
สรปุผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 2 
  ประจ าปีงบประมาณ 2564 เขตสขุภาพท่ี 12 จังหวัดสตลู 

วันท่ี 10-11 มิถนุายน  2564 

Functional based (สุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพจิต)  
กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค 



 

 

1. ผู้สูงอายุคุณภาพ (พลัดตกหกล้ม)  
2. สุขภาพจิต (ฆ่าตัวตาย) 

1. การตายมารดาไทย 
2. เด็กปฐมวัย  
3. กลุ่มวัยท างาน (NCDs      HT/ DM) 

ประเด็นมุง่เน้นตรวจราชการ ประเด็นก ากับติดตาม 

ประเด็นท่ี 4  (Functional based) 

สุขภาพกลุ่มวัย & สุขภาพจิต   



รอบ 2 คัดกรอง ADL ร้อยละ 86 
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ประเด็น : ผู้สูงอายุคุณภาพ 

ร้อยละกลุ่มเสี่ยงภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ จ.สตูล(ต.ค. – 4 มิย.64) 
          สถานการณ์ผู้สูงอายุ 
           จ.สตูล 

ที่มา : HDC 31 พค.64 

เขต 15.9 % 

ประเทศ 20.5 % 

37,941 คน (14.3%) 

ร้อยละ 
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เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง รวม เขต ประเทศ 

10,662 2,889 3,518 2,994 7,813 2,532 1,772 32,177 499,121 7,028,558 

79.5 87.6 86.5 92.9 83.6 92.4 94.3 84.8 78.4 75.9 

รอบ 1 คัดกรอง ADL ร้อยละ 39.8 

ที่มา : HDC 4 มิ.ย 64 

จ านวน 
คัดกรอง 

ร้อยละ 

โอกาสพัฒนา 
- วางระบบดูแลกลุ่มเสี่ยง, ประเมินปัจจัยเส่ียงรายบุคคล, แนะน าปรับเปลี่ยนปจัจัย  
  เสี่ยงและการออกก าลังกาย E75(กรมอนามัย),  ติดตามต่อเนื่อง  
- สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันภาวะหกล้มในผู้สูงอาย ุ



พฤติกรรมสุขภาพ 
ที่พึงประสงค์ เขตสุขภาพที่ 12 
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เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง รวม เขต ประเทศ 

เป้าหมาย ร้อยละ 50 

โอกาสพัฒนา 

กินผัก/ผลไม้  
5 ทัพพี ทุกวัน 

ตรวจ
สุขภาพ 

กิจกรรมทางกาย  
> 150 นาที ต่อ สัปดาห์ 

แปรงฟัน 
ก่อนนอนทุกวัน 

ไม่สูบบุหรี่ 
เลิกแล้ว 

ไม่ดื่มสุรา 

ดื่มน้ าเปล่า 
อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว 

นอนหลับ  
7-8 ชั่วโมง 

82.5% 

90.1 % 

73.03% 

98.4% 

54.8 % 

46.1 % 

50. 5 % 

60.7 % 

แหล่งข้อมูล : H4U 4 มิ.ย.64 

การจัดท าแผนส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล 
(Individual Wellness Plan : IWP) 

- สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักการมีพฤติกรรมพึง
ประสงค์ ผ่านสื่อมวลชนท้องถ่ิน,หอกระจายข่าว   
Group Line 
- ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ประเด็น เพิ่มกิจกรรม 
  ทางกาย, กินผักผลไม้, ด่ืมน้้าและการนอนหลับ 

   ผลงาน 3 ชมรม จ านวน 78 คน (เป้าหมาย 3 ชมรม) 
   - ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บานฉลุง อ าเภอเมืองสตูล  
   - ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง 
   - ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บานทุงดินลุม อ าเภอทุงหวา  
โอกาสพัฒนา 
    - ติดตามผลทางไลน์กลุ่ม , นัดติดตามกลุ่มย่อย 
 



ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล 
ตาม care plan ร้อยละ 85 
  
  

ที่มา : โปรแกรม 3C (7 ม.ิย.64) 
   ข้อมูลสะสม ปี 61-64 
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เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง รวม เขต12 ประเทศ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั 

ที่มา : โปรแกรม 3C (7 มิ.ย.64) 

ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ 
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) 
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ95 
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เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งห้า มะนัง รวม เขต12 ประเทศ 

ช่ืนชม : การขับเคล่ือนต าบล Long Term Care ผ่านเกณฑ์  
            ร้อยละ 97.2     
           ผู้สูงอายุพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 88.7 

  ข้อค้นพบ/โอกาสพัฒนา 
- บางต าบลม ีCM ย้ายงาน  : สสจ. ส ารวจพ้ืนท่ีขาด CM แจ้งศูนย์อนามัยฯ  
  เพื่ออบรมใหม่ปี 64   
 - เน้นย้ า CM, CG, อสบ. ปฏิบัติตามแนวทางดูแลกลุ่มพึ่งพิงของกรมอนามัย 
    



สถานการณ์ : อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จในจังหวัดสตูล รอบ 7 เดือน รวม 17 คน คิดเป็น 6.76ต่อ
ประชากรแสนคน จ าแนกแป็นเขต อ.มะนัง 3 คน(21.31)  อ.ทุ่งหว้า 3 คน (15.85) อ.ท่าแพ 2 คน 
(8.87) อ.ควนกาหลง 2 คน(7.33) อ.ละงู 3 คน(5.20) อ.เมือง 4 คน(4.43) พบว่าผู้ท่ีฆ่าตัวตายส าเร็จ 3 
คน มีประวัติป่วยเป็นโรคทางจิตเวชและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 1 คน โดยผู้ท าร้าย
ตนเองส าเร็จเป็นเพศชาย 13 คน หญิง 4 คน มีอายุระหว่าง 26-59 ปี โดยส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง วิธีการ
ผูกคอตาย 

ตัวชี้วัด : อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 8 ต่อประชากรแสนคน 

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 

- ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน มีสาเหตุจาก
ปัญหาจากสัมพันธภาพ  9 ราย ซึ่งไม่อยู่ในระบบการรักษา 
ส่วนใหญ่ไม่มีสัญญาณเตือน 

 

- ส่งเสริมและค้นหากลุ่มเส่ียงในชุมชน /สังเกตสัญญาณเตือน ส่งเสริมการใช้ mental health check in 
- เน้นการติดตามต่อเน่ืองและให้ความส าคัญในผู้พยายามฆ่าตัวตาย/ผู้ฆ่าตัวตายซ้ า โดยร่วมมือกับ

เครือข่าย รพ.สต./อสม. ติดตามเชิงรุกท่ีบ้าน และการนัดสู่สถานบริการ 
- - ประชาสัมพันธ์การสังเกตสัญญาณเตือนผ่านส่ือหลายๆช่องทาง 
- การติดตามรายงาน การส่งต่อ (รง 506 S, Thai COC, HDC) 

- สถานการณ์โควิด-19 อาจส่งผลให้ประชาชนเส่ียงต่อการ
ท าร้ายตนเอง พบผู้พยายามฆ่าตัวตายจากสถานการณ์ฯ
มีแนวโน้มสูงข้ึน 
 

- ส่งเสริมให้ความรู้แก่กลุ่มวัยท างาน ท้ังในสถานบริการสาธารณสุข เชิงรุกในชุมชน และช่องทางโซเชียล
ต่างๆและติดตามกลุ่มเส่ียงอย่างต่อเน่ือง 
- เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต วัคซีนใจ สร้างสุขวัยท างาน เสริมพลังอึด ฮึด สู้ ชุมชนเข้มแข็ง   

 ข้อชื่นชม 
- มกีารติดตามผู้พยายามฆ่าตวัตายหลังจ าหน่าย 2 สัปดาห์ และติดตามตอ่เนื่อง 
- มกีารคืนข้อให้แก่แกนน าชุมชน เพื่อพัฒนาการดแูลประชาชนในชุมชน 
- มกีารจัดท ามาตรฐานการคัดกรอง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเสี่ยง 



ข้อมูล ณ วันที่  
1 ต.ค. 63 – 10 มิ.ย.64 

ขอ้มูลการตดิตาม 

กลุม่เสีย่ง 

ขอ้มูลการประเมนิสุขภาพจติใน โรงพยาบาล

สนาม/Cohort ward จงัหวดัสตูล 

ข้อเสนอแนะ : ให้เร่งรัดการติดตามกลุ่ม
เสียงอย่างต่อเนื่องและเพิ่มอัตราการเข้าถึง
การคัดกรองของประชากรให้มากขึ้น 

ข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตคนไทย จังหวัดสตูล 

จ านวนผูต้อบแบบประเมนิรายอ าเภอ จ านวนผู้ตอบแบบประเมินจงัหวัดสตลู  
3,404 

ติดตามแล้ว  
83.07 % 



ประเด็นที่มุ่งเน้นลดการตายมารดาจากสาเหตุตกเลือด 

PPH 0 1 0 0 

PIH 1 0 0 0 

Sepsis 1 1 3 0 

Indirect 1 1 0 1 
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  กราฟแสดงสถานการณ์การตายมารดาตายจังหวัดสตลู  ปี61-64.      

 
ร้อยละของการตกเลือดและShock หลังคลอด , ภาวะชัก (Eclampsia) ขณะรอคลอดป ี 61-64 

 ไม่เกิน 5 %  

 
 

มีระบบเฝ้าระวังทบทวนวิเคราะห์ สาเหตุการตายมารดา 
 พัฒนาแนวทางร่วมกับอายุรแพทย์ CPG  PPH  PIH  

Standing Order  ช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน 
 มีมาตรการ Early detection ,Early treatment  
     ส่งต่อแพทย์เชี่ยวชาญ 

 
 
 

 ระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อ 
• ระบบส่งต่อ Fast tract  
• จัด zoning สูติแพทย์ 
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ประเด็นที่มุ่งเน้นลดการตายมารดา 
ร้อยละการคัดกรองภาวะเส่ียงทางอายุรกรรมในหญิงต้ังครรภ์ จังหวัด สตูลปี 2563-2564 

ร้อยละการเว้นช่วงระยะการมีบุตร ในหญิงต้ังครรภ์ จังหวัด สตูลปี 2563-2564 
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 ระบบบริหารจัดการ  High Risk 
 เชิงรุก มี line group  MCH,   ส่งต่อ นสค. ติดตาม / 

ดูแล Case High Risk  
 มีระบบเฝ้าระวัง ก ากับติดตามการเยี่ยม  High Risk ติด

สติกเกอร์สี ในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง ถึงหลังคลอด  
 ใช้ Application Line 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก 
 ใช้โปรแกรม save mom    
 

 วันท่ี 8 มิถุนายน 64  
รพสต.บ้านวังตง 

ติดตามเชิงรุกเยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอด
ท่ีมีภาวะเสี่ยงสูงขณะตั้งครรภ์ ร่วมกับ
นสค. ส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ /
วางแผนครอบครัว 
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ตัวชี้วัด : 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) 
เป้าหมาย : ลดอัตราตายของมารดา ลดการตายจาก PPH = 0  และ ลดการตายจาก PIH ลดลงจากเดิม 25% 
 

1.ไม่มีมารดาตายจากการตกเลือดหลังคลอด=0 
* PPH หลังคลอด=3.1% (21ราย)  
* สาเหตุ - Uteri atony , Tear  vessel , Placenta Accreta    

-บริหารจัดการในการส ารองเกร็ดเลือด/ เลือดให้เพียงพอ พร้อมใช้ 
-ซ้อม สถานการณ์ วิกฤติการตกเลือดหลังคลอด ทุกแห่งอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.ขาดความรอบรู้ด้านการดูแลตัวเองตั้งแต่วัยเจริญพันธุ ์
*หญิงอายุ 10-14 ปี  คลอดมีชีพ 1.15 ต่อพัน  (ไม่เกิน 1.0 ต่อพัน) 
*หญิงวัยรุ่น ตั้งครรภ์ซ้ า ร้อยละ = 15.98  (เป้าหมาย  ร้อยละ 13.5)  
*การเว้นช่วงระยะการมีบุตร ร้อยละ = 40.24 
  (เป้าหมายคุมก าเนิดสมัยใหม่ ร้อยละ 80)  

- พัฒนาระบบการยุติการต้ังครรภ์ท่ีปลอดภัย (R-SA) เชื่อมโยงกับระบบ
ส่งต่อแบบไร้รอยต่อ (Seamless Referral System) 
-เก็บข้อมูลผ่านโปรแกรมเฝ้าระวังการต้ังครรภ์แม่วัยรุ่นและเฝ้าระวัง
แท้งประเทศ บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น LBW Preterm  

ข้อค้นพบ 

จังหวัดสตูลมีการด าเนินการ ลงทะเบียน โครงการก้าวย่างเพื่อสร้างลูก 
 ได้เกินเป้าหมาย (60.08 %       100.62 %) 

โอกาสพัฒนา 

ข้อช่ืนชม 



สถานการณ์ : อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จในจังหวัดสตูล รอบ 7 เดือน รวม 17 คน คิดเป็น 6.76ต่อ
ประชากรแสนคน จ าแนกแป็นเขต อ.มะนัง 3 คน(21.31)  อ.ทุ่งหว้า 3 คน (15.85) อ.ท่าแพ 2 คน 
(8.87) อ.ควนกาหลง 2 คน(7.33) อ.ละงู 3 คน(5.20) อ.เมือง 4 คน(4.43) พบว่าผู้ท่ีฆ่าตัวตายส าเร็จ 3 
คน มีประวัติป่วยเป็นโรคทางจิตเวชและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 1 คน โดยผู้ท าร้าย
ตนเองส าเร็จเป็นเพศชาย 13 คน หญิง 4 คน มีอายุระหว่าง 26-59 ปี โดยส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง วิธีการ
ผูกคอตาย 

ตัวชี้วัด : อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 8 ต่อประชากรแสนคน 

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 

- ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน มีสาเหตุจาก
ปัญหาจากสัมพันธภาพ  9 ราย ซึ่งไม่อยู่ในระบบการรักษา 
ส่วนใหญ่ไม่มีสัญญาณเตือน 

 

- ส่งเสริมและค้นหากลุ่มเส่ียงในชุมชน /สังเกตสัญญาณเตือน ส่งเสริมการใช้ mental health check in 
- เน้นการติดตามต่อเน่ืองและให้ความส าคัญในผู้พยายามฆ่าตัวตาย/ผู้ฆ่าตัวตายซ้ า โดยร่วมมือกับ

เครือข่าย รพ.สต./อสม. ติดตามเชิงรุกท่ีบ้าน และการนัดสู่สถานบริการ 
- - ประชาสัมพันธ์การสังเกตสัญญาณเตือนผ่านส่ือหลายๆช่องทาง 
- การติดตามรายงาน การส่งต่อ (รง 506 S, Thai COC, HDC) 

- สถานการณ์โควิด-19 อาจส่งผลให้ประชาชนเส่ียงต่อการ
ท าร้ายตนเอง พบผู้พยายามฆ่าตัวตายจากสถานการณ์ฯ
มีแนวโน้มสูงข้ึน 
 

- ส่งเสริมให้ความรู้แก่กลุ่มวัยท างาน ท้ังในสถานบริการสาธารณสุข เชิงรุกในชุมชน และช่องทางโซเชียล
ต่างๆและติดตามกลุ่มเส่ียงอย่างต่อเน่ือง 
- เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต วัคซีนใจ สร้างสุขวัยท างาน เสริมพลังอึด ฮึด สู้ ชุมชนเข้มแข็ง   

 ข้อชื่นชม 
- - มีการติดตามผู้พยายามฆ่าตวัตายหลังจ าหน่าย 2 สัปดาห์ และติดตามตอ่เนื่อง 
- - มีการคืนข้อให้แก่แกนน าชุมชน เพื่อพัฒนาการดูแลประชาชนในชุมชน 
- -มีการจัดท ามาตรฐานการคดักรอง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเสี่ยง 



ภาวะโลหิตจาง  ร้อยละ  38.4   
   จ่ายยาน้้าเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 79.3   

ข้อมูลสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย และเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
ด้วยTEDA4I  ปี 2564  จังหวัดสตูล 

 

พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 91.75                            
(เป้าหมาย ร้อยละ 90 )   

 จ้านวน 31 คน  

เด็กอายุ 9,18, 30 ,42 ,60  
เดือน ท่ีมีพัฒนาการล่าช้า 

ได้รับการกระตุ้นด้วยTEDA4 
จ้านวน  25  คน 
ร้อยละ 80.65   

อยู่ระหว่างติดตามมากระตุ้น 

ติดตามไม่ได้ 
จ้านวน 5 คน 
ร้อยละ 16.12 

80.65 
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TEDA4I ASD ADHD

ผลงาน เป้าหมาย 

ข้อค้นพบ โอกาสพัฒนา 

*รพช.บางแห่งขาดบุคลากรเฉพาะ
ทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และ
สถานท่ีฝึกกระตุ้นพัฒนาการ 

ติดตามไม่ได้ 

*สนับสนุนให้มีสถานท่ีและบุคลากร 
ให้บริการและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 

 
*เด็กพัฒนาการล่าช้าจาก DSPM 
ไม่แจ้งรายชื่อเด็กท่ีส่งต่อ ท าให้ 
Register ไม่ทัน 60 วัน 
 

 
*ประสานผู้รับผิดชอบงานข้อมูลเด็ก
พัฒนาการล่าช้า ให้รู้เป้าหมายเด็กท่ี
จะต้องส่งต่อให้ Real Time ในการ
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
 

*ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจ 
กับปัญหาของเด็กท่ีต้อง ช่วยเหลือ
และกระตุ้นด้วยTEDA4I ต่อเน่ือง 

 
*เพ่ิมช่องทางผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชน ผู้ปกครอง  เข้าใจและ
ตระหนักในการช่วยเหลือเรื่อง
พัฒนาการเด็ก โรคทางจิตเวชเด็ก 
 

จ้านวน  1 คน 
ร้อยละ 3.22 

โรงพยาบาลสตูลมีระบบการคัดกรองโรคทางจิตเวชเด็กแลกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
เชิงรุกในพ้ืนท่ีทุรกันดารท่ีเดินทางมารับบริการอย่างล าบาก ข้อช่ืนชม 



ข้อมูลสถานการณ์การเจริญเติบโต 
 ปี 2564  จังหวัดสตูล 

 

 ช่ังนน./วัดส่วนสูง ครอบคลุม ร้อยละ 95.49 
 สูงดีสมส่วน ร้อยละ 53.45 (เป้าหมาย>ร้อยละ 62 )  
 เตี้ย ร้อยละ 16.24 (เป้าหมาย ไม่เกิน ร้อยละ  10 )  
 อ้วน ร้อยละ 10.15 (เป้าหมาย ไม่เกิน ร้อยละ 10 )  
 ผอม ร้อยละ 6.65 (เป้าหมาย ไม่เกิน ร้อยละ 5 )  
                                    

 

การเข้าถึงบริการ 
     -ออทิสติก  ร้อยละ ๑๓.๑๑     (เป้าหมาย เพิ่มร้อยละ 5 )   
     -เด็กสมาธิสั้นร้อยละ ๒๒.๓๓   (เป้าหมาย ร้อยละ 25 )  

 การเจริญเติบโต ทุ่งหว้า  
มะนัง 

ละงู 

     
ควนกาหลง 

ท่าแพ             ควนโดน 

เมืองสตูล 

47.75 

45.15 
46.09 

41.77 

46.29 

46.64 
47.71 

        สูงดีสมส่วน ผ่านเกณฑ์ (เป้าหมายร้อยละ > 62ขึ้นไป) 
        สูงดีสมส่วน ไม่ผ่านเกณฑ์ 



ข้อค้นพบ โอกาสพัฒนา 

• ติดตามการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ การชั่งน้้าหนัก วัดส่วนสูง
ให้ถูกต้อง 

• เพ่ิมความครอบคลุมการการเจาะเลือดเด็ก 6 เดือน – 1 ปี 
• ติดตาม และ การรับประทานไตรเฟอร์ดีนในมารดาท่ีเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่และแนะน าอาหารตามวัย และรับประทานวิตามินเสริมธาตุ
เหล็กอย่างต่อเน่ืองติ   

• ติดตามอาหารใน ศพด.ให้มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ เพ่ือลด
ภาวะ เตี้ย และฟันผุ 

• การให้ความรู้ รร.พ่อแม่ ในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก 

  
 สุขภาพช่องปาก การครอบคลุมการตรวจ 27.50 เป้าหมาย 50   
  เด็ก 18 เดือน  ฟันผุ   ร้อยละ   6.90           
  เด็ก 3 ปี        ฟันผุ   ร้อยละ   53.94 
 

                จังหวัดสตูล จ่ายยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 89.2 ได้สูงสุดของเขต 12 มีการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในเด็ก    

                    โดยจ่าย triferdine หญิงหลังคลอด จึงท าให้ภาวะโลหิตจางของเด็กลดลง จาก ปี 63  25.87 เป็น 21.5  

 การเจริญเติบโตสูงดีสมส่วน/ เตี้ย / อ้วน / ผอม 
     (ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย  )                     

    เด็กปฐมวัยมีภาวะโลหิตจางร้อยละ  
    (เจาะเลือดเด็ก อ.ละงู 200 คน ซีด 25คน คิดเป็น ร้อยละ 12.5 ) 
 ปัญหาเด็กทุพโภชนาการ เด็ก0-2 ปี   มากกว่า   เด็ก 3-5 ปี                         
                              เตี้ย    17.15                    15.18 

ข้อช่ืนชม 



งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

MMR2 ร้อยละ 95 
DTP3 ร้อยละ 90 

ความครอบคลุมวัคซีน DTP3 และ MMR2 ปี 2564 งวด 2 

ร้อยละ 

ที่มา :  HDC 7 มิถุนายน 2564 
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ละงู เมืองสตูล ทุ่งหว้า ท่าแพ ควนโดน ควนกาหลง มะนัง จ.สตูล เขต 12 

MMR2 DTP3

ปี 2563 งวด 2 :   - ความครอบคลุมวัคซีน DTP3 =  94.6%      
                       - ความครอบคลุมวัคซีน MMR2 = 96.4% 

อัตราป่วยกลุ่มอาการไข้ออกผ่ืน/หัด จ.สตูล พ.ศ.2560–2564 
อัตราป่วยต่อแสนประชากร 

พ.ศ. 

(6ราย) 

ปี 2564 อัตราป่วยหัดไม่เกิน 0.01 ต่อแสนประชากร 
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อัตราป่วยกลุ่มอาการไข้ออกผ่ืน อัตราป่วยหัด 

ข้อช่ืนชม 
จ.สตูล รักษาความครอบคลุมวัคซีนพื้นฐานอยู่ใน 
เกณฑ์สูงและไม่มีการระบาดของโรคติดต่อท่ีป้องกัน 
ได้ด้วยวัคซีน 

ที่มา : Measles database online 7/06/64 



C 

จังหวัดสตูล 

56.35 

14.39 13.44 

ร้อยละภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน 

≥ 64 % ≤ 10 % ≤ 5 % ≤ 5 % 

4.91 

ผอม สูงดีสมส่วน อ้วน เตี้ย 

       7.45 
       11.56 
       5.62 

ทุ่งหว้า  
มะนัง 

ละงู 

     
ควนกาหลง 

ท่าแพ             ควนโดน 

เมืองสตูล 

            สูงดีสมส่วน ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ  64 ข้ึนไป) 
           สูงดีสมส่วน ไม่ผ่านเกณฑ์ 

        14.68 
        9.16 
        5.04 

       15.83 
        9.06 
        5.15 

        15.62 
        12.44 
        5.68 

        9.91 
        7.18 
        4.53 

        13.22 
        19.88 
        3.73 

        15.97 
        9.05 
        5.05 

56.0
3 

60.34 
59.39 

53.99 

59.94 

60.01 
58.09 

ที่มา : HDC 6 มิ.ย.64 

โอกาสพัฒนา 
-จัดกิจกรรม  “กระโดดโลดเต้น  เน้นกินนมไข่   
ใส่ใจนอนหลับ” 



เป้าหมาย 465 แห่ง  
ผลงาน 415  แห่ง  

ครอบคลุมร้อยละ  89.2 

สเีขยีว 
ผ่านท ัง้หมด 44 ขอ้ 

รร.สามารถเปิดเรยีนได ้

สี

เหลอืง 

ผ่านขอ้ 1-20 ทุกขอ้  

แต่ไม่ผ่าน ขอ้ 21-44 ขอ้ใดขอ้หน่ึง 

รร.สามารถเปิดเรยีนได ้แตต่อ้งด าเนินการปรบัปรุง

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด 

สแีดง 

ไม่ผ่านขอ้ 1-20 ขอ้ใดขอ้หน่ึง 

รร.ไม่สามารถเปิดเรยีนได ้ตอ้งด าเนินการปรบัปรุง

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด และ/หรอืประเมนิ

ตนเองซ า้ 

ไม่ผ่านมากท่ีสุด 3 ล าดับใน มิติท่ี 1  
1. ข้อ 16  (ร้อยละ 85.1) 
มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และ
ผู้ปกครอง ท้าการประเมินความเส่ียงของตนเอง ผ่าน App 
Thai save Thai ก่อนออกจากบ้านทุกวัน หรือไม่ 
2. ข้อ 19 (ร้อยละ 93.0) 
มีห้องพยาบาลหรือพื้นที่ภายในสถานศึกษาส้าหรับแยกผู้ที่
ต้องสังเกตอาการหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ 
หรือไม่ 
3. ข้อ 10  (ร้อยละ 5.96)  
มีการจัดระบบให้นกัเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และผู้เข้า
มาติดต่อภายในสถานศึกษา ทุกคน ลงทะเบียนไทยชนะ
ตามที่รัฐก้าหนดด้วย app ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึก
การเข้า-ออกอย่างชัดเจน หรือไม่ 

สตูล 

ที่มา : TSC 3 ม.ิย.64 

71.9 74.4 65.6 73.9 73.9 
91.7 

75.2 
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5.4 10.9 

4.2 

6.0 
18.8 20.5 26.6 20.7 15.2 

4.2 
18.8 

ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง สตูล 

ข้อมูลโรงเรียนประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดเรียน 

โอกาสพัฒนา 

- ชี้แจง  ท าความเข้าใจ  การประเมินตนเองผ่าน Platform TSC , TST และ ไทยชนะ 
- บริหารจัดการห้องพยาบาล ให้แยกห้องพยาบาล/จัดหาสถานที่ที่เหมาะสม กรณีสถานที่ไม่เพียงพอ 



การด าเนินงานคลินกิ DPAC 

กลุ่มวัยท างาน กลุ่มวัยท างาน 

1 

ประเด็นติดตาม 

ตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 

2 

ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs 3 



พฤติกรรมการบริโภค,การเคล่ือนไหวออกแรง, 
ภาวะซึมเศร้าของประชากรอายุ 15-59 ปี 

ร้อยละของวัยท างานอายุ 18 - 59 ปี  
มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 

ที่มา : การส ารวจฯด้วย H4U ปี 2563 

ที่มา : ข้อมูล HDC  ประมวลผล 
วันที่ 6 มิ.ย. 64 

กินผกั 5 ทพัพี 
ทุกวนั ร้อยละ  38.50  

ไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืม 
รสหวานเลย 

ร้อยละ  10.80  

ไม่เติมเคร่ืองปรุงรส
เคม็ในอาหารเลย 

ร้อยละ  26.10  

มกีิจกรรมทางกาย 
มากกว่า 150 นาที 

ต่อสัปดาห์ 
ร้อยละ   65.20   

น่ังหรือเอนกาย ตดิต่อกัน 
นานกว่า 2 ช่ัวโมงขึน้ไป 

(ประมาณ 0-2 วันต่อสัปดาห์) 
ร้อยละ   39.10   

รู้สึกหดหู่ เศร้า ท้อแท้ ส้ินหวัง 
ใน 2สัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ   12.00   

เป้าหมาย ปี 2564   ร้อยละ 50 

ทุ่งหว้า 
มะนัง 

ละงู 

     
ควนกาหลง 

ท่าแพ 32.77 % 
      ควนโดน 

เมืองสตูล 
41.17 % 

39.08 % 

37.14 % 

49.78 % 

35.48 % 
35.48 % 



 
 
 

ร้อยละของวัยท างานอายุ 18 - 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ เป้าหมาย : ร้อยละ 50                  
 
                                                                                 
  

เป้าหมายการด าเนินงานวัยท างาน ปี 2564 : จังหวัดสตูล 

อ าเภอ 
ประชากรในเขต

รับผิดชอบ 
อายุ 18-59 ปี 

ชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง ร้อยละความครอบคลุม 
BMIปกต ิ

(>=18.5 ถึง <23) 
ร้อยละ 

เมืองสตูล 52,478 27,230 51.88 11,210 41.17 

ควนโดน 12,470 6,661 53.41 2,183 32.77 

ควนกาหลง 17,252 9,767 56.61 3,817 39.08 

ท่าแพ 13,425 6,785 39.84 2,520 37.14 

ละงู 34,965 19,162 50.54 9,539 49.78 

ทุ่งหว้า 11,898 6,212 52.21 2,204 35.48 

มะนัง 9,273 4,687 50.54 1,770 37.76 

จังหวัดสตูล 151,761 
 

80,504 
53.04  

 
33,243 

41.29  

แหล่งข้อมูล : HDC  ณ วันที่  6 มิ.ย. 2564 



จังหวัดสตูล 
 “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCD” 

คลินิก DPAC  จังหวัด สตูล 

ชุมชนผัง 50   อ าเภอมะนัง 
ข้อค้นพบ โอกาสพัฒนา 

1. ความครอบคลุม การเฝ้าระวัง  และคัดกรอง

ภาวะอ้วน และกระบวนการคืนข้อมูล เพื่อน าไปสู่

การแก้ปัญหาภาวะสุขภาพของประชากร

กลุ่มเป้าหมาย  

  

- พัฒนาคุณภาพการบันทึกข้อมูล การคัดกรอง 

ความครอบคลุมประชากรกลุ่มเปา้หมาย เพื่อได้

ข้อมูลปัญหาที่แท้จริง น ามาใช้ในการวางแผน

แก้ปัญหาตอ่ไป 

- มีการก ากับตดิตาม และคืนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

โดย System manager ระดับจังหวัด และ

อ าเภอ 

2 .ขาดการบูรณาการ การด าเนินงานตดิตาม 

และประเมินผลการด าเนินงานการสร้างสขุภาพ 

และการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมเพื่อการจัดการโรค

เร้ือรัง 

พัฒนากระบวนการติดตาม ประเมินผลการ

ด าเนินงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการ

จัดการโรคเร้ือรังในสถานบริการสาธารณสุขควรมี

การบูรณาการงาน การพัฒนาการจดับริการ

คลินิกที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการคลนิิก NCD 

คุณภาพ หรือ NCD Plusได้แก่ คลินิกไร้พุง 

(DPAC) คลินิกอดบหุร่ี คลินิกฟ้าใส ให้ได้

มาตรฐาน 

โรงพยาบาลสตูล    อ าเภอเมืองสตูล 

โรงพยาบาลทุ่งหว้า    อ าเภอทุ่งหว้า 



ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
จ.สตูล  ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64) 

เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง สตูล เขต 12 ประเทศ 

สงสัยป่วย (ราย) 461 181 48 108 286 124 193 1,401 25,945 217,145 

ติดตาม  
(ราย) 

202 106 45 62 87 48 40 590 9,689 108,484 

แหล่งข้อมูล: HDC ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 
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เป้าหมาย 6 เดือน 

เป้าหมาย 9 เดือน 

เป้าหมาย 12 เดือน 



ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยความดนัโลหิตสูง  
จ.สตูล  ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64) 

แหล่งข้อมูล: HDC ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 
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เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง สตูล เขต 12 ประเทศ 

สงสัยป่วย (ราย) 1,728 770 268 718 1,092 341 363 5,280 82,995 781,535 

ติดตาม  
(ราย) 

1,496 624 236 623 826 179 303 4,287 60,229 532,294 

เป้าหมาย 6 เดือน 

เป้าหมาย 9 เดือน 

เป้าหมาย 12 เดือน 



 อ าเภอท่ียังคัดกรอง/ติดตาม ได้น้อยควรด าเนินการ 
 รพ.สต./PCU ควรก าหนดเป้าหมายการคัดกรองเป็นรายเดือน 
 System Manager ระดับจังหวัดและอ าเภอ ควรติดตามและ

คืนข้อมูลผลการด าเนินงานให้ รพ.สต./PCU ทราบทุกเดือน 

 
 สสอ.ท า MOU ร่วมกับ รพ.สต./PCU ในอ าเภอ 
 SM/CM คืนข้อมูลผลการด าเนินงานให้ รพ.สต./PCU ผ่านการประชุม

ผู้บริหารและผ่าน Line group  

 รพ.สต./PCU ติดตามคุณภาพการคัดกรองและการบันทึกการ 
เก็บข้อมูล  
• วิธีการวัดความดันโลหิต  
• การตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ Data Exchange ในโปรแกรม  

 SM/CM ระดับ สสอ. ดึง Data Exchange recheck ข้อมูลกับ  
     SM ระดับ สสจ. 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบท่ี 1 การด าเนินการ 



 
อ าเภอท่ีติดตามกลุ่มสงสัยป่วย DM ได้น้อย (อ.มะนัง)  
 เจ้าหน้าท่ีบันทึกผลการคัดกรองล่าช้า ส่งผลให้มีระยะเวลาในการ

ติดตามกลุ่มสงสัยป่วยน้อยลง 

 
 

 รพ.สต./PCU ควรเร่งรัดการเจาะเลือด บันทึกข้อมูล และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับทาง สสจ. 

ข้อค้นพบ โอกาสในการพัฒนา 

ข้อชื่นชม 

 อ.ควนโดน/ควนกาหลง/ท่าแพ/ละงู ติดตาม
กลุ่มสงสัยป่วย DM สูงกว่าเป้าหมาย 12 เดือน 

 จังหวัดสตูลและทุกอ าเภอ ติดตามกลุ่มสงสัยป่วย HT 
สูงกว่าเป้าหมาย 12 เดือน 



ชุมชนผ่านเกณฑ์การด าเนนิงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs”  
(เป้าหมาย ปี 64 : อย่างน้อย 1 ชุมชน) 

 
ชุมชน 

ผลการด าเนินงาน 

มีคณะท างาน วิเคราะห์ปัญหา 
ชุมชน 

ท าแผนแก้ปัญหา 
ร่วมกันในเวทีชุมชน 

ด าเนินกิจกรรม 
ตามแผน 

ติดตามและ 
ประเมินผล 

ชุมชนบ้านเขาน้อย 
ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน 

✓ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  

ลงนามโดยก านันต าบลย่านซื่อ 

✓ 
1.การออกก าลังกาย 
2.อาหารหวาน มัน 
3.อาหารเค็ม 

✓ 

จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท า
แผนแก้ไขปัญหา 

1.กิจกรรมออกก าลังกายร่วมกัน  
2.ครัวเรือนมีการปลูกผักกนิเอง 

ประเมินผลเดือน ก.ค. 

ชุมชนบ้านคลองสองปาก 
หมู่ 8 ต.สาคร อ.ท่าแพ 

✓ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
ลงนามโดยผู้ใหญ่บา้น  
หมู่ที่ 8 คลองสองปาก 

✓ 
1.การออกก าลังกาย 
2.อาหารหวาน มัน 
3.อาหารเค็ม 

✓ 
จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผน

แก้ไขปัญหา 

1.มีชมรมแอโรบิคในชุมชน ประเมินผลเดือน ก.ค. 

ชุมชนบ้านบากันเคย  
หมู่ที่ 3 ต.ตันหยงโป  
อ.เมือง  

✓ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  

ลงนามโดย อบต.ตันหยงโป 

✓ 
1.ภาวะอ้วน 
2.ผู้ป่วย DM ควบคุมไมไ่ด ้
3.ผักปลอดสารพิษ 

✓ 
จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผน
แก้ไขปัญหาและบนัทึกข้อมูล 

1.จัดสถานที่แอโรบิกในชุมชน 
2.จัดตั้งชมรมเบาหวานช่วยกัน 
3.จัดสถานที่เพาะปลกูผักปลอด
สารพิษในชุมชน 

ประเมินผลเดือน ก.ค. 

1 2 3 4 5 



ชุมชนผ่านเกณฑ์การด าเนนิงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs”  
(เป้าหมาย ปี 64 : อย่างน้อย 1 ชุมชน) 

 
ชุมชน 

ผลการด าเนินงาน 

มีคณะท างาน วิเคราะห์ปัญหา 
ชุมชน 

ท าแผนแก้ปัญหา 
ร่วมกันในเวทีชุมชน 

ด าเนินกิจกรรม 
ตามแผน 

ติดตามและ 
ประเมินผล 

ชุมชนบ้านทุ่งเกาะปาบ 
ต.เขาขาว อ.ละงู 

✓ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  

ลงนามโดยนายก อบต.เขาขาว 

✓ 
1.ผู้ป่วย DMHT รายใหม่
เพิ่มขึ้น  
2.ขาดความเข้าใจเร่ือง ๓อ. 
อาหาร ออกก าลังกาย 
อารมณ์  

✓ 

จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท า
แผนแก้ไขปัญหา 

1.จัดท ากลุ่มให้ความรู้ในประชาชน
ไม่ป่วยเร่ืองการดูแลป้องกนัการเกิด
โรค DMHT รายใหม่ 
2.สร้างกลุ่ม/แกนน าเพื่อให้เกิดการ
ดูแลต่อเนื่อง 

ประเมินผลเดือน ก.ย. 

ชุมชนบ้านคลองห้วยบ่า 
หมู่ 2 ต.ป่าแก่บ่อหิน  
อ.ทุ่งหว้า 

✓ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
ลงนามโดยผู้ใหญ่บา้น 

✓ 
1.โรคเร้ือรัง 
2.BMI เกินมาตรฐาน 
3.การบริโภคอาหารที่ไม่
เหมาะสม 

✓ 
จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท า
แผนแก้ไขปัญหาและบนัทึก

ข้อมูล 

1.จัดสถานที่แอโรบิกในชุมชน 
2.จัดตั้งชมรมเบาหวานช่วยกัน 
3.ทุกบ้านปลูกผกักนิเอง 

ประเมินผลเดือน ส.ค. 

ชุมชนบ้านมะนัง หมู่ที่5 
ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง 
 

✓ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
ลงนามโดยผู้ใหญ่บา้น 

✓ 
1.อาหารหวาน มัน เค็ม 
2.ปัญหาสุรา บุหร่ี 
3.อุบัติเหตุ 

✓ 

จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท า
แผนแก้ไขปัญหา 

1.รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาและ
ค้นหาผู้สูบบหุร่ีและตอ้งการเข้า
คลินิกเลิกบุหร่ี 
2.ปิ่นโตสุขภาพในวันคลินกิ DMHT 

ประเมินผลเดือน ส.ค. 

1 2 3 4 5 



ชุมชนผ่านเกณฑ์การด าเนนิงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs”  
(เป้าหมาย ปี 64 : อย่างน้อย 1 ชุมชน) 

 
ชุมชน 

ผลการด าเนินงาน 

มีคณะท างาน วิเคราะห์ปัญหา 
ชุมชน 

ท าแผนแก้ปัญหา 
ร่วมกันในเวทีชุมชน 

ด าเนินกิจกรรม 
ตามแผน 

ติดตามและ 
ประเมินผล 

ชุมชนบ้านเขาใคร  
หมู่ที่ 6 ต.ควนกาหลง  
อ.ควนกาหลง 

✓ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
ลงนามโดยผู้ใหญ่บา้น 

✓ 
1. อาหารเค็ม 
2. อาหารหวาน มัน 
3. อ้วน (น้ าหนักเกิน) 

✓ 

จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท า
แผนแก้ไขปัญหา 

1.กิจกรรมลดปริมาณเกลือ/
โซเดียมในร้านอาหาร 
2.จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวใน
ชุมชน 
3.บันทึกข้อมูลสุขภาพของกลุ่ม
เสี่ยงและติดตามผลทุกๆ 3 เดือน 

ประเมินผลเดือน ส.ค. 

1 2 3 4 5 

 จากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้ชุมชนไม่สามารถรวมกลุ่มท า
กิจกรรมได ้

 ปรับเปลี่ยนวิธีการท ากิจกรรม เช่น ออกก าลังกายด้วยตนเอง 
ท่ีบ้าน เพ่ือลดความเสี่ยงจาก COVID-19 

ข้อค้นพบ โอกาสในการพัฒนา 



29 

53.03% 
 



ขอบคุณครับ 


