
 

สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข                                                        สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                
 

คํานํา 
 

   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าที่ด้านการบริหารจัดการ
ในการนํานโยบายด้านสุขภาพของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมาบูรณาการกับปัญหาสุขภาพ
ของพ้ืนที่ กําหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของจังหวัดสตูล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในจังหวัด และถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งทําหน้าที่ใน
การควบคุม กํากับ ให้การดําเนินงานด้านสุขภาพในทุกระดับเป็นไปตามเป้าหมาย 
  

เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายด้านสุขภาพจังหวัดสตูลเล่มนี้ จัดทําข้ึน
เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่สําคัญ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป
ของจังหวัดสตูล ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ ปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ และผลการพัฒนา
ตามแผนงาน/โครงการ ตามกรอบประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 
สาธารณสุขเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนใจทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทําเอกสาร 
ขอน้อมรับไว้ทุกประการ 
 
        

       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
       1 มิถุนายน 2564 
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สารบัญ 
     เรื่อง        หน้า 
บทสรุปผูบ้ริหาร   ก – ฉ     
ข้อมูลทั่วไป    1 

- ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 9 
 - ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ 12 
 - สถานการณ์ทางระบาดวิทยา 18 
ยุทธศาสตร์ สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดสตูล 24 

 - แผนยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ปี 2561-2564 26 

 - ตัวช้ีวัดระดับ คปสอ. (MOU) 29  
Agenda  based 

  โครงการเก่ียวกับพระราชวงศ์ 32 
  -  โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 32 
  -  กัญชาทางการแพทย์ 41 
  การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 54 
  -  คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว 3 คน 57 
  -  หน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU)และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(NPCU) 58 
  - คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.) 58 
  - รพ.สต.ติดดาว 66 
  - อสม.หมอประจําบ้าน 69 

Functional based 
  สุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพจิต 73 
  -  กลุ่มผูสู้งอายุ 73 
  - งานอนามัยแม่และเด็ก 81 
  - มารดาตาย 81 

  -  สุขภาพกลุ่มปฐมวัย 86 
  กลุ่มวัยทํางาน(NCD+HT+DM) 96 
  - การควบคุมโรคเบาหวาน 97 
  - การควบคุมโรคความดันโลหิตสูง 99 
  - ชุมชนวิถีใหม่หา่งไกล NCDs 100 
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สารบัญ(ต่อ) 
 

เรื่อง     หน้า 
Good    Governance 
 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 58 
 - งบดําเนินงาน 58 

 - การตรวจสอบภายใน 103 
 - ด้านบุคลากร 104 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่ เรื่อง หน้า
1 เขตการปกครอง  จังหวัดสตูล ปี 2563 6
2 จํานวนประชากรกลางปี พ.ศ.2563 (ณ 30 มิ.ย.63) 6
3 จํานวนประชากรจําแนกตามกลุ่มอายุ (ณ 30 มิ.ย.63) 7
4 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐจําแนกรายอําเภอปี 2563 9
5 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ปี 2563 10
6 จํานวนบุคลากรสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสตูล ปี 2563 11
7 ข้อมูลสถิติชีพ พ.ศ.2558 - 2563 12
8 สาเหตุการตาย 5 อันดับแรก พ.ศ. 2561 - 2563 13
9 จํานวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก พ.ศ. 2561 – 2563 14
10 จํานวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก  พ.ศ.2561 - 2563      15
11 ข้อมูล CMI ของผู้ป่วยในรวมทุกสิทธิและค่า Sum Adj:RW ของแต่ละระดับ

สถานบริการตาม Service Plan ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
16

12 อัตราครองเตียงผู้ป่วยในรวมทุกสิทธิปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 (ต.ค. – 
ธ.ค. 2563) 

17

13 โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่มีอัตราป่วยสูง 10 ลําดับแรก จังหวัดสตูล     
ปี 2564 

18

14 แสดงจํานวนผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล 
ข้อมูล    ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จําแนกรายอําเภอ จังหวัดสตูล 

23

15 เกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัดระดับ คปสอ.(MOU) จังหวัดสตูลปี 2564 29-30
16 แสดงผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดระดับ คปสอ.(MOU)รอบ 6 เดือน 

จังหวัดสตูล ปี 2564 
31

17 แสดงผลการประเมินระดับของตัวช้ีวัด คปสอ.(MOU)รอบ 6 เดือน ปี 2564 31
18 ผลการจัดอันดับ คปสอ. ในการประเมินตามตัวช้ีวัดระดับ (MOU) รอบ 6 เดือน 

ปี 2564 
31

19 แสดงแผนการดําเนินงาน/ปฏิบัติการงานบริการสาธารณสุขสําหรับผู้ต้องขัง
เรือนจําจังหวัดสตูล 

33

20 แสดงผู้ต้องขังในเรือนจําเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลแม่ข่าย(รพ.สตูล) ปี 2562 
- 2564 

34

21 แสดงจํานวนผู้ต้องขังเข้ารับบริการเรือนพยาบาลในเรือนจํา ปี 2561 - 2564 34



สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข                                                              สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  
 

สารบัญตาราง(ตอ่) 
 

ตารางที ่ เรื่อง หน้า
22 แสดงจํานวนผู้ต้องขังในเรือนจําเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่สําคัญปี 2564 34
23 ผู้ต้องขังในเรือนจําเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีสําคัญ 5 อันดับแรก ปี 2561 – 2564 34
24 แสดงผลการดําเนินงานป้องกัน ควบคุมวัณโรคในเรือนจํา  ปีงบประมาณ 

2563-2564 
36

25 แสดงผลการดําเนินงานคัดกรองค้นหาผู้ติดเช้ือ HIV รายใหม่ในเรือนจําจังหวัด
สตูล ปี 2561-2564 

37

26 แสดงจํานวนผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจําจังหวัดสตูล ปี 2562-2564 37
27 แสดงผลการดําเนินงานผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจําจังหวัดสตูล ปี 2562-2564 37
28 แสดงผลการดําเนินด้านทันตกรรมสําหรับผู้ต้องขังในเรือนจําจังหวัดสตูล  

ปี 2561-2564 
38

29 แสดงผลการดําเนินงานด้านฟ้ืนฟูสมรรถภาพกายภาพ ในเรือนจําจังหวัดสตูล 
ปี 2563-2564 

38

30 แสดงสิทธิการรักษาพยาบาลประเภท UC ของผู้ต้องขังในเรือนจําจังหวัดสตูล 
ปี 2564 

38

31 แสดงประเภทสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังในเรือนจําจังหวัดสตูล       ปี 
2564 

39

32 แสดงผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แยกรายโรงพยาบาล
ของจังหวัดสตูล 

41

33 แสดงแผนการให้บริการคลินิกกัญชาแบบบูรณาการในโรงพยาบาลสตูล  
ปี 2564 

42

34 อัตราผลสําเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาส
ที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 ปี 2560 - 2562 

45

35 แสดงแผนการให้บริการคลินิกกัญชาแบบบูรณาการในโรงพยาบาลสตูล  
ปี 2564 

46

36 แสดงแผนการให้บริการคลินิกกัญชาแบบบูรณาการในโรงพยาบาลสตูล  
ปี 2564 

47-50

37 แสดงจํานวนผู้รับบริการคลินิกกัญชาทางแพทย์ไทยจําแนกรายอาการ 51
38 แสดงแผนการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

จังหวัดสตูลระยะ10 ปี (2559-2569) 
54
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สารบัญตาราง(ตอ่) 
 

ตารางที ่ เรื่อง หน้า
39 แสดงการจัดต้ังและขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย

บริการปฐมภูมิ จังหวัดสตูล 
56

40 การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  
ในปี 2564 

56

41 แสดงรายงานการบันทึกข้อมูล 3 หมอ 3 มอบ แยกรายอําเภอ จังหวัดสตูล 57
42 ร้อยละของอําเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 59
43 แผนการติดตามการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการบูรณาการทรัพยากร 

(คน เงิน ของ ความรู้ ข้อมูล) ของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อน
ประเด็นฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและดูแลกลุ่มเปราะบาง 

62

44 สรุปการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ จังหวัดสตูล 64-65
45 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 

ดาว ร้อยละ 75 
66

46 แสดงผลการประเมินตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  
ปี 2564 

68

47 แสดงร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจํา
บ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70) 

70

48 แสดงจํานวนผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมด แยกรายอําเภอ 
ปีงบประมาณ 2564 

73

49 ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมิน/คัดกรองความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจําวัน   แยกรายอําเภอ ปีงบประมาณ 2564 

74

50 ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุคัดกรองพฤติกรรมพึงประสงค์แยกรายอําเภอ
ปีงบประมาณ 2564 

75

51 แสดงผลการคัดกรอง ประเมินภาวะสมองเสื่อม และภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ 
จังหวัดสตูล 

76

52 แสดงผลการคัดกรองผู้สูงอายุภาวะหกล้ม ที่พบผิดปกติ ปีงบประมาณ 2564 77
53 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ แยก

รายอําเภอ 
78
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สารบัญตาราง(ตอ่) 
 

ตารางที ่ เรื่อง หน้า
54 แสดงร้อยละของตําบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long 

Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ แยกรายอําเภอ 
78

55 แสดงการจัดทําแผนการดูแลรายบุคคล (care plan) ของหน่วยบริการ
สาธารณสุขที่เสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

79

56 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการจัดต้ังคลินิกผู้สูงอายุ แยกรายอําเภอ 80
57 แสดงสาเหตุการตายของมารดาที่ป้องกันได้ 4 ปี ย้อนหลัง 81
58 อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อ แสนการเกิดมีชีพ ปี 2564 83
59 แสดงร้อยละของมารดาได้รับการดูแลครบตามเกณฑ์จังหวัดสตูลแยกราย

อําเภอ 4 ปี ย้อนหลัง 
83

60 จํานวนหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ ที่มีภาวะเสี่ยงขณะต้ังครรภ์ต้ังครรภ์ ไตรมาส 2  
ปี 2564 

84

61 การเว้นช่วงระยะการมีบุตร ไตรมาส 2 ปี 2564 84
62 แสดงร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ทั้งหมดมีพัฒนาการสมวัย 88
63 แสดงร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ตามช่วงอายุได้รับการคัดกรอง

พัฒนาการ 
89

64 แสดงร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ตามช่วงอายุที่ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 

89

65 แสดงร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ตามช่วงอายุที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการติดตาม 

90

66 แสดงร้อยละเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือ
เครื่องมือมาตรฐานอ่ืน   

90

67 แสดงร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดี สมส่วน 91
68 ร้อยละ เด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน ผอม เต้ีย ไตรมาส 2 (ม.ค.- 

มี.ค. 64) 
92

69 แสดงร้อยละเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยานํ้าเสริมธาตุเหล็ก 92
70 แสดงร้อยละเด็กอายุ 6 - 12 เดือนที่ตรวจคัดกรองและพบโลหิตจาง (ต.ค. 63 

– มี.ค. 64) 
93
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สารบัญตาราง(ตอ่) 
 

ตารางที ่ เรื่อง หน้า
71 แสดงร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน≥ร้อยละ 60  

ปี 2564 
96

72 แสดงร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน≥ร้อยละ 60  
ปี 2564 

98

73 แสดงร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ≥ร้อยละ 70 
ปี 2564 

99

74 แสดงร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ≥ร้อยละ 62  
ปี 2564 

100

75 แสดงแหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  
ปี 2564 

102

76 แสดงสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  
ปี 2564 

102

77 แสดงการตรวจสอบภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแผนเงินบํารุงของหน่วย
บริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  4 ปีย้อนหลัง 

103
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สารบัญแผนภูม ิ
 

แผนภูมิที ่ เรื่อง หน้า
1 ปิรามิดประชากร จําแนกตามกลุ่มอายุและเพศจังหวัดสตูล ( ณ 30 มิ.ย. 2563) 8
2 แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดสตูล ปี 2561 - 2564 26
3 กรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จังหวัดสตูลปี 2564 27
4 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ปี 2564 28
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข                                   บทสรุปผู้บริหาร
รอบท่ี 2  ประจาํปีงบประมาณ 2564 

 

บทสรุปผู้บรหิาร 
 

 ผลการดําเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  สรุปได้ดังน้ี 

  Agenda based (นโยบายรฐับาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตรช์าติ) . 
 

          โครงการเก่ียวกับพระราชวงศ์ . 
  โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความดี เพือ่ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 เรือนจําจังหวัดสตูลมีผู้ต้องขังจํานวนทั้งหมด 1,408 คน  เพศชาย 1,267 คน เพศหญิง  137 คน 
พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  1 คน พยาบาลเทคนิค 1 คน มีทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลแม่ข่ายสนับสนุน
บริการ แพทย์หมุนเวียน (FM) 2 คน ทันตแพทย์ 1 คน เภสัชกร 2 คน นักกายภาพบําบัด 1 คน พยาบาล
กลุ่มภารกิจปฐมภูมิ มีการบันทึกข้อมูลบริการในโปรแกรม Hos-xp PCU  การตรวจสอบสิทธิ  ผู้ต้องขัง
ทั้งหมด จํานวน 1,408 ราย สิทธิ UC จํานวน 1,389 ราย กองทุนอ่ืน 18 ราย และสิทธิว่าง 1 ราย ข้อมูล (ณ 
พฤษภาคม 2564)     

 การจัดระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจํา มีการจัดทําแผนการให้บริการสุขภาพของผู้ต้องขัง
ในเรือนจํา โดยให้บริการที่จําเป็นพ้ืนฐานครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน โดยมีทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
สนับสนุนบริการ   
  ระบบเฝ้าระวังการระบาดในช่วงสถานการณ์โควิด-19  โรงพยาบาลสตูลและเรือนจําจังหวัดสตูล       
ได้ร่วมกันวางมาตรการท่ีสําคัญเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องการแพร่ระบาดในเรือนจํา โดยมีมาตรการที่
สําคัญ เช่น ผู้ต้องขังเข้าใหม่/รายใหม่/กลับจากศาล/กลับจากโรงพยาบาล  (ตัดผม อาบนํ้า ล้างมือ และกัก
ตัว 14 วัน) ก่อนเข้าแดน และศาลเบิกความผ่านจอภาพ เป็นต้น จังหวัดสตูลมี อสรจ. ในเรือนจํา 27 คน 
(ชาย 23 คน / หญิง 4 คน) และมีแผนอบรมเพ่ิม  60 คน  วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564  (งบประมาณ
เทศบาลเมืองสตูล) 
 ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
 - ประยุกต์เครือ่งโม่ปูนซักผ้าในเรือนจํา 
 - ได้รับรางวัลระดับเพขร ด้าน ศูนย์บริการชุมชนและภาคีเครือข่าย ศูนย์บริการได้มาตรฐาน  
 - DIC/DIC-Cluster ณ. รร.มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน 
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 กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

 การขยายบริการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการเพิ่มเติม 2 แห่ง คือ โรงพยาบาล
ทุ่งหว้าและโรงพยาบาลควนกาหลง และให้โรงพยาบาลท่ีเหลือเปิดคลินิกให้คําปรึกษาในเร่ืองกัญชาทาง
การแพทย์ โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลจัดอบรมเตรียมความพร้อมในเรื่องการคัดกรอง  CPG การ
รักษา  ADR และการรายงาน  เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา      นวมินทราชินีนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง โรงพยาบาลสตูลขยายบริการเปิดคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย   ทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.30 น. โรงพยาบาลสตูลและละงูเพ่ิมชนิดยาสารสกัด
กัญชาแผนปัจจุบันเพ่ือให้เหมาะสมและครอบคลุมในการรักษาผู้ป่วย ดําเนินการขยายกลุ่มโรคผู้ป่วยที่มารับ
บริการ โดยเพ่ิมเติมกลุ่มผู้ป่วย IMC  cancer และ Palliative care  เพ่ือให้ผู้ป่วยมีการทางเลือกในการรักษา
เพ่ิมขึ้นและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย มีการติดตาม และประเมินผล ความก้าวหน้าในการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน  

  ด้านการปลูกกัญชา/กัญชง ตามนโยบายการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์และพืชเศรษฐกิจ 
ปัจจุบันผู้ที่ได้รับอนุญาตผลิต(ปลูก)และครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา) ในจังหวัดสตูล  
มี 2 กลุ่ม คือ 
      1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเขาแดง อําเภอทุ่งหว้า ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
เศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล ตามหนังสือสําคัญเลขที่ 48/2563 พ้ืนที่ปลูกเป็นของวิสาหกิจชุมชน โฉนด
ที่ดินเลขที่ 2544 ตําบลป่าแก่บ่อหิน อําเภอทุ่งหว้า ปัจจุบันต้นกัญชามีอายุประมาณ 4 เดือน  
      2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านโตน
ปาหนัน ตามหนังสือสําคัญที่ 49/2563 พ้ืนที่ปลูกเป็นของวิสาหกิจชุมชนอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่ง
นุ้ย อําเภอควนกาหลง ปัจจุบันต้นกัญชามีอายุประมาณ 2 เดือนคร่ึง  
  มีผู้ประสงค์ย่ืนขออนุญาตเพ่ิม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ อ.การเกษตร หมู่ที่ 8 ตําบลทุ่งนุ้ย 
อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควน
กาหลง และมีผู้ประสงค์ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตผลิต(ปลูก) กัญชงจํานวน 1 ราย ให้คําปรึกษาการขออนุญาต
ปลูกกัญชง 16 ราย (ทั้งติดต่อด้วยตนเองและโทรศัพท์สอบถาม) 

 
  ระบบสุขภาพปฐมภูมิ . 
จังหวัดสตูล ได้ดําเนินการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว ( Primary Care Cluster : PCC ) ตาม

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2559 โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนการจัดต้ังหน่วยบริการปฐม
ภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ในระยะ 10 ปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ. 2569 มี
เป้าหมายเปิดหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จํานวน 28 ทีม ครอบคลุม 7 อําเภอ 
ในปี พ.ศ. 2568จํานวนทีมสะสม ณ วันที่  1 มกราคม 2564 จํานวน 23 ทีม คิดเป็น 82.14% 
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ประชาชนคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจําตัว 3 คน. 
จังหวัดสตูลได้ดําเนินการ ตามนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจําตัว 3 คน” ให้ประชาชน

ทุกครัวเรือน มีหมอประจําตัว 3 คน จํานวน 76,029 หลังคาเรือน ครอบคลุมร้อยละ 100 มีจํานวนผู้สูงอายุ 
LTC ทั้งหมด 44,184 คน แยกเป็นกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคมจํานวน 41,575 คน ผู้สูงอายุติดบ้านจํานวน 2,094 
คน และเป็นผู้สูงอายุติดเตียง จํานวน  513 คน 

 

การพัฒนา อสม. เป็น อสม.หมอประจําบ้าน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จึงได้เพ่ิมจํานวนผู้เข้าอบรมอสม.หมอประจําบ้าน           เป็น
จํานวน ๓๑๐ คน เพ่ือให้ครอบคลุม อสม.ที่ปฏิบัติงานในทุกพ้ืนที่ และให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายคน
ไทยทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว 3 คน  ทั้งน้ีได้จัดอบรมระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมกราคม 
2564 จํานวน 7 รุ่น ตามหลักสูตร อสม.หมอประจําบ้าน ของกระทรวงสาธารณสุข และกําหนดแผนในการ
ประเมินติดตามคุณภาพชีวิตผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม(ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคไม่ติดต่อ (NCD) ) ที่ได้รับการดูแลจากอสม.หมอประจําบ้าน เป้าหมาย 
จํานวน ๑,๓๗๒ คน และผลการดําเนินงาน พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม. หมอ
ประจําบ้าน             มีคุณภาพชีวิตที่ดี จํานวน 3,203 คน คิดเป็นร้อยละ 233.45 (thaiphc.net ณ 2 
มิ.ย.64) และทั้งน้ี สสจ.สตูลได้มีการติดตามและรายงานผลผ่านกลุ่มไลน์ (อสม.หมอประจําบ้าน) อย่าง
ต่อเน่ือง 

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล รพ.สต.ติดดาว  
 จังหวัดสตูล ได้ดําเนินการพัฒนาและตรวจเย่ียมประเมินพัฒนารพ.สต. เป้าหมายทั้งจังหวัด จํานวน 

55 แห่ง รวมสะสมต้ังแต่ปี 2560-2563  ครบร้อยละ 100 ในปีงบประมาณ 2563 สําหรับในปีงบประมาณ 
2564 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว และศูนย์สุขภาพชุมชนที่หมดอายุ
การรับรองต้องประเมินซ้ํา จาํนวน 19 แห่ง ศสม. 3 แห่ง รวม 22 แห่ง  

แผนการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ในปี งบประมาณ 2564 จังหวัดสตูล ได้ทบทวนการจัดทําแผนการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและ

เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ในระยะ 10 ปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2572  มีเป้าหมายขยายการ
เปิดหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จากจํานวน 28 ทีม เป็น 31 ทั้งน้ีมีแผนการขึ้น
ทะเบียนจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในไตรมาสที่ 3-4 ปี 2564 จํานวน 7 
ทีม คือ อ.ควนโดน 1 ทีม อ.ละงู 3 ทีม และ อ.เมือง 3 ทีม อยู่ระหว่างการดําเนินการขอขึ้นทะเบียนและรอ
แพทย์ จบหลักสตูร 
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อําเภอผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (พชอ.) 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับความสําเร็จของแต่ละอําเภอ พบว่า ทั้ง 7 อําเภอ สามารถ
ดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายได้ตามเป้าหมาย ระดับ 3 ขึ้นไป การดําเนินงานของอําเภอในการจัดประชุม
ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยส่วนใหญ่สามารถดําเนินการได้ตาม Small success ถึงแม้จะมี
อุปสรรคจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  ในการจัดประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แต่ละอําเภอ อย่างไรก็ตาม ทุกอําเภอได้ทําการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือดําเนินกิจกรรมตามแผนฯของพ้ืนที่
กําหนด 
 

  Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ) . 
 

            สุขภาพกลุ่มวัย+สุขภาพจิต . 
ผู้สูงอายุคุณภาพ 

  จังหวัดสตูลมีประชากรทั้งหมด (ที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่) จํานวน 263,922 คน มีผู้สูงอายุจํานวน
ทั้งสิ้น 37,941 คน คิดเป็นร้อยละ 14.37 ของประชากรทั้งหมด เป็นชาย 17,229 คน (ร้อยละ45.39)  หญิง
จํานวน 20,719 คน (ร้อยละ 54.61) จังหวัดสตูลมีทั้งหมด 36 ตําบล 42 อปท. ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
LTC          ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้ังแต่ปี พ.ศ .2561  ผลการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2564    (1ต.ค.63 – 25 พ.ค. 64) คิดเป็นร้อยละ 97.22  
 ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน ( ADL) 
จํานวนทั้งหมด 32,642 คน จากจํานวนผู้สูงอายุทั้งหมด 37,941 คน (คัดกรองร้อยละ 86.03) พบว่าเป็น
กลุ่มที่ 1 (ช่วยเหลือตัวเองได้และ/หรือ ช่วยเหลือผู้อ่ืน ชุมชน และสังคมได้) ร้อยละ 97.55 กลุ่มที่ 2 
(ช่วยเหลือตัวเองและดูแลตนเองได้บ้าง) ร้อยละ 1.88 กลุ่มที่ ๓ (ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) ร้อยละ 0.57   
 ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผ่านระบบโปรแกรม Health 
for You (H4U) หรือสมุดสุขภาพประชาชน ในปี 2564 มีการคัดกรอง 5,732 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.10            
ของผู้สูงอายุ มีพฤติกรรมพึงประสงค์ 1,404 คน คิดเป็นร้อยละ 24.49 

ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองภาวะหกล้ม จํานวนทั้งหมด 32,164 คน จากจํานวนผู้สูงอายุทั้งหมด 
37,941 คน (คัดกรองร้อยละ 82.69)   พบว่า ผิดปกติ ร้อยละ 3.15 มากที่สุด อําเภอมะนัง (ร้อยละ 5.81)  
น้อยที่สุด อําเภอละงู (ร้อยละ 0.59)     

ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ครบทั้ง 8 ข้อ ร้อยละ 24.49 ซึ่งยังตํ่ากว่าใน
ระดับเขต (ร้อยละ 31) และตํ่ากว่าระดับประเทศ (ร้อยละ29.8)  ผู้ที่มีภาวะพึงพิง (ติดบ้าน ติดเตียง) ที่ผ่าน
การยืนยัน  จาก อปท. และได้รับงบประมาณในการดูแลเหมาจ่ายรายหัวจาก สปสช. จํานวน185 คน  ได้รับ
การจัดทําแผนการดูแลรายบุคคลจากหน่วยบริการสาธารณสุข จํานวน 176 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 95.14 
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สุขภาพแม่และเด็ก 
 สถานการณ์ การตายของมารดาจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2561-2563 คือ 81.19, 81.39 

และ 118.11 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ตามลําดับ โดยในปี 2564 (ต.ค. 2563 ถึง พ.ค. 2564) มีมารดา ตาย 1 
ราย (เดือน มีนาคม 2564) คิดเป็นอัตราการตายของมารดา เท่ากับ 55.34  เบ้ืองต้นในการประชุม
คณะกรรมการ MCH Board  โดยวิเคราะห์ Three Delays Model พบว่ามารดารายน้ี ที่ตายสาเหตุจาก
ความล่าช้าในการได้รับบริการที่ถูกต้อง/มีคุณภาพ  รวมมีจํานวนมารดาตาย 10 ราย สาเหตุการตายมาจาก
สาเหตุทางสูติกรรม จํานวน 3 ราย และสาเหตุทางอ้อม จํานวน 7 ราย โดยครึ่งหน่ึงเป็นสาเหตุการตายที่
ป้องกันได้ จากการประชุมวิเคราะห์การตายของมารดา  

 มีการถ่ายทอดและขับเคลื่อนนโยบาย มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต หญิงต้ังครรภ์ได้รับการคัด
กรองภาวะเสี่ยง 5 โรคหลัก ได้รับการดูแล ติดตามและส่งต่อตามมาตรฐาน มีการจัดทํา CPG  Standing 
Order ในการดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง ได้แก่  PPH  PIH  โรคหัวใจ Prolong 2nd Stage  Safe Abortion 
มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานในการช่วยเหลือหญิงต้ังครรภ์ที่มีความเสี่ยงและหญิงต้ังครรภ์ภาวะ
ฉุกเฉิน ดูแลต่อเน่ืองต้ังแต่ต้ังครรภ์ระยะคลอด พัฒนางานในส่วนของ Early detect , Early treatment 
กรณีที่หญิงคลอดเกิดภาวะ PPH , PIH และระยะหลังคลอดรวมถึงได้รับการประเมินภาวะเสี่ยงและได้รับ
การดูแลตาม หญิงต้ังครรภ์เสี่ยง    ในโปรแกรม SAVE MOM ระยะคลอด/ห้องคลอด  เพ่ือลดอุบัติการณ์
เกิด PPH,PIH การใช้ถุงตวงเลือดทุกราย  มี Standing order หลังคลอด  มีการส่งต่อหญิงหลังคลอดกลับ 
ตามแบบบันทึก One page และการส่งทาง line group เพ่ือการเย่ียมติดตามดูแลหลังคลอดตามเกณฑ์ การ
ส่งต่อข้อมูลให้อาสาสมัครสาธารณสุขได้ทราบเพื่อติดตามเย่ียมพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการแนะนําการ
ปฏิบัติตัว การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การวางแผนครอบครัว  

พัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัย 
ในปีงบประมาณพ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 จังหวัดสตูล เด็กอายุ 0 - 5 ปี 

จํานวน 8,727 คน มีพัฒนาการสมวัย จํานวน 7,460 คน คิดเป็นร้อยละ 85.48 จังหวัดสตูลได้คัดกรอง
พัฒนาการ          เด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM ในเด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน เด็กทั้งหมดจํานวน 
8,727 คน ได้รับการ        คัดกรองทั้งหมด จํานวน 7,784 คน  คิดเป็นร้อยละ 89.19 ไม่ผ่านเกณฑ์กรม
อนามยั เด็กที่ได้รับการคัดกรอง        พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าจํานวน 1,742 คน คิดเป็นร้อยละ 22.38 ผ่าน
เกณฑ์กรมอนามัย เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าที่ต้องได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน จาํนวน 
1,742  คน  ติดตามได้ จํานวน 1,292 คน     คิดเป็นร้อยละ 74.17 ไมผ่่านเกณฑ์กรมอนามัย เมื่อวิเคราะห์
เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้ารายบุคคลพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการเลี้ยงดู พบสงสัยล่าช้าด้านการใช้กล้ามเนื้อมัด
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เล็กและสติปัญญามากที่สุด เด็กที่พัฒนาการล่าช้าได้รับ        การ    ส่งต่อและกระตุ้นด้วย TEDA4I หรือ
เครื่องมือมาตรฐาน จํานวน 31 ราย ได้รับการกระตุ้น 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.97  

จังหวัดสตูล มีจํานวนเด็กทั้งหมด จํานวน 20,446 คน ได้รับการช่ังนํ้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง 
จํานวน 19,376 คน คิดเป็นร้อยละ 80.79 พบ สูงดี สมส่วน จํานวน 10,519 คน คดิเป็นร้อยละ 51.48 ไม่
ผ่านเกณฑ์ (ผา่นเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 62) ส่วนเด็กเต้ีย มีจํานวน 3,257 คน ในภาพรวมจังหวัด คิดเป็น
ร้อยละ 16.75 ไม่ผ่านเกณฑ์ เด็กผอม มีจํานวน 1,156 คน คิดเป็นร้อยละ 5.95 ไม่ผ่านเกณฑ์  เด็กที่เริ่มอ้วน
และอ้วน         มจีํานวน 1,904 คน คิดเป็นร้อยละ 9.79 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10) วิเคราะห์ภาวะทุพ
โภชนาการ พัฒนาการรายบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่จะอยู่ในครอบครัวที่มฐีานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดี พ่อ แม่
ต้องทํางานไม่มีเวลาดูแล บางส่วนเป็นเด็กที่เกิดจากแม่ติดยาเสพติดระหว่างต้ังครรภ์ ประกอบกับหลังคลอด
ให้ตายายเลี้ยงดู  

กลุ่มวัยทํางาน 
 จํานวนและอัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อประชากร จังหวัดสตูล ปี 2563 จํานวน 1232 

รายคิดเป็น 380.64 ต่อแสนประชากร ปี 2564 (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2564) จํานวน 944 รายคิดเป็น 
291.27 ต่อแสนประชากร จํานวนและอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน จังหวัดสตูล ปี 
2564 จํานวน 171 รายคิดเป็นร้อยละ 1.30 จํานวนและร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
จังหวัดสตูล         ปี 2564 จํานวน 731 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.66 

 จํานวนและอัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร จังหวัดสตูล ปี 2563 จํานวน      
3146 ราย คิดเป็น 972.24 ต่อแสนประชากร ปี 2564 (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2564) จํานวน 2545 ราย      
คิดเป็น 785.26 ต่อแสนประชากร จํานวนและอัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิต
สูง จังหวัดสตูล ปี 2564 จํานวน 49 รายคิดเป็นร้อยละ 3.79 จํานวนและร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัย
ป่วย   โรคความดันโลหิตสูง จังหวัดสตูล ปี 2564 จํานวน 4650 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.50 
 

           Good Governance  . 
 การบริหารงบประมาณ 

ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้มีการจัดสรรให้กลุ่ม
งานต่างๆ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  และหน่วยงานย่อยในสังกัด  โดยการจัดสรรให้หน่วยงาน
ย่อยในสังกัดได้มีการจัดทํา MOU  เพ่ือประเมินผลการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส 

 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดําเนินงานที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณพ.ศ.2564 ณ วันที่ 25  
พฤษภาคม  2564  มีการเบิกจ่ายรวมก่อหน้ีผูกพันทั้งสิ้น  24,405,917.10 บาท คิดเป็นร้อยละ  67.73 ซึ่ง
ตํ่ากว่าเป้าหมายผลการดําเนินงาน ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยที่กําหนดไว้มี  

จ
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เป้าหมาย  ในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 80 (ภายใน 30 มิถุนายน 2564) เน่ืองด้วยขณะนี้มีการชะลอการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน พ.ต.ส. ต้ังแต่เดือน เมษายน 2564 เน่ืองจากกระทรวงได้แจ้งแนวทางการพิจารณาจ่ายเงิน 
พ.ต.ส. แนวทางใหม่ ซึ่งให้ยกเลิกแนวทางเดิมที่ได้ปฏิบัติอยู่  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการ 
 การตรวจสอบภายใน 
  โรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล มีการจัดทําแผน    
เงินบํารุงประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เฉพาะแผนงานโครงการและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งไม่ครอบคลุม
ครบถ้วน โรงพยาบาลท่ัวไป และ โรงพยาบาลชุมชน มีการนํา Plan fin มาใช้ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
ภายในการกํากับติดตามโดยผู้บริหารการเงินการคลัง ( CFO ) โดยการนําข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงและผลการ
ดําเนินงานปีที่ผ่านมา นํามาพิจารณาประกอบในการจัดทําแผน   

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โดยงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ไม่ได้ตรวจสอบ
แผนเงินบํารุงของหน่วยงาน เน่ืองจากไม่ได้เสนอแผนเงินบํารุงเพ่ือขออนุมัติต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด            
การดําเนินการของ โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน นําแผนการใช้จ่าย แผน Plan fin มาใช้ในการ
ดําเนินงานของโรงพยาบาล โดยไม่ได้เปรียบเทียบกับแผนเงินบํารุง  
 โรงพยาบาลสตูล ( รพท.) จัดทําแผนเงินบํารุงเฉพาะแผนงานโครงกร และแผนการจัดซื้อ เสนอ
ผู้อํานวยการเพ่ืออนุมัติแผนเงินบํารุง  

โรงพยาบาลชุมชน จัดทําแผนเงินบํารุงเฉพาะ แผนงานโครงการและแผนการจัดซื้อ แต่ไม่ได้เสนอ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เพ่ืออนุมัติแผนเงินบํารุง 
 การเงนิการคลังสุขภาพ 
ระดับวิกฤตทางการเงิน  

หน ่วยบร ิการ 
2561 2562 2563 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 เม.ย.

รพ.สตูล 2 2 3 5 2 1 2 2 0 0 4 4 0 0 1 

รพ.ควนโดน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รพ.ควนกาหลง 1 1 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

รพ.ท ่าแพ 3 0 5 7 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

รพ.ละงู 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

รพ.ท ฎ่งหว ้า 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รพ.มะน ัง 3 1 5 7 1 0 1 3 1 0 1 6 1 1 1 

รวมวก  ิ ฤตระดับ 7 
(แห ่ง): 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ฉ
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                                             ข้อมูลทั่วไป                                        . 
 

  ประวัติจังหวัดสตูล  . 
 

 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูล ในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏ
หลักฐานกล่าวไว้ ณ ที่ใด สันนิษฐานว่าในสมัยน้ัน ไม่มีเมืองสตูล คงมีแต่หมู่บ้านเล็ก ๆ กระจัดกระจายอยู่ตาม    
ที่ราบชายฝั่งทะเล  

 ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์“สตูล”เป็นเพียงตําบลหน่ึงอยู่ในเขตเมืองไทรบุรี ฉะน้ันประวัติความเป็นมา
ของจังหวัดสตูลจึงเก่ียวข้องกับเรื่องราวของเมืองไทรบุรี ดังปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 
รัชกาลที่ 2 ว่า "ตามเน้ือความท่ีปรากฏดังกล่าวมาแล้ว ทําให้เห็นว่าในเวลานั้นพวกเมืองไทรเห็นจะแตกแยกกัน
เป็นสองพวก คือ พวกเจ้าพระยาไทรปะแงรันพวกหน่ึงและพวกพระยาอภัยนุราชคงจะนบน้อมฝากตัวกับเมือง
นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเมื่อพระยาอภัยนุราชได้มาเป็นผู้ว่าราชการเมืองสตูล ซึ่งเขตแดนติดต่อกับเมือง
นครศรีธรรมราช พวกเมืองสตูลคงจะมาฟังบังคับบัญชาสนิทสนมข้างเมืองนครศรีธรรมราชมากกว่าเมืองไทร     
แต่พระยาอภัยนุราชว่าราชการเมืองสตูลได้เพียง 2 ปีก็ถึงแก่อนิจกรรม ผู้ใดจะได้ว่าราชการเมืองสตูล ต่อมาในชั้น
น้ันหาพบจดหมายเหตุไม่ แต่พิเคราะห์ความตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง เข้าใจว่าเช้ือพระวงศ์ของพระอภัยนุ
ราช (ปัศนู) คงจะได้ว่าราชการเมืองสตูลและฟังบังคับบัญชาสนิทสนมกับเมืองนครศรีธรรมราชอย่างครั้งพระยา
อภัยนุราชหรือย่ิงกว่าน้ัน "  

 เรื่องเก่ียวกับเมืองสตูล ยังปรากฏในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลา แต่ข้อความท่ีปรากฏบางตอน
เก่ียวกับช่ือผู้ว่าราชการเมืองสตูล ไม่ตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ประวัติเก่ียวกับ   
เมืองสตูลในการจัดรูปแบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลว่า ในปี พ.ศ. 2440 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้รักษาเมืองไทรบุรี เมืองปลิส และเมืองสตูลเป็นมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า "มณฑลไทรบุรี"      
โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาไทรบุรีรามภักดี เจ้าพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิต) เป็นข้าราชการเทศาภิบาลมณฑล   
ไทรบุรี เมืองสตูลได้แยกจากเมืองไทรบุรีอย่างเด็ดขาดตามหนังสือสัญญาไทยกับอังกฤษ เรื่องปักปันเขตแดน
ระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมาลายู ซึ่งลงนามกันที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ร.ศ.127 (พ.ศ. 2452)   จาก
หนังสือสัญญาน้ียังผลให้ไทรบุรีและปลิสตกเป็นของอังกฤษ ส่วนสตูลคงเป็นของไทยสบืมาจนถึงปัจจุบัน    เมื่อปัก
ปันเขตแดนเสร็จแล้ว ได้มีพระราชโองการโปรดให้เมืองสตูลเป็นเมืองจัตวารวมอยู่ในมณฑลภูเก็ต      เมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม ร.ศ.128 (พ.ศ. 2453) ใน ปีพุทธศักราช 2475 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย เมืองสตูลก็มีฐานะยกเป็นจังหวัดหน่ึงอยู่ในราชอาณาจักรไทยสืบต่อมาจนถึงกระทั่ง    ทุกวันน้ี 
 คําว่า "สตูล"  มาจากคําภาษามาลายูว่า "สโตย" แปลว่ากระท้อน อันเป็นผลไม้ชนิดหน่ึงที่ขึ้นอยู่    
ชุกชุมในท้องที่เมืองน้ีซึ่งต่อมาได้รับการต้ังสมญานามเป็นภาษามาลายูว่า "นครสโตยมําบังสการา (Negeri 
Setoi Mumbang Segara) " หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า สตูล เมืองแห่งพระสมุทรเทวา  
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  คําขวัญจังหวัด    : “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธ์ิ”  
 
 

  ตราประจําจังหวัด  
 รูปพระสมุทรเทวาสถิตอยู่บนแท่นหินกลางทะเล
เบ้ืองหลังมีรัศมีพระอาทิตย์อัสดง พระสมุทรเทวา คือ เทวดา 
ผู้ปกป้องรักษามหาสมุทร  บัลลังค์หิน คือ วิมานทองเทวดา
พระอาทิตย์อัสดง คือ ฝั่งทะเลตะวันตก หรือมหาสมุทรอินเดีย 

 
 

  ต้นไม้ประจําจังหวัด  

หมากพลูต๊ักแตน 

 
 

 ดอกไม้ประจําจังหวัด  

ดอกกาหลง 
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  ท่ีตั้งและอาณาเขต   . 
 

 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยทางชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นชายฝั่งทะเล
ทางด้านตะวันตก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยเส้นทางรถยนต์ 973 กิโลเมตร  มีเน้ือที่ประมาณ 
2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 1,754,701 ไร่ พ้ืนที่ส่วนที่เป็นเกาะประมาณ 105 เกาะ มีชายฝั่งทะเล
ยาว 144.80 กิโลเมตร  
 

 ทิศเหนือ ติดอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  และ อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง และ 
  อําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 
 ทิศใต้ ติดรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย   
 ทิศตะวันออก ติดอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย   
 ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
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  สภาพทางเศรษฐกิจ  .  
 

 รายได้ประชากรโดยทั่วไปของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรและการค้า อาชีพหลัก 
คือ การทําสวนยางพารา  ปาล์มนํ้ามัน การทํานา และการทําสวนผลไม้ ฯลฯ จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2561 ประชากรมีรายได้เฉลี่ย  ต่อ
คน/ปี เท่ากับ 124,400 บาท เป็นลําดับที่ 47 ของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน  
 

 โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม  โดยมีสัดส่วนร้อยละ 26.5  สาขาการ
ผลิตที่มีความสําคัญรองลงมาได้แก่ การประมงร้อยละ 16.0 การขนส่งร้อยละ 12.5  การขายส่ง ขายปลีกร้อย
ละ 11.5   และอื่น ๆร้อยละ 33.5   ตามลําดับ 
  

 

  ลักษณะภมิูประเทศ . 
 

 จังหวัดสตูล มีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ค่อยลาดเอียงลง สู่ทะเล
ทางตะวันตกของจังหวัด เป็นแหล่งชุมชนโบราณ ปรากฏหลักฐานชัดเจนทั้งหลักฐานด้านโบราณคดี และ
หลักฐานที่แสดงถึงการสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมมาแต่ยุคก่อน การค้นพบหลักฐานทางด้าน
ธรณีวิทยาในจังหวัดสตูล อาทิ เช่น  ช้ันหินในมหายุคพาลีโอโซอิก (Paieozoic Era)   ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุด         
ในประเทศไทยต้ังแต่ยุคแคมเบรียน (Cambrain Period) น่ันคือ “กลุ่มหินตะรุเตา ( Tarutao Group)”  เป็น
ต้นมา รวมถึงการค้นพบซากดึกดาบรรพ์โบราณ (Fossil) ต่างๆ อาทิ เช่นซากดึกดําบรรพ์ของแมงดาทะเล
โบราณ (Trilobite) และหอยโบราณ หินสาหร่ายทะเลสีแดง (Stromatolite) ซากปลาหมึกทะเลโบราณ    
ซากแกรปโตไลต์ ซากเทนทาคิวไลต์ ซากไครนอยด์หรือพลับพลึงทะเล และซากปะการังโบราณเหล่าน้ีนับเป็น
หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สามารถบ่งช้ีได้ว่า จังหวัดสตูลน้ีมีวิวัฒนาการมาต้ังแต่อดีตหรือ   กว่า 500 ล้านปีก่อน 
นอกจากน้ีการค้นพบซากดึกดําบรรพ์ ขากรรไกรและแผ่นฟันกรามล่างของช้างโบราณสกุลสเตโกดอน แผ่นฟัน
กรามของช้างโบราณเอลิฟาส กรามแรดโบราณ เขากวาง บริเวณถ้ําเลสเตโกดอน (หรือถ้ําวังกล้วย)   บ่งบอก
อายุประมาณ 0.01-1.8 ล้านปีก่อน เป็นต้น การค้นพบหลักฐานสําคัญเหล่าน้ี ถือได้ว่า จังหวัดสตูลเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความสําคัญและมีความโดดเด่นทั้งทางด้านธรณีวิทยา ด้านซากดึกดําบรรพ์ และด้านแหล่งเรียนรู้ และจังหวัด
สตูลได้ประกาศการจัดต้ังอุทยานธรณีระดับจังหวัดขึ้น เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ 2557 แล้ว ในช่ืออุทยาน
ธรณีสตูล (Satun Geopark) ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งหมด 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอทุ่งหว้า อําเภอมะนัง อําเภอ
ละงู อําเภอเมือง (เฉพาะเขตอุทยานตะรุเตา) และมีแหล่งทั้งหมด 72 แหล่ง ซึ่งประกอบด้วย แหล่งธรณี     
ซากดึกดําบรรพ์ แหล่งธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี และวิธีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคารเก่า ฯลฯ 
สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัย 
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 สถานท่ีท่องเท่ียว   .  
 

 อําเภอเมือง   พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคฤหาสน์กูเด็น  อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ถ้ําลอดปูยู            
  สันหลังมังกรขาว สันหลังมังกรแดง  เกาะกลาง  เกาะไข่  เกาะหินงาม เกาะ 
  อาดัง-ราวี  เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งมีปะการังใต้ทะเลที่สวยงาม 
 อําเภอควนโดน   อุทยานแห่งชาติทะเลบัน นํ้าตกยาโรย นํ้าตกโตนปลิว นํ้าตกจิ้งหรีด  
  ถ้ําโตนดิน 
 อําเภอละงู      อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา นํ้าตกวังสายทอง ถ้ําเจ็ดคด บ้านบ่อเจ็ดลูก 
   หาดปากบารา   เกาะบุโหลน 
 อําเภอทุ่งหว้า    นํ้าตกธารปลิว    หาดราไว  ถ้ําเลสเตโกดอน   ถ้ําวังกลาง 
 อําเภอควนกาหลง นํ้าตกปาหนัน   นํ้าตกธาราสวรรค์   บ่อนํ้าร้อนบ้านโตน 
 อําเภอมะนัง    ถ้ําภูผาเพชร   ถ้ําธารลอด 
 ช่วงที่เหมาะแก่การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เดือน ธันวาคม-เมษายน จังหวัดสตูลได้
ก่อสร้างถนนบนเกาะจากท่าเรือตะโล๊ะวาวสู่อ่าวพันเตมะละกา นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังเกาะ     
ตามเส้นทางใหม่ได้ตลอดทั้งปี โดยมาลงเรือที่ท่าเรือตํามะลัง  และท่าเรือปากบารา   
 

  การนับถือศาสนา   . 
 

   

  

 นับถือศาสนาพุทธ            ร้อยละ   23.02   
 นับถือศาสนาอิสลาม   ร้อยละ   76.77      
 นับถือศาสนาอ่ืน ๆ          ร้อยละ    0.21 
 

  ศาสนสถาน   . 
 
 

 วัด      41 แห่ง 
  สํานักสงฆ์         33 แห่ง 
        มัสยิด       232 แห่ง 
     โบสถ์คริสต์        3 แห่ง 
     ศาลเจ้า 3 แห่ง 
 

  ท่ีมา :  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล   (ข้อมูล ณ มิ.ย.63) 
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 การปกครอง   .  
 

  จังหวัดสตูลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อําเภอ 36 ตําบล 280 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง  6 เทศบาลตําบล  และ 34  องค์การบริหารส่วนตําบล 
ตารางที ่1    เขตการปกครอง จังหวัดสตูล ปี  2564 
 

อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล 
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก

เมือง 12 71 9 1 1 3  (ต.เจ๊ะบิลัง,ต.ฉลุง,ต.คลองขุด)
ควนโดน 4 31 4 - -     1  (ต.ควนโดน) 
ควนกาหลง 3 32 3 - -                  - 
ท่าแพ 4 31 4 - -                  - 
ละงู 6 61 6 - -     1   (ต.กําแพง) 
ทุ่งหว้า 5 35 5 - -     1   (ต.ทุ่งหว้า) 
มะนัง 2 19 2 - -          -

รวม 36 280  33 1 1                 6 
ท่ีมา :   สํานักงานปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด  (ข้อมูล ณ  มิถุนายน  2563) 
 

 ในเขตเทศบาลเมือง  มีทั้งหมด 17 ชุมชน  คือ   ชุมชนหัวทาง  ชุมชนทุ่งเฉลิมสุขตะวันออก     
ชุมชนทุ่งเฉลิมสุขตะวันตก  ชุมชนวัดชนาธิปเฉลิม ชุมชนศาลากันตง ชุมชนคลองเส็นเต็น ชุมชนโคกพยอม       
ชุมชนท่าไม้ไผ่  ชุมชนม้าขาว  ชุมชนซอยปลาเค็ม  ชุมชนหลังโรงพัก  ชุมชนปานชูรําลึก   ชุมชนสันตยาราม    
ชุมชนเทศบาล 4   ชุมชนสี่แยกคอกเป็ด   ชุมชนท่านายเนาว์    และชุมชนหลังห้องสมุด 
 

ตารางที ่ 2   จํานวนประชากรกลางปี  พ.ศ.2563 (ณ 30 มิ.ย.63)     

อําเภอ จากทะเบียนราษฎร์ 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
ท่าแพ 14,768 15,007 29,775 8,654 
ละงู 36,344 36,937 73,281 22,648
ทุ่งหว้า 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
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ท่ีมา : สํานักงานบริหารการทะเบียนภาค 9 สาขา จ.สตูล      
ตารางที่ 3   จํานวนประชากร จําแนกตามกลุ่มอายุ   (ณ 30 มิ.ย.63)    

กลุ่มอายุ 
(ปี) 

ชาย หญิง รวม 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

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.สตูล      
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แผนภูมิที่  1   ปิรามิดประชากร  จําแนกตามกลุ่มอายุและเพศ จังหวัดสตูล  (ณ 30 มิ.ย.63)  
  
 
 
 
 

 
 
 

 โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุและเพศ พบว่า เพศชาย และเพศหญิง มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดย
เพศชายน้อยกว่าเพศหญิงเล็กน้อย โดยมีเพศชาย ร้อยละ 49.75 และ เพศหญิง ร้อยละ 50.25  เมื่อเทียบ
โครงสร้างประชากรวัยเด็ก อายุตํ่ากว่า 15 ปี มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2563 มีประชากรวัยเด็ก ร้อยละ 22.80 
ในขณะที่ประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 12.76  จาก
โครงสร้างประชากรจังหวัดสตูล มีอัตราพ่ึงพิงรวม ร้อยละ 35.56 
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  ทรัพยากรสาธารณสุข   . 
 

 จังหวัดสตูลมีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ  คือ โรงพยาบาลท่ัวไป  โรงพยาบาลชุมชน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  และศูนย์สุขภาพชุมชน  จังหวัดสตูลไม่มีโรงพยาบาลเอกชน แต่มีสถาน
บริการที่ให้บริการในคลินิกเวชกรรม   ทันตกรรม  และร้านขายยา 

 

ตารางที่  4   จํานวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จําแนกรายอําเภอ  ปี 2564 

อําเภอ รพท./ 
เตียง 

รพช./ 
เตียง 

อัตราส่วน รพ.สต.
ศูนย์สุขภาพชมุชน นคม.

เตียง : ประชากร ขนาดใหญ่ 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 

ท่าแพ - 1/33     1 : 902 - 5 1 
(ศสช.ตําบลท่าแพ) - 

ละงู - 1/83     1 : 883 1
(รพ.สต.ปากน้ํา)

9 1 
(ศสช.ตําบลกําแพง) - 

ทุ่งหว้า - 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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สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข                                                               สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข                                         ข้อมูลทั่วไป
รอบที่ 2  ประจาํปีงบประมาณ 2564                                                                      ทรัพยากรสาธารณสุข

 

ตารางที่  5  จํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ปี 2563  
แ 

อําเภอ เวชกรรม ทันตกรรม การพยาบาล
และผดุงครรภ์

แพทยแ์ผนไทย แพทยแ์ผนไทย
ประยกุต์

การประกอบโรค
ศิลปะ เทคนิคการแพทย์ ผลิตภัณฑ์

สมุนไพร
ร้านขายยา 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
ท่าแพ 0 0 5 0 0 1 0 0 4 10
ละงู 7 5 6 1 0 0 1 3 11 34
ทุ่งหว้า 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 
 

ที่มา :  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สตูลตารางที่  6  จํานวนบุคลากรสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสตูล  ปี 2564  (ข้อมูล ณ ม.ค.64)  
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข                                                ข้อมูลทั่วไป 
รอบท่ี 2  ประจาํปีงบประมาณ 2564                                                                             ทรัพยากรสาธารณสุข 



 
 
 

 

สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข                                                               สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข                                         ข้อมูลทั่วไป
รอบที่ 2  ประจาํปีงบประมาณ 2564                                                                      ทรัพยากรสาธารณสุข
 
ตารางที่  6  จํานวนบุคลากรสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสตูล ปี 2563  
 

 

อําเภอ ประชากร
แพทย ์ อัตรา: 

ประชากร
ทันตแพทย ์ อัตรา: 

ประชากร
เภสชักร อัตรา: 

ประชากร
พยาบาลวชิาชพี อัตรา: 

ประชากร

จพ.ทันต
สาธารณสุข 

อัตรา : 
ประชากร

นวก.สาธารณสขุ/
จพ.สธ. 

อัตรา: 
ประชากร 

ต่ํา สูง มีจรงิ ต่ํา สูง มีจรงิ ต่ํา สูง มีจรงิ ต่ํา สงู มีจริง ต่ํา สูง มีจรงิ ต่ํา สูง มีจรงิ
 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 
ท่าแพ  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 
ละง ู  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 
ทุ่งหว้า  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 
 

 

ที่มา :  ข้อมูลจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล    (ข้อมูล ณ มิ.ย.63)  
หมายเหตุ : ข้อมูลบุคลกรสาธารณสุขทั้งจังหวัด ได้แก่  
                  1. ข้าราชการ/ พรก./ พกส. / ลูกจ้างประจํา/ลูกจา้งชั่วคราว   
     2. ไม่รวมลาศึกษาต่อ 

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

สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข                                                         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข                                                ข้อมูลทั่วไป 
รอบท่ี 2  ประจาํปีงบประมาณ 2564                                                                ทรัพยากรสาธารณสขุ 



 

 

  สถิติชีพและสถานะสุขภาพ  .   . 
 

ตารางที่  7    ข้อมูลสถิติชีพ  พ.ศ.2558-2563 

ปี พ.ศ. ประชากร 
จํานวน อัตรา

เกิด ตาย 
ทารก
ตาย 

มารดา
ตาย 

เกิด
ไร้ชีพ

เกิด
(ต่อพัน) 

ตาย
(ต่อพัน) 

เพิ่มตามธรรมชาติ
(ต่อร้อย) 

ทารกตาย
(ต่อพันเกิดมีชพี)

มารดาตาย
(ต่อแสนเกิดมีชีพ)

เกิดไร้ชีพ
(ต่อพันเกิดมีชพี) 

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

ที่มา :      - รายงานเกิดจากสูติบัตร ตายจาก มรณบัตร จากทะเบียนราษฎร์  กระทรวงมหาดไทย (ข้อมูล ณ 30 พย.63) 
 - รายงานการตายของมารดาและเกิดไร้ชีพ (ก.-2) งานส่งเสริมฯ 
 - ประชากร จากสํานักบริหารการทะเบียน จ.สตูล   (ณ 30 มิ.ย.63) 
 

 สถิติชีพที่เป็นตัวบ่งชี้สถานะด้านสุขภาพที่สําคัญ ในช่วงปี 2558 – 2563 โดยจังหวัดสตูล อัตราเกิด   มีแนวโน้มอัตราเกิดลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยใน ปี 2558 
อัตรา 14.45 ลดลงมาเป็น 9.72 ต่อพันประชากร ในปี 2563 ในขณะที่อัตราตายมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ส่งผลให้อัตราเพิ่มตามธรรมชาติอยู่ในระดับต่ํา  ปี 2563 อัตราเพิ่ม 
ร้อยละ 0.49  
 อัตราทารกตาย  มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ในปี 2562 อัตราเท่ากับ 5.65  ต่อพันการเกิดมีชีพ    ลดลงเป็น 5.40 ต่อพันการเกิดมีชีพ ในปี 2563 

มารดาตายจากการตั้งครรภ์และการคลอด เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ โดยตั้งแต่ ปี 2559 พบมารดาตายทุกปี  ในปี 2563 มีอัตรามารดาตาย 84.87 ต่อแสน
การเกิดมีชีพ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ (ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 

อัตราเกิดไร้ชีพ  ปี 2563 เท่ากับ 1.12 ต่อพันการเกิดมีชีพ ลดลงจากปีที่แล้ว   
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข                           สถิติชีพและสถานะสุขภาพ 
รอบท่ี 2  ประจาํปีงบประมาณ 2564 



 

 
 
 

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

อันดับ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

สาเหตุการตาย รวม อัตราต่อพนั
ประชากร

สาเหตุการตาย รวม อัตราต่อพนั
ประชากร

สาเหตุการตาย รวม อัตราต่อพนั
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. โรคหัวใจ 110 0.34 โรคหัวใจ 95 0.29 โรคหัวใจ 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

ที่มา :       - ข้อมูลจากกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สนย. Web ftp://healthdata.moph.go.th  
                - ประชากรกลางปี 2561 – 2563  จากสํานักบริหารการทะเบียน ภาค 9 จ.สตูล กรมการปกครอง 
 

 สาเหตุการเสียชีวิตจังหวัดสตูล พ.ศ. 2561-2563 พบว่า สาเหตุการตาย อันดับ 1 ของจังหวัดสตูล ได้แก่ โรคมะเร็ง (รวมทุกชนิด)  คิดเป็นอัตราต่อพัน
ประชากรดังนี้ 0.49 , 0.55 และ 0.48 ตามลําดับ  สาเหตุการตายอันดับ 2 ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง คิดเป็นอัตราต่อพันประชากรดังนี้ 0.38 , 0.36 และ 0.34 
ตามลําดับ  สาเหตุการตายอันดับ 3 ได้แก่ โรคหัวใจ คิดเป็นอัตราต่อพันประชากรดังนี้ 0.34 , 0.29 และ 0.24 ตามลําดับ   
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข                            สถิติชีพและสถานะสุขภาพ 
รอบท่ี 2  ประจาํปีงบประมาณ 2564 



 

ตารางที่  9   จํานวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก  พ.ศ.2561 - 2563      

อันดับ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

สาเหตุการป่วย รวม อัตราต่อแสน
ประชากร

สาเหตุการป่วย รวม อัตราต่อแสน
ประชากร

สาเหตุการป่วย รวม อัตราต่อแสน
ประชากร

1. โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคใน
ช่องปาก

142,370 44,532.37 โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ
นํา

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

2. โรคระบบหายใจ 142,333 44,520.80 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
เฉียบพลัน

84ม073 25,981.66 การติดเชื้อของทางเดินหายใจ
ส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ

61,265  18,905.33  

3. โรคระบบไหลเวียนเลือด 130,756 40,899.59 โรคเนื้อเยื่อผิดปกติ 54,520 16,848.69 ฟันผุ 51,878 16,008.67  
4. อาการแสดงผิดปกติที่พบได้จาก

การตรวจทางคลีนิกและทาง
ห้องปฏิบัติการฯ

95,445 29,854.55 โรคความผิดปกติอื่นของฟันและ
โครงสร้าง 

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

5. โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่าง
และเนื้อยึดเสริม

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

6. โรคที่เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 
โภชนาการและเมตะบอลิสึม 

92,204 28,840.79 โรคฟันผุ 39,439 12,188.10 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและ
โครงสร้าง

32,731  10,100.23  

7. โรคติดเชื้อและปรสิต 47,284 14,790.12 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆไม่
ระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน
ร่างกาย

26,648 8,235.21 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , 
ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณ
ในร่างกาย

26,305  8,117.27  

8. โรคระบบลืบพันธุ์รวมทางเดิน
ปัสสาวะ

42,205 13,201.44 โรคอื่น ๆของหลอดอาหาร 
กระเพาะและดูโอเดนัม

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

9. โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง 33,941 10,616.52 โรคพยาธิสภาพของหลังส่วนอื่นๆ 19,960 6,168.38 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร 
กระเพาะและดูโอเดนัม

17,990  5,551.41  

10. สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ 24,105 7,539.88 โรคอื่นๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อ
ใต้ผิวหนัง

18,918 5,846.36 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

17,098  5,276.15  

ที่มา :   จาก 43 แฟ้ม 

 จากตาราง การจัดอันดับสาเหตุป่วยจากรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค  พ.ศ.2563 พบว่า อัตราป่วยของผู้ป่วยนอกสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนํา 26,223.07   การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลนัอื่น ๆ 18,905.33 และ ฟันผุ 16,008.67 ต่อแสนประชากร ตามลําดับ  
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข                          สถิติชีพและสถานะสุขภาพ 
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ตารางที่ 10   จํานวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก  พ.ศ.2561 - 2563      

อันดับ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

สาเหตุการป่วย รวม อัตราต่อแสน
ประชากร

สาเหตุการป่วย รวม อัตราต่อแสน
ประชากร

สาเหตุการป่วย รวม อัตราต่อแสน
ประชากร

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

ตั้งครรภ์และการคลอด 
1,677 524.55 ไข้จากไวรัสทีนําโดยแมลงและ

ไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่นๆ 
1,958 605 การดูแลมารดาอืน ๆ ทีมีปัญหา

เกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุง
น้ําคร่ํา และปัญหาที่อาจจะเกิดได้
ในระยะคลอด

324 99.98

3. ไข้จากไวรัสทีนําโดยแมลงและ
ไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่นๆ 

1,658 518.61 การดูแลมารดาอืนๆทีมีปัญหา
เกี่ยว กับทารกในครรภ์และถุง
น้ําคร่ําและปัญหาที่อาจจะเกิดได้
ในระยะคลอด   

1,626 502 ภาวะแทรกซ้อนอืน ๆของการ
ตั้งครรภ์ และการคลอด 

285 87.95

4. การดูแลมารดาอืนๆทีมีปัญหา
เกี่ยวกับทารกในครรภ์และถุง
น้ําคร่ําและปัญหาที่อาจจะเกิดได้
ในระยะคลอด   

1,641 513.29 ภาวะแทรกซ้อนอืนๆ ของการ
ตั้งครรภ์และการคลอด 

1,502 464 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่ง
พองและปอดชนิดอุดกั้นแบบ
เรื้อรังอื่น 

272 83.93

5. โรดหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่ง
พองและปอดชนิดอุดกั้นแบบ
เรื้อรังอื่น

1,363 426.34 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง
และปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 

1,401 433 โรคอืน ๆ ของระบบทางเดิน
ปัสสาวะ 

206 63.57

6. หลอมลมอักเสบเฉียบพลันและ
หลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 

1,142 357.21 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอืนๆ ไม่
ระบุเฉพาะฯ

931 288 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและ
หลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน

193 59.56

7. โรคอักเสบติดเชือของผิวหนังและ
เนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง

908 284.02 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและ
หลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน

876 271 โรคอักเสบติดเชือของผิวหนัง
และนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

183 56.47

8. การบาดเจ็บระบุเฉพาะอืนๆไม่
ระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน
ร่างการ

873 273.07 โรคอักเสบติดเชือของผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 

870 269 ต้อกระจกและความผิดปกติของ
เลนส์อื่น ๆ 

177 54.62

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

ปัสสาวะ 
778 243.35 โรคอืนๆ ของระบบทางเดิน

ปัสสาวะ 
791 244 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอืน ๆ , ไม่

ระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน
ร่างกาย

168 51.84

ที่มา :   จาก 43 แฟ้ม    (แฟ้ม Diagnosis_ipd)  
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข                           สถิติชีพและสถานะสุขภาพ 
รอบท่ี 2  ประจาํปีงบประมาณ 2564 



 

 จากตาราง การจดัอันดับสาเหตุป่วยจากรายงานผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ 75 กลุ่มโรค  พ.ศ.2563 พบว่า อัตราป่วยของผู้ป่วยใน สูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรคปอดบวม 181.45    
การดูแลมารดาอื่น ๆ ทีม่ีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ําคร่ํา และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด  99.98  และ ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และ
การคลอด 87.95   ต่อแสนประชากร ตามลําดับ 
   
    CMI  . 
ข้อมูล CMI (Case Mix Index ของผู้ป่วยในรวมทุกสิทธิ และค่า Sum Adj.RW ของแต่ละระดับสถานบริการตาม Service Plan ของปีงบประมาณ 2561-2564 (ตค.– ธค.63) 
ตารางที่ 11 แสดง CMI ของผู้ป่วยในรวมทุกสิทธิ และค่า Sum Adj.RW ของแต่ละระดับสถานบริการตาม Service Plan ของปีงบประมาณ 2561-2564 

โรงพยาบาล 
จํานวนผู้ป่วยใน Sum Adj.Rw CMI

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ปี 2564

(ตค.-ธค.63)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ปี 2564
(ตค.-ธค.63)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ปี 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.ท่าแพ      (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.ทุ่งหว้า     (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) ค่า CMI เกณฑ์อ้างอิง 1.2 
     โรงพยาบาลละงู (ระดับ F1) ค่า CMI เกณฑ์อ้างอิง 0.6 
              โรงพยาบาลควนโดน, ควนกาหลง, ท่าแพ, ทุ่งหว้า (ระดับ F2) ค่า CMI เกณฑ์อ้างอิง 0.6  
     โรงพยาบาลมะนัง (ระดับ F3) ค่า CMI เกณฑ์อ้างอิง 0.6 
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข                           สถิติชีพและสถานะสุขภาพ 
รอบท่ี 2  ประจาํปีงบประมาณ 2564 



 

 
ตารางที่ 12 อัตราครองเตียง ผู้ป่วยใน รวมทุกสิทธิ ปีงบ 2561 ถึง 2564 (ต.ค.-ธ.ค.63)  

โรงพยาบาล 
จํานวน
เตียง 

จํานวนผู้ป่วยใน รวมวันนอนผูป้่วยใน อัตราครองเตียง

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564 

(ตค.-ธค.63)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564 
(ตค.-ธค.63)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ปี 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.ท่าแพ      (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.ทุ่งหว้า     (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

 

ที่มา : http://cmi.healtharea.net/site/index ปี 2561 - 2564 
หมายเหตุ 1. ข้อมูลปี 2561-2563 เป็นข้อมูลปีงบประมาณ (ต.ค.-ก.ย) ส่วนข้อมูลปี 2564 เป็นข้อมลู 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.63) 
             2. ข้อมูลจํานวนเตียงของโรงพยาบาลมะนัง ในการคิดอัตราครองเตียงยังคงใช้ Active Bed
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข                             สถิติชีพและสถานะสุขภาพ 
รอบท่ี 2  ประจาํปีงบประมาณ 2564 
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ                                      ข้อมูลทั่วไป
รอบท่ี 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                           โรคท่ีต้องเฝา้ระวังทางระบาดวิทยา

    สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  .  
 

ตารางที่  13    โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่มีอัตราป่วยสูง 10 ลําดับแรก จังหวัดสตูล ปี 2564 
 

ลําดับ โรค 
จํานวนป่วย

(ราย) 
อัตราป่วย 

(ต่อแสนประชากร)
จํานวนตาย 

(ราย) 
อัตราตาย 

(ต่อแสนประชากร)
1 Acute diarrhea 1609 497.24 0 0
2 Pneumonia  285 88.07 0 0
3 Hemorrhagic conjunctivitis 165 50.99 0 0
4 Hand,foot and mouth 

disease 
109 33.68 0 0

5 Chickenpox  82 25.34 0 0
6 Food Poisoning 46 14.21 0 0
7 S.T.D.  26 8.03 0 0
8 Terbucolusis  18 5.56 0 0
9 Influenza 11 3.39 0 0
10 Malaria 4 1.23 0 0

(ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2564)   ที่มา :  รายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506/507) จังหวัดสตูล 
 

 1. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea) ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
  ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้รับรายงาน
ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 1609 ราย อัตราป่วย 497.24 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กลุ่มอายุที่มีจํานวนผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอายุ 0-4 ปี มี
อัตราป่วย 109.1 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 25-34 ปี มีอัตราป่วย 67.1 ต่อแสนประชากร และ
กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป มีอัตราป่วย 64.9 ต่อแสนประชากร อาชีพที่มีจํานวนผู้ป่วยสูงสุดเป็นในปกครอง มีอัตรา
ป่วยร้อยละ 30.64  รองลงมาคืออาชีพรับจ้างมีอัตราป่วยร้อยละ 21.0 และเกษตรกร มีอัตราป่วยร้อยละ 
19.32 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วย เดือนพฤษภาคมปี 2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง พบว่าเดือน
พฤษภาคม มีรายงานการเกิดโรคตํ่ากว่าค่ามัธยฐาน มีรายงานการเกิดโรค 192 รายอําเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 
คือ อําเภอท่าแพ มีอัตราป่วย 853.39 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคืออําเภอละงู มีอัตราป่วย 612.83 ต่อ
ประชากรแสนคน , อําเภอควนโดนมีอัตราป่วย 509.46ต่อประชากรแสนคน, อําเภอเมืองมีอัตราป่วย 411.3 
ต่อประชากรแสนคน, ควนกาหลงมีอัตราป่วย 400.14ต่อประชากรแสนคนทุ่งหว้ามีอัตราป่วย 398.75 ต่อ
ประชากรแสนคน และมะนัง มีอัตราป่วย 288.09ต่อประชากรแสนคน          
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ                                      ข้อมูลทั่วไป
รอบท่ี 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                           โรคท่ีต้องเฝา้ระวังทางระบาดวิทยา

 2. โรคปอดอักเสบ (Pneumonia)  
 ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้รับรายงาน

ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ จํานวน 285 ราย อัตราป่วย 88.08 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
 กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอายุ 0-4 ปี มีอัตรา
ป่วย 41.7 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป มีอัตราป่วย 20.7 ต่อประชากรแสนคน 
และ อายุ 5-9 ปี มีอัตราป่วย  6.8 ต่อประชากรแสนคน  อาชีพที่มีจํานวนผู้ป่วยสูงสุดคือในปกครองมีอัตราป่วย
ร้อยละ 56.49 รองลงมาเกษตรกรมีอัตราป่วยร้อยละ 13.68  และอาชีพนักเรียนมีอัตราป่วยร้อยละ 12.28 เมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วย เดือนพฤษภาคม ปี 2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่า เดือนพฤษภาคม มี
รายงานการเกิดโรคตํ่ากว่าค่ามัธยฐาน มีรายงานการเกิดโรค 14 ราย  

 อําเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคืออําเภอมะนัง มีอัตราป่วย 211.99 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ
อําเภอควนโดนมีอัตราป่วย 197.09 ต่อประชากรแสนคน,ท่าแพมีอัตราป่วย 134.88 ต่อประชากรแสนคน, ละงู
มีอัตราป่วย 103.96 ต่อประชากรแสนคน, เมืองมีอัตราป่วย 61.22 ต่อประชากรแสนคน, ทุ่งหว้ามีอัตราป่วย 
16.44 ต่อประชากรแสนคน และควนกาหลงมีอัตราป่วย 5.68 ต่อประชากรแสนคน 
 3. โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 

 ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้รับรายงาน
ผู้ป่วยโรคตาแดง 165 ราย อัตราป่วย 50.99 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  

 กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มอายุ 25-34 ปี(7.1) กลุ่มอายุ 
65 ปีขึ้นไป (6.8) และ กลุ่มอายุ 10-14,กลุ่มอายุ 35-44 (6.5) อาชีพที่มีจํานวนผู้ป่วยสูงสุดเป็นอาชีพเกษตร
(ร้อยละ 25.45) รองลงมาคือนักเรียน(ร้อยละ 23.03) และในปกครอง(ร้อยละ 18.78) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล
ผู้ป่วย เดือนพฤษภาคม ปี 2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่า เดือนพฤษภาคม มีรายงานการเกิดโรคตํ่า
กว่าค่ามัธยฐาน โดยมีรายงานการเกิดโรค 11 ราย 
 อําเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอมะนัง อัตราป่วยเท่ากับ 152.20 ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาท่าแพ(74.18) เมือง(48.29), ควนกาหลง(42.57) ,ละงู(38.3),ควนโดน(37.19)และทุ่งหว้า
(24.66) 

4. โรค มือ เท้า ปาก (Hand,foot and mouth disease) 
 ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้รับรายงาน

ผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก 109 ราย อัตราป่วย 33.29 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  
กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (31.5) 

รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี(1.9) และ กลุ่มอายุ 10-14 ปี (0.3) อาชีพที่มีจํานวนผู้ป่วยสูงสุดเป็นในปกครอง
(ร้อยละ 80.73) รองลงมาเป็นนักเรียน(ร้อยละ 19.26) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วย เดือนพฤษภาคมปี 
2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่า เดือนพฤษภาคม มีรายงานการเกิดโรคตํ่ากว่าค่ามัธยฐาน โดยมี
รายงานการเกิดโรค 11 ราย    
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อําเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอทุ่งหว้า อัตราป่วยเท่ากับ 53.44 ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาคืออําเภอควนโดน(52.06), ท่าแพ(43.83), ละงู(43.77)เมือง(31.04),มะนัง (5.44) และ ควน
กาหลง(0)  

 5. โรคสุกใส (Chickenpox ) 
 ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้รับรายงาน

ผู้ป่วยโรคสุกใส 82 ราย อัตราป่วย 25.34 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี(5.6) 

รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี (5.3) และ อายุ 10-14 ปี (4.3) อาชีพที่มีจํานวนผู้ป่วยสูงสุดเป็นอาชีพนักเรียน
(ร้อยละ 40.24) รองลงมาเป็นในปกครอง(ร้อยละ 23.17) และรับจ้าง ( 19.51) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วย 
เดือนพฤษภาคม ปี 2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่าเดือนพฤษภาคมมีรายงานการเกิดโรคตํ่ากว่ามัธย
ฐาน โดยมีรายงานการเกิดโรค 7 ราย  

อําเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอทุ่งหว้า อัตราป่วยเท่ากับ 49.33 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคืออําเภอท่าแพ(37.09), ควนโดน(33.47), มะนัง(32.61), ละงู(24.62), เมือง(18.97) 
และควนกาหลง(8.51) 

6. โรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) 

 ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม  - 31 พฤษภาคม 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้รับรายงาน
ผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 46 ราย อัตราป่วย 14.22 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

 กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอายุ 0-4 ปี (2.8) 
รองลงมากลุ่มอายุ 25 – 34 (2.2) และ 45-54 ปี,35-44 ปี (1.9) อาชีพที่มีจํานวนผู้ป่วยสูงสุด คือรับจ้าง 
(ร้อยละ 26.08) รองลงมานักเรียน(ร้อยละ 21.73) และในปกครอง(ร้อยละ 21.73)เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล
ผู้ป่วย เดือนพฤษภาคม ปี 2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่า เดือนพฤษภาคมมีรายงานการเกิดโรคตํ่า
กว่าค่ามัธยฐาน โดยมีรายงานการเกิดโรค 1 ราย  

 อําเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอเมือง อัตราป่วยเท่ากับ 28.45 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคืออําเภอควนโดน (26.03), ควนกาหลง(11.35),ท่าแพ (4.11), ควนกาหลง(3.37), 
มะนัง(0) และละงู(0) 

7. โรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(S.T.D.) 
  ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้รับรายงาน
ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวม 26 ราย อัตรา 8.03 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
  กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กลุ่มอายุ 35-44 ปี มีอัตราป่วย 
2.5 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาอายุ 15-24 ปี มีอัตราป่วย 1.9 ต่อประชากรแสนคน และอายุ 25-34 มี
อัตราป่วย 1.9 ต่อประชากรแสนคน อาชีพที่มีจํานวนผู้ป่วยสูงสุดอาชีพรับจ้างมีอัตราป่วยร้อยละ 53.84  
รองลงมากลุ่มอาชีพเกษตรกรมีอัตราป่วยร้อยละ 31,57  และในปกครองมีอัตราป่วย 10.52 เมื่อเปรียบเทียบ
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ข้อมูลผู้ป่วยเดือนพฤษภาคม ปี 2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่าเดือนพฤษภาคม มีรายงานการเกิด
โรคตํ่ากว่าค่ามัธยฐาน โดยมีรายงานการเกิดโรค 3  ราย   
   อําเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอเมืองอัตราป่วยเท่ากับ 11.21 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคืออําเภอละงูมีอัตราป่วย 9.58 ต่อประชากรแสนคน, ควนโดนมีอัตราป่วย 7.44 
ต่อประชากรแสนคน ควนกาหลงมีอัตราป่วย 5.68 ต่อประชากรแสนคน, มะนังมีอัตราป่วย 5.44 ต่อประชากร
แสนคน, ทุ่งหว้ามีอัตราป่วย 4.11 ต่อประชากรแสนคน และท่าแพมีอัตราป่วย 0 ต่อประชากรแสนคน 
 

 8. โรคโรควัณโรค (Terbucolusis) 
  ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้รับรายงาน

ผู้ป่วยวัณโรค 18 ราย อัตราป่วย 5.56 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
  กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป(1.5 

ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุ่มอายุ 45-54ปี มีอัตราป่วย 1.2 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 55-
64 มีอัตราป่วย 0.6 ต่อประชากรแสนคน อาชีพที่มีจํานวนผู้ป่วยสูงสุดคือเกษตรกรมีอัตราป่วยร้อยละ 66.66  
รองลงมาในปกครองมีอัตราป่วยร้อยละ 11.11 และนักเรียนมีอัตราป่วยร้อยละ 11.11  เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล
ผู้ป่วย เดือนพฤษภาคม ปี 2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่า เดือนพฤษภาคม มีรายงานการเกิดโรคเท่า
ค่ามัธยฐาน โดยมีรายงานการเกิดโรค 2 ราย  

  อําเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอมะนัง อัตราป่วยเท่ากับ 27.18 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาอําเภอ   ทุ่งหว้ามีอัตราป่วย 20.55 ต่อประชากรแสนคน,อําเภอท่าแพมีอัตราป่วย 
13.49 ต่อประชากรแสนคน,ควนกาหลงมีอัตราป่วย 8.51 ต่อประชากรแสนคน อําเภอควนโดนมีอัตราป่วย 
3,72 ต่อประชากรแสนคน เมืองและละงูไม่มีผู้ป่วย 

 

 9. โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) 
  ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้รับรายงาน
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 11 ราย อัตราป่วย 3.40 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
  กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอายุ 0-4 ปีมีอัตราป่วย 
1.2 ต่อประชากรแสนคน  รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 35-44 ปี มีอัตราป่วย 0.6 ต่อประชากรแสนคน อาชีพที่มี
จํานวนผู้ป่วยสูงสุดคืออาชีพในปกครองมีอัตราป่วยร้อยละ 45.45 และเกษตรกรมีอัตราป่วย    ร้อยละ 27.27 
รองลงมาคือนักเรียนมีอัตราป่วยร้อยละ 18.18 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วยเดือนพฤษภาคม ปี 2564 กับ
ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่า เดือนพฤษภาคม มีรายงานการเกิดโรคตํ่ากว่าค่ามัธยฐาน มีรายงานการเกิด
โรค 1 ราย  
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  อําเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอทุ่งหว้า อัตราป่วย  20.55 ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาอําเภอควนกาหลงมีอัตราป่วย 5.68 ต่อประชากรแสนคน อําเภอควนโดนมีอัตราป่วย 3.72 
ต่อประชากรแสนคน ,อําเภอเมืองมีอัตราป่วย 2.59 ต่อประชากรแสนคน, อําเภออ่ืนไม่มีผู้ป่วย 

 10.โรคมาลาเรีย(Malaria) 
  ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้รับรายงาน

ผู้ป่วยโรคมาลาเรีย 4 ราย อัตราป่วย 1.24 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
 กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด  2 อันดับ ได้แก่ กลุ่มอายุ 35 - 44 ปีมีอัตรา

ป่วย 0.9 ต่อประชากรแสนคน และ กลุ่มอายุ  45 - 54 ปี มีอัตราป่วย 0.3 ต่อประชากรแสนคน อาชีพที่มี
จํานวนผู้ป่วยสูงสุดคือเกษตรกรมีอัตราป่วยร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วย เดือนพฤษภาคม ปี 2564 
กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่า เดือนพฤษภาคม มีรายงานการเกิดโรคสูงกว่ามัธยฐาน โดยมีรายงานการ
เกิดโรค 1 ราย  

 อําเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอควนโดน อัตราป่วยเท่ากับ 7.44 ต่อ
ประชากรแสนคน และอําเภอควนกาหลงมีอัตราป่วย 5.68 ต่อประชากรแสนคน อําเภออ่ืนไม่มีผู้ป่วย 
 

 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล 
 การระบาดระลอกแรก มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ จํานวน 

18 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยรักษาหาย จํานวน 18 ราย  อัตราป่วย 5,56 ต่อประชากรแสนคน จําแนกตามกลุ่ม
อายุ พบอายุตํ่าสุด19 ปี อายุสูงสุด 74 ปี อายุเฉลี่ย 44 ปี ทั้งหมดเป็นผู้ ป่วยในระบบกักกัน STATE 
QUARANTINE สตูล เป็นผู้เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย  
           สถานการณร์ะลอกใหม่ 
           วันที่ 25 ธันวาคม – 31 มีนาคม  2564 พบผู้ติดเช้ือใน STATE QUARANTINE สตูล จํานวน 4 ราย 
เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย เป็นคนไทย 4 ราย และกลับมาจากพ้ืนที่เสี่ยง(สมุทรสาคร) 2 ราย ผู้ป่วยเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยรักษาหาย จํานวน 6 ราย   
           สถานการณ์ ระลอกใหม่ เมษายน 2564  
  ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564  
  พบผู้ติดเช้ือใน STATE QUARANTINE สตูล จํานวน 1 ราย เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย 
  พบผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศ รายแรกผลตรวจพบเช้ือในวันที่ 
13 เมษายน 2564 (ศบค.ประกาศ 14 เมษายน 2564)  จํานวนสะสม 22 ราย เป็นคนไทย 21 จําแนกเป็นคน
ภายในจังหวัด 16 ราย เป็นคนต่างจังหวัด 5 ราย นักท่องเที่ยวสัญชาติญี่ปุ่น 1 ราย หายกลับบ้าน 18 ราย ไม่มี
เสียชีวิต กําลังรักษาอยู่ 4 ราย  
           พบในเพศหญิงร้อยละ 63.63 เพศชายร้อยละ 36.36 กลุ่มอายุมากที่สุด 68 ปี อายุน้อยที่สุด  7 เดือน 
อายุเฉลี่ย 19 ปี เมื่อจําแนกเป็นกลุ่มสัมผัส พบผู้สัมผัสผู้ป่วย ร้อยละ 81.81 และจากจังหวัดเสี่ยง ร้อยละ 
13.63  เมื่อจาํแนกตามสถานที่เสี่ยง พบในครอบครัว ร้อยละ81.81 สถานที่กักกันร้อยละ 4.54  
 
 



 

สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข        สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ                                      ข้อมูลทั่วไป
รอบท่ี 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                           โรคท่ีต้องเฝา้ระวังทางระบาดวิทยา
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            ตารางที่ 14     แสดงจํานวนผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ข้อมูล    
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จําแนกรายอําเภอ จังหวัดสตูล 

อําเภอ จํานวน 
(ราย) ตําบล จํานวน 

(ราย) ความเสี่ยง วันพบผู้ป่วย 
รายลา่สุด

1.เมือง 21 พิมาน 1 นทท.ชาวญี่ปุ่นมาจากกทม. 14/04/2564
พิมาน 1 สัมผสัผู้เดินทางมาจากกทม. 18/04/2564

  ตํามะลัง 6 เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงและ HRC 27/04/2564
เกตรี ม.4 8 เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงและ HRC 26/04/2564
เกตรี ม.5 1 อาชีพเสี่ยง 28/04/2564
บ้านควน 4 คนต่างจังหวัด เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง 25/05/2564

2.ละงู 1 กําแพง 1 คนต่างจังหวัด เดินทางมาจากมาเลเซีย 20/05/2564
ท่ีมา :  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สตูล  (ข้อมูล ณ  มิ.ย.64)  
ที่มา รง.506 งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สสจ.สตูล 
 

 กราฟอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจําแนกรายเดือน ย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลปี 2563 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง (2559 - 2562)  พบความผิดปกติของการเกิดโรคโดยมีอัตราป่วยมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง
ในปี 2562 และในเดือนกรกฎาคมมีค่ามากที่สุดของปี 2562 ดังแผนภูมิที่ 2  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร จั ง ห วั ด ส ตู ล  
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
รอบท่ี 2  ประจําปีงบประมาณ 2564 

  ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสตูล . 
 

แผนพัฒนาสขุภาพจังหวัดสตูล 
 

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

วิสัยทัศน์   
 

 
 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบผสมผสาน ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การ

รักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ระบบบริการสุขภาพแบบผสมผสานมีคุณภาพตามมาตรฐาน ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  
    การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
2. ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย 
3. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน 

 

ค่านยิม (Values) 
“เป็นแบบอย่างทางสุขภาพ มีคุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่องค์กรคุณภาพ” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
1. พัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค 
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ    
4. พัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม     
5. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการสร้างสุขภาวะตามบริบทของพื้นที่ 

“ระบบสุขภาพเป็นเลิศ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย สู่เป้าหมายสุขภาวะคนสตูล” 
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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กลยุทธ ์(Strategy)  
ในการกําหนดกลยุทธ์ได้นําศักยภาพ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมากําหนดทิศทางการ

พัฒนา และกลยุทธ์ ตามหลัก PMQA โดยมีกลยุทธ์ ดังน้ี 
 1. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 
 2. พัฒนาระบบป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 
 3. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 
 4. สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจและแก้ไขพฤติกรรมสุขภาพ 
 5. พัฒนาหน่วยงานทุกระดับให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
 6. พัฒนาระบบเครอืข่ายสุขภาพให้มีความเช่ือมโยงกัน 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
 8. ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ 
 9. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 10.พัฒนาระบบ ICT 
 11.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
 12.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 13.พัฒนาระบบ คบส. และ อวล. 
 14.ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพ 

 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 
 1. อัตราป่วยด้วยโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สําคัญของพ้ืนที่ลดลง 
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 3. ร้อยละของสถานบริการผ่านเกณฑ์ 
 4. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านการประเมินเกณฑ์ ITA 
 5. ร้อยละของหน่วยบริการที่มีภาวะวิกฤติทางการเงิน 
 6. ร้อยละของหน่วยงานที่นําดัชนีความสุขของบุคลากรไปใช้ 
 7. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน คบส. 
 8. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน อวล. 
 9. ร้อยละของอําเภอผ่านเกณฑ์ประเมิน พชอ. 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดสตูล ปี 2561-2564 

 

 

 

 

           แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวดัสตลู (2561 – 2564)  
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
รอบท่ี 2  ประจําปีงบประมาณ 2564 

1 พัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกัน และควบคุมโรคโรค 

“ระบบสุขภาพเป็นเลศิ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครอืข่าย สูเ่ป้าหมายสุขภาวะคนสตูล”

2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ ์

3 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

4 พัฒนาระบบคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ อวล. 

5 ส่งเสริมและสนับสนุน
ภาคีเครือข่าย 

1.พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 
2.พัฒนาระบบป้องกันโรค และ 
 ภัยสุขภาพ 
3.พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ     
  และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 
4.สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ  
  และแก้ไขพฤติกรรมสุขภาพ 

5.พัฒนาหน่วยงานทุกระดับให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ 
6.พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพให้มี
ความเชื่อมโยงกัน 
7.ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
8.ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ 

9.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

10.พัฒนาระบบ ICT 
11.พัฒนาระบบริหาร
งานบุคคล 

12.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

13.พัฒนาระบบ 
คบส.และ อวล. 

14. ส่งเสริมและสนับสนุน
ภาคีเครือข่ายสุขภาพ 

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

9. ร้อยละของ
อําเภอผ่านเกณฑ์ 
พชอ. 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดหลัก 

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
3. ร้อยละของสถานบริการ
ผ่านเกณฑ์ 

4. ร้อยละของหน่วยงานทีผ่านการ
ประเมินเกณฑ์ ITA 
5. ร้อยละของหน่วยบริการที่มีภาวะ
วิกฤติทางการเงิน  
6. ร้อยละของหน่วยงานที่นําดัชนี
ความสุขของบุคลากรไปใช้  

ยุทธศาสตร ์ 20 ปี สาธารณสขุ 

Prevention Promotion and 
Protection Excellence 

Service Excellence People Excellence Governance Excellence 

นโยบาย รมต.สธ. “ลดรายจา่ย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทําใหเ้ศรษฐกิจประเทศแข็งแรง”



 
 
 

 

สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข                                                          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
รอบที่ 2  ประจําปีงบประมาณ 2564 สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข                                                         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

แผนภูมิที่ 5 แสดงกรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ปี 2564 

กรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปี 2564 
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
รอบท่ี 2  ประจําปีงบประมาณ 2564 



 
 
 

 

สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข                                                          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
รอบที่ 2  ประจําปีงบประมาณ 2564 สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข                                                         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

แผนภูมิที่ 6 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ปี 2564 
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
รอบท่ี 2  ประจําปีงบประมาณ 2564 

การแปลงยทุธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ปี 2564 PA กระทรวง ปี 2564 

1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขม้แข็ง     
2. เศรษฐกิจสขุภาพ 
3. สมุนไพร กัญชา กัญชง 
4. สุขภาพดีวิถีไทย 
5. Covid-19  
6. ระบบบริการก้าวหนา้ 
7. ธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตร์ด้านสขุภาพจังหวัดสตูล 
(2561- 2564) 

แผนปฏบิัตริาชการประจาํปี 2564 
(แผนงาน / โครงการ ระดับจังหวัด) 

ตัวชีว้ัดระดบั คปสอ. ปี 2564 
(ตัวชี้วดักระบวนการ 19 ตัวชี้วัด) 

 ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ฯ 
1. โรคที่เป็นปัญหาสขุภาพของพื้นท ี
2. ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ 
3. ร้อยละของสถานบริการผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
4. ร้อยละของหน่วยงานผา่นเกณฑ์ ITA 
5. สถานะการเงินการคลังหนว่ยบริการ 
6. Happy Organization 
7. ผลการดําเนนิงาน คบส. 
8. ผลการดําเนนิงาน อวล. 
9. ระดับความสาํเร็จของ พชอ. 

แผนงาน / โครงการ ระดบั คปสอ. 

                 ปัญหาสขุภาพของพืน้ที่
1. สุขภาพมารดา/ทารก    2. เบาหวาน    
3. ความดันโลหิตสูง        4. สูงดีสมส่วน
5. หัวใจขาดเลือด/หลอดเลอืดสมอง

             ระบบประเมินผล
- รายงานรอบ 6 , 9 , 12 เดือน 
- ฐานข้อมูล HDC 
- นิเทศงานปกติ 
- ประชุมประจําเดือน / เฉพาะเรื่อง

                 งบประมาณ 
งบ สบ.สต. (1 ล้าน) 
งบผลผลิตอื่นๆ (5.39 ล้าน) 
งบอื่นๆ (16.4 ล้าน)



 
 
 

 

สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข                                                          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
รอบที่ 2  ประจําปีงบประมาณ 2564 

สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข                                                         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 ตัวชี้วัดระดบั คปสอ.(MOU) .  
 เป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางด้านสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และปัญหาสุขภาพในพื้นที่ เป็นการ
จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึ้นระหว่าง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล กับ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล,สาธารณสุขอําเภอ 
ทุกแห่ง ในรูปคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.)  และเรียกเกณฑ์ตัวชี้วัดนี้ว่าเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดระดับ คปสอ.(MOU)  ปีงบประมาณ 
2564 จังหวัดสตูล มีเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้งหมด 19 ตัว มีคะแนนถ่วงน้ําหนัก 13 คะแนน และมีเกณฑ์ระดับคะแนน 1-5 ระดับคะแนนที่ได้ไม่เกิน 95 คะแนน ซึ่งน้ําหนักของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัวขึ้นอยู่กับความสําคัญและปัญหาสุขภาพ การประเมินผลการดําเนินงานมีการประเมินเป็นระยะ ในรอบแรกเป็นการประเมินผลดําเนินงานรอบ 6 เดือน 
ครั้งที่ 2 มีการประเมินผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ครั้งที่ 3 มีการประเมินผลการดําเนินงานรอบ 10 เดือน  
ตารางที ่     เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดระดับ คปสอ.(MOU) จังหวัดสตูลปี 2564  

ลําดับ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลงาน

คะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 ระดับ ถ่วงน้ําหนัก 

1 -ร้อยละ ของนักเรยีนอายุ 6 - 12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 0.5 68 71 74 77 80 54.641 4.429 0.1703 

2 
-ระดับความสําเร็จของโรงพยาบาลที่สามารถพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN Hospital 

0.5 1 2 3 4 5 3.857 3.286 0.1264 

3 
-ระดับความสําเร็จของการจัดการความเสี่ยงเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างปลอดภัยใน
ชุมชน (RDU community) 

0.5 1 2 3 4 5 1.286 4.086 0.1571 

4 -ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง 1 1 2 3 4 5 29.279 4.573 0.3517 
5 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง 1 1 2 3 4 5 23.260 4.566 0.3512 
6 อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 0.5 20 30 40 50 60 81.373 4.901 0.1885 
7 -ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน 0.5 20 30 40 50 60 52.885 4.362 0.1678 
8 -ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายไดร้บับริการวัคซีนแต่ละชนิดครบชุดตามเกณฑ์ 0.5 80 85 90 95 100 63.145 2.622 0.1008 

29 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
รอบท่ี 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                    ตัวชี้วัดระดับ คปสอ.(MOU) 



 
 
 

 

สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข                                                          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
รอบที่ 2  ประจําปีงบประมาณ 2564 

สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข                                                         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

ตารางที ่ 14 (ต่อ)เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดระดับ คปสอ.(MOU) จังหวัดสตูลปี 2564  

ลําดับ ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ผลงาน

คะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 ระดับ ถ่วงน้ําหนัก 

9 -ร้อยละของหญิงหลังคลอดไดร้บัการดูแลครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์ 1 75 80 85 90 95 91.774 4.636 0.3566 
10 ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 0.5 75 80 85 90 95 95.410 4.546 0.1749 
11 -ร้อยละของเดก็ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก 0.5 60 65 70 75 80 89.674 5.000 0.1923 

12 
-ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รกัษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้าย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

0.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 25.190 4.403 0.1693 

13 -ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบงานขอ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 2 3 4 5 4.571 4.571 0.3516 
14 -ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน คปสอ. 1 1 2 3 4 5 0.571 2.857 0.2198 

15 
-ร้อยละของสถานบริการที่มีการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสาธารณสุข
อย่างน้อย 12 ครั้งต่อปี 

0.5 60 65 70 75 80 84.194 5.000 0.1923 

16 
-ร้อยละความครอบคลุมของหน่วยงานที่ส่งรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา 

0.5 40 50 60 70 80 82.429 4.100 0.1577 

17 -ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 1 95 86 97 98 99 84.639 5.000 0.3846 
18 -ร้อยละ 100 ของ รพ.สต. ที่ คกก. ตรวจสอบภายในระดับอําเภอได้ทําการตรวจสอบภายใน 1 60 70 80 90 100 71.429 5.000 0.3846 

19 
อัตราความครอบคลุมของการขึน้ทะเบียนรกัษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ํา(ทกุ
ชนิด:All Form) 

0.5 20 30 40 50 60 23.157 1.907 0.0733 

 13 4.091 79.843 
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
รอบท่ี 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                    ตัวชี้วัดระดับ คปสอ.(MOU) 



 
 
 

 

สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข                                                          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
รอบท่ี 2  ประจําปีงบประมาณ 2564 

                               
ตารางที่       แสดงผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดระดับ คปสอ.(MOU)รอบ 6 เดือน จังหวัดสตูล ปี 2564 
ลําดับที ่เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม ผลการดําเนนิงาน 

1. คะแนนถ่วงนํ้าหนัก 13 - 
2. ระดับคะแนน 5 4.091 
3. ระดับคะแนนรวม(5X19) 95 79.843 

 
ตารางที่          แสดงผลการประเมินระดับของตัวช้ีวัด คปสอ.(MOU)รอบ 6 เดือน ปี 2564 
ลําดับที ่ ผลการประเมินตัวชี้วัด จํานวน(ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดที่ 

1. ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดระดับ 5 4 11,15,17,18
2. ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดระดับ 4 ไมถ่ึง 5 11 3,4,5,6,7,9,10,12,13,14,16 
3 ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดระดับ 3 ไมถ่ึง 4 1 2
4 ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดระดับ 2 ไมถ่ึง 3 2 8,14
5 ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดตํ่ากว่าระดับ 2 1 19

 
ตารางที่        ผลการจัดอันดับ คปสอ. ในการประเมินตามตัวช้ีวัดระดับ (MOU) รอบ 6 เดือน ปี 2564 

คปสอ. 
ผลการดําเนินงาน

ระดับคะแนน (เต็ม 95) คะแนนถ่วง นน. (เต็ม 5) อันดับที่
1. ควนโดน 86.01 4.601 1.
2. ท่าแพ 82.948 4.421 2.
3. ละงู 82.436 4.447 3.
4. ทุ่งหว้า 77.805 4.256 4.
5. เมือง 76.766 4.140 5.
6. ควนกาหลง 76.658 4.073 6
7. มะนัง 76.282 3.937 7

 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
รอบท่ี 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                    ตัวชี้วัดระดับ คปสอ.(MOU)
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Agenda Based 



 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงานด้ายสาธารณสุข                                                                สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ          Agenda  based
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    โครงการเก่ียวกับพระราชวงศ์   . 
     โครงการราชทัณฑ์ปนัสุข ทําความดี เพื่อชาต ิศาสน์ กษัตริย์  . 
 เป้าหมาย: 1. การพัฒนา อสรจ. ในเรือนจําให้มี อสรจ. ต่อผู้ต้องขังไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 50 
  2. การพัฒนาศักยภาพพยาบาลประจําสถานพยาบาลในเรือนจําหรือพยาบาลจาก 
   โรงพยาบาลแม่ข่าย 
  3. การให้บริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ(แพทย์) ตามเกณฑ์ในคู่มือ 
สถานการณ ์
 จากผลการดําเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต้ังแต่ปี 2562 
จนถึงปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลแม่ข่ายในพ้ืนที่เข้าร่วมดําเนินการพัฒนาระบบสุขภาพของ
ผู้ต้องขังในเรือนจําอย่างต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีสุขภาวะทางด้านสุขภาพที่เหมาะสมและ
การรับบริการที่เท่าเทียมกัน เช่น การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ
ของร่างกาย รวมถึงการติดตามส่งต่อผู้ป่วยเรื้อรังกลับสู่ครัวเรือนได้รับการบําบัดรักษาอย่างต่อเน่ือง และการ
ส่งต่อผู้ต้องขังที่มีคุณภาพทั้งกายใจคืนสู่สังคมเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ในส่วนของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล และโรงพยาบาลสตูลนอกจากการให้การบริการแก่ผู้ต้องขังในเรือนจําแล้ว หน่วยบริการจาก
โรงพยาบาลแม่ข่ายและเรือนพยาบาลในเรือนจําต้องมีการพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ และการอบรม
เครือข่ายสุขภาพ อสรจ. อย่างต่อเน่ืองและเพียงพอกับจํานวนผู้ต้องขัง 
 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 เรือนจําจังหวัดสตูลมีผู้ต้องขังจํานวนทั้งหมด 1,408 คน  เพศชาย 1,267   คน เพศหญิง  137 คน 
พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  1 คน พยาบาลเทคนิค 1 คน มีทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลแม่ข่ายสนับสนุน
บริการ แพทย์หมุนเวียน (FM) 2 คน ทันตแพทย์ 1 คน เภสัชกร 2 คน นักกายภาพบําบัด 1 คน พยาบาลกลุ่ม
ภารกิจปฐมภูมิ การดําเนินงานบริการสาธารณสุขในเรือนจํามีผู้ป่วยด้วยโรคที่สําคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ โรค
เหงือกและฟัน ผื่นคัน กลาก ปวดประจําเดือน และปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ และมีการบันทึกข้อมูลบริการใน
โปรแกรม Hos-xp PCU  
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ตารางที ่ 19  แสดงแผนการดําเนินงาน/ปฏิบัติการงานบริการสาธารณสุขสําหรับผู้ต้องขังเรือนจําจังหวัดสตูล 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิสถานพยาบาลเรือนจํา ทุกปี ก.ค. 64 
2 ทีมสหวิชาชีพออกสนับสนุนบริการ  

    - เภสัชกร  
ทุกเดือน  

     - IC ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
     - กายภาพบําบัด เมื่อมี case 
3 ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป/โรคเรื้อรัง โดยแพทย์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
4 ให้บริการตรวจรักษาโดยพยาบาล ทุกจันทร์ที ่3 ของเดือน
5 ให้บริการให้คําปรึกษาและจิตบําบัด เมื่อมี case (รพ.สตูล)
6 บริการฝากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์ / บริการดูแลตรวจหลงัคลอด / 

บริการวัคซีนแก่เด็กตามโปรแกรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรครวมท้ังประเมิน
การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก 

เมื่อมี case (รพ.สตูล)

7 บริการคัดกรอง โรคเอดส์ ทุกเดือน 
8 บริการคัดกรองวัณโรค  มี.ค. – เม.ย. 64 
9 คัดกรองวัณโรคโดยรถ x-ray เคลื่อนที่ เดือนละ 1 ครัง้ 
10 บริการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน มี.ค. 64 
11 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ก.ค. 64 
12 บริการทันตกรรม  ทุกวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน
13 ให้บริการวัคซนีไข้หวัดใหญ่ผูต้้องขังในเรือนจํา (8 กลุ่มเสี่ยง) พ.ค.-ส.ค. 64 
14 บริการวัคซีนหดัผู้ต้องขังในเรือนจํา  ก.พ. 64 
15 ตรวจคัดกรองประเมินภาวะสุขภาพจิต ปีละ 2 ครั้ง 28 ม.ค. / 28 มิ.ย. 64
16 บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง เมื่อมี case (รพ.สตูล)
17 ระบบการส่งต่อเพ่ือการรักษา (ผู้ป่วยทั่วไป/ฉุกเฉิน) เมื่อมี case (รพ.สตูล)
18 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 2 ครั้ง/ปี มี.ค.64 / ก.ค. 64 
19 ระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ เมื่อมีผู้ต้องขังใหม่ 
20 อบรมอาสาสมัครเรือนจํา (อสรจ.) ก.ค. 64 
21 เรือนจําติดดาว 

    - เรือนจําประเมินตนเอง 
    - ประชุมทมีสหวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
    - ประชุมหารือผู้บริหารเรือนจําร่วมกับ สสจ.สตูล 

21 ต.ค. 63 
3 พ.ย. 63 
13 ม.ค. 64 
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 การจัดระบบบริการสาธารณสุขสําหรับผูต้้องขังในเรือนจํา 
 ด้านการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป/โรคเรื้อรัง: แพทย์ FM และพยาบาลวิชาชีพ รพ.สตูล 
หมุนเวียนทุกสัปดาห์ๆ ละ 3 ชม. (สัปดาห์ที่ 1, 3 เป็นคลินิกโรคเรื้อรัง)  (Covid-19 ใช้ระบบ Consult) 
 ด้านรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแม่ข่ายมีการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ต้องขังซึ่งแบ่งเป็น
ผู้ป่วยนอกในปี 2562-2564 จํานวน (คน/ครั้ง) 379/1,111, 593/1,786 และ 1,052/1,577ตามลําดับ และมี
การให้บริการเป็นผู้ป่วยในปี 2562-2564 จํานวน (คน/ครั้ง)  38/49 ,33/40 และ 22/33ตามลําดับ  
ตารางที่ 20 แสดงผู้ต้องขังในเรือนจําเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลแม่ข่าย(รพ.สตูล) ปี 2562 - 2564 

ข้อมูลผูป้่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ผู้ป่วยนอก (คน/ครั้ง) 379 / 1,111 593 / 1,786 1,052/1,577
ผู้ป่วยใน (คน/ครั้ง) 38 / 49 33 / 40 22/33 
ที่มา : เรือนจําจังหวัดสตูล ณ พฤษภาคม 2564 
 

ตารางที่ 21 แสดงจํานวนผู้ต้องขังเข้ารับบริการเรือนพยาบาลในเรือนจํา ปี 2561 - 2564 
ข้อมูลผูป้่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

โรคทั่วไป (ครั้ง) 284 273 396 80 
โรคเรื้อรัง (ครัง้) 214 240 216 82 
ที่มา : เรือนจําจังหวัดสตูล ณ พฤษภาคม 2564 
 

ตารางที่ 22 แสดงจํานวนผู้ต้องขังในเรือนจําเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่สําคัญปี 2564 
ลําดับที ่ ชื่อโรค จํานวน(คน) 

1 ความดันโลหิตสูง 27 
2 เบาหวาน   7 
3 หอบหืด 9 
4 COPD 1 

รวม 54 
ที่มา : เรือนจําจังหวัดสตูล ณ พฤษภาคม 2564 

 

ตารางที่ 23 ผู้ต้องขังในเรือนจําเจ็บป่วยด้วยโรคที่สําคัญ 5 อันดับแรก ปี 2561 – 2564 
อันดับที่ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564(คน) 

1 ไข้หวัดใหญ ่ หัด โรคเหงือกและฟัน โรคเหงือกและฟัน(1,030)

2 ไข้หวัด ไข้หวัด ผื่นคัน ผื่นคัน(439) 

3 โรคเหงือกและฟัน อีสุกอีใส ไข้หวัด กลาก(199) 

4 ผื่นคัน ปวดฟัน ปวดเม่ือยกล้ามเน้ือ ปวดประจําเดือน(175) 

5 ปวดเมื่อย ปวดเมื่อย กลากเกลื้อน ปวดกล้ามเนื้อ(114) 
ที่มา : เรือนจําจังหวัดสตูล ณ พฤษภาคม 2564 
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 ด้านบริการฉุกเฉิน/การส่งต่อและปรึกษา case มีระบบให้คําปรึกษา และ ระบบส่งต่อที่ชัดเจน  
พยาบาลเวชปฏิบัติของโรงพยาบาลสตูล รับประสานงานและรายงานแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพ่ือเข้าไป
ประเมินและตรวจรักษาในเรือนจําหรือสั่งการรักษาในเวลาราชการ  หากเกินศักยภาพ จะส่งต่อโดยรถยนต์ของ
เรือนจํามาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสตูล ถ้าอุบัติเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน โดยมีการโทรประสานเรียก 1669  

 งานส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรค  
 การให้บริการทางอนามัยแม่และเด็ก จํานวนหญิงต้ังครรภ์ ปี 2563 มีจํานวน 4 ราย คลอดแล้วทั้ง 4 
ราย ( บุตรญาติรับไปเลี้ยงดู ) พ้นโทษแล้ว 1 ราย ปี 2564 หญิงต้ังครรภ์ จํานวน 2 ราย อายุครรภ์ (G5P4  
21+6 wk / G7P5  36 wk)  และเด็กติดผู้ต้องขัง 1 คน อายุ 28 วัน (มารดา อายุ 23 ปี)มีมุมส่งเสริมนมแม่ 
และมีผู้บริจาคเคร่ืองป๊ัมนํ้านมไว้ใช้ในเรือนจํา 
 มะเร็งปากมดลูก  ปี 2563 คัดกรองจํานวน 50 ราย ไมพ่บผลผิดปกติ ในส่วนของปี 2564 มีแผนคดั
กรองในเดือน กรกฎาคม 2564 
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 การดําเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค   
ตารางที่ 24 แสดงผลการดําเนินงานป้องกัน ควบคุมวัณโรคในเรือนจํา  ปีงบประมาณ 2563-2564 

เดือน จํานวนแรกรบั จํานวน ณ วัน CXR เอกซเรย์ ณ วัน CXR % CXR ผิดปกติ Xpert Xpert+ Dx TB หมายเหตุ 

ต.ค. 63 118 118 118 100.0 5 5 1 1

พ.ย. 63 70 70 70 100.0 2 2 0 0

ธ.ค. 63 93 93 93 100.0 1 1 1 1

ม.ค. 64 109 
162 162 100.0 6 6 0 0 

ผตข. พ้นโทษเนื่องจาก
อยู่ระหว่างพิจารณา

คดี 38 ราย 
ก.พ. 64 91 

มี.ค. 64 47 47 47 100.0 0 0 0 0

เม.ย. 64 130 0 0 0.0  

รวม 658 490 490 100.0 14 14 2 2
 

ที่มา : เรือนจําจังหวัดสตูล ณ พฤษภาคม 2564 
 

การตรวจคัดกรอง HIV/AIDS 
    โรคเอดส์ในเรือนจําจังหวัดสตูลได้ให้บริการด้านคําปรึกษาและคัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ สามารถดําเนินการคัดกรองได้ตั้งแต่ปี 2561-2564 จํานวน 1242 
,1328,1966 และ 553 ราย พบติดเชื้อในปี 2561จํานวน  2 ราย ปี 2562 จํานวน 2 ราย ปี 2563 จํานวน 10 ราย และปี 2564 จํานวน 6 ราย ตามลําดับ  

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ 
           Agenda  based 

รอบท่ี 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                   โครงการเก่ียวกับพระราชวงศ ์

สรุปผลการดําเนินงานด้ายสาธารณสุข                                        สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
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ตารางที ่25 แสดงผลการดําเนินงานคัดกรองค้นหาผู้ติดเช้ือ HIV รายใหม่ในเรือนจําจังหวัดสตูล ปี 2561-2564 

ปี งบประมาณ 
การคัดกรองคน้หาผู้ติดเชื้อรายใหม่(คน) 

ทั้งหมด ตรวจพบเช้ือ คิดเปน็ร้อยละ 
2561 1,242 2 0.16 
2562 1,328 2 0.15 
2563 1,966 10 0.50 
2564 1,584 6 0.378 

ข้อมูล (ณ พฤษภาคม 2564)   
 

 ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต    
 ผู้ป่วยจิตเวช 
 -ผู้ต้องขังในเรือนจํามีผู้ป่วยจิตเวชทั้งหมด 21 ราย  ได้รับการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลสตูลอย่าง
ต่อเน่ืองทุกราย 
 

ตารางที ่ 26    แสดงจํานวนผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจําจังหวัดสตูล ปี 2562-2564 
ปี งบประมาณ ผู้ป่วยจิตเวช(รายป

2562 22
2563 25
2564 21

 

 -การคัดกรองความเสี่ยงจากการสูบุหรี่ ด่ืมแอลกอฮอล์ จํานวน 65 ราย และผูใ้ช้สารเสพติด ผู้เสพ 
จํานวน 280 ราย ข้อมูล (ณ พฤษภาคม 2564)   
 -การตรวจคัดกรองด้วยแบบประเมินภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขัง (PMHQ-Thai) ต้ังแต่ปี 2562-2564 
จํานวน 1413,1415 และ 19 ราย ตามลําดับ ข้อมูล (ณ พฤษภาคม 2564)   
ตารางที ่ 27   แสดงผลการดําเนินงานผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจําจังหวัดสตูล ปี 2562-2564 

กิจกรรม 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

คัดกรอง ผิดปกติ คัดกรอง ผิดปกต ิ คัดกรอง ผิดปกติ
- คัดกรองผู้ต้องขังแบบประเมินภาวะ
สุขภาพจิต (PMHQ-Thai)(คน) 

1,413 3 1,415 4  19  -

- การบันทึกขอ้มูลนิติจิตเวช  เรือนจําลง
บันทึกข้อมูลหลังพบจิตแพทย์(คน) 

NA NA 20 

 

ปัญหาอุปสรรค 
 1. ที่อยู่ไม่ตรงตามที่ผู้ป่วยจริงอยู่ 
 2. รับแจ้งเรื่องรายช่ือ ที่อยู่ ทีต้่องติดตาม บางครั้งล่าช้า 
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แนวทางการแก้ไข 
 1. พยาบาลเรือนจําควรซักถามรายละเอียดที่อยู่ให้ตรงกับที่ผู้ต้องขังอยู่จริง 
 2. พยาบาลจิตเวชควรได้รับข้อมูลก่อนผู้ป่วยจะถูกจําหน่ายจากเรือนจํา 
 

 ด้านทนัตกรรม  
 การให้บริการทันตกรรมโดยทันตแพทย์ออกให้บริการทุกวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน และให้บริการเฉพาะ

ถอนฟัน ต้ังแต่ปี 2561-2564  มีจํานวนตามลําดับดังน้ี 238 512 109 ราย และ 191 รายข้อมูล (ณ พฤษภาคม 
2564)   
ตารางที ่28 แสดงผลการดําเนินด้านทันตกรรมสําหรับผู้ต้องขังในเรือนจําจังหวัดสตูล ปี 2561-2564  

ปี งบประมาณ ผลการดําเนนิงานด้านทนัตกรรม(ราย) 
2561 238
2562 512
2563 109
2564 191

ข้อมูล (ณ พฤษภาคม 2564)     
 

     ด้านฟ้ืนฟูสมรรถภาพกายภาพ ให้บริการฟ้ืนฟูผู้ป่วยจํานวน 2 ราย โดยนักกายภาพจากโรงพยาบาล
แม่ข่าย ซึ่งออกให้บริการทุกวันพุธ (บ่าย)  
ตารางที่  29   แสดงผลการดําเนินงานด้านฟ้ืนฟูสมรรถภาพกายภาพ ในเรือนจําจังหวัดสตูล ปี 2563-2564 

กิจกรรม 
ปี 2563 ปี 2564

คน ครั้ง คน ครั้ง
1. บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 4 15 2 3
2. บริการให้คาํปรึกษา / กายภาพ 4 15 2 3
3. บริการตรวจรับรองความพิการ / สนับสนุนอุปกรณ์ 2 2 2 2
4. บริการส่งต่อ และประสานขอสนับสนุนการรักษา ภายใน รพ. 1 1 1 1

ข้อมูล (ณ พฤษภาคม 2564)     

 การตรวจสอบสิทธิ  ผู้ต้องขังทั้งหมด จํานวน 1,408 ราย สิทธิ UC จํานวน 1,389 ราย กองทุนอ่ืน 
18 ราย และสิทธิว่าง 1 ราย ข้อมูล (ณ พฤษภาคม 2564)     
ตารางที ่30 แสดงสิทธิการรักษาพยาบาลประเภท UC ของผู้ต้องขังในเรือนจําจังหวัดสตูล ปี 2564  

ประเภทสิทธิ จํานวน(ราย) ร้อยละ
สิทธิ UC ตรง CUP 1,278 99.69
สิทธิ UC นอก CUP  

(รับตัวเข้าเรือนจํา >30 วัน 
4 0.31

รวม 1,282 100
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ตารางที ่31 แสดงประเภทสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังในเรือนจําจังหวัดสตูล ปี 2564  
ประเภทสิทธิ จํานวน(ราย) ร้อยละ

สิทธิ UC 1,282 98.92
อ่ืนๆ 14 1.08
ว่าง 0 0 

ทั้งหมด 1,296 100.00
ข้อมูล (ณ พฤษภาคม 2564)      
 

 ระบบให้คําปรึกษา พัฒนาการให้คําปรึกษาเพ่ือลดการส่งต่อนอกเรือนจํา 
  - Telemedicine ผู้ป่วยจิตเวช   
  - มีแนวทางให้คําปรึกษาสนับสนุนจาก รพ.แม่ข่าย 
   - Flow การใหค้ําปรึกษาผู้ต้องขังจิตเวชผ่านระบบ Zoom 
 ระบบเฝ้าระวังการระบาดในช่วงสถานการณ์โควิด-19  
 การดําเนินงานในเรือนจําช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงพยาบาลสตูลและเรือนจําจังหวัด
สตูลได้ร่วมกันวางมาตรการท่ีสําคัญเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องการแพร่ระบาดในเรือนจํา โดยมาตรการที่
สําคัญดังน้ี 
 1. กรณี เจ้าหน้าที่เรือนจํา วัดไข้ ≥38 องศาเซลเซียส  พบแพทย์และปฏิบัติงานนอกเรือนจํา 
 2. ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม  
 3. Swab 100 %  (27 พ.ค. 64)  ผลปกติ 
 4. บุคคลภายนอก วัดไข้ ≥37.5 องศาเซลเซียส  งดกิจกรรมภายในเรือนจํา 
 5. ผู้ต้องขังเข้าใหม่/รายใหม่/กลับจากศาล/กลับจากโรงพยาบาล  (ตัดผม อาบนํ้า ล้างมือ และกักตัว 
21 วัน) ก่อนเข้าแดน  เสื้อผ้าแช่ผงซักฟอกเพ่ือซักวันรุ่งขึ้น 
 6. ศาลเบิกผ่านจอภาพ 
 7. งดญาติเย่ียม/บุคลากรภายนอก ยกเว้น แพทย์ 
 8. แจก Mask ผู้ต้องขัง คนละ 2 ช้ิน 
 9. ถูพ้ืนวันละ 2 ครั้ง 
 10. ผลิตหน้ากากผ้า 200  
 11. รพ.แม่ข่าย 
  - ติดต้ังตู้ความดันบวกในเรือนจํา 
  - Train การทาํ swab พยาบาลเรือนจํา (แพทย์เวชกรรมสังคม) 
  - Train การใสชุ่ด PPE / การทําความสะอาดตู้ความดันบวก (พยาบาล IC ) 
  - เตรียมจัดต้ัง รพ.สนาม / ซอ้มแผน 
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 การพัฒนา อสรจ. ในเรือนจําให้มี อสรจ. ต่อผู้ต้องขังไม่น้อยกว่าร 1 ต่อ 50 
 จังหวัดสตูลมี อสรจ. ในเรือนจํา 27 คน  (ชาย 23 คน / หญิง 4 คน) และมีแผนอบรมเพ่ิม  60 คน  
วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564  (งบประมาณเทศบาลเมืองสตูล) 
 

Small Success รอบ 3 เดือน
กิจกรรม/กระบวนการ ผลการดําเนนิงาน 

- จัดระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจํา -ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 30 กันยายน 2564 
-มีการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานร่วม
วางแผนการดําเนินงานราชทัณฑ์ปันสุข ทําความดี 
เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์/สรุปรายงานการประชุม 

-มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการเมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563ณ ห้องทับทิม 
โรงพยาบาล 

-มีการจัดทําแผนการให้บริการสุขภาพของผู้ต้องขัง
ในเรือนจํา 

-มีแผนการให้บริการสุขภาพครบทั้ง 6 ด้าน 

 

ประเด็นสําคญัที่เสี่ยงต่อการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จ 
 - ต้องงดการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะในเรือนจําทุกชนิด เน่ืองจากป้องกันการแพร่ระบาดของติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให้
การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ 

-การดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การที่กําหนดไว้ เน่ืองจากมีการระบาดของโรคโคโรนา
ไวรัส 2019 (COVID-19) 

มีการปรับแผนการดําเนินการกิจกรรมต่างๆ 
หลังจากไม่มีการแพร่ระบาดของโรค 

 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย  
 -ไม่ม ี
 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
 - ประยุกต์เครือ่งโม่ปูนซักผ้าในเรือนจํา 
 - ได้รับรางวัลระดับเพขร ด้าน ศูนย์บริการชุมชนและภาคีเครือข่าย ศูนย์บริการได้มาตรฐาน  
 - DIC/DIC-Cluster ณ. รร.มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน 
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     กัญชาทางการแพทย ์ . 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
  แบบบูรณาการ ( ร้อยละ 50 ) 
สถานการณ์   

 ในปีงบประมาณ 2563 กระทรวงสาธารณสุข กําหนดนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเข้าถึงบริการ
กัญชาทางการแพทย์      มีเป้าหมายให้สถานบริการจัดต้ังคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์       
แบบบูรณาการไม่น้อยกว่า 1 แห่ง /เขต โดย จังหวัดสตูล ได้ดําเนินการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์    
แบบบูรณาการ จํานวน 2 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลสตูลและโรงพยาบาลละงู   และในปีงบประมาณ 2564 
กําหนดประเด็นกัญชา    ทางการแพทย์เป็นยุทธศาสตร์ มีเป้าหมาย สถานบริการสาธารณสุขเปิดให้บริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดสตูลเปิดคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แบบบูรณการในโรงพยาบาล จํานวน 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลละงู โรงพยาบาล
ทุ่งหว้าและโรงพยาบาลควนกาหลง และเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง   
และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นิคมพัฒนา อําเภอมะนัง และมีการควบคุม
ติดตามการดําเนินงานโดยคณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขากัญชาทางการแพทย์ จังหวัดสตูล 
โดยมีความพร้อมของบุคลากร ดังน้ี 
ตารางที่ 32  แสดงผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แยกรายโรงพยาบาลของจังหวัดสตูล 

โรงพยาบาล 
จํานวนผู้ผ่านการอบรม

รวม 
แพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย ทันตแพทย์ 

โรงพยาบาลสตูล 3 3 2 4 0 12
โรงพยาบาลละงู 1 1 1 6 0 9
โรงพยาบาลท่าแพ 0 0 0 2 0 2
โรงพยาบาลทุ่งหว้า 1 1 0 3 0 5
โรงพยาบาลควนโดน 0 1 0 3 0 4
โรงพยาบาลควนกาหลง 1 1 0 2 0 4
โรงพยาบาลมะนัง 0 0 0 4 0 4
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 1 1 0 1 0 3
รพ.สต./CMU/PCU 0 0 0 4 0 4
เอกชน/หมอพ้ืนบ้าน 1 1 0 3 1 6

รวม 8 9 3 32 1 53
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จากตารางพบว่าแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลผ่านการอบรมไม่ครบทุกแห่ง ส่วนแพทย์แผนไทยผ่านการอบรม
ครบทุกแห่ง 
ผลการดําเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์จังหวัดสตูล  (ต้ังแต่เริ่มเปิดคลินิกถึงปัจจุบัน 15 พฤษภาคม 
2564) 
  1. ตัวช้ีวัดร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์     
แบบบูรณาการ จังหวัดสตูล (เป้าหมายร้อยละ 50 ) จังหวัดสตูลมีโรงพยาบาลทั้งหมดจํานวน 7 แห่ง จัดบริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ จํานวน 4 แห่ง คิดเป็นผลงานได้ ร้อยละ 57.14 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ตารางที่ 33 แสดงแผนการให้บริการคลินิกกัญชาแบบบูรณาการในโรงพยาบาลสตูล ปี 2564 

โรงพยาบาล วันเวลาเปิดให้บริการ การให้บริการ หมายเหตุ
โรงพยาบาลสตูล วันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 

เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 

16.30 น. (แผนไทย) 

คลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ 

 

โรงพยาบาลละงู วันจันทร์สัปดาห์ที่ 2และ4 
เวลา 13.00-16.30 น. 

คลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ 

 

โรงพยาบาลทุ่งหว้า วันอังคารสัปดาห์ที่ 1
เวลา13.00-16.30 น. 

คลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ 

 

โรงพยาบาลควนกาหลง วันพุธ สัปดาห์ที่ 2 
เวลา 13.00-16.30 น. 

คลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ 

 

รพ.สต.ทุ่งนุ้ย  
อ.ควนกาหลง 

ทุกวันจันทร์-ศกุร์ 
ในเวลาราชการ 

คลินิกกัญชาทางการแพทย์
แผนไทย 

รอใบอนุญาต ยส.5
และการสนับสนุนยา

สถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา  
นวมินทราชินี นิคมพัฒนา 
อําเภอมะนัง 

ทุกวันจันทร์-ศกุร์ 
ในเวลาราชการ 

คลินิกกัญชาทางการแพทย์
แผนไทย 

รอใบอนุญาต ยส.5
และการสนับสนุนยา

 

  2. ผลการดําเนนิงานตามนโยบายกัญชาทางการแพทย์ในปีงบประมาณ 2564   
 2.1 ด้านการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย ์
  1.การขยายบริการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์เพ่ิมเติม 2 แห่งโดยให้โรงพยาบาล     
ทุ่งหว้าและโรงพยาบาลควนกาหลงเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการเพ่ิม และให้โรงพยาบาลท่ี
เหลือเปิดคลินิกให้คําปรึกษาในเรื่องกัญชาทางการแพทย์โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลจัดอบรม
เตรียมความพร้อมให้กับทุกโรงพยาบาลในเรื่องการคัดกรอง  CPGการรักษา  ADR และการรายงาน  และจัด
ให้ทีมโรงพยาบาลทุ่งหว้าและควนกาหลงศึกษาดูงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลสตูล เพ่ือให้ทุก 
โรงพยาบาลมีความพร้อมในการเปิดคลินิก 
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 2.เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 2 แห่ง 
ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลงและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา นวมินทราชินี นิคมพัฒนา อําเภอมะนัง ( รอการสนับสนุนยากัญชาทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ) 
 3. จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขากัญชาทางการแพทย์อย่างน้อย 
2 ครั้ง/ปี เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน 
 4. โรงพยาบาลสตูลขยายบรกิารเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยทุกวันพุธ เวลา 
13.00-16.30 น. 
 5.โรงพยาบาลสตูลและละงูเพ่ิมชนิดยาสารสกัดกัญชาแผนปัจจุบันเพ่ือให้เหมาะสมและ
ครอบคลุมในการรักษาผู้ป่วย 
 6. ดําเนินการขยายกลุ่มโรคผูป่้วยที่มารับบริการ โดยเพ่ิมเติมกลุ่มผู้ป่วย IMC  cancer และ 
Palliative care  ซึ่งได้มีการประสานการทํางานระหว่างแพทย์ของคลินิกกัญชาฯ และแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค
ดังกล่าว เพ่ือให้ผู้ป่วยมีการทางเลือกในการรักษาเพ่ิมขึ้นและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย  
 7. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ผา่นทางเครือข่าย อสม. โดยได้เครือข่าย 
อสม. ช่วยคัดกรองผู้ที่เข้าเกณฑ์ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
  8. ติดตาม และประเมินผล ตามแนวทางกําหนดร่วมกัน โดยมีการติดตามความก้าวหน้า
ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน  
  2.2 ด้านการปลูกกัญชา/กัญชง ตามนโยบายการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์และพชื
เศรษฐกิจ 
  จังหวัดสตูล มีผู้ที่ได้รับอนุญาตผลิต(ปลูก)และครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
(กัญชา) มี 2 กลุ่ม 
      1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเขาแดง อําเภอทุ่งหว้า ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล ตามหนังสือสําคัญเลขที่ 48/2563 พ้ืนที่ปลูกเป็นของวิสาหกิจชุมชน 
โฉนดที่ดินเลขที่ 2544 ตําบลป่าแก่บ่อหิน อําเภอทุ่งหว้า ปัจจุบันต้นกัญชามีอายุประมาณ 4 เดือน  
      2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้าน
โตนปาหนัน ตามหนังสือสําคัญที่ 49/2563 พ้ืนที่ปลูกเป็นของวิสาหกิจชุมชนอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 5 ตําบล  
ทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง ปัจจุบันต้นกัญชามีอายุประมาณ 2 เดือนคร่ึง และมีผู้ประสงค์ย่ืนขออนุญาตเพ่ิม
ดังน้ี 
       1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ อ.การเกษตร หมู่ที่ 8 ตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล มีความสนใจขออนุญาตปลูกกัญชาตามโครงการพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและชุมชน ระยะ 2 ในขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร 
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   2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง มี
ความสนใจเข้าร่วมโครงการปลูกกัญชาเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
และชุมชน ระยะ 3 (ครัวเรือนละ 6 ต้น) ในขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร 
   3) มีผู้ประสงค์ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตผลิต(ปลูก)กัญชงจํานวน 1ราย พนักงาน
เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบสถานที่เมื่อวันที่19 พฤษภาคม 2564 ปรากฏว่าไม่ผ่าน ให้ปรับปรุงแก้ไขในประเด็น
ต่างๆเช่น จัดให้มีแนวเขตพ้ืนที่ปลูกที่เห็นได้ชัด กําหนดบริเวณพ้ืนที่ปลูกที่ชัดเจน ,ให้มีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยมิให้มีการลักลอบกัญชงออกจากพ้ืนที่,มีการแยกเก็บกัญชงเป็นสัดส่วนและไม่ปะปนกับวัตถุอ่ืน,    
มีมาตรการรักษาความปบอดภัยเพ่ิมเติม เป็นต้น 
         ให้คําปรึกษาการขออนุญาตปลูกกัญชง 16 ราย (ทั้งติดต่อด้วยตนเองและโทรศัพท์สอบถาม) 
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รายละเอียดการให้บริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์จังหวัดสตูลมีดังต่อไปนี ้
ตารางที่  34 แสดงผู้ป่วยและปริมาณยา/สารสกัดกัญชาแผนปัจจุบันที่มใีห้บริการ (ตั้งแต่เริ่มเปิดคลนิิกกัญชาทางการแพทย์จนถึง 15 พฤษภาคม 2564) 

โรงพยาบาล 
 

จํานวน
ผู้รับ 

บริการ 

จํานวนผู้ป่วย 
ที่เข้าเกณฑ์ 

ได้รับการรักษา 

THC2.7% : CBD2.5
รพ.อภัยภูเบศร 

THC รพ.อภัยภูเบศร THC องค์การเภสัชกรรม THC:CBD องค์การเภสัชกรรม 

ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ หมดอายุ ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ หมดอายุ ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ หมดอายุ ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ หมดอายุ 
สตูล 76 71 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 60 60 0 0 25 9 0 16 65 55 0 10 

ละงู 13 7 10 3 7 0 10 9 1 0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ทุ่งหว้า 2 0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 10 0 10  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ควนกาหลง 
(ยังไม่ได้รับ
สนับสนุนยา) 

0 0  

รวมทุกแห่ง 91 78 10 3 7 0 80 69 11 0 25 9 0 16 65 55 0 10 
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข        Agenda  based
รอบที่ 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                          กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

                                     

ตารางที่  35  แสดงผู้ป่วยและปริมาณยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมที่มใีห้บริการ    

โรงพยาบาล 
 

จํานวน
ผู้รับ 

บริการ 

จํานวน
ผู้ป่วยที่
เข้าเกณฑ์
ได้รับการ
รักษา 

ศุขไสยาศน์  
รพ.พระอาจารย์ฝั้น (ซอง)

ทําลายพระสุเมร  
รพ.พระอาจารย์ฝั้น (ซอง)

แก้ลมแก้เส้น  
รพ.พระอาจารย์ฝั้น(ซอง)

น้ํามันสูตร DTAM(ขวด)
น้ํามันกัญชาทั้ง5

รพ.อภัยภูเบศร(ขวด)
ศุขไสยาศน์  

รพ.อภัยภูเบศร (ขวด) 

ได้ ใช้ เหลือ
หมด
อายุ

ได้ ใช้ เหลือ
หมด
อายุ

ได้ ใช้ เหลือ 
หมด
อายุ

ได้ ใช้ เหลือ
หมด
อายุ

ได้ ใช้ เหลือ
หมด
อายุ

ได้ ใช้ เหลือ 
หมด 
อายุ 

สตูล 78 71 150  120 30 0 - - - - 150 60 90 0 89 70 19 0 - - - - - - - - 
ละงู 16 13 150 150 0 0 150 150 0 0 300 14 286 0 - - - - 40 2 38 0 40 4 36 0 

ทุ่งหว้า 2 1 150 7 143 0 1ค0 0 1ค0 0 300 0 300 0 10 0 10 0 - - - - - - - - 
ควนกาหลง 0 0 60 0 60 0 200

cap
0 200

cap
0 - - - - 10 0 10 0 - - - - - - - - 

รวมทุกแห่ง 96 85 510 277 233 0 300 
ซอง, 
200 
cap

1ค0
ซอง

1ค0
ซอง
,200
cap

0 7ค0 74 676 0 109 70 39 0 40 2 38 0 40 4 36 0 
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข        Agenda  based
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ตารางที่  36 แสดงจํานวนผู้รับบริการคลินิกกัญชาจําแนกรายอาการ   

โรค/อาการ 
ผู้ป่วย ผลการรักษา

จํานวนผู้ป่วยที่มีอาการ
ข้างเคียงไม่พึงประสงค์ 

ลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ หมายเหตุ 
ทั้งหมด

เข้าเกณฑ์
การรักษา

ได้รับยา ดีขึ้น คงที่ แย่ลง

กลุ่มโรคที่ได้ประโยชน์ 
ภาวะคลื่นไส้อาเจียน ในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบําบัด 2 0 0 0 0 0 0 - -
โรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา 0 0 0 0 0 0 0
ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ในผู้ป่วยปลอกประสาท
เสื่อมแข็ง 

1  1  1  0  1  0  1  มีอาการง่วงนอนมากขึ้น อ่อนเพลีย
 

ภาวะปวดประสาทส่วนกลาง 13 13 13  1  11 1 7  -อาการปวดมากขึ้น
- รู้สึกปวดแปล็บๆ  
- ระคายเคืองข้างแก้มและโคนลิ้น 
ปากแห้ง  
-มีอาการง่วงนอนมากขึ้น  
-ตื่นมามึนเล็กน้อย  
-อ่อนเพลีย  
-ชาบริเวณใต้ลิ้น ริมฝีปาก  
-เวียนหัว  

ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วยเอดส์ที่มีน้ําหนักตัวน้อย 0 0 0 0 0 0 0
ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 2 2 2 2 0 0 0

รวม 18 16 16 3 12 1 8
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข        Agenda  based
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ตารางที ่36(ต่อ)    แสดงจํานวนผู้รับบริการคลินิกกัญชาจําแนกรายอาการ   

โรค/อาการ 
ผู้ป่วย ผลการรักษา

จํานวนผู้ป่วยที่มีอาการ
ข้างเคียงไม่พึงประสงค์ 

ลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ หมายเหตุ 
ทั้งหมด

เข้าเกณฑ์
การรักษา

ได้รับยา ดีขึ้น คงที่ แย่ลง

โรคที่น่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ 
โรคพาร์กินสัน 5 5 5 4 1 0 1 -มีตุ่มนูนบริเวณที่หยดยา

โรคอัลไซเมอร์ 1 1 1 0 1 0 0 -
โรควิตกกังวลทั่วไป 1 1 1 0 0 1 1 ลิ้นชาไม่รับรส ปวดศีรษะมาก หยุดยา

หลังจากใช้ 
1 วัน 

โรคปลอกประสาทอักเสบอื่น ๆ 1 1 1 0 1 0 0 - -มีปัญหาถ้า
ต้องหยดยา
เอง เพราะ
มือสั่น  

ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 
4 4 4 3 1 0 2 -อ่อนเพลีย

-ง่วงนอน  

รวม 12 12 12 7 4 1 3

 

 

สรุปผลการดําเนนิงานด้านสาธารณสขุ
 

 
    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตลู 
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข        Agenda  based
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ตารางที่ 36 (ต่อ)    แสดงจํานวนผู้รับบริการคลินิกกัญชาจําแนกรายอาการ   

โรค/อาการ 
ผู้ป่วย ผลการรักษา

จํานวนผู้ป่วยที่มีอาการ
ข้างเคียงไม่พึงประสงค์ 

ลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ หมายเหตุ 
ทั้งหมด

เข้าเกณฑ์
การรักษา

ได้รับยา ดีขึ้น คงที่ แย่ลง

กลุ่มโรคอื่นๆ 
psoriasis 4 4 4 0 4 0 0 ผู้ป่วย 2 

รายแพทย์
แนะนําให้ใช้
น้ํามันกัญชา
ทาบริเวณ
รอยโรค 

malignant  neoplasm 19 19 19 4 15 0 4 -ง่วงนอน คลื่นไส้ เวียนหัว  

หลังหุ้มปลายองคชาติยาวเกินไป ปลายตีบรูดเปิด
ไม่ได้หรือเปิดได้ลําบาก 
 
 

1 1 1 0 1 0 0 - มีปัญหาใน
การหยดยา
เนื่องจาก
บังคับลิ้น
ไม่ได้ 

กลุ่มโรคอื่นๆ 
rheumatoid arthritis 1 1 1 0 1 0 1 ง่วงนอน เวียนหัว ใจสั่นเล็กน้อย
Myalgia 
 

2 2 2 1 0 1 1 -ง่วงนอน อ่อนเพลียทั้งวัน
ล้มเนื่องจากทรงตัวไม่ได้  
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข        Agenda  based
รอบที่ 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                          กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

ตารางที่ 36 (ต่อ)    แสดงจํานวนผู้รับบริการคลินิกกัญชาจําแนกรายอาการ   

โรค/อาการ 
ผู้ป่วย ผลการรักษา

จํานวนผู้ป่วยที่มีอาการ
ข้างเคียงไม่พึงประสงค์ 

ลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ หมายเหตุ 
ทั้งหมด

เข้าเกณฑ์
การรักษา

ได้รับยา ดีขึ้น คงที่ แย่ลง

Nonorganic insomnia 
 

13 13 13 0 11 2 5 -อ่อนเพลีย
-กระวนกระวาย  
-รู้สึกกระสับกระส่าย  
-เวียนหัว  

Tension-type headache 1 1 1 0 1 0 0 - addicted 
canabis  

Spondylolysis 2 2 2 0 2 0 0 -
Glaucoma  1 1 1 0 1 0 0 -
Injury of brachial plexus 1 1 1 0 1 0 0 -
Abdominal and pelvic pain  1 1 1 1 0 0 0 -
Hemiplegia  2 2 2 2 0 0 1 -ง่วงนอน
ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจํานวนเซลล์ 1 1 1 0 1 0 0 -
การดูแลหลังภาวะ stroke 1 1 1 1 0 0 0 -

รวม 50 50 50 9 38 3 12
รวมทุกกลุ่มอาการ 80 78 78 19 54 5 23
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข        Agenda  based
รอบที่ 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                          กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

ตารางที่  37  แสดงจํานวนผู้รับบริการคลินิกกัญชาทางแพทย์ไทยจําแนกรายอาการ 

โรค/อาการที่มีโอกาสใช้ยาแผนไทย 
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 

ผู้ป่วย ผลการรักษา จํานวนผู้ป่วยที่มี
อาการข้างเคียง
ไม่พึงประสงค์ 

ลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ หมายเหตุ 
รับบริการ

เข้าเกณฑ์
การรักษา

ได้รับยา ดีขึ้น คงที่ แย่ลง

เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ (ยาศุขไสยาศน์) 
29 29 29  27  2  - 

 
4  

ปากแห้ง คอแห้ง หิวอาหาร
บ่อย น้ําหนักขึ้น ง่วงนอน จิบน้ําอุ่นๆ ระหว่างวัน 

นอนไม่หลับ (น้ํามันDTAM น้ํามันกัญชาทั้ง 5) 50
 

50
 

50 48 2 
 

- 1  มีผื่นคล้ายแพ้ยา Naranjo 4 
คะแนน 

หยุดใช้ยาทันที พบแพทย์ 

กล้ามเนื้ออ่อนแรงจาก โรคลมอัมพฤกษ์ อัมพาต 
ที่มีอาการทางคลินิกคงที่ (ยาทําลายพระสุเมรุ) 2 2 2 2 - - 

 
1 ง่วงนอน - 

มือเท้าชา อ่อนแรง  ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง (แก้ลม
แก้เส้น ,น้ํามันกัญชาทั้ง 5) 4 4 4  4  - - 

 
- - 

ประเมินความแข็งเกร็งและ
อาการปวดพบว่าดีขึ้นเล็กน้อย 
ความตึงของกล้ามเนื้อลดลง 
นอนหลับได้ดีขึ้น 

รวม 85 85 85 81 4 - 6 
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข           Agenda   based
รอบที่ 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                             กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ

         จากข้อที่ 5.3 และ 5.4 รวมผู้ป่วยเข้ารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของจังหวัดสตูลจากทุก
โรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น  165 คน เข้าเกณฑ์การรักษา 163 คน แบ่งเป็นได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ 
จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 47.85  ได้รับยากัญชาแผนไทย จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 52.15 
          ผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ จํานวน 78  คน มีอาการดีขึ้น 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.36 อาการคงที่ 54 คน คิดเป็นร้อยละ  69.23 มีอาการแย่ลง 5 คน คิดเป็นร้อยละ  6.41  ส่วนใหญ่ใช้รักษา
โรค malignant  neoplasm , ภาวะปวดประสาทส่วนกลาง Nonorganic insomnia  โรคพาร์กินสัน และ 
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย เป็นต้น และพบอาการไม่พึงประสงค์ จํานวน  23 คน คิดเป็นร้อยละ 29.49 อาการ
ที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ อาการปวดมากขึ้น ระคายเคืองข้างแก้มและโคนลิ้น ปากแห้ง ง่วงนอนมากขึ้น อ่อนเพลีย 
          ผู้ป่วยที่ได้รับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ จํานวน 85 คน มีอาการดีขึ้น จํานวน 81  คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.29 อาการคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.71 และไม่พบว่ามีอาการแย่ลง    
ส่วนใหญ่ใช้รักษาอาการ เบ่ืออาหาร นอนไม่หลับและปวดกล้ามเน้ือ และพบอาการไม่พึงประสงค์ จํานวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.06 ส่วนใหญ่อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้แก่ ปากแห้ง คอแห้ง หิวอาหารบ่อย นํ้าหนักขึ้น
และ ง่วงนอน 
ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
  1 บุคลากร เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ยังผ่านการอบรมไม่ครบทุกโรงพยาบาล ทําให้ไม่สามารถ
ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการได้ครบทุกแห่ง 

 2 กําลังคนในคณะทํางานของคลินิกยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาล ทําให้เกิดความล่าช้า
ในบางวันที่มีผู้ป่วยมารับบริการที่คลินิกจํานวนมาก 

 3. การให้บริการแก่ผู้ป่วยแต่ละรายใช้เวลาค่อนข้างนานประมาณ 30 นาทีขึ้นไป ทําให้ต้องจํากัด
จํานวนผู้ป่วยที่มารับบริการต่อวัน 

 4 โรงพยาบาลสตูลต้องดําเนินการจัดหาและจัดซื้อสารสกัดนํ้ามันกัญชาจากองค์การเภสัชกรรมเอง 
เน่ืองจากไม่ใช่โรงพยาบาลนําร่องของพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 12 และผู้รับบริการจะต้องชําระเงินค่ายาเองทุกสิทธ์
การรักษาทั้งสูตร THC และ THC:CBD (1:1) ต่อมาได้รับการสนับสนุนสารสกัดนํ้ามันกัญชาสูตร THC จาก
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรทําให้ผู้ป่วยที่ใช้ยาสูตรดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านยา 

 5. เน่ืองจากมีการปิดให้บริการของคลินิกในช่วงมีการระบาดของโควิด-19 ทําให้ยาและสารสกัด
กัญชาหมดอายุและไม่ได้จ่ายให้แก่ผู้ป่วย  

 6. ได้รับสนับสนุนยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมซึ่งใกล้หมดอายุมาใช้บริการในคลินิก 
 7. โครงการปลูกกัญชาเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ระยะ 3 ( ครัวเรือนละ 6 ต้น) จะต้อง

ส่งช่อดอกกัญชาให้กับโรงพยาบาลผลิตยาเพ่ือแปรรูปเป็นยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมหรือสารสกัดกัญชาทาง
การแพทย์แต่ในเขตสุขภาพที่ 12 ยังไม่มีโรงพยาบาลผลิตยามาตรฐาน GMP WHO ที่รับช่อดอกกัญชาไปแปร
รูปและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนที่ยังไม่มีศักยภาพในการผลิตยาปรุงให้ผู้ป่วยเฉพาะราย ดังน้ัน
การผลักดันโครงการปลูกกัญชาฯ ระยะที่ 3 จะต้องพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลผลิตยา GMP และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลท่ีเป็นพ้ืนที่เป้าหมายควบคู่ด้วยด้วย 
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข           Agenda   based
รอบที่ 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                             กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบยีบ กฎหมาย 
  1. ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ผลิตเพ่ือสนับสนุนโรงพยาบาลที่เปิดบริการ ขอให้มีหน่วยงานกลางที่เป็นผู้
ประสานงานการกระจายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย ที่โรงพยาบาลสามารถติดต่อ
ได้โดยตรง ปัจจุบันต้องทําหนังสือขอสนับสนุนไปที่สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
  2. ข้อมูลวิชาการในส่วนที่ได้มีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว เช่นงานวิจัย อาการไม่พึงประสงค์ 
หรือประสิทธิผลในการใช้กัญชารักษา เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้สั่งใช้ยาและประชาชนมีความมั่นใจมาก
ขึ้นเน่ืองจากมีการใช้กัญชาทางการแพทย์มาสักระยะหน่ึงแล้ว และการจัดประกวดผลงานวิชาการเพ่ือกระตุ้น
ให้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างสมํ่าเสมอและเผยแพร่ผลงาน 
  3. ขอให้ส่วนกลางจัดอบรมหลักสูตรผู้สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แก่บุคลากรเพ่ิมเติม 
 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)  
   ระบบพ่ีเลี้ยง : คลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลสตูลเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ทุก  โรงพยาบาลโดยการออกเย่ียมคลินิกกัญชาโรงพยาบาลต่างๆเพ่ือให้ความรู้และกําลังใจในการ
ดําเนินงาน 

ภาพแสดงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการใช้กัญชา
เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อ วันที่  5 มกราคม   2564 ณ  ห้องประชุมสะโตย 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 
 

ภาพแสดงการอบรมหลักสูตรการบูรณาการรักษาผู้ป่วย 
IMC , มะเร็งและpalliative care ด้วยกัญชาทางการแพทย์ ผ่านระบบ ZOOM โดยทีมวิทยากรจาก
โรงพยาบาลสตูล เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสะโตย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
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   ระบบสขุภาพปฐมภูมิ . 
   การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ . 
 

 ตัวช้ีวัด :  1.  ร้อยละ 40 ของจํานวนประชาชนที่มีรายช่ืออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย 
    หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ  
  :  2. ร้อยละ 40 ของการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิมีการขึ้น 
  ทะเบียนตามพ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
สถานการณ์ 
 จังหวัดสตูล ได้ดําเนินการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว ( Primary Care Cluster : PCC ) ตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2559 โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนการจัดต้ังหน่วยบริการ    
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ในระยะ 10 ปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ. 2569 มี
เป้าหมายเปิดหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จํานวน 28 ทีม ครอบคลุม 7 อําเภอ 
ในปี พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศใช้พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ซึ่งการ
จัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เปิดดําเนินการในพ้ืนที่ จะต้องผ่านเกณฑ์ 3S 
ประกอบด้วย STRUCTURE / STAFF / SYSTEM โดยกําหนดให้ประชาชนทุกคนมีแพทย์เวชศาสตร์
ประจําตัวและทีมสหวิชาชีพร่วมให้การดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบตาม Catchment Area  1 Cluster  
ดูแลประชาชน ทีมละ 8,000–12,000 คน ตามแผนการขึ้นทะเบียนPCU/NPCU 10 ปี ดังตารางด้านล่างน้ี 
ตารางที่ 38 แสดงแผนการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดสตูลระยะ
10 ปี (2559-2569) 

อําเภอ ประชากร 
(คน) 

เป้าหมาย
(ทีม) 

แผน/ผลงานจัดต้ังจํานวนทมี ปี  

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
ทุ่งหว้า 22,867 2   2    2 1
ท่าแพ 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   
เปอร์เซ็นต์ความครอบคลุม 0.00 7.14 39.28 60.774.4 82.14 89.28 92.85 96.42 100  100

ที่มา :  ข้อมูล ณ วันที่  1 มกราคม 2564 
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ผลการดําเนินงานการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ที่ขึ้น ทะเบียนตามพ.ร.บ.
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

 จังหวัดสตูล   ได้ดําเนินการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ขึ้น
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 โดยเปิดดําเนินการในพ้ืนที่ จังหวัดสตูล 
ครอบคลุม 7 อําเภอ มีแผนการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ระยะ 10 ปี
ต้ังแต่ ปี 2559-2569 เป้าหมายทั้งหมด 28 ทีม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2563  สามารถเปิด
ดําเนินการได้จํานวน 20 ทีมจากเป้าหมาย 28 ทีม คิดเป็นร้อยละ 71.42 เมื่อจําแนกเป็นรายอําเภอพบว่ามี
อําเภอที่สามารถขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ดูแลประชากรที่มี
รายช่ืออยู่ในพ้ืนที่ ครอบคลุมร้อยละ 100 ใน 4 อําเภอ คือ อําเภอควนกาหลง 3 ทีม อําเภอท่าแพ 3 ทีม  
อําเภอทุ่งหว้า 2 ทีม และ อําเภอมะนัง 2 ทีม ในส่วนของอําเภอละงู เป้าหมาย 6 ทีม มีจํานวนประชากร 
68,109 คน เปิดดําเนินการได้ 5 ทีม คิดเป็นร้อยละ 83.33 ดูแลประชากรที่มีรายช่ืออยู่ในพ้ืนที่ อ.ละงู 
61,342 คน คิดเป็นร้อยละ 90.06  อําเภอควนโดน เป้าหมาย 2 ทีม มีจํานวนประชากร 24,092 คน เปิด
ดําเนินการได้ 1 ทีม คิดเป็นร้อยละ 50 ดูแลประชากรที่มีรายช่ืออยู่ในพ้ืนที่ อ.ควนโดน 10,378 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.07 และอําเภอเมืองสตูล เป้าหมาย 10 ทีม มีจํานวนประชากร 130,756 คน เปิดดําเนินการได้ 4 
ทีม คิดเป็นร้อยละ 40 ดูแลประชากรที่มีรายช่ืออยู่ในพ้ืนที่ อ.เมือง 44,360 คน คิดเป็นร้อยละ 33.92 ซึ่งยัง
ตํ่ากว่าเกณฑ์  

 สรุปในภาพรวมจังหวัดสตูล ดําเนินการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
ที่ขึ้นทะเบียนตามพ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 เป้าหมาย 28 ทีม ดําเนินการขึ้นทะเบียนได้
จํานวน 20 ทีม คิดเป็นร้อยละ 71.42 (ผ่านเกณฑ์) มีจํานวนประชากร รวม 322,256 คน มีจํานวนประชาชน
ที่มีรายช่ืออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ 
ได้รับการดูแลจํานวน 215,379 คน คิดเป็นร้อยละ 66.83 (ผ่านเกณฑ์) ในปี งบประมาณ 2564 จังหวัดสตูล 
ได้ทบทวนการจัดทําแผนการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ในระยะ 10 ปี 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2572  มีเป้าหมายขยายการเปิดหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ จากจํานวน 28 ทีม เป็น 31 ทีม มีแพทย์ จบหลักสูตรอบรมระยะสั้น จากราชวิทยาลัยแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว จํานวน 2 คน (โควตา รพ.สตูล 1 คน, รพ.ควนโดน 1 คน) อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ
หลักสูตรแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (สําเร็จการศึกษา กค. ปี 2564) จํานวน 2 คน (โควตา 
รพ.สตูล 1 คนและรพ.ละงู 1 คน)  และอบรมหลักสูตร In Service Training  2 คน (โควตา รพ.ละงู) ทั้งน้ีมี
แผนการขึ้นทะเบียนจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในไตรมาสที่ 3-4 ปี 2564 
จํานวน 7 ทีม คือ อ.ควนโดน 1 ทีม อ.ละงู 3 ทีม และ อ.เมือง 3 ทีม อยู่ระหว่างการดําเนินการขอขึ้น
ทะเบียนและรอแพทย์จบ รายละเอียด ดังตารางแสดง  
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ตารางที่ 39 แสดงการจัดตัง้และขึ้นทะเบียนหน่วยบรกิารปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบรกิารปฐมภูมิ จังหวดัสตูล  

อําเภอ 
ปี 2559-2563 ดูแลประชากร เป้าหมายจัดต้ัง

เป้าหมาย
(ทีม) 

ผลงาน 
(ทีม) ร้อยละ เป้าหมาย

(คน) 
ผลงาน
(คน) 

ร้อยละ ปี 2564
(ทีม)

เมือง 10 4 40 130,756 44,360  33.92 3 
ควนโดน 2 1 50 24,092 10,378 43.07 1 
ควนกาหลง 3 3 100 33,544 33,544 100 - 
ละงู 6 5 83.33 68,109 61,342 90.06 3 
ท่าแพ 3 3 100 27,192 27,192 100 - 
ทุ่งหว้า 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 7 

ที่มา : ข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ สํานักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ  กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
 

ตารางที่ 40 การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ ในปี 2564 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย/พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1 ทบทวนแผนการขึ้น/จัดต้ังหน่วย

บริการปฐมภูมแิละเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูม ิ(แผน 10 ปี) 

7 อําเภอ ไตรมาส 2-3 สสจ./
รพ./ 
สสอ. 

2 แผนการอบรมแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 

2 คน (อ.เมือง/อ.ควนโดน) ไตรมาส 2-3 สสจ./
รพ./ 
สสอ. 

3 แผนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิเพ่ิม   ปี 2564 

7 ทมี (อ.เมือง 3 ทีม/อ.ควน
โดน 1 ทมี/อ.ละงู 3 ทมี) 

ไตรมาส 3-4 สสจ./
รพ./ 
สสอ. 

4 แผนดําเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูม ิ

อําเภอเมือง  
อําเภอละงู 
 

ไตรมาส 3-4 สสจ./
รพ./ 
สสอ. 
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   หมอประจําตัว 3 คน . 
 

สถานการณ์   
 ปี 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้คน
ไทยทุกครอบครัว มีหมอประจําตัว 3 คน โดยหมอคนท่ี 1 คือ อสม. ทําหน้าที่เป็นหมอประจําบ้านหมอคน
ที่ 2 คือหมอสาธารณสุข หมายถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการปฐมภูมิ และหมอคนท่ี 3 
คือหมอเวชปฏิบัติครอบครัว หมายถึงบุคลากรในวิชาชีพแพทย์ที่ผ่านการเทรนเวชปฏิบัติครอบครัว (Fam 
Med)  ร่วมให้การดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบตาม Catchment Area ด้วยระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการและการดูแลต่อเน่ืองได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง มุ่งเน้นการดูแลที่บ้านและ
ชุมชน ทั้งน้ี จังหวัดสตูลได้ดําเนินการ ตามนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจําตัว 3 คน” ให้
ประชาชนทุกครัวเรือน มีหมอประจําตัว 3 คน จํานวน 76,029 หลังคาเรือน ครอบคลุมร้อยละ 100 มี
จํานวนผู้สูงอายุ LTCทั้งหมด 44,184 คนแยกเป็นกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม จํานวน 41,575 คน ผู้สูงอายุติด
บ้าน จํานวน 2,094 คน และเป็นผู้สูงอายุติดเตียง จํานวน  513 คน  รายละเอียด ดังตารางแสดง  
ตารางที่  41  แสดงรายงานการบันทึกข้อมูล 3 หมอ 3 มอบ แยกรายอําเภอ จังหวัดสตูล  

พื้นที่อําเภอ 
ครัวเรือน
เป้าหมาย 

ผลงาน 
การบันทึก 

คิดเปน็
ร้อยละ

จํานวน LTC จํานวนผูสู้งอายุ
ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง ทั้งหมด

อ.เมืองสตูล 26,990 26,990 100 16,485 383 175 17,043
อ.ควนโดน 6,348 6,348 100 2,909 80 38 3,027
อ.ควนกาหลง 8,565 8,565 100 3,562 413 65 4,040
อ.ท่าแพ 6,463 6,463 100 3,267 406 44 3,717
อ.ละงู 17,187 17,187 100 10,353 615 140 11,108
อ.ทุ่งหว้า 5,973 5,973 100 2,686 88 19 2,793
อ.มะนัง 4,503 4,503 100 2,313 109 32 2,454
รวม 76,029 76,029 100 41,575 2,094 513 44,184

ข้อมูลจาก http://3doctor.hss.moph.go.th  ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 

 จังหวัดสตูล ได้ขยายการดูแลประชาชนตามนโยบาย    “คนไทยทุกครอบครัว     มีหมอประจําตัว 
3 คน” 3 หมอ 3 มอบ ดังน้ี 

 1. อสม.ติดตามเย่ียมดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง CKD /NCD  ผู้สูงอายุ LTC ติดบ้าน ติดเตียง 
ครอบคลุมเป้าหมาย อสม.หมอประจําบ้านทุกตําบล 
 2. สํารวจ/ติดตามผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดสตูล/ผู้เดินทางกลับภูมิลําเนา ในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม ่
 3. เฝ้าระวัง สอดส่อง/ติดตาม ผู้กักตัวในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
ระลอกใหม ่ใน HQ / LQ 
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   PCU/NPCU . 
 

ประเด็นสําคญัที่เสี่ยงต่อการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จ 
 -   แพทย์ต้องผ่านการอบรมเวชศาสตร์ครอบครัวจึงจะมีคุณสมบัติในการจัดต้ัง PCU/NPCUตาม   
พรบ.ฯ และต้องรอแผนการอบรมแพทย์หลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว 
 -   แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในเขต อ.เมอืง มีไม่เพียงพอ 
 -   การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดําเนินงานไม่เป็นตาม
แผนที่กําหนดไว้ 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 - ขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

- แพทย์อ่ืน ทีผ่่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เกษียณ/ย้าย/ลาศึกษาต่อ 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบกฎหมาย 
 - ผู้บริหารสูงสดุทุกระดับ สรา้งแรงจูงใจใหแ้พทย์ทั่วไปอยากเรียน FM  

- พัฒนาทีมใหม้ีคุณภาพ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับการเปิดให้บริการ  PCU/NPCU 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

1. จังหวัดสตูลได้คัดเลือก อําเภอมะนัง เป็นอําเภอต้นแบบด้านปฐมภูมิ  
    - มีทีมหมอครอบครัวเต็มพ้ืนที่ 
    - ผลการดําเนินงาน พชอ.ดูแลกลุ่มเปราะบาง 
    - เป็นอําเภอดําเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 
2. นางสาวพรชุลี จันทรแ์ก้ว  ตําแหน่ง นักกายภาพบําบัดชํานาญการ สงักัด โรงพยาบาลละงู ได้รับ 

คัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น“คนดีศรีปฐมภูมิ” ประจําปี พ.ศ. 2564 รางวัล“คนดีศรีปฐมภูมิ สาขา         
สหวิชาชีพดีเด่น” 

 
 

   พชอ . 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของอําเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 

สถานการณ์ 
    จังหวัดสตูล  โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ได้ประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนา    
คุณภาพชีวิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2564 โดย พชอ. ทุกอําเภอได้ดําเนินการขับเคลื่อนงาน                 
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 และดําเนินการครอบคลุมทั้ง
จังหวัด (7 อําเภอ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับความสําเร็จของ    
แต่ละอําเภอ พบว่า ทั้ง 7 อําเภอ สามารถดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายได้ตามเป้าหมาย ระดับ 3 ขึ้นไป การ
ดําเนินงานของอําเภอในการจัดประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยส่วนใหญ่สามารถ 
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ดําเนินการได้ตาม Small success ถึงแม้จะมีอุปสรรคจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019   ในการ
จัดประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ละอําเภอ อย่างไรก็ตาม ทุกอําเภอได้ทําการเบิกจ่าย
งบประมาณ เพ่ือดําเนินกิจกรรมตามแผนฯของพื้นที่กําหนด โดยมีรายละเอียดการของการพัฒนาฯ ดังน้ี 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการตรวจติดตามในแต่ละประเด็น) 
ตารางที่ 42 ร้อยละของอําเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 

ข้อมูลย้อนหลงั 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบฯ 64 
ผลการดําเนนิงาน ปีงบฯ 64 

(ข้อมูล ณ 31  มีนาคม 2564 ) 
2561 2562 2563 ร้อยละ75

ของอําเภอ
ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ที่มีคุณภาพ 

อําเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
ระดับประเทศ เมืองสตูล 1 1 100

N/A N/A N/A ควนโดน 1 1 100
เขตสุขภาพที่ 12 ควนกาหลง 1 1 100

N/A N/A N/A ท่าแพ 1 1 100
จังหวัดสตูล ละงู 1 1 100

100 100 100 ทุ่งหว้า 1 1 100

 
มะนัง 1 1 100
รวม 7 7 100

ที่มา : รายงานผลการประเมินตนเอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสตูล โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้กําหนดให้      
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการยกระดับสุขภาวะประชาชนเป็นนโยบายสําคัญภายใต้การขับเคลื่อนงาน
พัฒนา ระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้จัดทําโครงการในภาพรวม คือ 
“โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ) จังหวัดสตูล” เพ่ือดําเนินกิจกรรมตามประเด็นปัญหาและการดูแลกลุ่ม
เปราะบางของแต่ละอําเภอ. พร้อมทั้งได้มีการประชุมติดตามการดําเนินงานและการใช้งบประมาณเป็นราย
ไตรมาส และได้ทําการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกอําเภอ ในการใช้เครื่องมือ
ประเมินตนเองตามหลัก UCCARE เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบารารีสอร์ท อําเภอละงู 
จังหวัดสตูล โดยทีมวิทยากร นําโดย นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลละงู มีผู้เข้าร่วม
ประชุม 57 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งจากการจัดกิจกรรมอบรมดังกล่าว ทําให้คณะทํางานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทุกอําเภอ เกิดกระบวนการคิดการทํางานเป็นทีม จากกระบวนการทํากลุ่ม (Focus group) มีแนวทาง
ในการดําเนินกิจกรรมขับคลื่อนของพ้ืนที่ด้วยเป้าหมายการดําเนินงานร่วมกัน อันจะส่งผลให้เกิดความ
เข้มแข็งในพ้ืนที่อย่างย่ังยืนต่อไป  
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ผลการดําเนินงานตาม Small success รอบ 6-9 เดือน  

 
 
 
 
 

Small Success ผลการดําเนินงาน
1.มีคณะทํางานตามประเด็น
ว า ง แผนแนวท า ง ใ นก า ร
ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ต า มที่ พ้ื น ที่
กําหนด 

 

แผน/กิจกรรมการดําเนินการหรือรายงานการประชุมในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่พ้ืนที่กําหนดของ 7 อําเภอ ดังน้ี 
1. อ.เมือง (เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาด อําเภอเมืองมี
นโยบายงดจัดกิจกรรม เพ่ือลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค)          
2. อ.ท่าแพ  
- อ้างอิงรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ ครั้งที่1/2564 วันที ่21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม สสอ.ท่าแพ 
3. อ.ควนโดน  
-จัดประชุมกรรมการ พชอ. วันที่ 21 มกราคม 2564 
-ประชุมคณะอนุกรรมการระดับตําบลและผู้เก่ียวข้อง ครั้งที่ 1/64 วันที่ 
7-8 มกราคม 2564  
 -ประเด็น(1).บุหรี่ (2).สิ่งแวดล้อม ขยะ  
4. อ.ทุ่งหว้า  
- อ้างอิง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการระดับตําบลและ
ผู้เก่ียวข้อง ครั้งที่ 1/64 วันที่ 7-8 มกราคม 2564 
5. อ.มะนัง  
- อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ผู้เก่ียวข้อง ครั้งที่ 1/2564 จดัประชุมวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้อง
ประชุม สสอ.มะนัง  

 6. อ.ควนกาหลง
- (เน่ืองจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 ระบาด จึงไม่สามารถจัด
กิจกรรมประชุมได้)                              
7. อ.ละงู  
- อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่
ผู้เก่ียวข้องพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) อําเภอละงู ครั้งที่ 
1/2564 วันที่ 7 มกราคม 2564 ณ สสอ.ละงู                                
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Small Success ผลการดําเนินงาน
2.มีการบริหารจัดการบูรณา
การทรัพยากร(คน เงิน ของ 
ความรู้ ข้อมูล) ของทุกภาค
ส่วนที่เก่ียวข้องในการ
ขับเคลื่อนประเด็นฯ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
และดูแลกลุ่มเปราะบาง 

แผนการติดตามการใช้งบประมาณ ดังตารางที่ 2
 

3. มีการติดตามเสริมพลังและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
คุณภาพชีวิต ประชาชนและ
ดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยการ
ติดตามเสริมพลังของทีมเสริม
พลังระดับจังหวัดและเขต 
 
 

มีการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ตามองค์ประกอบ 
UCCARE  รอบที่ 2 ดังต่อน้ี 
อ.เมือง         ระดับคะแนน  4 คะแนน  
อ.ท่าแพ        ระดับคะแนน  4.16 คะแนน                 
อ.ควนโดน     ระดับคะแนน  3.67 คะแนน              
อ.ทุ่งหว้า       ระดับคะแนน  4 คะแนน               
อ.มะนัง         ระดับคะแนน  4.33  คะแนน           
อ.ควนกาหลง  ระดับคะแนน  4.67  คะแนน         
อ.ละงู           ระดับคะแนน  5 คะแนน 
-  การติดตามเสริมพลังของทีมเย่ียมเสริมพลัง จาก สคร.12 จังหวัด
สงขลา อ้างถึง หนังสือสํานักงานป้องกันและควบคุมโรคท่ี 12 จังหวัด
สงขลา ที่ สธ 0429.2.5/ว316 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรื่องขอเชิญ
ประชุมราชการเย่ียมเสริมพลังเครือข่าย พชอ.จังหวัดสตูล โดยการ
นําเสนอของพ้ืนที่ต้นแบบ พชอ. 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอควนกาหลงและ
อําเภอ  ทุ่งหว้า และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย พชอ. ทั้ง 7 
อําเภอในจังหวัดสตูล ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting เมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. 
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ตารางที่ 43  แผนการติดตามการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการบูรณาการทรัพยากร (คน เงิน ของ 
ความรู้ ข้อมูล) ของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนประเด็นฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและ
ดูแลกลุ่มเปราะบาง  

อําเภอ 
แผน/กิจกรรมการการใช้งบดําเนินงาน

ประเด็นฯที่กําหนด 
(งบฯสสส. 60,000 บาท) 

กลุ่มเปราะบาง 
(งบดําเนินงาน สป. 20,000 บาท) 

1.เมืองสตูล ยังไม่เบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย 

2.ควนโดน ยังไม่เบิกจ่าย 
เบิกครั้งที่ 1 (มี.ค.64) 10,000 บาท 
คงเหลือ 10,000 บาท 

3.ควนกาหลง ยังไม่เบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย 

4.ท่าแพ ยังไม่เบิกจ่าย 
เบิกครั้งที่ 1 (มี.ค.64) 5,000 บาท 
คงเหลือ 15,000 บาท (ตามแผนฯ) 

5.ละงู 
เบิกครั้งที่ 1 (ธ.ค.63) 40,000 บาท
เบิกครั้งที่ 2 (มี.ค.64) 20,000 บาท 
*เบิกจ่ายครบ* (ตามแผนฯ) 

เบิกครั้งที่ 1 (พ.ค.64) 20,000 บาท 
*เบิกจ่ายครบ* (ตามแผนฯ) 

6.ทุ่งหว้า ยังไม่เบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย 

7.มะนัง 
เบิกครั้งที่ 1 (ม.ค.64) 20,000 บาท 
คงเหลือ 40,000 บาท (ตามแผนฯ) 

เบิกครั้งที่ 1 (มี.ค.64) 7,500 บาท 
เบิกครั้งที่ 2 (พค.64) 12,500 บาท 
*เบิกจ่ายครบ* (ตามแผนฯ) 

 การดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า จากการระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส 
2019 ทําให้เกิดอุปสรรคการดําเนินงานของอําเภอ ในการจัดประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของแต่ละอําเภอ แต่โดยส่วนใหญ่สามารถดําเนินการได้ตาม Small success รอบ 6 เดือน ได้แก่ มี
คณะทํางานตามประเด็นวางแผนแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่กําหนด มีการ
บริหารจัดการบูรณาการ ทรัพยากร (คน เงิน ของ ความรู้ ข้อมูล) ของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการ
ขับเคลื่อนประเด็นฯการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและดูแลกลุ่มเปราะบางตามแผนการดําเนินงานของ
แต่ละอําเภอ โดยการดําเนินแผน/กิจกรรมการการใช้งบประมาณกิจกรรมดําเนินงานตามประเด็นฯที่กําหนด 
(งบฯสสส. 60,000 บาท) และการใช้งบประมาณในการการดูแล ติดตาม กลุ่มเปราะบาง (งบฯดําเนินงาน 
สป. 20,000 บาท) โดยแต่ละอําเภอมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ในการดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามประเด็นการพัฒนาฯของแต่ละพ้ืนที่กําหนด อีกทั้ง ได้มีการติดตามเสริมพลังและประเมินผลการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยการติดตามเสริมพลังของทีมเสริมพลัง
ระดับจังหวัดและเขต ซึ่งจากการประเมินประเด็นปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่อําเภอตาม
องค์ประกอบ UCCRE พบว่า ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอําเภอ มีผลการ    
ประเมินตนเองตามแนวทาง UCCARE ผ่านเกณฑ์ต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไปทุกอําเภอ 
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สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

 -สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อน            
การดําเนินงาน ได้แก่ การจัดกิจกรรม การขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนฯกําหนด เป็นต้น 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ท่ีทําให้การดําเนนิงานไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าเน่ืองจาก
สถานการณ์โรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 
 

๑.ขยายเวลาการใช้งบประมาณ 
๒.ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดําเนินงานให้สอดคล้องกับการ
เบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบการเงินฯ 

 

ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 -ผลสําเร็จการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอเมือง “เรื่องเล่าเร้าพลัง” ประเด็นรณรงค์   

ลด ละเลิก บุหรี่  
 “จากสถานการณ์ของการสูบบุหรี่ในเยาวชน อายุ 15 - 19 ปี มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น จึงเป็นที่มาของ
ความท้าทายของทีมงานเรา เรามีความท้าทายของการดําเนินงานที่ผ่านมา คือ เรามีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
และอนุกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอําเภอเมืองสตูล (พชอ.) โดยเครือข่ายที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเป็น
เครือข่ายที่มีต้นทุนในการขับเคลื่อนงานบุหรี่ และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ แต่ละองค์กรเพ่ือผลักดันให้เกิด
นโยบายและทํางานร่วมกัน มีการเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมาย โดยการลงพ้ืนที่ตรวจร้านค้าและให้ความร่วมรู้
เพ่ิมเติมเก่ียวกับกฎหมาย พรบ.เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ ทําให้ร้านค้าเริ่มมีการให้ความสําคัญของ
กฎหมาย และทําตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ได้ทําการอบรมให้ความรู้เจ้าพนักงานควบคุมยาสูบและ
แอลกอฮอล์ มีการรณรงค์งานประเพณี เทศกาล เข้าพรรษา และ ลด ละ เลิกบุหรี่ ชุมชนต้นแบบ คนต้นแบบ 
มัสยิดและวัดต้นแบบค่ะ ซึ่งอําเภอเมืองสตูลของเรา   จะมีกลุ่มแกนนําชุมชนที่มีจิตอาสาในการร่วมขับเคลื่อน
งาน งดเหล้าเข้าพรรษา และ ลด ละ เลิกบุกรี่ ร่วมลงพ้ืนที่ชุมชน ทําให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ทํา
ให้เกิดบุคคลต้นแบบงดเหล้าและบุหรี่ เกิดมัสยิดต้นแบบปลอดบุหรี่ และวัดต้นแบบจัดงานศพปลอดเหล้า เป็น
คือความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้น  มีการส่งต่อคนไข้ไปบําบัดสุราที่ทําร่วมกับโรงพยาบาลสตูล โดยการทํางาน
ร่วมกับเครือข่ายเยาวชน ในอําเภอเมืองสตูล มีเครือข่ายเยาวชนที่เป็นนักรณรงค์ปัจจัยเสี่ยงและเป็นจิตอาสา
ร่วมรณรงค์ปัจจัยเสี่ยง และร่วมเฝ้าระวังการกระทําผิดกฎหมาย พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและแอลกอฮอล์ 
ผลสําเร็จของการการดําเนินงานให้ประชาชนของเราสุขภาพดีเป็นความท้าทาย เน่ืองจากเราก็ทราบกันดีว่า 
พฤติกรรมของคนเปลี่ยนยาก เป็นความท้าทายของทีมในการผลักดันดันกิจกรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้น และขณะนี้
ผลลัพธ์เป็นที่ประจักให้เห็นว่าสิ่งที่ทีมงานร่วมสนับสนุน และช่วยกํากับติดตามเป็นพ่ีเลี่ยงน้ัน ได้ผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์ทําให้ทีมช่ืนใจ และที่สําคัญเกิดความย่ังยืนของการดําเนินงานในพ้ืนที่                   
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สรุปผลการดําเนินงานด้ายสาธารณสุข                                                           สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข         Agenda  based
รอบที่ 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                                    ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
 
ตารางที่ 44 สรุปการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ จังหวัดสตูล 

อําเภอ 
คําสั่ง 

เป็นปัจจุบนั 
แผนประเด็นฯและแผนงบฯ 

แผนฯกิจกรรมและแผนงบฯ
กลุ่มเปราะบาง 

การประเมิน ตาม UCCARE
เป้าหมาย รอบที่ 1 รอบที่ 2 

เมืองสตูล  
1.รณรงค์ลด ละเลิก บุหรี่
2.อาหารปลอดภัย 

ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือ 2 ระดับ 4  ระดับ 4 ระดับ 4 

ควนโดน 
 1.สิ่งแวดล้อม ขยะ โฟม

2.บุหรี่ 
1.ผู้ป่วยติดเตียงยากจน
2.ผู้ป่วย/ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางตรง/
อ้อมจากการสูบบุหรี่ 

ระดับ 4  ระดับ 3 ระดับ3.67 

ควนกาหลง  1.อาหารปลอดภัย
2.ครอบครัวอบอุ่นชุมขนน่าอยู่ 

กลุ่ม(NCD)กลุม่ติดบ้านติดเตียง ระดับ 4  ระดับ 4 ระดับ 4.67 

ท่าแพ  1.ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
2.การจัดการขยะ 

ผู้ป่วยติดเตียง ระดับ 4  ระดับ 3 ระดับ 4.16 

ละงู 

 1.ไข้เลือดออก 
2.อุบัติเหตุจราจร  
3.โรคความดัน เบาหวาน  
4.คุ้มครองผู้บริโภค 

การขอสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์
(ชาวเลเกาะบุโหลน) 

ระดับ 5  ระดับ 5  ระดับ 5 

ทุ่งหว้า 
 1.ขยะและสิ่งแวดล้อม

2.อาหารปลอดภัย 
3.สุขภาวะเด็กปฐมวัย 

1.ผู้ดุแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.อสม  
3. ผู้เกี่ยวข้อง 

ระดับ 4  ระดับ 3 ระดับ 4 
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ตารางที่ 44 (ต่อ) สรุปการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ จังหวัดสตูล 

อําเภอ 
คําสั่ง 

เป็นปัจจุบนั 
แผนประเด็นฯและแผนงบฯ 

แผนฯกิจกรรมและแผนงบฯ
กลุ่มเปราะบาง 

การประเมิน ตาม UCCARE 

มะนัง 

อยู่ในกระบวนการทบทวนคําสั่ง
ใหม่ (เนื่องจากนายอําเภอคน
ใหม่เข้าปฏิบัติงานวันที่ 28 พ.ค.
2564 ) 

1.หลักอาหารปลอดภัย
   รองขยะสิ่งแวดล้อม 
2.กลุ่มเปราะบาง  
3.สุนัขจรจัด 

1.กลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
2.กลุ่มชาติพันธุ์มานิ 

ระดับ 5 ระดับ4.17 ระดับ 4.33 
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  รพ.สต.ตดิดาว  . 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพระดับตําบลที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  
 ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 75 
สถานการณ์ 
 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดนโยบายการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้
มาตรฐาน โดยยกระดับสถานีอนามัยทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)ในปี พ.ศ. 2560 
จังหวัดสตูล ได้ตระหนักถึงความสําคัญจึงได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว มาต้ังแต่ปี 
2560 โดยมีเป้าหมาย รพ.สต.ทั้งหมด จํานวน 55 แห่ง ในปี 2560 มีรพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จํานวน 1 
แห่ง    คิดเป็นร้อยละ 1.82  ปี 2561 มีรพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 19 แห่ง  รวมสะสมเป็น จํานวน 20 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 36.36  ปี 2562 มีรพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว  25 แห่งรวมสะสมต้ังแต่ปี 2560-2562 เป็น
จํานวน  43 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.18 และในปี 2563 จังหวัดสตูล ได้ดําเนินการพัฒนาและตรวจเย่ียม
ประเมินรพ.สต. รวมสะสมต้ังแต่ปี 2560-2563  เป็นจํานวน  55 แห่ง ครบร้อยละ 100   
 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
ตารางที ่45  ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 75 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ ปีงบฯ64 ผลการดําเนินงาน ปีงบฯ 64 (ข้อมูล ณ มิย. 2564)
 
2561 

 
2562 

 
2563 

ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 75 
 
 
 
 

อําเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เป้าหมายปี 64 
REACCREDITATIO

N 
รพ.สต. ศสม.

ระดับประเทศ  
รวม 9,863 แห่ง 

เมืองสตูล 18 18 100 3 2 

ควนโดน 4 4 100 1 - 
- - 75 ควนกาหลง 7 7 100 2 - 
เขตสุขภาพที่ 12 
รวม 800 แห่ง 

ท่าแพ 5 5 100 3 - 
ละงู 10 10 100 6 1 

- - 78.88  ทุ่งหว้า 7 7 100 2 - 
จังหวัดสตูลรวม 55 แห่ง  มะนัง 4 4 100 2 - 
36.36 78.18 100  รวม 55 55 100 19 3 

ที่มา : สสจ.สตูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 

แผนการดาํเนนิงานและมาตรการสาํคญัในปี 2564 
 จังหวัดสตูล ได้ดําเนินการพัฒนาและตรวจเย่ียมประเมินพัฒนารพ.สต. เป้าหมายทั้งจังหวัดจํานวน  
55 แห่ง รวมสะสมต้ังแต่ปี 2560-2563  ครบร้อยละ 100 ในปีงบประมาณ 2563 สําหรับในปีงบประมาณ  
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2564 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว และศูนย์สุขภาพชุมชนท่ีหมดอายุ
การรับรองต้องประเมินซ้ํา จํานวน 19 แห่ง ศสม. 3 แห่ง รวม 22 แห่ง ทั้งน้ี ได้วางแผนดําเนินการพัฒนา
คุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบลให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ตาม
แผนการดําเนินงาน 6ข้อ ดังน้ี 
 1. ประชุมถ่ายทอดตัวช้ีวัดและแนวทางการดําเนินงาน ปี 2564 ใหกั้บผู้รับผดิชอบงานระดับ
อําเภอ/ตําบล 
 2. จัดส่งคู่มือแนวทางการพัฒนาและประเมินคณุภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล   ติดดาว
ปี 2564 ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง 
 3. ทบทวนคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาและประเมินคุณภาพ รพ.สต.ระดับจังหวัด/อําเภอ ปี 
2564 
 4. รพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลทรพัยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ
(http://gishealth.moph.go.th/pcu)  
 5. พัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยงระดับอําเภอ ลงไปพัฒนารพ.สต. ที่ขอ REACCREDITATION ด้วย
เกณฑ์รพ.สต.ติดดาวให้ได้คุณภาพเพ่ือเตรียมรับการตรวจเยี่ยมประเมินและรับรอง 
 6. คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด ประเมินและรับรองผล  

Small Success ผลการดําเนนิงาน 
1.ประชุมช้ีแจงนโยบาย กําหนด ทิศทาง การ
ดําเนินงานรพ.สต.ติดดาว ปี 2564 ให้กับผูร้ับผิดชอบ
งานของ สสอ./รพ. 
2. จัดส่งคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาว ปี 2564 ให้กับ รพ.สต.ทกุแห่ง 
3. แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนและจัดทําเอกสารเกณฑ์
การพัฒนาฯ ปี 64 ใหร้พ.สต. ประเมินตนเองและ 
บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วย
บริการปฐมภูมใิห้เป็นปัจจุบัน 
4. พัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับจังหวัด/อําเภอ 
ตรวจเย่ียมประเมินและรับรองผล รพ.สต.ที่หมดอายุ
การรับรอง  รพ.สต.ติดดาว ต้องประเมินซ้ํา จํานวน 
19 แห่ง ศสม. 3 แห่ง รวม 22 แห่ง 

1.ประชุมช้ีแจงนโยบาย ถ่ายทอดตัวช้ีวัดและแนว
ทางการดําเนินงานรพ.สต.ติดดาว ปี 2564 ให้กับ
ผู้รับผิดชอบงานของ สสอ./รพ.เมื่อ 8 ธันวาคม 
2563 
2.รพ.สต.เป้าหมาย 55 แห่ง ประเมินตนเองและ 
บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
หน่วยบริการปฐมภูมิ จํานวน 38 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 69.09ผลการประเมนิตนเองอยู่ใน ระดับ 
5 ดาว จํานวน 35 แห่ง และระดับ 4 ดาว 
จํานวน   3 แห่ง(รายละเอียด ดังตาราง 4.1) 
3. อําเภอที่ประเมินตนเองครบร้อยละ100 มี 4 
อําเภอ คือ ทุ่งหว้า มะนัง ท่าแพ และควนโดน  
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ตารางที ่46 แสดงผลการประเมินตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2564 

อําเภอ 
เป้าหมาย 
รพ.สต. 
(แห่ง) 

ประเมินตนเอง 
(แห่ง) 

ร้อยละ 
ผลการประเมนิตนเอง 

ระดับ 5 ดาว 
(แห่ง) 

ระดับ 4 ดาว
(แห่ง) 

เมืองสตูล 18 11 61.11 10 1 
ควนโดน 4 4 100 2 2 
ควนกาหลง 7 0 0 0 0 
ท่าแพ 5 5 100 5 0 
ละงู 10 7 70 7 0 
ทุ่งหว้า 7 7 100 7 0 
มะนัง 4 4 100 4 0 
รวม 55 38 69.09 35 3 

ที่มา : สสจ.สตูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 

ประเด็นสําคญัที่เสี่ยงต่อการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จ 
 1.เน่ืองจากกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับจังหวัด/อําเภอ และกิจกรรมการตรวจ
เย่ียมประเมินและรับรองผล รพ.สต.ที่หมดอายุการรับรอง รพ.สต.ติดดาว เป็นกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของ
กลุ่มคนมากกว่า 20 คนขึ้นไป ทําให้มขี้อจํากัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ/การจัดกิจกรรมดําเนินงานในช่วง
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
           2.เกณฑ์ประเมนิ รพ.สต.ติดดาวไม่สอดคล้องกับการประเมิน ศสม.และ หน่วยบริการปฐมภูมิใน
เรือนจํา 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 ในปีงบประมาณ ปี 2564 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 2 
รอบ คือ รอบปลายปี 2563 – ปีใหม ่2564 และ ระลอกใหม่ต้ังแต่ปลายเดือนมีนาคม2564 จนถึงปัจจุบัน
ทําให้กิจกรรมการตรวจเย่ียมประเมินและรบัรองผล รพ.สต.ที่หมดอายุการรับรอง รพ.สต.ติดดาวไม่สามารถ
ดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ได้ 
 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบกฎหมาย 
 1. ส่วนกลางควรมีแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
รพ.สต.ติดดาวปี 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
 2. ควรมีการปรับเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวใน ศสม.และหน่วยบริการ
ปฐมภูมิในเรือนจํา 
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  อสม. หมอประจําบ้าน . 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบ้าน มีคุณภาพ 
  ชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70)  

สถานการณ ์
 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายด้านสาธารณสุขในการพัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจําบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ พร้อม
ทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไป
กับการเพ่ิมบทบาทของ อสม. เพ่ือลดโรคและปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้ และสามารถ
ลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพ่ึงพาโรงพยาบาลได้ จังหวัดสตูล มีอสม.ทั้งหมด 5,085 คน    

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลจัดอบรม อสม.เป็นอสม.หมอประจําบ้าน ปีงบประมาณ 2564 
โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดสรรงบประมาณในการอบรมจํานวน 279 
คน  ซึ่งไม่ครอบคลุมเขตพ้ืนที่ชุมชนในจังหวัดสตูล 

ดังน้ัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จึงได้เพ่ิมจํานวนผู้เข้าอบรมอสม.หมอประจําบ้าน           
เป็นจํานวน ๓๑๐ คน เพ่ือให้ครอบคลุม อสม.ที่ปฏิบัติงานในทุกพ้ืนที่ และให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย
คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว 3 คน  ทั้งน้ีได้จัดอบรมระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมกราคม 
2564 จํานวน 7 รุ่น ตามหลักสูตร อสม.หมอประจําบ้าน ของกระทรวงสาธารณสุข และกําหนดแผนในการ
ประเมินติดตามคุณภาพชีวิตผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม(ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มี
ภาวะพ่ึงพิง โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคไม่ติดต่อ (NCD) ) ที่ได้รับการดูแลจากอสม.หมอประจําบ้าน เป้าหมาย 
จํานวน ๑,๓๗๒ คน และผลการดําเนินงาน พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอ
ประจําบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี จํานวน 3,203 คน คิดเป็นร้อยละ 233.45 (thaiphc.net ณ 2 มิ.ย.64) และ
ทั้งน้ี สสจ.สตูลได้มีการติดตามและรายงานผลผ่านกลุ่มไลน์ (อสม.หมอประจําบ้าน) อย่างต่อเน่ือง 
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ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการตรวจติดตามที่จําเป็นในแต่ละประเด็น) 
ตารางที่ 47 แสดงร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบ้าน มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี (ร้อยละ 70) 

ข้อมูลย้อนหลงั 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบฯ 64 
ผลการดําเนนิงาน ปีงบฯ 64 
(ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2564) 

2561 2562 2563 ร้อยละของ
ผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย
ท่ีได้รับการ
ดูแลจากอสม. 
หมอประจํา
บ้านมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
 (ร้อยละ 70)  

อําเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

ระดับประเทศ เมืองสตูล 344 617 179.36 

N/A N/A N/A ละงู 300 940 313.33
เขตสุขภาพที่ 12 ควนโดน 152 285 187.50

N/A N/A N/A ท่าแพ 152 222 146.05
จังหวัดสตูล ควนกาหลง 158 714 451.90

 0 0 99.69 มะนัง 94 152 161.70

 
ทุ่งหว้า 172 273 158.72
รวม 1,372 3,203 233.45

ที่มา : งานสุขภาพภาคประชาชน  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนนิงาน/ผลการดําเนนิงานตามมาตรการสําคัญ  
Small Success ผลการดําเนนิงาน

1.มีการช้ีแจงแนวทางสู่การปฏิบัติ 
 

 

1.มีการนําหลกัสูตร อสม.หมอประจําบ้านจากส่วนกลางมา
จัดทําแผนการอบรมและประเมินผล ในระดับจังหวัดและ 
กําหนดวันจัดอบรบใน 7 อําเภอจํานวน 4รุ่น ๆละ3 วันและ 
จัดทําช่องทางเข้าถึงสื่อและคูม่ือ อสม.หมอประจําบ้าน เพ่ือ
ทบทวนองค์ความรู้ให้แก่ทมีพ่ีเลี้ยงและ อสม.หมอประจําบ้าน
จังหวัดสตูล ทาง
http://ssj.stno.moph.go.th/wordpress/?page_id=138 
2.จัดทําแบบประเมินกอ่นและหลังการอบรมผ่าน ทาง
Google from 
 
3.สสจ.สตูลมีการประชุมจัดทําแผนการดําเนินงานสุขภาพ
ภาคประชาชน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และช้ีแจงแนว
ทางการอบรมหมอประจําบ้านจังหวัดสตูล 

 
 

70



 
 

 

สรุปผลการดําเนินงานด้ายสาธารณสุข                                                            สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข         Agenda  based
รอบท่ี 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                                     ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
 
 

Small Success ผลการดําเนนิงาน
2.อบรม อสม.หมอประจําบ้าน เป้าหมาย
จํานวน 279 คน 

เมืองสตูล   วันที่ 21- 22 ธันวาคม 2563 จํานวน 92 คน
ควนโดน    วันที่ 28- 29 ธันวาคม 2563 จาํนวน 37 คน
ควนกาหลง วันที่ 23- 24 ธันวาคม 2563 จํานวน 32 คน
ท่าแพ      วันที่ 21- 22 ธันวาคม 2563 จาํนวน  31 คน
ทุ่งหว้า     วันที่ 11- 12 มกราคม 2564 จํานวน35 คน
มะนัง       วันที่ 23- 24 ธันวาคม 2563 จํานวน19 คน
ละงู         วันที่ 11- 12 มกราคม 2564 จํานว 64 คน

3. การประเมินติดตามคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม(ผู้ป่วยติด
บ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคไม่
ติดต่อ (NCD) ) ที่ได้รับการดูแลจากอสม.
หมอประจําบ้าน 
      

-กําหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยที่ อสม.หมอประจําบ้านดูแล 1:8  
โดยให้ อสม.ทําแผนการเย่ียมกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 3 ครั้ง 
ห่างกันครั้งละ 3 เดือน (เริ่มมกราคม 2564) ตามแบบฟอร์มที่
กําหนด 
- อสม.หมอประจําบ้านมีการรายงานผลการดําเนินงาน ได้แก่ 
ภาพกิจกรรม แบบรายงาน ในกลุ่มไลน์ อสม.หมอประจําบ้าน
จังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เพ่ือบันทึกผลการ
ดําเนินงานใน thaiphc.net 
- อสม.หมอประจําบ้าน สาํรวจกลุ่มเปราะบางในพ้ืนที่
รับผิดชอบ ลงพิกัดในแอปพลิเคช่ันพ้นภัย จํานวน 288 คน 
เพ่ือรับการช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย 
- ผลการดําเนินงาน พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ดูแลจาก อสม. หมอประจําบ้าน  มีคุณภาพชีวิตที่ดี จํานวน 
3,203 คน คิดเป็นร้อยละ 233.45 (2 มิ.ย.64) 

 

ประเด็นสําคัญที่เสี่ยงต่อการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จ 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ทําให้รูปแบบการติดตาม ดูแลกลุ่มเป้าหมาย ต้อง
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และบริบทของพื้นที่  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 1. การบันทึกข้อมูลผ่าน www.thaiphc.net และมีเหตุขัดข้องบ่อยและการแก้ไขของส่วนกลาง
ใช้เวลานานในการบันทึกข้อมูล 
 2. การสนับสนุนงบประมาณไม่ครอบคลุมชุมชนของเทศบาลและ เป้าหมายในการรายงาน
มากกว่าเป้าหมายการสนับสนุนงบประมาณ 
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข         Agenda  based
รอบท่ี 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                                     ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
 
 3. แบบประเมินการติดตามคุณภาพชีวิตผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ส่วนกลางควรมีการช้ีแจงก่อนที่
จังหวัดกําหนดกิจกรรมการอบรม  

 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย  
 1. ส่วนกลางควรแก้ไขเว็ปไซต์ให้มีความเสถียรและจัดทําแนวทางในการบันทึกข้อมูลก่อนพ้ืนที่
ดําเนินการบันทึก 
 2. ช้ีแจงแบบประเมิน/แบบรายงาน ที่มีการเปลีย่นแปลงก่อนการจัดกิจกรรมการอบรม 
 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
 ระบบการประเมิน ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ที่ได้รับการดูแลจากอสม.หมอ

ประจําบ้าน ผ่านระบบไลน์ อสม.หมอประจําบ้านจังหวัดสตูล ที่ทําให้เห็นถึงรูปแบบการเย่ียม แผนการเย่ียม 
จํานวนคร้ังที่เย่ียม การรายงานผลการดําเนินงาน ของอสม.แต่ละหมู่ แต่ละตําบล ทําให้ อสม.ดูแล
กลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุม และสามารถติดตามผลการดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข     Functional  based
รอบท่ี 2  ประจาํปีงบประมาณ 2564                                                          ระบบงานของหน่วยบริการ

 

   สุขภาพกลุ่มวัยและสขุภาพจิต  . 
 

   กลุ่มผู้สูงอายุ  . 
 

ตารางที ่48  แสดงจํานวนผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมด แยกรายอําเภอ ปีงบประมาณ 2564  

อําเภอ 
ประชากร
ทั้งหมด 
(คน) 

จํานวนประชากรผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่จรงิจากการสํารวจ 
ผู้สูงอายุ    

(คน) 
ร้อยละ 

เพศชาย
(คน) 

ร้อยละ 
เพศหญิง 

(คน) 
ร้อยละ 

เมืองสตูล 90,063 13,403 14.88 6,028 44.98 7,375 55.02
ควนโดน 22,326 3,294 14.75 1,500 45.54 1,794 54.46
ควนกาหลง 29,720 4,064 13.68 1,832 45.08 2,232 54.92
ท่าแพ 24,215 3,222 13.30 1,451 45.03 1,771 54.97
ละงู 61,148 9,341 15.27 4,300 46.03 5,041 53.97
ทุ่งหว้า 20,709 2,737 13.22 1,229 44.90 1,508 55.10
มะนัง 15,741 1,880 11.94 882 46.91 998 53.09

รวม 263,922 37,941 14.37 17,229 45.39 20,719 54.61
ที่มา : รายงานประชากรในระบบ HDC (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 

หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่จากการสํารวจ (Type Area = 1,3) 
จากตารางพบว่า มีประชากรท้ังหมด (ที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่) จํานวน 263,922 คน มีผู้สูงอายุ

จํานวนทั้งสิ้น 37,941 คน คิดเป็นร้อยละ 14.37 ของประชากรทั้งหมด เป็นชาย 17,229 คน (ร้อยละ45.39)  
หญิง จํานวน 20,719 (ร้อยละ 54.61)  อําเภอที่มีอัตราส่วนของผู้สูงอายุมากที่สุดเมื่อเทียบกับประชากร
ทั้งหมด คืออําเภอละงู ร้อยละ 15.27 รองลงมาคือ อําเภอเมืองสตูล ร้อยละ 14.88 น้อยที่สุด คือ อําเภอ
มะนัง ร้อยละ 11.94 
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การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน(ADL) ของผู้สูงอายุ  

ตารางที่ 49  ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมิน/คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวัน   แยกรายอําเภอ ปีงบประมาณ 2564  

ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

 จากตาราง ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวัน ( ADL) จํานวนทั้งหมด 32,642 คน จากจํานวนผู้สูงอายุทั้งหมด 37,941 คน (คัดกรองร้อยละ 
86.03) พบว่าเป็นกลุ่มที่ 1 (ช่วยเหลือตัวเองได้และ/หรือ ช่วยเหลือผู้อ่ืน ชุมชน และสังคมได้) (ร้อยละ 
97.55) มากที่สุด อําเภอละงู (ร้อยละ 99.36) น้อยที่สุด อําเภอมะนัง (ร้อยละ 94.94)  กลุ่มที่๒ (ช่วยเหลือ
ตัวเองและดูแลตนเองได้บ้าง) (ร้อยละ 1.88) มากที่สุดอําเภอมะนัง (ร้อยละ 4.16)  น้อยที่สุดอําเภอละงู 
(ร้อยละ0.32)  กลุ่มที่ ๓ (ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) (ร้อยละ 0.57) มากที่สุดอําเภอเมือง  มะนัง (ร้อยละ 0.90) 
น้อยที่สุดอําเภอละงู (ร้อยละ 0.32)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อําเภอ 
จํานวน
ผู้สูงอายุ

คัดกรอง
ADL 

ร้อยละ กลุ่ม1 ร้อยละ กลุ่ม2  ร้อยละ กลุ่ม3   ร้อยละ

เมืองสตูล 13,403 10,833 80.83 10,545 97.34 221 2.04 67 0.62 
ควนโดน 3,294 3,041 92.32 2,978 97.93 39 1.28 24 0.79 
ควนกาหลง 4,064 3,627 89.25 3,470 95.67 132 3.64 25 0.69 
ท่าแพ 3,222 2,996 92.99 2,914 97.26 63 2.10 19 0.63
ละงู 9,341 7,811 83.62 7,761 99.36 25 0.32 25 0.32 
ทุ่งหว้า 2,737 2,556 93.39 2,485 97.22 61 2.39 10 0.39 
มะนัง 1,880 1,778 94.55 1,688 94.94 74 4.16 16 0.90 

รวม 37,941 32,642 86.03 31,841 97.55 615 1.88 186 0.57 
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ตารางที่ 50 ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุคัดกรองพฤติกรรมพึงประสงค์แยกรายอําเภอปีงบประมาณ 2564 

อําเภอ 
จํานวน

ผู้สูงอายุ ปี 
2564  

เป้าหมาย 
(5% ของจํานวน

ผู้สูงอายุ) 

จํานวน 

คัดกรอง  ผ่านเกณฑ์ 8 ข้อ 
ที่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 
เมืองสตูล  13,403 670 2,246 655 29.16 

ควนโดน 3,294 165 116 51 43.97 

ควนกาหลง 4,064 203 1,609 230 14.29 

ท่าแพ 3,222 161 347 78 22.48 

ทุ่งหว้า 9,341 464 301 139 69.15 

มะนัง 2,737 137 136 5 3.68 

ละงู 1,880 94 1,077 246 22.84 

รวม 37,941 1,897 5,732 1,404 24.49 
ที่มา: Health For You ณ วันที่ 31 พ.ค. 2564 

  จากตารางผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผ่านระบบ
โปรแกรม Health for You (H4U) หรือสมุดสุขภาพประชาชน ในปี 2564 มีการคัดกรอง 5,732 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 15.10 ของผู้สูงอายุ มีพฤติกรรมพึงประสงค์ 1,404 คน คิดเป็นร้อยละ 24.49 
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข     Functional based
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ผลการดําเนนิงานตามประเด็นการตรวจราชการและนเิทศงานกระทรวงสาธารณสขุปี 2564 

1. การส่งเสรมิป้องกัน ดูแล รักษาและฟืน้ฟูผูสู้งอายุพลดัตกหกล้ม 
ตารางที ่51   แสดงผลการคดักรอง ประเมินภาวะสมองเสื่อม และภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ จังหวัดสตูล  

รายการ Basc Line 
2564 อําเภอ

รวม 
2561 2562 2563 เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง

ผลคัดกรอง 33,650 34,258 35,857 เป้าหมาย 13,403 3,294 4,064 3,222 9,341 2,737 1,880 37,941
ภาวะสมองเสื่อม 20,807 20,544 29,195 ผลงาน 10,148 2,843 3,517 3,023 6,844 2,536 1,775 30,686

61.83 59.97 81.42 ร้อยละ 75.71 86.31 86.51 93.82 73.27 92.66 94.41 80.88
ผลการคัดกรอง 33,650 34,258 35,857 เป้าหมาย 13,403 3,294 4,064 3,222 9,341 2,737 1,880 37,941
พลัดตกหกล้ม 20,865 21,500 30,041 ผลงาน 10,665 2,889 3,518 2,994 7,792 2,533 1,773 32,164
 62.01 62.76 83.78 ร้อยละ 79.57 57.70 86.56 92.92 83.42 92.55 94.31 84.77 

แหล่งข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ 
      Functional  based 

รอบท่ี 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                    ระบบงานของหน่วยบริการ

สรุปผลการดําเนินงานด้ายสาธารณสุข                                         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
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ตารางที ่52 แสดงผลการคัดกรองผู้สูงอายุภาวะหกล้ม ทีพ่บผิดปกติ ปีงบประมาณ 2564 

 จากตาราง ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองภาวะหกล้ม จํานวนทั้งหมด 32,164 คน จากจํานวน
ผู้สูงอายุทั้งหมด 37,941 คน (คัดกรองร้อยละ 82.69)   พบว่า ผิดปกติ ร้อยละ 3.15 มากที่สุด อําเภอมะนัง 
(ร้อยละ 5.81)  น้อยที่สุด อําเภอละงู (ร้อยละ 0.59)     
การดําเนินงาน/แผนการดําเนนิงาน/ผลการดําเนนิงานตามมาตรการสําคัญ 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการดําเนนิงาน 
คัดกรองภาวะหกล้มในชุมชน เป้าหมายร้อยละ 65 คัดกรองไดร้้อยละ 82.69
คัดเลือกพื้นที่นาํร่องจัดทําแผนส่งเสริมสุขภาพ
รายบุคคล (Individual Wellness Plan) 

ขับเคล่ือนจัดทําแผน
-รพ.สต.บ้านฉลุง อําเภอเมืองสตูล จํานวน 30 คน 
-รพ.สต.ควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จํานวน 25 คน 
-รพ.สต.บ้านทุง่ดินลุ่ม อําเภอทุง่หว้า จํานวน 30 คน   

ส่ือสารช้ีแจงทําความเข้าใจแก่รพท./รพช.ในการจัดตัง้
คลินิกผู้สูงอาย ุ

ได้ดําเนินการแล้ว ในโรงพยาบาลระดับ M2  
โรงพยาบาลสตลูขับเคล่ือนคลินิกผู้สูงอายุ 
ระดับพื้นฐาน 

 

 

 

 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2564

2561 2562 2563 อําเภอ 
จํานวนคัด

กรอง 
พบผิดปกติ ร้อยละ 

ระดับประเทศ  
 
- 

เมืองสตูล 10,665 403 3.78
4.96% 4.74% 4.66% ควนโดน 2,889 145 5.02

เขตสุขภาพที่ 12 ควนกาหลง 3,518 79 2.25
4.67% 4.06% 3.89% ท่าแพ 2,994 167 5.58

จังหวัดสตูล ละงู 7,792 46 0.59
3.52% 2.54% 3.82% ทุ่งหว้า 2,533 71 2.80

ปี2564 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 

 3.15 
 

มะนัง 1,773 103 5.81
รวม 32,164 1,014 3.15

ที่มา : รายงาน HDC( 31 พฤษภาคม 2564)   
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข       Functional  based
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ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัดที่1 :  ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (≥ร้อยละ50) 
ตารางที ่ 53 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ แยกรายอําเภอ 

ข้อมูลย้อนหลงั 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอ้มูล ณ19มกราคม 2564
2561 2562 2563 อําเภอ เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ

ระดับประเทศ
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ50 

เมืองสตูล 2246 655 29.16
- 54.2 34.79 ควนโดน 116 51 43.97

เขต 12 ควนกาหลง 1609 230 14.29
- 12.3 38.85 ท่าแพ 347 78 22.48

จังหวัดสตูล ละงู 1077 246 22.84
- - 20.69 ทุ่งหว้า 201 139 69.15

 มะนัง 136 5 3.68
รวม 5732 1404 24.49

ที่มา : ระบบรายงานโปรแกรมH4U กรมอนามัย  31 พฤษภาคม 2564 

จากตาราง พบว่า ในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดสตูล ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ผ่านเกณฑ์ครบทั้ง 8 ข้อ ร้อยละ 24.49 ซึ่งยังตํ่ากว่าในระดับเขต(ร้อยละ 31) และตํ่ากว่าระดับประเทศ 
(ร้อยละ29.8)  
  ตัวชี้วัดที่2 : ร้อยละของตําบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term  
Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์(≥ร้อยละ95) 
ตารางที ่54 แสดงร้อยละของตําบลท่ีมีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์ แยกรายอําเภอ 

ข้อมูลย้อนหลงั 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอ้มูล ณ 31 พฤษภาคม 2564
2561 2562 2563 อําเภอ เป้าหมา(ตําบล) ผลงาน(ตําบล) ร้อยละ

ระดับประเทศ
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ95 

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 ท่าแพ 4 4 100.00

จังหวัดสตูล ละงู 6 6 100.00
92.31 72.22 82.6 ทุ่งหว้า 5 5 100.00

ปี 2564 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 

97.22 97.22 
 

มะนัง 2 2 100.00
รวม 36 35 97.22
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  จากตาราง จังหวัดสตูลมีทั้งหมด 36 ตําบล 42 อปท. ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ LTC ของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้ังแต่ปี พ.ศ.2561  ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ2564 (1ต.ค.63 – 25 
พ.ค. 64) คิดเป็นร้อยละ 97.22 อําเภอที่มีตําบลเข้าร่วม ร้อยเปอร์เซ็นต์ ได้แก่ อําเภอเมืองสตูล อําเภอมะนัง 
อําเภอทุ่งหว้า อําเภอละงู อําเภอควนโดนและอําเภอท่าแพ  
 ตัวชี้วัดที่3 : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม care plan 
ตารางที ่55  แสดงการจัดทําแผนการดูแลรายบุคคล (care plan) ของหน่วยบริการสาธารณสุขที่เสนอต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อมูลย้อนหลงั 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอ้มูล ณ 30 พฤษภาคม 2564 

2561 2562 2563 อําเภอ 
เป้าหมาย

(คน) 
ผลงาน 
(ฉบับ) 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ  
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ85 

เมืองสตูล 36 32 88.89
71.07 84.22 94.17 ควนโดน 39 39 100

เขต 12 ควนกาหลง 48 46 95.83
54.03 82.88 90.22 ท่าแพ 18 17 94.44

จังหวัดสตูล ละงู 11 11 100
23.21 94.15 97.07 ทุ่งหว้า 3 2 66.67

 มะนัง 30 29 96.67
รวม 185 176 95.14

ที่มา : โปรแกรม 3 C กรมอนามัย( 31 พ.ค. 2564) 

 จากตาราง ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. 63 – 31 พ.ค.64) ผู้ที่มีภาวะพึงพิง(ติดบ้าน ติดเตียง) ที่
ผ่านการยืนยันจาก อปท. และได้รับงบประมาณในการดูแลเหมาจ่ายรายหัวจาก สปสช. จํานวน185 คน  
ได้รับการจัดทําแผนการดูแลรายบุคคลจากหน่วยบริการสาธารณสุข จํานวน 176 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 
95.14 
 

 ตัวชี้วัดที่ 4 :  ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการจัดต้ังคลินิกผู้สูงอายุ 
      4.1 ร้อยละของโรงพยาบาลขนาด M2 ขึน้ไป ที่มีการจดัต้ังคลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ 

      4.2 ร้อยละของโรงพยาบาลขนาด M2 ขึน้ไป ที่มีการจดัต้ังคลินิกผู้สูงอายุระดับพ้ืนฐาน 
  ขึ้นไป 
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ตารางที ่56  ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการจัดต้ังคลินิกผู้สูงอายุ แยกรายอําเภอ 

ข้อมูลย้อนหลงั 3 ปี 
เกณฑ์ 

อําเภอ 
 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอ้มูล  
ณ 19 พฤษภาคม 2564 

2561 2562 2563 เป้าหมาย 
ระดับ

คุณภาพ
ระดับ 
พื้นฐาน 

ร้อยละ

ระดับประเทศ - รพ.ระดับ M2 
ขึ้นไป ผ่าน
เกณฑ์คลินิก
ผู้สูงอายุ
คุณภาพ 
- รพ.ตํ่ากว่า M2 
ผ่านเกณฑ์
คลินิกผูสู้งอายุ
ระดับพ้ืนฐาน 

เมืองสตูล 1 - 1 100
- - - ควนโดน - - - -

เขต 12 ควนกาหลง - - - -
- - - ท่าแพ - - - -

จังหวัดสตูล ละงู - - - -
- - - ทุ่งหว้า - - - -

มะนัง - - - -
รวม 1 - 1 100

ที่มา : จากการสํารวจ 25 พฤษภาคม 2564  

 จากตาราง  พบว่า โรงพยาบาลระดับ M2 ขึ้นไป จังหวัดสตูลมีคลินิกผู้สูงอายุระดับพ้ืนฐาน 
จํานวน 1 แห่ง คือโรงพยาบาลสตูล ผ่านเกณฑ์คลินิกผู้สูงอายุระดับพ้ืนฐาน โดยจัดแพทย์สนับสนุนการตรวจ
รักษาในสถานบริการทุกแห่งโดยเฉพาะคลินิกเรื้อรัง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้รับบริการเป็นผู้สูงอายุ โดยส่งต่อผู้สูงอายุ
ที่รับการตรวจคัดกรองสุขภาพที่มีอาการผิดปกติเข้ารับการตรวจรักษาในคลินิกเฉพาะทางด้านภาวะซึมเศร้า 
ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน(ADL) และด้านช่องปากของโรงพยาบาลสตูล 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา

หน่วยบริการที่รับผิดชอบพ้ืนที่ที่มีผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียงมาก 
ไม่สามารถดําเนินงานได้ทันตามเวลา 

อบรม CM เพ่ิม ในพ้ืนทีท่ี่มีผูป่้วยมาก
 

 

ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา 

 1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดําเนินงาน LTC คุณภาพ ระดับจังหวัด 
 2) สนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียน/ชมรมผู้สูงอายุจัดทําแผนส่งเสริมสขุภาพรายบุคคล 
(Individual Wellness Plan) 

 3) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรและเมืองแห่งความสุขของผู้สูงอายุ 
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง ปี 2564 
 1) ตําบล Long term care ตําบลศรีพิมาน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 2) ชมรมผูสู้งอายุชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตําบลกําแพง ตําบลกําแพง  อําเภอละงู 
จังหวัดสตูล 
 3) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver) ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีพิมาน ตําบลพิมาน          

 4) ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีพิมาน ตําบลพิมาน            
 

   งานแม่และเด็ก  . 
 

   มารดาตาย . 
 ตัวช้ีวัด : อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไมเ่กิน 17 ต่อ แสนการเกิดมีชีพ 

สถานการณ ์
 สถานการณ์ การตายของมารดาจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2561-2563 คือ 81.19, 81.39 และ 
118.11 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ตามลําดับ โดยในปี 2564 (ต.ค. 2563 ถึง พ.ค. 2564) มีมารดา ตาย 1 ราย 
(เดือน มีนาคม 2564) คิดเป็นอัตราการตายของมารดา เท่ากับ 55.34  รวมจํานวนมารดาตาย 10 ราย 
สาเหตุการตายมาจากสาเหตุทางสูติกรรม จํานวน 3 ราย และสาเหตุทางอ้อม จํานวน 7ราย โดยครึ่งหน่ึง
เป็นสาเหตุการตายที่ป้องกันได้ รายละเอียดดังตาราง 
ตารางที่ 57  แสดงสาเหตุการตายของมารดาที่ป้องกันได้ 4 ปี ย้อนหลัง 

ปีงบประมาณ สาเหตุการ จํานวน 
2561 Sever Pneumonia 1 

Sepsis with skin burn infection 1 
Sever PIH 1 

2562 Chorioamnionitis 1 
MI 1 
Uterine Rupture 1 

2563 Arrest หลังคลอด 14 วัน มะเร็งเม็ดเลือด 1 
HIV อยู่ ICU หลังคลอด 29 วัน 1 
Heart failure (หลังคลอด 14 วัน) 1 

2564 Fatty liver (มีประวัติใช้ยาเสพติด) 1 
 รวม 10 

 

จังหวัดสตูลมีระบบเฝ้าระวังหญิงต้ังครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง มีการทบทวน และวิเคราะห์สาเหตุการ
ตายมารดา และ near miss case รวมถึงเข้าประชุมวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาระดับเขต ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดสตูล จากการประชุมวิเคราะห์การตายของมารดา เบ้ืองต้นในการประชุม
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คณะกรรมการ MCH Board  โดยวิเคราะห์ Three Delays Model พบว่ามารดารายน้ี ที่ตายสาเหตุจาก
ความล่าช้าในการได้รับบริการที่ถูกต้อง/มีคุณภาพ  
         นอกจากน้ีผู้บริหารให้ความสําคัญ มีนโยบายในการดูแลหญิงครรภ์โดยแบ่งตามพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(Area Base) ของนักส่งเสริมสุขภาพครอบครัว (นสค.) สามหมอ มีการส่งต่อข้อมูลเคสจากห้องคลอด หรือ
เคสเสี่ยงขณะต้ังครรภ์ จาก Case manger ไปยัง นสค. เพ่ือให้ติดตาม/ ดูแลเคสเสี่ยงที่บ้านอย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงจังหวัดสตูลมีสูติแพทย์รับผิดชอบดูแลอําเภอครบทั้ง 7 อําเภอ ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษาให้กับแพทย์/ 
พยาบาลในอําเภอที่ดูแลมีการนําเสนอข้อมูลหญิงต้ังครรภ์เสี่ยงติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผน
และประเมินผลทุกเดือน  
         มีมาตรการลดการตายมารดา  ระยะก่อนต้ังครรภ์  เน้นการเตรียมความพร้อมก่อนการต้ังครรภ์ 
โดยการรับประทานยาเม็ด  เสริมธาตุเหล็กและโฟเลต  เน้นให้มีการค้นหาหญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงเพ่ือ
การวาง แผนดูแลหญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงให้ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน  ระยะต้ังครรภ์/ฝากครรภ์ มี
เจ้าของCase  รับผิดชอบในการดูแลหญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ติดสติกเกอร์สี สื่อชัดเจนว่าเป็นหญิง
ต้ังครรภ์เสี่ยง สติกเกอร์เฝ้าระวังภาวะคลอดก่อนกําหนดของหญิงต้ังครรภ์ และส่งต่อข้อมูลทาง line group  
ของ MCH ระดับอําเภอ พบสูติแพทย์ประจําโซน เพ่ือวางแผนการดูแลในระยะต้ังครรภ์ และระยะคลอด
ต่อไป  
  มีการถ่ายทอดและขับเคลื่อนนโยบาย มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต หญิงต้ังครรภ์ได้รับการคัด
กรองภาวะเสี่ยง 5 โรคหลัก ได้รับการดูแล ติดตามและส่งต่อตามมาตรฐาน มีการจัดทํา CPG  Standing 
Order ในการดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง ได้แก่  PPH  PIH  โรคหัวใจ Prolong 2nd Stage  Safe Abortion 
มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานในการช่วยเหลือหญิงต้ังครรภ์ที่มีความเสี่ยงและหญิงต้ังครรภ์ภาวะ
ฉุกเฉิน ดูแลต่อเน่ืองต้ังแต่ต้ังครรภ์ระยะคลอด พัฒนางานในส่วนของ Early detect , Early treatment 
กรณีที่หญิงคลอดเกิดภาวะ PPH , PIH และระยะหลังคลอดรวมถึงได้รับการประเมินภาวะเสี่ยงและได้รับ
การดูแลตาม หญิงต้ังครรภ์เสี่ยง ในโปรแกรม SAVE MOM ระยะคลอด/ห้องคลอด  เพ่ือลดอุบัติการณ์เกิด 
PPH,PIH การใช้ถุงตวงเลือดทุกราย  มี Standing order หลังคลอด  มีการส่งต่อหญิงหลังคลอดกลับ ตาม
แบบบันทึก One page และการส่งทาง line group เพ่ือการเย่ียมติดตามดูแลหลังคลอดตามเกณฑ์ การส่ง
ต่อข้อมูลให้อาสาสมัครสาธารณสุขได้ทราบเพ่ือติดตามเย่ียมพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการแนะนําการ
ปฏิบัติตัว การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การวางแผนครอบครัว  
 ซึ่งปี2564 ยังไม่มีมารดาตายจากPPH  เน่ืองจากปี 2563 มีมารดาตายหลังคลอด และมีการปรับ
กระบวนการเย่ียม ผลจาการเยี่ยมหลังคลอดได้เกินเป้าหมายได้ ร้อยละ 77.99  แต่ยังพบว่ามีตัวช้ีวัดบางตัว
ไม่ผ่านเกณฑ์  ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก ตํ่ากว่าเป้าหมายมาก ร้อยละ 62.12 
สําหรับภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ์ทั้งจังหวัดทําได้ไม่เกินเป้าหมาย ร้อยละ13.47 พบ ซีดสูงสุดที่อําเภอ
เมือง ร้อยละ 18.67  ดังแสดงในตารางที่       
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข     Functional  based
รอบท่ี 2  ประจาํปีงบประมาณ 2564                                                                       งานแม่และเด็ก  

 

ข้อมูลการวิเคราะห์  
ตารางท่ี 58  อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อ แสนการเกิดมีชีพ ปี 2564  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564 
2561 2562 2563 อําเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตราส่วน 

ระดับประเทศ เมือง
 
 
 
 

1,807 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 

55.34 

17.1 20.6 23.10 ควนโดน
เขต 12 ควนกาหลง

35.01 34.08 33.6 ท่าแพ

จังหวัดสตูล ละงู
81.19 81.35 118.11 ทุ่งหว้า

 มะนัง
 รวม 1,807 1 55.34 

ที่มา: รายงานกิจกรรมสาธารณสุข   
 

ตารางที่ 59 แสดงร้อยละของมารดาได้รับการดูแลครบตามเกณฑ์จังหวัดสตูลแยกรายอําเภอ 4 ปี ย้อนหลัง 

ลํา 
ดับ 

 
ตัวชี้วัด 

Base Line

2564 

ข้อมูล
ต.ค.64 

ถึง 
มี.ค.64 

อําเภอ 
2561 2562 2563

เมือง ควนโดน
ควน

กาหลง
ท่าแพ ละง ู ทุ่งหว้า มะนัง

1 ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ได้รับ
การฝากครรภ์คร้ังแรกเม่ืออายุ
≤12 สัปดาห์ (ร้อยละ75) 

75.25 80.31 86.95 เป้าหมาย 532 143 46 41 46 108 38 39
ผลงาน 361 180 47 43 47 128 40 47
ร้อยละ 86.65 79.44 97.87 95.35 97.87 84.38 95.00 82.98

2 ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ได้รับ
การดูแล 5 คร้ัง ตามเกณฑ์
คุณภาพ (ร้อยละ 75) 

61.51 68.62 81.36 เป้าหมาย 518 180 43 40 46 127 37 45
ผลงาน 404 123 38 36 41 100 33 33
ร้อยละ 77.99 68.33 88.37 90 89.13 78.74 89.19 73.33

3 ร้อยละของหญิงหลังคลอด
ได้รับการดูแลครบ 3 คร้ัง ตาม
เกณฑ์ (ร้อยละ75) 

62.37 64.25 85.42 เป้าหมาย 529 194 44 40 46 134 36 35
ผลงาน 500 179 44 40 46 134 36 35
ร้อยละ 77.99 68.33 88.37 90 89.13 78.74 89.16 73.33

4 ภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ์
ที่มาฝากครรภ์ต้ังแรก (ไม่เกิน
ร้อยละ18) 

13.71 16.50 13.26 เป้าหมาย 1812 750 152 200 168 282 156 104
ผลงาน 244 140 16 13 11 30 18 16
ร้อยละ 13.47 18.67 10.53 6.50 6.55 10.64 11.53 15.38

5 ร้อยละทารกแรกเกิดน้ําหนักตํ่า
กว่า 2500 กรัม (ไม่เกินร้อยละ 
7) 

6.87 6.80 6.53 เป้าหมาย 1377 462 125 153 145 304 93 95
ผลงาน 126 48 6 10 11 37 8 6
ร้อยละ 9.15 10.39 4.8 6.54 7.59 12.17 8.60 6.32

6 ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ได้รับเม็ด
เสริมไอโอดีน 
 (ร้อยละ 100) 

74.76 67.65 67.84 เป้าหมาย 2297 935 127 164 144 689 142 96
ผลงาน 1427 468 123 153 125 356 110 92
ร้อยละ 62.12 50.05 96.85 93.29 86.81 51.67 77.46 95.83

  ที่มา: HDC ไตรมาศ 2 ณ วันที่ 24 พ.ค.64  
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รอบที่ 2  ประจาํปีงบประมาณ 2564                                                                      งานแม่และเด็ก  

 จังหวัดสตูล  มีการระบบบริหารจัดการความเสี่ยงรายบุคคล   มีข้อมูลคัดกรองภาวะเสี่ยงทางอายุรกรรมในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2563-2564 ในปี 2564 โรคเบาหวาน
ความเสี่ยงสูงขึ้น ร้อยละ 51.78 ,  โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 16.07 โรคthyroidร้อยละ 8.93 ,โรคหัวใจ ร้อยละ 0.89 ,เสี่ยงต่อโรคเรื้อรังอื่น  ร้อยละ 15.18  และ โรค
ความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 1.79 ดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 60   จํานวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ที่มีภาวะเสี่ยงขณะตั้งครรภ์ตั้งครรภ์ ไตรมาส 2 ปี 2564 

ปี 
ภาวะเสี่ยงที่พบในหญิงตั้งครรภ์รายใหม่  จําปี 2563 - 2564 (ไตรมาส 2)

รายใหม่ พบเสี่ยงสูง ร้อยละ HT ร้อยละ DM ร้อยละ โรค หัวใจ ร้อยละ ไทรอยด์ ร้อยละ โรคอื่นๆ ร้อยละ PIH ร้อยละ 
2563 2682 361 13.46 59 16.34 162 44.88 8 2.26 44 12.18 30 8.31 58 16.06 
2564 2307 112 5.50 18 16.07 58 51.78 1 0.89 10 8.93 17 15.18 2 1.79 

จากตารางข้อมูล สําหรับการส่งเสริมการวางแผนครอบครัวในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  จากข้อมูลการเว้นช่วงระยะการมีบุตร (Birth spacing) ในหญิง
ตั้งครรภ์ที่มี ภาวะเสี่ยง 5 โรค (HT,DM,Heart,thyroid,PIH) ที่คลอดแล้วปี 2563-2564 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 99.72 เป็น ร้อยละ 100  ตามลําดับในปี 2564 ส่วน
ใหญ่ใช้วิธีฉีดยาร้อยละ 47.92 ,รองลงมาวิธีกินยา ร้อยละ 20.83 และทําหมันร้อยละ 20.83 ใช้ยาฝังคุมกําเนิดเพียงร้อยละ 10.42 น้อยที่สุดคือห่วงอนามัย ร้อยละ 0 ดัง
ตารางที่  
 

ตารางที่ 61  การเว้นช่วงระยะการมีบุตร ไตรมาส 2 ปี 2564 

ปี จํานวนหญิงตั้งครรภ์ที่คลอด 
จํานวน หญิงหลังคลอด 

ที่คุมกําเนิด 
ร้อยละ ยากิน ร้อยละ ยาฉีด ร้อยละ ยาฝัง ร้อยละ

ห่วง
อนามัย

ร้อยละ ทําหมัน ร้อยละ 

2563 361 360 99.72 65 18.05 153 42.50 54 15.05 11 3.05 53 14.72 
2564 48 48 100 10 20.83 23 47.92 5 10.42 0 0 10 20.83 

ทีมา:รายงาน การเว้นช่วงระยะการมีบุตร ไตรมาส 1 ปี 2564 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพเดือน ประจําเดือน  ม.ค.-มี.ค.64 
 
 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ 
      Functional  based 

รอบท่ี 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                                     งานแม่และเด็ก 

สรุปผลการดําเนินงานด้ายสาธารณสุข                                         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข       Functional  based
รอบที่ 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                                                     ระบบงานของหน่วยบริการ

 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการดําเนนิงาน 
1.ประชุม MCH Board จังหวัด เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 
ทบทวนแนวทางการดําเนินงานฯ 
2.มีระบบการจัดเก็บและติดตามข้อมูล 
3.ปรับปรุงทบทวนคุณภาพ ประสิทธิภาพงานระบุ
ถึ ง ปัจจั ย เสี่ ย งและปัจจั ย เสริมที่ ทํ า ให้บรรลุ
เป้าหมาย ออกแบบกระบวนการทํางาน 
4. แผนปฏิบัติการ (Action plan) และดําเนินการ
ตามแผนงานที่กําหนด 
 5.มีมาตรการ ข้อเสนอนโยบาย 
6.ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 
7.การบริหารจัดการเพ่ือลดการตายของมารดา  

1.ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก(MCH 
Board) จํานวน 2 ครั้ง 
2.มีการเก็บข้อมูล ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลการ
ดําเนินงาน/ติดตามการดําเนินงานฯ 2 ครั้ง 
3.มีการประชุมทบทวนแนวทางการดําเนินงานฯ 
4..มีแผนปฏิบั ติการในการดํา เ นินงานฯและ
ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด 
5. จัดทําแนวทางการดูแล/ระบบการส่งต่อหญิง
ต้ังครรภ์เสี่ยง โดยมีการจัดทําสติกเกอร์จําแนก
ภาวะเสี่ยงของหญิงต้ังครรภ์และจัดทําสติกเกอร์
เฝ้าระวังภาวะคลอดก่อนกําหนดของหญิงต้ังครรภ์ 

 

ประเด็นสําคัญที่เสี่ยงต่อการขับเคลื่อนนโยบายไม่ประสบผลสําเร็จ 
 

ข้อค้นพบ โอกาสพัฒนา 
รพ.สตูล มีเกรด็เลือดสํารองไม่เพียงพอ  
จ.สตูลมีมารดาตกเลือดหลังคลอด ร้อยละ 3.10 
(21ราย) เป็นการคลอดทางช่องคลอด 12 ราย จาก
ผ่าตัดคลอด 9 ราย  สาเหตุจาก Uteri atony 
จํานวน4ราย Tear  vessel จํานวน2ราย  Placenta 
Acreta จํานวน1ราย  

-บริหารจัดการในการสํารองเกร็ดเลือด/ เลือดให้
เพียงพอ พร้อมใช้ 
-ซ้อม สถานการณ์ วิกฤติการตกเลือดหลังคลอด 
ทุกแห่งอย่างต่อเน่ือง 
 

ปัญหา อุปสรรค 
 - การลงโปรแกรม SAVE MOM  และ ยังไม่ครอบคลุมทกุพ้ืนที่  

- หญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง อยู่ในพ้ืนที่เกาะ มารับการตรวจติดตามภาวะเสี่ยงไม่สะดวก 
ครอบคลุม ถึงแม้จะได้รับการติดตามจากจนท.สาธารณสุขให้มารับการตรวจแล้ว  
ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 
ผลงานเด่น 
 จังหวัดสตูลมีการดําเนินการ ลงทะเบียน โครงการก้าวย่างเพ่ือสร้างลูก ได้เกินเป้าหมาย ได้ร้อยละ  
89.48 % 
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  สุขภาพกลุ่มปฐมวัย  . 
 ตัวชี้วัด : 1 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุมีพัฒนาการสมวัย 
   2 ร้อยละ 62 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด สูงดี สมส่วน 
   3 ร้อยละ70 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือ 
   เครื่องมือมาตรฐานอ่ืนๆ 
  4 เด็กปฐมวัยเต้ียน้อยกว่าร้อยละ 10  
สถานการณ ์
 จังหวัดสตูลได้มีการดําเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้เครื่องมือ DSPM และ DAIM มาต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2558 มีการอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยทุกระดับ มีการนิเทศ ติดตามการ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะช่วงที่มีการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในบางปีได้กําหนดเป็น
ตัวช้ีวัด การคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการระดับอําเภอและใน
ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดได้เริ่มดําเนินการตามแนวทางมหัศจรรย์ 1,000 แรกของชีวิต เพ่ือเพ่ิมการดูแล
ด้านโภชนาการในเด็กปฐมวัย มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัวระดับอําเภอ ตําบล และ
หมู่บ้าน มีการประชุมคณะกรรมการ ให้ความรู้และฝึกทักษะแก่พ่อ/ แม่ / ผู้ปกครอง  ในการจัดกิจกรรม  
กิน กอด เล่นกับลูก เล่านิทาน ดูแลช่องปากและการนอนอย่างเพียงพอ นําเสนอแนวคิดและรูปแบบการ
ดําเนินการในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด จากกระบวนการดังกล่าว ส่งผลให้เด็กปฐมวัย  มี
พัฒนาการสมวัยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ คือ มากกว่าร้อยละ 90 ของทุกปี    
 ในปีงบประมาณพ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 จังหวัดสตูล เด็กอายุ 0 - 5 ปี 
จํานวน 8,727 คน มีพัฒนาการสมวัย จํานวน 7,460 คน คิดเป็นร้อยละ 85.48 อําเภอที่พบพัฒนาการสมวัย
มากที่สุดคือ อําเภอควนกาหลง คิดเป็นร้อยละ 89.04 รองลงมา คือ อําเภอควนโดน, ท่าแพ, เมืองสตูล,    
ทุ่งหว้า และมะนัง คิดเป็นร้อยละ 88.62, 88.59, 86.44, 84.63 และ 83.18 ตามลําดับ อําเภอที่เด็กอายุ    
0 - 5 ปี  มีพัฒนาการสมวัยน้อยที่สุดคือ อําเภอละงู คิดเป็นร้อยละ 80.44 จังหวัดสตูลได้คัดกรองพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM ในเด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน เด็กทั้งหมดจํานวน 8,727 คน ได้รับ
การคัดกรองทั้งหมด จํานวน 7,784 คน  คิดเป็นร้อยละ 89.19 ไม่ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (เกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90) อําเภอที่คัดกรองพัฒนาการมากที่สุด คืออําเภอควนกาหลง คิดเป็นร้อยละ 95.53 รองลงมา คือ 
อําเภอทุ่งหว้า, ท่าแพ, ควนโดน, เมืองสตูล, และมะนัง คิดเป็นร้อยละ 92.95, 92.32, 90.48, 88.61 และ 
86.80 ตามลําดับ อําเภอที่เด็กอายุ 0 - 5 ปี ได้รับการคัดกรองน้อยที่สุดคือ อําเภอละงู คิดเป็นร้อยละ 84.25 
เด็กที่ได้รับการคัดกรองพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าจํานวน 1,742 คน คิดเป็นร้อยละ 22.38 ผ่านเกณฑ์กรม
อนามัย (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าที่ต้องได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ
ภายใน 30 วัน จํานวน 1,742  คน  ติดตามได้ จํานวน 1,292 คน คิดเป็นร้อยละ 74.17 ไม่ผ่านเกณฑ์    
กรมอนามัย (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)  เมื่อวิเคราะห์เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้ารายบุคคลพบว่าส่วนใหญ่ 
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เกิดจากการเลี้ยงดู พบสงสัยล่าช้าด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กและสติปัญญามากที่สุด รองลงมา ด้านความ
เข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา ด้านการเคลื่อนไหว และด้านการช่วยเหลือและสังคม เด็กที่พัฒนาการล่าช้า
ได้รับการส่งต่อและกระตุ้นด้วย TEDA4I หรือเคร่ืองมือมาตรฐาน จํานวน 31 ราย ได้รับการกระตุ้น 22 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 70.97 อําเภอที่กระตุ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ คือ อําเภอเมืองสตูลและมะนัง รองลงมา คือ อําเภอ
ทุ่งหว้า ควนโดน ท่าแพ และละงู คิดเป็นร้อยละ 90, 66.67, 60 และ 33.33 ตามลําดับ อยู่ระหว่างการ
ติดตามภายใน 60 วัน จํานวน 5 ราย ติดตามไม่ได้ 4 ราย (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564) 
 ในส่วนการเฝ้าระวังโภชนาการเด็กอายุ 0 - 5 ปี ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 
จังหวัดสตูล มีจํานวนเด็กทั้งหมด จํานวน 20,446 คน ได้รับการช่ังนํ้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง จํานวน 
19,376 คน คิดเป็นร้อยละ 80.79 พบ สูงดี สมส่วน จํานวน 10,519 คน คิดเป็นร้อยละ 51.48 ไม่ผ่าน
เกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 62) อําเภอที่มีเด็กสูงดี สมส่วนมากที่สุด คือ อําเภอทุ่งหว้า   คิดเป็น
ร้อยละ 60.09 รองลงมาคือ อําเภอควนโดน มะนัง ควนกาหลง ท่าแพและ ละงู คิดเป็นร้อยละ 57.97,  
56.97, 56.89, 55.93 และ 51.29 ตามลําดับ อําเภอที่มีเด็กสูงดี สมส่วนน้อยที่สุด คืออําเภอเมืองสตูล     
คิดเป็นร้อยละ 50.50 (ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564)  
  ส่วนเด็กเต้ีย มีจํานวน 3,257 คน ในภาพรวมจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 16.75 ไม่ผ่านเกณฑ์ (เกณฑ์
ไม่เกินร้อยละ 10) เมื่อวิเคราะห์รายอําเภอ พบว่าอําเภอที่มีเด็กเต้ียมากที่สุดคือ อําเภอเมืองสตูล คิดเป็น
ร้อยละ 19.43 รองลงมาคือ อําเภอละงู, ควนกาหลง, ควนโดน, ทุ่งหว้าและมะนัง คิดเป็นร้อยละ 18.22, 
16.15, 15.16, 14.34, 13.14 ตามลําดับ อําเภอที่พบเด็กเต้ียน้อยที่สุดคือ อําเภอท่าแพ คิดเป็นร้อยละ 
11.15 เด็กผอม มีจํานวน 1,156 คน คิดเป็นร้อยละ 5.95 ไม่ผ่านเกณฑ์ (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 5) อําเภอ      
ที่มีเด็กผอมมากที่สุดคือ อําเภอท่าแพ คิดเป็นร้อยละ 8.71 รองลงมาอําเภอมะนัง, ควนกาหลง, ทุ่งหว้าและ
เมืองสตูล คิดเป็นร้อยละ 8.05, 7.91, 5.81, 5.73 ตามลําดับ ส่วนอําเภอที่พบเด็กผอมน้อยที่สุดคือ อําเภอ
ควนโดน คิดเป็นร้อยละ 4.72  เด็กที่เริ่มอ้วนและอ้วน มีจํานวน 1,904 คน คิดเป็นร้อยละ 9.79 (เกณฑ์    
ไม่เกินร้อยละ 10) เมื่อวิเคราะห์รายอําเภอ พบว่าอําเภอที่มีเด็กอ้วนมากที่สุดคือ อําเภอละงู คิดเป็นร้อยละ 
13.51 รองลงมาอําเภอทุ่งหว้า, มะนัง, เมืองสตูล, ควนกาหลงและท่าแพ คิดเป็นร้อยละ 12.11, 10.34, 
9.72, 8.97 และ 6.22 ตามลําดับ ส่วนอําเภอที่พบเด็กเริ่มอ้วนและอ้วนน้อยที่สุดคือ อําเภอควนโดน คิดเป็น
ร้อยละ 5.07 (ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564) และจากการวิเคราะห์ภาวะทุพโภชนาการ 
พัฒนาการรายบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่จะอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดี พ่อ แม่ต้องทํางาน
ไม่มีเวลาดูแล บางส่วนเป็นเด็กที่เกิดจากแม่ติดยาเสพติดระหว่างต้ังครรภ์ประกอบกับหลังคลอดให้ตายาย
เลี้ยงดู  
  สําหรับการจ่ายยานํ้าเสริมธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 64) 
ภาพรวมจังหวัด เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี จํานวน 5,189 คน ได้รับยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก จํานวน 4,602 คน  
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คิดเป็นร้อยละ 88.69 เมื่อวิเคราะห์รายอําเภอ พบว่า อําเภอที่มีการจ่ายยานํ้าเสริมธาตุเหล็กสูงที่สุดคือ 
อําเภอควนกาหลง  คิดเป็นร้อยละ 96.08 รองลงมาอําเภอควนโดน ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้าและมะนัง คิดเป็น
ร้อยละ 92.41, 91.82, 91.47, 91.18 และ 88.50 ตามลําดับ ส่วนอําเภอที่จ่ายยานํ้าเสริมธาตุเหล็ก       
น้อยที่สุดคือ อําเภอเมืองสตูล คิดเป็นร้อยละ 82.51 (ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564)  
 ในส่วนการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 6 - 12 เดือน (ต.ค. 63 – มี.ค. 64) จํานวน 
1,148 คน พบภาวะโลหิตจาง 253 คน คิดเป็นร้อยละ 22.04 เมื่อวิเคราะห์รายอําเภอ พบว่า อําเภอที่มี
ภาวะโลหิตจางมากที่สุดคือ อําเภอมะนัง คิดเป็นร้อยละ 28.57 รองลงมาคือ อําเภอเมืองสตูล ควนกาหลง 
ท่าแพ ละงู และทุ่งหว้า คิดเป็นร้อยละ 28.30, 21.74, 20.59, 18.72 และ 14.38 ตามลําดับ ส่วนอําเภอที่
พบภาวะโลหิตจางน้อยที่สุดคือ อําเภอควนโดน คิดเป็นร้อยละ 10.95 เด็กที่มีภาวะโลหิตจางได้รับยานํ้า
เสริมธาตุเหล็กเป็นเวลา 30 วัน และเจาะเลือดซ้ํา พบว่าส่วนใหญ่ Hct เพ่ิมขึ้นตามเกณฑ์ปกติ รายที่ยังพบ
ภาวะโลหิตจางส่งต่อไปโรงพยาบาลเพ่ือพบแพทย์ต่อไป (ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564) 
 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยรายละเอียดตามตาราง ดังน้ี 
ตารางที ่62  แสดงร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ทั้งหมดมีพัฒนาการสมวัย 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
(ต.ค. 63 - มี.ค. 64) 

2561 2562 2563 อําเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 
เมืองสตูล 2,862 2,474 86.44

96.53 96.53 88.1 ควนโดน 861 763 88.62
เขตสุขภาพที่ 12 ควนกาหลง 940 837 89.04

97.41 95.45 87.5 ท่าแพ 885 784 88.59
จังหวัดสตูล ละงู 1,917 1,542 80.44

96.75 97.99 90.68  ทุ่งหว้า 709 600 84.63
   มะนัง 553 460 83.18
   จังหวัด 8,727 7,460 85.48

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 
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ตารางที ่63    แสดงร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ตามช่วงอายุได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
(ต.ค. 63 - มี.ค. 64) 

2561 2562 2563 อําเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า     

ร้อยละ 90 
เมืองสตูล 2,862 2,536 88.61

83.73 89.08 90.17 ควนโดน 861 779 90.48
เขตสุขภาพที่ 12 ควนกาหลง 940 898 95.53

91.33 91.04 89.62 ท่าแพ 885 817 92.32
จังหวัดสตูล ละงู 1,917 1,615 84.25

86.93 90.24 90.68  ทุ่งหว้า 709 659 92.95
     มะนัง 553 480 86.80
   จังหวัด 8,727 7,784 89.19

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 
 

ตารางที่ 64  แสดงร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ตามช่วงอายุที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
(ต.ค. 63 - มี.ค. 64) 

2561 2562 2563 อําเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า     

ร้อยละ 20 
เมืองสตูล 2,536 476 18.77

21.18 25.62 26.58 ควนโดน 779 159 20.41
เขตสุขภาพที่ 12 ควนกาหลง 898 202 22.49

25.41 27.3 25.27 ท่าแพ 817 182 22.28
จังหวัดสตูล ละงู 1,615 387 23.96

23.52 23.56 22  ทุ่งหว้า 659 211 32.02
       มะนัง 480 125 26.04
    จังหวัด 7,784 1,742 22.38

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข     Functional  based
รอบท่ี 2  ประจาํปีงบประมาณ 2564                                                                 สุขภาพกลุ่มปฐมวัย  

 

ตารางที่ 65   แสดงร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ตามช่วงอายุที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
(ต.ค. 63 - มี.ค. 64) 

2561 2562 2563 อําเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า     

ร้อยละ 90 
เมืองสตูล 476 263 55.25

83.73 91.61 93.14 ควนโดน 159 148 93.08
เขตสุขภาพที่ 12 ควนกาหลง 202 142 70.30

91.33 93.05 92.57 ท่าแพ 182 153 84.07
จังหวัดสตูล ละงู 387 318 82.17

93.23 93.23 91.27  ทุ่งหว้า 211 161 76.30
       มะนัง 125 107 85.60
    จังหวัด 1,742 1,292 74.17

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 
 

ตารางที่ 66  แสดงร้อยละเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเคร่ืองมือ
มาตรฐานอ่ืน   

  ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564            (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) 

ระหว่าง
ติดตาม 

ติดตาม
ไม่ได้ 

2561 2562 2563 อําเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า    

ร้อยละ 70 
เมืองสตูล 3 3 100 0 0

38.43 54.34 66.52 ควนโดน 6 4 66.67 1 1
เขตสุขภาพที่ 12 ควนกาหลง 2 0 0 1 1

41.12 47.79 58.44 ท่าแพ 5 3 60 1 1
จังหวัดสตูล ละงู 3 1 33.33 2 0

23.4 52.83 73.24  ทุ่งหว้า 10 9 90 0 1
       มะนัง 2 2 100 0 0
    จังหวัด 31 22 70.97 5 4

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข     Functional  based
รอบท่ี 2  ประจาํปีงบประมาณ 2564                                                                 สุขภาพกลุ่มปฐมวัย  

 

ตารางที่ 67 แสดงร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดี สมสว่น 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
(ต.ค. 63 - มี.ค. 64) 

2561 2562 2563 อําเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า     

ร้อยละ 62 
เมืองสตูล 6,354 3,209 50.50

48.49 56.90 63.10 ควนโดน 1,994 1156 57.97
เขตสุขภาพที่ 12 ควนกาหลง 2,171 1,235 56.89

49.46 56.80 60.39 ท่าแพ 2,174 1,216 55.93
จังหวัดสตูล ละงู 4,274 2,192 51.29

44.20 47.04 52.16  ทุ่งหว้า 1,393 837 60.09
       มะนัง 1,183 674 56.97
    จังหวัด 19,543 10,519 53.82

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 
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สรุปผลการดาํเนินงานดา้นสาธารณสุข                      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

  

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข     Functional based
รอบที่ 2  ประจาํปีงบประมาณ 2564                                                                 สุขภาพกลุ่มปฐมวัย  
ตารางที่ 68     ร้อยละ เด็กอายุ 0-5 ปี มภีาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ผอม เตี้ย ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 64)  

อําเภอ 
จํานวน 

เด็กทั้งหมด 
จํานวน 

ชั่งนน./วัดส่วนสูง 
ร้อยละ 

เตี้ย 
 (คน) 

ร้อยละ  
(ไม่เกินร้อยละ 10) 

เริ่มอ้วนและอ้วน
(คน) 

ร้อยละ 
(ไม่เกินร้อยละ 10)

ผอม 
(คน) 

ร้อยละ 
(ไม่เกินร้อยละ 5)

เมืองสตูล 6,781 6,357 93.75 1,235 19.43 618 9.72 364 5.73 
ควนโดน 1,956 1,956 100 302 15.16 101 5.07 94 4.72 
ควนกาหลง 2,142 2,142 100 351 16.15 195 8.97 172 7.91 
ท่าแพ 2,168 2,168 100 253 11.66 135 6.22 189 8.71 
ละงู 4,527 4,176 92.25 761 18.22 564 13.51 161 3.86 
ทุ่งหว้า 1,572 1,395 88.74 200 14.34 169 12.11 81 5.81 
มะนัง 1,300 1,180 90.77 155 13.14 122 10.34 95 8.05 
จังหวัด 20,446 19,376 80.79 3,257 16.75 1,904 9.79 1,156 5.95 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 18 พฤษภาคม  2564 

ตารางที่ 69    แสดงร้อยละเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี

เกณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (มค.- มีค. 64)

2561 2562 2563 อําเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เมืองสตูล 1,698 1,401 82.51 

25.98 47.5 62.27 ควนโดน 540 499 92.41 
เขตสุขภาพที่ 12 ควนกาหลง 637 612 96.08 

19.5 33.6 26.88 ท่าแพ 538 494 91.82 
จังหวัดสตูล ละงู 1,032 944 91.47 

13.54 19.98 29.17 ทุ่งหว้า 431 393 91.18 
    มะนัง 313 277 88.50 

จังหวัด 5,189 4,620 89.03 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ 
      Functional  based 

รอบท่ี 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                              สุขภาพกลุ่มปฐมวัย 

สรุปผลการดําเนินงานด้ายสาธารณสุข                                         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
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สรุปผลการดาํเนินงานดา้นสาธารณสุข                      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

  

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข     Functional based
รอบที่ 2  ประจาํปีงบประมาณ 2564                                                                 สุขภาพกลุ่มปฐมวัย  
  ตารางที่ 70     แสดงร้อยละเด็กอายุ 6 - 12 เดือนที่ตรวจคัดกรองและพบโลหิตจาง (ต.ค. 63 – มี.ค. 64)  

อําเภอ จํานวนที่ได้รบัการเจาะ จํานวนที่พบภาวะโลหิตจาง ร้อยละ
เมืองสตูล 364 103 28.30
ควนโดน 64 7 10.94
ควนกาหลง 92 20 21.74
ท่าแพ 204 42 20.59
ละงู 187 35 18.72
ทุ่งหว้า 153 22 14.38
มะนัง 84 24 28.57

จังหวัด 1,148 253 22.04
  ที่มา : ข้อมูลจาก HDC  ณ  วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
 

  ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 – มี.ค. 64)  
Small Success รอบ 6 เดือน ผลการดําเนนิงาน

มีการติดตามให้หน่วยบริการมีการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ 9, 
18, 30, 42, 60 เดือนให้ครบทุกรายในแต่ละเดือน และมกีารคืนข้อมูลให้
หน่วยบริการทุก 15 – 30 วัน พัฒนาการสมวัยพร้อมการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
1.ร้อยละของเด็กอายุ9, 18, 30, 42, 60 เดือนได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการ โดยใช้คู่มือ DSPM ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 

1.เด็กอายุ 0 - 5 ปี ทั้งหมดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85.48
2.เด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ โดยใช้คู่มือ DSPM คิด
เป็นร้อยละ 89.19  

3.เด็กอายุ 9,18, 30, 42, 60 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (ตรวจครั้ง
แรก) พบสงสัยล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 22.38 

4.เด็กอายุเด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ที่ตรวจคัดกรองพัฒนาการในครั้งแรกและพบสงสัยล่าช้า
ได้รับการประเมินพัฒนาการซ้ําภายใน 30 วัน คิดเป็นร้อยละ 74.17  

 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ 
      Functional  based 

รอบท่ี 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                              สุขภาพกลุ่มปฐมวัย 
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การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข     Functional based
รอบที่ 2  ประจาํปีงบประมาณ 2564                                                                 สุขภาพกลุ่มปฐมวัย  

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการดําเนินงาน
2.ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 ,42 ,60 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

3.ร้อยละของเด็กอายุเด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน หมายถึง เด็กที่
ตรวจคัดกรองพัฒนาการในครั้งแรกและพบสงสัยล่าช้า ได้รับการประเมิน
พัฒนาการซ้ําภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

4.เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 
TEDA 4I ไม่น้อยกว่า    ร้อยละ 70 

5.เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น คิด
เป็นร้อยละ 70.97   

6.เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี สมส่วน คิดเป็นร้อยละ 53.82 
7.เด็กอายุ 0-5 ปี เริ่มอ้วนและอ้วน คิดเป็นร้อยละ 9.79 
8.เด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม คิดเป็นร้อยละ 5.95 
9.เด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย คิดเป็นร้อยละ 16.75 
10.เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 89.03 

กิจกรรม/กระบวนการดําเนนิงาน 
 1) ชี้แจงนโยบาย ตัวชี้วัดการดําเนินงานฯ ปี 2564 
 2) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด จํานวน 1 ครั้ง 
 3) ติดตามการดําเนินงานพัฒนาการ โภชนาการและการจา่ยยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก ภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 6 - 12 เดือน 
  - เวทีการประชุมคณะกรรมการวางแผน ประเมินผลจังหวัดทุกเดือน 
  - ประสานผู้รับผิดชอบงานเร่งรัดการบันทึกข้อมูลด้านพัฒนาการ และโภชนาการให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการบันทึกลงใน
โปรแกรม 
 4) ออกติดตาม การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กใน ศพด. (เมษายน 2564)  
 5) ประชุม 
 
 
 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสขุ 
      Functional  based 
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สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข                                                                สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข       Functional  based
รอบที่ 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                                                     ระบบงานของหน่วยบริการ

โอกาสในการพัฒนา   
 จากสถานการณ์ภาวะโภชนาการ พัฒนาการและภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย ดังกล่าวข้างต้น 
จังหวัดสตูลได้กําหนดมาตรการขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ดังน้ี    
 1) ขับเคลื่อนการดําเนินงานผ่านคณะกรรมการวางแผน ประเมินผลระดับจังหวัด และ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
 2) มีการวิเคราะห์ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะโลหิตจาง พัฒนาการสงสัยล่าช้า/ล่าช้าเป็นรายบุคคล 
 3) เร่งรัดการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 6 -12 เดือน ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ้น    
 4) ใช้ข้อมูล Data Exchange ในการเฝ้าระวังทางโภชนาการ/พัฒนาการเด็ก เพ่ือติดตามการ
ดําเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลและคืนข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 
 5) นิเทศ ติดตามการดําเนินงานการเฝ้าระวังทางโภชนาการ/พัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับอําเภอ และ
ตําบล  
 6) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ และทักษะในการจัดการปัญหา  ภาวะทุพ
โภชนาการเด็กปฐมวัย 
 7) พัฒนาระบบการตรวจวัดภาวะทางโภชนาการขับเคลื่อนการดําเนินงานตําบลมหัศจรรย์ 1,000 
วันแรกของชีวิต (มีนาคม 2564) 
สรุปประเด็นสาํคัญทีเ่ปน็ความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงาน  
ไม่ประสบความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor)  

- ไม่มี 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

มาตรการ 

1.ระบบการตรวจวัดภาวะทางโภชนาการที่ไม่ได้
มาตรฐานในบางพ้ืนที่ 
2.ความรู้ และทักษะในการจดัการปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการเด็กปฐมวัย    

1.ผลักดันให้มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในสถานบริการ
สาธารณสุข อปท. และชุมชน 
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ และ
ทักษะในการจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็ก  

7.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบกฎหมาย 
    พัฒนาระบบ HDC ให้สามารถประมวลผลการเปลี่ยนแปลงภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 6 - 12 เดือนที่มี
ภาวะซีด ในการเจาะเลือดหาภาวะโลหิตจางคร้ังที่ 2     
8.นวัตกรรมทีส่ามารถเปน็แบบอย่าง (ถ้าม)ี  
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สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข                                                                สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข       Functional  based
รอบที่ 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                                                                    กลุ่มวัยทํางาน

 

   กลุ่มวัยทํางาน(NCD-HT-DM)  . 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวาน≥ร้อยละ 60 
สถานการณ ์
 จํานวนและอัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อประชากร จังหวัดสตูล ปี 2563 จํานวน 1,232 
ราย คิดเป็น 380.64 ต่อแสนประชากร ปี 2564 (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2564) จํานวน 944 ราย คิดเป็น 
291.27 ต่อแสนประชากร จํานวนและอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน จังหวัดสตูล    ปี 
2564 จํานวน 171 รายคิดเป็นร้อยละ 1.30 จํานวนและร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
จังหวัดสตูล ปี 2564 จํานวน 731 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.66 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเป็นในแต่ละประเด็น) 
ตารางที ่71   แสดงร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน≥ร้อยละ 60 ปี 2564 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบฯ 64 
ผลการดําเนินงาน ปีงบฯ 2564 

(ข้อมูล ณ 31  พฤษภาคม 2564 ) 
2561 2562 2563 อําเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

ระดับประเทศ เมืองสตูล 476 226 47.48
 24.12 59.99 ควนโดน 182 113 62.09

เขตสุขภาพที่ 12 ควนกาหลง 49 45 91.84
  47.31 ท่าแพ 106 65 61.32

จังหวัดสตูล ละงู 286 177 61.89
  20.87 ทุ่งหว้า 124 56 45.16

 
มะนัง 192 49 25.52
รวม 1,415 731 51.66

ที่มา : HDC ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2564 
 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนนิงาน/ผลการดําเนนิงานตามมาตรการสําคัญ  
 - ผู้บริหารระดับจังหวัด(ผวจ.)ให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนงานโดยกําหนดเป็นตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด(การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ) 
 - ผู้บริหารระดับ โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และกลุ่มงาน ทําบันทึกข้อตกลงระหว่าง
องค์กรที่เก่ียวข้อง(MOU) กับ นพ.สสจ. โดยกําหนดเป็นตัวช้ีวัดหลัก  และติดามผลการดําเนินงานในการ
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน 
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สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข                                                                สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข       Functional  based
รอบที่ 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                                                                    กลุ่มวัยทํางาน

 

Small Success ผลการดําเนนิงาน 
รอบ 6 เดือน ≥ร้อยละ 15  
รอบ 9 เดือน ≥ร้อยละ 45  
รอบ 12 เดือน ≥ร้อยละ 60 

จํานวนและร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน จังหวัดสตูล ปี 2564 จํานวน 731 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 51.66 

 

 ประเด็นสาํคญัที่เสี่ยงต่อการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จ 
 -ไม่มี 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 -ไม่มี 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย  
 -ไม่มี 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
 - การดําเนินงานเข้มแข็งในระดับชุมชนในการดําเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ผัง50 อําเภอมะนัง 
จังหวัดสตูล 
 
 

  การควบคุมโรคเบาหวาน   . 
 

 ตัวชี้วัด : ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวาน≥ร้อยละ 60 

สถานการณ์ 
 จํานวนและอัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อประชากร จังหวัดสตูล ปี 2563 จํานวน 1,232 
ราย คิดเป็น 380.64 ต่อแสนประชากร ปี 2564 (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2564) จํานวน 944 ราย คิดเป็น 
291.27 ต่อแสนประชากร จํานวนและอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน จังหวัดสตูล    ปี 
2564 จํานวน 171 รายคิดเป็นร้อยละ 1.30 จํานวนและร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
จังหวัดสตูล ปี 2564 จํานวน 731 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.66 
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สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข                                                                สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข       Functional  based
รอบที่ 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                                                                    กลุ่มวัยทํางาน

 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเป็นในแต่ละประเด็น) 
ตารางที ่ 72   แสดงร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน≥ร้อยละ 60 ปี 2564 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบฯ 64 
ผลการดําเนินงาน ปีงบฯ 2564 

(ข้อมูล ณ 31  พฤษภาคม 2564 ) 
2561 2562 2563 อําเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

ระดับประเทศ เมืองสตูล 476 226 47.48
 24.12 59.99 ควนโดน 182 113 62.09

เขตสุขภาพที่ 12 ควนกาหลง 49 45 91.84
  47.31 ท่าแพ 106 65 61.32

จังหวัดสตูล ละงู 286 177 61.89
  20.87 ทุ่งหว้า 124 56 45.16

 
มะนัง 192 49 25.52
รวม 1,415 731 51.66

ที่มา : HDC ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2564 
 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนนิงาน/ผลการดําเนนิงานตามมาตรการสําคัญ  
 - ผู้บริหารระดับจังหวัด(ผวจ.)ให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนงานโดยกําหนดเป็นตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด(การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ) 
 - ผู้บริหารระดับ โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และกลุ่มงาน ทําบันทึกข้อตกลงระหว่าง
องค์กรที่เก่ียวข้อง(MOU) กับ นพ.สสจ. โดยกําหนดเป็นตัวช้ีวัดหลัก  และติดามผลการดําเนินงานในการ
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน 

Small Success ผลการดําเนินงาน 
รอบ 6 เดือน ≥ร้อยละ 15  
รอบ 9 เดือน ≥ร้อยละ 45  
รอบ 12 เดือน ≥ร้อยละ 60 

จํานวนและร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน จังหวัดสตูล ปี 2564 จํานวน 731 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 51.66 

 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
 - การดําเนินงานเข้มแข็งในระดับชุมชนในการดําเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ผัง50 อําเภอมะนัง 
จังหวัดสตูล 
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สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข                                                                สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข       Functional  based
รอบที่ 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                                                                    กลุ่มวัยทํางาน

 
 

  การควบคุมโรคความดันโลหิตสูง   . 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคความดันโลหิตสูง ≥ร้อยละ 70 
สถานการณ์ 
 จํานวนและอัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร จังหวัดสตูล ปี 2563 จํานวน 
3146 ราย คิดเป็น 972.24 ต่อแสนประชากร ปี 2564 (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2564) จํานวน 2545 รายคิด
เป็น 785.26 ต่อแสนประชากร จํานวนและอัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง 
จังหวัดสตูล ปี 2564 จํานวน 49 รายคิดเป็นร้อยละ 3.79 จํานวนและร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคความดันโลหิตสูง จังหวัดสตูล ปี 2564 จํานวน 4650 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.50 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเป็นในแต่ละประเด็น) 
ตารางที ่73   แสดงร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ≥ร้อยละ 70 ปี 2564 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบฯ 64 
ผลการดําเนินงาน ปีงบฯ 64 

(ข้อมูล ณ 18  มกราคม 2562 ) 
2561 2562 2563 อําเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

ระดับประเทศ เมืองสตูล 1,745 1,531 87.74
  68.92 ควนโดน 778 710 91.26

เขตสุขภาพที่ 12 ควนกาหลง 269 236 87.73
  70.65 ท่าแพ 718 647 90.11

จังหวัดสตูล ละงู 1,102 914 82.94
  79.52 ทุ่งหว้า 340 311 91.47

 
มะนัง 362 301 83.15
รวม 5,314 4,650 87.50

ที่มา : HDC ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2564 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนนิงาน/ผลการดําเนนิงานตามมาตรการสําคัญ  
 - ผู้บริหารระดับจังหวัด(ผวจ.)ให้ความสําคญัในการขับเคลื่อนงานโดยกําหนดเป็นตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด(การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ) 
 -  ผู้บริหารระดับ โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และกลุม่งาน ทําบันทึกข้อตกลงระหว่าง
องค์กรที่เก่ียวข้อง(MOU) กับ นพ.สสจ. โดยกําหนดเป็นตัวช้ีวัดหลัก  และติดามผลการดําเนินงานในการ
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน 
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สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข                                                                สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข       Functional  based
รอบที่ 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                                                                    กลุ่มวัยทํางาน

 
Small Success ผลการดําเนนิงาน 

รอบ 6 เดือน ≥ร้อยละ 50  
รอบ 9 เดือน ≥ร้อยละ 60  
รอบ 12 เดือน ≥ร้อยละ 70 

จํานวนและร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง จังหวัดสตูล ปี 2564 จํานวน 4650 
ราย คิดเป็นร้อยละ 87.50 

8. ผลงานเด่น/นวัตกรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง  
- การดําเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับชุมชนเข้มแข็ง เช่น ผัง50 อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล 

 

  ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCDs   . 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์การดําเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCDs”       
  (จังหวัดละ 2 ชุมชน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 1 ชุมชน) 
ตารางที ่74  แสดงร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ≥ร้อยละ 62  ปี 2564 

ข้อมูลย้อนหลงั 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบฯ 64 
ผลการดําเนนิงาน ปีงบฯ 64 

(ข้อมูล ณ 31  พฤษภาคม 2564 ) 
2561 2562 2563 อําเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

ระดับประเทศ เมืองสตูล 2 ชุมชน 1ชุมชน 50
  ควนโดน 2 ชุมชน 1ชุมชน 50

เขตสุขภาพที่ 12 ควนกาหลง 2 ชุมชน 1ชุมชน 50
  ท่าแพ 2 ชุมชน 1ชุมชน 50

จังหวัดสตูล ละงู 2 ชุมชน 1ชุมชน 50
  ทุ่งหว้า 2 ชุมชน 1ชุมชน 50

 
มะนัง 2 ชุมชน 1ชุมชน 50
รวม 14 ชุมชน 7 ชุมชน 50

ที่มา : ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเร้ือรังระดับอําเภอ 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนนิงาน/ผลการดําเนนิงานตามมาตรการสําคัญ  
 1. ชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์โรค ปัญหาและ
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังร่วมกัน เพ่ือวางแผนกําหนดมาตรการจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในชุมชนตามกลุ่มวัย 
 2. ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการจัดทําแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วม และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน เพ่ือจัดการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน 
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 3. ชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการติดตามประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือให้ได้
ข้อเสนอแนะการดําเนินงานในระยะต่อไป 

Small Success ผลการดําเนนิงาน
รอบ 3 เดือน  
รอบ 6 เดือน  
รอบ 9 เดือน  
รอบ 12 เดือน 
 

1.แตง่ตั้งคณะทาํงานขับเคล่ือนการดําเนินงานในชุมชน 
2.ประเมินและวิเคราะห์ชุมชนที่เกีย่วขอ้งกับ   โรคไม่ติดต่อเรือ้รัง 
3.ทําแผนชุมชนร่วมกันในเวทีชมุชน 
4.การดําเนินงานตามแผนชุมชน 
5.กํากับ ตดิตาม และประเมินผลการดาํเนนิงาน 

 

พื้นทีชุ่มชน CBI จังหวัดสตูล 
1.บ้านคลองห้วยบ่า หมู่ที่ 2 ตําบล ป่าแก่บ่อหิน อําเภอ ทุง่หว้า 
2.ปาล์ม2 หมู่ที่  4 ตําบล  ปาล์มพัฒนา อําเภอ มะนัง 
3.บ้านทุ่งเกาะปาบ หมู่ที่  6 ตําบล  เขาขาว อําเภอ ละง ู
4.บ้านเขาน้อย หมู่ที่  3 ตําบล  ย่านซื่อ อําเภอ   ควนโดน 
5.บ้านบากันเคย หมู่ที่  3 ตําบล  ตันหยงโป อําเภอ  เมืองสตูล 
6.บ้านคลองสองปาก       หมู่ท่ี  8          ตําบล สาคร อําเภอ  ท่าแพ 
7.บ้านเขาไคร หมู่ที่  6 ตําบล ควนกาหลง อําเภอ  ควนกาหลง 

 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
- จังหวัดสตูลกําหนดให้ทุกอําเภอส่งชุมชนที่ดําเนินงาน ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCDs อําเภอละ 2 

ชุมชน และคัดเลือกชุมชนที่ดีที่สุดและผ่านเกณฑ์ 1 ชุมชน เพ่ือส่งคัดเลือกในระดับจังหวัด  
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   Good   Governance  . 
 

   การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบดําเนินงาน) . 
 

การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบดําเนินงาน) 
 

สถานการณ์ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2564   

งบดําเนินงานจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และกรมต่างๆ  มีรายละเอียดดังน้ี 
ตารางที่   75  แสดงแหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรใหส้ํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ปี 2564 

ที่ แหล่งเงนิ รับจัดสรร 
1 งบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 35,349,983.00  
2 งบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 304,214.00 
3 งบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  83,100.00  

รวมทั้งสิน้ 35,737,297.00 
 

การบริหารจัดการ/แผนการดําเนินงาน 
  ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้มีการจัดสรรให้กลุ่ม

งานต่างๆ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  และหน่วยงานย่อยในสังกัด  โดยการจัดสรรให้หน่วยงาน
ย่อยในสังกัดได้มีการจัดทํา MOU  เพ่ือประเมินผลการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส 

ผลการดําเนนิงาน 
ตารางที่   76  แสดงสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ปี 2564 

ที่ แหล่งเงนิ รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ
1 งบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 35,349,983.00 24,006,614.80  67.91
2 งบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 304,214.00 165,632.30 54.45
3 งบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 83,100.00 33,670.00  40.52

รวมทั้งสิน้ 35,737,297.00 24,205,917.10 67.73

 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดําเนินงานที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ วันที ่ 
25  พฤษภาคม  2564  มีการเบิกจ่ายรวมก่อหน้ีผูกพันทัง้สิ้น  24,405,917.10 บาท คิดเป็นร้อยละ  67.73 
ซึ่งตํ่ากว่าเป้าหมายผลการดําเนินงาน ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยที่กําหนดไว้มี
เป้าหมายในไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 80 (ภายใน 30 มิถุนายน 2564) เน่ืองด้วยขณะนี้มีการชะลอการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน พ.ต.ส. ต้ังแต่เดือน เมษายน 2564 เน่ืองจากกระทรวงได้แจ้งแนวทางการพิจารณาจ่ายเงิน 
พ.ต.ส. แนวทางใหม่ ซึ่งให้ยกเลิกแนวทางเดิมที่ได้ปฏิบัติอยู่  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการ 
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   ตรวจสอบภายใน . 
 

 ตัวชี้วัด : การตรวจสอบภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแผนเงินบํารุงของหน่วยบริการในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
 

สถานการณ ์
 โรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล มีการจัดทําแผน
เงินบํารุงประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เฉพาะ แผนงานโครงการและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งไม่
ครอบคลุมครบถ้วน โรงพยาบาลท่ัวไป และ โรงพยาบาลชุมชน มีการนํา Plan fin มาใช้ในการขับเคลื่อน
การดําเนินงาน ภายในการกํากับติดตามโดยผู้บริหารการเงินการคลัง ( CFO ) โดยการนําข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
และผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา นํามาพิจารณาประกอบในการจัดทําแผน   

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้ดําเนินการกํากับ และติดตามการใช้จ่ายเงิน เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบการใช้จ่ายเงินบํารุง ของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในจังหวัดสตูล  ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปี พ.ศ. 2564 หน่วยบริการดําเนินการโดยการนํา 
Plan fin มาใช้ในการดําเนินการ ร้อยละ 100 และ เน่ืองจากมีการจัดทําแผนเงินบํารุงไม่ครอบคลุมครบถ้วน  

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
ตารางที ่77   แสดงการตรวจสอบภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแผนเงินบํารุงของหน่วยบริการในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  4 ปีย้อนหลัง 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อําเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
ระดับประเทศ 100% เมืองสตูล 1  
2561 2562 2563 ท่าแพ 1  
ระดับเขต ควนโดน 1  
2561 2562 2563 ควนกาหลง 1  
จังหวัดสตูล มะนัง 1  
2561 2562 2563 ทุ่งหว้า 1  
   ละงู 1  
 รวม 7  

ท่ีมา :  งานตรวจสอบภายใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล   ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563 
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 หมายเหตุ โรงพยาบาลท่ัวไป และ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง มีการจัดทําแผนเงินบํารุง เฉพาะ 
แผนงานโครงการและแผนการจัดซื้อ  ทั้งน้ียังไม่ได้นําเสนอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพ่ือขออนุมัติแผน
เงินบํารุงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
 - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โดยงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ไม่ได้ตรวจสอบ
แผนเงินบํารุงของหน่วยงาน เน่ืองจากไม่ได้เสนอแผนเงินบํารุงเพ่ือขออนุมัติต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
 - การดําเนินการของ โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน นําแผนการใช้จ่าย แผน Plan fin 
มาใช้ในการดําเนินงานของโรงพยาบาล โดยไม่ได้เปรียบเทียบกับแผนเงินบํารุง  
 - โรงพยาบาลสตูล ( รพท.) จัดทําแผนเงินบํารุงเฉพาะแผนงานโครงกร และแผนการจัดซื้อ เสนอ
ผู้อํานวยการเพ่ืออนุมัติแผนเงินบํารุง  
 - โรงพยาบาลชุมชน จัดทําแผนเงินบํารุงเฉพาะ แผนงานโครงการและแผนการจัดซื้อ แต่ไม่ได้
เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เพ่ืออนุมัติแผนเงินบํารุง 
   
 

   ด้านบุคลากร . 
 

 เป้าหมาย : ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
 

 ตัวชี้วัด :  1. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
    (ตําแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4) 
   2. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการ 
    พัฒนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
 

สถานการณ์ 
 ใช้ระบบโปรแกรม Hrops ที่เป็นปัจจุบัน มาใช้ในการบริหารจัดการกําลังคน เพ่ือประโยชน์ 
 - วางแผนกําลังคน วางแผนบริหารจัดการตําแหน่ง 
 - บริหารอัตรากําลังคนของหน่วยงาน 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
 1.  การพิจารณาอนุมัติการใช้ตําแหน่งว่างมีหลายขั้นตอน ทําให้การสรรหาบุคคลเข้าสู่ตําแหน่ง
เกิดความล่าช้า 
 2.  เจ้าหน้าที่ผู้รับบริการด้านงานบุคคลขาดความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องในการ
บริหารงานบุคคล 
. 
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สรุปผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข                                                             สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข       Functional  based
รอบที่ 2  ประจําปีงบประมาณ 2564                                                                                         Good   Governance

 
 

มาตรการ/แนวทางดําเนินการ/ข้อเสนอแนะ 
 1.  กท.สาธารณสุข ควรลดขั้นตอนและเวลาในการพิจารณาอนุมัติตําแหน่ง 
 2.  ตําแหน่งว่างในระบบ Hrops ที่จังหวัดไม่สามารถใช้หรือดําเนินการได้ ให้ควรนํามาคํานวณ
ประเมินตัวช้ีวัด 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 1. มีการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการ 
 2. จํานวนตําแหน่งว่าง 
  - ข้าราชการ จํานวน 74 อัตรา, พนักงานราชการ จํานวน 3 อัตรา 
  - รวมทั้งหมด 77 อัตรา 
  - คิดเป็นร้อยละ 6.46  
  - จากจํานวนตําแหน่งทั้งหมด 1,192 อัตรา(ข้าราชการ 1,167 อัตรา/พนักงานราชการ 25 
อัตรา) 
 3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีข้าราชการเกษียณจํานวนทั้งหมด 13 ราย 
  - ได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่างและ
เกษียณอายุราชการ โดยการมอบหมายงาน พัฒนาและส่งเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 
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