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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

คํานํา 
 

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดานการบริหารจัดการในการ

นํานโยบายดานสุขภาพของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมาบูรณาการกับปญหาสุขภาพของพ้ืนท่ี 

กําหนดเปนแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพของจังหวัดสตูล โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในจังหวัด และ

ถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีใหเปนรูปธรรม รวมท้ังทําหนาท่ีในการควบคุม กํากับ ใหการ

ดําเนินงานดานสุขภาพในทุกระดับเปนไปตามเปาหมาย 
 

 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายดานสุขภาพจังหวัดสตูลเลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือ

รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ประกอบดวย ขอมูลท่ัวไปของจังหวัด

สตูล ขอมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ ปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ และผลการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ 

ตามกรอบประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน

สาธารณสุข เลมนี้จะเปนประโยชนตอคณะผูตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข  เจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงาน และผูสนใจทุกทาน หากมีขอผิดพลาดประการใด คณะผูจัดทําเอกสารขอนอมรับไวทุก

ประการ 

 

      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

       15 มกราคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

สารบัญ 
 

เรื่อง หนา 

บทสรุปผูบริหาร ก – จ 

ขอมูลท่ัวไป 1 

ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข 9 

ขอมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ 12 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ป 2561-2564 28 

 1. ตัวชี้วัดระดับ คปสอ.(MOU 34 

 2. แผนการแกปญหาสาธารณสุข 36 

   แมและเด็ก 36 

 กลุมปฐมวัย 41 

   ฟนผ ุ 49 

   โรคหัวใจขาดเลือด 52 

   โรคเบาหวาน 56 

 โรคความดันโลหิตสูง 57  

   หลอดเลือดในสมอง(Stroke) 59 

 3 การบริหารงบประมาณ 65 

Agenda based) (นโยบายรัฐบาล ผูบริหารระดับสูง ยุทธศาสตรชาติ) 67 

 1 โครงการเก่ียวกับพระราชวงศ 67 

   โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย  . 67  

 2 กัญชาทางการแพทยและเศรษฐกิจ 80 

  - กัญชาเพ่ือประโยชนทางการแพทย 80 

  - กัญชาเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจ 83 

  - การจดับริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 85 

 3. ระบบบริการปฐมภูมิ 89 

  - 3 หมอ 89 

  - พชอ. 94 

  - PCU. , NPCU. 97 

  - รพ.สต.ติดดาว 102 

 

 



 

 

 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

สารบัญ(ตอ) 
 

เรื่อง หนา 

Functional based (ระบบงานของหนวยบริการ) 105  

 1.- สุขภาพกลุมวัย 105 

   กลุมมารดาและทารก 105 

   กลุมสูงอายุ 110 

 2. สุขภาพจิต 121 

   สุขภาพจิตและการฆาตัวตาย 121 

 3. ธรรมาภิบาล 124 

   ITA 124 

   ตรวจสอบภายใน 125 

   การเงินการคลังสุขภาพ 126 

 4 องคกรแหงความสุข 136 

   ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 136 

 5 HIS Gateway 138 

   ระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ . 138 

   digital transformation 141 

Area based  (ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี)   143 

1. บริหารจัดการสถานการณฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่ เร่ือง หนาที่ 

1 เขตการปกครอง จังหวัดสตูล ป  2565 6 

2 จํานวนประชากรกลางป  พ.ศ.2564 (ณ 30 มิ.ย.64)     6 

3 จํานวนประชากร จําแนกตามกลุมอายุ   (ณ 30 มิ.ย.64) 7 

4 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จําแนกรายอําเภอ  ป 2564 9 

5 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ป 2564 10 

6 จํานวนบุคลากรสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสตลู ป 2564 11 

7 ขอมูลสถิติชีพ พ.ศ.2560-2564 12 

8 จํานวนและอัตราตายตอแสน ปชก. ตามกลุมสาเหตุการตาย 10 กลุมแรก  

(ตามบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศฉบับแกไขครั้งท่ี 10) จังหวัดสตูล  

พ.ศ.2562-2564 

13 

9 อัตราปวยของมารับบริการในโรงพยาบาลแผนกผูปวยนอก 10 อันดับแรก 

จําแนกตามสาเหตุปวย 21 กลุมโรค พ.ศ.2562 - 2564 

17 

10 จํานวนและอัตราปวยของผูปวยใน 10 อันดับแรก พ.ศ.2562 - 2564 18 

11 ขอมูล CMI (Case Mix Index ของผูปวยในรวมทุกสิทธิ และคา Sum Adj.RW 

ของแตละระดับสถานบริการตาม Service Plan ของ ป2563 – 2565 

(ป 65 เดือน ต.ค.-พ.ย.64) 

19 

12 อัตราครองเตียง ผูปวยใน รวมทุกสิทธิ ปงบประมาณ พศ. 2563 - 2565 20 

13 โรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 ลําดับแรก จังหวัดสตูล ป 2564 21 

14 แสดงจํานวนผูปวย/อัตราปวยตาย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

จําแนกตามระลอกการระบาด 

26 

15 จํานวนผูปวย/ผูปวยเสียชีวิตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แยกราย

อําเภอ 

26 

16 เกณฑการประเมินตัวชี้วัดระดับ คปสอ. จังหวัดสตูลป 2565 34 

17 สาเหตุการตายของมารดาจังหวัดสตูล ป 2562-2564 36 

18 แสดงตัวชี้วัดและผลการดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก ไตรมาสท่ี 1/2565 

(ตค.-ธค.64) 

38 

19 แสดงเด็กกลุมอายุ 0-5 ปมีพัฒนาการสมวัย 43 

20 แสดงจํานวนรอยละของเด็กอายุ0-5 ป ตามชวงอายุไดรับการคัดกรองพัฒนาการ 44 

21 แสดงจํานวนรอยละของเด็กอายุ 0-5 ปตามชวงอายุท่ีได รับการคัดกรอง

พัฒนาการพบสงสัยลาชาท้ังหมด 

44 

 
 



 

 

 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตารางที ่ เร่ือง หนาที่ 

22 แสดงจํานวนรอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ตามชวงอายุท่ีไดรับการคัดกรอง

พัฒนาการ ไดรับการติดตาม  

45 

23 แสดงจํานวนรอยละเด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย 

TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน 

45 

24 แสดงจํานวนรอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดี สมสวน 46 

25 แสดงจํานวนรอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีสวนสูงเฉลี่ยชาย/หญิง 46 

26 แสดงจํานวนรอยละเด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะอวน ผอม เตี้ย 46 

27 แสดงจํานวนรอยละ เด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะเริ่มอวนและอวน ผอม เตี้ย  

ไตรมาส 1 (ตค.-ธค. 64) 

47 

28 แสดงจํานวนรอยละกลุมเด็กอายุ18 เดือนมีฟนผุในฟนน้ํานม 49 

29 แสดงจํานวนรอยละกลุมเด็กอายุ 3 ปมีฟนผุในฟนน้ํานม 50 

30 แสดงจํานวนอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ 52 

31 แสดงอัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 53 

32 แสดงรอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด 54 

33 แสดงรอยละของผูปวย STEMI ท่ีไดรับการทํา Primary PCI ไดตามมาตรฐาน

เวลา ท่ีกําหนด  

54 

34 แสดงรอยละของผูปวย STEMI ท่ีไดรับ SK ตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด  55 

35 แสดงจํานวนรอยละการตรวจตดิตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน(ไตรมาส 1 ) 56 

36 แสดงจํานวนรอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง 58 

37 รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  61 

38 แสดงจํานวนรอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 61 

39 แสดงจํ านวนร อยละ อัตราตายของผู ป ว ย โ รคหลอด เลื อดสมองแตก 

Hemorrhagic  

62 

40 แสดงจํานวนรอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน  62 

41 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ท่ีมีอาการ 

ไมเกิน 4.5 ชั่วโมง ไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา

ภายใน 60 นาที (door to needle time)  

63 

42 แสดงจํานวนรอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมีอาการไมเกิน 72 

ชั่วโมง ไดรับการรักษาใน Stroke  

63 

43 แสดงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ท่ีไดรับการจัดสรร 65 

44 แสดงงบประมาณรายจายท่ีไดรับการจดัสรรและมีการเบิกจายกอหนี้ผูกพัน 65 



 

 

 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตารางที ่ เร่ือง หนาที่ 

45 แผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการงานบริการสาธารณสุขสําหรับผูตองขัง

เรือนจํา 

68 

46 แสดงผูตองขังในเรือนจําเขารับบริการท่ีโรงพยาบาลแมขาย (รพ.สตูล) ป 2562 - 

2564 

69 

47 แสดงจํานวนผูตองขังเขารับบริการสถานพยาบาลในเรือนจํา ป 2561 - 2564 69 

48 แสดงจํานวนผูตองขังในเรือนจําเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังท่ีสําคัญป 2564 69 

49  ผูตองขังในเรือนจําเจ็บปวยดวยโรคท่ีสําคัญ 5 อันดับแรก ป 2561 – 2565 70 

50 แสดงผลการดําเนินงานตรวจคนหาผูปวยวัณโรคในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2565 71 

51 แผนการปฏิบัติการปองกันควบคุมวัณโรคในเรือนจําจังหวัดสตูล ปงบประมาณ 

2565 

71 

52 แสดงผลการดําเนินงานคัดกรองคนหาผูติดเชื้อ HIV รายใหมในเรือนจําจังหวัด

สตูล ป 2561-2564 

73 

53 แสดงอัตราการปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในเรือนจํา

จังหวัดสตูล ปงบประมาณ พศ. 2564 -2565(ตค.2564- 10 มค.2565 

74 

54 แสดงผลการรักษาพยาบาลผูปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)  

ในเรือนจําจังหวัดสตูล ปงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2565 (ตค.2564- 10 มค.

2565) 

74 

55 แสดงผลการประเมินมาตรฐานเรือนจําสีขาวปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019         

ป 2564-2565 (ตค.2564- 10 มค.2565) 

75 

56 แสดงจํานวนผูปวยจิตเวชในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2562-2565 76 

57 แสดงผลการดําเนินงานผูปวยจิตเวชในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2562-2565 76 

58 แสดงผลการดําเนินงานดานทันตกรรมสําหรับผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล         

ป 2561-2564 

77 

59 แสดงสิทธิการรักษาพยาบาลประเภท UC ของผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล     

ป 2565 

78 

60 แสดงประเภทสิทธิการรักษาพยาบาลของผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล           

ป 2565 

78 

61 แสดงขอมูลผูผานการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแยกรายสถาน

บริการของจังหวัดสตูล 

81 

62 แสดงรอยละของหนวยบริการสาธารณสุขจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย 

ป 2562-2565 

81 



 

 

 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตารางที ่ เร่ือง หนาที่ 

63 แสดงรอยละของผูปวยท่ีมีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (palliative care) ท่ี

ไดรับการรักษาดวยยากัญชาทางการแพทย 

82 

64 รอยละของผูปวยท้ังหมดท่ีไดรับการรักษาดวยยากัญชาทางการแพทย  83 

65 แสดงรอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ

ฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ป 2565(1 

ต.ค.64 – 4 ม.ค.65) 

86 

66 แสดงรอยละของมูลคาการใชยาสมุนไพรจังหวัดในเขตสุขภาพเพ่ิมข้ึน ของ       

ป 2564-2565 

86 

67 แสดงผลการดําเนินงานจํานวนประชาชนคนไทย มีหมอประจําตัว 3 คน จังหวัด

สตูล ป 256 

90 

68 แสดงผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ จํานวนประชาชนคนไทย มีหมอประจําตัว 3 

คน จังหวัดสตูล 

91 

69 แสดงรายงานการบันทึกขอมูล 3 หมอ 3 มอบ แยกรายอําเภอ จังหวัดสตูล (ณ 

31 ธค. 64) 

92 

70 แผนการดําเนินงานคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว 3 คน ในป 2565 92 

71 แสดงรอยละของอําเภอผานเกณฑ การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมี

คุณภาพ ป 2565 

94 

72 2 แผนการดําเนินงานอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมี

คุณภาพ ในป 2565 

96 

73 แสดงผลการดําเนินงานการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวย

บริการปฐมภูมิจังหวัดสตู 

98 

74 แสดงแผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ 

ระยะ10 ป (2563-2572) 

99 

75 แสดงการจัดตั้งและข้ึนทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการ

ปฐมภูมิ จังหวัดสต ู

100 

76 แผนการดําเนินงานขับเคลือ่นการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิในป 2565 101 

77 รพ.สต. ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาวป 2564 103 

78 สรุปสาเหตุการตายของมารดาจังหวัดสตูล ป 2562-2564 105 

79 แสดงผลการดําเนินงานดานอนามัยแมและเด็ก ปงบประมาณ พศ. 2562-2565 107 

80 จํานวนผูสูงอายุ (60 ป ข้ึนไป) จังหวัดสตูล การสํารวจขอมูล 4 ปยอนหลัง 111 
 



 

 

 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตารางที ่ เร่ือง หนาที่ 

81 แสดงจํานวนผูสูงอายุเปรียบเทียบกับประชากรท้ังหมด แยกรายอําเภอ ป2565 111 

82 แสดงผูสูงอายุจําการประเมิน/คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตร

ประจําวัน แยกรายอําเภอ ปงบประมาณ 2564 

112 

83 ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค จังหวัดสตูล ป 2564 114 

84 แสดงการจัดทําแผนการดูแลรายบุคคล (care plan) ของหนวยบริการ

สาธารณสุขท่ีเสนอตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

116 

85 แสดงรอยละของตําบลท่ีมีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long 

Term Care)ในชุมชนผานเกณฑ แยกรายอําเภอ ของจังหวัดสตูล ปงบประมาณ 

2562-2564 

116 

86 แสดงผลการคัดกรองผูสูงอายุภาวะพลัดตกหกลม ท่ีพบผิดปกติ ปงบประมาณ 

2564 

117 

87 แสดงผลการคัดกรองผูสูงอายุภาวะสมองเสื่อม ท่ีพบผิดปกติ ปงบประมาณ 

2564 

118 

88 แผนและแนวทางการดําเนินงาน ภาวะสมองเสื่อม และภาวะหกลม ในป 2565 119 

89 แสดงอัตราฆาตัวตายสําเรจ็จังหวัดสตูล ป 2562-2565 122 

90 รอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํารายตัวเองซํ้าภายใน ป1 จังหวัด

สตูล ป 2562-2565 

122 

91 แสดงหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA 124 

92 แสดงสถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูล       

รายไตรมาส 

126 

93 สถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูลรายเดือน     

ปงบประมาณ 2565 

127 

94 สถานการณการเงินการคลังสุขภาพ ณ พฤศจิกายน 2564 (รอบ 2 เดือน) 128 

95 แสดงประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ (7 Plus Efficiency Score)    

ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 

129 

96 แผนประมาณการรายไดและคาใชจายของหนวยบริการ ปงบประมาณ 2565 130 

97 แผนประมาณการคาใชจายของหนวยบริการ ปงบประมาณ 2565 130 

98 เปรยีบเทียบประมาณการรายไดและคาใชจาย ณ พฤศจิกายน 2564 131 

99 ประมาณการรายไดเปรียบเทียบรายไดจริง ณ พฤศจิกายน 2564 131 

100 ประมาณการรายจายเปรียบเทียบรายจายจริง ณ พฤศจิกายน 2564 132 

101 คะแนนการสงงบทดลองของหนวยบริการ ณ พฤศจิกายน 2564 132 



 

 

 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตารางที ่ เร่ือง หนาที่ 

102 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพ Total Performance Score 

ไตรมาส 4/2564 

133 

103 รายรับ IP UC ปงบประมาณ 2564 (ณ ไตรมาส4/2564) 134 

104 แผนงาน โครงการ หรือมาตรการท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ 2565 134 

105 แสดงผลเจาหนาท่ีของหนวยงานสาธารณสุขเขาตอบแบบประเมินความสุข

บุคลากร  (Happinometer) และระบบสุขภาวะองคกร  (Happy Public 

Organization : HPI)ป2565 

137 

106 แสดงผลการดําเนินงานและการใชบริการศูนยขอมูลกลางดานสุขภาพของ

ประชาชนจังหวัดสตูล ป 2565 

139 

107 แสดงหนวยบริการจําเกณฑคุณภาพขอมูล ป 2565 141 

108 แสดงจํานวนผูปวย/อัตราปวยตาย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

จําแนก ตามระลอกการระบาด 

144 

109 จํานวนผูปวย/ผูปวยเสียชีวิตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แยกราย

อําเภอ 

144 

110 จํานวนเตียงท่ีสามารถรองรับผูปวยโควิด ในจังหวัดสตูล 149 

111 แสดงชนิดและจํานวนเครื่องชวยหายใจ ในจังหวัดสตูล 149 

112 แสดงจํานวนยาและประเภทอุปกรณปองกันคงคลัง 150 

113 แสดงจํานวนประชากรจังหวัดสตูลไดรับการสรางภูมิคุมกันสะสม ดวยวัคซีนโค

วิด -19 จําแนกรายอําเภอ 

151 

114 แสดงจํานวนเด็กนักเรียนอาย5ุ – 11 ปมีความประสงคฉีดวัคซีน 152 

115 แสดงจํานวนผูติดเชื้อเขารวมโครงการ คนสตลู...ไมท้ิงกัน 153 

116 แสดงเบอรโทร Call center สายดวนดูแลผูติดเชื้อ จังหวัดสตูล 159 
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 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

สารบัญแผนภูม ิ
 

แผนภูมิที ่ เร่ือง หนาที่ 

1 ปรามิดประชากร  จําแนกตามกลุมอายุและเพศ จังหวัดสตูล (ณ 30 มิ.ย.64) 8 

2 อัตราตาย จําแนกตามสาเหตุท่ีสําคัญ ตอประชากรแสนคน จ.สตูล เทียบป พ.ศ.

2559 และ 2564 (ขอมูลถึง 30 พย.64) 

15 

3 อัตราตายดวยโรคมะเร็งทุกชนิด จําแนกตามประเภท ตอประชากร 100,000 คน 

จ.สตลู พ.ศ. 2559-2564 (ขอมูลถึง 30 พย.64) 

16 

4 แสดงโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก จังหวัดสตูล ป 2564 21 

5 แสดงแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพจังหวัดสตูล ป 2565 30 

6 แสดงกรอบการขับเคลื่อนยุทธแผนยุทธศาสตรจังหวัดสตูล ป 2565 31 

7 การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ป 2565 33 

8 แสดงแนวทางสําหรับการดูแลกลุมเปราะบาง 158 



บที ่

 

 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12 

 รอบท่ี1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน้าที ่
 

.                                                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 

(1 ต.ค.64 - 31 ธ.ค.65) ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงกำลังดำเนินการ โดยผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจ

ราชการ ครั้งที่ 1/2565 สรุปได้ดังนี้ 

Agenda based) (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ) 
 

 

 

   โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  . 

 เรือนจำจังหวัดสตูลมีผู้ต้องขังจำนวนทั้งหมด 1,074 คน  เพศชาย 950 คน เพศหญิง  124 คน  
พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  1 คน พยาบาลเทคนิค 1 คน มีทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลแม่ข่ายสนับสนุน
บริการ แพทย์หมุนเวียน (FM) 2 คน ทันตแพทย์ 1 คน เภสัชกร 2 คน นักกายภาพบำบัด 1 คน พยาบาล
กลุ่มภารกิจปฐมภูมิ การดำเนินงานบริการสาธารณสุขในเรือนจำมีผู้ป่วยด้วยโรคที่สำคัญ 5 อันดับแรก 
ได้แก่ ปวดฟัน     ปวดเมื่อย ผื่นคัน ปวดศีรษะ และเชื้อรา และมีการบันทึกข้อมูลบริการในโปรแกรม             
Hos-xp PCU 
 การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ในเรือนจำจังหวัดสตูลพบรายงานครั้งแรกเมื่อวันที่                   
17  กรกฎาคม 2564 ผลการดำเนินงานในปี 2564 มีการรายงานผู้ป่วยจำนวน 216 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
15,340.90 ต่อแสนประชากร  มีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.92 และ            
ในปี 2565 มีรายงานผู้ป่วยจำนวน 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 931.09 ต่อแสนประชากร ยังไม่มีรายงาน
ผู้ป่วยเสียชีวิต 
 ปี 2565 กระทรวงสาธารณสุขได้การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเรือนจำสีขาวปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ขึ้น โดยมีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 12 ข้อ โดย ปี 2564 ได้มีการประเมินตามเกณฑ์มาตรที่กำหนด
พบว่า ไม่ผ่าน 2 ข้อ คือ เกณฑ์ข้อที่ 3- 4 ส่วนในปี 2565 ได้รับการประเมินเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 
พบว่าสามารถดำเนินการได้ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 
 จังหวัดสตูลมี อสรจ. ในเรือนจำ 60 คน (ชาย 47 คน/หญิง 13 คน) อบรมเมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2564 – 3 ธันวาคม 2564 ได้รับงบประมาณเทศบาลเมืองสตูลโดยใช้รูปแบบออนไลน์ 
 

   กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ  . 
   

 กัญชาทางการแพทย์ 
 จากฐานข้อมูลการอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) โรงพยาบาลทั้ง 7 แห่ง     
ของจังหวัดสตูลมีใบอนุญาตจำหน่ายแล้วเรียบร้อยแล้ว รอเพียงความพร้อมของบุคลากร สถานที่และยา
กัญชา ก็สามารถเปิดให้บริการคลินิกกัญชาได้  ซึ่งปัจจุบันเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ                
ในโรงพยาบาล จำนวน 4 แห่ง และจังหวัดสตูลยังมีสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนๆที่ได้รับใบอนุญาตจำหน่าย   

โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ 

ก 
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.                                                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) อีก 3 แห่ง เป็นคลินิกเอกชน 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล 2 แห่ง 
  ปัจจุบันผู้ที่ได้รับอนุญาตผลิต(ปลูก)และครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา)         
ในจังหวัดสตูล มี 2 กลุ่ม คือ 
      1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแดง อำเภอทุ ่งหว้า ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน               
เพื่อเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล ตามหนังสือสำคัญเลขที่ 48/2563 พื้นที่ปลูกเป็นของวิสาหกิจชุมชน 
โฉนดที่ดิน  เลขที่ 2544 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า ปลูกและเก็บเกี่ยวไปแล้ว 1 รอบ   
      2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านโตน
ปาหนัน    ตามหนังสือสำคัญที่ 49/2563 พื้นที่ปลูกเป็นของวิสาหกิจชุมชนอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 5 ตำบล       
ทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง ปลูกไปแล้ว 1 รอบ  
 

   ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  . 

 ประชาชนคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน 
 จังหว ัดสตูล   ม ีจำนวนหลังคาเร ือนทั ้งหมด 106 ,768 หลังคาเร ือน จำนวนประชากร                 

รวม 324,391 คน แยกเป็นชาย 161 ,409 คน หญิง 162 ,982 คน (ข้อมูลประชากรกลางปี พ.ศ.2564              

จากสำนักงานการบริหารการทะเบียนภาค 9 สาขา จ.สตูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)  มีจำนวนอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 5,085 คน จำนวนหมอประจำตัว 3 คน ประกอบด้วย หมอคนที่ 1 

จำนวน 5,128 คน หมอคนที่ 2 จำนวน 319 คน และหมอคนที่ 3 จำนวน 27 คน และจากรายงานผล   

การบันทึกข้อมูลในระบบ 3 หมอ 3 มอบ เวบไซต์ http://3doctor.hss.moph.go.th ณ วันที่ 31 ธันวาคม         

2564 พบว่า  มีจำนวนหลังคาเรือนที่มีประชากรอาศัยอยู่จริงในครัวเรือน จากการสำรวจ จำนวนทั้งสิ้น 

76,032 หลังคาเรือน (บันทึกข้อมูล 100%)    มีจำนวนผู้สูงอายุ LTC ทั้งหมด 44,184 คน แยกเป็นกลุ่ม

ผู้สูงอายุติดสังคม จำนวน 41,575 คน ผู้สูงอายุ      ติดบ้าน จำนวน 2,096 คน และเป็นผู้สูงอายุติดเตียง 

จำนวน 513 คน   

 

     พชอ.  .    
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำ    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย พชอ. ทุกอำเภอได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และดำเนินการครอบคลุมทั้งจังหวัด และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
พบว่า    ทั้ง 7 อำเภอ สามารถดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายได้ตามเป้าหมาย ระดับ 3 ขึ้นไป การดำเนินงานของ
อำเภอ     ในการจัดประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตาม 
Small success ถึงแม้จะมีอุปสรรคจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019           
 
 
    

ข 
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.                                                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

   PCU / NPCU  . 

 จังหวัดสตูล มีแผนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ระยะ          
10 ปีตั้งแต่ ปี 2563-2572 เป้าหมายทั้งหมด 31 ทีม เปิดให้บริการหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ รวมจำนวน 27 ทีม มีหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) จำนวน 11 แห่ง เครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ จำนวน 16 แห่ง มีการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เต็ม
พื้นที่ ร้อยละ100  ใน 6 อำเภอ ในส่วนของอำเภอเมืองสตูลที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสตูล  มีเป้าหมาย
จัดตั้งหน่วยบริการ     ปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 11 ทีม มีผลงานจัดตั้งจำนวน   
7 ทีม  คิดเป็นร้อยละ 63.64 

 

  รพ.สต.ติดดาว  . 

จังหวัดสตูล  มีเป้าหมาย รพ.สต. จำนวน 55 แห่ง ได้ดำเนินการพัฒนาและตรวจเยี่ยมประเมิน 

รพ.สต. ติดดาวรวมสะสมตั้งแต่ปี 2560-2563  เป็นจำนวน  55 แห่ง ครอบคลุมร้อยละ 100     โดยใน     

ปี 2564 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.ติดดาว) ระดับ 5 ดาว ที ่หมดอายุการรับรอง          

ต้องประเมินซ้ำ (Re-accredit)  จำนวน 19 แห่ง และศูนย์สุขภาพชุมชน (ศสม.) 3 แห่ง รวม 22 แห่ง          

ซึ่งทุกแห่งมีการประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในระบบ Gishealth คิดเป็นร้อยละ 100 

สำหรับในปีงบประมาณ 2565 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว       
ที ่หมดอายุการรับรองต้องประเมินซ้ำ จำนวน 23 แห่ง ทั ้งนี ้ ได้วางแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ตามแนวทาง    
6 มาตรการหลัก  

 

Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ) 
 

 
 

  สุขภาพแม่และเด็ก . 

 ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1) สตูลมีมารดาตาย 1 ราย จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        
จากการวิเคราะห์สาเหตุการด้วย Three delay model พบว่า 1) มีความล่าช้าในการตัดสินใจรับบริการ 
มารดามีการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ไม่ฝากครรภ์ 2) ความล่าช้าในการได้รับบริการที่ถูกต้อง/มีคุณภาพ 
พบว่ามารดารายนี้ ที่ตายสาเหตุจากปฏิเสธการรักษา และความล่าช้าในการได้รับบริการที่ถูกต้อง  

 ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2564 จังหวัดสตูล มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน     
91 คน (ณ 24 ธันวาคม 2564) ในปีงบประมาณ 2564 มีหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย ที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรง 
อาศัยอยู่        ณ เกาะหลีเป๊ะ (ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ได้รับการส่งต่อ      
จาก รพ.สตูลไปรับการรักษา ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และยุติการตั้งครรภ์โดยการผ่าท้องคลอด 
(เด็กเสียชีวิต) มารดาได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้น สำหรับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 ในหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ นั้น จังหวัดสตูลมีหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ร้อยละ 79.4  

สุขภาพกลุ่มวัย+สุขภาพจิต 

ฃ 
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.                                                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 

  พัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัย . 

 ในปีงบประมาณพ.ศ.2565 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 จังหวัดสตูล มีเป้าหมายตรวจ
พัฒนาการเด็กอายุ 0 - 5 ปี จำนวน  2,683 คน มีพัฒนาการสมวัย จำนวน 2,196 คน คิดเป็นร้อยละ 
81.85 ได้รับการคัดกรองทั้งหมด 2,282 คน คิดเป็นร้อยละ 85.05 เด็กที่ได้รับการคัดกรองพบพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าทั้งหมดจำนวน 407 คน คิดเป็นร้อยละ 17.84 เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าที่ต้องได้รับการติดตาม
กระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน จำนวน 404 คน ติดตามได้ จำนวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 79.70 เด็กที่
พัฒนาการล่าช้าในไตรมาสแรกของปี 2565 จะส่งต่อไปกระตุ้นด้วยเครื่องมือ TEDA4I หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอื่น จำนวน 4 คน โอกาสพัฒนาผลักดันให้มีระบบการบริการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ 
TEDA4I  ครอบคลุมทุก รพ.สต. ในจังหวัดสตูล 
 ในส่วนการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0 - 5 ปี  ไตรมาสที่ 1/65 (ตุลาคม - ธันวาคม 
2564)  จังหวัดสตูล มีจำนวนเด็กทั้งหมด จำนวน 19 ,375 คน ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/
ส่วนสูง จำนวน 15,068 คน คิดเป็นร้อยละ 77.84 พบ สูงดี สมส่วน จำนวน 8 ,359 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.48  ไม่ผ่านเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 62 ในไตรมาสแรก)  ส่วนเด็กที่มีภาวะเตี้ย มีจำนวน 2,002 คน 
ในภาพรวมจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 13.29  ไม่ผ่านเกณฑ์ (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10)  เด็ก 0 - 5 ปี  ที่มีภาวะ
ผอม มีจำนวน  910 คน     คิดเป็นร้อยละ 6.04 ไม่ผ่านเกณฑ์ (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 5) เด็กที่มีภาวะอ้วน 
มีจำนวน 1,411 คน คิดเป็น    ร้อยละ 9.36  (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 9 )  
   

  กลุ่มวัยทำงาน  . 

  จำนวนและอัตราป ่วยรายใหม ่ของโรคเบาหวานต ่อประชากร จ ังหว ัดสต ูล ป ี  2565                  
(ข้อมูล ณ 13 มกราคม 2565) จำนวน 315 ราย ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรอง
เพื่อวินิจฉัยเบาหวาน จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2565 เป้าหมาย 114 ,164 คน คัดกรองจำนวน 30,028 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.30    

 จำนวนและอัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร จังหวัดสตูล ปี 2565 
(ข้อมูล ณ 13 มกราคม 2565) จำนวน 905 ราย ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรอง
เพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2565 เป้าหมาย 98,516 คน คัดกรองจำนวน 
26,254 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.65  

 

  ผู้สูงอายุคุณภาพ  . 

 ประชากร (Type Area = 1,3) ทั้งสิ้นจำนวน 265,393 คน  มีผู้สูงอายุจำนวนทั้งสิ้น 40,046 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15.09 ของประชากรทั้งหมด เป็นชาย 18 ,138 คน  (ร้อยละ45.29)  หญิง จำนวน 21,908 

คน(ร้อยละ 54.71) 

 พบว่าผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน 

(ADL) จำนวนทั้งหมด 32,893 คน จากจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 37,463 คน คิดเป็นร้อยละ 87.80) จำแนก

เป็นกลุ่มที่ 1 (ช่วยเหลือตัวเองได้และ/หรือ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคมได้) ร้อยละ 97.83 กลุ่มที่ 2 

ค 
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(ช่วยเหลือตัวเองและดูแลตนเองได้บ้าง) ร้อยละ1.78 กลุ่มที่ 3 (ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) ร้อยละ 0.52                

มีผ ู ้ส ูงอาย ุที ่ม ีพฤติกรรมสุขภาพที ่พ ึงประสงค์ผ ่านระบบโปรแกรม Health for You (H4U) หรือ                 

สมุดสุขภาพประชาชน ในปี 2565 มีการคัดกรอง 3,108 คน (ร้อยละ 20.69 ของประชากรสูงอายุ)              

มีพฤติกรรมพึงประสงค์ 643 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69 
 

  สุขภาพจิต  . 

 ข้อมูลการฆ่าตัวตายสำเร็จปี 2565 (ต.ค.64- ธ.ค.64) พบการฆ่าตัวตายสำเร็จในภาพรวมจังหวัด
จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.28 ต่อแสนประชากร จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า อำเภอที่มีอัตราการ      
ฆ่าตัวตายสูงสุด คือ อำเภอควนโดน เท่ากับ 4.83 รองลงมา คือ อำเภอทุ่งหว้า(3.98)  อำเภอท่าแพ (3.50) 
อำเภอควนกาหลง (3.03) ตามลำดับ ฆ่าตัวตายสำเร็จทั้งหมดเป็นเพศชาย ศาสนาอิสลาม 3 ราย พุทธ         
1 ราย  ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยทำงาน อายุน้อยสุด 31 ปี อายุมากสุด 57 ปี สถานภาพคู่มากที่สุด ส่วนใหญ่
อาชีพทำสวน รับจ้างและไม่ได้ทำงาน  มีโรคประจำตัว 1 ราย (โรคความดันและหลอดเลือดสมอง) อีก      
3 ราย ไม่มีโรคประจำตัว ไม่อยู่ในระบบการรักษา 1 รายเป็นคนเร่ร่อน มีปัญหาเศรษฐกิจ มีภาระหนี้สิน          
3 ราย และปัญหาครอบครัว น้อยใจถูกดุด่า  1 ราย วิธีการฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่ใช้วิธีการผูกคอ 3 ราย       
กินยากำจัดวัชพืช 1 ราย 

 

 

  (ITA) . 

 กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้มีการจัดประชุมชี้แจงและติดตามการ
ดำเนินงานส่งเอกสารเชิงประจักษ์ทุกไตรมาสก่อนจะส่งผลงาน เพ่ือให้หน่วยงาน ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง                   
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์  โดยหน่วยบริการ รพท./รพช./สสจ./สสอ. ได้มีการ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA ครบทุกแห่ง และหน่วยบริการส่งผลการดำเนินงานแล้ว 15 แห่ง แต่ผล
คะแนนการประเมินในไตรมาส 1 ยังไม่แล้วเสร็จ 
 

   การตรวจสอบภายใน  . 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้ติดตามการใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบำรุง ประจำปี               
พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 1 แห่ง ( โรงพยาบาลสตูล )  และ โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 1 แห่ง            
( โรงพยาบาลควนโดน )  ในปี 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลยังไม่กำหนดแนวทาง กระบวนการ
ติดตามแผนและผลการใช้จ่ายเงินบำรุง มีการทบทวนปรับแผนเงินบำรุงให้สอดคลองกับสถานการณ์อย่าง
น้อย ปีละ 1 ครั้ง. 
 
   การเงินการคลังสุขภาพ  . 

 สถานการณ์การเงินการคลังสุขภาพของหน่วยบริการในจังหวัดสตูล รอบ 2 เดือน (ตุลาคม -
พฤศจิกายน 2564) พบว่า จังหวัดสตูลยังไม่มีหน่วยบริการที ่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 

ระบบธรรมาภิบาล Good Governance 

ฅ 
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เนื่องจากเป็นช่วงต้นปีงบประมาณ และได้รับการจัดสรรเงินสำหรับบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/
จังหวัด และเงินค่าบริการทางการแพทย์ล่วงหน้างบเหมาจ่ายรายหัว (OP,PP) งวดที ่ 1 ร้อยละ 50            
(เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2564) เงินสำหรับค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ กรณีสิทธิอื่น PP Non UC (เม่ือวันที่ 
29 ตุลาคม 2564) 
 จากผลการดำเนินงานการเงินการคลัง ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 พบว่า จังหวัดสตูลมีหน่วย
บริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหน่วยบริการ (7 Plus Efficiency Score) 
จำนวน 5 แห่งและมีหน่วยบริการ 2 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ว่า จะต้องผ่ าน
อย่างน้อย 5 ข้อ จากทั ้งหมด 7 ข้อ (ระดับ B ขึ ้นไป)  รอบครึ ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2565 พบว่า 
โรงพยาบาลมีแผนทางการเงิน (PLANFIN) 2 แบบ คือ PLANFIN แบบที่ 1 ไม่ต้องปรับแผนทางการเงิน 
จำนวน 5 แห่ง คือ โรงพยาบาล   ควนโดน โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลท่าแพ โรงพยาบาลละงู 
และโรงพยาบาลทุ่งหว้า  PLANFIN แบบที่ 2 ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านเงินทุน
หมุนเวียน จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลมะนัง  
  องค์กรแห่งความสุข .  

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้วางเป้าหมายเพื่อให้การดำเนินภารกิจของหน่วยงาน             
ในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง โดยได้มีการวิเคราะห์ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งว่างทางการ
บริหาร และมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางการบริหาร 
โดยใช้ข้อมูลจากฐานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข สป .กระทรวง
สาธารณสุข (HROPS) และได้ดำเนินการขับเคลื่อนหน่วยงานสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ โดยได้
ดำเนินการให้มีการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และระบบสุขภาวะองค์กร (Happy 
Public Organization : HPI) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  มีกลุ่มเป้าหมาย   
ในการตอบแบบประเมินเป็นบุคลากรในทุกระดับ เพื่อนำข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์      
จัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพต่อไป 

 

Area based  (ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่)   
 

 
 จังหวัดสตูลบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้กลไก         

ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล โดยการบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการ
โรคติดต่อ โดยออกมาตรการต่าง ๆ ผ่านประกาศและคำสั ่งของจังหวัด โดยผ่านความเห็นชอบ                
ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสตูล   เช ่น การปิดสถานที ่ต ่างๆ ชั ่วคราว การระงับ                      
การเดินทางเข้าออกพื้นที ่จังหวัดสตูล มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดจน              
การควบคุมการเข้าออกที่ด่านผ่านแดนถาวร เป็นต้น ทั้งนี้ยังรวมถึงการวางแผนล่วงหน้าทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อรับมือกับการเยียวยาและฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบที่ตามมา
หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  คลี่คลายลง  ในส่วนของการติดตามประเมิน
มาตรการที่ออกคำสั่งจะมีการติดตามโดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสตูล 

การบริหารสถานการณ์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ฆ 
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 จากการประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า ทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเป็นอย่างดี ส่งผลให้              
จังหวัดสตูล สามารถควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างได้ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิต      
วิถีใหม่(New Normal) หรือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ตามหลักการแพทย์และสาธารณสุข 

จังหวัดสตูลวางแผนการเปิดด่านชายแดนให้มีการใช้เดินทางผ่านแดนตามปกติ ตอบรับนโยบาย           
ของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด 
โดยมีการจัดทำแผนรองรับการเปิดประเทศที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านพรมแดน           
วังประจัน และด่านท่าเรือตำมะลัง และเพิ ่มเติมบริเวณท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ   โดยปรับมาตรการ               
ตามระยะเวลาที่กำหนด  มีการป้องกันคนต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศ โดยการเพิ่มความเข้มข้นในการ    
เฝ้าระวัง การลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติ 

แผนการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกมกราคม 2565  
(กรณี Omicron) 
 ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย 
พบว่า มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ Omicron เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดูแลผู้ติดเชื้อไวรัส         
โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ มติที่ประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ให้ดำเนินการดังนี้ 

 1. มาตรการสาธารณสุข 
               1.1  เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มประชากร โดยเฉพาะเข็มกระตุ้น (เข็มที่ ๓)  ในกลุ่ม  
ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ๒ เข็ม       
               1.2  ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีประสิทธิภาพ              
เน้นการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) แบบแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) โดยเฉพาะ
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง 
 
  1.3  ชะลอการระบาด 
   - เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงเข้รับการกักกันโรคใน LQ               
   - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเน้นสุขอนามัย 

2. มาตรการการแพทย์ 
               2.1 เ ต ร ี ย มคว ามพร ้ อม  Home Isolation (HI) และCommunity Isolation (CI) โ ดย           
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  2.2  จัดให้มีเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ประสานงาน (Call Center) ให้ประชาชนสามารถติดต่อได้             
อำเภอละ 1  เลขหมาย 

ง 
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  2.3   เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร เตียง และบุคลากรทางการแพทย์ รองรับผู ้ป่วย             
จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีอาการรุนแรง 
  2.4  จัดระบบส่งต่อผู ้ป่วยในกรณีจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Admit)                 
ให้สะดวก ปลอดภัย 
  2.5  เฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19)      
ในโรงพยาบาล 

3. มาตรการสังคม 
  3.1  เข ้มงวดมาตรการ Covid Free Setting ตามสถานที ่ เส ี ่ยง แหล่งท่องเที ่ยว และ   
สถานการณ์การระบาดของโรค 
  3.2  จัดการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในมาตรการปลอดภัยระดับบุคคล ตลอดจนมาตรการ    
ต่างๆ ในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณี Omicron 
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ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติจังหวัดสตูล    
 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูลในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยา       
ไม่ปรากฏหลักฐานกล่าวไว้  ณ ที ่ใด สันนิษฐานว่าในสมัยนั ้น ไม่ม ีเม ืองสตูล คงมีแต่หมู ่บ ้านเล็ก  ๆ           
กระจัดกระจายอยู่ตามที่ราบชายฝั่งทะเล  
 ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์“สตูล”เป็นเพียงตำบลหนึ่งอยู่ในเขตเมืองไทรบุรี ฉะนั้นประวัติ
ความเป็นมาของจังหวัดสตูลจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเมืองไทรบุรีดังปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่2 ว่า "ตามเนื้อความที่ปรากฏดังกล่าวมาแล้ว ทำให้เห็นว่าในเวลานั้นพวกเมืองไทร
เห็นจะแตกแยกกันเป็นสองพวก คือ พวกเจ้าพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่งและพวกพระยาอภัยนุราชคงจะ    
นบน้อมฝากตัวกับเมืองนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเมื่อพระยาอภัยนุราชได้มาเป็นผู้ว่าราชการเมืองสตูล      
ซึ ่งเขตแดนติดต่อกับเมืองนครศรีธรรมราช พวกเมืองสตูลคงจะมาฟังบังคับบัญชาสนิทสนมข้างเมือง
นครศรีธรรมราชมากกว่าเมืองไทร แต่พระยาอภัยนุราชว่าราชการเมืองสตูลได้เพียง 2 ปี ก็ถึงแก่อนิจกรรม 
ผู้ใดจะได้ว่าราชการเมืองสตูล  ต่อมาในชั้นนั้นหาพบจดหมายเหตุไม่แต่พิเคราะห์ความตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภายหลังเข้าใจว่าเชื้อพระวงศ์ของ พระอภัยนุราช (ปัศนู) คงจะได้ว่าราชการเมืองสตูลและฟังบังคับบัญชา 
สนิทสนมกับเมืองนครศรีธรรมราช  อย่างครั้งพระยาอภัยนุราชหรือยิ่งกว่านั้น "  

 เรื ่องเกี่ยวกับเมืองสตูลยังปรากฏในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลาแต่ข้อความที่ปรากฏ       
บางตอนเกี่ยวกับชื่อผู้ว่าราชการเมืองสตูลไม่ตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ประวัติ
เกี่ยวกับ   เมืองสตูลในการจัดรูปแบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลว่า ในปี พ.ศ. 2440  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รักษาเมืองไทรบุรี เมืองปลิส และเมืองสตูลเป็นมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า 
"มณฑลไทรบุรี"    โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาไทรบุรีรามภักดี เจ้าพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิต) เป็นข้าราชการ
เทศาภิบาลมณฑล  ไทรบุรีเมืองสตูลได้แยกจากเมืองไทรบุรีอย่างเด็ดขาดตามหนังสือสัญญาไทยกับอังกฤษ 
เรื่องปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมาลายู ซึ่งลงนามกันที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ร.ศ.127 
(พ.ศ. 2452) จากหนังสือสัญญานี้ยังผลให้ไทรบุรีและปลิสตกเป็นของอังกฤษส่วนสตูลคงเป็นของไทยสืบมา
จนถึงปัจจุบัน    เมื่อปักปันเขตแดนเสร็จแล้วได้มีพระราชโองการโปรดให้เมืองสตูลเป็นเมืองจัตวารวมอยู่ใน
มณฑลภูเก็ต เมื่อวันที ่6 สิงหาคม ร.ศ.128 (พ.ศ. 2453) ใน ปีพุทธศักราช 2475 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย เมืองสตูลก็มีฐานะยกเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทยสืบต่อมา
จนถึงกระทั่งทุกวันนี้ 
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 คำว่า "สตูล"  มาจากคำภาษามาลายูว่า "สโตย" แปลว่ากระท้อน อันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่
ขึ้นอยู่  ชุกชุมในท้องที่เมืองนี้ซึ่งต่อมาได้รับการตั้งสมญานามเป็นภาษามาลายูว่า "นครสโตยมำบังสการา 
(Negeri Setoi Mumbang Segara) " หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า สตูล เมืองแห่งพระสมุทรเทวา  

  คำขวัญจังหวัด          : “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ตราประจำจังหวัด 

รูปพระสมุทรเทวาสถิตอยู่บนแท่นหินกลางทะเล
เบื้องหลังมีรัศมี พระอาทิตย์อัสดง พระสมุทร   
เทวา คือ เทวดาผู้ปกป้องรักษามหาสมุทร  บัล
ลังค์หิน คือ วิมานทองเทวดาพระอาทิตย์อัสดง 
คือ ฝั่งทะเลตะวันตก หรือมหาสมุทรอินเดีย 

 

 

 
ต้นไม้ประจำจังหวัด 

 

หมากพลูตั๊กแตน 

 

 

 

 

 

ดอกไม้ประจำจังหวดั 
 

ดอกกาหลง 
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ที่ตั้งและอาณาเขต       
 

 

 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยทางชายฝั่งทะเลอันดามัน  ซึ่งเป็น
ชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยเส้นทางรถยนต์ 973 กิโลเมตร  มีเนื้อที่
ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 1,754,701 ไร่ พ้ืนที่ส่วนที่เป็นเกาะประมาณ 105 เกาะ 
มีชายฝั่งทะเลยาว 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  ปาล์มน้ำมัน การทำนา และการทำสวนผลไม้ ฯลฯ จากตัวเลข
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในปี 2561 
ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 124,400 บาท เป็นลำดับที่ 47 ของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน  
 

 โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม  โดยมีสัดส่วนร้อยละ 26.5  
สาขาการผลิตที่มีความสำคัญรองลงมา ได้แก่ การประมง 16.0 % การขนส่ง 12.5 % การขายส่ง ขายปลีก 
11.5 %   และอ่ืน ๆ 33.5 %  ตามลำดับ 
  
 

สภาพการท่องเที่ยว    
 

 จังหวัดสตูล มีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ค่อยลาดเอียง
ลงสู ่ทะเลทางตะวันตกของจังหวัด  เป็นแหล่งช ุมชนโบราณ ปรากฏหลักฐานชัดเจนทั ้งหลักฐาน            
ด้านโบราณคดี และหลักฐานที่แสดงถึงการสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมมาแต่ยุคก่อน   การค้นพบ
หลักฐานทางด้านธรณีวิทยาในจังหวัดสตูล อาทิ เช่น ชั้นหินในมหายุคพาลีโอโซอิก (Paieozoic Era) ที่   
ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยตั ้งแต่ยุคแคมเบรียน  (Cambrain Period) นั่นคือ “กลุ ่มหินตะรุเตา          
( Tarutao Group)” เป็นต้นมา รวมถึงการค้นพบซากดึกดาบรรพ์โบราณ  (Fossil) ต่างๆ อาทิ เช่น        
ซากด ึกดำบรรพ์ของแมงดาทะเลโบราณ  (Trilobite) และหอยโบราณ  หินสาหร ่ายทะเลส ีแดง 
(Stromatolite) ซากปลาหมึกทะเลโบราณ  ซากแกรปโตไลต์ ซากเทนทาคิวไลต์ ซากไครนอยด์ หรือ
พลับพลึงทะเล และซากปะการังโบราณเหล่านี้นับเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยา ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าจังหวัด
สตูลนี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีตหรือว่า 500 ล้านปีก่อน นอกจากนี้การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ ขากรรไกร
และแผ่นฟันกรามล่างของช้างโบราณสกุลสเตโกดอน แผ่นฟันกรามของช้างโบราณเอลิฟาส กรามแรด
โบราณ เขากวาง บริเวณถ้ำเลสเตโกดอน (หรือถ้ำวังกล้วย)   บ่งบอกอายุประมาณ 1.8 -0.01 ล้านปีก่อน 
เป็นต้น การค้นพบหลักฐานสำคัญเหล่านี้ถือได้ว่าจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่   ที่มีความสำคัญและมีความโดด
เด่นทั้งทางด้านธรณีวิทยา ด้านซากดึกดำบรรพ ์และด้านแหล่งเรียนรู้ และจังหวัดสตูลได้ประกาศการจัดตั้ง
อุทยานธรณีระดับจังหวัดขึ ้นเมื ่อวันที่  14 สิงหาคม พ.ศ 2557 แล้ว ในชื ่ออุทยานธรณีสตูล (Satun 
Geopark) ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งหมด 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนัง อำเภอละงู อำเภอ
เมือง(เฉพาะเขตอุทยานตะรุเตา) และมีแหล่งทั้งหมด 72 แหล่ง ซึ่งประกอบด้วย แหล่งธรณีซากดึกดำบรรพ์ 
แหล่งธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี และวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคารเก่า ฯลฯ สามารถเป็น
แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัย 
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สถานที่ท่องเที่ยว 
 

 อำเภอเมือง   พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคฤหาสน์กูเด็น   อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
  ถ้ำลอดปูยู สันหลังมังกรขาว  สันหลังมังกรแดง  เกาะกลาง  เกาะไข่ 
  เกาะหินงาม เกาะอาดัง-ราวี  เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งมีปะการังใต้ทะเลที่ 
  สวยงาม 
 อำเภอควนโดน   อุทยานแห่งชาติทะเลบัน น้ำตกยาโรย น้ำตกโตนปลิว น้ำตกจิ้งหรีด  
  ถ้ำโตนดิน 
 อำเภอละงู      อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา น้ำตกวังสายทอง ถ้ำเจ็ดคด         
  บ้านบ่อเจ็ดลูก  หาดปากบารา   เกาะบุโหล 
 อำเภอทุ่งหว้า    น้ำตกธารปลิว    หาดราไว  ถ้ำเลสเตโกดอน   ถ้ำวังกลาง 
 อำเภอควนกาหลง น้ำตกปาหนัน   น้ำตกธาราสวรรค์   บ่อน้ำร้อนบ้านโตน 
 อำเภอมะนัง ถ้ำภูผาเพชร   ถ้ำธารลอด 
 

 ช่วงที่เหมาะแก่การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เดือน ธันวาคม-เมษายน จังหวัด
สตูลได้ก่อสร้างถนนบนเกาะจากท่าเรือตะโล๊ะวาวสู่อ่าวพันเตมะละกา  นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมา
เกาะยังเส้นทางใหม่ได้ตลอดทั้งปี โดยมาลงเรือที่ท่าเรือตำมะลัง  และท่าเรือปากบารา   
 

การนับถือศาสนา    
 

  นับถือศาสนาพุทธ           ร้อยละ   23.02   

  นับถือศาสนาอิสลาม    ร้อยละ   76.77      
  นับถือศาสนาอ่ืน ๆ       ร้อยละ    0.21 

 

ศาสนสถาน  
 

 วัด      41 แห่ง 
 สำนักสงฆ์         33 แห่ง 
       มัสยิด       238 แห่ง 
    โบสถ์คริสต์        3 แห่ง 
    ศาลเจ้า 3 แห่ง 
 

 ที่มา :  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตลู   (ข้อมูล ณ มิ.ย.63) 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12 

 รอบท่ี1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน้าที ่
 

.                                                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

การปกครอง    
 

  จังหวัดสตูลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 36 ตำบล 280 หมู่บ้าน 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง  6 เทศบาลตำบล  และ 34  องค์การบริหารส่วนตำบล 
ตารางที ่1    เขตการปกครอง จังหวัดสตูล ปี  2565 

อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 
อบต. 

เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล 
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

เมือง 12 72 9 1  1  3  (ต.เจ๊ะบลิัง,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 
ที่มา :   สำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  (ข้อมูล ณ  พฤศจิกายน  2564 
 

 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.2564 (ณ 30 มิ.ย.64)   

  อำเภอ 
จากทะเบียนราษฎร์ 

รวม หลังคาเรือน 
ชาย หญิง 

เมืองสตูล 57,155 58,341 115,496 39,764 
ควนโดน 13,503 13,654 27,157 7,962 
ควนกาหลง 17,801 17,690 35,491 11,979 
ท่าแพ 14,730 14,915 29,645 8,793 
ละงู 36,541 37,105 73,646 23,931 
ทุ่งหว้า 12,220 12,224 24,444 7,972 
มะนัง 9,459 9,053 18,512 6,367 

รวม 161,409 162,982 324,391 106,768 
ที่มา : สำนักงานบริหารการทะเบยีนภาค 9 สาขา จ.สตลู      
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บที ่

 

 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12 

 รอบท่ี1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน้าที ่
 

.                                                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางที ่  3   จำนวนประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุ   (ณ 30 มิ.ย.64)  
กลุ่มอายุ 

(ปี) 
ชาย หญิง รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
0 – 4 10,854 3.35 10,120 3.12 20,974 6.47 
5 – 9 13,400 4.13 12,350 3.81 25,750 7.94 

10 – 14 12,918 3.98 12,299 3.79 25,217 7.77 
15 – 19 12,316 3.80 11,807 3.64 24,123 7.44 
20 – 24 11,984 3.69 11,301 3.48 23,285 7.18 
25 – 29 12,666 3.90 12,228 3.77 24,894 7.67 
30 – 34 12,750 3.93 12,376 3.82 25,126 7.75 
35 – 39 12,570 3.87 12,392 3.82 24,962 7.70 
40 – 44 12,123 3.74 11,846 3.65 23,969 7.39 
45 – 49 10,983 3.39 11,748 3.62 22,731 7.01 
50 – 54 10,180 3.14 10,861 3.35 21,041 6.49 
55 – 59 8,683 2.68 9,644 2.97 18,327 5.65 
60 – 64 6,720 2.07 7,446 2.30 14,166 4.37 
65 – 69 5,005 1.54 5,941 1.83 10,946 3.37 
70 – 74 3,468 1.07 3,994 1.23 7,462 2.30 
75 - 79 2,086 0.64 2,502 0.77 4,588 1.41 

80+ 2,703 0.83 4,127 1.27 6,830 2.11 
รวม 161,409 49.76 162,982 50.24 324,391 100.00 

ที่มา :  สำนักงานบริหารการทะเบียนภาค 9 สาขา จ.สตลู      
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12 

 รอบท่ี1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน้าที ่
 

.                                                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

แผนภูมิที ่ 1   ปิรามิดประชากร  จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ จังหวัดสตูล  (ณ 30 มิ.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุและเพศ พบว่า เพศชาย และเพศหญิง มีสัดส่วนใกล้เคียง
กัน โดยเพศชายน้อยกว่าเพศหญิงเล็กน้อย โดยมีเพศชาย ร้อยละ 49.76 และ เพศหญิง ร้อยละ 50.24  
เมื่อเทียบโครงสร้างประชากรวัยเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2563 มีประชากรวัยเด็ก 
ร้อยละ 23.07 ในขณะที่ประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 
13.56  จากโครงสร้างประชากรจังหวัดสตูล มีอัตราพ่ึงพิงรวม ร้อยละ 35.74 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12 

 รอบท่ี1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน้าที ่
 

.                                                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ทรัพยากรสาธารณสุข       
 

 จังหวัดสตูลมีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ  คือ โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาล
ชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  และศูนย์สุขภาพชุมชน  จังหวัดสตูลไม่มีโรงพยาบาลเอกชน แต่
มีสถานบริการที่ให้บริการในคลินิกเวชกรรม   ทันตกรรม  และร้านขายยา 

ตารางที่ 4     จำนวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จำแนกรายอำเภอ  ปี 2564 

อำเภอ รพท./ 
เตียง 

รพช./ 
เตียง 

อัตราส่วน รพ.สต. 
ศูนย์สุขภาพชุมชน นคม. 

เตียง : ประชากร ขนาดใหญ ่ ทั่วไป 

เมือง 1/239 - 1 : 483 2 
(รพ.สต.คลองขุด, รพ.สต.ฉลุง) 

16 2 
(ศสม.พิมาน, ศรีพิมาน) 

- 

ควนโดน - 1/31 1 : 876 1 
(รพ.สต.ควนโดน) 

3 - - 

ควนกาหลง - 1/44 1 : 807 - 7 - 1 

ท่าแพ - 1/32 1 : 926 - 5 1 
(ศสช.ตำบลท่าแพ) 

- 

ละงู - 1/83 1 : 887 1 
(รพ.สต.ปากน้ำ) 

9 1 
(ศสช.ตำบลกำแพง) 

- 

ทุ่งหว้า - 1/33 1 : 741 - 7 - - 

มะนัง - 1/32 1 : 579 - 4 - - 

รวม 1/239 6/255 1 : 657 4 51 4 1 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพ
ที่ 12 

 รอบที่1  ปงบประมาณ
 พ

.ศ. 2565  
หนาที่ 

.                                                     




  สํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล  





                                                                          . 

ตารางท่ี  5  จํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ป 2564 

อําเภอ เวชกรรม ทันตกรรม 
การพยาบาลและ

ผดุงครรภ 
แพทยแผนไทย แพทยแผนไทย 

ประยุกต 
การประกอบ 
โรคศิลปะ 

เทคนิคการแพทย 
ผลิตภัณฑ
สมุนไพร 

รานขายยา กายภาพ รวม 

เมือง 28 6 2 4 1 0 2 5 31 0 79 

ควนโดน 0 1 1 0 0 0 0 0 5 1 8 

ควนกาหลง 1 2 3 0 0 0 0 1 7 0 14 

ทาแพ 0 0 4 0 0 1 0 0 5 0 10 

ละงู 8 5 7 1 0 0 1 2 11 0 35 

ทุงหวา 1 0 5 0 0 0 0 0 3 0 9 

มะนัง 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 6 

รวม 38 14 26 5 1 1 3 8 64 1 161 

ท่ีมา :  ขอมูลจากกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.สตูล  (ขอมูล ณ พ.ย.64) 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพ
ที่ 12 

 รอบที่1  ปงบประมาณ
 พ

.ศ. 2565  
หนาที่ 

.                                                     




  สํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล  





                                                                          . 

ตารางท่ี  6  จํานวนบุคลากรสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสตูล  ป 2564 

 
อําเภอ ประชากร 

แพทย อัตรา: 

ประชากร 

ทันตแพทย อัตรา: 

ประชากร 

เภสัชกร อัตรา: 

ประชากร 

พยาบาลวิชาชีพ อัตรา: 

ประชากร 

จพ.ทันตสาธารณสุข อัตรา : 

ประชากร 

นวก.สาธารณสุข/

จพ.สธ. 
อัตรา: 

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

 เมือง 115,496 57 72 54 2,139 13 16 11 10,500 29 36 35 3,300 298 379 338 342 20 22 8 14,437 125 166 128 902 

ควนโดน 27,157 8 9 5 5,431 4 4 3 9,052 4 6 5 5,431 46 57 75 362 5 5 4 6,789 27 34 26 1,045 

ควนกาหลง 35,491 8 9 5 7,098 3 3 3 11,830 4 5 5 7,098 50 65 72 493 9 9 5 7,098 36 51 29 1,224 

ทาแพ 29,645 6 7 5 5,929 3 3 4 7,411 4 5 5 5,929 38 48 67 442 6 6 1 29,645 30 39 35 847 

ละงู 73,646 14 18 20 3,682 5 6 7 10,521 10 13 10 7,365 83 106 119 619 11 11 3 24,549 45 65 54 1,364 

ทุงหวา 24,444 7 9 4 6,111 3 3 4 6,111 4 5 4 6,111 50 61 65 376 5 5 4 6,111 36 43 21 1,164 

มะนัง 18,512 3 3 4 4,628 2 3 3 6,171 2 3 3 6,171 33 42 38 487 6 6 1 18,512 27 36 25 740 

รวม 324,391 103 127 97 3,344 33 38 35 9,268 57 73 67 4,842 598 758 766 423 62 64 30 10,813 326 434 309 1,050 

ท่ีมา :  ขอมูลจากกลุมงานทรัพยากรบุคคล    (ขอมูล ณ พ.ย.64)  

หมายเหตุ : ขอมูลบุคลกรสาธารณสุขท้ังจังหวัด ไดแก  

                  1. ขาราชการ/ พรก./ พกส. / ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว   

 2. ไมรวมลาศึกษาตอ 

 3. FTE ข้ันต่ํา ตามขนาด รพ.สต. (S, M, L) 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพ
ที่ 12 

 รอบที่1  ปงบประมาณ
 พ

.ศ. 2565  
หนาที่ 

.                                                     




  สํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล  





                                                                          . 

สถิติชีพและสถานะสุขภาพ 

ตารางท่ี  7    ขอมูลสถิติชีพ  พ.ศ.2560-2564 

ป พ.ศ. ประชากร 

จํานวน อัตรา 

เกิด ตาย 
ทารก 

ตาย 

มารดา 

ตาย 

เกิด 

ไรชีพ 

เกิด 

(ตอพัน) 

ตาย 

(ตอพัน) 

เพ่ิมตามธรรมชาต ิ

(ตอรอย) 

ทารกตาย 

(ตอพันเกิดมีชีพ) 

มารดาตาย 

(ตอแสนเกิดมีชีพ) 

เกิดไรชีพ 

(ตอพันเกิดมีชีพ) 

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 324062 3,151 1,429 17 3 4 9.72 4.41 0.49 5.40 95.20 1.27 

2564 324,391 3,202 1,765 9 3 18 9.87 5.44 0.44 2.81 93.69 5.62 

ท่ีมา :      - รายงานเกิดจากสูติบัตร ตายจาก มรณบัตร จากทะเบียนราษฎร  กระทรวงมหาดไทย 

 - รายงานการตายของมารดาและเกิดไรชีพ (ก.-2) งานสงเสริมฯ 

 - ประชากร จากสํานักบริหารการทะเบียน จ.สตูล   (ณ 30 พ.ย.64) 
 

 สถิติชีพท่ีเปนตัวบงชี้สถานะดานสุขภาพท่ีสําคัญ ในชวงป 2560 – 2564 โดยจังหวัดสตูล อัตราเกิด   มีแนวโนมอัตราเกิดลดลงอยางเห็นไดชัด โดยใน ป 2562 

อัตรา 11.48 ลดลงมาเปน 9.72 ตอพันประชากร ในป 2563 ในขณะท่ีอัตราตายมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในป 2564 สงผลใหอัตราเพ่ิมตามธรรมชาติอยูในระดับต่ํา  ป 2564 

อัตราเพ่ิม รอยละ 0.44  

 อัตราทารกตาย  มีแนวโนมลงตอเนื่อง ตั้งแตป 2560  และในป 2564 อัตราเทากับ 2.81  ตอพันการเกิดมีชีพ   

 มารดาตายจากการตั้งครรภและการคลอด เปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ โดยพบมารดาตายทุกป  ในป 2564 มีอัตรามารดาตาย 93.69 ตอแสนการเกิดมีชีพ ซ่ึง

สูงกวาเกณฑเฉลี่ยของประเทศ (ไมเกิน 17 ตอแสนการเกิดมีชีพ) 

 อัตราเกิดไรชีพ ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ป 2564 เทากับ 5.62 ตอพันการเกิดมีชีพ ซ่ึงต่ํากวาเฉลี่ยของประเทศ(ไมเกิน 8 ตอพันเกิดมีชีพ)  
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ตารางท่ี 8  จํานวนและอัตราตายตอแสน ปชก. ตามกลุมสาเหตุการตาย 10 กลุมแรก (ตามบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศฉบับแกไขครั้งท่ี 10)  จังหวัดสตูล พ.ศ.2562-2564 

อันดับ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (ขอมูล 30 พย.2564) 

สาเหตุการตาย จํานวน อัตราตอแสน 
 

สาเหตุการตาย จํานวน อัตราตอแสน 
 

สาเหตุการตาย จํานวน อัตราตอแสน 
 1. โรคระบบไหลเวียนเลอืด  312 96.67 โรคระบบไหลเวียนเลือด 314 96.90 โรคระบบไหลเวียนเลือด 271 83.54 

2. เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 235 72.81 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 223 68.81 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 222 68.44 

3. โรคระบบหายใจ  78 24.11 โรคระบบหายใจ  136 41.97 โรคระบบหายใจ  135 41.62 

4. โรคเก่ียวกับตอมไรทอ 
  

78 24.11 โรคติดเชื้อและปรสิต  113 34.87 โรคติดเชื้อและปรสิต  107 32.98 

5. โรคติดเชื้อและปรสิต  73 22.56 โรคเก่ียวกับตอมไรทอ 
โภชนาการ และเมตะบอลิสัม 

73 22.53 โรคเก่ียวกับตอมไรทอ 

โภชนาการ และเมตะบอ

 

71 21.89 

6. อุบัติเหตุจากการขนสงและ
ผลท่ีตามมา  

70 21.63 สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ท่ีทํา
ใหปวยหรือตาย  

71 21.91 โรคระบบสืบพันธุรวม

ปสสาวะ  

65 20.04 

7. โรคระบบสืบพันธุรวม
ปสสาวะ  

60 18.54 โรคระบบสืบพันธุรวม
ปสสาวะ  

70 21.60 สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ท่ี

ทําใหปวยหรือตาย  

51 15.72 

8. สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ท่ี
ทําใหปวยหรือตาย  

53 16.38 อุบัติเหตุจากการขนสงและผล
ท่ีตามมา  

50 15.43 อุบัติเหตุจากการขนสงและ

ผลท่ีตามมา 

48 14.80 

9. โรคระบบยอยอาหาร รวม

โรคในชองปาก  

46 14.22 โรคระบบยอยอาหาร รวมโรค
ในชองปาก  

30 9.26 โรคระบบยอยอาหาร รวม

โรคในชองปาก 

36 11.10 

10. โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครง
ราง และเนื้อยึดเสริม  

44 13.60 รูปรางผิดปกติแตกําเนิด   
การพิการจนผิดรูปแตกําเนิด
และโครโมโซมผิดปกติ  

9 2.78 โรคระบบกลามเนื้อ รวม

โครงราง และเนื้อยึดเสริม 

8 2.47 

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

             - ประชากรกลางป 2562-2564 จากสํานักบริหารการทะเบียน ภาค 9 จ.สตูล กรมการปกครอง 
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ตารางท่ี  5  จํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ป 2564 

อําเภอ เวชกรรม ทันตกรรม 
การพยาบาลและ

ผดุงครรภ 
แพทยแผนไทย แพทยแผนไทย 

ประยุกต 
การประกอบ 
โรคศิลปะ 

เทคนิคการแพทย 
ผลิตภัณฑ
สมุนไพร 

รานขายยา กายภาพ รวม 

เมือง 28 6 2 4 1 0 2 5 31 0 79 

ควนโดน 0 1 1 0 0 0 0 0 5 1 8 

ควนกาหลง 1 2 3 0 0 0 0 1 7 0 14 

ทาแพ 0 0 4 0 0 1 0 0 5 0 10 

ละงู 8 5 7 1 0 0 1 2 11 0 35 

ทุงหวา 1 0 5 0 0 0 0 0 3 0 9 

มะนัง 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 6 

รวม 38 14 26 5 1 1 3 8 64 1 161 

ท่ีมา :  ขอมูลจากกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.สตูล  (ขอมูล ณ พ.ย.64) 
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ตารางท่ี  6  จํานวนบุคลากรสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสตูล  ป 2564 

 
อําเภอ ประชากร 

แพทย อัตรา: 

ประชากร 

ทันตแพทย อัตรา: 

ประชากร 

เภสัชกร อัตรา: 

ประชากร 

พยาบาลวิชาชีพ อัตรา: 

ประชากร 

จพ.ทันตสาธารณสุข อัตรา : 

ประชากร 

นวก.สาธารณสุข/

จพ.สธ. 
อัตรา: 

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

 เมือง 115,496 57 72 54 2,139 13 16 11 10,500 29 36 35 3,300 298 379 338 342 20 22 8 14,437 125 166 128 902 

ควนโดน 27,157 8 9 5 5,431 4 4 3 9,052 4 6 5 5,431 46 57 75 362 5 5 4 6,789 27 34 26 1,045 

ควนกาหลง 35,491 8 9 5 7,098 3 3 3 11,830 4 5 5 7,098 50 65 72 493 9 9 5 7,098 36 51 29 1,224 

ทาแพ 29,645 6 7 5 5,929 3 3 4 7,411 4 5 5 5,929 38 48 67 442 6 6 1 29,645 30 39 35 847 

ละงู 73,646 14 18 20 3,682 5 6 7 10,521 10 13 10 7,365 83 106 119 619 11 11 3 24,549 45 65 54 1,364 

ทุงหวา 24,444 7 9 4 6,111 3 3 4 6,111 4 5 4 6,111 50 61 65 376 5 5 4 6,111 36 43 21 1,164 

มะนัง 18,512 3 3 4 4,628 2 3 3 6,171 2 3 3 6,171 33 42 38 487 6 6 1 18,512 27 36 25 740 

รวม 324,391 103 127 97 3,344 33 38 35 9,268 57 73 67 4,842 598 758 766 423 62 64 30 10,813 326 434 309 1,050 

ท่ีมา :  ขอมูลจากกลุมงานทรัพยากรบุคคล    (ขอมูล ณ พ.ย.64)  

หมายเหตุ : ขอมูลบุคลกรสาธารณสุขท้ังจังหวัด ไดแก  

                  1. ขาราชการ/ พรก./ พกส. / ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว   

 2. ไมรวมลาศึกษาตอ 

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

ตารางท่ี  7    ขอมูลสถิติชีพ  พ.ศ.2560-2564 

ป พ.ศ. ประชากร 

จํานวน อัตรา 

เกิด ตาย 
ทารก 

ตาย 

มารดา 

ตาย 

เกิด 

ไรชีพ 

เกิด 

(ตอพัน) 

ตาย 

(ตอพัน) 

เพ่ิมตามธรรมชาต ิ

(ตอรอย) 

ทารกตาย 

(ตอพันเกิดมีชีพ) 

มารดาตาย 

(ตอแสนเกิดมีชีพ) 

เกิดไรชีพ 

(ตอพันเกิดมีชีพ) 

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 324062 3,151 1,429 17 3 4 9.72 4.41 0.49 5.40 95.20 1.27 

2564 324,391 3,202 1,765 9 3 18 9.87 5.44 0.44 2.81 93.69 5.62 

ท่ีมา :      - รายงานเกิดจากสูติบัตร ตายจาก มรณบัตร จากทะเบียนราษฎร  กระทรวงมหาดไทย 

 - รายงานการตายของมารดาและเกิดไรชีพ (ก.-2) งานสงเสริมฯ 

 - ประชากร จากสํานักบริหารการทะเบียน จ.สตูล   (ณ 30 พ.ย.64) 
 

 สถิติชีพท่ีเปนตัวบงชี้สถานะดานสุขภาพท่ีสําคัญ ในชวงป 2560 – 2564 โดยจังหวัดสตูล อัตราเกิด   มีแนวโนมอัตราเกิดลดลงอยางเห็นไดชัด โดยใน ป 2562 

อัตรา 11.48 ลดลงมาเปน 9.72 ตอพันประชากร ในป 2563 ในขณะท่ีอัตราตายมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในป 2564 สงผลใหอัตราเพ่ิมตามธรรมชาติอยูในระดับต่ํา  ป 2564 

อัตราเพ่ิม รอยละ 0.44  

 อัตราทารกตาย  มีแนวโนมลงตอเนื่อง ตั้งแตป 2560  และในป 2564 อัตราเทากับ 2.81  ตอพันการเกิดมีชีพ   

 มารดาตายจากการตั้งครรภและการคลอด เปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ โดยพบมารดาตายทุกป  ในป 2564 มีอัตรามารดาตาย 93.69 ตอแสนการเกิดมีชีพ ซ่ึง

สูงกวาเกณฑเฉลี่ยของประเทศ (ไมเกิน 17 ตอแสนการเกิดมีชีพ) 

 อัตราเกิดไรชีพ ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ป 2564 เทากับ 5.62 ตอพันการเกิดมีชีพ ซ่ึงต่ํากวาเฉลี่ยของประเทศ(ไมเกิน 8 ตอพันเกิดมีชีพ)  

 12 
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ตารางท่ี 8  จํานวนและอัตราตายตอแสน ปชก. ตามกลุมสาเหตุการตาย 10 กลุมแรก (ตามบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศฉบับแกไขครั้งท่ี 10)  จังหวัดสตูล พ.ศ.2562-2564 

อันดับ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 (ขอมูล 30 พย.2564) 

สาเหตุการตาย จํานวน อัตราตอแสน 
 

สาเหตุการตาย จํานวน อัตราตอแสน 
 

สาเหตุการตาย จํานวน อัตราตอแสน 
 1. โรคระบบไหลเวียนเลอืด  312 96.67 โรคระบบไหลเวียนเลือด 314 96.90 โรคระบบไหลเวียนเลือด 271 83.54 

2. เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 235 72.81 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 223 68.81 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 222 68.44 

3. โรคระบบหายใจ  78 24.11 โรคระบบหายใจ  136 41.97 โรคระบบหายใจ  135 41.62 

4. โรคเก่ียวกับตอมไรทอ 
  

78 24.11 โรคติดเชื้อและปรสิต  113 34.87 โรคติดเชื้อและปรสิต  107 32.98 

5. โรคติดเชื้อและปรสิต  73 22.56 โรคเก่ียวกับตอมไรทอ 
โภชนาการ และเมตะบอลิสัม 

73 22.53 โรคเก่ียวกับตอมไรทอ 

โภชนาการ และเมตะบอ

 

71 21.89 

6. อุบัติเหตุจากการขนสงและ
ผลท่ีตามมา  

70 21.63 สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ท่ีทํา
ใหปวยหรือตาย  

71 21.91 โรคระบบสืบพันธุรวม

ปสสาวะ  

65 20.04 

7. โรคระบบสืบพันธุรวม
ปสสาวะ  

60 18.54 โรคระบบสืบพันธุรวม
ปสสาวะ  

70 21.60 สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ท่ี

ทําใหปวยหรือตาย  

51 15.72 

8. สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ท่ี
ทําใหปวยหรือตาย  

53 16.38 อุบัติเหตุจากการขนสงและผล
ท่ีตามมา  

50 15.43 อุบัติเหตุจากการขนสงและ

ผลท่ีตามมา 

48 14.80 

9. โรคระบบยอยอาหาร รวม

โรคในชองปาก  

46 14.22 โรคระบบยอยอาหาร รวมโรค
ในชองปาก  

30 9.26 โรคระบบยอยอาหาร รวม

โรคในชองปาก 

36 11.10 

10. โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครง
ราง และเนื้อยึดเสริม  

44 13.60 รูปรางผิดปกติแตกําเนิด   
การพิการจนผิดรูปแตกําเนิด
และโครโมโซมผิดปกติ  

9 2.78 โรคระบบกลามเนื้อ รวม

โครงราง และเนื้อยึดเสริม 

8 2.47 

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

             - ประชากรกลางป 2562-2564 จากสํานักบริหารการทะเบียน ภาค 9 จ.สตูล กรมการปกครอง 
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 การจัดทํารายงานการตายจําแนกตามสาเหตุตามบัญชีตารางพิเศษของ องคการอนามัยโลก ใน“บัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ ฉบับแกไข ครั้งท่ี 10 ”ประเทศ

ไทยไดเปลี่ยนการใหรหัสสาเหตุการปวยและตายจากบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ ฉบับแกไข ครั้งท่ี 9 เปน บัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศฉบับแกไข ครั้งท่ี 10 ตั้งแตป 

พ.ศ. 2537 สถิติสาเหตุการตาย วิเคราะหจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ของสํานักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย กองยุทธศาสตรและแผนงาน ทําการใหรหัสสาเหตุ

การตายเปนรายบุคคลตามบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ ฉบับแกไข ครั้งท่ี 10 จากการวิเคราะหขอมูล พบวา สาเหตุการตายยังมีความไมครบถวนสมบูรณ สาเหตุการตายใน

กลุม“ไมทราบสาเหตุ” มีสัดสวนมากกวารอยละ 26.74 เม่ือเทียบกับการตายท้ังหมด ในการตายท่ีทราบสาเหตุก็ยังมีบางรายการไมชัดแจงและไมม่ันใจวาจะถูกตองท่ีกลาวเชนนี้

เพราะการใหสาเหตุการตายยังเปน Mode of Death ไมใช Cause of Death ความผิดพลาดและไมครบถวนของสาเหตุการตายจึงเกิดข้ึนจากการใหสาเหตุการตายดังกลาวนี้ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งหากผูใหสาเหตุการตายไมใชแพทย ก็จะทําใหสาเหตุการตายผิดพลาดไดมากยิ่งข้ึนสาเหตุการตาย จากขอมูลมรณบัตร 

 สาเหตุการเสียชีวิตจังหวัดสตูล พ.ศ. 2564  ไมนับรวมสาเหตุการตายจากสาเหตุการตายอ่ืนท่ีไมชัดเจนหรือระบุรายละเอียด (ILL-DEFINED) และวัยชรา     

จากการจัดอันดับ พบวา อัตราตาย 5 อันดับแรก ไดแก อันดับ 1 โรคระบบไหลเวียนเลือด คิดเปนอัตรา 83.54 ตอแสนประชากร , อันดับ 2 เนื้องอก รวมมะเร็ง 66.44 ตอ

แสนประชากร ,  อันดับ 3 โรคระบบทางเดินหายใจ 41.62 ตอแสนประชากร , อันดับ 4 โรคติดเชื้อและปรสิต 32.98 ตอแสนประชากร   และ อันดับ 5 โรคเก่ียวกับตอมไรทอ 

โภชนาการ และเมตะบอลิสัม 21.89 ตอแสนประชากร ตามลําดับ 
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แผนภูมิท่ี  2   อัตราตาย จาํแนกตามสาเหตุท่ีสําคัญ ตอประชากรแสนคน จ.สตูล เทียบป พ.ศ.2559 และ 2564 (ขอมูลถึง 30 พย.64) 
 

 
 
  สาเหตุการเสียชีวิต จําแนกตามสาเหตุท่ีสําคัญ ป พ.ศ.2564 เทียบกับป พ.ศ.2559 พบวา โรคท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ 5 ปท่ีแลว ไดแก โรคมะเร็งทุก

ชนิด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปอดบวม วัณโรค และการมีเจตนาทํารายตนเอง (ฆาตัวตาย)  
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โรคหัวใจขาดเลือด

โรคหลอดเลือดในสมอง 

ปอดบวม

โรคของทางเดินหายใจ…

โรคของตับ

อุบัติเหตุการขนสง

อุบัติเหตุการตกน้ํา  และการ…

การมีเจตนาทํารายตนเอง

2564 2559
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แผนภูมิท่ี  3    อัตราตายดวยโรคมะเร็งทุกชนิด จําแนกตามประเภท ตอประชากร 100,000 คน จ.สตูล พ.ศ. 2559-2564 (ขอมูลถึง 30 พย.64) 
 

 
 
 สาเหตุการเสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง  ป พ.ศ.2559 - 30 พ.ย.2564  พบวา การเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งเนื้องอกรานท่ีหลอดคอ หลอดลมใหญและปอด มีอัตราตาย

สูงทุกป ป 2564 พบวา มีอัตราตายเทากับ 9.56 ตอแสนประชากร รองลงมาเนื้องอกรายท่ีตับและทอน้ําดีในตับ มีอัตราตายเทากับ 8.02 ตอแสนประชากร สวนเนื้องอกราย

เตานม มีอัตราตายเทากับ 6.47 ตอแสนประชากร และมีสถานการณแนวโนมเพ่ิมข้ึน  

11.06
10.04

7.49

12.39

16.05

9.56

7.27 7.53

11.55
11.46

9.87

8.02

2.21 2.51

4.99 4.34
5.55

6.47

3.16
2.20

4.06

2.17
2.78 2.162.53 2.51

0.31
1.55 1.54 0.92

2559 2560 2561 2562 2563 2564

เนื้องอกรายท่ีหลอดคอ หลอดลมใหญและปอด เนื้องอกรายท่ีตับและทอน้ําดีในตับ  เนื้องอกรายท่ีเตานม

เนื้องอกรายท่ีลําไสใหญ เร็คตัมและทวารหนัก เนื้องอกรายท่ีปากมดลูก 
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ตารางท่ี  9   อัตราปวยของมารับบริการในโรงพยาบาลแผนกผูปวยนอก 10 อันดับแรก จําแนกตามสาเหตุปวย 21 กลุมโรค  พ.ศ.2562 - 2564  

อันดับ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

สาเหตุการปวย จํานวน อัตราตอ 
พัน ปชก. 

สาเหตุการปวย จํานวน อัตราตอ 
พัน ปชก. 

สาเหตุการปวย จํานวน อัตราตอ 
พัน ปชก. 

1. โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชอง

ปาก  

177,802 552.06 โรคระบบไหลเวียนเลือด  160,137 495.28 โรคระบบไหลเวียนเลือด  145,969 449.98 

2. โรคระบบไหลเวียนเลือด   159,828 496.26 โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชอง

ปาก  

152,230 470.82 โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชอง

ปาก  

125,130 385.74 

3. โรคระบบหายใจ  158,447 491.97 โรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนการ 

และเมตะบอลิสัม 

117,716 364.08 โรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนการ 

และเมตะบอลิสัม  

101,455 312.76 

4. โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง 

และเนื้อยดึเสริม 

123,850 384.55 โรคระบบหายใจ  114,048 352.73 โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง 

และเนื้อยดึเสริม  

95,964 295.83 

5. โรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนการ 

และเมตะบอลิสัม 

111,134 345.06 โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง 

และเนื้อยดึเสริม  

112,244 347.15 โรคระบบหายใจ  94,345 290.84 

6. อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติ

ที่พบไดจากการตรวจทางคลนิิก

และทางหองปฏิบตัิการ   

108,014 335.38 อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติ

ที่พบไดจากการตรวจทางคลนิิกและ

ทางหองปฏิบัติการ  

89,790 277.70 อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่

พบไดจากการตรวจทางคลินิกและ

ทางหองปฏิบัติการ  

77,324 238.37 

7. โรคติดเชื้อและปรสิต 48,311 150.00 โรคผิวหนงัและเนื้อเยื้อใตผิวหนัง  34,382 106.34 โรคระบบสืบพนัธุรวมปสสาวะ  42,451 130.86 

8. โรคระบบสืบพนัธุรวมปสสาวะ  46,757 145.18 โรคติดเชื้อและปรสิต  29,591 91.52 โรคติดเชื้อและปรสิต  30,647 94.48 

9. โรคผิวหนงัและเนื้อเยื้อใตผิวหนัง  38,239 118.73 โรคระบบสืบพนัธุรวมปสสาวะ  29,000 89.69 โรคผิวหนงัและเนื้อเยื้อใตผิวหนัง  30,378 93.65 

10. โรคตารวมสวนประกอบของตา  29,383 91.23 สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ที่ทาํให

ปวยหรือตาย  

26,177 80.96 ภาวะแปรปรวนทางจติและ

พฤติกรรม  

28,969 89.30 

   ท่ีมา : จาก 43 แฟม (บัญชีจําแนกโรค 21 กลุมโรค รง.504)  
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 จากตาราง สาเหตุการปวยของผูปวยนอกสูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด คิดเปนอัตรา 449.98 ตอพันประชากร  โรคระบบยอยอาหารรวม

โรคในชองปาก คิดเปนอัตรา 385.74 และ โรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิสัม คิดเปนอัตรา 312.76 ตอพันประชากร ตามลําดับ 
ตารางท่ี 10   จํานวนและอัตราปวยของผูปวยใน 10 อันดับแรก  พ.ศ.2562 - 2564 

อันดับ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

สาเหตุการปวย คร้ัง อัตราตอ 
พัน ปชก. 

สาเหตุการปวย คร้ัง อัตราตอ 
พัน ปชก. 

สาเหตุการปวย คร้ัง อัตราตอ 
พัน ปชก. 

1. ความผิดปกติเกียวกับตอมไรทอ 
โภชนาการและเมตะบอลิซึมอ่ืน ๆ  5,707 17.68 ความผิดปกติเกียวกับตอมไรทอ 

โภชนาการและเมตะบอลิซึมอ่ืน ๆ  6,175 19.05 ความผิดปกติเกียวกับตอมไรทอ 
โภชนาการและเมตะบอลิซึมอ่ืน ๆ  5,932 18.29 

2. โรคความดันโลหิตสูง 4,754 14.73 โรคความดันโลหิตสูง 5,142 15.87 โรคความดันโลหิตสูง 5,326 16.42 

3. 
อาการ อาการแสดงและสิง
ผิดปกตทิี่พบไดจากการตรวจทาง
คลินิก และหองปฏิบัติการ 

4,113 12.74 
อาการ อาการแสดงและสงิผิดปกติ
ที่พบไดจากการตรวจทางคลนิิก 
และหองปฏิบัติการ 

3,481 10.74 
อาการ อาการแสดงและสงิผิดปกติ
ที่พบไดจากการตรวจทางคลนิิก 
และหองปฏิบัติการ 

3,541 10.92 

4. 
โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด
และความผิดปกติบางชนิด ที่
เก่ียวกับภูมิคุมกัน 

3,711 11.50 
โรคแทรกซอนในการตงัครรภ การ
เจ็บครรภ การคลอด ระยะหลงั
คลอดฯ 

3,157 9.74 
โรคแทรกซอนในการตงัครรภ การ
เจ็บครรภ การคลอด ระยะหลงั
คลอดฯ 

2,915 8.99 

5. 
โรคแทรกซอนในการตงัครรภ การ
เจ็บครรภ การคลอด ระยะหลงั
คลอดฯ 

3,252 10.08 
โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือดและ
ความผิดปกติบางชนดิ ที่เก่ียวกับ
ภูมิคุมกัน 

2,972 9.17 
โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด
และความผิดปกติบางชนิด ที่
เก่ียวกับภูมิคุมกัน 

2,785 8.59 

6. โรคเบาหวาน 2,908 9.01 โรคเบาหวาน 2,922 9.02 โรคเบาหวาน 2,754 8.49 

7. โรคอ่ืนของระบบยอยอาหาร 2,062 6.39 
เหตุการณภายนอกอืน ๆของการ
บาดเจ็บโดยอุบตัิเหตุ และผล
ตามมา 

1,758 5.42 
เหตุการณภายนอกอืน ๆของการ
บาดเจ็บโดยอุบตัิเหตุ และผล
ตามมา 

1,892 5.83 

8. โรคอืน ๆ ของระบบหายใจ 1,906 5.91 โรคอืน ๆ ของระบบหายใจ 1,748 5.39 โรคอืน ๆ ของระบบหายใจ 1,625 5.01 

9. 
เหตุการณภายนอกอืนๆของการ
บาดเจ็บโดยอุบตัิเหตุ และผล
ตามมา 

1,758 5.45 โรคอ่ืนของระบบยอยอาหาร 1,672 5.16 โรคอ่ืนของระบบยอยอาหาร 1,475 4.55 

10. ไตวายเร้ือรัง 1,569 4.86 ไตวายเร้ือรัง 1,588 4.90 โรคอืน ๆ ของระบบทางเดิน
ปสสาวะ 1,443 4.45 

ท่ีมา :   จาก 43 แฟม    (แฟม Diagnosis Ipd) 
 จากตาราง การจัดอันดับสาเหตุปวยจากรายงานผูปวยใน 10 ลําดับ พบวาสาเหตุการปวยสูงสุด 3 ปยอนหลัง คือ ความผิดปกติเก่ียวกับตอมไรทอโภชนาการและเมตะ

บอลิซึมอ่ืน ๆ  โดยในป พ.ศ.2564 พบวา อัตราปวยของผูปวยใน สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความผิดปกติเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึมอ่ืน ๆ 18.29 ตอพันประชากร ,

โรคความดันโลหิตสูง 16.42 ตอพันประชากร   และ อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ีพบไดจากการตรวจทางคลินิก และหองปฏิบัติการ  10.92  ตอพันประชากร ตามลําดับ 18 
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                                                                          . 

  ตารางท่ี  11    ขอมูล CMI (Case Mix Index ของผูปวยในรวมทุกสิทธิ และคา Sum Adj.RW ของแตละระดับสถานบริการตาม Service Plan ของ ป 2563 – 2565 

(ป 65 เดือน ต.ค.-พ.ย.64) 

หนวยบริการ 

จํานวนผูปวยใน Sum Adj.Rw CMI 

ปงบ 63 ปงบ 64 
ปงบ 65 

(ตค.-พย.64) 
ปงบ 63 ปงบ 64 

ปงบ 65 

(ตค.-พย.64) 
ปงบ 63 ปงบ 64 

ปงบ 65 

(ตค.-พย.64) 

รพท.สตูล              (S) 19,150 19,473 5,061 22,481.40 23,522.10 5,018.62 1.17 1.21 0.99 

รพช.ควนโดน        (F2) 1,607 1,654 936 961.51 1,056.59 628.14 0.60 0.64 0.67 

รพช.ควนกาหลง    (F2) 2,243 2,087 493 1,209.04 1,134.54 297.76 0.54 0.54 0.61 

รพช.ทาแพ           (F2) 2,016 1,152 898 1,061.78 662.47 640.53 0.53 0.58 0.74 

รพช.ละงู             (F1) 5,115 4,453 2,326 3,364.62 3,055.81 1,414.34 0.66 0.69 0.61 

รพช.ทุงหวา         (F2) 2,290 1,772 941 1,162.37 946.89 548.84 0.51 0.53 0.59 

รพช.มะนัง           (F3) 2,418 1,788 640 1,322.79 1,034.78 159.17 0.55 0.58 0.47 

ภาพรวมจังหวัดสตูล 34,839 32,379 11,295 31,563.56 31,413.18 8,707.40 0.91 0.97 0.77 

 

หมายเหตุ   โรงพยาบาลสตูล (ระดับ S) คา CMI เกณฑอางอิง 1.2 

     โรงพยาบาลละงู (ระดับ F1) คา CMI เกณฑอางอิง 0.6 

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

     โรงพยาบาลมะนัง (ระดับ F3) คา CMI เกณฑอางอิง 0.6 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพ
ที่ 12 

 รอบที่1  ปงบประมาณ
 พ

.ศ. 2565  
หนาที่ 

.                                                     




  สํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล  





                                                                          . 

  ตารางท่ี 12    อัตราครองเตียง ผูปวยใน รวมทุกสิทธิ ปงบประมาณ พศ. 2563 - 2565  

โรงพยาบาล 

จํานวน

เตียง 

(ป 65) 

จํานวนผูปวยใน รวมวันนอนผูปวยใน อัตราครองเตียง 

ปงบ 63 ปงบ 64 
ปงบ 65 

(ต.ค.-พ.ย.64) 
ปงบ 63 ปงบ 64 

ปงบ 65 

(ต.ค.-พ.ย.64) 
ปงบ 63 ป 64 

ปงบ 65 

(ต.ค.-พ.ย.64) 

รพท.สตูล      (S) 239 19,150 19,473 5,061 79,977 88,267 40,183 107.94 101.08 275.62 

รพช.ควนโดน     (F2) 31 1,607 1,654 936 4,844 6,083 8,088 42.81 53.76 427.71 

รพช.ควนกาหลง  (F2) 44 2,243 2,087 493 6,461 6,455 2,896 53.64 40.19 158.25 

รพช.ทาแพ        (F2) 32 2,016 1,152 898 4,870 3,068 9,948 40.43 45.22 509.63 

รพช.ละงู          (F1) 83 5,115 4,453 2,326 17,030 14,155 17,893 56.21 56.10 325.92 

รพช.ทุงหวา      (F2) 33 2,290 1,772 941 5,325 5,570 6,430 40.53 46.24 211.79 

รพช.มะนัง       (F3) 32 2,418 1,788 640 7,287 6,043 6,263 58.72 51.74 342.24 

ภาพรวมจังหวัดสตูล 494 34,839 32,379 11,295 125,794 129,641 91,701 53.60 74.85 309.32 
  ที่มา : http://cmi.healtharea.net/site/index ป 2563 - 2565 

  หมายเหตุ  1.  ขอมูลป 2563-2565 (ขอมูลป 2565 เปนขอมูล 2 เดือน (ต.ค.-พ.ย.) 

              2.  ขอมูลจํานวนเตียงของโรงพยาบาลมะนัง ในการคิดอัตราครองเตียงยังคงใช Active Bed 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 
 

 

ตารางท่ี  13    โรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 ลําดับแรก จังหวัดสตูล ป 2564  

ลําดับ  
จํานวนปวย

(ราย) 

อัตราปวย 

(ตอแสน ปชก.) 

จํานวนตาย 

(ราย) 

อัตราตาย 

(ตอแสน ปชก.) 

1 อุจจาระรวงเฉียบพลัน 3364 1039.60 0 0 

2 ปอดอักเสบ 488 150.81 0 0 

3 ตาแดง 309 95.49 0 0 

4 มือ เทา ปาก 123 38.01 0 0 

5 สุกใส 105 32.45 0 0 

6 อาหารเปนพิษ 95 29.36 0 0 

7 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 52 16.07 0 0 

8 ไขเลือดออก 36 11.13 0 0 

9 วัณโรค 36 11.13 0 0 

10 ไขฉ่ีหนู 23 7.11 0 0 

(ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2564)   ท่ีมา :  รายงานโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา (รง.506/507) จังหวัดสตูล 
 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก จังหวัดสตูล ป 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2564)   ที่มา :  รายงานโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา (รง.506/507) จังหวัดสตูล 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

1. โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน (Acute diarrhea) ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล 

 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 31ธันวาคม2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดรับรายงานผูปวย

โรคอุจจาระรวงเฉียบพลันจํานวน 3,364 ราย อัตราปวย 1,039.60 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงาน

ผูปวยเสียชีวิต พบผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย อัตราสวนเพศหญิงตอชายเทากับ 1.48 : 1 

กลุมอายุท่ีมีอัตราปวยสูงสุด ไดแก กลุมอายุ 0-4 ป (194.1 ) รองลงมาคือ กลุมอายุ 25-34 ป (144.9) และ

กลุมอายุ 65 ปข้ึนไป  (140. 6)  อาชีพท่ีมีจํานวนผูปวยสูงสุดเปนในปกครอง (รอยละ 27.37) รองลงมา  

คืออาชีพรับจาง (รอยละ 23.66) และเกษตร (รอยละ 20.57) เม่ือเปรียบเทียบขอมูลผูปวย เดือนธันวาคมป 

2564 กับคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง พบวา เดือนธันวาคม มีรายงานการเกิดโรคเทากับคามัธยฐาน โดยมี

รายงานการเกิดโรค 279 ราย  อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือ อําเภอทาแพอัตราปวย

เทากับ 1719.66 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคืออําเภอละงู (1144.96), อําเภอเมือง(987.29),        

ควนกาหลง(865.54), มะนัง(864.27),ควนโดน (825.56)และ ทุงหวา(735.84)               
 

2. โรคปอดอักเสบ (Pneumonia)  

 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดรับรายงาน

ผูปวยโรคปอดอักเสบ จํานวน 488 ราย อัตราปวย 150.81ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต

พบผูปวยเพศชายมากกวาเพศหญิง อัตราสวนเพศชายตอหญิงเทากับ 1.31:1 กลุมอายุท่ีมีอัตราปวยตอ

ประชากรแสนคนสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก กลุมอายุ 0-4 ป(54.7) รองลงมาคือ กลุมอายุ 65 ปข้ึนไป(47.3) 

และ อายุ 55-64 ป (14.2)  อาชีพท่ีมีจํานวนผูปวยสูงสุดคือในปกครอง(รอยละ 52.44) รองลงมาเกษตร 

(รอยละ 17.82) และ นักเรียน (รอยละ 15.54) เม่ือเปรียบเทียบขอมูลผูปวย เดือนธันวาคม ป 2564 กับ

คามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง พบวา เดือนธันวาคม มีรายงานการเกิดโรคต่ํากวาคามัธยฐาน โดยมีรายงาน     

การเกิดโรค 48 ราย อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอมะนัง อัตราปวยเทากับ 

358.75 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคืออําเภอควนโดน(304.53),ทาแพ(215.8), ละงู(170.99), เมือง

(119.85), ทุงหวา(20.55) และควนกาหลง (19.86)  
 

3. โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 

 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดรับรายงาน

ผูปวยโรคตาแดง 309 ราย อัตราปวย 95.49 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต พบผูปวย  

เพศชายมากกวาเพศหญิง อัตราสวนเพศชายตอหญิงเทากับ 1.12:1 กลุมอายุท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสน

คนสูงสุด ไดแก กลุมอายุ 35-44 ป (15.8) กลุมอายุ 65 ปข้ึนไป (14.5)และ กลุมอายุ 45-54 (13.6) อาชีพ     

ท่ีมีจํานวนผูปวยสูงสุดเปนอาชีพเกษตร(รอยละ 28.80) รองลงมาคือนักเรียน(รอยละ 22.65) และนักเรียน

(รอยละ 19.74) เม่ือเปรียบเทียบขอมูลผูปวย เดือนธันวาคม ป 2564 กับคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง พบวา 

เดือนธันวาคม มีรายงานการเกิดโรคสูงกวาคามัธยฐาน โดยมีรายงานการเกิดโรค 28 ราย อําเภอท่ีมีอัตรา

ปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอมะนัง อัตราปวยเทากับ 222.86 ตอประชากรแสนคน รองลงมาทา

แพ(165.22) เมือง(102.66), ควนโดน(78.09) , ควนกาหลง(68.11) ละงู(64.29), และทุงหวา(32.89)  
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

4.โรค มือ เทา ปาก (Hand,foot and mouth disease)  

 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดรับรายงานผูปวย

โรคมือ เทา ปาก 123 ราย อัตราปวย 38.01 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต พบผูปวย   

เพศชายมากกวาเพศหญิง อัตราสวนเพศชายตอหญิงเทากับ  1.51:1 กลุมอายุท่ีมีอัตราปวยตอประชากร

แสนคนสูงสุด ไดแก กลุมอายุ 0 - 4 ป (35.5) รองลงมาคือ กลุมอายุ 5-9 ป(2.2) และ กลุมอายุ 10-14 ป 

(0.3) อาชีพท่ีมีจํานวนผูปวยสูงสุดเปนในปกครอง(รอยละ 82.11) รองลงมาเปนนักเรียน(รอยละ 17.88)  

เม่ือเปรียบเทียบขอมูลผูปวย เดือนธันวาคมป 2564 กับคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง พบวา เดือนธันวาคม      

มีรายงานการเกิดโรคต่ํากวาคามัธยฐาน โดยมีรายงานการเกิดโรค 1 ราย  อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากร

แสนคนสูงสุดคืออําเภอทุงหวา อัตราปวยเทากับ 53.44 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคืออําเภอควนโดน

(52.06), ทาแพ(50.58), ละงู(45.14)เมือง(38.8),มะนัง (16.31) และ ควนกาหลง(0)  

5. โรคสุกใส (Chickenpox ) 

 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดรับรายงานผูปวย

โรคสุกใส 105 ราย อัตราปวย 32.45 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต พบผูปวยเพศชาย 

มากกวาเพศหญิง อัตราสวนเพศชายตอหญิงเทากับ 1.14:1 กลุมอายุท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด 

ไดแก กลุมอายุ 25 - 34 ป(7.1) รองลงมาคือ กลุมอายุ 15-24 ป (6.2) และ อายุ 10-14 ป (5.9) อาชีพท่ีมี

จํานวนผูปวยสูงสุดเปนอาชีพนักเรียน(รอยละ 38.09) รองลงมาเปนในปกครอง(รอยละ 23.80) และรับจาง   

( 20.95) เม่ือเปรียบเทียบขอมูลผูปวย เดือนธันวาคม ป 2564 กับคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง พบวา        

เดือนธันวาคมมีรายงานการเกิดโรคตํ่ากวามัธยฐาน โดยมีรายงานการเกิดโรค 4 ราย อําเภอท่ีมีอัตราปวย  

ตอประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอทุงหวา อัตราปวยเทากับ 61.66 ประชากรแสนคน รองลงมาคืออําเภอ

มะนัง(48.92), ควนโดน(48.34), ทาแพ(40.46), ละงู(36.93), เมือง(19.83) และควนกาหลง(14.19) 
 

6. โรคอาหารเปนพิษ (Food Poisoning) 

 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม  - 31 ธันวาคม 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดรับรายงาน

ผูปวยโรคอาหารเปนพิษ 95 ราย อัตราปวย 29.36 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต             

พบผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย อัตราสวนเพศหญิงตอชายเทากับ 1.21 :1 กลุมอายุท่ีมีอัตราปวย            

ตอประชากรแสนคนสูงสุด ไดแก กลุมอายุ 0-4 ป (4.9) และกลุมอายุ 15 – 24 (4.9) รองลงมา 35-44 ป 

(4.0) อาชีพท่ีมีจํานวนผูปวยสูงสุด คือรับจาง (รอยละ 28.42) รองลงมานักเรียน(รอยละ 22.10) และใน

ปกครอง(รอยละ 22.10) เม่ือเปรียบเทียบขอมูลผูปวย เดือนธันวาคม ป 2564 กับคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง 

พบวา เดือนธันวาคมมีรายงานการเกิดโรคสูงกวาคามัธยฐาน โดยมีรายงานการเกิดโรค 15 ราย อําเภอท่ีมี

อัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอเมือง อัตราปวยเทากับ43.11 ตอประชากรแสนคน รองลงมา

คืออําเภอทาแพ(40.46),ควนโดน(33.47),ควนกาหลง (28.38), มะนัง (16.31), ทุงหวา(12.33) และละงู

(10.94) 
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7. โรคติดตอทางเพศสัมพันธ(S.T.D.)  

 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดรับรายงาน

ผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รวม 52 ราย อัตรา 16.07 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวย

เสียชีวิต พบผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย อัตราสวนเพศหญิงตอชายเทากับ  2.06:1 กลุมอายุท่ีมีอัตรา

ปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด ไดแก กลุมอายุ 15-44 ป (5.3) รองลงมาอายุ 25-34 ป (3.4)  และอายุ 

34-44 (3.1) อาชีพท่ีมีจํานวนผูปวยสูงสุดอาชีพรับจาง(รอยละ 51.92) รองลงมาอาชีพนักเรียน (รอยละ 

19.23) และอาชีพเกษตรกรรม  (15.38) เม่ือเปรียบเทียบขอมูลผูปวยเดือนธันวาคม ป 2564 กับ     

คามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง พบวาเดือนธันวาคม มีรายงานการเกิดโรคสูงกวาคามัธยฐาน โดยมีรายงาน    

การเกิดโรค 8  ราย  อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอเมืองอัตราปวยเทากับ 23.8       

ตอประชากรแสนคน รองลงมาคืออําเภอละงู(21.89), ควนกาหลง(8.51) ควนโดน(7.44),ทาแพ(6.44), 

มะนัง(5.44), และทุงหวา(4.11) 

 

8. ไขเลือดออก (Dengue hemorrhagic Fever)  

 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดรับรายงาน

ผูปวยโรคไขเลือดออก 36 ราย อัตราปวย 11.13 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต พบ

ผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย อัตราสวนเพศหญิงตอชายเทากับ  1.12:1 กลุมอายุท่ีมีอัตราปวย         ตอ

ประชากรแสนคนสูงสุด  ไดแก กลุมอายุ 5-9 ป(2.8) และ กลุมอายุ  15-24 ป (2.8) 10-14 ป (1.9) อาชีพ

ที่มีจํานวนผูปวยสูงสุดคือนักเรียน   (61.11) รองลงมาเปนอาชีพรับจาง (19.44) และ ในปกครอง

(11.11) เม่ือเปรียบเทียบขอมูลผูปวย เดือนธันวาคม ป 2564 กับคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง พบวา เดือน

ธันวาคม มีรายงานการเกิดโรคต่ํากวาคามัธยฐาน โดยมีรายงานการเกิดโรค 2 ราย  อําเภอท่ีมีอัตราปวย 

ตอประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอเมือง อัตราปวยเทากับ 20.69 ตอประชากรแสนคน รองลงมาอําเภอ

ละงู(13.68) อําเภอควนโดน(3.72) ควนกาหลง(2.84) อําเภออ่ืนไมมีผูปวย   
 

9. โรควัณโรค (Tuberculosis) 

 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดรับรายงาน

ผูปวยวัณโรค 36 ราย อัตราปวย 11.13 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต พบผูปวยเพศชาย

มากกวาเพศหญิงอัตราสวนเพศชายตอหญิงเทากับ  5.00:1 กลุมอายุท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคน

สูงสุด ไดแก กลุมอายุ 65 ปข้ึนไป(3.1) รองลงมาคือกลุมอายุ 45-54ป(2.8) และกลุมอายุ 55-64 (2.5) 

อาชีพท่ีมีจํานวนผูปวยสูงสุดคือเกษตรกรรม(รอยละ 58.33) รองลงมาในปกครอง(รอยละ 16.66) และ

นักเรียน (รอยละ 11.11) เม่ือเปรียบเทียบขอมูลผูปวย เดือนธันวาคม ป 2564 กับคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง 

พบวา เดือนธันวาคม มีรายงานการเกิดโรคสูงกวาคามัธยฐาน โดยมีรายงานการเกิดโรค 2 ราย อําเภอท่ีมี

อัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอทุงหวา อัตราปวยเทากับ 73.99 ตอประชากรแสนคน 

รองลงมาอําเภอ   มะนัง(27.18),อําเภอทาแพ(23.6),ควนกาหลง(8.51)อําเภอควนโดน(3,72),ละงู

(2.74)และเมืองไมมีผูปวย 
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10. โรคไขฉี่หนู (Leptospirosis)  

 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดรับรายงาน

ผูปวยโรคไขหวัดใหญ 23 ราย อัตราปวย 7.11 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต พบผูปวย

เพศชายมากกวาเพศหญิง อัตราสวนเพศชายตอหญิงเทากับ  3.60:1 กลุมอายุท่ีมีอัตราปวยตอประชากร

แสนคนสูงสุด ไดแก กลุมอายุ 45-54 ป(1.5) และ35-44 ป,25-34 ป,10-14 ป,15-24 ป(1.2) อาชีพท่ีมี

จํานวนผูปวยสูงสุดคืออาชีพนักเรียน(รอยละ 39.13) และรับจาง(รอยละ 30.43) รองลงมาคือเกษตร   

(รอยละ 17.39) เม่ือเปรียบเทียบขอมูลผูปวย เดือนธันวาคมป 2564 กับคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง พบวา 

เดือนธันวาคม มีรายงานการเกิดโรคสูงกวาคามัธยฐาน โดยมีรายงานการเกิดโรค 5 ราย  อําเภอท่ีมีอัตรา

ปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอมะนัง อัตราปวย  81.54 ตอประชากรแสนคน รองลงมาอําเภอ 

ละงู,(9.58) อําเภอทาแพ(3.37), อําเภออ่ืนไมมีผูปวย 
 

  สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) . 
 

 จังหวัดสตูล มีการแพรระบาดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

จํานวน 4 ระลอก จากขอมูลการแพรระบาดในประเทศไทย 5 ระลอก ดังนี้  

 ระลอกท่ี 1 ไมมีผูปวย  

 ระลอกท่ี 2  มีรายงานผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล  

  จํานวน 18 ราย ผูปวยรักษาหาย จํานวน 18 ราย เพศชาย ซ่ึงเปนผูเดินทางกลับ 

  จากประเทศอินโดนีเซีย (กลุมดะวะห) และ ผูปวยท้ัง 18 ราย    ผูปวยเขาระบบ 

  กักกัน State Quarantine จังหวัดสตูล ไมมีผูเสียชีวิต  

 ระลอกท่ี 3  ชวงระหวางวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 มีรายงานปวยโรคติดเชื้อ 

  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล  จํานวน  4  ราย  ซ่ึงเปน 

  ผูเดินทางกลับจาก  ประเทศมาเลเซีย  และกลับมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง   (สมุทรสาคร)  

  จํานวน 2 ราย  ในพ้ืนท่ีอําเภอทุงหวา   เขาระบบกักกัน  State Quarantine  

  จังหวัดสตูล ไมมีผูปวยเสียชีวิต  

 ระลอกท่ี 4  ชวงระหวางเมษายน 2564 ( ขอมูล ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน – 31 มกราคม 2564)  

  มีรายงานผูปวยจํานวน   8,956  ราย   เสียชีวิต  118  ราย  

 ระลอกท่ี 5  (ปจจุบัน) มกราคม 2565 มี( ขอมูล ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 18 มกราคม 2565)  

  รายงานผูปวยจํานวน 307 ราย  เสียชีวิต 1 ราย 
 

 จากรายงานสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)           

ในจังหวัดสตูลพบวา มีผูติดเชื้อท้ังหมด จํานวน 9,287 ราย รักษาพยาบาลหาย 9,157 ราย ผูปวยเสียชีวิต 

130 ราย โดยระลอกท่ี 2 จํานวน 18 ราย ระลอกท่ี 3 จํานวน 6 ราย โดยในระลอก 1-3 ไมมีผูปวยเสียชีวิต 

ระลอกท่ี 4 จํานวน  8,956 ราย โดยมีอัตราปวยตายสูงสุดรอยละ 3.90 และอัตราตายเทากับ 36.41      

ตอแสนประชากร และระลอกท่ี 5 ในสถานการณปจจุบัน มีผูปวยจํานวน 307 ราย รักษาหาย 295 ราย 
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เสียชีวิต 12 ราย คิดเปนอัตราปวยตายรอยละ 3.90 และอัตราตาย 3.69 ตอแสนประชากร ดังตาราง

ตอไปนี้ 

ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนผูปวย/อัตราปวยตาย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จําแนกตาม

ระลอกการระบาด 

ระลอกการ

ระบาด 

จํานวนผูปวย/ผูปวยเสียชีวิตโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ติดเช้ือ 

(ราย) 

รักษาหาย

(ราย) 

ผูเสียชีวิต 

(ราย) 

อัตราปวยตาย 

(รอยละ) 

อัตราตาย 

(ตอ:แสน ปชก.) 

ระลอกท่ี 1 0 0 0 0 0 

ระลอกท่ี 2 18 18 0 0 0 

ระลอกท่ี 3 6 6 0 0 0 

ระลอกท่ี 4 8956 8,838 118 1.317 36.41 

ระลอกท่ี 5 307 295 12 3.90 3.69 

รวม 9287 9,157 130 1.40  
 

ตารางท่ี 15 จํานวนผูปวย/ผูปวยเสียชีวิตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แยกรายอําเภอ 

อําเภอ 

จํานวนผูปวย/ผูปวยเสียชีวิตโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระลอกท่ี 1 ระลอกท่ี 2 ระลอกท่ี 3 ระลอกท่ี 4 ระลอกท่ี 5 รวม 

ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย 

เมือง 0 0 0 0 0 0 3,296 66 80 4 3,376 70 

ควนโดน 0 0 0 0 0 0 1,210 11 25 5 1,245 16 

ควนกาหลง 0 0 0 0 0 0 479 8 7 1 486 9 

ทาแพ 0 0 0 0 0 0 699 9 40 1 739 10 

ละงู 0 0 0 0 0 0 1,977 14 99 1 2,076 15 

ทุงหวา 0 0 2 0 0 0 331 3 5 0 338 3 

มะนัง 0 0 0 0 0 0 459 5 28 0 487 5 

เรือนจํา 

ท่ีตองขัง+พนโทษ 
0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 

รวม 0 0 2 0 0 0 8457 116 284 12 8753 128 

ตางจังหวัด 0 0 0 0 0 0 191 0 0 0 191 0 

ตางประเทศ 18 0 4 0 0 0 69 0 11 0 102 0 

เรือนจํา/ท่ีตองขัง 0 0 0 0 0 0 239 2 2 0 241 2 

รวมท้ังส้ิน 18 0 6 0 0 0 8956 118 307 12 9287 130 
 

 การแพรระบาดระลอกใหมของโรค COVID-19 ในจังหวัดสตูล พบผูปวยสูงสุดในอําเภอเมือง 

จํานวน 3,296 ราย อําเภอละงู จํานวน 1,977 ราย  และอําเภอควนโดน จํานวน 1,210 ราย ตามลําดับ 
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และอําเภอท่ีมีจํานวนผูปวยตายสูงสุด คือ อําเภอเมือง จํานวน 66 ราย รองลงมา อําเภอละงู 14 ราย   

โดยมีลักษณะการแพรระบาดเปนกลุมกอนในหลายพ้ืนท่ี ทําใหเกิดการแพรกระจายเชื้อไปในทุกอําเภอ 

ในชวงเวลาเดียวกันสถานการณการแพรระบาดของประเทศเพ่ือนบานเริ่มมีการแพรระบาดเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึง

เกิดจากกลุมประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูลและแรงงานตางดาวลักลอบขามเขตพ้ืนท่ีชายแดนระหวาง

ประเทศเพ่ือนบาน(มาเลเซีย) ผานทางชองทางตามธรรมชาติ โดยไมผานการตรวจคัดกรองตามระบบ 

แมวามีมาตรการเขมงวดในการเฝาระวังการหลบหนีเขาเมืองอยางผิด สงผลใหเกิดความเสี่ยงตอการแพร

ระบาดในพ้ืนท่ี ซ่ึงถือเปนอีกหนึ่งความเสี่ยงสําคัญของจังหวัดสตูล   
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.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 

 

 
 

  วิสัยทัศน .   

 

 
 

 

  พันธกิจ (Mission) . 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบผสมผสาน ท้ังดานการสรางเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค การ

รักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

1. พัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

4. สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการสรางเสริมสุขภาวะของประชาชน 
 

  เปาประสงค (Goal) . 

1. ระบบบริการสุขภาพแบบผสมผสานมีคุณภาพตามมาตรฐาน ท้ังดานการสรางเสริมสุขภาพ  

    การควบคุมปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ 

2. ระบบการคุมครองผูบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย 

3. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

4. ภาคีเครือขายทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาวะของประชาชน 
 

  คานิยม (Values)  . 

“เปนแบบอยางทางสุขภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

และเปนองคกรแหงการเรียนรู สูองคกรคุณภาพ” 
   

  ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)  . 

1. พัฒนาระบบสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน และควบคุมโรค 

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีมาตรฐานตามเกณฑ  

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ    

4. สงเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขายในการสรางสุขภาวะตามบริบทของพ้ืนท่ี 
 

  กลยุทธ (Strategy) . 

ในการกําหนดกลยุทธไดนําศักยภาพ และการวิเคราะหสภาพแวดลอมมากําหนดทิศทางการ

พัฒนา และกลยุทธ ตามหลัก PMQA โดยมีกลยุทธ ดังนี้ 

 1. พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพเชิงรุก 

 2. พัฒนาระบบปองกันโรคและภัยสุขภาพ 

 3. พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุและผูปวยติดบานติดเตียง 

ยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตลู 

“ระบบสุขภาพเปนเลิศ โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย สูเปาหมายสุขภาวะคนสตูล” 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 4. สรางเสริมความรู ความเขาใจและแกไขพฤติกรรมสุขภาพ 

 5. พัฒนาหนวยงานทุกระดับใหไดมาตรฐานตามเกณฑ 

 6. พัฒนาระบบเครือขายสุขภาพใหมีความเชื่อมโยงกัน 

 7. สงเสริมและพัฒนาการแพทยแผนไทย 

 8. สงเสริมและพัฒนางานวิชาการ 

 9. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 10.พัฒนาระบบ ICT 

 11.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

 12.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 13.พัฒนาระบบ คบส. และ อวล. 

 14.สงเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขายสุขภาพ 
 

  ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร . 

 1. อัตราปวยดวยโรคท่ีเปนปญหาสุขภาพท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีลดลง 

 2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 3. รอยละของสถานบริการผานเกณฑ 

 4. รอยละของหนวยงานท่ีผานการประเมินเกณฑ ITA 

 5. รอยละของหนวยบริการท่ีมีภาวะวิกฤติทางการเงิน 

 6. รอยละของหนวยงานท่ีนําดัชนีความสุขของบุคลากรไปใช 

 7. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน คบส. 

 8. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน อวล. 

 9. รอยละของอําเภอผานเกณฑประเมิน พชอ. 
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 แผนภูมิท่ี  5     แสดงแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพจังหวัดสตูล ป 2565 
 

แสดงแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพจังหวัดสตูล ป 2565 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 แผนภูมิท่ี   6    แสดงกรอบการขับเคลื่อนยุทธแผนยุทธศาสตรจังหวัดสตูล ป 2565 
กรอบการขับเคล่ือนยุทธแผนยุทธศาสตรจังหวัดสตูล ป 2565 

ธศาสตรจังหวัดสต 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

           แผนภูมิที่ 7 การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏบัิติ ป 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ป 2565  

แผนยุทธศาสตรดานสุขภาพจังหวัดสตูล 

แผนปฏิบัติราชการประจําป 2565 

(แผนงาน  /โครงการ ระดับจังหวัด(  

 

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

ตัวช้ีวัดระดับ คปสอ. ป 2565 

ตัวช้ีวัดกระบวนการ(18 ตัวช้ีวัด) 

แผนงาน  / โครงการ ระดับ คปสอ. 

 

                  งบประมาณ 
- งบ สบ.สต. (190,000 บาท) 

งบผลผลิตอ่ืนๆ (2.42 ลาน) 
- งบกลางโควิด (33.3 ลาน) 
- งบอ่ืนๆ (15.7 ลาน) 

 

             

              ระบบประเมินผล 

- รายงานรอบ 6 , 9  ,12  เดือน 

- ฐานขอมูล HDC 

- นิเทศงานปกติ 

- ประชุมประจําเดือน/เฉพาะเรื่อง 

 

PA กระทรวง/ผตร ป 2565 

1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขมแข็ง     
2. เศรษฐกิจสุขภาพ )เวน ผตร(  
3. สมุนไพร กัญชา กัญชง 
4. สุขภาพดีวิถีใหม 
5 .Covid-19  
6. ระบบบริการกาวหนา 
7  .ดูแลสุขภาพแบบองครวม  
8. บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล 
9. องคกรแหงความสุข 

            ปญหาสุขภาพของพ้ืนท่ี 
1. สุขภาพมารดา/ทารก 2. สูงดีสมสวน 
3. ความดันโลหิตสูง       4. เบาหวาน 
5. หัวใจขาดเลือด /หลอดเลือดสมอง 
6. ฟนผุ 
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 เกณฑตัวชี้วัดระดับ คปสอ.(MOU) . เปนการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือข้ึนระหวาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โดย นายแพทยสาธารณสุข

จังหวัดสตูล กับ ผูอํานวยการโรงพยาบาล,สาธารณสุขอําเภอ ทุกแหง ในรูปคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.)  และเรียกเกณฑตัวชี้วัดนี้

วาเกณฑการประเมินตัวชี้วัดระดับ คปสอ.(MOU)  ปงบประมาณ 2565 จังหวัดสตูล มีเกณฑตัวชี้วัดท้ังหมด 18 ตัว และมีตัวชี้วัดของผูบริหารจํานวน 5 ตัวชี้วัด 

ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ี 4 , 7, 15, 17 และ 18  มีคะแนนถวงน้ําหนัก 12 คะแนน และมีเกณฑระดับคะแนน 1-5 ระดับคะแนนท่ีไดไมเกิน 90 คะแนน ซ่ึงน้ําหนัก

ของตัวชี้วัดแตละตัวข้ึนอยูกับความสําคัญและปญหาสุขภาพ การประเมินผลการดําเนินงานรายไตรมาส  

ตารางท่ี   16   เกณฑการประเมินตัวชี้วัดระดับ คปสอ. จังหวัดสตูลป 2565 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

ตัวช้ีวัด 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลงาน ระดับ ถวงนน. 

1 -รอยละของนักเรียนอายุ 6 - 12 ป ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 1 70 75 80 85 90       

2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานวิจัย (R2R) 0.5 1 2 3 4 5   
    

3 รอยละเด็กอายุ 0 - 5 ป มีภาวะผอมลดลง 0.5 1 1.5 2 2.5 3   
    

4 รอยละเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดี สมสวน 0.5 1 1.5 2 2.5 3   
    

5 รอยละของหญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ 1 75 80 85 90 95   
    

6 รอยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค  0.5 30 35 40 45 50   
    

7 อัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัด

ความดันโลหิตท่ีบาน 

0.5 ≥40 ≥50 ≥60 ≥70 ≥80   

    

8 รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยเบาหวาน  0.5 ≥40 ≥50 ≥60 ≥70 ≥80   
    

9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการสงเสริมผลิตภัณฑสุขภาพ

ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากในภาวะวิกฤตโควิด-19 

0.5 1 2 3 4 5  

  

ตัวช้ีวัดระดับ คปสอ.(MOU 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางท่ี  16    (ตอ) เกณฑการประเมินตัวชี้วัดระดับ คปสอ. จังหวัดสตูลป 2565 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

ตัวช้ีวัด 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลงาน ระดับ ถวงนน. 

  10 ระดับความสําเร็จของ คปสอ. ท่ีสามารถพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมได

ตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital 

0.5 1 2 3 4 5   

    

11 รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและ

ฟนฟูสภาพ ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

0.5 16.5  17.5  18.5  19.5  20.5   

    

12 -รอยละความครอบคลุมของหนวยงานท่ีสงรายงานผูปวยโรคติดตอท่ี

ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 

0.5 40 50 60 70 80   

    

13 Trentment coverage  อัตราความครอบคลุมของการข้ึนทะเบียนรักษา

ผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า(ทุกชนิด : All Form) ในป 2565 

0.5 20 25 30 35 40  

  

14 -รอยละของสถานบริการท่ีมีการผลิตสื่อและเผยแพรประชาสัมพันธงาน

ดานสาธารณสุข อยางนอย 12 ครั้งตอป 

0.5 60 65 70 75 80  

  

15 -ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบงานขอมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 1 2 3 4 5   

    

16 -ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน คปสอ. 1 1 2 3 4 5   
    

17 รอยละการเบิกจายเงินงบประมาณ 1 96 97 98 99 100       

18 รอยละของ (รพ.สต.) รพช. และ  สสอ.  ท่ี คกก.ตรวจสอบภายในระดบั

อําเภอและ คกก.ภาคีเครือขายระดับจังหวัดไดทําการตรวจสอบภายใน 

1 60 70 80 90 100   

    

  12 คะแนนเต็ม 90 5 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 

แมและเด็ก  .  
 

ตัวช้ีวัด  : อัตราสวนการตายมารดาไทย ไมเกิน 17 ตอ แสนการเกิดมีชีพ 

สถานการณ 

 อัตราสวนการตายมารดา เปนปญหาระดับพ้ืนท่ีของจังหวัดสตูลตอเนื่องมาหลายป ท้ังนี้ขอมูล 3 

ปยอนหลัง จากปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จังหวัดสตูลมีอัตราสวนการตายของมารดาลดลงเล็กนอย     

คิดเปน 81.19, 118.11 และ 62.8 ตอแสนการเกิดมีชีพ ตามลําดับ โดยปงบประมาณ 2562 และ 2563 มี

จํานวนมารดาตาย 3 ราย เทากัน แตเนื่องจากจํานวนการคลอดท่ีลดลง ทําใหอัตรามารดาตายของ

ปงบประมาณ 2563 สูงกวาปงบประมาณ 2562 สวนปงบประมาณ 2564 มีมารดาตาย 2 ราย จากจํานวน

มารดาตาย 8 ราย ในป 2562-2564 จําแนกสาเหตุการตายได ดังนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีมารดา

ตาย จํานวน 3 ราย รายท่ี 1 จาก chorioamnionitis (สงตอจากรพ.ละงู ไปรพ.สตูล เสียชีวิตหลังคลอด 

(C/S) ประมาณ 6 ชั่วโมง) รายท่ี 2 จาก Myocardial infarction (หญิงตั้งครรภไมเคยมีประวัติโรคหัวใจมา

กอน ฝากครรภคลินิกเอกชน) 45 นาที กอนมารพ. มีอาการปวดจุกแนนยอดอก ราวไปแขนซายและกราม

ดานซาย อาเจียนเปนเศษอาหาร หลังมาถึงรพ.ควนโดน มีการชักเกร็ง น้ําลายฟูมปาก (เสียชีวิตท่ีรพ.ควน

โดน) รายท่ี 3 Uterine Rupture มารดาอายุครบกําหนดคลอด induction ดวย cytotec ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 มีมารดาตาย จํานวน 3 ราย รายท่ี 1 จากมะเร็งเม็ดเลือดขาว (รพ.ควนกาหลง) มารดามีประวัติ

ติดยาเสพติด  รายท่ี 2 จาก HIV infection (รพ.ละงู) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีมารดาตาย จํานวน             

2 ราย รายท่ี 1 จาก Fatty liver มารดามีประวัติติดยาเสพติด (รพ.สตูล) รายท่ี 2 จาก Amniotic 

Embolism (รพ.สตูล) จากสาเหตุการตายดังกลาวขางตน พบวา สาเหตุการตายสวนใหญมาจากสาเหตุ

ทางออม รายท่ี3 จากภาวะหัวใจลมเหลว (Congestive Heart Failure) รวมกับ Sepsis  (รพ.ควนโดน) 

ตารางท่ี 17 สาเหตุการตายของมารดาจังหวัดสตูล ป 2562-2564 

ขอบงช้ี สาเหตุการ จํานวน 

Indirect Cause 

5 ราย 

Myocardial infarction 1 

HIV  with sepsis 1 

มะเร็งเม็ดเลือดขาว  1 

 Fatty liver (มีประวัติใชยาเสพติด) 1 

Congestive Heart failure with sepsis 1 

Direct  cause 

3 ราย 

Chorioamnionitis 1 

Uterine Rupture 1 

Amniotic Embolism 1 

รวม 8 

 

 

แผนการแกปญหาสาธารณสุข 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 ปงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1) สตูลมีมารดาตาย 1 ราย จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก

การวิเคราะหสาเหตุการดวย Three delay model พบวา 1) มีความลาชาในการตัดสินใจรับบริการ มารดา

มีการตั้งครรภไมพึงประสงค ไมฝากครรภ 2) ความลาชาในการไดรับบริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ พบวา

มารดารายนี้ ท่ีตายสาเหตุจากปฏิเสธการรักษา ปฏิเสธการใสทอชวยหายใจ และความลาชาในการไดรับ

บริการท่ีถูกตอง 

 สถานการณหญิงตั้งครรภติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีระบาดไปท่ัวโลก หญิงตั้งครรภเปน

หนึ่งในกลุมเปราะบางท่ีมีความเส่ียงตอการติดเชื้อรุนแรงจนอาจทําใหเสียชีวิตได จังหวัดสตูลได

มีการบันทึกขอมูลในโปรแกรมรายงานหญิงตั้งครรภติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต เดือน

กรกฎาคม 2564 ปจจุบันจังหวัดสตูลมีหญิงตั้งครรภติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 91 คน 

(ณ 24 ธันวาคม 2564) ในปงบประมาณ 2464 มีหญิงตั้งครรภ 1 ราย ท่ีมีภาวะติดเชื้อรุนแรง 

อาศัยอยู ณ เกาะหลีเปะ (ยังไมไดรับวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ไดรับการสง

ตอจากรพ.สตูลไปรับการรักษา ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร และยุติการตั้งครรภ   โดยการ

ผาทองคลอด (เด็กเสียชีวิต) มารดาไดรับการรักษาจนอาการดีขึ้น สําหรับการไดรับวัคซีน

ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหญิงตั้งครรภท่ีอายุครรภมากกวา 12 สัปดาห  นั้น 

จังหวัดสตูลมีหญิงตั้งครรภไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโควิด 19 รอยละ 79.4 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ขอมูลการวิเคราะห 

 ตารางท่ี 18 แสดงตัวชี้วัดและผลการดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก ไตรมาสท่ี 1/2565(ตค.-ธค.64) 

ลําดับ ตัวช้ีวัด Base Line 2565 
ขอมูล 

ต.ค-ธ.ค.64 
อําเภอ 

2562 2563 2564 เมือง ควนโดน ควนกาหลง ทาแพ ละงู ทุงหวา มะนัง 

1 อัตราสวนการตายมารดา (ไมเกิน 17 ตอ

แสนการเกิดมีชีพ) 

81.35   118.11 62.48 จํานวนเกิดมีชีพ 852 852 

มารดาตาย 1 1 0 0 0 0 0 0 

อัตราสวน 117.37 117.37 0 0 0 0 0 0 

2 รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการฝาก

ครรภครั้งแรกเมื่ออายุ≤12 สัปดาห  

(รอยละ75) 

80.31 86.95 86.51 เปาหมาย 352 157 36 23 40 55 25 16 

ผลงาน 269 115 24 20 38 41 20 11 

รอยละ 76.42 73.25 66.67 86.96 95 74.55 80 68.75 

3 รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการดูแล 5 

ครั้ง ตามเกณฑคณุภาพ (รอยละ 75) 

68.62 81.36 79.62 เปาหมาย 351 157 35 23 40 55 25 16 

ผลงาน 216 89 16 19 33 36 17 6 

รอยละ 61.54 56.69 45.71 82.61 82.50 65.45 68.00 37.50 

4 รอยละของหญิงหลังคลอดไดรับการดูแล

ครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ (รอยละ75) 

64.25 85.42 86.84 เปาหมาย 562 255 58 44 57 82 42 24 

ผลงาน 325 122 31 35 46 53 30 11 

รอยละ 58.36 47.84 53.45 79.55 80.70 64.63 71.43 45.85 

5 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภท่ีมาฝาก

ครรภครั้งแรก (ไมเกินรอยละ18) 

16.50 13.26 14.44 เปาหมาย 477 166 41 70 63 57 47 33 

ผลงาน 67 25 0 7 3 10 10 12 

รอยละ 14.05 15.06 0 11 4.76 17.54 21.28 36.36 

6 รอยละทารกแรกเกิดนํ้าหนักต่ํากวา 

2500 กรัม (ไมเกินรอยละ 7) 

6.80 6.53 8.34 เปาหมาย 280 86 23 26 43 63 25 14 

ผลงาน 18 4 0 1 6 2 3 2 

รอยละ 6.43 4.65 0 3.85 13.95 3.71 12 14.29 

7 รอยละหญิงตั้งครรภไดรับเมด็เสรมิ

ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก (รอยละ 

100)  

67.65 67.84 65.81 เปาหมาย 1543 530 116 123 116 481 104 73 

ผลงาน 1071 329 115 122 107 242 84 72 

รอยละ 69.41 62.08 99.14 99.19 92.24 50.31 80.74 98.63 

38 



 

 

 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

การดําเนินงาน 
 

 ปงบประมาณ 2565 จังหวัดสตูลไดกําหนดแผนงาน/โครงการ มาตรการ ท่ีจะดําเนินการเพ่ือ   

ลดอัตราตายมารดา ดังนี้ 

 1.  ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแมและเด็กในระดับจังหวัด กําหนดจัดประชุม 3 ครั้ง 

 2. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก  

 3. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงานหองคลอด อบรมเชิงปฏิบัติการฟนฟูการแกไข

ภาวะวิกฤติในหองคลอด - ชวยเหลือภาวะวิกฤติทางสูติ    

 4. อบรมฟนฟูทักษะการดูแลทารกติดเชื้อในกระแสเลือด ทารกสูดสําลักข้ีเทา และการชวยฟน

คืนชีพทารก 

 5. นิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังดานอนามัยแมและเด็กหนางานในรพ.สต. 

    Small Success ผลการดําเนนิงาน 

1.จั งหวัด มีการวิ เคราะห

ปญหาปจจัยท่ีทําใหมารดา

เสียชีวิต 

-ประชุ มวิ เคราะห การตายของมารดา เบื้ อ งต น ในการประชุ ม

คณะกรรมการ MCH Board  โดยวิเคราะหสาเหตุมารดาเสียชีวิตจากโค

วิด 19 จากความลาชา 3 ประการท่ีทําให โดยใชทฤษฎี Three Delays 

Model ไดแก  1) ความลาชาในการตัดสินใจรับบริการ (Delay in 

decision to seek care) ของหญิงตั้งครรภหรือคนในครอบครัวท่ีจะ

แสวงหาการดูแล ความตระหนักในการรับบริการดูแลตนเองดานสุขภาพ 

2) ความลาชาในการเดินทาง/เขาถึงบริการ (Delay in reaching care)  

และ 3) ความลาชาในการไดรับบริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ(Delay in 

receiving care) พบวามารดารายนี้ ท่ีตายสาเหตุจากปฏิเสธการรักษา

และความลาชาในการไดรับบริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ 

2.นําผลวิเคราะหเขาประชุม 

จังหวัด และระดับเขต 

ประชุมวิเคราะหการตายของมารดาเบื้องตนในการประชุมคณะกรรมการ 

MCH Board และเขาประชุมระดับเขตสุขภาพท่ี 12 

3.มีการกําหนดมาตรการ

และแผนปฏิบัติติ งานเพ่ือ

ปองกันการตายมารดา 

-เนนใหมีการคนหาหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงอยางรวดเร็ว การวาง แนว

ทางการดูแลหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงสูงใหไดรับการดูแลตามมาตรฐาน 

-สงตอขอมูลการดูแลหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยงรวมกันระหวางสถานบริการ

ท่ีตองสงตัว มีการตั้ง line group  ของ MCH ระดับอําเภอเพ่ือสงตอ

ขอมูลซ่ึงกันและกัน กําหนดแนวทางสงหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงไปพบ

สูติแพทยประจําโซน  

- ประเมินภาวะเสี่ยงและไดรับการดูแลตามระบบท่ีวางไวมีการจัด 

Conference case Near miss และ  Dead case เ พ่ื อ ก า รติ ด ต าม

ความกาวหนาของการดูแลในท่ีประชุม MCH Board  ของแตละอําเภอ 

มีการบันทึก หญิงตั้งครรภเสี่ยง ในโปรแกรม SAVE MOM 
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.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

    Small Success ผลการดําเนินงาน 

 - มีการสงตอหญิงหลังคลอดกลับพ้ืนท่ีพรอมขอมูลตามแบบบันทึก 

One page และการสงทาง line group เพ่ือการเยี่ยมติดตามดูแล

หลังคลอดตามเกณฑ 

3. ประชุม MCH board 

เพ่ือออกมาตรการปองกัน

การตายมารดาถายทอดและ

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนางานอนามัยแม

และเด็กในระดับจังหวัดและอําเภอ ไดจัดกําหนดไว 3 ครั้ง ได

ดําเนินการไปแลว 1 ครั้งเม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2565 ผานระบบ 

ZOOM  โดยมีมาตรการดังนี้  

 -เรงรัดการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหญิง

ตั้งครรภโดยใชโปรโมชั่น “ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม อัลตราซาวดเพศลูก

ฟร”ี 

 -มาตรการ Start Stop Severity หญิงตั้งครรภท่ีไมฉีดวัคซีนใหตรวจ 

ATK ทุกเดือน ในกลุมเสี่ยงหรือท่ีมีอาการไดรับการตรวจ ATK เพ่ือ

วินิจฉัยและรักษาไดเร็วโดยจัดทําแนวทางการตรวจวินิจฉัย การรักษา 

การสงตอใหเปนแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคลองกันกําหนดสีเพ่ือแบง

ระดับความรุนแรง จัดทีมสหสาขาใหคําปรึกษาการวินิจและรักษา

หญิงตั้งครรภท่ีเปน covid 19 ชวยเครือขายในพ้ืนท่ี โดย สสจ.

ติดตามการบันทึกขอมูลในโปรแกรม แบบรายงานหญิงตั้งครรภท่ีติด

เชื้อโควิด 19   

4.มีการพัฒนาศักยภาพ จัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการใหบริการงาน

อนามัยแมและเด็ก 

กําลังดําเนินการสํารวจความตองการการฝกอบรม จะดําเนินการ

ประชุมใน เดือนมีนาคม 2565 

 

 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายไมประสบผลสําเร็จ 

 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ปญหา อุปสรรค  
 

 1 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหบุคลากรมีภาระเพ่ิมข้ึน 

ตองไปปฏิบัติงานท่ี โรงพยาบาลสนาม Community Isolation Home Isolation และสถานท่ีกักตัว

ประจําตําบล ท่ีตองปฏิบัติงานเกือบทุกวัน และสงผลตอการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีไดจัดทํา

แผนงาน/โครงการไว ตองมาปรับทําแบบ New Normal ทําไดไมครบทุกกิจกรรมท่ีวางแผนไว 

 2 การระบาดของโรคโควิด 19 ทําใหการดูแลหญิงตั้งครรภ การใหความรูในโรงเรียนพอแม   

ปรับเปนรูปแบบ New normal และทําไดไมครอบคลุม เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากร 
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 3 การบันทึกขอมูลการใหบริการในแฟมงานท่ีเก่ียวของมีความลาชา ไมเปนปจจุบัน สงผล      

ตอตัวชี้วัดท่ีไมสะทอนผลของการบริการจริง จากการขาดการวางแผนท่ีดีในการบันทึกขอมูลการใหบริการ 

 4 หญิงต้ังครรภปฏิเสธการรับวัคซีนปองกันโควิด 19 สาเหตุจากกลัวผลจากการฉีดวัคซีนจะมีผล

ตอเด็กในครรภ 
 

ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี 
 

ผลงานเดน 

 - ไมมี 

 

 กลุมปฐมวัย  . 
 

ตัวชี้วัด : เด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย ≥ รอยละ 85 

 : เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ  ≥ รอยละ 90 

 : เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยลาชา  ≥ รอยละ 20 

 : เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยลาชาไดรับการติดตาม≥รอยละ 90 

 : สวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป ชาย/หญิง   113/112 เซนติเมตร 

 : รอยละ 64 ของเด็กอายุ 0-5 ป ท้ังหมด สูงดี สมสวน 

 : เด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะเตี้ยไมเกินรอยละ 10 

 : เด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะผอมไมเกินรอยละ 5 

 : เด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะอวนไมเกินรอยละ 9 

 : รอยละ75 ของเด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I หรือเครื่องมือ 

  มาตรฐานอ่ืน 

สถานการณ 

 สถานการณการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดสตูล ต้ังแตป 2560 - 2564 ในสวน

เด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดี สมสวน พบวา มีแนวโนมสูงข้ึน คือ รอยละ 44.76, 44.21, 47.04, 52.17 และ 

55.14 ตามลําดับ สวนภาวะเตี้ย ผอม และอวน มีแนวโนมลดลง ในปงบประมาณ 2561 จังหวัดไดเริ่ม

ดําเนินการ ตามแนวทางมหัศจรรย 1,000 แรกของชีวิต เพ่ือเพ่ิมการดูแลดานโภชนาการในเด็กปฐมวัย 

และไดขยายพ้ืนท่ีในการดําเนินงานจนถึงปจจุบัน ในป 2564 จํานวน 10 ตําบล โดยไดขยายชวงอายุ 1,000 

วันแรกของชีวิตสู 2,500 วัน  มีการออกเยี่ยม สนับสนุน การดําเนินงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมกับ

กลุมงานควบคุมโรค ติดตอ กลุมงานสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย กลุมงานทันตสาธารณสุข โดยเนน 4 D 

ไดแก  D ท่ี 1 คือ Diet หรือ ดานโภชนาการและการเจริญเติบโต เนนการจัดทําเมนูอาหารท่ีมีความ

ปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนาการ D ท่ี 2 คือ Development & play หรือดานพัฒนาการและการเลน 

เนนใหครูผูดูแลเด็กสามารถเฝาระวังและติดตามพัฒนาการเด็กดวยเครื่องมือ DSPM ได พรอมท้ังสงเสริม

พัฒนาการเด็กผานการเปน อิสระ (3F : Family free Fun) D ท่ี 3 คือ Dental หรือดานสุขภาพฟน     
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เนนใหเด็กปฐมวัยทุกคนตองแปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกวันดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรด และมีกิจกรรม

ตรวจฟน และท่ีสําคัญ ท่ีสุดในยุคโควิด-19 คือ D ท่ี 4 คือ Diseases หรือดานการปองกันโรค มุงเนน         

ใหมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานผานการประชุมคณะอนุกรรมการเด็กจังหวัด ในสวนดานพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยซ่ึงไดดําเนินการโดยใชเครื่องมือ DSPM และ DAIM มาตั้งแตปงบประมาณ 2558 มีการอบรม

บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยทุกระดับ มีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน อยางตอเนื่องโดยเฉพาะ

ชวงท่ีมีการรณรงคคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ระดับอําเภอ ตําบล และหมูบาน มีการประชุมคณะกรรมการใหความรูและฝกทักษะแกพอ/ แม/ผูปกครอง 

ในการจัดกิจกรรม กิน กอด เลนกับลูก เลานิทาน ดูแลชองปาก และการนอนอยางเพียงพอ นําเสนอ

แนวคิดและรูปแบบการดําเนินการในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด   มีการพัฒนาระบบสง

ตอเด็กท่ีมีพัฒนาการลาชาไปยังหนวยบริการท่ีมีศักยภาพสูงกวาเพ่ือใหไดรับการดูแล กระตุน แกไข

พัฒนาการ  ไดครอบคลุมเพ่ิมข้ึน สงผลใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยมากกวาเกณฑเปาหมายทุกป 

(เกณฑรอยละ 85) 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 จังหวัดสตูล เด็กอายุ 0 - 5 ป จํานวน  

2,683 คน มีพัฒนาการสมวัย จํานวน 2,196 คน คิดเปนรอยละ 81.85 อําเภอท่ีพบพัฒนาการสมวัยมาก

ท่ีสุด คืออําเภอมะนัง คิดเปนรอยละ 94.67 รองลงมา คือ อําเภอควนโดน, ทาแพ, ควนกาหลง, เมืองสตูล 

และทุงหวา คิดเปนรอยละ 93.55, 93.31, 89.01, 84.35 และ 82.24 ตามลําดับ อําเภอท่ีเด็กอายุ 0- 5 ป 

มีพัฒนาการสมวัยนอยท่ีสุด คือ อําเภอละงู คิดเปนรอยละ 61.50  ไดรับการคัดกรองท้ังหมด คัดกรอง 

2,282 คน คิดเปนรอยละ 85.05 อําเภอท่ีคัดกรองพัฒนาการมากท่ีสุด คืออําเภอทาแพ คิดเปนรอยละ 

97.40 รองลงมา คือ อําเภอมะนัง, ควนโดน, ควนกาหลง, ทุงหวา และ เมืองสตูล คิดเปนรอยละ 97.04, 

96.77, 93.97, 90.19 และ 86.25 ตามลําดับ อําเภอท่ีเด็กอายุ 0 - 5 ป ไดรับการคัดกรองนอยท่ีสุด            

คือ อําเภอละงู คิดเปนรอยละ 63.95 เด็กท่ีไดรับการคัดกรองพบพัฒนาการสงสัยลาชาท้ังหมดจํานวน 407 

คน คิดเปนรอยละ 17.84 เด็กพัฒนาการสงสัยลาชาท่ีตองไดรับการติดตามกระตุนพัฒนาการภายใน 30 วัน 

จํานวน 404  คน ติดตามได จํานวน 322 คน คิดเปนรอยละ 79.70 อําเภอท่ีติดตามไดมากท่ีสุด คือ อําเภอ

มะนัง รอยละ 93.33สวนอําเภอท่ีติดตามไดนอยท่ีสุด คือ อําเภอควนกาหลง รอยละ 70.83 เม่ือวิเคราะห

เด็กพัฒนาการสงสัยลาชาพบวาสวนใหญสงสัยลาชาดานความเขาใจภาษา รองลงมา การใชกลามเนื้อมัด

เล็กและสติปญญา การใชภาษา การเคลื่อนไหว และการชวยเหลือตนเองและสังคม สวนเด็กท่ีพัฒนาการ

ลาชาในไตรมาสแรกของป 2565 จะสงตอไปกระตุนดวยเครื่องมือ TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน 

จํานวน 4 คน (สงสัยลาชาสงตอทันที 3 คนไมสมวัยหลังไดรับการกระตุนภายใน 30 วัน จํานวน 1 คน ไดรับ

การกระตุน  3 คน อยูระหวางการติดตาม 1 คน ภายใน วันท่ี  22 มกราคม 2565  (ขอมูลจาก HDC            

ณ วันท่ี 5 มกราคม 2565) โอกาสพัฒนาผลักดันใหมีระบบการบริการกระตุนพัฒนาการดวยเครื่องมือ 

TEDA4I  ครอบคลุม ทุก รพ.สต.  ในจังหวัดสตูล 

 ในสวนการเฝาระวังการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0 - 5 ป  ไตรมาสท่ี 1/65 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)  

จังหวัดสตูล มีจํานวนเด็กท้ังหมด จํานวน 19,375 คน ไดรับการชั่งน้ําหนักและวัดความยาว/สวนสูง จํานวน 

15,068 คน คิดเปนรอยละ 77.84 พบ สูงดี สมสวน จํานวน 8,359 คน คิดเปนรอยละ 55.48  ไมผานเกณฑ 
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(ไมนอยกวารอยละ 62 ในไตรมาสแรก) อําเภอท่ีมีเด็ก สูงดี สมสวนมากท่ีสุด คือ อําเภอมะนัง คิดเปน      

รอยละ 64.27 รองลงมาคือ อําเภอควนโดน ควนกาหลง ทาแพ ทุงหวาและ เมืองสตูล คิดเปนรอยละ 

60.80, 57.15, 56.87, 55.06 และ 54.07 ตามลําดับ  อําเภอท่ีมีเด็กสูงดี สมสวนนอยท่ีสุด คืออําเภอละงู 

คิดเปนรอยละ 47.72  สวนสูงเฉลี่ยในภาพรวมจังหวัดเพศชาย 107.81 ซม. (เกณฑ 113 ซม.) เพศหญิง 

107.52 ซม.(เกณฑ 112 ซม.) (ขอมูลจาก HDC ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2564) สวนเด็กท่ีมีภาวะเตี้ย มีจํานวน 

2,002 คน ในภาพรวมจังหวัดคิดเปนรอยละ 13.29  ไมผานเกณฑ (เกณฑไมเกินรอยละ 10)  เม่ือวิเคราะห

รายอําเภอ พบวาอําเภอท่ีมีเด็กเตี้ยมากท่ีสุด  คือ อําเภอ ละงู คิดเปนรอยละ 17.76 รองลงมา คือ อําเภอ

เมืองสตูล, ควนกาหลง, ควนโดน, ทุงหวา และ ทาแพ  คิดเปนรอยละ 14.42,  14.04  11.09, 10.85, 10.14 

ตามลําดับ อําเภอท่ีพบเด็กเตี้ยนอยท่ีสุด คือ อําเภอมะนัง คิดเปนรอยละ 10.06  เด็ก 0 - 5 ป  ท่ีมีภาวะ

ผอม มีจํานวน  910 คน คิดเปนรอยละ 6.04 ไมผานเกณฑ (เกณฑไมเกินรอยละ 5) อําเภอท่ีมีเด็ก ผอมมาก

ท่ีสุด คือ อําเภอทาแพ คิดเปนรอยละ 9.50 รองลงมา คืออําเภอควนโดน, ทุงหวา , ควนกาหลง ,มะนัง และ 

เมืองสตูล คิดเปนรอยละ 7.16, 6.16, 5.62, 5.46 และ 5.39  ตามลําดับ สวนอําเภอท่ีพบเด็กผอมนอยท่ีสุด 

คือ อําเภอ ละงู คิดเปนรอยละ 4.11  เด็กท่ีมีภาวะอวน มีจํานวน 1,411 คน คิดเปนรอยละ 9.36  (เกณฑ

ไมเกินรอยละ 9 ) เม่ือวิเคราะหรายอําเภอพบวาอําเภอท่ีมีเด็กอวนมากท่ีสุด คือ อําเภอละงู คิดเปนรอยละ   

11.39 รองลงมา คือ อําเภอทุงหวา, เมืองสตูล, ทาแพ, มะนัง, ควนกาหลง คิดเปนรอยละ 10.63, 9.90, 

8.80, 8.33 และ 8.02 ตามลําดับ สวนอําเภอท่ีพบเด็กเริ่มอวนและอวนนอยท่ีสุด คือ อําเภอควนโดน        

คิดเปนรอยละ 6.90 (ขอมูลจาก  HDC ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2564) 
 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห 

 ขอมูลประกอบการวิเคราะหการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยรายละเอียดตามตาราง ดังนี ้

ตารางท่ี 19 แสดงเด็กกลุมอายุ 0-5 ปมีพัฒนาการสมวัย 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑไตรมาส 

1/65  

ผลการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 1(ตค .- ธค .64) 

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

ระดบัประเทศ ไมนอยกวา 

รอยละ 85 

เมืองสตูล 888 749 84.35 

87.12 88.10 82.55 ควนโดน 248 232 93.55 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 282 251 89.01 

89.51 87.50 78.03 ทาแพ 269 251 93.31 

จังหวัดสตูล ละงู 613 377 61.50 

88.43 90.28 86.74 ทุงหวา 214 176 82.24 

มะนัง 169 160 94.67 

จังหวัด 2,683 2,196 81.85 
ที่มา : ขอมูลจาก HDC  ณ  วันที่  5 มกราคม  2565 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางท่ี 20 แสดงจํานวนรอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ตามชวงอายุไดรับการคัดกรองพัฒนาการ 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑไตรมาส 

1/65  

ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 (ตค.- ธค .64) 

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

ระดบัประเทศ ไมนอยกวา     

รอยละ 90 

เมืองสตูล 888 766 86.25 

89.38 90.17 84.87 ควนโดน 248 240 96.77 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 282 265 93.97 

91.58 89.62 80.51 ทาแพ 296 262 97.40 

จังหวัดสตูล ละงู 613 392 63.95 

90.24 92.21 88.89 ทุงหวา 214 193 90.19 

มะนัง 169 164 97.04 

จังหวัด 2,683 2,282 85.05 
ที่มา : ขอมูลจาก HDC  ณ  วันที่ 5 มกราคม  2565 

 

ตารางท่ี 21 แสดงจํานวนรอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ตามชวงอายุท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบ

สงสัยลาชาท้ังหมด 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑไตรมาส 

1/65  

ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 (ตค.- ธค. 64) 

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

ระดบัประเทศ ไมนอยกวารอย

ละ 20 

เมืองสตูล 766 58 7.57 

25.57 26.58 27.25 ควนโดน 240 34 14.17 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 265 48 18.11 

27.19 25.27 24.26 ทาแพ 262 51 19.47 

จังหวัดสตูล ละงู 392 102 26.02 

23.56 21.77 19.43 ทุงหวา 193 68 35.23 

มะนัง 164 46 28.05 

จังหวัด 2,282 407 17.84 
ที่มา : ขอมูลจาก HDC  ณ  วันที่   5 มกราคม  2565 
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บที ่

 

 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12 

 รอบท่ี1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน้าที ่
 

.                                                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางที ่ 22 แสดงจำนวนร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองและติดตามพัฒนาการ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ไตรมาส 

1/65  
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ) ตค .- ธค .64) 

2562 2563 2564 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า    

ร้อยละ 90 
เมืองสตูล 57 41 71.93 

92.26 93.16 91.44 ควนโดน 33 27 81.82 
เขตสุขภาพที่ 12 ควนกาหลง 48 34 70.83 
93.71 92.57 89.17 ท่าแพ 51 40 78.43 

จังหวัดสตูล ละงู 102 87 85.29 
93.23 62.33 89.72 ทุ่งหว้า 68 51 75.00 

มะนัง 45 42 93.33 
จังหวัด 404 322 79.70 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC  ณ  วันที่   5 มกราคม  2565 
 

ตารางที ่ 23 แสดงจำนวนร้อยละเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย   TEDA4I หรือ
เครื่องมือมาตรฐานอ่ืน        
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ไตร

มาส 1/65  
ผลการดำเนินงานไตรมาส 1(ตค .- ธค.64) ระหว่าง

ติดตาม 
ติดตาม
ไม่ได้ 2562 2563 2564 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 90 

เมืองสตูล 1 1 100 0 0 
54.52 66.53 69.96 ควนโดน 2 1 50.00 1 0 
เขตสุขภาพที่ 12 ควนกาหลง ไม่มีเด็กพัฒนาการล่าช้า 
47.79 58.44 65.03 ท่าแพ ไม่มีเด็กพัฒนาการล่าช้า 

จังหวัดสตูล ละงู ไม่มีเด็กพัฒนาการล่าช้า 

52.83 73.24 63.93 
ทุ่งหว้า ไม่มีเด็กพัฒนาการล่าช้า 
มะนัง 1 1 100 0 0 
จังหวัด 4 3 75.00 1 0 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC  ณ  วันที่   1 มกราคม  2565 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางท่ี 24 แสดงจํานวนรอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดี สมสวน 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑไตรมาส 

1/65  

ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 ) ตค .- ธค .64) 

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

ระดบัประเทศ ไมนอยกวา 

รอยละ 62 

เมืองสตูล 4,807 2,599 54.07 

56.79 63.10 61.78 ควนโดน 1,551 943 60.80 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 1,958 1,119 57.15 

55.82 60.39 59.57 ทาแพ 2,022 1,150 56.87 

จังหวัดสตูล ละงู 2,213 1,056 47.72 

47.04 52.17 55.14 ทุงหวา 1,364 751 55.06 

มะนัง 1,153 741 64.27 

จังหวัด 15,068 8,359 55.48 
ที่มา : ขอมูลจาก HDC  ณ  วันที่ 28 ธันวาคม 2564 
 

ตารางท่ี 25 แสดงจํานวนรอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีสวนสูงเฉลี่ยชาย/หญิง 

สวนสูงเฉล่ีย  

ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ไตรมาส 

1/65 

สวนสูงเฉลี่ยชาย (113 ซม.) 108.19 107.39 106.17 107.35 107.69 107.81 

สวนสูงเฉลี่ยหญิง (112 ซม.)  107.55 106.51 105.78 106.91 107.27 107.52 
ที่มา : ขอมูลจาก HDC  ณ  วันที่ 28 ธันวาคม 2564 
 

ตารางท่ี 26 แสดงจํานวนรอยละเด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะอวน ผอม เตี้ย 

สวนสูงเฉล่ีย 

(ซม.) 

ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

เตี้ย 11.87 13.99 23.38 18.27 12.68 

ผอม 6.26 7.06 8.09 8.23 5.86 

อวน 2.97 9.60 13.83 9.85 9.17 
ที่มา : ขอมูลจาก HDC ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางท่ี 27 แสดงจํานวนรอยละ เด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะเริ่มอวนและอวน ผอม เตี้ย ไตรมาส 1 (ตค.- ธค. 64) 

อําเภอ 
จํานวนเด็ก

ท้ังหมด 
ผลงาน รอยละ 

เต้ีย 

 (คน) 

รอยละ  

(ไมเกิน 

รอยละ 10) 

อวน 

(คน) 

รอยละ 

(ไมเกิน 

รอยละ 10) 

ผอม

(คน) 

รอยละ 

(ไมเกิน 

รอยละ 5)  

เมืองสตลู 6,484 4,807 74.14 693 14.42 476 9.90 259 5.39  

ควนโดน 1,882 1,551 82.41 172 11.09 107 6.90 111 7.16  

ควนกาหลง 2,003 1,958 97.75 275 14.04 157 8.02 110 5.62  

ทาแพ 2,062 2,022 98.06 205 10.14 178 8.80 192 9.50  

ละงู 4,261 2,213 51.94 393 17.76 252 11.39 91 4.11  

ทุงหวา 1,466 1,364 93.04 148 10.85 145 10.63 84 6.16  

มะนัง 1,199 1,153 96.16 116 10.06 96 8.33 63 5.46  

จังหวัด 19,357 15,068 77.84 2,002 13.29 1,411 9.36 910 6.04  

ที่มา : ขอมูลจาก HDC ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณพ.ศ. 2565 (ตค. - ธค.64)   

Small Success รอบ 3 เดือน 

กิจกรรม/กระบวนการ ผลการดําเนนิงาน 

การดําเนินการดานการเจริญเติบโต และ 

พัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดสตูลไดดําเนินการใน

ไตรมาส 1/65 ดังนี้    

1. สรุปผลการดําเนินงาน และขอมูลใหพ้ืนท่ี    

2. กําหนดตัวชี้วัดดานโภชนาการ เปนตัวชี้วัด 

MOU ระดับอําเภอ     

3. จัดทําแผนการดําเนินงานดานเด็กปฐมวัย ป 65 

 

1.เด็กอายุ 0 - 5 ป ท้ังหมดมีพัฒนาการสมวัย    

รอยละ  76.37  

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

คัดกรองพัฒนาการ โดยใชคูมือ DSPM คิดเปน

รอยละ 79.84  

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

การตรวจคัดกรองพัฒนาการ (ตรวจครั้งแรก) พบ

สงสัยลาชา คิดเปนรอยละ 18.25 

4. ถายทอด ตัวชี้วัด และ ติดตาม การดําเนินงาน

พัฒนาการ และโภชนาการ ผานการประชุม

คณะกรรมการวางแผน ประเมินผลจังหวัด 

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

ตรวจคัดกรองพัฒนาการในครั้งแรกและพบสงสัย

ลาชา ไดรับการติดตามภายใน 30 วัน คิดเปน  

รอยละ  77.06  

5. ติดตามผลการดําเนินงานกับผูรับผิดชอบงาน

โดยตรงเปนระยะๆ 

 

5.เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการ

ดวย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน คิดเปน

รอยละ  75.00   

6. ประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานตําบลมหัศจรรย 

1,000 วันแรกของชวีิต ของตําบลเปาหมาย 

6.เด็กอายุ 0-5 ป สูงดี สมสวน  คิดเปนรอยละ 

55.48 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

กิจกรรม/กระบวนการ ผลการดําเนินงาน 

7.ออกเยี่ยม สนับสนุนการดําเนินงานตําบล

มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิตของตําบล

เปาหมาย 

7.เด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะอวน คิดเปนรอยละ 9.36 

8.เด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะผอม คิดเปนรอยละ 6.04 

9.เด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะเตี้ย คิดเปนรอยละ 

13.29 
                

สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงาน ไมประสบ  

ความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor)  

 - ไมมี 
          -  

ปญหา อุปสรรค การดําเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค 

ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
มาตรการ 

1.การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปน

ระยะเวลานาน สงผลตอผูปกครองไมกลานําลูกมารับ

บริการ โดยเฉพาะการคัดกรองพัฒนาการเพราะตอง

ใชเวลาคอนขางนาน 

2.การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให

เจาหนาท่ีมีภาระเพ่ิมข้ึน ทําใหติดตามเด็กมารับการ

กระตุนภายใน 30 วัน ไดนอย 

3. พัฒนาการเด็ก ไมไดเปนปญหาท่ีทําใหเสียชีวิต  

อาจสงผลตอการใหความสําคัญในการดําเนินการ  

4.ขอมูลดานโภชนาการ การประมวลผลระบบ HDC 

ขอมูลจะลิงคกับ Service อยางอ่ืนท่ีมารับบริการครั้ง

ลาสุด ทําใหผลท่ีไดผิดพลาดจากขอมูลจริง  

1.พัฒนาระบบการใหบริการใหสอดคลองกับ

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเพ่ือปองกัน

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในการเขารับบริการ 

2.เนนมาตรการปองกันการแพรเชื้อโควิด

อย า ง เคร งครั ด  เ พ่ื อสร า งความ เชื่ อ ม่ัน

ผูปกครองเด็ก  

3.กําหนดใหพัฒนาการ และภาวะโภชนาการ

เด็กปฐมวัยเปนตัวชี้วัดระดับอําเภอทุกป  

4.ปรับเวลาดําเนินการเปนเดือนสุดทายของ  

แตละไตรมาส เพ่ือปองกันปญหาการลิงค

ขอมูลกับ Service อ่ืน ของโปรแกรม HDC 

 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย 

 - ไมมี 
          -  

นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี)  

 - ไมมี 
       

 

 

    -  
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

  ฟนผุ  .  
 

ตัวช้ีวัด : กลุมอายุ 3 ปมีฟนผุในฟนน้ํานมไมเกินรอยละ 50 

สถานการณสภาวะชองปาก 

 จากสถานการณการระบาดของ COVID-19 ในชวงท่ีผานมา ทําใหมีผลกระทบตอการใหบริการ

สุขภาพชองปากเปนอยางมาก เนื่องดวยการใหบริการสุขภาพชองปากสวนใหญจะเปนงานประเภทท่ีมีการ

ฟุงกระจาย มีการสัมผัสหรือใกลชิดกับผูปวยโดยตรง และในขณะเดียวกันรพ.สงเสริมสุขภาพตําบล/ศสม. 

ท่ีจัดบริการสุขภาพชองปากไมไดมีการจัดการท่ีเหมาะสมสําหรับการใหบริการ เชน การมีอุปกรณปองกัน

การติดเชื้ออยางพอเพียงและเหมาะสมตามมาตรฐานทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน ระบบการระบายอากาศ การทํา

ความสะอาดฆาเชื้ออยางเหมาะสม เปนตน ทําใหการใหบริการสุขภาพชองปากมีความเสี่ยงท่ีมากข้ึน     

ตอผูปวยและบุคลากรผูใหบริการ อีกท้ังสถานการณการระบาดของ COVID-19 ในระลอกท่ีผานมา 

สถานการณมีแนวโนมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหทันตบุคลากรตองมีการเปลี่ยนแปลงแผน           

การดําเนินงานตลอดเวลาข้ึนกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน จึงสงผลใหการดําเนินงานขาดความตอเนื่องและ   

ทําใหผลการดําเนินงานลดลง 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห   

ตารางท่ี 28 แสดงจํานวนรอยละกลุมเด็กอายุ 18 เดือนมีฟนผุในฟนน้ํานม 

ขอมูลยอนหลัง 18 เดือน เกณฑ 

ปงบฯ 65 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 65(ขอมูล   ณ วันท่ี 4 ม.ค.65 ) 

2562 2563 2564 อําเภอ ท้ังหมด ไดรับการตรวจ มีฟนน้ํานมผุ รอยละ 

ระดบัประเทศ  เมือง 1132 30 0 0 

4.58 4.09 3.86 ควนโดน 305 6 0 0 

เขตสุขภาพท่ี12 ควนกาหลง 348 33 2 6.06 

6.09 5.64 5.88 ทาแพ 321 24 6 25.00 

จังหวัดสตูล ละงู 759 53 9 16.98 

7.65 8.47 8.45 ทุงหวา 253 10 1 10.00 

 มะนัง 204 2 0 0.00 

รวม 3322 158 18 11.39 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางท่ี 29 แสดงจํานวนรอยละกลุมเด็กอายุ 3 ป มีฟนผุในฟนน้ํานม 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ 

ปงบฯ 65 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 65(ขอมูล   ณ วันท่ี 4 ม.ค.65 ) 

2562 2563 2564 อําเภอ ท้ังหมด ไดรับการตรวจ มีฟนน้ํานมผุ รอยละ 

ระดบัประเทศ  เมือง 1207 4 2 50.00 

30.21 27.79 26.26 ละงู 358 1 1 100 

เขตสุขภาพท่ี12 ควนกาหลง 320 4 3 75.00 

44.56 40.76 39.70 ควนโดน 347 17 6 35.29 

จังหวัดสตูล ละงู 762 6 4 66.67 

56.90 39.71 51.52 ทุงหวา 283 0 0 0.00 

 มะนัง 224 1 1 100 

 รวม 3501 33 17 51.52 
 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนนิงานตามมาตรการสําคัญ 

Small Success  รอบ 3 เดือน 
กจิกรรม/มาตรการ/เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

- ประสานความรวมมือและ คืนขอมูลสุขภาพชองปาก 

นักเรียนใหกับ,ครู ผูบริหารและ ผูปกครองเพ่ือรวมกัน 

แกไขปญหาเด็กฟนผุ 

 - ประชุมCUPเพ่ือจัดทํา แผนแกปญหาเด็กฟนผุ - 

พัฒนาศักยภาพทันต บุคลากร,บุคลากร สาธารณสุข

และครูพ่ีเลี้ยง ใหสามารถดูแลสุขภาพ ชองปากเด็ก

ปฐมวัย  

- จัดระบบบริการสุขภาพ ชองปากแกเด็ก ใน WCC, 

-เด็ก 0- 3ป ไดรับการทาฟลูออไรดวานิชป 

2564 รอยละ 33.16  

-ผูปกครองเด็ก 0- 3 ปไดรับการฝกแปรงฟน

แบบลงมือปฏิบัติ รอยละ 50.07 

ผลการดําเนินการป 2565                       

(ขอมูล HDC  วันท่ี 4 ม.ค.65)   

-เด็ก 0- 3 ป ไดรับการทาฟลูออไรดวานิช 

รอยละ 8.30 

-ผูปกครองเด็ก 0- 3 ปไดรับการฝกแปรงฟน

แบบลงมือปฏิบัติ รอยละ 12.76 
 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานท่ีไมประสบความสําเร็จ 

 อาจจะเกิดปญหาหรืออุปสรรคมาจากการลงขอมูล รวมกับการท่ีเริ่มลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานลาชา       

ขาดความตอเนื่องและการเขาถึงการใหบริการสุขภาพชองปากยากข้ึนกวาปกติ เนื่องจากผลกระทบ               

ของการระบาด COVID-19 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 1. ยังไมสามารถใหบริการใน ศพด.ได เพราะยังไมเปดภาคเรียน เนื่องจากการแพรระบาด             

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 มีผลตอการชะลอการจัดบริการ 

 2. การพัฒนากิจกรรมสรางเสริมสุขภาพชองปากเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชองปาก

ของในกลุมเด็ก 0-3 ป ความครอบคลุมต่ําและขาดการติดตามตอเนื่อง เชน  การฝกทักษะการแปรงฟน 

การเคลือบฟลูออไรดวานิชในกลุมเด็กเล็ก ยังไมครอบคลุมความถ่ีและคุณภาพการใหบริการในเด็กกลุม

เสี่ยง เนื่องจากบางพ้ืนท่ีผูปกครองไมใหความรวมมือ 
 

ขอเสนอแนะ / กระบวนการแกปญหา 

 1. การจัดบริการสุขภาพชองปากเชิงรุกสูหนวยบริการปฐมภูมิ 

 2. การพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพชองปากในวิถีใหม new nomal 

 3. การจัดกรอบอัตรากําลัง การมอบหมายงาน และการพัฒนาระบบงานทันตสาธารณสุข           

ในภาพรวมของเครือขายบริการสุขภาพ (คป.สอ.) 

 4. จัดกิจกรรมการลดฟนผุในเด็กเล็ก โดยการใชมาตรการการสรางกระแสเพ่ือการดูแลสุขภาพ

ชองปากลูก “แปรงฟนปองกันอนาคตลูกผุ” การใชฟลูออไรดปองกันฟนผุ 

 5. การจัดบริการสุขภาพชองปากในหนวยบริการปฐมภูมิ (ศสม./รพ.สต.) เพ่ือเพ่ิมการเขาถึง

บริการตามเกณฑคุณภาพ 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย 

       - ไมมี 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง 

       - ไมมี 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

  โรคหัวใจขาดเลือด  . 
 

ตัวชี้วัด : อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการใหการรักษาตาม 

  มาตรฐานเวลาท่ีกําหนด 

 : อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจไมเกิน 26 ตอแสนประชากร 

 : อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  ไมเกินรอยละ 9 

 : รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด  รอยละ 50 

 : รอยละของผูปวย STEMI ท่ีไดรับยาละลายลิ่มเลือดไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด≥รอยละ 60 

 : รอยละของผูปวย STEMI ท่ีไดรับการทํา Primary PCI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด≥รอยละ 60 
 

สถานการณ 

ตารางท่ี 30 แสดงจํานวนอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจไมเกิน 26 ตอแสนประชากร 

อําเภอ 

ป งบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565(ตค-ธค64) 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
จํานวน

ประชากร 
ผลงาน รอยละ 

เมืองสตูล 23.05 17.59 17.59 29.91 31.45 31.45 15.72 115,496 14 12.12 

ควนโดน 27.02 45.92 45.92 19.14 22.52 11.26 15.01 27,157 2 7.36 

ควนกาหลง 8.75 8.69 5.79 14.48 0 0 0 35,491 1 2.82 

ทาแพ 3.48 3.45 0 0 10.2 3.40 0 29645 0 0 

ละงู 1.14 2.79 2.79 2.79 1.37 8.27 8.27 73,646 1 1.35 

ทุงหวา 0 4.18 0 16.73 8.28 4.14 0 24,444 1 4.09 

มะนัง 0 0 5.5 5.58 16.42 5.47 5.47 18,512 1 5.39 

ภาพรวม

จังหวัด 
12.09 12.00 11.68 16.11 15.92 14.98 9.05 324,391 20 6.16 

 

 สถิติของจังหวัดสตูล ระหวางป พ.ศ.2561- 2564 พบวาอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ        

มีอัตรา 16.11 15.92,14.98,9.05 และ 6.16 ตอแสนประชากรตามลําดับ ปจจัยสวนใหญพบวากลุมผูปวย

สวนใหญเปนผูสูงอายุท่ีมีโรคประจําตัวคือ เบาหวานและความดันโลหิตสูง  การสูบบหุรี่  หรอืมีรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตของคนในจังหวัดท่ีติดทะเล อาหารอุดมสมบูรณ ประกอบกับวิถีชีวิตของประชาชนสวนใหญท่ี

เปนมุสลิมมีวัฒนธรรมการกินอาหารหวาน อาหารมัน และขาดการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม     
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางท่ี 31 แสดงอัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (ไมเกินรอยละ 9) 

อําเภอ 

ป งบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565(ตค-ธค64) 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ A B รอยละ 

เมืองสตูล 6.06 6.97 5.88 14.28 5.4 4.08 6.06 0 11 0 

ควนโดน 0 0 28.5 16.67 0 0 0 1 7 14.28 

ควนกาหลง 23.07 20 28.5 0 9.09 0 0 1 2 50 

ทาแพ 20 11.11 0 14.28 12.5 10 0 0 2 0 

ละงู 6.66 8.69 4.16 10.26 0 9.09 14.81 1 4 25 

ทุงหวา 0 20 0 0 0 28.57 0 0 5 0 

มะนัง 0 0 20 8.33 8.33 20 25 1 4 0 

ภาพรวมจังหวัด 7.60 8.65 8.69 10.94 4.09 6.57 6.66 4 35 11.43 

 A  :  จํานวนผูปวย STEMI ท่ีเสียชีวิต 

 B  :  จํานวนผูปวย STEMI ท้ังหมด 

 อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI จังหวัดสตูล ระหวาง         

พ.ศ. 2561 - 2565  รอยละ 10.94 , 4.09 ,6.57 และ 11.43 ตามลําดับ ในป 2565 ผูปวย STEMI ท่ีเสียชีวิต 

ท้ังหมดมาดวยอาการรุนแรง กระสับกระสาย เหง่ือแตกตัวเย็น รายละเอียดเคสมีดังนี้ 

 - รายท่ี1 เคสรพ.ควนโดน arrest ภายหลังเขามาใน ER ได 5 นาที (เจ็บหนาอกมา 1 สัปดาห

เปนๆหายๆ พักอาการดีข้ึน 2 วัน เจ็บหนาอกมากข้ึน ไมไดรักษาท่ีใด 15 นาที เจ็บหนาอก หายใจเหนื่อย    

ชักเกร็ง ) 

 -  รายท่ี2 รพ.ควนกาหลง ชาย 61 ป มาดวย 1.30 ชม. เริ่มแนนหนาอก ญาตินําสง บอกวาพบ

นอนฟุบหนาบาน รูสึกตัวแบบกระสับกระสาย เหง่ือแตกตัวเย็น ถึง ER ยังรูสึกตัว ขณะใหSK  CPR>>Dead 

 -  รายท่ี 3 รพ.ละงู ชาย77ป ปฏิเสธโรคประจําตัว สูบใบจาก มาดวย 2 ชม. เจ็บหนาอกดานซาย 

เหง่ือออกตัวเย็น ญาตินําสง at ER EKG:Extensive wall MI ขณะทําหัตถการ ผูปวย arrest 

CPR+Defib>>dead 

 -  รายท่ี 4  เคสรับ refer รพ.มะนัง ชาย 56 ป ปฏิเสธโรคประจําตัว สูบบุหรี่ 40 ป  1 ชม.                  

เจ็บหนาอกดานซายทะลุหลัง EKG:anterolateral MI consult cardiologist ไดSK >>refer รพ.สตูล 

arrest ขณะ admit เขา ward เนื่องจากตองรอผล RT-PCR เพ่ือสงทํา Rescue PCI  
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางท่ี 32 แสดงรอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด(รอยละ 50) 

อําเภอ 
 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

รอยละ รอยละ รอยละ A B รอยละ 

เมืองสตลู 10.81 14.29 88.84 8 11 72.73 

ควนโดน 14.28 27.78 100 0 1 0 

ควนกาหลง 0 86.67 75 2 2 100 

ทาแพ 12.5 70 100 2 2 100 

ละงู 12.12 63.64 91.66 4 4 100 

ทุงหวา 0 0 75 5 5 100 

มะนัง 0 0 100 0 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 8.2 38.69 87.75 21 25 84 

 A  :  จํานวนผูปวย STEMI ท่ีไดรับการทํา Primary PCI /SK ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด 

 B  :  จํานวนผูปวย STEMI ท้ังหมด 

 โรงพยาบาลสตูลสามารถใหการดูแลผูปวยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยการเปดทาง

อุดตันของหลอดเลือดดวยยาละลายลิ่มเลือด และทําการสงตอไปยังโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพสูงกวา       

เพ่ือทํา PCI ไดมีการจัดทํา Fast Track ACS เพ่ือรองรับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยประกัน

เวลาการทํา EKG ภายใน 5นาที ,การไดรับการวินิจฉัยภายใน10นาที ,การไดรับยา Streptokinase       

ภายใน 30 นาที,อัตราการ Refer ภายใน 30 นาที หลังตอบรับ รอยละของการใหการรักษาผูปวยโรค

กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนดไดรอยละ  ป2564 รอยละ 

87.75 ป2565 รอยละ 84 

ตารางท่ี 33 แสดงรอยละของผูปวย STEMI ท่ีไดรับการทํา Primary PCI  ไดตามมาตรฐานเวลา                 

ท่ีกําหนด ≥60% 

อําเภอ 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ  2565(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

A B รอยละ รอยละ 

เมืองสตูล 19 20 95 NO case 

ควนโดน 4 4 100 NO case 

ควนกาหลง 7 7 100 NO case 

ทาแพ 6 6 100 NO case 

ละงู 19 19 89.47 NO case 

ทุงหวา 3 4 75 NO case 

มะนัง 2 2 100 NO case 

ภาพรวมจังหวัด 60 62 96.77 NO case 

 A  :  จํานวนผูปวย STEMI ท่ีไดรับการทํา Primary PCI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด 

 B  :  จํานวนผูปวย STEMI ท่ีไดรับการทํา Primary PCI  
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 จังหวัดสตูลตองสงตอไปยังรพ.ท่ีสามารถทํา PCI ซ่ึงมีระยะทางประมาณ100กม. ใชเวลาในการ

เดินทางอยางนอย 90-120 นาที และการใชรถพยาบาลท่ีสามารถวิ่งไดไมเกิน 80 กม./ชม.  สาเหตุท่ีลาชา

เนื่องจากผูปวยบางสวนตองทําการ Resuscitate กอนสงrefer เชน เหนื่อยมากข้ึน ตองon ETT ,BP drop 

ตองแกไข BP ทําใหผูปวย STEMI ไดรับการทํา Primary PCI ตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนดในป 2564      

รอยละ 96.77ในป 2565 ยังไมมีเคสสงทํา Primary PCI เนื่องจากขอจํากัดของการระบาดของเชื้อโควิด-19 

ทําใหตองรอ RT-PCR กอนสงทํา PCI กอนทุกเคส  
 

ตารางท่ี 34 แสดงรอยละของผูปวย STEMI ท่ีไดรับ SK ตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด ≥60% 

อําเภอ 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ  2565(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

A B รอยละ A B รอยละ 

เมืองสตูล 11 13 84.62 8 11 72.73 

ควนโดน 7 7 100 0 1 0 

ควนกาหลง 4 5 80 2 2 100 

ทาแพ 2 2 100 2 2 100 

ละงู 5 5 100 4 4 50 

ทุงหวา 1 2 100 5 5 100 

มะนัง 2 2 100 0 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 30 34 88.24 21 25 84 

 A  :  จํานวนผูปวย STEMI ท่ีไดรับการทํา SK ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด 

 B  :  จํานวนผูปวย STEMI ท่ีไดรับการทํา SK 

 เนื่องจากจังหวัดสตูล ไมมีแพทยเฉพาะทางโรคหัวใจตอง consultอายุรแพทยโรคหัวใจเปนผูสั่ง

การรักษา  ในป2565 พบวาผูปวยมีภาวะแทรกซอนอ่ืนๆท่ีตองแกไขกอน เชน มีภาวะ BP drop ตองแกไข

BP ใหInotrope กอน 2 ราย , หายใจเหนื่อย ตองon ETT และเกิด VF ตอง defib +Resuscitate กอน  

ทําใหรอยละของการใหการรักษาผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) โดยใหยาละลาย

ลิ่มเลือด SK ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนดป 2564 รอยละ 88.24 และป2565 รอยละ 84 
 

ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

 1. ขาดแคลนอายุรแพทยโรคหัวใจ  

 2.  ผูปวยตองรอผล RT-PCR กอนทุกราย จึงจะสามารถสง PCI ได ซ่ึงระยะเวลาในการทํา Lab 

ของรพ.สตูล มี 2 รอบ คือรอบ 08.00น. ผลออก 12.00น. และ รอบ 16.00น. ผลออก23.00น. ซ่ึงใช

เวลานานในการเขารอบและรอผล ทําใหผูปวยบางราย ไมสามารถรอได เกิดภาวะแทรกซอนและเสียชีวิต

ตามมา จึงไดประสานรพ.กรุงเทพหาดใหญ เพ่ือหาแนวทางในการสงตอผูปวยSTEMI ตอไป 

 3. ผูปวยยังขาดความรูเก่ียวกับโรคหัวใจ ลาชาในการมารพ. ทําใหอาการรุนแรง และมีปจจัยท่ี

สําคัญของการสูบบุหรี่ท่ียังมีมาก ตองเนนการคัดกรองกลุมเสี่ยง และเนนใหความรู เสริมสราง Health 

literacy  พรอมเนนการประชาสัมพันธผานทางsocial media เชน Facebook LINE 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

 1. สนับสนนุ/จัดสรรทุนอายุรแพทยโรคหัวใจ 

 2. คัดกรองกลุมเสี่ยงในชุมชน  เนนการใหความรูอยางจริงจัง   

 3. เสริมสรางHealth literacy โดยการประชาสัมพันธผาน social media 

 

  โรคเบาหวาน  . 
 

ตัวชี้วัด : รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน≥รอยละ 80 

สถานการณ 

 จํานวนและอัตราปวยรายใหมของโรคเบาหวานตอประชากร จังหวัดสตูล ป 2564 จํานวน 

1,351 รายคิดเปน 416.85 ตอแสนประชากร ป 2565 (ขอมูล ณ 13 มกราคม 2565) จํานวน 315 ราย 

จํานวนและอัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน จังหวัดสตูล ป 2564 จํานวน 228 ราย  

คิดเปนรอยละ 1.74 จํานวนและรอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน จังหวัดสตูล ป 2564 

จํานวน 1079 ราย คิดเปนรอยละ 76.69 รอยละของประชากรอายุ 35 ปข้ึนไปท่ีไดรับการคัดกรอง       

เพ่ือวินิจฉัยเบาหวาน จังหวัดสตูล ปงบประมาณ 2565 เปาหมาย 114,164 คน คัดกรองจํานวน 30,028 

คน คิดเปนรอยละ 26.30 (small success  ไตรมาสแรก ≥ รอยละ 30) 
 

 ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น)  

ตารางท่ี 35 แสดงจํานวนรอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน(ไตรมาส 1 ) 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ปงบฯ 65 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 65(ขอมูล ณ 13  มค.65 ) 

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

ระดบัประเทศ การตรวจ

ติดตามกลุม

สงสัยปวย

โรคเบาหวาน

≥รอยละ 65 

เมืองสตูล    

24.12 59.99 59.99 ควนโดน    

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง    

 47.31 53.51 ทาแพ    

จังหวัดสตูล ละงู    

 20.87 76.69 ทุงหวา    

หมายเหตุ การดําเนินงาน 

small success  ไตรมาส

แรก -  

มะนัง    

รวม 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

 - ผูบริหารระดับจังหวัด(ผวจ.)ใหความสําคัญในการขับเคลื่อนงานโดยกําหนดเปนตัวชี้วัดระดับ

จังหวัด(การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ) 

 -  ผูบริหารระดับ โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และกลุมงาน ทําบันทึกขอตกลง

ระหวางองคกรท่ีเก่ียวของ(MOU) กับ นพ.สสจ. โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดหลัก  และติดามผลการดําเนินงาน

ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน 

Small Success ผลการดําเนินงาน 
 

รอบ 6 เดือน ≥รอยละ 40  

รอบ 9 เดือน ≥รอยละ 60  

รอบ 12 เดือน ≥รอยละ 80 

จํานวนและรอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวย

โรคเบาหวาน จังหวัดสตูล ป 2565 จํานวน 22 ราย คิด

เปนรอยละ 8.91 
 

 ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 - ไมมี 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 - ไมมี 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 - ไมมี 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 - การดําเนินงานเขมแข็งในระดับชุมชนในการดําเนินงานโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตันหยงโป อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 

 

  โรคความดันโลหิตสูง  . 
 

ตัวช้ีวัด : รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสงู ≥รอยละ 80 
 

สถานการณ 

 จํานวนและอัตราปวยรายใหมของโรคความดันโลหิตสูงตอประชากร จังหวัดสตูล ป 2564 

จํานวน 3470 ราย คิดเปน 1070.66 ตอแสนประชากร ป 2565 (ขอมูล ณ 13 มกราคม 2565) จํานวน 

905 จํานวนและอัตราผูปวยโรคความดันโลหิตสูงจากกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง จังหวัดสตูล ป 2564 

จํานวน 73 ราย คิดเปนรอยละ 5.68 จํานวนและรอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิต

สูง จังหวัดสตูล ป 2564 จํานวน 4672 ราย คิดเปนรอยละ 87.67 รอยละของประชากรอายุ 35 ปข้ึนไป   

ท่ีไดรับการคัดกรองเพ่ือวินิจฉัยความดันโลหิตสูง จังหวัดสตูล ปงบประมาณ 2565 เปาหมาย 98,516 คน 

คัดกรองจํานวน 26,254 คน คิดเปนรอยละ 26.65 (small success  ไตรมาสแรก ≥ รอยละ 30) 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น)  

ตารางท่ี 36 แสดงจํานวนรอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ปงบฯ 65 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 65 (ขอมูล ณ 13  มค.65) 

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

ระดบัประเทศ การตรวจ

ติดตามกลุม

สงสัยปวย

โรคความดัน

โลหิตสูง ≥

รอยละ 80 

เมืองสตูล    

 68.92 75.72 ควนโดน    

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง    

 70.65 81.97 ทาแพ    

จังหวัดสตูล ละงู    

 79.52 87.67 ทุงหวา    

หมายเหตุ การดาํเนินงาน small 

success  ไตรมาสแรก - 

มะนัง    

รวม    
 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

 -  ผูบริหารระดับจังหวัด(ผวจ.)ใหความสําคัญในการขับเคลื่อนงานโดยกําหนดเปนตัวชี้วัดระดับ

จังหวัด(การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ) 

 -   ผูบริหารระดับ โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และกลุมงาน ทําบันทึกขอตกลง

ระหวางองคกรท่ีเก่ียวของ(MOU) กับ นพ.สสจ. โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดหลัก  และติดามผลการดําเนินงาน

ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน 

Small Success ผลการดําเนินงาน 
 

รอบ 6 เดือน ≥รอยละ 40  

รอบ 9 เดือน ≥รอยละ 60  

รอบ 12 เดือน ≥รอยละ 80 

จํานวนและรอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรค

ความดันโลหิตสูง จังหวัดสตูล ป 2565 จํานวน 151 

ราย คิดเปนรอยละ 15.89 
 

 ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 - ไมมี 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 - ไมมี 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 - ไมมี 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 -  การดําเนินงานเขมแข็งในระดับชุมชนในการดําเนินงานโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตันหยงโป อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

  หลอดเลือดในสมอง(Stroke)  .  
 

ตัวชี้วัด : รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) < รอยละ 7 

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

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

 : รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ท่ีมีอาการ ไมเกิน 4.5  

  ชั่วโมง ไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา  ภายใน 60 นาที (door to  

  needle time) ≥ รอยละ 65 

 : รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมง ไดรับการรักษา 

  ใน Stroke Unit มากกวาหรือเทากับ  รอยละ 80 

 : รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ไดรับการผาตัดสมอง ภายใน 90 นาที    

  (door to operation room time) ≥ รอยละ 60 
 

สถานการณ 

      ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองประจําปงบประมาณ 2564  จํานวน 898 คน แบงเปนผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองตีบตัน 754 คน ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก 144  คน มีผลการดําเนินการดังนี้ 

 1. อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาท่ีไดรับการรักษาท่ีเหมาะสม 

  - อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) < รอยละ 7 อัตราตายของ

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท้ังหมดคิดเปนรอยละ4.01  (ป 2563 รอยละ 4.47) แบงเปนอัตราตายของผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองแตกรอยละ 13.89 ซ่ึงลดลงจากปท่ีผานมาอยางเห็นไดชัด (ป 2563 รอยละ 18.33) 

และอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบตันรอยละ 2.52  เพ่ิมจากปท่ีผานมา (2563 รอยละ 1.94) 

 2. รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ท่ีมีอาการ ไมเกิน 4.5   

ซ่ึงไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําภายใน 60 นาที (door to needle time)         

≥ รอยละ 50 

  - อัตราการเขาถึงยาละลายลิ่มเลือดภายใน 4.5 ชั่วโมงและไดรับการรักษาดวยยาละลาย    

ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําภายใน 60 นาที คิดเปนรอยละ  62.96 

 3. เปดการใหบริการ การใหยาละลายลิ่มเลือดไดท่ีโรงพยาบาลละงู ตั้งแต เมษายน 2664 
 

 สถานการณ COVID-19  ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน 

 ผูปวย  stroke   ท่ีมีประวัติสัมผัส หรือผูปวยท่ีอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงจะไดรับการคัดกรองตั้งแตผูปวย

นอก หรือหองฉุกเฉิน  และมีการ  swab  จะมีการแยกผูปวยและดูแลในหองแยก เม่ือผล swab  เปนปกติ 

จะยายผูปวยมายัง stroke  unit   ในกรณีเปน case  fast  track  และตองใหยาละลายลิ่มเลือด จะมี

เจาหนาท่ีจาก stroke   unit   เขาดูแลผูปวยเปนรายกรณีไป 

       ในสถานการณ โควิด 19 ผูปวยเขาถึงยานอยลง   ดวยความกังวลเรื่องโรคระบาด    และการดูแล

ผูปวยมีเจาหนาท่ีลดลงเนื่องจากมีเจาหนาท่ีบางคนตองไปดูแลผูปวยโควิด 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห  

    1. ขอมูลเชิงคุณภาพ  

 การทํา Tracer round ทบทวนกระบวนการในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ตั้งแตดาน

หนาจนถึง ระบบติดตามผูปวย (COC) โดยทีมสหสาขาวิชีพ พบปญหาดังนี้  

 -  อัตราการเขาถึงยาละลายลิ่มเลือดภายใน 4.5 ชั่วโมงและไดรับการรักษาดวยยาละลาย     

ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําภายใน 60 นาทีใหเพ่ิมมากข้ึน จึงไดมีการจัดทํา standing order for fast 

track รวมถึงขอหาม ขอแนะนํา การคํานวณขนาดยา inform consent รวมไวเปนเอกสารสําหรับกรณี 

stroke fast track โดยเฉพาะ เพ่ือใหการใหยาเร็วข้ึน รวมถึงมีการทบทวนติดตามและปรับปรุงแกไข     

การดําเนินการโดยสหสาขาวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ 

 - ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ท่ีมีอาการไมเกิน 4.5 ชั่วโมง   

ไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําภายใน 60 นาที (door to needle time)          

มีระยะเวลาเฉลี่ย door to needle time  คือ 76 นาที มีการทบทวนระบบการดูแล เนื่องจากโรงพยาบาล

ละงูเพ่ิงเปดการใหยาละลายลิ่มเลือด อาจตองมีการปรับระบบการดูแล การปรึกษาอายุรแพทย หรือแพทย

อายุรกรรมประสาท และการใหยา สําหรับโรงพยาบาลสตูลนั้นปรับระบบการปรึกษาแพทยเวรอายุรกรรม 

โดยใชแพทยเวรหองฉุกเฉินเปนผูปรึกษาแพทยอายุรกรรม และในผูปวยท่ีรับการสงตอจะมีการแจงเม่ือ

ผูปวยถึงจุด Check point  

 - ในดานการเขาถึงบริการลาชาสวนหนึ่งเนื่องจากผูปวยขาดความรูความเขาใจในอาการของ

โรคหลอด เลือดสมอง (FAST) และไมทราบชองทางในการใชบริการระบบชวยเหลือฉุกเฉิน (EMS/1669) 

ไดมี การประชาสัมพันธและลงนิเทศ รพ.ละงู   เพ่ือใหความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และเพ่ิมการ

ปองกันการเกิดโรคและเพ่ิมการเขาถึงบริการ  

 - ปญหาผูปวย NCD ขาดนัด ขาดยา ไดมีการจัดทําระบบแจงเตือนผานทางไลน โดยเม่ือผูปวย

ไมไดมายื่นบัตรตามนัดจะมีการสงขอมูลแจงเตือนทางไลนไปยังกลุม COC/NCD ถึงเจาหนาท่ีรพ.สต.       

ท่ีรับผิดชอบเพ่ือติดตามผูปวย 

 - จากอัตราตายท่ีเพ่ิมข้ึน เม่ือไดทําการทบทวนพบวาเกิดจาก Large infarct และ cardio-

embolic stroke เปนสาเหตุหลัก จึงไดวางแผนท่ีจะประสานงานกับ NCD ในการคัดกรอง AF  ใหเพ่ิมมาก

ข้ึน รวมถึงวางแผนท่ีจะปรับปรุงการใหขอมูลเรื่องการผาตัด ในผูปวย large infarct และการดูแล

ภาวะแทรกซอนสําคัญคือ pneumonia/VAP ใหดีข้ึน (VAP bundle, ประเมินการกลืน)  

 - อัตราผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมง ไดรับการรักษาใน Stroke Unit 

ท่ีเพ่ิมข้ึน จากปท่ีผานมาเนื่องจากมีการจัดตั้งหอผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit) 6 เตียง 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางท่ี 37 รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (เปาหมาย ≤ รอยละ7) 

อําเภอ 

ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 

รอยละ รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมืองสตูล 
7.60 

(25/329) 

5.44 

(18/331) 
414 31 7.49 491 29 5.91 

ควนโดน 
0 

(0/17) 

0 

(0/36) 
26 0 0 37 1 2.70 

ควนกาหลง 
0 

(0/30) 

0 

(0/32) 
31 0 0 52 0 0 

ทาแพ 
0 

(0/14) 

0 

(0/35) 
41 0 0 25 0 0 

ละงู 
0 

(0/97) 

3.94 

(5/127) 
96 0 0 91 2 2.20 

ทุงหวา 
0 

(0/16) 

14.29 

(3/21) 
34 0 0 14 0 0 

มะนัง 
4.17 

(1/24) 

0 

(0/31) 
27 0 0 25 1 4 

ภาพรวมจังหวัด 
4.93 

(26/527) 

4.24 

(26/613) 
669 31 4.63 738 33 4.47 

 

ตารางท่ี 38 แสดงจํานวนรอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (เปาหมาย : < รอยละ 7) 

อําเภอ 
ปงบประมาณ  2564 

ปงบประมาณ 2565 

1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมืองสตูล 324  22 6.79        

ควนโดน 119  6 5.04       

ควนกาหลง 117  1 0.85       

ทาแพ 60  0 0       

ละงู 175  3 1.71       

ทุงหวา 50  1 2.00       

มะนัง 53  3 5.66       

ภาพรวมจังหวัด 898  36 4.01        
ขอมูลจาก HDC 
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หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางท่ี 39 แสดงจํานวนรอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก Hemorrhagic 

(เปาหมาย : < รอยละ 25) 

อําเภอ 

ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมืองสตูล 105 22 20.95 105 21 20 56 10 17.86 

ควนโดน 2 0 0 0 0 0 21 3 0 

ควนกาหลง 2 0 0 1 0 0 18 0 0 

ทาแพ 2 0 0 0 0 0 9 0 0 

ละงู 9 0 0 12 1 8.33 33 3 9.09 

ทุงหวา 1 0 0 0 0 0 3 0 0 

มะนัง 0 0 0 2 0 0 4 1 0 

ภาพรวมจังหวัด 121 22 18.18 120 22 18.33 144 20 13.89 
ขอมูลจาก HDC 

 

ตารางท่ี 40 แสดงจํานวนรอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (เปาหมาย :     

< รอยละ 5) 

อําเภอ 

ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมืองสตูล 309 8 2.59 386 9 2.33 267 12 4.49 

ควนโดน 24 0 0 37 1 2.70 98 3 3.06 

ควนกาหลง 29 0 0 51 0 0 99 0 0 

ทาแพ 39 0 0 25 0 0 51 0 0 

ละงู 87 0 0 79 1 1.27 143 1 0.70 

ทุงหวา 33 0 0 17 0 0 47 1 2.13 

มะนัง 27 0 0 23 1 4.35 49 2 4.08 

ภาพรวมจังหวัด 548 8 1.46 618 12 1.94 754 19 2.52 
ขอมูลจาก HDC 
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 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางท่ี 41 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ท่ีมีอาการไมเกิน 4.5 

ชั่วโมง   ไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําภายใน 60 นาที (door to needle 

time) (เปาหมาย : ≥ รอยละ 50) 

อําเภอ 

ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมืองสตูล 29 23 79.31 54 43 79.63 45 33 73.33 

ควนโดน 1 1 100 0 0 0 0 0 0 

ควนกาหลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ทาแพ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ละงู 0 0 0 0 0 0 9 1 11.11 

ทุงหวา 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

มะนัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 32 24 75 54 43 79.63 54 34 62.96 
ขอมูลจาก HDC 

ตารางท่ี 42 แสดงจํานวนรอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมง 

ไดรับการรักษาใน Stroke Unit  (เปาหมาย : ≥ รอยละ 40) 

อําเภอ 

ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เมืองสตูล 414 376 90.82 491 435 88.59 324 248 76.54 

ควนโดน 26 0 0 37 0 0 119 49 41.18 

ควนกาหลง 31 0 0 52 0 0 117 56 47.86 

ทาแพ 41 0 0 25 0 0 60 32 53.33 

ละงู 96 0 0 91 0 0 175 53 30.29 

ทุงหวา 34 0 0 14 0 0 50 25 50 

มะนัง 27 0 0 25 0 0 38 16 42.11 

ภาพรวมจังหวัด 669 376 56.20 738 435 58.94 898 479 53.34 
ขอมูลจาก HDC 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ 

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

สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 

 ผูปวยมา ร.พ.ชา ไมทัน golden period  ในการใหยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) 
 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน (ภาพรวมของ สาขา โรคหลอดเลือดสมอง : Stroke) 

 - การประชาสัมพันธสัญญาณเตือนยังไมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

 - การใชบริการระบบการแพทยฉุกเฉินยังนอย 

 - ระบบสารสนเทศนํามาปรบัใชกับเครือขาย 

 - ทบทวนการเสียชีวิต I60 – I69 

 - สถานการณโควิด มีผลกับการเขาถึงยา/การดูแล  

 - การดูแลผูปวย Stroke ท่ีเปน Covid 19 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

 - ในสถานการณโรคระบาด ประชาสัมพันธอาการของโรคหลอดเลือดสมอง ผานระบบ   

Social 

 - ประเมินทบทวนราย case ถึงสาเหตุการมาร.พ.ชา ซักถามญาติ โดยเนนย้ําใหผูปฏิบัติงาน 

ทุกคนปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน เพ่ือเขาถึงสาเหตุชัดเจน ยิ่งข้ึน  

 - แนะนําผูปวย NCD ท่ีขาดยา หรือรับประทานยาไมสมํ่าเสมอ ใหเห็นความสําคัญของการ

รับประทานยาตอเนื่อง ตรวจสอบประวัติโรคประจําตัว การรับประทานยาทุกครั้งเม่ือผูปวยรับบริการท่ี ER 

สงขอมูลคืนแกงาน NCD  
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.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 
 

การบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

สถานการณ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565   

มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 43 แสดงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ท่ีไดรับการจัดสรร  

ท่ี ประเภทเงิน รับจัดสรร 

1 งบดําเนินงาน 18,268,884.00  

2 งบลงทุน 79,379,800.00 

3 งบอุดหนุน 30,000.00 

4 งบลงทุน (เงินกันป 2564) 15,949,827.26 

5 งบลงทุน (งบเงินกูป 2564) 220,800.00 

6 งบกลาง COVID (เงินกันป 2564) 31,559,126.00 

7 งบกลาง พนักงานราชการเฉพาะกิจ (เงินกันป 2564) 942,563.25 

รวมท้ังส้ิน 149,351,000.51 
 

การบริหารจัดการ/แผนการดําเนินงาน 

 ในการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2565  ไดมีการจัดสรร              

ใหกลุมงานตางๆ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  และหนวยงานยอยในสังกัด  โดยการจัดสรร             

ใหหนวยงานยอยในสังกัดไดมีการจัดทํา MOU  เพ่ือประเมินผลการเบิกจายเปนรายไตรมาส 

ผลการดําเนินงาน 

ตารางท่ี 44 แสดงงบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรและมีการเบิกจายกอหนี้ผูกพัน 

ท่ี แหลงเงิน รับจัดสรร เบิกจาย+ผูกพัน รอยละ 

1 งบดําเนินงาน 18,268,884.00     8,115,731.15  44.42 

2 งบลงทุน 79,379,800.00 77,469,870.00 97.59 

3 งบอุดหนุน 30,000.00      0.00  0.00 

4 งบลงทุน (เงินกันป 2564) 15,949,827.26 15,949,827.26 100 

5 งบลงทุน (งบเงินกูป 2564) 220,800.00 220,800.00 100 

6 งบกลาง COVID (เงินกันป 2564) 31,559,126.00 31,559,126.00 100 

7 งบกลาง พนักงานราชการเฉพาะกิจ (ป 2564) 942,563.25 942,563.25 100 

รวมท้ังส้ิน 22,844,647.00 149,351,000.51 59.78 

การบริหารงบประมาณ 
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.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณงบดําเนินงานท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ วันท่ี  

5  มกราคม 2565  มีการเบิกจายรวมกอหนี้ผูกพันท้ังสิ้น  8,115,731.15 บาท  คิดเปนรอยละ  44.42       

ซ่ึงเกินจากเปาหมายผลการดําเนินงานตามมาตรการการคลังดานการใชจายภาครัฐ โดยท่ีกําหนดไว         

มีเปาหมายในไตรมาสท่ี 1 รอยละ 35.33   งบลงทุน เบิกจายรวมกอหนี้ผูกพันท้ังสิ้น 77,469,870.00 บาท 

คิดเปนรอยละ 97.59  และงบกันไวเบิกเหลื่อมปงบกลาง COVID ไดดําเนินการเบิกจายแลวรอยละ 100 

สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

 - ไมมี 

ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ  

 - ไมมี 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย 

 - ไมมี 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง 

 ผลการเบิกจายงบประมาณ  งบดําเนินงาน  ณ  วันท่ี  5 มกราคม 2565  ของสํานักงาน

สาธารณสุขเบิกจายไดรอยละ  44.42  ซ่ึงเกินเปาหมายท่ีกําหนดในไตรมาสท่ี 1 รอยละ 35.33 
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.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

Agenda  base 
 
 
 

  โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย .  
 

เปาหมาย: 1. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสําหรับผูตองขังในเรือนจํา 

 2. การบริการสุขภาพชองปากและการดูแลผูสูงอายุ 

 3. การบริการสุขภาพจิต 

 4. การปองกันและควบคุมโรค 
 

สถานการณ 

 การดําเนินงานโครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย ตั้งแตป 2562 จนถึง

ปจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลแมขายในพ้ืนท่ีเขารวมดําเนินการพัฒนาระบบสุขภาพของ

ผูตองขังในเรือนจําอยางตอเนื่อง เพ่ือมุงเนนใหประชาชนทุกหมูเหลามีสุขภาวะทางดานสุขภาพท่ีเหมาะสม

และการรับบริการท่ีเทาเทียมกัน ในป 2565 มีเปาหมายประเด็นยุทธศาสตร 4 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นท่ี 1 

การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสําหรับผูตองขังในเรือนจํา ประกอบดวยการพัฒนาระบบบริการดาน

สุขภาพท่ีสําคัญ เชน การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจํา (อสรจ.)  การใหบริการตรวจรักษาตามเวช

ปฏิบัติ (แพทย)  ดานการรักษาพยาบาล การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคแกผูตองขัง  ดานฟนฟูสมรรถภาพ  

ประเด็นท่ี 2 การบริการสุขภาพชองปากและการดูแลผูสูงอายุ  ประกอบดวยระบบบริการสุขภาพชองปาก 

การคัดกรอง สงเสริมปองกันสุขภาพในชองปาก การรักษา และฟนฟูสุขภาพในชองปาก เชนการใหบริการ

ฟนเทียมในกลุมผูสูงอายุในเรือนจํา ประเด็นท่ี 3  การบริการสุขภาพจิต   การปองกันโรค การสงเสริม

สุขภาพจิต การรักษา และการติดตามสงตอผูปวย  ประเด็นท่ี 4 การปองกันและควบคุมโรค โดยเฉพาะ

กลุมโรคติดตอเรื้อรัง เชน วัณโรค โรคติดตอทางเพศสัมพันธ HIV/AIDS  และมาตรฐานเรือนจําสีขาวปลอด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019   มีการเฝาระวัง มีมาตรการคัดกรอง คนหา และควบคุมการแพรระบาดเปนระยะ 

สวนในกลุมปวยมีการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่องทุกข้ันตอน จากโรงพยาบาลแมขาย และงดเวนกิจกรรม

มีภาวะเสี่ยงการแพรระบาดของโรค และในกลุมผูปวยโรคเรื้อรังไดรับการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง    

เม่ือพนโทษมีการติดตามสงตอขอมูลผูปวยใหไดรับการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่องในสถานพยาบาลของรัฐ

ในพ้ืนท่ี   

 จากการดําเนินดานตางๆ ในป 2564 ผลการดําเนินงานไมสามารถบรรลุเปาหมายตาม

วัตถุประสงคเทาท่ีควรจะเปนเนื่องจากกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพในผูตองตองขังตองงด จากสถานการณ

การแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)  
 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห  

 เรือนจําจังหวัดสตูลมีผูตองขังจํานวนท้ังหมด 1,074 คน  เพศชาย 950 คน เพศหญิง  124 คน  

พยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป  1 คน พยาบาลเทคนิค 1 คน มีทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลแมขายสนับสนุน

บริการ แพทยหมุนเวียน (FM) 2 คน ทันตแพทย 1 คน เภสัชกร 2 คน นักกายภาพบําบัด 1 คน พยาบาล

โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ 
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กลุมภารกิจปฐมภูมิ และผลการดําเนินงานบริการรักษาพยาบาลในเรือนจํามีผูปวยดวยโรคท่ีสําคัญ                

5 อันดับแรก ไดแก ปวดฟน ปวดเม่ือย ผื่นคัน ปวดศีรษะ และเชื้อรา และมีการบันทึกขอมูลบริการ            

ในโปรแกรม Hos-xp PCU 
 

ตารางท่ี 45 แผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการงานบริการสาธารณสุขสําหรับผูตองขังเรือนจํา 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ข้ึนทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิสถานพยาบาลเรือนจาํ ทุกป  ก.ค. 65 

2 ทีมสหวิชาชีพออกสนับสนุนบริการ  

    - เภสัชกร  

ทุกเดือน (งดชวง covid-19) 

     - IC ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

     - กายภาพบําบัด เม่ือมี case 

3 ใหบริการตรวจรักษาโรคท่ัวไป/โรคเรือ้รัง โดยแพทย สัปดาหละ 1 ครั้ง  

(งดcovid-19) 

4 ใหบริการตรวจรักษาโดยพยาบาลเรือนจํา ทุกวัน 

5 ใหบริการใหคําปรึกษา/รักษาและจิตบําบัด เดือนละ2 ครั้ง/หรือกรณี

ผูปวยมีอาการ 

6 บริการฝากครรภ 5 ครั้งตามเกณฑ / บริการดูแลตรวจหลังคลอด 

/ บริการวัคซีนแกเด็กตามโปรแกรมสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

รวมท้ังประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก 

เม่ือมี case (รพ.สตูล) 

7 บริการคัดกรอง โรคเอดส ทุกเดือน (ผตข.แรกรับ) 

8 บริการคัดกรองวัณโรค  ทุกเดือน (ผตข.แรกรับ) 

9 คัดกรองวัณโรคโดยรถ x-ray เคลื่อนท่ี Covid ไมไดดําเนินการ 

10 บริการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน  มี.ค. 64  

(ไมดําเนินการ เนื่องจาก

สถานการณ Covid-19) 

11 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ก.ค. 64  

(ไมดําเนินการ เนื่องจาก

สถานการณ Covid-19) 

12 บริการทันตกรรม  ทุกวันศุกรท่ี 4 ของเดือน (ไม

ดําเนินการ เนื่องจาก

สถานการณ Covid-19) 

13 ใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญผูตองขังในเรือนจํา (8 กลุมเสี่ยง) 17, 20 ธ.ค. 64   

14 บริการวัคซีนหัดผูตองขังในเรือนจํา  30 ธ.ค. 64  

15 ตรวจคัดกรองประเมินภาวะสุขภาพจิต  (รายเกา ปละ 2 ครั้ง ) งดสถานการณ covid - 19 
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ตารางท่ี 45(ตอ) แผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการงานบริการสาธารณสุขสําหรับผูตองขังเรือนจํา 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

16 บริการฟนฟูสมรรถภาพผูตองขัง เม่ือมี case (รพ.สตูล) 

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

18 งานอนามัยสิ่งแวดลอมตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐาน 2 

ครั้ง/ป 

เม.ย / พ.ค.65 

19 ระบบการลงทะเบยีนผูมีสิทธ ิ เม่ือมีผูตองขังใหม 

20 อบรมอาสาสมัครเรือนจํา (อสรจ.) 29 พ.ย. 64 – 3 ธ.ค. 64 

การจัดระบบบริการสาธารณสุขสําหรับผูตองขังในเรือนจํา 

 ดานการใหบริการตรวจรักษาโรคท่ัวไป/โรคเรื้อรัง  แพทย FM และพยาบาลวิชาชีพ รพ.สตูล 

หมุนเวียนทุกสัปดาหๆ ละ 3 ชม. (สัปดาหท่ี 1, 3 เปนคลินิกโรคเรื้อรัง)  สถานการณ COVID-19 ใชระบบ 

Consult 

 ดานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแมขายมีการใหบริการดานการรักษาพยาบาลแกผูตองขัง       

ซ่ึงแบงเปนผูปวยนอกในป 2562-2564 จํานวน (คน/ครั้ง) 379/1,111, 593/1,786 และ 1,355/2,002 

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

200/207 ตามลําดับ  
 

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

ขอมูลผูปวย ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ผูปวยนอก (คน/ครั้ง) 379 / 1,111 593 / 1,786 1,355/2,002 

ผูปวยใน (คน/ครัง้) 38 / 49 33 / 40 200/207 
ที่มา : กลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย โรงพยาบาลสตูล ณ กันยายน 2564 

 

ตารางท่ี 47 แสดงจํานวนผูตองขังเขารับบริการสถานพยาบาลในเรือนจํา ป 2561 - 2564 

ขอมูลผูปวย ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

โรคท่ัวไป (ครั้ง) 284 273 396 119 

โรคเรื้อรัง (ครั้ง) 214 240 216 173 
ที่มา : กลุมงานการพยาบาลชุมชน ณ กนัยายน 2564 
 

ตารางท่ี 48 แสดงจํานวนผูตองขังในเรือนจําเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังท่ีสําคัญป 2564 

ลําดับท่ี ช่ือโรค จํานวน(คน) 

1 ความดันโลหิตสูง 25 

2 เบาหวาน   4 

3 หอบหืด 7 

รวม  36 
ที่มา : เรือนจําจังหวัดสตูล ณ พฤศจิกายน 2564 

69 



 

 

 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางท่ี 49 ผูตองขังในเรือนจําเจ็บปวยดวยโรคท่ีสําคัญ 5 อันดับแรก ป 2561 – 2565 

อันดับท่ี ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1 ไขหวัดใหญ หัด โรคเหงือกและฟน โควิด-19 ปวดฟน 

2 ไขหวัด ไขหวัด ผื่นคัน ปวดฟน ปวดเม่ือย 

3 โรคเหงือกและฟน อีสุกอีใส ไขหวัด ปวดเม่ือย ผื่นคัน 

4 ผื่นคัน ปวดฟน ปวดเม่ือยกลามเนื้อ  ผื่นคัน ปวดศีรษะ 

5 ปวดเม่ือย ปวดเม่ือย กลากเกลื้อน ไขหวัด เชื้อรา 
ที่มา : เรือนจําจังหวัดสตูล ณ พฤศจิกายน 2564 
 

 ดานบริการฉุกเฉิน/การสงตอและปรึกษา case มีระบบใหคําปรึกษา และ ระบบสงตอท่ีชัดเจน  

พยาบาลเวชปฏิบัติของโรงพยาบาลสตูล รับประสานงานและรายงานแพทยเวชศาสตรครอบครัว เพ่ือเขา

ไปประเมินและตรวจรักษาในเรือนจําหรือสั่งการรักษาในเวลาราชการ  หากเกินศักยภาพ จะสงตอโดย

รถยนตของเรือนจํามาท่ีแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลสตูล ถาอุบัติเหตุฉุกเฉินเรงดวน มีการโทรประสาน

เรียก 1669  

 

งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค  

 การใหบริการทางอนามัยแมและเด็ก จํานวนหญิงต้ังครรภ ป 2563 จํานวน 4 ราย ป 2564 

จํานวน 2 ราย และป 2565 จํานวน 1 ราย อายุครรภ 23 สัปดาห มีมุมสงเสริมนมแม และมีผูบริจาคเครื่อง

ปมน้ํานมไวใชในเรือนจํา    

 มะเร็งปากมดลูก  ป 2563 คัดกรองจํานวน 50 ราย ไมพบผลผิดปกติ ในสวนของป 2564 มีแผน

คัดกรองในเดือน กรกฎาคม 2564 ท่ีผานมา แตยังไมดําเนินการ เนื่องจากสถานการณ Covid-19 
 

การดําเนินงานปองกันควบคุมวัณโรค   

 การดําเนินเฝาระวังปองกันควบคุมวัณโรคในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2565 ในชวงไตรมาสท่ี 1   

ไดดําเนินการตรวจคัดกรองผูตองขังรายใหมดวยแบบสอบถาม ในเดือนตุลาคม มีการคัดกรองผูตองขังราย

ใหม จํานวน 83 ราย พฤศจิกายน 2564 จํานวน 116 ราย และธันวาคม 2564 จํานวน 56 ราย  
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ตารางท่ี 50   แสดงผลการดําเนินงานตรวจคนหาผูปวยวัณโรคในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2565  

เดือน 
ประเภท

ผูตองขัง 

จํานวนผูตองขังท่ีไดรับการ 

คัดกรองดวยแบบสอบถาม(ราย) 

จํานวน X-ray(ราย) จํานวน AFB (ราย) 
สงตรวจ 

X-pert 

ผล  

X-pert 
ไดรับการ  

X-ray 

ผิดปกติ  

เขาได TB 

จํานวน 

ท่ีสง AFB 
AFB post 

ท้ังหมด คัดกรอง ผิดปกติเขาได  TB 

ต.ค. 64 
ใหม 83 83 0 0 0 0 0 0 0 

เกา 949 0 0 0 0 0 0 0 0 

พ.ย. 64 
ใหม 116 116 0 0 0 0 0 0 0 

เกา 988 0 0 0 0 0 0 0 0 

ธ.ค. 64 
ใหม 56 56 0 0 0 0 0 0 0 

เกา 1,016 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

ตารางท่ี  51   แผนการปฏิบัติการปองกันควบคุมวัณโรคในเรือนจําจังหวัดสตูล ปงบประมาณ 2565 

กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ประชุม/ชี้แจง/ประสานงานรวม สสจ.สตูล

, รพ.สตูล,เรือนจําสตูล เพ่ือกําหนดแนวทาง

คัดกรองวัณโรคในเรือนจํา 

- เพ่ือกําหนดแนวทางการคัดกรอง

และดูแลผูปวยวัณโรคในเรือนจํา 

- 

ต.ค. – ธ.ค. 644 
สสจ.สตูล, รพ.สตูล,

เรือนจําสตูล 

2. ใหความรู,รณรงคเรื่องวัณโรค - เพ่ือใหผูตองขังมีความรูความขาใจ

เก่ียวกับโรควัณโรค 

- ผูตองขังมีรูความใจ เก่ียวกับ

วัณโรค 
ม.ค. – ก.พ. 65 

สสจ.สตูล, รพ.สตูล,

เรือนจําสตูล 

3. คัดกรองอาการเขาขายวัณโรคดวยแบบคัด

กรองในผูตองขังแรกรับ 

-เพ่ือคัดกรองผูตองขังท่ีเขาขายสงสัย

วัณโรคปอด 

- ผูตองขังใหมไดรับการ คัด

กรองทุกราย 
ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

เรือนจําสตูล 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางท่ี 51 (ตอ) แผนการปฏิบัติการปองกันควบคุมวัณโรคในเรือนจําจังหวัดสตูล ปงบประมาณ 2565 

กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

4. การคนหาวัณโรคใน ผูตองขังใหม ทุกราย

เดือนละ 1 ครั้ง และผูตองขังเกา X – ray ซํ้า 

ทุก ๆ 1 ป 

- เพ่ือคัดกรอง ผูตองขังใหม ดวยการ 

X-Ray  

- เพ่ือคัดกรอง ผูตองขังเกา ดวยการ 

X-Ray  

- ผูตองขังใหมไดรับการ X- Ray 

ทุกราย 

- ผูตองขังเกาไดรับการ X- Ray 

ทุกราย 

ทุกสัปดาหท่ี 3  
ม.ค. – ก.ย. 65 

รพ.สตูล, เรือนจําสตูล 

5. บันทึกผลการคัดกรองวัณโรค ใน TBCM  - เพ่ือใหมีฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือ

การวิเคราะหขอมูล 

- มีการบันทึกขอมูล ถูกตอง

ครบถวน ทุกราย 

ทุกสัปดาหท่ี 4  
ม.ค. – ก.ย. 65 

รพ.สตูล 

6. เก็บเสมหะในผูตองขังท่ีภาพปอดผิดปกติ 

สงตรวจ gine X-pert เพ่ือวินิจฉัย 

- มีการสงเสมหะในผูตองขังท่ีภาพ

ปอดผิดปกติ 

- สงเสมหะในผูตองขังท่ีภาพ

ปอดผิดปกติ ทุกราย 

ทุกสัปดาหท่ี 4  
ม.ค. – ก.ย. 65 

รพ.สตูล, เรือนจําสตูล 

7. แจงผลการตรวจ gine X-pert เพ่ือวินิจฉัย -เพ่ือแจงผลการตรวจ gine X-pert 

เพ่ือวินิจฉัย 

-มีแจงผลการตรวจ gine X-

pert เพ่ือวินิจฉัย ทุกราย 

ทุกสัปดาหท่ี 4  
ม.ค. – ก.ย. 65 

รพ.สตูล 

8. วินิจฉัย/ข้ึนทะเบียนรักษาผูตองขังท่ียืนยัน

การวินิจฉัย 

- เพ่ือวินิจฉัย/ข้ึนทะเบียนรักษา

ผูตองขังท่ียืนยันการวินิจฉัย 

- วินิจฉัย/ข้ึนทะเบียนรักษาผูตองขัง

ที่ยืนยันการวินิจฉัยทุกราย 
ทุกสัปดาหท่ี 4  
ม.ค. – ก.ย. 65 

รพ.สตูล 

9. สรุปผลการดําเนินกิจกรรมคัดกรอง - เพ่ือใหสามารถสรุปผลการ

วิเคราะห  

- มีการรายงานสรุปการคัด

กรอง ทุกเดือน 

ทุกสัปดาหท่ี 4  
ม.ค. – ก.ย. 65 

รพ.สตูล 

10. ติดตามการกํากับการกินยาในผูตองขัง

โดย อสรจ. 

- เพ่ือใหผูปวยมีการกํากับการกินยา - ผูปวยไดรับการกํากับการกิน

ยาทุกราย 
ต.ค. 64–ก.ย. 65 

เรือนจําสตูล 

11. ประเมินมาตรฐานการดําเนินงานวัณโรค

ในเรือนจํา 

- เพ่ือเตรียมการรับประเมินฯ - ผานการประเมินมาตรฐานฯ 
พ.ค. – ส.ค. 65 

สสจ.สตูล,  

ศูนยวัณโรคท่ี 12 72 



 

 

 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

การตรวจคัดกรอง HIV/AIDS 

    โรคเอดสในเรือนจําจังหวัดสตูล ไดใหบริการดานคําปรึกษาและคัดกรองคนหาผูปวยรายใหม 

สามารถดําเนินการคัดกรองได ต้ังแตป  2561-2564 จํานวน 1,242  1,328  1,966 และ 984 ราย                         

พบติดเชื้อในป 2561 จํานวน  2 ราย, ป 2562 จํานวน 2 ราย ป 2563 จํานวน 10 ราย และป 2564 

จํานวน  10 ราย ตามลําดับ  สวนในป 2565 มีแผนดําเนินงานในเดือนกุมภาพันธ 2565 
 

ตารางท่ี  52 แสดงผลการดําเนินงานคัดกรองคนหาผูติดเชื้อ HIV รายใหมในเรือนจําจังหวัดสตูล   

  ป 2561-2564 

ป งบประมาณ 
การคัดกรองคนหาผูติดเช้ือรายใหม(คน) 

ท้ังหมด ตรวจพบเช้ือ รอยละ  

2561 1,242 2 0.16 

2562 1,328 2 0.15 

2563 1,966 10 0.50 

2564 984 10 1.02 
ขอมูล (ณ 27 ธันวาคม 2564)   
 

 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจําจังหวัดสตูล 

 การแพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ในเรือนจําจังหวัดสตูลพบรายงานครั้งแรกเม่ือวันท่ี 17  

กรกฎาคม 2564 จากการมีผูตองขังความผิดหนีเขาเมืองของกลุมผูลักลอบขนสงสินคาหนีภาษีจากประเทศ

อินโดนีเซียจํานวน 7 ราย ซ่ึงไดมีการจับกุมในนานน้ําประเทศไทย จังหวัดสตูล โดยตํารวจน้ําจังหวัดสตูล 

และไดสงฝากขังท่ีเรือนจําจังหวัดสตูลตามกฎหมาย ไดมีการปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองผูตองขังรายใหม 

ตามมาตรการทุกข้ันตอน และแยกผูตองขังใหม แรกรับมีการคัดกรองพบติดเชื้อในชวงแยกขังจํานวน       

4 ราย ไดทําการแยกตัวเพ่ือรักษาพยาบาลจนครบกําหนด และอีก 3 ราย ผลการตรวจซํ้าไมพบการติดเชื้อ 

เม่ือครบกําหนดไดปลอยเขาขังรวม และอีกกลุมเปนนักศึกษาท่ีกลับมาจากพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

(นักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา) ไดกระทําความผิดเก่ียวกับ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ 

จํานวน 1 ราย มีการคัดกรองผูตองขังรายใหมตามมาตรการในการแยกขังจํานวน 14 วัน ไมพบการติดเชื้อ

และไดปลอยเขาขังรวม หลังจากนั้นอีก 3 วันปรากฏมีผูตองขังเขาขายเปนโรคโควิดมีอาการ PUI จึงได

ดําเนินการคนหาผูปวย พบมีการปวยในเบื้องตนจํานวน 30 ราย จึงไดดําเนินการตามแผนตอบโตภัยพิบัติ

โรคติดเชื้อโควิด ซ่ึงไดมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในเรือนจํา ครั้งแรกจํานวน 80 เตียง เม่ือมีผูปวยเพ่ิมข้ึน

จึงไดเ พ่ิมขนาดโรงพยาบาลสนาม เปน 100,120,150,200 และ 270 เตียง ผลการดําเนินงาน                     

ในป 2564  มีการรายงานผูปวยจํานวน 216 ราย คิดเปนอัตราปวย 15,340.90 ตอแสนประชากร  มีผูปวย  

เสียชีวิตจํานวน 2 ราย คิดเปนอัตราปวยตายรอยละ 0.92 และในป 2565 มีรายงานผูปวยจํานวน 10 ราย 

คิดเปนอัตราปวย 931.09 ตอแสนประชากร ยังไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางท่ี  53 แสดงอัตราการปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในเรือนจําจังหวัดสตูล 

ปงบประมาณ พศ. 2564 -2565(ตค.2564- 10 มค.2565) 

ผูตองขัง 
จํานวนผูตองขังในเรือนจํา(ราย) 

ท้ังหมด ผูปวย ปวย(อัตราตอแสนประชากร 

ป 2564 1,408 216  15,340.90 

ป 2565 1,074 10  931.09 
 

ตารางท่ี 54  แสดงผลการรักษาพยาบาลผูปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)          

ในเรือนจําจังหวัดสตูล ปงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2565 (ตค.2564- 10 มค.2565) 

ป  

จํานวนผูปวยดวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)(ราย) 

ท้ังหมด ผูปวย 
ปวย 

(อัตราตอแสนปชก.) 
รักษาหาย รอยละ เสียชีวิต รอยละ 

ป 2564 1,408 216 15,340.90 214 99.08 2 0.92 

ป 2565 

 

1,074 10  931.09 10 100 0 0 

  

 ป 2565 กระทรวงสาธารณสุขไดการกําหนดเกณฑมาตรฐานเรือนจําสีขาวปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ข้ึน โดยมีเกณฑการประเมินท้ังหมด 12 ขอ โดย ป 2564 ไดมีการประเมินตามเกณฑมาตรท่ีกําหนด

พบวา ไมผาน 2 ขอ คือ เกณฑขอท่ี 3- 4 สวนในป 2565 ไดรับการประเมินเม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2565 

พบวาสามารถดําเนินการไดผานเกณฑการประเมินทุกขอตามแผนภูมิและตารางดังนี้ 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางท่ี  55 แสดงผลการประเมินมาตรฐานเรือนจําสีขาวปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป 2564-2565 

(ตค.2564- 10 มค.2565) 

ขอท่ี กิจกรรม 

ผลการประเมิน 

ป 2564 ป 2565 

มี ไมมี มี ไมมี 

1 ระบบการจัดหองกักกันโรคท่ีมีมาตรฐาน / - / - 

2 ตรวจ RT-PCR ผูตองขังแรกรับ 3 ครั้ง (day0, Day5-

7,Day19-21 หรืออยางนอย 2 ครั้ง ดังนี้    

(day0,Day19-21 

/ - / - 

3 สุมตรวจผูตองขังแรกรับท่ีสงตัวกลับเขาแดน - / / - 

4 ใน 1 เดือน มี จนท.ท่ีมีเปนหวัดแลวไมไดตรวจ RT-PCR 

หรือไม/ถาไมมีผูมีอาการหวัด=ผานเกณฑ 

- / / - 

5 ในเรือน 1 เดือนมีการสุมตรวจ RT-PCR จนท. อสรจ. รอยละ 

5-10 

/ - / - 

6 ทบทวนทะเบียนการรักษา (ตรวจสอบทะเบยีนการสงตรวจ) / - / - 

7 กรณีท่ีพบผูตองขังในหองกักโรคผล RT-PCR เปนบวก ดา

เนินการอยางไร 

/ - / - 

8 มีการฉีดวัคซีนผูตองขังหรือไม / - / - 

9 จนท.และผูตองขังกลุมเปราะบางไดรับวัคซีน / - / - 

10 ถามีการระบาด มีสงตรวจ RT-PCR กอนปลอย/ถาไมมีการ

ระบาดไมตองตรวจ 

/ - / - 

11 มีการทําความสะอาดฆาเชื้อดวยน้ํายาทําความสะอาด

ภายในหองแยกกักโรคกอนทุกครั้งท่ีจะรับตัวผูตองขังในครั้ง

ตอไป หลังผูตองขังออกจากหองแยกกักโรค 

/ - / - 

12 ผูตองขังท่ีอยูในหองแยกกักโรค มีการติดตามอาการ วัด

อุณหภูมิรางกาย ซักประวัติอาการผิดปกติโดยอาสาสมัคร

สาธารณสุขในเรือนจํา(อสรจ.)ทุกวันๆ ละ 1-2 ครั้ง 

/ - / - 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 ดานการสงเสริมสุขภาพจิต    
 ผูปวยจิตเวช 

 - ผูตองขังในเรือนจํามีผูปวยจิตเวชท้ังหมด 27 ราย  ไดรับการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลสตูล

อยางตอเนื่องทุกราย 
 
 

ตารางท่ี 56     แสดงจํานวนผูปวยจิตเวชในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2562-2565 

ป งบประมาณ ผูปวยจิตเวช 

2562 22 

2563 25 

2564 20 

2565 27 
ขอมูล (ณ 20 พฤศจกิายน 2564)   
 

 - การคัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล ป 2564-2565 จํานวน 1,133 ราย 

และ 201 ราย ตามลําดับ  และผูใชสารเสพติด ผูเสพ ป 2564-2565 จํานวน 983 ราย และ 177 ราย 

ตามลําดับขอมูล (ณ พฤศจิกายน 2564)   

 - การตรวจคัดกรองดวยแบบประเมินภาวะสุขภาพจิตผูตองขัง (PMHQ-Thai) ตั้งแตป 2562-

2565 จํานวน 1,413 ราย 1,415 ราย, 948 ราย และ 221 ราย ตามลําดับ ขอมูล (ณ พฤศจิกายน 2564)   
 

ตารางท่ี 57    แสดงผลการดําเนินงานผูปวยจิตเวชในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2562-2565 

กิจกรรม 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

คัดกรอง ผิดปกติ คัดกรอง ผิดปกติ คัดกรอง ผิดปกติ คัดกรอง ผิดปกติ 

- คัดกรองผูตองขังแบบ

ประเมินภาวะสุขภาพจิต 

(PMHQ-Thai)(คน) 

1,413  3  1,415  4  948  23 221 0 

- การบันทึกขอมูลนิติจิต

เวช  เรือนจําลงบันทึก

ขอมูลหลังพบจิตแพทย

(คน) 

NA NA 18 0 

ขอมูล (ณ 20 พฤศจกิายน 2564) 
 

การสงเสริม   - ขอจํากัดเรื่องสถานการณโควิด-19 

การรักษา     - จิตแพทยตรวจแบบ Telepsychiatry เดือนละ2 ครั้ง กรณีผูปวยมีอาการทางจิตรุนแรงข้ึน 

  - มีระบบ Consult ระหวางทีมจิตเวชและพยาบาลเรือนจําอยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบติดตาม - มีระบบการสงตอขอมูลในเครือขายเพ่ือติดตามผูปวยมารักษาตอเนื่อง แตยังพบอุปสรรค  

   - ผูรับผิดชอบบันทึกขอมูลในโปรแกรมระบบขอมูลนิติจิตเวช 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ปญหาอุปสรรและโอกาสพัฒนา 

 1.  การคัดกรอง   พัฒนาความรูและทักษะของทีม (อสรจ., บุคลากรท่ีเก่ียวของ) ในการประเมิน

อาการไดถูกตอง  Consult ไดเหมาะสมและรวดเร็ว 

 2.  การรักษา  รักษาโดยใชระบบการ Consult/สงตอใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  และ โทร. 

ติดตามหลังปรับยาทุกราย 

 3.  การติดตาม  ทําทะเบียนเพ่ือทราบวันจําหนายจากเรือนจํา  ผูปวยหลังพนโทษ : เรือนจํา   

สงขอมูลผูปวยท่ีพนโทษใหสสจ. ยังพบอุปสรรคเรื่องสงขอมูลชา/ไมอยูตามท่ีอยูท่ีแจงไวทําใหติดตามไมได 
 

 แนวทางการแกไข 

  พยาบาลเรือนจําจัดทําทะเบียนผูปวยท่ีมีกําหนดพนโทษ พรอมท่ีอยู/เบอรโทรศัพท (ผูปวย/

ญาติ) เพ่ือติดตามญาติมารวมวางแผน/ทําความเขาใจในการดูแลผูปวยเม่ือพนโทษ 
 

 ดานทันตกรรม  

 การใหบริการทันตกรรมโดยทันตแพทยออกใหบริการทุกวันศุกรท่ี 4 ของเดือน และใหบริการ

เฉพาะถอนฟน ตั้ งแตป  2561-2564  มีจํ านวน  238  512 109 และ  191 รายตามลําดับ ขอ มูล                           

(ณ พฤษภาคม 2564)  ในชวงสถานการณโควิด-19  ไมไดจัดบริการในเรือนจํา 

ตารางท่ี 58 แสดงผลการดําเนินดานทันตกรรมสําหรับผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2561-2564  

ป งบประมาณ ผลการดําเนินงานดานทันตกรรม (ราย) 

2561 238 

2562 512 

2563 109 

2564 191 
ขอมูล (ณ พฤษภาคม 2564)     
 

การคัดกรอง   มีการตรวจคัดกรองรอยโรคในชองปาก โดยทันตบุคลากร / พยาบาลเรือนจํา / อาสาสมัคร

สาธารณสุขในเรือนจํา 

การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค   มีการใหความรูและฝกทักษะในการทําการดูแลสุขภาพชองปากได

ดวยตนเอง 

การรักษา   มีการจัดใหบริการทันตกรรม(ถอนฟน) เดือนละ 1 ครั้ง ในรูปแบบการออกหนวยทันตกรรม

เคลื่อนท่ี 

การฟนฟู   มีแผนท่ีจะเริ่มดําเนินการในป 2565  คือการใหบริการใสฟนเทียมทดแทนในกลุมผูตองขังท่ีไมมี

ฟนแทเหลือในชองปาก  

 

 

 

 
 

77 



 

 

 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

  การบริหารสุขภาพชองปากและการดูแลผูสูงอายุในเรือนจํา 

  ใหบริการสงเสริม ปองกันโรค ตามชุดสิทธิประโยชนในกลุมผูสูงอายุ อันไดแก  

  - การตรวจสภาวะชองปาก 

  - การใหคําแนะนํา และฝกทักษะในการดูแลสุขภาพชองปาก 

  - การใชฟลูออไรด   

  - การใหบริการฟนเทียมทดแทนในกลุมท่ีมีการสูญเสียฟนแทไป 
  

การตรวจสอบสิทธิ  ผูตองขังท้ังหมด จํานวน 1,085 ราย สิทธิ UC จํานวน 1,068 ราย กองทุนอ่ืน 15 ราย 

และสิทธิวาง 2 ราย ขอมูล (ณ พฤศจิกายน 2564)     
 

ตารางท่ี 59  แสดงสิทธิการรักษาพยาบาลประเภท UC ของผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2565  

ประเภทสิทธิ จํานวน (ราย) รอยละ 

สิทธิ UC ตรง CUP 1,061 99.34 

สิทธิ UC นอก CUP  

(รับตัวเขาเรือนจํา >30 วัน 

3 0.28 

สิทธิ UC นอก CUP  

(รับตัวเขาเรือนจํา <30 วัน 

4 0.37 

รวม 1,068 100 
ขอมูล (ณ พฤศจกิายน 2564) 
 

ตารางท่ี 60 แสดงประเภทสิทธิการรักษาพยาบาลของผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2565  

ประเภทสิทธิ จํานวน (ราย) รอยละ 

สิทธิ UC 1,068 98.43 

อ่ืนๆ 15 1.38 

วาง 2 0.18 

ท้ังหมด 1,085 100.00 
ขอมูล (ณ พฤศจกิายน 2564)      

 

ระบบใหคําปรึกษา  พัฒนาการใหคําปรึกษาเพ่ือลดการสงตอนอกเรือนจํา 

  - Telemedicine ผูปวยจิตเวช   

  - มีแนวทางใหคําปรึกษาสนับสนุนจาก รพ.แมขาย 

   - Flow การใหคําปรึกษาผูตองขังจิตเวชผานระบบ Zoom 
 

การพัฒนา อสรจ. ในเรือนจํา  ใหมี อสรจ. ตอผูตองขังไมนอยกวา 1 ตอ 50 

 จังหวัดสตูลมี อสรจ. ในเรือนจํา 60 คน (ชาย 47 คน/หญิง 13 คน) คิดเปนอัตรา 1: 18  และได

ดําเนินการอบรมเม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 – 3 ธันวาคม 2564 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก

เทศบาลเมืองสตูลโดยใชรูปแบบออนไลน 
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 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

Small Success รอบ 3 เดือน 

กิจกรรม/กระบวนการ ผลการดําเนินงาน 

- จัดระบบบริการสุขภาพผูตองขังในเรือนจํา -ตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

-มีการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน

รวมวางแผนการดําเนินงานราชทัณฑปนสุข ทํา

ความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย/สรุปรายงานการ

ประชุม 

-มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการเม่ือ

วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 ณ หองทับทิม 

โรงพยาบาล 

-มีการจัดทําแผนการใหบริการสุขภาพของผูตองขัง

ในเรือนจํา 

-มีแผนการใหบริการสุขภาพครบท้ัง 6 ดาน 

 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 - ตองงดการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาวะในเรือนจําทุกชนิด เนื่องจากปองกันการแพรระบาดของ

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให 

การดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
ขอเสนอแนะในเชิงบริหารและวิชาการ 

-การดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ไมเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไว เนื่องจากมีการระบาดของ

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) 

มีการปรับแผนการดําเนินการกิจกรรมตางๆ 

หลังจากไมมีการแพรระบาดของโรค 

 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย 

 - ไมมี 

นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี)  

 - ไมมี 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี  : รอยละของหนวยบริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย   

  (เปาหมายรอยละ 70) 

 : รอยละของผูปวยท่ีมีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง ( palliative care ) ท่ีไดรับการ 

  รักษาดวยยากัญชาทางการแพทย (เปาหมายรอยละ 5) 

 : รอยละของผูปวยท้ังหมดท่ีไดรับการรักษาดวยยากัญชาทางการแพทย  

  (เปาหมายเพ่ิมข้ึนจาก ป 64 รอยละ 5) 

สถานการณ 

 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7 กําหนดไวชัดเจนวากัญชา ถือเปน        

ยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี 5 และมาตรา 26 หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออกหรือมีไวใน

ครอบครอง  ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท5 เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการเปนรายๆไป และพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗ )พ.ศ. 2562 ได

แกไขเพ่ิมเติมกฎหมายใหใชกัญชาเพ่ือประโยชนของทางการแพทย  การรักษาผูปวยหรือการศึกษาวิจัยและ

พัฒนา ท้ังนี้รวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร  หรืออุตสาหกรรมซ่ึงตองไดรับใบอนุญาต

จากผูอนุญาตโดยไดมีการนิรโทษกรรมใหผูมีกัญชาในครอบครองมาแสดงตนตอเจาหนาท่ีและข้ึนทะเบียน

ไว  จังหวัดสตูลมีผูมาลงทะเบียนแจงครอบครอง จํานวน 61 ราย โดยแยกประเภทเปนน้ํามันกัญชา       

รอยละ 56.72 ตนกัญชา รอยละ 26.36 กัญชาแหง รอยละ 11.94และกัญชาแคปซูล รอยละ 2.99        

โดยสวนใหญใชกับโรค ปวดศีรษะ/ไมเกรน มะเร็ง เบาหวาน และอัมพฤกษอัมพาต แสดงใหเห็นวาผูปวย

กลุมหนึ่งไดมีการใชกัญชาเพ่ือการบําบัดรักษาโรคของตนเองแมวากัญชาจะอยูในสถานะยาเสพติดใหโทษ  

และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดให Service plan สาขากัญชาทางการแพทยเปน สาขา

ท่ี 20 และจัดทําคูมือแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการใชกัญชาทาง

การแพทย คลินิกบริการกัญชาทางการแพทย (Medical cannabis clinic) แบบผสมผสาน  และใน

ปงบประมาณ พศ. 2563 กระทรวงสาธารณสุข กําหนดนโยบายเรงดวน เรื่อง การเขาถึงบริการกัญชาทาง

การแพทย และในปงบประมาณ พศ. 2564 มีนโยบายสนับสนุนใหวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาเพ่ือใช   

ในทางการแพทยและเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน  ซ่ึงจังหวัดสตูลไดมีการดําเนินงานตามนโยบายดังนี้  
 

  กัญชาเพ่ือประโยชนทางการแพทย .  

 จังหวัดสตูลเปดคลินิกกัญชาทางการแพทยแบบบูรณการในโรงพยาบาล จํานวน 4 แหง คือ 

โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลละงู โรงพยาบาลทุงหวาและโรงพยาบาลควนกาหลง คิดเปนผลงานได รอยละ 

57.14 และเปดใหบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน  

2 แหง ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง   และสถานีอนามัย                       

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นิคมพัฒนา อําเภอมะนัง โดยมีความพรอมของบุคลากร ดังนี้ 

 

 

กัญชาทางการแพทยและเศรษฐกิจ 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ขอมูลผูผานการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทย 

ตารางท่ี 61  แสดงขอมูลผูผานการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแยกรายสถานบริการ      

ของจังหวัดสตูล 

สถานบริการ 
จํานวนผูผานการอบรม 

รวม 
แพทย เภสัชกร พยาบาล แพทยแผนไทย ทันตแพทย 

โรงพยาบาลสตูล 3 3 2 4 0 12 

โรงพยาบาลละงู 1 1 1 6 0 9 

โรงพยาบาลทาแพ 0 0 0 2 0 2 

โรงพยาบาลทุงหวา 1 1 0 3 0 5 

โรงพยาบาลควนโดน 0 1 0 3 0 4 

โรงพยาบาลควนกาหลง 1 2 0 2 0 4 

โรงพยาบาลมะนัง 1 1 0 4 0 4 

สสจ.สตูล 1 1 0 1 0 3 

รพ.สต./CMU/PCU 0 0 0 4 0 4 

เอกชน/หมอพ้ืนบาน 1 1 0 3 1 6 

รวม 9 11 3 32 1 56 

จากตารางพบวาแพทยแผนไทยผานการอบรมครบทุกแหง 
 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห  

ตารางท่ี 62 แสดงรอยละของหนวยบริการสาธารณสุขจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย ป 2562-2565 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ปงบฯ 2565 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 2565 
(ขอมูล ณ  8 ธันวาคม 2564 ) 

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดบัประเทศ 

รอยละ 70 

เมืองสตูล 1 1 100 

   ควนโดน 1 0 0 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 1 1 100 

   ทาแพ 1 0 0 

จังหวัดสตูล ละงู 1 1 100 

 1 แหง 2 แหง 4 แหง ทุงหวา 1 1 100 

 
มะนัง 1 0 0 

รวม 7 4 57.14 
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 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

จากฐานขอมูลการอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (กัญชา) โรงพยาบาลท้ัง 7 แหงของจังหวัด

สตูลมีใบอนุญาตจําหนายแลวเรียบรอยแลวรอเพียงความพรอมของบุคลากร สถานท่ีและยากัญชา               

ก็สามารถเปดใหบริการคลินิกกัญชาได  ซ่ึงปจจุบันเปดคลินิกกัญชาทางการแพทยแบบบูรณาการ             

ในโรงพยาบาล จํานวน 4 แหง และจังหวัดสตูลยังมีสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนๆ ท่ีไดรับใบอนุญาต

จําหนายซ่ึงยาเสพติดใหโทษประเภท 5 กัญชา ดังนี้ 

 1.คลินิกหมอสมวงศการแพทยแผนไทย ตั้งอยูเลขท่ี 182 ถนนสถิตยุติธรรม ตําบลพิมาน อําเภอ

เมือง จังหวัดสตูล และกลุมงานการแพทยแผนไทยฯไดประสานไปยังผูรับอนุญาตใหซ้ือผลิตภัณฑกัญชา

แผนไทยท่ีไดรับอนุญาตผลิตจาก อย. มาใชรักษาผูปวยไดแลว 

 2.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี  นิคมพัฒนา อําเภอมะนัง 

 3.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง 
ที่มา : .ระบบสืบคนขอมูลใบอนุญาตกัญชา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

https://hemp.fda.moph.go.th/FDA_MARIJUANA/staff/marijuana_report_public....สืบคนเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565...... 

ตารางท่ี 63 แสดงรอยละของผูปวยท่ีมีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (palliative care) ท่ีไดรับ       

การรักษาดวยยากัญชาทางการแพทย 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป  

(รอยละ) 
เกณฑ  

ป 2565 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 2565 
(ขอมูล ณ  4 มกราคม 2565 ) 

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดบัประเทศ 

เปาหมาย

รอยละ 5 

เมืองสตูล 22 0 0 

- - 0.74 ควนโดน 111 0 0 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 2 0 0 

- - 0.57 ทาแพ 2 0 0 

จังหวัดสตูล ละงู 14 1 7.14 

- - 0.55 ทุงหวา 8 0 0 

ปงบประมาณ 2565 

ระดบัประเทศ 1.22  

ระดับเขต 0.63 

มะนัง 18 0 0 

รวม 77 1 1.30 

ที่มา

https://stn.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=2908c586a168578a2c4aee3

ab13963c9&id=1c34690d32569e7aff5b6512bac53b00 

สืบคนเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 
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 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางท่ี  64 รอยละของผูปวยท้ังหมดท่ีไดรับการรักษาดวยยากัญชาทางการแพทย (เปาหมายเพ่ิมข้ึน

จาก ป 64 รอยละ 5) 

คลินิกกัญชาสถานบริการของรัฐ 
จํานวนผูปวยท้ังหมดท่ีไดรับการรักษาดวยยากัญชาทางการแพทย 

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

โรงพยาบาลสตูล 88 144 18 

โรงพยาบาลละงู 2 88 12 

โรงพยาบาลทุงหวา - 30 4 

โรงพยาบาลควนกาหลง - 5 0 

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯนิคม

พัฒนา อ.มะนัง 

- 0 0 

รพ.สต.ทุงนุย อ.ควนกาหลง - 0 0 

รวม 90 237 34 

หมายเหตุ : - หมายถึงยังไมเปดใหบริการ 0 หมายถึงไมมีผูปวย 

เปาหมายผูรับบริการในปงบประมาณ 2565 เพ่ือใหผานตัวชี้วัด อยูท่ี 249 คน 
ที่มา : .ระบบสืบคนขอมูล Cannabis Intelligence Dashboard 

http://toiminta2.fda.moph.go.th/Reports/powerbi/MRJN/report_recive?rs:embed=true สืบคนเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565...... 
 

  กัญชาเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจ  . 

 ปจจุบันผูท่ีไดรับอนุญาตผลิต(ปลูก)และครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 (กัญชา)   

ในจังหวัดสตูล มี 2 กลุม 

     1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขาแดง อําเภอทุงหวา รวมกับวิสาหกิจชุมชน         

เพ่ือเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล ตามหนังสือสําคัญเลขท่ี 48/2563 พ้ืนท่ีปลูกเปนของวิสาหกิจชุมชน 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 2544 ตําบลปาแกบอหิน อําเภอทุงหวา ปลูกและเก็บเก่ียวไปแลว 1 รอบ   

     2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง รวมกับวิสาหกิจชุมชนบานโตน

ปาหนัน ตามหนังสือสําคัญท่ี 49/2563 พ้ืนท่ีปลูกเปนของวิสาหกิจชุมชนอยูเลขท่ี 154 หมูท่ี 5 ตําบลทุงนุย 

อําเภอควนกาหลง ปลูกไปแลว 1 รอบ  

     3.  ผูประกอบการขอรับคําปรึกษาเก่ียวกับการขออนุญาตปลูกกัญชา 11 ราย 

     4.  ผูประกอบการติดตอขอรับคําปรึกษาปลูกกัญชง จํานวน 8 ราย ยื่นเอกสารแลว จํานวน              

2 ราย ตรวจสถานท่ีแลว 1 ราย (รอปรับปรุงแกไขสถานท่ี) 
 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

 1. จัดสอบข้ึนทะเบียนผูสั่งใชสารสกัดจากกัญชาทางการแพทย ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 26 

พฤศจิกายน 2564 โดยมีผูเขาสอบ 3 คนเปนบุคลากรแพทยจากโรงพยาบาลมะนัง 2 คน และเภสัชกรจาก

โรงพยาบาลควนกาหลง 1 คน ซ่ึงท้ัง 3 คนสอบผานและข้ึนทะเบียนผูสั่งใชกัญชาทางการแพทย                        

กับทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สงผลใหโรงพยาบาลมะนังจะเปดใหบริการคลินิกกัญชา           
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ทางการแพทยแบบบูรณาการในเดือนมีนาคม 2565 (สงหนังสือขออนุมัติเปดคลินิกกัญชาทางการแพทย

แบบบูรณาการเพ่ิมเติมใหสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 12 เรียบรอยแลว) 

 2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการใชกัญชาเพ่ือประโยชนทางการแพทยจังหวัดสตูล ในวันท่ี 10 

มกราคม 2565 

 3. ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขากัญชาทางการแพทย จังหวัดสตูล     

อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 4. อบรมใหความรูกัญชาทางการแพทยแกบุคลากรแพทยท่ีเก่ียวของในสาขา palliative care , 

Intermediate care เพ่ือบูรณการการรักษาดวยกัญชาทางการแพทย ประมาณเดือนกุมภาพันธ 2565 

 5. คนหาผูปวยท่ีมีขอบงใชและผูปวยระยะประคับประคองใหเขารับการรักษาดวยกัญชาโดยหมอ

ครอบครัว 

 6. ประชาสัมพันธคลินิกกัญชาทางการแพทยและขอบงใช เ พ่ือลดการใชน้ํ า มันกัญชา                            

ท่ีผิดกฎหมาย 

 7. ประชุมกํากับติดตามงานผานคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดทุกเดือน 
 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 -ไมมี 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 1.การบันทึกขอมูลในการรักษาผูปวย palliative care ในฐานขอมูล 43 แฟมในระยะแรกอาจ  

ไมครบถวนทําใหขอมูลท่ีดึงจาก HDC ต่ํากวาขอมูลท่ีไดจากการรักษาจริง 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 -ไมมี 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 จังหวัดสตูลจัดสอบข้ึนทะเบียนผูสั่งใชสาร

สกัดจากกัญชาทางการแพทย ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือ

วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564  ผูสมัครสอบผาน

ท้ังหมดและ โรงพยาบาลมะนังเขาเง่ือนไขสามารถ

ขอเปดคลินิกกัญชาทางการแพทยแบบบูรณาการได 

 

ภาพแสดง การจัดสอบข้ึนทะเบียนผูสั่งใชกัญชาทาง

การแพทย ครั้งท่ี 2/2564  26 พฤศจิกายน 2564 

สนามสอบ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

  การจัดบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  . 
 

ตัวช้ีวัด  : รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพดวย 

  ศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก รอยละ 20.5 
 

สถานการณ 

 จังหวัดสตูลมีการจัดบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ในโรงพยาบาล จํานวน         

7 แหง และใน รพ.สต. จํานวน 54 แหง , ศสช. 3 แหง โดยมีการเปดคลินิกการแพทยแผนไทยใหบริการ     

ในโรงพยาบาลทุกแหงและในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีมีแพทยแผนไทยประจํา ไดแก รพ.สต.ทุง

นุย,รพ.สต.เขาขาว, รพ.สต.ปากน้ํา,  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯนิคมพัฒนา และศสช.กําแพง โดยมี

บุคลากรแพทยแผนไทยท้ังหมด รวมจํานวน 39 คน สวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพอ่ืนๆท่ีเหลือจัดใหมีการ

ตรวจรักษาและจายยาสมุนไพร  และเปดใหบริการคลินิกแพทยแผนจีนและฝงเข็ม จํานวน 4 โรงพยาบาล 

ไดแก โรงพยาบาลสตูล    ทาแพ ละงูและควนโดน และมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน GMP WHO     

ของโรงพยาบาลละงู ผลิตยาสมุนไพรกระจายใหทุกหนวยบริการสาธารณสุขท้ังจังหวัด 
 

สถานการณ COVID-19  ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน 

 เนื่องดวยสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ทําใหคลินิกแพทยแผนไทยและแพทย

ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขทุกแหง มีการปรับรูปแบบการใหบริการ  โดยการเพ่ิมระยะหางในการ

ใหบริการ  เชน การนวด และการลดการฟุงกระจายของเชื้อโรค เชนการงดใหบริการอบไอน้ํา  โดยมีการ

ปฏิบัติภายใตมาตรการ Covid Free Setting   และในชวงท่ีมีการระบาดสูง มีบางสถานบริการก็ปดการ

ใหบริการในคลินิกแพทยแผนไทย โดยไปชวย ณ จุดฉีดวัคซีน COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 



 

 

 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห  

       1. รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพ     

ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (เปาหมายรอยละ20.5) 

ตารางท่ี 65 แสดงรอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟู

สภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ป 2565(1 ต.ค.64 – 4 ม.ค.65)  
ขอมูลยอนหลัง 3 ป 

เกณฑ 

ปงบฯ65 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ2565 

2562 2563 2564 อําเภอ 
บริการผูปวย

นอก )คร้ัง(  
บริการแพทย

แผนไทย )คร้ัง(  
รอยละการ

รับบริการ 

ระดบัประเทศ รอยละ 20.5 ของ

ผูปวยนอกท้ังหมด

ท่ีไดรับบริการตรวจ 

วินิจฉัย รักษาโรค 

และฟนฟูสภาพ 

ดวยศาสตรการ 

แพทยแผนไทยฯ 

เมืองสตูล 139,000 5,557  4.00 

21.35 21.35 18.16 ควนโดน 20,242 2,444  12.07 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 37,608 3,246  8.63 

22.34 21.38 18.46 ทาแพ 21,292 2,521  11.84 

จังหวัดสตูล ละงู 48,602 5,939  12.22 

22.14 22.42  19.72  ทุงหวา 28,734 4,230  14.72 

 มะนัง 15,736 2,802  17.81 

รวมจังหวัด 311,214 26,739  8.59 
 **ขอมูลจาก HDC ณ วันที ่ 4 มค.65  

 

 จากตารางผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รอยละผูปวยนอกไดรับบริการดวยศาสตรการแพทย

แผนไทยฯ ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2565  ภาพรวมระดับจังหวัดไดรอยละ 8.59   โดยทุกอําเภอไมผาน

เกณฑ เปาหมายตัวชี้วัด 

           2. มูลคาการใชยาสมุนไพรจังหวัดในเขตสุขภาพ เพ่ิมข้ึน (เปาหมายรอยละ 2) 

ตารางท่ี 66  แสดงรอยละของมูลคาการใชยาสมุนไพรจังหวัดในเขตสุขภาพเพ่ิมข้ึน  ของป 2564-2565 

อําเภอ 

มูลคาการใชยาสมุนไพร 

ปงบฯ 64 

)ตค.63 – ธค.63(  

ปงบฯ65 

)ตค.64 – ธค.64(  

รอยละ 

ท่ีเพ่ิมข้ัน 

เมือง 309,878.86 135,761.73 -56.19 

ควนโดน 90,520 46,493 -48.64 

ควนกาหลง 128,812.20 87,294.75 -32.23 

ทาแพ 55,607.20 65,218.85 17.28 

ละงู 462,153.05 220,565.75 -52.27 

ทุงหวา 150 ,858.72  117,779.95 -21.93 

มะนัง 75,436.40 44,745.60 -40.68 

รวม 1,273,264.43 717,859.63 -43.62 

    **ขอมูลจาก HDC ป 65 ณ วันที่ 4 มค.64  
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 จากตารางผลการดําเนินงาน : มูลคาการใชยาสมุนไพร ในไตรมาส1ปงบฯ 2565   เม่ือเทียบกับ

ไตรมาส 1 ปงบฯ2564 มี รพ.ผานเกณฑเปาหมาย 1 แหง คือ รพ.ทาแพ โดยมีมูลคาการใชยาสมุนไพร

เพ่ิมข้ึน รอยละ 17.28  เม่ือมองในภาพรวมท้ังจังหวัด มีมูลการใชยาสมุนไพรลงลง รอยละ 43.62 
 

การดําเนินงาน  

 คณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 

จังหวัดสตูล ไดวางมาตรการสําหรับการดําเนินงานในปงบประมาณ 2565 ดงนี้  

 1. มีการบริหารงบ CF ให รพ.ละงูผลิตยาสมุนไพรกระจายใหท้ังจังหวัด 

 2. สงเสริมการใชยาสมุนไพรในการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสุขภาพ 

 3. ขับเคลื่อนนโยบายและกํากับติดตามผานคณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา

การแพทยแผนไทยฯ 

โดยมีการควบคุมกํากับตัวช้ีวัด (Small success)ดังนี้ 

 1. รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีได

มาตรฐานและการควบคุมกํากับตัวช้ีวัด ( small success ) 

ไตรมาสท่ี 1 

(รอบ 3 เดือน) 

ไตรมาสท่ี 2 

(รอบ 6 เดือน) 

ไตรมาสท่ี 3 

(รอบ 9 เดือน) 

ไตรมาสท่ี 4 

(รอบ 12 เดือน) 

1. คปสอ.มีแผนงาน/

 โครงการระดับอําเภอ 

 ขับเคลื่อนการพัฒนา

 งานการแพทยแผน

 ไทยและการแพทย

 ทางเลือกใหสอดคลอง

 กับสถานการณ 

2. สถานบริการท่ีมีแพทย

 แผนไทย มีแผนการ

 บริหารจัดการยา

 สมุนไพรและฟาทะลาย

 โจรเชื่อมโยงกับ

 โรงพยาบาลผลิตยา

 สมุนไพรในระดับเขต

 สุขภาพ 

1. มีการใชยาสมุนไพร

 ทดแทนยาแผน

 ปจจุบันอยางนอย

 จํานวน 2 รายการ 

 (โดยมียาสมุนไพร

 ฟาทะลายโจร 1 

 รายการ) 

2. มีมูลคาการใชยา

 สมุนไพร เทียบกับ

 ไตรมาสท่ี 2 ของป

 กอน เพ่ิมข้ึนรอยละ

 2 

1. รพ.มีบริการดาน

 แพทยแผนไทย

 และแพทยทางเลือก

 แบบผสมผสาน ใน  

 -Intermediate 

 care 

 -Palliative care  

1. มีการใหบริการผูปวยนอก

 ดวยการตรวจ วินิจฉัย 

 รักษาโรค และฟนฟูสภาพ

 ดวยศาสตร  การแพทย

 แผนไทยและการแพทย

 ทางเลือกไมนอยกวา 

 รอยละ 20.5 

2. สงเสริมใหมีการสั่งจายยา

 สมุนไพรเพ่ิมข้ึน(จํานวน

 ครั้งของผูปวยนอกท่ีมีการ

 จายยาสมุนไพรเทียบกับ

 จํานวนครั้งของผูปวยนอก

 ท่ีมีการสั่งจายยาท้ังหมด) 

3. มีมูลคาการใชยาสมุนไพร

 เพ่ิมข้ึน รอยละ2 
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.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 

          ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการผูปวยนอกดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

ท่ีไดมาตรฐาน รอยละ 20.5  และมูลคาการใชยาสมุนไพร เพ่ิมข้ึน รอยละ 2   ผลงานท่ีดําเนินการไดในไตร

มาส 1 ปงบประมาณ 2565 ใหบริการไดรอยละ 8.59  และมูลคาการใชยาลดลงจากไตรมาส 1 

ปงบประมาณ 2564  รอยละ 43.62  สวนผลการดําเนินงานตามท่ีกํากับติดตามไดดําเนินการแลว          

ในไตรมาส 1 ดังนี้ 

small success 

ลําดับท่ี กิจกรรม ผลงาน 

1 การจัดประชุมคณะทํางานฯสาขา

การแพทยแผนไทยฯระดับจังหวัด  

1. ให ทุกคปสอ. มีแผนงาน/โครงการระดับ อํา เภอ 

 ขับเคลื่อนการพัฒนางานการแพทยแผนไทยและ

 การแพทยทางเลือกใหสอดคลองกับสถานการณการ

 ระบาดของโรค 

2. คัดเลือกยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบัน จํานวน 1 

 รายการ ไดแก ยามะขามแขก 

3. ใหจัดทําแบบฟอรมเก็บขอมูลผลการดุแลรักษาผูปวย 

 IMC ดวยศาสตรการแพทยแผนไทย 

4. เนนการใชสมุนไพรในผูปวยโควิด (หลังปวย) 

2 จัดประกวดพ้ืนท่ีตนแบบระดับ

จังหวัดเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ระดับจังหวัด /รวมระดับเขต  

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับจังหวัด/รวมระดับเขต 

   

สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

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

จากการตรวจติดตาม 

  เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา )โควิด-19(ท่ีรุนแรงข้ึน ทําใหหนวยบริการตองงด

ใหบริการในบางกิจกรรม เชน หัตถกรรมท่ีอาจทําใหเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 ได  และสถาน

บริการบางแหงตองปดคลินิกแพทยแผนไทย เพ่ือไปชวยจุดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 
 

ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา /อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ

ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอ

หนวยรับตรวจ 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

1. การแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

โคโรนา(โควิด-19)ท่ีรุนแรงข้ึน 
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.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 

 
 

  3 หมอ  . 
  

ตัวช้ีวัด  :  รอยละ 50 จํานวนประชาชนคนไทย มีหมอประจําตัว 3 คน  

สถานการณ  

 ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข ไดมีนโยบายใหประชาชนทุกครัวเรือนมี หมอประจําตัว 3 คน 

เพ่ือใหประชาชนทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว 3 คนดูแล ใหบริการในทุกระดับของการเจ็บปวย          

โดยหลักการทํางานของทีมหมอครอบครัวประจําตัว 3 คน คือ การทําใหประชากรแตละครอบครัวรูจัก  

และเขาถึงหมอประจําตัวท้ัง 3 คน และเม่ือมีการเจ็บปวยหรือจําเปนตองไดรับบริการสุขภาพ จะตองไดรับ

บริการจากหมอท้ัง 3 คน ตามลําดับความตองการโดยหมอท้ัง 3 คนจะมีการติดตอประสานงานกันโดย

กําหนดหมอท้ัง 3 คน 3 ระดับไวดังนี้ หมอคนท่ี 1 คือ อสม. ทําหนาท่ีเปนหมอประจําบาน หมอคนท่ี 2 

คือ หมอสาธารณสุข หมายถึงเจาหนาท่ีทุกคนท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานบริการปฐมภูมิ และหมอคนท่ี 3 คือ 

หมอเวชปฏิบัติครอบครัว หมายถึง บุคลากรในวิชาชีพแพทยท่ีผานการเทรนเวชปฏิบัติครอบครัว (Fam 

Med)  รวมใหการดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบตาม Catchment Area ดวยระบบการแพทยปฐมภูมิ 

ซ่ึงเปนการรวมกลุมของหนวยบริการปฐมภูมิใหเปนเครือขายสหวิชาชีพในการดูแลประชาชน มุงเนน     

การดูแลท่ีบานและชุมชนดวยหลักการ “เขาถึง ครอบคลุม ตอเนื่อง” 
 

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

PCU จํานวน 59 แหง มีแผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ระยะ10 ป 

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึง พ.ศ.2572 ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562      

เปดดําเนินการไดจํานวน 27 ทีมจากเปาหมาย 31 ทีม ประชากรไดรับการดูแลโดยแพทยเวชศาสตร

ครอบครัวหรือแพทยท่ีผานการอบรมและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ (3 หมอ) ดูแล จํานวน 267,366 

คน จากเปาหมายประชากร Db pop จํานวน 311,020 คน คิดเปนรอยละ 85.96  เม่ือจําแนก            

เปนรายอําเภอ มีอําเภอท่ีมีการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ครอบคลุม

รอยละ 100 ใน 6 อําเภอประกอบดวย อําเภอควนโดน ควนกาหลง ละงู ทาแพ ทุงหวา และ มะนัง รวม

จํานวน 20 ทีม มีประชากรใน 6 อําเภอ รวมจํานวน 199,109  คน ในสวนของอําเภอเมืองสตูลท่ีเปนท่ีตั้ง

ของโรงพยาบาลสตูล  มีประชากร 111,119 คน  ไดรับการดูแลโดยแพทยเวชศาสตรครอบครัวหรือแพทย

ท่ีผานการอบรมและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ (3 หมอ) จํานวน 68,257 คน    คิดเปนรอยละ 60.99 

รายละเอียด ดังตารางท่ี 67 แสดงผลการดําเนินงานจํานวนประชาชนคนไทย มีหมอประจําตัว 3 คน 

จังหวัดสตูล ป 2564 
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.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห 

ตัวช้ีวัด : รอยละ 50 จํานวนประชาชนคนไทย มีหมอประจําตัว 3 คน จังหวัดสตูล  

ตารางท่ี 67 แสดงผลการดําเนินงานจํานวนประชาชนคนไทย มีหมอประจําตัว 3 คน จังหวัดสตูล        

ป 2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป(รอยละ) เกณฑปงบฯ65 
ผลการดําเนินงาน ป งบประมาณ 64 

 (ขอมูล ณ 1 ตค. 2564) 

2562 2563 2564 ผานเกณฑ  

รอยละ 50 

อําเภอ เปาหมาย    ผลงาน รอยละ 

ระดบัประเทศ 

 

เมืองสตูล 111,911 68,257   60.99 

ควนโดน 23,130 23,130 100 

- - - ควนกาหลง 31,380 31,380 100 

เขตสุขภาพท่ี 12 

 

ละงู 76,459 76,459 100 

ทาแพ 28,545 28,545 100 

- - 53.55  ทุงหวา 23,561 23,561 100 

จังหวัดสตูล รวม 31 แหง  มะนัง 16,034 16,034 100 

- -  66.83   รวม 311,020 267,366 85.96 

ท่ีมา : ขอมูลประชากร Db popจาก การขึ้นทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิ สํานักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ  

ณ วันท่ี 1 ตค. 2564 
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.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางท่ี 68  แสดงผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ จํานวนประชาชนคนไทย มีหมอประจําตัว 3 คน จังหวัดสตูล  

อําเภอ 
จํานวนเปาหมาย จํานวนหมอประจําตัว 3 คน จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับการดูแล 

ปชก.ท้ังหมด หลังคาเรือนท้ังหมด อสม. ท้ังหมด หมอคนท่ี 1 หมอคนท่ี 2 หมอคนท่ี 3 จํานวนครอบครวั ติดสังคม ติดบาน ติดเตียง 

เมือง 115,496 39,764 1,724 1,752 90 7 26,990 16,485 383 185 

ควนโดน 27,157 7,962 428 431 35 2 6,348 2,909 80 38 

ควนกาหลง 35,491 11,979 697 700 30 3 8,565 3,562 413 65 

ละงู 73,646 23,931 1,025 1,031 60 8 17,187 10,353 615 140 

ทาแพ 29,645 8,793 486 487 40 3 6,463 3,267 406 44 

ทุงหวา 24,444 7,972 446 446 40 2 5,973 2,686 88 19 

มะนัง 18,512 6,367 279 281 24 2 4,503 2,313 109 32 

รวม 324,391 106,768 5,085 5,128 319 27 76,032 41,575 2,096 513 
 

ที่มา : ขอมูลประชากรกลางป พ.ศ.2564 สํานักงานการบริหารการทะเบียนภาค 9 สาขา จ.สตูล ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 

       : รายงานขอมูล 3 หมอ จากเวบไซค http://3doctor.hss.moph.go.th  สบส.ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 จากตารางแสดงผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ จํานวนประชาชนคนไทย มีหมอประจําตัว 3 คน จังหวัดสตูล  มีจํานวนหลังคาเรือนท้ังหมด 106,768 หลังคาเรือน 

จํานวนประชากร รวม 324,391 คน แยกเปนชาย 161,409 คน หญิง 162,982 คน (ขอมูลประชากรกลางป พ.ศ.2564 จากสํานักงานการบริหารการทะเบียนภาค 9 สาขา 

จ.สตูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564) มีจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 5,085 คน จํานวนหมอประจําตัว 3 คน ประกอบดวย หมอคนท่ี 1 จํานวน 

5,128 คน หมอคนท่ี 2 จํานวน 319 คน และหมอคนท่ี 3 จํานวน 27 คน และจากรายงานผลการบันทึกขอมูลในระบบ 3 หมอ 3 มอบ  เว็บไซต  

http://3doctor.hss.moph.go.th ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 พบวา  มีจํานวนหลังคาเรือนท่ีมีประชากรอาศัยอยูจริงในครัวเรือน จากการสํารวจ จํานวนท้ังสิ้น 76,032 

หลังคาเรือน (บันทึกขอมูล 100%) มีจํานวนผูสูงอายุ LTC ท้ังหมด 44,184 คน แยกเปนกลุมผูสูงอายุติดสังคม จํานวน 41,575 คน ผูสูงอายุติดบาน จํานวน 2,096 คน 

และเปนผูสูงอายุติดเตียง จํานวน 513 คน  รายละเอียด ดังตารางท่ี 69

91 
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ตารางท่ี 69 แสดงรายงานการบันทึกขอมูล 3 หมอ 3 มอบ แยกรายอําเภอ จังหวัดสตูล (ณ 31 ธค. 64) 

อําเภอ 
ครัวเรือน

เปาหมาย 
ผลงาน รอยละ 

จํานวน LTC ผูสูงอายุ 

ท้ังหมด(คน) ติดสังคม ติดบาน ติดเตียง 

เมืองสตูล 26,990 26,990 100.00 16,485 383 185 17,043 

ควนโดน 6,348 6,348 100.00 2,909 80 38 3,027 

ควนกาหลง 8,565 8,565 100.00 3,562 413 65 4,040 

ทาแพ 17,187 17,187 100.00 10,353 615 140 3,717 

ละงู 6,463 6,463 100.00 3,267 406 44 11,108 

ทุงหวา 5,973 5,973 100.00 2,686 88 19 2,793 

มะนัง 4,503 4,503 100.00 2,313 109 32 2,454 

รวม 76,032 76,032 100.00 41,575 2,096 513 44,184 

รายงานจากเวบไซค http://3doctor.hss.moph.go.th สบส. ณ วันท่ี  31ธันวาคม 2564 
 

ตารางท่ี  70 แผนการดําเนินงานคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว 3 คน ในป 2565 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 
เปาหมาย/พ้ืนท่ี

ดําเนินการ 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงนโยบาย ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ  คนไทยทุก

ครอบครัวมีหมอประจําตัว 3 คน และ

ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ

สุขภาพปฐมภูมิ ป 2565                                         

7 อําเภอ ไตรมาส 1 สสจ./รพ./สสอ. 

2 ทบทวนแผนการข้ึน/จัดต้ังหนวยบริการ

ปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐม

ภูมิ (แผน 10 ป) 

7 อําเภอ ไตรมาส 1-2 สสจ./รพ./สสอ. 

3 จัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบ

สุขภาพปฐมภูมิระดับจังหวัด ป 2565 

7 อําเภอ ไตรมาส 1-2 สสจ./รพ./สสอ. 

4 แผนกําหนดหมอประจําตัว 3 คนทุก

ครัวเรือน 

7 อําเภอ ไตรมาส 2-3 รพ./สสอ. 

5 แผนการพัฒนาศักยภาพ 3 หมอ  7 อําเภอ ไตรมาส 1-4 สสจ./รพ./สสอ. 

6 แผนการจัดรูปแบบการใหบริการเฉพาะ

PCU/NPCU ในเขตเมืองท่ีมีขอจํากัด

เก่ียวกับแพทยเวชศาสตรครอบครัว 

(11 ทีม อ.เมือง) ไตรมาส 1-4 สสจ./รพ./สสอ. 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

มาตรการสําคัญในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน ในป 2565 

 1.  นําเสนอความกาวหนาการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิในการประชุม กวป. ทุกเดือน 

 2.  มีกลุมไลน PCC จ.สตูล /ไลนกลุม ผูจัดการทีมหมอครอบครัว/ไลนกลุม อสม.หมอประจํา

บาน/ไลนกลุม อสม.4.0 / ไลนกลุมประธาน อสม./ไลนกลุมแพทยเวชศาสตรครอบครัว/ไลนกลุม

ผูรับผิดชอบงานระดับ สสอ.และรพ. ในการติดตามและกระตุนการดําเนินงานท้ังในสถานบริการ         

บาน ชุมชน ตามหลักเวชศาสตรครอบครัว 

 3. สนับสนุนใหแพทยสมัครเขารับการอบรม หลักสูตรเวชศาสตรครอบครัว เพ่ือปฏิบัติงาน    

และ ทดแทนแพทยเวชศาสตรครอบครัวในหนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ    

 4. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพยกระดับ อสม. ข้ึนเปน อสม.  หมอประจําบาน                                                      

(หมอคนท่ี 1) และหลักสูตร อสม.4.0 ครอบคลุม 7 อําเภอ 

 5. แผนพัฒนาศักยภาพ 3 หมอ ปรับ mild set กระบวนการทํางานของ ทีมหมอครอบครัว 
 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 - การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหการดําเนินงานไมเปน       

ตามแผนท่ีกําหนดไว 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 -  ขาดแคลนแพทยเวชศาสตรครอบครัว ในเขตเมือง 

 -  แพทยอ่ืน ท่ีผานการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เกษียณ/ยาย/ลาศึกษาตอ 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 -  ผูบริหารสูงสุดทุกระดับ สรางแรงจูงใจใหแพทยท่ัวไปอยากเรียน FM  

 -  พัฒนาทีมใหมีคุณภาพ อยางตอเนื่อง เพ่ือรองรับการเปดใหบริการ  PCU/NPCU 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 - ไมมี 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

  พชอ.  . 
 

ตัวช้ีวัด : รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

สถานการณ 

    จังหวัดสตูล โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนา                    

คุณภาพชีวิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย พชอ. ทุกอําเภอไดดําเนินการขับเคลื่อนงานดวย

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2560 และดําเนินการครอบคลุมท้ังจังหวัด และ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ระดับความสําเร็จของแตละอําเภอ พบวา ท้ัง 7 อําเภอ สามารถดําเนินงาน

ขับเคลื่อนนโยบายไดตามเปาหมาย ระดับ 3 ข้ึนไป การดําเนินงานของอําเภอในการจัดประชุม                             

ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสวนใหญสามารถดําเนินการไดตาม Small success ถึงแม                    

จะมีอุปสรรคจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัดประชุมของคณะกรรมการฯแตละอําเภอ            

โดยมีรายละเอียดของการพัฒนาฯ ดังนี้ 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห  

ตารางท่ี  71 แสดงรอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ ป 2565 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป(รอยละ) 
เกณฑ  

ปงบฯ 2565 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 2565 

(ขอมูล ณ วันที ่10 ม.ค.2565 ) 

2562 2563 2564 รอยละ75ของอําเภอ

ผานเกณฑการ

ประเมินการพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีมี

คุณภาพ 

อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

ระดบัประเทศ เมืองสตูล 1 1 100 

N/A N/A N/A ควนโดน 1 1 100 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 1 1 100 

N/A N/A N/A ทาแพ 1 1 100 

จังหวัดสตูล ละงู 1 1 100 

100 100 100 ทุงหวา 1 1 100 

 
มะนัง 1 1 100 

รวม 7 7 100 

ที่มา : รายงานผลการประเมินตนเอง กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

การดําเนินงาน/ผลการดาํเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

ผลการดําเนินงานตาม Small success รอบ 1 – 3 เดือน 

อําเภอ 
คําส่ัง 

เปนปจจุบัน 

กําหนด 

ประเด็น 

กําหนด

เปาหมาย 

กลุม

เปราะบาง 

แผนการ 

ดูแลกลุม

เปราะบาง 

การประเมิน ตาม 

UCCARE 

เปาหมาย ผลการ

ประเมิน 

เมือง 

√ 

1. รณรงค ลด ละ เลิก บุหรี่  

2 . ยาเสพติด 

3. โควิด19 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 
√ ระดับ 4 ระดับ 4 

ควนโดน  

√ 

1. สิ่งแวดลอม ขยะ โฟม 

2. บุหรี่ 

3. โควิด19 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 
ระดับ 4 ระดับ 3 

ควนกาหลง อยูระหวาง

การ

ปรับปรุง 

1 . อาหารปลอดภัย 

2 .ครอบครัวอบอุนชุมขนนาอยู  

3. ประเด็นโควิด 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 
ระดับ 4  ระดับ 4 

ทาแพ อยูระหวาง

การ

ปรับปรุง 

1 . กลุมเปราะบาง 

2 . อุบัติเหตุ 

3. ประเด็นโควิด 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 
ระดับ 4 ระดับ 3 

ละงู 
อยูระหวาง

การ

ปรับปรุง 

1. โรคหลอดเลือดสมอง 

และหัวใจ 

2. โรคไขเลือดออก 

3. ประเด็นโควิด 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 
ระดับ 5 ระดับ 5 

ทุงหวา 
อยูระหวาง

การปรับปรุง 

1. การจัดการขยะ 

2. กลุมเปราะบาง 

3. ประเด็นโควิด 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 
ระดับ 4 ระดับ 3 

มะนัง 

√ 

1. กลุมเปราะบางทางสังคม   

2. อุบัติเหตุ  

3. อาหารปลอดภัย 

4. ประเด็นโควิด 

√ √ ระดับ 5 
ระดับ 

4.17 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางท่ี  72 แผนการดําเนินงานอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ ในป 2565 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 
เปาหมาย/พ้ืนท่ี

ดําเนินการ 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงนโยบาย ตัวชี้วัด แผนงาน/

โครงการ  และทิศทางการขับเคลื่อนการ

พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประเด็น 

พชอ. ป 2565                                         

7 อําเภอ ไตรมาส 1 สสจ./สสอ. 

2 ทุกอําเภอมีคําสั่งคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอาเภอท่ีเปนปจจุบัน 

และกําหนดประเด็นการพัฒนาออกเปน  

2 ประเด็น และประเด็น COVID-19 

รวมท้ังมีเปาหมายกลุมเปราะบางท่ี

ชัดเจน 

7 อําเภอ ไตรมาส 1 สสจ./สสอ. 

3 ทุกอําเภอดําเนินการตามแผนและมี

รูปแบบการบูรณาการทรัพยากร (คน 

เงิน ของ ความรู ขอมูล) ท่ีเปนรูปธรรม

ชัดเจน 

7 อําเภอ ไตรมาส 2 สสจ./สสอ. 

4 มีการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอําเภอ ตามองคประกอบ 

UCCARE โดยการประเมินตนเองและผู

เยี่ยมระดับจังหวัดและเขต 

7 อําเภอ ไตรมาส 2-3 สสจ./สสอ. 

5 อําเภอมีการดําเนินงานและผานเกณฑ

การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมี

คุณภาพรอยละ 75 และ พชอ. ท่ีมี

คุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบาง 

7 อําเภอ ไตรมาส 1-4 สสจ./สสอ. 

มาตรการสําคัญในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน ในป 2565 

 1. นําเสนอความกาวหนาการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ กวป. ทุกเดือน 

 2. มีกลุมไลน พชอ.สตูล/พชอ.M&E-เขต12/คทง.พชอ./โครงการ พชอ.63-64 งบ สสส. เพ่ือใช 

ในการประสานงานดําเนินการขับเคลื่อน พชอ. ในทุกระดับ 

 3. มีการดําเนินคัดเลือกพ้ืนท่ีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ ตนแบบ 1 อําเภอ 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 

ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
แนวทางการแกไข / ขอเสนอแนะ 

1. เนื่องจากสถานการณโรคติดเชื้อโคโรนา

ไวรัส 2019 จึงไมสามารถประชุมคณะ

กรรมการฯตามแผนท่ีวางไวได 

2.มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ พชอ.อยู

บอยครั้ง เนื่องจากคําสั่งโยกยายตําแหนง 

หรือเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงาน จึงทําให

คําสั่งคณะกรรมการฯไมเปนปจจุบัน 

1.ปรับเปลี่ยนแผนกิจกรรมการประชมุใหสอดคลองกับ

สถานการณเพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดประชุมของ

คณะกรรมการ 

2.ควรเสนอแนะตอผูบริหารในการจัดการกําลังคนให

เหมาะสม เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอการดําเนินงาน พชอ.

ในพ้ืนท่ี 

 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง /ตอผูบริหาร /ตอระเบียบ กฎหมาย 

-ไมมี 
 

ผลงานเดน / นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง 

-ไมมี 
 

 

  PCU. , NPCU.  . 

ตัวช้ีวัด  : รอยละ 50 ของการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิตาม พ.ร.บ.ระบบ 

             สุขภาพ ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
 

สถานการณ 

  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการประกาศใชพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ    

พ.ศ.2562 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุข        

จากรัฐ และใหรัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวถึง จึงไดบัญญัติ

ใหมีการปฏิรูปประเทศโดยใหมีระบบการแพทยปฐมภูมิ ท่ีมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลประชาชน                 

ในสัดสวนท่ีเหมาะสม  จังหวัดสตูล  ไดดําเนินการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว ( Primary Care Cluster : 

PCC ) ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข มาตั้งแตป พ.ศ.2559 การจัดต้ังหนวยบริการปฐมภูมิและ

เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ท่ีเปดดําเนินการในพ้ืนท่ี จะตองผานเกณฑ 3 S ประกอบดวย STRUCTURE 

/ STAFF / SYSTEM  โดยประชาชนทุกคนมีแพทยประจําตัวรวมใหการดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบ

ตาม Catchment Area  1 Cluster ดูแลประชาชนทีมละ 8,000–12,000 คน จัดรูปแบบบริการสุขภาพ

โดยรวมทีมสหวิชาชีพ ในป 2563 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดมีการทบทวนการจัดตั้งหนวย

บริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ระยะ 10 ป ตั้งแต ป 2563-2572 มีเปาหมายการจัดตั้ง

ท้ังหมด 31 ทีม 12 Cluster จังหวัดสตูลไดดําเนินการจัดต้ังหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวย

บริการปฐมภูมิ ตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 จํานวน 27 ทีม คิดเปนรอยละ 87.10  

รายละเอียดตามตารางท่ี 73 และ 74  
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห 

ตารางท่ี  73 แสดงผลการดําเนินงานการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ

จังหวัดสตูล   

ขอมูลยอนหลัง 3 ป(รอยละ) เกณฑ  

ปงบฯ 2565 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 2565 

(ขอมูล ณ วันที ่10 ม.ค.2565 ) 

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

ระดบัประเทศ  ผานเกณฑ รอยละ 

50 

เมืองสตูล 11 7 63.34 

- 32.60 42.32 ควนโดน 2 2 100 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 3 3 100 

- 36.94 53.02 ทาแพ 3 3 100 

จังหวัดสตูล รวม 31 แหง ละงู 8 8 100 

60.71 71.43 87.10 ทุงหวา 2 2 100 

มะนัง 2 2 100 

รวม 31 27 87.10 
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ตารางท่ี 74 แสดงแผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ระยะ10 ป (2563-2572)    

อําเภอ 
ประชากร 

(คน) 

เปาหมาย 

(ทีม) 

แผน/ผลงานจัดตั้งจํานวนทีม 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 รวม cluster 

เมืองสตูล 111,119 11 3 4 1 1 1 1 0 0 0 0 11 4 

ควนโดน 23,130 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

ควนกาหลง 31,380 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

ละงู 76,459 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 

ทาแพ 28,545 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

ทุงหวา 23,561 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

มะนัง 16,034 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

รวม 311,020 31 19 8 1 1 1 1 0 0 0 0 31 12 

จํานวนทีมสะสม 19 27 28 29 30 31 0 0 0 0    

เปอรเซ็นตความครอบคลุม 61.29% 87.10% 90.32% 93.55% 96.77% 100%     100%  
ที่มา :  ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ผลการดําเนินงานท่ีผานมา  

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

PCUจํานวน 59 แหง จํานวนประชากร Db pop รวม 311,020 คน มีแผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ 

และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ระยะ 10 ป ต้ังแต ป 2563-2572 เปาหมายท้ังหมด 31 ทีม             

เปดใหบริการหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ รวมจํานวน 27 ทีม มีหนวยบริการ

ปฐมภูมิ (PCU) จํานวน 11 แหง เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ จํานวน 16 แหง เม่ือจําแนกเปนรายอําเภอ

พบวา มีการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ เต็มพ้ืนท่ี รอยละ100           

ใน 6 อําเภอประกอบดวย อําเภอควนโดน อําเภอควนกาหลง อําเภอละงู อําเภอทาแพ อําเภอทุงหวา และ 

อําเภอมะนัง ในสวนของอําเภอเมืองสตูลท่ีเปนท่ีต้ังของโรงพยาบาลสตูล  มีเปาหมายจัดต้ังหนวยบริการ

ปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ จํานวน 11 ทีม มีผลงานจัดตั้งจํานวน 7 ทีม  คิดเปนรอยละ 

63.64 รายละเอียด ดังตาราง 

ตารางท่ี 75 แสดงการจัดตั้งและข้ึนทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ 

จังหวัดสตูล 

อําเภอ 
เปาหมาย 

(ทีม) 

ผลงาน รวม 

(ทีม) 
รอยละ 

PCU NPCU 

เมืองสตูล 11 4 3 7 63.34 

ควนโดน 2 - 2 2 100.00 

ควนกาหลง 3 - 3 3 100.00 

ละงู 8 6 2 8 100.00 

ทาแพ 3 1 2 3 100.00 

ทุงหวา 2 - 2 2 100.00 

มะนัง 2 - 2 2 100.00 

รวม 31 11 16 27 87.10 

ที่มา : ขอมูลจาก การขึ้นทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิ สํานักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิณ วันที ่1 ตุลาคม 2564 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางท่ี 76 แผนการดําเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในป 2565 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 
เปาหมาย/พ้ืนท่ี

ดําเนินการ 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงนโยบาย ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ  และทิศทางการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิ ป 2565                                         

7 อําเภอ ไตรมาส 1 สสจ./รพ./สสอ. 

2 ทบทวนแผนการข้ึน/จัดต้ังหนวย

บริการปฐมภูมิและเครือขายหนวย

บริการปฐมภูมิ (แผน 10 ป) 

7 อําเภอ ไตรมาส 1-2 สสจ./รพ./สสอ. 

3 จัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบ

สุขภาพปฐมภูมิระดับจังหวัด ป 2565 

7 อําเภอ ไตรมาส 1-2 สสจ./รพ./สสอ. 

4 แผนการอบรมแพทยเวชศาสตร

ครอบครัว 

4 คน (เมือง) 

1 คน (ควนกาหลง) 

ไตรมาส 2-3 รพ./สสอ. 

5 แผนการข้ึนทะเบยีน/แผนการแกไข 

เปลี่ยนแปลง หนวยบริการปฐมภูมิและ 

เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ป 2565 

ข้ึนทะเบียน (เมือง) 

แกไข ปลี่ยนแปลง 

7 อําเภอ 

ไตรมาส 1-4 สสจ./รพ./สสอ. 

6 แผนการจัดรูปแบบการใหบริการเฉพาะ

PCU/NPCU ในเขตเมืองท่ีมีขอจํากัด

เก่ียวกับแพทยเวชศาสตรครอบครัว 

(11 ทีม อ.เมือง) ไตรมาส 1-4 สสจ./รพ./สสอ. 

7 เยี่ยมเสริมพลัง 7 อําเภอ ไตรมาส 3-4 สสจ. 

มาตรการสําคัญในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน ในป 2565 

1. นําเสนอความกาวหนาการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิในการประชุม กวป. ทุกเดือน 

 2. มีกลุมไลน PCC จ.สตูล /ไลนกลุม ผูจัดการทีมหมอครอบครัว/ไลนกลุมผูรับผิดชอบงานระดับ

สสอ.และรพ. ในการติดตามและกระตุนการดําเนินงานท้ังในสถานบริการ บาน ชุมชน ตามหลักเวชศาสตร

ครอบครัว  

 3. สนับสนุนใหแพทยสมัครเขารับการอบรม หลักสูตรเวชศาสตรครอบครัว เพ่ือปฏิบัติงาน และ

ทดแทนแพทยเวชศาสตรครอบครัวในหนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ   

 4. คัดเลือกพ้ืนท่ีดานการดําเนินงานหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ                  

เต็มพื้นที่ตนแบบ 1 อําเภอ 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 1. แพทยตองผานการอบรมเวชศาสตรครอบครัวจึงจะมีคุณสมบัติในการจัดตั้ง PCU/NPCU 

ตาม พรบ. พ.ศ.2562 และตองรอแผนการอบรมแพทยหลักสูตรเวชศาสตรครอบครัว 

 2. การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหการดําเนินงานไมเปน

ตามแผนท่ีกําหนดไว 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 

ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
แนวทางการแกไข / ขอเสนอแนะ 

แผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและ

เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ( PCU/NPCU ) 

ข้ึนกับปจจัยแพทยตองผานการอบรมตาม

หลักสูตร   เวชศาสตรครอบครัว  

-ผูบริหารสูงสุดทุกระดับ สรางแรงจูงใจใหแพทยท่ัวไป

อยากเรียน FM  

- พัฒนาทีมใหมีคุณภาพ อยางตอเนื่อง เพ่ือรองรับการ

เปดใหบริการ  PCU/NPCU 

 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 -ไมมี 

 

  รพ.สต.ติดดาว  . 
 

 ตัวชี้วัดท่ี : รอยละของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 

  ติดดาว ระดับ 5 ดาว รอยละ 75 (สะสม)                                                                                                   

สถานการณ 

 ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล ใหไดมาตรฐานตามเกณฑพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จังหวัดสตูล มีเปาหมาย รพ.สต. จํานวน 

55 แหง โดยในป 2560 มีรพ.สต.ผานเกณฑ 5 ดาว จํานวน 1 แหง  คิดเปนรอยละ 1.82     ป 2561       

มี รพ.สต.ผานเกณฑ 5 ดาว 19 แหง  รวมสะสมเปน จํานวน 20 แหง คิดเปนรอยละ 36.36  ป 2562       

มี รพ.สต.ผานเกณฑ 5 ดาว จํานวน  25 แหงรวมสะสมตั้งแตป 2560-2562 เปนจํานวน  43 แหง คิดเปน

รอยละ 78.18 และในป 2563 จังหวัดสตูล ไดดําเนินการพัฒนาและตรวจเยี่ยมประเมิน รพ.สต. รวมสะสม

ตั้งแตป 2560-2563  เปนจํานวน  55 แหง ครอบคลุมรอยละ 100 โดยในป 2564 มี มีโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล (รพ.สต.ติดดาว) ระดับ 5 ดาว ท่ีหมดอายุการรับรองตองประเมินซํ้า (Re-accredit)  จํานวน 

19 แหง และศูนยสุขภาพชุมชน (ศสม.) 3 แหง รวม 22 แหง  ซ่ึงทุกแหงมีการประเมินตนเองและบันทึก

ขอมูลในระบบ Gishealth คิดเปนรอยละ 100 ดังตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงผลการดําเนินงานการพัฒนา

คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ป 2564   
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 ขอมูลประกอบการวิเคราะห 

ตารางท่ี 77  รพ.สต. ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาวป 2564   

ขอมูลยอนหลัง 3 ป(รอยละ) 

เกณฑ 

ปงบฯ65 

ผลการดําเนินงาน ป งบประมาณ 64  (ขอมูล ณ 31 ธค. 2564) 

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
เปาหมาย ป 65 
REACCREDITATION 

รพ.สต. ศสม. 

ระดับประเทศ  

รวม 9,806 แหง 

 

ผานเกณฑ 

รอยละ 75 

 

 

เมืองสตลู 18 18 100 5 - 

ควนโดน 4 4 100 3 - 

70.10 - - ควนกาหลง 7 7 100 5 - 

เขตสุขภาพท่ี 12 

รวม 800 แหง 

ทาแพ 5 5 100 - - 

ละงู 10 10 100 4 - 

78.88 - 97.38 ทุงหวา 7 7 100 5 - 

จังหวัดสตลู รวม 55 แหง มะนัง 4 4 100 1 - 

78.18 100  100  รวม 55 55 100 23 - 
 

แผนการดําเนนิงานและมาตรการสําคัญ ในป 2565  

 สําหรับในปงบประมาณ 2565 มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว 

ท่ีหมดอายุการรับรองตองประเมินซํ้า จํานวน 23 แหง ท้ังนี้  ไดวางแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใหมีคุณภาพตามเกณฑการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ตามแนวทาง          

ใน 6 มาตรการหลัก คือ  

 1. ประชุมถายทอดตัวชี้วัดและแนวทางการดําเนินงาน ป 2565 ใหกับผูรับผิดชอบงานระดับ

อําเภอ/ตําบล 

 2. จัดสงคูมือแนวทางการพัฒนาและประเมินคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว 

ป 2565 ให รพ.สต.ทุกแหง 

 3. ทบทวนคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานพัฒนาและประเมินคุณภาพ รพ.สต.ระดับจังหวัด/อําเภอ   

ป 2565  

 4. รพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึกขอมูลในระบบขอมูลทรัพยากรสุขภาพ หนวยบริการ   

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

 5. พัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยงระดับอําเภอ ลงไปพัฒนา รพ.สต. ท่ีขอ REACCREDITATION    

ดวยเกณฑ รพ.สต.ติดดาว ใหไดคุณภาพเพ่ือเตรียมรับการตรวจเยี่ยมประเมินและรับรอง 

 6. คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด ประเมินและรับรองผล  
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

Small Success 3 เดือน ผลการดําเนินงาน 
 

1. ประชุมชี้แจงนโยบาย/ตัวชี้วัด กําหนด 

ทิศทาง ติดตามการดําเนินงาน ผาน

โปรแกรม zoom 

1.ประชุมชี้แจงนโยบาย กําหนด ทิศทาง การดําเนินงาน

รพ.สต.ติดดาว ป 2565 สูผูปฏิบัติงานระดับอําเภอ/ตําบล  

2. เผยแพรแนวทางการดําเนินงานพัฒนา 

รพ.สต.ติดดาว ประจําป 2565 สูระดับ

อําเภอ/ตําบล 

2. แจงแนวทางการขับเคลื่อน/คูมือแนวทางเกณฑการ

พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ป2565 ใหกับ คปสอ./รพ.

สต.ทุกแหง 

3. มีคูมือแนวทาง การพัฒนาคุณภาพ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว 

(รพ.สต.ติดดาว) ป 2565 

 

3. รพ.สต.ประเมินตนเองตามเกณฑ และ บันทึกขอมูลใน

ระบบขอมูลทรัพยากรสุขภาพหนวยบริการปฐมภูมิ   ใน

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

ใหเปนปจจุบัน 

4. รพ.สต.ประเมินตัวเองตามเกณฑและ

บันทึกขอมูล ในระบบขอมูลทรพัยากร

สุขภาพในโปรแกรม

Http://gishealth.moph.go.th/pcu 

 

 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 ในชวงป 2564 เกิดสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด 2019 ระลอกใหมและระบาดยาวนาน

ทําใหไมสามารถดําเนินการประเมินรับรองโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.ติดดาว) ระดับ 5 ดาว 

ท่ีหมดอายุการรับรองและตองประเมินซํ้า (Re-accredit)  ใน ป 2564 ตามแผนท่ีวางไวได 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 1. เกณฑประเมิน รพ.สต.ติดดาวไมสอดคลองกับการประเมิน ศสม.และ หนวยบริการปฐมภูมิ 

ในเรือนจํา 

           2. ปรับแผนและวิธีการประเมินรับรองโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.ติดดาว) ระดับ 

5 ดาว ท่ีหมดอายุการรับรองและตองประเมินซํ้า (Re-accredit)  
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 1. สวนกลางควรมีการปรับเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวใน ศสม.และ

หนวยบริการปฐมภูมิในเรือนจํา เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของหนวยบริการ 

 2. สวนกลางควรมีแนวทาง/วิธีการประเมินรับรองโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.ติด

ดาว) ระดับ 5 ดาว ท่ีหมดอายุการรับรองและตองประเมินซํ้า (Re-accredit) ในสถานการณแพรระบาด

ของโรคไวรัส โควิด 19 เพ่ือรักษาสถานะของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 -ไมมี 
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 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 

Functional  base 
 
 
 

  กลุมมารดาและทารก . 

 อัตราสวนการตายมารดาไทย ไมเกิน 17 ตอ แสนการเกิดมีชีพ 
 

สถานการณ 

 อัตราสวนการตายมารดา เปนปญหาระดับพ้ืนท่ีของจังหวัดสตูลตอเนื่องมาหลายป ท้ังนี้ขอมูล 3 ป

ยอนหลัง จากปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จังหวัดสตูลมีอัตราสวนการตายของมารดาลดลงเล็กนอย     

คิดเปน 81.19, 118.11 และ 62.8 ตอแสนการเกิดมีชีพ ตามลําดับ โดยปงบประมาณ 2562 และ 2563      

มีจํานวนมารดาตาย 3 ราย เทากัน แตเนื่องจากจํานวนการคลอดท่ีลดลง ทําใหอัตรามารดาตายของ

ปงบประมาณ 2563 สูงกวาปงบประมาณ 2562 สวนปงบประมาณ 2564 มีมารดาตาย 2 ราย จากจํานวน

มารดาตาย 8 ราย ในป 2562-2564 จําแนกสาเหตุการตายได ดังนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีมารดาตาย 

จํานวน 3 ราย รายท่ี 1 จาก chorioamnionitis (สงตอจากรพ.ละงู ไปรพ.สตูล เสียชีวิตหลังคลอด (C/S) 

ประมาณ 6 ชั่วโมง) รายท่ี 2 จาก Myocardial infarction (หญิงต้ังครรภไมเคยมีประวัติโรคหัวใจมากอน 

ฝากครรภคลินิกเอกชน) 45 นาที กอนมารพ. มีอาการปวดจุกแนนยอดอก ราวไปแขนซายและกรามดานซาย 

อาเจียนเปนเศษอาหาร หลังมาถึงรพ.ควนโดน มีการชักเกร็ง น้ําลายฟูมปาก (เสียชีวิตท่ีรพ.ควนโดน) รายท่ี 3 

Uterine Rupture มารดาอายุครบกําหนดคลอด induction ดวย cytotec ปงบประมาณ พ.ศ. 2563        

มีมารดาตาย จํานวน 3 ราย รายท่ี 1 จากมะเร็งเม็ดเลือดขาว (รพ.ควนกาหลง) มารดามีประวัติติดยาเสพติด  

รายท่ี 2 จาก HIV infection (รพ.ละงู) รายท่ี3 จากภาวะหัวใจลมเหลว (Congestive Heart Failure) 

รวมกับ Sepsis  (รพ.ควนโดน) และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีมารดาตาย จํานวน 2 ราย รายท่ี 1               

จาก Fatty liver มารดามีประวัติติดยาเสพติด (รพ.สตูล) รายท่ี 2 จาก Amniotic Embolism (รพ.สตูล)              

จากสาเหตุการตายดังกลาวขางตน พบวา สาเหตุการตายสวนใหญมาจากสาเหตุทางออม  

ตารางท่ี 78 สรุปสาเหตุการตายของมารดาจังหวัดสตูล ป 2562-2564 

ขอบงช้ี สาเหตุกา จํานวน 

Indirect Cause 

5 ราย 

Myocardial infarction 1 

HIV  with sepsis 1 

มะเร็งเม็ดเลือดขาว  1 

Fatty liver (มีประวัติใชยาเสพติด) 1 

Congestive Heart failure with sepsis 1 

Direct  cause 

3 ราย 

Chorioamnionitis 1 

Uterine Rupture 1 

Amniotic Embolism 1 

 รวม 8 

สุขภาพกลุมวัย 

105 



 

 

 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 ปงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1) สตูลมีมารดาตาย 1 ราย จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    

จากการวิเคราะหสาเหตุการตายดวย Three delay model พบวา 1) มีความลาชาในการตัดสินใจรับบริการ 

มารดามีการตั้งครรภไมพึงประสงค ไมฝากครรภ 2) ความลาชาในการไดรับบริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ พบวา

มารดารายนี้ มีตายสาเหตุจากปฏิเสธการรักษา ปฏิเสธการใสทอชวยหายใจ และความลาชาในการไดรับ

บริการท่ีถูกตอง 

 สถานการณหญิงตั้งครรภติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีระบาดไปท่ัวโลก หญิงตั้งครรภเปนหนึ่งในกลุม

เปราะบางท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อรุนแรงจนอาจทําใหเสียชีวิตได จังหวัดสตูลไดมีการบันทึกขอมูล       

ในโปรแกรมรายงานหญิงตั้งครรภติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต เดือนกรกฎาคม 2564 ปจจุบัน        

จังหวัดสตูลมีหญิงตั้งครรภติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 91 คน (ณ 24 ธันวาคม 2564) ในปงบประมาณ 

2464 มีหญิงต้ังครรภ 1 ราย ท่ีมีภาวะติดเชื้อรุนแรง อาศัยอยู ณ เกาะหลีเปะ (ยังไมไดรับวัคซีนปองกัน    

การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ไดรับการสงตอจากรพ.สตูลไปรับการรักษา ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

และยุติการตั้งครรภโดยการผาทองคลอด (เด็กเสียชีวิต) มารดาไดรับการรักษาจนอาการดีข้ึน สําหรับ      

การไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหญิงตั้งครรภท่ีอายุครรภมากกวา 12 สัปดาหนั้น 

จังหวัดสตูลมีหญิงตั้งครรภไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโควิด 19 รอยละ 79.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 



 

ขอมูลการวิเคราะห  

ตารางท่ี  79 แสดงผลการดําเนินงานดานอนามัยแมและเด็ก ปงบประมาณ พศ. 2562-2565 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
Base Line 

2565 
ขอมูล 

ต.ค-ธ.ค.64 

อําเภอ 

2562 2563 2564 เมือง ควนโดน ควนกาหลง ทาแพ ละงู ทุงหวา มะนัง 

1 อตัราสว่นการตายมารดา (ไม่เกนิ 
17 ต่อแสนการเกดิมชีพี) 

81.35   118.11 62.48 จาํนวนเกดิมชีพี 852 852 
มารดาตาย 1 1 0 0 0 0 0 0 
อตัราสว่น 117.37 117.37 0 0 0 0 0 0 

2 รอ้ยละของหญงิตัง้ครรภไ์ดร้บัการ
ฝากครรภค์ร ัง้แรกเมือ่อายุ≤12 
สปัดาห ์(รอ้ยละ75) 

80.31 86.95 86.51 เป้าหมาย 352 157 36 23 40 55 25 16 
ผลงาน 269 115 24 20 38 41 20 11 
รอ้ยละ 76.42 73.25 66.67 86.96 95 74.55 80 68.75 

3 รอ้ยละของหญงิตัง้ครรภไ์ดร้บัการ
ดูแล 5 คร ัง้ ตามเกณฑค์ุณภาพ 
(รอ้ยละ 75) 

68.62 81.36 79.62 เป้าหมาย 351 157 35 23 40 55 25 16 
ผลงาน 216 89 16 19 33 36 17 6 
รอ้ยละ 61.54 56.69 45.71 82.61 82.50 65.45 68.00 37.50 

4 รอ้ยละของหญงิหลงัคลอดไดร้บัการ
ดูแลครบ 3 คร ัง้ ตามเกณฑ ์(รอ้ยละ
75) 

64.25 85.42 86.84 เป้าหมาย 562 255 58 44 57 82 42 24 
ผลงาน 325 122 31 35 46 53 30 11 
รอ้ยละ 58.36 47.84 53.45 79.55 80.70 64.63 71.43 45.85 

5 ภาวะโลหติจางในหญงิตัง้ครรภท์ีม่า
ฝากครรภค์ร ัง้แรก (ไม่เกนิรอ้ยละ18) 

16.50 13.26 14.44 เป้าหมาย 477 166 41 70 63 57 47 33 
ผลงาน 67 25 0 7 3 10 10 12 
รอ้ยละ 14.05 15.06 0 11 4.76 17.54 21.28 36.36 

6 รอ้ยละทารกแรกเกดินํา้หนักตํ่ากว่า 
2500 กรมั(ไม่เกนิรอ้ยละ 7) 

6.80 6.53 8.34 เป้าหมาย 280 86 23 26 43 63 25 14 
ผลงาน 18 4 0 1 6 2 3 2 
รอ้ยละ 6.43 4.65 0 3.85 13.95 3.71 12 14.29 

7 รอ้ยละหญงิตัง้ครรภไ์ดร้บัเม็ดเสรมิ
ไอโอดนี ธาตุเหล็ก และโฟลกิ   
(รอ้ยละ 100) 

67.65 67.84 65.81 เป้าหมาย 1543 530 116 123 116 481 104 73 
ผลงาน 1071 329 115 122 107 242 84 72 
รอ้ยละ 69.41 62.08 99.14 99.19 92.24 50.31 80.74 98.63 

ที่มา HDC ณ 6 มกราคม 2565 
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การดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ 2565 จังหวัดสตูลไดกําหนดแผนงาน/โครงการ มาตรการ ท่ีจะดําเนินการเพ่ือ

ลดอัตราตายมารดา ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแมและเด็กในระดับจังหวัด กําหนดจัดประชุม 3 ครั้ง  

2. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก  

          3. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงานหองคลอด อบรมเชิงปฏิบัติการฟนฟู

การแกไขภาวะวิกฤติในหองคลอด - ชวยเหลือภาวะวิกฤติทางสูติ    

4. อบรมฟนฟูทักษะการดูแลทารกติดเชื้อในกระแสเลือด ทารกสูดสําลักข้ีเทา และการชวยฟน

คืนชีพทารก 

5. นิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังดานอนามัยแมและเด็กหนางานในรพ.สต.  
     

Small Success ผลการดําเนินงาน 

1.จังหวัดมีการวิเคราะหปญหา

ปจจัยท่ีทําใหมารดาเสียชีวิต 

-ประชุมวิเคราะหการตายของมารดาเบื้องตนในการประชุม

คณะกรรมการ MCH Board  โดยวิเคราะหสาเหตุมารดาเสียชีวิต

จากโควิด 19 จากความลาชา 3 ประการท่ีทําให โดยใชทฤษฎี 

Three Delays Model ไดแก 1) ความลาชาในการตัดสินใจรับ

บริการ (Delay in decision to seek care) ของหญิงตั้งครรภหรือ

คนในครอบครัวท่ีจะแสวงหาการดูแล ความตระหนักในการรับ

บริการดูแลตนเองดานสุขภาพ 2) ความลาชาในการเดินทาง/เขาถึง

บริการ (Delay in reaching care)  และ 3) ความลาชาในการ

ไดรับบริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ(Delay in receiving care) พบวา

มารดารายนี้ ท่ีตายสาเหตุจากปฏิเสธการรักษาและความลาชาใน

การไดรับบริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ 

2.นํ าผลวิ เ คร าะห เ ข าประชุ ม 

จังหวัด และระดับเขต 

ประชุมวิเคราะหการตายของมารดาเบื้องตนในการประชุม

คณะกรรมการ MCH Board และเขาประชุมระดับเขตสุขภาพท่ี 12 

3. มีการกําหนดมาตรการและ

แผนปฏิบัติติงานเพ่ือปองกันการ

ตายมารดา 

-เนนใหมีการคนหาหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงอยางรวดเร็ว การ

วาง แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงสูงใหไดรับการ

ดูแลตามมาตรฐาน 

-สงตอขอมูลการดูแลหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยงรวมกันระหวางสถาน

บริการท่ีตองสงตัว มีการตั้ง line group  ของ MCH ระดับอําเภอ

เพ่ือสงตอขอมูลซ่ึงกันและกัน กําหนดแนวทางสงหญิงตั้งครรภท่ีมี

ภาวะเสี่ยงไปพบสูติแพทยประจําโซน  

- ประเมินภาวะเสี่ยงและไดรับการดูแลตามระบบท่ีวางไวมีการจัด 

Conference case Near miss และ Dead case เพ่ือการติดตาม 
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Small Success ผลการดําเนินงาน 

 ความกาวหนาของการดูแลในท่ีประชุม MCH Board  ของแตละ

อําเภอ มีการบันทึก หญิงตั้งครรภเสี่ยง ในโปรแกรม SAVE MOM 

-มีการสงตอหญิงหลังคลอดกลับพ้ืนท่ีพรอมขอมูลตามแบบบันทึก 

One page และการสงทาง line group เพ่ือการเยี่ยมติดตามดูแล

หลังคลอดตามเกณฑ 

3. ประชุม MCH board เพ่ือออก

มาตรการปองกันการตายมารดา

ถายทอดและขับเคลื่อนการ

ดําเนินงาน 

ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนางานอนามัยแม

และเด็กในระดับจังหวัดและอําเภอ ไดจัดกําหนดไว 3 ครั้ง ได

ดําเนินการไปแลว 1 ครั้งเม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2565 ผานระบบ 

ZOOM  โดยมีมาตรการดังนี้  

    -เรงรัดการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน

หญิงตั้งครรภโดยใชโปรโมชั่น “ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม อัลตราซาวด

เพศลูกฟร”ี 

    -มาตรการ Start Stop Severity หญิงตั้งครรภท่ีไมฉีดวัคซีนให

ตรวจ ATK ทุกเดือน ในกลุมเสี่ยงหรือท่ีมีอาการไดรับการตรวจ 

ATK เพ่ือวินิจฉัยและรักษาไดเร็วโดยจัดทําแนวทางการตรวจ

วินิจฉัย การรักษา การสงตอใหเปนแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคลองกัน

กําหนดสีเพ่ือแบงระดับความรุนแรง จัดทีมสหสาขาใหคําปรึกษา

การวินิจและรักษาหญิงตั้งครรภท่ีเปน covid 19 ชวยเครือขายใน

พ้ืนท่ี โดย สสจ.ติดตามการบันทึกขอมูลในโปรแกรม แบบรายงาน

หญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อโควิด 19   

4 . มี ก า ร พัฒนา ศักยภ าพ  จั ด

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ

ใหบริการงานอนามัยแมและเด็ก 

กําลังดําเนินการสํารวจความตองการการฝกอบรม จะดําเนินการ

ประชุมใน เดือนมีนาคม 2565 

 
 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายไมประสบผลสําเร็จ 

 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ปญหา อุปสรรค  

 1. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหบุคลากรมีภาระเพ่ิมข้ึน 

ตองไปปฏิบัติงานท่ี โรงพยาบาลสนาม Community Isolation/ Home Isolation และสถานท่ีกักตัว

ประจําตําบล ท่ีตองปฏิบัติงานเกือบทุกวัน และสงผลตอการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีไดจัดทํา

แผนงาน/โครงการไว ตองมาปรับทําแบบ New Normal ทําไดไมครบทุกกิจกรรมท่ีวางแผนไว 

 2. การระบาดของโรคโควิด 19 ทําใหการดูแลหญิงตั้งครรภ การใหความรูในโรงเรียนพอแม         

ปรับเปนรูปแบบ New normal และทําไดไมครอบคลุม เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากร 
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 3. การบันทึกขอมูลการใหบริการในแฟมงานท่ีเก่ียวของมีความลาชา ไมเปนปจจุบัน สงผลตอ

ตัวชี้วัดท่ีไมสะทอนผลของการบริการจริง จากการขาดการวางแผนท่ีดีในการบันทึกขอมูลการใหบริการ 

 4. หญิงตั้งครรภปฏิเสธการรับวัคซีนปองกันโควิด 19 สาเหตุจากกลัวผลจากการฉีดวัคซีนจะมีผล

ตอเด็กในครรภ 
 

ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี 

ผลงานเดน 

 - ไมมี 
 
 

  กลุมสูงอายุ . 

ผูสูงอายุคุณภาพ 

ตัวชี้วัด : รอยละ 90 ของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแลตาม care plan 

ตัวชี้วัด : รอยละ 50 ของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 

ตัวชี้วัด : รอยละของตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care :  

  LTC) ในชุมชนผานเกณฑ 

ตัวชี้วัด : รอยละผูสูงอายุท่ีผานการคัดกรองวามีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะ    

  หกลมไดรับการดูแลรักษาในคลินิกผูสูงอาย(≥รอยละ30)  
 

สถานการณ 

 ประเทศไทยมี ประชากรท้ังหมด 66,558,935 คน เปนเพศชาย 32,605,100 คน เพศหญิง 

33,953,835 คน มีผูสูงอายุ 11,136,059 คน (16.73%) เปนเพศชาย 4,920,297 คน เพศหญิง 6,215,762 

คน ปจจุบันประเทศไทยเขาสูสังคมสูงวัย (Aged society) เนื่องจากจํานวนประชากรผูสูงอายุ ไดมีการ

เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังในเชิงขนาดและสัดสวน เม่ือผูสูงอายุมีจํานวนมากข้ึน อัตราสวนประชากรวัย

แรงงานตอการการดูแลกลุมวัยสูงอายุ 1 ราย จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย การท่ีผูสูงอายุมีอายุยืนข้ึน 

สงผลใหเกิดโรค หรือกลุมอาการสูงอายุจากความเสื่อม อันเนื่องมาจากการสูงวัยมากข้ึนตามดวย ซ่ึงจะเห็น

วาผูปวยสูงอายุจะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสรีรวิทยา รวมท้ังการดูแลรักษาฟนฟู            

ท่ีแตกตางจาก ผูปวยวัยอ่ืนๆ เชน ระบาดวิทยาของโรค ลักษณะทางคลินิก และการวินิจฉัยโรค ดังนั้นการ

ดูแลรักษาจึงตาง จากผูปวยวัยอ่ืนอยางชัดเจน โดยเฉพาะผูปวยสูงอายุท่ียิ่งมีอายุมาก การดูแลรักษายอมมี

ความซับซอนยิ่งข้ึน โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อม หรือภาวะพลัดตกหกลม สมควรไดรับการดูแล

รักษาท่ีเปนเฉพาะ ทางดานเวชศาสตรผูสูงอายุ และไดรับการสงตอ เพ่ือรับการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง        

ทําใหผูสูงอายุมีโอกาส ในการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมตอไป 
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ตารางท่ี  80 จํานวนผูสูงอายุ (60 ป ข้ึนไป) จังหวัดสตูล การสํารวจขอมูล 4 ปยอนหลัง 

ปงบประมาณ 
จํานวนผูสูงอายุ

(คน) 

คิดเปนสัดสวน 

ตอประชากร (%) 

ผูสูงอายุท่ีไดรับการคัดกรองสุขภาพ 

จํานวน รอยละ 

2561 33,650 12.71 31,530 93.70 

2562 34 ,258  12.99 32,425 94.65 

2563 35,857 13.55 30,280 84.45 

2564 37,463 14.11 32,893 87.80 

ที่มา  :HDC  ณ  30 ก.ย .2564  

 จากตาราง จังหวัดสตูล มีประชากรท้ังหมด (ท่ีอาศัยอยูจริงในพ้ืนท่ี) จํานวน 265,393 คน 

แนวโนมจะมีผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนทุกป มีผูสูงอายุจํานวนท้ังสิ้น 37,463 คน คิดเปนสัดสวน 14.11 (สัดสวน

ระดับประเทศ 17.12 (สถาบันประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล) /สัดสวนระดับเขต 14.5 จังหวัดสตูลไดเขาสู

สังคมผูสูงอายุแลว (เกณฑรอยละ 10) 

ตารางท่ี 81 แสดงจํานวนผูสูงอายุเปรียบเทียบกับประชากรท้ังหมด แยกรายอําเภอ ป 2565   

อําเภอ 
ประชากรท้ังหมด 

(คน) 

ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูจริงจากการสํารวจ 

ผูสูงอายุ    

(คน) 
รอยละ 

เพศชาย

(คน) 
รอยละ 

เพศหญิง

(คน) 
รอยละ 

เมืองสตูล 90,544 14,214 15.70 6,381 44.89 7,833 55.11 

ควนโดน 22,545 3,561 15.80 1,622 45.55 1,939 54.45 

ควนกาหลง 29,589 4,179 14.12 1,887 45.15 2,292 54.85 

ทาแพ 24,279 3,415 14.07 1,517 44.42 1,898 55.58 

ละงู 61,870 9,749 15.76 4,462 45.77 5,287 54.23 

ทุงหวา 20,554 2,888 14.05 1,314 45.50 1,574 54.50 

มะนัง 16,012 2,040 12.74 955 46.81 1,085 53.19 

รวม 265,393 40,046 15.09 18,138 45.29 21,908 54.71 

หมายเหตุ : จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูจริงในพ้ืนท่ีจากการสํารวจ (Type Area = 1,3) 
ที่มา : รายงานประชากรในระบบ HDC ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 

 จากตารางพบวา มีประชากรท้ังหมด (ท่ีอาศัยอยูจริงในพ้ืนท่ี) จํานวน 265,393 คน มีผูสูงอายุ

จํานวนท้ังสิ้น 40,046 คน คิดเปนรอยละ 15.09 ของประชากรท้ังหมด เปนชาย 18,138 คน (รอยละ

45.29)  หญิง จํานวน 21,908 (รอยละ 54.71) อําเภอท่ีมีอัตราสวนของผูสูงอายุมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับ

ประชากรท้ังหมด คืออําเภอควนโดน รอยละ 15.80 รองลงมาคือ อําเภอละงู รอยละ 15.76 นอยท่ีสุด คือ 

อําเภอมะนัง รอยละ 12.74 
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 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน(ADL) ของผูสูงอายุ  

ตารางท่ี  82 แสดงผูสูงอายุท่ีผานการประเมิน/คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน 

แยกรายอําเภอ ปงบประมาณ 2564 

ที่มา : รายงาน HDC ณ 5 มกราคม 2565  

จากตาราง การคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุ ในภาพรวมของจังหวัด 80.83 % (เกณฑ รอยละ 80 ) 

เนื่องจากในชวงไตรมาสท่ี 2 จนถึงปจจุบัน ทุกอําเภอมีภาระงาน เนื่องจาการแพรระบาดของโรคโคโรนา

ไวรัส2019 (COVID-19) ทําใหการคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุไดไมคลอบคลุม 
 

ตัวชี้วัดท่ี 6.1 : รอยละ 50 ของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 

สภาพปญหาและวิเคราะหสถานการณ 

 จังหวัดสตูล มีประชากรท้ังหมด 265,393 มีผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไปจํานวน 37,463 คน คิดเปน 

รอยละ 14.53 มีแนวโนมสูงเพ่ิมข้ึน สําหรับผลการคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 

29,622 คน (ณ วันท่ี 5 มกราคม 2565) คิดเปน 87.80 % แยกเปนกลุมติดสังคม 97.83 % กลุมติดบาน 

1.78 % และกลุมติดเตียง 0.53 % สําหรับโรคในผูสูงอายุท่ีเปนปญหาสําคัญและโรคท่ีพบบอย ดังนี้ CVD 

50.8 % , ภาวะ BMI 34.56 % ความดันโลหิตสูง 18.7 % , เบาหวาน 17.1 % , สุขภาพชองปาก 4.06 % 

,ขอเขาเสื่อม 3.85 , ภาวะหกลม 3.04 % และความจําเสื่อม 4.12 % ดังนั้นจําเปนตองสงเสริมดําเนินงาน

ของชมรมผูสูงอายุใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง และสงเสริมการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุและดําเนินกิจกรรม

สงเสริมสุขภาพใหคลอบคลุมทุกตําบล   นอกจากนี้ตองเตรียมความพรอมการเขาสูวัยผูสูงอายุ      โดยการ

ใหความรู ความเขาใจท่ังทางดานรางกาย จิตใจ ทางสังคม ตลอดจนการสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ และสงเสริมการออกกําลังกายใหกับประชาชนทุกกลุมวัย 

 

 

อําเภอ 

จํานวน

ผูสูงอายุ

ท้ังหมด 

จํานวนผูสูงอายุไดรับการคัดกรอง 

ติดสังคม  

(ADL 12-20) 

ติดบาน  

(ADL 5-11) 

ติดเตียง 

(ADL 0-4) 
รวม รอยละ 

เมืองสตูล 13,281 10,336 241 56 10,633 80.06 

ควนโดน 3,311 2,951 38 13 3,002 90.67 

ควนกาหลง 3,907 3,096 51 25 3,172 81.19 

ทาแพ 3,194 2,571 45 14 2,630 82.34 

ละงู 9,184 6,753 43 14 6,810 74.15 

ทุงหวา 2,704 2,411 47 8 2,466 91.20 

มะนัง 1,882 1,504 55 8 1,567 83.26 

รวม 37,463 29,622 520 138 30,280 80.83 
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.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

  กระบวนการแกปญหา 

 -  ไดรับการชี้แจงจากศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา ซ่ึงเปาหมายท่ีจะตองดําเนินการในป งบประมาณ 

2565 แลวนั้น คือ รอยละ 10 ของประชากรสูงอายุท่ีมีคะแนน ADL ≥ 12 ข้ึนไป โดยสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสตูล ขับเคลื่อนพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคเขาใน MOU ระดับจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนสํารวจ

พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงครอยละ 15 ของประชากรสูงอายุท่ีมีคะแนน ADL ≥ 12 ข้ึนไป 

 -  ชี้แจงการดําเนินงานใหกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานในระดับอําเภอครอบคลุม 

ท้ังจังหวัดโดยผานระบบไลนกลุม และผานระบบ Zoom 

 -  การคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค โดยลงทะเบียนผาน Application Blue Book 

กรมอนามัย 

 -  นําประเด็นปญหาท่ีพบจากการคัดกรอง เพ่ือจัดทําโครงการ เพ่ือสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

ตอไป 

 -  นิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล 

เปาหมายการดําเนินการ 

Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1.ผูสูงอายุไดรับการ

ประเมินพฤติกรรม

สุขภาพ รอยละ 10 

2.ผูสูงอายุมีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีพึงประสงค  

รอยละ 30 

1.ผูสูงอายุไดรับการ

ประเมินพฤติกรรม

สุขภาพ รอยละ 15 

2.ผูสูงอายุมีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีพึงประสงค  

รอยละ 50 

1.ผูสูงอายุไดรับการ

ประเมินพฤติกรรม

สุขภาพ รอยละ 15 

2.ผูสูงอายุมีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีพึงประสงค  

รอยละ 50 

-ผูสูงอายุมีพฤติกรรม 

สุขภาพท่ีพึงประสงค 

รอยละ 50 

-สรุปผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ป 2564) 

ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคของผูสูงอายุ ผานระบบโปรแกรม Health for 

You (H4U) หรือสมุดสุขภาพประชาชน ในป 2564 พบวา ผูสูงอายุไดรับการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ    

ท่ีพึงประสงค จํานวน 3,108 คน คิดเปนรอยละ 100(เปาหมาย 5% ของประชากรสูงอายุท้ังหมด=1,873 

คน) มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคท้ัง 8 ดาน จํานวน 643 คน  คิดเปนรอยละ 20.69   (เปาหมาย ≥

รอยละ 50) โดยทุกอําเภอมีผลการดําเนินงานดังตาราง 
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ตารางท่ี 83 ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค จังหวัดสตูล ป 2564 

อําเภอ ท้ังหมด 
 จํานวนผูเขารับการประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ 

เมืองสตูล 2 ,246  655 29.16 1 ,591  70.84 

ละงู 1 ,077  246 22.84 831 77.16 

ควนกาหลง 1 ,609  230 14.29 1,379 85.71 

ทุงหวา 201 139 69.15 62 30.85 

ทาแพ 346 78 22.48 268 77.46 

ควนโดน 116 51 43.97 65 56.03 

มะนัง 160 29 18.13 131 81.88 

รวม 3,108 643 20.69 2,465 79.31 
ที่มา: ขอมูลจาก ระบบ Health For You  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
 

Best Practice 

 -ไมมี 
 

การแกไขปญหาจากขอส่ังการรอบท่ี 2/2564 (ถามี) 

ปญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมแกไขปญหา 

- ขาดความตระหนักการมีพฤติกรรมพึงประสงค 

รับรูประโยชน,ความเสี่ยง,อันตราย, ปญหาท่ีจะ

เกิดข้ึน 

- ขาดความรูความเขาใจ พฤติกรรมสุขภาพฯ 

ประเด็นกิจกรรมทางกาย,กินผักผลไม, แปรงฟน

กอนนอนและดื่มน้ํา  

- สงเสริมการมีพฤติกรรมพึงประสงค  และแกไข

ปญหาตามประเด็นตางๆ ตามบริบทของพ้ืนท่ีนั้นๆ 

รวมท้ังใหเพ่ิมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ กิจกรรมทางกาย, 

กินผักผลไม, แปรงฟนกอนนอนและดื่มน้ํา 

 

 

-กา ร ขับ เคลื่ อ นกา ร จั ด ทํ า แผน  IWP ยั ง ไ ม             

คลอบคลุมไปทุกอําเภอ 

-ขยาย พ้ืน ท่ี เป าหมาย  การจั ด ทําแผน  IWP          

ใหคลอบคลุมไปทุกอําเภอ 
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ตัวช้ีวัด : รอยละ 90 ของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแลตาม care plan 

ตัวช้ีวัด : รอยละของตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care :  

   LTC) ในชุมชนผานเกณฑ 

สภาพปญหาและวิเคราะหสถานการณ 

 สําหรับการดําเนินงาน ตําบลของตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว 

(Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ ท้ังหมด 36 ตําบล 42 อปท. เขารวมโครงการพัฒนาระบบดูแล

ผูสูงอายุระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ในป 2559-2564 มีความครอบคลุมใน

การเขารวมโครงการ LTC ในชุมชนท้ังสิ้น 35 ตําบล เขารวม คิดเปนรอยละ 97.22 ในป 2564 ซ่ึงมี             

6 อําเภอท่ีเขารวมโครงการ Long Term Care รอยละ 100 คือ อําเภอเมืองสตูล อําเภอควนโดน อําเภอ

ทาแพ อําเภอละงู อําเภอทุงหวาและอําเภอมะนัง 

ในป 2564 จังหวัดสตูล มี Care manager 74 คน Care giver 114 คน อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน จํานวน 

82 คน และมีผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงท้ังหมดในตําบล LTC จํานวน 385 คน ไดมีการจัดทํา Care plan 

362 ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.03 ของจํานวนผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

กระบวนการแกปญหา 

 - ชี้แจงการดําเนินงานใหกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุในระดับอําเภอ

ครอบคลุมท้ังจังหวัด รวมท้ังประเมินตําบล LTC และจัดทํา Care Plan ในโปรแกรม 3C ของกรมอนามัย 

 - มีระบบใช Care manager ใกลเคียงในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน Long Term Care              

มีความเขาใจในการจัดทํา Care Plan และเพ่ือรองรับอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินอีกดวย 

 - มีอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินในการชวยสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุระยะยาว ใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

 - นิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล 

เปาหมายการดําเนินการ 

Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

การจัดทํา Care Plan 

ชี้แจงแนวทางการ 

ดําเนินการจัดทํา Care Plan 

รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 

ตําบล Long Term Care ผานเกณฑ 

ชี้แจงแนวทางการ 

ดําเนินการและประเมิน

ตําบลในระบบ 3C ตาม

องคประกอบใหม  

ตําบลผานเกณฑการ

ประเมิน รอยละ 50 

ตําบลผานเกณฑการ

ประเมิน รอยละ 75 

ตําบลผานเกณฑการ

ประเมิน รอยละ 98 
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ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ป 2564) 

ตารางท่ี  84 แสดงการจัดทําแผนการดูแลรายบุคคล (care plan) ของหนวยบริการสาธารณสุขท่ีเสนอ

ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอมูล ณ 5 มกราคม2565 

2562 2563 2564 อําเภอ คัดกรอง(คน) ผิดปกติ รอยละ 

ระดบัประเทศ(รอยละ) ไมนอยกวา

รอยละ85 

เมืองสตูล 161 145 90.06 

84.22 94.17 95.59 ควนโดน 32 32 100 

เขตสุขภาพท่ี 12(รอยละ) ควนกาหลง 47 45 95.74 

82.88 90.22 93.92 ทาแพ 18 17 94.44 

จังหวัดสตูล(รอยละ) ละงู 53 53 100 

23.21 94.15 97.07 ทุงหวา 17 16 94.12 

มะนัง 48 44 91.67 

รวม 376 352 93.62 
ที่มา : โปรแกรม 3 C กรมอนามัย( 5 มกราคม 2565) 

ตารางท่ี  85 แสดงรอยละของตําบลท่ีมีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)

ในชุมชนผานเกณฑ แยกรายอําเภอ ของจังหวัดสตูล ปงบประมาณ 2562-2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอมูล ณ 5 มกราคม2565 

2562 2563 2564 อําเภอ คัดกรอง(คน) ผิดปกติ รอยละ 

ระดบัประเทศ(รอยละ) -ไมนอยกวา

รอยละ 95 

เมืองสตูล 12 7 100 

- 91.55 93.8 ควนโดน 4 3 75 

เขตสุขภาพท่ี 12(รอยละ) ควนกาหลง 3 3 100 

66.72 68.7 92.6 ทาแพ 4 4 100 

จังหวัดสตูล(รอยละ) ละงู 6 6 100 

72.22 82.6 97.22 ทุงหวา 5 5 100 

มะนัง 2 2 100 

รวม 36 35 97.22 
ที่มา : โปรแกรม 3 C กรมอนามัย( 5 มกราคม 2565) 

 แผนและแนวทางการแกปญหาการดาํเนินงาน Long Term Care                                                                                                

   -  ไดชี้แจงการดําเนินงาน LTC ผานทาง Group Line  ใหกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขผูรับผิดชอบ

งานผูสูงอายุ  รวมท้ังประเมินตําบล LTC และจัดทํา Care Plan ในโปรแกรม 3 C ของกรมอนามัย   

 -  มีแผนรวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพท่ี 12 สงขลา ชี้แจงการดําเนินงาน LTC และ

ชักชวน อปท. เขารวมโครงการ LTC.   

 -  มีระบบ Care manager ชวยพ้ืนท่ีขางเคียงในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน Long Term Care           

ใหมีความเขาใจในการจัดทํา Care Plan และเพ่ือรองรับอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินอีกดวย 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 - มีอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินในการชวยดูแลผูสูงอายุระยะยาว ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 - สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพในชมรมผูสูงอายุอยางตอเนื่อง  

 -  พัฒนาศักยภาพ Ageing Manager ระดับจังหวัด/อําเภอ  เพ่ือกํากับ ติดตามการดําเนินงาน

ผูสูงอายุและจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุ  

 -  สนับสนุนและพัฒนาระบบสงตอและเชื่อมโยงของสถานบริการแตละระดับ                                          

 -  ใหจัดตั้ง และเปดบริการคลินิกผูสูงอายุใน รพช.ทุกแหง 

 -  นิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล  

 ยุทธศาสตร/มาตรการ 

        การดําเนินงานผูสูงอายุ ในเรื่องสมองเสื่อม และภาวะหกลม จังหวัดสตูล ปงบประมาณ 2565

การดําเนินงานในเรื่องการคัดกรองสมองเสื่อม และภาวะหกลม ของจังหวัดสตูล มีการคัดกรอง

กลุมเปาหมาย โดยใชแบบคัดกรองคูมือการคัดกรองและประเมินสุขภาพผูสูงอายุ พ.ศ.2564 กระทรวง

สาธารณสุข ในพ้ืนท่ี โดย รพ.สต. ทําการคัดกรองตามแบบประเมินสุขภาพผูสูงอายุ รวมกับชุมชน      

พบวามีภาวะเสี่ยงจะทําการประเมินซํ้าโดยแพทยเวชศาสตรครอบครัว ณ รพ.สต. ในรายผิดปกติ ทําการ 

สงตอเพ่ือเขารับการรักษาในคลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาลสตูล ซ่ึงจะเปดดําเนินการเดือนละ 2 ครั้ง          

ทุกวันพุธสัปดาหท่ี 1 และ3 ของทุกเดือน โดยมีทีม สหสาขาวิชาชีพรวมดําเนินการ และสงไปรักษา หรือ

ฟนฟูตามคลินิกเฉพาะทางตามสภาพปญหาของผูปวยแตละราย นอกจากนี้จะไดมีการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและกรณีไมสามารถสงตอกลุมเสี่ยงเขารับการรักษาตอเนื่อง จึงจัดใหมีชองทาง

ดวนเพ่ือใหบริการอยางไรรอยตอและสงเสริมคุณภาพชีวิตแกผูสูงอายุ 
 

ตัวช้ีวัด : รอยละผูสูงอายุท่ีผานการคัดกรองวามีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกลม 

  ไดรับการดูแลรักษาในคลินิกผูสูงอาย(≥รอยละ30)  

ตารางท่ี  86 แสดงผลการคัดกรองผูสูงอายุภาวะพลัดตกหกลม ท่ีพบผิดปกติ ปงบประมาณ 2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอมูล ณ 5 มกราคม2565 

2562 2563 2564 อําเภอ คัดกรอง(คน) ผิดปกติ รอยละ 

ระดบัประเทศ(รอยละ)  เมืองสตูล 10,852 401 3.70 

4.74 4.66 4.61 ควนโดน 2,860 137 4.79 

เขตสุขภาพท่ี 12(รอยละ) ควนกาหลง 3,368 74 2.20 

4.06 3.89 3.43 ทาแพ 2,957 160 5.41 

จังหวัดสตูล(รอยละ) ละงู 7,810 44 0.56 

2.54 3.82 3.04 ทุงหวา 2,495 64 2.57 

มะนัง 1,751 97 5.54 

รวม 32,093 977 24.77 
ที่มา : โปรแกรม 3 C กรมอนามัย( 5 มกราคม 2565) 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 จากตาราง ผูสูงอายุมีจํานวนท้ังหมด 37,463 คน ผานการคัดกรองภาวะหกลม จํานวน 32,093 

คน คิดเปนรอยละ85.67  พบวามีภาวะผิดปกติรอยละ 3.04 มากท่ีสุดอําเภอมะนัง รอยละ 5.54 และ   

นอยท่ีสุดอําเภอละงู รอยละ 0.56     

ตารางท่ี  87 แสดงผลการคัดกรองผูสูงอายุภาวะสมองเสื่อม ท่ีพบผิดปกติ ปงบประมาณ 2564 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอมูล ณ 5 มกราคม2565 

2562 2563 2564 อําเภอ คัดกรอง(คน) ผิดปกติ รอยละ 

ระดบัประเทศ(รอยละ)  เมืองสตูล 10,339 187 1.81 

1.51 1.41 1.33 ควนโดน 2,815 161 5.72 

เขตสุขภาพท่ี 12(รอยละ) ควนกาหลง 3,366 20 0.59 

1.18 1.26 1.05 ทาแพ 2,985 15 0.50 

จังหวัดสตูล(รอยละ) ละงู 6,883 5 0.07 

0.83 1.42 1.42 ทุงหวา 2,495 64 2.57 

มะนัง 1,753 11 0.63 

รวม 30,638 436 1.42 
ที่มา : โปรแกรม 3 C กรมอนามัย( 5 ม 

 จากตาราง ผูสูงอายุท่ีผานการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมจํานวนท้ังหมด 30,638 คน จํานวน

ผูสูงอายุท้ังหมด 37,463 คน (คัดกรองรอยละ81.78) พบวา ผิดปกติ รอยละ 1.42 มากท่ีสุด อําเภอ     

ควนโดน (รอยละ 5.72)  นอยท่ีสุด อําเภอละงู (รอยละ 0.07) 

 มาตรการการดําเนินงานภาวะสมองเส่ือม และภาวะหกลม ป 5256  

 1. สงเสริมผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี กลุมสมองเสื่อม และภาวะหกลม ใหไดรับการดูแล 

 2. มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ กลุมสมองเสื่อม และภาวะหกลม 

 3. ขับเคลื่อนพัฒนาการบริการคลินิกผูสูงอายุทีไดคุณภาพมาตรฐาน 

 4. กลุมผูสูงอายุ ท่ีมีภาวะสมองเสื่อม และภาวะหกลม ไดรับการสงตอเพ่ือไปคัดกรองในคลินิก

ผูสูงอายุ 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางท่ี 88 แผนและแนวทางการดําเนินงาน ภาวะสมองเสื่อม และภาวะหกลม ในป 2565    

ปญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมแกไขปญหา 

- ระบบดูแลกลุมเสี่ยงหกลม มาตรการปองกันหก

ลมท่ีมีประสิทธิภาพสงเสริมการออกกําลังกาย, 

ประเมินและปรับเปลี่ยนปจจัยเสี่ยงหลายดาน จัด

สิ่งแวดลอมบานและชุมชนมีประสิทธิภาพนอย 

และไมตอเนื่อง 

- แจงให Care manager ดําเนินการประสานงาน

กับ อปท.หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัด

สิ่งแวดลอมปรับสภาพบานและชุมชน และจัด

กิจกรรมการออกกําลังกายใหเหมาะสม ท้ังนี้พ้ืนท่ี

ยังไมทันดําเนินการ เนื่องติดสถานการณแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

- สงเสริมความรูการปองกันภาวะหกลมและคัด

กรองความเสี่ยง Primary & Secondary 

Prevention 

- จัดทําคูมือ แนวทางการปองกันภาวะหกลมและ

คัดกรองความเสี่ยงPrimary& Secondary 

Prevention 

- รพช.ยังไมจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุระดับพ้ืนฐาน -ใหจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุ ในทุกโรงพยาบาลและ

จัดบริการตามมาตรฐานของกรมการแพทย 

กระบวนการแกปญหา 

 -  ชี้แจงการดําเนินงานใหกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานในระดับ อําเภอครอบคลุม   

ท้ังจังหวัด 

 -  ชี้แจงขอมูลการดําเนินงานในคลินิกผูสูงอายุของโรงพยาบาลทุกแหง(โรงพยาบาลท่ัวไป 1 แหง 

และโรงพยาบาลชุมชน 6 แหง) 

 -  ให รพ.ระดับ M2 ข้ึนไป ดําเนินการประเมินคลินิกผูสูงอายุตามมาตรฐานของกรมการแพทย 

 -  นิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล 

Small Success การดําเนินงานภาวะสมองเส่ือม และภาวะหกลม ในป 2565 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ชี้แจงและเริ่ม
ดําเนินงานในคลินิก
ผูสูงอายุ พรอมท้ัง
วางแผนการประเมิน
คัดกรองผูสูงอายุ 

- คัดกรองวามีความ
เสี่ยงตอการเกิดภาวะ
สมองเสื่อมหรือภาวะ
หกลมไดรับการดูแล
รักษาในคลินิกผูสูงอายุ 

- คัดกรองวามีความ
เสี่ยงตอการเกิดภาวะ
สมองเสื่อมหรือภาวะหก
ลมไดรับการดูแลรักษา
ในคลินิกผูสูงอายุ 

รอยละ 15 

-คัดกรองวามีความเสี่ยง
ตอการเกิดภาวะสมอง
เสื่อมหรือภาวะหกลม
ไดรับการดูแลรักษาใน
คลินิกผูสูงอายุ 

รอยละ 30 

 -รพท.ระดับM2 ข้ึนไป
ผานเกณฑคลินิก
ผูสูงอายุคุณภาพ 
แบบการประเมินของ
กรมการแพทย 

รอยละ 50 

-รพท.ระดับM2 ข้ึนไป
ผานเกณฑคลินิก
ผูสูงอายุคุณภาพ 
แบบการประเมินของ
กรมการแพทย 

รอยละ 80 

-รพท.ระดับM2 ข้ึนไป
ผานเกณฑคลินิก 

ผูสูงอายุคุณภาพ 
แบบการประเมินของ
กรมการแพทย 

รอยละ 100 
 

119 



 

 

 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

Small Success (ตอ) การดําเนินงานภาวะสมองเส่ือม และภาวะหกลม ในป 2565 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

 -รพช.ทุกแหงผานเกณฑ

คลินิกผูสูงอายุพ้ืนฐาน 

แบบการประเมินคลินิก

ของกรมการแพทย 

รอยละ 50 

- รพช.ทุกแหงผาน

เกณฑคลินิกผูสูงอายุ

พ้ืนฐาน แบบการ

ประเมินคลินิกของ

กรมการแพทย 

รอยละ 80 

-รพช.ทุกแหงผานเกณฑ

คลินิกผูสูงอายุพ้ืนฐาน 

แบบการประเมินคลินิก

ของกรมการแพทย 

รอยละ 100 

 

ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการดําเนินงาน 

ไมบรรลุวัตถุประสงค 
ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับการตรวจ 

1. บุคลากร(CM) ตองการพัฒนาศักยภาพและ

ฟนฟูความรูตอเนื่อง 

2. CM มีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบงาน โยกยายงาน 

ทําใหการดําเนินงานหยุดชะงัก 

- สรางทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือใหคําปรึกษา/แนะนําการใช

จายงบประมาณ LTC ในระดับจังหวัด/อําเภอ 

- ทีม สป.สช. เขต 12 ออกชี้แจงการบริหารกองทุน 

LTC ใหกับ อปท./จนท.สาธารณสุข 

- จัดตั้งทีมนิเทศ เยี่ยมเสริมพลังแบบบูรณาการ

ครอบคลุมพ้ืนท่ี LTC 

- อบรม CM เพ่ิมเติมหรือทดแทน 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 

 - สนับสนุนใหมีการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุ ใน รพท./รพช. 

 - สนับสนุนการอบรม/พัฒนาศักยภาพบุคลากร (เวชศาสตรผูสูงอายุ) 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง 

 1. ตําบลพิมาน อําเภอเมืองสตูล ไดรับรางวัลดีเดนระดับจังหวัด ตําบลดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

ระยะยาว LTC 2564 ดีเดน 

 2. นวัตกรรมดานการสงเสริมดูแลสุขภาพผูสูงอายุดีเดน ระดับจังหวัด “นวัตกรรมไมหมอนวด” 

 3. Care Manager ผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ ดีเดนระดับจังหวัด นางสาวธัญพร สมันตรัฐ 

 4. Caregiver ผูดูแลผูสูงอายุ ดีเดนระดับจังหวัด นางสิริพร สุขสัจธรรม 
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 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 

 
 

 

  สุขภาพจิตและการฆาตัวตาย . 
 

ตัวช้ีวัด : อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ (ไมเกิน 8 ตอประชากรแสนคน) 

สถานการณ 

 สถานการณการฆาตัวตายสําเร็จจังหวัดสตูล ตั้งแตปงบประมาณพ.ศ. 2562 -2564 พบวา อัตรา

การฆาตัวตายสําเร็จตอประชากรแสนคน ของจังหวัดสตูล เทากับ  6.18, 7.08และ9.15 ตามลําดับ        

ในภาพรวมจังหวัดพบวา อัตราการฆาตัวตายสําเร็จอยูในระดับสูงข้ึนในป 2564 แตเม่ือพิจาณาจําแนก      

รายอําเภอ ในแตละปพบวา อําเภอท่ีมีอัตราการฆาตัวตายสําเร็จท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน ในอําเภอมะนัง ทุงหวา 

และอําเภอควนกาหลง  ดังตารางท่ี 1 และจากการวิเคราะหขอมูลผูท่ีฆาตัวตายสําเร็จในภาพรวม พบวา 

สวนใหญ  อยูในวัยทํางานชวงอายุ 26-59 ปสถานภาพสมรส ปจจัยกระตุนใหทํารายตนเอง/ฆาตัวตาย 

สวนใหญจะ  ผูท่ีมีภาวะซึมเศราท่ีไมเขาถึงบริการ  มีปญหาสัมพันธภาพในครอบครัว  และ เปนโรคเรื้อรัง 

ใชสารเสพติด  สวนผูท่ีพยามฆาตัวตายไมสําเร็จเม่ือวิเคราะหสถานการณพบวา เพศชายมากกวาเพศหญิง 

อยูในชวงอายุ 28-53 ป อายุนอยสุด 18 ป อายุมากสุด 60 ป สถานภาพคูมากท่ีสุด สวนใหญรับจาง     

และไมไดทํางาน  เปนโรคทางกาย โรคจิตเภท โรคซึมเศรา  มีปญหาครอบครัว นอยใจถูกดุดา ปญหา

เศรษฐกิจ และปญหาใชสุราขณะทํารายตนเอง วิธีการฆาตัวตาย สวนใหญใชวิธีการผูกคอมากท่ีสุด  

 ขอมูลการฆาตัวตายสําเร็จป 2565 (ต.ค.64- ธ.ค.64) พบการฆาตัวตายสําเร็จในภาพรวมจังหวัด 

จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 1.28 ตอแสนประชากร จากการวิเคราะหขอมูลพบวา อําเภอท่ีมีอัตรา    

การฆาตัวตายสูงสุด คือ อําเภอควนโดน เทากับ 4.83 รองลงมา คือ อําเภอทุงหวา  อําเภอทาแพ อําเภอ

ควนกาหลง ตามลําดับ เทากับ 3.98 3.50และ 3.03ตามลําดับ อําเภอเมือง ละงู มะนัง ไมมีผูฆาตัวตาย

สําเร็จ  ท้ังหมดเปนเพศชาย 4 ศาสนาอิสลาม3รายพุธ1 ราย  สวนอยูในชวงวัยทํางานมากกวา 31- 57 ป 

อายุนอยสุด 31 ป อายุมากสุด 57 ป สถานภาพคูมากท่ีสุด สวนใหญ ทําสวน รับจางและไมไดทํางาน       

มีโรคประจําตัว 1 ราย(โรคความดันและหลอดเลือดสมอง)อีก3รายไมมีโรคประจําตัว ไมอยูในระบบ      

การรักษา 1 รายเปนคนแรรอน มีปญหาเศรษฐกิจ มีภาระหนี้สิน 3 ราย และปญหาครอบครัว นอยใจ     

ถูกดุดา  1 ราย วิธีการฆาตัวตาย สวนใหญใชวิธีการผูกคอ 3 ราย กินยากําจัดวัชพืช 1 ราย 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ฃขอมูลประกอบการวิเคราะห  

ตารางท่ี 89 แสดงอัตราการฆาตัวตายสําเร็จจังหวัดสตูล ป 2562-2565 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ปงบฯ 65 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 65 

(ขอมลู ณ 13  มกราคม 2565 ) 

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดบัประเทศ ไมเกิน 8 ตอ

ประชากรแสน

คน 

เมืองสตูล >9 0 0.00 

5.0 4.42 7.44 ควนโดน >2 1 4.83 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง >3 1 3.03 

4.25 3.93 3.40 ทาแพ >2 1 3.50 

จังหวัดสตูล ละงู >6 0 0.00 

6.18 7.08 9.15 ทุงหวา >2 1 3.98 

หมายเหตุ การดําเนินงาน 

small success ไตรมาสแรก  

มะนัง >1 0 0.00 

รวม >25 4 1.28 
 

ตารางท่ี 90 รอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํารายตัวเองซํ้า ภายใน 1 ป  จังหวัดสตูล ป 

2562-2565 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ปงบฯ 65 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 65 

(ขอมลู ณ 13  มกราคม 2565 ) 

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดบัประเทศ รอยละ 95 

(ไตรมาส 1 - ) 

เมืองสตูล 38 35 92.11 

94.3 98.86 98.90 ควนโดน 4 4 100 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 19 18 94.74 

98.31 96.77 96.77 ทาแพ 9 9 100 

จังหวัดสตูล ละงู 28 28 100 

100 100 98.09 ทุงหวา 5 5 100 

หมายเหตุ การดําเนินงาน 

small success ไตรมาสแรก  

มะนัง 7 7 100 

รวม 110 106 96.36 
 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

 1.  การสอบสวนและวิเคราะห ปญหา เชิงลึกยอนหลัง เพ่ือหากลุมเปาหมายหลัก ในการ       

เฝาระวัง ใหครอบครัวกลุมเสี่ยง มีความรูและเฝาระวังและวิธีการสงตอชวยเหลือ  

 2.  การคืนขอมูลใหเครือขายท่ีเก่ียวของกับกลุมเสี่ยงในวัยรุนเชน พมจ. กระทรวงศึกษา (นํารอง 

รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย รร.ราชประชานุเคราะห คลองขุด วิทยาลัยเทคนิคสตูล รร.พิมานพิทยาสรรค     

รร.สตูลวิทยา วิทยาลัยการอาชีพ ละงูพิทยาคม กําแพงวิทยา) รวมหาแนวทางในการปองกันการฆาตัวตาย
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ในเยาวชน และเชิญชวนใหโรงเรียนในจังหวัดสตูลเขาสูโปรแกรมการดูแลชวยเหลือเยาวชนดวยรูปแบบ

สงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน วัยรุน (School Health HERO)  

 3.  มีการเสริมทักษะใหแกประชาชนท่ังไป ครูท่ีปรึกษาใหเขาใจเก่ียวกับ สัญญาณเตือนซึมเศรา 

และฆาตัวตาย 

 4. ใหความรู อสม. ในเรื่องการคัดกรอง ซึมเศราในชุมชนซ่ึงนําไปส ูปญหา สุขภาพจิต  

 5.  การบูรณาการกับกลุมวัย กลุมเสี่ยงเพ่ือประเมินคัดกรองสุขภาพจิต เพ่ิม การคัดกรองซึมเศรา

ในกลุมผูสูงอายุ NCD ผูใช สารเสพติด สุรา 

 6.  มีระบบการติดตามผูพยายามฆาตัวตายทุกรายหลังจากจําหนาย 2 สัปดาห และติดตาม

ตอเนื่องเพ่ือประเมินอาการซํ้า 
 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ  

 -ไมมี 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

ปญหาอุปสรรค การวางแผนแกไขปญหา 

1.มีการพยายามฆาตัวตายในเยาวชนเพ่ิมข้ึน สวน

ใหญมีปญหาเรื่องความสัมพันธในครอบครัว การ

ปรับตัวในเรื่องการใชชีวิตครอบครัว การเรียนและ

พยายามฆาตัวตายซํ้า ในชวงสถานการณแพร

ระบาดโควิด เยาวชนไมสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในครอบครัวได 

1. คืนขอมูลใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

(พมจ.สปฐ.สพม.)ในเรื่องปญหาครอบครัว ปญหา

วัยรุน ปญหาการเรียน 

2.ประชาชนสวนใหญและภาคีเครือขาย ไมมี

ความรูในการชวยเหลือคนใกลชิดท่ีมีสัญญาณเตือน

ในการทํารายตนเอง 

2.เพ่ิมชองทางการใหความรูในรูปแบบท่ีทันสมัย

เชนเพสบุค Lineและรูปแบบการใหความรูเรื่อง

สัญญาณเตือนในการทํารายตนเองและแนว

ทางการชวยเหลือผูท่ีพยายามฆาตัวตายท่ีถูกตอง 
 

 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 - ไมมี 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง 

 - ไมมี 
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 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 

 

 

 

 

  ITA   . 

 

 

ตัวช้ีวัด : รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 92 

สถานการณ 

 1. กลุมงานนิติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดมีการจัดประชุมชี้แจงและติดตามการ

ดําเนินงานสงเอกสารเชิงประจักษทุกไตรมาสกอนจะสงผลงาน เพ่ือใหหนวยงาน ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค 

  2. หนวยบริการ รพท./รพช./สสจ./สสอ. ไดมีการจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน ITA ครบ      

ทุกหนวยบริการ 
. 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น)  

ตารางท่ี 91 แสดงหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA  

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ปงบฯ 2565 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 2565 

(ขอมลู ณ     31 ธันวาคม 2564 ) 

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย(แหง) ผลงาน รอยละ 

ระดบัประเทศ หนวยงานใน

สังกัดกระทรวง

สาธารณสุขผาน

เกณฑการ

ประเมิน ITA 

รอยละ 92 

เมืองสตูล 3 - - 

98.01 97.87 84.14 ควนโดน 2 - - 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 2 - - 

97.44 98.60 62.35 ทาแพ 2 - - 

จังหวัดสตูล ละงู 2 - - 

100 100 73.33 ทุงหวา 2 - - 

 
มะนัง 2 - - 

รวม 15 - - 

หมายเหตุ** หนวยบริการสงผลการดําเนินงานแลว แตผลคะแนนการประเมินในไตรมาส 1 ยังไมแลวเสร็จ 

ที่มา : รายงานในระบบ MITAS 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

 1. มีการจัดประชุมและติดตามการดําเนินงานแกผูรับผิดชอบงานในแตละไตรมาสเพ่ือใหผลงาน

ออกมาตามเกณฑท่ีกําหนด 

            2. จัดระบบ ควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ เปนรายไตรมาส 

 

 

 

ธรรมาภิบาล 
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 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการดําเนินงาน 
 

มีการประเมินการดําเนินงานระดับ 

ความสําเร็จ(เปาหมายระดับ 5) 

มีการประเมินการดําเนินงานแลว   อยูระหวางการสรุปรายไตรมาส  

 

 ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 - หนวยบริการเปลี่ยนผูรับผิดชอบบอย จึงเกิดปญหาในชวงการรับสงตองาน 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 - หนวยบริการทําเอกสารเสร็จแลว แตไมกดสงเอกสารในระบบ MITAS  หรือแนบไมครบถวน 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 - การใชโปรแกรม MITAS ขอใหการใช การแนบเอกสาร งาย และไมยุงยาก 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

    - ขอรองเรียนในเรื่องทุจริตลดลง และการแกไขปญหาในเรื่องรองเรียน รวดเร็ว ทันทวงที 
 

 

 

  ตรวจสอบภายใน . 
 

ตัวชี่วัด : รอยละของสวนราชการและหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการตรวจสอบ 

  และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน(กํากับติดตามการใชจายเงินตามแผนเงินบํารุง) 
 

สถานการณ 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดติดตามการใชจายเงินตามแผนเงินบํารุง ประจําป         

พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลท่ัวไป จํานวน 1 แหง ( โรงพยาบาลสตูล  และ โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 1 แหง         

(โรงพยาบาลควนโดน)  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลยังไมกําหนดแนวทางกระบวนการติดตามแผน 

และผล การใชจายเงินบํารุง มีการทบทวนปรับแผนเงินบํารุงใหสอดคลองกับสถานการณอยางนอย         

ปละ 1 ครั้ง. 

 ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น)  

        โรงพยาบาลควนโดน ขาดการเปรียบเทียบแผนรายรับ – รายจาย กับผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน

แผนรายรับ–รายจาย ยังไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป และแผนการจัดซ้ือจัดจาง บัญชีหรือ

ทะเบียนคุมวัสดุหลักฐานการรับเขา และจายออกยังไมครบถวน ไมถูกตอง ทะเบียนคุมเจาหนี้รายตัวยังไม

เปนปจจุบัน    
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 โรงพยาบาลยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนกับดําเนินการจัดทําแผนรายรับ- รายจายเงินบํารุง   

กับแผนการใชจายเงิน Plan fin ซ่ึงทําใหผูปฏิบัติงานดานจัดทําแผนยังไมดําเนินการจัดทําแผนรายรับ- 

รายจายเงินบํารุง  

 1. ใหมีการกําหนดแนวทาง /กระบวนการกํากับ ติดตามแผน – ผล เงินบํารุงอยางเปนรูปธรรม 

(ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0214/ว4463 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 )  

 2. ใหมีการเปรียบเทียบแผนรายรับ – รายจายเงินบํารุง กับผลการดําเนินงานรายไตรมาส

นําเสนอผูบริหาร 

 3. แผนปฏิบัติการประจําป  แผนจัดซ้ือจัดจาง แผนรายรับ- รายจาย เงินบํารุง ตองเชื่องโยง

สอดคลองกัน 

 4. ใหจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ ขอกฎหมาย  และ     

อางคําสั่งการมอบอํานาจใหถูกตอง  

 5. ดําเนินการตรวจสอบการจัดทําบัญชีหรือทะเบียนคุมวัสดุ ใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน 

จัดใหมีคําสั่งมอบหมายงานใหหนวยงานติดตามการจัดทําแผนเงินบํารุง ท่ีเปนลายลักษณอักษร  
 

 

 

 

  การเงินการคลังสุขภาพ . 

ตัวชี้วัด :  รอยละของหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไมเกินรอยละ 2 

  และประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 6 ไมเกินรอยละ 4 

เปาหมาย  : การจัดสรรเงินอยางพอเพียง 

  : พัฒนาการบริหารระบบบัญชี 

  : ติดตาม กํากับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน 
 

วิเคราะหสถานการณ และสภาพปญหาในภาพรวมของจังหวัดสตูล 

ตารางท่ี 92 แสดงสถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูลรายไตรมาส  

หนวยบริการ 
2561 2562 2563 2564 

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

1 สตูล 2 2 3 5 2 1 2 2 0 0 4 3 0 0 3 1 

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

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

4 ทาแพ 3 0 5 7 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 

5 ละงู 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

7 มะนัง 3 1 5 7 1 0 1 1 1 0 1 4 0 0 7 1 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 สถานการณทางการเงินการคลังยอนหลังของหนวยบริการในจังหวัดสตูล พบวา ในปงบประมาณ 

2561 หนวยบริการในจังหวัดสตูลสวนใหญประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 4-7 และมีสถานะ       

ทางการเงินดีข้ึนในปงบประมาณ 2562 ถึง ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2563 เนื่องจากจังหวัดสตูล       

ไดรับจัดสรรเ งินบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัดเ พ่ือเสริมสภาพคลองทางการเ งิน                  

ของหนวยบริการ   

 สถานการณทางการเงินการคลังในไตรมาส 4 ปงบประมาณ 2564 พบวา จังหวัดสตูลไมมี   

หนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 และระดับ 6 คิดเปนรอยละ 0  แตมีหนวยบริการ   

ท่ีประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงินสูงสุดคือ ระดับ 3 จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลทาแพ            

ท่ีเหลืออีก 6 แหง มีสถานะทางการเงินปกติเปนระดับ 0-1 คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลควนโดน 

โรงพยาบาล  ควนกาหลง  โรงพยาบาลละงู โรงพยาบาลทุงหวา และโรงพยาบาลมะนัง  
 

ตารางท่ี 93 สถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูลรายเดือน ปงบประมาณ 

2565 

ลําดับท่ี หนวยบริการ Capacity Group ต.ค.64 พ.ย.64 

1 สตูล S 0 0 

2 ควนโดน F2 0 0 

3 ควนกาหลง F2 0 0 

4 ทาแพ F2 0 0 

5 ละงู F1 0 0 

6 ทุงหวา F2 0 0 

7 มะนัง F3 1 0 

 สถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูล รอบ 2 เดือน (ตุลาคม-

พฤศจิกายน 2564) พบวา จังหวัดสตูลยังไมมีหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 

เนื่องจากเปนชวงตนปงบประมาณ และไดรับการจัดสรรเงินสําหรับบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/

จังหวัด และเงินคาบริการทางการแพทยลวงหนางบเหมาจายรายหัว (OP,PP) งวดท่ี 1 รอยละ 50            

(เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2564) เงินสําหรับคาบริการสรางเสริมสุขภาพฯ กรณีสิทธิอ่ืน PP Non UC (เม่ือวันท่ี 

29 ตุลาคม 2564) 
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ตารางท่ี 94 สถานการณการเงินการคลังสุขภาพ ณ พฤศจิกายน 2564 (รอบ 2 เดือน)  

Org CR QR Cash NWC NI+Depleciation Liquid Index Status Index Survive Index Risk Scoring 
เงินบํารุงคงเหลือ 

(หักหนี้แลว) 

สตูล 2.25 2.08 0.86 210,425,890.82 99,439,809.54 0 0 0 0 -24,361,966.27 
ควนโดน 4.94 4.70 3.36 46,770,707.32 27,732,856.88 0 0 0 0 28,087,253.79 

ควนกาหลง 2.80 2.69 2.39 35,151,162.20 17,084,940.61 0 0 0 0 27,165,106.26 
ทาแพ 2.12 2.01 1.76 18,411,749.13 17,501,528.61 0 0 0 0 12,548,603.80 
ละงู 4.69 4.35 1.62 102,701,503.83 82,283,488.80 0 0 0 0 17,392,312.28 

ทุงหวา 3.54 3.39 3.13 30,785,508.10 15,095,307.62 0 0 0 0 25,776,058.01 
มะนัง 1.57 1.50 1.09 3,639,380.28 12,371,159.32 0 0 0 0 2,015,805.54 

จังหวัดสตลู    457,885,901.68 266,509,091.38     88,623,173.41 
ที่มา : http://hfo65.cfo.in.th ขอมูล ณ 17 ธันวาคม 2564 

 จากผลการดําเนินงานการเงินการคลัง ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 พบวา จังหวัดสตูลยังไมมีหนวยบริการประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 หนวยบริการ

ท้ัง 7 แหง มีสถานะการเงินอยูในเกณฑปกติ ระดับ 0 และหนวยบริการท่ีมีเงินบํารุงคงเหลือหลังหักหนี้ติดลบ 1 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล -24,361,966.27 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางที่ 95 แสดงประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ (7 Plus Efficiency Score) ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 

หนวย

บริการ 

Operating Margin 

≥คากลาง 

Return on Asset 

≥คากลาง 
A Payment Period 

Cash<0.8 P≤180 

and Cash>0.8 P≤90 

A Collection 

Period-UC≤60 

A Collection 

Period-CSMBS ≤60 

A Collection 

Period-SSS ≤90 

Inventory 

Management ≤60 
Grade Plus 

2564 (Q4) คากลาง  2564(Q4) คากลาง  

สตูล 48.31 18.97  12.43 17.26 94.83 97.77 64.69 63.41  43.3 C 

ควนโดน 48.26 14.88  25.60 14.61 100.94 18.92 46.54 34.46  34.15 A- 

ควนกาหลง 49.97 14.88   18.32 14.61 94.55 19.57 58.62 52.52  49.14 A- 

ทาแพ 50.96 14.88   21.69  14.61 132.43 9.27 69.75 37.39  29.77 B 

ละงู 70.80 13.09 33.60 12.92  68.36 29.05 205.30 93.61  92.57 B- 

ทุงหวา 49.34 14.88  21.01  14.61 63.65 36.68 41.67 45.26  47.00 A 

มะนัง 61.71 25.16   13.35 16.05  339.88 17.10 51.92 68.19  48.52 B 

ที่มา : http://hfo65.cfo.in.th ขอมูล ณ 17 ธันวาคม 2564 

 จากผลการดําเนินงานการเงินการคลัง ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 พบวา จังหวัดสตูลมีหนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน      

ของหนวยบริการ (7 Plus Efficiency Score) จํานวน 5 แหงและมีหนวยบริการ 2 แหง ไมผานเกณฑการประเมิน ซ่ึงเกณฑกําหนดไววา จะตองผานอยางนอย 5 ขอ 

จากท้ังหมด 7 ขอ (ระดับ B ข้ึนไป) ดังนี้ 

 -  หนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 7 ขอ (ระดับ A)จํานวน  1 แหง คือ โรงพยาบาลทุงหวา 

 -  หนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 6 ขอ (ระดับ A-)จํานวน  2 แหง คือ โรงพยาบาลควนโดน และ

โรงพยาบาลควนกาหลง  

 - หนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 5 ขอ (ระดับ B)จํานวน  2 แหง คือ โรงพยาบาลทาแพ และโรงพยาบาล

มะนัง 

 - หนวยบริการท่ีไมผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 0-4 ขอ (ระดับ F ถึง B-) จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู 129 



 

 

 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

แผนทางการเงิน (PLANFIN)  

ตารางท่ี 96 แผนประมาณการรายไดและคาใชจายของหนวยบริการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงาน 

รวมรายได (ไมรวม

งบลงทุนและ

ระบบบันทึก

อัตโนมัติ) 

รวมคาใชจาย (ไมรวม

คาเส่ือมราคาและคาตัด

จําหนายและระบบ

บันทึกอัตโนมัติ) 

EBITDA  
สรุปแผน

ประมาณการ 

วงเงินท่ีลงทุนได

(รอยละ 20%

ของ EBITDA) 

จัดซื้อจัดหาดวย

เงินบํารุงของ รพ. 

ป 2564 

สัดสวนการลงทุน 

ดวยเงินบํารุง 

ตอ EBITDA 

งบลงทุน (เงินบํารุง)  

เปรียบเทียบกับ 

EBITDA >20% 

ทุนสํารองสุทธิ 

(Networking 

Capital) 
 ณ 30 ก.ย. 64 

เงินบํารุงคงเหลือ 

(หักหน้ีสินและภาระ

ผูกพัน)  
ณ 30 ก.ย. 64 

สตูล 752,574,460.00 688,194,030.00 64,380,430.00 เกินดุล 12,876,086.00 11,750,000.00 18.25 1,126,086.00 32,398,425.58 -88,480,419.83 

ควนโดน 117,886,800.00 111,216,912.00 6,669,888.00 เกินดุล 1,333,977.60 1,316,547.40 19.74 17,430.20 39,311,909.86 30,267,034.08 

ควนกาหลง 126,478,246.22 119,191,802.00 7,286,444.22 เกินดุล 1,457,288.85 1,438,433.92 19.74 18,854.93 31,961,700.84 25,419,835.43 

ทาแพ 114,908,475.00 104,954,134.00 9,954,341.00 เกินดุล 1,990,868.20 1,500,000.00 15.07 490,868.20 12,221,883.44 5,609,511.90 

ละงู 224,616,335.00 210,794,386.00 13,821,949.00 เกินดุล 2,764,389.80 1,055,000.00 7.63 1,709,389.80 38,719,765.62 18,704,006.36 

ทุงหวา 106,134,083.47 103,367,365.87 2,766,717.60 เกินดุล 553,343.53 547,944.91 19.80 5,398.62 28,186,035.10 21,093,278.01 

มะนัง 65,887,257.96 64,442,457.00 1,444,800.96 เกินดุล 288,960.20 287,180.00 19.88 1,780.20 -644,467.50 -6,612,342.93 

ตารางท่ี 97  แผนประมาณการคาใชจายของหนวยบริการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงาน 
รายจายเฉลี่ย 

ตอเดือน 

อัคราสวน NWC  

ตอรายจาย:เดือน 

 NWC เหลือหลัง

ลงทุน>20% EBITDA 

อัตราสวน NWC 

 เหลือ ตอรายจาย:เดอืน 

Risk 

EBITDA 

Risk Investment 

>20% EBITDA 

Risk NWC เหลือตอ

รายจาย:เดือน 

PlanFin 

แบบ 
 การปรับ PlanFin 

สตูล 57,349,502.50 0.56 31,272,339.58 0.56 Normal Normal Risk 2 ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง  

ควนโดน 9,268,076.00 4.24 39,294,479.66 4.24 Normal Normal Normal 1  ไมตองปรับ 

ควนกาหลง 9,932,650.17 3.22 31,942,845.91 3.22 Normal Normal Normal 1  ไมตองปรับ 

ทาแพ 8,746,177.83 1.40 11,731,015.24 1.40 Normal Normal Normal 1  ไมตองปรับ  

ละงู,รพช. 17,566,198.83 2.20 37,010,375.82 2.20 Normal Normal Normal 1  ไมตองปรับ  

ทุงหวา 8,613,947.16 3.27 28,180,636.48 3.27 Normal Normal Normal 1  ไมตองปรับ 

มะนัง 5,370,204.75 -0.12 -646,247.70 -0.12 Normal Normal Risk 2 ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง  
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 จากแผนประมาณการรายไดและคาใชจายของหนวยบริการในจังหวัดสตูล รอบครึ่งปแรก 

ปงบประมาณ 2565 พบวา มีแผนทางการเงิน (PLANFIN) 2 แบบ คือ PLANFIN แบบท่ี 1 ไมตองปรับ  

แผนทางการเงิน จํานวน 5 แหง คือ โรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลทาแพ 

โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุงหวา  PLANFIN แบบท่ี 2 ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง เนื่องจากมีความ

เสี่ยงดานเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลมะนัง ซ่ึงตองทบทวน การ

ลงทุนดวยเงินบํารุง  

ตารางท่ี 98 เปรียบเทียบประมาณการรายไดและคาใชจาย ณ พฤศจิกายน 2564 

หนวยบริการ   รายไดทุกประเภท  คาใชจายทุกประเภท   สวนตาง รอยละ 

 สตูล  788,426,960.00 738,933,430.00 49,493,530.00 6.28 
 ควนโดน  120,129,352.60 115,468,912.00 4,660,440.60 3.88 
 ควนกาหลง  130,897,864.30 124,805,343.88 6,092,520.42 4.65 
 ทาแพ  117,831,664.14 111,950,448.45 5,881,215.69 4.99 
 ละงู  244,216,335.00 218,961,546.00 25,254,789.00 10.34 
 ทุงหวา   108,878,528.56 108,309,399.35 569,129.21 0.52 
 มะนัง  67,793,609.71 70,634,490.15 -2,840,880.44 -4.19 

 รวม  1,578,174,314.31  1,489,063,569.83  89,110,744.48   85.71 
  

 จากผลการดําเนินงานตามแผนประมาณการรายไดและคาใชจายของหนวยบริการในจังหวัดสตูล     

ณ พฤศจกิายน 2564 พบวา หนวยบริการมีสวนตางรายไดและคาใชจาย รวมท้ังสิ้น 89,110,744.48 บาท 

คิดเปนรอยละ 85.71 
 

ตารางท่ี 99 ประมาณการรายไดเปรียบเทียบรายไดจริง ณ พฤศจิกายน 2564 

หนวยบริการ แผนรายไดท้ังป 65 แผนรายได พ.ย.64 รายได พ.ย.64 สวนตาง พ.ย.64 รอยละ 

สตูล 567,556,650.00 94,592,775.00 183,020,966.74 88,428,191.74 93.48 
ควนโดน 82,870,300.00 13,881,716.67 22,362,840.03 8,551,123.36 61.60 
ควนกาหลง 83,702,195.00 13,950,365.83 15,176,436.73 1,226,070.90 8.79 
ทาแพ 70,804,725.00 11,800,787.50 15,660,842.43 3,860,054.93 32.71 
ละงู 150,310,000.00 25,051,666.67 30,420,881.98 5,369,215.31 21.43 
ทุงหวา 72,253,301.71 12,042,217.45 13,491,924.70 1,449,707.25 12.04 
มะนัง 36,668,420.00 6,111,403.33 11,781,884.85 5,670,481.52 92.79 

รวม 1,064,165,591.71 177,360,932.45 291,915,777.46 114,554,845.01 64.56 

หมายเหตุ : ไมรวมเงิน UC , งบลงทุน และรายไดอ่ืน (ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติ) 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 ผลการดําเนินงานตามแผนประมาณการรายไดของหนวยบริการในจังหวัดสตูล ณ พฤศจิกายน 

2564 พบวา มีหนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพแผนประมาณการรายได  หนวยบริการ

ทุกแหงมีผลตางของแผนและผล±เกินรอยละ 5 ในภาพรวมจังหวัดสตูลมีสวนตางประมาณการรายได

เปรียบเทียบรายไดจริง ณ พฤศจิกายน 2564 รวมท้ังสิ้น 114,554,845.01 บาท คิดเปนรอยละ 64.56 

ตารางท่ี 100 ประมาณการรายจายเปรียบเทียบรายจายจริง ณ พฤศจิกายน 2564 

หนวยบริการ แผนรายจายท้ังป 65 แผนรายจาย พ.ย.64 รายจาย พ.ย.64 สวนตาง พ.ย.64 รอยละ 

สตูล 688,194,030.00 114,699,005.00 147,573,817.96 32,874,812.96 28.66 
ควนโดน 111,216,912.00 18,536,152.00 26,193,388.26 7,657,236.26 41.31 
ควนกาหลง 119,191,802.00 19,856,300.33 18,357,093.69 -993,689.65 -5.00 
ทาแพ 104,954,134.00 17,492,355.67 19,431,464.90 1,939,109.23 11.09 
ละงู 210,794,386.00 35,132,397.67 36,741,239.89 1,608,842.22 4.58 
ทุงหวา 103,367,365.87 17,227,894.31 16,875,816.66 -352,077.65 -2.04 
มะนัง 64,442,457.00 10,740,409.50 9,926,342.91 -814,066.59 -7.58 

รวม 1,402,161,086.87 233,693,514.48 275,613,681.26 41,920,166.78 17.94 
หมายเหตุ : ไมรวมเงิน UC , งบลงทุน และรายไดอ่ืน (ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติ) 

 ผลการดําเนินงานตามแผนประมาณการรายจายของหนวยบริการในจังหวัดสตลู ณ พฤศจิกายน 

2564 พบวา มีหนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพแผนประมาณการคาใชจาย                        

โดยมีผลตางของแผนและผล±ไมเกินรอยละ 5 จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลควนกาหลง และ

โรงพยาบาลทุงหวา  ในภาพรวมจังหวัดสตูลมีสวนตางรายจายเปรียบเทียบรายจายจริง ณ พฤศจิกายน 

2564 รวมท้ังสิ้น 41,920,166.78 บาท คิดเปนรอยละ 17.94 

ตารางท่ี 101 คะแนนการสงงบทดลองของหนวยบริการ ณ พฤศจิกายน 2564  

หนวยบริการ คะแนนการสงงบทดลอง ผลการประเมิน 
สตูล 100 ผาน 
ควนโดน 100 ผาน 
ควนกาหลง 100 ผาน 
ทาแพ 100 ผาน 
ละงู 100 ผาน 
ทุงหวา 100 ผาน 
มะนัง 100 ผาน 

จังหวัดสตูล 7 แหง(รอยละ 100) ผาน 
 คะแนนการสงงบทดลองของหนวยบริการ ตองผานเกณฑคะแนนการตรวจสอบวิเคราะห         

งบการเงิน (เพ่ือการบริหาร) : งบทดลองมีความครบถวน ทันเวลา ถูกตองตามหลักบัญชี ไมนอยกวา    

รอยละ 100 พบวา  ณ พฤศจิกายน 2564 หนวยบริการในจังหวัดสตูลท้ัง 7 แหง ผลการประเมิน                 

ผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 100 
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ตารางท่ี 102 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพ Total Performance Score ไตรมาส 4/2564 

พบวา ณ ไตรมาสท่ี 4/2564 ผลการประเมินประสิทธิภาพหนวยบริการ (Total Perfomance Scor) ไมมีหนวยบริการผานเกณฑการประเมินระดับ A โดยมีหนวย

บริการผานเกณฑการประเมินระดับ B จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลมะนัง ระดับ C จํานวน 5 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลควน

กาหลง โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุงหวา และระดับ F (ไมผานเกณฑ) จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลทาแพ 

โรงพยาบาล 

Planfin การบริหารสินทรัพยหมุนเวียน การบริหารจัดการ 
ความสามารถ 

ในการทํากําไร 

วัดสภาพคลอง 

ทางการเงิน 
คะแนน เกรด 

ราย 

ได 

คาใช 

จาย 
APP 

ACP: 

UC 
ACP:  

CSMBS 
IM OP IP LC คายา 

คา 

Lab 

คา 

เวช 

ภัณฑ 
รวม 

งบ 

ทดลอง 

อัตราครอง

เตียง 

Sum 

of 

AdjRW 
OM ROA EBITDA 

ทุนสํารอง

สุทธิ 

Cash 

Ratio 

รพ.สตูล 0 0 1 0.5 0.5 1 0 1 0 0.5 0.5 0.5 2 1 1 0 0 0 1 1 0 9 C 

รพ.ควนโดน 1 1 0 0.5 0 0 0 1 0 0.5 0 0 1.5 1 0 1 0 0 1 1 1 9 C 

รพ.ควนกาหลง 1 1 0 0.5 0.5 1 0 1 0 0.5 0 0.5 2 0 0 0 0 0 1 1 1 9 C 

รพ.ทาแพ 0 0 1 0.5 0 1 0 1 0 0.5 0 0 1.5 1 0 0 0 0 1 1 0 7 F 

รพ.ละงู 1 1 1 0.5 0 1 1 1 0.5 0.5 0 0.5 2 0 0 0 0 0 1 1 1 9.5 C 

รพ.ทุงหวา 0 1 1 0.5 0.5 1 0 1 0 0.5 0 0.5 2 1 0 0 0 0 1 1 1 10 C 

รพ.มะนัง 1 1 0 0.5 0.5 1 1 1 0 0.5 0 0.5 2 1 0 1 0 0 1 1 1 11 B 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ตารางท่ี 103 รายรับ IP UC ปงบประมาณ 2564  (ณ ไตรมาส4/2564) 

หนวยบริการ 
จํานวนเงินปรับลด

คาแรง IP UC ป 64 

ปรับลดคาแรงรวม 

ณ ก.ย.64 
รอยละ 

ประมาณการ 

รายรับ IP UC 

\หลังปรับลดคาแรง 

รายรับ IP UC 

รวม ณ ก.ย.64 
รอยละ 

 สตูล 76,190,776.55 76,190,776.55 100 50,831,109.27 57,114,882.34 112.36 

 ควนโดน 8,530,714.87 7,777,229.03 91.17 6,652,962.97 666,590.24 10.02 

 ควนกาหลง 8,454,666.59 7,969,543.42 94.26 8,183,466.64 1,101,011.88 12.49 

 ทาแพ 7,302,827.78 7,233,564.01 99.05 8,573,662.43 1,546,740.99 18.04 

 ละงู 13,841,425.62 13,765,772.42 99.45 16,052,237.30 9,991,194.74 62.24 

 ทุงหวา 8,386,044.71 7,717,876.58 92.03 7,495,387.71 658,012.74 8.78 

 มะนัง 5,350,279.10 5,350,279.10 100 8,404,271.14 4,422,826.06 52.63 

รวม 128,056,735.22 126,005,041.11 98.40 106,823,097.46 75,501,258.99 70.68 

ที่มา : www.nhso.go.th  

 รายรับเงิน IP UC ของหนวยบริการในจังหวัดสตูล ณ กันยายน 2564 พบวา หนวยบริการ    

สวนใหญมีรายรับเงิน IP UC นอยกวาเกณฑเฉลี่ยรายรับเงิน IP UC ณ กันยายน 2564 ท่ีตองไดรับรายรับ

เงิน IP UC รอยละ 100 ของประมาณการรายรับเงิน IP UC ปงบประมาณ 2564 โดยรายรับเงิน IP UC 

รวม จํานวน  75,501,258.99 บาท คิดเปนรอยละ 70.68 แตมีหนวยบริการ 1 แหง ไดรับรายรับเงิน IP 

UC มากกวารอยละ 100 คือ โรงพยาบาลสตูล (รอยละ 112.36)  

ตารางท่ี 104 แผนงาน โครงการ หรือมาตรการท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ 2565 

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจงแนวทางการ

นําขอมูลเงินนอกงบประ 

มาณเขาระบบ GFMIS 

และขอมลูลูกหน้ีเจาหน้ี

ระหวางหนวยงาน  

ผูรับผิดชอบงานการเงิน

และบัญชีหนวยบริการ 

1 ครั้ง : เดือน 

(ทุกวันท่ี 10 

ของเดือน)  

ครั้งท่ี 1 วันท่ี   8 ต.ค. 64  กลุมงาน

การเงินและ

บัญชี 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 10 พ.ย. 64 

ครั้งท่ี 3 วันท่ี   9 ธ.ค. 64 

ครั้งท่ี 4 วันท่ี 10 ม.ค. 65 

 ในปงบประมาณ 2565 จังหวัดสตูลไดมีการเฝาระวังสถานการณการเงินการคลังโดยการนําเสนอ

ขอมูลระดับวิกฤตทางการเงิน ตลอดจนการติดตามรายไดและคาใชจายเปรียบกับแผนทางการเงิน 

PLANFIN เปนรายเดือน ในท่ีประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เปนรายเดือน เพ่ือให

ผูบริหารไดทราบสถานการณการเงินการคลังของหนวยบริการ และสามารถนําขอมูลไปวางแผนในการ

ดําเนินงานของหนวยบริการตอไป 

สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) 

 แม ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 จังหวัดสตูลไมมีหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

ระดับ 7 เนื่องจากในเดือนตุลาคม 2564 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดโอนเงินสําหรับบริหาร

จัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด เงินสําหรับคาบริการสรางเสริมสุขภาพฯ กรณีสิทธิอ่ืน PP Non UC 
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รอยละ 100 และเงินคาบริการทางการแพทยลวงหนางบเหมาจายรายหัว (OP,PP) งวดท่ี 1 รอยละ 50 

ใหแกหนวยบริการทุกแหง สงผลใหสถานะทางการเงินของหนวยบริการทุกแหงมีสภาพคลอง แตท้ังนี้      

ยังตองเฝาระวังความเสี่ยงทางการเงินในชวงไตรมาส 3-4 ตอไป 
 

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ  

   ปญหาอุปสรรค  

 1. จังหวัดสตูลไดรับเงินเหมาจายรายหัวนอย เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมีประชากรเบาบาง         

โดยหนวยบริการ 5 แหง จากท้ังหมด7 แหง มีประชากรนอยกวา 30,000 คน 

 2. จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหการดําเนินงาน     

ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด การติดตามและการดําเนินงานในพ้ืนท่ี ไมสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง

ตามปกติ 

 ขอเสนอแนะ 

 1.  พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บรายไดของหนวยบริการใหเชื่อมโยงกับระบบบัญชี 

 2. ใหมีการจัดสรรเงินชวยเหลือเพ่ิมเติมใหหนวยบริการจากการการประสบปญหารายได UC  

ลดลง 

 3.  เงินประกันข้ันต่ําท่ีจะจายตอนปลายปปด Global ควรจายใหหนวยบริการเร็วข้ึนเพ่ือลดภาวะวิกฤต

ทางการเงิน 
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  ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) . 
 

ตัวช้ีวัด : รอยละของบุคลากรท่ีมีความพรอมรองรับการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน ไดรับการพัฒนารอยละ 80 

 : องคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ (เปาหมายระดับจังหวัด เขตสุขภาพ ระดับกรม และสํานักงาน 

  ปลัดกระทรวง หนวยงานละ 1 แหง) 

สภาพปญหาและวิเคราะหสถานการณ 

 1.  บุคลากรท่ีมีความพรอมรองรับการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

  1.1  ตําแหนงขาราชการท่ีทําหนาท่ีหรือไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีทางการบริหาร ไดแก 

  1. หัวหนากลุมงาน/ฝาย 142 คน 

  2.  หัวหนากลุมการพยาบาล 6 คน 

  3.  ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน 6 คน  

  4.  สาธารณสุขอําเภอ 7 คน 

  5.  ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ 11 คน 

  6.  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/ 54 คน 

     ผูอํานวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ   

  1.2  ตําแหนงวางจากการเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 1. พยาบาลวิชาชีพ 2 คน 

 2. นักวิชาการสาธารณสุข 5 คน 

 3. จพ.สาธารณสุข 1 คน 

  1.3 ตําแหนงวาง (ตําแหนงทางการบริหาร) จากการเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

 1 หัวหนาพยาบาล 1 คน 

 2 ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2 คน 
 

 2. องคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ 

 จากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหการขับเคลื่อนองคกรแหง

ความสุขของแตละหนวยงานในสังกัดขาดความไมตอเนื่อง 
 

กระบวนการแกปญหา (แผนงานโครงการท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 1. บุคลากรท่ีมีความพรอมรองรับการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดวางเปาหมายเพ่ือใหการดําเนินภารกิจของหนวยงาน       

ในสังกัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอเนื่อง โดยได มีการวิ เคราะหตําแหนงวาง ตําแหนงวาง          

องคกรแหงความสุข 
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ทางการบริหาร และมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนง    

ทางการบริหาร โดยใชขอมูลจากฐานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข 

สป.กระทรวงสาธารณสุข (HROPS) เพ่ือวางแผนเตรียมบุคลากรเขารับการอบรมหรือแนวทางหลักสูตร   

ใหสอดคลองกับสมรรถนะทางการบริหาร เชน หลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับตน หลักสูตร

ผูบริหารการสาธารณสุขระดับกลางหรือหลักสูตรนักบริหารระดับสูง และรวมถึงหลักสูตรตาง ๆ              

ท่ีเหมาะสม  ท้ังนี้ มีเปาหมายเพ่ือใหองคกรพรอมตอความเปลี่ยนแปลง เติบโต ยั่งยืน และสามารถสนอง

ภารกิจรัฐและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

 2. องคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดดําเนินการขับเคลื่อนหนวยงานสูองคกรแหงความสุข        

ท่ีมีคุณภาพ โดยไดดําเนินการใหมีการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และระบบสุขภาวะ

องคกร (Happy Public Organization : HPI) ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565  

โดยมีกลุมเปาหมายในการตอบแบบประเมิน ประกอบไปดวย ผูบริหาร ขาราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจางประจํา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางของหนวยงาน เพ่ือนําขอมูลจากการตอบ

แบบสอบถามมาวิเคราะหจัดทําแผนขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพตอไป โดยมีขอมูล ณ วันท่ี 

5/1/2565 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 105 แสดงผลเจาหนาท่ีของหนวยงานสาธารณสุขเขาตอบแบบประเมินความสุขบุคลากร 

(Happinometer) และระบบสุขภาวะองคกร (Happy Public Organization : HPI)ป 2565 

หนวยงาน 

เจาหนาท่ีของหนวยงานสาธารณสุขเขาตอบแบบประเมิน 

จนท.ท้ังหมด

(คน) 

เปาหมาย 

(รอยละ 70) 
เขารับการประเมินสําเร็จ 

(คน) 

รอยละ 

สสจ. 122 85 116 95.08 
รพท. 843 590 253 30.01 
รพช. 941 659 623 66.21 

สสอ (รวม รพ.สต.) 387 271 263 67.96 
รวม 2,293 1,605 1,255 54.73 

 

เปาหมายการดําเนินงาน 

 1 รอยละของบุคลากรท่ีมีความพรอมรองรับการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนไดรับการพัฒนา ไมนอย

กวารอยละ 80 (จํานวนของบุคลากรท่ีตองไดรับการพัฒนาตองมีจํานวนสองเทาของตําแหนงวาง) 

 2 รอยละ 70 ของบุคลากรในหนวยงานมีการประเมินความสุของคนทํางาน (Happinometer) 

และหนวยงานประเมินสุขภาวะองคกร (HPI) พรอมท้ังมีการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินความสุข

บุคลากรและจัดทําแผนขับเคลื่อนองคกรแหงคุณภาพท่ีมีคุณภาพตอไป 
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ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

 1 บุคลากรท่ีมีความพรอมรองรับการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนไดรับการพัฒนา 

 สําหรับหนวยงานท่ีมีผูเกษียณอายุราชการในตําแหนงทางการบริหารหรือผู ท่ีไดรับ

มอบหมายใหทําหนาท่ีทางการบริหาร ไดมีการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความพรอมตามแนวทางหรือ

หลักเกณฑท่ีเก่ียวของ เพ่ือเขาสูการพัฒนาในหลักสูตรตาง ๆ ท่ีเหมาะสมและจําเปน เชน หลักสูตรผูบริหาร

การสาธารณสุขระดับตน หลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับตน และรวมถึงการสอนงาน 

 2 การขับเคลื่อนหนวยงานสูองคกรความสุขท่ีมีคุณภาพ 

 สําหรับ ท่ีผานมา หนวยงานในสังกัดไดนําผลการวิ เคราะหขอมูลจากการตอบ

แบบสอบถามมาจัดทําแผนสรางสุขและดําเนินการตามแผน เชน กิจกรรมรณรงคทําความสะอาดอาคาร

สถานท่ี, กิจกรรมออกกําลังกาย, การขายของออนไลน, โครงการเงินกูสมาชิกเจาหนาท่ีสาธารณสุข 

(กองทุน 93) 

 

 
 

 

  ระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ . 
 

 เปาหมาย 1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสุขภาพระดับจังหวัด 

  2. โรงพยาบาลท่ัวไป/ชุมชน ท่ีมีผลการติดตั้ง รับ-สงขอมูลผาน HIS GATEWAY 

สถานการณ 

 จากผลการดําเนินการตามกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการดําเนินงานดานสาธารณสุข 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวยแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานท่ีมุงเนน 9 ประเด็น โดย

ประเด็นท่ี 8 ธรรมาภิบาล หัวขอการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เปนศูนยขอมูลกลางดาน

สุขภาพของประชาชนกําหนดตัวชี้วัดรอยละของจังหวัดท่ีมีการใชบริการศูนยขอมูลกลางดานสุขภาพของ

ประชาชน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนเขารับบริการสุขภาพดวยชุดขอมูลสุขภาพของตนเองไดจาก

โรงพยาบาลทุกแหงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไดอยางไรรอยตอ โดยมีการกํากับดูแลอยางธรรมาภิบาล

ดานขอมูลและเทคโนโลยี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานธรรมาภิบาล

ดานขอมูลและเทคโนโลยีและจัดประชุมคณะทํางาน เพ่ือสรางความเขาใจและกําหนดทิศทางเปาหมาย

ตามนโยบายการบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governace Excellence) และไดนําสงหลักฐานคําสั่ง

แตงตั้งโดยมีนายแพทยสาธารณสุขเปนผูลงนามขอสั่งการและไดจัดประชุมผานระบบประชุมทางไกล     

เพ่ือสรางความเขาใจในเรื่องของ PHR (Personal Health Record) รวมถึงความม่ังคงปลอดภัยไซเบอร (Cyber 

Security) และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA) และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลไดจัดประชุม   

เชิงปฏิบัติการใหคณะทํางานผูดูแลระบบในแตละโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล   

ท้ัง 7 แหง โดยมีโรงพยาบาลท่ัวไป คือ โรงพยาบาลสตูล และ โรงพยาบาลชุมชน 6 แหง ไดแก โรงพยาบาล

ควนโดน โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลทาแพ โรงพยาบาลละงู โรงพยาบาลทุงหวา และ 

HIS Gateway 
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โรงพยาบาลมะนัง ไดทําการติดตั้ง ระบบ HIS GATEWAY สําเร็จแลวทุกแหง คิดเปนรอยละ 100 ปญหา     

ท่ีเกิดข้ึนยังไมสามารถเชื่อมตอขอมูลระหวางโรงพยาบาลกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได เนื่องดวยปญหาปจจัยตัวรับสงท่ีปรับเปลี่ยนของทีมพัฒนาศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ การใช HIS โปรแกรม

โรงพยาบาลท่ีแตกตางออกไป โดยจังหวัดสตูลมี HIS อยูสองคายบริษัท คือ HOSXP, HOSPITAL OS และ

ปญหาของลิขสิทธิ์โปรแกรมโรงพยาบาล HOSXP มีการสงหนังสือใหทบทวนการติดตั้ง HIS GATEWAY ซ่ึง

อาจจะทําใหเกิดการยกเลิกประกันได ทําใหโรงพยาบาลยังมีความเสี่ยงกับการติดตั้ง HIS GATEWAY ซ่ึง

อาจจะทําใหบริษัท บางกอกเมดิคัลซอฟตแวร จํากัด อาจนําไปเปนขอตอรองท่ีจะทําใหบริษัทจะยกเลิก

ประกันได 
 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น)  

ตารางท่ี 106 แสดงผลการดําเนินงานและการใชบริการศูนยขอมูลกลางดานสุขภาพของประชาชนจังหวัด

สตูล ป 2565(เกณฑ รอยละ 60) 

อําเภอ 

แตงตั้งคณะทํางาน 

และจัดประชุมครั้งแรก 

ติดตั้ง HIS 

GATEWAY 

รับ – สง 

ขอมูลสวนกลาง 

การเขา

เย่ียมใช

ขอมูล

(ครั้ง) 
มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 

เมืองสตูล  -  - -   

ควนโดน  -  - -   

ควนกาหลง  -  - -   

ทาแพ  -  - -   

ละงู  -  - -   

ทุงหวา  -  - -   

มะนัง  -  - -   

รวม 100 0 100 0 0 100  
ที่มา : https://hisgateway.moph.go.th/monitor 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

  -ไมมี 
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Small Success 3 เดือน 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
 

1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานธรรมาภิบาลและ

เทคโนโลยีสุขภาพและจัดประชุมครั้งแรก 

 

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานธรรมาภิบาลและ

เทคโนโลยีสุขภาพและจัดประชุมครั้งแรก และสง

หลักฐานคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานใหกับ ศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 เนื่องจากการใชระบบโปรแกรมของโรงพยาบาลในจังหวัดสตูลมี 2 โปรแกรม คือ Hosxp และ 

Hospital Os ทําใหโครงสรางพ้ืนฐานในการเก็บขอมูลสุขภาพท่ีมีมาตรฐานท่ีแตกตางกัน มีโรงพยาบาล

จํานวน 5 แหง ท่ีใช HOSXP ไดแก โรงพยาบาลสตูล, โรงพยาบาลควนกาหลง, โรงพยาบาลละงู , 

โรงพยาบาลทุงหวา, และ โรงพยาบาลมะนัง สามารถท่ีจะ Connect ขอมูลพ้ืนฐานใหกับศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได ซ่ึงโรงพยาบาลอีก 2 แหงใชโปรแกรม 

Hospital OS ไดแก  โรงพยาบาลควนโดน , โรงพยาบาลทาแพ ยังไมสามารถจะสงขอมูลให กับ                   

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได  
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 - การใชโปรแกรมโรงพยาบาลท่ีแตกตางกัน ทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายได 

 - ไมมีขอสรุปท่ีชัดเจนกับการใช HIS GATEWAY กับ HIS HOSXP ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดการยกเลิก

ประกันในตัวระบบโรงพยาบาล ซ่ึงความเสี่ยงดังกลาวยังไมมีคําตอบท่ีชัดเจน ซ่ึงบริษัท บางกอกเมดิคัล

ซอฟตแวร  จํากัด อาจนําไปใชเปนเหตุผลของการยกเลิกประกันได 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

  -ไมมี 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

  -ไมมี 
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  digital transformation . 
 

ตัวช้ีวัด : รอยละของจังหวัดท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล  

สถานการณ 

 การจัดเก็บ/การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศของหนวยบริการ และสงออกขอมูล ผานระบบ

คลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (Health Data Center: HDC) ของจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ไดสํารวจขอมูล ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2564 การดําเนินการตาม Small 

Success 3 เดือน  โดยประเมินจากคุณภาพขอมูลท่ีบันทึกตามคูมือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดสง

ขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2564 จากฐานขอมูล 

Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ประเมินรายหนวยบริการ/รายจังหวัด ผลการประเมิน      

ตามตารางท่ี 107 
 

ขอมูลการวิเคราะห (ระบุรายการท่ีจําเปน สําหรับการติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 

ขอมูลผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดมีการติดตามผลการดําเนินงาน โดยมีวาระการติดตาม      

ในการประชุมผูบริหารทุกเดือน มีการติดตามผานชองทางออนไลนผาน Line กลุมทุกสัปดาห 

ตารางท่ี 107 แสดงหนวยบริการท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล ป 2565 

อําเภอ 

จํานวน 

หนวย 

บริการ 

หนวยบริการท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผานเกณฑ รอยละ ผานเกณฑ รอยละ ผานเกณฑ รอยละ ผานเกณฑ รอยละ 

เมืองสตูล 21 21 100 - - - -   

ควนโดน 5 5 100 - - - -   

ควนกาหลง 8 8 100 - - - -   

ทาแพ 7 7 100 - - - -   

ละงู 12 12 100 - - - -   

ทุงหวา 8 8 100 - - - -   

มะนัง 5 2 100 - - - -   

รวม 66 66 100 - - - -   
ขอมูล ณ 28 ธ.ค. 64 
 

วิเคราะหผลปจจุบัน  

 การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ตรวจสอบจากขอมูลท่ีหนวยบริการสงผาน Health Data Center 

(HDC) กระทรวงสาธารณสุข ในปงบประมาณ 2565 ประเมินจากขอมูลบุคคล (Person) ซ่ึงเปนขอมูล

ประชาชนท่ีมารับบริการในหนวยบริการนั้นๆ ประกอบดวย  ขอมูลเลขประจําตัวประชาชน (cid)  ขอมูล

เพศ (sex) ขอมูลสัญชาติ (nation) ขอมูลวันเกิด (birth) ขอมูลสถานะ/สาเหตุการจําหนาย (discharge)  
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จากตารางพบวา ตามเกณฑคุณภาพ 4 มิติ ประกอบดวย 

 1. ความถูกตองของขอมูล (Accuracy)  

 2. ความสอดคลอง (Consistency)  

 3. ความครบถวน สมบูรณ (Completeness) 

 4. ความทันตอการใชงานหรือทันเวลา (Timeliness) 

 การดําเนินงานไตรมาส 1 จังหวัดสตูล  ของหนวยบริการท้ังหมด 66 แหง ผานเกณฑคุณภาพ

ขอมูลรอบ  3 เดือน เกณฑ(รอยละ 60) มีผลการดําเนินงานผานทุกแหง ท้ัง 66 แหง คิดเปนรอยละ 100    

ของหนวยบริการ  
 

สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ 

ความสําเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) 

 -  บุคลากรของระบบเทคโนยีสารสนเทศ มีการโยกยายงานของบุคลากร 

 -  ระบบ SERVER สําหรับจัดการฐานขอมูลและการสํารองขอมูลขาดมาตรฐาน 

 -  สถานการณ Covid 19 ทําใหการประชุมผานระบบ Conference ไมสามารถคาดหวังผลสําเร็จ

ในการปฏิบัติไปในทางเดียวกันได 
 
 

ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

 ขอมูลท่ีหนวยบริการบันทึกผานโปรแกรมของหนวยบริการ ท่ียังไมผานเกณฑคุณภาพขอมูล   

สวนใหญเปนขอมูลเลขประจําตัวประชาชน และเปนขอมูลเกา ซ่ึงหนวยบริการทุกแหงไดดําเนินแกไข

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง   
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

 การชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑการประเมินแตละดาน 
 

นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

  - การ Conference ผานระบบ Web Application เพ่ือการชี้แจงสรางความเขาใจแทมเพลต

ของตัวชี้วัด 

 - ระบบคืนขอมูล HIE (HEALTH INFORMATION EXHCHANGE) ใหกับหนวยบริการ 
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สถานการณ 

 จังหวัดสตูล มีการแพรระบาดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จํานวน 

4 ระลอก จากขอมูลการแพรระบาดในประเทศไทย 5 ระลอก ดังนี้  

 ระลอกท่ี 1 ไมมีผูปวย  

 ระลอกท่ี 2  มีรายงานผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล  

  จํานวน 18 ราย ผูปวยรักษาหาย จํานวน 18 ราย เพศชาย ซ่ึงเปนผูเดินทางกลับ 

  จากประเทศอินโดนีเซีย (กลุมดะวะห) และ ผูปวยท้ัง 18 ราย    ผูปวยเขาระบบ 

  กักกัน State Quarantine จังหวัดสตูล ไมมีผูเสียชีวิต  

 ระลอกท่ี 3  ชวงระหวางวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 มีรายงานปวยโรคติดเชื้อ 

  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล จํานวน 4 ราย      ซ่ึงเปน 

  ผูเดินทางกลับจาก ประเทศมาเลเซีย      และกลับมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง (สมุทรสาคร)  

  จํานวน  2  ราย  ในพ้ืนท่ีอําเภอทุงหวา   เขาระบบกักกัน  State   Quarantine  

  จังหวัดสตูล ไมมีผูปวยเสียชีวิต  

 ระลอกท่ี 4  ชวงระหวางเมษายน 2564 ( ขอมูล ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน – 31 มกราคม 2564)  

  มีรายงานผูปวยจํานวน   8,956  ราย   เสียชีวิต  118  ราย  

 ระลอกท่ี 5  (ปจจุบัน) มกราคม 2565 มี( ขอมูล ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 18 มกราคม 2565)  

  รายงานผูปวยจํานวน 307 ราย  เสียชีวิต 1 ราย 
 

 จากรายงานสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)           

ในจังหวัดสตูลพบวา มีผูติดเชื้อท้ังหมด จํานวน 9,287 ราย รักษาพยาบาลหาย 9,157 ราย ผูปวยเสียชีวิต 

130 ราย โดยระลอกท่ี 2 จาํนวน 18 ราย ระลอกท่ี 3 จํานวน 6 ราย โดยในระลอก 1-3 ไมมีผูปวยเสียชีวิต 

ระลอกท่ี 4 จํานวน  8,956 ราย โดยมีอัตราปวยตายสูงสุดรอยละ 3.90 และอัตราตายเทากับ 36.41      

ตอแสนประชากร และระลอกท่ี 5 ในสถานการณปจจุบัน มีผูปวยจํานวน 307 ราย รักษาหาย 295 ราย 

เสียชีวิต 12 ราย คิดเปนอัตราปวยตายรอยละ 3.90 และอัตราตาย 3.69 ตอแสนประชากร ดังตาราง

ตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 108 แสดงจํานวนผูปวย/อัตราปวยตาย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จําแนก   

ตามระลอกการระบาด 

ระลอกการ

ระบาด 

จํานวนผูปวย/ผูปวยเสียชีวิตโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ติดเช้ือ 

(ราย) 

รักษาหาย

(ราย) 

ผูเสียชีวิต 

(ราย) 

อัตราปวยตาย 

(รอยละ) 

อัตราตาย 

(ตอ:แสน ปชก.) 

ระลอกท่ี 1 0 0 0 0 0 

ระลอกท่ี 2 18 18 0 0 0 

ระลอกท่ี 3 6 6 0 0 0 

ระลอกท่ี 4 8956 8,838 118 1.317 36.41 

ระลอกท่ี 5 307 295 12 3.90 3.69 

รวม 9287 9,157 130 1.40  
 

ตารางท่ี 109 จํานวนผูปวย/ผูปวยเสียชีวิตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แยกรายอําเภอ 

อําเภอ 

จํานวนผูปวย/ผูปวยเสียชีวิตโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระลอกท่ี 1 ระลอกท่ี 2 ระลอกท่ี 3 ระลอกท่ี 4 ระลอกท่ี 5 รวม 

ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย 

เมือง 0 0 0 0 0 0 3,296 66 80 4 3,376 70 

ควนโดน 0 0 0 0 0 0 1,210 11 25 5 1,245 16 

ควนกาหลง 0 0 0 0 0 0 479 8 7 1 486 9 

ทาแพ 0 0 0 0 0 0 699 9 40 1 739 10 

ละงู 0 0 0 0 0 0 1,977 14 99 1 2,076 15 

ทุงหวา 0 0 2 0 0 0 331 3 5 0 338 3 

มะนัง 0 0 0 0 0 0 459 5 28 0 487 5 

เรือนจํา 

ท่ีตองขัง+พนโทษ 
0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 

รวม 0 0 2 0 0 0 8457 116 284 12 8753 128 

ตางจังหวัด 0 0 0 0 0 0 191 0 0 0 191 0 

ตางประเทศ 18 0 4 0 0 0 69 0 11 0 102 0 

เรือนจํา/ท่ีตองขัง 0 0 0 0 0 0 239 2 2 0 241 2 

รวมท้ังส้ิน 18 0 6 0 0 0 8956 118 307 12 9287 130 
ที่มา : งานระบาดวิทยา สส.สตูล ขอมูล ณ วันที่ 18  มกราคม 2565 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 การแพรระบาดระลอกใหมของโรค COVID-19 ในจังหวัดสตูล มีลักษณะการแพรระบาด        

เปนกลุมกอนในหลายพ้ืนท่ี ทําใหเกิดการแพรกระจายเชื้อไปในทุกอําเภอในชวงเวลาเดียวกันสถานการณ

การแพรระบาดของประเทศเพ่ือนบานเริ่มมีการแพรระบาดเพ่ิมมากข้ึน ทําใหมีคนไทยและคนสัญชาติอ่ืน

ลักลอบเขามาเขามาตามชองทางธรรมชาติ ตามพ้ืนท่ีชายแดน ทําใหกลุมบุคคลท่ีเขามาไมไดเขาสูระบบเฝา

ระวัง และคัดกรองโรค สงผลใหเกิดความเสี่ยงตอการแพรระบาดในพ้ืนท่ี ซ่ึงถือเปนอีกหนึ่งความเสี่ยงสําคัญ

ของจังหวัดสตูล  ทําใหจังหวัดสตูล ตองเฝาระวังการหลบหนีเขาจังหวัด  อยางผิดกฎหมายในทุกชองทาง 

เตรียมความพรอมระบบเฝาระวัง ดานคัดกรองโรค การจัดพ้ืนท่ีแยกกักกันโรค และการเขมงวดมาตรการ

ปองกันควบคุมโรคอยางบูรณาการ กําชับใหมีการดําเนินมาตรการทางดานสาธารณสุข พรอมท้ังประเมิน

สถานการณในจังหวัดเปนระยะ 

 จะเห็นไดวา สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ท่ีมีการ

กลายพันธุ เปนหลายสายพันธุยังคงทวีความรุนแรงมากข้ึนอยางตอเนื่อง จนเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะวิกฤติดาน

สาธารณสุข รัฐบาลไดยกระดับ ความเข็มขนของมาตรการและการบังคับใชอยางจริงจัง ทําใหสงผลกระทบ

ตอการดํารงชีวิตของทุกภาคสวน จังหวัดสตูลเอง ก็มีผูติดเชื้อรายใหมมาอยางตอเนื่อง จึงตองกําหนด

มาตรการปองกันและควบคุมโรค  ใหเขมงวดข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและควบคุมโรคและ

เ พ่ือใหสอดคลอง กับสถานการณ ท่ี เปลี่ ยนแปลงไปในแตละห วง เวลา  โดยได มีการปรับปรุ ง 

โครงสรางการบริหารจัดการของจังหวัดใหมีเอกภาพมากข้ึนตั้งแตปลายเดือนธันวาคม 2563 โดยมีการ

จัดต้ังศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล 

(ศบค.จ.สตูล) ข้ึน ประกอบดวย คณะกรรมการอํานวยการศูนยบริหารราชการในการแกไขสถานการณ

ฉุกเฉินฯ  และมีคณะทํางานศูนยปฏิบัติการแกไขสถานการณฉุกเฉินดานตาง ๆ   ของจังหวัดสตูล จํานวน   

7 คณะ ไดแก ดานสาธารณสุข  ดานความม่ันคงและการเขา-ออกประเทศ  ดานราคาสินคาและการกักตุน

สินคา  ดานมาตรการปองกันและชวยเหลือประชาชน ดานการกระจายวัสดุและเวชภัณฑสําหรับประชาชน  

(ปจจุบันปรับเปลี่ยนเปนดานสถานประกอบการอุตสาหกรรมและแรงงาน)  ดานการประชาสัมพันธและ

การสื่อสาร  และดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ  เปนการปรับโครงสรางการทํางานท่ีครอบคลุม   

ทุกมิติ  มีการสื่อสารกันอยางตอเนื่อง  โดยจัดใหมีการประชุม คณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานฯ 

รวมกับคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสตูล เพ่ือกําหนดมาตรการปองกัน เฝาระวัง และควบคุมการแพร

ระบาดของ COVID-19 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล และรายงานผลการดําเนินงาน อยางตอเนื่องเปนประจํา     

โดยในระยะแรกมีการประชุมรวมกันสัปดาหละ 2 ครั้ง ทุกวันจันทรและวันพฤหัสบดี ตอมาในชวงของ  

การแพรระบาดระลอกเมษายน พ้ืนท่ีจังหวัดสตูลยังคงรักษาระดับการแพรกระจายไดเปนอยางดี               

มีการปรับระบบการประชุมลดลงเหลือ สัปดาหละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ เวลา 09.00 น. เปนตนไป  

 นอกจากนั้น จังหวัดสตูลยังไดกําหนดมาตรการในการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการแพร

ระบาดโดยคํานึงถึงผลกระทบดานสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมท่ีอาจเกิดข้ึน โดยการบูรณา

การความรวมมือกับสวนราชการ เอกชน และประชาสังคม เพ่ือวางมาตรการในการปองกันการแพรระบาด

ของโรคโควิดและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน อาทิ การตั้งดานคัดกรองผูท่ีเดินทางเขามาในพ้ืนท่ี
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

จังหวัดสตูล การจัดทํา application ใหประชาชนลงทะเบียนออนไลนเ พ่ืออํานวยความสะดวก               

ในการเดินทางและหลีกเลี่ยงปญหาการจราจร  
 

 

มาตรการบริหารจัดการ 

 1. ระบบโครงสรางและการบริหาร 

     1.1  รูปแบบโครงสรางการบริหารจัดการของจังหวัด   

   1.1.1. ในชวงของการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 ระลอกแรก (มีนาคม 2563) การบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019  (COVID-19)  จังหวัดสตูล ดําเนินการภายใตกลไกศูนยบัญชาการปองกันสถานการณโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) จังหวัดสตูลและ คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสตูล โดยมีผูวาราชการ

จังหวัดสตูล (นายวีรนันทน เพ็งจันทร) เปนผูบัญชาการศูนย  มีการประชุมติดตามสถานการณและกําหนด

มาตรการทุกสัปดาห มีการบูรณาการจัดทําแผนความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแผนเผชิญเหตุการณปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019  (COVID-19) เพ่ือความปลอดภัยและลดผลกระทบของประชาชนในจังหวัดสตูล  โดยจังหวัดได

กําหนดแนวทางในการดําเนินการปองกัน เฝาระวัง และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ประกอบดวย 6 แนวทาง ไดแก  1) เตรียมพรอมตั้งรับ  2) กํากับวางแผน  3) ผานแดนคุมเขม      

4) เติมเต็มขาวสาร 5) ชุดปฏิบัติการ  เชิงรุก 6) ทุกภาคสวนรวมมือกัน  ความสําเร็จในการรับมือจาก

สถานการณของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในจังหวัดสตูลในระลอกแรก เม่ือศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไดปรับใหจังหวัดสตูล อยูในกลุมจังหวัดท่ีไมพบ

ผูติดเช้ือในพ้ืนท่ี  โดยมีรายงานผูติดเชื้อยืนยัน จํานวน 18 ราย ซ่ึงเปนกลุมผูเดินทางกลับมาจาก

อินโดนีเซีย ซ่ึงถือวากลุมดาวะหท่ีมาจากอินโดนีเซียนั้น เปนกลุมผูปวยท่ีไดรับเชื้อมาจากตางประเทศ ไมได

มีการติดเชื้อในจังหวัดสตูลแตอยางใด 

  1.1.2. ในชวงของการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 ระลอกสองและระลอกเมษายน 2564 และระลอกมกราคม 2565 จังหวัดสตูลไดมีการปรับ

โครงสรางในการบริหารจัดการสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

โดยไดมีการจัดต้ังศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จังหวัดสตูล ข้ึน ประกอบดวย         

 1. คณะกรรมการอํานวยการศูนยบริหารราชการในการแกไขสถานการณฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล มีผูวาราชการจังหวัดสตูล เปนประธาน มีรองผูวาราชการจังหวัด

สตูล เปนรองประธาน และมีหัวหนาสํานักงานจังหวัดสตูลเปนกรรมการเลขานุการ  

 2. คณะทํางานศูนยปฏิบัติการแกไขสถานการณ ฉุกเฉินดานตาง ๆ ของจังหวัดสตูล จํานวน     

7 คณะ ไดแก ดานสาธารณสุข  ดานความม่ันคงและการเขา-ออกประเทศ  ดานราคาสินคาและการกักตุน

สินคา  ดานมาตรการปองกันและชวยเหลือประชาชน ดานการกระจายวัสดุและเวชภัณฑสําหรับประชาชน 

(ตอมาปรับเปลี่ยนเปนดานสถานประกอบการอุตสาหกรรมและแรงงาน)  ดานการประชาสัมพันธและ    
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.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

การสื่อสาร  และดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ปจจุบันกําหนดประชุมรวมกับคณะกรรมการ

โรคติดตอจังหวัดสตูลเปนประจําสัปดาหละ 1 ครั้ง (ทุกวันพุธ) 

 3. จัดตั้งศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    

(COVID-19) จังหวัดสตูล ข้ึนโดยมีนายพิบูลย รัชกิจประการ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสตูลเขต 1 

นายวรศิษฎ เลียงประสิทธิ์  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสตูลเขต 2 ประธานกรรมการอิสลามประจํา

จังหวัดสตูลและเจาคณะจังหวัดสตูล เปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการฯ และไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ

ศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล    

มีผูวาราชการจังหวัดสตูล เปนประธานกรรมการ    มีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล และหัวหนา

สํานักงานจังหวัดสตูล เปนกรรมการและเลขานุการรวม  และไดแตงตั้งคณะทํางานศูนยปฏิบัติการ        

ดานตางๆ รวม 6 ชุด ไดแก 1) ดานการประชาสัมพันธ  2) ดานระบบขอมูลการใหบริการวัคซีนวัคซีน

ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3) ดานการกระจายวัคซีนเพ่ือรองรับการฉีดวัคซีนในจังหวัดสตูล        

4) ดานการวางแผนและการใหบริการวัคซีน และกํากับติดตามผล 5) ดานการติดตามอาการไมพึงประสงค

ภายหลังการไดรับวัคซีน และ 6) ดานวิชาการและการบริหารจัดการและศึกษาการใหบริการวัคซีน  

 4. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามจังหวัดสตูล เพ่ือรองรับผูติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19)  จังหวัดสตูลไดจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จํานวน 5 แหง สามารถรองรับผูปวยได

จํานวน 310 เตียง และไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามข้ึน ประกอบดวย  

1) คณะกรรมการอํานวยการ มีผูวาราชการจังหวัดสตูล เปนประธานกรรมการ และมีนายแพทย

สาธารณสุขจังหวัดสตูล เปนกรรมการและเลขานุการ 2) คณะกรรมการระบบการสนับสนุน ระบบ       

การขนสง บริการอาหาร อํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนตาง ๆ 3) คณะกรรมการ อาคาร สถานท่ี 

สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม 4) คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 5) คณะกรรมการ   

ระบบขอมูล ระบบสื่อสารและการประชาสัมพันธ 6) คณะกรรมการรักษาพยาบาลและสงตอ และ                   

7) คณะกรรมการระบบความปลอดภัยและปองกันการกอเหตุราย 

            2. แนวทางในการบริหารจัดการของจังหวัดสตูล     ผูวาราชการจังหวัดสตูล ในฐานะ         

เปนผูกํากับการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินทุกมิติ ในเขตทองท่ีท่ีตนรับผิดชอบ ภายใต พรก.    

การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ไดมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 

 2.1 มาตรการในการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 จังหวัดสตูล 

  ไดกําหนดมาตรการในการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการแพรระบาดโดยคํานึงถึง

ผลกระทบดานสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมท่ีอาจเกิดข้ึน จึงไดบูรณาการความรวมมือกับ 

สวนราชการ เอกชน และประชาสังคม เพ่ือวางมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิดและ

บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน อาทิ การตั้งดานคัดกรองผูท่ีเดินทางเขามาจังหวัดสตูล     การจัดทํา 

application ใหประชาชนลงทะเบียนออนไลนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงปญหา

การจราจร เปนตน โดยมีการกําหนดมาตรการท่ีสําคัญ ไดแก มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเขา-ออก

จังหวัดสตูล มาตรการและเง่ือนไขการเดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล การจัดงาน/จัดกิจกรรม  ท่ีมีการรวมตัว
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.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

ของคนจํานวนมาก/แออัด และมาตรการการเฝาระวังในระดับพ้ืนท่ี เปนตน    โดยในการกําหนดมาตรการ

สําคัญตาง ๆ จะมอบหมายใหคณะทํางานดานกฎหมายและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประชุมหารือ เพ่ือจัดทํา

แนวทางในการดําเนินงานและนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสตูล พิจารณา           

ใหความเห็นชอบและจดทําคําสั่ง/ประกาศของจังหวัดเพ่ือบังคับใชตามกฎหมายตอไป 
 

 2.2. มาตรการการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี : จังหวัดสตูลไดกําหนดมาตรการเฝาระวัง 

ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมดานเศรษฐกิจ

และการดําเนินชีวิต ดังนี้ 

1) รานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม ใหบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในรานได            

ไมเกินเวลา 23.00 น. โดยหามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในราน 

2) สนามกีฬา สถานท่ีออกกําลังกาย สามารถเปดใหบริการไดไมเกิน 21.00 น. และ

สามารถจัดการแขงขันกีฬาไดโดยจํากัดจํานวนผูชมในสนามเม่ือไดมีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรค

ตามท่ีทางราชการกําหนด 

3) หางสรรพสินคา ศูนยการคา คอมมูนิตี้มอลล  หรือสถานประกอบการอ่ืน                 

ท่ีมีลักษณะคลายกัน ใหเปดดําเนินการไดตามเวลาปกติของสถานท่ีนั้นๆ โดยใหจํากัดจํานวนผูใชบริการ 

และงดเวนการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย แตหามเปดใหบริการ ตูเกม เครื่องเลน รานเกม และสวนสนุก 
 

 2.3  การจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับกักตัวและรักษา  

 1) จังหวัดสตูล ไดจัดเตรียมสถานกักกัน (Local Quarantine) ในป 2564  ครอบคลุม

ท้ัง 7 อําเภอ และมีครบทุกตําบล รวม 104 แหง รองรับผู กักกันได 2,216 คน สําหรับในป 2565            

ไดปรับสถานะ LQ เปน CI  เพ่ือรองรับการระบาดของโรคโควิด 19 สายพันธโอมิครอน 

 2) การจัดตั้ง Home Isolation (HI)  /Community Isolation ( CI) ผูปวยโควิด-19  

ท่ีมีผลตรวจยืนยันวาติดเชื้อ โดยวิธี Rt- PCR จากหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลหรือ ผลตรวจแบบเร็ว 

Antigen Test Kit (ATK) จากการไปตรวจท่ีโรงพยาบาล หรือซ้ือชุดตรวจท่ีรานขายยาท่ีมีเภสัชกร           

ใหคําแนะนําทําการตรวจดวยตนเอง ท่ีอาการไมรุนแรง ไมจําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล      

แตตองแยกตัวเองจากผูอ่ืนขณะอยูท่ีบาน (HI) หรือหากบานท่ีอยูอาศัยไมเหมาะสม ชุมชนจะจัดสถานท่ี   

ท่ีเหมาะสมไวให (CI) เปนเวลาอยางนอย 14 วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มปวย หากครบ 14 วัน แลวยังมีอาการ

ควรแยกตัวจนกวาจะหายไมนอยกวา 24 ชั่วโมง เพ่ือลดการแพรเชื้อใหผูอ่ืน ท้ังนี้สามารถปรึกษาแพทยได

หากไมม่ันใจระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการหยุดการแยกตัวเองออกจากคนอ่ืน หลังจากนั้นแนะนําให       

สวมหนากากอนามัยและระมัดระวังสุขอนามัยสวนบุคคลตามมาตรฐานวิถีใหม (new normal) 
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.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 3) จังหวัดสตูลไดจัดเตรียมโรงพยาบาลเพ่ือรองรับผูติดเชื้อในจังหวัด และผูติดเชื้อ       

ท่ีประสานขอกลับมารักษาท่ีจังหวัดสตูล ประกอบดวย (ขอมูล ป 2564 ) 

     3.1) โรงพยาบาลหลัก   จํานวน  7  แหง  จํานวน  158 เตียง 

 3.2) โรงพยาบาลสนาม   จํานวน  5  แหง  รวม  540  เตียง 

  - โรงพยาบาลสนามทาแพ รองรับได  90  เตียง 

  - โรงพยาบาลสนามทุงหวา    รองรับได   60 เตียง 

  - โรงพยาบาลสนามควนฟาแลบ รองรับได   60 เตียง 

  - โรงพยาบาลสนามอันดามัน    รองรับได   60 เตียง 

   - โรงพยาบาลสนามเรือนจําจังหวัดสตูล รองรับได  270  เตียง 

  สําหรับ ป 2565 จังหวัดสตูล ไดจัดทําแผนเตรียมเตียงเพ่ือรองรับผูปวยโควิด-19 ระลอก

มกราคม 2565  เตียงรวม  1,756  ( ขอมูล ณ 18 ม.ค.65 ) และเครื่องชวยหายใจ  ดังนี้ 

ตารางท่ี 110 จํานวนเตียงท่ีสามารถรองรับผูปวยโควิด ในจังหวัดสตูล 

อําเภอ 
Cohort ward รพ.สนาม CI 

รวม แดง เหลือง เขียว แหง เตียง แหง เตียง 

เมือง  78 32 23 23 1  60 4 290  

ควนโดน 30 2 8 20 - - 2 255 

ควนกาหลง 16 2  9 5 - - 2 83  

ทาแพ 25 2 13 10 1 32  6 270  

ละงู 38 3 10 25 1  120 7 185 

ทุงหวา - 1 30  7 110 

มะนัง 34 3 11 20 - - 3 100  

รวม  221 44 74 103 4 242 29 1,293 

 

ตารางท่ี 111 แสดงชนิดและจํานวนเครื่องชวยหายใจ ในจังหวัดสตูล 

ชนิด จํานวน(เครื่อง) 

Ventilator 12 

High Flow 34 

Low Flow 77 
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.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 2.4  การบริหารจัดการเวชภัณฑ 

ตารางท่ี 112  แสดงจาํนวนยาและประเภทอุปกรณปองกันคงคลงั  

ลําดับท่ี ชนิดยาและเวชภัณฑ จํานวน 

1 Favipiravir 307,590 เม็ด 

2. ฟาทะลายโจร 244,405 เม็ด 

3. ATK 20,432 ชุด 

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มกราคม 2565 กลุมงาน คบส. 

 2.5  การบริหารจัดการวัคซีน 

  จังหวัดสตูลจัดตั้งศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล และแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานดานตาง ๆ เพ่ือรับผิดชอบ 

ในการบริหารจัดการวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนําเสนอตอคณะกรรมการโรคติดตอ

จังหวัดสตูลเพ่ือขอความเห็นชอบและดําเนินการจัดสรรวัคซีนใหกับอําเภอเพ่ือบริการฉีดวัคซีน          

ใหกับประชาชนกลุมเปาหมายตอไป  โดยจังหวัดสตูลมีประชากร จํานวน 324,098 คน  เปาหมายการฉีด 

70 % ของประชากร จํานวน 226,869 คน  ศักยภาพการฉีดวัคซีนของจังหวัดสตูล  7 โรงพยาบาล 

สามารถฉีดไดวันละ 4,500 คน  จังหวัดสตูลยังมีกลุมเปราะบางท่ีสมัครใจลงทะเบียนฉีดวัคซีน ต่ํากวา

เปาหมาย จึงไดมีการจัดตั้งทีมสํารวจและสื่อสารเชิงรุก เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในการรับวัคซีน มีนายอําเภอ

ทุกอําเภอเปนผูบัญชาการเหตุการณ Incident Commander บูรณาการรวมกับหนวยงานดานสาธารณสุข

ในระดับอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้ 

  1)  ใหทุกอําเภอจัดตั้งศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการวัคซีนระดับอําเภอ และแตงตั้ง

คณะกรรมการ และคณะทํางานดานตาง ๆ ตามแนวทางของจังหวัดหรือตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี 

  2) จัดใหมีการประชุม War room ทุกวัน เนนประเด็นการคัดเลือกกลุมเปาหมาย          

ท่ีจะไดรับวัคซีน 

  3) บูรณาการกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งจุดลงทะเบียนในพ้ืนท่ี                

  4) จัดทําแผนการฉีดวัคซีนและวางระบบการฉีดวัคซีนเพ่ืออํานวยความสะดวก      

ใหกับประชาชนท่ีเขารับบริการ 

                      นโยบายมาตรการเชิงรุกเพ่ือยกระดับความครอบคลุมการใหบริการวัคซีนโควิด 

จังหวัดสตูล ป 2565 ดังนี้ 

                  1. ขยายจุดฉีดวัคซีนไปยัง รพ.สต ทุกแหง  โดยให รพ.แมขายเตรียมความพรอมวัคซีน 

และอุปกรณ สติกเกอร สําหรับลงขอมูล กระจายให รพ.สต.ทุกแหง                   

                 2. จัดทีมเคลื่อนท่ีฉีดวัคซีนใหกลุมเปราะบาง/ติดบานติดเตียง/ กลุม 608 

                 3. จัดบริการวัคซีนท่ีคลินิก NCD/ANC /ER ในสถานบริการทุกแหง 

                 4. สํารวจกลุมเปาหมาย 608 ท่ียังไมไดรับวัคซีน โดยใหจัดทีม MCATT สรางแรงจูงใจ

กลุมท่ียังไมไดรับวัคซีน 

                5. สื่อสารใหประชาชนเขาใจถึงประสิทธิภาพของวัคซีนทุกชนิด 
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ผลการดําเนินงาน 

             จากการติดตามผลการใหบริการวัคซีนโควิด 19 ในระบบฐานขอมูล MOPH Immunization Center พบวา ผูท่ีไดรับวัคซีนสะสม ตั้งแต ป 2564 –18 

มกราคม 2565 ท้ังหมด 406,537 dose 

ตารางท่ี  113  แสดงจํานวนประชากรจังหวัดสตูลไดรับการสรางภูมิคุมกันสะสม ดวยวัคซีนโควิด -19 จําแนกรายอําเภอ 

อําเภอ 
เปาหมาย 

ทะเบียนราษฎร 

จํานวนประชากรจังหวัดสตูลไดรับการสรางภูมิคุมกันสะสมดวยวัคซีนโควิด -19(จากทะเบียนราษฎร) 

วัคซีนเข็มท่ี 1 วัคซีนเข็มท่ี 2 วัคซีนเข็มท่ี 3 วัคซีนเข็มท่ี 4 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เมืองสตูล 115,377 74,505 64.58 69,714 11.23 12,958 60.42 881 0.76 

ควนโดน 27,233 16,477 60.50 15,192 7.56 2,058 55.79 127 0.47 

ควนกาหลง 35,688 19,577 54.86 18,481 4.83 1,725 51.78 114 0.32 

ทาแพ 29,714 17,561 59.10 16,207 5 1,486 54.54 46 0.15 

ละงู 73,763 41,892 56.79 39,988 6.53 4,815 54.21 320 0.43 

ทุงหวา 24,506 14,865 60.66 14,308 8.76 2,146 58.39 141 0.58 

มะนัง 18,554 11,418 61.54 10,642 6.7 1,243 57.36 97 0.52 

รวม 324,835 196,295 60.43 184,532 8.14 26,431 56.81 1,726 0.53 
  

จากตาราง ผลการใหบริการวัคซีนแกประชาชน จังหวัดสตูล จํานวนประชากรจากทะเบียนราษฎร จังหวัดสตูล จํานวน 324,835 คน ไดรับวัคซีนเข็มท่ี 1 

จํานวน 196,295 คน คิดเปนรอยละ 60.43   ไดรับวัคซีนเข็มท่ี 2 จํานวน 184,532 คน คิดเปนรอยละ 56.81  ไดรับวัคซีนเข็มท่ี 3 จํานวน 26,431 คน คิดเปนรอยละ 

8.14  
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         ผูไดรับวัคซีนครบตามเกณฑ(ไดรับวัคซีน 2 เข็ม) จํานวน 184 ,532 ราย เปนบุคลากร              

ทางการแพทย จํานวน 2,811 ราย อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 4,579 ราย บุคคล          

ท่ีมีโรคเรื้อรัง 7 กลุมโรค จํานวน 16,466 ราย ประชาชนท่ัวไป จํานวน 114,430 ราย ผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 

ปข้ึนไป จํานวน 27,504 ราย นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ป จํานวน 23,321 ราย   

 สําหรับกลุมเปาหมายเด็ก 5 – 11 ป ไดมีการสํารวจขอมูลกลุมดังกลาวตามความสมัครใจ   

พบวา เด็ก 5 – 11 ป ท้ังหมดจํานวน 39,204 คน ประสงคฉีดวัคซีน จํานวน 15,919 8o รอยละ 40.61    

ดังตาราง 

ตารางท่ี  114    แสดงจํานวนเด็กนักเรียนอายุ 5 – 11 ป มีความประสงคฉีดวัคซีน 

อําเภอ จํานวนสถานศึกษา 
จํานวนนักเรียน 

ชวงอายุ 5-11 ป ประสงคฉีดวัคซีน รอยละ 

เมืองสตูล 61 14,184 6,048 42.64 

ควนโดน 18 2,750 591 21.49 

ควนกาหลง 26 4,957 1,533 30.93 

ทาแพ 21 3,200 792 24.75 

ละงู 54 8,691 4,254 48.95 

ทุงหวา 25 2,968 1,362 45.89 

มะนัง 13 2,454 1,339 54.56 

รวม 218 39,204 15,919 40.61 
 

    2.6  โครงการรับผูปวยโควิด-19 กลับบาน 

  จังหวัดสตูลมีโครงการ คนสตูล ไมท้ิงกัน โดยรับผูติดเชื้อ/ ผูปวยจาก กทม. หรือพ้ืนท่ีเสี่ยง

สูงกลับมารักษาท่ีจังหวัดสตูล เริ่มโครงการตั้งแตวันท่ี 11 กรกฎาคม – 9 ตุลาคม 2564   โดยจังหวัดได

จัดตั้งไลนกลุม “คนสตูลแดนไกลกับทีมหมอครอบครัว” กลุมไลนนี้ ตั้งข้ึนมามีวัตถุประสงค เพ่ือให

คําปรึกษาทางดานสุขภาพสําหรับชาวจังหวัดสตูลท่ีอาศัยอยูในตางจังหวัดท่ัวประเทศไทย ใหคําปรึกษา

สําหรับ กลุมปกติ  กลุมผูสัมผัสโรคโควิด 19 (เสี่ยงสูง/เสี่ยงต่ํา) และกลุมผูติดเชื้อโควิด-19 โดยจะมีทีม  

หมอครอบครัวประกอบไปดวย สหวิชาชีพสาขาตางๆ เชน แพทยเวชศาสตรครอบครัว นําโดยนายแพทย

สาธารณสุขจังหวัดสตูล นักจิตเวชฯ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข ฯลฯ คอยใหคําแนะนํา  

และดูแลเวลามีปญหาดานสุขภาพผานกลุมไลนตลอด 24 ชม.  
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ตารางท่ี  115    แสดงจํานวนผูติดเชื้อเขารวมโครงการ คนสตูล...ไมท้ิงกัน 

อําเภอ ผูเดินทางกลับมาท้ังหมด ท่ีติดเช้ือท้ังหมด 

เมืองสตูล 52 52 

ควนโดน 8 7 

ควนกาหลง 17 17 

ทาแพ 10 10 

ละงู 73 70 

ทุงหวา 10 10 

มะนัง 7 6 

รวม 177 172 
 

            2.7 การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล และการใชประโยชนระบบฐานขอมูล  

 จังหวัดสตูลไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล และการใชประโยชนระบบฐานขอมูล 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร การคาดการณผลลัพธ การเตรียม 

การลวงหนา และอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญๆ เชน  

 1) การจัดต้ังกลุมไลนของคณะกรรมการ/คณะทํางานดานตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการ

ประสานราชการ ไลนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ   ไลนประชาสัมพันธการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

ท้ัง 7 อําเภอ ไลนสื่อมวลชน ท่ีไวสําหรับประสานงานการประชาสัมพันธกับสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัด

สตูลไดอยางรวดเร็ว ไลนการสื่อสารสรางเขาใจใหกับประชาชนผานทางสื่อบุคคลท่ีเปนเครือขายของ

หนวยงานราชการ ไลนกลุม “คนสตูลแดนไกลกับทีมหมอครอบครัว” เปนตน   

 2) การบริการประชาชนผานระบบ e-service เชน facebook fanpage ศูนยดํารง

ธรรมจังหวัดสตูล email: damrongthamsatun @gmail.com โดยลาสุดไดมีการใหบริการผาน Line 

Official ต้ังไลนกลุมถามตอบปญหาขอสงสัยจากประชาชนท่ีสอบถามทาง Comment และ Inbox      

เพจเฟสบุค เพ่ือใหคําตอบท่ีถูกตองตรงตามความตองการของประชาชน  

 3) การจัดทํา application ใหประชาชนลงทะเบียนออนไลนเพ่ืออํานวยความสะดวกใน

การเดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล และหนวยงานสาธารณสุขและทางปกครอง ครอบคลุมท้ัง 7 อําเภอ    

ดวยการสแกน QR Code เพ่ือใชประโยชนในการดูแลคนกลุมเสี่ยงไดอยางรวดเร็วและทันทวงที  

 4) ไลนกลุม “คนสตูลแดนไกลกับ ทีมหมอครอบครัว” 

 5) มีการประชุมผานระบบอิเล็กทรอนิกส เชน ผานระบบ ZOOM เปนตน 

 จังหวัดสตูลไดใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง(Fiber Optic)ในการสื่อสาร รายงานผล     

การดําเนินงานใน รพ.สนามทุกแหง ใน LQ บางแหง และดานคัดกรองโควิด-19 ในการเดินทางขามเขต

จังหวัดท้ัง 2 ดานคือ ดานฯ ทุงนุย อ.ควนกาหลง และดานฯ คีรีวง อ.ทุงหวา ในการใชอุปกรณ                

อานบัตรประชาชน (Card Reader) เพ่ือลดข้ันตอนการบันทึกขอมูลผานดาน กรณีผูเดินทางไมได scan  

QR-code มากอนลวงหนา 
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 2.8 การบูรณาการการทํางานของจงัหวัด 

 2.8.1 ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ 

จากการท่ีจังหวัดไดมีการปรับโครงสรางการทํางานท่ีครอบคลุมทุกมิติ  มีการสื่อสาร  

กันอยางตอเนื่อง  โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานฯ รวมกับ

คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสตูลเปนหลัก เพ่ือกําหนดมาตรการปองกัน เฝาระวัง และควบคุม         

การแพรระบาดของ COVID-19 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล และรายงานผลการดําเนินงาน อยางตอเนื่อง           

เปนประจํา แตหากมีความจําเปนตองใชจายงบประมาณในการดําเนินการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉินหรือจําเปนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็จะเชิญคณะกรรมการดําเนินการในเชิงปองกัน

หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขารวมประชุมดวย            

โดยระยะแรกมีการประชุมรวมกันสัปดาหละ 2 ครั้ง ทุกวันจันทร และวันพฤหัสบดี ตอมาในชวงของกอน

การแพรระบาดระลอกเมษายน 2564 พ้ืนท่ีจังหวัดสตูลยังคงรักษาระดับการแพรกระจายไดเปนอยางดี        

จึงมีการปรับระบบการประชุมลดลงเหลือ สัปดาหละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ เวลา 09.00 น. เปนตนไป       

 2.8.2 มิติดานสาธารณสุข 

 1) การปองกัน ควบคุม : การปองกันควบคุมโรคโควิดในจังหวัดสตูลในหวงท่ี 2 

เปนตนมา ใชนโยบาย “วาระ 5 ส สตูล...นาอยู นาเยือน อยางย่ังยืน” ของทานผูวาราชการจังหวัดสตูล 

(ส. สะอาด/    ส. สะดวก /ส. สบาย/ ส. สรางสุข/  ส. สามัคคีมีพลัง  เปนกลไกหลักในการรับมือกับ

สถานการณโควิดในจังหวัดสตูล  ประกอบดวย  

 ส 1 สะอาด  เนนเรื่องสุขอนามัย  

  ส. สะอาด  การปองกันระดับท่ี 1 ระดับปฐมภูมิ (Primary prevention) คือ         

หลักสุขอนามัย ปฏิบัติตามคําแนะนํา เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงตางๆ รวมถึงการไดรับวัคซีนของประชาชน    

ตัวอยางของการวางแผน ระดับท่ี 1  เนนการออกแบบเตรียมพรอมและปฏิบัติตนในการใชชีวิตประจําวัน

ใหเปนผูมีความเสี่ยงต่ํา รวมถึง ในโรงเรียน โรงงาน ในสถานท่ีตางๆ และวางระบบจัดการใหเปนท่ีซ่ึงมีการ

ระบายอากาศท่ีดี มีสิ่งแวดลอมท่ีสะอาด มีสุขอนามัย ใหเปนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่ํา ตอการแพรกระจายเชื้อ 

 ส 2 สะดวก  เรื่องของนโยบายไมมีการ Lock down จังหวัด แตใหมีการใชชีวิตอยางสะดวก 

 ส. สะดวก   การปองกันในระดับท่ี 2 ระดับทุติยภูมิ (Secondary prevention)  คือ 

ชวยกันเฝาระวังในพ้ืนท่ี เนนการเฝาระวังจากประวัติ พฤติกรรมจากคนท่ีมาจากตางจังหวัด และ

ตางประเทศเปนหลัก โดยมีผลตรวจทางหองปฏิบัติการ มาชวยเสริมยืนยัน มีทีมหมอครอบครัว 30 ทีม 

คอยใหคําปรึกษาผูท่ีถูกกักตัว มีการใช Link  บันทึกฐานขอมูล บุคคลท่ีไปในสถานท่ีท่ีเสี่ยงสัมผัสใกลชิดกับ

กลุมบุคคลท่ีคาดวาจะมีเชื้อ หรือเดินทางมาจากตางจังหวัด ตางประเทศ เปน Link แรก ของการเฝาระวัง

ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล เพ่ือความสะดวก 
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ในการติดตามเฝาระวังโรคในบุคคลท่ีเดินทางกลับมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง เริ่มใชงานในเดือนกุมภาพันธ 2563  

ในกลุมท่ีเดินทางกลับมาจากตางประเทศ โดยมีการประชาสัมพันธไปยังสวนราชการทุกแหงใหสํารวจ

บุคลากรท่ีเดินทางกลับมาจากตางประเทศ และใหชุดปฏิบัติการควบคุมโรคประจําหมูบานและอาสาสมัคร

สาธารณสุขลงพ้ืนท่ีตรวจสอบประชาชนท่ีเดินทางกลับมาจากตางประเทศ โดยนํามาใชท่ีดานตรวจหรือจุด

สกัดดูแลการเดินทางขามพ้ืนท่ีจังหวัดบริเวณดานทุงนุย อําเภอควนกาหลงและดานคีรีวง อําเภอทุงหวา        

ซ่ึงบุคคลท่ีผานจุดตรวจและมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยงทุกคนจะตองบันทึกขอมูลกอนจะไดรับอนุญาตใหเดินทางเขา

พ้ืนท่ีจังหวัดสตูล โดย Link นี้จะมีระบบการปองกันขอมูล โดยการกําหนดใหมีสมาชิกในสวนท่ีจําเปน

เทานั้นท่ีจะทราบขอมูลนี้ และมีการคืนขอมูลใหทีมเฝาระวังสอบสวนโรค ของแตละอําเภอทราบเปน

รายวัน เพ่ือดําเนินการติดตามเฝาระวังโรคในพ้ืนท่ี  มีการ สรางกลุม Line ทุกอําเภอ เปนสังคมออนไลนไร

โรคปลอดภัย ใครสแกนคิวอารโคดเขามาก็สามารถสอบถาม พูดคุยแลวก็รายงานสุขภาพประจําตัวได 

  ส 3 สบาย  อยูแบบสะดวกสบาย ถือวาใชชีวิตแบบสบายสไตลวิถีใหม ไมไดจับกลุมปารตี้ 

 ส. สบาย   การปองกันในระดับ 3 ระดับตติยภูมิ ( Tertiary prevention) เนนสราง

แผนเผชิญเหตุในทุก setting เพ่ือปองกันไมใหเกิดการระบาดใหญ ภายใตขอสมมติฐาน ทุกคนมีเชื้อ เชน 

setting โรงเรียน ชื่อแผนปฏิบัติการ “เขาคายสบายใจ หวงใย ใสใจสุขภาพ” ใหคิดวาทุกคนมีเชื้อแตจะ

อยูรวมกันอยางไร ใหมีการซอมแผนเผชิญเหตุ โรงเรียนตองพรอมใหเด็กและครูเขาคายอยูในโรงเรียนไมให

กลับบานแตการเรียนการสอน ยังเดินหนาได setting โรงงานชื่อแผนปฏิบัติการ “เขากะโรงงาน กินอยู

ทํางานท้ังวัน กิจการเดินหนาเร็วพลัน พวกเรานั้นปลอดภัยเอย” ภายใตการรับมือในกรณีท่ีมีการระบาด

ในแตละสถานท่ี ไดมีการสื่อสาร 9 ข้ันตอนในการปฏิบัติเพ่ือลดความตระหนก คือ 1) ตั้งสติ 2) พิจารณา

อาการฉุกเฉินหรือไม ถาฉุกเฉิน ประสาน 1669 อยามาโรงพยาบาลเอง 3) แจงเจาหนาท่ี เพ่ือประเมิน     

วาอยูในกลุมเสี่ยงต่ํา หรือเสี่ยงสูง 4) หาสถานท่ีแยกกักตัวกอน 5) เขียน timeline อาการยังดี ไมมีปญหา

ก็นั่งเขียนไปกอนเพราะวาถาไมเขียนไปกอน เวลาเกิดเหตุรูผลบวกข้ึนมาก็จะตกใจวุนวาย แรงกดดันจาก

ขางนอก เจาหนาท่ีเขาจะโทรไปถามซักประวัติก็จะวุนวายพอสมควร ดังนั้น บอกวาอาการไมฉุกเฉิน ไมมี

อาการอะไรก็นั่งเขียนไป 6) สื่อสารในกลุมเสี่ยงสูง 7) รายงานสุขภาพใหหมอครอบครัว และ อสม. ทราบ 

8) วางแผนการรับมือรวมกัน ไตรตรองคําแนะนําหลังไดรับ Pre counseling 9) เตรียมแจงคนท่ีเราไป

สัมผัสใกลชิด 

          ส 4 สรางสุขแบงปน  

          ส. สรางสุขแบงปน มีผูเดินทางจากตางถ่ินตางแดน หรือกลุมเสี่ยงสูงท่ีเดินทางเขามา

จังหวัดสตูล จําเปนตองกักตัว ใหเนนเรื่องการสรางสุข แบงปน คือ คอยชวยเหลือ  ใหอาหารการกิน      

ชวยเปนธุระ เพ่ือไมใหผูท่ีถูกกักตัวออกจากท่ีบาน หรือใหผูถูกกักตัวอยู LQ อยางมีความสุข พอท่ีดํารงชีวิต

ได  เชน กรณีผูถูกกักตัวประมาณ 3,000 คน จังหวัดสตูลมีประชากร 300,000 คน ชวยกันคนละไมคนละ

มือ ทําใหคน 3,000 คน นั้น หยุดอยูได ชีวิต 300,000 คน ก็สามารถขยับขยาย เดินทางไปไหนมาไหนได 

ใช ชี วิ ต ท่ีคล อ ง ตั วมาก ข้ึน  แต ถ าต า งคนไม ช ว ย เหลื อ กัน  300,000 คน ไม ช ว ย เหลื อ กัน เลย  

3,000 คน ก็ขยับเดินทางกระจัดกระจายในจังหวัดเรา เชื้อก็จะกระจายได ก็เปนการสรางกระแสข้ึนมาวา 

ใหสรางสุขแบงปน 
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 ส 5 สามัคคีมีพลัง  

          ส. สามัคคีมีพลัง ชวยกันเฝาระวังในชุมชน เปนหูเปนตา เปนตาสับปะรด ชวยดูวา

ใครมาจากตางถ่ิน   ตางแดน ใหชวยกันสอดสองดูแล แลวแจงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

 2.8.3 มิติดานงบประมาณ : ในการใชจายงบประมาณเพ่ือดําเนินการในการเฝาระวัง

ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสตูล ไดกําหนดแนว

ทางการใชงบประมาณ ดังนี้ 

      1) การปรับปรุงสถานท่ีท่ีใชเปน LQ, HI, CI และโรงพยาบาลสนาม ใหใชงบประมาณของท่ี

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งงบประมาณไวแลว หรือ งบประมาณท่ีโอนจากงบปกติท่ีไมจําเปนของ 

อปท. หรือเงินสะสมจายขาดของ อปท.เปนลําดับแรก หากไมเพียงพอก็ใหขออนุมัติใชงบเงินทดรอง

ราชการเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) 

ตามลําดับ 

  2) การรักษาผูติดเชื้อและการจัดซ้ือวัสดุสําหรับการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม

และ Community Isolation (CI) ใชงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข (สปสช.)  

  3) กรณีผูประกันตนติดเชื้อเขาสูกระบวนการรักษาเบิกจายคาบริการทางการแพทย  

ตามประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

คาบริการทางการแพทยกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease  

2019 (COVID-19) สําหรับการดูแลรักษาในท่ีพักระหวางรอเขารับการรักษาแบบผูปวยในโรงพยาบาล 

(Home Isolation ) และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม สําหรับคนในชุมชน (Community Isolation) 

 4) กรณีท่ีจะตองจัดซ้ือวัสดุทางการแพทยหรือวัสดุ/อุปกรณท่ีจําเปนอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถ

เบิกจายจากงบประมาณแหลงใดแหลงหนึ่งได ใหเบิกจากเงินบริจาคจากภาคเอกชน และภาคสวนตางๆ  

 5) สําหรับการใหความชวยเหลือประชาชนผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหใชงบประมาณตามภารกิจของสวนราชการ/หนวยงานองคกร

ตาง ๆ และใชเงินบริจาคท่ีไดรับบริจาคจากภาคสวนตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรเอกชน          

ภาคประชาสังคม และประชาชนท่ัวไป 

                2.8.4 การบูรณาการใหการชวยเหลือประชาชน   
     จังหวัดสตูล ไดมอบหมายใหคณะทํางานศูนยปฏิบัติการแกไขสถานการณ ฉุกเฉินดาน

การปองกันและชวยเหลือประชาชน ซ่ึงมีสํานักงานคลังหวัดสตูล เปนฝายเลขานุการ ดําเนินการบูรณาการ

ความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรตาง ๆ และประชาชนท่ัวไป ในการใหการ

ชวยเหลือแกผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ท้ังในสวนของประชาชน

และผูประกอบการในพ้ืนท่ี อาทิ การจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินแกผูประกอบการและแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการการชวยเหลือเยียวยาผูประกอบการท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือใหคําปรึกษาแนวทางการชวยเหลือผูประกอบการในพ้ืนท่ี

จังหวัดสตูลท่ีไดรับผลกระทบใหเขาถึงแหลงเงินทุนเปนกรณีพิเศษ การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การสนับสนุนถุงยังชีพจากสํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ    
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.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

การสนับสนุนผลไมของเกษตรกรในจังหวัด ใหแกบุคลากรทางการแพทย ผูกักตัว และผูปวยในโรงพยาบาล

สนาม LQ ท้ัง 7 อําเภอ เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกบุคลากรทางการแพทยและผูเก่ียวของ    (ผูกักตัว,   

ผูปวย) รวมท้ังเปนการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกผลไมท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะโควิด-19 ระบาด

สภากาชาดไทย การจัดตั้งศูนยรับบริจาคฯ การสนับสนุนสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคเพ่ือสนับสนุน

โครงการตูปนสุข "ตูปนสุข จวนผูวาฯ สตูล" เปนตน 

 2.9 การส่ือสารเพ่ือสรางความเขาใจตอประชาชน และสาธารณชน 

จังหวัดสตูล   ได มีการจัดตั้ งคณะทํางานศูนยปฏิบัติการแก ไขสถานการณ ฉุกเ ฉิน                  

ดานการประชาสัมพันธและการสื่อสาร ภายใตศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดสตูลข้ึน โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดสตูล (ดานความม่ันคงและ

ทรัพยากรธรรมชาติ) เปนประธาน ประชาสัมพันธจังหวัดสตูล เปนเลขานุการ และไดมีการบูรณาการ

รวมกับศูนยสื่อสารความเสี่ยงของ EOC  สําหรับการนําเสนอขอมูลขาวสารของจังหวัดสตูลมุงเนนขอมูล

ขาวสาร ท่ีประชาชนตองรู เชน มาตรการท่ีมีการบังคับใชตามกฎหมาย (การสวมหนาการอนามัย) ขอมูล

ขาวสาร ท่ีประชาชนควรรู เชน ประโยชนทดแทนกรณีวางงานดวยเหตุสุดวิสัยของผูประกันตนฯ และ

ขอมูลขาวสาร ท่ีประชาชนอยากรู เชน สถิติผูปวยติดเชื้อรายวัน  โครงการคนสตูลไมท้ิงกัน  

จังหวัดสตูลมีการบูรณาการระบบการส่ือสารโดยการจัดตั้งทีมงานและกลุมไลนสําคัญ 

ประกอบดวย 1) ทีมงานกําหนดประเด็นการสื่อสาร 2) ทีมงานผลิตสื่อ 3) ทีมงานตรวจสอบความถูกตอง 

จะประสานงานผานกลุมไลนผลิตสื่อโควิดสตูล และกลุมไลนถามตอบโควิดสตูล 4) ทีมงานประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสาร   จะประสานงานผานกลุมไลนประชาสัมพันธโควิดสตูล   กลุมไลนพ่ีนองสื่อสตูล                        

กลุมสื่อออนไลน และสื่ออ่ืน ๆ ท้ังนี้  เ พ่ือใหเกิดการรับ-สงขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง รวดเร็ว และ               

เปนจุดประสานงานขอมูลเหตุการณรวมกันของทุกหนวย ท้ังขอมูลดานสถานการณการแพรระบาด 

ผลกระทบ การเยียวยา ตลอดจนมาตรการ และขอกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางการรับรูใหกับประชาชน

ในพ้ืนท่ี  

ในการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีประชาชนตองรู ควรรู และอยากรู .จังหวัดนําเสนอในรูปแบบ

ตาง ๆ ผานสื่อ On Air (วิทยุ โทรทัศน) ฯ สื่อ On Line (Page Facebook/ ไลนกลุม/YouTube/Website)  

สื่อ On Ground (สื่อบุคคลท้ังภาครัฐ เอกชน และกลุมอาสาสมัครตาง ๆ) และสื่อ On Print (สิ่งพิมพ     

ไวนิล แผนพับ) พรอมท้ังเปดชองทางรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางการสื่อสารท้ังทาง

โทรศัพท และสื่อออนไลน เพ่ือนําเอาความคิดเห็นท่ีไดรับมา เปนขอมูลในการพิจารณาท้ังดานการ

ประชาสัมพันธ และนําไปใชในเชิงบริหารจัดการของผูบริหารตอไป  ท้ังนี้ ผูวาราชการจังหวัดสตูลในฐานะ

ผูกํากับการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินจังหวัดสตูล ไดใหความสําคัญกับการตอบขอรองเรียน   

รองทุกขผานสื่อโซเชียล โดยมอบหมายใหทีมงานของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสตูลเปนผูกํากับ ดูแล 

และคนหาคําตอบใหกับพ่ีนองประชาชนในทุกประเด็นท่ีสอบถามหรือรองเรียนผานสื่อโซเชียล ซ่ึงท่ีผานมา

ทําใหพ่ีนองประชาชนมีความพึงพอใจในการทํางานของภาครัฐและเกิดความรวมมือและสนับสนุน            

การปฏิบัติงานของจังหวัดมากข้ึน 
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แผนการเตรียมความพรอมรองรับการระบาด COVID-19 (Omicron) ในจังหวัดสตูล 

1. มาตรการสาธารณสุข 

 1.ชะลอการระบาด 
 - เฝาระวังผูท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยงเขรับการกักกันโรคใน  LQ         
 - ประชาสัมพันธใหประชาชนเนนสุขอนามัย 

 2. ฉีดวัคซีน (กลุมเปราะบาง ,เด็ก 5-11 ป , กลุมอายุ 12-60ป ท่ียังไมเคยไดรับวัคซีน ,ฉีดเข็ม
กระตุน) 

 มาตรการเชิงรุกเพ่ือยกระดับความครอบคลุมการใหบริการวัคซีนโควิด  ดังนี ้

       1. ขยายจุดฉีดวัคซีนไปยัง รพ.สต ทุกแหง  โดยใหรพ.แมขายเตรียมความพรอมวัคซีน และ

อุปกรณ สติกเกอร สําหรับลงขอมูล กระจายให รพ.สต.ทุกแหง                   

       2. จัดทีมจิดอาสาพระราชทานใหบริการฉีดวัคซีนใหกลุมเปราะบาง/ติดบานติดเตียง/         

กลุม 608 

            3. ใชทีมหมอครอบครัว รวมกับทีม CCRT ใหบริการฉีดวัคซีนในครัวเรือน ในชุมชน 

            4. จัดบริการวัคซีนท่ีคลินิก NCD/ANC /ER ในสถานบริการทุกแหง 

            5. สํารวจกลุมเปาหมาย 608 ท่ียังไมไดรับวัคซีน โดยใหจัดทีม MCATT ลงปฏิบัติงานสราง

แรงจูงใจกลุมท่ียังไมไดรับวัคซีน 

           6. สื่อสารใหประชาชนเขาใจถึงประสิทธิภาพของวัคซีนทุกชนิด 

 3. คัดกรอง ATK กลุมเสี่ยง กลุมเปราะบาง 
แผนภูมิท่ี  8 แสดงแนวทางสําหรับการดูแลกลุมเปราะบาง 
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2.มาตรการดานการแพทย 

 1. สายดวนดูแลผูติดเชื้อ Call Center 

 กําหนดใหมีเบอร Call  center อําเภอละ 1 เบอร 

ตารางท่ี 116 แสดงเบอรโทร Call  center สายดวนดูแลผูติดเชื้อ จังหวัดสตูล 

จังหวัดสตูล  call center 

สสจ.สตูล 08-2975-7429 

รพ.สตูล 08-3532-6638 

สสอ.เมือง 08-3168-8968 

ศูนยพักคอย อ.ควนโดน 08-2216-3201 

รพ.ควนกาหลง 09-2541-6570 

สสอ.ควนกาหลง 08-0709-3539 

ศูนยพักคอย อ.ทาแพ 06-5350-1839 

ศูนยพักคอย อ.ละงู 08-6956-5671 

รพ.ทุงหวา 06-3253-0116 

สสอ.ทุงหวา 09-8742-0973 

รพ.มะนัง 09-8273-4543 

สสอ.มะนัง 06-2556-2479 
 

 2. ระบบดูแลท่ีบานและชุมชน HI-CI (เพ่ิม CI สําหรับผูปวยเด็กท่ีมีผูปกครองดูแลอยางนอย  

โซนละ 1 แหง ไดมีการหารือกับทีมกุมารแพทยในการเตรียมความพรอม และจัดระบบสงตอเม่ือมีอาการ

รุนแรง 

 3. ชองทางดวนสงตอเม่ือมีอาการมากข้ึน (เตรียมเตียงระดับ 3 ใน รพ.สําหรับผูปวยเด็กท่ีมี

อาการรุนแรงมาก)  

 4. เตรียมยาและเวชภัณฑใหพรอม (เตรียมยาน้ํา Favipiravir ,หนากากสําหรับเด็ก)  
 

3. มาตรการทางสังคม 

 1. ประชาชนปองกันตนเองข้ันสูงสุด   

2. สถานบริการปลอดโควิด Covid Free Setting 
 

ขอจํากัด/ปญหาอุปสรรคสําคัญ 

 1. บุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานดานหนาไดรับเชื้อจากการใหบริการผูปวย สงผลให       

ขาดแคลนกําลังคน  เนื่องจากบุคลากรกลุมเสี่ยงตองเขารับการกักตัวดวย 

 2. วัสดุอุปกรณทางการแพทยไมเพียงพอ เชน รานเติมกาซออกซิเจนในจังหวัดสตูล มีเพียง      

1 ราน เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เครื่องวัดความดัน 

159 



 

 

 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาท่ี 
 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

 3. สวนราชการ/หนวยงานบางหนวยงานไมสามารถปฏิบัติงานแบบ Work From Home ได 

เนื่องจากมีภารกิจจําเปนท่ีจะตองปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีทําการ

ปกครองจังหวัด และสํานักงานจังหวัด เปนตน 

 4. การประชาสัมพันธยังไมครอบคลุม และยังเขาไมถึงประชาชนระดับฐานรากของจังหวัด 

เนื่องจากขอจํากัดของจํานวนบุคลากร พฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสารท่ีแตกตางกัน ชองทางการรับ

ขอมูลขาวสารมีความหลากหลาย โดยเฉพาะสื่อโซเชียลท่ีมีหลายแพลตฟอรม( Line Facebook  IG  

Tiktok  Blockdit  Website)  ประชาชนบางสวนยังขาดความเชื่อถือในขอมูลภาครัฐ หนวยงาน

ประชาสัมพันธจําเปนตองสรางเครือขายกับสื่อบุคคลใหมากข้ึนเพ่ือสงตอขอมูลท่ีถูกตอง เชื่อถือได                

ใหครอบคลุมทุกกลุม รวมถึงประชาชนฐานรากของจังหวัดสตูล 

ขอเสนอแนะ 

 1. สรางเครือขายการประชาสัมพันธ ท้ังสื่อหลัก สื่อโซเชียล และสื่อบุคคลใหมากข้ึนเพ่ือสงตอ

ขอมูลท่ีถูกตอง เชื่อถือได ใหเขาถึงประชาชน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
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