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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 

       10 มิถุนายน 2565 
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สารบัญ

เรื่อง หนา 

บทสรุปผูบริหาร ก – ช 

ขอมูลท่ัวไป 1 

ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข 9 

ขอมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ 12 

สถานการณทางระบาดวิทยา 21 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ป 2561-2564 23 

1. ตัวชี้วัดระดับ คปสอ.(MOU 29 

2. แผนการแกปญหาสาธารณสุข 31 

 ฟนผุ 31 

 โรคหัวใจขาดเลือด 35 

40 3 การบรหิารงบประมาณ 

Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผูบริหารระดับสูง ยุทธศาสตรชาติ) 42 

1 โครงการเก่ียวกับพระราชวงศ 42 

  โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย  . 42 

2 การแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน   55 

- กัญชาเพ่ือประโยชนทางการแพทย 58 

- กัญชาเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจ 66 

3. ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 69 

- 3 หมอ 69 

- พชอ. 72 

- PCU. , NPCU. 79 

- รพ.สต.ติดดาว 84 
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สารบัญ(ตอ) 
 

เรื่อง หนา 

Functional based (ระบบงานของหนวยบริการ) 87  

 1.- สุขภาพกลุมวัย 87 

 2. สุขภาพจิต 97 

   สุขภาพจิตและการฆาตัวตาย 97 

 3. การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในการ 104 

  ขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M) 

   การจัดการดานบริหาร 104 

   การจัดการดานบริการ 104 

   พัฒนาระบบการเฝาระวังท่ีมีประสิทธิภาพ 105 

 4. ธรรมาภิบาล 108 

   ITA 108 

   ตรวจสอบภายใน 111 

   การเงินการคลังสุขภาพ 112 

   แผนทางการเงิน (PLANFIN) 116 

   การบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 123 

   งบชายแดนใต  (งบดําเนินงาน) 125 

 องคกรแหงความสุข 127 

   ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 127 

 5 HIS Gateway 128 

   digital transformation 128 

Area based  (ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี)   131 

1. มารดาตาย 131 

2. กลุมวัยทํางาน 136 

  โรคเบาหวาน   136 

  โรคความดันโลหิตสูง 138 

3. กลุมสูงอายุ 140 

4. บริหารจัดการสถานการณฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 154 

  แผนและมาตรการการบริหารจัดการสถานการณโรคโควิด 19 สูโรคประจําถ่ิน  162 

  (Endemic Approach to COVID-19) 
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สารบัญ(ตอ) 
 

เรื่อง หนา 

 

 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสถานการณโรคโควิด 19 163 

 ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  169 

  (COVID-19) ใหสงบได ภายใน 21 – 28 วัน 

 ระดับความสําเร็จในการเตรียมพรอมและตอบโตการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 173 

  โคโรนา 2019 (COVID -19) 

 การบริหารจัดการโควิดวัคซีน   178 
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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 จังหวัดสตูล 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 แสดงสถานการณผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกมกราคม 2565 22 

15 จํานวนผูปวย/ผูปวยเสียชีวิตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แยกราย

อําเภอ 

26 

16 เกณฑการประเมินตัวชี้วัดระดับ คปสอ. จังหวัดสตูลป 2565 29 

17 แสดงจํานวนรอยละกลุมเด็กอายุ 18 เดือนมีฟนผุในฟนน้ํานม 31 

18 แสดงจํานวนรอยละกลุมเด็กอายุ 3 ป มีฟนผุในฟนน้ํานม 32 

19 แสดงจํานวนอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจไมเกิน 26 ตอแสน

ประชากร 

35 

20 แสดงอัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (ไมเกิน

รอยละ 9) 

36 

21 แสดงรอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด

(รอยละ 50) 

37 
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สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตารางที ่ เร่ือง หนาที่ 

22 แสดงรอยละของผูปวย STEMI ท่ีไดรับการทํา Primary PCI  ไดตามมาตรฐาน

เวลาท่ีกําหนด ≥60% 

37 

23 แสดงรอยละของผูปวย STEMI ท่ีไดรับ SK ตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด ≥60% 38 

24 แสดงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ท่ีไดรับการจัดสรร 40 

25 แสดงงบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรและมีการเบิกจายกอหนี้ผูกพัน 40 

26 แผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการงานบริการสาธารณสุขสําหรับผูตองขัง

เรือนจํา 

43 

27 แสดงผูตองขังในเรือนจําเขารับบริการท่ีโรงพยาบาลแมขาย (รพ.สตูล) ป 2562 - 

2565 

44 

28 แสดงจํานวนผูตองขังเขารับบริการสถานพยาบาลในเรือนจํา ป 2561 - 2565 44 

29 แสดงจํานวนผูตองขังในเรือนจําเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังท่ีสําคัญป 2565 44 

30 ผูตองขังในเรือนจําเจ็บปวยดวยโรคท่ีสําคัญ 5 อันดับแรก ป 2561 – 2565 44 

31 รายงานผลการดําเนินงานปองกัน ควบคุมวัณโรคในเรือนจําจังหวัดสตูล ภายใต

โครงการ ราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย ป 2565 

46 

32 แผนการดําเนินงาน การปองกันควบคุมวัณโรค ภายใตโครงการราชทัณฑปนสุข 

ทําความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย เรือนจําจังหวัดสตูล ปงบประมาณ 2565 

47 

33 แสดงผลการดําเนินงานคัดกรองคนหาผูติดเชื้อ HIV รายใหมในเรือนจําจังหวัด

สตูล ป 2561-2565 

48 

34 แสดงจํานวนผูปวยจิตเวชในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2562-2565 49 

35 แสดงผลการดําเนินงานผูปวยจิตเวชในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2562-2565 49 

36 แสดงผลการดําเนินดานทันตกรรมสําหรับผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 

2561-2565 

50 

37 แสดงสิทธิการรักษาพยาบาลประเภท UC ของผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 

2565 

51 

38 แสดงประเภทสิทธิการรักษาพยาบาลของผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 

2565 

51 

39 อัตราการปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรือนจําจังหวัด

สตูล ป 2564-2565 

52 

40 ผลการรักษาพยาบาลผูปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน

เรือนจําจังหวัดสตูล ปงบประมาณ 2564-2565 

52 
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สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตารางที ่ เร่ือง หนาที่ 

41 การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคโควิด 2019 (COVID-19) ) ในเรือนจําจังหวัดสตูล 

ปงบประมาณ 2565 

52 

42 มาตรฐานเรือนจําสีขาวปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 53 

43 แสดงรอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ

ฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก รอยละ 20.5 

55 

44 แสดงมูลคาการใชยาสมุนไพรจังหวัดในเขตสุขภาพ เพ่ิมข้ึน (เปาหมายรอยละ 2) 56 

45 แสดงขอมูลผูผานการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแยกรายสถาน

บริการของจังหวัดสตูล 

59 

46 แสดงผูป วยและปริมาณยา/สารสกัดกัญชาแผนปจจุบัน ท่ี มี ใหบริการ 

ปงบประมาณ 2565 (ตุลาคม- 15 พฤษภาคม 2564) 

60 

47 แสดงผูปวยและปริมาณยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมท่ีมีใหบริการ 61 

48 แสดงจํานวนผูรับบริการคลินิกกัญชาแผนปจจุบันจําแนกรายอาการ   62 

49  แสดงจํานวนผูรับบริการคลินิกกัญชาทางแพทยไทยจําแนกรายอาการ 63 

50 แสดงรอยละของหนวยบริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง

การแพทย(รอยละ70) 

64 

51 แสดงรอยละของผูปวยท่ีมีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง( palliative care ) 

ท่ีไดรับการรักษาดวยยากัญชาทางการแพทย (เปาหมายรอยละ 5) 

65 

52 แสดงรอยละของผูปวยท้ังหมดท่ีไดรับการรักษาดวยยากัญชาทางการแพทย 

(เปาหมายเพ่ิมข้ึนจาก ป 2564 รอยละ 5) ขอมูล ณ วันท่ี 5 มิถุนายน 2565 

65 

53 แสดงผลการดําเนินงานจํานวนประชาชนคนไทย มีหมอประจําตัว 3 คน จังหวัด

สตูล ป 2565 

70 

54 แสดงรอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมี

คุณภาพ ป 2565 

72 

55 แผนการติดตามการใชงบประมาณในการบริหารจัดการบูรณาการทรัพยากร (คน 

เงิน ของ ความรู ขอมูล) ของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการขับเคลื่อนประเด็นฯ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและดูแลกลุมเปราะบาง 

75 

56 ผลการขับเคลื่อนประเด็นฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและดูแล 

กลุมเปราะบาง จังหวัดสตูล 

76 

57 แสดงผลการดําเนินงานการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวย

บริการปฐมภูมิจังหวัดสตูล   

80 
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58 แสดงแผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ 

ระยะ10 ป (2563-2572)                                      

81 

59 แสดงการจัดตั้งและข้ึนทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการ

ปฐมภูมิ จังหวัดสตูล 

82 

60 แสดงการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิตาม 

พ.ร.บ.ฯจังหวัดสตูล                                

83 

61 แสดงผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ป 2565   85 

62 แสดงผลการประเมินตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ป 

2565 

85 

63 แสดงรอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดี สมสวน ป 2565 90 

64 แสดงรอยละเด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะอวน ผอม เตี้ย ป 2560-2564 91 

65 แสดงรอยละ เด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะ เริ่มอวนและอวน ผอม เตี้ย (มค.- มีค. 65) 91 

66 แสดงรอยละ เด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะ เริ่มอวนและอวน ผอม เตี้ย ไตรมาส 1 

(ตค.- ธค. 64) 

92 

67 แสดงเด็กอายุ 0-5 ป มีสวนสูงเฉลี่ยชาย/หญิง ป 25660-2565 92 

68 แสดงเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป ไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็กป 2562-2565 93 

69 แสดงรอยละเด็กไทยอายุ 6-12 เดือน ท่ีตรวจคัดกรองและพบโลหิตจาง ไมเกิน

รอยละ 20  ป 2562-2565   

93 

70 แสดงรอยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ป ท้ังหมดมีพัฒนาการสมวัย 94 

71 แสดงรอยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ป ตามชวงอายุไดรับการคัดกรองพัฒนาการ 

ป 2562-2565 

94 

72 แสดงรอยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ป ตามชวงอายุท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการ

พบสงสัยลาชา 

95 

73 เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย  TEDA4I หรือเครื่องมือ

มาตรฐานอ่ืน 

95 

74 แสดงอัตรารอยละการฆาตัวตายสําเร็จแยกรายอําเภอ ป 2562-2564  (ไมเกิน 

7.8 ตอแสนประชากร 

98 

75 แสดงอัตราอัตราการฆาตัวตายสําเร็จ แยกรายอําเภอ ป 2565(ไมเกิน 8 ตอแสน

ประชากร) 

99 

76 แสดงรอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํารายตัวเองซํ้า ภายใน 1 ป 

(365 วัน) รอยละ 95 

100 
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77 แสดงรอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํารายตัวเองซํ้า ภายใน 1 ป 

(365 วัน)  

รอยละ 95 

101 

78 แสดงรอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิตแยกรายอําเภอ ป 

2562-2564(≥ รอยละ 71) 

103 

79 แสดงรอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิตแยกรายอําเภอ ป 

2565 (≥ รอยละ 71) 

103 

80 แสดงจํานวนรอยของผูท่ีมีปญหาโรคออทิสติกเขาถึงบริการ แยกรายอําเภอ ป 

2565(50%) 

106 

81 แสดงรอยละของผูท่ีมีปญหาสมาธิโรคสั้นเขาถึงบริการ แยกรายอําเภอ ป 2563-

2565 (35%) 

107 

82 แสดงรอยละของผูท่ีมีปญหาโรคออทิสติกเขาถึงบริการ แยกรายอําเภอ ป 2563-

2565 (50%) 

107 

83 แสดงรอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผาน

เกณฑการ ประเมิน ITA  (มากกวาหรือเทากับรอยละ 86 ) 

109 

84 แสดงสถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูลรายไตร

มาส 

112 

85 สถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูลรายเดือน 

ปงบประมาณ 2565 

113 

86 สถานการณการเงินการคลังสุขภาพ ณ พฤศจิกายน 2564 (รอบ 2 เดือน) 114 

87 แสดงประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ (7 Plus Efficiency Score) ณ 

เดือนมีนาคม 2565 

115 

88 แผนประมาณการรายไดและคาใชจายของหนวยบริการ ปงบประมาณ 2565 116 

89 แผนประมาณการคาใชจายของหนวยบริการ ปงบประมาณ 2565 117 

90 ตารางเปรียบเทียบประมาณการรายไดและคาใชจาย ณ มีนาคม 2565 118 

91 ประมาณการรายไดเปรียบเทียบรายไดจริง ณ มีนาคม 2565 119 

92 แสดงประมาณการรายจายเปรียบเทียบรายจายจริง ณ มีนาคม 2565 119 

93 แสดงคะแนนการสงงบทดลองของหนวยบริการ ณ มีนาคม 2565 120 

94 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพ Total Performance Score ไตรมาส 

2/2565 

121 

95 แผนงาน โครงการ หรือมาตรการท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ 2565 122 
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96 แสดงประเภทงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565   123 

97 แสดงผลการดําเนินงานการเบิกจายและกอหนี้ผูกพันของงบประมาณป 2565 124 

98 แสดงการบริหารงบประมาณงบชายแดนใต  (งบดําเนินงาน) ป 2565 ขอมูล  ณ  

วันท่ี  8  มิถุนายน  2565 

125 

99 แสดงการบริหารงบประมาณงบชายแดนใต  (งบอุดหนุน)ขอมูล  ณ  วันท่ี  8  

มิถุนายน  2565 

125 

100 แสดงผลการเบิกจายงบประมาณบูรณาการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใตป 

2565 ของกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 

126 

101 ผลการดําเนินงานการประเมินความสุขบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข 127 

102 แสดงหนวยบริการท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล ป 2565 128 

103 สรุปสาเหตุการตายของมารดาจังหวัดสตูล ป 2562-2565 131 

104 แสดงผลการดําเนินงานดานอนามัยแมและเด็ก ปงบประมาณ พศ. 2562-2565 132 

105 แสดงรอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน≥รอยละ 80 136 

106 แสดงรอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง≥รอยละ 80 138 

107 แสดงจํานวนผูสูงอายุเปรียบเทียบกับประชากรท้ังหมด แยกรายอําเภอ 

ปงบประมาณ 2565   

141 

108 ขอมูลประชากรผูสูงอายุท่ีผานการประเมิน/คัดกรองความสามารถในการ

ประกอบกิจวัตรประจําวัน   แยกรายอําเภอ ปงบประมาณ 2565 

142 

109 ขอมูลประชากรผูสูงอายุ คัดกรองพฤติกรรมพึงประสงคแยกรายอําเภอ

ปงบประมาณ 2565 

143 

110 แสดงรอยละของตําบลท่ีมีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long 

Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ แยกรายอําเภอ 

144 

111 แสดงการจัดทําแผนการดูแลรายบุคคล (care plan) ของหนวยบริการ

สาธารณสุขท่ีเสนอตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

144 

112 แสดงรอยละของโรงพยาบาลท่ีมีการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุ แยกรายอําเภอ 145 

113 แสดงเกณฑการประเมินรายไตรมาศ ป 2565 146 

114 แสดงผลผูสูงอายุท่ีผานการคัดกรองและพบวาเปนภาวะพลัดตกหกลมและไดรับ

การดูแลรักษาในคลินิกผูสู งอายุ  (นํารองในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเมืองสตูล) 

ปงบประมาณ 2565 

146 
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115 แสดงผลการคัดกรองผูสูงอายุท่ีผานการคัดกรองและพบวาเปนภาวะสมองเสื่อม

และไดรับการดูแลรักษาในคลินิกผูสูงอายุ (นํารองในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสตูล) 

ปงบประมาณ 2565 

147 

116 ผลการคัดกรองประเมินภาวะสมองเสื่อมและภาวะหกลมในผูสูงอายุ แยกราย

อําเภอ ของจังหวัดสตูล ป 2565 

148 

117 แสดงผลการดําเนินงานคัดกรองประเมินภาวะสมองเสื่อม และภาวะหกลมใน

ผูสูงอายุ  ป 2561-2565 

148 

118 แสดงผลการคัดกรองผูสูงอายุภาวะหกลม ท่ีพบผิดปกติ ปงบประมาณ 2565 149 

119 แสดงผลการคัดกรองผูสูงอายุภาวะสมองเสื่อม ท่ีพบผิดปกติ ปงบประมาณ 

2565 

149 

120 แสดงจํานวนผูติดเชื้อยืนยัน COVID -19 แยกตามระลอกการระบาด จังหวัดสตูล 154 

121 แสดงจํานวนเตียงท่ีสามารถรองรับผูปวยโควิด ในจังหวัดสตูล 160 

122 แสดงอัตราปวยตายของผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

(เปาหมายการดําเนินงาน < รอยละ ๑.55)  (ติดเชื้อสะสม + ผูติดเชื้อเขาขาย) 

166 

123 แผนงาน/มาตรการ/โครงการการควบคุมโรคโควิด 2019 ป 2565 167 

124 แสดงจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ใหสงบได ภายใน 21 – 28 วัน ป 2565 (เปาหมายรอยละ 100) 

170 

125 แผนงาน/มาตรการ/โครงการการควบคุมโรคโควิด 2019 ป 2565 171 

126 แสดงรอยละของผูเดินทางระหวางประเทศท่ีเขารับการแยกกัก/กักกัน(ปรับตาม

มาตรการของ ศบค.) 

174 

127 แสดงหองปฏิบัติการทุกจังหวัดสามารถแจงผลตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ไดใน 1 วัน  ป 2565 

174 

128 แสดงรอยละของประชาชนสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย ป 2565 175 

129 แผนงาน/มาตรการ/โครงการการควบคุมโรคโควิด 2019 ป 2565 176 

130 แสดงผลการดําเนินงานฉีดวัคซีนโควิด –19  จําแนกตามกลุมเปาหมายราย

อําเภอ 

178 
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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.สตูล พ.ศ. 2559-2564 (ขอมูลถึง 30 พย.64) 

16 

4 แสดงโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก จังหวัดสตูล ป 2564 21 

5 แสดงแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพจังหวัดสตูล ป 2565 25 

6 แสดงกรอบการขับเคลื่อนยุทธแผนยุทธศาสตรจังหวัดสตูล ป 2565 26 

7 การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ป 2565 27 

8 แสดงแนวทางสําหรับการดูแลกลุมเปราะบาง 28 

 



 

 
  
                         เอกสารการตรวจราชการเขตสขุภาพที่ 12   

สรุปผลการดําเนินงานดานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
รอบที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่  13-15 มิถุนายน 2565 

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

 ผลการดําเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสท่ี 1 

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

ราชการ ครั้งท่ี 1/2565 สรุปไดดังนี้ 

Agenda based) (นโยบายรัฐบาล ผูบริหารระดับสูง ยุทธศาสตรชาติ) 
 

 

 

   โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย  . 

 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

กลุมภารกิจปฐมภูมิ การดําเนินงานบริการสาธารณสุขในเรือนจํามีผูปวยดวยโรคท่ีสําคัญ 5 อันดับแรก 

ไดแก ปวดฟน     ปวดเม่ือย ผื่นคัน ปวดศีรษะ และเชื้อรา และมีการบันทึกขอมูลบริการในโปรแกรม             

Hos-xp PCU 

 การแพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ในเรือนจําจังหวัดสตูลพบรายงานครั้งแรกเม่ือวันท่ี                   

17  กรกฎาคม 2564 ผลการดําเนินงานในป 2564 มีการรายงานผูปวยจํานวน 216 ราย คิดเปนอัตราปวย 

15,340.90 ตอแสนประชากร  มีผูปวยเสียชีวิตจํานวน 2 ราย คิดเปนอัตราปวยตายรอยละ 0.92 และ            

ในป 2565 มีรายงานผูปวยจํานวน 10 ราย คิดเปนอัตราปวย 931.09 ตอแสนประชากร ยังไมมีรายงาน

ผูปวยเสียชีวิต 

 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 

พบวาสามารถดําเนินการไดผานเกณฑการประเมินทุกขอ 
 จังหวัดสตูลมี อสรจ. ในเรือนจํา 60 คน (ชาย 47 คน/หญิง 13 คน) อบรมเม่ือวันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2564 – 3 ธันวาคม 2564 ไดรับงบประมาณเทศบาลเมืองสตูลโดยใชรูปแบบออนไลน 
 

   กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ  . 
   

 กัญชาทางการแพทย 
 จากฐานขอมูลการอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (กัญชา) โรงพยาบาลท้ัง 7 แหง     

ของจังหวัดสตูลมีใบอนุญาตจําหนายแลวเรียบรอยแลว รอเพียงความพรอมของบุคลากร สถานท่ีและยา

กัญชา ก็สามารถเปดใหบริการคลินิกกัญชาได  ซ่ึงปจจุบันเปดคลินิกกัญชาทางการแพทยแบบบูรณาการ                

ในโรงพยาบาล จํานวน 4 แหง และจังหวัดสตูลยังมีสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนๆท่ีไดรับใบอนุญาตจําหนาย   

โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ 

ก 
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ซ่ึงยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (กัญชา) อีก 3 แหง เปนคลินิกเอกชน 1 แหง และโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล 2 แหง 

  ปจจุบันผูท่ีไดรับอนุญาตผลิต(ปลูก)และครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 (กัญชา)         

ในจังหวัดสตูล มี 2 กลุม คือ 

      1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขาแดง อําเภอทุงหวา รวมกับวิสาหกิจชุมชน               

เพ่ือเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล ตามหนังสือสําคัญเลขท่ี 48/2563 พ้ืนท่ีปลูกเปนของวิสาหกิจชุมชน 

โฉนดท่ีดิน  เลขท่ี 2544 ตําบลปาแกบอหิน อําเภอทุงหวา ปลูกและเก็บเก่ียวไปแลว 1 รอบ   

      2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง รวมกับวิสาหกิจชุมชนบานโตน

ปาหนัน    ตามหนังสือสําคัญท่ี 49/2563 พ้ืนท่ีปลูกเปนของวิสาหกิจชุมชนอยูเลขท่ี 154 หมูท่ี 5 ตําบล       

ทุงนุย อําเภอควนกาหลง ปลูกไปแลว 1 รอบ  
 

   ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ . 

 ประชาชนคนไทยทุกครอบครัว 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) มีจํานวนอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 5,085 คน จํานวนหมอประจําตัว 3 คน ประกอบดวย หมอคนท่ี 1 

จํานวน 5,128 คน หมอคนท่ี 2 จํานวน 319 คน และหมอคนท่ี 3 จํานวน 27 คน และจากรายงานผล   

การบันทึกขอมูลในระบบ 3 หมอ 3 มอบ เวบไซต 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 แยกเปนกลุม

ผูสูงอายุติดสังคม จํานวน 41,575 คน ผูสูงอายุ      ติดบาน จํานวน 2,096 คน และเปนผูสูงอายุติดเตียง 

จํานวน 513 คน   

 

     พชอ.  .    

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจํา    

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย พชอ. ทุกอําเภอไดดําเนินการขับเคลื่อนงานดวยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2560 และดําเนินการครอบคลุมท้ังจังหวัด และในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

พบวา    ท้ัง 7 อําเภอ สามารถดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายไดตามเปาหมาย ระดับ 3 ข้ึนไป การดําเนินงาน

ของอําเภอ     ในการจัดประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสวนใหญสามารถดําเนินการไดตาม 

Small success ถึงแมจะมีอุปสรรคจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019           

 

 

    

ข 

http://3doctor.hss.moph.go.th/
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   PCU / NPCU  . 

 จังหวัดสตูล มีแผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ระยะ          

10 ปตั้งแต ป 2563-2572 เปาหมายท้ังหมด 31 ทีม เปดใหบริการหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขาย

หนวยบริการปฐมภูมิ รวมจํานวน 27 ทีม มีหนวยบริการปฐมภูมิ (PCU) จํานวน 11 แหง เครือขายหนวย

บริการปฐมภูมิ จํานวน 16 แหง มีการจัดต้ังหนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ เต็ม

พ้ืนท่ี รอยละ100  ใน 6 อําเภอ ในสวนของอําเภอเมืองสตูลท่ีเปนท่ีตั้งของโรงพยาบาลสตูล  มีเปาหมาย

จัดต้ังหนวยบริการ     ปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ จํานวน 11 ทีม มีผลงานจัดตั้งจํานวน   

7 ทีม  คิดเปนรอยละ 63.64 
 

  รพ.สต.ติดดาว  . 

จังหวัดสตูล  มีเปาหมาย รพ.สต. จํานวน 55 แหง ไดดําเนินการพัฒนาและตรวจเยี่ยมประเมิน 

รพ.สต. ติดดาวรวมสะสมตั้งแตป 2560-2563  เปนจํานวน  55 แหง ครอบคลุมรอยละ 100     โดยใน     

ป 2564 มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.ติดดาว) ระดับ 5 ดาว ท่ีหมดอายุการรับรอง         

ตองประเมินซํ้า (Re-accredit)  จํานวน 19 แหง และศูนยสุขภาพชุมชน (ศสม.) 3 แหง รวม 22 แหง          

ซ่ึงทุกแหงมีการประเมินตนเองและบันทึกขอมูลในระบบ Gishealth คิดเปนรอยละ 100 

สําหรับในปงบประมาณ 2565 มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว       

ท่ีหมดอายุการรับรองตองประเมินซํ้า จํานวน 23 แหง ท้ังนี้ ไดวางแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ใหมีคุณภาพตามเกณฑการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ตามแนวทาง    

6 มาตรการหลัก  
 

Functional based (ระบบงานของหนวยบริการ) 
 

 
 

  สุขภาพแมและเด็ก . 

 ปงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1) สตูลมีมารดาตาย 1 ราย จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        

จากการวิเคราะหสาเหตุการดวย Three delay model พบวา 1) มีความลาชาในการตัดสินใจรับบริการ 

มารดามีการต้ังครรภไมพึงประสงค ไมฝากครรภ 2) ความลาชาในการไดรับบริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ 

พบวามารดารายนี้ ท่ีตายสาเหตุจากปฏิเสธการรักษา และความลาชาในการไดรับบริการท่ีถูกตอง  

 ตั้งแต เดือนกรกฎาคม 2564 จังหวัดสตูล มีหญิงตั้งครรภติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน     

91 คน (ณ 24 ธันวาคม 2564) ในปงบประมาณ 2564 มีหญิงต้ังครรภ 1 ราย ท่ีมีภาวะติดเชื้อรุนแรง 

อาศัยอยู ณ เกาะหลีเปะ (ยังไมไดรับวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ไดรับการสงตอจาก    

รพ.สตูล ไปรับการรักษา ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร และยุติการตั้งครรภโดยการผาทองคลอด (เด็ก

เสียชีวิต) มารดาไดรับการรักษาจนอาการดีข้ึน สําหรับการไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในหญิงตั้งครรภท่ีอายุครรภมากกวา 12 สัปดาห นั้น จังหวัดสตูลมีหญิงต้ังครรภไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รอยละ 79.4  

สุขภาพกลุมวัย+สุขภาพจิต 

ค 
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  พัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัย . 

 ในปงบประมาณพ.ศ.2565 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 จังหวัดสตูล มีเปาหมายตรวจ

พัฒนาการเด็กอายุ 0 - 5 ป จํานวน  2,683 คน มีพัฒนาการสมวัย จํานวน 2,196 คน คิดเปนรอยละ 

81.85 ไดรับการคัดกรองท้ังหมด 2,282 คน คิดเปนรอยละ 85.05 เด็กท่ีไดรับการคัดกรองพบพัฒนาการ

สงสัยลาชาท้ังหมดจํานวน 407 คน คิดเปนรอยละ 17.84 เด็กพัฒนาการสงสัยลาชาท่ีตองไดรับการติดตาม

กระตุนพัฒนาการภายใน 30 วัน จํานวน 404 คน ติดตามได จํานวน 322 คน คิดเปนรอยละ 79.70 เด็กท่ี

พัฒนาการลาชาในไตรมาสแรกของป 2565 จะสงตอไปกระตุนดวยเครื่องมือ TEDA4I หรือเครื่องมือ

มาตรฐานอ่ืน จํานวน 4 คน โอกาสพัฒนาผลักดันใหมีระบบการบริการกระตุนพัฒนาการดวยเครื่องมือ 

TEDA4I  ครอบคลุมทุก 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 (ไมนอยกวารอยละ 62 ในไตรมาสแรก)  สวนเด็กท่ีมีภาวะเตี้ย มีจํานวน 2,002 คน 

ในภาพรวมจังหวัดคิดเปนรอยละ 13.29  ไมผานเกณฑ (เกณฑไมเกินรอยละ 10)  เด็ก 0 - 5 ป  ท่ีมีภาวะ

ผอม มีจํานวน  910 คน     คิดเปนรอยละ 6.04 ไมผานเกณฑ (เกณฑไมเกินรอยละ 5) เด็กท่ีมีภาวะอวน 

มีจํานวน 1,411 คน คิดเปน    รอยละ 9.36  (เกณฑไมเกินรอยละ 9 )  
   

  กลุมวัยทํางาน  . 

  จํานวนและอัตราปวยรายใหมของโรคเบาหวานตอประชากร จังหวัดสตูล ป  2565                  

(ขอมูล ณ 13 มกราคม 2565) จํานวน 315 ราย รอยละของประชากรอายุ 35 ปข้ึนไปท่ีไดรับการคัดกรอง

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

คน คิดเปนรอยละ 26.30    

 จํานวนและอัตราปวยรายใหมของโรคความดันโลหิตสูงตอประชากร จังหวัดสตูล ป 2565 

(ขอมูล ณ 13 มกราคม 2565) จํานวน 905 ราย รอยละของประชากรอายุ 35 ปข้ึนไปท่ีไดรับการคัดกรอง

เพ่ือวินิจฉัยความดันโลหิตสูง จังหวัดสตูล ปงบประมาณ 2565 เปาหมาย 98,516 คน คัดกรองจํานวน 

26,254 คน  คิดเปนรอยละ 26.65  
 

  ผูสูงอายุคุณภาพ  . 

 ประชากร (Type Area = 1,3) ท้ังสิ้นจํานวน 265,393 คน  มีผูสูงอายุจํานวนท้ังสิ้น 40,046 คน 

คิดเปนรอยละ 15.09 ของประชากรท้ังหมด เปนชาย 18,138 คน  (รอยละ45.29)  หญิง จํานวน 21,908 

คน(รอยละ 54.71) 

 พบวาผูสูงอายุท่ีผานการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน 

(ADL) จํานวนท้ังหมด 32,893 คน จากจํานวนผูสูงอายุท้ังหมด 37,463 คน คิดเปนรอยละ 87.80) จําแนก

เปนกลุมท่ี 1 (ชวยเหลือตัวเองไดและ/หรือ ชวยเหลือผูอ่ืน ชุมชน และสังคมได) รอยละ 97.83 กลุมท่ี 2 

ฆ 
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(ชวยเหลือตัวเองและดูแลตนเองไดบาง) รอยละ1.78 กลุมท่ี 3 (ชวยเหลือตัวเองไมได) รอยละ 0.52                

มีผูสูงอายุ ท่ี มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคผานระบบโปรแกรม Health for You (H4U) หรือ                 

สมุดสุขภาพประชาชน ในป 2565 มีการคัดกรอง 3,108 คน (รอยละ 20.69 ของประชากรสูงอายุ)              

มีพฤติกรรมพึงประสงค 643 คน คิดเปนรอยละ 20.69 
 

  สุขภาพจิต  . 

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

จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 1.28 ตอแสนประชากร จากการวิเคราะหขอมูลพบวา อําเภอท่ีมีอัตราการ      

ฆาตัวตายสูงสุด คือ อําเภอควนโดน เทากับ 4.83 รองลงมา คือ อําเภอทุงหวา(3.98) อําเภอทาแพ (3.50) 

อําเภอควนกาหลง (3.03) ตามลําดับ ฆาตัวตายสําเร็จท้ังหมดเปนเพศชาย ศาสนาอิสลาม 3 ราย พุทธ         

1 ราย  สวนใหญอยูในชวงวัยทํางาน อายุนอยสุด 31 ป อายุมากสุด 57 ป สถานภาพคูมากท่ีสุด สวนใหญ

อาชีพทําสวน รับจางและไมไดทํางาน  มีโรคประจําตัว 1 ราย (โรคความดันและหลอดเลือดสมอง) อีก      

3 ราย ไมมีโรคประจําตัว ไมอยูในระบบการรักษา 1 รายเปนคนเรรอน มีปญหาเศรษฐกิจ มีภาระหนี้สิน          

3 ราย และปญหาครอบครัว นอยใจถูกดุดา  1 ราย วิธีการฆาตัวตาย สวนใหญใชวิธีการผูกคอ 3 ราย       

กินยากําจัดวัชพืช 1 ราย 

 

 

  (ITA) . 

 กลุมงานนิติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดมีการจัดประชุมชี้แจงและติดตามการ

ดําเนินงานสงเอกสารเชิงประจักษทุกไตรมาสกอนจะสงผลงาน เพ่ือใหหนวยงาน ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง                   

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค โดยหนวยบริการ รพท./รพช./สสจ./สสอ. ไดมีการ

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ITA ครบทุกแหง และหนวยบริการสงผลการดําเนินงานแลว 15 แหง แตผล

คะแนนการประเมินในไตรมาส 1 ยังไมแลวเสร็จ 
 

   การตรวจสอบภายใน  . 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดติดตามการใชจายเงินตามแผนเงินบํารุง ประจําป               

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

( โรงพยาบาลควนโดน )  ในป 2565 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลยังไมกําหนดแนวทาง กระบวนการ

ติดตามแผนและผลการใชจายเงินบํารุง มีการทบทวนปรับแผนเงินบํารุงใหสอดคลองกับสถานการณอยาง

นอย ปละ 1 ครั้ง. 

 

   การเงินการคลังสุขภาพ  . 

 สถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูล รอบ 2 เดือน (ตุลาคม-

พฤศจิกายน 2564) พบวา จังหวัดสตูลยังไมมีหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 

ระบบธรรมาภิบาล Good Governance 

ง 
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เนื่องจากเปนชวงตนปงบประมาณ และไดรับการจัดสรรเงินสําหรับบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/

จังหวัด และเงินคาบริการทางการแพทยลวงหนางบเหมาจายรายหัว (OP,PP) งวดท่ี 1 รอยละ 50            

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

29 ตุลาคม 2564) 

 จากผลการดําเนินงานการเงินการคลัง ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 พบวา จังหวัดสตูลมีหนวย

บริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ (7 Plus Efficiency Score) 

จํานวน 5 แหงและมีหนวยบริการ 2 แหง ไมผานเกณฑการประเมิน ซ่ึงเกณฑกําหนดไววา จะตองผาน

อยางนอย 5 ขอ จากท้ังหมด 7 ขอ (ระดับ B ข้ึนไป)  รอบครึ่งปแรก ปงบประมาณ 2565 พบวา 

โรงพยาบาลมีแผนทางการเงิน (PLANFIN) 2 แบบ คือ PLANFIN แบบท่ี 1 ไมตองปรับแผนทางการเงิน 

จํานวน 5 แหง คือ โรงพยาบาล   ควนโดน โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลทาแพ โรงพยาบาลละงู 

และโรงพยาบาลทุงหวา  PLANFIN แบบท่ี 2 ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง เนื่องจากมีความเสี่ยงดานเงินทุน

หมุนเวียน จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลมะนัง  

  องคกรแหงความสุข .  

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดวางเปาหมายเพ่ือใหการดําเนินภารกิจของหนวยงาน             

ในสังกัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอเนื่อง โดยไดมีการวิเคราะหตําแหนงวาง ตําแหนงวางทางการ

บริหาร และมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงทางการบริหาร 

โดยใชขอมูลจากฐานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข สป.กระทรวง

สาธารณสุข (HROPS) และไดดําเนินการขับเคลื่อนหนวยงานสูองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ โดยได

ดําเนินการใหมีการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และระบบสุขภาวะองคกร (Happy 

Public Organization : HPI) ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565  มีกลุมเปาหมาย   

ในการตอบแบบประเมินเปนบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือนําขอมูลจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห     

จัดทําแผนขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพตอไป 
 

Area based  (ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่)   
 

 

 จังหวัดสตูลบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใตกลไก         

ศูนยบริหารสถานการณโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล โดยการบูรณาการรวมกับคณะกรรมการ

โรคติดตอ โดยออกมาตรการตาง ๆ ผานประกาศและคําสั่งของจังหวัด โดยผานความเห็นชอบ                

ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดสตูล  เชน การปดสถานท่ีตางๆ ชั่วคราว การระงับ                      

การเดินทางเขาออกพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล มาตรการการสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา ตลอดจน              

การควบคุมการเขาออกท่ีดานผานแดนถาวร เปนตน ท้ังนี้ยังรวมถึงการวางแผนลวงหนาท้ังในระยะสั้นและ

ระยะยาว เพ่ือรับมือกับการเยียวยาและฟนฟูสภาพเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจจะเปนผลกระทบท่ีตามมา

หลังจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19  คลี่คลายลง  ในสวนของการติดตามประเมิน

มาตรการท่ีออกคําสั่งจะมีการติดตามโดยศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสตูล 

การบริหารสถานการณ กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จ 
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 จากการประเมินผลการดําเนินการตามมาตรการควบคุม และปองกันการแพรระบาด โรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบวา ทุกฝายมีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคเปนอยางดี สงผลให              

จังหวัดสตูล สามารถควบคุมไมใหเกิดการแพรระบาดในวงกวางได ประชาชนมีความเชื่อม่ันในการใชชีวิต      

วิถีใหม(New Normal) หรือดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภายใตมาตรการปองกันและควบคุมการแพร

ระบาดของโรค COVID-19 ตามหลักการแพทยและสาธารณสุข 

จังหวัดสตูลวางแผนการเปดดานชายแดนใหมีการใชเดินทางผานแดนตามปกติ ตอบรับนโยบาย           

ของรัฐบาล เพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดสตูล สรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับจังหวัด 

โดยมีการจัดทําแผนรองรับการเปดประเทศท่ีดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ดานพรมแดน           

วังประจัน และดานทาเรือตํามะลัง และเพ่ิมเติมบริเวณทาเรือเกาะหลีเปะ   โดยปรับมาตรการ               

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  มีการปองกันคนตางดาวลักลอบเขาประเทศ โดยการเพ่ิมความเขมขนในการ    

เฝาระวัง การลักลอบเขาเมืองท่ีผิดกฎหมาย โดยเฉพาะชองทางธรรมชาติ 

แผนการรับมือการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกมกราคม 2565  

(กรณี Omicron) 

 ดวย สถานการณการแพรระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย 

พบวา มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ิมมากข้ึนรวมท้ังพบการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ Omicron เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการดูแลผูติดเชื้อไวรัส         

โคโรนา 2019 (COVID-19) เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ มติท่ีประชุมคณะกรรมการ

โรคติดตอจังหวัดสตูล ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2565 ใหดําเนินการดังนี้ 

 1. มาตรการสาธารณสุข 

               1.1  เรงรัดการฉีดวัคซีนใหครอบคลุมกลุมประชากร โดยเฉพาะเข็มกระตุน (เข็มท่ี ๓)  ในกลุม  

ผูท่ีไดรับวัคซีนครบตามเกณฑ ๒ เข็ม       

               1.2  ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหมีประสิทธิภาพ              

เนนการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) แบบแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) โดยเฉพาะ

กลุมเสี่ยง กลุมเปราะบาง 

 

  1.3  ชะลอการระบาด 

   - เฝาระวังผูท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยงเขรับการกักกันโรคใน LQ               
   - ประชาสัมพันธใหประชาชนเนนสุขอนามัย 

2. มาตรการการแพทย 

               2.1 เ ต รี ย มคว าม พร อ ม  Home Isolation (HI) และCommunity Isolation (CI) โ ด ย           

บูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

  2.2  จัดใหมีเบอรโทรศัพทศูนยประสานงาน (Call Center) ใหประชาชนสามารถติดตอได             

อําเภอละ 1  เลขหมาย 

ฉ 
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  2.3   เตรียมความพรอมดานทรัพยากร เตียง และบุคลากรทางการแพทย รองรับผูปวย             

จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีอาการรุนแรง 

  2.4  จัดระบบสงตอผูปวยในกรณีจําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล (Admit)                 

ใหสะดวก ปลอดภัย 

  2.5  เฝาระวังปองกันไมใหมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19)      

ในโรงพยาบาล 

3. มาตรการสังคม 

  3.1  เขมงวดมาตรการ Covid Free Setting ตามสถานท่ีเสี่ ยง แหลงทองเ ท่ียว และ   

สถานการณการระบาดของโรค 

  3.2  จัดการสื่อสารใหประชาชนเขาใจในมาตรการปลอดภัยระดับบุคคล ตลอดจนมาตรการ    

ตางๆ ในการรับมือการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณี Omicron 
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ขอมูลท่ัวไป 

ประวัติจังหวัดสตูล    

 ประวัติความเปนมาของจังหวัดสตูลในสมัยกอนกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยา       

ไมปรากฏหลักฐานกลาวไว ณ ท่ีใด สันนิษฐานวาในสมัยนั้น ไมมีเมืองสตูล คงมีแตหมูบานเล็ก ๆ          กระจัด

กระจายอยูตามท่ีราบชายฝงทะเล  

 ในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร“สตูล”เปนเพียงตําบลหนึ่งอยูในเขตเมืองไทรบุรี ฉะนั้นประวัติ

ความเปนมาของจังหวัดสตูลจึงเก่ียวของกับเรื่องราวของเมืองไทรบุรีดังปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดาร

กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 2 วา "ตามเนื้อความท่ีปรากฏดังกลาวมาแลว ทําใหเห็นวาในเวลานั้นพวกเมืองไทร

เห็นจะแตกแยกกันเปนสองพวก คือ พวกเจาพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่งและพวกพระยาอภัยนุราชคงจะ    

นบนอมฝากตัวกับเมืองนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเม่ือพระยาอภัยนุราชไดมาเปนผูวาราชการเมืองสตูล      

ซ่ึงเขตแดนติดตอกับเมืองนครศรีธรรมราช พวกเมืองสตูลคงจะมาฟงบังคับบัญชาสนิทสนมขางเมือง

นครศรีธรรมราชมากกวาเมืองไทร แตพระยาอภัยนุราชวาราชการเมืองสตูลไดเพียง 2 ป ก็ถึงแกอนิจกรรม 

ผูใดจะไดวาราชการเมืองสตูล  ตอมาในชั้นนั้นหาพบจดหมายเหตุไมแตพิเคราะหความตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึน

ภายหลังเขาใจวาเชื้อพระวงศของ พระอภัยนุราช (ปศนู) คงจะไดวาราชการเมืองสตูลและฟงบังคับบัญชา 

สนิทสนมกับเมืองนครศรีธรรมราช  อยางครั้งพระยาอภัยนุราชหรือยิ่งกวานั้น "  

 เรื่องเก่ียวกับเมืองสตูลยังปรากฏในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลาแตขอความท่ีปรากฏ      

บางตอนเก่ียวกับชื่อผูวาราชการเมืองสตูลไมตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 3 ประวัติ

เก่ียวกับ   เมืองสตูลในการจัดรูปแบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลวา ในป พ.ศ. 2440  

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรักษาเมืองไทรบุรี เมืองปลิส และเมืองสตูลเปนมณฑลเทศาภิบาล เรียกวา 

"มณฑลไทรบุรี"    โปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาไทรบุรีรามภักดี เจาพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิต) เปนขาราชการ

เทศาภิบาลมณฑล  ไทรบุรีเมืองสตูลไดแยกจากเมืองไทรบุรีอยางเด็ดขาดตามหนังสือสัญญาไทยกับอังกฤษ 

เรื่องปกปนเขตแดนระหวางไทยกับสหพันธรัฐมาลายู ซ่ึงลงนามกันท่ีกรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม ร.ศ.127 

(พ.ศ. 2452) จากหนังสือสัญญานี้ยังผลใหไทรบุรีและปลิสตกเปนของอังกฤษสวนสตูลคงเปนของไทยสืบมา

จนถึงปจจุบัน    เม่ือปกปนเขตแดนเสร็จแลวไดมีพระราชโองการโปรดใหเมืองสตูลเปนเมืองจัตวารวมอยูใน

มณฑลภูเก็ต เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม ร.ศ.128 (พ.ศ. 2453) ใน ปพุทธศักราช 2475 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย เมืองสตูลก็มีฐานะยกเปนจังหวัดหนึ่งอยูในราชอาณาจักรไทยสืบตอมา

จนถึงกระท่ังทุกวันนี ้

 

 

 

 

 

 

1 



 

 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

หนาท่ี 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 คําวา "สตูล"  มาจากคําภาษามาลายูวา "สโตย" แปลวากระทอน อันเปนผลไมชนิดหนึ่งท่ี

ข้ึนอยู  ชุกชุมในทองท่ีเมืองนี้ซ่ึงตอมาไดรับการตั้งสมญานามเปนภาษามาลายูวา "นครสโตยมําบังสการา 

(Negeri Setoi Mumbang Segara) " หรือแปลเปนภาษาไทยวา สตูล เมืองแหงพระสมุทรเทวา  

คําขวัญจังหวัด          : “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”  

 

ตราประจําจังหวัด 

รูปพระสมุทรเทวาสถิตอยูบนแทนหินกลางทะเลเบื้องหลังมี

รัศมี พระอาทิตยอัสดง พระสมุทร   เทวา คือ เทวดาผูปกปอง

รักษามหาสมุทร  บัลลังคหิน คือ วิมานทองเทวดาพระอาทิตย

อัสดง คือ ฝงทะเลตะวันตก หรือมหาสมุทรอินเดีย 
 

 

 

 

ตนไมประจําจังหวัด 

 

หมากพลูตั๊กแตน 

 

 

 

 

 

ดอกไมประจําจังหวัด 
ดอกกาหลง 
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ที่ตั้งและอาณาเขต       
 

 

 จังหวัดสตูล เปนจังหวัดสุดเขตแดนใตของประเทศไทยทางชายฝงทะเลอันดามัน ซ่ึงเปน

ชายฝงทะเลทางดานตะวันตก อยูหางจากกรุงเทพมหานคร โดยเสนทางรถยนต 973 กิโลเมตร  มีเนื้อท่ี

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

มีชายฝงทะเลยาว 144.80 กิโลเมตร  
 

 ทิศเหนือ ติดอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  และ อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง และ 

  อําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

 ทิศใต ติดรัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย   

 ทิศตะวันออก ติดอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย   

 ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
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สภาพทางเศรษฐกิจ       
 

 รายไดประชากรโดยท่ัวไปของจังหวัดสตูล ข้ึนอยูกับผลผลิตทางการเกษตรและการคา 

อาชีพหลัก คือ การทําสวนยางพารา  ปาลมน้ํามัน การทํานา และการทําสวนผลไม ฯลฯ จากตัวเลข
ผลิตภัณฑมวลรวมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป 2561 
ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอคน/ป เทากับ 124,400 บาท เปนลําดับท่ี 47 ของกลุมจังหวัดฝงอันดามัน  
 

 โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ข้ึนอยูกับสาขาเกษตรกรรม  โดยมีสัดสวนรอยละ 26.5  

สาขาการผลิตท่ีมีความสําคัญรองลงมา ไดแก การประมง 16.0 % การขนสง 12.5 % การขายสง ขายปลีก 
11.5 %   และอ่ืน ๆ 33.5 %  ตามลําดับ 
  
 

สภาพการทองเที่ยว    
 

 จังหวัดสตูล มีลักษณะภูมิศาสตรเปนภูเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออก คอยลาดเอียง

ลงสูทะเลทางตะวันตกของจังหวัด เปนแหลงชุมชนโบราณ ปรากฏหลักฐานชัดเจนท้ังหลักฐาน            ดาน

โบราณคดี และหลักฐานท่ีแสดงถึงการสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมมาแตยุคกอน  การคนพบ

หลักฐานทางดานธรณีวิทยาในจังหวัดสตูล อาทิ เชน ชั้นหินในมหายุคพาลีโอโซอิก (Paieozoic Era) ท่ี   

ถือวาเกาแกท่ีสุดในประเทศไทยต้ังแตยุคแคมเบรียน (Cambrain Period) นั่นคือ “กลุมหินตะรุเตา          

( Tarutao Group)” เปนตนมา รวมถึงการคนพบซากดึกดาบรรพโบราณ (Fossil) ตางๆ อาทิ เชน        

ซากดึกดําบรรพของแมงดาทะเลโบราณ  (Trilobite) และหอยโบราณ  หินสาหรายทะเลสีแดง 

(Stromatolite) ซากปลาหมึกทะเลโบราณ  ซากแกรปโตไลต ซากเทนทาคิวไลต ซากไครนอยด หรือ

พลับพลึงทะเล และซากปะการังโบราณเหลานี้นับเปนหลักฐานทางธรณีวิทยา ท่ีสามารถบงชี้ไดวาจังหวัด

สตูลนี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแตอดีตหรือวา 500 ลานปกอน นอกจากนี้การคนพบซากดึกดําบรรพ ขากรรไกร

และแผนฟนกรามลางของชางโบราณสกุลสเตโกดอน แผนฟนกรามของชางโบราณเอลิฟาส กรามแรด

โบราณ เขากวาง บริเวณถํ้าเลสเตโกดอน (หรือถํ้าวังกลวย)   บงบอกอายุประมาณ 1.8 -0.01 ลานปกอน 

เปนตน การคนพบหลักฐานสําคัญเหลานี้ถือไดวาจังหวัดสตูลเปนพ้ืนท่ี   ท่ีมีความสําคัญและมีความโดด

เดนท้ังทางดานธรณีวิทยา ดานซากดึกดําบรรพ และดานแหลงเรียนรู และจังหวัดสตูลไดประกาศการจัดตั้ง

อุทยานธรณีระดับจังหวัดข้ึนเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ 2557 แลว ในชื่ออุทยานธรณีสตูล (Satun 

Geopark) ซ่ึงมีพ้ืนท่ีครอบคลุมท้ังหมด 4 อําเภอ ไดแก อําเภอทุงหวา อําเภอมะนัง อําเภอละงู อําเภอเมือง

(เฉพาะเขตอุทยานตะรุเตา) และมีแหลงท้ังหมด 72 แหลง ซ่ึงประกอบดวย แหลงธรณีซากดึกดําบรรพ 

แหลงธรรมชาติ แหลงโบราณคดี และวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน อาคารเกา ฯลฯ สามารถเปน

แหลงทองเท่ียว แหลงเรียนรู แหลงศึกษาวิจัย 
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สถานที่ทองเที่ยว 
 

 อําเภอเมือง   พิพิธภัณฑสถานแหงชาติคฤหาสนกูเด็น   อุทยานแหงชาติตะรุเตา 

  ถํ้าลอดปูยู สันหลังมังกรขาว  สันหลังมังกรแดง  เกาะกลาง  เกาะไข 
  เกาะหินงาม เกาะอาดัง-ราว ี เกาะหลีเปะ ซ่ึงมีปะการังใตทะเลท่ี 
  สวยงาม 

 อําเภอควนโดน   อุทยานแหงชาติทะเลบัน น้ําตกยาโรย น้ําตกโตนปลิว น้ําตกจิ้งหรีด  
  ถํ้าโตนดิน 
 อําเภอละงู      อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา น้ําตกวังสายทอง ถํ้าเจ็ดคด         

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

 ชวงท่ีเหมาะแกการเดินทางไปอุทยานแหงชาติตะรุเตา เดือน ธันวาคม-เมษายน จังหวัด
สตูลไดกอสรางถนนบนเกาะจากทาเรือตะโละวาวสูอาวพันเตมะละกา นักทองเท่ียวสามารถเดินทางมา

เกาะยังเสนทางใหมไดตลอดท้ังป โดยมาลงเรือท่ีทาเรือตํามะลัง  และทาเรือปากบารา   
 

การนับถือศาสนา    
 

  นับถือศาสนาพุทธ           รอยละ   23.02   

  นับถือศาสนาอิสลาม    รอยละ   76.77      

  นับถือศาสนาอ่ืน ๆ       รอยละ    0.21 

 

ศาสนสถาน  
 

 วัด      41 แหง 
 สํานักสงฆ         33 แหง 
       มัสยิด       238 แหง 

    โบสถคริสต        3 แหง 
    ศาลเจา 3 แหง 
 

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

  จังหวัดสตูลแบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ 36 ตําบล 280 หมูบาน 1 องคการ

บริหารสวนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง  6 เทศบาลตําบล  และ 34  องคการบริหารสวนตําบล 

ตารางท่ี 1    เขตการปกครอง จังหวัดสตูล ป  2565 

อําเภอ ตําบล หมูบาน 
อบต. 

เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล 
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

เมือง 12 72 9 1  1  3  (ต.เจะบิลัง,ต.ฉลุง,ต.คลองขุด) 

ควนโดน 4 31 4 - -      1  (ต.ควนโดน) 

ควนกาหลง 3 32 3 - -                    - 

ทาแพ 4 31 4 - -                    - 

ละงู 6 61 6 - -      1   (ต.กําแพง) 

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

มะนัง 2 19 2 - -            - 

รวม 36  280  33 1 1                  6 

ท่ีมา :   สํานักงานปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด  (ขอมูล ณ  พฤศจิกายน  2564 
 

 ในเขตเทศบาลเมือง  มีท้ังหมด 17 ชุมชน  คือ   ชุมชนหัวทาง  ชุมชนทุงเฉลิมสุขตะวันออก     

ชุมชนทุงเฉลิมสุขตะวันตก  ชุมชนวัดชนาธิปเฉลิม ชุมชนศาลากันตง ชุมชนคลองเส็นเต็น ชุมชนโคกพยอม       

ชุมชนทาไมไผ ชุมชนมาขาว ชุมชนซอยปลาเค็ม  ชุมชนหลังโรงพัก ชุมชนปานชูรําลึก ชุมชนสันตยาราม    

ชุมชนเทศบาล 4   ชุมชนสี่แยกคอกเปด   ชุมชนทานายเนาว    และชุมชนหลังหองสมุด 

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

  อําเภอ 
จากทะเบียนราษฎร 

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 

ทาแพ 14,730 14,915 29,645 8,793 

ละงู 36,541 37,105 73,646 23,931 

ทุงหวา 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 

ท่ีมา : สํานักงานบริหารการทะเบียนภาค 9 สาขา จ.สตลู      
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ตารางท่ี   3   จํานวนประชากร จําแนกตามกลุมอายุ   (ณ 30 มิ.ย.64)  

กลุมอายุ 

(ป) 

ชาย หญิง รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

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 

ท่ีมา :  สํานักงานบริหารการทะเบียนภาค 9 สาขา จ.สตลู     
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แผนภูมิท่ี  1   ปรามิดประชากร  จําแนกตามกลุมอายุและเพศ จังหวัดสตูล  (ณ 30 มิ.ย.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงสรางประชากรตามกลุมอายุและเพศ พบวา เพศชาย และเพศหญิง มีสัดสวนใกลเคียง

กัน โดยเพศชายนอยกวาเพศหญิงเล็กนอย โดยมีเพศชาย รอยละ 49.76 และ เพศหญิง รอยละ 50.24  

เม่ือเทียบโครงสรางประชากรวัยเด็ก อายุต่ํากวา 15 ป มีแนวโนมลดลง โดยในป 2563 มีประชากรวัยเด็ก 

รอยละ 23.07 ในขณะท่ีประชากรสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน โดยมีประชากรอายุมากกวา 60 ป รอยละ 

13.56  จากโครงสรางประชากรจังหวัดสตูล มีอัตราพ่ึงพิงรวม รอยละ 35.74 
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ทรัพยากรสาธารณสุข       
 

 จังหวัดสตูลมีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ  คือ โรงพยาบาลท่ัวไป  โรงพยาบาล
ชุมชน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  และศูนยสุขภาพชุมชน  จังหวัดสตูลไมมีโรงพยาบาลเอกชน แต
มีสถานบริการท่ีใหบริการในคลินิกเวชกรรม   ทันตกรรม  และรานขายยา 

ตารางท่ี 4     จํานวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จําแนกรายอําเภอ  ป 2564 

อําเภอ 
รพท./ 
เตียง 

รพช./ 
เตียง 

อัตราสวน รพ.สต. 
ศูนยสุขภาพชุมชน 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 

ทาแพ - 1/32 1 : 926 - 5 
1 

(ศสช.ตําบลทาแพ) 
- 

ละงู - 1/83 1 : 887 
1 

(รพ.สต.ปากน้ํา) 
9 

1 
(ศสช.ตําบลกําแพง) 

- 

ทุงหวา - 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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ที่ 12 

 รอบที่ 2  ปงบประมาณ
 พ

.ศ. 2565  

.                                                     




  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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หนาที่ 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพ
ที่ 12 

 รอบที่ 2  ปงบประมาณ
 พ

.ศ. 2565  

.                                                     




  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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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) 

เพ่ิมตามธรรมชาติ 

(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 13 

ftp://healthdata.moph.go.th/
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 การจัดทํารายงานการตายจําแนกตามสาเหตุตามบัญชีตารางพิเศษของ องคการอนามัยโลก ใน“บัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ ฉบับแกไข ครั้งท่ี 10 ”ประเทศไทย

ไดเปลี่ยนการใหรหัสสาเหตุการปวยและตายจากบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ ฉบับแกไข ครั้งท่ี 9 เปน บัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศฉบับแกไข ครั้งท่ี 10 ตั้งแตป พ.ศ. 

2537 สถิติสาเหตุการตาย วิเคราะหจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ของสํานักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย กองยุทธศาสตรและแผนงาน ทําการใหรหัสสาเหตุการ

ตายเปนรายบุคคลตามบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ ฉบับแกไข ครั้งท่ี 10 จากการวิเคราะหขอมูล พบวา สาเหตุการตายยังมีความไมครบถวนสมบูรณ สาเหตุการตายใน

กลุม“ไมทราบสาเหตุ” มีสัดสวนมากกวารอยละ 26.74 เม่ือเทียบกับการตายท้ังหมด ในการตายท่ีทราบสาเหตุก็ยังมีบางรายการไมชัดแจงและไมม่ันใจวาจะถูกตองท่ีกลาว

เชนนี้เพราะการใหสาเหตุการตายยังเปน Mode of Death ไมใช Cause of Death ความผิดพลาดและไมครบถวนของสาเหตุการตายจึงเกิดข้ึนจากการใหสาเหตุการตาย

ดังกลาวนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากผูใหสาเหตุการตายไมใชแพทย ก็จะทําใหสาเหตุการตายผิดพลาดไดมากยิ่งข้ึนสาเหตุการตาย จากขอมูลมรณบัตร 

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

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

ประชากร ,  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 จําแนกตามสาเหตุท่ีสําคัญ ตอประชากรแสนคน จ.สตูล เทียบป พ.ศ.2559 และ 2564 (ขอมูลถึง 30 พย.64) 
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  สาเหตุการเสียชีวิต จําแนกตามสาเหตุท่ีสําคัญ ป พ.ศ.2564 เทียบกับป พ.ศ.2559 พบวา โรคท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ 5 ปท่ีแลว ไดแก โรคมะเร็งทุก

ชนิด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปอดบวม วัณโรค และการมีเจตนาทํารายตนเอง (ฆาตัวตาย)  

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 มีอัตราตายสูงทุกป ป 2564 

พบวา มีอัตราตายเทากับ 9.56 ตอแสนประชากร รองลงมาเนื้องอกรายท่ีตับและทอน้ําดีในตับ มีอัตราตายเทากับ 8.02 ตอแสนประชากร สวนเนื้องอกรายเตานม มีอัตราตาย

เทากับ 6.47 ตอแสนประชากร และมีสถานการณแนวโนมเพ่ิมข้ึน  
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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. โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก  177,802 552.06 โรคระบบไหลเวียนเลือด  160,137 495.28 โรคระบบไหลเวียนเลือด  145,969 449.98 

2. โรคระบบไหลเวียนเลือด   159,828 496.26 โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก 152,230 470.82 โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก  125,130 385.74 

3. โรคระบบหายใจ  158,447 491.97 โรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนการ 

และเมตะบอลสิัม 

117,716 364.08 โรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนการ 

และเมตะบอลสิัม  

101,455 312.76 

4. โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครง

ราง และเนื้อยึดเสริม 

123,850 384.55 โรคระบบหายใจ  114,048 352.73 โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง 

และเนื้อยึดเสริม  

95,964 295.83 

5. โรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนการ 

และเมตะบอลสิัม 

111,134 345.06 โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง 

และเนื้อยึดเสริม  

112,244 347.15 โรคระบบหายใจ  94,345 290.84 

6. อาการ, อาการแสดงและสิ่ง

ผิดปกติที่พบไดจากการตรวจ

ทางคลนิิกและทาง

หองปฏิบัติการ   

108,014 335.38 อาการ, อาการแสดงและสิ่ง

ผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทาง

คลินิกและทางหองปฏิบตัิการ  

89,790 277.70 อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติ

ที่พบไดจากการตรวจทางคลนิิก

และทางหองปฏิบัติการ  

77,324 238.37 

7. โรคติดเชื้อและปรสิต 48,311 150.00 โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใตผิวหนัง  34,382 106.34 โรคระบบสบืพนัธุรวมปสสาวะ  42,451 130.86 

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

9. โรคผวิหนงัและเนื้อเยือ้ใตผวิหนงั  38,239 118.73 โรคระบบสบืพนัธุรวมปสสาวะ  29,000 89.69 โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใตผิวหนัง  30,378 93.65 

10. โรคตารวมสวนประกอบของตา  29,383 91.23 สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ที่ทําให

ปวยหรือตาย  

26,177 80.96 ภาวะแปรปรวนทางจิตและ

พฤติกรรม  

28,969 89.30 

   ที่มา : จาก 43 แฟม (บัญชีจําแนกโรค 21 กลุมโรค รง.504)   17 
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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)  
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 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 
  

 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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  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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ตารางท่ี  13    โรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 ลําดับแรก จังหวัดสตูล ป 2565 

ลําดับ  
จํานวนปวย

(ราย) 

อัตราปวย 

(ตอแสน ปชก.) 

จํานวนตาย 

(ราย) 

อัตราตาย 

(ตอแสน ปชก.) 

1 อุจจาระรวงเฉียบพลัน 1228 378.89 0 0.00 

2 ปอดอักเสบ 177 54.61 0 0.00 

3 ตาแดง     92 28.36 0 0.00 

4 อาหารเปนพิษ 37 11.41 0 0.00 

5 ไขสุกใส 32 9.87 0 0.00 

6 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 22 6.78 0 0.00 

7 ไขเลือดออก     21 6.47 0 0.00 

8 ไขหวัดใหญ  14  4.31 0 0.00 

9 ไขฉ่ีหนู 10 3.08 0 0.00 

10 ไวรัสอักเสบบี 7 2.15 0 0.00 

 แหลงขอมูล :  506 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 (ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ) 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 ลําดับแรก จังหวัดสตูล ป 2565 
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  สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) .  
 การระบาดระลอกแรก มีรายงานผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ี

จังหวัดสตูล จํานวน 18 ราย ไมมีผูเสียชีวิต ผูปวยรักษาหาย จํานวน 18 ราย เพศชาย จําแนกตามกลุมอายุ 

พบอายุ ต่ําสุด 19 ป อายุสูงสุด 74 ป อายุเฉลี่ย 44 ป ผูปวยท้ัง 18 ราย เปนผูปวยในระบบกักกัน State 

Quarantine จังหวัดสตูล ซ่ึงเปนผูเดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย (กลุมดะวะห)  

สถานการณระลอกใหม ชวงระหวางวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 มีรายงานผูปวย โรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล จํานวน 4 ราย เปนผูปวยในระบบกักกัน State 

Quarantine จังหวัดสตูล ซ่ึงเปนผู เดินทางกลับจาก ประเทศมาเลเซีย และกลับมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง 

(สมุทรสาคร) จํานวน 2 ราย ในพ้ืนท่ีอําเภอทุงหวา ไมมีผูปวยเสียชีวิต 

สถานการณระลอก เมษายน 2564  ( ขอมูล ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน – 31 มกราคม 2564)    รายงานผูปวย

สะสมท้ังหมด จํานวน  8,956  ราย  เสยีชีวิต  118  ราย 

           สถานการณระลอก มกราคม 2565  ( ขอมูล ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 18 มกราคม 2565)             

รายงานผูปวย จํานวน 307   ราย  เสียชีวิต 12 ราย 

           สถานการณผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล ระลอกมกราคม 2565 (ณ วันท่ี 20 

พฤษภาคม 2565) 

      -  ผูปวยยืนยันสะสม 10,422 ราย   

      -  ผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัด 10,397 ราย 

      -  ผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ (SQ) + ตางจังหวัด 34 ราย 

      -  ผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจํา 11 ราย 

      -  รักษาหาย 10,186 ราย 

     -  เสียชีวิต 73 ราย  

      -  กําลังรักษา 163 ราย 

ตารางท่ี  14    แสดงสถานการณผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกมกราคม 2565  

อําเภอ ผูปวย (ราย) ตาย (ราย) อัตราปวยตายรอยละ 

เมืองสตูล 3897 27 0.69 

ควนโดน 1.33 11 0.52 

ควนกาหลง 837 6 0.69 

ทาแพ 0.73 7 0.84 

ละงู 2600 12 0.46 

ทุงหวา 0.94 2 0.38 

มะนัง 594 3 0.51 

รวม  10,397 73 0.70 

(ขอมูล 1 ตุลาคม ถึง 20 พฤษภาคม) 
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  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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 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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.                                                     




  สํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล  





                                                                          . 

 แผนภูมิท่ี  5     แสดงแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพจังหวัดสตูล ป 2565 
 

แสดงแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพจังหวัดสตูล ป 2565 
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                                                                          . 

 แผนภูมิท่ี   6    แสดงกรอบการขับเคลื่อนยุทธแผนยุทธศาสตรจังหวัดสตูล ป 2565 
กรอบการขับเคล่ือนยุทธแผนยุทธศาสตรจังหวัดสตูล ป 2565 

ธศาสตรจังหวัดสต 
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           แผนภูมิที่ 7 การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏบัิติ ป 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ป 2565  

แผนยุทธศาสตรดานสุขภาพจังหวัดสตูล 

แผนปฏิบัติราชการประจําป 2565 

(แผนงาน  /โครงการ ระดับจังหวัด(  

 

 ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรฯ 
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 
1 งบดําเนินงาน          28,528,310.00  
2 งบลงทุน 79,379,800.00 
3 งบลงทุน(งบเงินกู) 22,656,000.00 
4 งบอุดหนุน 580,000.00 
5 งบลงทุน(เงินกันป 2564) 15,949,827.26 
6 งบลงทุน(งบเงินกูป 2564) 220,800.00 
7งบกลางCOVID(เงินกันป2564) 31,564,366.00 
8 งบกลาง พนักงานราชการ    942,563.25   
   เฉพาะกิจ(เงินกันป 2564) 
9งบกลาง คาตอบแทนฉดีวัคซีน 4,277,258.35 
10งบกลาง คาตอบแทนเสีย่งภัย 14,659,075.00 
11งบกลางพนักงานราชการเฉพาะกิจ 1,179,165.00 
                              รวมทั้งสิ้น 199,937,164.86 

             

              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 

31 
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หนาที่ 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพ
ที่ 12 
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 พ

.ศ. 2565  

.                                                     




  สํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล  





                                                                          . 

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 การประเมินผลการดําเนินงานรายไตรมาสท่ี 2 รอบ 6 เดือน พบวามีตัวชี้วัดท่ีผานเกณฑท้ังหมด 12 

ตัวชี้วัด และไมผานการประเมินจํานวน 6 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดของผูบริหารท่ียังไมผานเกณฑ จํานวน 1 ตัว คือ ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดี สมสวน  

ตารางท่ี   16   เกณฑการประเมินตัวชี้วัดระดับ คปสอ. จังหวัดสตูลป 2565 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

ตัวช้ีวัด 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลงาน ระดับ ถวง นน. ผาน ไมผาน 

1 รอยละของนักเรียนอายุ 6 - 12 ป ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 1 30 35 40 45 50 22.53 1 0.083 - √ 

2 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงานวิจัย (R2R) 0.5 1 2 3 4 5 3.285 3.285 0.136 √ - 

3 รอยละเด็กอายุ 0 - 5 ป มีภาวะผอมลดลง 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0.37 1 0.041 - √ 

4 รอยละเด็กอายุ 0 - 5 ป สงูดี สมสวน 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0 1 0.041 - √ 

5 รอยละของหญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 คร้ัง ตามเกณฑ 1 75 80 85 90 95 78.41 1.682 0.140 - √ 

6 รอยละของประชากรสงูอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค  0.5 30 35 40 45 50 75.775 4.714 0.196 √ - 

7 อัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัด

ความดันโลหิตที่บาน 

0.5 ≥5 ≥10 ≥20 ≥30 ≥40 96.23 5 0.208 √ 
- 

8 รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยเบาหวาน  0.5 ≥5 ≥10 ≥20 ≥30 ≥40 96.23 5.00 0.208 √ - 

9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการสงเสริมผลิตภัณฑ

สุขภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากในภาวะวิกฤตโควิด-19 

0.5 1 2 3 4 5 5 5.00 0.208 
√ - 

ตัวช้ีวัดระดับ คปสอ.(MOU 
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ตารางท่ี  16    (ตอ) เกณฑการประเมินตัวชี้วัดระดับ คปสอ. จังหวัดสตูลป 2565 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

ตัวช้ีวัด 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลงาน ระดับ ถวง นน. ผาน ไมผาน 

  10 ระดับความสําเร็จของ คปสอ. ที่สามารถพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมได

ตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital 

0.5 1 2 3 4 5 3.571 3.571 0.148 
√ - 

11 รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดทีไ่ดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค

และฟนฟสูภาพ ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

0.5 16.5  17.5  18.5  19.5  20.5 18.874 3.374 0.140 
√ - 

12 -รอยละความครอบคลุมของหนวยงานที่สงรายงานผูปวยโรคติดตอที่

ตองเฝาระวังทางระบาดวทิยา 

0.5 40 50 60 70 80 
72.58 4.258 0.177 √ - 

13 Treatment coverage  อัตราความครอบคลุมของการข้ึนทะเบียน

รักษาผูปวยวณัโรครายใหมและกลับเปนซ้าํ(ทุกชนิด : All Form) ในป 

2565 

0.5 20 25 30 35 40 20.437 1.088 0.045 

 - √ 

14 -รอยละของสถานบริการที่มีการผลิตสื่อและเผยแพรประชาสัมพันธงาน

ดานสาธารณสุข อยางนอย 12 คร้ังตอป 

0.5 60 65 70 75 80 67.272 2.454 0.102 
 - √ 

15 -ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบงานขอมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 1 2 3 4 5 4.285 4.28571 0.357 
√ - 

16 -ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงาน คปสอ. 1 1 2 3 4 5 3 3 0.250 √ - 

17 รอยละการเบิกจายเงินงบประมาณ 1 96 97 98 99 100 100 5 0.416 √ - 

18 รอยละของ (รพ.สต.) รพช. และ  สสอ.  ที ่คกก.ตรวจสอบภายในระดับ

อําเภอและ คกก.ภาคีเครือขายระดับจงัหวัดไดทําการตรวจสอบภายใน 

1 60 70 80 90 100 75.36 2.536 0.211 
√  - 

  12             61.917 3.531 12 6 
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  ฟนผุ  .  
 

ตัวช้ีวัด : กลุมอายุ 3 ปมีฟนผุในฟนน้ํานมไมเกินรอยละ 50 

สถานการณสภาวะชองปาก 

 จากสถานการณการระบาดของ COVID-19 ในชวงท่ีผานมา ทําใหมีผลกระทบตอการ 

ใหบริการสุขภาพชองปากเปนอยางมาก เนื่องดวยการใหบริการทางทันตกรรมนั้นถือเปนงานท่ีมีความเสี่ยง

สูงในการไดรับเชื้อ สวนใหญจะเปนงานประเภทท่ีมีการฟุงกระจาย มีการสัมผัสหรือใกลชิดกับผูปวย

โดยตรง ทําใหตองมีมาตรการในการปองกันในการรักษาท่ีเขมงวดและในการรับบริการแตละครั้งผูเขารับ

บริการจะตองตรวจ ATK กอนเขารับบริการการรักษาท่ีมีการฟุงกระจายจึงทําใหผูปวยมีความตื่นตระหนก

เก่ียวกับ COVID-19 จึงไมกลาเขามารับบริการทันตกรรม และในขณะเดียวกันรพ.สงเสริมสุขภาพตําบล/

ศสม.ท่ีจัดบริการสุขภาพชองปากไมไดมีการจัดการท่ีเหมาะสมสําหรับการใหบริการ เชน การมีอุปกรณ

ปองกันการติดเชื้ออยางพอเพียงและเหมาะสมตามมาตรฐานทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน ระบบการระบายอากาศ 

การทําความสะอาดฆาเชื้ออยางเหมาะสม ทําใหการใหบริการสุขภาพชองปากมีความเสี่ยงท่ีมากข้ึนท้ังตอ

ผูปวยและบุคลากรผูใหบริการ  
 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห   

ตารางท่ี 17 แสดงจํานวนรอยละกลุมเด็กอายุ 18 เดือนมีฟนผุในฟนน้ํานม 

ขอมูลยอนหลัง 18 เดือน เกณฑ 

ปงบฯ 65 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 65(ขอมูล   ณ วันท่ี 20 พ.ค.65 ) 

2562 2563 2564 อําเภอ ท้ังหมด ไดรับการตรวจ มีฟนน้ํานมผุ รอยละ 

ระดบัประเทศ ไมเกิน 

รอยละ 50 

เมือง 1,132 54 0 0.00 

4.58 4.09 3.86 ควนโดน 304 7 1 14.29 

เขตสุขภาพท่ี12 ควนกาหลง 345 63 3 4.76 

6.09 5.64 5.88 ทาแพ 325 57 6 10.53 

จังหวัดสตูล ละงู 759 81 14 17.28 

7.65 8.47 8.45 ทุงหวา 258 14 1 7.14 

 มะนัง 208 10 0 0.00 

รวม 3,331 286 25 8.74 
 

 

 

 

 

 

 

แผนการแกปญหาสาธารณสุข 
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ตารางท่ี 18 แสดงจํานวนรอยละกลุมเด็กอายุ 3 ป มีฟนผุในฟนน้ํานม 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ 

ปงบฯ 65 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 65(ขอมูล   ณ วันท่ี 20 พ.ค.65 ) 

2562 2563 2564 อําเภอ ท้ังหมด ไดรับการตรวจ มีฟนน้ํานมผุ รอยละ 

ระดบัประเทศ  เมือง 1,209 184 15.22 34 

30.21 27.79 26.26 ละงู 358 9 2.51 3 

เขตสุขภาพท่ี12 ควนกาหลง 321 133 41.43 48 

44.56 40.76 39.70 ควนโดน 347 180 51.87 45 

จังหวัดสตูล ละงู 765 43 5.62 19 

56.90 39.71 52.97 ทุงหวา 283 2 0.71 1 

 มะนัง 223 32 14.35 6 

 รวม 3,506 583 16.63  156 
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การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนนิงานตามมาตรการสําคัญ 

Small Success  รอบ 6 เดือน 
กิจกรรม/มาตรการ/เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

-ประสานความรวมมือและ คืนขอมูล

สุ ขภ าพช อ งปากนั ก เ รี ยน ให กั บ ,ครู  

ผูบริหารและ ผูปกครองเพ่ือรวมกัน แกไข

ปญหาเด็กฟนผุ 

 - ประชุมCUPเพ่ือจัดทํา แผนแกปญหา

เด็กฟนผุ - พัฒนาศักยภาพทันต บุคลากร

,บุคลากร สาธารณสุขและครูพ่ีเลี้ยง ให

สามารถดูแลสุขภาพ ชองปากเด็กปฐมวัย  

- จัดระบบบริการสุขภาพ ชองปากแกเด็ก 

ใน WCC, 

- นิเทศ ติดตาม 

สนับสนุนการ 

ดําเนินงานทันต 

สาธารณสุขใน 

ศพด/รพ.สต.  

- ประเมินผลงาน

รอบ  6 เดือนและ   

ปรับปรุงการ

ทํางาน 

- สํารวจสุขภาพ

ชองปาก   ระดับ

จังหวัด 

- รายงานผานระบบ 

รายงาน/การนิเทศ 

- รายงานผาน

ระบบ 

 รายงาน/การ

นิเทศ 

 -  ประเ มินผล

การ  

  ดําเนินงานป

2564 

-เด็ก 0 - 3ป ไดรับการทาฟลูออไรดวานิชป 2564  

รอยละ 45.32  

-ผูปกครองเด็ก 0 - 3 ปไดรับการฝกแปรงฟนแบบลงมือ

ปฏิบัติ รอยละ 50.07 

ผลการดําเนินการป 2565                        

)ขอมูล HDC  วันท่ี 23 พ.ค.65)   

-เด็ก 0 - 3ป ไดรับการทาฟลูออไรดวานิช รอยละ 11.93 

-ผูปกครองเด็ก 0 - 3 ปไดรับการฝกแปรงฟนแบบลงมือ

ปฏิบัติ รอยละ 25.59 
 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานท่ีไมประสบความสําเร็จ 

 อาจจะเกิดปญหาหรืออุปสรรคมากจากการลงขอมูล รวมกับการท่ีเริ่มลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานลาชา ขาดความตอเนื่องและการเขาถึงการใหบริการสุขภาพชองปาก

ยากข้ึนกวาปกติ เนื่องจากผลกระทบของการระบาด COVID-19 
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ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 1. ยังไมสามารถใหบริการในสพดได.เพราะยังไมเปดการเรียนการสอนเนื่องจากโรคระบาด 

COVID-19 มีผลตอการชะลอการจัดบริการ 
 

ขอเสนอแนะ / กระบวนการแกปญหา 

 1. การจัดบริการสุขภาพชองปากเชิงรุกสูหนวยบริการปฐมภูมิ 

 2. การพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพชองปากในวิถีใหม new normal 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย 

       - ไมมี 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง 

 อาจจะเกิดปญหาหรืออุปสรรคมาจากการลงขอมูล รวมกับการท่ีเริ่มลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานลาชา       

ขาดความตอเนื่องและการเขาถึงการใหบริการสุขภาพชองปากยากข้ึนกวาปกติ เนื่องจากผลกระทบ               

ของการระบาด COVID-19 
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  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 19 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        มี

อัตรา 16.11 15.92,14.98,9.05 และ 6.16 ตอแสนประชากรตามลําดับ ปจจัยสวนใหญพบวากลุมผูปวย

สวนใหญเปนผูสูงอายุท่ีมีโรคประจําตัวคือ เบาหวานและความดันโลหิตสูง  การสูบบุหรี่  หรือมีรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตของคนในจังหวัดท่ีติดทะเล อาหารอุดมสมบูรณ ประกอบกับวิถีชีวิตของประชาชนสวนใหญท่ี

เปนมุสลิมมีวัฒนธรรมการกินอาหารหวาน อาหารมัน และขาดการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม     
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ตารางท่ี 20 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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ตารางท่ี 21 แสดงรอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด(รอยละ 50)  

อําเภอ 
 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

รอยละ รอยละ รอยละ A B รอยละ 

เมืองสตูล 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 22 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 
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 A  :  จํานวนผูปวย STEMI ท่ีไดรับการทํา Primary PCI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด 

 B  :  จํานวนผูปวย STEMI ท่ีไดรับการทํา Primary PCI  

 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      รอย

ละ 96.77ในป 2565 ยังไมมีเคสสงทํา Primary PCI เนื่องจากขอจํากัดของการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทํา

ใหตองรอ RT-PCR กอนสงทํา PCI กอนทุกเคส  

ตารางท่ี 23 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 
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 3. ผูปวยยังขาดความรูเก่ียวกับโรคหัวใจ ลาชาในการมารพ. ทําใหอาการรุนแรง และมีปจจัยท่ี

สําคัญของการสูบบุหรี่ท่ียังมีมาก ตองเนนการคัดกรองกลุมเสี่ยง และเนนใหความรู เสริมสราง Health 

literacy  พรอมเนนการประชาสัมพันธผานทางsocial media เชน Facebook LINE 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

 1. สนับสนนุ/จัดสรรทุนอายุรแพทยโรคหัวใจ 

 2. คัดกรองกลุมเสี่ยงในชุมชน  เนนการใหความรูอยางจริงจัง   

 3. เสริมสรางHealth literacy โดยการประชาสัมพันธผาน social media 
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   การบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565   .  
 

สถานการณ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565   

มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 24 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 25 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 

40 



 

 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

หนาท่ี 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 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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ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล ผูบริหารระดับสูง 

Agenda  based                  . 



 

Agenda  base 
 
 
 

  โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย .  
 

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

 2. การพัฒนาศักยภาพพยาบาลประจําสถานพยาบาลในเรือนจําหรือพยาบาลจาก 

  โรงพยาบาลแมขาย 

 3. การใหบริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ (แพทย) ตามเกณฑในคูมือ 

สถานการณ 

 จากผลการดําเนินงานโครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย ตั้งแตป 

2562 จนถึงปจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลแมขายในพ้ืนท่ีเขารวมดําเนินการพัฒนาระบบ

สุขภาพของผูตองขังในเรือนจําอยางตอเนื่อง เพ่ือมุงเนนใหประชาชนทุกหมูเหลามีสุขภาวะทางดานสุขภาพ

ท่ีเหมาะสมและการรับบริการท่ีเทาเทียมกัน เชน การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล 

และการฟนฟูสภาพของรางกาย รวมถึงการติดตามสงตอผูปวยเรื้อรังกลับสูครัวเรือนไดรับการบําบัดรักษา

อยางตอเนื่อง และการสงตอผูตองขังท่ีมีคุณภาพท้ังกายใจคืนสูสังคมเปนผูรวมพัฒนาชาติไทย ในสวนของ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และโรงพยาบาลสตูลนอกจากการใหการบริการแกผูตองขังในเรือนจํา

แลว หนวยบริการจากโรงพยาบาลแมขายและเรือนพยาบาลในเรือนจําตองมีการพัฒนาศักยภาพทักษะ

ความรู และการอบรมเครือขายสุขภาพ อสรจ. อยางตอเนื่องและเพียงพอกับจํานวนผูตองขัง 
 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห  

 เรือนจําจังหวัดสตูลมีผูตองขังจํานวนท้ังหมด 948 คน  เพศชาย 873 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

กลุมภารกิจปฐมภูมิ การดําเนินงานบริการสาธารณสุขในเรือนจํามีผูปวยดวยโรคท่ีสําคัญ 5 อันดับแรก 

ไดแก ผื่นแพ/ผื่นคัน, โรคเหงือกและฟน, หวัด, ปวดเม่ือยกลามเนื้อหลัง/คอ/ไหล และกลากเกลื้อน และมี

การบันทึกขอมูลบริการในโปรแกรม Hos-xp PCU 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ 
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ตารางท่ี 26  แผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการงานบริการสาธารณสุขสําหรับผูตองขังเรือนจํา 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ข้ึนทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิสถานพยาบาลเรือนจาํ ทุกป  ก.ค. 65 

2 ทีมสหวิชาชีพออกสนับสนุนบริการ  

    - เภสัชกร  

ทุกเดือน  

     - IC ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

     - กายภาพบําบัด เม่ือมี case 

3 ใหบริการตรวจรักษาโรคท่ัวไป/โรคเรือ้รัง โดยแพทย สัปดาหละ 1 ครั้ง  

4 ใหบริการตรวจรักษาโดยพยาบาลเรือนจํา ทุกวัน 

5 ใหบริการใหคําปรึกษา/รักษาและจิตบําบัด เดือนละ2 ครั้ง/หรือกรณี

ผูปวยมีอาการ 

6 บริการฝากครรภ 5 ครั้งตามเกณฑ / บริการดูแลตรวจหลังคลอด / 

บริการวัคซีนแกเด็กตามโปรแกรมสรางเสริมภูมิคุมกันโรครวมท้ัง

ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก 

เม่ือมี case (รพ.สตูล) 

7 บริการคัดกรอง โรคเอดส ทุกเดือน (ผตข.แรกรับ) 

8 บริการคัดกรองวัณโรค  ทุกเดือน (ผตข.แรกรับ) 

9 คัดกรองวัณโรคโดยรถ x-ray เคลื่อนท่ี ทุกเดือน  

10 บริการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน  มี.ค. 64  

11 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ก.ค. 65 

12 บริการทันตกรรม  ทุกวันศุกรท่ี 4 ของเดือน  

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

14 บริการวัคซีนหัดผูตองขังในเรือนจํา  30 ธ.ค. 64  

15 ตรวจคัดกรองประเมินภาวะสุขภาพจิต  (รายเกา ปละ 2 ครั้ง ) ใชระบบ Telepsychiatry 

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 ระบบการลงทะเบียนผูมีสิทธิ เม่ือมีผูตองขังใหม 

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

 ดานการใหบริการตรวจรักษาโรคท่ัวไป/โรคเรื้อรัง  แพทย FM และพยาบาลวิชาชีพ รพ.สตูล 

หมุนเวียนทุกสัปดาหๆ ละ 3 ชม. (สัปดาหท่ี 1, 3 เปนคลินิกโรคเรื้อรัง)   

 ดานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแมขายมีการใหบริการดานการรักษาพยาบาลแกผูตองขังซ่ึง

แบงเปนผูปวยนอกในป 2562-2565 จํานวน (คน/ครั้ง) 379/1,111 , 593/1,786 , 1,355/2,002 และ 

1,821/2,558ตามลําดับ และมีการใหบริการเปนผูปวยในป 2562-2565 จํานวน (คน/ครั้ง)  38/49, 

33/40, 200/207 และ 47/47 ตามลําดับ  
 

ตารางท่ี 27 แสดงผูตองขังในเรือนจําเขารับบริการท่ีโรงพยาบาลแมขาย (รพ.สตูล) ป 2562 - 2565 

ขอมูลผูปวย ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ผูปวยนอก (คน/ครั้ง) 379 / 1,111 593 / 1,786 1,355/2,002 1,821/2,558 

ผูปวยใน (คน/ครัง้) 38 / 49 33 / 40 200/207 47/47 
ที่มา : กลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย โรงพยาบาลสตูล ณ พฤษภาคม 2565 
 

ตารางท่ี 28 แสดงจํานวนผูตองขังเขารับบริการสถานพยาบาลในเรือนจํา ป 2561 - 2565 

ขอมูลผูปวย ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

โรคท่ัวไป (ครัง้) 284 273 396 119 6 

โรคเรื้อรัง (ครั้ง) 214 240 216 173 99 
ที่มา : กลุมงานการพยาบาลชุมชน ณ พฤษภาคม 2565 

ตารางท่ี 29 แสดงจํานวนผูตองขังในเรือนจําเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังท่ีสําคัญป 2565 

ลําดับท่ี ช่ือโรค จํานวน(คน) 

1 ความดันโลหิตสูง 23 

2 เบาหวาน   4 

3 หอบหืด 11 

4 หัวใจ 4 

รวม  42 
ที่มา : เรอืนจําจังหวัดสตูล ณ มีนาคม 2565 

 

ตารางท่ี 30 ผูตองขังในเรือนจําเจ็บปวยดวยโรคท่ีสําคัญ 5 อันดับแรก ป 2561 – 2565 

อันดับท่ี ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1 ไขหวัดใหญ หัด โรคเหงือกและฟน โควิด-19 ผื่นแพ/ผื่นคัน 

2 ไขหวัด ไขหวัด ผื่นคัน ปวดฟน โรคเหงือกและฟน 

3 โรคเหงือกและฟน อีสุกอีใส ไขหวัด ปวดเมื่อย ไขหวัด 

4 
ผื่นคัน ปวดฟน ปวดเมื่อย

กลามเน้ือ  

ผื่นคัน ปวดเมื่อยกลามเนื้อ

หลัง/คอ/ไหล 

5 ปวดเม่ือย ปวดเม่ือย กลากเกลื้อน ไขหวัด กลากเกลื้อน 

ที่มา : เรอืนจําจังหวัดสตูล ณ มีนาคม 2565 
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 ดานบริการฉุกเฉิน/การสงตอและปรึกษา case มีระบบใหคําปรึกษา และ ระบบสงตอท่ีชัดเจน  

พยาบาลเวชปฏิบัติของโรงพยาบาลสตูล รับประสานงานและรายงานแพทยเวชศาสตรครอบครัว เพ่ือเขา

ไปประเมินและตรวจรักษาในเรือนจําหรือสั่งการรักษาในเวลาราชการ  หากเกินศักยภาพ จะสงตอโดย

รถยนตของเรือนจํามาท่ีแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลสตูล ถาอุบัติเหตุฉุกเฉินเรงดวน โดยมีการโทร

ประสานเรียก 1669  

  

งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค  

 การใหบริการทางอนามัยแมและเด็ก จํานวนหญิงตั้งครรภ ป 2563 จํานวน 4 ราย ป 2564 

จํานวน 2 ราย และป 2565 จํานวน 4 ราย (ณ เมษายน 2565) มีมุมสงเสริมนมแม และมีผูบริจาคเครื่อง

ปมน้ํานมไวใชในเรือนจํา    

 มะเร็งปากมดลูก  ป 2563 คัดกรองจํานวน 50 ราย ไมพบผลผิดปกติ ในสวนของป 2564 ไมได

ดําเนินการ เนื่องจากสถานการณ Covid-19 และป 2565 มีแผนดําเนินการในเดือนกรกฎาคม  
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  การดําเนนิงานปองกันควบคุมวัณโรค   

ตารางท่ี 31   รายงานผลการดําเนินงานปองกัน ควบคุมวัณโรคในเรือนจําจังหวัดสตูล ภายใตโครงการ ราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย ป 2565 

วันที่ดําเนินการ 

ผูตองขัง การคัดกรอง AFB Molecular test 

ประเภท 
จํานวน  

(คน) 

ใชแบบคัดกรอง 

(ราย) 

ผิดปกต ิ

เขาได TB 

(ราย) 

จํานวน 

ที่สง AFB 

(ราย) 

AFB post 

สงตรวจ  

X-pert 

ทั้งหมด 

MTB detected 
MTB Not 

Detected 
Invalid Total  MTB 

detected 

RIF 

Resistant 

RIF not 

resistant 

ตค.64 
ใหม 83 83   0  - - - - - - - - 

เกา 949 0 0 - - - - - - - - 

พย.64 
ใหม 116 116  0 - - - - - - - - 

เกา 988 0 0 - - - - - - - - 

ธค.64 
ใหม 56 56  0 - - - - - - - - 

เกา 1,016 0 0 - - - - - - - - 

18-19 มค.65 
ใหม 157 166 16 - - 15 1 - - 14 - 

เกา 871 381 0 - - - - - - - - 

14-15 กพ.65 
ใหม 92 126  2 - - 2 0 - - 2 - 

เกา 786 213  33 - - 24 4 - - 20 - 

มีค.65 
ใหม 97 97  0 - - - - - - - - 

เกา 817 0 0 - - - - - - - - 

เมย.65 
ใหม 175 175  0 - - - - - - - - 

เกา 749 0 0 - - - - - - - - 
ที่มา  :งานระบาดและควบคุมโรค สสจ.สตลู ณ เมษายน 2565  
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ตารางท่ี 32    แผนการดําเนินงาน การปองกันควบคุมวัณโรค ภายใตโครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย เรือนจําจังหวัดสตูล ปงบประมาณ 2565 

กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ประชุม/ชี้แจง/ประสานงานรวม สสจ.สตูล

, รพ.สตูล,เรือนจําสตูล เพ่ือกําหนดแนวทาง

คัดกรองวัณโรคในเรือนจํา 

- เพ่ือกําหนดแนวทางการคัดกรองและดูแล

ผูปวยวัณโรคในเรือนจํา 

- 

   ต.ค. – ธ.ค. 64 
สสจ.สตูล,รพ.สตูล, 

เรือนจําสตูล 

2. ใหความรู,รณรงคเรื่องวัณโรค - เพ่ือใหผูตองขังมีความรูความขาใจเก่ียวกับ

โรควัณโรค 

- ผูตองขังมีรูความใจ เก่ียวกับ

วัณโรค 
ม.ค. – ก.พ. 65 

สสจ.สตูล, รพ.สตูล, 

เรือนจําสตูล 

3. คัดกรองอาการเขาขายวัณโรคดวยแบบคัด

กรองในผูตองขังแรกรับ 

-เพ่ือคัดกรองผูตองขังท่ีเขาขายสงสัยวัณโรค

ปอด 

- ผูตองขังใหมไดรับการ คัดกรอง

ทุกราย 
ต.ค. 64–ก.ย. 65 

เรือนจําสตูล 

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  - เพ่ือใหมีฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ

วิเคราะหขอมูล 

- มีการบันทึกขอมูล ถูกตอง

ครบถวน ทุกราย 

ทุกสัปดาหท่ี 4  
ม.ค. – ก.ย. 65 

รพ.สตูล 

6. เก็บเสมหะในผูตองขังท่ีภาพปอดผิดปกติ 

สงตรวจ gine X-pert เพ่ือวินิจฉัย 

- มีการสงเสมหะในผูตองขังท่ีภาพปอด

ผิดปกติ 

- สงเสมหะในผูตองขังท่ีภาพปอด

ผิดปกติ ทุกราย 

ทุกสัปดาหท่ี 4  
ม.ค. – ก.ย. 65 

รพ.สตูล, 

 เรือนจําสตูล 

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

วินิจฉัย 

-มีแจงผลการตรวจ gine X-pert 

เพ่ือวินิจฉัย ทุกราย 

ทุกสัปดาหท่ี 4  
ม.ค. – ก.ย. 65 

รพ.สตูล 

8. วินิจฉัย/ข้ึนทะเบียนรักษาผูตองขังท่ียืนยัน

การวินิจฉัย 

- เพ่ือวินิจฉัย/ข้ึนทะเบียนรักษาผูตองขังท่ี

ยืนยันการวินจิฉัย 

- วินิจฉัย/ข้ึนทะเบียนรักษา

ผูตองขังที่ยืนยนัการวินจิฉัยทุกราย 

ทุกสัปดาหท่ี 4  
ม.ค. – ก.ย. 65 

รพ.สตูล 
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ตารางท่ี 32 (ตอ)แผนการดําเนินงาน การปองกันควบคุมวัณโรค ภายใตโครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย เรือนจําจังหวัดสตูล ปงบประมาณ 2565 

กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

9. สรุปผลการดําเนินกิจกรรมคัดกรอง - เพ่ือใหสามารถสรุปผลการวิเคราะห  - 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, ศูนย

วัณโรคท่ี 12 

การตรวจคัดกรอง HIV/AIDS 

    โรคเอดสในเรือนจําจังหวัดสตูลไดใหบริการดานคําปรึกษาและคัดกรองคนหาผูปวยรายใหม สามารถดําเนินการคัดกรองไดตั้งแตป 2561-2564 จํานวน 

1242, 1328, 1966 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 มีจํานวน 5 ราย  

ตารางท่ี 33    แสดงผลการดําเนินงานคัดกรองคนหาผูติดเชื้อ HIV รายใหมในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2561-256 5 

ป งบประมาณ 
การคัดกรองคนหาผูติดเชื้อรายใหม )คน(  

ทั้งหมด ตรวจพบเชื้อ คิดเปนรอยละ  

2561 1,242 2 0.16 

2562 1,328 2 0.15 

2563 1,966 10 0.50 

2564 984 10 1.02 

2565 967 14 1.45 

ขอมูล (ณ 27 ธันวาคม 2564) 
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ดานการสงเสริมสุขภาพจิต    
 ผูปวยจิตเวช 

 - ผูตองขังในเรือนจํามีผูปวยจิตเวชท้ังหมด 35 ราย  ไดรับการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลสตูล

อยางตอเนื่องทุกราย 

ตารางท่ี  34    แสดงจํานวนผูปวยจิตเวชในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2562-2565  

ป งบประมาณ ผูปวยจิตเวช 

2562 22 

2563 25 

2564 20 

2565 35 

ขอมูล )ณ เมษายน 2565 (   

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

และ 201 ราย ตามลําดับ  และผูใชสารเสพติด ผูเสพ ป 2564-2565 จํานวน 983 ราย และ 504 ราย 

ตามลําดับขอมูล (ณ มีนาคม 2565)   

 - การตรวจคัดกรองดวยแบบประเมินภาวะสุขภาพจิตผูตองขัง (PMHQ-Thai) ตั้งแตป 2562-

2565 จํานวน 1,413 ราย  1,415 ราย, 948 ราย และ 314 ราย พบผิดปกติป 2562 จํานวน 3 ราย      

รอยละ 0.212 ป 2563 จํานวน 4 ราย รอยละ 0.282 ป 2564 จํานวน 23 ราย รอยละ 2.426 ตามลําดับ 

และ ป 2565 ยังไมพบผิดปกติ  ขอมูล (ณ มีนาคม 2565)   

ตารางท่ี  35   แสดงผลการดําเนินงานผูปวยจิตเวชในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2562-2565 

กิจกรรม 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

คัดกรอง ผิดปกต ิรอยละ คัดกรอง ผิดปกต ิรอยละ คัดกรอง ผิดปกต ิรอยละ คัดกรอง ผิดปกต ิรอยละ 

-คัดกรองผูตองขัง

แบบประเมินภาวะ

สุขภาพจิต 

(PMHQ-Thai)(คน) 

1,413 3 0.212 1,415 4 

 

0.282 948 23 2.426 314 0 0 

-การบันทึกขอมูล

นิติจิตเวช  เรือนจํา

ลงบันทึกขอมูล

หลังพบจิตแพทย

(คน) 

NA NA 18 30 

ขอมูล (ณ มีนาคม 2565) 
 

 

 

 

 

 

49 



 

 

 

 

การสงเสริม  - ขอจํากัดเรื่องสถานการณโควิด-19  

การรักษา    - จิตแพทยตรวจแบบ Telepsychiatry เดือนละ 2 ครั้ง และกรณีผูปวยมีอาการทางจิต

รุนแรงข้ึน 

       - มีระบบ Consult ระหวางทีมจิตเวชและพยาบาลเรือนจําอยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบติดตาม  

       - มีระบบการสงตอขอมูลในเครือขายเพ่ือติดตามผูปวยมารักษาตอเนื่อง แตยังพบอุปสรรค  

       - ผูรับผิดชอบบันทึกขอมูลในโปรแกรมระบบขอมูลนิติจิตเวช 

 ปญหาอุปสรรคและโอกาสพัฒนา 

 1. การคัดกรอง   พัฒนาความรูและทักษะของทีม (อสรจ., บุคลากรท่ีเก่ียวของ) ในการประเมิน

อาการไดถูกตอง  Consult ไดเหมาะสมและรวดเร็ว  

 2. การรักษา  รักษาโดยใชระบบการ Consult/สงตอใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  และ โทร .

ติดตามหลังปรับยาทุกราย 

 3. การติดตาม  ทําทะเบียนเพ่ือทราบวันจําหนายจากเรือนจํา  ผูปวยหลังพนโทษ : เรือนจําสง

ขอมูลผูปวยท่ีพนโทษให สสจ. ยังพบอุปสรรคเรื่องสงขอมูลชา/ไมอยูตามท่ีอยูท่ีแจงไวทําใหติดตาม 

  แนวทางการแกไข 

  พยาบาลเรือนจําจัดทําทะเบียนผูปวยท่ีมีกําหนดพนโทษ พรอมท่ีอยู/เบอรโทรศัพท (ผูปวย/

ญาติ) เพ่ือติดตามญาติมารวมวางแผน/ทําความเขาใจในการดูแลผูปวยเม่ือพนโทษ 
 

 ดานทันตกรรม  

 การใหบริการทันตกรรมโดยทันตแพทยออกใหบริการทุกวันศุกรท่ี 4 ของเดือน และใหบริการ

เฉพาะถอนฟน ตั้งแตป 2561-2564  มีจํานวนตามลําดับดังนี้ 238 512 109 ราย และ 191 ราย ขอมูล (ณ 

พฤษภาคม 2564)  ในชวงสถานการณโควิด-19  ไมไดจัดบริการในเรือนจํา 

ตารางท่ี  36 แสดงผลการดําเนินดานทันตกรรมสําหรับผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2561-2565 

ป งบประมาณ ผลการดําเนินงานดานทันตกรรม )ราย(  

2561 238 

2562 512 

2563 109 

2564 195 

2565 99 

ขอมูล (ณ พฤษภาคม 2564 

 

 

50 



 

 

 การคัดกรอง   มีการตรวจคัดกรองรอยโรคในชองปาก โดยทันตบุคลากร / พยาบาลเรือนจํา / 

อาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจํา 

 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค   มีการใหความรูและฝกทักษะในการทําการดูแลสุขภาพชอง

ปากไดดวยตนเอง 

 การรักษา   มีการจัดใหบริการทันตกรรม (ถอนฟน) เดือนละ 1 ครั้ง ในรูปแบบการออกหนวย

ทันตกรรมเคลื่อนท่ี 

 การฟนฟู   มีแผนท่ีจะเริ่มดําเนินการในป 2565  คือการใหบริการใสฟนเทียมทดแทนในกลุม

ผูตองขังท่ีไมมีฟนแทเหลือในชองปาก  
 

  การบริหารสุขภาพชองปากและการดูแลผูสูงอายุในเรือนจํา 

  ใหบริการสงเสริม ปองกันโรค ตามชุดสิทธิประโยชนในกลุมผูสูงอายุ อันไดแก  

   - การตรวจสภาวะชองปาก 

   - การใหคําแนะนํา และฝกทักษะในการดูแลสุขภาพชองปาก 

   - การใชฟลูออไรด   

   - การใหบริการฟนเทียมทดแทนในกลุมท่ีมีการสูญเสียฟนแทไป 

การตรวจสอบสิทธิ  ผูตองขังท้ังหมด จํานวน 922 ราย สิทธิ UC จํานวน 910 ราย กองทุนอ่ืน 12 ราย  

ขอมูล (ณ เมษายน 2565) 
ตารางท่ี 37  แสดงสิทธิการรักษาพยาบาลประเภท UC ของผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2565  

ประเภทสิทธิ จํานวน )ราย(  รอยละ 

สิทธิ UC ตรง CUP 742 81.54 

สิทธิ UC นอก CUP  

(รับตัวเขาเรือนจํา >30 วัน 

113 12.42 

สิทธิ UC นอก CUP  

(รับตัวเขาเรือนจํา <30 วัน 

55 6.04 

รวม 910 100 
ขอมูล (ณ เมษายน 2565) 
 

ตารางท่ี 38 แสดงประเภทสิทธิการรักษาพยาบาลของผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2565  

ประเภทสิทธิ จํานวน )ราย(  รอยละ 

สิทธิ UC 910 98.70 

อ่ืนๆ 12 13.00 

ท้ังหมด 922 100.00 
ขอมูล (ณ เมษายน 2565)      
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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) อบรมเม่ือวันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2564 – 3 ธันวาคม 2564 ไดรับงบประมาณเทศบาลเมืองสตูลโดยใชรูปแบบออนไลน 
 

สถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือโควิด -19 ในเรือนจําจังหวัดสตูล 

ตารางท่ี 39 อัตราการปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรือนจําจังหวัดสตูล ป 2564-2565 

ป 
จํานวนผูตองขังในเรือนจํา(ราย) 

ท้ังหมด ผูปวย ปวย (อัตราตอแสนประชากร) 

2564 1,408 216 15,340.90 

2565 948 87 9,177.22 
ขอมูล (ณ 2 พฤษภาคม 2565)      

ตารางท่ี 40   ผลการรักษาพยาบาลผูปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรือนจํา

จังหวัดสตูล ปงบประมาณ 2564-2565 

ป  
จํานวนผูปวยดวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)(ราย) 

ท้ังหมด จํานวนปวย อัตราปวยตอแสนปชก. รักษาหาย รอยละ เสียชีวิต รอยละ 

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

2565 948 87 9,177.22 87 100.0 0 0 
ขอมูล (ณ 2 พฤษภาคม 2565)      
   

ตารางท่ี 41   การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคโควิด 2019 ) COVID-19) ) ในเรือนจําจังหวัดสตูล ปงบประมาณ 2565 

เข็มท่ี 
กลุมท่ัวไป กลุม 608 รวม 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

1 90 90 100 4 4 100 94 94 100 

2 300 300 100 0 0 100 300 300 100 

3 105 105 100 93 93 100 198 198 100 

รวม 495 495 100 97 97 100 592 592 100 
ขอมูล (ณ 2 พฤษภาคม 2565)      

 จากตารางพบวา จํานวนผูตองขังจํานวนท้ังหมด 898 คน เปาหมายการดําเนินงานท้ังหมด 592 

คน โดยมีกลุมท่ัวไปมีจํานวน 495 คน กลุมเปราะบาง 608 จํานวน 97 ราย ซ่ึงผลการดําเนินการสราง
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ภูมิคุมกันโรคไดคิดเปนอัตรารอยละ 100 ไดไมครบจากจํานวนผูตองขัง เนื่องจากผูตองขังพนโทษ และรับ

ใหม ซ่ึงทําใหขอมูลไมสัมพันธกัน  

ตารางท่ี  42  มาตรฐานเรือนจําสีขาวปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ขอท่ี กิจกรรม 
ป 2564 ป 2565 

มี ไมมี มี ไมมี 

1 ระบบการจัดหองกักกันโรคท่ีมีมาตรฐาน /  / 
 

2 ตรวจ RT-PCR ผูตองขังแรกรับ 3 ครั้ง (day 0, Day 5-7, Day 

19-21 หรืออยางนอย 2 ครั้ง ดังนี้ day 0, Day 19-21) 

/  / 
 

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 ดําเนินการ

อยางไร 

/  / 
 

8 มีการฉีดวัคซีนผูตองขังหรือไม /  / 
 

9 จนท. และผูตองขังกลุมเปราะบางไดรับวัคซีน /  / 
 

10. ถามีการระบาด มีสงตรวจ RT-PCR กอนปลอย/ถาไมมีการ

ระบาดไมตองตรวจ 

/  / 
 

มาตรการดําเนินงานเรือนจําสีขาวปลอดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

1. หองกักโรค  ภายนอกเรือนจํา 8 หอง ภายในเรือนจํา แดนหญิง 4 หอง/แดนชาย 4 หอง 

2. ผูตองขังแรกรับ ตรวจ ATK/RT-PCR  ครั้งท่ี 2 วันท่ี 10 ตรวจ RT-PCR กอนสงเขาแดนรวม 

3. สุมตรวจ ผูตองขังแรกรับท่ีสงกลับเขาแดนดวย ATK 

4. จนท. ตรวจ ATK ทุกคน ทุกสัปดาห (วันพฤหัสบดี) 

5. อสรจ. ตรวจ ATK ทุกสัปดาห 

6. กลุมติดเชื้อโควิด-19 ตรวจดวย ATK 

7. ผูตองขังในหองกักโรคมีผล RT-PCR เปนบวก สงเขารับการรักษาโรงพยาบาลสนามเรือนจํา 

8. วัคซีนสําหรับผูตองขังดําเนินการไดมากกวารอยละ 97 ยังไมกําหนดแผนเข็ม 3 

9. เจาหนาท่ี และ ผูตองขังกลุมเปราะบาง ไดรับวัคซีนครบทุกคน 

10. ถามีการระบาด RT-PCR กอนปลอยถาไมระบาดไมตองตรวจ 

หมายเหตุ: 1. ประเมินเม่ือ 10  มกราคม 2565 

 2. แผนประเมินรอบท่ี  2 วันท่ี 2 มิถุนายน 2565 
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Small Success รอบ 6 เดือน 

กิจกรรม /กระบวนการ  ผลการดําเนินงาน 

- จัดระบบบริการสุขภาพผูตองขังในเรือนจํา -ตั้งแต 1 ตุลาคม 30 กันยายน 2564 

-มีการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน

รวมวางแผนการดําเนินงานราชทัณฑปนสุข ทํา

ความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย/สรุปรายงานการ

ประชุม 

-มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการเม่ือ

วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 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 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 ไมมี 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 ไมมี 
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ตัวช้ีวัด 1.1 รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพดวย     

  ศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก รอยละ 20.5 

 1.2 มูลคาการใชยาสมุนไพรจังหวัดในเขตสุขภาพ เพ่ิมข้ึน รอยละ 2  
 

สถานการณ 

 จังหวัดสตูลมีการเปดคลินิกการแพทยแผนไทยใหบริการในโรงพยาบาลทุกแหงและในโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลท่ีมีแพทยแผนไทยประจํา ไดแก รพ.สต.ทุงนุย, รพ.สต.เขาขาว, รพ.สต.ปากน้ํา,  สถานี

อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯนิคมพัฒนา และ ศสช.กําแพง โดยมีบุคลากรแพทยแผนไทยท้ังหมด รวมจํานวน 

39 คน สวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอ่ืนๆท่ีเหลือจัดใหมีการตรวจรักษาและจายยาสมุนไพร  และ

เปดใหบริการคลินิกแพทยแผนจีนและฝงเข็ม จํานวน 4 โรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลสตูล ทาแพ ละงู 

และควนโดน และมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรมาตรฐานสมุนไพรมาตรฐาน GMP WHO ของโรงพยาบาลละงู 

ผลิตยาสมุนไพรกระจายใหทุกหนวยบริการสาธารณสุขท้ังจังหวัด 
 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห  

ตารางท่ี 43   แสดงรอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพ

ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก รอยละ 20.5 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑ 

ปงบฯ65 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ2565 

2562 2563 2564 อําเภอ 
บริการผูปวย

นอก )คร้ัง(  
บริการแพทย

แผนไทย )คร้ัง(  
รอยละการ

รับบริการ 

ระดบัประเทศ รอยละ 20.5 ของ

ผูปวยนอกท้ังหมดท่ี

ไดรับบริการตรวจ 

วินิจฉัย รักษาโรค 

และฟนฟูสภาพ 

ดวยศาสตร

การแพทยแผนไทยฯ 

เมืองสตูล 262,566 17,508 6.67 

21.35 21.35 18.16 ควนโดน 45,295 9,546 21.08 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 67,452 10,452 15.50 

22.34 21.38 18.46 ทาแพ 57,687 10,064 17.45 

จังหวัดสตูล ละงู 128,536 29,268 22.77 

22.14 22.42  19.72  ทุงหวา 53,859 13,376 24.84 

 มะนัง 35,036 9,427 26.91 

รวมจังหวัด 650,431 99,641 15.32 

ขอมูลจาก HDC ณ วันท่ี 16 พค.65 

จากตารางสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ในชวงไตรมาส2 เริ่มดีข้ึน มีการระบาดลง

ลด ทําใหคลินิกแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขหลายแหง เริ่มมีการ

ใหบริการเพ่ิมข้ึน แตยังคงมาตรการ Covid Free Setting อยู จึงทําใหผลงานการใหบริการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือกในไตรมาส2 ทุกสถานบริการสูงข้ึนเม่ือเทียบกับไตรมาส1  โดยผลงานสะสมไตร

การแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน   

55 



 

 

มาส1ท้ังจังหวัดได รอยละ 8.59  สวนผลงานสะสมไตรมาส2 ท้ังจังหวัด ไดรอยละ 15.32 แตยังตํ่ากวา                

คาเปาหมายท่ีตั้งไว รอยละ 20.5 และต่ํากวาผลงานระดับประเทศและระดับเขตสุขภาพท่ี 12 เม่ือพิจารณา

ผลงานรายอําเภอพบวาอําเภอควนโดน ละงู ทุงหวาและมะนัง มีผลการดําเนินงานผานเกณฑ สวนอําเภอ

เมืองสตูล ทาแพและควนกาหลง ไมผานเกณฑ ซ่ึงกลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลไดลงนิเทศเยี่ยมเยียนใหคําแนะนํา    และใหกําลังใจแพทยแผนไทยใน

การทํางานทามกลางสถานการณโรคระบาดและยังคงชวยงานควบคุมปองกันและรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อ

โควิด-19 รวมกับทีมสหวิชาชีพ ในสวนสนับสนุนนั้น โรงพยาบาลละงูผลิตยาฟาทะลายโจรแคปซูล

สนับสนนุทุกสถานบริการในการรักษาผูปวย ทําใหจังหวัดสตูลสามารถผานวิกฤติมาไดดวยดี 
 

ตารางท่ี 44 แสดงมูลคาการใชยาสมุนไพรจังหวัดในเขตสุขภาพ เพ่ิมข้ึน  (เปาหมายรอยละ 2) 

อําเภอ 

มูลคาการใชยาสมุนไพร 

ปงบประมาณ 2564 

(ต.ค.63 – มี.ค.64) 

ปงบประมาณ 2565 

(ต.ค.64 – มี.ค.65) 

รอยละ 

ท่ีเพ่ิมข้ัน 

เมือง 556,377.28 379,323.47 -31.82 

ควนโดน 185,251 311,685 68.25 

ควนกาหลง 251,979.05 378,441.25 50.19 

ทาแพ 140,017.95 267,606.90 91.12 

ละงู 936,112.50 709,454.88 -24.21 

ทุงหวา 284 ,050.54  485,311.99 70.85 

มะนัง 134,298 204,745.60 52.18 

รวม 2,488,086.32 2,736,204.19 9.97 

** ขอมูลจาก HDC ป65 ณ วันที่ 16 พค.65 
 

 มูลคาการใชยาสมุนไพรท้ังจังหวัด ไตรมาส2 ปงบประมาณ 2565 เม่ือเทียบกับไตรมาส2 

ปงบประมาณ 2564 เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.97  ผานเกณฑเปาหมาย เพ่ิมข้ึนรอยละ 2 ซ่ึงเนื่องมาจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงเริ่มระบาดอยางหนักตั้งแต ปงบประมาณ 2564 ทําใหมี

การงดการบริการแพทยแผนไทยหรือปดการใหบริการทําใหยอดการใชยาลดลงต้ังแตปท่ีผานมา เม่ือ

สถานการณในปงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 ดีข้ึน คลินิกแพทยแผนไทยเปดบริการเต็มรูปแบบ (แตยังคง

มาตรการปองกันโรคหรือ Covid free setting) ทําใหมีการใชยาสมุนไพรเพ่ิมข้ึน เชน ฟาทะลายโจร ยาแก

ไอมะขามปอม 
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การดําเนินงาน/มาตรการสําคัญ 

 คณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน จังหวัด

สตูล มีการดําเนินงานในปงบประมาณ 2565 ดงนี้  

 1. มีการบริหารงบ CF ให รพ .ละงูผลิตยาสมุนไพรกระจายใหท้ังจังหวัด  

 2. สงเสริมการใชยาสมุนไพรในการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสุขภาพ 

 3. ขับเคลื่อนนโยบายและกํากับติดตามผานคณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา

การแพทยแผนไทยฯ 

 4. สงเสริมการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยในทุกกลุมวัย โดยเฉพาะในกลุม IMC 

และ Palliative care 

 5. ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมและสนับสนุนการแพทยแผนไทยและการแพทย

ผสมผสาน 

 6. ออกนิเทศ กํากับ ติดตามงานแพทยแผนไทย/คลินิกกัญชาแผนไทยในสถานบริการ 
 

สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

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

จากการตรวจติดตาม 

 1. มีแพทยแผนไทยประจําในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เพียง 4 แหง ไดบรรจุเปน

ขาราชการแลว 2 แหง เปนลูกจางรายวัน 2 แหง ซ่ึงทําใหไมสามารถขยายงานแพทยแผนไทยลงสูชุมชนได 

สวนจํานวนแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลซ่ึงมี จํานวน 3 คน/แหงนั้นไมเพียงพอท่ีจะทํางานเชิงรุกได 

 2. แพทยแผนไทยสวนใหญยังมีสถานะเปนลูกจางทําใหขาดขวัญกําลังใจ  
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

 อยากใหสวนกลางกําหนดกรอบอัตรากําลังท่ีมีเลขประจําตําแหนง ในหนวยงานแตละระดับ เพ่ือ

บรรจุแตงตั้งบุคลากรใหครบตามกรอบ ท้ังในระดับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รพท./รพช. และ รพ.สต. 

ขนาดใหญ/กลาง 
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 กัญชาเพ่ือประโยชนทางทางการแพทย  

ตัวชี้วัด : รอยละของหนวยบริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย (เปาหมายรอยละ 70) 

 : รอยละของผูปวยท่ีมีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง ( palliative care ) ท่ีไดรับการรักษาดวยยา 

  กัญชาทางการแพทย (เปาหมายรอยละ 5) 

 : รอยละของผูปวยท้ังหมดท่ีไดรับการรักษาดวยยากัญชาทางการแพทย (เปาหมายเพ่ิมข้ึนจาก ป 2564  

  รอยละ 5) 

สถานการณ 

 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7 กําหนดไวชัดเจนวากัญชา ถือเปนยาเสพ

ติดใหโทษประเภทท่ี 5 และมาตรา 26 หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครอง   

ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท5 เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการเปนรายๆไป และพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 7 )พ.ศ. 2562 ไดแกไขเพ่ิมเติม

กฎหมายใหใชกัญชาเพ่ือประโยชนของทางการแพทย  การรักษาผูปวยหรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา ท้ังนี้

รวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร  หรืออุตสาหกรรมซ่ึงตองไดรับใบอนุญาตจาก          ผู

อนุญาตโดยไดมีการนิรโทษกรรมใหผูมีกัญชาในครอบครองมาแสดงตนตอเจาหนาท่ีและข้ึนทะเบียนไว  

จังหวัดสตูลมีผูมาลงทะเบียนแจงครอบครอง จํานวน 61 ราย โดยแยกประเภทเปนน้ํามันกัญชา รอยละ 

56.72 ตนกัญชา รอยละ 26.36 กัญชาแหง รอยละ 11.94และกัญชาแคปซูล รอยละ 2.99  โดยสวนใหญ

ใชกับโรค ปวดศีรษะ/ไมเกรน มะเร็ง เบาหวาน และอัมพฤกษอัมพาต แสดงใหเห็นวาผูปวยกลุมหนึ่งไดมี

การใชกัญชาเพ่ือการบําบัดรักษาโรคของตนเองแมวากัญชาจะอยูในสถานะยาเสพติดใหโทษ  และ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดให Service plan สาขากัญชาทางการแพทยเปน สาขา     

ท่ี 20 และจัดทําคูมือแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการใชกัญชาทาง

การแพทย คลินิกบริการกัญชาทางการแพทย (Medical cannabis clinic) แบบผสมผสาน  และใน

ปงบประมาณ 2563 กระทรวงสาธารณสุข กําหนดนโยบายเรงดวน เรื่อง การเขาถึงบริการกัญชาทาง

การแพทย และในปงบประมาณ 2564 มีนโยบายเพ่ิมการเขาถึงบริการ รอยละ 50 ของสถานบริการ

สาธารณสุขเปดคลินิกกัญชาทางการแพทยแบบบูรณาการ  และสนับสนุนใหวิสาหกิจชุมชน ปลูกกัญชาเพ่ือ

ใชในทางการแพทยและเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน  ปงบประมาณ 2565   เพ่ิมการเขาถึงโดยใหสถานบริการ

สาธารณสุข (สังกัด สป.) เปดคลินิกกัญชาทางการแพทย รอยละ 70 ซ่ึงจังหวัดสตูลไดมีการดําเนินงานตาม

นโยบายดังนี้  

 กัญชาเพ่ือประโยชนทางการแพทย  

 จังหวัดสตูลเปดคลินิกกัญชาทางการแพทยในโรงพยาบาล จํานวน 7 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล 

โรงพยาบาลละงู โรงพยาบาลทุงหวา โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลมะนัง โรงพยาบาลทาแพ และ

โรงพยาบาลควนโดน  คิดเปนผลงานได รอยละ 100 และเปดใหบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย

ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 4 แหง คิดเปนรอยละ 100 ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง   สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา   นวมินทราชินี   นิคมพัฒนา

อําเภอมะนัง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเขาขาว อําเภอละงู และ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
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ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู โดยมีความพรอมของบุคลากร ดังนี้ 

ตารางท่ี 45 แสดงขอมูลผูผานการอบรมหลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแยกรายสถานบริการของจังหวัดสตูล 

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 และโรงพยาบาลทาแพและควนโดนยังไมมีแพทยซ่ึงข้ึนทะเบียนผูสั่งใชกัญชา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลมี

แผนอบรมข้ึนทะเบียนผูสั่งใชกัญชา ครั้งท่ี 1/2565  ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2565 นี้พรอมกับสวนกลาง เพ่ืออํานวยความสะดวกใหบุคลากรในจังหวัด
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รายละเอียดการใหบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทยจังหวัดสตูลมีดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี  46    แสดงผูปวยและปริมาณยา/สารสกัดกัญชาแผนปจจุบันท่ีมีใหบริการ ปงบประมาณ 2565 (ตุลาคม- 15 พฤษภาคม 2564) 

โรงพยาบาล 

จํานวน

ผูรับ 

บริการ 

จํานวนผูปวยท่ี

เขาเกณฑไดรับ

การรักษา 

(รอยละ) 

THC2.7% : CBD2.5  

รพ.อภัยภูเบศร 
THC รพ.อภัยภูเบศร THC องคการเภสัชกรรม THC:CBD องคการเภสัชกรรม 

ไดรับ ใชไป 
คง 

เหลือ 

หมด 

อายุ 
ไดรับ ใชไป 

คง 

เหลือ 

หมด 

อายุ 
ไดรับ ใชไป 

คง 

เหลือ 

หมด 

อายุ 
ไดรับ ใชไป 

คง 

เหลือ 

หมด 

อายุ 

สตูล 76 76 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 100 97 3 0 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 24 19 5 0 

ละงู 50 50 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 5 - 5 0 10 - 10 0 

ทุงหวา 0 0 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 10 0 10 10 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

ควนกาหลง 1 1 10 2 8 8 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

รวมทุกแหง 127 127(100) 20 7 13 8 110 97 13 10 0 0 0 0 24 19 5 0 

จากตารางพบวา จังหวัดสตูล  มีผูรับบริการคลินิกกัญชาแผนปจจุบัน รวม 127 ราย ไดรับการรักษาดวยกัญชาทางการแพทย 127 ราย คิดเปนรอยละ 100 

สวนสารสกัดกัญชาท่ีมีใชในคลินิกมีดังนี้ 

รพ.สตูล ใชสารสกัด THC ของ รพ.อภัยภูเบศร และ THC:CBD จากองคการเภสัชกรรม  

รพ.ละงู ใชสารสกัดกัญชา THC และ THC:CBD จากองคการเภสัชกรรม  

รพ.ทุงหวา และรพ.ควนกาหลง ใชสารสกัดกัญชาทางการแพทยท่ีไดรับสนับสนุนจาก รพ.อภัยภูเบศร ซ่ึงปจจุบันยาหมดอายุการใชงานแลว  
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ตารางท่ี 47    แสดงผูปวยและปริมาณยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมท่ีมีใหบริการ 

โรงพยาบาล 

 

จํานวน ศุขไสยาศน  

รพ.พระอาจารย

ฝน (ซอง)  

ทําลายพระสุเมร 

รพ.พระอาจารย

ฝน (ซอง) 

แกลมแกเสน 

รพ.พระอาจารย

ฝน(ซอง) 

น้ํามันสูตร 

DTAM (ขวด) 

น้ํามันกัญชา 

รพ.อภัยภูเบศร

(ขวด) 

ศุขไสยาศน 

รพ.อภัยภูเบศร 

(ขวด) ผูรับ 

บริการ 

ผูปวยท่ี

เขาเกณฑ

ไดรับการ

รักษา 
ได ใช เหลือ 

หมด 

อายุ 
ได ใช เหลือ 

หมด 

อายุ 
ได ใช เหลือ 

หมด 

อายุ 
ได ใช เหลือ 

หมด 

อายุ 
ได ใช เหลือ 

หมด 

อายุ 
ได ใช เหลือ 

หมด 

อายุ 

สตูล 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 6

0 

60 0 0 97 80 17 0 50 40 10 - - - - - 

ละงู 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 

- 20 0 

ทุงหวา 39 32 300 159 141 0 150 0 150 0 300 0 300 0 20 14 6 0 50 47 3 - - - - - 

ควนกาหลง 19 16 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 30 90 - 

มะนัง 2 0 ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ีไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ีไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ีไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ีไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ีไมม ี ไมม ี ไมม ี

รพ .สต.ทุงนุย  5 5 3

0 

3

0 

0                  1 1 0 0 

รวมทุกแหง 144 128 )88.88(  390 249 141 0 150 

ซอง 

- 150 

ซอง 

0 360 60 300 0 117 94 23 0 100 87 13 0 141 31 110 0 

 จากตารางพบวา จังหวัดสตูล มีผูรับบริการคลินิกกัญชาแผนไทย รวม 144 ราย ไดรับการรักษาดวยกัญชาทางการแพทย 128 ราย คิดเปนรอยละ 88.88 

สวนยาแผนไทยท่ีมีใชในคลินิกมีดังนี้ ศุขไสยาสน  น้ํามันสูตร DTAM น้ํามันกัญชาท้ัง 5 ยาแกลมแกเสนและยาทําลายพระสุเมรุ 
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ตารางท่ี  48     แสดงจํานวนผูรับบริการคลินิกกัญชาแผนปจจุบันจําแนกรายอาการ   

โรค /อาการ  

ผูปวย ผลการรักษา อาการ

ขางเคียงไมพึง

ประสงค 

ลักษณะอาการไมพึง

ประสงค 
หมายเหตุ 

รับบริการ 
เขาเกณฑ

การรักษา 
ไดรับยา อาการดีข้ึน อาการคงท่ี 

อาการ 

แยลง 

ภาวะปวดประสาทสวนกลาง 
4 4 4  2  1  0 1  - คอแหง ปากแหงมาก

ข้ึนหลังจากหยุดยา 

  

ผูปวยท่ีไดรับการดูแลแบบ

ประคับประคอง 

18 18 18 15 3 0 5 ปวดหัว เวียนศีรษะ 

ปากแหง คอแหง 

 

โรคพารกินสัน 27 27 27 27 2 0 0   

ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 3  3  3 0  0  0  0   รับยาครั้งแรก อยู

ในชวงรอประเมิน  

malignant  neoplasm 

 

5  5 5 0  4  0  2  เวียนศีรษะ รอนวูบวาบ  ติดตามอาการไมได  

1 ราย 

insomnia  18     18 18  10  6  0  1  เวียนศีรษะ ติดตามไมได 1 คน 

การดูแลติดตามทางกระดูก 1 1 1 0 0 1 1 ปวดหวัหยุดยาอาการดีข้ึน  

ตอมลูกหมากโตจากการเพ่ิมจํานวนเซล 1 1 1 1 0 0 0   

ปวดกลามเนื้อ 1 1 1 1 0 0 0   

ไมเกรน 1 1 1 1 0 0 0   

รวมทุกกลุมอาการ 79 79 79 57 16 1 10   
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ตารางท่ี   49     แสดงจํานวนผูรับบริการคลินิกกัญชาทางแพทยไทยจําแนกรายอาการ 

โรค /อาการ ท่ีมีโอกาสใชยาแผนไทย

ท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู 

ผูปวย ผลการรักษา อาการ

ขางเคียงไมพึง

ประสงค 

ลักษณะอาการไมพึง

ประสงค 
หมายเหตุ 

รับบริการ 
เขาเกณฑ

การรักษา 
ไดรับยา อาการดีข้ึน อาการคงท่ี 

อาการ 

แยลง 

เบื่ออาหาร นอนไมหลับ 

(ยาศุขไสยาศน) 

43 35 35 32 3 0 1 เวียนศีรษะ - 

นอนไมหลับ (น้ํามันDTAM ) 49 49 49  49  0 0 0 - - 

นอนไมหลับ เบื่ออาหาร  

(น้ํามันกัญชาท้ัง5) 

22 18 18 18 0 0 0 - - 

มือเทาชา ออนแรงปวดกลามเนื้อเรื้อรัง 

(แกลมแกเสน ,น้ํามันกัญชาท้ัง5) 
30 26 21  21  0 0 0 

- - 

รวม 144 128 123 120 3 0 0   

 จากขอมูลพบวาจังหวัดสตูลมีผูปวยเขารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทยของจังหวัดสตูลจากทุกโรงพยาบาลรวมท้ังสิ้น  271 ราย เขาเกณฑการ

รักษา 255 ราย การเขาถึงการรักษาคิดเปนรอยละ 94.09 แบงเปนแผนปจจุบัน จํานวน 127 ราย คิดเปนรอยละ 49.80   แผนไทย จํานวน 128 ราย คิดเปนรอยละ 

50.19 

          การจําแนกรายอาการ/โรค พบวาผูปวยท่ีไดรับสารสกัดกัญชาทางการแพทย จํานวน 79  คน มีอาการดีข้ึน 57 คน คิดเปนรอยละ 72.15 อาการคงท่ี 16 

คน คิดเปนรอยละ  20.25 มีอาการแยลง 1 คน คิดเปนรอยละ  1.26 ติดตามอาการไมได 5 คน คิดเปนรอยละ 6.32   และพบอาการไมพึงประสงค จํานวน  10 คน 

คิดเปนรอยละ 12.65 อาการท่ีพบสวนใหญไดแก อาการปวดมากข้ึน เวียนศีรษะ ปากแหง ออนเพลีย  

 ผูปวยท่ีไดรับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู จํานวน 123 คน มีอาการดีข้ึน จํานวน 120  คน คิดเปนรอยละ 97.56 อาการคงท่ีไมเปลี่ยนแปลง จํานวน 

3 คน    คิดเปนรอยละ 2.43 ไมมีอาการแยลง   ไมพบอาการไมพึงประสงค



 

 

โรค/ขอบงใชกัญชาทางการแพทยรักษา 5 ลําดับแรก มีดังนี้ นอนไมหลับ/เบื่ออาหาร  รอยละ 59.40 มือ

เทาชา ออนแรง ปวดกลามเนื้อ รอยละ 14.85     โรคพารกินสัน  รอยละ 13.36  ผูปวยท่ีไดรับการดูแล

แบบประคับประคอง รอยละ 8.91 และภาวะปวดประสาทสวนกลาง รอยละ 1.98   

ขอมูลประกอบการวิเคราะห  

ตารางท่ี 50  แสดงรอยละของหนวยบริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย(รอยละ70) 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป  

(รอยละ) 
เกณฑ  

ป 2565 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 2565 

(ขอมูล ณ  4 มกราคม 2565 ) 

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดบัประเทศ 

รอยละ70 

เมืองสตูล 1 1 100 

- - 0.74 ควนโดน 1 1 100 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 1 1 100 

- - 0.57 ทาแพ 1 1 100 

จังหวัดสตูล ละงู 1 1 100 

 1 แหง 2 แหง  4 แหง  ทุงหวา 1 1 100 

 
มะนัง 1 1 100 

รวม 7 7 100 

 จากฐานขอมูลการอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (กัญชา) โรงพยาบาลท้ัง 7 แหง

ของจังหวัดสตูลมีใบอนุญาตจําหนายแลวเรียบรอยและปจจุบันเปดคลินิกกัญชาทางการแพทยแบบ    

บูรณาการในโรงพยาบาล จํานวน 5 แหง และคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย จํานวน 2 แหง    คือ 

โรงพยาบาลควนโดนและทาแพ ซ่ึงรอความพรอมของบุคลากรในการปรับเปนคลินิกกัญชาทางการแพทย

แบบบูรณาการได  และจังหวัดสตูลยังมีสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนๆท่ีไดรับใบอนุญาตจําหนายซ่ึงยาเสพ

ติดใหโทษประเภท 5 กัญชา ดังนี้ 

 1.คลินิกหมอสมวงศการแพทยแผนไทย ต้ังอยูเลขท่ี 182 ถนนสถิตยุติธรรม ตําบลพิมาน อําเภอ

เมือง จังหวัดสตูล  

 2.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี  นิคมพัฒนา อําเภอมะนัง 

 3.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง 

 4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเขาขาว อําเภอละงู 

 5. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปากน้ํา อําเภอละงู 

 ผลการดําเนินงานผานเกณฑของกระทรวงและของเขตสุขภาพท่ีวางไว 
ที่มา : .ระบบสืบคนขอมูลใบอนุญาตกัญชา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

https://hemp.fda.moph.go.th/FDA_MARIJUANA/staff/marijuana_report_public..สืบคนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 
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ตารางท่ี  51    แสดงรอยละของผูปวยท่ีมีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง( palliative care ) ท่ีไดรับการ

รักษาดวยยากัญชาทางการแพทย (เปาหมายรอยละ 5) 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป  
(รอยละ) 

เกณฑ  

ป 2565 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 2565 
(ขอมูล ณ  4 มกราคม 2565 ) 

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดบัประเทศ 

รอยละ 5 

เมืองสตูล 57 3 5.26 

- - 0.74 ควนโดน 19 1 5.26 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 10 3 30.0 

- - 0.57 ทาแพ 18 0 0 

จังหวัดสตูล ละงู 46 3 6.52 

- - 0.55 ทุงหวา 29 3 10.34 

ปงบประมาณ 2565 

ระดับประเทศ 2.91  

ระดับเขต  1.42  

มะนัง 24 0 0 

รวม 203 13 6.40 

ผลการดําเนินงาน ภาพรวมระดับจังหวัด ผูปวยท่ีมีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง ( palliative care ) ท่ี

ไดรับการรักษาดวยยากัญชาทางการแพทย รอยละ 6.40 ผานตัวชี้วัดรอยละของผูปวยท่ีมีการวินิจฉัยระยะ

ประคับประคอง ( palliative care ) ท่ีไดรับการรักษาดวยยากัญชาทางการแพทย (เปาหมายรอยละ 5) 
ที่มา : สืบคนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม  2565 

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

ab13963c9&id=1c34690d32569e7aff5b6512bac53b00 

ตารางท่ี  52    แสดงรอยละของผูปวยท้ังหมดท่ีไดรับการรักษาดวยยากัญชาทางการแพทย (เปาหมาย

เพ่ิมข้ึนจาก ป 2564 รอยละ 5) ขอมูล ณ วันท่ี 5 มิถุนายน 2565 

คลินิกกัญชาสถาน

บริการของรัฐ 

จํานวนผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยยากัญชาทางการแพทย (คน) (ตัดคนซํ้าในป) 

ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 รอยละการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

สตูล 37 70 89 

ควนโดน 0 0 0.00 

ควนกาหลง 1 11 1000 

ทาแพ 0 0 0.00 

ละงู 28 18 -36 

ทุงหวา 4 14 25 

มะนัง 0 0 0 

รวม 70 113 61 

 ผลงานการใหบริการผูปวยดวยกัญชาทางการแพทยในปงบประมาณ 2565 จนถึงวันท่ี 5 

มิถุนายน 2565 อยูท่ี 113 คน เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2564  43 คน คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 61  
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 กัญชาเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจ 

 ปจจุบันผูท่ีไดรับอนุญาตผลิต(ปลูก)และครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 (กัญชา)   

ในจังหวัดสตูล มี 2 กลุม 

 1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขาแดง อําเภอทุงหวา รวมกับวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ

เศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล ตามหนังสือสําคัญเลขท่ี 48/2563 พ้ืนท่ีปลูกเปนของวิสาหกิจชุมชน    

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 2544 ตําบลปาแกบอหิน อําเภอทุงหวา ปลูกและเก็บเก่ียวไปแลว 1 รอบ   

     2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง รวมกับวิสาหกิจชุมชนบาน    

โตนปาหนัน ตามหนังสือสําคัญท่ี 49/2563 พ้ืนท่ีปลูกเปนของวิสาหกิจชุมชนอยูเลขท่ี 154 หมูท่ี 5 ตําบล

ทุงนุย อําเภอควนกาหลง กําลังปลูก รอบท่ี 2  

     3.  ผูประกอบการขอรับคําปรึกษาเก่ียวกับการขออนุญาตปลูกกัญชา 11 ราย 

     4.  ผูประกอบการติดตอขอรับคําปรึกษาปลูกกัญชง จํานวน 8 ราย ยื่นเอกสารแลว จํานวน      2 

ราย ตรวจสถานท่ีแลว 1 ราย (รอปรับปรุงแกไขสถานท่ี) 
 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

 1.  จัดสอบข้ึนทะเบียนผูสั่งใชสารสกัดจากกัญชาทางการแพทย รวมกับสวนกลาง เพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหบุคลากรในจังหวัด 

 2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการใชกัญชาเพ่ือประโยชนทางการแพทยจังหวัดสตูล ในวันท่ี 

10 มกราคม 2565 

 3. ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขากัญชาทางการแพทย จังหวัดสตูล อยาง

นอยปละ 2 ครั้ง 

 4. เขารวมอบรมฟนฟูความรูกัญชาทางการแพทย จัดโดยเขตสุขภาพท่ี 12 เม่ือวันท่ี 21-22 

เมษายน 2565 ณ โรงแรมลีการเดนส หาดใหญ จังหวัดสงขลา  

 5. คนหาผูปวยท่ีมีขอบงใชและผูปวยระยะประคับประคองใหเขารับการรักษาดวยกัญชาโดย

หมอครอบครัวและรานขายยาแผนปจจุบัน 

 6. จัดบูธนิทรรศการกัญชาทางการแพทยและเศรษฐกิจในงานประชุมวิชาการกัญชาทาง

การแพทยเขตสุขภาพท่ี 12 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ระหวางวันท่ี 29 

เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 

 7. จัดบูธนิทรรศการกัญชาทางการแพทยและเศรษฐกิจในงานประจําปและงานกาชาด จังหวัด

สตูล  ณ สนามบินกองทัพอากาศ ตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  ระหวางวันท่ี 27 

พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565 

 8. ประชาสัมพันธคลินิกกัญชาทางการแพทยและขอบงใชเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการผานสปอต

ประชาสัมพันธทางสถานีวิทยากระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสตูล ทุกวันเปนระยะเวลา 4 เดือน 

ตั้งแตวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565- 17 กันยายน 2565  
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 9. ประชุมผูเก่ียวของทุกภาคสวนเพ่ือรวมกันจัดเสนทองทองเท่ียวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงแหลงปลูก

กัญชาบานโตนปาหนัน ตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

 10.นิเทศติดตามและประชุมกํากับติดตามงานผานคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกเดือน 
 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 - ไมมี 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 1. การบันทึกขอมูลในการรักษาผูปวย palliative care ในฐานขอมูล 43 แฟมในระยะแรกอาจ

ไมครบถวนทําใหขอมูลท่ีดึงจาก HDC ต่ํากวาขอมูลท่ีไดจากการรักษาจริง 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 - ไมมี 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 เสนทางทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีเชื่อมโยงแหลงปลูกกัญชาบานโตนปาหนัน ตําบลทุงนุย อําเภอ

ควนกาหลง จังหวัดสตูล ซ่ึงมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ ไดแก น้ําตกโตนปาหนัน บอน้ําพุรอนทุงนุย 

ผสมผสานกับการเยี่ยมชมแปลงปลูกกัญชา รับประทานอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีสวนประกอบของกัญชา พักผอน

นวดประคบผอนคลายดวยยาหมองกัญชาและลูกประคบกัญชา ณ รพ.สต.ทุงนุย ซ่ึงเปนโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลคูสัญญากับวิสาหกิจชุมชนบานโตนปาหนันผูปลูกกัญชา ไดท้ังสุขภาพและเศรษฐกิจ 

 

 สถานท่ีทองเท่ียวเชิงสุขภาพบานโตนปาหนัน 
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บอน้ําพุรอนทุงนุย 

 

 

 

 

 

 
 
 

แปลงปลูกกัญชาของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานโตนปาหนัน ตําบลทุงนุย จังหวัดสตูล 
 

 

 

 

 

 
 

เมนูพ้ืนเมืองท่ีตอนรับนักทองเท่ียว ประกอบดวย แกงไกบานหยวกกลวยกัญ เทมปุระผักรวมกัญ 

ไขเจียวกัญ ยําผักกูดกัญและขาวบองไมไผกัญ 

 

 

 

 

 

 

ลูกประคบกัญชาและยาหมองกัญชาท่ีใหบริการผูปวย นวดและประคบ ใน รพ.สต.ทุงนุย 
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  3 หมอ  . 
  

ตัวช้ีวัด  :  รอยละ 50 จํานวนประชาชนคนไทย มีหมอประจําตัว 3 คน  

สถานการณ  

 ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข ไดมีนโยบายใหประชาชนทุกครัวเรือนมี หมอประจําตัว 3 คน 

เพ่ือใหประชาชนทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว 3 คนดูแล ใหบริการในทุกระดับของการเจ็บปวย โดย

หลักการทํางานของทีมหมอครอบครัวประจําตัว 3 คน คือ การทําใหประชากรแตละครอบครัวรูจักและ

เขาถึงหมอประจําตัวท้ัง 3 คนและเม่ือมีการเจ็บปวยหรือจําเปนตองไดรับบริการสุขภาพ จะไดรับบริการ

จากหมอท้ัง 3 คน ตามลําดับความตองการโดยหมอท้ัง 3 คนจะมีการติดตอประสานงานกันโดยกําหนด

หมอท้ัง 3 คน 3 ระดับไวดังนี้หมอคนท่ี 1 คือ อสม. ทําหนาท่ีเปนหมอประจําบาน หมอคนท่ี 2 คือ หมอ

สาธารณสุข หมายถึงเจาหนาท่ีทุกคนท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานบริการปฐมภูมิ และหมอคนท่ี 3 คือ หมอเวช

ปฏิบัติครอบครัว หมายถึง บุคลากรในวิชาชีพแพทยท่ีผานการเทรนเวชปฏิบัติครอบครัว (Fam Med)  

รวมใหการดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบตาม Catchment Area ดวยระบบการแพทยปฐมภูมิ ซ่ึงเปน

การรวมกลุมของหนวยบริการปฐมภูมิใหเปนเครือขายสหวิชาชีพในการดูแลประชาชน มุงเนนการดูแล     

ท่ีบานและชุมชนดวยหลักการ “เขาถึง ครอบคลุม ตอเนื่อง” 

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

PCU รวมจํานวน 59 แหง   กําหนดแผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ 

ระยะ10 ป ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึง พ.ศ.2572 ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ    พ.ศ.

2562 เปาหมาย 31 ทีม เปดดําเนินการไดจํานวน 27 ทีม ประชากรไดรับการดูแลโดยแพทย        เวช

ศาสตรครอบครัวหรือแพทยท่ีผานการอบรมและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ (3 หมอ) ดูแล จํานวน 

267,366 คน จากเปาหมายประชากร Db pop จํานวน 311,020 คน คิดเปนรอยละ 85.96  เม่ือจําแนก

เปนรายอําเภอพบวา จํานวนประชาชนในจังหวัดสตูลมีอําเภอท่ีมีการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและ

เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ครอบคลุมรอยละ 100 ใน 6 อําเภอประกอบดวย อําเภอควนโดน       ควน

กาหลง ละงู ทาแพ ทุงหวา และ มะนัง รวมจํานวน 20 ทีม มีประชากรใน 6 อําเภอ รวมจํานวน 199,109 

คน ในสวนของอําเภอเมืองสตูลท่ีเปนท่ีตั้งของโรงพยาบาลสตูล  มีประชากร 111,119 คน  ไดรับการดูแล

โดยแพทยเวชศาสตรครอบครัวหรือแพทยท่ีผานการอบรมและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ   (3 หมอ) 

จํานวน 68,257 คน    คิดเปนรอยละ 60.99  รายละเอียด ดังตาราง 3.1  แสดงผลการดําเนนิงานจํานวน

ประชาชนคนไทย มีหมอประจําตัว 3 คน จังหวัดสตูล ป 2565 

 

 

 

 

การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
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ขอมูลประกอบการวิเคราะห 

ตารางท่ี 53 แสดงผลการดําเนินงานจํานวนประชาชนคนไทย มีหมอประจําตัว 3 คน จังหวัดสตูล ป 2565 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑปงบฯ

65 

ผลการดําเนินงาน ป งบประมาณ 65 (ขอมูล ณ 1 พค. 2565) 

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย    ผลงาน รอยละ 

ระดบัประเทศ 

 

ผานเกณฑ 

รอยละ50 

 

 

 

 

เมืองสตูล 111,911 68,257   60.99 

ควนโดน 23,130 23,130 100 

N/A N/A 44.52 ควนกาหลง 31,380 31,380 100 

เขตสุขภาพท่ี 12 

 

ละงู 76,459 76,459 100 

ทาแพ 28,545 28,545 100 

N/A N/A 51.13 ทุงหวา 23,561 23,561 100 

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

N/A N/A 85.96 รวม 311,020 267,366 85.96 

ท่ีมา : ขอมูลประชากร Db popจาก การขึ้นทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิ สํานักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ  

ณ วันท่ี 1 พค. 2565 
 

ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน  

       ผลการดําเนินงานของจังหวัดสตูลตามตัวชี้วัด จํานวนประชาชนคนไทย มีหมอประจําตัว 3 คน 

ไดรับการดูแลโดยแพทยเวชศาสตรครอบครัวหรือแพทยท่ีผานการอบรมและคณะผูใหบริการสุขภาพ   

ปฐมภูมิ (3 หมอ) จากเปาหมายประชากร DB POP จํานวน 311,020 คน มีประชากรไดรับการดูแลจากหมอ

ประจําตัว 3 คน ใน 7 อําเภอ จํานวน 267,366 คน คิดเปนรอยละ 85.96 ซ่ึงผานเกณฑตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว 

ป 2565 (รอยละ 50) 

Small Success ผลการดําเนินงาน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีรอยละ 50 

ของประชาชนท้ังหมดในพ้ืนท่ี

มีหมอประจําตัว 3 คน ดูแล 

ผลการดําเนินงานในภาพรวมของจังหวัด พบวาประชาชนในพ้ืนท่ี มี

หมอประจําตัว 3 คน ดูแล รอยละ 85.96 ครอบคลุมรอยละ 100 ใน 6 

อําเภอประกอบดวย อําเภอควนโดน ควนกาหลง ละงู ทาแพ ทุงหวา 

และ มะนัง  

ผูปวยกลุมเปาหมายท่ีไดรับ

การดูแลจาก  อสม.หมอ

ประจําบานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

อยางนอยรอยละ 10 

กําหนดใหมีการประเมิน ADL และประเมินคุณภาพชวีิต  ในกลุมผูสูงอายุ

ปวยติดเตียง กลุมผูพิการติดเตียง และกลุมผูปวยระยะกลาง 

(Intermediate care) ผลการดาํเนินงาน พบวา ผูปวยกลุมเปาหมายที่ไดรับ

การดูแลจาก อสม. หมอประจําบาน มีคุณภาพชวีิตที่ดีจาํนวน 1,291 คน 

คิดเปนรอยละ 87.70 ขอมูล (ขอมูลจาก thaiphc.net ณ 23 พ.ค. 65 
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ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 -  การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหการดําเนินงานไมเปน

ตามแผนท่ีกําหนดไว 

 -  งบประมาณในการจัดสรรสําหรับการดําเนินงานในระดับจังหวัด ไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว  

ทําใหการดําเนินงานในการพัฒนาศักยภาพทีม 3 หมอไมตอเนื่อง 

 -  แพทยอ่ืน (หมอคนท่ี 3 ) ท่ีผานการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เกษียณ/ยาย/ลาศึกษาตอ/

ใบอนุญาตหมดอายุ อาจทําใหสถานภาพของทีมหมอครอบครัวสิ้นสุดลง 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 -  ขาดแคลนแพทยเวชศาสตรครอบครัว ในเขตเมือง 

            -  การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหการจัดกิจกรรมรวมกลุม/ 

ประชุมอบรม/สัมนา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของทีมหมอครอบครัวไมเปนตามแผนท่ีกําหนดไว 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 -  ผูบริหารสูงสุดทุกระดับ สรางแรงจูงใจใหแพทยท่ัวไปอยากเรียน FM  
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 ประชาชนไดรับการดูแลโดยแพทยเวชศาสตรครอบครัวหรือแพทยท่ีผานการอบรมและคณะผู

ใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ (3 หมอ) ครอบคลุมรอยละ 100 ใน 6 อําเภอประกอบดวย อําเภอควนโดน  ควน

กาหลง ละงู ทาแพ ทุงหวา และ มะนัง 
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  พชอ.  .  
 

ตัวช้ีวัด : รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

สถานการณ 

    จังหวัดสตูล โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนา                    

คุณภาพชีวิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย พชอ. ทุกอําเภอไดดําเนินการขับเคลือนงาน                          

ดวยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2560 และดําเนินการครอบคลุม    

ท้ังจังหวัด     (7 อําเภอ) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับความสําเร็จของ

แตละอําเภอ พบวา ท้ัง 7 อําเภอ สามารถดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายไดตามเปาหมาย ระดับ 3 ข้ึนไป 

สืบเนื่องจากกลไกคณะกรรมการ พชอ. มีความเขมแข็ง กอปรกับนายอําเภอแสดงบทบาทท่ีชัดเจนในฐานะ

ประธานกรรมการ  รวมถึงการมีทีมเลขานุการคอยอํานวยการประสานงานในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใน

พ้ืนท่ีใหเปนไปอยางราบรื่นและตอเนื่อง โดยสวนใหญสามารถดําเนินการไดตาม Small success โดยมี

รายละเอียดการพัฒนาฯ ดังนี้ 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห  

ตารางท่ี 54 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 ระดับ 3 ระดับ 4 100 

N/A N/A N/A ควนโดน ระดับ 3 ระดับ 3 100 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง ระดับ 3 ระดับ 3 100 

N/A N/A N/A ทาแพ ระดับ 3 ระดับ 3 100 

จังหวัดสตูล ละงู ระดับ 3 ระดับ 5 100 

   ทุงหวา ระดับ 3 ระดับ 3 100 

 
มะนัง ระดับ 3 ระดับ 3 100 

รวม ระดับ 3 ระดับ 3 100 

ที่มา : รายงานผลการประเมินตนเอง กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสตูล โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดกําหนดใหการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและการยกระดับสุขภาวะประชาชนเปนนโยบายสําคัญภายใตการขับเคลื่อนงานพัฒนา 

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดจัดทําโครงการในภาพรวม คือ “โครงการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนดวยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ระดับอําเภอ(พชอ) จังหวัดสตูล” เพ่ือดําเนินกิจกรรมตามประเด็นปญหาและการดูแลกลุมเปราะบางของแต

ละอําเภอ. พรอมท้ังไดมีติดตามการดําเนินงานและการใชงบประมาณอยางตอเนื่อง ซ่ึงการขับเคลื่อนงาน

ภายใตกลไกล พชอ. นั่นคือ ไดมีการประชุมคัดเลือกประเด็นปญหาท่ีใชการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตในพ้ืนท่ี 

อยางนอย จํานวน 2 ประเด็น และประเด็น Covid-19 จํานวน 1 ประเด็นทุกอําเภอ และไดมีการดูกลุม

เปราะบางของแตละอําเภอ จํานวน 4 กลุม ไดแก (1.)กลุมผูพิการ (ติดเตียง) (2.) กลุมผูสูงอายุ (ติดเตียง) 

(3.)กลุมผูปวยระยะกลาง (Intermediate Care) และ (4.) กลุมผูไดรับผลกระทบ COVID-19 ดังผลสรุปการ

ดําเนินงานตอไปนี้ 

ผลการดําเนินงานตาม Small success รอบ 6-9 เดือน 

Small Success ผลการดําเนินงาน 
 

1.มีคณะทํางานตามประเด็นวางแผน

แนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตตามท่ีพ้ืนท่ีกําหนด 

 

แผน/กิจกรรมการดําเนินการหรือรายงานการประชุมในการ

ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามท่ีพ้ืนท่ีกําหนดของ 

7 อําเภอ ดังนี้ 

1.อ.เมืองสตูล อางอิง รายงานการประชุมคณะอนุ กรรมการหรือ

คณะทํางานประเด็นบุหรี่ ครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 24 มีนาคม 2565 

และมีการปรับแผนฯการดําเนินงานใหสอดคลองกับการใชงบฯ 

ตามแหลงทุนจดัสรร 

 2.อ.ทาแพ -อางอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 29 เมษายน 2565 

ณ หองประชุม สสอ.ทาแพ 

 3.อ.ควนโดน จัดประชุมคณะอนุกรรมการระดับตําบลและ 

ผูเก่ียวของ ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 30 มีนาคม 2564เพ่ือขับเคลื่อน

การดําเนินงาน พชอ. ประเด็นเดิม ในปงบประมาณ 2565 และมี

การปรับแผนฯการดําเนินงานใหสอดคลองกับการใชงบฯ ตาม

แหลงทุนจัดสรร 

 4.อ.ทุงหวา อางอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการ พชอ.และผู

ท่ีเก่ียวของ ประชุมจัดทําแผนการดําเนินการพัฒนาแกไขปญหา

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทของพ้ืนท่ี ชี้แจงถายทอด

นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงาน พชอ. ครั้งท่ี 1/65 วันท่ี 

26 เม.ย.2565ครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 29 เม.ย.2565 

 5.อ.มะนัง อางอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการ 

และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ ครั้งท่ี 1/2565 จัดประชุมวันท่ี 27 ม.ค.

2565 ครั้งท่ี 2/2565 จัดประชุมวันท่ี 7 ก.พ. 2565 ณ สสอ.มะนัง   
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Small Success ผลการดําเนินงาน 
 

 6. อ.ควนกาหลง มีการประชุมจัดทําแผนการดําเนินการพัฒนาแกไข

ปญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทของพ้ืนท่ีปงบประมาณ 

2564 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2564 เพ่ือชี้แจงถายทอดนโยบายและ

แนวทางการขับเคลื่อนงาน พชอ. ตอเนื่องในปงบประมาณ 2565 ซ่ึง

ในปงบประมาณนี้ยั งไม ไดดํ าเนินการจัดประชุม เนื่องดวย 

ผลกระทบจากสถานการณโรคโควิด-19 จึงรอใหสถานการณ

คลี่คลายเพ่ือความปลอดภัยของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และ

ผูเก่ียวของท่ีเขารวมประชุมทุกภาคสวน 

 7.อ.ละงู อางอิงรายงานการประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการ 

เจาหนาท่ีผูเก่ียวของพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) อําเภอ

ละงู ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 7 มกราคม 2564 ณ สสอ.ละงู จัดประชุม

คณะอนุกรรมการฯและผูเก่ียวของประเด็น ในวันท่ี 7 - 8 เม.ย. 

2564 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน พชอ. ประเด็นเดิม ในปงบฯ

2565 และรอการจัดสรรเงินงบประมาณ สสส. ในงวดท่ี2 เพ่ือ

ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯของพ้ืนท่ีๆวางไว 

2. มีการบริหารจัดการบูรณาการ

ทรัพยากร(คน เงิน ของ ความรู ขอมูล) 

ของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการ

ขับเคลื่อนประเด็นฯ การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนและดูแลกลุมเปราะบาง 

- แผนการติดตามการใชงบประมาณ ดังตารางท่ี 3 

- ผลการขับเคลื่อนประเด็นฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและ

ดูแลกลุมเปราะบาง จังหวัดสตูล ดังตารางท่ี 4 

3. มีการติดตามเสริมพลังและ

ประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพ

ชีวิต ประชาชนและดูแลกลุม

เปราะบาง โดยการติดตามเสริมพลัง

ของทีมเสริมพลังระดับจังหวัดและเขต 

 

 

มีการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ตาม

องคประกอบ UCCARE  รอบท่ี 2 ดังตอนี้ 

อ.เมือง         ระดับคะแนน  4 คะแนน  

อ.ทาแพ        ระดับคะแนน  3 คะแนน                 

อ.ควนโดน     ระดับคะแนน  3 คะแนน              

อ.ทุงหวา       ระดับคะแนน  3 คะแนน               

อ.มะนัง         ระดับคะแนน  3  คะแนน           

อ.ควนกาหลง  ระดับคะแนน  3  คะแนน         

อ.ละงู           ระดับคะแนน  5 คะแนน 

- ภาพรวมจังหวัดสตูล สรุปผลการประเมินตนเองอยูในระดับ 3 

คะแนน ผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมี

คุณภาพ รอยละ 100 
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Small Success ผลการดําเนินงาน 
 

 -การติดตามเสริมพลังของทีมเยี่ยมเสริมพลังจาก สคร.12 จังหวัด

สงขลา อางถึง หนังสือสํานักงานปองกันและควบคุมโรคท่ี 12 

จังหวัดสงขลา ท่ี สธ 0429.5.2/ว121 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 

2565 เรื่องขอแจงแผนนิเทศ เยี่ยมเสริมพลัง และสนับสนุนการ

ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดสตูล โดยการนําเสนอการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน พชอ.แตละพ้ืนท่ีท้ัง 7 อําเภอของจังหวัด

สตูล ผานระบบ Cisco Webex Meeting เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 

2564 เวลา 09.30 น. – 14.00 น. 

- สสจ.สตลู ติดตามเสริมพลัง การขับเคลื่อนงาน พชอ.ในระดับ

พ้ืนท่ี ครั้งท่ี 1/2565 โดยทีมเยี่ยมเสริมพลังระดับจังหวัด ในวันท่ี 

19 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ หองประชุมสะโตย สสจ.สตูล 

ตารางท่ี  55    แผนการติดตามการใชงบประมาณในการบริหารจัดการบูรณาการทรัพยากร (คน เงิน ของ 

ความรู ขอมูล) ของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการขับเคลื่อนประเด็นฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

และดูแลกลุมเปราะบาง  

แหลง

งบประมาณ 

จังหวัดสตูล 

งบ สสส. (MOU MOU) 

อําเภอละ 60,000 บาท(งวดท่ี 1) 

(ขยายเวลา ถึงวันท่ี 10 มิ.ย.65) 

**งวดท่ี 2 รอการจัดสรร 

งบ ดําเนินงาน สสป. 

อําเภอละ 10,000 บาท  

งวดที่ 1 งวดที่ 2 

ยอดโอน ยอดจาย คงเหลือ ยอดโอน ยอดจาย คงเหลือ ยอดโอน ยอดจาย คงเหลือ 

เมืองสตูล 50,000 ยังไมเบิกจาย 50,000 3,000 3,000 - 7,000 ยังไมเบิกจาย 7,000 

ควนโดน 50,000 ยังไมเบิกจาย 50,000 3,000 3,000 - 7,000 ยังไมเบิกจาย 7,000 

ควนกาหลง 50,000 ยังไมเบิกจาย 50,000 3,000 3,000 - 7,000 ยังไมเบิกจาย 7,000 

ทาแพ 50,000 ยังไมเบิกจาย 50,000 3,000 3,000 - 7,000 ยังไมเบิกจาย 7,000 

ละงู 50,000 50,000 - 3,000 3,000 - 7,000 ยังไมเบิกจาย 7,000 

ทุงหวา 50,000 ยังไมเบิกจาย 50,000 3,000 3,000 - 7,000 ยังไมเบิกจาย 7,000 

มะนัง 50,000 40,000 10,000 3,000 3,000 - 7,000 ยังไมเบิกจาย 7,000 

สสจ.สตูล 70,000 50,600 19,400 N/A   

รวม 420,000 140,600 279,400 21,000 21,000 - 49,000 - 49,000 

 จากตารางแผนการติดตามการใชงบประมาณในการบริหารจัดการบูรณาการทรัพยากรฯ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 พบวา จากการระบาดของโรคโควิด19 ทําใหเกิดอุปสรรคการดําเนินงานของ
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อําเภอ ในการจัดประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ซ่ึงการใชงบประมาณในการจัดกิจกรรม

ดําเนินงานตามประเด็นฯท่ีกําหนด (งบฯสสส. 60,000 บาท) โดยมียอดการเบิกจายเพียง รอยละ 33.5 

เนื่องจาก พชอ.แตละแหง   ไมสามารถจัดประชุมหรือรวมกิจกรรมท่ีเปนการรวมกลุมคนจํานวนมากได

สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด19 ในจังหวัดสตูลท่ีมีผูติดเชื้อกระจายทุกพ้ืนท่ี ตั้งแต

ป 2564 จนถึงปจจุบัน ทําใหการประชุมตางๆตองมีการงดเวนจนกวาสถานการณการระบาดของโรคจะ

ลดลงและอยูในสภาวะปกติ แตไดมีการขยายเวลาการดําเนินงานของงบ สสส.ไปจนถึงเดือนมิถุนายน 

2565 โดย พชอ.ทุกแหงไดขออนุมัติปรับแผนใหมท่ีเหมาะสมตอสถานการณการระบาดของโรคโควิด19 

เพ่ือใหทันตอการใชงบประมาณตามระยะเวลาท่ีกําหนด สวนการเบิกจาย (งบฯดําเนินงาน สสป. 10,000 

บาท/อําเภอ) งวดท่ี 1 จํานวน 3,000 บาท/อําเภอ มีการเบิกจายงบประมาณตามงวดครบตามการจัดสรร

ของทุกอําเภอ คิดเปนรอยละ 100 สวนเงินงบฯ งวดท่ี2 จํานวน 7,000 บาท/อําเภอ พชอ.ทุกแหงอยู

ระหวางดําเนินการขออนุมัติเบิกจาย และไดมีการติดตามเสริมพลังและประเมินผลการดําเนินงานพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชนและดูแลกลุมเปราะบาง โดยการติดตามเสริมพลังงของทีมเสริมพลังระดับจังหวัด

และเขต ซ่ึงจากการประเมินประเด็นปญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแตอําเภอ ตามองคประกอบ 

UCCARE พบวา ผลลัพธการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอําเภอ มีผลการประเมินตนเอง

ตามแนวทาง UCCARE ผานเกณฑ ตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไปทุกอําเภอ คิดเปนรอยละ 100 
 

ตารางท่ี 56   ผลการขับเคลื่อนประเด็นฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและดูแลกลุมเปราะบาง จังหวัดสตูล 

อําเภอ 
ประเด็น พชอ. ผลการดูแลกลุมเปราะบาง (คน) 

ODOP บริบทพ้ืนท่ี 

อยางนอย 2 ประเด็น 
COVID 

-19 
กลุมติดเตียง กลุม 

IMC 
กลุมผูไดรับ 

ผลกระทบCOVID-19 

กลุม 

อ่ืนๆ  ผูพิการ ผูสูงอายุ 
1.เมืองสตลู 1.บุหรี่และแอลกอฮอล 

2.การปอง กันและแก ไข

ปญหายาเสพติด (TO BE 

NUMBER ONE) 

 90 170 193 1,732 - 

2.ควนโดน 1.การดูแลกลุมเปราะบาง 

2.สิ่งแวดลอม ขยะ โฟม 

 8 8 - 1,228 2 
(ผูไดรับผลกระทบ 

จากวัคซีนโควิด) 

3.ควนกาหลง 1.อาหารปลอดภัย 

2.ครอบครัวอบอุน ชุมชนนา

อยู 

 59 - 17 120 - 

4.ละงู 1.โรคหลอดเลือดสมองและ

หัวใจ  

2. โรคไขเลือดออก 

 16 31 19 2,128 - 

5.ทาแพ 1.การดูแลกลุมเปราะบาง  

2.อุบัติเหตุ 

3. การจัดการขยะ 

 45 1 21 12 - 
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ตารางท่ี 56(ตอ) ผลการขับเคลื่อนประเด็นฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและดูแลกลุมเปราะบาง จังหวัดสตูล 

อําเภอ 
ประเด็น พชอ. ผลการดูแลกลุมเปราะบาง (คน) 

ODOP บริบทพ้ืนท่ี 

อยางนอย 2 ประเด็น 
COVID 

-19 
กลุมติดเตียง กลุม 

IMC 
กลุมผูไดรับ 

ผลกระทบCOVID-19 

กลุม 

อ่ืนๆ  ผูพิการ ผูสูงอายุ 
6.ทุงหวา 1.ขยะและส่ิงแวดลอม 

2.อาหารปลอดภัย 

3.สุขภาวะเด็กปฐมวัย  

4.การดูแลกลุมเปราะบาง 

 16 15 11 352 73 

(กลุมดอย

โอกาส) 

7.มะนัง 1.กลุมเปราะบางทางสังคม 

2.อุบัติเหตุ 

3.อาหารปลอดภัย 

 3 15 3 4,446 28 

(มานิ) 

รวม 237 240 264 10,018 103 
 

จากตารางแสดงผลการขับเคลื่อนประเด็นฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและดูแลกลุ ม  

เปราะบาง จังหวัดสตูล ในปงบประมาณ 2565 ซ่ึง พชอ.แตละแหง ไดกําหนดประเด็นปญหาตามบริบทพ้ืนท่ี

อยางนอย 2 ประเด็น และประเด็น COVID-19 อีก 1 ประเด็น และไดมีการกําหนดการดูแลกลุมเปราะบาง 4 

กลุม ไดแก กลุมผูพิการ (ติดเตียง) กลุมผูสูงอายุ (ติดเตียง) กลุมผูปวยระยะกลาง (Intermediate Care) และ

กลุมผูไดรับผลกระทบ COVID-19 โดยมีการขับเคลื่อนประเด็นปญหาฯ และการดูแลดูแลกลุมเปราะบางใน

พ้ืนท่ี ภายใตกลไกขับเคลื่อนของคณะกรรมการฯ และผูเก่ียวของ โดยใชนโยบายกระทรวงฯ เชื่อมโยงงาน

ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ดานการยกระดับการดูแลสุขภาพการขับเคลื่อนฯแบบ “ใกลตัว ใกลบาน ใกล

ใจ” โดยใชกลไก 3 หมอ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งคือ ทีมหมอครอบครัว เขามารวมประสานเครือขายการ

ทํางานใหเปนระบบ เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานและทําใหผูปวยไดรับการดูแลตามเกณฑและมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดย หมอคนท่ี 1 คือ อสม. ทําหนาท่ีเปนหมอประจําบาน ทําหนาท่ีใหการดูแลผูปวย

เบื้องตน โดยมีการสรางแกนนํา อสม.หมอประจําบาน ซ่ึงจังหวัดไดจัดอบรมหลักสูตร อสม.หมอประจํา

บาน ตั้งแตป 2563 โดยแกนนํา อสม.ฯ รุนท่ี 1 ท่ีผานการอบรมฯ จํานวน 381 คน รุนท่ี 2 ในปงบประมาณ 

2564 จํานวน 512 คน และรุนท่ี 3 ในปงบประมาณ 2565 แกนนํา อสม.ท่ีผานการอบรมฯ จํานวน 308 

คน รวมแกนนํา อสม.หมอประจําบาน จังหวัดสตูลท่ีผานหลักสูตรการอบรมฯท้ังสิ้น 1,201 คน  ซ่ึง อสม.

หมอประจําบาน จะทําหนาท่ีเปนผูดูแล ใหการชวยเหลือผูปวยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเบื้องตน และเชื่อม

ประสานหมอคนท่ี 2 และหมอคนท่ี 3 สวนหมอคนท่ี 2 คือ หมออนามัยหรือหมอสาธารณสุข ทําหนาท่ี

ใหบริการดานการแพทยและดูแลผูปวย โดยประสานงานการรับ-สงตอขอมูลผูปวยในพ้ืนท่ีกับ อสม.และ

ประสานงานกับหมอคนท่ี 3 สวนหมอคนท่ี 3 คือ หมอเวชปฏิบัติครอบครัว ซ่ึงทําหนาท่ีดูแลใหคําแนะนํา

และประสานการดูแลรักษาผูปวย กับ อสม.และอสม.หมอประจําบาน (หมอคนท่ี 1) และ หมอคนท่ี 2 ซ่ึง

การทํางานของทีมหมอครอบครัว ภายใตการขับเคลื่อนของคณะกรรมการฯ พชอ.ในพ้ืนท่ี จังหวัดสตูล ทํา

ใหประชาชนแตละครอบครัวรูจักและเขาถึงหมอประจําตัวท้ัง 3 คน การใชกลไกดังกลาว ทําใหหมอท้ัง 3 

คน มีการติดตอประสานงานกันงายข้ึน มีการถายทอดความรูในดานการรักษาและขอมูลผูปวย ทําใหการ
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ติดตามผูปวยเปนไปอยางตอเนื่อง  ซ่ึงระบบการดูแลสุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ีโดยใชนโยบายฯ กลไก 3 

หมอ กอปรกับการขับเคลื่อนงานภายใตกลไก พชอ. ท่ีเนนระบบเอาชาวบานเปนหลัก และมีทีมบุคลากร

ทางการแพทย สหวิชาชีพ ภาคีเครือขายหลายภาคสวน ไดแก ผูนําชุมชน (กํานัน/ผูใหญบาน ฯลฯ)  อปท. 

เครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม (NGO) เปนตน รวมทํางานเปนทีมเดียวกัน ทําใหเขาถึงการ

ดูแลผูปวยมีน ประชาชนในพ้ืนท่ีไมตองเดินทางมาโรงพยาบาล (ยกเวนกรณีผูปวยวิกฤติ) ทําใหลดความ

แออัด และความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรค COVID-19 และโรคติดตออ่ืนๆ ในโรงพยาบาล สามารถลด

คาใชจายของผูปวยและประชาชนท่ีตองการรับบริการดานสุขภาพ กรณีตองเดินทางไปโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี

หางไกล หรือมีความจําเปนตองปรึกษาหมอประจําตัวเพ่ือขอคําแนะนําท่ีเหมาะสมตอการรักษาพยาบาล 

และลดอัตราตาย กรณีเกิดภาวะวิกฤติในผูปวย โดยมีการใช Digital Health เชน การใช Telemedicine 

ในพ้ืนท่ีหางไกล เชน พ้ืนท่ีเกาะหรือพ้ืนท่ีหางไกลชุมชน และมีชองทางการสื่อสาร เชน Line Facebook 

เปนตน ทําใหประชาชนเขาถึงระบบบริการไดรวดเร็ว เขาถึงขอมูลขาวสารและความรูไดรวดเร็ว ทําให

ประชาชนกลุมเปราะบางไดรับการดูแลท่ัวถึงมากข้ึน ประชาชนมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

 1 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบตอการขับเคลื่อน            

การดําเนินงาน ไดแก การจัดกิจกรรม การขออนุมัติเบิกจายงบประมาณตามแผนฯกําหนด เปนตน 
              

ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 

ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
แนวทางการแกไข / ขอเสนอแนะ 

1. การเบิกจายงบประมาณลาชาเนื่องจาก

สถานการณโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 

 

 

2. การขับเคลื่อนการดําเนินงานในประเด็น

ปญหาบางประเด็น ยังไมสามารถบูรณาการ
ใหครอบคลุมไดในทุกกิจกรรม 

1.1 ขยายเวลาการใชงบประมาณ 

1.2 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดําเนินงานใหเหมาะสมตอ

สถานการณโรคระบาดและเบิกจายงบฯถูกตองตาม

ระเบียบการเงินฯ 

2.1 คืนขอมูลในเวทีประชุมทุกครั้งใหพ้ืนท่ีรับทราบถึง

ปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหสามารถบูรณาการทุกกิจกรรมได
ครอบคลุมทุกประเด็นการขับเคลื่อนฯ 
 

 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง /ตอผูบริหาร /ตอระเบียบ กฎหมาย 

 -ไมมี 
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ผลงานเดน / นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง 

 1. อําเภอเมืองสตูล สรางเครือขายดานชุมชนปลอดบุหรี่ และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ชุมชนปลอดบุหรี่ ระดับเขตสุขภาพท่ี 12 ในปงบประมาณ 2564 จึงมีผลงานท่ีสามารถเปนแบบอยางแกพ้ืนท่ี

อ่ืนๆ ดังนี้ 

 - ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทองคปกครองสวนทองถ่ินปลอดบุหรี่ ระดับเขต

สุขภาพท่ี 12โครงการบูรณาการอําเภอเมืองแกปญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหรี่ และปจจัยเสี่ยง จ.สตูล 

 - เกิดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเดน 1 ชมรม ป 2564 ไดแก ชมรม TO BE 

NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสตูล จากความสําเร็จดังกลาว ทําใหผลการดําเนินงานชมรม TO BE 

NUMBER ONE ในปงบประมาณ 2565 ครบทุก  Setting และเกิดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับ

ดีเดน 4 ชมรม ป 2565 ไดแก ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสตูล ชมรม TO BE NUMBER 

ONE โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติจังหวัดสตูล ชมรม TO BE 

NUMBER ONE สถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล 
 

 

 

 

  PCU. , NPCU.  . 

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

             สุขภาพ ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
 

สถานการณ 

 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการประกาศใชพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.

2562 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขจากรัฐ 

และใหรัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวถึง จึงไดบัญญัติใหมีการ

ปฏิรูปประเทศโดยใหมีระบบการแพทยปฐมภูมิ ท่ีมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลประชาชนในสัดสวนท่ี

เหมาะสม  จังหวัดสตูล  ไดดําเนินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ( Primary Care Cluster : PCC ) ตาม

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข มาต้ังแตป พ.ศ.2559 การจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวย

บริการปฐมภูมิ ท่ีเปดดําเนินการในพ้ืนท่ี จะตองผานเกณฑ 3 S ประกอบดวย STRUCTURE / STAFF / 

SYSTEM  โดยประชาชนทุกคนมีแพทยประจําตัวรวมใหการดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบตาม 

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

โดยรวมทีมสหวิชาชีพ ในป 2563 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดมีการทบทวนการจัดต้ังหนวย

บริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ระยะ 10 ป ตั้งแต ป 2563-2572 มีเปาหมายท้ังหมด 

31 ทีม 12 Cluster ไดดําเนินการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิฯ รวม

จํานวน 27 ทีม คิดเปนรอยละ 87.10  และมีเปาหมายข้ึนทะเบียนฯ ครบรอยละ 100 ภายในป พ.ศ. 2568 

รายละเอียดตามตาราง 3.1 3.2 และ 3.3  
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ขอมูลประกอบการวิเคราะห          

ตารางท่ี  57  แสดงผลการดําเนนิงานการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิจังหวัดสตูล   

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑปงบฯ65 

ผลการดําเนินงาน ป งบประมาณ 65  

(ขอมูล ณ 1 พค. 2565)  

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย    ผลงาน รอยละ 

ระดบัประเทศ  
 

ผานเกณฑ  

รอยละ 50 

 

เมืองสตูล 11 7 63.34 

ควนโดน 2 2 100 

- 32.60% 42.32% ควนกาหลง 3 3 100 

เขตสุขภาพท่ี 12 
ทาแพ 3 3 100 

ละงู 8 8 100 

- 36.94% 53.02%  ทุงหวา 2 2 100 

จังหวัดสตูล รวม 31 แหง  มะนัง 2 2 100 

60.71% 64.50% 87.10%  รวม 31 27 87.10 
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ตารางท่ี  58     แสดงแผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ระยะ10 ป (2563-2572)                                      

อําเภอ 
ประชากร 

(คน) 

เปาหมาย 

(ทีม) 

จํานวนเปาหมายการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิของปงบประมาณ(ทีม) 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 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  

ท่ีมา :  ขอมูล ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 59  แสดงการจัดตั้งและข้ึนทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสตลู 

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 

ท่ีมา : ขอมูลจากการขึ้นทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิ สํานักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 

ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน  

 จังหวัดสตูล   ไดดําเนินการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิตาม

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ท่ีเปดดําเนินการในพ้ืนท่ี  ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2563  

โดยมีเปาหมาย 31 ทีม (ตามแผน 10 ป พ.ศ.2563-2572 )  ในป 2563 สามารถเปดดําเนินการไดจํานวน 

20 ทีม คิดเปนรอยละ 64.50 ป 2564 เปดดําเนินการเพ่ิมอีก 7 ทีม รวมสะสมเปน 27 ทีม  คิดเปนรอยละ 

87.10  และในไตรมาสท่ี 3 ป 2565  เปดดําเนินการในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสตูลอีก 1 ทีม (อยูระหวางรอการ

ประกาศ จาก สสป. ปลายเดือนมิถุนายน 2565) รวมสะสมเปน 28 ทีม คิดเปนรอยละ 90.30  ซ่ึงผาน

เกณฑตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว ป 2565 (รอยละ 50) เม่ือเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน พบวาสูงกวา 

ระดับประเทศ และระดับเขตสุขภาพ  ดังตาราง 
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ตารางท่ี 60   แสดงการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิตาม พ.ร.บ.ฯจังหวัดสตลู                                

อําเภอ 
เปาหมาย

(ทีม) 
แผน 10 ป 

ผลงานสะสม 

ป 2564 
รอยละ 

ป 2565 ผลงานสะสม 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม รอยละ 

เมืองสตูล 11 7 63.34 0 1 0 8 72.70 

ควนโดน 2 2 100.00 0 0 0 2 100.00 

ควนกาหลง 3 3 100.00 0 0 0 3 100.00 

ละงู 8 8 100.00 0 0 0 8 100.00 

ทาแพ 3 3 100.00 0 0 0 3 100.00 

ทุงหวา 2 2 100.00 0 0 0 2 100.00 

มะนัง 2 2 100.00 0 0 0 2 100.00 

รวม 31 27 87.10 0 1 0 28 90.30 
 

Small Success ผลการดําเนินงาน 

หนวยบริการปฐมภูมิและเครือขาย

หนวยบริการปฐมภูมิ สามารถเปด

ใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ ไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนด (50% ของแผน

จัดตั้ง 10 ป) 

ผลการดําเนินงานในภาพรวมของจังหวัดพบวาจังหวัดสตูลสามารถ

เปดดําเนินการไดจํานวน 28 ทีม คิดเปนรอยละ 90.30 จาก

เปาหมาย 31 ทีม ผานเกณฑตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว ของป 2565 และ

ทุกอําเภอดําเนินงานผานเกณฑเกิน 50% ของแผนจัดตั้ง 10 ป  

มี 1 อําเภอ ท่ีดําเนินการจัดตั้ง

หนวยบริการปฐมภูมิและเครือขาย

หนวยบริการปฐมภูมิ เต็มพ้ืนท่ี  

ผลการดําเนินงานในภาพรวมของจังหวัด พบวาจังหวัดสตูล มี

อําเภอท่ีเปดดําเนินการครอบคลุมรอยละ 100 ใน 6 อําเภอ

ประกอบดวย อําเภอควนโดน ควนกาหลง ละงู ทาแพ ทุงหวา 

และ มะนัง  และ คัดเลือกอําเภอละงูเปนพ้ืนท่ีอําเภอตนแบบของ

จังหวัด 
  

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

           1.  การจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ปจจัยหลัก คือ แพทยตอง

ผานการอบรมเวชศาสตรครอบครัวจึงจะมีคุณสมบัติในการจัดตั้ง PCU/NPCU ตาม พรบ. พ.ศ.2562  

 2.  หนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภมิู ท่ีข้ึนทะเบียนแลว หากแพทยประจํา

ทีม เกษียณ/ยาย หรือ แพทยอ่ืน (หมอคนท่ี 3 ) ท่ีผานการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เกษียณ/ยาย/ลาศึกษา

ตอ/ใบอนุญาตหมดอายุ อาจทําใหสถานภาพของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ 

สิ้นสุดลง  
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ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 การจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ( PCU/NPCU ) ข้ึนกับปจจัย

แพทยตองผานการอบรมตามหลักสูตร   เวชศาสตรครอบครัว 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 -  ผูบริหารสูงสุดทุกระดับ สรางแรงจูงใจใหแพทยท่ัวไปอยากเรียน FM  

 -  เขตสุขภาพควรจัดใหมีหลักสูตรอบรมหลักสูตรระยะสั้น  2x2 สําหรับแพทยเวชศาสตร

ครอบครัวทุกป 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  
 

มีอําเภอท่ีมีการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ และประชาชนไดรับ

การดูแลโดยแพทยเวชศาสตรครอบครัวหรือแพทยท่ีผานการอบรมและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ (3 

หมอ) ครอบคลุมรอยละ 100 ใน 6 อําเภอประกอบดวย อําเภอควนโดน ควนกาหลง ละงู ทาแพ ทุงหวา 

และ มะนัง 
 

 

  รพ.สต.ติดดาว  . 
 

 ตัวชี้วัดท่ี : รอยละของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 

  ติดดาว ระดับ 5 ดาว รอยละ 75 (สะสม)                                                                                                   

สถานการณ 

 จังหวัดสตูล มีเปาหมาย รพ.สต.ท้ังหมด 55 แหง ป 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 มีรพ.สต.ผานเกณฑ 5 ดาว จํานวน  25 แหงรวมสะสมตั้งแตป 2560-

2562 เปนจํานวน  45  แหง คิดเปนรอยละ 81.80 และในป 2563 จังหวัดสตูล ไดดําเนินการพัฒนาและ

ตรวจเยี่ยมประเมิน รพ.สต. ผานเกณฑระดับ 5 ดาว จํานวน 10 แหง รวมสะสมตั้งแตป 2560-2563 เปน

จํานวน 55 แหง ครอบคลุมรอยละ100 โดยในป 2564 มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.ติด

ดาว) ระดับ 5 ดาว ท่ีหมดอายุการรับรองตองประเมินซํ้า (Re-accredit)  จํานวน 19 แหง   ป 2565 มี

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.ติดดาว) ระดับ 5 ดาว ท่ีหมดอายุการรับรองตองประเมินซํ้า 

(Re-accredit)  จํานวน 23 แหง รวมจํานวนท้ังสิ้น 42 แหง  ดังตาราง 
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ขอมูลประกอบการวิเคราะห 

ตารางท่ี  61   แสดงผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ป 2565   

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 

เกณฑ 

ปงบฯ65 

ผลการดําเนินงาน ป งบประมาณ 65(ขอมูล ณ 20 พค. 2565) 

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
REACCREDITATION 

หมดอาย ุ

ป 64 

หมดอาย ุ

ป 65 

ระดบัประเทศ  

รวม 9,806 แหง 

 

ผาน

เกณฑ 

รอยละ 

75 

เมืองสตูล 18 18 100 3 5 

ควนโดน 4 4 100 1 3 

70.10% N/A N/A ควน

กาหลง 

7 7 100 2 5 

เขตสุขภาพท่ี 12 

รวม 800 แหง 

ละงู 10 10 100 6 4 

ทาแพ 5 5 100 3 - 

78.88% N/A 97.38% ทุงหวา 7 7 100 2 5 

จังหวัดสตูล รวม 55 แหง มะนัง 4 4 100 2 1 

78.18% 100 % 100 % รวม 55 55 100 19 23 

ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน  

 ในป 2565 มี มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.ติดดาว) ระดับ 5 ดาว ท่ีหมดอายุการ

รับรองตองประเมินซํ้า (Re-accredit)  จํานวน 42 แหง   ซ่ึง รพ.สต.ทุกแหงมีการประเมินตนเองและ

บันทึกขอมูลในระบบ Gishealth คิดเปนรอยละ 100 โดยมีผลการประเมินตนเองระดับ 5 ดาว จํานวน 54 

แหง และระดับ 4 ดาว จํานวน  1  แหง ดังตาราง 

ตารางท่ี  62    แสดงผลการประเมินตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ป 2565 

อําเภอ 
การประเมิน รพ.สต. ติดดาว(แหง) 

เปาหมาย  ผลประเมินตนเอง รอยละ ระดับ 5 ดาว ระดับ 4 ดาว 

เมืองสตูล 18 18 100 18 - 

ควนโดน 4 4 100 3 1 

ควนกาหลง 7 7 100 7 - 

ทาแพ 5 10 100 10 - 

ละงู 10 5 100 5 - 

ทุงหวา 7 7 100 7 - 

มะนัง 4 4 100 4 - 

รวม 55 55 100 54 1 
ที่มา : บันทึกขอมูลในระบบ โปรแกรม http://gishealth.moph.go.th/pcu ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  
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Small Success  ผลการดําเนินงาน 
 

1. รพ.สต.ท่ียังไมผานเกณฑการพัฒนา

คุณภาพระดับ 5 ดาว และหมดอายุ รักษา

สภาพในป 2563 และ 2564 ไดรับการ

พัฒนาโดยทีมพ่ีเลี้ยงระดับอําเภอ/จังหวัด 

รพ.สต.ท่ียังไมผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพระดับ 5 ดาว 

และหมดอายุ รักษาสภาพในป 2563 และ 2564 มีจํานวน 

1 แหง ในอําเภอควนโดน ไดรับการพัฒนาโดยทีมพ่ีเลี้ยง

ระดับอําเภอ และรอรับการประเมิน 

2. คณะกรรมการระดับอําเภอ ประเมิน 

รพ.สต. 

คณะกรรมการระดับอําเภอใน 7 อําเภอ มีแผนตรวจ

ประเมิน รพ.สต.ท่ีหมดอายุการรับรองตองประเมินซํ้า    

(Re-accredit)ในระหวางเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน 2565 

3. คณะกรรมการระดับจังหวัด ประเมิน

และรับรองผลของ รพ.สต. 

คณะกรรมการระดับจังหวัด แบงจํานวน 3 ทีม มีแผนตรวจ

ประเมิน รพ.สต.ท่ีหมดอายุการรับรองตองประเมินซํ้า (Re-

accredit) และรับรองผล ใน 7 อําเภอ จํานวน 42 แหง 

ระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 2565 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 ในชวงตนปงบประมาณ 2565 เกิดสถานการณแพรระบาดของโรคไวรัส โควิด 19 ระลอกใหม

และระบาดยาวนานทําใหไมสามารถดําเนินการประเมินรับรองโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.

ติดดาว) ระดับ 5 ดาว ท่ีหมดอายุการรับรองและตองประเมินซํ้า (Re-accredit)  ใน ป 2565 ตามแผน    

ท่ีวางไวได 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 1. เกณฑประเมิน รพ.สต.ติดดาวท่ีใชในปจจุบัน ไมสอดคลองกับการประเมิน ศสม.และ       หนวย

บริการปฐมภูมิในเรือนจํา 

          2. ปรับแผนและวิธีการประเมินรับรองโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.ติดดาว) ระดับ 5

ดาว ท่ีหมดอายุการรับรองและตองประเมินซํ้า (Re-accredit) แบบ New Normal  

 3. ขาดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ครู ก. ครู ข.ในระดับเขต/ระดับกระทรวง 

เนื่องจากเกิดสถานการณแพรระบาดของโรคไวรัส โควิด 19 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

1. อยูระหวางการรอเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวใน ศสม.และ       หนวย

บริการปฐมภูมิในเรือนจํา จากสวนกลาง เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของหนวยบริการ 

 2. สวนกลางควรมีแนวทาง/วิธีการประเมินรับรองโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.    

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

ของโรคไวรัส โควิด 19 เพ่ือรักษาสถานะของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 - ไมมี 
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Functional  based 
 
 
 

  กลุมปฐมวัย . 

    เด็กไทยสุขภาพ แข็งแรง พัฒนาการสมวัย IQ เกิน 100 
 

สถานการณ 

 สถานการณเด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ย IQ ไมตํ่ากวา 100 ขอมูลสถานการณท่ีเก่ียวของ

กับสติปญญาเด็ก ยอนหลัง 3 ป  (2562 , ป2563 , ป2564) จังหวัดสตูลมีหญิงตั้งครรภฝากครรภครั้งแรก

กอนหรือเทากับ 12 สัปดาห รอยละ 80.31 , 87.77 , 86.51 ตามลําดับ , หญิงตั้งครรภฝากครรภครบ 5 

ครั้ง ตามเกณฑ รอยละ  68.62, 82.56 , 79.62 ตามลําดับ (ผานเกณฑ รอยละ 75) , หญิงตั้งครรภไดรับยา

เม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก รอยละ 68.85 , 64.99 , 65.81 ตามลําดับ (ไมต่ํากวารอยละ100) , 

หญิงตั้งครรภมีภาวะโลหิตจางชวงอายุครรภ 32 – 34 สัปดาห รอยละ 16.84 , 15.48 ,14.96 ตามลําดับ  

(ผานเกณฑ ไมเกินรอยละ  14) ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม รอยละ 6.80 , 6.41 , 8.34 

ตามลําดับ (ผานเกณฑ ไมเกินรอยละ 7) , เด็กแรกเกิด - ต่ํากวา 6 เดือนกินนมแมอยางเดียวรอยละ  40.49  

37.86 ,42.49  ตามลําดับ ( ผานเกณฑ ไมนอยกวารอยละ 50 )  เด็ก 6 – 12 เดือน มีภาวะซีด ป  2563  

รอยละ 25.87 , ป2564 รอยละ 22.18 (ผานเกณฑ ไมเกินรอยละ 20) , เด็กอายุ 6เดือน -  5 ป ไดรับยาน้ํา

เสริมธาตุเหล็ก ป 2562 , ป2563 , ป2564  รอยละ 19.98,  35.02, 88.22 ตามลําดับ  (ผานเกณฑ ไมต่ํา

กวารอยละ  80)  

สถานการณการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดสตูล ตั้งแตป 2560 - 2564 ใน

สวนเด็กอายุ 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 และ

ไดขยายพ้ืนท่ีในการดําเนินงานจนถึงปจจุบัน ใน ป 2564 จํานวน 10 ตําบล โดยไดขยายชวงอายุ 1,000 วัน

แรกของชีวิตสู 2,500 วัน  มีการออกเยี่ยม สนับสนุน การดําเนินงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมกับกลุม

งานควบคุมโรค ติดตอ กลุมงานสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย กลุมงานทันตสาธารณสุข โดยเนน 4 D ไดแก 

D ท่ี 1 คือ Diet หรือ ดานโภชนาการและการเจริญเติบโต เนนการจัดทําเมนูอาหารท่ีมีความปลอดภัยและ

มีคุณคาทางโภชนาการ D ท่ี 2 คือ Development & play หรือดานพัฒนาการและการเลน เนนใหครู

ผูดูแลเด็กสามารถเฝาระวังและติดตามพัฒนาการเด็กดวยเครื่องมือ DSPM ได พรอมท้ังสงเสริมพัฒนาการ

เด็กผานการเปน อิสระ (3F : Family free Fun) D ท่ี 3 คือ Dental หรือดานสุขภาพฟน เนนใหเด็กปฐมวัย

ทุกคนตองแปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกวันดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรด และมีกิจกรรมตรวจฟน และท่ี

สําคัญท่ีสุดในยุคโควิด-19 คือ D ท่ี 4 คือ Diseases หรือดานการปองกันโรค มุงเนนให  รวมท้ังขับเคลื่อน

การดําเนินงานผานการประชุมคณะอนุกรรมการเด็กจังหวัด ในสวนดานพัฒนาการเด็กปฐมวัยซ่ึงได

สุขภาพกลุมวัย 
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ดําเนินการโดยใชเครื่องมือ DSPM และ DAIM มาต้ังแตปงบประมาณ 2558 มีการอบรมบุคลากรท่ี

รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยทุกระดับ มีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะชวงท่ีมีการ

รณรงคคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัวระดับอําเภอ 

ตําบล และหมูบาน มีการประชุมคณะกรรมการ ใหความรูและฝกทักษะแกพอ/ แม/ผูปกครอง ในการจัด

กิจกรรม กิน กอด เลนกับลูก เลานิทาน ดูแลชองปาก และการนอนอยางเพียงพอ นําเสนอแนวคิดและ

รูปแบบการดําเนินการในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด   มีการพัฒนาระบบสงตอเด็กท่ีมี

พัฒนาการลาชาไปยังหนวยบริการท่ีมีศักยภาพสูงกวาเพ่ือใหไดรับการดูแล กระตุน แกไขพัฒนาการ  ได

ครอบคลุมเพ่ิมข้ึน สงผลใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยสูงกวาเกณฑเปาหมายทุกป (เกณฑรอยละ 85) 

และในไตรมาส 1 ปงบประมาณพ.ศ. 2565 จังหวัดสตูลไดมีมาตรการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 

โดยไดมีการกําหนดภาวะผอม และสูงดี สมสวน และหญิงหลังคลอดไดรับการเยี่ยมครบตามเกณฑเปน

ตัวชี้วัด MOU ของ คปสอ. มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานแมและเด็กปฐมวัย ผานกลไกประชุม

คณะกรรมการวางแผนประเมินผลจังหวัดทุกเดือน ออกนิเทศ ติดตามการดําเนินงานตําบลมหัศจรรย 1,000 

วัน ของตําบลเปาหมาย มีการสะทอนขอมูลใหพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง แตผลลัพธการดําเนินงานในการตรวจ

ราชการ รอบท่ี 1/65 ผลการดําเนินงานดานแมและเด็กปฐมวัยสวนใหญยังไมผานเกณฑ 

นโยบาย/มาตรการดําเนินงาน 

 จากขอมูลดังกลาว จังหวัดสตูลมีนโยบาย/มาตรการการดําเนินงาน ดังนี้ 

 3.1 ขับเคลื่อนการดําเนินงานผานคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด และคณะกรรมการ

วางแผน ประเมินผลจังหวัด   

 3.2 ขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริม พัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแหงชาติ 

 3.3  ผลักดันใหมีเครื่องชั่งน้ําหนัก และท่ีวัดสวนสูงท่ีไดมาตรฐานท้ังในสถานบริการ

สาธารณสุข สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และในชุมชน 

 3.4 สงเสริมใหสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และผูปกครอง ใชเครื่องมือ DSPM ในการคัดกรอง

พัฒนาการ และ กิน กอด เลน เลา นอนเฝาดูฟน 

 3.5 เพ่ิมความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ 5 ชวงวัย และการติดตามกระตุนเด็กสงสัย

ลาชา เด็กพัฒนาการลาชา และ ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง   

 3.6 สงเสริม การเลี้ยงลูกดวยนมแม  

 3.7 สงเสริมการจายยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป 

4.ผลการดําเนินงาน 

 ผลการดําเนินงาน ตค.64 - พค.65 จังหวัดสตูลมีหญิงตั้งครรภฝากครรภครั้งแรกกอนหรือ

เทากับ 12 สัปดาห รอยละ 89.00, หญิงต้ังครรภฝากครรภครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ รอยละ 84.40 หญิง

ตั้งครรภไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก รอยละ 68.85 หญิงตั้งครรภมีภาวะโลหิตจางชวง

อายุครรภ 32 - 34 สัปดาห รอยละ 13.17 ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม รอยละ 6.47 เด็ก
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แรกเกิด - ต่ํากวา 6 เดือนกินนมแมอยางเดียวรอยละ  44.17  เด็ก 6 – 12 เดือน มีภาวะซีด รอยละ 17.13  

เด็กอายุ 6 เดือน -  5 ป ไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก รอยละ 80.54 

  การเจริญเติบโตเด็กอายุ 0 - 5 ป  ไตรมาสท่ี 2/65 (มกราคม - มีนาคม 2565)  จังหวัดสตูล มี

จํานวนเด็กท้ังหมด จํานวน 19,428 คน ไดรับการชั่งน้ําหนักและวัดความยาว/สวนสูง จํานวน 17,741 คน 

คิดเปนรอยละ 91.32 พบ สูงดี สมสวน จํานวน 9,630 คน คิดเปนรอยละ 55.28  ไมผานเกณฑ (ไมนอย

กวารอยละ 64) อําเภอท่ีมีเด็ก สูงดี สมสวนมากท่ีสุด คือ อําเภอควนโดน คิดเปนรอยละ 62.14 อําเภอท่ีมี

เด็กสูงดี สมสวนนอยท่ีสุด คืออําเภอเมืองสตูล คิดเปนรอยละ 47.12  สวนสูงเฉลี่ยในภาพรวมจังหวัดเพศ

ชาย 107.29 ซม. (เกณฑ 113 ซม.) เพศหญิง 106.77 ซม.(เกณฑ 112 ซม.) (ขอมูลจาก HDC ณ วันท่ี 27 

พฤษภาคม 2565)  

  สวนเด็กท่ีมีภาวะเตี้ย มีจํานวน 2,452 คน ในภาพรวมจังหวัดคิดเปนรอยละ 13.83  (เกณฑ

ไมเกินรอยละ 10)  อําเภอท่ีมีเด็กเตี้ยมากท่ีสุด  คือ อําเภอเมืองสตูล คิดเปนรอยละ 13.86 อําเภอท่ีพบเด็ก

เตี้ยนอยท่ีสุด คือ อําเภอทาแพ คิดเปนรอยละ 7.80  เด็ก 0 - 5 ป  ท่ีมีภาวะผอม มีจํานวน  954 คน คิด

เปนรอยละ 5.38 (เกณฑไมเกินรอยละ 5) อําเภอท่ีมีเด็กผอมมากท่ีสุด คือ อําเภอทาแพ คิดเปนรอยละ 

7.16 สวนอําเภอท่ีพบเด็กผอมนอยท่ีสุด คือ อําเภอควนโดน คิดเปนรอยละ 3.92 เด็กท่ีมีภาวะอวน มี

จํานวน 1,923 คน คิดเปนรอยละ 10.84  (เกณฑไมเกินรอยละ 9 ) เม่ือวิเคราะหรายอําเภอพบวาอําเภอท่ีมี

เด็กเริ่มอวนและอวนมากท่ีสุด คือ อําเภอเมืองสตูล คิดเปนรอยละ  11.64 สวนอําเภอท่ีพบเด็กเริ่มอวนและ

อวนนอยท่ีสุด คือ อําเภอควนกาหลง คิดเปนรอยละ 7.74 (ขอมูลจาก HDC ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565) 

 พัฒนาการเด็กอายุ 0 - 5 ป  ตั้งแต ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 จํานวน  9,699 คน มี

พัฒนาการสมวัย จํานวน 7,245 คน คิดเปนรอยละ 74.70 อําเภอท่ีพบพัฒนาการสมวัยมากท่ีสุด คืออําเภอ

ทาแพ คิดเปนรอยละ 87.26 อําเภอท่ีเด็กอายุ 0- 5 ป มีพัฒนาการสมวัยนอยท่ีสุด คือ อําเภอละงู คิดเปน

รอยละ 62.10 ไดรับการคัดกรองท้ังหมด คัดกรอง 7,568 คน คิดเปนรอยละ 78.03 อําเภอท่ีคัดกรอง

พัฒนาการมากท่ีสุด คืออําเภอทาแพ คิดเปนรอยละ 91.57 อําเภอท่ีเด็กอายุ 0- 5 ป ไดรับการคัดกรองนอย

ท่ีสุด คือ อําเภอละงู คิดเปนรอยละ 64.63 เด็กท่ีไดรับการคัดกรองพบพัฒนาการสงสัยลาชาท้ังหมดจํานวน 

1,286 คน คิดเปนรอยละ 16.99 เด็กพัฒนาการสงสัยลาชาท่ีตองไดรับการติดตามกระตุนพัฒนาการภายใน 

30 วัน จํานวน 1,276  คน ติดตามได จํานวน 967 คน คิดเปนรอยละ 75.78 อําเภอท่ีติดตามไดมากท่ีสุด 

คือ อําเภอละงู รอยละ 83.86 สวนอําเภอท่ีติดตามไดนอยท่ีสุด คือ อําเภอควนกาหลง รอยละ 56.96 เด็กท่ี

มีพัฒนาการลาชา จํานวน 18 คน  ไดรับการกระตุนดวยเครื่องมือ TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน 

จํานวน 9 คน ระหวางการติดตาม จํานวน 2 คน ติดตามไมได จํานวน 6 คน  
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หนาท่ี 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ขอมูลประกอบการวิเคราะห 

ตารางท่ี 63   แสดงรอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดี สมสวน ป 2565 
 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ป 2565 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565             

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

ระดบัประเทศ ไ ม น อ ย ก ว า

รอยละ 64  

เมืองสตูล 6,526 5,673 47.12 

56.79 63.10 61.78 ควนโดน 1,893 1,886 62.14 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 1,968 1,990 62.01 

55.82 60.39 59.57 ทาแพ 2,093 2,052 61.94 

จังหวัดสตูล ละงู 4,267 3,651 53.03 

47.04 52.17 55.14 ทุงหวา 1,452 1,301 56.03 

      มะนัง 1,229 1,188 51.77 

จังหวัด 19,428 17,741 54.28 

(ขอมูลตั้งแต มค.- มีค. 65) 

ท่ีมา : ขอมูลจาก HDC  ณ  วันท่ี   27 พฤษภาคม  2565 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 



 

หนาที่ 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพ
ที่ 12 

 รอบที่ 2  ปงบประมาณ
 พ

.ศ. 2565  

.                                                     




  สํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล  





                                                                          . 

ตารางท่ี  64   แสดงรอยละเด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะอวน ผอม เตี้ย ป 2560-2564 

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 
 

ตารางท่ี 65  แสดงรอยละ เด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะ เริ่มอวนและอวน ผอม เตี้ย (มค.- มีค. 65) 

อําเภอ 
จํานวนเด็ก

ท้ังหมด 

จํานวนช่ังนน./

วัดสวนสูง 
รอยละ 

เตี้ย 

(คน) 

รอยละ  

(ไมเกินรอยละ10 ) 

เริ่มอวนและอวน 

(คน) 

รอยละ 

(ไมเกินรอยละ 

9) 

ผอม 

(คน) 

รอยละ 

(ไมเกินรอยละ 5) 
 

เมืองสตูล 6,559 5,673 86.49 1,070 18.86 774 13.64 299 5.27  

ควนโดน 1,910 1,886 98.74 186 9.86 184 9.76 74 3.92  

ควนกาหลง 1,979 1,990 100.56 195 9.8 154 7.74 101 5.08  

ทาแพ 2,106 2,052 97.44 160 7.8 177 8.63 147 7.16  

ละงู 4,286 3,651 85.18 545 14.93 363 9.94 199 5.45  

ทุงหวา 1,461 1,301 89.05 129 9.92 138 10.61 77 5.92  

มะนัง 1,237 1,188 96.04 169 14.23 133 11.2 57 4.8  

จังหวัด 19,538 17,741 90.8 2,454 13.83 1,923 10.84 954 5.38  
ที่มา : ขอมูลจาก HDC ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 91 
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หนาท่ี 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาที่ 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพ
ที่ 12 

 รอบที่ 2  ปงบประมาณ
 พ

.ศ. 2565  

.                                                     




  สํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล  





                                                                          . 

 
ตารางท่ี  66     แสดงรอยละ เด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะ เริ่มอวนและอวน ผอม เตี้ย ไตรมาส 1 (ตค.- ธค. 64) 

อําเภอ 
จํานวนเด็ก

ท้ังหมด 
ผลงาน รอยละ เตี้ย (คน) 

รอยละ  

(ไมเกินรอยละ 10) 
อวน(คน) 

รอยละ 

(ไมเกินรอยละ 10) 

ผอม

(คน) 

รอยละ 

(ไมเกินรอยละ 5) 
 

เมืองสตูล 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  

 ท่ีมา : ขอมูลจาก HDC ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

ตารางท่ี  67     แสดงเด็กอายุ 0-5 ป มีสวนสูงเฉลี่ยชาย/หญิง ป 25660-2565 

สวนสูงเฉล่ีย  
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 ไตรมาส 2/65 

สวนสูงเฉลี่ยชาย (113 ซม.) 108.19 107.39 106.17 107.35 107.69 107.29 

สวนสูงเฉลี่ยหญิง (112 ซม.)  107.55 106.51 105.78 106.91 107.27 106.77 

ท่ีมา : ขอมูลจาก HDC  ณ  วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 
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หนาท่ี 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ตารางท่ี  68     แสดงเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป ไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็กป 2562-2565 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ป 2565 

ผลการดําเนินงาน ตค.64 - พค.65 

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

ระดบัประเทศ 

ไมนอยกวา 

รอยละ 85 

เมืองสตูล 2,762 2,144 77.62 

47.28 62.27 67.36 ควนโดน 808 731 90.47 

เขตสุขภาพท่ี 12 
ควน

กาหลง 
1,077 956 88.77 

33.6 42.35 62.45 ทาแพ 859 705 82.07 

จังหวัดสตูล ละงู 1,977 1,433 72.48 

19.98 35.02 88.22 ทุงหวา 758 650 85.75 

      
มะนัง 566 465 82.16 

จังหวัด 8,807 7,084 80.44 

ที่มา : ขอมูลจาก HDC ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 

 
ตารางท่ี 69    แสดงรอยละเด็กไทยอายุ 6-12 เดือน ท่ีตรวจคัดกรองและพบโลหิตจาง ไมเกินรอยละ 20   

ป 2562-2565   (ขอมูล ตค.64 - พค. 65)                

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ป 2565 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565             

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

ระดบัประเทศ ไมนอยกวา 

รอยละ 20 

เมืองสตูล 244 52 21.31 

- 24.72 19.59 ควนโดน 164 43 26.22 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 52 4 7.69 

- 26.59 23.03 ทาแพ 79 8 10.13 

จังหวัดสตูล ละงู 76 17 22.37 

- 25.87 22.18 ทุงหวา 135 8 5.93 

      
มะนัง 99 13 13.13 

จังหวัด 849 145 17.08 

ท่ีมา : ขอมูลจาก HDC ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 
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หนาท่ี 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
ตารางท่ี  70   แสดงรอยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ป ท้ังหมดมีพัฒนาการสมวัย(ขอมูล ตค.64 – เมย. 65) 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ป 2565 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565             

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

ระดบัประเทศ ไมนอยกวา 

รอยละ 85 

เมืองสตูล 3,295 2,437 73.96 

87.12 88.1 82.55 ควนโดน 933 714 76.53 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 984 827 84.04 

89.51 87.5 78.03 ทาแพ 973 849 87.26 

จังหวัดสตูล ละงู 2,132 1,324 62.10 

88.43 90.28 86.74 ทุงหวา 750 582 77.60 

      
มะนัง 632 512 81.01 

จังหวัด 9,699 7,245 74.70 

ที่มา : ขอมูลจาก HDC ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 
 

ตารางท่ี 71  แสดงรอยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ป ตามชวงอายุไดรับการคัดกรองพัฒนาการ ป 2562-

2565 (ขอมูล ตค.64 – เมย. 65) 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑ ป 2564 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

ระดบัประเทศ ไมนอยกวา 

รอยละ 90 

เมืองสตูล 3,295 2,486 75.45 

89.38 90.17 84.87 ควนโดน 933 741 79.42 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 984 895 90.96 

91.58 89.62 80.51 ทาแพ 973 891 91.57 

จังหวัดสตูล ละงู 2,132 1,378 64.63 

90.24 92.21 88.89 ทุงหวา 750 637 84.93 

      
มะนัง 632 540 85.44 

จังหวัด 9,699 7,568 78.03 

ที่มา : ขอมูลจาก HDC  ณ  วันที่  27 พฤษภาคม  2565 
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หนาท่ี 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ตารางท่ี 72 แสดงรอยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ป ตามชวงอายุท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัย

ลาชา(ขอมูล ตค.64 – เมย. 65) 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ 

ป 2564 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

ระดบัประเทศ ไมนอยกวา 

รอยละ 20 

เมืองสตูล 2,486 188 7.56 

25.57 26.58 27.25 ควนโดน 741 107 14.44 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 895 158 17.65 

27.19 25.27 24.26 ทาแพ 891 188 21.10 

จังหวัดสตูล ละงู 1,378 319 23.15 

23.56 21.77 19.43 ทุงหวา 637 201 31.55 

      
มะนัง 540 125 23.15 

จังหวัด 7,568 1,286 16.99 

ที่มา : ขอมูลจาก HDC  ณ  วันที่  27 พฤษภาคม  2565 
 

ตารางท่ี  73   เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย  TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน  

(ขอมูล ตค.64 – เมย. 65) 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ป 2564 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565             

2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

ระดบัประเทศ ไมนอยกวา

รอยละ 75 

เมืองสตูล 2 2 100 

54.52 66.53 69.96 ควนโดน 3 3 100 

เขตสุขภาพท่ี 12 
ควน

กาหลง 
1 0 0 

47.79 58.44 65.03 ทาแพ 2 1 50 

จังหวัดสตูล ละงู 4 1 25 

52.83 73.24 63.93 ทุงหวา 3 0 0 

      
มะนัง 3 2 66.67 

จังหวัด 19 11 57.89 

ท่ีมา : ขอมูลจาก HDC  ณ  วันท่ี 31 พฤษภาคม  2565 
-  
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หนาท่ี 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ปญหา อุปสรรค  

 1. ภาระงานมากในชวงโควิด ตองทํางานท่ีเรงดวนกอน 

  2. เครื่องชั่งน้ําหนัก ท่ีวัดสวนสูงไมมี/มีไมเพียงพอ/มีไมไดมาตรฐาน 

  3. การบูรณาการและสะทอนขอมูลดานสุขภาพเด็กปฐมวัยใหทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  4. การประมวลผลภาวะโลหิตจางเปน work lode ทําใหไมทราบสถานการณปญหาภาวะ

โลหิตจางของพ้ืนท่ีได และไมมีขอมูลเปาหมายเด็กอายุ 6 ด.- 11 ด. 29 วัน ของพ้ืนท่ี ท่ีตองเจาะเลือด

คนหาโลหิตจางในแตละเดือนหรือรายไตรมาส ทําใหการติดตามความครอบคลุมการเจาะเลือดในพ้ืนท่ี

ยุงยาก   
 

โอกาสพัฒนา 

 1. ทบทวนมาตรการการดําเนินงานท่ีผานมา 

  2. พัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ  

 3. มีการขับเคลื่อนการดําเนินงาน สพด. 4D ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

 4. สงเสริมการมีสวนรวมของ อปท.ในการดําเนินการสงเสริม พัฒนาเด็กปฐมวัย   

 5. พัฒนาทักษะการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง แก อสม. 

 6. เพ่ิมความรอบคลุมการจายยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก ใหหญิงตั้งครรภ  

 7. เพ่ิมความครอบคลุมใหเด็กแรกเกิด - ต่ํากวา 6 เดือนกินนมแมอยางเดียว 
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  สุขภาพจิตและการฆาตัวตาย . 
 

ตัวช้ีวัด : อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ (ไมเกิน 8 ตอประชากรแสนคน)  

 : อัตราการฆาตัวตายสําเร็จไมเกิน  8  ตอประชากรแสนคน  

 : รอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํารายตัวเองซํ้า ภายใน 1 ป รอยละ 95 

 : รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต ≥ รอยละ 75 

 : รอยละของผูท่ีมีปญหาสมาธิโรคสั้นเขาถึงบริการ  35 

 : รอยละของผูท่ีมีปญหาโรคออทิสติกเขาถึงบริการ 50 

สถานการณ 

 อัตราการฆาตัวตายสําเร็จไมเกิน  8 ตอประชากรแสนคน 

      สถานการณการฆาตัวตายสําเร็จจังหวัดสตูล ตั้งแตปงบประมาณพ.ศ. 2562 -2564 พบวา 

อัตราการฆาตัวตายสําเร็จตอประชากรแสนคน ของจังหวัดสตูล เทากับ  6.18, 7.08และ9.15 ตามลําดับ 

ในภาพรวมจังหวัดพบวา อัตราการฆาตัวตายสําเร็จอยูในระดับสูงข้ึนในป 2564 แตเม่ือพิจาณาจําแนกราย

อําเภอ 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 สวนใหญรับจางและ

ไมไดทํางาน  เปนโรคทางกาย โรคจิตเภท โรคซึมเศรา  มีปญหาครอบครัว นอยใจถูกดุดา ปญหาเศรษฐกิจ 

และปญหาใชสุราขณะทํารายตนเอง วิธีการฆาตัวตาย สวนใหญใชวิธีการผูกคอมากท่ีสุด  

 ขอมูลการฆาตัวตายสําเร็จป 2565 (1 ต.ค.64- 30 เม.ย65) พบการฆาตัวตายสําเร็จในภาพรวม

จังหวัด จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 4.47 ตอแสนประชากร จากการวิเคราะหขอมูลพบวา อําเภอท่ีมี

อัตราการฆาตัวตายสูงสุด คือ อําเภอทุงหวา เทากับ 15.91รองลงมา คือ ควนกาหลง ควนโดน ทาแพ  ละ

งู เมืองสตูล  มะนัง ตามลําดับ เทากับ 9.08, 3.7, 3.50, 2.76 และ0  ไมมีผูฆาตัวตายสําเร็จ  ท้ังหมดเปน

เพศชาย 4 ศาสนาอิสลาม 11 ราย พุทธ 5 ราย  สวนอยูในชวงวัยทํางานมากกวา 31- 60 ป(11ราย) อายุ

นอยสุด 31 ป อายุมากสุด 77 ป สถานภาพคูมากท่ีสุด สวนใหญ รับจาง ทําสวน และไมไดทํางาน  มีโรค

ประจําตัว 5 ราย(โรคซึมเศรา วิตกกังวลติดสุรา ความดันโลหิต หลอดเลือดสมอง)อีก9รายไมมีโรค

ประจําตัว ไมอยูในระบบการรักษา 1 รายเปนคนแรรอน มีปญหาเศรษฐกิจ มีภาระหนี้สิน 3 รายและ

ปญหาครอบครัว นอยใจถูกดุดา  มีปญหาความรัก นอยใจถูกดุดา ไมมีผูดูแล3 ราย ทรมานจากการ

สุขภาพจิต 
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เจ็บปวย 5 ราย ใชสุราและสารเสพติด2ราย ไดรับผลกระทบจากโควิด 1ราย วิธีการฆาตัวตาย สวนใหญใช

วิธีการผูกคอ 11 ราย กินสารเคมี 1 ราย กินยากําจัดวัชพืช 1 ราย อบแกส 1 ราย 

 กระบวนการในการแกไขปญหา 

 สถานการณการฆาตัวตายในจังหวัดสตูล จากการวิเคราะหขอมูลพบวาผูท่ีฆาตัวตายสําเร็จพบ

ในคนกลุมเสี่ยงคือประชาชนท่ัวไปและเจ็บปวยเรื้อรังพบวาเม่ือวิเคราะหคนท่ีทํารายตนเองสําเร็จ อายุ

นอยท่ีสุด 31 ป มากสุด 77 ป ปวยเปนโรคเรื้อรังทางกาย ผูฆาตัวตายสําเร็จสวนใหญไมมีสัญญาณเตือน มี

สัญญาณเตือนเพียง 1 คน ทางคณะทํางานService planจังหวัดสตูลจึงไดรวมกันวิเคราะหปญหาและ

สาเหตุ รวมกันคัดกรองในกลุมผูปวยท่ีมีอาการเจ็บปวยเรื้อรัง แลกเปลี่ยนกับครอบครัวในการดูแลผูปวย 

และการจัดการความเครียดของผูดูแล เกิดจากความทุกขทรมานจากการเจ็บปวย(ไมไดเขาสูการคัดกรอง

ภาวะสุขภาพจิต) สวนใหญมีปญหาเศรษฐกิจ มีหนี้สิน เม่ือวิเคราะหปญหาดังกลาวจึงนํามาจัดทํา

มาตรฐานในการคัดกรองในกลุมเปาหมาย คลินิกโรคเรื้อรัง คลินิกผูสูงอายุ ผูปวยโรคทางจิตเวช มากข้ึน 

ใหความรูทางออนไลน 

แสดงผลการดําเนินงาน (ขอมูลเชิงปริมาณ และการบริหารจัดการ) 

ตารางท่ี 74  แสดงอัตรารอยละการฆาตัวตายสําเร็จแยกรายอําเภอ ป 2562-2564  (ไมเกิน 7.8 ตอแสน

ประชากร)   

อําเภอ 
การฆาตัวตายสําเร็จ(รอยละ) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

เมืองสตูล 3.35 8.10 7.75 

ควนโดน 4.81 0.00 0 

ควนกาหลง 10.79 7.70 11 

ทาแพ 0.00 13.96 8.87 

ละงู 9.58 5.49 6.94 

ทุงหวา 13.72 11.04 15.85 

มะนัง 6.79 0.00 28.42 

ภาพรวมจังหวัด 6.18 7.08 9.15 
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ตารางท่ี 75    แสดงอัตราอัตราการฆาตัวตายสําเร็จ แยกรายอําเภอ ป 2565(ไมเกิน 8 ตอแสนประชากร)  

อําเภอ 
ประชากรท้ังหมด 

จํานวน(คน) 

ผลการดําเนินงาน 

จํานวน(คน) รอยละ 

เมืองสตูล 109165 2 1.83 

ควนโดน 26961 1 3.7 

ควนกาหลง 33029 3 9.08 

ทาแพ 28552 2 3.50 

ละงู 72310 2 2.76 

ทุงหวา 25126 4 15.91 

มะนัง 18294 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 313437 14 4.47 
ขอมูล (1ต.ค. 64-30เม.ย.65) 
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หนาที่ 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพ
ที่ 12 

 รอบที่ 2  ปงบประมาณ
 พ

.ศ. 2565  

.                                                     




  สํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล  





                                                                          . 

รอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํารายตัวเองซํ้า ภายใน 1 ป รอยละ 95 

ตารางท่ี  76     แสดงรอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํารายตัวเองซํ้า ภายใน 1 ป (365 วัน) รอยละ 95 

อําเภอ 

ปงบประมาณ 

ต.ค.63-ต.ค.64 พ.ย.63-พ.ย.64 ธ.ค.63-ธ.ค.64 ม.ค64-ม.ค65 

เปาหมาย 

(คน) 

ผลงาน 

(คน) 
รอยละ 

เปาหมาย 

(คน) 

ผลงาน 

(คน) 
รอยละ 

เปาหมาย 

(คน) 

ผลงาน 

(คน) 
รอยละ 

เปาหมาย 

(คน) 

ผลงาน 

(คน) 
รอยละ 

เมืองสตูล 38 36 94.74 40 37 92.50 38 35 92.11 51 50 98.04 

ควนโดน 4 4 100 4 4 100 4 4 100 1 1 100 

ควนกาหลง 19 18 94.74 18 17 94.44 19 18 94.74 19 19 100 

ทาแพ 9 9 100 8 9 100 9 9 100 7 7 100 

ละงู 28 28 100 30 29 96.67 28 28 100 35 35 100 

ทุงหวา 5 5 100 7 5 100 5 5 100 10 10 100 

มะนัง 7 7 100 7 7 100 7 7 100 6 6 100 

ภาพรวมจังหวัด 110 107 97.27 114 108 94.74 110 106 96.36 129 128 99.22 
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ตารางท่ี  77  แสดงรอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํารายตัวเองซํ้า ภายใน 1 ป (365 วัน)  

รอยละ 95 

อําเภอ 

ปงบประมาณ 

 ก.พ.64-ก.พ.65 มี.ค.64-มี.ค.65 เม.ย 64-เม.ย 65 

เปาหมาย 

(คน) 

ผลงาน 

(คน) 
รอยละ 

เปาหมาย 

(คน) 

ผลงาน 

(คน) 
รอยละ 

เปาหมาย 

(คน) 

ผลงาน 

(คน) 
รอยละ 

เมืองสตูล 52 49 94.23 53 50 94.34 58 55 94.83 

ควนโดน 2 2 100 2 1 50.00 3 3 100 

ควนกาหลง 23 22 95.65 28 25 89.29 26 24 92.31 

ทาแพ 9 9 100 10 10 100 9 9 100 

ละงู 43 39 90.70 44 39 88.64 46 39 84.78 

ทุงหวา 9 9 100 9 9 100 9 9 100 

มะนัง 1 1 100 6 6 100 4 4 100 

จังหวัด 139 131 94.24 152 140 92.11 155 143 92.26 
 

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

 1. การสอบสวนและวิเคราะห ปญหา เชิงลึกยอนหลัง เพ่ือหากลุมเปาหมายหลัก ในการเฝาระวัง 

ใหครอบครัวกลุมเสี่ยง มีความรูและเฝาระวังและวิธีการสงตอชวยเหลือ  

 2. การคืนขอมูลท่ีผานการวิเคราะหปญหาการฆาตัวตายใหเครือขายท่ีเก่ียวของกับกลุมเสี่ยงใน

วัยรุนในการประชุมคณะกรรมคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล เชน กระทรวงพมจ. กระทรวงศึกษา 

กระทรวงยุติธรรมและสวนท่ีเก่ียวของ การประชุม กวป. 

 3. นํารองการดูแลชวยเหลือเยาวชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

รร.ราชประชานุเคราะห คลองขุด วิทยาลัยเทคนิคสตูล รร.พิมานพิทยาสรรค รร.สตูลวิทยา วิทยาลัยการ

อาชีพ ละงูพิทยาคม กําแพงวิทยา) รวมหาแนวทางในการปองกันการฆาตัวตายในเยาวชน และเชิญชวนให

โรงเรียนในจังหวัดสตูลเขาสูโปรแกรมการดูแลชวยเหลือเยาวชนดวยรูปแบบสงเสริมสุขภาพจิตและปองกัน

ปญหาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน วัยรุน (School Health HERO) และMental health check in 

 4. มีการเสริมทักษะใหแกประชาชนท่ังไป ครูท่ีปรึกษาใหเขาใจเก่ียวกับ สัญญาณเตือนซึมเศรา 

และฆาตัวตาย 

 5. ใหความรู อสม. ในเรื่องการคัดกรอง ซึมเศราในชุมชนซ่ึงนําไปส ูปญหา สุขภาพจิต  

 6. การบูรณาการกับกลุมวัย กลุมเสี่ยงเพ่ือประเมินคัดกรองสุขภาพจิต เพ่ิม การคัดกรองซึมเศรา

ในกลุมผูสูงอายุ NCD ผูใช สารเสพติด สุรา 

 7. มีระบบการติดตามผูพยายามฆาตัวตายทุกรายหลังจากจําหนาย 2 สัปดาห และติดตาม

ตอเนื่องเพ่ือประเมินอาการซํ้า 
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ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข  

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

เชน Facebook Lineและรูปแบบการใหความรู

เรื่องสัญญาณเตือนในการทํารายตนเองและแนว

ทางการชวยเหลือผูท่ีพยายามฆาตัวตายท่ีถูกตอง 
 

 รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต≥ รอยละ 75 

     สถานการณการเขาถึงบริการของผูปวยโรคซึมเศราสะสม≥ 68 ตั้งแตป 2558 – ต.ค.2564  

พบวา อัตราการเขาถึงบริการ รอยละ 88.55 เม่ือวิเคราะหรายอําเภอ พบวาอําเภอท่ีผูปวยโรคซึมเศรา

เขาถึงบริการมากท่ีสุด คือ อําเภอทุงหวา 127.13รองลงมาคืออําเภอเมืองสตูลรอยละ 118.72               

อําเภอควนกาหลง,ควนโดน,ละงู,ทาแพ, และมะนัง รอยละ 104.15, 82.56, 67.16 65.13 และ 64.20 

ตามลําดับ  
 

กระบวนการในการแกไขปญหา 

           จากการวิเคราะหสถานการณการเขาถึงบริการโรคซึมเศราตั้งแตป 2553 ถึง พ.ศ.2565 พบวา

การเขาถึงบริการโรคซึมเศราสูงกวาเกณฑและแตการคัดกรองภาวะซึมเศราเริ่มมีการคัดกรองเพ่ิมข้ึน  

คณะทํางานService plan จึงไดพัฒนารูปแบบการเฝาระวังโรคซึมเศราโดยสรางเครือขายในและนอกเขต

รับผิดชอบในการคัดกรองและคนหาผูมีภาวะซึมเศราเชิงรุกใหเขาถึงบริการ ซ่ึงประกอบดวย กลุมประชากร 

15 ปข้ึนไป หอผูปวย คลินิกพิเศษ คลินิกโรคเรื้อรัง สสอ.รพสต. ชุมชน โรงเรียน เทศบาล ชมรมผูสูงอายุ 

ผูปวยโควิด  พบวากลุมเปาหมายประชากร15 ปข้ึนไป ไดรับการคัดกรองและพบผูปวยโรคซึมเศราเพ่ิมข้ึน

และไดรับการรักษา ตอเนื่อง  จากระบบMental Health Check in คัดกรองครอบครัวผูปวยท่ีมีปญหา

สุขภาพจิตจิตเวช และยาเสพติดซ่ึงเปนกลุมเปาหมายสําคัญท่ีมีภาวะซึมเศราและเครียดสูง จากการดูแล

บุคคลดังกลาว 
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ตารางท่ี 78    แสดงรอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิตแยกรายอําเภอ ป 2562-2564 

(≥ รอยละ 71)  

อําเภอ 

ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 

รอยละ รอยละ เปาหมาย(คน) ผลงาน(คน) รอยละ 

เมืองสตูล 78.78 113.01 2078 2513 120.93 

ควนโดน 50.21 74.16 476 416 87.39 

ควนกาหลง 66.88 89.37 627 709 113.08 

ทาแพ 47.18 62.58 519 345 66.47 

ละงู 46 67.46 1326 976 73.60 

ทุงหวา 98.74 135.77 435 581 133.56 

มะนัง 30.68 60.26 324 220 67.90 

ภาพรวมจังหวัด 63.2 90.97 5784 5778 99.90 
ที่มา: จากฐานขอมูลHDC การเขาถึงบริการของผูปวยโรคซึมเศรา 
 

ตารางท่ี  79    แสดงรอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิตแยกรายอําเภอ ป 2565 (≥ รอยละ 71) 

อําเภอ 

ปงบประมาณ  2565 

ประชากร 

(คน) 

ผลงาน 

(คน) 
รอยละ 

เมืองสตูล 2,078 2682 129.07 

ควนโดน 476 443 93.07 

ควนกาหลง 627 774 123.44 

ทาแพ 519 359 69.17 

ละงู 1,326 1028 77.53 

ทุงหวา 435 614 141.15 

มะนัง 324 240 74.07 

ภาพรวมจังหวัด 5784 5,695 98.46 
ขอมูลตั้งแต (1ต.ค. 64-30เม.ย.65) 
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การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในการขับเคลื่อน/ทรัพยากร 4 M) 

  1.  การจัดการดานบริหาร 

            1.1   กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานรวมกับเครือขายท้ังในและนอกโรงพยาบาล  โดย

กําหนดการทําแผนงาน โครงการท่ีตอเนื่อง ชัดเจน  และสอดคลองกับนโยบายของกรมสุขภาพจิต                  

             1.2   รวมกับคณะทํางานระดับจังหวัดและระดับอําเภอวางแผนพัฒนารูปแบบการเฝาระวัง

โรคซึมเศรา   

             1.3   ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล และชมรม 

เชน โรงเรียน ชุมชน เทศบาลในการจัดทําเครือขายความรวมมือในระดับชุมชน ชมรมผูสูงอายุ ชมรมผู

พิการ ชมรมผูบกพรองทางจิต 

             1.4   นิเทศติดตามผลการดําเนินงานพัฒนารูปแบบการเฝาระวังโรคซึมเศรา  ใน PCU รพสต. 

เพ่ือรับทราบปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานสุขภาพจิต และวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 

             1.5   บูรณาการแผนงานโครงการ กับเครือขายในการดําเนินงานรวมกัน 

           2.  การจัดการดานบริการ 

              2.1  งานเชิงรับ ใหบริการแบบผูปวยนอก 

                   - ใหบริการคลินิกจิตเวชในทุกโรงพยาบาล  

                   - คัดกรองโรคซึมเศราในผูปวยท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลทุกราย กลุมเสี่ยง เชนคลินิก

จิตเวช  ผูพยายามฆาตัวตาย  ผูปวยเรื้อรัง คลินิกผูสูงอายุ ผูท่ีมีพฤติกรรมใชสารเสพติดทุกชนิด  

         - ใหบริการปรึกษาปญหาสุขภาพจิตในคลินิกคลายเครียดและใหคําปรึกษาทางโทรศัพท 

         - ใหบริการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคซึมเศรา เชน จิตบําบัดรายบุคคล 

 จิตบําบัดครอบครัว จิตบําบัด CBT  พฤติกรรมบําบัด  กลุมบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพ    

              2.2  งานเชิงรุก  

   2.2.1 ใหบริการคัดกรองและใหคําปรึกษาผูท่ีมีภาวะซึมเศราเบื้องตน (ใช 2Q)รวมกับ 

ทีมสหวิชาชีพ 

        * ในโรงพยาบาล – ทุกจุดบริการในโรงพยาบาล ในผูปวยทุกราย  และในกลุม

เสี่ยง เชนคลินิกผูสูงอายุ คลินิกความดัน-เบาหวาน ไตเทียม ผูปวยCA  CVA  ผูปวยเรื้อรัง  เด็กและสตรีท่ี

ถูกกระทํารุนแรง 

    * นอกโรงพยาบาล – คัดกรองในกลุมประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป PCU รพ.สต. 

โรงเรียน  ชุมชน  เรือนจํา สถานพินิจ กองรอย อสจ. 

          2.2.2   ใหบริการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทุกกลุมเปาหมาย 

  -  ประสานเครือขายในพ้ืนท่ีเพ่ือดูแลและเฝาระวังปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน  
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         3.  พัฒนาระบบการเฝาระวังท่ีมีประสิทธิภาพ 

   3.1  สรางเครือขายระบบการคัดกรองในชุมชนและโรงเรียน  

        3.1.1  คนหาผูเยาวชนท่ีมีภาวะซึมเศราโดยเครือขายเยาวชน และระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน โดยมีกิจกรรมสรางทักษะชีวิตในเยาวชนในวิทยาลัยชุมชน การคัดกรองภาวะซึมเศราใน

เยาวชน  

   3.1.2  วิเคราะหปญหานักเรียนในโรงเรียนท่ีมีความเสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิต อบรมครู

ในการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาสุขภาพจิต 

              3.2  พัฒนามาตรฐานระบบการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชรวมกับโรงพยาบาลชุมชนและ

เครือขาย รพสต.      
 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข  

ปญหาอุปสรรค การวางแผนแกไขปญหา 

1. คัดกรองซึมเศราในกลุมเสี่ยงไมครอบคลุมเชน 

ผูปวยติดเตียง ผูปวยเรื้อรัง กลุมญาติผูมีปญหา

สุขภาพจิต จิตเวชและสารเสพติด  

1. เพ่ิมการคัดกรองในกลุมเสี่ยงทุกกลุม ให

ครอบคลุมท้ังหมด 

2. การคัดกรองผูมีภาวะซึมเศราในวัยรุนไม

ครอบคลุมทุกโรงเรยีน  

2. ประสานเครือขายในโรงเรียนในการคัดกรอง

นักเรียนใหครอบคลุม 
 

 รอยละของผูท่ีมีปญหาสมาธิโรคส้ันเขาถึงบริการ  35%    

 รอยละของผูท่ีมีปญหาโรคออทิสติกเขาถึงบริการ 50% 

 การเขาถึงบริการของผูปวยสมาธิสั้นในเด็กอายุ 6 - 15 ป พบผูปวยสมาธิสั้นเขาถึงบริการ

ภาพรวมจังหวัดสตูลในปงบประมาณพ.ศ. 2563 รอยละ 19.44และในป2564 รอยละ 19.26 เนื่องจาก

จังหวัดสตูลไมมีจิตแพทยเด็กและวัยรุน ผูปกครองสวนใหญจะนําลูกไปรับบริการโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพ

มากกวา เชน รพ.สงขลานครินทร โรงพยาบาลหาดใหญ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา คลินิกเอกชนท่ีมี

จิตแพทยเด็กและวัยรุน เม่ือวิเคราะหรายอําเภอ พบวารอยละการเขาถึงบริการ มากท่ีสุด คือ อําเภอเมือง

เทากับ 37.98 รองลงมา คือ อําเภอมะนัง อําเภอควนโดน ควนกาหลง ทาแพ ละงู และทุงหวารอยละ

29.59, 27.20, 12.27, 9.08 และ 5.74ตามลําดับ  

 การเขาถึงบริการโรคออทิสติกพบวา อําเภอท่ีผูปวยโรคออทิสติกเขาถึงบริการมากสุด คือ อําเภอ

ควนโดน 50.00 รองลงมาคือ อําเภอเมือง รอยละ 47.37 ทาแพ มะนัง ละงู ควนกาหลง ทุงหวา รอยละ

40.00 28.57 28.53  26.92 9.09และ00.00 ตามลําดับ โรงพยาบาลทุงหวาไมมีผูเขาถึงบริการ พ้ืนท่ีแจงวา

ไดคนหาผูปวยอยางครอบคลุมแลว แตไมมีผูปวย 
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ตารางท่ี  80   แสดงจํานวนรอยของผูท่ีมีปญหาโรคออทิสติกเขาถึงบริการ แยกรายอําเภอ ป 2565(50%) 

อําเภอ 
จํานวนผูท่ีมีปญหาโรคออทิสติกเขาถึงบริการ 

ท้ังหมด(คน) ผลการดําเนินงาน(คน) รอยละ 

เมืองสตูล 38 18 47.37 

ควนโดน 12 6 50.00 

ควนกาหลง 11 1 9.09 

ทาแพ 10 4 40.00 

ละงู 26 7 26.92 

ทุงหวา 7 0 0.00 

มะนัง 7 2 28.57 

ภาพรวมจังหวัด 111 38 34.23 
ขอมูลต้ังแต (1ต.ค. 64-30เม.ย.65) 
 

กระบวนการในการแกไขปญหา 

 สถานการณการเขาถึงบริการของผูท่ีมีปญหาสมาธิโรคสั้นและผูท่ีมีปญหาโรคออทิสติกเขาถึง

บริการยังไมถึงเกณฑ พบวาปจจุบันงานบริการดานจิตเวชเด็ก วิเคราะหปญหาดานบุคลากรพบวายังขาด

แคลนจิตแพทยเด็กและวัยรุน แตมีผูรับผิดชอบงานจิตเวชเด็กและวัยรุนในทุกโรงพยาบาล. ซ่ึงแตละ

โรงพยาบาลมีระบบการดูแลชวยเหลือเด็กวัยเรียน วัยรุน และโรคจิตเวชเด็กและวัยรุน และมีระบบการสง

ตอท่ีถูกตองเหมาะสม ในเรื่องการวินิจฉัยโรคสมาธิสั้น ทางคณะทํางานไดปรึกษาปญหาดังกลาวใน

คณะทํางานService Plan ระดับเขต วาจังหวัดสตูลขาดแคลนจิตแพทยท่ีจะวินิจฉัยโรค จึงขอความ

ชวยเหลือในการจัดทําโครงการจิตเวชเด็กสัญจร เพ่ือวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นและโรคออทิสติก จัดโครงการ

ติดตอกันในปงบประมาณ256161,2562และ2563ทําใหมีการเขาถึงบริการเพ่ิมข้ึน แตเนื่องจากการแพร

ระบาดของสถานการณโควิด 19 จึงไมสามารถจัดกิจกรรมดังกลาวได ในชวงแพรระบาดจากสถานการณ  

โควิด จึงวางแผนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคัดกรองแบบออนไลนและลงรพสต.เพ่ือฝกปฏิบัติให
รพสต.คัดกรองเบื้องตนได 
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ตารางท่ี  81  แสดงรอยละของผูท่ีมีปญหาสมาธิโรคสั้นเขาถึงบริการ แยกรายอําเภอ ป 2563-2565 (35%) 

อําเภอ 

ปงบประมาณ 

2563 2564 2565 

รอยละ รอยละ เปาหมาย(คน) ผลงาน(คน) รอยละ 

เมืองสตูล 22.63 28.3 961 365 37.98 

ควนโดน 19.07 25.52 239 65 27.20 

ควนกาหลง 11.33 19.35 310 65 20.97 

ทาแพ 11.11 11.15 269 33 12.27 

ละงู 6.86 6.77 606 55 9.08 

ทุงหวา 5.26 5.74 209 12 5.74 

มะนัง 25.29 29.59 169 50 29.59 

ภาพรวมจังหวัด 15.46 19.44 2,736 645 23.34 

ขอมูลตั้งแต(ต.ค.64-เม.ย. 65) 
 

ตารางท่ี 82  แสดงรอยละของผูท่ีมีปญหาโรคออทิสติกเขาถึงบริการ แยกรายอําเภอ ป 2563-2565 (50%) 

อําเภอ 

ปงบประมาณ 

2563 2564 2565 

รอยละ รอยละ เปาหมาย(คน) ผลงาน(คน) รอยละ 

เมืองสตูล 30.95 35.71 38 18 47.37 

ควนโดน 18.18 25.00 12 6 50.00 

ควนกาหลง 14.29 16.67 11 1 9.09 

ทาแพ 16.67 27.27 10 4 40.00 

ละงู 22.22 16.67 26 7 26.92 

ทุงหวา 00.00 00.00 7 0 0.00 

มะนัง 25.00 28.57 7 2 28.57 

ภาพรวมจังหวัด 20.16 24.19 111 38 34.23 

ขอมูลตั้งแต(ต.ค.64-เม.ย. 65) 
 

การบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีดาํเนินการในการขับเคล่ือน/ทรัพยากร 4 M)   
 1.   คนหา เด็กท่ีมีปญหาออทิสติกและโรคสมาธิสั้น โดยเปดNote การใหบริการคัดกรองในรพสต. ท้ังจังหวัด

ท้ังกลุมปฐมวัยและวัยเรียน ในพ้ืนท่ีหางไกล พ้ืนท่ีเกาะ  

 2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในรพสต. เรื่องการคัดกรองและชวยเหลือกลุมพัฒนาการลาชาและ

กลุมเสี่ยงออทิสติก  

 3. สรางระบบรวมกับภาคีเครือขายเขตการศึกษาพ้ืนท่ี,ศูนยการศึกษาพิเศษ เพ่ือสงเสริม  ปองกัน  เฝาระวัง    
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 4.  พัฒนาศักยภาพครูและครูการศึกษาพิเศษในการดูแลชวยเหลือเด็กออทิสติกและโรคสมาธิสั้น 

 5.  มีระบบการดูแลรักษา การสงตอและติดตามตอเนื่อง ทําใหมีการเขาถึงบริการของเด็กออทิสติกและโรค

สมาธิสั้นท่ีมีปญหา เกิดความเขาใจในการดูแลชวยเหลือ สงผลใหเกิดการดูแลแบบองครวมครอบคลุมมากข้ึน  

 6.  สรางเครือขายชมรมรวมกับเครือขายชมรมผูปกครองเด็กออทิสติก และจัดกิจกรรมตอเนื่องในทุกป 

 7. เชิงรับในชวงสถานการณโควิดกรณีมีปญหาซับซอนวินิจฉัยดูแลรักษาท่ีร.พ.สตูล โดยจิตแพทยผูใหญ 

 (โทรปรึกษาจิตแพทยเด็กและวัยรุน) แนะนําผูปกครองปฏิบัติตามคูมือการดูแลลูกท่ีมีภาวะสมาธิสั้น   
 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข  

ปญหาอุปสรรค การวางแผนแกไขปญหา 

1. เด็กสมาธิสั้นเขาถึงบริการนอยเนื่องจาก

ครู ไมสามารถประเมินเด็กสมาธิสั้ นได  

ในชวงเรียนออนไลน 

-ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ สถานีวิทยุ Line Facebook ปาย

ประชาสัมพันธ 

- สรางเครือขายในการคัดกรองในระดับชุมชนใหความรูอสม.ในเรื่อง

การประเมินเด็กออทิสติก สมาธิสั้นและเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียน 

เบื้องตน และใหความรูเรื่องการประเมิน/คัดกรองกับสาธารณสุขใน

พ้ืนท่ี   

2. ผูดูแลเด็ก/ผูปกครอง ขาดความเขาใจ

และขาดความตระหนักในเรื่องการดูแล

ชวยเหลือท่ีถูกวิธี พบวาในเด็กท่ีมีปญหา

สมาธิสั้นและออทิสติก ไมไดรับการรักษา 

- ใหความรูกับครู และผูปกครองในเรื่องการดูแลและแนวทางการ

รักษา 

-เพ่ิมชองทางการวินิจฉัยใหเขาถึงงายและรวดเร็ว โดยสงเด็กมารับ

การวินิจฉัยท่ี รพ.สตูล 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย / ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

 1. ปญหายาเสพติดท่ีเชื่อมโยงไปถึงสุขภาพจิต/โรคทางจิตเวช เพ่ิมมากข้ึน 

 2. กรมสุขภาพจิตชวยสรางรูปแบบการประชาสัมพันธ ในรูปแบบตางๆเชน สปอรตโฆษณาทางยู 

ทูบโทรทัศน สัญญาณเตือนของการฆาตัวตาย สมาธิสั้น ออทิสติก 

 3. เสนอแนะใหระบบการรายงานผล HDC สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ใหสามารถแยกรายอําเภอได  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ITA   . 

 การดําเนินงานเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและการ

ปฏิบัติงานตามหนาท่ี 

 

ตัวช้ีวัด : รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการ ประเมิน ITA        

(มากกวาหรือเทากับรอยละ 86 ) 

ธรรมาภิบาล 
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สถานการณ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเมินวัดผลโดยใชเกณฑคะแนนจากแบบสํารวจ 26 EB  โดยตอง

ผานเกณฑการประเมินรอยละ 92  มีกลุมเปาหมายในการประเมินจํานวน 15 แหง ผานเกณฑการประเมิน

11 แหง คิดเปนรอยละ 73.33 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น)  

ตารางท่ี 83     แสดงรอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการ 

ประเมิน ITA  (มากกวาหรือเทากับรอยละ 86 ) 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ปงบฯ 2565 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 2565 

(ขอมลู ณ  1 พฤษภาคม 2565) 2562 2563 2564 

(90%) (90%) (92%)  อําเภอ เปาหมาย(แหง) ผลงาน รอยละ 

ระดบัประเทศ รอยละของ

หนวยงานในสังกัด

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขผาน

เกณฑการ ประเมิน 

ITA  (มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 86 ) 

รพ.สตูล 2,300 2,300 100 

90.0 97.87 84.14 สสอ.เมือง 2,300 1,900 82.61 

เขตสุขภาพท่ี 12 สสอ.ควนโดน 2,300 400 17.39 

97.44 98.60 62.35 รพ.ควนโดน 2,300 360 15.65 

จังหวัดสตูล สสอ.ควนกาหลง 2,300 1,600 69.57 

100 100 73.33 รพ.ควนกาหลง 2,300 360 15.65 

 

สสอ.ทาแพ 2,300 1,300 56.52 

รพ.ทาแพ 2,300 1,560 67.83 

สสอ.ละงู 2,300 550 23.91 

 รพ.ละงู 2,300 1,150 50.00 

 สสอ.ทุงหวา 2,300 1,860 80.87 

 รพ.ทุงหวา 2,300 2,300 100.00 

 สสอ.มะนัง 2,300 2,300 100.00 

 รพ.มะนัง 2,300 1,710 74.35 

 สสจ.สตูล 2,300 1,900 82.61 

 รวม 34,500 23,001 66.67 

ที่มา : .ศูนยฺปฏิบัติการตอตานการทุจริต(ศปท.)กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 

หมายเหตุ  ผลงานในไตรมาสที่ 3 ยังสรุปผลไมได เนื่องจาก การสงเอกสารแนบในระบบ MITAS ส้ินสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

Small Success ผลการดําเนินงาน 
 

ประเมินตนเองตาม แบบสํารวจ ขอ EB1-EB23 

(ความโปรงใส,ความพรอมรับผิด,ความปลอด

จากการทุจรติในการปฏบิัตงิาน,วัฒนธรรม

คุณธรรมในองคกร,คุณธรรมการทํางานใน

หนวยงาน)  

รายละเอียดตามตารางดานบน 

 

 

 ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 -  ระบบ MITAS ยังไมเสถียรเทาท่ีควร 

           -  เพจของบางหนวยงานมีปญหาดานเทคนิคไมสามารถแนบขอมูลได 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 -  ในแตละ EB มีรายละเอียดปลีกยอยเยอะและมีสวนเก่ียวของกับงานหลายฝายในการจัดทํา 

 -  ในชวงจัดทําและสงเอกสาร มีงานดวนท่ีสําคัญเขามาแทรก ทําใหผูจัดทําไมสามารถทําและ

จัดสงไดภายในกําหนด 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 -  ไมมี 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

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

ตัวชี่วัด : รอยละของสวนราชการและหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการตรวจสอบ 

  และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน(กํากับติดตามการใชจายเงินตามแผนเงินบํารุง) 

สถานการณ 

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลกํากับติดตาม หนวยบริการทุกแหง ( รพศ/ รพท./รพช.) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  มีผูรับผิดชอบสอบทาน แผนเงินบํารุง เสนอนายแพทยสาธารณสุข

จังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ( มอบหมายใหกลุมงาน แผนงานและยุทธศาสตร เปนผูรับผิดชอบ ) สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสตูล มีการกําหนดแนวทาง กระบวนการกํากับติดตามแผน และผลการดําเนินการใช

จายเงินบํารุงอยางเปนรูปธรรม มีการทบทวน ปรับแผนเงินบาํรุง ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณ

อยางนอยปละครั้ง และเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ ( รพ.สตูล มีการปรับแผนเงินบํารุง และไดรับการ

อนุมัติเปนท่ีเรียบรอยแลว ) สวนโรงพยาบาลชุมชนท่ี 6 แหง ไดดําเนินการปรับแผนเงินบํารุงแลว แตยัง

ไมไดเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น)  

        โรงพยาบาลควนโดน ขาดการเปรียบเทียบแผนรายรับ – รายจาย กับผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน

แผนรายรับ–รายจาย ยังไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป และแผนการจัดซ้ือจัดจาง บัญชีหรือ

ทะเบียนคุมวัสดุหลักฐานการรับเขา และจายออกยังไมครบถวน ไมถูกตอง ทะเบียนคุมเจาหนี้รายตัวยังไม

เปนปจจุบนั    
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 โรงพยาบาลยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนกับดําเนินการจัดทําแผนรายรับ- รายจายเงินบํารุง   กับ

แผนการใชจายเงิน 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     อาง

คําสั่งการมอบอํานาจใหถูกตอง  

 5. ดําเนินการตรวจสอบการจัดทําบัญชีหรือทะเบียนคุมวัสดุ ใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน 

จัดใหมีคําสั่งมอบหมายงานใหหนวยงานติดตามการจัดทําแผนเงินบํารุง ท่ีเปนลายลักษณอักษร  
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  การเงินการคลังสุขภาพ . 

ประเด็นการตรวจราชการ 

 1.1 การจัดสรรเงินอยางพอเพียง 

 1.2 พัฒนาการบริหารระบบบัญชี 

1.3 ติดตาม กํากับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน 

ตัวชี้วัด :  รอยละของหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไมเกินรอยละ 2 

  และประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 6 ไมเกินรอยละ 4 
 

สรุปผล วิเคราะหสถานการณ และสภาพปญหาในภาพรวมของจังหวัดสตูล 

สถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูลรายไตรมาส  

ตารางท่ี 84 แสดงสถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูลรายไตรมาส 

หนวย

บริการ 

2561 2562 2563 2564 2565 

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 

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

ควนโดน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

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

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

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

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

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

 สถานการณทางการเงินการคลังยอนหลังของหนวยบริการในจังหวัดสตูล พบวา ใน

ปงบประมาณ 2561 หนวยบริการในจังหวัดสตูลสวนใหญประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 4-7 และมี

สถานะทางการเงินดีข้ึนในปงบประมาณ 2562 ถึง ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2563 เนื่องจากจังหวัดสตูล

ไดรับจัดสรรเงินบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัดเพ่ือเสริมสภาพคลองทางการเงินของหนวยบริการ   

สถานการณทางการเงินการคลังในไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2565 พบวา จังหวัดสตูลไมมีหนวย

บริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 และระดับ 6 ซ่ึงหนวยบริการท้ัง 7 แหง มีสถานะทาง

การเงินปกติ 
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ตารางท่ี 85 สถานการณการเงินการคลงัสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูลรายเดือน ปงบประมาณ 2565 

ลําดับท่ี หนวยบริการ Capacity Group ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 

1 สตูล S 0 0 0 0 0 0 

2 ควนโดน F2 0 0 0 0 0 0 

3 ควนกาหลง F2 0 0 0 0 0 0 

4 ทาแพ F2 0 0 0 0 0 0 

5 ละงู F1 0 0 0 0 0 0 

6 ทุงหวา F2 0 0 0 0 0 0 

7 มะนัง F3 1 0 0 0 0 0 

สถานการณการเงินการคลังสุขภาพของหนวยบริการในจังหวัดสตูล ไตรมาส 2 ป 2565 (ตุลาคม 

2564-มีนาคม 2565) พบวา จังหวัดสตูลยังไมมีหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 

เนื่องจากไดรับการจัดสรรเงินสําหรับบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด เงินคาบริการทางการแพทย

งบเหมาจายรายหัว (OP,PP) ครบรอยละ 100 (เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2565) เงินสําหรับคาบริการสราง

เสริมสุขภาพฯ กรณีสิทธิอ่ืน PP Non UC (เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2564) และไดรับเงินคาชดเชยจากการ

ใหบริการรักษาผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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หนาที่ 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพ
ที่ 12 

 รอบที่ 2  ปงบประมาณ
 พ

.ศ. 2565  

.                                                     




  สํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล  





                                                                          . 

สถานการณการเงินการคลังสุขภาพ ณ ไตรมาส 2 ป 2565 

ตารางท่ี 86 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 3.22 3.06 1.02 385,242,859.45  265,361,209.35  0 0 0 0 2,049,937.97  
ควนโดน 8.57 8.34 3.84 96,944,967.60  74,012,228.95  0 0 0 0 36,366,888.43  

ควนกาหลง 3.47 3.33 2.94 47,166,397.57  31,588,601.61  0 0 0 0 36,965,421.51  
ทาแพ 4.30 4.18 1.92 50,028,312.10  50,996,962.33  0 0 0 0 13,975,452.90  
ละงู 2.71 2.38 1.31 60,725,938.82  43,150,873.03  0 0 0 0 10,851,767.08  

ทุงหวา 5.62 5.42 4.03 47,861,749.67  34,450,281.95  0 0 0 0 31,326,933.13  
มะนัง 1.88 1.80 0.97 0,129,846.84  19,467,390.52  0 0 0 0 -962,062.82 

จังหวัดสตลู    708,100,072.05  519,027,547.74      130,574,338.20  
ที่มา : http://hfo65.cfo.in.th ขอมูล ณ 28 เมษายน 2565 

จากผลการดําเนินงานการเงินการคลัง ณ เดือนมีนาคม 2565 พบวา จังหวัดสตูลยังไมมีหนวยบริการประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 โดยหนวยบริการ   

ท้ัง 7 แหง มีสถานะการเงินอยูในเกณฑปกติ ระดับ 0 และหนวยบริการท่ีมีเงินบํารุงคงเหลือหลังหักหนี้ติดลบ 1 แหง คือ โรงพยาบาลมะนัง เปนเงิน  962,062.82 บาท 
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ตารางที ่ 87  แสดงประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ (7 Plus Efficiency Score) ณ เดือนมีนาคม 2565 

หนวยบริการ 

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 44.14 29.39 15.17 13.05 89  93  70  115  38  B- 

ควนโดน 55.12 35.74 21.86 17.60 107  61  74  87  43   B- 

ควนกาหลง 35.93 35.74 21.14 26.12 85  28  62  80  55  B 

ทาแพ 47.64 35.74 36.35 25.68 141  15  66  40  35  B 

ละงู 27.22 38.61 32.42 26.12 75  71  154  18  71  C 

ทุงหวา 42.52 35.74 37.66 29.49 60  79  65  57  47  B 

มะนัง 38.78 45.93 28.66 25.68 296  48  53  31  51  B 
ที่มา : http://hfo65.cfo.in.th ขอมูล ณ 28 เมษายน 2565 

จากผลการดําเนินงานการเงินการคลัง ณ ไตรมาส 2 ป 2565 พบวา หนวยบริการทุกแหงในจังหวัดสตูล ผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวย

บริการ (7 Plus Efficiency Score) ซ่ึงเกณฑกําหนดไววา จะตองผานอยางนอย 5 ขอ จากท้ังหมด 7 ขอ (ระดับ B ข้ึนไป) ดังนี้ 

- หนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 5 ขอ (ระดับ B)จํานวน  4 แหง คือ โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลทาแพ 

โรงพยาบาลทุงหวา โรงพยาบาลมะนัง 

- หนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 4 ขอ (ระดับ B-)จํานวน  2 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลควนโดน  

- หนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหนวยบริการ 3 ขอ (ระดับ C)จํานวน  1 แหง คือ โรงพยาบาลละงู  
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แผนทางการเงิน (PLANFIN) 

แผนประมาณการรายไดและคาใชจายของหนวยบริการ ปงบประมาณ 2565 (รอบครึ่งปหลัง) 

 ตารางท่ี  88    แผนประมาณการรายไดและคาใชจายของหนวยบริการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงาน 

รวมรายได  

(ไมรวมงบลงทุนและ 

ระบบบันทึกอัตโนมัติ) 

รวมคาใชจาย (ไมรวม

คาเสื่อมราคาและคา

ตัดจําหนายและระบบ

บันทึกอัตโนมัติ) 

EBITDA  
สรุปแผน

ประมาณการ 

วงเงินท่ีลงทุนได

(รอยละ20% 

ของ EBITDA) 

จัดซ้ือจัดหาดวย

เงินบํารุงของ รพ .

ป 2565 

สัดสวนการ

ลงทุนดวยเงิน

บํารุงตอ 

EBITDA 

งบลงทุน(เงินบํารุง) 

เปรียบเทียบกับ 

EBITDA >20% 

ทุนสํารองสทุธ ิ

(Networking 

Capital) ณ 30 ก.ย .  

เงินบํารุงคงเหลือ 

(หักหนี้สนิและ

ภาระผูกพัน) 

ณ 30 ก.ย .  

สตูล 1,040,383,693.64 898,442,190.09 141,941,503.55 เกินดุล 28,388,300.71  11,467,000.00  8.08  16,921,300.71  385,242,859.45  2,049,937.97  

ควนโดน 226,782,158.35 134,401,188.00 92,380,970.35 เกินดุล 18,476,194.07  5,600,147.40  6.06  12,876,046.67  96,944,967.60  36,366,888.43  

ควนกาหลง 150,981,244.00 127,609,139.08 23,372,104.92 เกินดุล 4,674,420.99  2,026,908.92  8.67  2,647,512.07  47,166,397.57  36,965,421.51  

ทาแพ 156,257,689.00 116,020,792.00 40,236,897.00 เกินดุล 8,047,379.40  7,366,155.00  18.31  681,224.40  50,028,312.10  13,975,452.90  

ละงู 303,314,235.67 238,467,651.00 64,846,584.67 เกินดุล 12,969,316.94  6,000,000.00  9.25  6,969,316.94  60,688,378.82  10,814,207.08  

ทุงหวา 133,570,678.94 106,483,829.90 27,086,849.04 เกินดุล 5,417,369.81  812,444.91  3.00  4,604,924.90  47,861,749.67  31,326,933.13  

มะนัง 100,627,625.67 81,368,682.53 19,258,943.14 เกินดุล 3,851,788.63  290,180.00  1.51  3,561,608.63  20,129,846.84  -962,062.82  
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ตารางท่ี  89 แผนประมาณการคาใชจายของหนวยบริการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงาน 
รายจายเฉลี่ย 

ตอเดือน 

อัตราสวน NWC  

ตอรายจาย:เดือน 

 NWC เหลือหลังลงทุน>20% 

EBITDA 

อัตราสวน NWC 

 เหลือ ตอรายจาย:เดอืน 
Risk EBITDA 

Risk Investment 

>20% EBITDA 

Risk NWC เหลือตอ

รายจาย:เดือน 

PlanFin  

แบบ 
 การปรับ PlanFin 

สตูล 74,870,182.51 5.15 368,321,558.74 4.92 Normal Normal Normal 1 ไมตองปรับ 

ควนโดน 11,200,099.00 8.66 84,068,920.93 7.51 Normal Normal Normal 1 ไมตองปรับ 

ควนกาหลง 10,634,094.92 4.44 44,518,885.50 4.19 Normal Normal Normal 1 ไมตองปรับ 

ทาแพ 9,668,399.33 5.17 49,347,087.70 5.10 Normal Normal Normal 1 ไมตองปรับ 

ละงู,รพช. 19,872,304.25 3.05 53,719,061.88 2.70 Normal Normal Normal 1 ไมตองปรับ 

ทุงหวา 8,873,652.49 5.39 43,256,824.77 4.87 Normal Normal Normal 1 ไมตองปรับ 

มะนัง 6,780,723.54 2.97 16,568,238.21 2.44 Normal Normal Normal 1 ไมตองปรับ 
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หนาท่ี 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนาที่ 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพ
ที่ 12 

 รอบที่ 2  ปงบประมาณ
 พ

.ศ. 2565  

.                                                     




  สํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล  





                                                                          . 

 จากแผนประมาณการรายไดและคาใชจายของหนวยบริการในจังหวัดสตูล รอบครึ่งปหลัง ปงบประมาณ 2565 พบวา หนวยบริการท้ัง 7 แหงมีแผนทางการเงิน 

(PLANFIN) แบบท่ี 1 ไมตองปรับแผนทางการเงิน  

ตารางท่ี 90 ตารางเปรียบเทียบประมาณการรายไดและคาใชจาย ณ มีนาคม 2565 

หนวยบริการ 
รายได มี.ค.65 (ไมรวมรายไดงบลงทุน,ไมรวมรายไดอ่ืน

ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติและไมรวมรายไดUC) 

รายจาย มี.ค.65(ไมรวมคาเส่ือมราคาและคาตัด

จําหนาย & คาใชจายอ่ืนระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) 
สวนตางรายไดและคาใชจาย 

 สตูล  563,361,422.19 423,362,207.85 139,999,214.34 
 ควนโดน  75,394,391.02 65,203,679.78 10,190,711.24 
 ควนกาหลง  51,117,384.12 59,014,298.26 -7 ,896,914.14 
 ทาแพ  78,824,838.07 61,850,106.25 16,974,731.82 
 ละงู  98,275,964.19 120,756,933.80 -22 ,480,969.61 
 ทุงหวา   56,708,250.81 52,184,052.15 4,524,198.66 
 มะนัง  34,428,918.50 35,529,943.38 -1 ,101,024.88 

 รวม  957,447,315.42 817,901,221.47 139,546,093.95 
  

 จากผลการดําเนินงานตามแผนประมาณการรายไดและคาใชจายของหนวยบริการในจังหวัดสตูล     ณ มีนาคม 2565 พบวา หนวยบริการมีสวนตางรายไดและ

คาใชจาย รวมท้ังสิ้น 139,546,093.95 บาท 
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หนาท่ี 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ตารางท่ี 91 ประมาณการรายไดเปรียบเทียบรายไดจริง ณ มีนาคม 2565 

หนวยบริการ แผนรายไดท้ังป 65 แผนรายได มี .ค. 65 รายได มี .ค. 65 สวนตาง มี .ค. 65 รอยละ 

สตูล 567,556,650.00 283,778,325.00  563,361,422.19  279,583,097.19  198.52  
ควนโดน 82,870,300.00 41,435,150.00  75,394,391.02  33,959,241.02  181.96  
ควนกาหลง 83,702,195.00 41,851,097.50  51,117,384.12  9,266,286.62  122.14  
ทาแพ 70,804,725.00 35,402,362.50  78,824,838.07  43,422,475.57  222.65  
ละงู 150,310,000.00 75,155,000.00  98,275,964.19  23,120,964.19  130.76  
ทุงหวา 72,253,301.71 36,126,652.36  56,708,250.81  20,581,598.46  156.97  
มะนัง 36,668,420.00 18,334,210.00  34,428,918.50  16,094,708.50  187.79  

รวม 1,064,165,591.71 532,082,797.36 957,447,315.42 425,364,518.07 07.179  

หมายเหตุ : ไมรวมเงิน UC , งบลงทุน และรายไดอื่น (ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติ) 

 ผลการดําเนินงานตามแผนประมาณการรายไดของหนวยบริการในจังหวัดสตูล ณ มีนาคม 2565 

พบวา ในภาพรวมจังหวัดสตูลมีสวนตางประมาณการรายไดเปรียบเทียบรายไดจริง ณ มีนาคม 2565 รวม

ท้ังสิ้น 425,364,518.07 บาท  โดยหนวยบริการทุกแหงมีผลตางของแผนและผล ± เกินรอยละ 5 

ตารางท่ี   92 แสดงประมาณการรายจายเปรียบเทียบรายจายจริง ณ มีนาคม 2565 

หนวยบริการ แผนรายจายท้ังป 65 แผนรายจาย ม.ีค.65 รายจาย ม.ีค.65 สวนตาง ม.ีค.65 รอยละ 

สตูล 688,194,030.00 344,097,015.00 423,362,207.85 79,265,192.85 23.04 
ควนโดน 111,216,912.00 55,608,456.00 65,203,679.78 9,595,223.78 17.25 
ควนกาหลง 119,191,802.00 59,595,901.00 59,014,298.26 -581,602.74 -0.98 
ทาแพ 104,954,134.00 52,477,067.00 61,850,106.25 9,373,039.25 17.86 
ละงู 210,794,386.00 105,397,193.00 120,756,933.80 15,359,740.80 14.57 
ทุงหวา 103,367,365.87 51,683,682.94 52,184,052.15 500,369.21 0.97 
มะนัง 64,442,457.00 32,221,228.50 35,529,943.38 3,308,714.88 10.27 

รวม 1,402,161,086.87 701,080,543.44 817,901,221.47 116,820,678.04 16.66 
หมายเหตุ : ไมรวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย , และคาใชจายอื่น (ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติ) 

 ผลการดําเนินงานตามแผนประมาณการรายจายของหนวยบริการในจังหวัดสตูล ณ มีนาคม 

2565 พบวา มีหนวยบริการท่ีผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพแผนประมาณการคาใชจาย  โดยมีผลตาง

ของแผนและผล±ไมเกินรอยละ 5 จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลควนกาหลง และโรงพยาบาลทุงหวา ใน

ภาพรวมจังหวัดสตูลมีรายจายจริงเปรียบเทียบกับแผน ณ มีนาคม 2565 รวมท้ังสิ้น 116,820,678.04 บาท 

คิดเปน รอยละ 16.66 
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หนาท่ี 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ตารางท่ี 93 แสดงคะแนนการสงงบทดลองของหนวยบริการ ณ มีนาคม 2565 

หนวยบริการ คะแนนการสงงบทดลอง ผลการประเมิน 
สตูล 100 ผาน 
ควนโดน 100 ผาน 
ควนกาหลง 95 ไมผาน 
ทาแพ 100 ผาน 
ละงู 100 ผาน 
ทุงหวา 100 ผาน 
มะนัง 100 ผาน 

จังหวัดสตูล 6 แหง (รอยละ85.71) ไมผาน 

 คะแนนการสงงบทดลองของหนวยบริการ ตองผานเกณฑคะแนนการตรวจสอบวิเคราะห          

งบการเงิน (เพ่ือการบริหาร) : งบทดลองมีความครบถวน ทันเวลา ถูกตองตามหลักบัญชี ไมนอยกวารอยละ 

100 พบวา  ณ มีนาคม 2565 หนวยบริการในจังหวัดสตูลผานเกณฑ 6 แหง ไมผานเกณฑ 1 แหง ผลการ

ประเมินไมผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 85.71 
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หนาที่ 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพ
ที่ 12 

 รอบที่ 2  ปงบประมาณ
 พ

.ศ. 2565  

.                                                     




  สํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล  





                                                                          . 

ตารางท่ี   94 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพ Total Performance Score ไตรมาส 2/2565 

พบวา ณ ไตรมาสท่ี 2/2565 ผลการประเมินประสิทธิภาพหนวยบริการ (Total Performance Score) โดยมีหนวยบริการผานเกณฑการประเมินระดับ A 

จํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลควนกาหลง และโรงพยาบาลทุงหวา มีหนวยบริการผานเกณฑการประเมินระดับ B จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลควน

โดน และโรงพยาบาลทาแพ ระดับ C จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลมะนัง และระดับ D  จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลละงู

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

สุทธ ิ

Cash 

Ratio 

รพ.สตูล 0 0 1 0 .0 0 1 1 1 0 .0 0 0.5 0.5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 A 

รพ.ควนโดน 0 0 0 0 0.0 1 1 1 0 .0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 B 

รพ.ควนกาหลง 0 1 1 0.5 .0 0 1 1 1 0 0.5 0.5 0.5 2 1 1 0 1 1 1 1 1 12.50 A 

รพ.ทาแพ 0 0 0 0.5 0.0 0 1 1 0 0.5 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 10.50 B 

รพ.ละงู 0 0 1 0 0.0 1 1 1 0 0.5 0.5 0.5 2 1 1 0 0 0 1 1 1 8 D 

รพ.ทุงหวา 0 1 1 0 .0 0 1 0 1 0 0.5 0.5 0.5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 A 

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

121 



 

 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

หนาท่ี 
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 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ตารางท่ี  95      แผนงาน โครงการ หรือมาตรการท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ 2565 

ลําดับ กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงแนว

ทางการนําขอมูลเงิน

นอกงบประ 

มาณเขาระบบ 

GFMIS และขอมูล

ลูกหนี้เจาหนี้

ระหวางหนวยงาน  

ผูรับผิดชอบ

งานการเงิน

และบัญชี

หนวยบริการ 

1 ครั้ง : 

เดือน 

(ทุกวันท่ี 10 

ของเดือน)  

ครั้งท่ี 1 วันท่ี   8 ต.ค. 64  กลุมงาน

การเงินและ

บัญช ี

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 10 พ.ย. 64 

ครั้งท่ี 3 วันท่ี   9 ธ.ค. 64 

ครั้งท่ี 4 วันท่ี 10 ม.ค. 65 

ครั้งท่ี 5 วันท่ี 10 ก.พ. 65 

ครั้งท่ี 6 วันท่ี 10 มี.ค. 65 

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 8 เม.ย. 65 

ครั้งท่ี 8 วันท่ี 10 พ.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 เดือนมีนาคม 2565 จังหวัดสตูลไมมีหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 

เนื่องจากในเดือนตุลาคม 2564 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดโอนเงินสําหรับบริหารจัดการ

ระดับประเทศ/เขต/จังหวัด เงินสําหรับคาบริการสรางเสริมสุขภาพฯ กรณีสิทธิอ่ืน PP Non UC รอยละ 

100 และเงินคาบริการทางการแพทยลวงหนางบเหมาจายรายหัว (OP,PP) ครบรอยละ 100 ใหแกหนวย

บริการทุกแหง  และไดรับเงินคาชดเชยจากการใหบริการรักษาผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลให

สถานะทางการเงินของหนวยบริการทุกแหงมีสภาพคลอง แตท้ังนี้ยังตองเฝาระวังความเสี่ยงทางการเงิน

ในชวงไตรมาส 3-4 ตอไป 
 

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ  

   ปญหาอุปสรรค  

 1. จังหวัดสตูลไดรับเงินเหมาจายรายหัวนอย เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมีประชากรเบาบาง โดย

หนวยบริการ 5 แหง จากท้ังหมด7 แหง มีประชากรนอยกวา 30,000 คน 

 2. การจัดเก็บรายไดจากการใหบริการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความซับซอนและ

เปลี่ยนแปลงบอย สงผลตอการโดนปฏิเสธคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 ขอเสนอแนะ 

 1.  พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บรายไดของหนวยบริการใหเชื่อมโยงกับระบบบัญชี 

 2.  ใหมีการจัดสรรเงินชวยเหลือเพ่ิมเติมใหหนวยบริการจากการประสบปญหารายได UC  ลดลง 

   

การบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

สถานการณ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565   

มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 96      แสดงประเภทงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565   

ท่ี ประเภทเงิน รับจัดสรร 

1 งบดําเนินงาน 28,528,310.00  

2 งบลงทุน 79,379,800.00 

3 งบลงทุน(งบเงินกู) 22,656,000.00 

4 งบอุดหนุน 580,000.00 

5 งบลงทุน (เงินกันป 2564) 15,949,827.26 

6 งบลงทุน (งบเงินกูป 2564) 220,800.00 

7 งบกลาง COVID (เงินกันป 2564) 31,564,366.00 

8 งบกลาง พนักงานราชการเฉพาะกิจ (เงินกันป 2564) 942,563.25 

9 งบกลาง คาตอบแทนฉีดวัคซีน 4,277,258.35 

10 งบกลาง คาตอบแทนเสี่ยงภัย 14,659,075.00 

11 งบกลาง พนักงานราชการเฉพาะกิจ 1,179,165.00 

รวมท้ังส้ิน 199,937,164.86 
 

การบริหารจัดการ/แผนการดําเนินงาน 

 ในการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2565  ไดมีการจัดสรรใหกลุม

งานตางๆ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  และหนวยงานยอยในสังกัด  โดยการจัดสรรใหหนวยงาน

ยอยในสังกัดไดมีการจัดทํา MOU  เพ่ือประเมินผลการเบิกจายเปนรายไตรมาส 
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เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ผลการดําเนินงาน 

ตารางท่ี  97      แสดงผลการดําเนินงานการเบิกจายและกอหนี้ผูกพันของงบประมาณป 2565 

ท่ี แหลงเงิน รับจัดสรร เบิกจาย+ผูกพัน รอยละ 

1 งบดําเนินงาน 28,528,310.00  24,375,687.90 85.44 

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

3 งบลงทุน(งบเงินกู) 22,656,000.00 22,629,300.00 99.88 

4 งบอุดหนุน 580,000.00 550,000.00 94.83 

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

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

7 งบกลาง COVID (เงินกันป 2564) 31,564,366.00 31,564,366.00 100 

8 งบกลาง พ.ราชการเฉพาะกิจ (เงินกันป 2564) 942,563.25 942,563.25 100 

9 งบกลาง คาตอบแทนฉีดวัคซีน 4,277,258.35 4,277,258.35 100 

10 งบกลาง คาตอบแทนเสี่ยงภัย 14,659,075.00 2,008,625.00 13.70 

11 งบกลาง พนักงานราชการเฉพาะกิจ 1,179,165.00 461,063.22 39.10 

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

 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณงบดําเนินงานท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ วันท่ี  

5  มิถุนายน 2565  มีการเบิกจายรวมกอหนี้ผูกพันท้ังสิ้น  24,368,048.15 บาท  คิดเปนรอยละ  85.44  ซ่ึง

เกินจากเปาหมายผลการดําเนินงานตามมาตรการการคลังดานการใชจายภาครัฐ โดยท่ีกําหนดไวมีเปาหมาย

ในไตรมาสท่ี 2 รอยละ 80 และเปาหมายในไตรมาสท่ี 3 รอยละ 85   งบลงทุน เบิกจายรวมกอหนี้ผูกพัน

ท้ังสิ้น 77,469,870.00 บาท คิดเปนรอยละ 97.59  และงบกลาง COVID คาตอบแทนเสี่ยงภัย เบิกจายท้ังสิ้น  

2,008,625.00 บาท คิดเปนรอยละ  13.70  ปจจุบันอยูระหวางเรงดําเนินการเบิกจาย 

สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

  - ไมมี 

ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ  

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางจายหลายเดือน  ไดแก  คาไฟฟา      

คาน้ําประปา  คาโทรศัพท 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย 

  - ไมมี 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง 

ผลการเบิกจายงบประมาณ  งบดําเนินงาน  ณ  วันท่ี  5 มิถุนายน 2565  ของสํานักงานสาธารณสุข

เบิกจายไดรอยละ  85.44  ซ่ึงเกินเปาหมายท่ีกําหนดในไตรมาสท่ี 3 รอยละ 85 
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หนาที่ 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพ
ที่ 12 

 รอบที่ 2  ปงบประมาณ
 พ

.ศ. 2565  

.                                                     




  สํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล  





                                                                          . 

   งบชายแดนใต  (งบดําเนินงาน)   .    
 

ตารางท่ี  98     แสดงการบริหารงบประมาณงบชายแดนใต  (งบดําเนินงาน) ป 2565 ขอมูล  ณ  วันท่ี  8  มิถุนายน  2565 

โครงการ 
 งบประมาณ 

จัดสรร  

 ยอดเบิกจาย 

งบประมาณ  

 ผูกพัน

งบประมาณ  

 งบประมาณ

คงเหลือ  

 รอยละการเบิกจาย 

(ไมรวมผูกพัน)  

 รอยละการเบิกจาย 

(รวมผูกพัน)  

1. ฮัจย และอุมเราะห  90,000.00   34,410.00   21,700.00   33,890.00  38.23% 62.34% 

2. ศูนยเรียนรูฯ  และอาหารปลอดภัย  50,000.00   26,560.00  -  23,440.00  53.12% 53.12% 

3. ศาสนธรรม  50,000.00   21,750.00  -  28,250.00  43.50% 43.50% 

4.  พัฒนาระบบสุขภาพเพ่ือรองรับการ

ทองเท่ียวจ.สตูล 

 300,000.00   186,580.00  -  

113,420.00  

62.19% 62.19% 

5. ตําบลม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืนในจังหวัดชายแดนใต  40,000.00  - -  40,000.00  0.00% 0.00% 

รวมท้ังส้ิน 530,000.00   269,300.00   21,700.00  239,000.00  50.81% 54.91% 
 

ตารางท่ี  99  แสดงการบริหารงบประมาณงบชายแดนใต  (งบอุดหนุน)ขอมูล  ณ  วันท่ี  8  มิถุนายน  2565 

โครงการ 
 งบประมาณ 

จัดสรร  

 ยอดเบิกจาย 

งบประมาณ  

 ผูกพัน

งบประมาณ  

 งบประมาณ

คงเหลือ  

รอยละการเบิกจาย 

(ไมรวมผูกพัน) 

รอยละการบิกจาย 

(รวมผูกพัน) 

1. ศาสนสถานในพ้ืนท่ีเปาหมาย/ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กฯ 

550,000.00 550,000.00 - - 100.00% 100.00% 

รวมท้ังส้ิน 550,000.00 550,000.00 - - 100.00% 100.00% 
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หนาท่ี 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ตารางท่ี 100  แสดงผลการเบิกจายงบประมาณบูรณาการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใตป 2565 ของ

กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ วงเงินท่ี 

ไดรับจัดสรร 

เบิกจาย

แลว 
คงเหลือ 

งบดําเนินงาน 115,000 52,290 62,710  

1 การพัฒนาศาสนธรรม (ศาลา

ละหมาดและหองปฏิบัติธรรม) 

รพ.สตูล 

50,000 49,050 950  

2 การพัฒนางานศาสนสถาน

สงเสริมสุขภาพ 

25,000 3,240 21,760 มี1 รายการ อยูใน

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง

ฯจํานวน 16,500 บาท 

3 การพัฒนาสภาพแวดลอมท่ี

ปลอดภัยเพ่ือลดผลกระทบดาน

การดํารงชีวิตของประชาชน

และอนามัยสิ่งแวดลอมในศา

สนสถาน (ศาสนสถานตนแบบ

ในการจัดการดานโควิด 19) 

40,000 0 40,000 อยูในข้ันตอนการจัดซ้ือ

จัดจางฯ จํานวน 40,000 

บาท 

 

 

งบอุดหนุน 500,000 500,000 0  

1 การพัฒนางานศาสนสถาน

สงเสริมสุขภาพ 

400,000 400,000 0 

 

 

2 การพัฒนาศูนยเรียนรูระบบ

สุขภาพตามวิ ถีชุ มชนไปสู

ระดับเขต 

100,000 100,000 0 
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  ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) . 
 

ตัวช้ีวัด : 1. รอยละ 70 ของบุคลากรในหนวยงานมีการประเมินความสุขบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข  

   (Happinometer) 

             2. มีองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ ระดับจังหวัด รอยละ 20  
 

สถานการณ 

       1. หนวยบริการ สสจ./รพท./รพช./สสอ. ไดมีการกําหนดนโยบาย และกลไกการสรางสุขเพ่ือให

เกิดการมีสวนรวมและเกิด โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานองคกร
แหงความสุข 
            2. บุคลากรของหนวยงาน ไดดําเนินการประเมินความสุขบุคลากร ระหวางวันท่ี 1 ธันวาคม 

2564 – 28 กุมภาพันธ 2565 ผลงานรวมรอยละ 81.20  (เปาหมายรอยละ 70) 

            3.  หนวยบริการ สสจ./รพท./รพช./สสอ. ไดมีการวิเคราะหขอมูลสังเคราะหขอมูล/จัดทํา

แผนพัฒนาความสุขคนทํางาน / จัดกิจกรรมสรางสุขของหนวยงาน จํานวน 15 แหง (รอยละ 100) 

 4. หนวยบริการ อยูระหวางการประเมินองคกรตนเองดวยเกณฑประเมินองคกรแหงความสุขท่ีมี

คุณภาพและจัดทําผลการดําเนินงานการสรางสุขของหนวยงาน 
 

 ขอมูลการดําเนินงาน  

ตารางท่ี 101     ผลการดําเนินงานการประเมินความสุขบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข 

กิจกรรม เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
หนวยงานไดมีการกําหนดนโยบายการเสริมสรางความสุขของ

บุคากร และมีการแตงตั้งคณะกรรมการองคกรสรางสุข เพ่ือ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานองคกรสรางสุข 

15 แหง 15 100 

บุคลากรของหนวยงาน เขาตอบแบบประเมินความสุข

บุคลากร กระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) 

รอยละ 70 81.20 

หนวยงานมีการ วิเคราะหขอมูลสังเคราะหขอมูล/จัดทํา

แผนพัฒนาความสุขคนทํางาน / จัดกิจกรรมสรางสุขของ

หนวยงาน 

15 แหง 15 100 

 

 

 

 

 

องคกรแหงความสุข 
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  digital transformation . 
 

ตัวช้ีวัด : รอยละของจังหวัดท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล  

สถานการณ 
 การจัดเก็บ/การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศของหนวยบริการ และสงออกขอมูล ผานระบบ

คลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (Health Data Center: HDC) ของจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ไดสํารวจขอมูล ณ วันท่ี 7 มิถุนายน 2565 การดําเนินการตาม Small 

Success  6 เดือน โดยประเมินจากคุณภาพขอมูลท่ีบันทึกตามคูมือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดสง

ขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2565 จากฐานขอมูล 

Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ประเมินรายหนวยบริการ/รายจงัหวัด ผลการประเมิน 

(ตามตารางขางลาง) 
 

ขอมูลการวิเคราะห (ระบุรายการท่ีจําเปน สําหรับการติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 

ขอมูลผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ไดมีการติดตามผลการดําเนินงาน โดยมีวาระการติดตามในการ

ประชุมผูบริหารทุกเดือน มีการติดตามผานชองทางออนไลนผาน Line กลุมทุกสัปดาห 

ตารางท่ี 102 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 21 100 - -   

ควนโดน 5 5 100 5 100 - -   

ควนกาหลง 8 8 100 8 100 - -   

ทาแพ 7 7 100 7 100 - -   

ละงู 12 12 100 12 100 - -   

ทุงหวา 8 8 100 8 100 - -   

มะนัง 5 2 100 2 100 - -   

รวม 66 66 100 66 100 - -   

*** ขอมูล ณ 7 มิถุนายน 65 
 

 

 

 

HIS Gateway 
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วิเคราะหผลปจจุบัน  

 การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ตรวจสอบจากขอมูลท่ีหนวยบริการสงผาน Health Data Center 

(HDC) กระทรวงสาธารณสุข ในปงบประมาณ 2565 ประเมินจากขอมูลบุคคล (Person) ซ่ึงเปนขอมูล

ประชาชนท่ีมารับบริการในหนวยบริการนั้นๆ ประกอบดวย  ขอมูลเลขประจําตัวประชาชน (cid)        

ขอมูลเพศ (sex) ขอมูลสัญชาติ (nation) ขอมูลวันเกิด (birth) ขอมูลสถานะ/สาเหตุการจําหนาย 

(discharge) จากตารางพบวา ตามเกณฑคุณภาพ 4 มิติ ประกอบดวย 

 1. ความถูกตองของขอมูล (Accuracy)  

2. ความสอดคลอง (Consistency)  

3. ความครบถวน สมบูรณ (Completeness) 

 4. ความทันตอการใชงานหรือทันเวลา (Timeliness) 

 พบวา ผลงานไตรมาส 1 จังหวัดสตูล จํานวนหนวยบริการท้ังหมด 66 แหง ผานเกณฑคุณภาพ

ขอมูลเกณฑรอยละ 60 สถานพยาบาล 66 แหง คิดเปนรอยละ 100 หนวยบริการ ขอมูลไตรมาส 2 ขอมูล     

ณ วันท่ี 7 มิถุนายน 2565 ผานเกณฑคุณภาพขอมูล 66 แหง คิดเปนรอยละ 100 
 

สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) 

- ระบบ SERVER สําหรับจัดการฐานขอมูลและการสํารองขอมูลขาดมาตรฐาน 

- กฎหมาย PDPA สําหรับ Application สนับสนุนตางๆ ในโรงพยาบาล มีความเสี่ยงในการใช

ขอมูลสวนบุคคล อาจเกิดการรั่วไหลของขอมูลสูสาธารณะ 
 

ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

 ขอมูลท่ีหนวยบริการบันทึกผานโปรแกรมของหนวยบริการ ท่ียังไมผานเกณฑคุณภาพขอมูล สวน

ใหญเปนขอมูลเลขประจําตัวประชาชน และเปนขอมูลเกา ซ่ึงหนวยบริการทุกแหงไดดําเนินแกไขปรับปรุง

อยางตอเนื่อง   
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

การชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑการประเมินแตละดาน 
 

นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

  - Agent Server เพ่ือเชื่อมทุกสถานพยาบาล นําขอมูลจากสถานพยาบาลเก็บไว Data Center 

เพ่ือวิเคราะหประมวลผลรวมกับการใชเทคโนโลยี AI เขามามีสวนชวย วิเคราะหในรูปแบบ Data 

Visualization โดยนํา Machine Learning และการวิเคราะหขอมูลข้ันสูง Deep Learning เขามามีสวน

ชวยวิเคราะหและตัดสินใจ 
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 - การสนับสนุนนวัตกรรมจากมูลนิธินพเฉลิมโรจน ดานการดูแลนักทองเท่ียวในเรื่องของการใช       

Smart SOS Wristband มาเปนสวนชวยในการดูแลนักทองเท่ียวบนเกาะหลีเปะและ Monitor ภาวะ

สุขภาพเรียลทามในผูท่ีมีความเสี่ยงทางสุขภาพ 
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  มารดาตาย . 

 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 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 มีมารดาตาย 

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

ประมาณ 6 ชั่วโมง) รายท่ี 2 จาก Myocardial infarction (หญิงตั้งครรภไมเคยมีประวัติโรคหัวใจมากอน 

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 มี

มารดาตาย จํานวน 3 ราย รายท่ี 1 จากโรงพยาบาลควนกาหลง มะเร็งเม็ดเลือดขาว มารดามีประวัติติดยา

เสพติด  รายท่ี 2 จากโรงพยาบาลละงู จาก HIV infection รายท่ี3 จากโรงพยาบาลควนโดน สาเหตุจาก

ภาวะหัวใจลมเหลว (Congestive Heart Failure) รวมกับ Sepsis  และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีมารดา

ตาย จํานวน 2 ราย รายท่ี 1 จาก Fatty liver มารดามีประวัติติดยาเสพติด รายท่ี 2 จาก Amniotic Embolism 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีมารดาตาย จํานวน 3 ราย จํานวน 2ใน 3 ราย จาก COVID - 19 รายท่ี 3 

เสียชีวิตจาก Amniotic embolism จากสาเหตุการตายดังกลาว พบวา สาเหตุการตายสวนใหญมาจาก

สาเหตุทางออม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
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ตารางท่ี 103 สรุปสาเหตุการตายของมารดาจังหวัดสตูล ป 2562-2565 

ขอบงช้ี สาเหตุการตาย จํานวน 

Indirect Cause 

7 ราย 

Myocardial infarction 1 

HIV  with sepsis 1 

มะเร็งเม็ดเลือดขาว  1 

Fatty liver (มีประวัติใชยาเสพติด) 1 

Congestive Heart failure with sepsis 1 

COVID-19 2 

Direct  cause 

4ราย 

Chorioamnionitis 1 

Uterine Rupture 1 

Amniotic Embolism 2 

 รวม 11 

 ปงบประมาณ 2565 สตูลมีมารดาตาย 3 ราย จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการวิเคราะห

สาเหตุการดวย Three delay model พบวา 1) ความลาชาในการตัดสินใจรับบริการ มารดามีการตั้งครรภ

ไมพึงประสงค ไมฝากครรภ 2) ความลาชาในการไดรับบริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ(Delay in receiving care) 

พบวามารดารายนี้ ท่ีตายสาเหตุจากปฏิเสธการรักษา ปฏิเสธการใสทอชวยหายใจ และความลาชาในการ

ไดรับบริการท่ีถูกตอง รายท่ี 2 จากการทบทวน รายท่ี 3 เกิดจาก Amniotic Embolism ซ่ึงเปนภาวะท่ี

ปองกันไมได  

 จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีระบาดไปท่ัวโลก หญิงตั้งครรภเปนหนึ่งในกลุม

เปราะบางท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อรุนแรงจนอาจทําใหเสียชีวิตได จังหวัดสตูลไดมีการบันทึกขอมูลใน

โปรแกรมรายงานหญิงตั้งครรภติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต เดือนกรกฎาคม 2564 ปจจุบันจังหวัดสตูลมี

หญิงต้ังครรภติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 24 คน (ณ 26 พฤษภาคม 2564) ในปงบประมาณ 2465 มี

หญิงตั้งครรภ 2 ราย เสียชีวิต (ยังไมไดรับวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) สําหรับการไดรับ

วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหญิงตั้งครรภนั้น จังหวัดสตูลมีหญิงตั้งครรภไดรับการฉีดวัคซีน

ปองกันโควิด 19 เข็มท่ี 1 รอยละ 83.78 เข็มท่ี 2 รอยละ 71.69 เข็มท่ี 3 รอยละ 2.48 ตามลําดับ  
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หนาที่ 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพ
ที่ 12 

 รอบที่ 2  ปงบประมาณ
 พ

.ศ. 2565  

.                                                     




  สํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล  





                                                                          . 

ขอมูลการวิเคราะห  

ตารางท่ี  104 แสดงผลการดําเนินงานดานอนามัยแมและเด็ก ปงบประมาณ พศ. 2562-2565 

ลําดับ ตัวชีว้ดั 
Base Line 

2565 ขอ้มลู 
ต.ค-ธ.ค.64 

อําเภอ 
2562 2563 2564 เมอืง ควนโดน ควนกาหลง ทา่แพ ละง ู ทุง่หวา้ มะนัง 

1 อตัราสว่นการตายมารดา (ไม่
เกนิ 17 ตอ่แสนการเกดิมชีพี) 

81.35 118.11 62.48 จํานวนเกดิมชีพี 1760 1760 
มารดาตาย 3 2 0 1 0 0 0 0 
อตัราสว่น 170.45 170.45       

2 รอ้ยละของหญงิตัง้ครรภไ์ดรั้บ
การฝากครรภค์รัง้แรกเมือ่อายุ
≤12 สปัดาห ์(รอ้ยละ75) 

80.31 86.95 86.51 เป้าหมาย 1292 460 110 105 177 251 98 91 
ผลงาน 1098 375 101 97 163 194 90 78 
รอ้ยละ 84.98 81.52 91.82 92.38 92.09 77.29 91.84 85.84 

3 รอ้ยละของหญงิตัง้ครรภไ์ดรั้บ
การดแูล 5 ครัง้ ตามเกณฑ์
คณุภาพ (รอ้ยละ 75) 

68.62 81.36 79.62 เป้าหมาย 1274 457 108 101 173 250 95 90 
ผลงาน 983 366 85 87 150 174 76 75 
รอ้ยละ 77.16 73.52 78.70 86.14 86.71 69.60 80 83.33 

4 รอ้ยละของหญงิหลงัคลอด
ไดรั้บการดแูลครบ 3 ครัง้ ตาม
เกณฑ ์(รอ้ยละ75) 

64.25 85.42 86.84 เป้าหมาย 1529 554 136 126 191 303 121 98 
ผลงาน 1217 414 110 107 160 234 111 81 
รอ้ยละ 79.59 74.73 80.88 84.92 83.77 77.23 91.74 82.65 

5 ภาวะโลหติจางในหญงิตัง้ครรภ์
ทีม่าฝากครรภค์รัง้แรก (ไมเ่กนิ 
รอ้ยละ18) 

16.50 13.26 14.44 เป้าหมาย 1648 704 124 154 196 210 149 111 
ผลงาน 185 90 4 15 5 30 21 20 
รอ้ยละ 11.23 12.78 3.23 9.74 2.55 14.19 14.09 18.02 

6 รอ้ยละทารกแรกเกดิน้ําหนักตํา่
กวา่ 2500 กรัม (ไมเ่กนิรอ้ยละ 
7) 

6.80 6.53 8.34 เป้าหมาย 1264 381 113 119 184 265 109 93 
ผลงาน 83 23 2 5 17 17 9 10 
รอ้ยละ 6.57 6.04 1.77 4.20 9.24 6.42 8.26 10.75 

7 รอ้ยละหญงิตัง้ครรภไ์ดรั้บเม็ด
เสรมิไอโอดนี ธาตเุหล็ก 
และโฟลกิ 
 (รอ้ยละ 100) 

67.65 67.84 65.81 เป้าหมาย 3245 1331 203 202 231 913 215 150 
ผลงาน 2184 741 203 197 213 495 186 149 
รอ้ยละ 67.30 55.67 100 97.57 92.21 54.22 86.51 99.33 

ที่มา HDC ณ 6 พฤษภาคม 2
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การดําเนินงาน 

 ในปงบประมาณ 2565 จังหวัดสตูลไดกําหนดแผนงาน/โครงการ มาตรการ ท่ีจะดําเนินการเพ่ือลด

อัตราตายมารดา ดังนี้ 

 1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแมและเด็กในระดับจังหวัด กําหนดจัดประชุม 1 ครั้ง  

 2. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก จํานวน 1 ครั้ง 

           3. นิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังดานอนามัยแมและเด็กหนางานในรพ.สต ครบทุก อําเภอ 

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว    
 

Small Success ผลการดําเนินงาน 

1.จังหวัดมีการวิเคราะหปญหา

ปจจัยท่ีทําใหมารดาเสียชีวิต 

-ประชุมวิ เคราะหการตายของมารดาเบื้องตนในการประชุม

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) ความลาชาในการไดรับ

บริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ(Delay in receiving care) พบวามารดา

2ราย ท่ีตายสาเหตุจากปฏิเสธการรักษาและความลาชาในการไดรับ

บริการท่ีถูกตอง/มีคุณภาพ รายท่ี 3 เกิดจากภาวะของโรคท่ีปองกัน

ไมได 

2.นํ า ผลวิ เ ค ร าะห เ ข า ป ร ะชุ ม 

จังหวัด และระดับเขต 

ประชุมวิ เคราะหการตายของมารดาเบื้ องตนในการประชุม

คณะกรรมการ MCH Board และเขาประชุมระดับเขตสุขภาพท่ี 12 

3. มีการกําหนดมาตรการและ

แผนปฏิบัติติงานเพ่ือปองกันการ

ตายมารดา 

 

-เนนใหมีการคนหาหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงอยางรวดเร็ว การวาง 

แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงสูงใหไดรับการดูแลตาม

มาตรฐาน 

-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 

4. 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 

เพ่ือวินิจฉัยและรักษาไดเร็วโดยจัดทําแนวทางการตรวจวินิจฉัย การ

รักษา การสงตอใหเปนแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคลองกันกําหนดสีเพ่ือ

แบงระดับความรุนแรง จัดทีมสหสาขาใหคําปรึกษาการวินิจและ

รักษาหญิงตั้งครรภท่ีเปน covid 19 ชวยเครือขายในพ้ืนท่ี โดย 

สสจ.ติดตามการบันทึกขอมูลในโปรแกรม แบบรายงานหญิงตั้งครรภ

ท่ีติดเชื้อโควิด 19                        

 -ใหความรูแกหญิงตั้งครรภในการตระหนักถึงครรภเสี่ยงและอาการ

ผิดปกติท่ีตองมาพบแพทย 

5.มีการพัฒนาศักยภาพ จัดประชุม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาการใหบริการ

งานอนามัยแมและเด็ก 

ดําเนินการประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใหบริการงาน

อนามัยแมและเด็กใน เดือนมีนาคม 2565 

 
 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายไมประสบผลสําเร็จ 

 เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) เจาหนาท่ีรับผิดชอบงานตอง

ไปปฏิบัติงานท่ี โรงพยาบาลสนาม และสถานท่ีกักตัวประจําตําบล ซ่ึงตอง ตองมีการปฏิบัติงานเกือบทุกวันไม

มีวันหยุด ประกอบกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ในหญิงตั้งครรภ 
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ทําใหการดําเนินงานในคลินิก และการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตางๆ ของเจาหนาท่ีตองมาปรับทําแบบ 

New Normal ทําไดไมครบทุกกิจกรรมท่ีวางแผนไว 
 

ปญหา อุปสรรค  

 1. ดานบุคลากร 

  เนื่องจากเปนชวงการระบาดของโรคโควิด 19 ทําใหบุคลากรในพ้ืนท่ีตองปฏิบัติงาน ดูแลคนไข

โควิด 19 ท้ังในชุมชนและในโรงพยาบาลสนาม ทําใหการดูแลหญิงตั้งครรภ การใหความรูในโรงเรียนพอแม 

ตองเปนไปแบบ New normal อาจไมครอบคลุมและมีคุณภาพตามมาตรฐานได 

 2. การจัดเก็บขอมูล  

  - การบันทึกขอมูลการดําเนินงาน 43 แฟม บางแหงมีความลาชา ไมมีการกําหนดระยะเวลาใน

การบันทึกขอมูลหลังจากใหบริการ  

  - การลงโปรแกรม SAVE MOM  และ โปรแกรม 9 ยางเพ่ือสรางลูกและ ยังไมครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ี  

 3. หญิงตั้งครรภปฏิเสธการรับวัคซีนปองกันโควิด 19 สาเหตุจากกลัวผลจากการฉีดวัคซีนจะมีผล

ตอเด็กในครรภ 
 

ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี 
 

ผลงานเดน 

 - ไมมี 
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  โรคเบาหวาน  . 
 

 ตัวชี้วัด : รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน≥รอยละ 80 
 

สถานการณ 

 จํานวนและอัตราปวยรายใหมของโรคเบาหวานตอประชากร จังหวัดสตูล ป 2564 จํานวน 1351 ราย

คิดเปน 416.85 ตอแสนประชากร ป 2565 (ขอมูล ณ 6 มิถุนายน 2565) จํานวน 916 ราย จํานวนและอัตรา

ผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน จังหวัดสตูล ป 2564 จํานวน 228 รายคิดเปนรอยละ 1.74 

จํานวนและรอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน จังหวัดสตูล ป 2564 จํานวน 1079 ราย คิด

เปนรอยละ 76.69 รอยละของประชากรอายุ 35 ปข้ึนไปท่ีไดรับการคัดกรองเพ่ือวินิจฉัยเบาหวาน จังหวัดสตูล 

ปงบประมาณ 2565 เปาหมาย 113,551 คน คัดกรองจํานวน 103,112คน คิดเปนรอยละ 90.81 (small 

success  ไตรมาส 2  ≥ รอยละ 70 และไตรมาส 3  ≥ รอยละ 90) 
 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละ

ประเด็น)  

ตารางท่ี 105   แสดงรอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน≥รอยละ 80 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑ  

ปงบฯ 2565 

ผลการดําเนินงานปงบฯ2565 

(ขอมูล ณ 6 มิถุนายน 2565) 

2562 2563 2564 ≥รอยละ 80 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดับประเทศ ควนกาหลง 43 41 95.35 

24.12 59.99 63.9 ทุงหวา 79 75 94.94 

เขตสุขภาพท่ี 12 ทาแพ 63 54 85.71 

 47.31 53.51 มะนัง 17 14 82.35 

จังหวัดสตูล ควนโดน 89 69 77.53 

 20.87 76.69 เมืองสตูล 263 199 75.67 

 
ละงู 192 106 55.21 

รวม 746 558 74.8 

ที่มา  :HDC 

 

 

 

กลุมวัยทํางาน 
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การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

 -  ผูบริหารระดับจังหวัด(ผวจ.)ใหความสําคัญในการขับเคลื่อนงานโดยกําหนดเปนตัวชี้วัดระดับ

จังหวัด(การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ) 

 -  ผูบริหารระดับ โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และกลุมงาน ทําบันทึกขอตกลง

ระหวางองคกรท่ีเก่ียวของ(MOU) กับ นพ.สสจ. โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดหลัก  และติดามผลการดําเนินงานใน

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน 

Small Success ผลการดําเนินงาน 

รอบ 6 เดือน ≥รอยละ 40  

รอบ 9 เดือน ≥รอยละ 60  

รอบ 12 เดือน ≥รอยละ 80 

จํานวนและรอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวย

โรคเบาหวาน จังหวัดสตูล ป 2565 จํานวน 558 ราย 

คิดเปนรอยละ 74.80 
  

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 - ไมมี 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 - ไมมี 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 สวนกลางมีการเปลี่ยนเกณฑการดําเนินงานกะทันหันทําใหผูปฏิบัติตองมาการเปลี่ยนแผนการ

ดําเนินงาน 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง 

 ทุกพ้ืนท่ีคนหาแนวทางการติดตามกลุมสงสัยปวยเบาหวานตามบริบทของพ้ืนท่ีและตาม

สถานการณการระบาดของโรค COVID-19.เพ่ือใหผลการดําเนินงานออกมาดีท่ีสุด  
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โรคความดันโลหิตสูง 

 ตัวชี้วัด : รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง ≥รอยละ 80 
 

สถานการณ 

 จํานวนและอัตราปวยรายใหมของโรคความดันโลหิตสูงตอประชากร จังหวัดสตูล ป 2564 จํานวน 

3470 ราย คิดเปน 1070.66 ตอแสนประชากร ป 2565 (ขอมูล ณ 6 มิถุนายน 2565) จํานวน 2212 ราย 

จํานวนและอัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน จังหวัดสตูล ป 2564 จํานวน 228 รายคิด

เปนรอยละ 1.74 จํานวนและรอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดสตูล ป 

2564 จํานวน 1079 ราย คิดเปนรอยละ 76.69 รอยละของประชากรอายุ 35 ปข้ึนไปท่ีไดรับการคัดกรองเพ่ือ

วินิจฉัยเบาหวาน จังหวัดสตูล ปงบประมาณ 2565 เปาหมาย 98,201 คน คัดกรองจํานวน 89,828 คน คิด

เปนรอยละ 91.47 (small success  ไตรมาส 2  ≥ รอยละ 70 และไตรมาส 3  ≥ รอยละ 90) 
 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห(ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละ

ประเด็น)  

ตารางท่ี  106   แสดงรอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง≥รอยละ 80 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑ  

ปงบฯ 2565 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 2565 

(ขอมูล ณ 6 มิถุนายน 2565) 

2562 2563 2564 ≥รอยละ 80 อําเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ/อัตรา 

ระดบัประเทศ ควนกาหลง 264 246 100 

 68.92 75.72 ทาแพ 656 656 100 

เขตสุขภาพท่ี 12 ทุงหวา 371 371 100 

 70.65 81.97 มะนัง 385 378 98.18 

จังหวัดสตูล เมืองสตูล 1170 1148 98.12 

 79.52 87.67 ควนโดน 506 493 97.43 

 
ละงู 476 444 93.28 

รวม 3828 3754 98.07 

ที่มา : HDC 
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การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

 -  ผูบริหารระดับจังหวัด(ผวจ.)ใหความสําคัญในการขับเคลื่อนงานโดยกําหนดเปนตัวชี้วัดระดับ

จังหวัด(การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ) 

 -  ผูบริหารระดับ โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และกลุมงาน ทําบันทึกขอตกลงระหวาง

องคกรท่ีเก่ียวของ(MOU) กับ นพ.สสจ. โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดหลัก  และติดามผลการดําเนินงานในการ

ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน 

Small Success ผลการดําเนินงาน 

รอบ 6 เดือน ≥รอยละ 60 

รอบ 9 เดือน ≥รอยละ 70  

รอบ 12 เดือน ≥รอยละ 80 

จํานวนและรอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวย

โรคความดันโลหิตสูง จังหวัดสตูล ป 2565 จํานวน 

3754 ราย คิดเปนรอยละ 98.07 
 

 

 ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 - ไมมี 
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 - ไมมี 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 สวนกลางมีการเปลี่ยนเกณฑการดําเนินงานกระทันหันทําใหผูปฏิบัติตองมาการเปลี่ยนแผนการ

ดําเนินงาน 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง 

 ทุกพ้ืนท่ีคนหาแนวทางการติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง ตามบริบทของพ้ืนท่ีและตาม

สถานการณการระบาดของโรค COVID-19.เพ่ือใหผลการดําเนินงานออกมาดีท่ีสุด 
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    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 ไดมีการเพ่ิมข้ึน

อยางรวดเร็ว ท้ังในเชิงขนาดและสัดสวน เม่ือผูสูงอายุมีจํานวนมากข้ึน อัตราสวนประชากรวัยแรงงานตอการ

การดูแลกลุมวัยสูงอายุ 1 ราย จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย การท่ีผูสูงอายุมีอายุยืนข้ึน สงผลใหเกิดโรค 

หรือกลุมอาการสูงอายุจากความเสื่อม อันเนื่องมาจากการสูงวัยมากข้ึนตามดวย ซ่ึงจะเห็นวาผูปวยสูงอายุจะ

มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสรีรวิทยา รวมท้ังการดูแลรักษาฟนฟู ท่ีแตกตาง     จาก ผูปวย

วัยอ่ืนๆ เชน ระบาดวิทยาของโรค ลักษณะทางคลินิก และการวินิจฉัยโรค ดังนั้นการดูแลรักษา   จึงตางจาก

ผูปวยวัยอ่ืนอยางชัดเจน โดยเฉพาะผูปวยสูงอายุท่ียิ่งมีอายุมาก การดูแลรักษายอมมีความซับซอนยิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อม หรือภาวะพลัดตกหกลม สมควรไดรับการดูแลรักษาท่ีเปนเฉพาะ 

ทางดานเวชศาสตรผูสูงอายุ และไดรับการสงตอ เพ่ือรับการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง  ทําใหผูสูงอายุ  มีโอกาส 

ในการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมตอไป 
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ตารางท่ี  107     แสดงจํานวนผูสูงอายุเปรียบเทียบกับประชากรท้ังหมด แยกรายอําเภอ ปงบประมาณ 2565   

อําเภอ 
ประชากรท้ังหมด

(คน) 

จํานวนผูสูงอายุประชากรท่ีอาศัยอยูจริงจากการสํารวจ 

ท้ังหมด 

(คน) 
รอยละ 

เพศชาย 

(คน) 
รอยละ เพศหญิง(คน) รอยละ 

เมืองสตูล 90,755 14,020 15.45 6,279 44.79 7,741 55.21 

ควนโดน 22,441 3,428 15.28 1,552 45.27 1,876 54.73 

ควนกาหลง 29,569 4,144 14.01 1,866 45.03 2,278 54.97 

ทาแพ 24,256 3,386 13.96 1,500 44.30 1,886 55.70 

ละงู 61,909 9,623 15.54 4,397 45.69 5,226 54.31 

ทุงหวา 20,641 2,857 13.84 1,301 45.54 1,556 54.46 

มะนัง 16,011 2,009 12.46 940 46.79 1,069 53.21 

รวม 265,692 39,467 14.85 17,835 45.19 21,632 54.81 

หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่อาศัยอยูจริงในพื้นทีจ่ากการสํารวจ (Type Area = 1,3) 

ที่มา :รายงานประชากรในระบบ HDC (ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565) 
 

 จากตารางพบวา มีประชากรท้ังหมด (ท่ีอาศัยอยูจริงในพ้ืนท่ี) จํานวน 265,692 คน   มีผูสูงอายุ

จํานวนท้ังสิ้น 39,467 คน คิดเปนรอยละ 14.85 ของประชากรท้ังหมด เปนชาย 17,835 คน (รอยละ45.19)  

หญิง จํานวน 21,632 (รอยละ 54.81) อําเภอท่ีมีอัตราสวนของผูสูงอายุมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับประชากร

ท้ังหมด คืออําเภอเมืองละงู รอยละ 15.54 รองลงมาคือ อําเภอเมืองละงู รอยละ 15.45  นอยท่ีสุด คือ อําเภอ

มะนัง รอยละ 12.46 
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การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน(ADL) ของผูสูงอายุ  

ตารางท่ี 108 ขอมูลประชากรผูสูงอายุท่ีผานการประเมิน/คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตร

ประจาํวัน   แยกรายอําเภอ ปงบประมาณ 2565  

ที่มา : รายงาน HDC (30 พฤษภาคม 2565)  

 

 จากตาราง ผูสูงอายุท่ีผานการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตประจําวนั 

(ADL) จํานวนท้ังหมด 28,104 คน จากจํานวนผูสูงอายุท้ังหมด 39,467 คน คิดเปน (รอยละ 71.21) จําแนก

เปนกลุมท่ี 1 (ชวยเหลือตัวเองไดและ/หรือ ชวยเหลือผูอ่ืน ชุมชน และสังคมได) รอยละ 97.4 สูงสุดท่ี อําเภอ

ละงู (รอยละ 99.5) นอยท่ีสุดอําเภอเมืองสตูล (รอยละ 94.0) กลุมท่ี 2 (ชวยเหลือตัวเองและดูแลตนเอง     ได

บาง) รอยละ 2 สูงท่ีสุดอําเภอมะนัง (รอยละ 5.5) นอยท่ีสุดอําเภอละงู (รอยละ0.4) กลุมท่ี 3 (ชวยเหลือตัวเอง

ไมได) รอยละ 0.6 สูงท่ีสุดอําเภอเมืองสตูลและอําเภอทาแพ (รอยละ 0.8) นอยท่ีสุดอําเภอละงู  (รอยละ 0.2)  

 

 

 

 

 

 

 
 

อําเภอ 

จํานวนผูสูงอายุ 

ท้ังหมด 

(คน) 

การคัดกรอง ADL การประเมินกลุม 1 การประเมินกลุม2 การประเมินกลุม3 

ผลงาน

(คน) 
รอยละ 

ผลงาน

(คน) 
รอยละ 

ผลงาน

(คน) 
รอยละ 

ผลงาน

(คน) 
รอยละ 

เมืองสตูล  14,020 9,962 71.06 9,658 96.9 225 2.3 79 0.8 

ควนโดน   3,428 2,648 77.25 2,607 98.5 29 1.1 12 0.5 

ควนกาหลง    4,144  2,596 62.64 2,517 97.0 64 2.5 15 0.6 

ทาแพ    3,386  2,535 74.87 2,451 96.7 63 2.5 21 0.8 

ละงู    9,623  5,917 61.49 5,885 99.5 22 0.4 10 0.2 

ทุงหวา    2,857  2,526 88.41 2,453 97.1 62 2.5 11 0.4 

มะนัง    2,009  1,920 95.57 1,804 94.0 106 5.5 10 0.5 

รวม  39,467  28,104 71.21 27,375 97.4 571 2.0 158 0.6 
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ขอมูลประกอบการวิเคราะห 

 ตัวชี้วัด : ประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ≥รอยละ 50 

ตารางท่ี 109  ขอมูลประชากรผูสูงอายุคัดกรองพฤติกรรมพึงประสงคแยกรายอําเภอปงบประมาณ 2565 

อําเภอ 

ผูสูงอายุไดรับการคัดกรองพฤติกรรม 

มีADL≥12 คะแนน ไดรับการประเมิน มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

ท้ังหมด 

(คน) 

เปาหมาย 

(รอยละ 10) 

ตอบแบบ

ประเมิน(คน) 

ไดรับการประเมิน

(รอยละ) 

ผาน 

(คน) 
รอยละ 

ไมผาน 

(คน) 
รอยละ 

เมืองสตูล 9,979 998 1,944 194.78 1,656 85.19 288 14.81 

ละงู 5,982 598 1,475 246.65 1,220 82.71 255 17.29 

ควนกาหลง 2,596 260 656 252.30 569 86.74 87 13.26 

ทุงหวา 2,548 255 333 130.58 313 93.99 20 6.01 

ทาแพ 2,534 253 548 216.60 512 93.43 36 6.57 

ควนโดน 2,658 266 651 244.73 482 74.04 169 25.96 

มะนัง 1,916 192 1,341 698.43 691 51.53 650 48.47 

รวม 28,213 2,822 6,948 246.20 5,443 78.34 1,505 21.66 

ที่มา : รายงาน Bluebook.anamai.moph.go.th (30 พฤษภาคม 2565) 
 

 จากตารางจะเห็นไดวาผลการดําเนินงานในภาพรวมของจังหวัดสตูลผูสูงอายุไดรับการประเมิน 

ดานพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคโดยการใช Application Bluebook บันทึกขอมูล คิดเปนรอยละ 246.20 

ของผูสูงอายุท่ีมี ADL ≥ 12 คะแนน พบวามีผูสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค รอยละ 78.34     

เม่ือดูรายอําเภอพบวาทุกอําเภอทําไดเกินเปาหมาย พ้ืนท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคไดแก อําเภอ     

ทุงหวา(รอยละ 93.99),อําเภอทาแพ(93.43),อําเภอควนกาหลง(86.74) ตามลําดับ  
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ตัวชี้วัด : รอยละของตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน

ผานเกณฑ (≥รอยละ98) 

ตารางท่ี 110  แสดงรอยละของตําบลท่ีมีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน

ชุมชนผานเกณฑ แยกรายอําเภอ  

ขอมูลยอนหลัง 4 ป 
เกณฑ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

2561 2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย(ตําบล) ผลงาน(ตําบล) รอยละ 

ระดับประเทศ ไมนอยกวา 

รอยละ 98 

เมืองสตูล 12 12 100 

  91.55 93.8 ควนโดน 4 4 100 

เขต 12 ควนกาหลง 3 3 100 

54.90 66.72 68.7 92.6 ทาแพ 4 4 100 

จังหวัดสตูล ละงู 6 6 100 

92.31 72.22 82.6 97.22 ทุงหวา 5 5 100 

มะนัง 2 2 100 

รวม 36 36 100 

ที่มา : ระบบรายงานHDC , โปรแกรม LTC กรมอนามัย และจากระบบรายงาน ณ 30 พฤษภาคม 2565  

 จากตารางพบวาจังหวัดสตูลมีตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว ( Long 

Term Care ) ในชุมชนผานเกณฑ ตามองคประกอบ 6 ขอ มีจํานวน 36 ตําบล คิดเปนรอยละ 100 ของตําบล

ท้ังหมด 

 ตัวชี้วัด : รอยละของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแลตาม Care Plan (≥รอยละ 90)   

ตารางท่ี  111     แสดงการจัดทําแผนการดูแลรายบุคคล (care plan) ของหนวยบริการสาธารณสุขท่ีเสนอ

ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ขอมูลยอนหลัง 4 ป 
เกณฑ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

2561 2562 2563 2564 อําเภอ เปาหมาย(คน) ผลงาน(ฉบับ) รอยละ 

ระดับประเทศ  

ไมนอยกวา 

รอยละ90 

เมืองสตูล 8 8 100 

71.07 84.22 94.17 95.59 ควนโดน 46 46 97.83 

เขต 12 ควนกาหลง 0 0 - 

54.03 82.88 90.22 93.92 ทาแพ 1 1 100 

จังหวัดสตูล ละงู 0 0 - 

23.21 94.15 97.07 93.62 ทุงหวา 1 1 100 

 มะนัง 8 8 100 

รวม 64 63 98.44 

ที่มา : โปรแกรม 3 C กรมอนามยั( 30 พฤษภาคม 2565) 
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.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

หนาท่ี 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 จากตาราง ปงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64 – 30 พ.ค.65) ผูท่ีมีภาวะพ่ึงพิง(ติดบาน ติดเตียง)ท่ีผาน

การยืนยันจาก อปท. และไดรับงบประมาณในการดูแลเหมาจายรายหัวจาก สปสช. จํานวน 64 คน  ไดรับการ

จัดทําแผนการดูแลรายบุคคลจากหนวยบริการสาธารณสุข จํานวน 63 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 98.44 ซ่ึงในบาง

พ้ืนท่ีท่ีขอมูลยังไมข้ึนเนื่องจากอยูระหวางหวงระยะเวลาในการประเมิน ตองครบ 9 เดือน ถึงจะดําเนินการ

เขียนแผนรายบุคคลได 
 

 ตัวชี้วัด :  รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุ 

ตารางท่ี 112     แสดงรอยละของโรงพยาบาลท่ีมีการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุ แยกรายอําเภอ 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อําเภอ เปาหมาย ผานเกณฑ รอยละ 

ระดบัประเทศ - รพ.ระดบั M2 ข้ึน

ไป ผานเกณฑ

คลินิกผูสูงอายุ

คุณภาพ 

เมืองสตูล 1 0 0.0 

- - - ควนโดน - - - 

เขต 12 ควนกาหลง - - - 

- - - ทาแพ - - - 

จังหวัดสตูล ละงู - - - 

- - - ทุงหวา - - - 

 มะนัง - - - 

รวม 1 0 0.0 

ที่มา : จากการสํารวจ 30 พฤษภาคม 2565  
 

 จากตาราง  พบวา การจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาล จังหวัดสตูล ยังไมผานเกณฑ  เนื่องจาก

ขาดบุคคลกรเฉพาะ ซ่ึงจังหวัดสตูลไดประเมินอยูในระดับพ้ืนฐาน ซ่ึงไดดําเนินการชี้แจงแนวทางการ

ดําเนินงานใหกับโรงพยาบาลสตูลเพ่ือขับเคลื่อนโรงพยาบาลท่ีมีการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ และ

ขับเคลื่อน รพช.ทุกแหงจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุระดับพ้ืนฐาน 
 

   ตัวชี้วัด : รอยละของผูสูงอายุท่ีผานการคัดกรองและพบวาเปน Geriatric Syndromes ไดรับการ

ดูแลรักษาในคลินิกผูสูงอายุ ในโรงพยาบาลระดับ M2 ข้ึนไป 

           - รอยละของผูสูงอายุท่ีผานการคัดกรองและพบวาเปนภาวะสมองเสื่อมและไดรับการดูแลรักษาใน

คลินิกผูสูงอายุ 

           - รอยละของผูสูงอายุท่ีผานการคัดกรองและพบวาเปนภาวะพลัดตกหกลมและไดรับการดูแล

รักษาในคลินิกผูสูงอายุ 
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หนาท่ี 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

เกณฑการประเมิน ปงบประมาณ 2565  

ตารางท่ี  113     แสดงเกณฑการประเมินรายไตรมาศ ป 2565 

ตัวช้ีวัด รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ภาวะสมองเสื่อม - ≥ 25 ≥ 27.5 ≥ 30 

ภาวะพลัดตกหกลม - ≥ 25 ≥ 27.5 ≥ 30 
 

ตารางท่ี 114  แสดงผลผูสูงอายุท่ีผานการคัดกรองและพบวาเปนภาวะพลัดตกหกลมและไดรับการดูแลรักษา

ในคลินิกผูสูงอายุ (นํารองในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสตูล) ปงบประมาณ 2565 

ตําบล 

ผูสูงอายุการคัดกรองภาวะพลัดตกหกลม ดูแลรักษาผูสูงอายุ 

ท้ังหมด 
คัดกรอง

(คน) 
รอยละ ผิดปกติ รอยละ 

ทีมหมอ

ครอบครัว(1) 
สงตอคลินิก(2) 

รวม

(1)+(2) 
รอยละ 

พิมาน 3,336 2,165 64.89 71 3.28 11 4 15 21.12 

คลองขุด 2,808 1,951 69.48 9 0.46 0 0 0 0 

ควนขัน 733 112 15.27 0 - 0 0 0 0 

บานควน 1,155 1,067 92.38 3 0.28 0 0 0 0 

ฉลุง 1,544 793 51.36 5 0.63 0 0 0 0 

เกาะสราย 615 594 96.58 0 - 0 0 0 0 

ตันหยกโป 377 370 98.14 8 2.16 0 0 0 0 

เจะบิลัง 1,050 979 93.23 95 9.70 0 0 0 0 

ตํามะลัง 626 309 49.36 0 - 0 0 0 0 

ปูยู 311 251 80.70 7 2.79 0 0 0 0 

ควนโพธิ์ 754 423 56.10 1 0.24 0 0 0 0 

เกตรี 760 654 86.05 25 3.82 0 0 0 0 

รวม 14,069 9,668 68.71 224 2.32 11 4 15 6.69 

ที่มา : รายงาน HDC( 30 พฤษภาคม 2565)   
 

 จากตาราง พบวาอําเภอเมืองสตูลผลการคัดกรองภาวะพลัดตกหกลมยังดําเนินการไมถึงรอย 70 

(ไตรมาส2) พบผูสูงอายุท่ีผานการคัดกรอง พบวาเสี่ยงภาวะพลัดตกหกลมไดรับการดูแลโดยทีมหมอ

ครอบครัวและสงตอคลินิกผูสูงอายุ จํานวนท้ังหมด 15 คน(รอยละ 6.69) จากจํานวนผูสูงอายุท่ีมีความเสี่ยง

ตอภาวะพลัดตกหกท้ังหมด 224 คน  
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หนาท่ี 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

ตารางท่ี 115  แสดงผลการคัดกรองผูสูงอายุท่ีผานการคัดกรองและพบวาเปนภาวะสมองเสื่อมและไดรับการ

ดูแลรักษาในคลินิกผูสูงอายุ (นํารองในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสตูล) ปงบประมาณ 2565 

ตําบล 

ผูสูงอายุการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม ดูแลรักษาผูสูงอายุ 

ท้ังหมด 
คัดกรอง

(คน) 
รอยละ ผิดปกติ รอยละ 

ทีมหมอ

ครอบครัว(1) 

สงตอคลินิก 

(2) 

รวม

(1)+(2) 
รอยละ 

พิมาน 3,336 2,152 64.50 40 1.86 11 5 16 40 

คลองขุด 2,808 986 35.11 1 0.10 0 0 0 0 

ควนขัน 733 77 10.50 0 0.00 0 0 0 0 

บานควน 1,155 528 45.71 0 0.00 0 0 0 0 

ฉลุง 1,544 397 25.71 0 0.00 0 0 0 0 

เกาะสราย 615 508 82.60 0 0.00 0 0 0 0 

ตันหยกโป 377 369 97.87 0 0.00 0 0 0 0 

เจะบิลัง 1,050 521 49.61 22 4.22 0 0 0 0 

ตํามะลัง 626 165 26.35 1 0.61 0 0 0 0 

ปูยู 311 130 41.80 1 0.77 0 0 0 0 

ควนโพธิ์ 754 209 27.71 0 0.00 0 0 0 0 

เกตรี 760 339 44.60 1 0.29 0 0 0 0 

รวม 14,069 6,381 45.35 66 1.03 11 5 16 24.24 

ที่มา : รายงาน HDC( 30 พฤษภาคม 2565)   
 

 จากตารางพบวาอําเภอเมืองสตูลผลการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมยังดําเนินการไมถึงรอย 70     

(ไตรมาส 2 ) พบผูสูงอายุท่ีผานการคัดกรอง พบวาเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมไดรับการดูแลโดยทีมหมอครอบครัว

และสงตอคลินิกผูสูงอายุ จํานวนท้ังหมด 16 คน(รอยละ 24.24) จากจํานวนผูสูงอายุท่ีมีความเสี่ยงตอภาวะ

พลัดตกหกท้ังหมด 66 คน 
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หนาท่ี 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

 

การสงเสริมปองกัน ดูแล รักษาและฟนฟูผูสูงอายุพลัดตกหกลม 

ตารางท่ี  116     ผลการคัดกรองประเมินภาวะสมองเสื่อมและภาวะหกลมในผูสูงอายุ แยกรายอําเภอ ของ

จังหวัดสตูล ป 2565 

ปงบประมาณ 

การคัดกรองภาวะสมองเส่ือม ผลการคัดกรองพลัดตกหกลม 

เปาหมาย

(คน) 

ผลงาน 

(คน) 
รอยละ 

เปาหมาย

(คน) 

ผลงาน 

(คน) 
รอยละ 

เมือง 14,020 6,344 45.25 14,020 9,667 68.95 

ควนโดน 3,428 2,277 66.42 3,428 2,403 70.1 

ควนกาหลง 4,144 1,858 44.84 4,144 2,594 62.6 

ทาแพ 3,386 1,774 52.39 3,386 2,540 75.01 

ละงู 9,623 4,829 50.18 9,623 5,920 61.52 

ทุงหวา 2,857 2,017 70.6 2,857 2,516 88.06 

มะนัง 2,009 1,409 70.13 2,009 1,885 93.83 

รวม 39,467 20,508 51.96 39,467 27,525 69.74 

ที่มา: HDC ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
 

ตารางท่ี  117   แสดงผลการดําเนินงานคัดกรองประเมินภาวะสมองเสื่อม และภาวะหกลมในผูสูงอายุ  ป 2561-2565 

ปงบประมาณ 
การคัดกรองภาวะสมองเส่ือม ผลการคัดกรองพลัดตกหกลม 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

2561 33,650 20,807 61.83 33,650 20,865 62.01 

2562 34,258 20,544 59.97 34,258 21,500 62.76 

2563 35,857 29,195 81.42 35,857 30,041 83.78 

2564 37,463 30,638 81.78 37,463 29,792 82.71 

2565 40,046 2,598 6.59 40,046 2,633 6.57 

ที่มา: HDC ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
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หนาท่ี 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ตารางท่ี 118 แสดงผลการคัดกรองผูสูงอายุภาวะหกลม ท่ีพบผิดปกติ ปงบประมาณ 2565 

ขอมูลยอนหลัง 4 ป 

เกณฑ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

2561 2562 2563 2564 อําเภอ 
คัดกรอง

(คน) 
ผิดปกติ รอยละ 

ระดบัประเทศ(รอยละ) - เมืองสตูล 9,667 226 2.39 

4.96 4.74 4.66 4.61 ควนโดน 2,403 57 2.43 

เขตสุขภาพท่ี 12(รอยละ) ควนกาหลง 2,594 243 10.34 

4.67 4.06 3.89 3.43 ทาแพ 2,540 71 2.88 

จังหวัดสตูล(รอยละ) ละงู 5,920 42 0.71 

3.52 2.54 3.82 3.04 ทุงหวา 2,516 41 1.66 

มะนัง 1,885 113 6.38 

รวม 27,525 793 2.97 

ที่มา : รายงาน HDC( 30 พฤษภาคม 2565)   
 

 จากตาราง ผูสูงอายุท่ีผานการคัดกรองภาวะหกลม จํานวนท้ังหมด 27,525 คน จากจํานวนผูสูงอายุ

ท้ังหมด 39,467 คน (คัดกรองรอยละ69.74) พบวา ผิดปกติ รอยละ 2.97 มากท่ีสุด อําเภอมะนัง (รอยละ 

10.34)  นอยท่ีสุด อําเภอละงู (รอยละ 0.71)     

ตารางท่ี 119      แสดงผลการคัดกรองผูสูงอายุภาวะสมองเสื่อม ท่ีพบผิดปกติ ปงบประมาณ 2565 

ขอมูลยอนหลัง 4 ป 

เกณฑ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

2561 2562 2563 2564 อําเภอ 
คัดกรอง

(คน) 
ผิดปกติ รอยละ 

ระดับประเทศ(รอยละ) - เมืองสตูล 6,344 68 0.11 

1.66 1.51 1.41 1.33 ควนโดน 2,277 32 0.14 

เขตสุขภาพท่ี 12(รอยละ) ควนกาหลง 1,858 0 0 

1.24 1.18 1.26 1.05 ทาแพ 1,774 8 0.05 

จังหวัดสตูล(รอยละ) ละงู 4,829 9 0.02 

1.88 0.83 1.42 1.43 ทุงหวา 2,017 15 0.07 

มะนัง 1,409 9 0.06 

รวม 20,508 141 0.07 

ที่มา : รายงาน HDC( 30 พฤษภาคม 2565)   
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หนาท่ี 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 จากตาราง ผูสูงอายุท่ีผานการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม จํานวนท้ังหมด 20,508 คน จากจํานวน

ผูสูงอายุท้ังหมด 39,467 คน(คัดกรองรอยละ51.96) พบวา ผิดปกติ รอยละ 0.07 มากท่ีสุด อําเภอควนโดน  

(รอยละ 0.14)  นอยท่ีสุด อําเภอควนกาหลง (รอยละ 0)     

แผนงาน - โครงการ  หรือมาตรการท่ีจะดําเนินการใน  ปงบประมาณ  2565  

ลําดับ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก 
เปาหมาย /  

พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบการสงเสริม

สุขภาพและดูแลผูสูงอายุ  

-ขับเคลื่อนใหทองถ่ิน/ชุมชนมีสวนรวม

สงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุผาน        

ชมรมผูสูงอายุ 

-ดําเนินงานชมรมผูสูงอายุใหเปนชมรม

ผูสูงอายุคุณภาพ และเพ่ิมกิจกรรม

เสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ 

-ขับเคลื่อนชมรมผูสูงอายุคุณภาพให

เปน ตนแบบการสงเสริมสุขภาพ    

-.เสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

ดําเนินงานชมรมผูสูงอายุและตําบลท่ีมี

ระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ

ระยะยาว(Long Term Care)ในระดับพ้ืนท่ี                                        

สถานบริการทุกแหง ม.ค.65 

- 

มิ.ย.65 

สสจ./สสอ./

รพท./รพช./

รพ.สต./

PCU 

2 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ผูสูงอายุคุณภาพ ไรรอยตอ   

-พัฒนาศักยภาพ อสม.ในการคัดกรอง

และสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุท่ีภาวะ

เสี่ยงตอการหกลมและภาวะสมองเสื่อม 

อสม.พ้ืนท่ีนํารอง 

-พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีสาธารณสุข

และภาคเครือขาย ในการคัดกรองและ

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุท่ีภาวะเสี่ยงตอ

การหกลมและภาวะสมองเสื่อม จังหวัด

สตูล 

-พ้ืนท่ีนํารอง 1 แหง  

อําเภอเมืองสตูล 

- เจาหนาท่ีสาธารณสุข

และภาคีเครือขาย 

จังหวัดสตูล 

พฤษภาคม 

2565 

 

สสจ./รพ./

สสอ./รพ.

สต./PCU 
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แผนงาน - โครงการ  หรือมาตรการท่ีจะดําเนินการใน  ปงบประมาณ  2565 (ตอ)  

 

 

 

 

ลําดับ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก 
เปาหมาย /  

พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีนํารองจัดทําแผนสงเสริมสุขภาพ

รายบุคคล (Individual Wellness 

Plan) 

ไดคัดเลือกรพ.สต.ควน

กาหลง อําเภอควน

กาหลง และรพ.สต.

บานทุงดินลุม อําเภอ

ทุงหวา ไดชี้แจงทํา

ความเขาใจแกพ้ืนท่ี

เรียบรอยแลว และ

ขยายพ้ืนท่ีนํารองใน 

PCUทาแพ ,PCU

กําแพง ,PCUพิมาน 

และ PCUศรีพิมาน 

ต.ค.64 

– 

มิ.ย.65 

สสจ./

สสอ./

รพท./

รพช./รพ.

สต./PCU 

4. สื่อสารทําความเขาใจแก รพท./รพช. ใน

การจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุ 

รพ.สตูล มีคลินิก

ผูสูงอายุระดับพ้ืนฐาน 

 สสจ./

รพท./ 

รพช. 

5. คัดกรองภาวะหกลมในชุมชน เปาหมาย

รอยละ 80 

คัดกรองไดรอยละ 

69.74 

ต.ค.64 

– 

มิ.ย. 65 

สสจ./

สสอ./

รพท./

รพช./รพ.

สต./PCU 

6. คัดกรองภาวะสมองเสื่อมในชุมชน 

เปาหมายรอยละ 80 

คัดกรองไดรอยละ 

51.96 

ต.ค.64 

 –  

มิ.ย. 65 

สสจ./

สสอ./

รพท./

รพช./รพ.

สต./PCU 
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ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ  

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกปญหา 

- ขาดความตระหนักการมีพฤติกรรมพึงประสงค 

รับรูประโยชน,ความเสี่ยง,อันตราย, ปญหาท่ีจะ

เกิดข้ึน 

- ขาดความรู ความเขาใจ พฤติกรรมสุขภาพฯ 

ประเด็นกิจกรรมทางกาย,กินผักผลไม, แปรงฟน

กอนนอนและดื่มน้ํา  

- สงเสริมการมีพฤติกรรมพึงประสงค  และแกไขปญหา

ตามประเด็นตางๆ ตามบริบทของพ้ืนท่ีนั้นๆ รวมท้ังให

เพ่ิมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ กิจกรรมทางกาย, กินผักผลไม, 

แปรงฟนกอนนอนและดื่มน้ํา 

-การขับเคลื่อนการจัดทําแผน IWP ยังไมคลอบ

คลุมไปทุกอําเภอ 

-ขยายพ้ืนท่ีเปาหมาย การจัดทําแผน IWP ใหคลอบคลุม

ไปทุกอําเภอ 

-เปนระบบโปรแกรมท่ีผูสูงอายุ (สวนมาก) ไม

สามารถประเมินตนเองได เนื่องจากตองใช 

โทรศัพทสมารทโฟนในการประเมิน ซ่ึงผูสูงอายุใน

พ้ืนท่ีชนบทมีโทรศัพทแตไมใชโทรศัพทสมารทโฟน

และขาดความชํานาญในการใชโทรศัพทสมารท

โฟนคอยขางมาก 

-ควรพัฒนาโปรแกรม Aging Health Data ใหLink เขา

ระบบ HDC 

 

-ระบบของ BlueBook ยังไมเสถียรเทาท่ีควร ไม

สามารถนําเขาขอมูลผูสูงอายุลงเขาระบบ 

BlueBook ไดในชวงปลายเดือนธันวาคม 2564 ที

ผานมา 

- ทางกรมอนามัย ไดแจงประสานทางโปรแกรมเมอร 

และใหกองแผนดําไปขอสนับสนุนระบบของกระทรวง

ดิจิทัลตอไป 

- ระบบดูแลกลุมเสี่ยงหกลม มาตรการปองกันหก

ลมท่ีมีประสิทธิภาพสงเสริมการออกกําลังกาย, 

ประเมินและปรับเปลี่ยนปจจัยเสี่ยงหลายดาน จดั

สิ่งแวดลอมบานและชุมชน มีประสิทธิภาพนอย 

และไมตอเนื่อง 

- สงเสริมความรูการปองกันภาวะหกลมและคัด

กรองความเสี่ยง Primary & Secondary 

Prevention 

- Care manager ดําเนินการประสานงานกับ อปท.เพ่ือ

เสนอคณะกรรมการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพทางกายเพ่ือ

สนับสนุนกายอุปการณ และปรับสภาพบานใหเหมาะสม  

- จัดทําคูมือ แนวทางการปองกันภาวะหกลมและคัด

กรองความเสี่ยง Primary & Secondary Prevention 

- รพช.ยังไมจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุระดับพ้ืนฐาน 

 

- จัดตั้งคลินิกผูสูงอายุพ้ืนฐาน ในทุก รพช. และขับเคลื่อน

โรงพยาบาลประจําจังหวัดมีคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ ในป 

2565 จัดบริการตามมาตรฐานของกรมการแพทย 
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ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกปญหา 

-บุคลากร (CM) ตองการพัฒนาศักยภาพและฟนฟู

ความรูตอเนื่อง 

- สรางทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือใหคําปรึกษา/แนะนําการใชจาย

งบประมาณ LTC ในระดับจังหวัด/อําเภอ 

- จัดตั้งทีมนิเทศ เยี่ยมเสริมพลังแบบบูรณาการ

ครอบคลุมพ้ืนท่ี LTC 
 

นวัตกรรม / Best practice ท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

 - ไมมี 

การดําเนินการตามขอส่ังการ  ขอเสนอแนะ  จากการตรวจราชการ  รอบท่ี 1/2565 ท่ีผานมา 

ขอส่ังการ / ขอเสนอแนะ 

จากการตรวจราชการฯรอบท่ี 1/2565 

การดําเนินการตามขอส่ังการ / ขอเสนอแนะ 

จากการตรวจราชการฯรอบท่ี 1/2565 

1.สงเสริมพัฒนาบุคลากรในงานดาน

ผูสูงอายุ 

1.มีการจัดประชุมผานระบบ Zoom สําหรับบุคลากรท่ี

รับผิดชอบงานผูสูงอายุ โดยทางศูนยเขตฯ เม่ือเดือน เมษายน 

และพฤษภาคม  

2.พัฒนาระบบสงตอจาก รพ.สต. หรือการ

คัดกรอง สงเขารับการรักษาในคลินิก

ผูสูงอายุ 

2.ประชุมชี้แจง Flowchart ในระดับเขตฯ ในอําเภอนํารองใน

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 

 

โอกาสพัฒนา 

 1. แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนินงาน LTC คุณภาพ ระดับจังหวัด 

 2. สนับสนุนและสงเสริมใหโรงเรียน/ชมรมผูสูงอายุจัดทําแผนสงเสริมสุขภาพรายบุคคล 

(Individual Wellness Plan) 

 3. พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใหเปนเมือง/ชุมชนท่ีเปนมิตรและเมืองแหงความสุขของผูสูงอายุ 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง 

 - ไมมี 
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สถานการณ 

 การระบาดระลอกแรก มีรายงานผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีจังหวัด

สตูล จํานวน 18 ราย ไมมีผูเสียชีวิต ผูปวยรักษาหาย จํานวน 18 ราย เพศชาย จําแนกตามกลุมอายุ พบอายุ 

ต่ําสุด 19 ป อายุสูงสุด 74 ป อายุเฉลี่ย 44 ป ผูปวยท้ัง 18 ราย เปนผูปวยในระบบกักกัน State Quarantine 

จังหวัดสตูล ซ่ึงเปนผูเดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย (กลุมดะวะห)  

สถานการณระลอกใหม ชวงระหวางวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 มีรายงานผูปวย 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล จํานวน 4 ราย เปนผูปวยในระบบกักกัน 

State Quarantine จังหวัดสตูล ซ่ึงเปนผูเดินทางกลับจาก ประเทศมาเลเซีย และกลับมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง 

(สมุทรสาคร) จํานวน 2 ราย ในพ้ืนท่ีอําเภอทุงหวา ไมมีผูปวยเสียชีวิต 

สถานการณระลอก เมษายน 2564  (ขอมูล ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน – 31 มกราคม 2564)    

รายงานผูปวยสะสมท้ังหมด จํานวน  8,956  ราย  เสียชีวิต  118  ราย 

            สถานการณระลอก มกราคม 2565  ( ขอมูล ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 7 มิถุนายน 2565) 

      - ผูปวยยืนยันสะสม 10,422 ราย   

       - ผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัด 10,397 ราย 

       - ผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ (SQ) + ตางจังหวัด 34 ราย 

      - ผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจํา 11 ราย 

      - รักษาหาย 10,186 ราย 

      - เสียชีวิต 73 ราย  

      - กําลังรักษา 163 ราย 
 

ตารางท่ี  120     แสดงจํานวนผูติดเชื้อยืนยัน COVID -19 แยกตามระลอกการระบาด จังหวัดสตูล 

อําเภอ 
ระลอกท่ี 1 ระลอกท่ี 2 ระลอกท่ี 3 ระลอกท่ี 4 ระลอกท่ี 5 

ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย 

เมือง 0 0 0 0 0 0 3,296 66 3929 27 

ควนโดน 0 0 0 0 0 0 1,210 11 984 13 

ควนกาหลง 0 0 0 0 0 0 479 8 885 6 

ทาแพ 0 0 0 0 0 0 699 9 966 7 

ละงู 0 0 0 0 0 0 1,977 14 2623 12 

ทุงหวา 0 0 2 0 0 0 331 3 532 5 

มะนัง 0 0 0 0 0 0 459 5 605 3 

บริหารจัดการสถานการณฉุกเฉิน กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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ตารางท่ี 120 (ตอ) แสดงจํานวนผูติดเชื้อยืนยัน COVID -19 แยกตามระลอกการระบาด จังหวัดสตูล 

อําเภอ 
ระลอกท่ี 1 ระลอกท่ี 2 ระลอกท่ี 3 ระลอกท่ี 4 ระลอกท่ี 5 

ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย 

เรือนจํา/ท่ีตองขัง(พน

โทษ) 
0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

รวม 0 0 2 0 0 0 8,457 116 10529 73 

ตางจังหวัด 0 0 0 0 0 0 191 0 11 0 

ตางประเทศ 18 0 4 0 0 0 69 0 18 0 

เรือนจํา/ท่ีตองขัง 0 0 0 0 0 0 239 2 11 0 

รวมท้ังสิ้น 18 0 6 0 0 0 8956 118 10569 73 
             

 การแพรระบาดระลอกมกราคม มีลักษณะการแพรระบาดกระจายในหลายพ้ืนท่ี ในทุกอําเภอ 

ประกอบกับจังหวัดสตูล มีความเสี่ยงตอการแพรระบาดจากการหลบหนีเขาจังหวัดอยางผิดกฎหมาย           

ในทุกชองทาง จึงจําเปนตองมีระบบเฝาระวัง ดานคัดกรองโรค การจัดพ้ืนท่ีแยกกักกันโรค และการเขมงวด

มาตรการปองกันควบคุมโรคอยางบูรณาการ กําชับใหมีการดําเนินมาตรการทางดานสาธารณสุขพรอมท้ัง

ประเมินสถานการณในจังหวัดเปนระยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและควบคุมโรคและเพ่ือให

สอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแตละหวงเวลา โดยไดมีการปรับปรุงโครงสรางการบริหาร

จัดการของจังหวัดใหมีเอกภาพมากข้ึนตั้งแตปลายเดือนธันวาคม 2563 โดยมีการจัดตั้งศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล (ศบค.จ.สตูล) ข้ึน 

ประกอบดวย คณะกรรมการอํานวยการศูนยบริหารราชการในการแกไขสถานการณฉุกเฉินฯ และมี

คณะทํางานศูนยปฏิบัติการแกไขสถานการณ ฉุกเฉินดานตาง ๆ ของจังหวัดสตูล จํานวน 7 คณะ ไดแก ดาน

สาธารณสุข  ดานความม่ันคงและการเขา-ออกประเทศ  ดานราคาสินคาและการกักตุนสินคา  ดานมาตรการ

ปองกันและชวยเหลือประชาชน ดานการกระจายวัสดุและเวชภัณฑสําหรับประชาชน (ปจจุบันปรับเปลี่ยน

เปนดานสถานประกอบการอุตสาหกรรมและแรงงาน)  ดานการประชาสัมพันธและการสื่อสาร  และดาน

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ  เปนการปรับโครงสรางการทํางานท่ีครอบคลุม   ทุกมิติ  มีการสื่อสารกัน

อยางตอเนื่อง  โดยจัดใหมีการประชุม คณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานฯ รวมกับคณะกรรมการ

โรคติดตอจังหวัดสตูล เพ่ือกําหนดมาตรการปองกัน เฝาระวัง และควบคุมการแพรระบาดของ COVID-19 ใน

พ้ืนท่ีจังหวัดสตูล และรายงานผลการดําเนินงาน อยางตอเนื่องเปนประจํา โดยในระยะแรกมีการประชุม

รวมกันสัปดาหละ 2 ครั้ง ทุกวันจันทรและวันพฤหัสบดี ตอมาในชวงของการแพรระบาดระลอกเมษายน 

พ้ืนท่ีจังหวัดสตูลยังคงรักษาระดับการแพรกระจายไดเปนอยางดี  จึงมีการปรับระบบการประชุมลดลงเหลือ 

สัปดาหละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ เวลา 09.00 น. เปนตนไป  นอกจากนั้น จังหวัดสตูลยังไดกําหนดมาตรการใน

การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการแพรระบาดโดยคํานึงถึงผลกระทบดานสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ และ 
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ดานสังคมท่ีอาจเกิดข้ึน โดยการบูรณาการความรวมมือกับสวนราชการ เอกชน และประชาสังคม เพ่ือวาง

มาตรการในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิดและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  
 

การบริหารจัดการ 

  1. ระบบโครงสรางและการบริหาร 

  1.1  รูปแบบโครงสรางการบริหารจัดการของจังหวัด   

                    1.1.1 ในชวงของการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน

ระลอกแรก  (มีนาคม 2563) การบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19)  จังหวัดสตูล ดําเนินการภายใตกลไกศูนยบัญชาการปองกันสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019  (COVID-19) จังหวัดสตูลและ คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสตูล โดยมีผูวาราชการจังหวัดสตูล 

(นายวีรนันทน เพ็งจันทร)   เปนผูบัญชาการศูนย  มีการประชุมติดตามสถานการณและกําหนดมาตรการทุก

สัปดาห ไดมีการบูรณาการจัดทําแผนความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019  (COVID-19)  และแผนเผชิญเหตุการณปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) เพ่ือความปลอดภัยและลดผลกระทบของประชาชนในจังหวัดสตูล  โดยจังหวัดไดกําหนด

แนวทางในการดําเนินการปองกัน เฝาระวังและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ประกอบดวย 6 แนวทาง ไดแก  1) เตรียมพรอมต้ังรับ 2) กํากับวางแผน 3) ผานแดนคุมเขม 4) เติมเต็ม

ขาวสาร 5) ชุดปฏิบัติการ  เชิงรุก 6) ทุกภาคสวนรวมมือกัน  ความสําเร็จในการรับมือจากสถานการณของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในจังหวัดสตูลในระลอกแรก เม่ือศูนยบริหารสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไดปรับใหจังหวัดสตูล อยูในกลุมจังหวัดท่ีไมพบผูติดเช้ือในพ้ืนท่ี

จังหวัดสตูล โดยมีรายงานผูติดเชื้อยืนยัน จํานวน 18 ราย ซ่ึงเปนกลุมผูเดินทางกลับมาจากอินโดนีเซีย ซ่ึงถือ

วากลุมดาวะหท่ีมาจากมาเลเซียนั้น เปนกลุมผูปวยท่ีไดรับเชื้อมาจากตางประเทศ ไมไดมีการติดเชื้อในจังหวัด

สตูลแตอยางใด 

  1.2 ในชวงของการแพรระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ในระลอกสองและระลอกเมษายน 2564 และระลอกมกราคม 2565 จังหวัดสตูลไดมีการปรับโครงสรางใน

การบริหารจัดการสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยไดมีการ

จัดต้ังศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล  

ข้ึน ประกอบดวย         

         1.2.1 คณะกรรมการอํานวยการศูนยบริหารราชการในการแกไขสถานการณฉุกเฉินโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล มีผูวาราชการจังหวัดสตูล เปนประธาน มีรองผูวา

ราชการจังหวัดสตูล เปนรองประธาน และมีหัวหนาสํานักงานจังหวัดสตูลเปนกรรมการเลขานุการ  

   1.2.2 คณะทํางานศูนยปฏิบัติการแกไขสถานการณ ฉุกเฉินดานตาง ๆ ของจังหวัดสตูล 

จํานวน 7 คณะ ไดแก ดานสาธารณสุข  ดานความม่ันคงและการเขา-ออกประเทศ  ดานราคาสินคาและ 
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การกักตุนสินคา  ดานมาตรการปองกันและชวยเหลือประชาชน ดานการกระจายวัสดุและเวชภัณฑสําหรับ 

ประชาชน (ตอมาปรับเปลี่ยนเปนดานสถานประกอบการอุตสาหกรรมและแรงงาน)  ดานการประชาสัมพันธ

และการสื่อสาร  และดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ปจจุบันกําหนดประชุมรวมกับคณะกรรมการ

โรคติดตอจังหวัดสตูลเปนประจําสัปดาหละ 1 ครั้ง (ทุกวันพุธ) 

          1.2.3 จัดตั้งศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ข้ึนโดยมีนายพิบูลย รัชกิจประการ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสตูลเขต 

1 นายวรศิษฎ เลียงประสิทธิ์  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสตูลเขต 2 ประธานกรรมการอิสลามประจํา

จังหวัดสตูลและเจาคณะจังหวัดสตูล เปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการฯ และไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ

ศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล มีผูวา

ราชการจังหวัดสตูล เปนประธานกรรมการ    มีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล และหัวหนาสํานักงานจังหวัดสตูล 

เปนกรรมการและเลขานุการรวม  และไดแตงตั้งคณะทํางานศูนยปฏิบัติการดานตางๆ รวม 6 ชุด ไดแก  

     1) ดานการประชาสัมพันธ   

     2) ดานระบบขอมูลการใหบริการวัคซีนวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

     3) ดานการกระจายวัคซีนเพ่ือรองรับการฉีดวัคซีนในจังหวัดสตูล 4) ดานการ

วางแผนและการใหบริการวัคซีน และกํากับติดตามผล 5) ดานการติดตามอาการไมพึงประสงคภายหลังการ

ไดรับวัคซีน และ 6) ดานวิชาการและการบริหารจัดการและศึกษาการใหบริการวัคซีน  

            4) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามจังหวัดสตูลเพ่ือรองรับ          

ผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จังหวัดสตูลไดจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จํานวน 5 แหง สามารถ

รองรับผูปวยไดจํานวน 310 เตียง และไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามข้ึน 

ประกอบดวย 1) คณะกรรมการอํานวยการ มีผูวาราชการจังหวัดสตูล เปนประธานกรรมการ และมี

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล เปนกรรมการและเลขานุการ 2) คณะกรรมการระบบการสนับสนุน ระบบ

การขนสง บริการอาหาร อํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนตาง ๆ 3) คณะกรรมการ อาคาร สถานท่ี 

สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม 4) คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 5) คณะกรรมการระบบขอมูล 

ระบบสื่อสารและการประชาสัมพันธ 6) คณะกรรมการรักษาพยาบาลและสงตอ และ 7) คณะกรรมการระบบ

ความปลอดภัยและปองกันการกอเหตุราย 

             2. แนวทางในการบริหารจัดการจังหวัดสตูล ผูวาราชการจังหวัดสตูล ในฐานะเปนผูกํากับการ

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินทุกมิติ ในเขตทองท่ีท่ีตนรับผิดชอบ ภายใต พรก.การบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ไดมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 

  2.1  มาตรการในการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 

2019 : จังหวัดสตูล ไดกําหนดมาตรการในการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการแพรระบาดโดยคํานึงถึง

ผลกระทบดานสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมท่ีอาจเกิดข้ึน จึงไดบูรณาการความรวมมือกับสวน 
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ราชการ เอกชน และประชาสังคม เพ่ือวางมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิดและบรรเทา

ความเดือดรอนของประชาชน อาทิ การตั้งดานคัดกรองผู ท่ี เดินทางเขามาจังหวัดสตูล การจัดทํา 

application ใหประชาชนลงทะเบียนออนไลนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงปญหา

การจราจร เปนตน โดยมีการกําหนดมาตรการท่ีสําคัญ ไดแก มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเขา-ออก

จังหวัดสตูล มาตรการและเง่ือนไขการเดินทางเขาพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล การจัดงาน/จัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัว

ของคนจํานวนมาก/แออัด และมาตรกาการเฝาระวังในระดับพ้ืนท่ี เปนตน โดยในการกําหนดมาตรการสําคัญ

ตาง ๆ จะมอบหมายใหคณะทํางานดานกฎหมายและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประชุมหารือเพ่ือจัดทําแนวทาง

ในการดําเนินงานและนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสตูล พิจารณาใหความเห็นชอบ

และจดทําคําสั่ง/ประกาศของจังหวัดเพ่ือบังคับใชตามกฎหมายตอไป 

  2.2  มาตรการการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี : จังหวัดสตูลไดดําเนินมาตรการทาง

สาธารณสุขอยางเขมขนและตอเนื่องเพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 

19) สงผลใหจํานวนผูปวยและผูเสียชีวิตจากโรคดังกลาวลดลงเปนลําดับ จนสามารถผอนปรนใหประชาชน

และผูประกอบการสามารถดํารงชีวิตและดําเนิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมไดใกลเคียงกับปกติมาก

ยิ่งข้ึน จังหวัดสตูล จึงไดผอนคลายการบังคับคับใชมาตรการปองกันโรคใหเหมาะสมกับสถานการณใน

ปจจุบัน ดังนี้ 

 1.  รานจําหนายอาหารหรือเครื่องด่ืม สามารถเปดใหบริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม 

ในรานไดตามปกติ การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในรานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม จะเปด

ใหบริการไดเฉพาะรานท่ีผานการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ความปลอดภัยดานสุขอนามัย (Amazing   

Thailand Safety and Health Administration) ในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงการทองเท่ียวและ

กีฬา   โดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทยหรือผานการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยปองกันโรค 

COVID - 19  รองรับสุขภาพดีวิถีใหม (Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย

แลวเทานั้น   และใหบริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในรานไดไมเกินเวลา 23.00 นาฬิกา และ

ตองดําเนินการตามมาตรการปองกันโรคท่ีทางราชการกําหนดอยางเครงครัด   

   2. สนามกีฬา หรือสถานท่ีเพ่ือการออกกําลังกายใหเปดบริการไดตามปกติ ท้ังนี้ สถานท่ี

หรือสนามกีฬาเพ่ือการจัดแขงขันกีฬา กรณีเปนกีฬาในรมสามารถจัดการแขงขันไดโดยใหมีผูชมในสนามไม

เกิน   รอยละ 75 ของความจุสนาม หากเปนการจัดแขงขันประเภทกีฬากลางแจง สามารถจัดการแขงขันได

โดยใหมีผูชมในสนามตามความจุสนาม และตองดําเนินการตามมาตรการปองกันโรคท่ีทางราชการกําหนด

อยางเครงครัด  

   3. หางสรรพสินคา ศูนยการคา คอมมูนิตี้มอลล หรือสถานประกอบการอ่ืนท่ีมีลักษณะ

คลายกัน สามารถเปดใหบริการไดตามปกติ โดยตองดําเนินการตามมาตรการปองกันโรคท่ีทางราชการ

กําหนดอยางเครงครัด 
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   4.  สถานบริการ สถานประกอบการท่ีมีลักษณะคลายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร 

คาราโอเกะหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายกัน ยังคงมีความจําเปนใหปดดําเนินการไวกอน แตหากประสงค

ปรับรูปแบบของสถานท่ี เพ่ือการใหบริการในลักษณะท่ีเปนรานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถยื่นขอ

อนุญาตตอนายอําเภอทองท่ีท่ีสถานประกอบการนั้นตั้งอยู 

   5. ใหสถานท่ี (สนามชนไก สนามกัดปลาและสนามชนโค) สามารถยื่นคําขอจัดใหมี          

การแขงขันหรือเลนการพนัน (พน.1) ยังอําเภอแหงทองท่ีท่ีสนามตั้งอยูเพ่ือสงจังหวัดอนุมัติ โดยใหปฏิบัติตาม

กรอบและหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติของสถานท่ีและกิจกรรมตามมาตรการปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) สําหรับกิจกรรมการเลนหรือแขงขันชนไก กัดปลา ชนโค และแขงนก   ตาม

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ภายใตมาตรการปลอดภัยสําหรับองคกร (COVID Free Setting) 

ตามผนวก แนบทายคําสั่งฉบับนี้โดยเครงครัด ท้ังนี้ หากเจาของสนามไดพิจารณาแลว เห็นวามีความพรอม

และประสงค จะจัดใหมีการแขงขันใหตอไป  

  2.3  การจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับกักตัวและรักษา  

       1. จังหวัดสตูล ไดจัดเตรียมสถานกักกัน (Local Quarantine) ในป 2564  ครอบคลุมท้ัง 

7 อําเภอ และมีครบทุกตําบล รวม 104 แหง รองรับผูกักกันได 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 หรือซ้ือชุดตรวจท่ีรานขายยาท่ีมีเภสัชกรให

คําแนะนําทําการตรวจดวยตนเอง ท่ีอาการไมรุนแรง ไมจําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล แตตอง

แยกตัวเองจากผูอ่ืนขณะอยูท่ีบาน (HI) หรือหากบานท่ีอยูอาศัยไมเหมาะสมชุมชนจะจัดสถานท่ีท่ีเหมาะสมไว

ให (CI) เปนเวลาอยางนอย 14 วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มปวย หากครบ 14 วัน แลวยังมีอาการควรแยกตัวจนกวา

จะหายไมนอยกวา 24 ชั่วโมง เพ่ือลดการแพรเชื้อใหผู อ่ืน ท้ังนี้สามารถปรึกษาแพทยไดหากไมม่ันใจ

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการหยุดการแยกตัวเองออกจากคนอ่ืน หลังจากนั้นแนะนําใหสวมหนากากอนามัย

และระมัดระวังสุขอนามัยสวนบุคคลตามมาตรฐานวิถีใหม (new normal) 

   3. จังหวัดสตูลไดจัดเตรียมโรงพยาบาลเพ่ือรองรับผูติดเชื้อในจังหวัด และผูติดเชื้อท่ี

ประสานขอกลับมารักษาท่ีจังหวัดสตูล ประกอบดวย (ขอมูล ป 2564 ) 

     3.1) โรงพยาบาลหลัก  จํานวน 7 แหง จํานวน 158 เตียง 

      3.2) โรงพยาบาลสนาม  จํานวน 5 แหง รวม 540 เตียง ดังนี้ 

        - โรงพยาบาลสนามทาแพ รองรับได  90 เตียง 

        - โรงพยาบาลสนามทุงหวา    รองรับได   60 เตียง 

        - โรงพยาบาลสนามควนฟาแลบ    รองรับได   60 เตียง 

      - โรงพยาบาลสนามอันดามัน    รองรับได   60 เตียง 

      - โรงพยาบาลสนามเรือนจําจังหวัดสตูล รองรับได   270 เตียง 
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               สําหรับ ป 2565 จังหวัดสตูล ไดจัดทําแผนเตรียมเตียงเพ่ือรองรับผูปวยโควิด-19 ระลอก

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

ตารางท่ี  121    แสดงจํานวนเตียงท่ีสามารถรองรับผูปวยโควิด 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 
 

  2.4  การบริหารจัดการวัคซีน : จังหวัดสตูลจัดตั้งศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการวัคซีน

ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล และแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน

ดานตาง ๆ เพ่ือรับผิดชอบในการบริหารจัดการวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนําเสนอตอ

คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสตูลเพ่ือขอความเห็นชอบและดําเนินการจัดสรรวัคซีนใหกับอําเภอเพ่ือ

บริการฉีดวัคซีนใหกับประชาชนกลุมเปาหมายตอไป  โดยจังหวัดสตูลมีประชากร จํานวน 324,098 คน  

เปาหมายการฉีด 70 % ของประชากร จํานวน 226,869 คน  ศักยภาพการฉีดวัคซีนของจังหวัดสตูล  7 

โรงพยาบาล สามารถฉีดไดวันละ 4,500 คน  จังหวัดสตูลยังมีกลุมเปราะบางท่ีสมัครใจลงทะเบียนฉีดวัคซีน 

ต่ํากวาเปาหมาย จึงไดมีการจัดตั้งทีมสํารวจและสื่อสารเชิงรุก เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในการรับวัคซีน มี

นายอําเภอทุกอําเภอเปนผูบัญชาการเหตุการณ Incident Commander บูรณาการรวมกับหนวยงานดาน

สาธารณสุขในระดับอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้ 
 

   1. ใหทุกอําเภอจัดตั้งศูนยปฏิบัติการการบริหารจัดการวัคซีนระดับอําเภอ และแตงตั้ง

คณะกรรมการ และคณะทํางานดานตาง ๆ ตามแนวทางของจังหวัดหรือตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี

    

   2. จัดใหมีการประชุม War room ทุกวัน เนนประเด็นการคัดเลือกกลุมเปาหมายท่ีจะ

ไดรับวัคซีน 

   3. บูรณาการกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งจุดลงทะเบียนในพ้ืนท่ี   

   4. จัดทําแผนการฉีดวัคซีนและวางระบบการฉีดวัคซีนเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ

ประชาชนท่ีเขารับบริการ 
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 ในป 2565 จังหวัดสตูลมีนโยบายมาตรการเชิงรุกเพ่ือยกระดับความครอบคลุมการใหบริการวัคซีน

โควิด  ดังนี ้

  1. ขยายจุดฉีดวัคซีนไปยัง รพ.สต ทุกแหง โดยใหรพ.แมขายเตรียมความพรอมวัคซีน และ

อุปกรณ สติกเกอร สําหรับลงขอมูล กระจายให รพ.สต.ทุกแหง 

  2. จัดทีมเคลื่อนท่ีฉีดวัคซีนใหกลุมเปราะบาง/ติดบานติดเตียง/ กลุม 608 

  3. จัดบริการวัคซีนท่ีคลินิก NCD/ANC /ER ในสถานบริการทุกแหง 

  4. สํารวจกลุมเปาหมาย 608 ท่ียังไมไดรับวัคซีน โดยใหจัดทีม MCATT ลงปฏิบัติงานสราง

แรงจูงใจกลุมท่ียังไมไดรับวัคซีน 

  5. สื่อสารใหประชาชนเขาใจถึงประสิทธิภาพของวัคซีนทุกชนิด 
 

การดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ   

 จังหวัดสตูลบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใตกลไก ศูนย

บริหารสถานการณโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล โดยการบูรณาการรวมกับคณะกรรมการ

โรคติดตอ โดยออกมาตรการตาง ๆ ผานประกาศและคําสั่งของจังหวัด โดยผานความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ ควบคุมโรคติดตอจังหวัดสตูล  เชน การปดสถานท่ีตางๆ ชั่วคราว การระงับการเดิน

ทางเขาออกพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล มาตรการการสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา ตลอดจนการควบคุมการเขา

ออกท่ีดานผานแดนถาวร เปนตน ท้ังนี้ยังรวมถึงการวางแผนลวงหนาท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือรับมือ

กับการเยียวยาและฟนฟูสภาพเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจจะเปนผลกระทบท่ีตามมาหลังจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรค COVID-19  คลี่คลายลง  ในสวนของการติดตามประเมินมาตรการท่ีออกคําสั่งจะมีการ

ติดตามโดยศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสตูล 
 

 จังหวัดสตูลดําเนินเปดดานชายแดนใหมีการใชเดินทางผานแดนตามปกติ ตอบรับนโยบายของ

รัฐบาล เพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดสตูล สรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับจังหวัดโดยมี

การจัดทําแผนรองรับการเปดประเทศท่ีดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ดานพรมแดนวังประจัน และ

ดานทาเรือตํามะลัง และเพ่ิมเติมบริเวณทาเรือเกาะหลีเปะโดยปรับมาตรการตามระยะเวลาท่ีกําหนดมีการ

ปองกันคนตางดาวลักลอบเขาประเทศ โดยการเพ่ิมความเขมขนในการเฝาระวัง การลักลอบเขาเมืองท่ีผิด

กฎหมาย โดยเฉพาะชองทางธรรมชาติ 

 จังหวัดสตูลดําเนินการเฝาระวังกลุมเปราะบาง อยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมาย “ลดปวยรุนแรง  ลด

ตาย รักษาหายเร็ว” ในประชาชนกลุมเปราะบาง ท่ัวจังหวัดสตูล พรอมท้ังเนนย้ํา แนะนํา กํากับติดตาม การใช

มาตรการ VUCA ในพ้ืนท่ี  

 1. V วัคซีน ไปรับการฉีดวัคซีนเพ่ือชวยใหมีภูมิคุมกัน ลดอาการหนัก ลดการเสียชีวิต โดยใหเรงฉีด

วัคซีนกลุม 608 ใหครอบคลุมเพ่ิมข้ึน ท้ังในโรงพยาบาล เชน คลินิกโรคเรื้อรัง, คลินิกฝากครรภ และนอก

โรงพยาบาล เชน ศูนยดูแลผูสูงวัย-กลุมเปราะบาง  
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 2. U ใชการปองกันตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยสวมหนากากตลอดเวลา 

เวนระยะหาง ลางมือ ลดการสัมผัสใกลชิด   

 3. C COVID Safe Living  ใชชีวิตอยางปลอดภัย หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมเสี่ยงรวมถึงเลี่ยงไปสถานท่ีเสี่ยง 

งดเวนการทํากิจกรรมท่ีมีการรวมกลุม งดเวนการสังสรรค และสถานท่ีตางๆปฏิบัติตามมาตรการปองกัน COVID 

Free Setting อยางเครงครัด  

 4.  A ตรวจดวย ATK เม่ือมีความเสี่ยง โดยเนนเฝาระวังตรวจจับการระบาดในชุมชน/ชุมชนท่ีมีแรงงาน

ตางดาว 
 

แผนและมาตรการการบริหารจัดการสถานการณโรคโควิด 19 สูโรคประจําถิ่น (Endemic Approach 

to COVID-19)  

 การบริหารจัดการสถานการณโรคโควิด 19 สูโรคประจําถ่ิน เปนกรอบแนวทางการดําเนินงาน

เพ่ือใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและสรางความสมดุลทางสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ โดย

การจะดําเนินการใหสําเร็จลุลวงไดนั้น ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน รวมท้ังตองมีการควบคุม 

กํากับ มาตรการอยางมีประสิทธิภาพ มีเปาหมายในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 2 ประการ หรือเรียกวา 2 U 

ไดแก Universal Prevention คือ การปองกันตนเองแบบครอบจักรวาล และUniversal Vaccination คือ 

การฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 ในทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมผูสูงวัยและกลุมโรคเรื้อรัง ใหไดรับวัคซีนครบ

ตามเกณฑ และไดรับเข็มกระตุนตามระยะเวลาท่ีกําหนดแผนและมาตรการการบริหารจัดการสถานการณโรค

โควิด 19 สูโรคประจําถ่ิน (Endemic Approach to COVID-19)  มีเปาหมาย ดังนี้ 

 1.  การเขาถึงการดูแลรักษาไดอยางรวดเร็ว มีคุณภาพ อัตราปวยตาย ไมเกิน รอยละ 0.1 

 2.  ความครอบคลุมวัคซีนเข็มกระตุน 2 รอยละ 60 

 3.  สรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองและความรวมมือของประชาชน ในการรับมือ และปรับตัว 

เพ่ืออยูรวมกับโควิด 19 จาก Pandemic สู Endemic อยางปลอดภัย 
 

ระยะดําเนินการ 

ระยะดําเนินการ แบงเปน 4 ระยะ ไดแก 

 1.  ระยะ Combatting (12 มีนาคม - ตน เมษายน 2565) เปนระยะตอสู เพ่ือลดการระบาด            

ลดความรุนแรงลง จะมีมาตรการตางๆ ออกไป การดําเนินการใหกักตัวลดลง 

 2.  ระยะ Plateau (เมษายน - พฤษภาคม 2565) เปนการคงระดับผูติดเชื้อไมใหสูงข้ึน ใหเปน

ระนาบจนลดลงเรื่อย ๆ 

 3.  ระยะ Declining (ปลาย พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565) เปนการลดจํานวนผูติดเชื้อลงให

เหลือ 100 - 200 คน 

 4.  ระยะ Post-pandemic 1 กรกฎาคม 2565 เปนตนไป คือ ออกจากโรคระบาดเขาสูโรค

ประจําถ่ิน 
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ยุทธศาสตร 

 1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสถานการณโรคโควิด 19 สูโรคประจําถ่ิน (Endemic Approach 

to COVID -19) ดานสาธารณสุข 

  กลยุทธ 

  1. เรงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน ≥ 60% 

  2. ปรับระบบการเฝาระวัง เนนการระบาดเปนกลุมกอนและผูปวยปอดอักเสบ 

  3. ผอนคลายมาตรการสําหรับผูเดินทางจากตางประเทศ 

  4. ปรับแนวทางแยกกักผูปวย และกักกันผูสัมผัส 

 2.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสถานการณโรคโควิด 19 สูโรคประจําถ่ิน (Endemic Approach 

to COVID-19) 

  ดานการแพทย 

  กลยุทธ 

  1. ปรับแนวทางการดแูลรักษาแบบผูปวยนอก (OPD) 

  2. ดูแลผูปวยท่ีเสี่ยงอาการรุนแรง และมีอาการรุนแรงรวมท้ังภาวะ Long COVID 

  3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสถานการณโรคโควิด 19 สูโรคประจําถ่ิน (Endemic 

Approach to COVID-19)  

  ดานกฎหมายและสังคม 

  กลยุทธ 

  1. ผอนคลายมาตรการทางสังคม ลดการ "จํากัดการเดินทางและการรวมตัวของคนหมูมาก 

  2. ทุกภาคสวนสงเสริมมาตรการ UP, COVID Free Setting 

  3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสถานการณโรคโควิด 19 สูโรคประจําถ่ิน (Endemic 

Approach to COVID-19)  

  ดานการส่ือสารและประชาสัมพันธ 

  กลยุทธ 

  1. ทุกภาคสวนรวมสรางความรูความเขาใจ และพฤติกรรม ใหประชาชนสามารถดําเนินชีวิต

รวมกับโควิด 19 อยางปลอดภัย (Living with COVID-19) 

  2. สื่อสารประชาสัมพันธ เชิงรุก อยางครอบคลุม ใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง และสรางความ

รวมมือของประชาชนในแตละชวงเวลา 
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มาตรการปองกันโรคสําหรับผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักร 

 จังหวัดสตูลไดกําหนดประเภทของผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักร ซ่ึงจะตองดําเนินการตาม

มาตรการปองกันโรคสําหรับผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักร และหลักเกณฑการดําเนินการในสถานท่ีกักกัน

ท่ีทางราชการกําหนดเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ดังตอไปนี้ 

 1. ผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงแสดงหลักฐานรับรองการไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด – 19 

ครบตามเกณฑท่ีผูผลิตวัคซีน หรือท่ีทางราชการกําหนด (Vaccinated Persons) 

 2. ผู เดินทางเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงมิไดแสดงหลักฐานรับรองการไดรับวัคซีนปองกัน           

โรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑท่ีผูผลิตวัคซีนหรือท่ีทางราชการกําหนด (Unvaccinated / Not Fully 

Vaccinated Persons)  

 3. ผูมีเหตุยกเวนท่ีนายกรัฐมนตรีหรือหัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน กําหนด

อนุญาตหรือเชิญเขามาในราชอาณาจักรตามความจําเปน ผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรทุกราย ตอง

ดําเนินการภายใตระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ และตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 

2019 (โควิด - 19) ท่ีจังหวัดกําหนดอยางเครงครัด 
 

การเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล 

 1. การเปดเรียนในรูปแบบ on site ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 ขอมูล ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 

2565 สรปุในภาพรวมโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ on site จํานวน 578 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 98 

และโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช on hand และ on line รวมดวย จํานวน 13 

โรงเรียน คิดเปนรอยละ 2 

 2. มอบหมายใหศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอทองท่ีท่ีสถานศึกษาตั้งอยู มีหนาท่ีในการกํากับ

ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีราชการกําหนด

อยางเขมงวด 

 3. มอบหมายใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล รวมกับหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนท่ีไดรับ

อนุญาตจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ภายใตมาตรการ Sandbox Safety Zone in School  

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 นิเทศ กํากับ ติดตาม เยี่ยมใหกําลังใจการจัดการเรียนการสอนใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนในสังกัด รวมท้ัง

ติดตามสภาพปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน   

 จากการประเมินผลการดําเนินการตามมาตรการควบคุม และปองกันการแพรระบาด โรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอ ตําบล หมูบาน พบวา ทุกฝายมีการ

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคเปนอยางดี สงผลใหจังหวัดสตูล สามารถควบคุมไมใหเกิดการแพรระบาดใน

วงกวางได ประชาชนมีความเชื่อม่ันในการใชชีวิตวิถีใหม (New Normal) หรือดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ภายใตมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 ตามหลักการแพทยและสาธารณสุข 
 

164 



 

 

.                                                       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล                                                                            . 

หนาท่ี 
 

เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 

 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ขอจํากัด/ปญหาอุปสรรคสําคัญ 

 1. บุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานดานหนาไดรับเชื้อจากการใหบริการผูปวย สงผลใหขาดแคลน

กําลังคน  เนื่องจากบุคลากรกลุมเสี่ยงตองเขารับการกักตัวดวย 

 2. วัสดุอุปกรณทางการแพทยไมเพียงพอ เชน รานเติมกาซออกซิเจนในจังหวัดสตูล มีเพียง 1 ราน 

เครื่องวัด ออกซิเจนปลายนิ้ว เครื่องวัดความดัน 

 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 หนวยงานประชาสัมพันธ

จําเปนตองสรางเครือขายกับสื่อบุคคลใหมากข้ึนเพ่ือสงตอขอมูลท่ีถูกตอง เชื่อถือได ใหครอบคลุมทุกกลุม 

รวมถึงประชาชนฐานรากของจังหวัดสตูล 
 

ขอเสนอแนะ 

 1. สรางเครือขายการประชาสัมพันธ ท้ังสื่อหลัก สื่อโซเชียล และสื่อบุคคลใหมากข้ึนเพ่ือสงตอ

ขอมูลท่ีถูกตอง เชื่อถือได ใหเขาถึงประชาชน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 

 อัตราปวยตายของผูปวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สถานการณ 

การระบาดระลอกแรก มีรายงานผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีจังหวัด

สตูล จํานวน 18 ราย ไมมีผูเสียชีวิต ผูปวยรักษาหาย จํานวน 18 ราย เพศชาย จําแนกตามกลุมอายุ พบอายุ 

ต่ําสุด 19 ป อายุสูงสุด 74 ป อายุเฉลี่ย 44 ป ผูปวยท้ัง 18 ราย เปนผูปวยในระบบกักกัน State Quarantine 

จังหวัดสตูล ซ่ึงเปนผูเดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย (กลุมดะวะห)  

สถานการณระลอกใหม ชวงระหวางวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 มีรายงานผูปวย 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล จํานวน 4 ราย เปนผูปวยในระบบกักกัน 

State Quarantine จังหวัดสตูล ซ่ึงเปนผูเดินทางกลับจาก ประเทศมาเลเซีย และกลับมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง 

(สมุทรสาคร) จํานวน 2 ราย ในพ้ืนท่ีอําเภอทุงหวา ไมมีผูปวยเสียชีวิต 

สถานการณระลอก เมษายน 2564  ( ขอมูล ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน – 31 มกราคม 2564)    

รายงานผูปวยสะสมท้ังหมด จํานวน  8,956  ราย  เสียชีวิต  118  ราย 
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 รอบท่ี 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

           สถานการณระลอก มกราคม 2565  ( ขอมูล ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 18 มกราคม 2565)             

รายงานผูปวย จํานวน 307   ราย  เสียชีวิต 12 ราย 

           สถานการณผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล ระลอกมกราคม 2565 (ณ วันท่ี 20 

พฤษภาคม 2565) 

     - ผูปวยยืนยันสะสม 10,422 ราย   

     - ผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัด 10,397 ราย 

     - ผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ (SQ) + ตางจังหวัด 34 ราย 

     - ผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจํา 11 ราย 

     - รักษาหาย 10,186 ราย 

     - เสียชีวิต 73 ราย  

     - กําลังรักษา 163 ราย 
 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น)  

ตารางท่ี  122      แสดงอัตราปวยตายของผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เปาหมายการ

ดําเนินงาน < รอยละ ๑.55)  (ติดเชื้อสะสม + ผูติดเชื้อเขาขาย) 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป 
เกณฑ  

ปงบฯ 2565 

ผลการดําเนินงาน ปงบฯ 2565 

 (ขอมูล 1 ตุลาคม ถึง 20 พฤษภาคม) 

2562 2563 2564  อําเภอ ผูปวย (ราย) ตาย (ราย) อัตราปวยตายรอยละ 

ระดบัประเทศ เมืองสตูล 3897 27 0.69 

   ควนโดน 1.33 11 0.52 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 837 6 0.69 

   ทาแพ 0.73 7 0.84 

จังหวัดสตูล ละงู 2600 12 0.46 

  0.70 ทุงหวา 0.94 2 0.38 

 
มะนัง 594 3 0.51 

รวม  10,397 73 0.70 

หมายเหตุ การดําเนินงาน small success  ไตรมาสแรก - 

ที่มา : รายงานจากระบบบูรณาการขอมลูผูปวย COVID-19 (CO-Ward) https://co-ward.moph.go.th 
 

Small Success ผลการดําเนินงาน 

อัตราปวยตายของผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID -19) < รอยละ ๑.55 

(ขอมูล 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม) 

ผูติดเชื้อสะสม + ผูติดเชื้อเขาขาย 10,529 ราย 

ผูเสียชีวิตสะสม 73 ราย  

อัตราปวยตายของผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID -19) จังหวัดสตูล เทากับ 0.70 
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ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 1.  เนื่องจากจังหวัดสตูล เปนจังหวัดชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบาน ปญหาการลักลอบเดิน

ทางเขา-ออกประเทศ มี 2 ชองทาง คือทางบก ท่ีมีภูมิประเทศเปนเขาและปา และทางเรือ ซ่ึงมีเกาะแกง

มากมาย ทําใหมีการลักลอบเดินทางทําไดงาย  

 2.  บุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานดานหนาไดรับเชื้อจากการใหบริการผูปวย สงผลใหขาดแคลน

กําลังคน เนื่องจากบุคลากรกลุมเสี่ยงตองเขารับการกักตัวดวย 

 3.  วัสดุอุปกรณทางการแพทยไมเพียงพอ เชน รานเติมกาซออกซิเจนในจังหวัดสตูล มีเพียง 1 ราน 

เครื่องวัด ออกซิเจนปลายนิ้ว เครื่องวัดความดัน 

 4.  สวนราชการ/หนวยงานบางหนวยงานไมสามารถปฏิบัติงานแบบ Work From Home ได 

เนื่องจากมีภารกิจจําเปนท่ีจะตองปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีทําการ

ปกครองจังหวัด และสํานักงานจังหวัด เปนตน 

 5.  การประชาสัมพันธยังไมครอบคลุม และยังเขาไมถึงประชาชนระดับฐานรากของจังหวัด 

เนื่องจากขอจํากัดของจํานวนบุคลากร พฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสารท่ีแตกตางกัน ชองทางการรับ

ขอมูลขาวสารมีความหลากหลาย โดยเฉพาะสื่อโซเชียลท่ีมีหลายแพลตฟอรม( Line Facebook  IG  Tiktok  

Blockdit  Website)  ประชาชนบางสวนยังขาดความเชื่อถือในขอมูลภาครัฐ หนวยงานประชาสัมพันธ

จําเปนตองสรางเครือขายกับสื่อบุคคลใหมากข้ึนเพ่ือสงตอขอมูลท่ีถูกตอง เชื่อถือได ใหครอบคลุมทุกกลุม 

รวมถึงประชาชนฐานรากของจังหวัดสตูล 

แผนงาน/โครงการ หรือมาตรการท่ีจะดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตารางท่ี 123      แผนงาน/มาตรการ/โครงการการควบคุมโรคโควิด 2019 ป 2565 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/มาตรการ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 นิเทศติดตามการดําเนินการตามมาตรการเชิง

รุกเพ่ือยกระดับความครอบคลุมการใหบริการ

วัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 เข็ม 2 และการฉีด

วัคซีนกระตุนเข็ม 3 ในแตละกลุมเปาหมาย 

เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมการไดรับวัคซีนใหได

ตามเกณฑท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

รวมท้ังระบบการลงขอมูลของ ผูท่ีไดรับการ

ฉีดวัคซีนแลว 

7 คปสอ. ตค.64-กย.65 น า ง อ ร นุ ช  

นรารักษ 

   - เนนประชาชนกลุมเปราะบาง (กลุม 608 ) 

กลุมผูดอยโอกาส และประชากรตางดาว 
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ตารางท่ี  123     (ตอ)แผนงาน/มาตรการ/โครงการการควบคุมโรคโควิด 2019 ป 2565 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/มาตรการ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

   - เพ่ิมทางเลือกวัคซีน โอกาส และชองทาง

ในการเขาถึงบริการฉีดวัคซีนปูองกันโรค 

COVID -19 เข็มท่ี 1  

   

 - เนนย้ําการสื่อสาร ประชาสัมพันธ ประโยชน

ข อ ง ก า ร รั บ วั ค ซี น  สื่ อ ส า ร ใ ห เ ห็ น ถึ ง

ความสําคัญ 

   

   - สรางความเชื่อม่ันแกประชาชนในเรื่อง

ความปลอดภัย และ ประสิทธิภาพของวัคซีน 

โดยมุงเนน เรื่อง การลดความรุนแรงของโรค 

ลดการเสียชีวิต โดยใชบุคคลตนแบบ คือ ผูท่ี

ฉีดวัคซีนแลว  

   

 - เสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกหมูบาน ชุมชน 

ท่ี บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย  ร ว ม ถึ ง เ จ า ห น า ท่ี

ผูปฏิบัติงานฉีดวัคซีน  

   

 - จัดเวทีพูดคุยปญหาระหวางผูปฏิบัต ิ    
 

ปญหา อุปสรรค 

         - ไมมี 
 

ขอเสนอแนะ 

 1.  บังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด และสรางเครือขายการประชาสัมพันธ ท้ังสื่อหลัก สื่อโซเชียล 

และสื่อบุคคลใหมากข้ึนเพ่ือสงตอขอมูลท่ีถูกตอง เชื่อถือได ใหเขาถึงประชาชน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

      -  การบูรณาการทํางานทุกภาคสวน 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 - การใชโปรแกรม IT ในการบริหารจัดการแกไขปญหาโรค COVID-19 เรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศ ในระบบเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค COVID -19  โดยมีระบบ 3 Link  New normal  

จัดเก็บอยูในระบบฐานขอมูลของจังหวัด โดยมีระบบ server ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
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ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหสงบได ภายใน 21 – 28 วัน 

สถานการณ 

 การระบาดระลอกแรก มีรายงานผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีจังหวัด

สตูล จํานวน 18 ราย ไมมีผูเสียชีวิต ผูปวยรักษาหาย จํานวน 18 ราย เพศชาย จําแนกตามกลุมอายุ พบอายุ 

ต่ําสุด 19 ป อายุสูงสุด 74 ป อายุเฉลี่ย 44 ป ผูปวยท้ัง 18 ราย เปนผูปวยในระบบกักกัน State Quarantine 

จังหวัดสตูล ซ่ึงเปนผูเดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย (กลุมดะวะห)  

สถานการณระลอกใหม ชวงระหวางวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 มีรายงานผูปวย โรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล จํานวน 4 ราย เปนผูปวยในระบบกักกัน State 

Quarantine จังหวัดสตูล ซ่ึงเปนผู เดินทางกลับจาก ประเทศมาเลเซีย และกลับมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง 

(สมุทรสาคร) จํานวน 2 ราย ในพ้ืนท่ีอําเภอทุงหวา ไมมีผูปวยเสียชีวิต 

สถานการณระลอก เมษายน 2564  ( ขอมูล ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน – 31 มกราคม 2564)    รายงานผูปวย

สะสมท้ังหมด จํานวน  8,956  ราย  เสียชีวิต  118  ราย 

 สถานการณผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล ระลอกมกราคม 2565 (ณ วันท่ี 20 

พฤษภาคม 2565) 

      -  ผูปวยยืนยันสะสม 10,422 ราย   

      - ผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัด 10,397 ราย 

      -  ผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ (SQ) + ตางจังหวัด 34 ราย 

      -  ผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจํา 11 ราย 

      -  รักษาหาย 10,186 ราย 

      -  เสียชีวิต 73 ราย  

      -  กําลังรักษา 163 ราย 
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ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น)  

ตารางท่ี 124   แสดงจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหสงบ

ได ภายใน 21 – 28 วัน ป 2565 (เปาหมายรอยละ 100) 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ปงบฯ 

2565 

อําเภอ 

จํานวนเหตุการณ 

2562 2563 2564 ท้ังหมด  ควบคุมสถานการณ  

ใหสงบไดภายใน 21 – 28 วัน 

รอยละ 

ระดบัประเทศ เปาหมาย

รอยละ 100 

เมืองสตูล 4 4 100 

   ควนโดน 3 3 100 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง 0 0 100 

   ทาแพ 1 1 100 

จังหวัดสตูล ละงู 13 13 100 

  100 % ทุงหวา 1 1 100 

 
มะนัง 2 2 100 

รวม  24 24 100 
หมายเหตุ การดําเนินงาน small success  ไตรมาสแรก - 

(ขอมูล 1 ตุลาคม ถึง 20 พฤษภาคม) 
 

Small Success ผลการดําเนินงาน 

จังหวัดสามารถควบคุมสถานการณโรคติดเชื้อ

ไ ว รั ส โ ค โ รนา  2019 (COVID-19) ให ส งบ ได  

ภายใน 21 – 28 วัน 

 

นับจากวันท่ีมีรายงานพบผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 รายแรกของเหตุการณ (Event) 

เม่ือติดตามสถานการณของเหตุการณ (Event)  ไป 

28 วั น แ ล ว  ไ ม พ บ ผู ป ว ย ยื น ยั น ร า ย ใ ห ม                        

ใน (Event)  เกิดข้ึน  
 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 1.  เนื่องจากจังหวัดสตูล เปนจังหวัดชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบาน ปญหาการลักลอบเดิน

ทางเขา-ออกประเทศ มี 2 ชองทาง คือทางบก ท่ีมีภูมิประเทศเปนเขาและปา และทางเรือ ซ่ึงมีเกาะแกง

มากมาย ทําใหมีการลักลอบเดินทางทําไดงาย  

 2.  บุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานดานหนาไดรับเชื้อจากการใหบริการผูปวย สงผลใหขาดแคลน

กําลังคน เนื่องจากบุคลากรกลุมเสี่ยงตองเขารับการกักตัวดวย 

 3.  วัสดุอุปกรณทางการแพทยไมเพียงพอ เชน รานเติมกาซออกซิเจนในจังหวัดสตูล มีเพียง 1 ราน 

เครื่องวัด ออกซิเจนปลายนิ้ว เครื่องวัดความดัน 
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 4.  สวนราชการ/หนวยงานบางหนวยงานไมสามารถปฏิบัติงานแบบ Work From Home ได 

เนื่องจากมีภารกิจจําเปนท่ีจะตองปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีทําการ

ปกครองจังหวัด และสํานักงานจังหวัด เปนตน 

 5.  การประชาสัมพันธยังไมครอบคลุม และยังเขาไมถึงประชาชนระดับฐานรากของจังหวัด 

เนื่องจากขอจํากัดของจํานวนบุคลากร พฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสารท่ีแตกตางกัน ชองทางการรับ

ขอมูลขาวสารมีความหลากหลาย โดยเฉพาะสื่อโซเชียลท่ีมีหลายแพลตฟอรม( Line Facebook  IG  Tiktok  

Blockdit  Website)  ประชาชนบางสวนยังขาดความเชื่อถือในขอมูลภาครัฐ หนวยงานประชาสัมพันธ

จําเปนตองสรางเครือขายกับสื่อบุคคลใหมากข้ึนเพ่ือสงตอขอมูลท่ีถูกตอง เชื่อถือได ใหครอบคลุมทุกกลุม 

รวมถึงประชาชนฐานรากของจังหวัดสตูล 

แผนงาน/โครงการ หรือมาตรการท่ีจะดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตารางท่ี  125     แผนงาน/มาตรการ/โครงการการควบคุมโรคโควิด 2019 ป 2565 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/มาตรการ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 นิเทศติดตามการดําเนินการตามมาตรการเชิง

รุกเพ่ือยกระดับความครอบคลุมการใหบริการ

วัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 เข็ม 2 และการฉีด

วัคซีนกระตุนเข็ม 3 ในแตละกลุมเปาหมาย 

เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมการไดรับวัคซีนใหได

ตามเกณฑท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

รวมท้ังระบบการลงขอมูลของ ผูท่ีไดรับการ

ฉีดวัคซีนแลว 

7 คปสอ. ตค.64- กย.65 นางอรนุช  

นรารักษ 

 - เนนประชาชนกลุมเปราะบาง (กลุม 608 ) 

กลุมผูดอยโอกาส และประชากรตางดาว 

   

   - เพ่ิมทางเลือกวัคซีน โอกาส และชองทาง

ในการเขาถึงบริการฉีดวัคซีนปูองกันโรค 

COVID -19 เข็มท่ี 1 

   

 - เนนย้ําการสื่อสาร ประชาสัมพันธ ประโยชน

ข อ ง ก า ร รั บ วั ค ซี น  สื่ อ ส า ร ใ ห เ ห็ น ถึ ง

ความสําคัญ 
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ตารางท่ี  125    (ตอ) แผนงาน/มาตรการ/โครงการการควบคุมโรคโควิด 2019 ป 2565 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/มาตรการ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

   - สรางความเชื่อม่ันแกประชาชน ในเรื่อง

ความปลอดภัย และ ประสิทธิภาพของวัคซีน 

โดยมุงเนน เรื่อง การลดความรุนแรงของโรค 

ลดการเสียชีวิต โดยใชบุคคลตนแบบ คือ ผูท่ี

ฉีดวัคซีนแลว 

   

 - เสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกหมูบาน ชุมชน 

ท่ี บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย  ร ว ม ถึ ง เ จ า ห น า ท่ี

ผูปฏิบัติงานฉีดวัคซีน 

   

 - จัดเวทีพูดคุยปญหาระหวางผูปฏิบัต ิ    
 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

ปญหา อุปสรรค 

- ไมมี 
 

ขอเสนอแนะ 

 -  บังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด และสรางเครือขายการประชาสัมพันธ ท้ังสื่อหลัก สื่อโซเชียล 

และสื่อบุคคลใหมากข้ึนเพ่ือสงตอขอมูลท่ีถูกตอง เชื่อถือได ใหเขาถึงประชาชน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

 -  การบูรณาการทํางานทุกภาคสวน 
 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

 - การใชโปรแกรม IT ในการบริหารจัดการแกไขปญหาโรค COVID-19 เรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศ           ในระบบเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค COVID -19  โดยมีระบบ 3 Link  New 

normal  จัดเก็บอยูในระบบฐานขอมูลของจังหวัด โดยมีระบบ server ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
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ระดับความสําเร็จในการเตรียมพรอมและตอบโตการระบาดโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

สถานการณ 

 การระบาดระลอกแรก มีรายงานผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีจังหวัด

สตูล จํานวน 18 ราย ไมมีผูเสียชีวิต ผูปวยรักษาหาย จํานวน 18 ราย เพศชาย จําแนกตามกลุมอายุ พบอายุ 

ต่ําสุด 19 ป อายุสูงสุด 74 ป อายุเฉลี่ย 44 ป ผูปวยท้ัง 18 ราย เปนผูปวยในระบบกักกัน State Quarantine 

จังหวัดสตูล ซ่ึงเปนผูเดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย (กลุมดะวะห)  

 สถานการณระลอกใหม ชวงระหวางวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 มีรายงานผูปวย 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล จํานวน 4 ราย เปนผูปวยในระบบกักกัน 

State Quarantine จังหวัดสตูล ซ่ึงเปนผูเดินทางกลับจาก ประเทศมาเลเซีย และกลับมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง 

(สมุทรสาคร) จํานวน 2 ราย ในพ้ืนท่ีอําเภอทุงหวา ไมมีผูปวยเสียชีวิต 

 สถานการณระลอก เมษายน 2564  ( ขอมูล ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน – 31 มกราคม 2564)    

รายงานผูปวยสะสมท้ังหมด จํานวน  8,956  ราย  เสียชีวิต  118  ราย 

             สถานการณผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล ระลอกมกราคม 2565 (ณ วันท่ี 18 

พฤษภาคม 2565) 

      - ผูปวยยืนยันสะสม 10,422 ราย   

      - ผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัด 10,397 ราย 

      - ผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ (SQ) + ตางจังหวัด 34 ราย 

      - ผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจํา 11 ราย 

      - รักษาหาย 10,186 ราย 

      - เสียชีวิต 73 ราย  

      - กําลังรักษา 163 ราย 
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ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 

ตารางท่ี  126   แสดงรอยละของผูเดินทางระหวางประเทศท่ีเขารับการแยกกัก/กักกัน(ปรับตามมาตรการของ ศบค.) 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ปงบฯ 2565 
อําเภอ 

จํานวนผูเดินทางระหวางประเทศ 

ท่ีเขารับการแยกกัก/กักกัน 

2562 2563 2564 เปาหมาย ผลงาน รอยละ ระดับคะแนน 

ระดับประเทศ เปาหมาย 

รอยละ 100 

เมืองสตูล - - - 5 

   ควนโดน - - - 5 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง - - - 5 

   ทาแพ - - - 5 

จังหวัดสตูล ละงู - - - 5 

  100 % ทุงหวา - - - 5 

 
มะนัง - - - 5 

รวม  100 % 100 % 100 % 5 
(ขอมูล 1 ตุลาคม ถึง 20 พฤษภาคม) 

ที่มา     แบบรายงานขอมูลสถานกักกันโรคแหงรัฐ (State Quarantine) และสถานกักกันโรคทองที่ (Local Quarantine) จังหวัดสตูล 
 

ตารางท่ี 127    แสดงหองปฏิบัติการทุกจังหวัดสามารถแจงผลตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดใน 1 วัน  

ป 2565 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ปงบฯ 2565 
อําเภอ 

หองปฏิบัติการสามารถแจงผลตรวจ 

การติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดใน 1 วัน 

2562 2563 2564 เปาหมาย ผลงาน รอยละ ระดับคะแนน 

ระดับประเทศ < รอยละ 100 เมืองสตูล 1 1 100 5 

   ควนโดน - - - - 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง - - - - 

   ทาแพ - - - - 

จังหวัดสตูล ละงู - - - - 

  100 % ทุงหวา - - - - 

 
มะนัง - - - - 

รวม  1 1 100 5 
หมายเหตุ การดําเนินงาน small success  ไตรมาสแรก - 

ที่มา : ระบบ CO-LAB   (ขอมูล 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม) 
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ตารางท่ี 128  แสดงรอยละของประชาชนสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย ป 2565 

ขอมูลยอนหลัง 3 ป เกณฑ  

ปงบฯ 2565 
อําเภอ 

ประชาชนสวมหนากากผา 

หรือหนากากอนามัย 

2562 2563 2564 เปาหมาย ผลงาน รอยละ ระดับคะแนน 

ระดับประเทศ < รอยละ 100 เมืองสตูล - - - - 

   ควนโดน - - - - 

เขตสุขภาพท่ี 12 ควนกาหลง - - - - 

   ทาแพ - - - - 

จังหวัดสตูล ละงู - - - - 

  100 % ทุงหวา - - - - 

 
มะนัง - - - - 

รวม  100% 100% 100% 5 
หมายเหตุ การดําเนินงาน small success  ไตรมาสแรก  

ที่มา : https://sites.google.com/view/hia-surveillance/anam (ขอมูล 1 ตุลาคม ถึง 20 พฤษภาคม) 

 

Small Success ผลการดําเนินงาน 

ระดับความสําเร็จในการเตรียมพรอม

และตอบโตการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID -19) 

 

1. ผูเดินทางระหวางประเทศผานทางดานพรมแดน          วัง

ประจัน ดานทาเรือตํามะลัง และทางชองทางธรรมชาติ 

และผูท่ีเขาเกณฑสอบสวนโรคและผูปวยยืนยันถูกสงเขา

ระบบปองกันควบคุมโรค (แยกกัก/กักกัน) ทุกราย คิดเปน

รอยละ 100  อยูในระดับ 5 

2. หองปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูลสามารถแจงผลตรวจการติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดใน 6 ชั่วโมงอยูในระดับ 5 

3. รอยละของประชาชนสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย 

มากกวารอยละ 95 อยูในระดับ 5 
 

ประเด็นสําคัญท่ีเส่ียงตอการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

 1.  เนื่องจากจังหวัดสตูล เปนจังหวัดชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบาน ปญหาการลักลอบเดิน

ทางเขา-ออกประเทศ มี 2 ชองทาง คือทางบก ท่ีมีภูมิประเทศเปนเขาและปา และทางเรือ ซ่ึงมีเกาะแกง

มากมาย ทําใหมีการลักลอบเดินทางทําไดงาย  

 2.  บุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานดานหนาไดรับเชื้อจากการใหบริการผูปวย สงผลใหขาดแคลน

กําลังคน เนื่องจากบุคลากรกลุมเสี่ยงตองเขารับการกักตัวดวย 
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 3.  วัสดุอุปกรณทางการแพทยไมเพียงพอ เชน รานเติมกาซออกซิเจนในจังหวัดสตูล มีเพียง 1 ราน 

เครื่องวัด ออกซิเจนปลายนิ้ว เครื่องวัดความดัน 

 4.  สวนราชการ/หนวยงานบางหนวยงานไมสามารถปฏิบัติงานแบบ Work From Home ได 

เนื่องจากมีภารกิจจําเปนท่ีจะตองปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีทําการ

ปกครองจังหวัด และสํานักงานจังหวัด เปนตน 

 5.  การประชาสัมพันธยังไมครอบคลุม และยังเขาไมถึงประชาชนระดับฐานรากของจังหวัด 

เนื่องจากขอจํากัดของจํานวนบุคลากร พฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสารท่ีแตกตางกัน ชองทางการรับ

ขอมูลขาวสารมีความหลากหลาย โดยเฉพาะสื่อโซเชียลท่ีมีหลายแพลตฟอรม( Line Facebook  IG  Tiktok  

Blockdit  Website)  ประชาชนบางสวนยังขาดความเชื่อถือในขอมูลภาครัฐ หนวยงานประชาสัมพันธ

จําเปนตองสรางเครือขายกับสื่อบุคคลใหมากข้ึนเพ่ือสงตอขอมูลท่ีถูกตอง เชื่อถือได ใหครอบคลุมทุกกลุม 

รวมถึงประชาชนฐานรากของจังหวัดสตูล 

แผนงาน/โครงการ หรือมาตรการท่ีจะดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตารางท่ี  129     แผนงาน/มาตรการ/โครงการการควบคุมโรคโควิด 2019 ป 2565 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/มาตรการ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 นิเทศติดตามการดําเนินการตามมาตรการเชิง

รุกเพ่ือยกระดับความครอบคลุมการใหบริการ

วัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 เข็ม 2 และการฉีดวัคซีน

กระตุนเข็ม 3 ในแตละกลุมเปาหมาย เพ่ือเพ่ิม

ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนใหไดตามเกณฑ

ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด รวมท้ังระบบ

การลงขอมูลของ ผูท่ีไดรับการฉีดวัคซีนแลว 

7 คปสอ. ตค.64-กย.65 นางอรนุช  

นรารักษ 

  - เนนประชาชนกลุมเปราะบาง (กลุม 608 ) 

กลุมผูดอยโอกาส และประชากรตางดาว 

   

   - เพ่ิมทางเลือกวัคซีน โอกาส และชองทางใน

การเขาถึงบริการฉีดวัคซีนปูองกันโรค COVID -

19 เข็มท่ี 1 

   

 - เนนย้ําการสื่อสาร ประชาสัมพันธ ประโยชน

ของการรับวัคซีน สื่อสารใหเห็นถึงความสําคัญ 
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ตารางท่ี 129(ตอ) แผนงาน/มาตรการ/โครงการการควบคุมโรคโควิด 2019 ป 2565 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/มาตรการ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

   - สรางความเชื่อม่ันแกประชาชน     ในเรื่อง

ความปลอดภัย และ ประสิทธิภาพของวัคซีน 

โดยมุงเนน เรื่อง การลดความรุนแรงของโรค 

ลดการเสียชีวิต โดยใชบุคคลตนแบบ คือ ผูท่ีฉีด

วัคซีนแลว 

   

 - เสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกหมูบาน ชุมชน 

ท่ีบรรลุเปาหมาย รวมถึงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน

ฉีดวัคซีน 

   

 - จัดเวทีพูดคุยปญหาระหวางผูปฏิบัต ิ    
 

ปญหา อุปสรรค 
          - ไมมี 
 

ขอเสนอแนะ 

 -  บังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด และสรางเครือขายการประชาสัมพันธ ท้ังสื่อหลัก สื่อโซเชียล 
และสื่อบุคคลใหมากข้ึนเพ่ือสงตอขอมูลท่ีถูกตอง เชื่อถือได ใหเขาถึงประชาชน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

 

ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  
- การบูรณาการทํางานทุกภาคสวน 

 

ผลงานเดน/นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  
 - การใชโปรแกรม IT ในการบริหารจัดการแกไขปญหาโรค COVID-19 เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค COVID -19 โดยมีระบบ 3 Link New normal  จัดเก็บ
อยูในระบบฐานขอมูลของจังหวัด โดยมีระบบ server ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
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  การบริหารจัดการโควิดวัคซีน  . 
 

ตารางท่ี  130     แสดงผลการดําเนินงานฉีดวัคซีนโควิด –19  จําแนกตามกลุมเปาหมายรายอําเภอ 

อําเภอ 

กลุมอายุ TYPE 1,3 5 ป ขึ้นไป กลุม 608 เด็กนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ป 

ปชก.กลุม 

เปาหมาย 

เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 ปชก.กลุม 

เปาหมาย 

เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 ปชก.กลุม 

เปาหมาย 

เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เมือง 86144 65,613 76.17 60,732 92.56 15,468 25.47 21182 16238 76.66 16146 99.43 3720 23.04 12440 10613 85.31 10031 94.52 229 2.28 

ควนโดน 20390 14302 70.14 13118 91.72 2516 19.18 5192 3995 76.95 3954 98.97 584 14.77 3521 3182 90.37 2896 91.01 20 0.69 

ควนกาหลง 28181 21782 77.29 19887 91.30 4032 20.27 6212 5028 80.94 4982 99.09 829 16.64 3142 2767 88.06 2556 92.37 17 0.67 

ท่าแพ 22650 16598 73.28 14923 89.91 2315 15.51 5362 3854 71.88 3811 98.88 297 7.79 1762 1742 98.86 1561 89.61 12 0.77 

ละงู 58718 45557 77.59 42536 93.37 7859 18.48 14385 11105 77.20 11062 99.61 1522 13.76 5363 5363 100.00 4911 91.57 35 0.71 

ทุ่งหวา้ 19587 16491 84.19 15531 94.18 3558 22.91 4674 4040 86.44 4024 99.60 868 21.57 1772 1772 100.00 1689 95.32 25 1.48 

มะนงั 15248 12745 83.58 11538 90.53 2472 21.42 3586 3144 87.67 3124 99.36 678 21.70 1005 1000 99.50 922 92.20 18 1.95 

รวม 250918 193,088 76.95 178,265 92.32 38,220 21.44 60593 47404 78.23 47103 99.37 8498 18.04 29005 26439 91.15 24566 92.92 356 1.45 

 

สรุปผลการนิเทศงานผสมผสานวัคซีนโควิด - 19  แตละอําเภอ 

 ผลการฉีดวัคซีนโควิด -19 คิดเปาหมายจากประชากร TYPE 1,3 และ 5 ปข้ึนไป  เกณฑการฉีดวัคซีนท่ัวประเทศเข็ม 1 ใหไดรอยละ 70 ของประชากร และเข็ม 

3 ใหผานรอยละ 60 จากตารางผลการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ในภาพรวมจังหวัด ผลการดําเนินงานไดรอยละ 76.95  ผานเกณฑท่ีวางไว ผลงานแยกรายอําเภอผานเกณฑรอยละ 

70 ทุกอําเภอ                   
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 ผลการฉีดวัคซีนเข็ม 3 (เข็มกระตุน) ในภาพรวมจังหวัด ผลการดําเนินงานไดรอยละ 21.44  ไมผานเกณฑท่ีวางไว และผลงานแยกรายอําเภอไมผานเกณฑ ทุก

อําเภอ  

 กลุม 608 ผลการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ในภาพรวมจังหวัด ผลการดําเนินงานไดรอยละ 78.23  ผานเกณฑท่ีวางไว ผลงานแยกรายอําเภอผานเกณฑรอยละ 70 ทุก

อําเภอ 

 ผลการฉีดวัคซีนเข็ม 3 (เข็มกระตุน) ในภาพรวมจังหวัด ผลการดําเนินงานไดรอยละ 18.04  ไมผานเกณฑท่ีวางไว และผลงานแยกรายอําเภอไมผานเกณฑ ทุก

อําเภอ                      

 กลุม นร. ผลการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ในภาพรวมจังหวัด ผลการดําเนินงานไดรอยละ 91.15  ผานเกณฑท่ีวางไว ผลงานแยกรายอําเภอผานเกณฑรอยละ 70 ทุก

อําเภอ                     

 กลุม นร. 12-17 ป ผลการฉีดวัคซีนเข็ม 3 (เข็มกระตุน) ในภาพรวมจังหวัด ผลการดําเนินงานไดรอยละ 1.45 ไมผานเกณฑท่ีวางไว และผลงานแยกรายอําเภอ

ไมผานเกณฑ ทุกอําเภอ  
                 

ปจจัยสําเร็จ  

 1.นโยบายของผุบริหารแตละอําเภอทําใหประชาชนใหความรวมมือในการมารับวัคซีน          

 2.การใหบริการเชิงรุกในพ้ืนท่ี และเปดใหบริการวัคซีนทางเลือก           
          

ปญหาและอุปสรรค 

 1.กังวล/กลัวผลขางเคียงและไมม่ันใจในการรับวัคซีน             

 2.บางคนมีโรคประจําตัวไมตองการรับวัคซีนและบางคนกลัววัคซีนเม่ือฉีดเขาไปในรางกายและมีปญหากับรางกายในระยะยาว 

 3.คิดวาการฉีดวัคซีนเข็มท่ี 2 เพียงพอแลว  

 

 


	11-22.pdf
	สุขภาพแม่และเด็ก .
	พัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัย .
	กลุ่มวัยทำงาน  .

	จำนวนและอัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อประชากร จังหวัดสตูล ปี 2565                  (ข้อมูล ณ 13 มกราคม 2565) จำนวน 315 ราย ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2565 เป้าหมาย 114,164 คน คัดก...
	จำนวนและอัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร จังหวัดสตูล ปี 2565 (ข้อมูล ณ 13 มกราคม 2565) จำนวน 905 ราย ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2565 เป้าหมาย 98,516 คน คัดกรอง...
	ผู้สูงอายุคุณภาพ  .

	ข้อมูลการฆ่าตัวตายสำเร็จปี 2565 (ต.ค.64- ธ.ค.64) พบการฆ่าตัวตายสำเร็จในภาพรวมจังหวัดจำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.28 ต่อแสนประชากร จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า อำเภอที่มีอัตราการ      ฆ่าตัวตายสูงสุด คือ อำเภอควนโดน เท่ากับ 4.83 รองลงมา คือ อำเภอทุ่งหว้า...
	ตารางที่ 4     จำนวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จำแนกรายอำเภอ  ปี 2564

	23-41.pdf
	กลยุทธ์ (Strategy) .

	87-130.pdf
	สถานการณ์การฆ่าตัวตายในจังหวัดสตูล จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จพบในคนกลุ่มเสี่ยงคือประชาชนทั่วไปและเจ็บป่วยเรื้อรังพบว่าเมื่อวิเคราะห์คนที่ทำร้ายตนเองสำเร็จ อายุน้อยที่สุด 31 ปี มากสุด 77 ปี ป่วยเป็นโรคเรื้อรังทางกาย ผู้ฆ่าตัวตายสำ...
	ข้อมูล (1ต.ค. 64-30เม.ย.65)
	ที่มา: จากฐานข้อมูลHDC การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

	131-179.pdf
	การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล


