอยูในระบบฐานขอมูลของจังหวัด โดยมีระบบ server 
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 LINK http://bit.ly/2PqPXVq   Link บันทึกฐานขอมูล บุคคลท่ีไปในสถานท่ีท่ีเสี่ยงสัมผัสใกลชิด
กับกลุมบุคคลท่ีคาดวาจะมีเชื้อ หรือเดินทางมาจากตางจังหวัด ตางประเทศ เปน LINK แรก ของการเฝาระวัง
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล เพ่ือความสะดวกในการติดตามเฝาระวังโรคในบุคคลท่ีเดินทางกลับมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง เริ่มใช
งานในเดือนกุมภาพันธ 2563 ในกลุมท่ีเดินทางกลับมาจากตางประเทศ โดยมีการประชาสัมพันธไปยังสวน
ราชการทุกแหงใหสํารวจบุคลากรท่ีเดินทางกลับมาจากตางประเทศ และใหชุดปฏิบัติการควบคุมโรคประจํา
หมูบานและอาสาสมัครสาธารณสุขลงพ้ืนท่ีตรวจสอบประชาชนท่ีเดินทางกลับมาจากตางประเทศ ตอมาเม่ือมี
การระบาดของโรคในประเทศไทย จึงไดนํา Link บันทึกฐานขอมูลนี้ มาใชกับประชาชนท่ีเดินทางกลับมาจาก
ตางจังหวัดท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงดวย  โดยการนํามาใชท่ีดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางขามพ้ืนท่ีจังหวัด   ทุง
นุย และคีรีวงค         ซ่ึงบุคคลท่ีผานจุดตรวจและมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยงทุกคนจะตองบันทึกขอมูลกอนจะไดรับ
อนุญาตใหเดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล โดย Link นี้จะมีระบบการปองกันขอมูล โดยการกําหนดใหมีสมาชิกใน
สวนท่ีจําเปนเทานั้นท่ีจะทราบขอมูลนี้ และมีการคืนขอมูลใหทีม operation (SRRT) ของแตละอําเภอทราบ
เปนรายวัน เพ่ือดําเนินการติดตามเฝาระวังโรคตอไป 
         LINK https://data.stno.moph.go.th/covid19/checkup_symtom แบบสํารวจสุขภาพ

รายวัน ดวยความหวงใยจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เปน LINK สําหรับการบันทึกขอมูลอาการ

ไขหวัด  เริ่มใชงานในเดือนกุมภาพันธ 2563 ในกลุมท่ีประชาชนท่ัวไป โดยมีการประชาสัมพันธไปยังสวน

ราชการทุกแหง และใหอาสาสมัครสาธารณสุขทําความเขาใจการใช LINK นี้.ใหกับประชาชนในชุมชน มีการ

บันทึกขอมูลในสวนของเลขบัตรประจําตัวประชาชน และเบอรโทรศัพท และอาการในแตละวัน มีการคืนขอมูล

ของบุคคลท่ีมีอาการไขหวัดใหทีม operation (SRRT) ของแตละอําเภอทราบเปนรายวัน เพ่ือดําเนินการ

ติดตามเฝาระวังโรคตอไป 

 LINK  https://data.stno.moph.go.th/nsk_report   LINK สํ าหรับ ใส เลขบัตรประจํ าตั ว
ประชาชน เพ่ือตรวจสอบวาเปนบุคคลท่ีอยูในชวง ตองแยกกักกันตัว 14 วันหรือไม และสามารถตรวจสอบทีม
หมอประจําครอบครัวประจําตัวไวสําหรับขอคําปรึกษาสุขภาพได  

 

การเตรียมความพรอมการระบาดระลอกสอง 

 1. การรับมือการระบาดระลอกใหม 

  • ติดตาม และวิเคราะหสถานการณ • เตรียมความพรอมระบบบริการสุขภาพ 

   • จัดทําแผนเผชิญเหตุ                 • เตรียมความพรอมของทรัพยากร 

 2. การเสริมความเขมแข็งของระบบเฝาระวัง 

  • ยกระดับการเฝาระวังฯ ตามแนวชายแดน  

  • เฝาระวังในกลุมเสี่ยง เชน แรงงานตางดาวลักลอบเขาประเทศ และผูเดินทางจากตางประเทศ 

  • เฝาระวังในสถานท่ีกักกัน และสถานพยาบาล 

 3. การสรางสมดุลทางดานเศรษฐกิจ สังคม กับดานสาธารณสุข ภายใตวิถีชีวิตใหม  

  • สรางความรอบรูดานสุขภาพ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

http://bit.ly/2PqPXVq
https://data.stno.moph.go.th/covid19/checkup_symtom
https://data.stno.moph.go.th/nsk_report
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โรงพยาบาลสนามจังหวัดสตูล 

 สําหรับการเตรียมการรองรับผูปวยระลอกใหม สําหรับผูปวยท่ีมีอาการระดับ 1 และ 2 ไดมีการ

ประชุมหารือในการเตรียมโรงพยาบาลสนามสตูล  ซ่ึงต้ังอยูในโรงพยาบาลทาแพ และโรงพยาบาลทุงหวา ซ่ึง

เปนโรงพยาบาลท่ีมีการบริหารงานตามโครงสรางของโรงพยาบาลจริง โดยใชอัตรากําลังของทุกโรงพยาบาล

หมุนเวียนกัน โดยโรงพยาบาลทาแพสามารถรองรับผูปวยได 40 ราย และโรงพยาบาลทุงหวาสามารถรองรับ

ผูปวยได 50 ราย  มีหองสําหรับรองรับผูปวยแบงเปน 2 โซน แยก ชาย-หญิง มีเครื่องปรับอากาศ  สัญญาณ 

WIFIสําหรับผูปวยท่ีมีอาการระดับ 3 และ 4 จะสงไปรักษาท่ีโรงพยาบาลสตูลซ่ึงเปนโรงพยาบาลประจําจังหวัด 

ตารางท่ี 100 แสดงจํานวนเตียงรองรับผูปวย COVID 19 

รพ. 
จํานวนเตียง

ท้ังหมด 

จํานวนเตียง 

Cohort ward 

(เตียง) 

Modified AIIR 

(หอง) 

Isolate 

(เตียง) 

รวม 

(หอง+เตียง) 

Respirator 

หนวย:ตัว 

สตูล 240 14 1 13 28 51 

ควนกาหลง 30 8 1 2 11 0 

ควนโดน 30 7 1 2 10 0 

ทาแพ 30 40 1 3 44 0 

ทุงหวา 30 50 1 2 53 0 

มะนัง 30 3 0 3 6 0 

ละงู 60 6 1 6 13 5 

สสจ. 0 70 0 0 70 0 

รวม 450 198 6 31 235 56 
  

ปจจัยท่ีสําคัญและนาสนใจอันนําไปสูความสําเร็จในการรับมือ และจัดการกับสถานการณการแพรระบาด    

ในระลอกแรกได ดังนี ้

          1. เตรียมพรอมตั้งรับ  การเตรียมความพรอมถือเปนดานแรกในการรับมือกับสถานการณให

มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจังหวัดสตูลไดมีการเตรียมความพรอมและรับมือกับสถานการณโรคระบาด Covid-19 

ตั้งแตชวงเดือนมกราคม ท่ีเริ่มมีขาวการแพรระบาดในประเทศจีน ผูวาราชการจังหวัดสตูล ในฐานะประธาน

กรรมการโรคติดตอจังหวัดสตูล  ไดมีการเรียกหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของร วมกันหาร ือเปนครั้งแรกเม่ือวันท่ี 

17 มกราคม 2563 รวมถึงการประสานตั้งรับลวงหนากับหนวยงานที่ เ กี่ยวของในการรับมือกับผูท่ี

เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียผานชองทางตาง ๆ  ที่เปนเขตติดตอกับจังหวัดสตูล ในชวง การเปดดาน

ชั่วคราว ในวันท่ี 18 เมษายน 2563 เพ่ือทยอยรับคนไทยท่ีแจงความประสงคในการเดินทางกลับประเทศไทย

กับสถานทูตและสถานกงสุลไทยในประเทศมาเลเซีย 

  

รอบท่ี 1  ประจําป 2564                                                             ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). 

Performance Agreement (PA) 
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  2. กํากับวางแผน  จังหวัดสตูลไดติดตามสถานการณโดยมีการประชุมศูนยบัญชาการปองกัน

สถานการณโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 และประชุมคณะกรรมการโรคติดตอทุกวันจันทร ไดออกมาตรการ

ตางๆ ผานประกาศ และคําสั่งของจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดสตูล เชน การปดสถานท่ี

ตางๆชั่วคราว การระงับการเดินทางเขาออกพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล มาตรการการสวมหนากากอนามัยหรือหนากาก

ผา ตลอดจนการควบคุมการเขาออกท่ีดานผานแดนถาวร เปนตน ท้ังนี้ยังรวมถึงการวางแผนลวงหนาท้ังใน

ระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือรับมือกับการเยียวยาและฟนฟูสภาพเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจจะเปนผลกระทบท่ี

ตามมาหลังจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19  คลี่คลายลง ในสวนของการติดตามประเมิน

มาตรการท่ีออกคําสั่งจะมีการติดตามโดยศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสตูล 

  สําหรับการเตรียมการรองรับผูปวยท่ีมีอาการระดับ 1 และ 2 ไดมีการประชุมหารือในการเตรียม

โรงพยาบาลสนามสตูล ซ่ึงตั้งอยูในมหาวิทยาลัยราชภ ัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลซ่ึงเปนโรงพยาบาลท่ีมีการ

บริหารงานตามโครงสรางของโรงพยาบาลจริง โรงพยาบาลสนามแหงนี้  ตั้งอยูหางไกลจากชุมชน ตัวอาคาร

ท่ีตั้งคอนขางมีความเปนเอกเทศ อีกท้ังยังไดมีการประกาศใหเปนเปนเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ บุคคลท่ีไมเก่ียวของไม

สามารถเขาไปได  ทําใหสามารถรองรับกลุมผูเดินทางกลับจากการชุมนุมทางศาสนาเขาสูโรงพยาบาลสนาม

ไดทันทีและไดรับการรักษาหายจนเปนปกติ 

           3. ผานแดนคุมเขม จังหวัดสตูลมีดานผานแดนถาวร ซึ งเปนเขตพ้ืนที ติดตอกับประเทศมาเลเซีย 

จำนวน 2 จุด คือ ๑. จุดผานแดนถาวรสตูล (ทาเรือตํามะลัง)  2. จุดผานแดนถาวรวังประจัน รวมถึงพ้ืนท่ี

เกาะหลีเปะ ซึ่งมีนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติเปนจํานวนมาก ซึ งการเดินทางไปยังเกาะหลีเปะ

จะตองโดยสารโดยเรือจากทาเรือปากบารา ไดมีการตั้งจุดคัดกรองผู โดยสารบริเวณดานผานแดนถาวร 

รวมทั้งบริเวณทาเรือปากบาราและเกาะหลีเปะ นอกจากนี้ยังมีการควบคุมการเขาออก (lock Down) ใน

พ้ืนท่ีจังหวัดสตูล ซ่ึงไดดําเนินการมาตั้งแตวันท่ี 3 เมษายน 2563 สวนกรณีความจาเปนตาง ๆ เชน การขนสง

สินคา ท่ียังคงเดินทางไดตามปกติ ในกรณีของบุคคลท่ัวไปนั้นจะตองมีความจําเปนในการเดินทางเทานั้น 

เนื่องจากบริเวณดานตรวจตาง ๆ จะมีเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอเปนผูบัญชาการประจําดานตรวจ ในการ

ควบคุมและพิจารณาการเขาออก  

 4. เติมเต็มขาวสาร การติดตามขอมูลขาวสารนั้นถือเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีสำคัญในการกาวขาม 

สถานการณวิกฤติตาง ๆ เชนเดียวกับสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19  ในครั้งนี้ ที่จะตอง

อาศัย ความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ การกระจายความรู ขาวสารเพื่อการ

รับมือจึงเปน สิ่งสำคัญ  นอกจากประกาศคำสั่งท่ีเปนทางการของหนวยงานราชการ หรือการประกาศตาม

เสียงตามสายในเขตพ้ืนท่ีตาง ๆ ของจังหวัดสตูลแลว ชองทางการสื่อสารท่ีน าสนใจ คือการใช ประโยชนจาก

ชองทางการสื อสารใหม ๆ ในเชิงรุก ของหนวยงานภาครัฐ เชน Facebook Page ตั้งแตระดับผูวาราชการ

จังหวัดสตูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดสตูล เปนตนในการให 
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ความรูตาง ๆ เชน ประกาศ คําสั่งตาง ๆ ท้ังในระดับประเทศ และระดับจังหวัด การรายงานสถิติผูติดเชื้อ

และ สถานการณ COVID-19 แบบรายวัน รวมถึงมาตรการปองกันและการดูแลตนเองสำหรับประชาชน

ท่ัวไปการแนะนำวิธีการปรับตัวและปฏิบัติตนในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19  ซ่ึงจะเปน

การสรางภูมิคุมกันในการดูแลตนเองของประชาชนอ ีกทางหนึ่ง 

  5. ชุดปฏิบัติการเชิงรุก ผูวาราชการจังหวัดสตูลไดจัดใหมีทีมชุดปฏิบัติการควบคุมโรคประจํา

หมูบานเพ่ือทํางานเชิงรุกในพ้ืนท่ีข้ึนมา เม่ือสถานการณการแพรระบาดเริ่มสงผลกระทบมายังประเทศไทย โดย

ยกระดับการเฝาระวังในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูลและเริ่มมีการใหความรูกับประชาชน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหมูบาน ใหมี

การนับจํานวนบานเปนหลังคาเรือน และใหทีมปฏิบัติการเปนชุดรับผิดชอบ จํานวน 1 ชุดตอ 10 หลังคาเรือน 

ซ่ึงใน 1 ชุด ประกอบดวย อสม. และเจาหนาท่ีควบคุมโรคซ่ึงมีทีมกํานัน ผูใหญบาน ตํารวจ และแพทย เปนตน 

ท่ีจะคอยดูแลการกักตัวของผูท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยงตาง ๆ พรอมท้ังแนะนําวิธีการปองกันและรักษาสุขภาพ 

ในชวงวิกฤติการแพรระบาดของโรค COVID-19  อยางถูกวิธี  

 6.  ทุกภาคสวนรวมมือกัน การจะผานพนวิกฤติหรือสถานการณตาง ๆ ไปไดนั ้นจำเปนตอง 

อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน มิใชเพียงแคหนวยงานภาครัฐเทานั้น แตตองอาศัยการบูรณาการการ

ทำงานรวมกันของภาคสวนตาง ๆในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล ท้ังภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และประชาชนใน

พ้ืนท ี่  

  

รอบท่ี 1  ประจําป 2564                                                             ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). 

Performance Agreement (PA) 
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  การจัดการภาวะฉุกเฉิน(EOC).   รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement 

 

  การจัดการภาวะฉุกเฉิน(EOC) .  . 

ตัวช้ีวัด :  ระดับความสําเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงานระดับจังหวัด 
 

ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุงเนน 

  การเตรียมความพรอมเพ่ือตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

  1.  โครงสราง ICS สําหรับรองรับทุกภัย (All Hazards)  

  2. จังหวัดประเมินตนเองตามแบบเก็บขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการวางแผนการพัฒนาศูนยปฏิบัติการ 

   ภาวะฉุกเฉินสําหรับหนวยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดและระดับเขต (EOC assessment  

   tool 2019) 

  จัดทําแผนเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

  และฝกซอมแผนตามแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับสถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

  2019  

  จัดทําแผนเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินตามความเสี่ยงของพ้ืนท่ีและฝกซอมแผน 

  จัดการภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขท่ีเปนการตอบสนองตอเหตุการณในระดับ 

  จังหวัด 

  ดําเนินการตามกิจกรรมภายใตแผนงานรองรับนโยบายมุงเนนของกระทรวงสาธารณสขุ ประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ. 2564 (House Model) 5 ประเด็น 
 

สถานการณ 

 จากการวิเคราะหสถานการณโรคและสถานการณภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในชวงระยะเวลา 5 ป 

ท่ีผานมาจังหวัดสตูลประสบปญหาดานโรคระบาดท่ีสําคัญหลายโรค ไดแก โรคไขเลือดออก ซ่ึงพบมีการระบาด 

ในทุกป นอกจากนั้นยังมีเหตุการณการระบาดของโรคอาหารเปนพิษ โรคมือเทาปาก โรคหัดโรคไขหวัดใหญ

เปนตน นอกจากนี้ยังมีปญหาอุบัติเหตุจราจรทาง นอกจากนี้ยังพบปญหาดานภัยธรรมชาติเชน อุทกภัย ซ่ึง

ปญหาตางๆ ดังกลาวมีความซับซอน ตองมีการจัดการท่ีรวดเร็วและเอกภาพการเตือนภัย หรือการตระหนักรูท่ี

มีความรวดเร็ว จะชวยใหการแกไขปญหา หรือการตอบโตกับสถานการณไดอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public health emergency management :PHEM) 

ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) และระบบบัญชาการเหตุการณ

(Incidence Command System, ICS) เปนเครื่องมือท่ีสําคัญ และจําเปนสาหรับการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุขเพ่ือจากัดผลกระทบดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และดานอ่ืนๆ ท่ีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

อาจสงผลถึงประชาชนใหอยูในวงจากัดซ่ึงระบบบัญชาการเหตุการณ และศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจะ

สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองพัฒนาท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐานแผนงาน/ระบบงาน การ

พัฒนากาลังคน ตลอดจนการพยายามสรางความรู ความเขาใจกับบุคลากรภายในองคกร และการสรางความ

รวมแรงรวมใจจากทุกฝาย ดังนั้นในป งบประมาณ 2564 จังหวัดสตูลจึงไดดําเนินงานพัฒนาศูนยปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข (EOC) โดยมีการบูรณาการทํางานรวมกับกลุม/ฝายตางๆ ในสานักงาน 
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  การจัดการภาวะฉุกเฉิน(EOC).   รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement 

 

สาธารณสุขจังหวัดสตูล และหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของภายใตกรอบแนวทางท่ีกําหนดตามตัวชีวัดการตรวจ

ราชการ มีการจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการ มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุข และศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)ระดับจังหวัด มีหองสาหรับจัดตั้งเปนศูนย

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และมีอุปกรณพ้ืนฐานท่ีสามารถบริหารจัดการพรอมใชงานเม่ือ Activate EOC และทีม

ตระหนักรูสถานการณ (SAT)  
 

การดําเนินงาน/ผลการดาเนนิงานตามมาตรการสําคัญ 

 จังหวัดสตูลสามารถดําเนินการไดตามกําหนด โดยผูบริหารระดับสูงของหนวยงานในฐานะผู

บัญชาการและรองผูบัญชาการ ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดสตูล ไดแก นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

และผูอํานวยการโรงพยาบาลสตูล เขารับการอบรมหลักสูตร ICS สําหรับผูบริหาร และมีแผนพัฒนาทีม SAT 

เพ่ือรองรับท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน   ในปงบประมาณ 2563 และ ป 2564  ไดเปดศูนยปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 3 เหตุการณไดแก ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขโรคไวรัสโคโรนา 

2019 

  การเตรียมความพรอมเพ่ือตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

    แผนภูมิท่ี 7 โครงสราง ICS สําหรับรองรับทุกภัย (All Hazards)  

 
 

 

 

  

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                  การจัดการภาวะฉุกเฉิน(EOC).   

Performance Agreement (PA) 
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  การจัดการภาวะฉุกเฉิน(EOC).   รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement 

 

  2. จังหวัดประเมินตนเองตามแบบเก็บขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการวางแผนการพัฒนาศูนยปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉินสําหรับหนวยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดและระดับเขต (EOC assessment tool 2019) ซ่ึง

ประกอบดวย 10 หมวด อยูระหวางการดําเนินการ 

   หมวดท่ี 1 : บริบท                                               

    หมวดท่ี 2 : ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

    หมวดท่ี 3 : กรอบโครงสรางการทํางาน 

    หมวดท่ี 4 : ระบบขอมูล 

    หมวดท่ี 5 : Critical Information 

    หมวดท่ี 6 : Incident management and response 

    หมวดท่ี 7 : การสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) และการเตือนภัย 

    หมวดท่ี 8 : การสื่อสารภายใน (หมายถึง การสื่อสารภายในระบบ ICS)  

    หมวดท่ี 9 : Coordination and logistical support of field operations 

    หมวดท่ี 10 : Training, Exercise and Evaluation   

  จังหวัดมีความพรอมในการเผชิญเหตุเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยทุกจังหวัดมี

แผนเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขท่ีเตรียมไว ไดแก แผนปฏิบัติการควบคุมทุกโรค

และภัยสุขภาพ แผน แนวทาง หรือคูมือปฏิบัติการท่ีเตรียมไวลวงหนาสําหรับการตอบโตสถานการณโรคหรือ

ภัยสุขภาพท่ีจําเพาะ แผนระดมสรรพกําลัง แผนปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน และดําเนินการซอมแผนอยาง

นอย 1 ครั้งตอป ดําเนินการซอมแผนเผชิญเหตุโรคไวรัสโคโรนา 2019 และมีการทบทวนสรุปบทเรียนท่ีไดจาก

การซอมแผน 

  โรคและภัยสุขภาพ ภัยท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพประกอบดวย 5 ชนิด คือ ภัยจากโรคติดเชื้อ 

(Biological Event) ภัยจากสารเคมี (Chemical Event) ภัยจากรังสี (Radiological Event) ภัยจากธรรมชาติ 

(Natural/Environment/Disaster Event) และภัยจากอุบัติเหตุ/การบาดเจ็บ และการกอการราย/วินาศกรรม 

(Explosion / Trauma Event) 
 

ตารางท่ี  101 แสดงผลการวิเคราะหเหตุการณอันตรายทางสุขภาพ(All Hazards Plan) จังหวัดสตูล ป 2563 
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  การจัดการภาวะฉุกเฉิน(EOC).   รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement 

 

 พบวาผลการวิเคราะหเหตุการณภัยอันตรายทางสุขภาพ (Hazard Analysis Summary) ท่ีควร

กําหนดเปนแผนปฏิบัติการและมาตรการ สรุปไดดังนี้  

1. อุทกภัย  

2. MERS  

3. อุบัติเหตุทางถนน  

4. อาหารเปนพิษ  

5. กาซไขเนาในลูกเรือประมง  

6. อุบัติเหตุทางน้ํา  

7. ไขเลือดออก  

8. หมอกควันอินโดนีเซีย  

9. ไขหวัดใหญ  

10. ดินโคลนถลม  

11. คอตีบ  

12. ไขซิกา  

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 - ไมมี 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 ผูรับผิดชอบระดับจังหวัดตองตอบประเด็นตัวชี้วัด EOC ในหลายกองของกระทรวงสาธารณสุข. 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 - ไมมี 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 - ไมมี 
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Performance Agreement (PA) 
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  ระบบธรรมาภิบาล รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement 

 

  การบริหารจัดการดานการเงินการคลงัสขุภาพ.  . 

ตัวช้ีวัด:  รอยละของหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไมเกินรอยละ 4 และประสบ 

 ภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 6 ไมเกินรอยละ 6 
 

ประเด็นการตรวจราชการ 

 1.1 การจัดสรรเงินอยางพอเพียง 

 1.2 พัฒนาการบริหารระบบบญัชี 

 1.3 ติดตาม กํากับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน 

สรุปผล วิเคราะหสถานการณ และสภาพปญหาในภาพรวมของจังหวัดสตูล 

ตารางท่ี 102 แสดงสถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูลรายไตรมาส                    

ป 2561-2564 

ลําดับ หนวยบริการ 
ป 2561 ป 2562  ป 2563  ป 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 สตูล 2 2 3 5 2 1 2 2 0 0 4 3 2 0 0 

2 ควนโดน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

3 ควนกาหลง 1 1 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

4 ทาแพ 3 0 5 7 1 0 1 1 0 0 0 1 4 0 0 

5 ละงู 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 

6 ทุงหวา 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

7 มะนัง 3 1 5 7 1 0 1 1 1 0 1 4 7 1 1 

สถานการณทางการเงินการคลังยอนหลงัของหนวยบริการในจังหวัดสตูล พบวา ในปงบประมาณ 2561 หนวย

บริการในจังหวัดสตูลสวนใหญประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 4-7 และมีสถานะทางการเงินดีข้ึนใน

ปงบประมาณ 2562 ถึง ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2563 เนื่องจากจังหวัดสตูลไดรับจัดสรรเงินบริหารจัดการ

ระดับประเทศ/เขต/จังหวัดเพ่ือเสริมสภาพคลองทางการเงินของหนวยบริการ   

 สถานการณทางการเงินการคลังในไตรมาส 4 ปงบประมาณ 2563 พบวา จังหวัดสตูลไมมีหนวย

บริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ซ่ึงคิดเปนรอยละ 0  มีหนวยบริการท่ีประสบปญหาขาดสภาพ

คลองทางการเงินระดับ 4 จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลมะนัง หนวยบริการท่ีประสบปญหาขาดสภาพคลอง

ทางการเงินระดับ 3 จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล หนวยบริการท่ีประสบปญหาขาดสภาพคลองทาง

การเงินระดับ 1 จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลทาแพ และหนวยบริการท่ีมีสถานการณทางการเงินปกติ 

จํานวน 4 แหง คือ โรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุงหวา   
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  ระบบธรรมาภิบาล รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement 

 
ตารางท่ี  103 แสดงสถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูลรายเดือน

ปงบประมาณ 2564 

ลําดับ หนวยบริการ Capacity Group ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 

1 สตูล S 2 0 0 

2 ควนโดน F2 1 0 0 

3 ควนกาหลง F2 1 0 0 

4 ทาแพ F2 4 0 0 

5 ละงู F1 6 0 0 

6 ทุงหวา F2 1 0 0 

7 มะนัง F3 7 1 1 

สถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูล ตั้งแต ตุลาคม-ธันวาคม 2563 พบวาใน

เดือนตุลาคม 2563 จังหวัดสตูลมีหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 4-7 เนื่องจากเปนชวงตน

ปงบประมาณ และยังไมไดรับการจัดสรรเงินสําหรับบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด และสถานการณ

ดีข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2563 เนื่องจากไดรับการจัดสรรเงินสําหรับบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด

เงินสําหรับคาบริการสรางเสริมสุขภาพฯ กรณีสิทธิอ่ืน PP Non UC รอยละ 100 และเงินคาบริการทาง

การแพทยลวงหนางบเหมาจายรายหัว (OP,PP) งวดท่ี 1 รอยละ 50 เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563  

ตารางท่ี 104 แสดงสถานการณการเงินการคลังสุขภาพ ณ ธันวาคม 2563 

Org CR QR Cash NWC NI+Depleciation 
Liquid 

Index 

Status 

Index 

Survive 

Index 

Risk 

Scoring 

เงินบํารุงคงเหลือ 

(หักหนี้แลว) 

สตูล 1.56 1.38 0.83 80,438,987.27 60,909,787.26 0 0 0 0 -23,446,132.61 

ควนโดน 3.03 2.89 2.64 32,045,270.77 6,291,615.39 0 0 0 0 25,858,121.10 

ควนกาหลง 2.26 2.48 2.27 24,791,417.64 7,948,812.93 0 0 0 0 19,468,720.60 

ทาแพ 2.09 1.98 1.68 14,896,105.62 9,584,148.14 0 0 0 0 9,332,019.19 

ละงู 1.62 1.48 1.18 23,166,050.74 15,848,965.12 0 0 0 0 6,619,585.45 

ทุงหวา 3.45 3.26 3.00 27,839,615.82 11,261,353.97 0 0 0 0 22,679,108.34 

มะนัง 1.12 1.02 0.98 2,470,221.88 3,124,636.33 1 0 0 1 -2,108,426.05 

จังหวัดสตลู    205,647,669.74 114,969,319.14     58,402,999.96 
ที่มา : http://hfo64.cfo.in.th ขอมูล ณ 21 มกราคม 2564 

จากผลการดําเนินงานการเงินการคลัง ณ เดือนธันวาคม 2563 พบวา หนวยบริการในจังหวัดสตูลมีสถานการณ

ทางการเงินการคลังสุขภาพดีข้ึนจากเดือนตุลาคม 2563 โดยมีภาวะวิกฤตทางการเงิน ดังนี้ 

  

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                 ระบบธรรมาภิบาล 

Performance Agreement (PA) 
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  ระบบธรรมาภิบาล รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement 

 

 - หนวยบริการท่ีมีภาวะวิกฤตทางการเงินปกติ จํานวน 6 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาล

ควนโดน โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลทาแพ โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุงหวา 

 - หนวยบริการท่ีมีภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 1 จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลมะนัง 
 

 ตารางที่ 105 แสดงประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ (7 Plus Efficiency Score) ณ ธันวาคม 2563 

หนวยบริการ 

Operating Margin Return on Asset A Payment 

Period 

Cash<0.8 

P≤180 and 

Cash>0.8 

P≤90 

A Collection 

Period-UC 

≤60 

A Collection 

Period-

CSMBS ≤60 

A Collection 

Period-SSS 

≤60 

Inventory 

Management 

≤60 

Grade 

 Plus 
≥คา

กลาง 

คากลาง 

Q1/63 

(21มค.63) 

≥คา

กลาง 

คากลาง 

Q1/63   

(21มค.63) 

สตูล 33.63 19.67  9.82 4.34 126.03 58.66 44.06 45.39  52.93 A- 
ควนโดน 22.73 29.39  8.06 10.82 175.44 30.05 65.32 21.83  72.22 C- 

ควนกาหลง 25.44 29.39  
 

10.46 
10.82 127.80 27.89 56.91 33.94  53.78 B- 

ทาแพ 32.39 29.39   13.81  10.82 158.66 40.91 68.29 25.76  28.61 B 
ละงู 28.30 29.67 10.20 9.29  38.61 33.58 55.41 55.06  54.30 A- 

ทุงหวา 34.76 29.39  17.96  10.82 77.18 29.10 61.49 16.61  67.09 B 
มะนัง 26.52 32.67   4.00 8.86  289.94 66.26 47.68 28.38  66.16 C- 

จากผลการดําเนินงานการเงินการคลัง ณ เดือนธันวาคม 2563 พบวา หนวยบริการในจังหวัดสตูลมีผลการ

ประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 7 Plus Efficiency Score ดังนี้ 

 -  หนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 6 ขอ       

(ระดับ A-) จํานวน  2 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู 

 -  หนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 5 ขอ (ระดับ B)

จํานวน  2 แหง คือ โรงพยาบาลทาแพ และโรงพยาบาลทุงหวา 

หนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 4 ขอ (ระดับ B-)    จํานวน  

1 แหง คือ โรงพยาบาลควนกาหลง  

 -  หนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 2 ขอ       

(ระดับ C-)จํานวน  2 แหง คือ โรงพยาบาลควนโดน และโรงพยาบาลมะนัง 
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  ระบบธรรมาภิบาล รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement 
  รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ

 2564                                                    ระบบธรรมาภิบาล 

Perform
ance Agreem

ent (PA) 

ตารางท่ี 106 แสดงโครงสรางจัดสรรจังหวัดสตูลป 2564 

หนวยบริการ 
รายรับ OP  

หลังปรับลด

คาแรง 

รายรับ PP สุทธิ 

หลังปรับลดคาแรง 

ประมาณการ 

รายรับ IP  

หลังปรับลดคาแรง 

สําหรับบริหาร

จัดการระดับเขต/

จังหวัด 

สําหรับคาบริการสราง

เสริมสุขภาพฯ กรณีสิทธิ

อ่ืน (PP non uc) 

รวมรายรับ 2564 

สตูล 34,622,458.54 6,582,080.09 50,831,109.27 23,816,567.00 3,254,259.91  119,106,474.81  

ควนโดน 16,077,780.96 3,017,679.69 6,652,962.97 1,817,676.00 470,106.16  28,090,205.78  

ควนกาหลง 22,562,920.30 4,251,681.85 8,183,466.64 2,369,218.00 540,110.22  38,537,397.01  

ทาแพ 21,687,551.84 4,086,072.53 8,573,662.43 1,657,608.00 307,040.68  36,311,953.48  

ละงู 36,324,216.41 6,885,874.46 16,052,237.30 2,765,844.00 1,154,045.18  63,182,257.35  

ทุงหวา 16,115,068.96 3,035,115.48 7,495,387.71 1,425,934.00 424,388.67  28,495,894.82  

มะนัง 13,083,314.90 2,493,224.73 8,404,271.14 3,953,113.00 143,874.85  28,077,798.62  

รวม 160,473,311.91 30,351,728.83 106,823,097.46 37,860,000.00 6,293,825.67  341,801,963.87  

จังหวัดสตูลไดรับยอดเงินจัดสรรเงินคาบริการทางการแพทยหลังปรับลดคาแรงรวมท้ังสิ้น จํานวน 297,648,138.20 บาท ซ่ึงลดลงจากปงบประมาณ 2563 จํานวน 525,329.51 

บาท คิดเปนรอยละ 0.18 ไดรับจัดสรรเงินสําหรับการบริหารจัดการระดับเขต จํานวน 37,860,000.00 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2563 จํานวน 3,860,000.00 บาท คิด

เปนรอยละ 10.20 ไดรับจัดสรรเงินสําหรับคาบริการสรางเสริมสุขภาพฯ กรณีสิทธิอ่ืน PP Non UC จํานวน  6,293,825.67 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2563 จํานวน 

190,740.71 บาท คิดเปนรอยละ 3.03 สรุปยอดจัดสรรปงบประมาณ 2564 จังหวัดสตูลไดรับจัดสรรรวมท้ังสิ้น 341,801,963.87 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2563 

จํานวน 3,525,411.20 บาท คิดเปนรอยละ 1.03 จากการจัดสรรตามงบดําเนินการข้ันต่ํา ปงบประมาณ 2560 (MOE_UC) ทําใหโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กไดรับยอดจัดสรร

เพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเพียงพอกับคาใชจายในการดําเนินงานของโรงพยาบาล ในขณะท่ีโรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู ซ่ึงเปนโรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 

เตียง ไดรับผลกระทบโดยไดรับยอดจัดสรรเงินจากแนวทางการจัดสรรดังกลาวลดลง ซ่ึงจังหวัดสตูลไดดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยการจัดสรรเงินสําหรับบริหารจัดการ

ระดับเขต/จังหวัดและใหหนวยบริการจัดทําหนังสือแสดงเจตจํานงปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการดานการเงิน (Letter of Intent : LOI) โดยมีหนวยบริการท่ีตองจัดทํา 

LOI จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลมะนัง
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  ระบบธรรมาภิบาล รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement 
  

สุขภาพ
ดีวิถใีหม 

รอบที่ 1  ประจําปงบประมาณ
 2564 

Perform
ance Agreem

ent (PA) 

แผนทางการเงิน (PLANFIN) 

ตารางท่ี 107 แสดงแผนประมาณการรายไดและคาใชจายของหนวยบริการ ปงบประมาณ 2564 

หนวยงาน 

รวมรายได (ไม

รวมงบลงทุนและ

ระบบบันทึก

อัตโนมัติ) 

รวมคาใชจาย (ไมรวม

คาเสื่อมราคาและคาตัด

จําหนายและระบบ 

บันทึกอัตโนมัติ) 

EBITDA  

สรุปแผน

ประมาณ

การ 

วงเงินท่ีลงทุน

ได(รอยละ 

20%ของ 

EBITDA) 

จัดซื้อจัดหาดวย

เงินบํารุงของ 

รพ. ป 2563 

สัดสวนการ

ลงทุนดวย

เงินบํารุงตอ 

EBITDA 

งบลงทุน (เงิน

บํารุง)  

เปรียบเทียบกับ 

EBITDA >20% 

ทุนสํารองสุทธิ 

(Networking 

Capital) ณ 31 

ส.ค 63 

เงินบํารุงคงเหลือ 

(หักหน้ีสินและ

ภาระผูกพัน) ณ 

31 ส.ค 63 

สตูล 696,416,470.00 636,396,920.90 60,019,549.10 เกินดุล 12,003,909.82 12,000,036.00 19.99 3,873.82 22,842,141.27 -55,939,933.39 

ควนโดน 117,086,500.00 109,600,000.00 7,486,500.00 เกินดุล 1,497,300.00 728,400.00 9.73 768,900.00 25,063,024.15 20,434,770.93 

ควนกาหลง 122,493,611.22 116,405,875.00 6,087,736.22 เกินดุล 1,217,547.25 422,231.00 6.94 795,316.25 14,907,649.10 10,364,128.89 

ทาแพ 109,070,080.00 95,869,805.44 13,200,274.56 เกินดุล 2,640,054.92 2,600,000.00 19.70 40,054.92 6,509,513.61 358,836.46 

ละงู 203,442,871.42 191,824,381.76 11,618,489.66 เกินดุล 2,323,697.94 2,100,000.00 18.07 223,697.94 15,189,946.18 1,347,640.33 

ทุงหวา 100,540,669.09 94,481,550.92 6,059,118.18 เกินดุล 1,211,823.64 753,694.99 12.44 458,128.65 17,157,196.88 12,088,886.46 

มะนัง 65,876,163.15 60,471,160.00 5,405,003.15 เกินดุล 1,081,000.63 558,680.00 10.34 522,320.63 354,194.23 -5,987,584.49 

 

หนวยงาน 
รายจายเฉลี่ย

ตอเดือน 

อัคราสวน NWC 

ตอรายจาย:เดือน 

 NWC เหลือหลัง

ลงทุน>20% EBITDA 

อัคราสวน NWC เหลือ

ตอรายจาย:เดือน 
Risk EBITDA 

Risk Investment 

>20% EBITDA 

Risk NWC เหลือ

ตอรายจาย:เดือน 
PlanFin แบบ  การปรับ PlanFin 

สตูล 53,033,076.74 0.43 22,838,267.45 0.43 Normal Normal Risk 2 ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง 

ควนโดน 9,133,333.33 2.74 24,294,124.15 2.66 Normal Normal Normal 1 ไมตองปรับ 

ควนกาหลง 9,700,489.58 1.54 14,112,332.85 1.45 Normal Normal Normal 1 ไมตองปรับ 

ทาแพ 7,989,150.45 0.81 6,469,458.69 0.81 Normal Normal Risk 2 ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง 

ละงู 15,985,365.15 0.95 14,966,248.24 0.94 Normal Normal Risk 2 ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง 

ทุงหวา 7,873,462.58 2.18 16,699,068.23 2.12 Normal Normal Normal 1 ไมตองปรับ 

มะนัง 5,039,263.33 0.07 -168,126.40 -0.03 Normal Normal Risk 2 ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง 
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 จากแผนประมาณการรายไดและคาใชจายของหนวยบริการในจังหวัดสตูล รอบครึ่งปแรก 

ปงบประมาณ 2564 พบวา มีแผนทางการเงิน (PLANFIN) 2 แบบ คือ PLANFIN แบบท่ี 1 ไมตองปรับแผน

ทางการเงิน จํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลควนกาหลงและโรงพยาบาลทุงหวา  

PLANFIN แบบท่ี 2 ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง เนื่องจากมีความเสี่ยงดานเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 4 แหง คือ 

โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลทาแพ โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลมะนัง ซ่ึงตองทบทวนการลงทุนดวยเงิน

บํารุง  

ตารางท่ี 108 แสดงเปรียบเทียบประมาณการรายไดและคาใชจาย ณ ธันวาคม 2563 

หนวยบริการ  

 รายได ธ.ค.63 

( ไมรวมรายไดงบลงทุน, 

ไมรวมรายไดอ่ืน ระบบบัญชีบันทึก

อัตโนมัต ิและไมรวมรายได UC ) 

 รายจาย ธ.ค.63 

 (ไมรวมคาเส่ือมราคาและ 

คาตัดจําหนาย & คาใชจายอ่ืน 

ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)  

 สวนตาง 

รายได-รายจาย 

สตูล 128,723,685.78 152,702,695.82 -23,979,010.04 
ควนโดน 18,106,660.12 25,413,575.68 -7,306,915.56 

ควนกาหลง 19,013,706.58 27,357,093.69 -8,343,387.11 
ทาแพ 16,259,271.69 24,597,200.79 -8,337,929.10 
ละงู 30,626,405.73 49,474,366.07 -18,847,960.34 

ทุงหวา 16,186,804.38 23,158,785.68 -6,971,981.30 
มะนัง 6,377,293.57 13,703,485.80 -7,326,192.23 
รวม 235,293,827.85 316,407,203.53 -81,113,375.68 

 จากผลการดําเนินงานตามแผนประมาณการรายไดและคาใชจายของหนวยบริการในจังหวัดสตูล     

ณ ธันวาคม 2563 พบวา หนวยบริการมีสวนตางรายไดและคาใชจาย รวมท้ังสิ้น 81,113,375.68 บาท 
 

ตารางท่ี 109 ประมาณการรายไดเปรียบเทียบรายไดจริง ณ ธันวาคม 2563 

หนวยบริการ แผนรายไดท้ังป 64 แผนรายได ธ.ค.63 รายได ธ.ค.63 สวนตาง ธ.ค.63 รอยละ 

สตูล 696,416,470.00 126,896,617.50 128,723,685.78 1,827,068.28 1.44 
ควนโดน 117,086,500.00 19,880,625.00 18,106,660.12 -1,773,964.88 -8.92 
ควนกาหลง 122,493,611.22 19,334,525.00 19,013,706.58 -320,818.42 -1.66 
ทาแพ 109,070,080.00 15,907,520.00 16,259,271.69 351,751.69 2.21 
ละงู 203,442,871.42 31,466,000.00 30,626,405.73 -839,594.27 -2.67 
ทุงหวา 100,540,669.09 16,216,159.49 16,186,804.38 -29,355.11 -0.18 
มะนัง 65,876,163.15 5,963,215.00 6,377,293.57 414,078.57 6.94 

รวม 1,414,926,364.88 235,664,661.99 235,293,827.85 -370,834.13 -0.16 

 ผลการดําเนินงานตามแผนประมาณการรายไดของหนวยบริการในจังหวัดสตูล ณ ธันวาคม 2563 

พบวา มีหนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพแผนประมาณการรายได  โดยมีผลตางของแผน 
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Performance Agreement 

 

และผล±ไมเกินรอยละ 5 จํานวน 5 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลทาแพ 

โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุงหวา  ในภาพรวมจังหวัดสตูลมีสวนตางประมาณการรายไดเปรียบเทียบ

รายไดจริง ณ ธันวาคม 2563 รวมท้ังสิ้น 370,834.13 บาท คิดเปนรอยละ 0.16 

ตารางท่ี 110 แสดงประมาณการรายจายเปรียบเทียบรายจายจริง ณ ธันวาคม 2563 

หนวยบริการ แผนรายจายท้ังป 64 แผนรายจาย ธ.ค.63 รายจาย ธ.ค.63 สวนตาง ธ.ค.63 รอยละ 

สตูล 636,294,960.90 159,099,230.23 152,702,695.82 -6,396,534.41 -4.02 
ควนโดน 109,600,000.00 27,400,000.00 25,413,575.68 -1,986,424.32 -7.25 
ควนกาหลง 116,405,875.00 29,101,468.75 27,357,093.69 -1,744,375.06 -5.99 
ทาแพ 95,869,805.44 23,967,451.36 24,597,200.79 629,749.43 2.63 
ละงู 191,824,381.76 47,956,095.44 49,474,366.07 1,518,270.63 3.17 
ทุงหวา 94,481,550.92 23,620,387.73 23,158,785.68 -461,602.05 -1.95 
มะนัง 60,461,160.00 15,117,790.00 13,703,485.80 -1,414,304.20 -9.36 

รวม 1,304,937,734.02 326,262,423.51 316,407,203.53 -9,855,219.97 -3.02 

 ผลการดําเนินงานตามแผนประมาณการรายจายของหนวยบริการในจังหวัดสตูล ณ ธันวาคม 2563 

พบวา มีหนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพแผนประมาณการคาใชจาย  โดยมีผลตางของแผน

และผล±ไมเกินรอยละ 5 จํานวน 4 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลทาแพ โรงพยาบาลละงู และ

โรงพยาบาลทุงหวา  ในภาพรวมจังหวัดสตูลมีสวนตางรายจายเปรียบเทียบรายจายจริง ณ ธันวาคม 2563 รวม

ท้ังสิ้น 9,855,219.97 บาท คิดเปนรอยละ 3.02 

 เม่ือเปรียบเทียบรายไดและคาใชจายจริงกับประมาณการรายไดและคาใชจาย ณ ธันวาคม 2563 

พบวา มีหนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพแผนประมาณการรายไดและคาใชจาย โดยมี

ผลตางของแผนและผล±ไมเกินรอยละ 5 จํานวน 5 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลควนกาหลง 

โรงพยาบาลทาแพ โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุงหวา  

ตารางท่ี 111 รายรับ IP UC ปงบประมาณ 2564 ณ ธันวาคม 2563 

หนวยบริการ 
จํานวนเงินปรับลด
คาแรง IP UC ป 63 

ปรับลดคาแรงรวม  
ณ ธ.ค.63 

รอยละ 
ประมาณการรายรับ 

IP UC  
หลังปรบัลดคาแรง 

รายรับ IP UC 
รวม ณ ธ.ค.63 

รอยละ 

 สตูล 76,190,776.55 12,698,462.76 16.67 50,831,109.27 17,439,350.31 34.31 

 ควนโดน 8,530,714.87 1,448,468.74 16.98 6,652,962.97 24,421.99 0.37 

 ควนกาหลง 8,454,666.59 1,409,111.10 16.67 8,183,466.64 371,623.34 4.22 

 ทาแพ 7,302,827.78 1,217,542.36 16.67 8,573,662.43 553,589.13 6.46 

 ละงู 13,841,425.62 2,344,730.88 16.94 16,052,237.30 2,868,561.26 17.87 

 ทุงหวา 8,386,044.71 1,347,319.44 16.07 7,495,387.71 121,582.37 1.62 

 มะนัง 5,350,279.10 1,337,569.77 25.00 8,404,271.14 1,237,622.69 14.73 

รวม 128,056,735.22 21,803,205.05 17.03 106,823,097.46 22,616,751.09 21.17 
 

 

ที่มา : www.nhso.go.th 
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รายรับเงิน IP UC ของหนวยบริการในจังหวัดสตูล ณ ธันวาคม 2563 (ไดรับโอนเงินเม่ือ 17 ธันวาคม 2563) 

พบวา หนวยบริการสวนใหญมีรายรับเงิน IP UC นอยกวาเกณฑเฉลี่ยรายรับเงิน IP UC ณ ธันวาคม 2563 ท่ี

ตองไดรับรายรับเงิน IP UC รอยละ 25.00 ของประมาณการรายรับเงิน IP UC ปงบประมาณ 2564 โดยรายรับ

เงิน IP UC รวม จํานวน  22,616,751.09 บาท คิดเปนรอยละ 21.17 แตมีหนวยบริการ 1 แหง ไดรับรายรับ

เงิน IP UC มากกวารอยละ 25.00 คือ โรงพยาบาลสตูล (รอยละ 34.31)  

ตารางท่ี 112 แสดงรายงานการสงตอกรณี OP Refer ปงบประมาณ 2563 

หนวย

บริการ 

สงตอ 

ในจังหวัด 

สงตอขามเขต 

(ขามจังหวัดในเขต) 
สงตอนอกเขต แหลงงบประมาณท่ีเบิกจาย 

HC 

คร้ัง บาท คร้ัง บาท คร้ัง บาท <=1,600 >1,600 

สตูล - - 7,338 20,850,328.27 139 198,417.75 5,628,148.26 8,102,054.91 7,318,542.85 

ควนโดน - - 1,652 3,448,752.88 7 4,509.00 1,135,170.00 1,438,787.83 879,304.05 

ควนกาหลง - - 2,225 6,509,989.79 30 91,123.50 1,663,859.53 2,173,691.86 2,763,561.90 

ทาแพ - - 1,807 3,998,906.03 17 12,238.00 1,339,497.57 1,720,010.61 951,635.85 

ละงู - - 5,513 14,898,891.17 63 169,245.75 4,198,702.58 6,431,993.94 4,437,440.40 

ทุงหวา - - 1,713 4,345,549.29 6 31,020.00 1,383,091.67 2,226,196.77 767,280.85 

มะนัง - - 1286 2787662.92 12 36,623.75 1,017,343.57 1,382,790 424,153.10 

รวม - - 21,534 56,840,080.35 274 543,177.75 16,365,813.18 23,475,525.92 17,541,919.00 

รายงานการสงตอ OP Refer ของหนวยบริการในจังหวัดสตูล ปงบประมาณ 2563 พบวามีการสงตอขามเขต 

(ขามจังหวัดในเขต) รวม 21,534 ครั้ง จํานวน  56,840,080.35 บาท การสงตอนอกเขต รวม 274 ครั้ง จํานวน 

543,177.75 บาท  

แผนงาน/ โครงการ หรือมาตรการท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ 2564 

ลําดับ กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมช้ีแจงแนวทางการ

นําขอมูลเงินนอกงบประ 

มาณเขาระบบ GFMIS 

และขอมลูลูกหน้ีเจาหน้ี

ระหวางหนวยงาน  

ผูรับผิดชอบงานการเงิน

และบัญชีหนวยบริการ 

1 ครั้ง : 

เดือน 

(ทุกวันท่ี 10 

ของเดือน)  

ครั้งท่ี 1 วันท่ี   9 ต.ค. 63  กลุมงาน

การเงินและ

บัญชี 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 10 พ.ย. 63 

ครั้งท่ี 3 วันท่ี 10 ธ.ค. 63 

ครั้งท่ี 4 วันท่ี   8 ม.ค. 64 

 ในปงบประมาณ 2564 จังหวัดสตูลไดมีการเฝาระวังสถานการณการเงินการคลังโดยการนําเสนอ

ขอมูลระดับวิกฤตทางการเงิน ตลอดจนการติดตามรายไดและคาใชจายเปรียบกับแผนทางการเงิน PLANFIN  
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เปนรายเดือน ในท่ีประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เปนรายเดือน เพ่ือใหผูบริหารได

ทราบสถานการณการเงินการคลังของหนวยบริการ และสามารถนําขอมูลไปวางแผนในการดําเนินงานของ

หนวยบริการตอไป 

สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) 

 แม ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 จังหวัดสตูลไมมีหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 

7 เนื่องจากไดรับการจัดสรรเงินสําหรับบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด เงินสําหรับคาบริการสราง

เสริมสุขภาพฯ กรณีสิทธิอ่ืน PP Non UC รอยละ 100 และเงินคาบริการทางการแพทยลวงหนางบเหมาจาย

รายหัว (OP,PP) งวดท่ี 1 รอยละ 50 

 ท้ังนี้แมจังหวัดสตูลจะไดรับจัดสรรเงินคาบริการทางการแพทยแบบเหมาจายรายหัวเพ่ิมข้ึนจาก

ปงบประมาณ 2563 แตเปนการไดรับจัดสรรเพ่ิมตามงบดําเนินการข้ันต่ํา ปงบประมาณ 2560 (MOE_UC) ทํา

ใหโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กไดรับยอดจัดสรรเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเพียงพอกับคาใชจายในการดําเนินงานของ

โรงพยาบาล ในขณะท่ีโรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู ซ่ึงเปนโรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลชุมชน

ขนาด 60 เตียง ไดรับผลกระทบโดยไดรับยอดจัดสรรเงินจากแนวทางการจัดสรรดังกลาวลดลง ซ่ึงจังหวัดสตูล

ไดดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยการจัดสรรเงินสําหรับบริหารจัดการระดับเขต/จังหวัด และใหหนวย

บริการจัดทําหนังสือแสดงเจตจํานงปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการดานการเงิน (Letter of Intent : LOI) 

โดยมีหนวยบริการท่ีตองจัดทํา LOI จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลมะนัง ทําใหจังหวัด

สตูลจําเปนตองมีการเฝาระวังสถานการณการเงินการคลังของหนวยบริการอยางใกลชิด 

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ  

   ปญหาอุปสรรค  

  1.  จังหวัดสตูลไดรับเงินเหมาจายรายหัวนอย เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมีประชากรเบาบาง โดย

หนวยบริการ 5 แหง จากท้ังหมด 7 แหง มีประชากรนอยกวา 30,000 คน   

  2. ผังบัญชีและการบันทึกบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงทุกปสงผลใหเกิดปญหาในการดึงขอมูลในการ

วิเคราะหขอมูลทางการเงิน 

    ขอเสนอแนะ 

  1. กระทรวงสาธารณสุขควรขอสนับสนุนคาตอบแทนบุคลากรเพ่ิมเติมจากงบกลาง 

   2. ควรเสริมสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทางการบัญชีมีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน 

เพ่ือเสริมสรางความผูกพันกับองคกร 

   3. ควรจัดสรรงบคาแรงบุคลากรแยกจากงบเหมาจายรายหัว 

    4. ใหมีการจัดทําผังบัญชีและวิธีการบันทึกท่ีชัดเจนเหมือนกันทุกปเพ่ือสามารถดึงขอมูลมา

วิเคราะหเปรียบเทียบได 
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  ระบบธรรมาภิบาล รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement 

 

  การตรวจสอบภายใน  .  

ตัวช้ีวัด: รอยละของสวนราชการและหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน การ 

 ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รอยละ 75 
 

สถานการณ 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

และจัดทําแผนลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามและประเมินผล เพ่ือเปนเครื่องมือในการในการควบคุมภายในและบริหาร

ความเสี่ยงของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เพ่ือใหหนวยบริการในสังกัดปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง         

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานและปลอดภัยจากขอผิดพลาดทางดาน

กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ และเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ            

ในหนวยงาน โดยมีกลุมเปาหมายหนวยรับตรวจในสังกัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
 

ผลการดําเนินงาน 

ตารางท่ี 113 แสดงผลการดําเนินงานการตรวจสอบภายในของจังหวัดสตูล ป 2561-2564 

ท่ี หนวยรับตรวจ 
จํานวน

(แหง) 

เปาหมายการตรวจสอบ 
ตามแผนปงบประมาณ หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2564 

1 โรงพยาบาลท่ัวไป 1 1 1 1 1 ลงพ้ืนท่ี 

2 โรงพยาบาลชุมชน 6 6 6 6 6 ตรวจสอบ 

3 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 7 7 7 7 7 ภายในชวงเดือน 

4 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 54 54 54 54 54 
กุมภาพันธ – 
มีนาคม 2564 

5 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 1    1  

รวม 69 68 68 68 69  

มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ 

 สรางความตระหนักใหบุคลากรในหนวยงานรับตรวจ แกไขขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน      

ทุกประเด็น 
 

ปญหา/อุปสรรค 

 1. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานในสังกัดยังขาดทักษะความรูความเขาในเก่ียวกับกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

 2. ทุกหนวยงานมีการจัดวางระบบการควบคุมายใน แตยังไมครอบคลุมทุกสวนงานยอย 

 3. ขอเสนอแนะบางประเด็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ยังไมไดรับการแกไข    

ทุกประเด็น 

  

รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564                                                                 ระบบธรรมาภิบาล 

Performance Agreement (PA) 
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  ระบบธรรมาภิบาล รอบท่ี 1  ประจําปงบประมาณ 2564 

Performance Agreement 

 

  ดานบุคลากร .  
 

เปาหมาย  : ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)  
 

ตัวช้ีวัด : 1. รอยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการกําลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ (ตําแหนงวางคงเหลือไม 

  เกินรอยละ 4) 

 2.  รอยละของบุคลากรท่ีมีความพรอมรองรับการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนไดรับการพัฒนา (ไมนอยกวา 

  รอยละ 80) 
 

สถานการณ 

 ใชระบบโปรแกรม Hrops ท่ีเปนปจจุบัน มาใชในการบริหารจัดการกําลังคน เพ่ือประโยชน 

 1. วางแผนกําลังคน วางแผนบริหารจัดการตําแหนง 

 2. บริหารอัตรากําลังคนของหนวยงาน 
 

ปญหา/อุปสรรค 

 1.  การพิจารณาอนุมัติการใชตําแหนงวางมีหลายข้ันตอน ทําใหการสรรหาบุคคลเขาสูตําแหนงเกิด

ความลาชา 

 2.  เจาหนาท่ีผูรับบริการดานงานบุคคลขาดความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑท่ีเก่ียวของในการ

บริหารงานบุคคล 
 

มาตรการ/แนวทางดําเนินการ/ขอเสนอแนะ 

 1.  กท.สาธารณสุข ควรลดข้ันตอนและเวลาในการพิจารณาอนุมัติตําแหนง 

 2.  ตําแหนงวางในระบบ Hrops ท่ีจังหวัดไมสามารถใชหรือดําเนินการได ใหควรนํามาคํานวณ

ประเมินตัวชี้วัด 
 

ผลการดําเนินงาน 

 1.  มีการคัดเลือกขาราชการเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและสรรหาบุคคลเปนพนักงานราชการ 

 2.  จํานวนตําแหนงวาง 

  -  ขาราชการ จํานวน 79 อัตรา, พนักงานราชการ จํานวน 0 อัตรา 

  -  รวมท้ังหมด 79 อัตรา 

  -  คิดเปนรอยละ 7.00  

  -  จากจํานวนตําแหนงท้ังหมด 1,128 อัตรา (ขาราชการ 1,106 อัตรา / พนักงานราชการ 22 อัตรา) 

 3.  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีขาราชการเกษียณจํานวนท้ังหมด 13 ราย 

- ไดมีการเตรียมความพรอมของบุคลากรเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ีวาง

และเกษียณอายุราชการ โดยการมอบหมายงาน พัฒนาและสงเขาฝกอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของ 



 

ภาคผนวก 
[ช่ือรองของเอกสาร] 
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งบลงทุน งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2564 

ลําดับ รายการส่ิงกอสราง/รายการครุภัณฑ จํานวน จํานวนเงิน 
สถานท่ี  

ระบุช่ือ 

วิธีจัดซ้ือ 

ข้ันตอนการดําเนินการ 
สาเหต ุ

ความลาชา 
เฉพาะ 

เจาะจง 

คัดเลือก 

1 ครุภัณฑในรถพยาบาลและระบบการแพทย

ทางไกล (Mobile ใน Ambulance 

ประกอบดวย Monitor (EKG, BP,O2), VDO-

HD, Voice, GPS และแวน VDO) โรงพยาบาล

ควนกาหลง ตําบลควนกาหลง อําเภอควน

กาหลง จังหวัดสตูล 1 ชุด 

1 1,000,000.00 รพ.ควนกาหลง   1 อยูในระหวางกําหนด

ราคากลาง 

อ่ืนๆ (ระบุ) อยูใน

ระหวางการกําหนด

สเปก 

2 ครุภัณฑในรถพยาบาลและระบบการแพทย

ทางไกล (Mobile ใน Ambulance 

ประกอบดวย Monitor (EKG, BP,O2), VDO-

HD, Voice, GPS และแวน VDO) โรงพยาบาล

ควนโดน ตําบลควนสตอ อําเภอควนโดน จังหวัด

สตูล 1 ชุด 

1 1,000,000.00 รพ.ควนโดน   1 อยูในระหวางกําหนด

ราคากลาง 

อ่ืนๆ (ระบุ) อยูใน

ระหวางการกําหนด

สเปก 

3 ตูอบเด็กสําหรับลําเลียงทารกแรกคลอด 

โรงพยาบาลทาแพ ตําบลทาแพ อําเภอทาแพ 

จังหวัดสตูล 1 ตู 

1 539,000.00 รพ.ทาแพ   1 อยูในระหวางกําหนด

ราคากลาง 

อ่ืนๆ (ระบุ) อยูใน

ระหวางการกําหนด

สเปก 
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ลําดับ รายการส่ิงกอสราง/รายการครุภัณฑ จํานวน จํานวนเงิน 
สถานท่ี  

ระบุช่ือ 

วิธีจัดซ้ือ 

ข้ันตอนการดําเนินการ 
สาเหต ุ

ความลาชา 
เฉพาะ 

เจาะจง 

คัดเลือก 

4 เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียดวยไอน้ําระบบ

อัตโนมัติขนาดไมนอยกวา 350 ลิตร (Pre-Post 

Vac) โรงพยาบาลทาแพ ตําบลทาแพ อําเภอทา

แพ จังหวัดสตูล 1 เครื่อง 

1 597,800.00 รพ.ทาแพ   1 อยูในระหวางกําหนด

ราคากลาง 

อ่ืนๆ (ระบุ) อยูใน

ระหวางการกําหนด

สเปก 

5 ครุภัณฑในรถพยาบาลและระบบการแพทย

ทางไกล (Mobile ใน Ambulance 

ประกอบดวย Monitor (EKG, BP,O2), VDO-

HD, Voice, GPS และแวน VDO) โรงพยาบาล

ทาแพ ตําบลทาแพ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล 1 

ชุด 

1 1,000,000.00 รพ.ทาแพ   1 อยูในระหวางกําหนด

ราคากลาง 

อ่ืนๆ (ระบุ) อยูใน

ระหวางการกําหนด

สเปก 

6 เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดไบเฟสิคพรอมภาค

วัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลทุงหวา ตําบล

ทุงหวา อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล 1 ชุด 

1 323,400.00 รพ.ทุงหวา   1 อยูในระหวางกําหนด

ราคากลาง 

อ่ืนๆ (ระบุ) อยูใน

ระหวางการกําหนด

สเปก 

7 เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถ่ี

สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลทุงหวา ตําบล

ทุงหวา อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล 1 เครื่อง 

1 911,400.00 รพ.ทุงหวา   1 อยูในระหวางกําหนด

ราคากลาง 

อ่ืนๆ (ระบุ) อยูใน

ระหวางการกําหนด

สเปก 
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ลําดับ รายการส่ิงกอสราง/รายการครุภัณฑ จํานวน จํานวนเงิน 
สถานท่ี  

ระบุช่ือ 

วิธีจัดซ้ือ 

ข้ันตอนการดําเนินการ 
สาเหต ุ

ความลาชา 
เฉพาะ 

เจาะจง 

คัดเลือก 

8 ครุภัณฑในรถพยาบาลและระบบการแพทย

ทางไกล (Mobile ใน Ambulance 

ประกอบดวย Monitor (EKG, BP,O2), VDO-

HD, Voice, GPS และแวน VDO) โรงพยาบาล

ทุงหวา ตําบลทุงหวา อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล 

1 ชุด 

1 1,000,000.00 รพ.ทุงหวา   1 อยูในระหวางกําหนด

ราคากลาง 

อ่ืนๆ (ระบุ) อยูใน

ระหวางการกําหนด

สเปก 

9 ครุภัณฑในรถพยาบาลและระบบการแพทย

ทางไกล (Mobile ใน Ambulance 

ประกอบดวย Monitor (EKG, BP,O2), VDO-

HD, Voice, GPS และแวน VDO) โรงพยาบาล

มะนัง ตําบลปาลมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัด

สตูล 1 ชุด 

1 1,000,000.00 รพ.มะนัง   1 อยูในระหวางกําหนด

ราคากลาง 

อ่ืนๆ (ระบุ) อยูใน

ระหวางการกําหนด

สเปก 

10 ครุภัณฑในรถพยาบาลและระบบการแพทย

ทางไกล (Mobile ใน Ambulance 

ประกอบดวย Monitor (EKG, BP,O2), VDO-

HD, Voice, GPS และแวน VDO) โรงพยาบาล

ละงู ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล 1 ชุด 

1 1,000,000.00 รพ.ละงู   1 อยูในระหวางกําหนด

ราคากลาง 

อ่ืนๆ (ระบุ) อยูใน

ระหวางการกําหนด

สเปก 
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ลําดับ รายการส่ิงกอสราง/รายการครุภัณฑ จํานวน จํานวนเงิน 
สถานท่ี  

ระบุช่ือ 

วิธีจัดซ้ือ 

ข้ันตอนการดําเนินการ 
สาเหต ุ

ความลาชา 
เฉพาะ 

เจาะจง 

คัดเลือก 

11 เตียงเคลื่อนยายผูปวยปรับระดับมือหมุน 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะหลีเปะ 

ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัด

สตูล 1 เตียง 

1 35,300.00 รพ.สต. 

เกาะหลีเปะ 

1   รอเบิกจาย   

12 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบท่ี 2 สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสตูล ตําบลพิมาน อําเภอ

เมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง 

1 350,000.00 สสจ.สตูล 1   รอเบิกจาย   

13 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ

ท่ี 2 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอมะนัง ตําบลนิคมพัฒนา 

อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล 1 เครื่อง 

1 30,000.00 สสอ.มะนัง 1   รอเบิกจาย   

14 อาคารโรงครัว โรงอาหาร เปนอาคาร คสล. 2 

ชั้น  

  9,432,600.00 รพ.ละงู   1 อยูในระหวางกําหนด

ราคากลาง 
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แผนงาน : การแพทยและสาธารณสุข เพ่ือแกปญหาการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข 
โครงการ : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

ลําดับ โครงการ/รายการ จํานวนเงิน 
หนวยงาน 

จัดซ้ือจัดจาง 
ราคา
กลาง 

ผลการ 
จัดซ้ือจาง 

การลงนาม 
ในสัญญา 

หมายเหตุ 

1 ปรับปรุงหอพักผูปวยเพ่ือรองรับผูปวย

ติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรอง

อากาศ (สําหรับหองผูปวยพิเศษชนิด

มีหองน้ํา) จํานวน 2 หอง ๆ ละ 

110,400 บาท 

    220,800  รพ.ละงู 

      

วันท่ี 26 มค.64 จัดทํา

รายละเอียดแบบรูปรายการ 

2 ปรับปรุงหอพักผูปวย เพ่ือรองรบั

ผูปวยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบ

ดูดอากาศและกรองอากาศ 

 1,000,000  รพ.ควนโดน 

      

วันท่ี 26 มค.64 จัดทํา

รายละเอียดแบบรูปรายการ 

3 ปรับปรุงหอพักผูปวยเพ่ือรองรับผูปวย

ติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรอง

อากาศ (สําหรับหองผูปวยพิเศษชนิด

มีหองน้ํา) 

    110,400  รพ.ควนโดน 

      

วันท่ี 26 มค.64 จัดทํา

รายละเอียดแบบรูปรายการ 

4 ปรับปรุงหอพักผูปวย เพ่ือรองรบั

ผูปวยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบ

ดูดอากาศและกรองอากาศ 

 1,000,000  รพ.ทุงหวา 

      

วันท่ี 26 มค.64 จัดทํา

รายละเอียดแบบรูปรายการ 
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ความกาวหนางบลงทุน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง งบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตรสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 

โครงการ : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 

กิจกรรม : เสริมสรางสุขภาพ ควบคุมภัยสุขภาพและรักษาพยาบาลในจังหวัดชายแดนใต 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

ลําดับท่ี โครงการ/รายการ จํานวนเงิน 
 หนวยงาน  

 จัดซ้ือจัดจาง  

การดําเนินการ โดยวิธีคัดเลือก 

หมายเหตุ 
 ราคากลาง  ผลการจัดซ้ือจาง 

การลงนาม  

ในสัญญา 

1 อาคารผูปวยใน 5 ชั้น เปนอาคาร คสล.5 

ชั้น พ้ืนท่ีใชสอยประมาณ 

4,797 ตารางเมตร โรงพยาบาลละงู ตําบล

กําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

1 หลัง แบบเลขท่ี 10944 

98,644,900 รพ.ละงู 108,243,469 95,390,000 95,390,000 งบผูกพัน 

ครั้งท่ี 1 จัดสรร 2563  

4,932,400 

ครั้งท่ี 2 จัดสรร 2564 

 ลงนามในสัญญา 8 กันยายน 2563  สัญญา

เลขท่ี 143/2563 

งาน 14 งวดงาน  ระยะเวลา 650 วัน 

เริ่ม 9 กันยายน 2563 ถึงวันท่ี 20 

มิถุนายน 2565 

     12,574,800 

 ผรจ. หจก.ไอดิส อินเตอร

คอน 

 ข้ันตอนปจจุบัน 

 แกไขฐานรากเปนฐานแผ 

อยูในระหวางแกไขสัญญา 
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แผนปฏิบัติการงานบริการสาธารณสุขสําหรับผูตองขังเรือนจํา 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ข้ึนทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิสถานพยาบาลเรือนจาํ ทุกป  ก.ค. 64 

2 ทีมสหวิชาชีพออกสนับสนุนบริการ  

    - เภสัชกร  

    - IC 

    - กายภาพบําบัด 

ทุกเดือน  

ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

เม่ือมี case 

3 ใหบริการตรวจรักษาโรคท่ัวไป/โรคเรือ้รัง โดยแพทย สัปดาหละ 1 ครั้ง 

4 ใหบริการตรวจรักษาโดยพยาบาล ทุกจันทรท่ี 3 ของเดือน 

5 ใหบริการใหคําปรึกษาและจิตบําบัด เม่ือมี case (รพ.สตูล) 

6 บริการฝากครรภ 5 ครั้งตามเกณฑ / บริการดูแลตรวจหลังคลอด / 

บริการวัคซีนแกเด็กตามโปรแกรมสรางเสริมภูมิคุมกันโรครวมท้ัง

ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก 

เม่ือมี case (รพ.สตูล) 

7 บริการคัดกรอง โรคเอดส ทุกเดือน 

8 บริการคัดกรองวัณโรค  มี.ค. – เม.ย. 64 

9 คัดกรองวัณโรคโดยรถ x-ray เคลื่อนท่ี เดือนละ 1 ครั้ง 

10 บริการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน  มี.ค. 64 

11 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ก.ค. 64 

12 บริการทันตกรรม  ทุกวันศุกรท่ี 4 ของเดือน 

13 ใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญผูตองขังในเรือนจํา (8 กลุมเสี่ยง) พ.ค.-ส.ค. 64 

14 บริการวัคซีนหัดผูตองขังในเรือนจํา  ก.พ. 64 

15 ตรวจคัดกรองประเมินภาวะสุขภาพจิต ปละ 2 ครั้ง 28 ม.ค. / 28 มิ.ย. 64 

16 บริการฟนฟูสมรรถภาพผูตองขัง เม่ือมี case (รพ.สตูล) 

17 ระบบการสงตอเพ่ือการรักษา (ผูปวยท่ัวไป/ฉุกเฉิน) เม่ือมี case (รพ.สตูล) 

18 งานอนามัยสิ่งแวดลอมตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐาน 2 ครั้ง/ป มี.ค.64 / ก.ค. 64 

19 ระบบการลงทะเบยีนผูมีสิทธ ิ เม่ือมีผูตองขังใหม 

20 อบรมอาสาสมัครเรือนจํา (อสรจ.) ก.พ. 64 

21 เรือนจําติดดาว 

    - เรือนจําประเมินตนเอง 

    - ประชุมทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 

    - ประชุมหารือผูบริหารเรือนจํารวมกับ สสจ.สตูล 

21 ต.ค. 63 

3 พ.ย. 63 

13 ม.ค. 64 

 


	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการบริหารจัดการในการนำนโยบายด้านสุขภาพของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมาบูรณาการกับปัญหาสุขภาพของพื้นที่ กำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของจังหวัดสตูล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด และ...
	บทสรุปผู้บริหาร
	เรือนจำจังหวัดสตูล มีผู้ต้องขังจำนวนทั้งหมด 1,408 คน เพศชาย 1,232 คน เพศหญิง 176 คน สิทธิ UC จำนวน 1,389 ราย กองทุนอื่น 18 ราย และสิทธิว่าง 1 ราย มีพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 1 คน พยาบาลเทคนิค 1 คน และแพทย์หมุนเวียน (FM) 2 คน
	- การจัดระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ มีการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานร่วมวางแผนการดำเนินงานราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563      ณ ห้องทับทิม โรงพยาบาลสตูล มีการจัดทำแผนการให้บริการสุขภาพของผู้ต้...
	- ระบบเฝ้าระวังการระบาดในช่วงสถานการณ์โควิด-19  โรงพยาบาลสตูลและเรือนจำจังหวัดสตูล   ได้ร่วมกันวางมาตรการที่สำคัญเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องการแพร่ระบาดในเรือนจำ โดยมีมาตรการที่สำคัญ เช่น ผู้ต้องขังเข้าใหม่/รายใหม่/กลับจากศาล/กลับจากโรงพยาบาล  (ตัดผ...
	( สุขภาพกลุ่มวัย+สุขภาพจิต
	สุขภาพแม่และเด็ก
	มีการกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการตายของมารดา ทั้งในระยะก่อนตั้งครรภ์   ระยะตั้งครรภ์/ฝากครรภ์  ระยะคลอด/ห้องคลอด ระยะหลังคลอด  มีการส่งต่อหญิงหลังคลอดกลับพื้นที่พร้อมข้อมูลตามแบบบันทึก One page และการส่งทาง line group เพื่อการเยี่ยมติ...
	พัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัย

	กลุ่มวัยทำงาน
	ผู้สูงอายุคุณภาพ
	( ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง



	สมุนไพร กัญชา กัญชง
	( การเบิกจ่ายงบประมาณ


	
	ตารางที่  4   จำนวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จำแนกรายอำเภอ  ปี 2563
	ตารางที่  5  จำนวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ปี 2563
	ตารางที่  6  จำนวนบุคลากรสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสตูล ปี 2563

	
	ตารางที่  7    ข้อมูลสถิติชีพ  พ.ศ.2558-2563
	ตารางที่ 10   จำนวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก  พ.ศ.2561 - 2563

	
	ทิศทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) ด้านสาธารณสุข
	กลยุทธ์ (Strategy)

	
	สถานการณ์
	จากสถานการณ์ของโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลสตูลจึงมีการจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด เลือดสมอง จากการดำเนินงาน Stroke fast track ของโรงพยาบาลสตูล ในปี 2559-2563 พบว่าประชาชน มาเข้าทัน Stroke fast track มีแนวโน้มลดลง คิดเป็น ร้อยละ ,20.00,17.2,20.00 และ 2...
	1. ประชาชนไม่ทราบว่าอาการที่เป็นคืออาการนำของโรคหลอดเลือดสมอง จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการเตือนและการจัดการโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง และเบาหวาน คือผู้ป่วยรับรู้อาการโรคหลอดเลือดสมองไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่มาโรงพยาบาลท...
	2. ประชาชนไม่ทราบว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องรักษา ถ้ามาทันเวลา 270 นาทีและได้ยาละลายลิ่มเลือดมีโอกาส หายเป็นปกติหรือความพิการลดลง
	3. จังหวัดสตูล   มีลักษณะภูมิศาสตร์ เป็นเกาะหลายเกาะ การคมนาคมลำบาก ทำให้การเข้าถึงบริการยาละลายลิ่มเลือดได้น้อย
	4. ประชาชนยัง มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรค หลอดเลือดสมอง คือความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความอ้วน โรคหัวใจ บุหรี่ แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ประชาชนไม่เห็นความสำคัญ และไม่ควบคุมปัจจัยดังกล่าว
	ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
	ตารางที่  19 แสดงร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62)        ปี 2562-2563 (เป้าหมาย : < ร้อยละ 25)
	ตารางที่ 21 แสดงร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic : I63)            ปี 2562-2563 (เป้าหมาย : < ร้อยละ 5)
	ข้อมูลจาก HDC
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