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ขอมูลท่ัวไป 

 จังหวัดสตูลตั้งอยูทางใตสุดของประเทศไทยทางฝงทะเลอันดามัน มีอาณาเขตติดตอกับรัฐ 

Perlis ประเทศมาเลเซีย  แบงการปกครองเปน 7 อําเภอ 36 ตําบล  279 หมูบาน  บานเรือนท้ังหมด 102,329 

หลังคาเรือน   มีจํานวนประชากรกลางปจากทะเบียนราษฎร  ณ 30 มิถุนายน 2561 ท้ังหมด 320,444 คน 

มีเพศหญิงมากกวาเพศชายเล็กนอย โดยเพศชาย มีจํานวน 159,105 คน เพศหญิง มีจํานวน 161,339 คน  

มีกลุมอายุ 0-4 ป รอยละ 7.59 กลุมวัยเรียน อายุ 5-14 ป รอยละ 15.95 กลุมวัยแรงงาน อายุ 15-59 ป  

รอยละ 64.42 และกลุมผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป รอยละ 12.04 โดยมีอัตราสวนพ่ึงพิงทางอายุ เทากับ 55.23 

ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข 

  สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ มีโรงพยาบาลท้ังหมด 7 แหง เปนโรงพยาบาลท่ัวไป (S) 1 

แหง ขนาด 186 เตียง โรงพยาบาลชุมชน (F1) 90 เตียง 1 แหง โรงพยาบาลชุมชน (F2) 30 เตียง 4 แหง  

โรงพยาบาลชุมชน (F3) 10 เตียง 1 แหง มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 55 แหง และศูนยสุขภาพชุมชน 

4 แหง สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน มี คลินิกแพทย 35 แหง คลินิกทันตกรรม 13 แหง สวนใหญอยูใน

อําเภอเมือง และอําเภอละงู  

  บุคลากรสาธารณสุข   สายงานแพทยมีจํานวนนอยกวา FTE  สวนสายงานทันตแพทย 

เภสัชกร    และพยาบาลวิชาชีพ มีมากกวา FTE สวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิมีคอนขางมาก

เฉลี่ยแหงละ    4–5 คน 

ขอมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ 

  ในชวงป 2557 – 2561 อัตราการเกิดของจังหวัดสตูล มีแนวโนมลดลงชัดเจนจาก 16.18 

เปน 11.50 ตอพันประชากร  ในป  2561  สวนอัตราเพ่ิมตามธรรมชาติอยูท่ีรอยละ 0.67   มารดาตายจาก

การตั้งครรภและการคลอดเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ  ในป 2561 พบมารดาตายจํานวน 3 ราย อัตรา 

81.83  ตอแสนการเกิดมีชีพ 

 สาเหตุการตายท่ีสําคัญท่ีพบสูงสุด ไดแก โรคมะเร็ง และกลุมโรคไมติดตอ ไดแก หลอดเลือด

สมอง และหัวใจขาดเลือด  โดยมีสาเหตุการตายจากปอดอักเสบและอุบัติเหตุจากการขนสง ตามลําดับ 
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โรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 

 ในชวงป 2557- 2561  พบโรคท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยา  5 อันดับแรก ไดแก โรคอุจจาระ

รวง  ปอดบวม  ตาแดง  มือเทาปาก และสุกใส ตามลําดับ 

  ไขเลือดออก ในป 2562 มีรายงานไขเลือดออก จํานวน 3 ราย คิดเปนอัตราปวย 0.96  ตอแสน

ประชากร พบมากท่ีสุด คือ อําเภอควนกาหลง 

 โรคอุจจาระรวง  พบผูปวย 78 ราย อัตราปวย 24.90 ตอแสนประชากร พบผูปวยในอําเภอ

ละงูสูงสุด รองลงมา คือ อําเภอทาแพ และอําเภอควนโดน ตามลําดับ 

  โรคอาหารเปนพิษ  พบผูปวยจํานวน 2 ราย อัตราปวย 0.64 ตอแสนประชากร พบในอําเภอควน

โดนท้ังหมด 

  โรคมือเทาปาก พบผูปวย 10 ราย อัตราปวย 3.19 ตอแสนประชากร พบสูงสุดในอําเภอละงู   

รองลงมา คือ อําเภอควนกาหลง และอําเภอทาแพ สวนใหญพบในกลุมอายุ 0 – 4 ป 

สถานการณโรคติดตอท่ีปองกันไดดวยวัคซีน 

    ในชวงป พ.ศ. 2557 – 2561 มีรายงานโรคหัดในกลุมอายุต่ํากวา 5 ป ทุกป ยกเวน ป พ.ศ. 

2561 โดยในป พ.ศ. 2559  มีผูปวยสูงสุด จํานวน 7 ราย อัตราปวย 39.46 ตอแสนประชากร ป พ.ศ. 2560 มี

ผูปวยจํานวน 1 ราย  อัตราปวย 9.29  ตอแสนประชากร  สําหรับสถานการณโรคหัดทุกกลุมอายุ   ในป 

พ.ศ. 2561   มีผูปวยจํานวน 4 ราย อัตราปวย 1.28 ตอแสนประชากร โดยพบผูปวยในอําเภอเมืองและ

อําเภอควนโดน 

    ความครอบคลุมการไดรับวัคซีน MMR1 ในเด็กอายุต่ํากวา 1 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2558 – 

2562  ครอบคลุมรอยละ 89.65, 96.14, 89.50, 91.93 และ 90.57 ตามลําดับ 

     ความครอบคลุมของวัคซีนในเด็กต่ํากวา 1 ป ไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2562   BCG รอยละ 

99.10 , HBV รอยละ 99.44 , DTP HBV3 OPV3 รอยละ 90.68 , MMR1 รอยละ 90.57 และ IPV รอยละ 

90.68  
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คณะท่ี 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

1.1 การพัฒนากลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 

  กลุมสตร ี  

 1) ป พ.ศ. 2562 (ต.ค.61 - ม.ค.62) จังหวัดสตูลมีมารดาตายจากการตั้งครรภ จํานวน 1 ราย  

คิดเปน 92.25 ตอแสนการเกิดมีชีพ โดยมีสาเหตุการตายจาก Chorioamnionitis 

  สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

  1) เด็ก 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ มีความครอบคลุมของการดําเนินงาน รอยละ 

86.93 ซ่ึงนอยกวาเปาหมายท่ีกําหนด (ไมนอยกวา รอยละ 90) พบวา อําเภอท่ีมีผลการคัดกรองพัฒนาการ

เด็กตามกลุมอายุ ไดตามคาเปาหมายท่ีกําหนด จํานวน 4  อําเภอ คือ อําเภอทุงหวา รอยละ 94.98,  อําเภอละงู 

รอยละ 92.46, อําเภอควนกาหลง รอยละ 91.41 และอําเภอควนโดน รอยละ 90.74 

  2) เด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชา รอยละ 23.52 ไดตามเปาหมายท่ีกําหนด (ไมนอยกวา รอย

ละ 20) มีเพียงอําเภอเมืองสตูลเพียงอําเภอเดียว ท่ีพบเด็กพัฒนาการสงสัยลาชานอยกวาเปาหมายท่ีกําหนด 

(รอยละ 19.56) 

 3) การติดตามเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชา ดําเนินการได รอยละ 87.70 ซ่ึงต่ํากวา

เปาหมาย (ไมนอยกวารอยละ 90) โดยอําเภอท่ีสามารถติดตามไดตามเปาหมาย คือ อําเภอทุงหวา รอยละ 

95.30 อําเภอละงู รอยละ 94.08 และอําเภอทาแพ รอยละ 90.52 

  4) เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการ จํานวน 47 คน ไดรับการกระตุนดวย

เครื่องมือ TEDA4I จํานวน 11 คน คิดเปน รอยละ 23.40 

 5) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 พบวา เด็กสูงดีสมสวน มีแนวโนมลดลง รอยละ 

47.70 44.76 และ 44.21 ตามลําดับ สวนสูงเฉลี่ยของเด็กชาย 108.83 108.75 และ 107.39 เซนติเมตร 

และเด็กหญิง 108.28 107.55 และ 106.51 เซนติเมตร ตามลําดับ 

 1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุมวัยเรียนและวัยรุน 

       1) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป เทากับ 8.28 (ไมเกิน 38 ตอประชากร
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หญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน) อําเภอท่ีมีอัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป สูงสุด คือ อําเภอทุงหวา 

เทากับ 15.23, อําเภอมะนัง เทากับ 12.05, อําเภอเมือง เทากับ 10.63, อําเภอควนโดน เทากับ 6.20, 

อําเภอละงู เทากับ 5.87, อําเภอทาแพ เทากับ 4.08 และอําเภอควนกาหลง เทากับ 3.30 

 1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุมผูสูงอายุ 

       1) ตําบลท่ีมีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน

ชุมชนผานเกณฑกรมอนามัยครบท้ัง 7 องคประกอบ รอยละ 66.66  

 1.4  การลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 

       1) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไดเปดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 1 

เหตุการณ ไดแก ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากพายุโซนรอนปาบึก จังหวัดสตูล มีนายแพทย

สาธารณสุขจังหวัดสตูล เปนผูบัญชาการเหตุการณ และรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล (ผูเชี่ยวชาญดาน

สาธารณสุข) เปนรองผูบัญชาการเหตุการณ และเปดกลองภารกิจการดําเนินงาน ท้ังหมด 10 กลองภารกิจ 

คือ 1) ตระหนักรูสถานการณ (SAT) 2) ยุทธศาสตรและวิชาการ (STAG)  3) สื่อสารความเสี่ยง  4) หนวย

ความปลอดภัย  5) บริหารกําลังคน  6) Case Management  7) ปฏิบัติการ (OSC)  8) สนับสนุน (L/S)  

9) การเงิน/บริหาร  10) ประสานงานและเลขานุการ 

  2) อัตราการคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปข้ึนไป จํานวนเปาหมาย 110,505 คน 

ไดรับการคัดกรอง จํานวน 59,8919 คน คิดเปนรอยละ 54.20 , อัตราการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงใน

ประชากรอายุ 35 ปข้ึนไป จํานวนเปาหมาย 95,874 คน ไดรับการคัดกรอง จํานวน 52,525 คน คิดเปน

รอยละ 54.79  และผูปวยโรคเบาหวานรายใหมลดลงจากปงบประมาณท่ีผานมา จํานวน 835 ราย 

  3) รอยละของผูปวยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไดดี เปาหมาย เทากับ 10,691 ราย 

ไดรับการคัดกรอง จํานวน 3,905 ราย ควบคุมระดับน้ําตาลไดดี รอยละ 11.53  และรอยละของผูปวยความ

ดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตไดด ีเปาหมาย เทากับ 26,343 ราย ไดรับการคัดกรอง จํานวน 7,754 

ราย ควบคุมความดันโลหิตไดดี รอยละ 15.89 

  4) โรงพยาบาลท่ีประเมินผานตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก รอยละ 

29 ไดแก โรงพยาบาลสตูล และ โรงพยาบาลละงู (ผลการดําเนินงานสะสมเม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2561) , 

โรงพยาบาลมีเปาหมายขับเคลื่อน GREEN & CLEAN Hospital ใหผานเกณฑระดับดีมาก Plus จํานวน 2 

แหง คือ โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู และ รพ.สต. จํานวน 12 แหง (ใน 6 อําเภอ) มีผลการ

ประเมินผานตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital ระดับพ้ืนฐานข้ึนไป (ผลการดําเนินงานสะสมเม่ือ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

  5) ปจจุบัน จังหวัดสตูลมีประชากรอาย ุระหวาง 15-70 ป จํานวน 201,809 คน ซ่ึงเพ่ิมข้ึน
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จากป พ.ศ. 2561 ไดรับการคัดกรองจํานวน 21,184 คน คิดเปน รอยละ 10.5 พบจํานวนผูสูบบุหรี่ 6,764 

คน คิดเปน รอยละ 31.59 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอยละ 26.9)  
 

คณะท่ี 2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 PA ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 1. การเปดดําเนินงานคลินิกหมอครอบครัวไดตั้งเปาหมายดําเนินงาน 10 ป (พ.ศ. 2562 -

2569)  จํานวน 27 ทีม เปดดําเนินการแลว 14 ทีม และมีเปาหมายเปดในป พ.ศ. 2562 จํานวน 3 ทีม 

 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) มีการประชุมและทบทวนคณะกรรมการ พชอ.  

ครบท้ัง 7 อําเภอ และมีการกําหนดประเด็นปญหา ดังนี้ 

   อําเภอเมือง  การกําจัดขยะและอาหารปลอดภัย 

   อําเภอควนโดน  สิ่งแวดลอม ขยะ โฟม และยาเสพติดและบุหรี่ 

   อําเภอควนกาหลง อาหารปลอดภัย และครอบครัวอบอุนชุมชนนาอยู 

   อําเภอทาแพ  ผูสูงอายุติดเตียง และการจัดการขยะ 

   อําเภอละงู  กํ าหนด 4  ป ระเด็ น  ไข เลื อดออก อุบั ติ เห ตุ เด็ กจมน้ํ า  

      DM  MT และน้ํามันทอดซํ้า 

   อําเภอทุงหวา  สิ่งแวดลอมขยะและอาหารปลอดภัย 

     อําเภอมะนัง  อาหารปลอดภัย กลุมเปราะบาง และสุนัขจรจัด 

 3. รพ.สต.ติดดาว ในป พ.ศ. 2560 ผานเกณฑ 5 ดาว 1 แหง ในป พ.ศ. 2561 ผานเกณฑ 5 

ดาว จํานวน 20 แหง คิดเปนรอยละ 36.36 โดยมีเปาหมายพัฒนา ในป พ.ศ. 2561 จํานวน 24  แหง โดย

อยูในระหวางการประเมินตนเอง 

 4. ความสําเร็จการรักษาวัณโรค (TB)  ผลการรักษาสําเร็จไตรมาส 3/2561  คิดเปนรอยละ 

95.7   โดยมีรอยละความคลอบคลุมการข้ึนทะเบียนทุกประเภท (All form) คิดเปนรอยละ 58.8 กลุมเสี่ยง

ไดรับการคัดกรอง 22,918 คน มีอาการเขาขาย 1,734  คน คิดเปนรอยละ 7.6 และไดรับการ X-ray รอย

ละ 77.7 

 5. การพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุสมผล (RDU) มีโรงพยาบาลผานเกณฑ 

RDU1 ข้ัน 1 จํานวน 7 แหง คิดเปนรอยละ 100 และผานเกณฑ RDU1 ข้ัน 2 และ 3 จํานวน 2 แหง คิด

เปนรอยละ 28.57  ไดแก รพ.ควนกาหลง และรพ.ควนโดน 
 

 PA ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 12 

 1. การบําบัดผูติดยาเสพติด มีผูติดยาเสพติดท่ีบําบัดครบตามเกณฑ และไดรับการติดตาม 

ดูแลตอเนื่อง 1 ป คิดเปนรอยละ 49.54 และผูเสพท่ีบําบัดครบตามเกณฑ หยุดเสพตอเนื่อง  หลังจาก

จําหนายจากการบําบัด 3 เดือน รอยละ 34.83 

  

 จ 

  

บทสรุปผูบริหาร  
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 SELECTED 

 1. การพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน ผูปวยนอกไดรับบริการตรวจ

วินิจฉัยรักษา และฟนฟูสภาพดวยการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก รอยละ 21.01 สูงสุดท่ีอําเภอละงู 

และอําเภอทุงหวา ตามลําดับ และมีการใชยาสมุนไพรในภาพรวมจังหวัดรอยละ 6.04 

 2. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จไมเกิน 6.3 ตอแสนประชากร ป พ.ศ. 2561 มีการฆาตัวตาย

สําเร็จ รอยละ 7.27 ตอแสนประชากรซ่ึงสูงกวาเปาหมาย พบสูงสุดท่ีอําเภอทุงหวา และทาแพ ตามลําดับ  

ในป พ.ศ.2562 อัตราฆาตัวตายสําเร็จ 2.23 ตอแสนประชาการ โดยสูงสุด อําเภอทุงหวาและอําเภอควน

โดน ตามลําดับ 
 

คณะท่ี 3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

 HRH Transformation 

   ตัวช้ีวัดท่ี 1 : รอยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการกําลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 จังหวัดสตูล ไดมีการบริหารจัดการกําลังคนใหมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาฐานขอมูล/

สารสนเทศดานกําลังคนใหเปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนบริหารตําแหนง และแผนกําลังคน

ดานอ่ืนๆ เชน แผนความกาวหนาในสายอาชีพ แผนพัฒนาบุคลากร ฯลฯ  แผนการบริหารตําแหนงวาง  

โดยในไตรมาสแรกสิ่งไดดําเนินการในประเด็นแรกคือ การพัฒนาฐานขอมูลกําลังคน และการวางแผน

พัฒนาบุคลากรรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan   โดยใชงบอุดหนุนจากเขตฯ จํานวน 

457,000 บาท ซ่ึงยังมีปญหาในเรื่องแหลงฝกอบรมและแหลงงบประมาณในบางหลักสูตร 
 

  ตัวช้ีวัดท่ี 2 : จํานวนหนวยงานท่ีเปนองคกรแหงความสุข (Happy Organization) 

 จังหวัดสตูล ไดมีการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และ

สุขภาวะองคกร (Happy Public Organization Index: HPI) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหวาง

วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 31 มกราคม พ.ศ. 2561 มีผลดําเนินงาน Happinometer รอยละ 

87.92 และ HPI รอยละ 98.46 
 

  Digital Transformation 

  ตัวช้ีวัดท่ี 3 : เขตสุขภาพดําเนินการ Digital Transformation 

  ตัวช้ีวัดท่ี 4 : มีการใช Application สําหรับ PCC ใน PCC ทุกแหง 
 

  Financial Management 

   ตัวช้ีวัดท่ี 5 : รอยละของหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไมเกิน 

    รอยละ 4 

 ฉ บทสรุปผูบริหาร  
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  จากผลการดําเนินงานการเงินการคลัง ณ เดือนธันวาคม 2561 พบวา หนวยบริการใน

จังหวัดสตูล    มีสถานการณทางการเงินการคลังสุขภาพดีข้ึนจากไตรมาส 4/2561 โดยมีภาวะวิกฤตทาง

การเงิน ดังนี้ 

  - หนวยบริการท่ีมีภาวะวิกฤตทางการเงินปกติ จํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลควนโดน 

โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุงหวา 

  - หนวยบริการท่ีมีภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 1 จํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลควน

กาหลง โรงพยาบาลทาแพ และโรงพยาบาลมะนัง  

  - หนวยบริการท่ีมีภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 2 จํานวน  1  แหง คือ โรงพยาบาลสตูล  
 

  Quality Organization 

  ตัวช้ีวัดท่ี 6 : รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน 

   ผานการรับรอง HA ข้ัน 3 

 โรงพยาบาลในจังหวัดสตูล 7 แหง ผานการรับรองมาตรฐาน HA ข้ัน 3 ผานการ Re-

accreditation จํานวน 6 แหง โดย รพ.มะนัง กําลังเขาสูกระบวนการขอรับรอง (ข้ัน 1) เนื่องจาก สรพ.ได

มีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับท่ี 3 เปน ฉบับท่ี 4 โดยเริ่มใชเพ่ือเปน

แนวทางการรับรอง HA ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป ท้ังนี้ มีโรงพยาบาล 3 แหง คือ รพ.

ทาแพ รพ.สตูล และ รพ.ละงู จะหมดอายุ ในป พ.ศ. 2563 จังหวัดไดวางแผนการเรียนรูแนวทางพัฒนา

คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน HA ฉบับท่ี ๔ (ฉบับใหม) ใหแกคณะกรรมการคุณภาพของโรงพยาบาลทุกทีม 

เพ่ือเสริมพลังทีมพัฒนาคุณภาพ HA ในโรงพยาบาล  และเพ่ือรองรับการประเมิน Re-Accredit ในป พ.ศ. 

2563 ตอไป 

  ตัวช้ีวัดท่ี 7 : รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัด สป. ท่ีดําเนินการพัฒนา 

  คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑท่ีกําหนด  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผูบริหารมีนโยบายใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง มีการพัฒนาตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางตอเนื่อง 

โดยใหมีการประเมินและพัฒนาเชื่อมโยงไปพรอมกัน โดยผลงาน ณ 31 มกราคม 2562 สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสตูล  และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอท้ัง 7 แหง มีผลงานอยูในระดับ 4 

 
 

ระบบธรรมาภิบาล 
 

  ตัวช้ีวัดท่ี 9 : รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA 

 ผูบริหารหนวยงานต้ังแตระดับ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด/ผูอํานวยการโรงพยาบาล

ท่ัวไป/ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอําเภอ ไดมีการประกาศเจตจํานงท่ีจะตอตานการ

 ช บทสรุปผูบริหาร  
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ทุจริตตอหนาเจาหนาท่ี และมีการสื่อสารผานเว็บไซตใหประชาชนรับทราบ โดยมีรอยละของหนวยงานผาน

เกณฑการประเมินระดับ 5 รอยละ 73.33 
 

  ตัวช้ีวัดท่ี 10 : ระดับความสําเร็จของหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 

  สาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ 

  บริหารความเส่ียงระดับจังหวัด 

  จากผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  งานตรวจสอบภายใน สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสตูล ไดดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ  พบวายังมีความเสี่ยงในเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบ

การเงิน และพัสดุ  เนื่องจากหนวยรับตรวจบางแหง ยังขาดเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความชํานาญในดานการเงิน  

และพัสดุ     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จึงไดเพ่ิมกลุมเปาหมายหนวยรับตรวจ  โดยเนนกลุมเปาหมายท่ี

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ปจจุบันอยูระหวางรวบรวมขอมูลการประเมินตนเองของหนวยบริการ 
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ข้อมูลทั่วไป 
 
 

ประวัติจังหวัดสตูล 
 

 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูลในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่
ปรากฏหลักฐานกล่าวไว้ ณ ที่ใด สันนิษฐานว่าในสมัยนั้น ไม่มีเมืองสตูล คงมีแต่หมู่บ้านเล็ก ๆ กระจัดกระจาย
อยู่ตาม   ที่ราบชายฝั่งทะเล  

 ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์“สตูล”เป็นเพียงต าบลหนึ่งอยู่ในเขตเมืองไทรบุรี ฉะนั้นประวัติ    
ความเป็นมาของจังหวัดสตูลจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเมืองไทรบุรีดังปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดาร   
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 ว่า "ตามเนื้อความที่ปรากฏดังกล่าวมาแล้ว ท าให้เห็นว่าในเวลานั้นพวกเมืองไทร
เห็นจะแตกแยกกันเป็นสองพวก คือ พวกเจ้าพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่งและพวกพระยาอภัยนุราชคงจะนบ
น้อมฝากตัวกับเมืองนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเมื่อพระยาอภัยนุราชได้มาเป็นผู้ว่าราชการเมืองสตูลซึ่งเขต
แดนติดต่อกับเมืองนครศรีธรรมราชพวกเมืองสตูลคงจะมาฟังบังคับบัญชาสนิทสนมข้างเมืองนครศรีธรรมราช
มากกว่า   เมืองไทร แต่พระยาอภัยนุราชว่าราชการเมืองสตูล ได้เพียง 2 ปีก็ถึงแก่อนิจกรรม ผู้ใดจะได้ว่า
ราชการเมืองสตูลต่อมาในชั้นนั้นหาพบจดหมายเหตุไม่แต่พิเคราะห์ความตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเข้าใจ
ว่าเชื้อพระวงศ์ของ พระอภัยนุราช (ปัศนู) คงจะได้ว่าราชการเมืองสตูลและฟังบังคับบัญชาสนิทสนมกับเมือง
นครศรีธรรมราช    อย่างครั้งพระยาอภัยนุราชหรือยิ่งกว่านั้น "  

 เรื่องเกี่ยวกับเมืองสตูลยังปรากฏในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลาแต่ข้อความที่ปรากฏ บาง
ตอนเกี่ยวกับชื่อผู้ว่าราชการเมืองสตูลไม่ตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์  รัชกาลที่ 3 ประวัติ
เกี่ยวกับ   เมืองสตูลในการจัดรูปแบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลว่า ในปี พ.ศ. 2440 ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รักษาเมืองไทรบุรี เมืองปลิส และเมืองสตูลเป็นมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า "มณฑล
ไทรบุรี"    โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาไทรบุรีรามภักดี เจ้าพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิต) เป็นข้าราชการ
เทศาภิบาลมณฑล  ไทรบุรีเมืองสตูลได้แยกจากเมืองไทรบุรีอย่างเด็ดขาดตามหนังสือสัญญาไทยกับอังกฤษ 
เรื่องปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมาลายู ซึ่งลงนามกันที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ร.ศ.127 
(พ.ศ. 2452)          จากหนังสือสัญญานี้ยังผลให้ไทรบุรีและปลิสตกเป็นของอังกฤษส่วนสตูลคงเป็นของไทย
สืบมาจนถึงปัจจุบัน    เมื่อปักปันเขตแดนเสร็จแล้วได้มีพระราชโองการโปรดให้เมืองสตูลเป็นเมืองจัตวารวมอยู่
ในมณฑลภูเก็ตเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ร.ศ.128 (พ.ศ. 2453) ใน ปีพุทธศักราช 2475 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลง
การปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเมืองสตูลก็มีฐานะยกเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทยสืบต่อมา
จนถึงกระทั่งทุกวันนี้ 
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 ค าว่า"สตูล" มาจากค าภาษามาลายูว่า "สโตย" แปลว่ากระท้อน อันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่
ขึ้นอยู่ชุกชุม ในท้องที่เมืองนี้ซึ่งต่อมาได้รับการตั้งสมญานามเป็นภาษามาลายูว่า "นครสโตยม าบังสการา 
(Negeri Setoi Mumbang Segara) " หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า สตูล เมืองแห่งพระสมุทรเทวา  

ค าขวัญจังหวัด  : “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์” 

 

 

 

 ตราประจ าจังหวัด  

 รูปพระสมุทรเทวาสถิตอยู่บนแท่นหินกลางทะเลเบื้องหลัง
มีรัศมีพระอาทิตย์อัสดง พระสมุทรเทวา คือ เทวดาผู้ปกป้องรักษา
มหาสมุทร  บัลลังค์หิน คือ วิมานทองเทวดาพระอาทิตย์อัสดง คือ  
ฝั่งทะเลตะวันตก หรือมหาสมุทรอินเดีย 

 

 

 

   

 ต้นไม้ประจ าจังหวัด 
 

 หมากพลูตั๊กแตน  

 
 
 

 

 
 

 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด 

ดอกกาหลง 
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   ที่ตั้งและอาณาเขต 
 
 

    

 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยทางชายฝั่งทะเลอันดามัน  ซึ่งเป็น
ชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยเส้นทางรถยนต์ 973 กิโลเมตร  มีเนื้อที่
ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 1,754,701 ไร่ พ้ืนที่ส่วนที่เป็นเกาะประมาณ 105 เกาะ 
มีชายฝั่งทะเลยาว 144.80 กิโลเมตร  
 

 ทิศเหนือ ติดอ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  และ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง และ 
  อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 
 ทิศใต้  ติดรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย   
 ทิศตะวันออก ติดอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย   
 ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
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   สภาพทางเศรษฐกิจ 
 

  รายได้ประชากรโดยทั่วไปของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรและการค้า 
อาชีพหลัก คือ การท าสวนยางพารา  ปาล์มน้ าน้ า การท านา และการท าสวนผลไม้ ฯลฯ จากตัวเลข
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในปี 2558  
ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 112,051 บาท เป็นล าดับที่ 7 ของภาคใต้  
 

  โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ เป็น
หลัก    โดยมีสัดส่วนร้อยละ 26.5  สาขาการผลิตที่มีความส าคัญรองลงมา ได้แก่ การประมง 16.0   การ
ขนส่ง 12.5 %   การขายส่ง ขายปลีก 11.5   และอ่ืน ๆ 33.5   ตามล าดับ 
 

ข้อมูลทั่วไป  4 



 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสขุ รอบท่ี 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

   สภาพการท่องเที่ยว 
 

 จังหวัดสตูลมีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกค่อยลาดเอียงลง
สู่ทะเลทางตะวันตกของจังหวัด เป็นแหล่งชุมชนโบราณ ปรากฏหลักฐานชัดเจนทั้งหลักฐานด้านโบราณคดี 
และหลักฐานที่แสดงถึงการสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมมาแต่ยุคก่อน  การค้นพบหลักฐานทางด้าน
ธรณีวิทยาในจังหวัดสตูล อาทิ เช่น ชั้นหินในมหายุคพาลีโอโซอิก (Paieozoic Era) ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุด        
ในประเทศไทยตั้งแต่ยุคแคมเบรียน (Cambrain Period) นั่นคือ “กลุ่มหินตะรุเตา ( Tarutao Group)”  
เป็นต้นมา รวมถึงการค้นพบซากดึกดาบรรพ์โบราณ (Fossil) ต่างๆ อาทิ เช่นซากดึกดาบรรพ์ของแมงดา
ทะเลโบราณ (Trilobite) และหอยโบราณ หินสาหร่ายทะเลสีแดง (Stromatolite) ซากปลาหมึกทะเล
โบราณ  ซากแกรปโตไลต์ ซากเทนทาคิวไลต์ ซากไครนอยด์หรือพลับพลึงทะเล และซากปะการังโบราณ
เหล่านี้นับเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าจังหวัดสตูลนี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีตหรือว่า  
500 ล้านปีก่อน นอกจากนี้การค้นพบซากดึกด าบรรพ์ขากรรไกรและแผ่นฟันกรามล่างของช้างโบราณสกุลส
เตโกดอน แผ่นฟันกรามของช้างโบราณเอลิฟาส กรามแรดโบราณ เขากวาง บริเวณถ้ าเลสเตโกดอน (หรือ
ถ้ าวังกล้วย)   บ่งบอกอายุประมาณ 1.8 -0.01 ล้านปีก่อน เป็นต้น การค้นพบหลักฐานส าคัญเหล่านี้ถือได้ว่า
จังหวัดสตูลเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญและมีความโดดเด่นทั้งทางด้านธรณีวิทยา  ด้านซากดึกด าบรรพ์ และ
ด้านแหล่งเรียนรู้ และจังหวัดสตูลได้ประกาศการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับจังหวัดขึ้นเมื่อวันที่  14 สิงหาคม 
พ.ศ 2557 แล้ว ในชื่ออุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งหมด 4 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอทุ่งหว้า อ าเภอมะนัง อ าเภอละงู อ าเภอเมือง (เฉพาะเขตอุทยานตะรุเตา) และมีแหล่งทั้งหมด 72 
แหล่ง ซึ่งประกอบด้วย      แหล่งธรณี ซากดึกด าบรรพ์ แหล่งธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี และวิธีชีวิต 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคารเก่า ฯลฯ สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   สถานที่ท่องเที่ยว 
 

 อ าเภอเมือง  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคฤหาสน์กูเด็น  อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ถ้ าลอดปูยู           
สันหลังมังกรขาว  สันหลังมังกรแดง  เกาะกลาง เกาะไข่      เกาะหินงาม เกาะอาดัง-ราวี  เกาะหลีเป๊ะ     
ซึ่งมีปะการังใต้ทะเลที่สวยงาม 
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 อ าเภอควนโดน  อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  น้ าตกยาโรย  น้ าตกโตนปลิว   น้ าตกจิ้งหรีด  
ถ้ าโตนดิน 
 อ าเภอละงู    อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา   น้ าตกวังสายทอง   ถ้ าเจ็ดคด  
  บ้านบ่อเจ็ดลูก      หาดปากบารา   เกาะบุโหลน 
 อ าเภอทุ่งหว้า    น้ าตกธารปลิว    หาดราไว  ถ้ าเลสเตโกดอน   ถ้ าวังกลาง 
 อ าเภอควนกาหลง  น้ าตกปาหนัน   น้ าตกธาราสวรรค์   บ่อน้ าร้อนบ้านโตน 
 อ าเภอมะนัง    ถ้ าภูผาเพชร   ถ้ าธารลอด 
 ช่วงที่เหมาะแก่การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เดือน ธันวาคม-เมษายน จังหวัดสตูล
ได้ก่อสร้างถนนบนเกาะจากท่าเรือตะโล๊ะวาวสู่อ่าวพันเตมะละกา นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเกาะยัง
เส้นทางใหม่ได้ตลอดทั้งปี โดยมาลงเรือที่ท่าเรือต ามะลัง  และท่าเรือปากบารา   
 
   การศาสนา 
 
  

 นับถือศาสนาพุทธ           รอ้ยละ   23.02   
 นับถือศาสนาอิสลาม   ร้อยละ   76.77      
 นับถือศาสนาอ่ืน ๆ          ร้อยละ    0.21 
 
  ศาสนสถาน 
 
 

 วัด              41 แห่ง 
  ส านักสงฆ์         33 แห่ง 
        มัสยิด 232 แห่ง 
     โบสถ์คริสต์         3 แห่ง 
     ศาลเจ้า 3 แห่ง 
 

  ที่มา :  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตลู   (ข้อมูล ณ มิ.ย.61) 

 

 

 

 

 

 

   การปกครอง 
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  จังหวัดสตูลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 36 ต าบล 279 หมู่บ้าน 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง  6 เทศบาลต าบล  และ 34  องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ตารางท่ี     เขตการปกครอง จังหวัดสตูล ปี  2561 
 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
อบต. 

เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล 
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

เมือง 12 70 9 1  1  3  (ต.เจ๊ะบลิัง,ต.ฉลุง,ต.คลองขุด) 

ควนโดน 4 31 4 - -      1  (ต.ควนโดน) 

ควนกาหลง 3 32 3 - -                    - 

ท่าแพ 4 31 4 - -                    - 

ละงู 6 61 6 - -      1   (ต.ก าแพง) 

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

มะนัง 2 19 2 - -            - 

รวม 36  279  33 1 1                  6 
ที่มา :   ส านักงานปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  (ข้อมูล ณ  มิถุนายน  2561 
 

  ในเขตเทศบาลเมือง  มีทั้งหมด 17 ชุมชน  คือ   ชุมชนหัวทาง  ชุมชนทุ่งเฉลิมสุข
ตะวันออก     ชุมชนทุ่งเฉลิมสุขตะวันตก    ชุมชนวัดชนาธิปเฉลิม      ชุมชนศาลากันตง    ชุมชนคลอง
เส็นเต็น   ชุมชนโคกพยอม       ชุมชนท่าไม้ไผ่  ชุมชนม้าขาว  ชุมชนซอยปลาเค็ม  ชุมชนหลังโรงพัก  
ชุมชนปานชูร าลึก   ชุมชนสันตยาราม    ชุมชนเทศบาล 4   ชุมชนสี่แยกคอกเป็ด   ชุมชนท่านายเนาว์    
และชุมชนหลังห้องสมุด 
 

ตารางท่ี     จ านวนประชากรกลางปี  พ.ศ.2561 (ณ 30 มิ.ย.61)     
 

อ าเภอ 
จากทะเบียนราษฎร์ 

รวม หลังคาเรือน 
ชาย หญิง 

เมือง 45,012 45,897 90,909 28,409 
ควนโดน 13,187 13,459 26,646 7,571 
ควนกาหลง 17,550 17,422 34,972 11,600 
ท่าแพ 14,617 14,803 29,420 8,415 
ละงู 35,941 36,591 72,532 22,749 
ทุ่งหว้า 12,060 12,081 24,141 7,613 
มะนัง 9,347 8,918 18,265 6,090 
เทศบาลเมืองสตูล 11,391 12,168 23,559 9,882 

รวม 159,105 161,339 320,444   102,329 
 

ที่มา : ส านักงานบริหารการทะเบยีนภาค 9 สาขา จ.สตลู      
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ตารางท่ี  3    จ านวนประชากร จ าแนกตามกลุ่มอายุ   (ณ 30 มิ.ย.61)    

กลุ่มอายุ 
(ปี) 

ชาย หญิง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

0 – 4 12,623 3.95 11,693 3.65 24,316 7.44 
5 – 9 13,434 4.20 12,612 3.94 26,046 8.14 

10 – 14 12,744 3.98 12,323 3.85 25,067 7.83 
15 – 19 12,399 3.88 11,662 3.65 24,061 7.52 
20 – 24 12,307 3.85 12,060 3.77 24,367 7.62 
25 – 29 12,737 3.98 12,588 3.93 25,325 7.92 
30 – 34 12,797 4.00 12,622 3.95 25,419 7.94 
35 – 39 12,461 3.89 12,096 3.78 24,557 7.68 
40 – 44 11,490 3.59 11,934 3.73 23,424 7.32 
45 – 49 10,848 3.39 11,581 3.62 22,429 7.01 
50 – 54 9,639 3.01 10,393 3.25 20,032 6.26 
55 – 59 8,050 2.52 8,756 2.74 16,806 5.25 
60 – 64 5,629 1.76 6,450 2.02 12,079 3.78 
65 – 69 4,645 1.45 5,156 1.61 9,801 3.06 
70 – 74 2,697 0.84 3,046 0.95 5,743 1.80 

75 + 4,605 1.44 6,367 1.99 10,972 3.43 
รวม 159,105 49.73 161,339 50.43 320,444 100.00 

ที่มา :  ส านักงานบริหารการทะเบียนภาค 9 สาขา จ.สตลู      

แผนภูมิที่  1   ปิรามิดประชากร  จ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ จังหวัดสตูล  (ณ 30 มิ.ย.61)     
 

  
 ชาย หญิง 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสขุ รอบท่ี 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 
 
    โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุและเพศ พบว่า เพศชาย และเพศหญิง มีสัดส่วน
ใกล้เคียงกัน โดยเพศชายน้อยกว่าเพศหญิงเล็กน้อย โดยมีเพศชาย ร้อยละ 49.73 และ เพศหญิง ร้อยละ 
50.43  เมื่อเทียบโครงสร้างประชากรวัยเด็ก อายุต่ ากว่า 15 ปี มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2560 มีประชากร
วัยเด็ก ร้อยละ 23.7 ในขณะที่ประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น   โดยมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี 
ร้อยละ 11.79  จากโครงสร้างประชากรจังหวัดสตูล มีอัตราพึ่งพิงรวม ร้อยละ 55.23 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสขุ รอบท่ี 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

ทรัพยากรสาธารณสุข 
 

 จังหวัดสตูลมีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ  คือ โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาล
ชุมชน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และศูนย์สุขภาพชุมชน  จังหวัดสตูลไม่มีโรงพยาบาลเอกชน แต่
มีสถานบริการที่ให้บริการในคลินิกเวชกรรม   ทันตกรรม  และร้านขายยา 
ตารางที ่  จ านวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จ าแนกรายอ าเภอ  ปี 2561 

อ าเภอ รพท./ 
เตียง 

รพช./ 
เตียง 

อัตราส่วน รพ.สต. 
ศูนย์สุขภาพชุมชน นคม. 

เตียง:ประชากร ขนาดใหญ ่ ทั่วไป 

เมือง 1/186 -     1 : 613 2 
(รพ.สต.คลองขุด, รพ.สต.ฉลุง) 

16 2 
(ศสม.พิมาน, ศรีพิมาน) 

- 

ควนโดน - 1/30     1 : 878 1 
(รพ.สต.ควนโดน) 

3 - - 

ควนกาหลง - 1/30     1 : 1,160 - 7 - 1 

ท่าแพ - 1/30     1 : 973 - 5 1 
(ศสช.ต าบลท่าแพ) 

- 

ละงู - 1/90     1 : 1,199 1 
(รพ.สต.ปากน้ า) 

9 1 
(ศสช.ต าบลก าแพง) 

- 

ทุ่งหว้า - 1/30     1 : 801 - 7 - - 

มะนัง - 1/10     1 : 603 - 4 - - 

รวม 1/186 6/250 1 : 804 4 51 4 1 
 

ตารางท่ี     จ านวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ปี 2561   
 

อ าเภอ สห 
คลินิก 

คลินิก 
แพทย์ 

คลินิก 
ทันตกรรม 

การพยาบาล
และ 

ผดุงครรภ์ 

คลินิก 
แพทย์แผนไทย 

คลินิก 
แล็บ ขย.1 ขย.2 ขย.3 ขายยา 

แผนโบราณ 

เมือง - 25 6 3 1 2 30 3 - 5 
ควนโดน - 0 1 1 - - 4 1 - - 
ควนกาหลง - 1 1 1 - - 7 - - 1 
ท่าแพ - - - 4 - - 2 1 - 1 
ละงู - 8 5 6 - 1 10 2 - 2 
ทุ่งหว้า - 1 - 6 - - 2 - - - 
มะนัง - - - 3 - - 2 - - - 
รวม - 35 13 24 1 3 57 7 - 9 
ที่มา :  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภค สสจ.สตลู (ข้อมูล ณ 13 มิ.ย.61) 

ทรัพยากรสาธารณสุข  9 



 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสขุ รอบท่ี 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

ตารางท่ี     จ านวนบุคลากรสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดสตูล  ปี 2561  (ขอ้มูล ณ มิ.ย.61)  
 

 

 อ าเภอ ประชากร 
แพทย์ อัตรา: 

ประชากร 

ทันตแพทย์ อัตรา: 

ประชากร 

เภสัชกร อัตรา: 

ประชากร 

พยาบาลวิชาชีพ อัตรา: 

ประชากร 

จพ.ทันต

สาธารณสุข 
อัตรา : 

ประชากร 

นวก.สาธารณสุข/

จพ.สธ. 
อัตรา: 

ประชากร 
ต่ า สูง มีจริง ต่ า สูง มีจริง ต่ า สูง มีจริง ต่ า สูง มีจริง ต่ า สูง มีจริง ต่ า สูง มีจริง 

 เมือง 114,168 57 72 39 2,927 13 16 14 8,155 29 36 29 3,937 298 379 330 346 20 22 8 14,271 125 166 111 1,028 

ควนโดน 26,352 8 9 4 6,588 4 4 3 8,784 4 6 5 5,270 46 57 74 356 5 5 3 8784 27 34 39 676 

ควนกาหลง 34805 8 9 5 6,961 3 3 3 11,602 4 5 5 6,961 50 65 75 640 9 9 5 6961 36 51 26 1339 

ท่าแพ 29,201 6 7 4 7,300 3 3 4 7,300 4 5 6 5,840 38 48 66 442 6 6 5 5840 30 39 29 1,007 

ละงู 71,980 14 18 16 4,499 5 6 6 11,997 10 13 9 11,997 83 106 117 615 11 11 3 23993 45 65 58 1,241 

ทุ่งหว้า 24,057 7 9 4 6,014 3 3 4 6,014 4 5 4 6,014 50 61 66 364 5 5 4 6014 36 43 26 925 

มะนัง 18,094 3 3 4 4,523 2 3 3 6,031 2 3 3 6,031 33 42 38 476 6 6 2 9047 27 36 20 905 

รวม 318,657 103 127 76 4,193 33 38 37 8,612 57 73 61 5,311 598 758 766 416 62 64 30 10,622 326 434 309 1,031 
 

ที่มา :  ข้อมูลจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล    (ข้อมูล ณ มิ.ย.61)  
หมายเหตุ : ข้อมูลบุคลกรสาธารณสุขทั้งจังหวัด ได้แก่  
                  1. ข้าราชการ/ พรก./ พกส. / ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว   
       2. ไม่รวมลาศึกษาต่อ 
       3. FTE ขั้นต่ า ตามขนาด รพ.สต. (S, M, L) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสขุ รอบท่ี 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

สถิติชีพและสถานะสุขภาพ 
 

ตารางที่     ข้อมูลสถิติชีพ  พ.ศ.2557-2561 

ปี พ.ศ. ประชากร 

จ านวน อัตรา 

เกิด ตาย 
ทารก 

ตาย 

มารดา 

ตาย 

เกิด 

ไร้

ชีพ 

เกิด 

ประชา

กร 

(ต่อพัน) 

ตาย 

ประชา

กร 

(ต่อพัน) 

เพิ่มตาม   

ธรรมชาติ 

ประชากร 

(ต่อร้อย) 

ทารก  

ตาย 

(ต่อพัน 

เกิดมีชีพ) 

มารดา  

ตาย 

(ต่อแสน 

เกิดมีชีพ) 

เกิดไร้ชีพ 

(ต่อพัน 

เกิดมีชีพ) 

2557 311,099 4,574 1,626 27 1 28 14.71 5.23 0.95 5.91 21.87 6.13 

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

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

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

2561 320,444 3695 1632 22 1 16 11.53 5.09 0.64 5.95 27.06 4.33 

ที่มา :    -  รายงานเกิดจากสตูิบัตร ตายจาก มรณบตัร จากทะเบียนราษฎร ์ กระทรวงมหาดไทย   

           - รายงานการตายของมารดาและเกดิไร้ชีพ (ก.-2) งานส่งเสริมฯ  

          -  ประชากร จากส านักบริหารการทะเบียน จ.สตลู   (ณ 30 ม.ิย.61) 

 

 สถิติชีพที่เป็นตัวบ่งชี้สถานะด้านสุขภาพที่ส าคัญ ในช่วงปี 2557 – 2561 โดยจังหวัดสตูล 

อัตราเกิด   มีแนวโน้มอัตราเกิดลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2557 อัตรา 14.71 ลดลงมาเป็น 11.53 ต่อพัน

ประชากร   ในขณะที่อัตราตายมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย     ส่งผลให้อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติอยู่ในระดับต่ า  

ปี 2561 อัตราเพ่ิม ร้อยละ 0.64  

 อัตราทารกตาย  มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเล็กน้อย ในปี 2557   อัตราเท่ากับ 5.91 ต่อพันการเกิด

มีชีพ    เพ่ิมเป็น 5.95 ต่อพันการเกิดมีชีพ ในปี 2561 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสขุ รอบท่ี 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 มารดาตายจากการตั้งครรภ์และการคลอด เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ โดยพบมารดาตาย

เกือบ   ทุกปี  ในปี 2561 มีอัตรามารดาตาย 27.06 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ 

(ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 

 อัตราเกิดไร้ชีพ ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2561 เท่ากับ 4.33 ต่อพันการเกิดมีชีพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสขุ รอบท่ี 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 

ตารางท่ี    สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก  พ.ศ.2559 – 2561 

อันดับ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

สาเหตุการตาย รวม 
อัตราต่อ

แสน 
ประชากร 

สาเหตุการตาย รวม 
อัตราต่อ

แสน 
ประชากร 

สาเหตุการตาย รวม 
อัตราต่อ

แสน 
ประชากร 

1. มะเร็ง (รวม
ทุกชนิด) 

167 52.75 มะเร็ง (รวมทุก
ชนิด)   

156 48.96 ความดันโลหิต
สูงไม่ทราบ
สาเหตุ 

82 25.65 

2. ปอดอักเสบ 106 33.48 หลอดเลือด
สมอง 

111 34.83 หัวใจล้มเหลว 71 22.21 

3. หลอดเลือด
สมอง 

91 28.74 หัวใจขาดเลือด 84 26.36 เป็นลมเพราะ
ความร้อนและ
เป็นลมแดด 

39 12.20 

4. หัวใจขาด
เลือด 

81 25.58 ปอดอักเสบ 69 21.65 โรคเรื้อรังระบบ
ทางเดินอาหาร 

35 10.98 

5. โรคเสื่อมของ
ระบบประสาท 

65 20.53 อุบัติเหตุจาก
การขนส่ง 

66 20.71 การหายใจ
ล้มเหลว
เฉียบพลัน 

24 7.51 

6. อุบัติเหตุจาก
การขนส่ง 

62 19.58 ไตวาย 64 20.08 ไตวาย 21 6.57 

7. ติดเชื้อใน
กระแสเลือด 

56 17.69 เบาหวาน 60 18.83 เบาหวาน 20 6.26 

8. ไตวาย 46 14.53 ความดันโลหิต
สูง 

56 17.57 กล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลัน 

  

9. โรคเรื้อรังของ
ระบบทางเดิน 
หายใจส่วนล่าง 

43 13.58 ติดเชื้อใน
กระแสเลือด 

50 15.69 สาเหตุการตาย
อ่ืนที่ไม่ชัดเจน 

18 5.63 

10. สาเหตภุายนอก
อ่ืนจาก
อุบัติเหตุ 

39 12.31 โรคเรื้อรังของ
ระบบทางเดิน 

35 10.98 การติดเชื้อใน
กระแสเลือด 

17 5.32 

ที่มา :       - ข้อมูลจากกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สนย. Web ftp://healthdata.moph.go.th  

              - ประชากรกลางปี 2560 จากส านักบริหารการทะเบียน ภาค 9 จ.สตูล กรมการปกครอง 

 

 

------------------------------------------------------






























------------------------------------------------------------- 
ผลการด าเนินงานด้านสาธารณ

สขุ รอบที่ 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล 

ftp://healthdata.moph.go.th/


 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสขุ รอบท่ี 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 

 สาเหตุการเสียชีวิตจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560 จากการจัดอันดับ พบว่า อัตราตาย 5 อันดับแรก 

ได้แก่ โรคมะเร็ง (รวมทุกชนิด)  48.96  หลอดเลือดสมอง 34.83    หัวใจขาดเลือด 26.36   ปอดอักเสบ 

21.65  และ อุบัติเหตุจากการขนส่ง 20.71 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี     จ านวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก  พ.ศ.2559 - 2561       

อันดับ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

กลุ่มโรค จ านวน อัตราต่อแสน 
ประชากร 

สาเหตุการตาย รวม 
อัตราต่อแสน 
ประชากร 

สาเหตุการตาย รวม 
อัตราต่อแสน 
ประชากร 

1. โรคระบบหายใจ 169,419 53,518.93 โรคระบบหายใจ 152,739 47,932.10 โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่อง
ปาก 

142,370 44,532.37 

2. โรคระบบไหลเวยีนเลือด 136,294 43,054.85 โรคระบบไหลเวยีนเลือด 142,064 4,4582.11 โรคระบบหายใจ 142,333 44,520.80 
3. โรคระบบย่อยอาหาร  

รวมโรคในช่องปาก 
132,182 41,755.88 โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่อง

ปาก 
141,905 44,532.21 โรคระบบไหลเวยีนเลือด 130,756 40,899.59 

4. โรคเกี่ยวกบัต่อมไร้ท่อ 
โภชนาการและเมตะบอลิสมึ 

9,8305 31,054.24 โรคเกี่ยวกบัต่อมไร้ท่อ โภชนาการ
และเมตะบอลสิึม 

100,111 31,416.54 อาการแสดงผดิปกติที่พบได้จากการ
ตรวจทางคลีนิกและทาง
ห้องปฏิบัติการฯ 

95,445 29,854.55 

5. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและ
เนื้อยึดเสริม 

92,873 29,338.29 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและ
เนื้อยึดเสริม 

95,453 29,954.78 โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและ
เนื้อยึดเสริม 

94,493 29,556.77 

6. โรคติดเช้ือและปรสติ 54,042 17,071.70 โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 45,605 143,11.63 โรคทีเ่กี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ
และเมตะบอลสิึม 

92,204 28,840.79 

7. โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 39,457 12,464.34 โรคติดเช้ือและปรสติ 42,212 13,246.85 โรคติดเช้ือและปรสติ 47,284 14,790.12 
8. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อ 

ใต้ผิวหนัง 
36,124 11,411.46 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผ้ิวหนัง 34,571 10,848.97 โรคระบบลืบพันธุ์รวมทางเดินปสัสาวะ 42,205 13,201.44 

9. โรคตารวมส่วนประกอบของตา 22,572 7,130.42 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 23,388 7,339.55 โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใตผ้ิวหนัง 33,941 10,616.52 
10. ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 16,231 5,127.32 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 21,728 6,818.62 สาเหตจุากภายนอกอื่น  ๆ 24,105 7,539.88 

ที่มา : จาก 43 แฟ้ม 

 จากตาราง การจัดอันดับสาเหตุป่วยจากรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค  พ.ศ.

2560 พบว่า อัตราป่วยของผู้ป่วยนอกสูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรคระบบหายใจ 47,932.10   โรคระบบ

ไหลเวียนเลือด 44,582.11 และ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 44,532.21 ต่อแสนประชากร 

ตามล าดับ  

 

ตารางท่ี    จ านวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก  พ.ศ.2559 - 2561       

อันดับ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

กลุ่มโรค จ านวน อัตราป่วย/แสน 
ประชากร สาเหตุการตาย รวม อัตราป่วย/แสน 

ประชากร สาเหตุการตาย รวม 
อัตราป่วย/

แสน 
ประชากร 

1. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 6,676 2,108.93 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 5,999 1,882.59 ปอดบวม 2,851 891.77 
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------------------------------------------------------------- 
ผลการด าเนินงานด้านสาธารณ

สขุ รอบที่ 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล 



 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสขุ รอบท่ี 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 

โภชนาการ  และเมตาบอลิซึม โภชนาการ  และเมตาบอลสิึม 

2. ความดันโลหิตสูง 3,947 1,246.84 

ภาวะแทรกของการตั้งครรภ์
และ 
การคลอดและภาวะสูติกรรม
อื่นๆ 
ที่ไม่ได้จ าแนกไว้ที่อ่ืน 

4,742 1,488.12 ภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆของการตั้งครรภ์และการ
คลอด 1,677 524.55 

3. ภาวะแทรกของการตั้งครรภ์และ 
การคลอดและภาวะสูติกรรม
อื่นๆ 
ที่ไม่ได้จ าแนกไว้ที่อื่น 

3,673 1,160.29 ความดันโลหิตสูง 3,534 1,109.03 ไข้จากไวรัสที่น าโดยแมลงและไข้เลือดออกท่ี
เกิดจากไวรัสอื่นๆ 1,658 518.61 

4. 
โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด 
และความผิดปกติบางอย่าง
เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน    

2,614 826.70 
โรคเลือดและอวัยวะท่ีสร้างเลือด 
และความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับ
ภูมิคุ้มกัน    

2,757 865.19 
การดูแลมารดาอื่นๆที่มีปญัหาเกีย่วกับ
ทารกในครรภ์และถุงน้ าคร่ าและปญัหา
ที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด    

1,641 513.29 

5. เบาหวาน 2,404 759.42 โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร 2,260 709.23 
โรดหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่ง
พองและปอดชนิดอุดกั้นแบบ
เรื้อรังอื่น 

1,363 426.34 

6. โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร 2,292 724.04 เบาหวาน 2,178 683.49 หลอมลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็ก
อักเสบเฉียบพลัน 1,142 357.21 

7. โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจ 2,032 641.90 โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจ 2,142 672.20 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้
ผิวหนัง 908 284.02 

8. ไข้เลือดออก 1,853 585.36 โรคอื่นๆที่เกดิขึ้นในระยะปริ
ก าเนิด 1,475 462.88 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่นๆไมร่ะบุเฉพาะและ

หลายบริเวณในร่างการ 873 273.07 

9. โรคอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในระยะปริ
ก าเนิด 1,535 484.90 

เหตุการณ์ภายนอกอื่น ๆ ของ
การบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุและ
ผลตามมา ยกเว้นการเป็นพิษ 

1,434 450.01 โรคหืด 780 243.98 

10. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครง
ร่างและเนื้อยึดเสริม 

1,008 320.96 โรคหัวใจและโรคของการ 
ไหลเวียนเลือด 1372 430.56 โรคอื่นๆของระบบทางเดินปสัสาวะ 778 243.35 

ที่มา :   จาก 43 แฟ้ม    (แฟ้ม Diagnosis_ipd)  
 

  จากตาราง การจัดอันดับสาเหตุป่วยจากรายงานผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ 75 กลุ่มโรค  พ.ศ.2560 พบว่า อัตรา
ป่วยของผู้ป่วยใน สูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการ และเมตาบอลิซึม 1,882.59    ภาวะ
แทรกของการตั้งครรภ์และการคลอดและภาวะสูติกรรมอ่ืนๆที่ไม่ได้จ าแนกไว้ที่อ่ืนโรคอ่ืน 1,488.12  และ ความดัน
โลหิตสูง 1,109.03   ต่อแสนประชากร ตามล าดบั 
  ตารางท่ี 11     ข้อมูล CMI (Case Mix Index) ของผู้ป่วยในรวมทุกสิทธิ และค่า Sum Adj.RW ของแต่ละ
ระดับสถานบริการตาม Service Plan  

  ของปีงบประมาณ  2560 - 2562 (ต.ค.60 – ธ.ค.61)  

 

หน่วยบริการ  

จ านวนผู้ป่วยใน Sum Adj.RW CMI 

ปีงบ 

60 
ปีงบ 61  

ปีงบ 62 

(ต.ค60.-

ธ.ค.61) 

ปีงบ 

60 

ปีงบ 

61 

ปีงบ 62 

(ต.ค60.-

ธ.ค.61)   

ปีงบ 

60 
ปีงบ 61 

ปีงบ 62 

(ต.ค60.-

ธ.ค.61) 

รพท.สตูล           

(S)   

20,8

87 

10,

076 
5}338 

22,234

.21 

11,126

.60 

4}962.1

2 
1.0645 1.1050 0.93 
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------------------------------------------------------------- 
ผลการด าเนินงานด้านสาธารณ

สขุ รอบที่ 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล 
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ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสขุ รอบท่ี 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 

รพช.ควนโดน     

(F2) 

1,76

5 

1,0

22 
482 

865.73

25 
552.92 251.40 0.4905 0.5421 0.52 

รพช.ควน

กาหลง (F2) 

3,07

9 

1,4

78 
270 

1,510.

56 
768.33 365.77 0.4906 0.5198 0.55 

รพช.ท่าแพ        

(F2) 

3,40

7 

1,3

34 
641 

1,710.

31 
664.32 319.88 

0.50

20 
0.4980 0.50 

รพช.ละง ู         

(F1) 

8,02

4 

3,7

11 
1}811 

4,678.

79 

2,297.

58 

1}116.9

2 

0.58

31 
0.6213 0.62 

รพช.ทุ่งหว้า      

(F2) 

2,88

3 

1,6

27 
702 

1,212.

59 
854.87 391.85 

0.42

06 
0.5284 0.56 

รพช.มะนัง        

(F2) 

1,97

4 

1,2

12 
879 

928.17

48 
603.83 437.86 

0.47

02 
0.4982 0.50 

  

          หมายเหตุ   โรงพยาบาลสตูล (ระดับ S) ค่า CMI เกณฑ์อ้างอิง 1.2  

      โรงพยาบาลละงู (ระดับ F1) ค่า CMI เกณฑ์อ้างอิง 0.6 

          โรงพยาบาลควนโดน, ควนกาหลง , ท่าแพ,   ทุ่งหว้า  มะนัง (ระดับ F2) ค่า CMI 

เกณฑ์อ้างอิง 0.6 

 

 

ตารางท่ี      อัตราครองเตียง ผู้ป่วยใน รวมทุกสิทธิ ปีงบ 2560 ถึง 2562 (ต.ค.61 – ธ.ค.61)    

 

โรงพยาบาล จ านวนเตียง จ านวนผู้ป่วยใน รวมวันนอนผู้ป่วยใน อัตราครองเตียง 
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------------------------------------------------------------- 
ผลการด าเนินงานด้านสาธารณ

สขุ รอบที่ 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล 



 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสขุ รอบท่ี 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 

ปีงบ 60 ปีงบ 61  
ปีงบ 62 

(ต.ค60.-ธ.ค.61) 
ปีงบ 60 ปีงบ 61 

ปีงบ 62 

(ต.ค60.-ธ.ค.61)   
ปีงบ 60 ปีงบ 61 

ปีงบ 62 

(ต.ค60.-ธ.ค.61) 

รพท.สตูล           (S)   186 20,887 10,076 5,338 87,520 43,355 23,192 125.98 118.82 124.80 

รพช.ควนโดน     (F2) 30 1,765 1,022 482 5,339 3,123 1,331 48.85 59.25 48.22 

รพช.ควนกาหลง (F2) 30 3,079 1,478 679 9,338 4,436 2,033 85.28 81.25 66.98 

รพช.ท่าแพ        (F2) 30 3,407 1,334 641 9,122 3,465 1,303 81.35 61.41 42.92 

รพช.ละง ู         (F1) 60 8,024 3,711 1,811 23,983 11,380 6,226 110.64 104.27 107.42 

รพช.ทุ่งหว้า      (F2) 30 2,883 1,627 702 7,501 3,464 1,765 69.73 63.46 63.95 

รพช.มะนัง        (F2) 30 1,974 1,212 879 5,320 3,769 2,003 50.16 68.97 72.57 

 

ที่มา   : http://www.phdb.moph.go.th/ ในปี 2559-2560  

        : http://cmi.healtharea.net/site/index ปี 2561 

หมายเหตุ  1. ข้อมูล ปี2556-2560 เป็นข้อมูลปีงบประมาณ (ตุลาคม-กันยายน) ส่วนข้อมูลปี 2561 

เป็นข้อมูล 6 เดือน (ตุลาคม-มีนาคม) 

 2. ข้อมูลจ านวนเตียงของโรงพยาบาลมะนัง ในการคิดอัตราครองเตียงยังคงใช้เป็น Active 

Bed  
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ผลการด าเนินงานด้านสาธารณ

สขุ รอบที่ 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณ
สุขจังหวัดสตูล 

http://www.phdb.moph.go.th/%20ใน
http://cmi.healtharea.net/site/index%20ปี%202561


 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสขุ รอบท่ี 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
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------------------------------------------------------------- 
ผลการด าเนินงานด้านสาธารณ

สุข รอบที่ 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณ
สุขจังหวดัสตู ล 

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดสตูล 

(2561 – 2564) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 พัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกัน และควบคุมโรคโรค 

“ระบบสุขภาพเป็นเลิศ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย สู่เป้าหมายสุขภาวะคนสตูล” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้

มีมาตรฐานตามเกณฑ ์

3 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการ 

4 พัฒนาระบบคุ้มครอง

ผู้บริโภคและ อวล. 

5. ส่งเสรมิและ

สนับสนุนภาคีเครือข่าย 

1.  พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ 

 เชิงรุก 

2. พัฒนาระบบป้องกันโรค และภยั 

 สุขภาพ 

3. พัฒนาระบบการดูแลผูสู้งอายและ 

 ผู้ป่วยตดิบ้านติดเตียง 

4.  สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ  

  และแก้ไขพฤติกรรมสุขภาพ 

5. พัฒนาหน่วยงานทุกระดับให ้

 ได้มาตรฐานตามเกณฑ ์

6. พัฒนาระบบเครือข่าย 

 สุขภาพให้มีความเช่ือมโยงกัน 

7. ส่งเสรมิและพัฒนาการแพทย ์

 แผนไทย 

8. ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ 

9.  พัฒนาระบบ 

 บริหารจดัการ 

10. พัฒนาระบบ ICT 

11. พัฒนาระบบริหาร 

 งานบุคคล 

12. พัฒนาศักยภาพ

 

13. พัฒนาระบบ คบส. 

 และ อวล. 

14. ส่งเสริมและสนับสนุน  

 ภาคีเครือข่ายสุขภาพ 

1. ปัญหาสุขภาพที่ส าคญั
ของพื้นที่ลดลง 

7. ระดับความส าเร็จของ 

 การด าเนินงาน คบส. 

8. ระดับความส าเร็จของ 

 การด าเนินงาน อวล. 

9. ร้อยละของอ าเภอผ่าน 

 เกณฑ์ พชอ. 

ปร
ะเด

็นย
ุทธ

ศา
สต

ร์ 
กล

ยุท
ธ์ 

ตัว
ชี้วั

ดห
ลัก

 

2. ระดับความพึงพอใจของ 

 ผู้รับบริการ 

3. ร้อยละของสถานบริการผ่าน 

 เกณฑ ์

4. ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่าน 

 การประเมินเกณฑ์ ITA 

5. ร้อยละของหน่วยบริการที่ม ี

 ภาวะวิกฤติทางการเงิน  

6. ร้อยละของหน่วยงานท่ีน า 

 ดัชนีความสุขของบุคลากร 

 ไปใช้  

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดสตูล 
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กรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปี 2562

 

กรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปี 2562 
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ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ 
1. สุขภาพมารดา/ทารก   3. บุหรี่                          
2. วัณโรค  4. ไข้เลือดออก 

การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ปี 2562 
PA กระทรวง ปี 2562 

1. Primary Care       7. Green & Clean 
2. TB                          8. ยาเสพติด 
3. ปฏิรูปคน             9. มารดาตาย 
4. ปฏิรูประบบเทคโนโลยี     10.การเงิน การคลัง 
5. RDU   11. PMQA / HA 
6. Fast track 12. พื้นที่ 

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดสตูล 
(2561- 2564) 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 
(แผนงาน / โครงการ ระดับจังหวัด) 

 

ตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ปี 2562 
(ตัวชี้วัดกระบวนการ 23 ตัวชี้วัด) 

 

แผนงาน/โครงการ ระดับ คปสอ. 
 

ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ฯ 

1. โรคที่เป็นปัญหาสุขภาพของพื้นที 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

3. ร้อยละของสถานบริการผ่านเกณฑ์ 

 มาตรฐาน 

4. ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ ITA 

5. สถานะการเงินการคลังหน่วยบริการ 

6. Happy Organization 

7. ผลการด าเนินงาน คบส. 

8. ผลการด าเนินงาน อวล. 
                ระบบประเมินผล 
- รายงานรอบ 6,9 และ 12 เดือน 
- ฐานข้อมูล HDC 
- นิเทศงานปกต ิ
- ประชุมประจ าเดือน / เฉพาะเรื่อง 

งบประมาณ 

 งบ สบ.สต. (3 ล้าน) 

 งบผลผลิตอื่นๆ (11 ล้าน) 

 งบอ่ืนๆ 

การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ปี 2562 
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ผลการด าเนินงานด้านสาธารณ

สุข รอบที่ 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณ
สุขจังหวดัสตู ล 

 

 

 

 

ตารางที่     แสดงตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับ คปสอ. ปี 2562 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว 55 60 65 70 75 กลุ่มพัฒนารูปแบบฯ 

2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 1 2 3 4 5 กลุ่มพัฒนารูปแบบฯ 

3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)ท่ีมีคุณภาพ  1 2 3 4 5 กลุ่มพัฒนารูปแบบฯ 

4 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อน R2R /วิจัย โดยใช้การจัดการองค์ความรู้(KM)ในองค์กร 1 2 3 4 5 กลุ่มพัฒนารูปแบบฯ 

5 ร้อยละ  ของนักเรียนอายุ 6 - 12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 65 70 75 80 85 กลุ่มงาน ทันตฯ 

6 ระดับความส าเร็จของ รพ. ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN  Hospital 1 2 3 4 5 กลุ่มงาน อวล. 

7 ร้อยละของโรงอาหารและโรงครัวในโรงเรียนและ ศพด. ที่ผ่านเกณฑ์สุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย 65 70 75 80 85 กลุ่มงาน อวล. 

8 ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)   1 2 3 4 5 กลุ่มงาน คบส. 

9 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  1 2 3 4 5 กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ 

แสดงตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับ คปสอ. ปี 2562 
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ผลการด าเนินงานด้านสาธารณ

สุข รอบที่ 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณ
สุขจังหวดัสตู ล 

10 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 30 40 50 60 70 กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ 

11 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 20 30 40 50 60 กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ 

12 ร้อยละของผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังการบ าบัดรักษาครบตามก าหนด  38 39 40 41 42 กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ 

13 อัตราการคัดกรอง(ด้วยการเอ็กซ์เรย์ปอด)วัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  30 40 50 60 70 กลุ่มงานโรคติดต่อ 

14 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีได้รับบริการวัคซีนแต่ละชนิดครบชุดตามเกณฑ์  75 80 85 90 95 กลุ่มงานโรคติดต่อ 

        

    

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

15 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) 1 2 3 4 5 กลุ่มทรัพยากรบุคคล 

16 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 1 2 3 4 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

17 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาฐานข้อมูล  1 2 3 4 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

18 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานห้องคลอดผ่านเกณฑ์ห้องคลอดคุณภาพ 1 2 3 4 5 กลุ่มงานส่งเสริมฯ 

19 ร้อยละท่ีลดลงของอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 6 7 8 9 10 กลุ่มงานส่งเสริมฯ 

20 
ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

15.50 16.25 17.00 17.75 18.50 กลุ่มแพทย์แผนไทย 

21 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน 1 2 3 4 5 กลุ่มงานประกันฯ 

แสดงตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ระดับ คปสอ. ปี 2562 
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ผลการด าเนินงานด้านสาธารณ

สุข รอบที่ 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณ
สุขจังหวดัสตู ล 

ลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562  

22 ระดับความส าเร็จของระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562  1 2 3 4 5 กลุ่มบริหารทั่วไป 

23 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 95 96 97 98 99 กลุ่มบริหารทั่วไป 
  รวม             

 

 

 



 

สถานการณ์โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
 

1. โรคหัด 

การเฝ้าระวังโรคหัดตามโครงการก าจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด – คางทูม – หัดเยอรมัน (MMR) ในเด็ก
กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
 2. อัตราการรายงานผู้ป่วยไข้ออกผื่น หรือผู้ป่วยที่แพทย์สงสัยโรคหัดหรือหัดเยอรมันไม่
น้อยกว่า 2 ต่อแสนประชากรทุกกลุ่มอายุ 
 3. ร้อยละของการสอบสวนโรคผู้ป่วยไข้ออกผื่น หรือผู้ป่วยที่แพทย์สงสัยโรคหัดหรือหัด
เยอรมันภายใน 48 ชั่วโมงหลงัพบผู้ป่วยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 4. ร้อยละของผู้ป่วยไข้ออกผื่น หรือผู้ป่วยที่แพทย์สงสัยโรคหัดหรือหัดเยอรมันที่ส่งตรวจ
ยืนยันทางห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 1.1  โรคหัดในกลุ่มอายุต่่ากว่า 5 ปี   
 จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  รายงาน  506  ตั้งแต ่ ปี  พ.ศ.  2557 - 2561 
มีรายงานโรคหัดทุกป ียกเว้น ปี พ.ศ. 2561 ไม่มีรายงานผู้ป่วย โดยในปี พ.ศ. 2559 มีผู้ป่วยสูงสุด ปีละ 7 
ราย อัตราป่วยสูงสุด ปี พ.ศ. 2559 คือ อ่าเภอละง ูจ่านวน 3 คน อัตราป่วย ร้อยละ 53.83    และอ่าเภอ
ท่าแพ จ่านวน 3 คน อัตราป่วยร้อยละ 116.64 
 

ตารางที่...    อัตราป่วยโรคหดัในเด็กกลุ่มอายุต่่ากว่า 5 ปี  ปี 2557-2561   

อ่าเภอ 

2557 2558 2559 2560 2561 

ป่วย 
อัตราต่อ 

แสนปชก. 
ป่วย 

อัตราต่อ 

แสนปชก. 
ป่วย 

อัตราต่อ 

แสนปชก. 
ป่วย 

อัตราต่อ 

แสนปชก. 
ป่วย 

อัตราต่อ 

แสนปชก. 

เมือง 0 0 0 0 1 11.11 1 9.29 0 0 

ควนโดน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ควนกาหลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

มะนัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ทุง่หว้า 0 0 1 50.30 0 0 0 0 0 0 

ละงู 5 97.16 1 17.61 3 53.83 0 0 0 0 

ท่าแพ 1 42.44 3 111.60 3 116.64 0 0 0 0 

รวม 6 25.61 5 19.04 7 39.46 1 9.29 0 0 

ที่มา : รายงาน 506 สสจ.สตลู 
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 1.2  โรคหัดทุกกลุ่มอายุ  
 

 จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  รายงาน  506  ตั้งแต ่ ปี  พ.ศ.  2557 - 2561 
มีรายงานโรคหัดทุกป ี โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2557  มีผู้ป่วยทั้งหมด  25  ราย  อัตราป่วยสูงสุด  คือ  อ่าเภอ
ท่าแพ  มีผู้ป่วย  จ่านวน  5  คน อัตราป่วยร้อยละ 17.97  และ ในปี 2559  มีผู้ป่วยทั้งหมด  14  ราย 
อัตราป่วยสูงสุด  อ่าเภอท่าแพ  จ่านวน  4  คน อัตราป่วยร้อยละ  14.02 
ตารางท่ี...    อัตราป่วยโรคหัดทุกกลุ่มอายุ ปี 2557-2561   

อ่าเภอ 

2557 2558 2559 2560 2561 

ป่วย 
อัตราต่อ 

แสนปชก. 
ป่วย 

อัตราต่อ 

แสนปชก. 
ป่วย 

อัตราต่อ 

แสนปชก. 
ป่วย 

อัตราต่อ 

แสนปชก. 
ป่วย 

อัตราต่อ 

แสนปชก. 

เมือง 11 9.90 0 0 1 0.89 1 0.89 2 1.78 

ควนโดน 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7.73 

ควนกาหลง 1 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

มะนัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ทุง่หว้า 2 8.59 2 8.59 0 0 0 0 0 0 

ละงู 6 8.62 4 5.75 9 12.72 3 4.24 0 0 

ท่าแพ 5 17.97 5 17.97 4 14.02 1 3.50 0 0 

รวม 25 8.13 11 3.58 14 4.47 5 1.59 4 1.28 

ที่มา: จากรายงาน 506 สสจ.สตูล 
 

การด าเนินงานด้านวัคซีน 
                ใน ปี พ.ศ. 2557 กระทรวงสาธารณสุข ปรับก่าหนดการให้วัคซีน MMR2 ให้เร็วขึ้น จากเดิม
ที่ให้ในนักเรียนชั้น ป.1 เป็นให้ในเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน เนื่องจากผู้ป่วยยืนยันหัดส่วนใหญ่เป็นเด็กก่อนวัย
เรียน (อายุต่่ากว่า 7 ปี)   
   ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในพ้ืนที่ที่จะท่าให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ หรือภูมิคุ้มกันชุมชน 
(Herd immunity หรือ Community immunity) มากพอที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้  ต้องมี
ความครอบคลุมอย่างน้อยประมาณร้อยละ 93-95 สม่่าเสมอทั่วทั้งพ้ืนที ่
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 ตารางที่          ร้อยละความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน MMR1 ในเด็กอายุครบ 1 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2558 – 2562 (ไตรมาส 1)  และ MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562 (ไตรมาส 1)  

วัคซีน 
ปีงบประมาณ 

2558 
(ร้อยละ) 

2559 
(ร้อยละ) 

2560  
(ร้อยละ) 

2561 
(ร้อยละ) 

2562 
(ร้อยละ) 

MMR1 89.65 96.14 89.50 91.93 90.57 
MMR2 72.19 86.74 83.45 88.27 89.60 

ที่มาของข้อมูล จาก HDC 31 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
   จังหวัดสตูล มีความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด(MMR1) ในเด็กอายุครบ 
1 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – ปี 2562 (ไตรมาส 1) ร้อยละ 89.65 ,96.14 ,89.50,91.93 และ 90.57 ตามล่าดับ 
ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และผ่านเกณฑ์ในปี พ.ศ. 2559  ส่วนปีอื่นๆยังไม่ผ่านเกณฑ ์(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95) 
  เมื่อพิจารณาระดับอ่าเภอพบว่าความครอบคลุมฯ ของ MMR1 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 95    
ปี พ.ศ. 2558 ผ่านเกณฑ์ 2 อ่าเภอ คือ อ่าเภอทุ่งหว้า และอ่าเภอท่าแพ มีความครอบคลุมฯ ร้อยละ 97.41 
และ95.54 ปี พ.ศ. 2559 ผ่านเกณฑ์ 6 อ่าเภอ คือ อ่าเภอทุ่งหว้า, อ่าเภอท่าแพ, อ่าเภอควนโดน, อ่าเภอควน
กาหลง,อ่าเภอละงูและอ่าเภอมะนัง ปี พ.ศ. 2560 ทุกอ่าเภอไม่ผ่านเกณฑ์ ปี พ.ศ. 2561 ผ่านเกณฑ์ 2 
อ่าเภอ คือ อ่าเภอทุ่งหว้า และอ่าเภอท่าแพ มีความครอบคลุม ร้อยละ 99.27 และ 95.52 ปี พ.ศ. 2562 (ไตร
มาส 1) ผ่านเกณฑ์ 2 อ่าเภอ คือ อ่าเภอทุ่งหว้า และอ่าเภอท่าแพ มีความครอบคลุม ร้อยละ 98.39 และ 
95.15  ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด (MMR2) ในเด็กอายุครบ 3 ปี จังหวัดสตูล พบว่า 
ปี พ.ศ.2558 - 2560 มีความครอบคลุม ร้อยละ 72.19, 86.74 และร้อยละ 81.74 ตามล่าดับ ซึ่งไม่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 95 และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
  เมื่อพิจารณาระดับอ่าเภอพบว่า ปี พ.ศ. 2557 ไม่มีข้อมูล ปี พ.ศ. 2558 ทุกอ่าเภอไม่ผ่าน
เกณฑ์ ปี พ.ศ. 2559 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95 มี 3 อ่าเภอ คือ อ่าเภอทุ่งหว้า, อ่าเภอท่าแพ และอ่าเภอมะนัง   
ร้อยละ 98.52, 97.17 และ 97.18 ตามล่าดับ ส่วนอ่าเภออ่ืนไม่ผ่านเกณฑ์ ในปี พ.ศ. 2560 ทุกอ่าเภอไม่ผ่าน
เกณฑ์ ปี พ.ศ. 2561 ผ่านเกณฑ์ 1 อ่าเภอ คือ อ่าเภอทุ่งหว้า ร้อยละ 95.52  ปี พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1)   
ผ่านเกณฑ ์1 อ่าเภอ คืออ่าเภอทุ่งหว้า ร้อยละ 98.77   
 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ 

 1. ผู้บริหารให้ความส่าคัญและมีการก่ากับติดตามอย่างสม่่าเสมอ ทั้งในระดับ รพ.สต./รพ./
สสอ.และ คปสอ. เพ่ือจะได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ   
 2. ผู้ที่ เกี่ยวข้องในระดับโรงพยาบาลทั้งแพทย์ พยาบาลคัดกรอง เจ้าที่ระบาดวิทยา 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ มีความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามโครงการก่าจัดหัด และมีการประสานงานกัน
อย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ  
 1. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องส่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่12 สงขลา โดยทางโรงพยาบาลต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเอง 
 2. แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคจากอาการทางคลินิกได้ และการรักษาผู้ป่วยโรคหัดเป็นการ
รักษาตามอาการ ท่าให้การเจาะเลือดหา Measles IgM มีจ่านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ่านวนผู้ป่วยไข้ออกผื่น
ซึ่งก่าหนดให้เจาะเลือดทุกราย 
 

การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
 1.  ติดตามสถานการณ์โรค รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน 506 และฐานก่าจัดโรค
หัด  
 2.  ติดตามผลการด่าเนินงานผ่านการประชุม SRRT  ระดับจังหวัด/อ่าเภอ  ที่ก่าหนดจัดทุก 
2 เดือน  

 
 
ปัญหาส าคัญร่วมของพื้นที่ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท่าให้การด่าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนาเชิงนโยบาย  
กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติการตรวจราชการในปีต่อไป 

- การส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการตาม
โครงการก่าจัดโรคยังน้อย  เนื่องจากต้องเสียค่า
พาหนะในการน่าส่งตัวอย่าง 

- ควรมีการสนับสนุนค่าพาหนะในการน่าส่งตัวอย่าง 

- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ตระหนักถึงความส่าคัญของ
โครงการก่าจัดโรคหัดเท่าที่ควร 

- ควรผลักดันให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความส่าคัญ
ของโครงการก่าจัดโรคหัดมากขึ้น และให้โรคหัด
เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดระดับกระทรวงฯ 

- ขาดการบันทึกข้อมูลผู้ที่อาการไข้ออกผื่นทุกราย
เข้าระบบเฝ้าระวังเพ่ือการก่าจัดโรคหัด 

- ชี้แจงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง และติดตามประเมินผล 
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คณะที่ 1 การส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 

ประเด็นที่ 1 Mother & Child Health 
 

ตัวช้ีวัด 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

สถานการณ์จังหวัดสตูล 

  สถานการณ์การเฝ้าระวังการตายของมารดา จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

พบอัตราส่วนการตายของมารดาอยู่ที่  45.70 (2 ราย), 24.55 (1 ราย) และ 81.19 (3 ราย) ต่อแสนการเกิด 

มีชีพ ตามล าดับ โดยในปี พ.ศ. 2559 มีสาเหตุการตายจาก Severe pre eclampsia 2 ราย ปี พ.ศ. 2560 

จาก sepsis (unknown cause) 1 ราย ปี พ.ศ. 2561 จาก severe pneumonia 1 ราย (เสียชีวิตขณะ

ต้ังครรภ์ 8 สัปดาห์) septic shock 1 ราย (เสียชีวิตหลังคลอด 8 วัน) และ severe PIH 1 ราย (เสียชีวิต 

หลังคลอดประมาณ 2 ชั่วโมง) จากการทบทวน Case dead ปี พ.ศ. 2561 ทั้ง 3 ราย พบความล่าช้าใน

ส่วนของผู้รับบริการและญาติ ในการตัดสินใจเข้ารับบริการ อีกทั้งในรายที่ 2 มีการเปลี่ยนที่อยู่ในช่วงหลัง

คลอด และขาดการสื่อสารเพ่ือส่งต่อข้อมูลที่มีคุณภาพ มารดาหลังคลอดจึงไม่ได้รับการเยี่ยมหลังคลอด ราย

ที่ 3 พบความล่าช้าในการให้การรักษาจากจ านวนมารดา 6 ราย จ าแนกเป็นการตายที่มีสาเหตุทางตรงที่มา

จากการตั้งครรภ์และการคลอด จ านวน 4 ราย และเป็นสาเหตุทางอ้อม 2 ราย  

  ปี พ.ศ. 2562 (ต.ค.61-ม.ค.62) จังหวัดสตูลมีมารดาตาย 1 ราย (92.25 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 

สาเหตุการตายจาก Chorioamnionitis คนไข้ อายุ 42 ปี G3P2  GA 36+1 wk.  มีอาการปวดหน่วงท้อง

และมีไข้ก่อนมา รพ. 1 วัน BW 97 kg BMI 40 kg/m2 ฝากท้อง รพ.ละงู 11 ครั้ง ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ 6 

wk. คลอดโดยการผ่าท้องคลอดที่ รพ.สตูล เสียชีวิตหลังคลอดประมาณ 6 ชั่วโมง 

แนวทางการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2562 

 1. ระบบบริหารจัดการ และขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

  ก าหนดให้การประชุมคณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก เพ่ือติดตามการด าเนินงาน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวตกรรมหรืองานเด่นของโรงพยาบาลชุมชน และชี้แจงเกณฑ์ประเมินมาตรฐานอนามัย

แม่และเด็กให้กับทีมประเมินระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ระดับอ าเภอก าหนดให้มีการประชุม MCH 

Board อ าเภอ เพ่ือถ่ายทอดนโยบายและติดตามการด าเนินงานในระดับอ าเภอ 

            2. การดูแลและจัดการการตั้งครรภ์เสี่ยง และลดปัจจัยเสี่ยง  

                 ก าหนดให้มีการคัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ เป็นแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปแบบ

เดียวกันทั้งจังหวัด มีแนวทางการดูแลและส่งต่อที่เป็นแนวทางกลางระดับ มี High risk clinic เพ่ือดูแลและ

รับส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง จาก รพ.สต. และ รพช. มีแพทย์รับผิดชอบอนามัยแม่และเด็กในทุก 
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รพช. มีการสื่อสาร เพ่ือติดตามการดูแลหญิงตั้งครรภ์ทาง application line ในกลุ่มผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่

และเด็กระดับอ าเภอและกลุ่ม Manager  

 3. การจัดโซนนิ่ง (Zoning) เพ่ือให้สูติแพทย์เป็นที่ปรึกษาให้กับ รพช. ดังนี้ 

  3.1 นพ.สมชัย อิสรพัฒนสกุล  สูติแพทย์ รพ.สตูล ดูแลอ าเภอท่าแพ และอ าเภอเมืองสตูล 

  3.2 นพ.พิภพ เอ้ียวเล็ก  สูติแพทย์ รพ.สตูล ดูแลอ าเภอควนโดน 

  3.3 พญ.สิริรัตน์ ชัยพินิจพรรณ  สูติแพทย์ รพ.สตูล ดูแลอ าเภอมะนัง 

  3.4 พญ.รัตฐิพร พฤกษ์ธนธรณ์ สูติแพทย์ รพ.สตูล ดูแลอ าเภอควนกาหลง 

  3.5 พญ.สุกัญญา ช านาญ สูติแพทย์ รพ.ละงู ดูแลอ าเภอละงู และอ าเภอทุ่งหว้า 

           4. มีแนวทางและข้อตกลงในการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง หญิงคลอด เพ่ือลดความล่าช้าในการ

ส่งต่อ 

 5. ระบบบริการที่มีคุณภาพ (ANC, LR, PP) 

  - ก าหนดให้มีการประเมินตนเองตามมาตรฐาน รพ.อนามัยแม่และเด็ก ใน รพช. 

  - การด าเนินงานห้องคลอดคุณภาพ และสุ่มประเมินการด าเนินงานของ รพ.สต. ของแต่ละ

อ าเภอโดยทีมระดับอ าเภอ เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามแนวทางท่ีออกโดยแต่ละอ าเภอ 
 

ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไขปัญหา 

1.  ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนการ ในการ

 ประสานงาน เพ่ือส่งต่อข้อมูลมารดาหลัง

 คลอดที่มีภาวะเสี่ยงระหว่าง รพท.จังหวัด 

 กับระดับอ าเภอ 

2.  ผู้ปฏิบัติไม่มีการจ าแนกการเยี่ยมหลังคลอด

 ระหว่างรายที่ต้องเยี่ยมโดย จนท. กับรายที่    

 อสม.สามารถเยี่ยมเองได้ และไม่ได้เยี่ยม

 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

-  จัดท าแนวทางการประสานงานเพ่ือส่งต่อข้อมูล

 มารดาหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงระหว่าง รพท.

 จังหวัด กับ ระดับอ าเภอ 

-  จัดท าแนวทางการเยี่ยมหลังคลอดและน าสู่การ

 ปฏิบัติ 

-  ก าหนดให้มีการเยี่ยมติดตามการด าเนินงาน โดย

 ลงหน้างานขณะมีการเยี่ยมหลังคลอด 

 

ตัวช้ีวัด 2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการเด็ก ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

         ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

  ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 

  ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ 
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ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข รอบท่ี 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สตูล 

  ตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

  ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

สถานการณ์เด็กปฐมวัย จังหวัดสตูล  

  จังหวัดสตูลได้มีการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่

การเริ่มรณรงค์คัดกรองพัฒนาการโดยใช้ DSPM และ DAIM ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 มีการ

อบรมบุคลากรที่รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยทุกระดับ มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานอย่างเข้มข้น 

โดยเฉพาะช่วงที่มีการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมถึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดได้

ก าหนดให้ตัวชี้วัดการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการระดับอ าเภอ ท าให้ผล

การด าเนินงานของจังหวัดสตูลผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จากนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดได้เริ่ม

ด าเนินการ ตามแนวทางมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เพ่ือเพ่ิมการดูแลด้านโภชนาการในเด็กปฐมวัย

เนื่องจากการส่งเสริมด้านโภชนาการเด็กปฐมวัยในจังหวัดสตูล ยังมีการด าเนินการได้น้อยกว่ามาตรฐานที่

ก าหนด เช่น การเฝ้าระวังด้านโภชนาการโดยการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง การประเมินพฤติกรรมการบริโภค 

รวมถึงการให้ค าแนะน า และติดตามเพ่ือแก้ไขปัญหา  ทุพโภชนาการ โดยจังหวัดได้คัดเลือกพ้ืนที่น าร่องใน

การด าเนินงาน จ านวน 3 ต าบล คือ ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ, ต าบลวังประจัน อ าเภอควนโดน และต าบล

แหลมสน อ าเภอละงู มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัวระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน 

มีการประชุมคณะกรรมการ ให้ความรู้และฝึกทักษะแก่พ่อ แม่ และผู้ปกครอง ในการจัดกิจกรรม กิน กอด 

เล่นกับลูก เล่านิทาน ดูแลช่องปาก และการนอนอย่างเพียงพอ น าเสนอแนวคิดและรูปแบบการด าเนินการ

ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด ส่วนในพ้ืนที่ที่ไม่ใช่พ้ืนที่น าร่องได้ถ่ายทอดนโยบาย และ

แนวทางการด าเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ตามแนวทางท่ีได้รับจากกรมอนามัยก าหนด  
 

 การด าเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการด าเนินงานลดลง

จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการด าเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน 

จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า มีความครอบคลุมของการด าเนินงาน ร้อยละ 86.93 ซึ่งน้อย

กว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90) เมื่อพิจารณารายอ าเภอ พบว่า มีอ าเภอที่มีผลการคัดกรอง

พัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ ได้ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 4  อ าเภอ เรียงตามล าดับ ดังนี้  

อ าเภอทุ่งหว้า ร้อยละ 94.98,  อ าเภอละงู ร้อยละ 92.46, อ าเภอควนกาหลง ร้อยละ 91.41 และ 

อ าเภอควนโดน ร้อยละ 90.74 จากการคัดกรองพบเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 23.52 ได้ตาม

เป้าหมายที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20) มีเพียงอ าเภอเมืองสตูลเพียงอ าเภอเดียว ที่พบเด็กพัฒนาการ

สงสัยล่าช้าน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 19.56) การติดตามเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าหลังได้รับ

การส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการ ภายใน 30 วัน ด าเนินการได้ ร้อยละ 87.70 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย (ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90) โดยอ าเภอที่สามารถติดตามได้ตามเป้าหมาย คือ อ าเภอทุ่งหว้า ร้อยละ 95.30 อ าเภอละงู  
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ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข รอบท่ี 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สตูล 

ร้อยละ 94.08 และอ าเภอท่าแพ ร้อยละ 90.52 เด็กกลุ่มเป้าหมายที่ต้องกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ 

TEDA 4I ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 47 คน ได้รับการกระตุ้นด้วยเครื่องมือ TEDA4I จ านวน 11 

คน คิดเป็นร้อยละ 23.40  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่ ผลการด าเนินงานคัดกรองพัฒนาเด็กตามกลุ่มอายุ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 

รายการข้อมูล พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

1. จ านวนเด็กกลุ่มเป้าหมาย (คน) 16,018 15,162 

2. จ านวนเด็กที่ได้รับการคัดกรอง (คน) 15,095  13,180 

    - ร้อยละได้รับการคัดกรอง 94.24 86.93 

3. จ านวนเด็กที่พัฒนาการสงสัยล่าช้า (คน) 3,022 3,100 

    - ร้อยละพัฒนาการสงสัยล่าช้า 20.02 23.52 

4. จ านวนเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าที่ได้รับการ
ติดตาม หลังกระตุ้นและส่งต่อ ภายใน 30 วัน (คน) 

2,708 2,702 

    - ร้อยละของเด็กท่ีได้รับการติดตาม 90.30 87.70 

5. จ านวนเด็กพัฒนาการล่าช้าที่ต้องใช้ TEDA4I 
(คน) 

NA 47 

6. จ านวนเด็กที่ได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I (คน) NA 11 

    - ร้อยละของเด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ NA 23.40 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข รอบท่ี 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สตูล 

ด้วย TEDA4I 
 ที่มา: HDC ณ วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2562 

ตารางที ่ ร้อยละของการด าเนินงานคัดกรองพัฒนาเด็กตามกลุ่มอายุ จังหวัดสตูล จ าแนกรายอ าเภอ            

            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

อ าเภอ 
คัดกรอง  

(ร้อยละ) 

สงสัยล่าช้า  
(ร้อยละ) 

ติดตามได้  

(ร้อยละ) 

สมวัย  

(ร้อยละ) 

เมืองสตูล 77.52 19.56 82.45 96.32 

ควนโดน 90.74 (4) 25.35 85.76 96.08 

ควนกาหลง 91.41 (3) 21.83 74.70 94.18 

ท่าแพ 89.86 23.93 90.52 96.94 

ละงู 92.46 (2) 24.17 94.08 98.33 

ทุ่งหว้า 94.98 (1)  31.98 95.30 98.24 

มะนัง 86.56 26.94 88.44 96.00 

จังหวัดสตลู 86.93 23.52 87.70 96.75 

ที่มา: HDC ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  

 จากข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิด -5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-

2561 พบว่าสถานการณ์ของเด็กสูงดีสมส่วน มีแนวโน้มลดลง ร้อยละ 47.70 44.76 และ 44.21 ตามล าดับ

ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กชาย 108.83 108.75 และ 107.39 เซนติเมตร ตามล าดับ และเด็กหญิง 108.28 

107.55 และ 106.51 เซนติเมตร ตามล าดับ อายุ 5 ปี ก็มีแนวโน้มลดลง รวมถึงพบว่าเด็กปฐมวัยมีภาวะ

อ้วนเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 2.97 ในปี พ.ศ. 2559 เป็น ร้อยละ 9.60 ในปี พ.ศ. 2561 
 

ตารางที ่ ร้อยละของเด็กแรกเกิด-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กชาย เด็กหญิงที่อายุ 5 ปี           

            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

อ าเภอ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

สูงดีสมส่วน
(%) 

ส่วนสูงเฉลี่ย สูงดีสมส่วน
(%) 

ส่วนสูงเฉลี่ย สูงดีสมส่วน
(%) 

ส่วนสูงเฉลี่ย 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เมืองสตูล 44.25 108.05 107.74 44.84 108.92 107.13 45.27 107.31 105.99 

ควนโดน 47.28 109.39 108.32 42.89 108.17 107.68 47.36 106.65 106.20 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข รอบท่ี 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สตูล 

ควนกาหลง 47.26 107.46 107.26 45.78 108.09 107.64 44.75 108.08 107.58 

ท่าแพ 54.37 109.76 109.92 52.08 110.40 109.33 46.92 108.65 108.18 

ละง ู 49.06 109.22 109.07 36.59 107.08 106.57 36.25 105.24 104.84 

ทุ่งหว้า 46.34 110.06 108.74 51.23 109.93 108.72 53.60 108.30 107.41 

มะนัง 53.16 109.89 107.81 44.23 109.25 106.18 44.12 109.32 107.14 

จังหวัดสตูล 47.70 108.83 108.28 44.76 108.75 107.55 44.21 107.39 106.51 
ท่ีมา: HDC ณ วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2562 
 

ตารางที ่ ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเตี้ย ผอม และอ้วน จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

อ าเภอ 
เตี้ย (%) ผอม (%) อ้วน (%) 

พ.ศ. 59 พ.ศ. 60 พ.ศ. 61 พ.ศ. 59 พ.ศ. 60 พ.ศ. 61 พ.ศ. 59 พ.ศ. 60 พ.ศ. 61 

เมืองสตูล 15.93 14.25 14.31 7.16 7.13 9.03 3.37 3.27 7.80 

ควนโดน 11.71 16.85 13.31 6.17 5.08 4.97 2.19 2.10 5.71 

ควนกาหลง 12.89 11.50 15.32 4.23 5.12 4.65 2.99 2.58 6.68 

ท่าแพ 9.08 7.71 11.63 8.61 9.21 6.29 1.69 1.77 9.25 

ละง ู 8.49 11.32 17.49 4.20 4.38 8.02 3.86 3.81 13.71 

ทุ่งหว้า 10.98 7.23 5.86 5.67 5.77 4.13 2.65 2.81 6.77 

มะนัง 10.47 10.35 8.42 6.22 6.84 6.52 2.49 4.11 13.59 

จังหวัดสตูล 12.05 11.87 13.99 5.98 6.26 7.06 2.97 2.97 9.60 
ท่ีมา: HDC ณ วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2562 

แนวทางการด าเนินงาน ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 1. ด้านโภชนาการ ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตในพ้ืนที่น าร่องต่อเนื่องจากปี 

พ.ศ. 2561 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้งบประมาณด าเนินงานบางส่วนจากงบ PPA ปี พ.ศ. 2562 

โดยเน้นการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 

 2. ด้านพัฒนาการ เน้นการติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพและสังคม เน้นการก ากับ

ติดตามเพ่ือให้มีการบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

 3. สร้างกระแส ให้ครอบครัว ชุมชนตื่นรู้ และเกิดพฤติกรรมพึงประสงค์ในการดูแลเด็กแรก

เกิด-5 ปี ผ่านช่องทางต่างๆ และประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เข้าถึงสื่อโซเซียล 9 อย่างเพ่ือสร้างลูก ที่พัฒนาโดย

องค์การยูนิเซฟร่วมกับกรมอนามัย เนื่องจากเป็นสื่อที่สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลเด็ก ส าหรับพ่อแม่ 
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ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข รอบท่ี 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สตูล 

และญาติๆ 

 4. ผลักดันประเด็นการพัฒนาเด็กปฐมวัยรอบด้านให้เกิดเป็นวาระจังหวัด โดยผ่านทางคณะอนุกรรมการ 

พัฒนาเด็กระดับจังหวัด 
 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

    1 ผลการคัดกรองพัฒนาการ 

 ตารางที ่ ผลการคัดกรองพัฒนาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61- ม.ค. 62) 

อ าเภอ คัดกรอง  (%) สงสัยล่าช้า (%) ติดตามได้ (%) สมวัย (%) 
เมืองสตูล 81.97 19.80 66.28 93.25 
ควนโดน 74.68 22.03 78.95 95.07 

ควนกาหลง 65.87 26.67 55.68 88.18 

ท่าแพ 96.82 22.44 68.10 92.65 
ละงู 87.83 23.08 68.64 92.76 
ทุ่งหว้า 88.63 28.57 82.65 95.04 
มะนัง 84.10 28.99 81.16 94.54 

จังหวัดสตูล 83.21 22.95 69.94 93.03 

ที่มา: HDC ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

    2 เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

อ าเภอ 
เด็กท่ีคัดกรอง

พัฒนาการแล้วพบมี
พัฒนาล่าช้า(คน) 

เด็กท่ีได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย 
TEDA4I(คน) 

ร้อยละ หมายเหตุ 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ  40 



  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข รอบท่ี 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สตูล 

เมืองสตูล 3 0 0 - อยู่ระหว่างติดตาม 2 คน     
- ขาดการติดตาม 1 คน 

ควนโดน 3 1 33.33 - อยู่ระหว่างติดตาม 2 คน     
- ไม่ครบ course 1 คน 

ควนกาหลง 0 0 0  
ท่าแพ 2 1 50.00 - ไม่ครบ course 1 คน 
ละงู 0 0 0  
ทุ่งหว้า 0 0 0  
มะนัง 0 0 0  

จังหวัดสตูล 8 2 25.00  
ที่มา: HDC ณ วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

 3 ผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 

ตารางที ่ ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งวดที่ 1) 

อ าเภอ 
ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย 

ส่วนสูงดี (%) 
รูปร่างสมส่วน

(%) 
สูงดีสมส่วน 

(%) 
เตี้ย (%) ผอม (%) อ้วน (%) 

เมืองสตูล 53.05 69.80 43.39 15.32 7.20 10.15 

ควนโดน 54.74 73.98 45.87 15.11 6.48 7.83 

ควนกาหลง 47.50 67.05 39.34 18.90 5.25 12.04 

ท่าแพ 57.32 73.45 47.19 10.30 8.05 5.72 

ละงู 49.61 68.11 40.31 17.86 6.15 12.31 

ทุ่งหว้า 54.88 68.23 44.36 13.01 4.54 10.97 

มะนัง 58.83 67.41 45.60 9.93 8.19 10.68 

จังหวัดสตูล 52.88 69.59 43.15 15.28 6.61 10.38 

ที่มา: HDC ณ วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2562  

 

ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  
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สตูล 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไขปัญหา 

1.  หน่วยบริการให้ความส าคัญกับการคัด

 กรองพัฒนาการน้อย 

2.  การนิ เทศ/ติดตามการด าเนินงาน จาก

 ระดับอ าเภอ จังหวัด ยังด าเนินการได้น้อย 

3.  หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการคัดกรองไม่

 เป็นปัจจุบัน 

4.  การติดตามเด็กพัฒนาการล่ าช้ า เข้ าสู่

 บริการและการมารับบริการกระตุ้นพัฒนา

 อย่างต่อเนื่องขาดการประสานงานที่มี

 ประสิทธิภาพ ระหว่าง รพ. กับรพ.สต. 

5. การด าเนินเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ   

    - ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  

    - ขาดการตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล 

    - ไม่ได้น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ รวมถึงไม่มี

  การแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ 

    - รับผิดชอบแบบฟังก์ชั่น ยังไม่เป็นแบบ  

  catchment area 

-  น าเรื่องผลการคัดกรองพัฒนาการ เข้าเป็นวาระติดตาม

 ในการประชุม กวป.  

-  ก าหนดให้มีการสุ่มติดตามการด าเนินให้ครอบคลุมทุก

 หน่วยบริการ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาหน้างาน และกระตุ้น

 การด าเนินงาน โดยผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ และ

 ระดับจังหวัด 

-  ก าหนดให้มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วย

 บ ริก ารที่ ส าม ารถด า เนิ น การได้ ต าม เป้ าห ม าย 

-  ก าหนดให้จังหวัดเป็นผู้ประสาน รพ. และ รพ.สต. เพ่ือ

 ติดตามให้เด็กพัฒนาการล่าช้าเข้าสู่บริการและการมา

 รับบริการกระตุ้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทาง

 กลุ่มไลน์เด็กปฐมวัยสตูล 

-  จัดท ามาตรฐานการด า เนิ น งาน เฝ้ าระวั งภ าวะ

 โภชนาการเด็กปฐมวัย  ประชุมชี้ แจงมาตรฐาน

 ผู้เกี่ยวข้อง   

-  ผลักดันนโยบายการด าเนินงานเด็กปฐมวัยแบบ 

 catchment area โดยเริ่มด าเนินงานในพ้ืนที่น าร่อง 

-  จังหวัดท าหนังสือขอความร่วมมือในการสนับสนุน

 งบประมาณ เพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการไปยัง

 อปท. ผ่านทางท้องถิ่นจังหวัด 
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สตูล 

 

 

 

ประเด็นที่ 2 Green & Clean Hospital 
 

ตัวช้ีวัด 3 รพ.ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไปร้อยละ 40 และ รพ.ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus  

             อย่างน้อย 1 แห่ง 

สถานการณ์ 
  ปัจจุบันสภาวะโลกร้อนนับเป็นปัญหาส าคัญยิ่งซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ เป็นผลจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลายชนิดที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะในกิจกรรมของมนุษย์ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้ให้ความส าคัญของการด าเนินงานโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์  

ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) 

เพ่ือให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ทั้งโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ที่

เข้าร่วมโครงการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อภาวะโลก

ร้อน เพ่ือสร้างสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วยของประชาชน  ซึ่งได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 

  ผลการด าเนินงานโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่าง

ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) ของจังหวัดสตูล นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 

พบว่า มีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินโดยศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ทั้งสิ้น 6 แห่ง และเป็นต้นแบบ 5 

แห่ง ได้แก่ (1) โรงพยาบาลละงู ผ่านเกณฑ์การประเมินและเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ เมื่อปี พ.ศ.  2555    

(2) โรงพยาบาลสตูล  ผ่านเกณฑ์การประเมินและเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ เมื่อปี พ.ศ.  2556 (3) 

โรงพยาบาลควนโดน ผ่านเกณฑ์การประเมินและเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ เมื่อปี พ.ศ.  2556 (4) 

โรงพยาบาลทุ่งหว้า ผ่านเกณฑ์การประเมินและเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ เมื่อปี พ.ศ. 2557 (5) โรงพยาบาล

ท่าแพ ผ่านเกณฑ์การประเมินและเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ เมื่อปี พ.ศ. 2558 (6) โรงพยาบาลควนกาหลง 

ผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อปี พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอีก 4 แห่ง และเป็น

ต้นแบบ 3 แห่ง ได้แก่ (1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปาเต๊ะ ต าบลเจ๊ะบิลัง อ าเภอเมือง ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน เมื่อปี พ.ศ. 2556 พัฒนาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต้นแบบ เมื่อปี พ.ศ. 

2557 (2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งดินลุ่ม อ าเภอทุ่งหว้า ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อปี  พ.ศ. 

2556 พัฒนาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต้นแบบ เมื่อปี พ.ศ. 2557 (3) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าแพ ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อปี พ.ศ. 2556 พัฒนาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม
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สตูล 

สุขภาพต าบลต้นแบบ เมื่อปี พ.ศ.2558 และ (4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเฉลิมพระเกียรตินิคม

พัฒนา ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอมะนัง  ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อปี พ.ศ. 2556 ส าหรับผลการด าเนินงาน

โครงการ GREEN & CLEAN Hospital  ปี พ.ศ. 2561 ล่าสุด พบว่า โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน

ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 แยกเป็น โรงพยาบาลสตูลและโรงพยาบาลละงู ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 

โรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลท่าแพ โรงพยาบาลทุ่งหว้า ผ่านเกณฑ์ระดับดี โรงพยาบาลควนกาหลง

และโรงพยาบาลมะนังผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน ขณะที่ผลการด าเนินงานโครงการ GREEN & CLEAN 

Hospital ในระดับ รพ.สต. ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ด าเนินการโดยผนวกเข้ากับการด าเนินงานโครงการ รพ.

สต.ติดดาว พบว่า ส่วนใหญ่ทุกอ าเภอสามารถขับเคลื่อนให้ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป อย่าง

น้อยอ าเภอละ 1 แห่ง ได้ตามเป้าหมาย 

  การด าเนินงานโครงการ GREEN & CLEAN Hospital ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้  

ได้สอดคล้องกับการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะและ

สิ่งแวดล้อม รวมถึงตัวแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริม

สุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) ซึ่งสถานบริการสาธารณสุขทั้งโรงพยาบาลทั่วไป และ

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จะต้องขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN 

Hospital ให้ผ่านในระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 40 และมีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก plus อย่างน้อย 

จังหวัดละ 1 แห่ง อีกด้วยนอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ 

GREEN & CLEAN Hospital ในระดับ รพ.สต. ทุกอ าเภอ โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับอ าเภอ (คปสอ.) 

เป้าหมายให้ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป อย่างน้อย อ าเภอละ 2 แห่ง โดยผนวกเข้ากับการด าเนินงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว ปี พ.ศ. 2562 เพ่ือมุ่งหมายไปสู่ความส าเร็จของการเป็นสถาน

บริการสาธารณสุขต้นแบบด้านลดโลกร้อนในระดับพื้นท่ีต่อไป    
 

ผลการด าเนินงาน รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562) 

ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ผลการด าเนินงาน 
รอบ 1 ณ ไตรมาส 2 

(ข้อมูล ต.ค.61-ม.ค.62)  

- ร้อยละของ รพ.ท่ี

 พัฒนาอนามัย

 สิ่งแวดล้อมได้    

 ตามเกณฑ์   

 GREEN&CLEAN 

 Hospital โดยมี

1. จังหวัด มี

นโยบายการพัฒนา

โรงพยาบาลด้าน

อนามัยส่ิงแวดล้อม 

ตามเกณฑ์ GREEN 

& CLEAN 

- โครงการ GREEN & CLEAN 

Hospital ได้ก าหนดเป็นนโยบายการ

ด าเนินงานท่ีส าคัญ (PA จังหวัด) อีก

ท้ังได้รับการบรรจุเป็นตัวชี้วัดการ

ด าเนินงานระดับอ าเภอ คปสอ. 

(MOU) ซึ่งจะได้รับการนิเทศติดตาม

- ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดก าหนดนโยบาย 

โครงการ GREEN & 

CLEAN Hospital 

ขับเคลื่อนให้

โรงพยาบาลทุกแห่ง

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ  43 



  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข รอบท่ี 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สตูล 

 ค่าเป้าหมาย

 ตัวชี้วัด ดังน้ี  

1. โรงพยาบาลผ่าน

 เกณฑ์ฯ ระดับดี

 มากขึ้นไป ร้อยละ 

 40 

2. โรงพยาบาลผ่าน

 เกณฑ์ฯ ระดับดี

 มาก Plus อย่าง

 น้อยจังหวัดละ 1 

 แห่ง 

 

Hospital ผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส  

 

สามารถก าหนดเป็น

นโยบายส าคัญของ

องค์กร ตลอดจนให้

ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอขับเคลื่อนให้ 

รพ.สต.ในสังกัด

ขับเคลื่อนโครงการ 

GREEN & CLEAN 

Hospital ให้ผ่าน

เกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้น

ไป อย่างน้อย อ าเภอ

ละ 2 แห่ง 

 

 

ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ผลการด าเนินงาน 
รอบ 1 ณ ไตรมาส 2 

(ข้อมูล ต.ค.61-ม.ค.62)  
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 2. จังหวัดมีกลไก

การขับเคลื่อน

และเตรียมทีม

ตรวจประเมิน

โรงพยาบาล 

ในพื้นที่ 

1) เจ้าหน้าที่ สสจ.,รพ.ทุกแห่ง,ตัวแทน 

สสอ.และรพ.สต.เข้าร่วมประชุมรับ

มอบนโยบาย ในโครงการพัฒนา

อนามัยส่ิงแวดล้อมในสถานบริการ

สาธารณสุขสู่ GREEN & CLEAN 

Hospital ระหว่าง 29-30 พ.ย.61 ณ 

โรงแรมสยามเซ็นเตอร์   อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา 

2) ปรับปรุงค าสั่งส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสตูล เรื่องแต่งต้ังคณะท างาน

และประเมินโครงการGREEN & 

CLEAN Hospital ปี พ.ศ.2562 

3) จัดท าโครงการ/แผนงานเชิง

ปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

GREEN & CLEAN Hospital ปี พ.ศ. 

2562 จังหวัดสตูล 

4) กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมฯ สสจ.

สตูล แจ้งให้โรงพยาบาลทุกแห่ง 

รายงานผลการด าเนินงาน GREEN & 

CLEAN Hospital ตามเกณฑ์ค่า

เป้าหมาย small success (ไตรมาส

แรก) คือ มีการก าหนดนโยบาย กลไก

การขับเคลื่อน, จัดทีมคณะท างาน,  

มีแผนการด าเนินงาน GREEN & 

CLEAN ปี พ.ศ. 2562 ท้ังท่ียกระดับ

และ Re-accreditation, มีผลการ

ประเมินตนเองตามเกณฑ์ และมี

ผลงานการคีย์ลงข้อมูลในโปรแกรม 

Manifest system โดยให้รายงาน 

สสจ.สตูล ภายในวันท่ี 31 มกราคม 

พ.ศ. 2562   

- ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานโครงการ 

GREEN & CLEAN 

Hospital ผ่าน

กระบวนการเข้าร่วม

ประชุมพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายการ

ด าเนินงานอนามัย

สิ่งแวดล้อมท่ีเป็น

ตัวชี้วัดส าคัญ และ

ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจ

ประเมินระดับจังหวัด

เพื่อด าเนินการออก

ตรวจประเมินผลการ

ด าเนินงานโครงการ 

GREEN & CLEAN 

Hospital ของ

โรงพยาบาลทุกแห่ง  
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ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ผลการด าเนินงาน 
รอบ 1 ณ ไตรมาส 2 

(ข้อมูล ต.ค.61-ม.ค.62)  

 3. จังหวัด

ด าเนินการนิเทศ

ติดตาม ประเมิน

โรงพยาบาล 

GREEN & 

CLEAN 

Hospital 

1) กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ออก

เย่ียมเสริมพลังพัฒนาการด าเนินงาน

ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN ของ

โรงพยาบาลทุกแห่ง, สสอ.ทุกแห่ง 

และ รพ.สต.เป้าหมาย ระหว่างวันท่ี 

2-4,7,14-16 ม.ค. 2562 เพื่อร่วมวาง

แผนการด าเนินงานและวิเคราะห์

สภาพปญัหาส่วนขาดในระดับพื้นที่ 

2) กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมฯ สสจ.

สตูล ร่วมนิเทศ ติดตามผลการ

ด าเนินงาน GREEN & CLEAN 

Hospital ในรอบการนิเทศผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัด PA ระดับ คป

สอ.รอบท่ี 1/2562 ระหว่างวันท่ี 6-8 

ก.พ. 2562 

กลุ่มงานอนามัย

สิ่งแวดล้อมฯออกนิเทศ

ติดตามผลการ

ด าเนินงาน GREEN & 

CLEAN Hospital ท้ัง

ในระดับ รพ.และ รพ.

สต.เพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าของการ

ด าเนินงานและรับทราบ

ปัญหาอุปสรรคเพื่อ

ก าหนดมาตรการแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน  

 4. ผลการ   

ด าเนินงานของ

โรงพยาบาล

และรพ.สต. 

ตามเกณฑ์ 

GREEN & 

CLEAN 

Hospital 

1) โรงพยาบาล 2 แห่ง มีผลการประเมิน

ผ่านตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 

Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ 29 

ได้แก่ โรงพยาบาลสตูล และ 

โรงพยาบาลละงู (ผลการด าเนินงาน

สะสมเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

2) โรงพยาบาลท่ีมีเป้าหมายขับเคลื่อน 

GREEN & CLEAN Hospital ให้ผ่าน

เกณฑ์ระดับดีมาก Plus จ านวน 2 

แห่ง คือโรงพยาบาล สตูล และ

โรงพยาบาลละงู  

- โรงพยาบาล ทุกแห่ง

ผ่านเกณฑ์

ระดับพื้นฐานขึ้นไป 

ร้อยละ 100 และผ่าน

เกณฑ์ระดับดีมาก ร้อย

ละ 29 

- รพ.สต.ในแต่ละ

อ าเภอ ส่วนใหญ่ผ่าน

เกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้น

ไป อย่างน้อยอ าเภอละ 

1 แห่ง   

  3) รพ.สต. จ านวน 12 แห่ง (ใน 6 

อ าเภอ) มีผลการประเมินผ่านตาม
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เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

ระดับพื้นฐานขึ้นไป (ผลการ

ด าเนินงานสะสมเมื่อปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561) 

 

ตารางที่  ผลการด าเนินงานโครงการ GREEN & CLEAN Hospital จังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2562 

อ าเภอ 
ผลการประเมินตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

โรงพยาบาล รพ.สต. 

เมืองสตูล รพ.สตูล (ระดับดีมาก) รพ.สต.บ้านทุ่ง (ระดับพ้ืนฐาน) 

ละงู รพ.ละงู (ระดับดีมาก) รพ.สต.ปากน้ า (ระดับดี) 

รพ.สต.ทุ่งไหม้ (ระดับพ้ืนฐาน) 

PCU ก าแพง (ระดับพ้ืนฐาน) 

รพ.สต.บ่อเจ็ดลูก (ระดับพื้นฐาน) 

รพ.สต.เขาขาว (ระดับพ้ืนฐาน) 

รพ.สต.ละงู (ระดับพ้ืนฐาน) ท่าแพ รพ.ท่าแพ (ระดับดี) รพ.สต.ท่าเรือ (ระดับดีมาก) 

รพ.สต.สาคร (ระดับพื้นฐาน) 
ควนโดน รพ.ควนโดน (ระดับดี) รพ.สต.วังประจัน (ระดับพ้ืนฐาน) 
ทุ่งหว้า รพ.ทุ่งหว้า (ระดับดี) รพ.สต.นาทอน (ระดับพื้นฐาน) 

ควนกาหลง รพ.ควนกาหลง (ระดับพื้นฐาน) - 
มะนัง รพ.มะนัง (ระดับพ้ืนฐาน) รพ.สต.ปาล์มพัฒนา (ระดับดี)  

หมายเหตุ : ผลการประเมินรับรองโดยคณะกรรมการประเมินจาก ศอ.12 ยะลา และ สสจ.สตูล 

 

ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ

ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 

1. โรงพยาบาลบางแห่งยังมีข้อจ ากัด อาทิ

เช่น งบประมาณด าเนินงานมีจ ากัด ต้องเร่ง

ใช้ในภารกิจงานอ่ืนที่ส าคัญกว่าเป็นล าดับ

แรก, ระเบียบพัสดุมีความยุ่งยากล่าช้า

- โรงพยาบาลเน้นการบริหารจัดการ (management) การ

วางแผนโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้การ

ด าเนินงานปรับปรุง แก้ไข ก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี

ความทันเวลาและเสร็จสมบูรณ์ตามแผนที่ตั้งเป้าหมายไว้  
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ส่งผลให้กระบวนการพัฒนาในด้าน

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเสร็จไม่ทันการหรือ

ล่าช้ากว่าแผนงานที่ตั้งเป้าหมายไว้  

 

 

 

ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ

ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ทั้งระดับ 

โรงพยาบาลและ รพ.สต. ขาดการคีย์ข้อมูล

ในโปรแกรมก ากับขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 

(Manifest system) โดยมีหลายสาเหตุ 

ได้แก่ ขาดการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูล

ฝอยติดเชื้อให้เป็นปัจจุบัน, ขาดการติดตาม 

ประเมินผล, ขาดความต่อเนื่องของการคีย์

ข้อมูล, ขาดการประสานงานหรือข้อตกลง

ในการด าเนินการ,ขาดผู้รับผิดชอบหลัก, 

แนวทางการคีย์มูลในภาพรวมของอ าเภอ 

ยังไม่ชัดเจน ไม่ได้ตกลงกันในรูปแบบของ

การด าเนินงาน, ผู้รับผิดชอบขาดทักษะ

ความช านาญของการใช้โปรแกรมฯ   

- เสนอให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง มีระบบของการ

จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน  

- มีการก าหนดข้อตกลงการด าเนินงานร่วมกันในภาพของ  

คปสอ.(CUP) และเป็นที่เข้าใจกันในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น มี

ข้อตกลงของ CUP ว่า ให้โรงพยาบาลเป็นผู้คีย์ข้อมูลใน

โปรแกรมเพียงผู้เดียว พร้อมทั้งมีการคีย์รับฝากในส่วนข้อมูล

ของ รพ.สต.ในพ้ืนที่ด้วย เพื่อลดปัญหาการคีย์ข้อมูลการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อที่ซ้ าซ้อนและไม่ตรงกับความเป็นจริง  

- หน่วยงานส่วนกลางจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ/ฟ้ืนฟูความรู้

การใช้โปรแกรมก ากับขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest 

system) รวมถึงโปรแกรมคาร์บอนฟุตปริ้นแก่ผู้รับผิดชอบงาน 

ให้สามารถน าไปใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง 

- หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ ควรน าเสนอรูปแบบหรือ

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระดับดีมาก Plus ที่เป็น

รูปธรรมที่ชัดเจน ให้กับจังหวัด คณะท างานของโรงพยาบาล ได้

น าไปปรับใช้ในระดับพื้นที่ของตัวเองได้  

- ทีมประเมินระดับเขต ควรบูรณาการภารกิจงานที่เก่ียวข้อง 

เยี่ยมเสริมพลังพ้ืนที่ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน 

โดยเฉพาะประเด็นงานที่ยังคลุมเครืออยู่ ได้แก่ ประเด็นงาน

ทางด้านอาหารปลอดภัย(Food safety) รวมถึงประเด็นงาน

การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมใน

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ทั้งระดับ

จังหวัด และคณะท างานของโรงพยาบาล

ทุกแห่ง ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ใน

แนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการ 

G&C ในระดับดีมากPlus โดยเฉพาะใน

ประเด็นงานทางด้านอาหารปลอดภัย

(Food safety) ทั้งในแง่ของกระบวนการ

งานและรูปแบบการประเมินยังไม่ชัดเจน   

4. คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดยัง
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สตูล 

ขาดประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจ

ประเมิน (Auditor) การพัฒนาด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ G&C Hospital ทั้ง

ในระดับ รพ.และ รพ.สต. 

5. โรงพยาบาลหลายแห่ง ยังประสบปัญหา

คือ ไม่สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่เป็น

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 

GREEN & CLEAN Hospital ได้ หรืออาจ

คิดค้นมาได้แต่ยังไม่ตอบโจทย์ ไม่ชัดเจน  

โรงพยาบาล  

- เสนอให้หน่วยงานส่วนกลางจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน 

(Auditor) การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ G& C 

ทั้งระดับรพ.และ รพ.สต.ให้กับคณะกรรมการระดับจังหวัด 

- เสนอให้หน่วยงานส่วนกลางหรือระดับเขต จัดประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมเด่นจากโครงการ GREEN & 

CLEAN Hospital เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

โรงพยาบาลด้วยกัน หรือจัดท าโครงการในลักษณะศึกษาดูงาน

โรงพยาบาลที่มีผลงานเด่นทางด้านนวัตกรรม GREEN & 

CLEAN Hospital โดยเฉพาะส าหรับโรงพยาบาลที่ก าลังพัฒนา  

 

ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ

ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 

6. การด าเนินงานพัฒนาตามเกณฑ์ 

GREEN & CLEAN Hospital ในระดับ รพ.

สต. รายละเอียดบางประเด็นยังไม่มี

แนวทางหรือรูปแบบที่ชัดเจนส าหรับการ

น าไปปรับใช้หรือพัฒนา และยังมีข้อจ ากัด

ของการน าเกณฑ์GREEN & CLEAN 

Hospital ไปปรับใช้ เนื่องจากบริบทของ 

รพ.สต. แตกต่างกันกับของโรงพยาบาล     

- เสนอให้หน่วยงานส่วนกลางพัฒนาแนวทาง/รูปแบบของ

การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital  ส าหรับหน่วยงานระดับ รพ.สต. เป็นการ

เฉพาะ และวางกรอบการด าเนินงานให้เหมาะสมกับบริบท

พ้ืนที่เป็นหลัก   

 

นวัตกรรมหรือผลงานเด่น  

  มีนวัตกรรมเด่นด้าน GREEN & CLEAN Hospital ของโรงพยาบาลสตูล 3 ประเภท
ผลงาน ได้แก่ โครงการพัฒนาเครื่องก าเนิดไอน้ า zero use , โครงการระบบบริการสุขภาพสังคมพหุ
วัฒนธรรม และโครงการพัฒนาเมนูชูสุภาพ ส่งเสริมโภชนาการและจิตวิญญาณ   
  มีนวัตกรรมเด่นด้าน GREEN & CLEAN Hospital ของโรงพยาบาลละงู ได้แก่ การ
ผลักดนันโยบาย 3 R จนเกิดเป็นโครงการธนาคารขยะและการท าน้ าหมักชีวภาพ, โครงการตลาดนัดสีเขียว
ในโรงพยาบาล (ตลาดชุมชนสุขภาวะ), การปลูกแปลงผักในโรงพยาบาลร่วมกับเครือข่าย   
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สตูล 

  มีนวัตกรรมเด่นด้าน GREEN & CLEAN Hospital ของ รพ.สต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ สมุนไพรยาหม่อง และการแปรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์หัต
กรรมพ้ืนบ้าน  
 

ประเด็นที่ 3 กลุม่วัยสูงอายุ 
 

ตัวช้ีวัด 4 ร้อยละต าบลที่มีระบบ LTC ผ่านเกณฑ์  

สถานการณ ์

   ผู้สูงอายุของจังหวัดสตูล เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนต่อประชากรของจังหวัดสตูลมีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึนทุกปีจากร้อยละ 10.09 ในปี พ.ศ. 2559 เป็นร้อยละ  11.19 ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดสตูลได้เข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ (เกณฑ์ ร้อยละ 10) 
 

ตารางที่  จ านวนผู้อายุ (60 ปีขึ้นไป) ของจังหวัดสตูล จากการส ารวจข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง 

ปีงบประมาณ 
จ านวนผู้สูงอายุ 
ทั้งหมด (คน) 

คิดเป็นสัดส่วนต่อ 
ประชากร (%) 

ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ 
จ านวน ร้อยละ 

2559 31,970 10.09 30,451 94.98 
2560 32,170 10.10 30,381 94.44 
2561 33,650 10.52 31,530 93.70 
2562 35,760 11.19 19,265 53.87 

ที่มา: รายงาน HDC ณ 1 มกราคม 2562 

ตารางที่    จ านวนประชากรและผู้สูงอายุ ตามสัดส่วน รายอ าเภอจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

อ าเภอ ประชากรทั้งหมด (คน) จ านวนผู้สูงอายุ (คน) สัดส่วนต่อประชากร (%) 
เมือง 114,468 12,740 11.13 
ควนโดน 26,646 3,113 11.68 
ควนกาหลง 34,972 3,861 11.04 
ท่าแพ 29,420 3,040 10.33 
ละงู 72,532 8,696 11.99 
ทุ่งหว้า 24,141 2,559 10.60 
มะนัง 18,265 1,751 9.59 

รวม 320,444 35,760 11.16 
ที่มา:  HDC ณ 25 มกราคม 2562 
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สตูล 

 จากตารางที่ 2  อ าเภอที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากที่สุด คืออ าเภอละงู 11.99 รองลงมาคืออ าเภอ 

ควนโดน 11.68 อ าเภอเมือง 11.13 และน้อยที่สุด คือ อ าเภอ มะนัง 9.59  
 

การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน(ADL) ของผู้สูงอายุ  

ตารางที่     ผลการคัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ แยกรายอ าเภอ  

             ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        

อ าเภอ 
จ านวน
ผู้สูงอายุ 

คัดกรอง  
ADL 

ร้อยละ 
กลุ่ม1 

(ติดสังคม) 
ร้อยละ 

กลุ่ม2 
(ติดบ้าน) 

ร้อยละ 
กลุ่ม3 

(ติดเตียง) 
ร้อยละ 

เมือง 12,740 4,998 39.23 4,811 96.25 152 3.04 35 0.70 
ควนโดน 3,113 2,782 89.37 2,740 98.49 31 1.11 11 0.39 
ควนกาหลง 3,861 1,583 41.00 1,515 95.70 55 1.42 13 0.82 
ท่าแพ 3,040 972 31.97 945 97.22 20 2.05 7 0.72 
ละงู 8,696 6,089 70.02 6,005 98.62 63 1.03 21 0.34 
ทุ่งหว้า 2,559 1,526 59.63 1,472 96.46 45 2.94 9 0.58 
มะนัง 1,751 1,315 75.10 1,261 95.89 40 3.04 14 1.06 

รวม 35,760 19,265 53.87 18,749 97.32 406 2.10 110 0.57 
 ที่มา : HDC ณ 25 มกราคม 2562  

 จากตารางที่   ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร

ประจ าวัน ( ADL) จ านวนทั้งหมด 19,265 คน จากจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด 35,760 คน (คัดกรองร้อยละ 

53.87) พบว่า เป็นกลุ่ม 1 (ช่วยเหลือตัวเองได้และ/หรือ ช่วยเหลือผู้อ่ืน ชุมชน และสังคมได้) ร้อยละ 97.32 

มากที่สุด อ าเภอละงู (ร้อยละ 98.62)  น้อยที่สุด อ าเภอควนกาหลง (ร้อยละ 95.70)  กลุ่ม 2 (ช่วยเหลือ

ตัวเองและดูแลตนเองได้บ้าง) ร้อยละ 2.10 มากที่สุด อ าเภอเมืองและอ าเภอมะนัง (ร้อยละ 3.04)  น้อย

ที่สุด อ าเภอละงู (ร้อยละ1.03) กลุ่ม 3 (ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) รอ้ยละ 0.57 มากที่สุด อ าเภอมะนัง (ร้อยละ 

1.06)  น้อยที่สุด อ าเภอละงู (ร้อยละ 0.34)   

 จังหวัดสตูลมีทั้งหมด 36 ต าบล มีผลการด าเนินงานต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแล

ผู้สู งอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์กรมอนามัยครบทั้ ง 7 องค์ประกอบ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร้อยละ 58.33 และเพ่ิมเป็น ร้อยละ 66.66 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-

2560  
 

ตารางที่   ร้อยละของต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ในชุมชน 

 ผ่านเกณฑ์ 7 องค์ประกอบแยกรายอ าเภอ 

ปีงบประมาณ 2561 เกณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ 31 ธันวาคม 2561) 
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สตูล 

เขต 12 ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

อ าเภอ ต าบลเป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
 ร้อยละ 54.90 เมืองสตูล 12 6 50 

จงัหวดัสตูล ควนโดน 4 4 100 
ร้อยละ 58.33 ควนกาหลง 3 2 66.66 

 ท่าแพ 4 4 100 
ละงู 6 3 50 
ทุ่งหว้า 5 3 60 
มะนัง 2 2 100 

รวม 36 24 66.66 
 

ตารางที่  อปท.ที่มีการโอนเงินให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

อ าเภอ 
อปท.เข้าร่วม พ.ศ.59 อปท.เข้าร่วม พ.ศ.60 อปท.เข้าร่วม พ.ศ.61 

รวม 
โอน
แล้ว 

ร้อยละ เป้า 
หมาย 

โอน
แล้ว 

ร้อยละ 
เป้า 

หมาย 
โอน
แล้ว 

ร้อยละ 
เป้า 

หมาย 
โอน
แล้ว 

ร้อยละ 

เมือง 1 1 100 1 1 100 3 0 0 5 2 40 

ควนโดน 1 1 100 1 1 100 0 0 0 2 2 100 

ควนกาหลง 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 

ท่าแพ 1 0 0 2 1 50 0 0 0 3 1 33.33 

ละงู 1 1 100 2 1 100 0 0 0 3 2 66.66 

ทุ่งหว้า 2 2 100 1 0 0 0 0 0 3 2 66.66 

มะนัง 1 1 100 0 0 0 1 0 0 2 1 50 

รวม 8 6 75 7 4 57.14 5 0 0 20 10 50.00 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลู ณ 31 ธันวาคม 2561 

 

 

  จากตารางที่   จังหวัดสตูลมีทั้งหมด 36 ต าบล มีจ านวนเป้าหมาย ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน จ านวน 20 ต าบล  

ได้โอนเงินให้กับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน 10 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 50.00 

การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
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สตูล 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 

- มีการคัดกรอง ADL, กลุ่มอาการที่พบบ่อยใน

ผู้สูงอายุ และส ารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

 

- ADL ร้อยละ 53.87, หกล้ม ร้อยละ 58.18, ข้อ

เข่า ร้อยละ 62.58, ซึมเศร้า ร้อยละ 15.42, สมอง

เสื่อม ร้อยละ 54.40, สุขภาพช่องปาก ร้อยละ 

53.24 

 

ปัจจัยความส าเร็จ  

 1. มีนโยบายที่ชัดเจน 

  2. มีแผนงาน/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทแต่ 

  ละพ้ืนที่ 

  3. ผู้น าท้องถิ่น เห็นความส าคัญและให้การสนับสนุน 

  4. มีชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ครอบคลุมทุกต าบล 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา 

1. หน่วยบริการบางแห่งไม่มีผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ  
(CM) เนื่องจากย้ายสถานที่ท างานและ ลาออกจาก
ราชการ 

- กรมอนามยัจดัอบรม CM ทดแทน 

2. ระบบและโปรแกรม Long Term Care ที่ใช้ใน 
ด าเนินงานและประมวลผลยังขาดประสิทธิภาพ 

- สปสช. และกรมอนามยั พฒันาระบบโปรแกรมให้ 
มีประสทิธิภาพ โดยมีการเช่ือมโยงข้อมลูร่วมกนั 
ระหวา่งหนว่ยบริการและ อปท. 

3. แนวทางการด าเนินงานระหว่างกรมอนามัยกับ 
สปสช.ยังไม่สอดคล้อง เช่น กรมอนามัยประเมิน
ต าบลส่วน สปสช.ประเมิน อปท.       

- กรมอนามยัและ สปสช.ควรท่ีปรึกษาหาหรือกนัให้เกิด
ความชดัเจน 

 

 ผลงานเด่น/ความภาคภูมิใจ 

        1. มีพ้ืนที่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน Long Term Care   (ต าบลพิมาน อ าเภอ

เมืองสตูล ต าบลทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า) 

      2. ต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูล มีโรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน 

      3. มีการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อ.ส.ว.) ให้กับวัดในเขตอ าเภอเมือง 
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ประเด็นที่ 4 NCD 
 

 

ตัวช้ีวัด 5 อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

    อัตรากลุ่มสงสัยป่วย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน 
 

สถานการณ์และแนวโน้ม (ภาพรวมของจังหวัดและรายอ าเภอ)  
  จากข้อมูล HDC พบว่า จังหวัดสตูลมีอัตราการคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปี
ขึ้นไป จ านวนเป้าหมาย 110,505 คน ได้รับการคัดกรอง จ านวน 59,919 คน เท่ากับร้อยละ 54.20 เมื่อ
จ าแนกรายอ าเภอ พบว่าอัตราการคัดกรองเบาหวาน โดยส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงการคัดกรองและคีย์ข้อมูล 
          

 
ที่มา : HDC ณ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562 
 

อัตราการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวนเป้าหมาย 95,874 คน 
ได้รับการคัดกรอง จ านวน 52,525 คน เท่ากับร้อยละ 54.79 เมื่อจ าแนกรายอ าเภอ พบว่าอัตราการคัด
กรอง โดยส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงการคัดกรองและคีย์ข้อมูล 
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ที่มา : HDC ณ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562  
 

 จ านวนและอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา จ านวนผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 1,281 ราย จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปี พ.ศ.2562 จ านวน 446 ราย 

 

 
ที่มา : HDC ณ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562 
 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี ปี พ.ศ. 2562 โดยมีจ านวนเป้าหมายผู้ป่วย
จ านวน  10,691 ราย ได้รับการคัดกรอง จ านวน 3,905 ราย ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี ร้อยละ 11.53  

 
ที่มา : HDC ณ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562 
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ตาราง      เปรียบเทียบอัตราของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี  ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 
2560 – 2562 จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดสตูล 

 
ที่มา : HDC ณ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ปี พ.ศ. 2562 โดยมีจ านวน

เป้าหมายผู้ป่วยจ านวน  26,343 ราย ได้รับการคัดกรอง จ านวน 7,754 ราย ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 

ร้อยละ 15.89 

 ที่มา : HDC ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 
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ตารางที่ เปรียบเทียบอัตราของความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี  ตั้งแต่ปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2560 – 2562 จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดสตูล 

 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 
 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
  ปัญหาอุปสรรค 
   - โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาสาธารณสุขล าดับต้น พบว่า
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2557–2562 พบโรคเบาหวานเป็น 1 ใน 10 ของปัญหาจึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมากขึ้น 
 

  แนวทางการแก้ไข 
   - กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานความดันและกลุ่มเสี่ยงยังมีการคัดกรองโรคแทรกซ้อนโดยเฉพาะ
โรคหัวใจและหลอดเลือดยังไม่ครอบคลุม 
 

 ปัญหาอุปสรรค 
  - การคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด ยังขาดการจัดระบบการคัดกรองและวิเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นระบบเดียวกันทั้งจังหวัด 

 

 แนวทางการแก้ไข 
   - เร่งรัดการคัดกรองโรคเบาหวานความดันให้ครอบคลุมมากข้ึน เน้นกลุ่มที่เป็นปัญหามาก
ได้แก่ กลุ่มวัยแรงงานรับจ้าง แรงงานในสถานประกอบการ แรงงานรับจ้างย้ายถิ่น 
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 ปัญหาอปุสรรค 
   - เร่งรัดการประเมินโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดย
การจัดทาโครงการประชุม/อบรมการคัดกรองประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 

 แนวทางการแก้ไข 
    - พัฒนาระบบข้อมูลการคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดและใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การจัดบริการและจัดการรายกรณีตามความเสี่ยง 
 ปัญหาอุปสรรค 
   - การบันทึกข้อมูลการจัดบริการในระบบรายงาน 43 แฟ้มที่เก่ียวข้องกับการจัดบริการ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในบางพื้นที่ยังพบข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล ทาให้มีผลให้ข้อมูล
ส่งออก 43 แฟ้มไม่ครบถ้วน 
 

 แนวทางการแก้ไข 
   - พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องและพัฒนาระบบข้อมูลต่อเนื่อง 
 

 ปัญหาอุปสรรค 
   - โรงพยาบาลบางแห่ง มีผู้ป่วยรับบริการจานวนมาก มีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้เป็น Nurse Case Manager หรือ Mini Case Manager 
 

 แนวทางการแก้ไข 
   - พัฒนาบุคลากรเข้ารับการอบรม Nurse Case Manager เพ่ิมเติม 
 

ประเด็นที่ 5 ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 

ตัวช้ีวัด 6 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ EOC และทีม SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

สถานการณ ์
  จากการวิเคราะห์สถานการณ์โรคและสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาจังหวัดสตูลประสบปัญหาด้านโรคระบาดที่ส าคัญหลายโรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก 
ซึ่งพบมีการระบาดในทุกปี นอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ โรคมือเท้าปาก โรค
หัดโรคไข้หวัดใหญ่เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาอุบัติเหตุจราจรทาง นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านภัย
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ซึ่งปัญหาต่างๆ ดังกล่าวมีความซับซ้อน ต้องมีการจัดการที่รวดเร็วและเอกภาพการ
เตือนภัย หรือการตระหนักรู้ที่มีความรวดเร็ว จะช่วยให้การแก้ไขปัญหา หรือการตอบโต้กับสถานการณ์ได้
อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public health 
emergency management :PHEM) ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, 
EOC) และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incidence Command System, ICS) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ และ
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จ าเป็นสาหรับการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเพ่ือจากัดผลกระทบด้านสุขภาพ  เศรษฐกิจ สังคม 
และด้านอ่ืนๆ ที่ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข อาจส่งผลถึงประชาชนให้อยู่ในวงจากัดซึ่งระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจะสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องพัฒนา
ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแผนงาน/ระบบงาน การพัฒนากาลังคน ตลอดจนการพยายามสร้างความรู้ ความ
เข้าใจกับบุคลากรภายในองค์กร และการสร้างความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จังหวัดสตูลจึงได้ด าเนินงานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข  (EOC) โดยมี
การบูรณาการท างานร่วมกับกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องภายใต้กรอบแนวทางที่ก าหนดตามตัวชีวัดการตรวจราชการ มีการจัดท าโครงสร้างการบริหาร
จัดการ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข  และศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด มีห้องสาหรับจัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และมี
อุปกรณ์พ้ืนฐานที่สามารถบริหารจัดการพร้อมใช้งานเมื่อ Activate EOC และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) 
การด าเนินงาน/ผลการด าเนนิงานตามมาตรการส าคัญ 

  จังหวัดสตูล สามารถด าเนินการได้ตามก าหนด โดยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในฐานะผู้

บัญชาการและรองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดสตูล ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

และรองนายแพทย์สาธารณสุข เข้ารับการอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหาร และมีแผนพัฒนาทีม SAT 

เพ่ือรองรับทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 1 เหตุการณ์ ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากพายุโซนร้อนปาบึก 

จังหวัดสตูล 
 

  เนื่องจากพายุปาบึกที่จะเคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทย ท าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพ้ืนที่ 

อาจเกิดน้ าท่วมและน้ าป่าไหลหลากใน 16 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ 

ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต 

กระบี่ ตรัง และสตูล ซึ่งเป็นบริเวณที่ลุ่มและทางน้ า รวมทั้งกทม. และปริมณฑลที่อาจมีฝนตกหนักในวันที่ 4 

มกราคม พ.ศ. 2562 คาดว่ามีสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับที่อาจได้รับผลกระทบ 282 แห่ง ส่วนใหญ่เป็น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์นครศรีธรรมราช 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลชุมพร ได้สั่งการให้เปิดศูนย์

ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา ประสานการ

ท างานกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิด และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ เพ่ือป้องกันความเสียหายต่อ

สถานบริการ และไม่กระทบต่อการจัดบริการประชาชน 

  จังหวัดสตูล มีพ้ืนที่และสถานบริการสาธารณสุขที่เคยประสบภัยจากน้ าท่วมในหลายพ้ืนที่  

จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านการแพทย์และ
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สาธารณสุข โดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากพายุโซนร้อนปาบึก  จังหวัดสตูล มี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวั ดสตูล 

(ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข) เป็นรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ และเปิดกล่องภารกิจการด าเนินงาน ทั้งหมด 

10 กล่องภารกิจ ประกอบด้วย 

 1. ฝ่ายข้อมูลและยุทธศาสตร์ 

  - ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 

   - ยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG) 

 2.  ผู้ปฏิบัติ 

  - สื่อสารความเสี่ยง 

  - หน่วยความปลอดภัย 

  - บริหารก าลังคน 

  - รักษาพยาบาล Case Management 

  - ปฏิบัติการ (OSC) 

  - สนับสนุน (L/S) 

  - การเงิน/บริหาร 

 3. ประสานงานและเลขานุการ  
 

 โดยมีภารกิจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 1. ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)  

   -  ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์สถานการณ์เหตุการณ์ในแต่ละวันเสนอผู้บัญชาการ 

   เหตุการณ์ 

   -  จัดท า ONE PAGE สถานการณ์ในภาพรวมของเหตุการณ์ เสนอผู้บัญชาการ 

   เหตุการณ์ 

 2. ยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG ) 

   -  เสนอยุทธศาสตร์ มาตรการ เป้าหมายในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแก่ผู้บัญชาการ 

   เหตุการณ์ 

 3. สื่อสารความเสี่ยง 

   -  ประสานกับกลุ่มภารกิจต่างๆ เพ่ือจัดการข้อมูล จ าเป็นเพ่ือเผยแพร่ และสื่อสารความ 

   เสี่ยง 
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 4.  หน่วยความปลอดภัย 

    -  ประเมินความเสียหาย อันตรายที่จะเกิดกับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง และทรัพยากร 

   ทั้งหมดพร้อมทั้งจัดระบบเคลื่อนย้าย จัดเก็บอย่างถูกวิธี 

   -  ป้องกันอาคารสถานที่ อุปกรณ์การแพทย์  

   -  ก่อสร้างที่กั้นน้ าในพ้ืนที่บริการผู้ป่วยหรืออาคารที่ส าคัญ  

   -  เตรียมเครื่องสูบน้ า ตรวจสอบระบบระบายน้ าไม่ให้อุดตัน  

   -  เคลื่อนย้ายเวชภัณฑ์ เอกสารส าคัญไว้ในที่ปลอดภัย ส ารวจความแข็งแรงสิ่งก่อสร้าง  

   ป้ายประกาศ ไฟส่องสว่าง 

   -  ตัดแต่งต้นไม้ รื้อถอนสิ่งที่เป็นอันตรายหรือซ่อมแซมให้ปลอดภัย 
 5.  บริหารก าลังคน 

   -  จดัท าแผนการระดมทรัพยากรด้านก าลังคน เพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติการในภาวะ 

   ฉุกเฉิน 

 6.  Case Management 

   -  จัดทีมดูแลและรักษาผู้ประสบภัย 

   -  ส ารวจผู้ป่วยที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ และไม่สามารถเดินทางมาสถานบริการได้ เช่น  

   ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ออกเยี่ยมบ้านและจ่ายยาให้เพียงพอ 

   -  เตรียมแผนประคองกิจการ ปรับพื้นที่ให้บริการ กรณีไม่สามารถเปิดบริการได้ และ 

   แผนการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมทั้งประสานโรงพยาบาลข้างเคียงร่วมจัดบริการ 

   นอกสถานที่ 

 7. ปฏิบัติการ (OSC)  

   -  รวบรวมรายงานส่งส่วนกลาง และกล่องภารกิจต่างๆที่ต้องใช้ข้อมูลในการเฝ้าระวัง 

   -  เสนอความต้องของเครือข่ายบริการสาธารณสุขภายในจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 

   ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากพายุโซนร้อนปาบึก 

   -  ประสานข้อมูลกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล (ปภ.) 

   -  เตรียมทีมเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือทางการแพทย์ เช่น ทีมปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS)  

   ชุดปฏิบัติการแพทย์สนามฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ หรือทีมเมิร์ท (MERT : Medical  

   Emergency Response Team) และทีมมินิ-เมิร์ท 

   -  จัดการเส้นทางการส่งต่อผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยที่ต้องการส่งต่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์  
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   และผู้ป่วยที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ 

   -  ฟ้ืนฟูเยียวยาทางสุขภาพจิต (MCATT) 

   -  ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า บริโภค อุปโภค ในพ้ืนที่ประสบภัย 

   - ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม ในพ้ืนที่ประสบภัย 

   -  เฝ้าระวัง ควบคุมโรค ที่เกิดในพ้ืนที่ประสบภัย 

 8. สนับสนุน (L/S) 

   - เตรียมพร้อมให้การสนับสนุนส ารองยาชุดน้ าท่วม ยารักษาโรคน้ ากัดเท้า หน้ากากอนามัย  

   เสื้อชูชีพ พร้อมให้การสนับสนุนพื้นที่ 

   -  ประสานโรงพยาบาลเพ่ือเตรียมส ารองยาสามัญประจ าบ้านเพ่ือสนับสนุนให้พ้ืนที่ 

   -  เตรียมเครื่องมือสื่อสาร ที่ต้องใช้ขณะประสบภัย เช่น ระบบวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์          

   E-Radio 

   -  เตรียมเสบียงส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือภาวะประสบภัย และยานพาหนะ 

   ส าหรับออกพ้ืนที่ 

 9. การเงิน/บริหาร 

   -  จัดท าธุรการ การเงิน งบประมาณ สนับสนุนภารกิจ EOC ในกรณีใช้เงินหน่วยงาน 

   สาธารณสุข 

 10. ประสานงานและเลขานุการ 

   -  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 

   ในภารกิจภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากพายุโซนร้อนปาบึก 

   -  ประสานจัดการประชุม จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจต่างๆ  ในระบบบัญชาการเหตุการณ์ 

   -  สรุปรายงานการประชุม ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและสื่อสารข้อสั่งการไปยัง 

   หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องอย่างรวดเร็ว 

 

 

ประเด็นที่ 6 กลุม่วัยเรียน / วัยรุ่น 
 

ตัวช้ีวัด 7 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

สถานการณ ์

 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จังหวัดสตูล มีแนวโน้มลดลงจาก 41.8 ต่อ

ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 41.3 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ป ี
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1,000 คน ในปี พ.ศ.2560 (แผนภูมิที่ 1) แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขต และระดับประเทศ เมื่อพิจารณา

อัตราการคลอดในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น

จาก 0.80 ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 1.5 ในปี พ.ศ. 2559 ลดลงเป็น 0.8 ในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาจังหวัดสตูล 

ได้ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยพัฒนาระบบบริการในคลินิกวัยรุ่นตามเกณฑ์

มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) ซึ่งมีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ จ านวน 5 แห่ง 

ได้แก่ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลท่าแพ และโรงพยาบาล

ทุ่งหว้า คิดเป็นร้อยละ 71.4 ของโรงพยาบาลในจังหวัดสตูลทั้ง 7 แห่ง จะด าเนินการพัฒนาโรงพยาบาลที่ยัง

ไม่ผ่านอีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลมะนัง ส่วนมาตรฐานอ าเภออนามัยเจริญพันธุ์ ผ่าน

เกณฑ์ จ านวน 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองสตูล อ าเภอควนโดน อ าเภอควนกาหลง อ าเภอท่าแพ และอ าเภอ

ทุ่งหว้า  คิดเป็นร้อยละ 71.4 ของอ าเภอในจังหวัดสตูลทั้ง 7 แห่ง จะด าเนินการอ าเภอที่ยังไม่ผ่านอีก 2 

แห่ง คือ อ าเภอละงู และอ าเภอมะนัง ให้บริการเว้นช่วงระยะของการตั้งครรภ์ด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝัง

คุมก าเนิด) เพ่ือลดการตั้งครรภ์ซ้ าก่อนอายุ 20 ปี ในมารดาหลังคลอดที่อายุต่ ากว่า 20 ปี และในปี พ.ศ. 

2560 ได้ขยายการด าเนินงานในโรงเรียน โดยสร้างแกนน าในโรงเรียนและจัดกิจกรรมค่ายครอบครัวอบอุ่น 

ในพ้ืนที่มีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงในจังหวัดสตูล คือ อ าเภอทุ่งหว้า อ าเภอมะนัง ในปี พ.ศ.  2561 ได้

ขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด แล ะ

คณะกรรมการอ าเภออนามัยเจริญพันธุ์ ส่งผลให้อัตราการคลอดในวัยรุ่นของจังหวัดสตูลมีแนวโน้มลดลง

อย่างต่อเนื่อง 

แผนภูมิที่  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เปรียบเทียบระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพ และ 

              ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2558-2560  

 

     ที่มา : ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ 5 กนัยายน 2561        
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 ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสตูลมีอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง

อายุ    15-19 ปี 1,000 คน เท่ากับ 31.23 ซึ่งได้มาจากรายงาน HDC ยังต้องรอรายงานที่มาจากทะเบียน

ราษฎร์จึงจะสามารถน ามาเปรียบเทียบได้ว่า อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 -19 ปีของปี พ.ศ. 2560 

เพ่ิมขึ้น หรือลดลงจากปีที่ผ่านมา ส่วนผลการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2562 พบว่า อัตราการคลอดมีชีพใน

หญิงอายุ 15-19 ปี เท่ากับ 8.28 ซึ่งไม่เกินกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด (ไม่เกิน 38 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-

19 ปี 1,000 คน) อ าเภอที่มีอัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 

คน สูงสุด คือ อ าเภอทุ่งหว้า เท่ากับ 15.23 รองลงมา อ าเภอมะนัง เท่ากับ 12.05 อ าเภอเมือง เท่ากับ 

10.63 อ าเภอควนโดน เท่ากับ 6.20 อ าเภอละงู เท่ากับ 5.87 อ าเภอท่าแพ เท่ากับ 4.08 และอ าเภอควน

กาหลง เท่ากับ 3.30 ตามล าดับ ส่วนอัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 

ปี 1,000 คน ในปี 2561 เท่ากับ 0.27 ยังไม่เกินค่าเป้าหมายที่ก าหนด (ไม่เกิน 1.3 ต่อประชากรหญิงอายุ 

10-14 ปี 1,000 คน) เมื่อพิจารณารายอ าเภอ พบว่ามีอ าเภอควนโดน เท่ากับ 1.13 อ าเภอท่าแพ เท่ากับ 

0.91 และอ าเภอเมือง เท่ากับ 0.29 ตามล าดับ (ต.ค.61-ม.ค.62) 

แผนภูมิที่   อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จ าแนกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
  ที่มา : Health Data Center ณ 25 มกราคม 2562 

ปัญหา อุปสรรค 

  1. การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับพ้ืนที่ยังบูรณาการกันน้อย 

  2. การด าเนินงานเชิงรุกยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

  3. ในระดับพ้ืนที่ยังขาดงบประมาณในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ข้อเสนอแนะ 

1. เสริมสร้างการบูรณาการผ่านการด าเนินงานอ าเภออนามัยเจริญพันธุ์  
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อตัรา:หญิงอาย ุ15-19 ปี 1,000คน
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  2. ขยายการการด าเนินงานสู่กลุ่มเป้าหมาย การศึกษานอกระบบ (ทั้งที่อยู่ในระบบ กศน. และไม่

ศึกษาแล้ว) ให้มากขึ้น 

  3. การสนับสนุนงบประมาณของ CUP ในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่น  

แนวทางการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 1. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. 2559 เพ่ือให้เกิดกลไกการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องและการท างานในระดับ
จังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม ได้ด าเนินการประชุม ครั้งที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
  2. พัฒนาการด าเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น
และเยาวชน (YFHS) และอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
  3. พัฒนาระบบข้อมูลในเชิงลึก โดยการเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในทุก
อ าเภอ เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ และแก้ปัญหาได้ตรงจุด 
  4. พัฒนากระบวนการติดตามหลังคลอด การวางแผนครอบครัวและเว้นระยะการมีบุตร 
และสนับสนุนเวชภัณฑ์การคุมก าเนิดกึ่ งถาวร  พร้อมสร้างเครือข่ายการด าเนินงานการติดตาม 
  5. ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาแก่วัยรุ่นในโรงเรียนและชุมชน  
  6. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในทุกระดับ โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัด คปสอ. 
 

 จังหวัดสตูล  ได้จัดท าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดสตูล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

 1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด 

โดย    บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการประชุม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 2. จัดท าแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับอ าเภอ โดยบูรณาการ

ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการในอ าเภอเมืองสตูล อ าเภอละงู  และอ าเภอทุ่ งหว้า  

 3. ประชุมคณะท างานวัยรุ่น ระดับจังหวัด ประชุม 2 ครั้งต่อปี น าเสนอสถานการณ์ ปัญหา

และแนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ ระบบรายงาน และผลงานตามกิจกรรมของพ้ืนที่ 
 

ประเด็นเพิ่มเติม 

ตัวช้ีวัด 8 จ านวนผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ 
 

สถานการณ ์

  สถานการณ์การบริโภคยาสูบ จากการส ารวจการสูบบุหรี่ของประชากรไทย (พ.ศ. 2560) 

พบว่าประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีอัตราการสูบบุหรี่ลดลง คือ มีผู้สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 

19.1 แต่พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ในเยาวชน (อายุ 15-19 ปี) มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จากร้อยละ 7.3 เป็นร้อยละ 
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9.7 โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ผู้หญิงมีการสูบบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงานเพ่ิมขึ้น และยังคงพบเห็นการสูบบุหรี่

ในสถานที่สาธารณะต่างๆ ซึ่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายสูง เช่น ตลาด สถานบันเทิง ร้านอาหาร เป็น

ต้น จากการส ารวจ (พ.ศ. 2560) อัตราการสูบบุหรี่ จังหวัดสตูลพบว่า มีผู้สูบบุหรี่ร้อยละ 26.9 ของ

ประชากรในจังหวัด ซึ่งติดอันดับหนึ่งในเขต 12 และในจ านวนนั้นผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 70 ปี จ านวน 

184,293 คน ได้รับการคัดกรองจ านวน 35,716 คน คิดเป็นร้อยละ 19.38 พบมีผู้สูบบุหรี่ 15,099 คนคิด

เป็นร้อยละ 42.28  

          ปัจจุบัน (ข้อมูลจาก https://hdcservice.moph.go.th) จังหวัดสตูลพบว่า ผู้ที่มีอายุ

ระหว่าง 15 – 70 ปี มีจ านวน 201,809 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ได้รับการคัดกรองจ านวน 21,184 

คน คิดเป็น ร้อยละ 10.5 พบมีผู้สูบบุหรี่ 6,764 คน คิดเป็น ร้อยละ 31.59 ซึ่งมีปริมาณมาก 

เป้าหมายการด าเนินงานจังหวัด 2560 -2562 

พ.ศ. 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 

จ านวน เป้าหมาย % จ านวน เป้าหมาย % จ านวน เป้าหมาย % 
2560 7 5 71 36 25 69 275 179 65 
2561 7 7 100 36 36 100 275 275 100 
2562 7 7 100 36 36 100 275 275 100 

  

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นที่ 1 เพ่ือสร้าง/พัฒนากลไกการควบคุมยาสูบ  และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับจังหวัด และอ าเภอ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1. ชุมชนในจังหวังมีการนโยบาย ประชาคมในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการ
 ควบคุมยาสูบ 

- อย่างน้อย 5 ชุมชน ต่อจังหวัด 
 รวมไม่น้อยกว่า 300 แห่ง 

 

ประเด็นที่ 2 การสร้างความตระหนักเรื่องพิษภัย การป้องกันนักสูบหน้าใหม่  
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

การบูรณาการบุหรี่ เหล้า 
2.  ร้อยละของโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา ในจังหวัดเข้าร่วมโครงการ
 โรงเรียนปลอดบุหรี่  

ร้อยละ50 

3.  ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ตาม
 แนวทางท่ีก าหนด 

ร้อยละ30 

4.  ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่อัตราการสูบบุหรี่ของนักเรียนลดลง  ร้อยละ 30 
5.  อัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดลดลง ร้อยละ 10 
6.  จังหวัดมีพ้ืนที่ต้นแบบที่ด าเนินการในการเฝ้าระวังของเยาวชน  1 พ้ืนที่/จังหวัด 

การบังคับใช้กฎหมาย 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
7.  ร้อยละของร้านค้าบุหรี่ รับทราบข้อกฎหมาย ร้อยละ50 
8.  ร้อยละของร้านค้าบุหรี่ ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด   ร้อยละ30 
 

ประเด็นที่ 3 การช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

9.  ร้อยละบุคลาการของบุคลากรที่รับผิดชอบการด าเนินงานเรื่องบุหรี่ของ รพ.สต. / รพช. 
 รพท. / รพศ. มีทักษะในการชวนผู้สูบบุหรี่ให้เลิกสูบ 

ร้อยละ 50 

10.ร้อยละของ รพ.ระดับจังหวัดและอ าเภอ มีการให้บริการเลิกบุหรี่ โดย
 ผสมผสานในคลินิกโรคไม่ติดต่อ (คลินิกฟ้าใส) 

ร้อยละ 50 

11.ร้อยละของ อสม. มีทักษะในการชักชวนผู้สูบบุหรี่ให้เลิกสูบ ร้อยละ 50 
12. ร้อยละของ รพ.สต. มีการจัดบริการ/กิจกรรมช่วยเลิกบุหรี่ในคลินิกโรคเรื้อรังในชุมชน   
ทั้งเชิงรับหรือเชิงรุก 

ร้อยละ 50 

13. ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ของจังหวัดเลิกบุหรี่ได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
14. ร้อยละของ อสม.ที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จ ร้อยละ 50 
15. จังหวัดมีชุมชนต้นแบบที่ด าเนินการเรื่องเลิกบุหรี่ - อย่างน้อย 3 ชุมชน 

ต่อจังหวัด รวมไม่น้อย
กว่า 250 ชุมชน 

 

ประเด็นที่ 4 การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ / ลดแรงสนับสนุนการดื่ม /การด าเนินงานมาตรการชุมชน  
                การบังคับใช้กฎหมาย 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
16. ร้อยละของสถานะที่สาธารณะในจังหวัด ด าเนินการตามกฎหมาย 

 - ศาสนสถานปลอดบุหรี่ 
 - สถานีขนส่งปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 
 - ร้านอาหารปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 
 - ตลาดปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 
 - สถานที่ราชการปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 

 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 30 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 80 

17. พ้ืนที่มีนโยบาย/มาตรการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ในชุมชน 
     (จังหวัด อ าเภอ ต าบล) 

- อย่างน้อย 3 พ้ืนที่ 
ต่อจังหวัด 
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สตูล 

กลุ่มเป้าหมาย  
 - โรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษาประถมศึกษา 
 - กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพ 
  - พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมยาสูบ 
 - เจ้าหน้าที่ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./อสม./อบต./ครู 
 - เครือข่ายภาคประชาสังคมและแกนน าเยาวชนในพ้ืนที่ 
           - กลุ่มเป้าหมายด าเนินการเฝ้าระวังและปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบ
โดยทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังฯ  

 

วิธีการด าเนินงาน   
ตามกรอบแนวทางแผนยุทธศาสตร์ฯ ระดับจังหวัด 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
1. การสร้าง/พัฒนากลไกการควบคุมยาสูบและ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ในระดับจังหวัด และ
อ าเภอ (จัดท าแผน ด าเนินการ ควบคุมก ากับ 
ประเมินผล และ KM : PDCA และประสาน
เชื่อมโยงการด าเนินงานกับชุมชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

   -  จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมยาสูระดับ
 จังหวัด จ านวน 2 ครั้ง 

การสร้าง/พัฒนากลไก 

• มีผู้รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน 

• มีคณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด ครบทุก
 อ าเภอ 

• มีการประชุมคณะกรรมการปีละ 2  ครั้ง 

• มีการแผนด าเนินงานควบคุมยาสูบสอดตามแผน
 ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ  

• มีแผนปฏิบัติการโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 และมีการด าเนินการตามแผนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 

2. การพัฒนาก าลังคนด้านการควบคุมยาสูบ 
ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล 

    - อบรมแกนน าท้องถิ่น/พนักงานเจ้าหน้าที่ใน
 การด าเนินงานยาสูบทุกภาคส่วน ตาม 
 พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

- ร้อยละ 70  ของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ 

3.  การสร้างความตระหนักเรื่องพิษภัยและรู้เท่า
ทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือป้องกันนักสูบ หน้า
ใหม่ 

   -  ผลิตสื่อสาธารณะเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล

การสร้างความตระหนักเรื่องพิษภยั 

• จังหวัดมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโรงเรียนปลอดบุหรี่ใน
 ระดับมัธยมศึกษา ครอบคลุมทุกโรงเรียนในทุกอ าเภอ  
 13 แห่ง และขยายระดับประถมศึกษา ร้อยละ 20  

• ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่อัตราการสูบ
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
 โทษพิษบุหรี่ 

   -  ประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมโรงเรียนปลอด
 บุหรี่ตามมาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

 

 บุหรี่ของนักเรียนลดลง ร้อยละ 30 

• จ านวนครั้ง/ความหลากหลายของการสื่อสารช่องทาง
 ต่างๆ /ประเมินการรับรู้ด้วยหรือไม่ 

• ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
 รับทราบและมีความรู้เรื่องโทษ อันตรายจากยาสูบ
 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 

4.  การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ / ลดแรง
สนับสนุน การด าเนินงานมาตรการชุมชน เพ่ือ
ควบคุมยาสูบ โดยการเฝ้าระวังและบังคับใช้
กฎหมาย ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

    -  ด าเนินการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
 ในพ้ืนที่ระดับจังหวัด  

   -  สนับสนุนอ าเภอในการลงพ้ืนที่เฝ้าระวังและ
 บังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่ระดับอ าเภอ    

การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ ลดแรงสนับสนุนการดื่ม 

• ร้อยละของลงพ้ืนที่ด าเนินการเฝ้าระวังร่วมได้ตามแผน 

• สถานที่สาธารณะท าผิดลดลง/เห็นการสูบบุหรี่ที่
 สาธารณะลดลง 

• มีนโยบาย ประชาคมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ 

• มีชุมชนต้นแบบในการด าเนินการเรื่องสิ่งแวดล้อม 

• จังหวัดมีการด าเนินการทางกฎหมายตามพ.ร.บ.
 ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  

• ร้อยละชุมชนที่มีการมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่ 

• ปี พ.ศ. 61 ร้อยละ 10 

• ปี พ.ศ. 62  ร้อยละ 20 

5. การช่วยให้ผู้สูบ เลิกสูบบุหรี่  

   -  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในสถานบริการ
 สาธารณสุขทุกระดับในการช่วยเลิกบุหรี่  

การช่วยให้ผู้สูบ ผู้ดื่มเลิก 

• สถานพยาบาล ในระดับระดับ รพท/รพช. มีบริการ
 เลิกบุหรี่ ครอบคลุม  ,รพ.สต ร้อยละ 40  

• หน่วยบริการในพืน้ที่ที่สามารถให้บริการช่วยเลิกยาสูบ 

• ผู้สูบที่ผ่านการคัดกรองและเข้าสู่ระบบบริการช่วยเลิก 

• อัตราผู้เลิกสูบบุหรี่ในสถานบริการสาธารณสุขเพ่ิม 

• มี อสม.ช่วยเลิกบุหรี่ 

• จ านวนสูบที่มารับบริการเลิกบุหรี่เพ่ิมข้ึน 

• ผู้ที่เลิกส าเร็จอย่างน้อย 6 เดือนเพิ่ม 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
6.  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการควบคุม

ยาสูบ  
    - การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

• ร้อยละจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80 

• สรุปผลการด าเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ  
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
 ด าเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ  

 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  1. ขาดการบันทึกลงในรายงานต่างๆ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการ

บันทึกข้อมูลและรายงานที่ต้องบันทึกมีความหลากหลายในโปรแกรม ขาดการเชื่อมโยง จ าเป็นที่จะต้อง

บันทึกหลายโปรแกรม ท าให้ขาดความครบถ้วน สมบูรณ์ 

  2. ผู้รับผิดชอบงานบุหรี่และแอลกอฮอล์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เป็นผลให้การท างานที่ผ่าน

มาไม่ต่อเนื่อง ปัจจุบันได้มีผู้รับผิดชอบงาน คาดว่าปัญหาคงหมดไป 

  3. จังหวัดสตูลขาดนักวิชาการในการด าเนินงานเรื่องยาสูบ 
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คณะที่  2   การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 

2.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
 2.1.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ  
 

ตัวช้ีวัดที่ ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด าเนินการในพื้นที ่(Primary Care Cluster)   

    1. สถานการณ์ตามประเด็นย้อนหลัง 3-5 ปี จ าแนกรายอ าเภอ 
  การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2562 จังหวัดสตูล ได้น านโยบายการจัดตั้งคลินิก หมอ
ครอบครัว (Primary Care Cluster)  มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนระบบการให้บริการปฐมภูมิ  เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  และทีมสหวิชาชีพเป็นการดูแลสุขภาพแบบ 
องค์รวม  โดยมุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดหลัก “บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี”  
  จังหวัดสตูลจัดท าแผนเปิดคลินิกหมอครอบครัว เป้าหมาย ปี 2560-2569 (แผน 10 ปี)
จ านวน 27 ทีม และปี 62  เป้าหมายเปิดคลินิกหมอครอบครัว (สะสม) 17 ทีม (ทีมเดิม 14 ทีม ด าเนินการ
ขึ้นทะเบียน และผ่านการประเมิน 3S ทุกทีม ปี 62 มีแผนเปิดเพ่ิม 3 ทีม) รายละเอียดดังตารางแพทย์
ประสงค์อบรม/ลาศึกษาต่อหลักสูตรต่อยอด ดังนี้ 
 -  หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จ านวน 2 คน  จบ ปี63 1 คน 
  (พญ.นภสร ฝาละเหย็บ) และ จบ ปี64 1 คน (นพ. นพดล  จิตผิวงาม)  
 -  หลักสูตรอบรมแพทย์ขณะปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตร จ านวน 2 คน จบปี 64 (นพ.สืบพงศ์  
  ยืนยง , นพ วิโรจน์  แซ่ไหล้)  
 -  อบรมระยะสั้น  ส าหรับแพทย์หลักสูตร   “เวชศาสตร์ครอบครัวส าหรับแพทย์ปฏิบัติงานใน 
  คลินิกหมอครอบครัว” จ านวน 9 คน  
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ตารางท่ี       แผนการจัดตั้ง pcc ปี 2559-2569 (จ าแนกรายอ าเภอ)   
 

ล าดับ 
รหัส

อ าเภอ 
ชื่ออ าเภอ  ประชากร  

เป้าหมาย
(ทีม) 

แผนจัดตั้ง จ านวนทีม/ปี 
รวม 

cluster  59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 
 1 01 เมืองสตูล    90,907  10   2 1 1   2 1 1 2     10 4 

 2 02 ควนโดน    22,449  2     2                 2 1 
 3 03 ควนกาหลง    34,105  3     2 1               3 1 

 4 04 ท่าแพ    25,490  2     1 1               2 1 
 5 05 ละงู    60,932  6   1 2 

 
2 1            6 2 

 6 06 ทุ่งหว้า    20,662  2     2                 2 1 
 7 07 มะนัง      8,254  2     1 

 
            1 2 1 

 รวม  262,799       27  0 3 11 3 2 3 1 1 2 0 0 27 11 
 จ านวนทีมสะสม 0 3 14 17 19 22 23 24 26 26 27 

 
  ความครอบคลุม(ร้อยละ) 0.00 11.11 51.85 62.96 70.37 81.48 85.19 88.89 96.30 96.30 100 

 
  

 

หมายเหตุ     ข้อมูล ณ กพ.62 
 

   

                   

 

 
 

                
 

------------------------------------------------------
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ผลการด าเนินงานด้านสาธารณ
สขุ รอบที่ 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณ

สุขจังหวัดสตูล 
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ตารางที่             จ านวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจ าแนกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ 
ข้อมูลแพทย์ หมายเหตุ 

Fm 
(วว./อว) 

ผ่านอบรม 
หลักสูตรระยะสั้น 

รวม 
ก าลังศึกษาหลักสูตร 

INS/เฉพาะทาง 
ประสงค์จะอบรม 

หลักสูตรระยะสั้น ปี 62 
เมือง 2 1 3 1 (จบปี 64) 2 
ควนโดน  2 2   
ควนกาหลง   2 2  1 
ท่าแพ  1 1  1 
ละงู 2 1 6 3  

(จบปี 63=1ปี 64=2) 
3 

ทุ่งหว้า  2 2  1 
มะนัง  1 1  1 

รวม 4 10 14 4 9 
 

2. ผลการด าเนินงาน : คลินิกหมอครอบครัวทีเ่ปิดด าเนินการ ปี 59-62 
 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลปี 62 (ณ กพ 62) 
2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ เมือง 10 3 30.00 
- - 12.4 ควนโดน 2 2 100.00 

เขต 12 ควนกาหลง 3 2 66.67 
- -  ท่าแพ 2 1 50.00 

จังหวัดสตูล ละงู 6 3 50.00 
- 11.11 51.85 ทุ่งหว้า 2 2 100.00 

   มะนัง 2 1 50.00 
   รวม 27 14 51.85 

 
     ตารางท่ี      คลินิกหมอครอบครัวทีเ่ปิดด าเนินการ ปี 59-62 จ าแนกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ ทีม ปีท่ีเปิดด าเนินการ 
1. อ าเภอเมือง     ทีม ศสม.พิมาน                                   1 พย 59             
 ทีม ศสม.ศรีพิมาน         1 ธค 59 
 ทีม รพ.สต.ฉลุง  (รพ.สต.ฉลุง , รพ.สต.บ้านทุ่ง) 1 มค 60 
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2. อ าเภอควนโดน    ทีม รพ.สต.ย่านซื่อ (รพ.สต.ย่านซื่อ , รพ.สต.ควนโดน) 8 มีค 61 
 ทีม รพ.สต.กุบังปะโหลด (รพ.สต.กุบังปะโหลด ,  

รพ.สต.วังประจัน , รพ.ควนโดน 
27 กย 61 

 
 
 

     ตารางที่(ต่อ)      คลินิกหมอครอบครัวทีเ่ปิดด าเนินการ ปี 2559-2562 จ าแนกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ ทีม ปีท่ีเปิดด าเนินการ 
3. อ าเภอควนกาหลง   ทีม รพ.สต.ทุ่งนุ้ย (รพ.สต.ทุ่งนุ้ย , รพ.สต.ควนบ่อทอง) 27 กย 61 
 ทีม รพ.สต.บ้านกระทูน พิปูนล้นเกล้า (รพ.สต.บ้าน

กระทูน พิปูนล้นเกล้า , รพ.สต.ควนกาหลง , รพ.ควน
กาหลง ม4) 

24 กย 61 

4. อ าเภอท่าแพ      ทีม PCU ท่าแพ 20 กย 61 
5. อ าเภอละงู     ทีม ศสช.ต าบลก าแพง 7 กพ 60 
 ทีม รพ.สต.เขาขาว  (รพ.สต.เขาขาว, รพ.สต.ห้วยไทร) 28 กย 61 
 ทีม รพ.สต.ละงู (รพ.สต.ละงู , รพ.สต.ปากน้ า) 28 กย 61 
6. อ าเภอทุ่งหว้า   ทีม รพ.สต.นาทอน (รพ.สต.นาทอน , รพ.สต.วังตง , 

รพ.สต.ขอนคลาน , รพ.สต.ทุ่งบุหลัง) 
27 กย 61 

 ทีม รพ.สต.บ้านทุ่งดินลุ่ม (รพ.สต.ทุ่งดินลุ่ม , รพ.สต.
เขาแดง , รพ.สต.คีรีวง , รพ.ทุ่งหว้า) 

28 กย 61 

7. อ าเภอมะนัง      ทีม สอน.นิคมพัฒนา (สอน.นิคมพัฒนา , รพ.สต.ผัง50 
, รพ.มะนัง) 

24 กย 61 

และปี 62 มีแผนเปิด จ านวน 3 ทีม (อ าเภอเมือง 1 ทีม  อ าเภอควนกาหลง 1 ทีม  อ าเภอท่าแพ  1 ทีม)  
 

 3. แผนงาน/มาตรการส าคัญปี 2561 ที่ท าให้ส าเร็จ 
  1)  ทบทวนและปรับแผนเปิดคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) ในทุก
อ าเภอ โดยก าหนดให้ 1 ทีม รับผิดชอบประชากร 8,000-12,000 คน (ตามเกณฑ์ สสป)  ตั้งแต่ทีมปี 2560 
– 2567 จ านวน  11 cluster 27 ทีม 
  2)  จัดท าข้อมูลอัตราก าลังตามแผนการจัดตั้ งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care 
Cluster: PCC) 
  3) มอบหมายให้ทุกงาน/กลุ่มงาน ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รับผิดชอบ 1 
cluster (1 ฝ่าย 1 cluster) เยี่ยมชื่นชมเสริมพลัง ติดตามและกระตุ้นการด าเนินงานทีมคลินิกหมอ
ครอบครวั และทีมทีเ่ตรียมพร้อมจะเป็นคลินิกหมอครอบครัว ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
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  4) ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั้น และกระตุ้นให้มี
การสมัครเข้ารับการอบรม โดยผู้บริหารระดับจังหวัด และปี 62 แพทย์ประสงคส์มัครเข้าอบรม จ านวน 9 คน     
            5)  ศึกษาดูงานหลักสูตร inservice training และการดูแลประชากรแบบ population 
base  
  6)  เทคโนโลยี สื่อสาร 
 6.1 สร้างกลุ่มไลระหว่างทีมแต่ละระดับ/กลุ่มไล นสค.อสม.และประชาชน 
 6.2  QR cord check in “คลินิกหมอครอบครัวสตูล” 
                      6.3  ระบบตรวจสอบ นสค.และ Type Area 
 
 
 
 
 

4 .ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะ 

1. ขาดความเชื่อมโยงของระบบข้อมูลในการส่งต่อ 
 ผู้ป่วยจากแม่ข่าย ลูกข่าย และระหว่างหน่วยบริการ 
2. บุคลากรขาดความรู้ความข้าใจระบบบัญชี  Virtual 
 Account  แผนการเงิน (Planfin) และแผนเงินบ ารุง 
3. การเชื่อมโยงข้อมูลยั งไม่สามารถที่ เชื่อมโยงให้
 สมบูรณ์ได้ ทั้ง HosXP, JHCIS ที่เชื่อมกับฐาน HDC 
4. PCC ก าแพงคับแคบ ไม่สะดวกต่อการรับบริการ
 ประชาชน 
5. ขาดครุภัณฑ์ที่จ าเป็น ส าหรับ PCC ที่เปิดใหม่  
6. บุคลากรหลัก (แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว) โยกย้าย
 สถานที่ท างาน / ศึกษาต่อสาขาอ่ืน  

-  สนับสนุนให้มีโปรแกรมข้อมูลส่งต่อผู้ป่วยให้
 เชื่อมโยงกันทุกหน่วยบริการ 
-  จัดอบรมท าความข้าใจให้ครอบคลุมทุก PCC  
 
-  ทีมงาน  IT มี การประสานงานกัน เชื่ อม
 โปรแกรมเพ่ือให้ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกันได้ 
-  ขอแผนงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง อาคาร PCC 
 
-  ขอสนับสนุนครุภัณฑ์ ส าหรับ PCC ที่เปิดใหม ่
-  ส่วนกลางจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่อเนื่อง 
-  ส่วนกลางเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
 แพทย์ทั่วไปในการเรียนหลักสูตร FM ระยะ
 สั้น (Short Course) 

                                  
           2.1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 

สถานการณ์ 
 จังหวัดสตูล ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ในทุก
อ าเภอ จ านวน 7 อ าเภอ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2562 ตามแนวทางการบูรณาการเป้าหมาย 
ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม 
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เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพ้ืนที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและ
ภาวะการน าร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือในการน าไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล 
ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป 
 

ผลการด าเนินงาน ปี 2562 (ต.ค.- ม.ค.62) 
 - มีการด าเนินการประชุม ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)  
และคัดเลือกประเด็นปัญหา ครบทั้ง 7 อ าเภอ ผลงาน 100 % บางอ าเภอที่มีการโยกย้ายคณะกรรมการ
และอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ชุดใหม่คือ อ.ทุ่งหว้า 
 - ด าเนินการประชุมทบทวนคัดเลือกประเด็นปัญหาที่ส าคัญตามบริบทพ้ืนที่ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมาด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาอย่างน้อย 2 ประเด็น 7 อ าเภอ และจัดท าแผนการ
ด าเนินการและด าเนินการบริหารจัดการสร้างกลไก และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการบูรณาการ และมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ดังนี้ 
 
 
 
 
 

อ าเภอ ค าสั่ง พชอ. 
ประชุมคัดเลือก 
ประเด็นปัญหาฯ 

 

เมือง √ √ 
(26 ก.พ.62) 

1.การจัดการขยะ 
2.อาหารปลอดภัย 

ควนโดน √ √ 1.สิ่งแวดล้อม ขยะ โฟม 
2.ยาเสพติดและบุหรี่ 

ควนกาหลง √ √ 1.อาหารปลอดภัย 
2.ครอบครัวอบอุ่นชุมชนน่าอยู่ 

ท่าแพ √ √ 1.ผู้สูงอายุติดเตียง 
2.การจัดการขยะ 

ละงู √ √ มี 4 ประเด็น คือ ไข้เลือดออก/อุบัติเหตุและ
เด็กจมน้ า/DM HT/น้ ามันทอดซ้ า 

ทุ่งหว้า √ 
(รอเปลี่ยนค าสั่งใหม่) 

√ 1.สิ่งแวดล้อม ขยะ 
2.อาหารปลอดภัย 

มะนัง √ √ 1.อาหรปลอดภัย  2.กลุ่มเปราะบาง 
3.สุนัขจรจัด  (ปัญหารอง ขยะ, ยาเสพติด) 

ข้อมูล  ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 
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มาตรการแผนงาน ปีงบประมาณ 2562 
  ก าหนดเป็นตัวชี้วัด PA คปสอ. และให้มีน าเสนอผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบทุก
เดือน และมีการติดตามนิเทศระดับ คปสอ.ปีละ 2 ครั้ง 
 

ปัจจัยท่ีส าเร็จ / ไม่ส าเร็จ 
 -ผู้บริหารให้ความส าคัญและมีนโยบายที่ชัดเจน  มีแนวทางการด าเนินงานจากส่วนกลาง  มี
แผนงานโครงการรองรับ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน 
 -เป็นนโยบายที่ส าคัญ ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งด าเนิน
คู่ขนานกัน 
 

ปัจจัยที่ไม่ส าเร็จ 
 -มีการโยกย้ายคณะกรรมการ พชอ. ท าให้การขับเคลื่อนงานไม่เป็นตามแผนหรือล่าช้า  
 

ข้อเสนอแนะ 
 -คณะกรรมการ พชอ.และคณะอนุกรรมการ พชอ.สร้างความเข้มแข็งเพ่ือให้การขับเคลื่อน 
พชอ.แบบต่อเนื่อง และยั่งยืน 

 

 

 

 

 
            2.1.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลติดดาว  
 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ  

            รพ.สต.ติดดาว ระดับเกณฑ์ 3 ดาว ร้อยละ 100 ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 60 
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ   
 ร้อยละของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว 5 ดาว5 ดี 
 

2.สถานการณ์ตามประเด็นย้อนหลัง 3-5 ป ี
 จังหวัดสตูล มี รพ.สต. ทั้งหมด จ านวน 55 แห่ง PCU จ านวน 4 แห่ง รวมทั้งสิ้น 59 แห่ง  
ร้อยละ 100 ของ รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ ได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  โดยในปีงบประมาณ 2560 มี รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว 
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(5ดาว 5 ดี) จ านวน 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี นิคมพัฒนาฯ 
อ าเภอมะนัง คิดเป็นร้อยละ 1.81   
 ในปีงบประมาณ 2561 มี รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ประเมินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  
(5ดาว 5 ดี) รายละเอียดดังนี้ 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ดาว จ านวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.36 (รวมผลงานสะสม 
จากปี 2560) 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 ดาว จ านวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.72 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 ดาว จ านวน  7  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.72   
 - ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 ดาว จ านวน  4  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.27 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 ดาว จ านวน  6  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.9 
 - PCU จ านวน 4 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ดาว จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75 
และ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 ดาว จ านวน  1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25  รายละเอียดดังตารางที่ 1.1 
 

ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงจ านวน รพ.สต./ PCU/ศสม.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว      
จ.สตูล ในปี 2562 

หน่วยงาน 
จ านวน 
ทั้งหมด 

ผ่าน 5 ดาว ผ่าน 4 ดาว ผ่าน 3 ดาว ผ่าน 2 ดาว ผ่าน 1 ดาว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รพ.สต. 55 20 36.36 18 32.72 7 12.72 4 7.27 6 10.9 

PCU/ศสม. 4 3 75 1 25 - - - - - - 

รวม 59 23 - 19 - 7 - 4 - 6 - 

 

 ในปี 2561 รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ ทุกแห่งได้รับการพัฒนาคุณภาพ ตามแนวทาง
เกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว  ร้อยละ 100 เป้าหมายการพัฒนา รพ.สต. จ านวน 55 แห่ง PCU/ศสม. 
จ านวน  4 แห่ง  รวมทั้งสิ้น 59 แห่ง และทีมตรวจประเมินระดับอ าเภอทุกอ าเภอ นิเทศติดตาม และ ตรวจ
ประเมินผลหน่วยบริการปฐมภูมิ ของแต่ละ คปสอ.  มีกระบวนการด าเนินงาน/พัฒนาคุณภาพให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาวที่ก าหนด คือ 5 ดาว 5 ดี  โดยมีการแปล
ผลระดับดาว ดังนี้ 

- คะแนนรวม  ร้อยละ  50.00 – 54.99 เท่ากับ 1 ดาว 
- คะแนนรวม  ร้อยละ  55.00 – 59.99 เท่ากับ 2 ดาว 
- คะแนนรวม  ร้อยละ  60.00 – 69.99 เท่ากับ 3 ดาว 
- คะแนนรวม  ร้อยละ  70.00 – 79.99 เท่ากับ 4 ดาว 

 - คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป  เท่ากับ 5 ดาว  
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 (คะแนนรายหมวด  ≥  ร้อยละ 80 และคะแนนรวม 5 หมวด  ≥  ร้อยละ 80) 
 

 ผลการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว และหน่วยปฐมภูมิในจังหวัดสตูล สรุปได้ว่า รพ.สต.
ส่วนใหญ่ ผ่านเกณฑ์พัฒนาระดับ 5 ดาว มากท่ีสุด จ านวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.36 รองลงมา ผ่าน
เกณฑ์พัฒนาระดับ 4 ดาว จ านวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.72  และ  ผ่านเกณฑ์พัฒนาระดับ 3 ดาว 
จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.272 ตามล าดับ  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1.2 
 

ตารางท่ี 1.2 ตารางแสดงผลการประเมินฯ รพ.สต.ติดดาว แปลผลระดับการผ่านเกณฑ์ ตามระดับดาว  
                ในปี 2561 (แยกรายแต่ละอ าเภอ) ดังนี้ 

หน่วยงาน 
รพ.สต. 

เป้าหมาย 
ผ่าน

เกณฑ์ 
ผ่าน

เกณฑ์ 
ผ่าน

เกณฑ์ 
ผ่าน

เกณฑ์ 
ผ่าน

เกณฑ์ 
PCU 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

จ านวน 5 ดาว 4 ดาว 3 ดาว 2 ดาว 1 ดาว จ านวน 5 ดาว 4 ดาว 3 ดาว 
อ.เมืองสตูล 18 3 5 3 4 3 2 2 - - 
อ.ท่าแพ 5 3 2 - - - 1 - 1 - 
อ.ละง ู 10 6 4 - - - 1 1 - - 
อ.ทุ่งหว้า 7 2 1 1 - 3 - - - - 
อ.ควนกาหลง 7 2 2 3 - - - - - - 
อ.ควนโดน 4 1 3 - - - - - - - 
อ.มะนัง 4 3 1 - - - - - - - 

รวม 55 20 18 7 4 6 4 3 1 - 
ร้อยละ - 36.36 32.72 12.72 7.27 10.9 - 75 25 - 

 

3. ผลการด าเนินในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61 - ม.ค. 62)        
       3.1 คณะกรรมการประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.ติด
ดาว) ระดับจังหวัดสตูล ปี 2562 จ านวน 2 ทีม รวม 22 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเสริมพลัง
และทีมประเมิน รพ.สต.คุณภาพ (ติดดาว) (ครู ข.) จัดโดยเขตสุขภาพที่  12 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561    
ณ ห้องประชุมนภารักษ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
       3.2 มีค าสั่งคณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ (คปสอ.) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.ติดดาว) ระดับอ าเภอ ปี 2562 รวม 7 
อ าเภอ 
 
       3.3 สสจ.สตูล จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว (5ดาว5ดี)ประจ าปี 2562 และพัฒนาศักยภาพทีมประเมิน/ทีมพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ระดับ คปสอ.
(ครู ค.) รวม 7 คปสอ. ในว ันที ่25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประช ุมนครี  สสจ.สตลู    อ.เมือง  จ.สตูล 
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 3.4 รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ (ที่ยังไม่ผ่านการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว) 
ทุกแห่ง  ด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานรพ.สต.ติดดาว ปี 2562 
      3.5 จ านวนเป้าหมาย รพ.สต.ที่เข้ารับการประเมินพัฒนาเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
ประจ าปี 2562 รวม 7 อ าเภอ จ านวน 24 แห่ง 
   

4. มาตรการส าคัญในปี 2562                
       4.1  สสจ.สตูล  แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต าบล (รพ.สต.
ติดดาว) ประจ าปี 2562 ขอความร่วมมือให้ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอ าเภอ ด า เนินการ
แต่งตั้งคณะท างานทีมพ่ีเลี้ยง ระดับอ าเภอ และสนับสนุนทีมพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ซึ่ง
ใน    ปี 2562 ก าหนดเป้าหมายให้ รพ.สต.ทุกแห่งผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว อย่างน้อย
ระดับ  3 ดาว 
 4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.
สต.ติดดาว)  ระดับจังหวัด/อ าเภอและพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเสริมพลังและทีมประเมิน รพ.สต.คุณภาพ
(ติดดาว) ระดับจังหวัด (ครู ข.)  และระดับอ าเภอ (ครู ค.) ให้ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาวประจ าปี 2562 
 4.3  พัฒนา รพ.สต.ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ประเมินตนเอง และพัฒนาส่วนขาด อย่างน้อยระดับ 
3 ดาว 
 4.4  พัฒนา รพ.สต.ระดับ 3-4 ดาว ให้ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 ดาว 
 4.5  ทีมประเมินระดับจังหวัด มีแผนออกตรวจประเมิน รพ.สต.ที่ผ่านการประเมิน 5 ดาว 
ระดับอ าเภอในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค.62 
      

5.ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ 
  ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสตูลได้รับจัดสรร งบประมาณค่อนข้างจ ากัด ท าให้งบการ
ด าเนินงานพัฒนาเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาวค่อนข้างน้อย 
 

           2.1.4  การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และการจัดการการดื้อ
ยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 
  
 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และ ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบ   
 การจัดการ AMR อย่างบูรณาการ  
 

 14.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) (RDU 1 ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ  
  95 , RDU 1 ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 20) 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามกุญแจ PLEASE  
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 1.2 รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 

 
ตารางที่ 1.1 ตาราง RDU 
RDU 1 ขั้นที่ 1 หมายถึงการด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

RDU Hospital RDU PCU 
1. ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละรายการยาที่สั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ  ดังนี้ รพ.

ระดับ A≥75%, S≥80%, M1-M2≥85%, F1-F3≥90% 
2. ตัวชี้วัดที่ 2 มีกิจกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน RDU โดย

คณะกรรมการ PTC อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการน า นโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ (ผ่านเกณฑ์ระดับ 3)  

3. ตัวชี้วัดที่ 3 จัดท าฉลากยามาตรฐานที่มีชื่อยาภาษาไทย และค าเตือนในยา 
13 กลุ่ม (ผ่านเกณฑ์ระดับ 3)  

4. ตัวชี้วัดที่ 4 มีรายการยาที่ควรตัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาลที่ ยังคงอยู่
ไม่เกิน 1 รายการ จากรายการยาที่ก าหนด 8 รายการ  

5. ตัวชี้วัดที่ 5 มีการด าเนินงานส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อ และส่งเสริม
การขายยา (ผ่านเกณฑ์ระดับ 3)   

รพ.สต.ในอ าเภอ ≥ 40% 
ผ่านเกณฑ์เป้าหมายการ 
ใช้ยาปฏิชีวนะท้ัง 2 กลุ่มโรค
คือ โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบนและโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 

RDU 1 ขั้นที่ 2 หมายถึง การด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
RDU Hospital RDU PCU 

1. ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด จ านวน 5 ตัวชี้วัดตาม RDU ขั้นที่ 1 
2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจาระ

ร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติ   ครบก าหนดคลอดทาง
ช่องคลอด ไม่เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ ทั้ง 4 ตัวชี้วัด (ปี 2562 เกณฑ์ RI รพ
ศ./รพท. ≤ 30 % และ   รพช.≤ 20 %,   AD ≤ 20 %, FTW ≤ 50 %, APL ≤ 
15 %) 

3. การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป ≤10  
4. การใช้ยา Glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตท างานบกพร่อง (eGFR ‹ 

60 ml/min/173 m2 ) ≤ 5 
5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin*, statins, ergots  (*

ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve) 

รพ.สต.ในอ าเภอ≥ 60%         
ผ่านเกณฑ์เป้าหมายการ 
ใช้ยาปฏิชีวนะท้ัง 2 กลุ่มโรค 
คือ โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบนและโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 

 

ตารางที่ 1.1 ตารางSmall Success  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

RDU1 ขั้นที่ 1≥ร้อยละ 80 RDU1 ขั้นที่ 1≥ร้อยละ 85 RDU1 ขั้นที่ 1≥ร้อยละ 90 RDU1 ขั้นที่ 1≥ร้อยละ 90 
RDU1 ขั้นที่ 2≥ร้อยละ 10 RDU1 ขั้นที่ 2≥ร้อยละ 10 RDU1 ขั้นที่ 2≥ร้อยละ 15 RDU1 ขั้นที่ 2≥ร้อยละ 20 
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2. สรุปผลวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหาในภาพรวมจังหวัดสตูล 
 ปีงบประมาณ 2561 ผลการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
พบว่า จังหวัดสตูล มีเครือข่ายโรงพยาบาลที่ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลผ่านเกณฑ์ RDU 1 ขั้นที่ 1 
ทั้งหมด 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และผ่านเกณฑ์ RDU 1 ขั้นที่ 2 จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.28 
ได้แก่ โรงพยาบาลควนกาหลง ทั้งนี้โรงพยาบาลควนกาหลงยังผ่าน RDU1 ขั้น 3 อีกด้วย คิดเป็นร้อยละ 
14.28  ปัญหาส าคัญของจังหวัดสตูลคือ การลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเป็นใน 4 กลุ่มโรค ใน
โรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน การใช้ยาปฏิชีวนะในโ รค
ทางเดินหายใจส่วนบน และการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ซึ่งผ่านเกณฑ์เพียง 1 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลควนกาหลง รองลงมาเป็นการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติคลอดครบก าหนดทางช่องคลอด
ซ่ึงด าเนนิการได้ผา่นเกณฑ์เพียง 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลควนกาหลงและโรงพยาบาลมะนัง 
 

 ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562) ผลการด าเนินงานพัฒนาระบบ
บริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ไตรมาสแรก พบว่า จังหวัดสตูล มีเครือข่ายโรงพยาบาลที่ส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลผ่านเกณฑ์ RDU1 ขั้นที่ 1 ทั้ง 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และผ่านเกณฑ์ RDU1 ขั้นที่ 
2 และ 3 จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.57 ได้แก่ โรงพยาบาลควนกาหลงและโรงพยาบาลควนโดน 

 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์        

ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU1) 

หน่วยบริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

รพ.สตูล  - -  -  

ละงู  - -  -  

มะนัง  - -  -  

ทุ่งหว้า  - -  -  

ท่าแพ  - -  -  

ควนโดน  -  -  - 

ควนกาหลง  -  -  - 

    แห่ง/ร้อยละ 7 (100) 0 2 (28.57) 5 (71.43) 2 (28.57) 5 (71.43) 
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ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงผลการด าเนินงาน RDU จังหวัดสตูล ข้อมูลสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 จ าแนกรายโรงพยาบาล 
 

สถาน
บริการ 

ระดับ 
A  
S 

M1 
M2 
F1 
F2 

 F3 

RDU 1 (ข้ันที่1) RDU 1 (ข้ันที่ 2) RDU 2 

สรุปผลการ
ประเมิน 
RDU 

  1) ร้อย
ละการสั่ง
ใช้ยาใน
บัญชียา
หลัก
แห่งชาติ 

2)  การ
ด าเนินงาน
ของPTC 
ในการชี้น า
ส่งเสริม 
RDU 

3)  รายการ
ยาที่ควรตัด
ออก 8 
รายการซึ่ง
ยังคงมีอยู่
ในบัญชีรพ. 

4)  การ
จัดท า 
ฉลาก
มาตรฐาน 

5) การ
ส่งเสริม
จริยธรรมใน
การจัดซื้อยา
และส่งเสริม
การขายยา 

การใช้ยาปฏิชีวนะ 
ในกลุ่มโรค(ร้อยละ) 

5)การใช้
Gliben 

clamide
ใน DM 

สูงอายุ/ไต
ระดับ3 
(ร้อยละ) 

6) การใช้ 
NSAIDs 

ใน 
ผู้ป่วยไต 
ระดับ 3 
(ร้อยละ) 

7.) สตรี
ตั้งครรภ์ 
ที่ใช้ยา 

Warfarin, 
Statin, 
Ergots 
(ราย) 

6) รพ.สต. ใน
เครือข่ายระดับ

อ าเภอที่ผ่านเกณฑ์
ใช้ยาปฏิชีวนะทั้งโรค 

RI และ AD 

1) RI 2)AD 3)FTW 4)APL ผ่าน ทั้งหมด ร้อยละ ขั้นที่1 ขั้นที2่ ขั้นที3่ 

รพ.สตูล S 90.72 ระดับ 3 0 ระดับ5 ระดับ3 41.72 38.18 50.95 25.90 0 0.14 0 14 20 70    
รพ.ควนโดน F2 98.06 ระดับ 3 0 ระดับ5 ระดับ3 17.64 18.66 41.88 7.46 0 2.60 0 4 4 100    

รพ.ควนกาหลง F2 98.83 ระดับ 3 0 ระดับ5 ระดับ3 3.94 14.22 28.92 7 0 1.55 0 7 7 100    
รพ.ทุ่งหว้า F2 92.15 ระดับ 3 0 ระดับ5 ระดับ3 18.82 35.88 31.26 10.00 0 3.27 0 6 7 85.71    
รพ.ละงู F1 96.20 ระดับ 3 0 5 3 18.72 21.49 36.84 9.46 0 0.68 0 11 11 100    
รพ.ท่าแพ F2 91.48 ระดับ 3 0 5 3 36.39 27.96 45.53 8.69 0 0 0 6 6 100    
รพ.มะนัง F3 94.44 ระดับ 3 0 5 3 18.04 23.14 74.70 8.70 0 0 0 4 4 100    

เกณฑ์เป้าหมาย 

รพ. ระดับ 
A ≥ 75 % 
S ≥ 80% 

M1-M2 ≥ 85% 
F1-F3 ≥ 90% 

ระดับ 3  ≤ 1 รายการ ระดับ 3  ระดับ 3  
≤ 

ร้อยละ 
 20 

≤  
ร้อยละ 
 20 

≤ 
ร้อยละ 
 50 

≤ 
ร้อยละ  

10 

≤ ร้อยละ 
15 

≤ ร้อยละ 
10 

0 ราย 
ขั้น 1 ≥ ร้อยละ 40 
ขั้น 2 ≥ ร้อยละ 60 

 = ผ่าน 
X = ไม่ผ่าน 

 

------------------------------------------------------
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สรุปผลการเนิน
งาน 

1)  A   =  จ านวน รพ.ท่ีผ่าน   ขั้นท่ี 1   ภาพรวมจังหวัด จ านวน  7  แห่ง  ขัน้ท่ี 2   ภาพรวมจังหวัด  จ านวน  0  แห่ง  

2)  B    =  จ านวน รพ. ท้ังหมดในจังหวัด     จ านวน  7  แห่ง 

3)  C    =  ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีเป็น รพ.สง่เสริมการใช้ยาอยา่งสมเหตผุล ในจังหวัด   ( A / B ) x 100 

      ขั้นท่ี 1   คิดเป็นร้อยละ 100.00      ขั้นท่ี 2   คิดเป็นร้อยละ  28.57      ขั้นท่ี 3   คิดเปน็ร้อยละ  28.57 
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ตารางที่ 1.1 ตารางแสดง 

 
ตารางที่ 1.1 ตารางแสดง 
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อภิปรายผลจากตาราง 
 ผลการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดสตูล ผลงานสะสม
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 พบว่า จังหวัดสตูล มีเครือข่ายโรงพยาบาลที่ส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลผ่านเกณฑ์ RDU 1 ขั้นที่ 1 ทั้งหมด 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และผ่านเกณฑ์ RDU 1 ขั้น
ที่ 2 จ านวน 2 แห่ง คิดเป็น  ร้อยละ 28.57 ได้แก่ โรงพยาบาลควนกาหลงและโรงพยาบาลควนโดน ปัญหา
ส าคัญของจังหวัดสตูลคือ การลดการใช้ยาปฏิชีวนะ  โดยไม่จ าเป็นใน 4 กลุ่มโรค ในโรงพยาบาล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ซึ่งผ่านเกณฑ์ 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
ควนกาหลงและโรงพยาบาลควนโดน การใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ซึ่งผ่านเกณฑ์ 5 แห่ง 
ได้แก่ โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลทุ่งหว้า โรงพยาบาลละงูและโรงพยาบาล
ท่าแพ การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคทางเดินหายใจส่วนบน ซึ่งผ่านเกณฑ์ 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลควนกาหลง 
โรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลทุ่งหว้า โรงพยาบาลละงูและโรงพยาบาลมะนัง และการใช้ยาปฏิชีวนะใน
หญิงคลอดปกติคลอดครบก าหนดทางช่องคลอด ซึ่งผ่านเกณฑ์ 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลควนกาหลง 
โรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลทุ่งหว้า โรงพยาบาลละงู โรงพยาบาลท่าแพและโรงพยาบาลมะนัง 
 

4. แผนงาน - โครงการ  หรือมาตรการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ  2562 

ล าดับ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคกก. RDU จังหวัดไตรมาสละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตามตัวชี้วัดและ

แนวทางการด าเนินงาน 
คณะท างาน RDU จ.สตูล 

2. รายงานความก้าวหน้าในคณะกรรมการ กวป.ทุกเดือน คณะท างาน RDU จ.สตูล 
3. บูรณาการร่วมกับ Service Plan อ่ืนๆ และงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ  คณะท างาน RDU จ.สตูล 

4. เฝ้าระวังและจัดการการกระจายยาต้านจุลชีพ สเตียรอยด์และNSAIDs 
ในร้านช า/ชุมชน 

กลุ่มงานคบส. สสจ.สตูล 

5. ติดตามผลการด าเนินงานและส่งคืนข้อมูลแก่พ้ืนที่ คณะท างาน RDU จ.สตูล 

6. โครงการพัฒนาระบบงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างมีคุณภาพ
โดยสหวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสตูล 

ทีม RDU-AMR รพ.สตูล 

7. โครงการสร้างเสริมความตระหนักรู้บุคลากรทางการแพทย์ในเรื่อง 
Rational Drug Use ในโรงพยาบาลสตูล 

ทีม RDU-AMR รพ.สตูล
และทีมเภสัชกร รพ.สตูล 

8. ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานด้านยาและเวชภัณฑ์และส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเครือข่ายอ าเภอควนโดน 

กลุ่มงานเภสัชฯ 
รพ.ควนโดน 

9. อบรมวิชาการเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนอ าเภอควนโดน กลุ่มงานเภสัชฯ 
รพ.ควนโดน 

10. ให้ความรู้แก่อสม. เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพ่ือกระจายความรู้แก่
ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่อ าเภอละงู 

สสอ.ละงูและ 
รพ.สต.ในอ.ละงู 
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ตารางที่ 1.1 ตารางแสดง(ต่อ)  

11. ประชุมแจ้งเจ้าหน้าที่ในรพสต.ให้รับทราบนโยบายการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลของกระทรวง ในพ้ืนที่อ าเภอละงู 

สสอ.ละงู 

12. จัดท าแฟ้มข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะ เพ่ือใช้เป็นสื่อในการอธิบายผู้มารับ
บริการที่รพ.สต. ในพื้นที่อ าเภอละงู 

รพ.สต.ในอ.ละงู 

ล าดับ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 
13. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดที่รพ.สต. ในพ้ืนที่อ าเภอละงู รพ.สต.ในอ.ละงู 
14. ประชุมคณะท างาน โครงการ RDU โรงพยาบาลละงู คกก.RDU รพ.ละงู 
15. รายงานผลตัวชี้วัดแก่ คกก.บริหารรพ./องค์กรแพทย์ของโรงพยาบาล

ละงู เป็นรายเดือนทุกเดือน และสรุปผลเป็นรายไตรมาสทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบ RDU รพ.ละงู 

16. อบรมการสั่งจ่ายยา ATB ในผู้สั่งจ่ายยานอกเวลาที่ไม่ใช่แพทย์ ใน
โรงพยาบาลละงู 

คกก.RDU รพ.ละงู 

17. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง RDU แก่ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลละงู
ระหว่างรอพบแพทย์ใน NCD Clinic ในโรงพยาบาลละงู 

คกก.RDU รพ.ละงู 

18. นิเทศงานและให้ความรู้การลงข้อมูล/การสั่งจ่ายยา ATB ใน รพ.สต.ใน
ความดูแลของโรงพยาบาลละงู 

คกก.RDU รพ.ละงู 

19. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง RDU แก่ผู้มารับบริการที่ โรงพยาบาล
ระหว่างรอพบแพทย์ใน NCD Clinic ในรพ.สต.ในความดูแลของ
โรงพยาบาลละงู (ในระหว่างกิจกรรมออกจ่ายยา NCD Clinic) 

คกก.RDU รพ.ละงู 

20. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรทดแทนแก่ผู้มารับบริการ
ระหว่างรอคิวพบแพทย์ NCD Clinic ในรพ.สต.ในความดูแลของ
โรงพยาบาลละงู (ในระหว่างกิจกรรมออกจ่ายยา NCD Clinic) 

คกก.RDU รพ.ละงู 

21. ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาลมะนัง 

กลุ่มงานเภสัชฯรพ.มะนัง 

22. อบรมวิชาการเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนอ าเภอมะนัง กลุ่มงานเภสัชฯรพ.มะนัง 
23. อบรมวิชาการเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในบุคลากรสาธารณสุขของ

อ าเภอมะนัง 
กลุ่มงานเภสัชฯรพ.มะนัง 

24. การประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดและการน าเนอผล 

RDU ระดับโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลท่าแพ 
คกก.RDU รพ.ท่าแพ 

25. จัดท าแนวทางการจ่ายยาในแต่ละกลุ่มโรค ส าหรับ คปสอ.ท่าแพ คกก.RDU รพ.ท่าแพ 

26. การสร้างระบบ popup alert แจ้งเตือนแพทย์ในยากลุ่ม antibiotic คกก.RDU รพ.ท่าแพ 
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ตารางที่ 1.1 ตารางแสดง(ต่อ)  
 

5. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
 ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

 1. การสื่อสารกับผู้สั่งใช้ยาในทุกระดับให้มีความตระหนักในการสั่งใช้ยาเพื่อป้องกันการเกิด 

  เชื้อดื้อยา 

 2. ความเข้มแข็งของคณะกรรมการ PTC ในการขับเคลื่อน Service Plan-RDU แต่ละแห่ง 

 3. ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติในการใช้ยาของประชาชน 
 4. การรณรงค์ สร้างความตระหนักให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างต่อเนื่อง 
 5. การสนับสนุนจากส่วนกลางและผู้บริหาร เช่น การสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรม 
  ให้ความรู้ RDU ICD10 การวินิจฉัย ความเข้าใจที่ถูกต้อง หรือผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดี 
  ทัศน์ให้บุคลากรและประชาชน (awareness) 
 6. การน าสมุนไพรมาใช้ทดแทน ต้องมี evidence base รองรับถึงประสิทธิภาพของ 
  ผลลัพธ์ และความปลอดภัยในการใช้ยาสมุนไพรของประชาชน 

ในโรงพยาบาลท่าแพ 

27. การใช้ยาสมุนไพรทดแทนในยา 2 กลุ่มโรค ในโรงพยาบาลท่าแพ คกก.RDU รพ.ท่าแพ 

28. ประชุมผู้รับผิดชอบงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับรพ.สต.ใน

อ าเภอทุ่งหว้า 
ผู้รับผิดชอบ RDU 

รพ.ทุ่งหว้า 

29. นิเทศเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในรพ.สต.ในอ าเภอทุ่งหว้า ผู้รับผิดชอบ RDU 
รพ.ทุ่งหว้า 

30. ติดตามการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในรพ.สต.ในอ าเภอทุ่งหว้า ผู้รับผิดชอบ RDU 
รพ.ทุ่งหว้า 

ล าดับ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 
31. ประเมินผลการด าเนินการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในรพ.สต.ในอ าเภอ

ทุ่งหว้า 
ผู้รับผิดชอบ RDU 

รพ.ทุ่งหว้า 

32. ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้

ยาอย่างสมเหตุผล 
กลุ่มงานเภสัชฯ  

รพ.ทุ่งหว้า 

33. อบรมวิชาการเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนในอ าเภอทุ่งหว้า กลุ่มงานเภสัชฯ  
รพ.ทุ่งหว้า 

34. อบรมวิชาการเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในบุคลากรสาธารณสุขใน

อ าเภอทุ่งหว้า 
กลุ่มงานเภสัชฯ  

รพ.ทุ่งหว้า 
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6. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  

 - แพทย์ผู้สั่งใช้ยาบางท่าน ไม่ยอมรับ CPG ที่มีอยู่ และผู้ก ากับควบคุม ติดตามงานคือ 
  เภสัชกร ท าให้แพทย์ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามตัวชี้วัดต่างๆ 
 - บุคลากรส่วนใหญ่ยังเข้าใจไม่ถูกต้องในการใช้ยาตาม Rational Drug Use และ 
  ประชาชนบางส่วนยังเรียกหายาปฏิชีวนะจากแพทย์ หรือรพ.สต./PCU ในบางโรคท่ีไม ่
  จ าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ 
 - สถานบริการบางแห่ง กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดความสมบูรณ์ ไม่ทันเวลา และอาจมี 
  bias บางกรณีที่มีผลต่อเงินสนับสนุน (QOF) ควรมีวิธีการแก้ไข/ป้องกันอย่างเหมาะสม 
  รวมไปถึงการ verify ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ผลตัวชี้วัดในรายงาน HDC ยังไม่มีความสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องน าผลมาวิเคราะห์เพ่ิมเติม 
  เพ่ือให้ได้ผลการด าเนินงานที่มีความถูกต้องมากข้ึน 
 - โรงพยาบาลที่ไม่ได้ใช้โปรแกรม HosXp จะไม่สามารถใช้โปรแกรม RDU2016 ในการ 
  ประมวลผลตัวชี้วัด RDU ได้ จึงใช้โปรแกรม e-Tool master หรือต้องเขียนรายงานด้วย 
  
  ตนเองหรือซึ่งอาจขาดความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงาน หากมีพัฒนาโปรแกรมกลาง  
  เช่น e-Tool master ให้มีความถูกต้องมากขึ้นรองรับการรายงานผล จะเป็นตัวเลือกให้ 
  โรงพยาบาลที่ขาดศักยภาพของโปรแกรมเมอร์ในการเขียนรายงานด้วยตนเอง ให้ 
  สามารถประมวลผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้องและทันเวลามากขึ้นกว่าปัจจุบัน 
 - ขาดการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมประเทศที่เข้าถึงประชาชน เช่น ผลิตสื่อในรูปแบบ 
  ต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์ในภาพรวมระดับประเทศ ให้เข้าถึง 
  ประชาชน 

 

7. นวัตกรรม / Best practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 โรงพยาบาลสตูลพัฒนาวิธีการระบุตัวตนผู้ป่วยโรคไต (แสดงผล eGFR) ทั้งในหน้าจอของ

แพทย์ในโปรแกรม HosXp® และใบสรุปรายการยาของผู้ป่วย ให้เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้อง 
เหมาะสมของยาส าหรับผู้ป่วย และในใบสรุปรายการยามีการเพ่ิมการแจ้งเตือนผู้ป่วยโรคตับ เพ่ือความ
ปลอดภัยในการสั่งใช้ยาให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น 

 โรงพยาบาลควนกาหลง พัฒนาวิธีการแสดงค่าไต (แสดงผล eGFR) ทั้งในหน้าจอของ
แพทย์ พยาบาลห้องกรณี ตรวจแทน ห้องยา และผู้ป่วยใน ในโปรแกรม HosXp® เพ่ือให้ทุกหน่วยบริการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจ่ายยาได้ 

 โรงพยาบาลละงู มีการแสดงรายการยา ned ให้เด่นชัดจากยาตัวอ่ืน (แสดงตัวอักษร
NED) หลังชื่อยาทุกตัว และเปลี่ยนสียาnedเป็นสีเขียว  เห็นทั้งหน้าkeyยาของแพทย์และใบสั่งยาของเภสัช 
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 โรงพยาบาลละงู มีการแสดง pregnancy cat หลังชื่อยาทุกตัว เห็นทั้งหน้าkeyของ
แพทย์และใบสั่งยา 

 

8. ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน   
 

  
ประชุม RDU ในชุมชน 

  
 

ประชุมวิชาการเรื่องการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดสตูล 

  
รายงานความก้าวหน้าในคณะกรรมการ กวป.ทุกเดือน 
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ประชุมคณะกรรมการ RDU จังหวัดไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 หัวข้อ:  การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ   
 อย่างบูรณาการ (AMR)  
 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และ ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบ   
 การจัดการ AMR อย่างบูรณาการ 
  14.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการระดับ  
   Intermediate (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 
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1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 

ระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ AMR อย่างบูรณาการ (Integrated AMR Management System)   ของ
โรงพยาบาล 5 กิจกรรมส าคัญ ได้แก่ 
 1. พัฒนากลไกการจัดการเชื้อดื้อยา  
 2. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ  
 3. พัฒนาระบบการควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial stewardship) 
 4. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IPC)   
 5. พัฒนาการจัดการสารสนเทศเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและการพัฒนาระบบของ 
โรงพยาบาล 
 

ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงSmall Success  

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

 AMR ขั้น Intermediate 
≥ 10 % 

 AMR ขั้น Intermediate 
≥ 20 % 

 

2. สรุปผลวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหาในภาพรวมจังหวัดสตูล  

 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสตูล โดยจังหวัดสตูล มีโรงพยาบาลศูนย์/ ทั่วไป จ านวน 1 
แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสตูล ซึ่งพบว่า มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ มีแผนปฏิบัติการของ
โรงพยาบาลตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยเน้นการท างานอย่างบูรณาการ ตามกิจกรรม
ส าคัญของโรงพยาบาล 5 กิจกรรม ได้แก่ (1) การก าหนดนโยบายโดยคณะกรรมการบริหารจัดการ AMR 
(2) การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก (3) การควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ (4) 
การเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล รวมทั้ง   (5) การวิเคราะห์ สถานการณ์
ต่างๆ เชื่อมโยงสภาพปัญหาและน าไปสู่มาตรการที่เหมาะสมของโรงพยาบาล  
 ปีงบประมาณ 2562 ผลการด าเนินงานโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการการดื้อยาต้านจุล
ชีพ (AMR) อย่างบูรณาการ ในโรงพยาบาลศูนย์/ ทั่วไป จังหวัดสตูล ผ่านเกณฑ์ระดับ Intermediate 
(AMR ขั้น Intermediate ≥ 10 % ของ รพศ./ รพท.ทั้งหมด)  

 

 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์      

  ตารางที่ 1.1 ตารางแสดง 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล เมือง ภาพรวม
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จังหวัด 
1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบ

จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) 
อย่างบูรณาการ  
ระดับ Intermediate 
 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด : (small success) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

เป้าหมาย 
(จ านวน รพศ./รพท.

ทั้งหมด) 

1 
(รพ.สตูล) 

1 
(รพ.สตูล) 

ผลงาน 
จ านวน รพ. ผ่าน 

1 1 

ร้อยละ 100 100 

 ผลการประเมินตนเองตามระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ (Integrated AMR 
Management System) รวม 5 กิจกรรมของ โรงพยาบาลสตูล สามารถด าเนินการตามระบบจัดการการ
ดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการได้ 343 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ 3 นั่นคือ มีการด าเนินการพ้ืนฐาน 
(Intermediate)  

ตารางที่ 1.1 ตารางแสดง 

โรงพยาบาล 
ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ประเมินตนเอง การแปลผล 

โรงพยาบาลสตูล 500 343 ระดับ 3 

  การประเมินตนเอง (self-assessment) ระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ 
(Integrated AMR Management System) ของโรงพยาบาลตาม 5 กิจกรรมส าคัญ ได้แก่ (1) พัฒนากลไกการ
จัดการเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการ (2) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ (3) พัฒนาระบบ
การควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial stewardship) (4) พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ( IPC) (5) พัฒนาการจัดการสารสนเทศเพ่ือวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและการพัฒนาระบบของโรงพยาบาล ซึ่งการแปลผล จะแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1.1 ตารางแสดง(ต่อ) 

ระดับ การแปลผลการประเมิน คะแนนเต็ม 500 คะแนน 

ระดับ 1 มีการด าเนินการได้ไม่เพียงพอ (Inadequate) < 150 คะแนน 

ระดับ 2 มีการด าเนินการพ้ืนฐาน (basic) ≥ 150 – 250 คะแนน 

ระดับ 3 มีการด าเนินการปานกลาง (Intermediate) ≥ 250 – 350 คะแนน 

ระดับ 4 มีการด าเนินการขั้นสูง (Advance) ≥ 350 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเอง (self-assessment) ระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ 
(Integrated  AMR Management System) ของโรงพยาบาลตาม 5 กิจกรรมส าคัญ โรงพยาบาลสตูล 

ตารางที่ 1.1 ตารางแสดง 

มาตรการด าเนินการ แนวทางการตรวจติดตาม 
(1) พัฒนากลไก
การจัดการเชื้อดื้อ
ยาอย่างบูรณาการ 

รายละเอียดการประเมิน 5 กิจกรรมส าคัญ 
หมายเหตุ * เป็นข้อบังคับข้ัน basic สามารถ download 
แบบประเมินตนเอง ได้ทาง https://goo.gl/qtJLuv 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

1.  กลไกการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ (Governance mechanism on 
 AMR)(100 คะแนน) 
(1) คณะกรรมการที่มีบทบาทด้านการจัดการ AMR *  5 5 

(2)  มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ *   10 10 

(3) เป้าหมายการจัดการ AMR ที่ชัดเจน * 10 5 

(4) แผนการขับเคลื่อนมาตรการ AMR * 10 10 

(5)  การก ากับติดตามข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลความ  

 ก้าวหน้าในการด าเนินงาน  

20 15 

(6)  โรงพยาบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์

 เครื่องมือและบุคลากร เพื่อการแก้ไขปัญหา  

20 5 

(7)  มีการจัดการ AMR อย่างบูรณาการในระดับเขต เพ่ือให้

 ระบบมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

25 10 

 คะแนนรวม 60 
(2) พัฒนาระบบ
การเฝ้าระวังเชื้อ
ดื้อยาทาง
ห้องปฏิบัติการ 

2. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ (100 คะแนน) 
(1) การตรวจ identify เชื้อแบคทีเรียตามมาตรฐาน*  10 10 
(2) การเลือกชนิดของยาในการทดสอบความไวของเชื้อตาม
 มาตรฐาน* 

5 5 

(3) ระบบ Lab Alert * 10 7 

(4)  ระบบการเฝ้าระวังพิเศษในเชื้อดื้อยาส าคัญสอดคล้องกับ

 การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาระดับประเทศ  

10 10 

(5)  การจัดท า Antibiogram ตามมาตรฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 10 8 

(6)  การรายงานการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ  20 5 

คณะที่  2   การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  87 

https://goo.gl/qtJLuv
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ตารางที่ 1.1 ตารางแสดง(ต่อ)  

(7)  ระบบบันทึกผลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบ

 อิเล็กทรอนิกส์  

10 5 

 
(8) มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการอย่าง

 ต่อเนื่อง เช่น CQI, R2R  

10 10 

มาตรการด าเนินการ แนวทางการตรวจติดตาม(ต่อ) 
(2) พัฒนาระบบ
การเฝ้าระวังเชื้อ
ดื้อยาทาง
ห้องปฏิบัติการ 

2. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ (100 คะแนน)  คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

(9)  รพ.ระดับ A,S มีการรายงานเชื่อมโยงกับระดับประเทศ 

(NARST)  

5 5 

(   (10) การประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนร่วมกับเขต 
 สุขภาพศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ สคร. เขต 

10 10 

 คะแนนรวม 75 
 (3) พัฒนาระบบ
การควบคุม ก ากับ 
ดูแลการใช้ยาต้าน
จุลชีพ 
(Antimicrobial 
stewardship) 

    3. การควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล (100 คะแนน) 
(1) การวางระบบการคัดเลือก กระจาย และควบคุมก ากับ

 ดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล และในเครือข่าย * 

5 5 

     (2) การขับเคลื่อนและก ากับติดตามมาตรการลดการใช้ยา
 ในโรค/ภาวะ ได้แก่ RI, AD, FTW, APL * 

5 3 

(3) การติดตามปริมาณและมูลค่าการใช้ยาต้านจุลชีพ * 5 5 
(4) การก าหนดแนวทางการรักษา/ข้อแนะน าในการเลือกใช้ยา

 ปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่พบบ่อย และก ากับให้มีการปฏิบัติ

 ตามแนวทาง * 

15 10 

(5) การติดตามและประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีมีฤทธิ์กว้าง

 หรือสงวนส าหรับเชื้อดื้อยา * 

30 30 

(6)  มาตรการพร้อมแนวปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
 เหมาะสม  

15 12 

(7) การสอนและฝึกอบรมทักษะ 10 5 

(8) ระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้ยา

 อย่างเหมาะสม  

10 0 

คณะที่  2   การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  88 
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ตารางที่ 1.1 ตารางแสดง(ต่อ)  

(9) มีการประเมินผลที่สอดคล้องตามาตรการที่ใช้ รวมทั้งสรุป

 การด าเนินงานและสะท้อนกลับ 

5 5 

 คะแนนรวม 75 

มาตรการด าเนินการ แนวทางการตรวจติดตาม 
(4) พัฒนาระบบ
การเฝ้าระวัง 
ป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล 
(IPC) 

4. การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในรพ. 

 (100 คะแนน) 
คะแนน 

ผลการ
ประเมิน 

(1) จ านวนพยาบาล ICN ที่เพียงพอ * 5 3 
(2) การประชุมคณะกรรมการ ICC อย่างสม่ าเสมอ * 5 5 
(3) รพ.มีโครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อการจัดการ AMR *  10 5 
(4) IPC guideline * 5 5 
(5) ระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา  10 5 
(6) การจัดการเมื่อเกิดการระบาด (Outbreak)  10 5 
(7) การร่วมคิดโดยผู้ปฏิบัติที่ท างานหน้างาน และมีการ
 ประเมินและปรับปรุงแนวปฏิบัติ  

10 10 

(8) การสอนและฝึกอบรมทักษะ  10 10 
(9) มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI Surveillance)  15 10 
(10) การติดตามสถานการณ์การพบเชื้อดื้อยา ทั้ง 
 colonization และ infection  

10 10 

(11) มีการก ากับติดตาม วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้า
ในการ ด าเนินงาน IPC 

10 10 

 คะแนนรวม 78 
(5) พัฒนาการ
จัดการสารสนเทศ
เพ่ือวิเคราะห์

(1) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และระบบจัดการ AMR ของโรงพยาบาล 
และน าไปสู่มาตรการของโรงพยาบาลในการแก้ปัญหา AMR อย่างบูรณาการ 
(100 คะแนน) 

คณะที่  2   การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  89 
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4. แผนงาน - โครงการ  หรือมาตรการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ  2562 
- 

 

5. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่ งได้ จากการวินิ จฉั ย ประมวล วิ เคราะห์  
สังเคราะห์  ระดับจังหวัด 
- 

 
 
 

6. สรุปปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  ในภาพรวมของจังหวัดสตูล 

- 
7. นวัตกรรม/ Best practice ที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- 
8. ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน   
 

  

สถานการณ์ปัญหา
และการพัฒนา
ระบบของ
โรงพยาบาล 

(1) การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ปัญหาเชื้อดื้อยาของ
 โรงพยาบาล 

50 30 

(2) การวิเคราะห์และการจัดการระบบของโรงพยาบาลใน
 การด าเนินงานเกี่ยวกับเชื้อดื้อยา 

30 20 

(3) การตอบสนองต่อการระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล 10 5 
 คะแนนรวม 55 

คะแนนรวมทั้งหมด 500 343 
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ประชุมคณะท างาน AMR  

2.1.5 วัณโรค (TB) 
 

สถานการณ์วัณโรค 
  นับตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2562 จังหวัดสตูลมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าทุก
ประเภท โดยรวมจ านวนเพิ่มข้ึนทุกปี แต่ทั้งนี้ก็ยังคงต่ ากว่าเป้าหมายของผู้ป่วยที่คาดว่าจะมี (Estimate 
case finding) ที่องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ไว้ส าหรับประเทศไทย  โดยมีร้อยละของความครอบคลุม
การรักษาวัณโรคทุกประเภทที่แม้จะเพ่ิมขึ้นทุกปี  แต่ยังคงต่ ากว่ามาตรฐานคือ ร้อยละ 90   ซึ่งปี 2561 
จังหวัดสตูลมีผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่ข้ึนทะเบียนรักษา  243 ราย คิดเป็นอัตราความครอบคลุมการรักษา
(ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท) Treatment Coverge  ร้อยละ 58.8    จากผู้ป่วยที่คาดว่าจะมีในปีเดียวกัน 
(คิดจากอัตรา 156/แสนประชากร) ซึ่งโดยทางอุบัติการณ์แปลได้ว่ายังคงมีผู้ป่วยที่ไม่เข้าสู่ระบบการวินิจฉัย
และกระบวนการรักษา ซึ่งอาจน าไปสู่การแพร่เชื้อวัณโรคไปสู่สาธารณชนได้ จึงต้องเร่งรัด ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานค้นหาวัณโรคใน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ผู้สัมผัสร่วมบ้าน,ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อ HIV,ผู้ป่วยเบาหวาน,ผู้สูงอายุ,
แรงงานต่างด้าว,ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ครอบคลุมขึ้น และสถานการณ์ของ 
การรักษาส าเร็จในผู้ป่วยวัณโรคปอดทุกประเภทในจังหวัดสตูล ที่สามารถประเมินได้คือ ปี 2560    อยู่ที่
ร้อยละ 86.2 ส าหรับผู้ป่วยวณัโรคปอดรายใหม่ปี 2560 ผลรักษาส าเร็จ อยู่ที่ 85.1  ซึ่งในปี 2561  จังหวัด
สตูลมีผลการรักษาส าเร็จของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ร้อยละ 70.5  
โดยปัญหาทีส่ าคัญก็คือ  การตายในผู้ป่วยที่มีโรคร่วมและผู้สูงอายุ  และมีปัญหาของอัตราความครอบคลุม
ในการขึ้นทะเบียนรักษาที่น้อยมาก เป็นปัจจัยสนับสนุน  
 

ตารางท่ี 1  ผลการรักษาส าเร็จ (Success) ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนไตรมาส 1/2561 

โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียน success ตาย ล้มเหลว โอนออก 
ไม่ประเมิน/
เปลี่ยนDX 

สตูล 19(17) 13(76.5%) 3(17.6%) 1(5.9%) - 2 
ละงู 6 4(66.8%) 1(16.6%) 1(16.6%) -  

ควนกาหลง 7 6(85.7%) - - 1(14.3%)  
ท่าแพ 5 4(80%) 1(20%) - -  
ทุ่งหว้า 2 - 2(100%) - -  
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ควนโดน 3 3(100%) - - -  
มะนัง 2 2 1(50%) - -  
จังหวัด 44(42) 31(73.8%) 8(19%) 2(4.8%) 1(2.4%) 2 

ที่มา : รายงาน TB 08(เก่า) จาก TBCM  on line ส านักวัณโรค 
 

 ตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 ก าหนดเป้าหมายผลการรักษาส าเร็จของผู้ป่วย
วัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนไตรมาสที 1/2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยในภาพรวมของจังหวัดสตูล
ไม่ผ่านเป้าหมายดังกล่าว โดยมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 19  ซึ่งสาเหตุของการตายในไตรมาสนี้ คือ
ผู้ป่วยมีโรคร่วมจ านวน 5 ราย ผู้สูงอายุ 1 ราย เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ 1 รายและฆ่าตัวตาย 1 ราย และ
โรงพยาบาลทุ่งหว้ามีอัตราการเสียชีวิต 100 %  โดยโรงพยาบาลควนโดนและโรงพยาบาลควนกาหลงมี
อัตราการรักษาส าเร็จผ่านตัวชี้วัด ดังกล่าว คือ ร้อยละ 100 และ ร้อยละ 85.7 ตามล าดับ  และไม่พบการ
ขาดยาในทุกโรงพยาบาล 
 

ตารางท่ี 2  ผลการรักษาส าเร็จ (Success) ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนไตรมาส 2/2561 

โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียน success ตาย ล้มเหลว โอนออก 
ไม่ประเมิน/
เปลี่ยนDX 

สตูล 18(15) 14(93.3%) 1(6.7%) - - 3 
ละงู 8(7) 7(100%) - - - 1 
ควนกาหลง 6(4) 3(75%) 1(25%) - - 2 
ท่าแพ 1 1(100%) - - - - 
ทุ่งหว้า 3 3(100%) - - - - 
ควนโดน 3 3(100%) -- - - - 
มะนัง 5(4) 4(100%) - - - 1 
จังหวัด 44(37) 35(94.6%) 2(5.4%) - - 7 

ที่มา : รายงาน TB 08(เก่า) จาก TBCM  on line ส านักวัณโรค 
 

 ในไตรมาสที่ 2/2561 จังหวัดสตูลมีแนวโน้มของผลการรักษาที่ดี  ซึ่งเห็นได้ว่ามีอัตราตายที่
ลดลงมากโดยมีโรงพยาบาลที่สามารถสรุปผลการรักษาได้แล้วและมีอัตราการรักษาส าเร็จที่มากกว่าร้อยละ 
85 คือ  โรงพยาบาลท่าแพ, โรงพยาบาลทุ่งหว้า และโรงพยาบาลควนโดน  โดยในไตรมาสนี้ไม่พบผู้ป่วย
ขาดยาในทุกพ้ืนที่  
ตารางที่ 3  ผลการรักษาส าเร็จ (Success) ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนไตรมาส 3/2561 

โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียน success ตาย ล้มเหลว โอนออก 
ไม่ประเมิน/
เปลี่ยนDX 

สตูล 29(23) 21(91.3%) - 1(4.3%) 1(4.3%) 6 
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ละงู 14(9) 9(100%) - - - 5 
ควนกาหลง 2(1) 1(100%) - - - 1 
ท่าแพ 2 2(100%) - - - - 
ทุ่งหว้า 4(3) 3(100%) - - - 1 
ควนโดน 6(5) 5(100%) - - - 1 
มะนัง 5(4) 4(100%) - - - 1 
จังหวัด 62(47) 45(95.7%) - 1(2.1%) 1(2.1%) 15 

ที่มา : รายงาน TB 08(เก่า) จาก TBCM  on line ส านักวัณโรค 
 

และในไตรมาสที่ 3/2561 แนวโน้มของผลการรักษาส าเร็จเป็นไปในทิศทางที่ดี หากแต่ยังคงต้องรอ
ประเมินผลผู้ป่วยวัณโรคท่ีต้องขยายเวลาการรักษาและเปลี่ยนวินิจฉัย อีกจ านวนหนึ่ง 
 

ตารางท่ี 4  ร้อยละความครอบคลุมการ(ขึ้นทะเบียน)รักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท(All from)  
 คิดจากอัตรา 156 ต่อแสนประชากร 

ปี Estimate case ผู้ป่วย All from Treatment Coverage 

2557 429 213 49.7 
2558 398 213 53.5 
2559 404 225 55.7 
2560 407 247 60.7 
2561 413 243 58.8 

  จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พบว่า จังหวัดสตูล มีร้อยละความครอบคลุมการ(ข้ึนทะเบียน)
รักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท( All from) ที่ไม่ถึงเป้าหมายมาตลอด (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 82.5) และ     
ปี 2561 จังหวัดสตูลได้ด าเนินการเพื่อเร่งรัดในการค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง อันได้แก่ (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน,
ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อ HIV, ผู้ป่วยเบาหวาน,ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, หอบหืด (COPD , Asthma) 
แรงงานต่างด้าว, ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
ตารางที่ 5  ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงที่คัดกรองมีอาการเข้าข่ายสงสัยวัณโรค 

อ าเภอ คัดกรอง อาการเข้าข่าย ร้อยละ 

เมือง 9,986 777 7.8 
ละงู 4,227 242 5.7 
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ควนกาหลง 1,199 185 13.2 
ท่าแพ 2,513 208 8.3 
ทุ่งหว้า 2,082 133 6.4 
ควนโดน 1,706 101 5.9 
มะนัง 1,205 88 7.3 
จังหวัดสตูล 22,918 1,734 7.6 

 

การคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง จ.สตูล ปี 2561 พบอาการเข้าข่าย/สงสัยวัณโรค ในภาพรวมทั้ง
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 7.6  โดยอ าเภอท่ีพบอาการเข้าข่าย/สงสัยวัณโรค จากการคัดกรองมากกว่าร้อยละ 
10 มีเพียงอ าเภอเดียว คือ อ าเภอควนกาหลง 

 

ตารางท่ี 6  ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงที่พบอาการเข้าข่ายสงสัยวัณโรค ได้รับการ X-ray ปอด 
 

อ าเภอ อาการเข้าข่าย X-ray ร้อยละ 

เมือง 777 604 77.7 
ละงู 242 232 95.9 
ควนกาหลง 185 72 38.9 
ท่าแพ 208 129 62 
ทุ่งหว้า 133 133 100 
ควนโดน 101 92 91.1 
มะนัง 88 86 97.7 
จังหวัดสตูล 1,734 1,348 77.7 

 

 ในปี 2561 จังหวัดสตูลมีการด าเนินงานในการ X-ray ปอดส าหรับผู้มีอาการเข้าข่ายสงสัย
วัณโรคคิดเป็นร้อย 77.7  โดยอ าเภอทุ่งหว้าสามารถ X-ray ปอดในผู้มีอาการเข้าข่ายสงสัยวัณโรค 
ครอบคลุมทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100 และอ าเภอควนกาหลงสามารถ X-ray ปอดในผู้มีอาการเข้าข่าย
สงสัยวัณโรค ได้ต่ าที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.9 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบจ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ระหว่างปี 2560 และ 2561 
อ าเภอ จ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ เทียบปี 2560 
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ปี 2560 ปี 2561 
อ.เมือง 106 93 ลดลงร้อยละ 12.3 
อ.ละง ู 57 46 ลดลงร้อยละ 19.3 
อ.ควนกาหลง 17 25 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 47.1 
อ.ท่าแพ 16 16 คงท่ี 
อ.ทุ่งหว้า 14 10 ลดลงร้อยละ 28.6 
อ.ควนโดน 12 19 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 58.3 
อ.มะนัง 9 19 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 111.1 
จ.สตูล 231 242 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.8 

 

 ในปี 2561 พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 4.8 โดยอ าเภอทีม่ี
จ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เพ่ิมข้ึนมากที่สุด คือ อ าเภอมะนัง เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 111.1 

 

ปัญหา/ช่องว่างที่ผ่านมาในการด าเนินงานวัณโรค จ.สตูล 
 1. อัตราความครอบคลุมในการพบผู้ป่วยวัณโรค(ทุกประเภท  (All  Forms)  Treatment   -
Coverage  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 2. กระบวนการค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงขาดความร่วมมือ ,ขาดคุณภาพจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 3. ผลการรักษาส าเร็จไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากอัตราการตายที่ยังสูง,,การล้มเหลวในการ 
รักษาและขาดการติดตามผลเมื่อผู้ป่วยโอนออก 
 4. การมีผู้ป่วยกลับเป็นซ้ า ล้มเหลวในการรักษา การขาดยา ส่งผลโดยตรงต่อแนวโน้ม
สถานการณ์วัณโรคดื้อยาที่อาจสูงขึ้น 
 5. การควบคุมก ากับการรักษา(DOT) ที่ไม่เข้มแข็งขาดความจริงจัง ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลต่อการ
ตาย, การขาดยา, การล้มเหลวในการรักษาน าไปสู่การกลายเป็นเชื้อวัณโรคท่ีดื้อยา 
 6. กระบวนการส่งต่อผู้มีอาการเข้าข่ายวัณโรคให้เข้าสู่การวินิจฉัยด้วยการ X-ray ปอด ยังมี
ผลด าเนินการน้อย 
 7.  ความล่าช้าของรายป่วยที่ไม่สามารถน ามาประเมินส่งผลกระทบต่ออัตราการรักษาส าเร็จ 
     8. หน่วยบริการบางแห่ง ไม่สามารถน าข้อมูลวัณโรคเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ TBCM Online ได้  
 

มาตรการ 
 1. ส่งเสริมการจัดตั้งทีม case management  ในโรงพยาบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ในระดับ 
รพ.สต.เพ่ือดูแลผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ กับเครือข่ายในพ้ืนที่ 

 2. เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงด้วยการ X-ray ปอด โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัด 
KPI ของจังหวัดสตูล 
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 3. เข้มข้นในการดูแล ควบคุม ก ากับการรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
 4. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคอย่างต่อเนื่อง  
 5. ใช้กลไกของทีมหมอครอบครัว(PCC) เพ่ือดูแลผู้ป่วยวัณโรค 
 6. พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษาทุกราย 

กิจกรรม 
 1. ก าหนดการแจ้งข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคไปยังพ้ืนที่ให้ทราบไม่เกิน 1 สัปดาห์(เอกสาร)และไม่
เกิน 2 วัน(ช่องทางโซเชียล)เม่ือมีผู้ป่วยขึ้นทะเบียน โดยมีไลน์กลุ่มระดับอ าเภอ เพ่ือการส่งต่อและติดตาม 
 2. ก าหนดรายงานการดูแลการกินยาประจ าวัน-สัปดาห์/รายบุคคล โดยมีข้อมูลผู้ป่วยและ
ผู้ดูแลที่สามารถติดตามได้  ก าหนดส่งมายัง สสจ.ทุกวันจันทร์ 
 3. ติดตามก ากับการดูแลการกินยาประจ าวันของผู้ดูแล โดยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อเป็นผู้ตรวจสอบ 
 4. สรุปข้อมูลการติดตามผู้ป่วยและทบทวนปัญหาอุปสรรค รายอ าเภอทุกวันพุธ เพ่ือดู
แนวโน้มและปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนหาแนวทางเพ่ือป้องกันการรักษาไม่ส าเร็จ ในแต่ละ case 
 5. เน้นการดูแลแบบองค์รวม โดยทีมสหวิชาชีพ ทุกอ าเภอและเข้มข้นใน case ที่พบ
แนวโน้มที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในการรักษา 
 6. ร่วมมือกับทีมคลินิกหมอครอบครัว(PCC)ในทุกอ าเภอ/รพ.สต. เพ่ือสร้างความเข้มข้นใน
การติดตามการรักษา/การเยี่ยมบ้าน โดยแต่งตั้งให้ผู้รับผิดชอบคลินิกหมอครอบครัว (PCC) เป็น( 
Operation-Case management )ในศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ จ.สตูล 
 7. ทุกอ าเภอประชุมติดตามสถานการณ์วัณโรค รายเดือน(ร่วมกับการประชุมประจ าเดือน 
ของ สสอ.) 

 8. ทุกต าบล/(ทุกอ าเภอ).ติดตามสถานการณ์วัณโรค รายสัปดาห์ โดย TB Clinic เป็น
ศูนย์กลางติดตาม 
 9. น าเสนอสถานการณ์วัณโรคทุกเดือน ในกรรมการบริหารและประเมินผลระดับอ าเภอ/
จังหวัด(กวป.) 
 10.ก าหนดผังการด าเนินงานวัณโรค จ.สตูล เพื่อใช้เป็นแนวทางท่ีสอดคล้องกันทั้งจังหวัด 

 11.Conference case ที่ท้าทายต่อความส าเร็จในการรักษา ทั้งในแนวทางและปัญหา
อุปสรรค โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ให้ความรู้และข้อเสนแนะ ทุกอ าเภอ 
 12.ถอดบทเรียน Case  Study ทุกอ าเภอ เพ่ือเป็นแนวทางการดูแล 

 13.ติดตามประเมินระบบปฏิบัติการ TBCM Online เพ่ือตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค
รายบุคคลในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการรักษาในระบบปฏิบัติการ ดังกล่าว 
 
 

2.1.6 สาขา ยาเสพติด 
1. ประเด็นการตรวจราชการ  
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 1.1 ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ของแต่ละระบบ  และ 
ได้รับการติดตาม ดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)   ร้อยละ 20 

 1.2  ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ หยุดเสพ
ต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน (Remission rate)  ร้อยละ 40 

 

2. สถานการณ์ปัญหายาเสพติด:  
 การบ าบัดรักษาถือเป็นบทบาทหลักของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ชัดเจนในปี 2562 ใน
เรื่องการถ่ายโอนภารกิจ เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติยาเสพติด ฉบับใหม่ที่กระทรวงสาธารณสุขต้องวางระบบ
การบ าบัดรักษาเพ่ิม  ให้ผู้ป่วยยาเสพติดได้เข้าถึงการบ าบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพทั้ง ระบบสมัครใจ ระบบ
บังคับบ าบัด ระบบต้องโทษ โดยหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขและมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายนอก
กระทรวงในเขตจังหวัดสตูล รวม 3  แห่ง ควรให้ความส าคัญที่ต้องวางระบบตั้งแต่การป้องกัน การบ าบัดรักษา 
ฟ้ืนฟู การติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายรวมถึงการป้องกันและลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการ
ใช้ยาเสพติด และต้องมีการก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานเครือข่าย เพ่ือให้ผู้ติดยา
เสพติดได้รับการบ าบัดรักษาอย่างมีคุณภาพ และตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้ารับการ
บ าบัดฟ้ืนฟู และการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู ที่ได้รับการคัดกรองจากศูนย์คัดกรองว่าเป็นผู้ติดยาเสพติด 
รวมถึงพัฒนาระบบการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดรักษาให้ครอบคลุม เพ่ือลดอัตราการเสพซ้ า 
 สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดสตูล  จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าวไตรมาสแรก 
ปีงบประมาณ 2562  ห้วงตุลาคม-ธันวาคม 2561  พบว่า  ยังคงมีการน าเข้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง   โดย   
ยาเสพติดที่มีการน าเข้าได้แก่  พืชกระท่อม ซึ่งรูปแบบการน าเข้ายังคงเป็น รูปแบบการน าเข้ามาพร้อมตัว
บุคคล และการซุกซ่อนในยานพาหนะ ทั้งรถยนต์ เรือประมง โดยพื้นที่ที่มีการลักลอบน าเข้ายาเสพติดและ
สามารถจับกุมผู้กระท าความผิดได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะใช้ทางช่องทางด่านศุลกากรและตามช่องทาง
ธรรมชาติในพ้ืนที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย ได้แก่ จุดตรวจพิสุทธิ์ศักดิ์ อ.ควนโดน จ.สตูล 
ด่านศุลกากรวังประจัน  อ.ควนโดน  จ.สตูล  และช่องทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ า  ตามแนวชายแดน
ต่าง ๆ ได้แก่ ตามคลองสายเล็กในป่า อ.เมืองสตูล อ.ควนโดน และ อ.ท่าแพ 
 ยาเสพติดที่มีการค้าและการแพร่ระบาดมากในพื้นที่จังหวัดสตูล ห้วงตุลาคม-ธันวาคม 2561 
พบว่ายาบ้า มีการแพร่ระบาดมากที่สุด สัดส่วนคิดเป็น 53.41 % รองลงมาเป็นพืชกระท่อม คิดเป็น 40.80 % 
กัญชาแห้ง คิดเป็น 2.71 % และไอซ์ คิดเป็น 2.05 % เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการค้าและแพร่ระบาดของยา
เสพติด กับปีที่ผ่านมาในห้วงเดียวกัน พบว่าในปี 2560 พืชกระท่อมมีการแพร่ระบาดสูงที่สุด แต่ปี 2561 กลับ
พบว่ายาเสพติดประเภทยาบ้า มีการค้าและแพร่ระบาดขึ้นมาเป็นอันดับ 1 และยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที ่
  ในพ้ืนที่จังหวัดสตูลมีการค้าและการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ แต่มีการค้าและระบาดมากใน
พ้ืนที่อ าเภอเมืองสตูลมากที่สุด คิดเป็น 29.79% รองลงมาเป็นอ าเภอละงู  21.57% อ าเภอท่าแพ 12.32%  
และอ าเภอทุ่งหว้า 10.64% และพ้ืนที่ที่ มีการค้าและแพร่ระบาดน้อยที่สุดคือ อ าเภอมะนัง 6.72% สัดส่วน
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ของยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากในแต่ละอ าเภอ ส่วนใหญ่เป็นยาบ้า และพืชกระท่อม นอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบการแพร่ระบาดของแต่ละตัวยา ระหว่างปี 2561 กับ ปี 2560 พบว่าตัวยาที่มีการแพร่
ระบาดสูงขึ้น คือ ยาบ้า 
 จากข้อมูลผู้การเข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดในภาพรวมพ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 
พบว่าจังหวัดที่มีผู้เข้ารับการ บ าบัดมากท่ีสุดคือ จังหวัดสงขลา (40.88 %) รองลงมา คือ ยะลา และปัตตานี 
ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดสตูล   มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด เป็นอันดับที่ 6 จาก 7 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้เข้ารับ การบ าบัดในภาพรวม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างกับปีที่ผ่านมา 
พบว่าผู้เข้ารับการบ าบัดเพิ่มขึ้น 4.16 % โดยในส่วนของ ผู้เข้ารับบ าบัดในจังหวัดสตูล พบว่าลดลง 16.87% 
 สัดส่วนผู้เข้าบ าบัดรักษายาเสพติด รายเก่า-รายใหม่  เข้ารับการบ าบัดในจังหวัดสตูลส่วน
ใหญ่เป็นผู้เข้ารับการบ าบัดรายใหม่ คิดเป็น 63.47% และรายเก่า คิดเป็น 36.53% และเมื่อเปรียบเทียบ
ข้อมูลกับปีที่ผ่านมาพบว่าสัดส่วนผู้เข้ารับการบ าบัดรายใหม่จะลดลง 38.35 % ประเภทยาเสพติดที่เข้ารับ
การบ าบัด พบว่ายาบ้ามีผู้เข้ารับการบ าบัดมากท่ีสุด คิดเป็น 65.06 % รองลงมา พืชกระท่อม 23.44% และ
กัญชา 8.55 % และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการเข้ารับบ าบัดกับปีที่ผ่านมา พบว่าตัวยาที่เข้ารับการบ าบัด 
สูงสุดยังคงเป็นยาบ้า ซึ่งลดลง 36.36 % และผู้เข้ารับการบ าบัดพืชกระท่อม ลดลง 3.12 % ช่วงอายุและ
อาชีพที่เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด ในพ้ืนที่ จ.สตูล เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลกับปีที่ผ่านมา 
พบว่าช่วงอายุผู้เข้ารับการบ าบัด ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 15-19 ปี  และประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
 2.1 ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ของแต่ละระบบ  และ
ได้รับการติดตาม ดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)   ร้อยละ 20 
  - ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ของแต่ละระบบและได้รับ   
การติดตาม ดูแล ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)ของจังหวัดสตูล ร้อยละ 49.54 
 2.2 ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ หยุดเสพ
ต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน (Remission rate) ร้อยละ 40 
  - ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ หยุดเสพ 
ต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน (Remission rate)  ของจังหวัดสตูล  ร้อยละ 34.83 
 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
 3.1  ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   (1) การตั้งคณะกรรมการและก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับอ าเภอ ระดับ
จังหวัด  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการบูรณาการบ าบัดฟ้ืนฟูและลดอันตรายจากยาเสพติด 
จังหวัดสตูล ปี  2561 ที่  9/2560  ลงวันที่  20 พฤศจิกายน 2560 และค าสั่งที่  4/2558 ลงวันที่  1 
พฤษภาคม 2558 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานยาเสพติด ของจังหวัดสตูลแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติ
ของการด าเนินงานยาเสพติด 
  (2)  แผนและผลการพัฒนาระบบบริการที่ครอบคลุมในแต่ละด้าน 
   (2.1) ระบบบริการและการรับส่งต่อผู้ป่วยภายในจังหวัดและเขตสุขภาพ 
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แนวทางการด าเนินงานของพ้ืนที่จังหวัดสตูล ด้านการบ าบัดรักษาและการบูรณาการการบ าบัดรักษาทั้ง 
3 ระบบ (สมัครใจ บังคับ ต้องโทษ)  
    นโยบายด้านการบ าบัดรักษาและการบูรณาการการบ าบัดรักษาทั้ง 3 ระบบ จังหวัดสตูล
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และ คสช. ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ให้การบ าบัดรักษา ทั้ง 3 ระบบ ตาม
มาตรฐานการบ าบัดรักษาของกระทรวงสาธารณสุข  กรมคุมประพฤติ  และกรมราชทัณฑ์  
แนวทางการปฏิบัติของจังหวัดสตูล คือ 

    1)  ด้านการค้นหา ต ารวจหรือฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ในการค้นหา เมื่อพบผู้เสพ ให้จัดท า

บันทึกตามแบบ บ.108-2557-1 ,บ.208-2557-2 และ บ.108-2557-3 (กรณีพบของกลาง) ส่งให้ ศป.ปส.อ. 

กรณีค้นหายามวิกาลหรือวันหยุด ให้นัดหมายผู้เสพผู้ติด ไปยัง  ศป.ปส.อ. ในวันรุ่งขึ้นหรือวันท าการวันแรก 

พร้อมแบบบันทึกดังกล่าว ศป.ปส.อ. รับตัวส่งศูนย์คัดกรองอ าเภอ 

 2)  การคัดกรอง โดยศูนย์คัดกรองอ าเภอ ซึ่ง โรงพยาบาล เป็นหน่วยงานหลัก ท าหน้าที่คัด

กรอง และส่งต่อเข้ารับการบ าบัดรักษา โดยใช้แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพ่ือเข้า

รับการบ าบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข (V.2) จ าแนกประเภท ผู้ใช้  ผู้เสพ ผู้ติด หรือผู้ติดรุนแรง ส่งตัวเข้า

บ าบัดในสถานพยาบาล หรือหากระหว่างนั้นมีค่ายปรับเปลี่ยนให้ส่งเข้าค่าย และ ศป.ปส.อ. บันทึกผลการ

คัดกรองในระบบข้อมูลการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ(บสต.) 

 3)  การบ าบัดรักษา บ าบัดฟ้ืนฟูในค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 12 วัน ตามหลักสูตรค่ายศูนย์ขวัญ

แผ่นดิน หรือบ าบัดฟ้ืนฟูในสถานพยาบาล ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข   หากขาดการบ าบัดให้

สถานพยาบาลนั้น จ าหน่ายออกจากการบ าบัด และแจ้งผลการบ าบัดให้ ศป.ปส.อ. ทราบ 

 4) การติดตาม ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูจะต้องไปรายงานตัวที่ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่าน

การบ าบัดฟ้ืนฟูอ าเภอ และส่งตัวเพ่ือการดูแลต่อเนื่องจากค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินหรือสถานพยาบาล โดย

ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลระดับอ าเภอต้องตรวจสอบรายชื่อในระบบข้อมูลการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยา

เสพติดของประเทศ(บสต.) ให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมการติดตามดูแลช่วยเหลือ เข้าสู่

กระบวนการติดตามดูแลช่วยเหลือ  โดยมอบหมายผู้ท าหน้าที่ติดตามดูแลช่วยเหลือ  

    ทั้งนี้ กรณีบ าบัดโดยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและระบบบังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัว ให้ 

ศป.ปส.อ. เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ และบันทึกข้อมูลระบบการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพ

ติดของประเทศ(บสต.)และในกรณีบ าบัดรักษาสมัครใจในโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางในการ

บริหารจัดการ และบันทึกข้อมูล 

 5)  การป้องกันและประชาสัมพันธ์ บูรณาการกับ กิจกรรม TO  BE  NUMBER  ONE  ให้

ความรู้เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจสร้างทักษะการปฏิเสธยาเสพติด ให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO  BE 

คณะที่  2   การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  98 



 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสขุ รอบท่ี 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 

NUMBER ONE  ทั้งในโรงเรียนและชุมชน  พร้อมประชาสัมพันธ์ คลินิกเลิกบุหรี่  สุรา และคลินิก

บ าบัดรักษายาเสพติด และมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) 

  (2.2) การพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล/สถานฟ้ืนฟู  (HA  ยาเสพติด) 
 จังหวัดสตูล  มี โรงพยาบาลผ่ าน  HA ยาเสพติด  ปี  2561 จ านวน 4 แห่ ง คือ 
โรงพยาบาลสตูล, ควนโดน,ควนกาหลง, ละง ูคิดเป็นร้อยละ 57.14 
 3.2  ข้อมูลเชิงปริมาณ  
 3.2.1 ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ของแต่ละระบบ   และ
ได้รับการติดตาม ดูแล ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) ร้อยละ 20  สูตร = ข้อมูลที่ 1*100 / ข้อมูลที่ 2 

 ข้อมูลที่ 1 คือ  จ านวนรอบบ าบัดรักษา สถานะผู้ติด ที่ผ่านการบ าบัดและได้รับการ 
  ติดตามอย่างน้อย 4 ครั้ง ใน 1 ปี หลังจากสรุปผลการบ าบัดรักษา 

 ข้อมูลที่ 2 คือ จ านวนรอบบ าบัดรักษา สถานะผู้ติด ที่มีการประเมินผลการ 
  บัดรักษาท้ังแบบครบโปรแกรม/ไม่ครบโปรแกรม (ไม่รวมจ าหน่าย 
  ผลเสียชีวิต)โดยวันที่สรุปผลการบ าบัดรักษาถึงวันปัจจุบัน ต้อง 
  มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1.1 ตารางแสดง 

ข้อมูลระหว่าง วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

ชื่อ
อ าเภอ 

ระบบสมัครใจ (รอบ) ระบบบังคับบ าบัด(รอบ) ระบบต้องโทษ  (รอบ) ทุกระบบ (รอบ) 

ข้อมูลที่1 ข้อมูลที่2 % ข้อมูลที่1 ข้อมูลที่2 % ข้อมูลที่1 ข้อมูลที่2 % ข้อมูลที่1 ข้อมูลที่2 % 

เมือง 1 2 50 102 202 50.5 1 1 100 104 205 50.73 

ควนโดน 1 1 100 1 2 50 1 1 100 3 4 75 

ท่าแพ 2 2 100 1 4 25 1 1 100 4 7 57.14 

ทุ่งหว้า 1 1 100 3 6 50 1 1 100 5 8 62.5 

ละง ู 1 2 50 1 1 100 1 1 100 3 4 75 
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ควนกาหลง - - - - - - - - - - - - 

มะนัง - - - - - - - - - - - - 

รวม 2 4 50 104 211 49.29 1 1 100 107 216 49.54 

ข้อมูลจาก : https://antidrugnew.moph.go.th/ONCBReports 
* หมายเหตุ ช่วงวันที่ค านวณคือวันที่สรุปผลการบ าบัด 
 

 3.2.2  ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ หยุดเสพ
ต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน (Remission rate)  ร้อยละ 40 
 -  การหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน (Remission Rate)  ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่ 
  บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจ าหน่าย 
  จากการบ าบัด 3 เดือน 
 สูตร =  ข้อมูลที่ 1 * 100 / ข้อมูลที่ 2 
  ข้อมูลที่ 1 คือ  จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดเป็นผู้ใช้และผู้เสพที่เข้ารับการติดตามอย่าง 
   น้อย 1 ครั้ง และหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจาก 
   สรุปผลการบ าบัดรักษา (ต้องไม่เสพซ้ า) 
  ข้อมูลที่ 2 คือ  จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาเป็นผู้ใช้และผู้เสพ 
   เป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากการประเมินผลการบ าบัดรักษาทั้ง 
   แบบครบและไม่ครบโปรแกรม ทั้งนี้ไม่นับรวมผู้ป่วยจ าหน่าย 
   เนื่องจากเสียชีวิต 

https://antidrugnew.moph.go.th/ONCBReports
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ตารางที่ 1.1 ตารางแสดง 
ข้อมูลระหว่าง วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
อ าเภอ ระบบสมัครใจ (รอบ) ระบบบังคับบ าบัด(รอบ) ระบบต้องโทษ  (รอบ) ทุกระบบ (รอบ) 

ข้อมูลที่ 
1 

ข้อมูลที่ 2 

% 
ข้อมูลที่ 

1 

ข้อมูลที่ 2 

% 
ข้อมูลที่ 

1 

ข้อมูลที่ 2 

% 
ข้อมูลที่ 

1 

ข้อมูลที่ 2 

% 
ทั้งหมด 

ครบ
โปร 

แกรม 

ไม่ครบ
หรือ

จ าหน่าย 
ทั้งหมด 

ครบ
โปร 

แกรม 

ไม่ครบ
หรือ

จ าหน่าย 
ทั้งหมด 

ครบ
โปร 

แกรม 

ไม่ครบ
หรือ

จ าหน่าย 
ทั้งหมด 

ครบ
โปร 

แกรม 

ไม่ครบ
หรือ

จ าหน่าย 
เมือง 0 0 0 0 - 20 71 55 16 28.17 0 7 0 7 0 20 78 55 23 25.64 

ควนโดน 6 7 7 0 85.71 6 7 7 0 85.71 0 0 0 0 - 12 14 14 0 85.71 
ควนกาหลง 4 4 4 0 100 3 8 4 4 37.5 0 0 0 0 - 7 12 8 4 58.33 

ท่าแพ 9 9 9 0 100 2 31 27 4 6.45 0 0 0 0 - 11 40 36 4 27.5 
ทุ่งหว้า 0 1 1 0 0 2 5 5 0 40 0 0 0 0 - 2 6 6 0 33.33 
มะนัง 0 0 0 0 - 0 5 5 0 0 0 0 0 0 - 0 5 5 0 0 
ละงู 8 8 8 0 100 2 15 11 4 13.33 0 0 0 0 - 10 23 19 4 43.48 
รวม 27 29 29 0 93.1 35 142 114 28 24.65 0 7 0 7 0 62 178 143 35 34.83 

ข้อมูลจาก : https://antidrugnew.moph.go.th/ONCBReports 
* หมายเหตุ ช่วงวันที่ค านวณคือวันที่สรุปผลการบ าบัด 
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 (2.2)  การพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล/สถานฟ้ืนฟู (HA ยาเสพติด) ในจังหวัดและเขตสุขภาพ 

          1)  การจัดระบบบริการและมาตรฐานบุคลากร   
ตารางที่ 1.1 ตารางแสดง(ต่อ) 

ประเภท
สถานบริการ 

 
 

จ านวน 
(แห่ง) 

สถานบริการ 
ที่ผ่านการ

รับรองคุณภาพ   
ยาเสพติด(HA) 

การจัดระบบบริการและมาตรฐานบุคลากร 
จัดบริการ 

ป้องกันคัดกรอง 
บ าบัดฟื้นฟูและ
ติดตามผู้ผ่าน 
การบ าบัด 

จัดบริการบ าบัด
ฟ้ืนฟูผู้ป่วยนอก 

(1-4 เดือน) 

จัดบริการ 
ฟ้ืนฟูผู้ป่วย 
ในระยะยาว 
(1-4 เดือน) 

จัดบริการ
บ าบัดรักษา
ระยะวิกฤติ

ฉุกเฉิน 
 

บริการ 
Harm reduction 

มีบุคลากร 
แพทย์ที่ผ่าน 
การอบรม 
เวชศาสตร์ 

ยาเสพติด(3วัน) 

พยาบาล 
เฉพาะทาง 

สาขาการพยาบาล 
ผู้ใช้ยาและ 
สารเสพติด  

รพท. 1 1 1 1 - 1 1 - - 

รพช. 6 3 6 6 - - 6 - 4 

รพ.สต. 54 - 54 1 - - 54 - - 

 2)  รูปแบบการบ าบัดยาเสพติดที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันโรงพยาบาล ให้บริการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดตามระดับการให้บริการ
บ าบัดรักษา ดังนี้   

  ข้อมูลระดับสถานพยาบาล ภายในจังหวัดสตูล 

------------------------------------------------------
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  - รพท. (M1) จ านวน 1 แห่ง (รพท.สตูล) 
 - รพช. (F2)  จ านวน 5 แห่ง (รพช.ควนโดน, ละงู, ควนกาหลง, ท่าแพและทุ่งหว้า)  
 - รพช. (F3)  จ านวน 1 แห่ง รพ.มะนัง 
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รูปแบบการบ าบัดรักษายาเสพติดที่ด าเนินการในปัจจุบัน 
ตารางที่ 1.1 ตารางแสดง(ต่อ) 
 ผู้ป่วยนอก 
รพท. (M1) Brief Advice(BA) Brief Intervention (BI) Matrix Program 

Motivational  Interviewing(MI)  
Cognitive Behavior Therapy(CBT) 

รพช. (F2) Brief Advice(BA) Brief Intervention (BI) Matrix Program 
Motivational  Interviewing(MI)  
Cognitive Behavior Therapy(CBT)  

รพช. (F3) Brief Advice(BA) Brief Intervention (BI) Matrix Program 
Motivational  Interviewing(MI)  
Cognitive Behavior Therapy(CBT) 

รพ.สต. Brief Advice(BA) Brief Intervention (BI)  

 (2.3) การพัฒนาระบบบริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction) 

 จังหวัดสตูล  เป็นจังหวัดเป้าหมายตามนโยบายเร่งรัดพัฒนาระบบการลดอันตรายจากยา
เสพติด (36 จังหวัด)  ในระดับจังหวัดได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่ง โดยโรงพยาบาลสตูล และ
โรงพยาบาลละงู จะเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดในหน่วยงาน
ตามแนวทางการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นการจัดบริการด้านสุขภาพการลดอันตราย
จากการใช้ยาผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีอ่ืนๆ ในการดูแลผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามมาตรฐานการลดอันตรายจาก
การใช้ยา  ประกอบด้วย  
  1) หน่วยบริการทุกแห่ง จัดกระบวนการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด การป้องกัน
การติดเชื้อ เอช ไอ วี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันโรคและไวรัสตับอักเสบบีและซี 
  2) หน่วยบริการทุกแห่ง จัดบริการให้ค าปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอช ไอ วี โดยสมัคร
ใจ และส่งต่อเข้ารับบริการดูแลรักษาด้ายยาต้านไวรัส  
  3) หน่วยบริการทุกแห่ง จัดบริการให้ค าปรึกษาตรวจหาละส่งต่อเข้ารับบริการดูแลรักษาการ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี 
  4) หน่วยบริการทุกแห่ง สนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี 
  5) หน่วยบริการทุกแห่ง จัดบริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยและรักษาวัณโรค 
  6) หน่วยบริการทุกแห่ง จัดบริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจิตเวช 
  7) หน่วยบริการทุกแห่ง จัดบริการใช้ยาเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด  
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 (2.4) การด าเนินงานการบ าบัดฟ้ืนฟูโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community based 
treatment and rehabilitation) มีการบูรณาการกับพื้นที่ บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 3 ต าบลย่านซื่อ อ าเภอควน
โดน จังหวัดสตูล ที่มีกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง 9 ขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผู้น าชุมชน/
ภาคประสังคม ในการ ค้นหา ป้องกัน แล3แก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน โดยจะด าเนินการท าเป็น
ต้นแบบในการใช้กระบวนการ ด าเนินงานการบ าบัดฟ้ืนฟูโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community based 
treatment and rehabilitation) ของจังหวัดสตูล 

 (2.5) การพัฒนาบุคลากร 
 ปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยหลักสูตร การคัด
กรอง การบ าบัดรูปแบบ  BA BI และการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู และในปี 2560 ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด จ านวน 1 คน Matrix 
Program จ านวน 1 คน การพัฒนาและรับรองคุณภาพตามข้อก าหนดและเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 4 คน 
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการและวิชาการระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่12 จ านวน 5 คน  
 ปี 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จัด พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยหลักสูตร การ
ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) หลักสูตรการบ าบัดด้วยแนวคิดซาเทียร์ ขั้นพ้ืนฐานใน
ผู้ติดสารเสพติดและกลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  การพัฒนาระบบข้อมูลการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
ของประเทศ(บสต.) และในปี 2561 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในภาวะ
วิกฤติฉุกเฉินในสถานบริการสุขภาพเขต11,12 จ านวน 5 คน การพัฒนาและรับรองคุณภาพตามข้อก าหนด
และเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 4 คน การประเมินประสิทธิผลการบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด รูปแบบค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(ศูนย์ขวัญแผ่นดิน) จ านวน 3 คน ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวคิดและแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการศูนย์จัดการความรู้การดูแลทางสังคมจิตใจในระบบสาธารณสุข จ านวน 1 คน หลักสูตร 
แนวทางการใช้ยา PrEP ในผู้ป่วย IDU จ านวน 1 คน หลักสูตร Case Manager ผู้ป่วยยาเสพติด 5 คน  
 ในปี 2562 มีแผนในการ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด การลดอันตรายจาก
การใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการรองรับ 
พระราชบัญญัติยาเสพติด ฉบับใหม่ รวมถึงการพัฒนาการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบรายงานยาเสพติด (บสต)
และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรต่างๆที่หน่วยงานในและนอกกระทรวงจัดอบรม 
 

  (2.6) การก ากับดูแลและการประสานความร่วมมือกับหน่วยบ าบัดฟ้ืนฟูนอกสังกัด สธ. 
           จังหวัดสตูล มีหน่วยงานของมหาดไทย เปิดเป็นโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง รองรับ ผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด ที่เข้า พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปี 2545 จ านวน 1 แห่ง ซึ่งเปิดบ าบัดรักษา
ผู้ที่คณะอนุกรรมการฯวินิจฉัย ให้บังคับบ าบัดแบบควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด จ านวน  120 วัน  โดยที่ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จะควบคุมก ากับด้านมาตรฐานการบ าบัดฟ้ืนฟู โดยส่งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเข้าเป็นผู้บ าบัดใน โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง  
 

ปัญหา/อุปสรรค   
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 1.  ระบบรายงาน บสต. ยังไม่เสถียรและมีความคลาดเคลื่อน 
 2.  มีการเลิกตัวยาหลักแต่ยังคงมีบางส่วนที่กลับไปเสพซ้ า ในตัวยารอง เช่น กระท่อม ยาแก้ 
ปวดรุนแรง แต่สามารถเว้นช่วงระยะการเสพซ้ าออกไปได้นานขึ้น 
 3. ไม่มีแพทย์ใน รพท่ีเข้ารับการอบรมหลักสูตร เวชศาสตร์ยาเสพติดส าหรับแพทย์ 
ข้อเสนอแนะของพื้นที่และทีมตรวจราชการ ต่อนโยบาย/ต่อหน่วยงานส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อ
ระเบียบ  กฎหมาย 
 

    กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการก าหนดกรอบอัตราก าลังผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดที่ชัดเจน 
ส าหรับการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดในหน่วยงานทุกระดับ รวมทั้งความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตาม
สายงาน และให้ความส าคัญในงานยาเสพติดที่มีความยากและเสี่ยงต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 
         - มีระบบโครงสร้างงานที่ชัดเจนและเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
         - มีผู้รับผิดชอบงานที่เพียงพอ/เหมาะสม กับภาระงาน 
 - โรงพยาบาลสตูลและรพช. ควรส่งแพทย์เข้ารับการอบรมเวชศาสตร์ยาเสพติดส าหรับ
แพทย์พื้นที่และรูปแบบการด าเนินงานการบ าบัดฟื้นฟูโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่ : CBTx (การ
ก าหนดนโยบาย หน่วยงานที่มีส่วนร่วม รูปแบบ/กระบวนการ ปัจจัยและผลความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค
การด าเนินงาน) 

         การด าเนินงานการบ าบัดฟ้ืนฟูโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community based treatment 
and rehabilitation) เป็นรูปแบบที่ชุมชนต้องตระหนักถึงความรุนแรง เร่งด่วน และได้รับผลกระทบของ
ปัญหาโดยตรง และเป็นชุมชนที่ทุกองค์ประกอบในชุมชนต้องเข้มแข็ง มีส่วนร่วมผนึกก าลังในการท างาน จึง
จะส่งผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นรูปธรรมในการด าเนินงานการบ าบัดฟื้นฟูโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community 
based treatment and rehabilitation) กระทรวงสาธารณสุขเป็นพ่ีเลี้ยงในการด าเนินงาน  

 

2.1.7  สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
 

1.สถานการณ์ 
    จังหวัดสตูล  มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในโรงพยาบาล  
จ านวน 7 แห่ง   และใน รพ.สต.ทั้งหมด จ านวน 54 แห่ง จัดบริการตามมาตรฐาน ครบวงจร โดยมีแพทย์
แผนไทย จ านวน 26 คน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จ านวน 64 คน โดยมีผลงานการให้บริการย้อนหลัง 6 ปี 
ดังนี้ 
ตารางท่ี  ...ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 

อ าเภอ 
ปีงบประมาณ(ร้อยละ) 

 2556  2557  2558  2559  2560  2561 
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1.เมือง 16.44 19.39 19.18 20.78 19.33 22.17 
2.ควนโดน 5.89 7.67 12.67 15.68 17.16 27.49 
3.ควนกาหลง 10.56 18.37 19.05 16.99 18.86 21.96 
4.ท่าแพ 9.19 11.65 16.94 15.68 18.31 24.27 
5.ละง ู 11.55 15.91 23.10 23.01 24.96 28.51 
6.ทุ่งหว้า 15.75 12.80 21.29 19.88 19.41 25.10 
7.มะนัง - - 11.08 10.14 15.84 24.68 
เป้าหมาย 14 16 18 18 18.5 20 
ผลงาน 12.68 15.88 18.83 19.04 19.82 24.38 
 

2.ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 1 ข้อมูล ณ 29 มกราคม 2562 ) 
    2.1 ตารางแสดงข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เป้าหมาย 18.5 ไม่รวมการส่งเสริม
สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) และการสั่งใช้ยาสมุนไพร 
 
 
 
ตารางที่......  

อ าเภอ 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้ป่วยนอก 
(ครั้ง) 

แพทย์แผนไทย 
(ครั้ง) 

ร้อยละ 
การสั่งใช้ยา 
(drug_opd) 

การสั่งใช้ยา
สมุนไพร 

ร้อยละ 

1.เมือง 111,462 21,359 19.16 261,413 11,651 4.46 
2.ควนโดน 23,933 4,505 18.82 50,724 1,705 3.36 
3.ควนกาหลง 29,701 6,750 22.33 70,434 5,337 7.58 
4.ท่าแพ 31,025 5,122 16.51 56,025 2,092 3.73 
5.ละง ู 53,068 14,480 29.19 143,044 15,684 10.96 
6.ทุ่งหว้า 24,205 5,597 23.12 61,453 4,806 7.82 
7.มะนัง 24,890 4,857 19.51 66,410 1,562 2.35 

รวม 298,284 62,670 21.01 709,503 42,837 6.04 
 

   2.2  ตารางที่......แสดงข้อมูลคลินิกแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ป่วยนอก(OPDคู่ขนาน)  

โรงพยาบาล 
คลินิกแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ป่วยนอก(OPDคู่ขนาน) 

เป้าหมาย (แห่ง) ผลการด าเนินงาน (แห่ง) ร้อยละ 
-โรงพยาบาลทั่วไป 1 1 100 
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-โรงพยาบาลชุมชน 6 6 100 
รวม 7 7 100 

 

   2.3 ตารางที่......แสดงข้อมูลคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบ
ครบวงจร (คลินิก 4 โรค) 

โรงพยาบาล 
คลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร(คลินิก 4 โรค) 

เป้าหมาย (แห่ง) ผลการด าเนินงาน (แห่ง) ร้อยละ 
-โรงพยาบาลทั่วไป 1 1 100 
-โรงพยาบาลชุมชน 6 6 100 

รวม 7 7 100 
 

   2.4  ตารางแสดงข้อมูลคลินิกบริการการแพทย์ทางเลือก 

โรงพยาบาล 
คลินิกบริการการแพทย์แผนจีน/ฝังเข็ม 

เป้าหมาย (แห่ง) ผลการด าเนินงาน (แห่ง) ร้อยละ 
-โรงพยาบาลทั่วไป 1 1 100 
-โรงพยาบาลชุมชน 6 3 50 

รวม 7 4 57.14 
 

3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 1. สถานที่/บุคลากร/ยา ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
 2. ยาสมุนไพรมีราคาแพงกว่ายาแผนปัจจุบัน 
 3. ขาดขวัญก าลังใจในการท างานเนื่องจากแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่มีสถานะเป็นลูกจ้างยัง
ไม่ได้รับการบรรจุ 
4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 1. ให้เพิ่มรหัสหัตถการแพทย์แผนไทยในระบบ เช่น การพอกยา การสุมยา การแช่เท้า 
 2. ให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประชาสัมพันธ์ยาสมุนไพรในสื่อที่
เผยแพร่ในวงกว้าง  
 3. เร่งรัดเรื่องต าแหน่งให้แพทย์แผนไทยได้บรรจุเพิ่มข้ึน 
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
 1. อุปกรณ์ฟ้ืนฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ( รพ.ควนโดน ) 
 2. กระโจมอบสมุนไพรแบบพกพา ( รพ.สตูล ) 
 3. พอกเข่าในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมด้วยยาสมุนไพร ( รพ.ละงู ,ทุ่งหว้า, ควนกาหลง ) 
 4. ยาก าจัดเหาจากสมุนไพร/น้ ายาบ้วนปากจากสมุนไพร ( รพ.ทุ่งหว้า ) 
 5. กระเป๋าสมุนไพรลดอาการปวดกล้ามเนื้อ ( รพ.มะนัง ) 
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 6. สเปรย์หนอนตายหยากก าจัดยุง , โลชั่นหนอนตายหยากป้องกันยุง , รางนัดแคปซูลยา ,
การอบสมุนไพรแก้ปัญหานอนไม่หลับ , แผ่นสมุนไพรประคบเท้า ,การลดน้ าตาลในเลือดด้วยมะระขี้นก
แคปซูลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  ( รพ.ละงู  ) 
 

6. ผลงานความภาคภูมิใจ 
 1. การประกวดพ้ืนที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์
ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสตูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ได้แก่ รพ.สต.ทุ่งนุ้ย อ. ควนกาหลง จ.สตูล 
 2. การประกวดพ้ืนที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์
ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2562  จังหวัดสตูล ได้รับรางวัลดังนี้ 
       - ชนะเลิศ ประเภท โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ได้แก่ รพ.สตูล 
  - รองชนะเลิศอันดับ1 ประเภท โรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ รพ.ละงู 
  - รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภท ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้แก่ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสตูล   
 

2.1.8  สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช  
  

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
      อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน  6.3 ต่อประชากรแสนคน  
 

2.สถานการณ์ 
 2.1  การฆ่าตัวตาย ปีงบประมาณพ.ศ.2561 สถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดสตูล 
ในภาพรวมจังหวัดพบอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 7.27 ต่อประชากรแสนคน แต่เมื่อพิจาณาจ าแนกราย
อ าเภอ พบว่า อ าเภอที่มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จสูงสุด คืออ าเภอทุ่งหว้าเท่ากับ 20.91 รองลงมาคือ 
อ าเภอท่าแพ ควนกาหลง ละงู มะนัง เมืองสตูล และ ควนโดน เท่ากับ 10.37, 8.69, 5.60, 5.59, 5.28 และ 
3.83 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 และจากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่ 
อยู่ในวัยท างานช่วงอายุ 20-40 ปี  สถานภาพสมรส ปัจจัยกระตุ้นให้ท าร้ายตนเอง/ฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง  ใช้สารเสพติด  ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าที่ไม่เข้าถึงบริการ  เป็นโรคเรื้อรัง  และมีปัญหา
สัมพันธภาพในครอบครัว  ความรัก  ส่วนผู้ที่พยามฆ่าตัวตายไม่ส าเร็จเมื่อวิเคราะห์สถานการณ์พบว่า เพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี รองลงมาคือ อายุ 30-39 ปี สถานภาพโสดพบมากที่สุด  
ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง รองลงมาคือเกษตรกร มีปัญหาครอบครัว ใช้สารเสพติดและสุรา และมีปัญหาโรคจิต 
วิธีการพยายามฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่ใช้วิธีการกินยาเกินขนาดมากที่สุด รองลงมาคือกินสารเคมี น้ า ยาล้าง
ห้องน้ า สาเหตุเกิดจากน้อยใจที่ถูกดุด่า รองลงมาคือทะเลาะกับคนใกล้ชิด 
  ปีงบประมาณพ.ศ.2562 (1 ต.ค.61-31 ม.ค.62) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จในภาพรวม
จังหวัด เท่ากับ 2.89 เมื่อจ าแนกรายอ าเภอ พบว่า อ าเภอที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด คือ อ าเภอทุ่งหว้า 
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เท่ากับ 6.86 รองลงมา คือ อ าเภอควนโดน อ าเภอละงู , อ าเภอเมืองสตูล ตามล าดับ เท่ากับ 4.81, 3.83, 
3.60  และ 2.23 ตามล าดับ อ าเภอท่าแพ และอ าเภอมะนังไม่มีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ มากกว่า41 ปี 16-20,21-25, เท่ากัน สถานภาพคู่มากที่สุด นับถือศาสนา
พุทธมากกว่าอิสลาม  ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง เกิดจากปัญหาครอบครัว  วิธีการพยายามฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่
ใช้วิธีการกินยาเกินขนาด รองลงมาคือกินสารเคมี 
 การพยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปท าร้ายในตนเองซ้ าระยะเวลา 1 ปี ในปี พ.ศ.2562  ( ต.ค.
60 – ม.ค.62) พบว่าจังหวัดสตูลยังไมม่ีผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายกลับไปท าร้ายตนเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี   
  

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบร้อยละของผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จปีงบประมาณ 2561-2562 เป้าหมายไม่เกิน 6.3 ต่อ
ประชากรแสนคน 

อ าเภอ 
ปี 2561 
(ร้อยละ) 

ปี 2562 
เป้าหมาย(คน) ผลงาน (คน) ร้อยละ 

เมืองสตูล 5.28 89,528 2 2.23 
ควนโดน 3.83 20,793 1 4.81 

ควนกาหลง 8.69 27,816 1 3.60 
ท่าแพ 10.37 22,944 0 0.00 
ละงู 5.60 52,184 2 3.83 

ทุ่งหว้า 20.91 14,575 1 6.86 
มะนัง 5.59 14,738 0 0.00 
จังหวัด 7.27 242,578 7 2.89 

ที่มา: จากรายงานการฆ่าตัวตาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
 

 2.2 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตั้งแต่ปี 2554 - 2561  พบว่า อัตราการเข้าถึง
บริการ ร้อยละ 61.77 แต่เมื่อจ าแนกรายอ าเภอ พบว่าอ าเภอที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการผ่านเกณฑ์ 
คือ อ.ทุ่งหว้า ร้อยละ 75.55 รองลงมา คือ อ.เมืองสตูลและอ าเภอควนกาหลง  ร้อยละ 70.68 , 64.75 
ตามล าดับ ส่วนอ าเภอที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ คือ อ.ท่าแพ อ าเภอควนโดน อ.ละงู และ อ.มะนัง ร้อยละ  48.67, 
49.55, 38.32 และ 35.23  ตามล าดับ  
 ปีงบประมาณพ.ศ.2562 ( ปี 2554 – 30 ม.ค.62 ในภาพรวมจังหวัด เท่ากับ ร้อยละ 64.46  
เมื่อวิเคราะห์รายอ าเภอ พบว่าอ าเภอที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการมากที่สุด คือ อ าเภอทุ่งหว้า 99.34 
รองลงมาคืออ าเภอเมืองสตูลร้อยละ 73.28 อ าเภอควนกาหลง, ควนโดน, ท่าแพ, ละงู และมะนัง ร้อยละ 
63.15, 47.67, 46.24,41.99 และ 30.68 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2  

 
 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานร้อยละ 65   
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อ าเภอ 
ปี 2561 

สะสม(2554 – 2561)   
(ร้อยละ) 

ปี 2562 สะสม(2554 - 30 ม.ค.62) 

เป้าหมาย(คน) ผลงาน (คน) ร้อยละ 

เมืองสตูล 70.68 2,059 1,509 73.28 
ควนโดน 49.55 478 228 47.67 

ควนกาหลง 64.75 640 404 63.15 
ท่าแพ 48.67 528 244 46.24 
ละงู 38.32 1200 504 41.99 

ทุ่งหว้า 75.55 335 333 99.34 
มะนัง 35.23 339 104 30.68 
จังหวัด 61.77 5,579 3,596  64.46 

ที่มา: จากฐานข้อมูลโปรแกรมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
  

 2.3  ผู้ป่วยโรคจิตเภทในพ้ืนที่เข้าถึงบริการตามมาตรฐาน  สถานการณ์ของผู้ป่วยจิตเภท
เข้าถึงบริการสุขภาพจิตสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2561  พบว่าอัตราการเข้าถึงบริการของ
ผู้ป่วยโรคจิตเภทในภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 58.91 เมื่อวิเคราะห์รายอ าเภอพบว่าอ าเภอที่มีอัตราการเข้าถึง
มากสุด คืออ าเภอท่าแพ ร้อยละ  82.65  รองลงมา คือ อ าเภอละงู,เมืองสตูล, ทุ่งหว้า ,ควนโดน, มะนัง 
และควนกาหลง ร้อยละ 70.16,61.58,55.56,40.76,38.68, และ 32.85 ตามล าดับ และใน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ 2552 – 30 ม.ค.62)  พบว่าอัตราการเข้าถึงบริการของ
ผู้ป่วยโรคจิตเภท พ.ศ. 2552 – มกราคม 2562 พบอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเภท ในภาพรวม
จังหวัด ร้อยละ 64.05 เมื่อวิเคราะห์รายอ าเภอพบว่าอ าเภอที่มีอัตราการเข้าถึงบริการมากสุด คืออ าเภอละงู 
ร้อยละ  88.15  รองลงมา คือ อ าเภอท่าแพ,ทุ่งหว้า, เมืองสตูล,ควนกาหลง, มะนัง และ ควนโดน ร้อยละ 
76.82, 73.76, 73.16, 48.53, 48.38, และ 47.49 ตามล าดับ (เกณฑ์ร้อยละ 75) ดังตาราง 3   

 

ตารางที่  3 จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการสุขภาพจิตร้อยละ 75 

อ าเภอ 
ปี 2561 

สะสม(2552 – 2561)   
(ร้อยละ) 

ปี 2562 สะสม(2552 - 30 ม.ค.62) 

เป้าหมาย(คน) ผลงาน (คน) ร้อยละ 

เมืองสตูล 61.58 716 434 60.60 
ควนโดน 40.76 166 79 47.49 

ควนกาหลง 32.85 223 108 48.53 
ท่าแพ 82.56 184 141 76.82 
ละงู 70.16 417 368 88.15 
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ทุ่งหว้า 55.56 117 86 73.76 
มะนัง 38.68 118 57 48.34 
จังหวัด 58.91 1,941 1,243 64.05 

ที่มา: ข้อมูลจาก HDC   
          

 2.4  ผู้ป่วยโรคติดสุราเข้าถึงบริการสุขภาพจิต สถานการณ์ของผู้ป่วยโรคติดสุราเข้าถึง
บริการสุขภาพจิตสะสมปีงบประมาณพ.ศ.2561 (ปี 2556 – 2561) ภาพรวมจังหวัด เป้าหมาย 4558 คน 
เข้าถึงบริการสะสม 124 คน คิดเป็นร้อยละ  ร้อยละ 2.70 ปีงบประมาณพ.ศ.2562 ( ปี 2556 – 30 มค.
2562) ผู้ป่วยโรคติดสุราเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเป้าหมาย 4,558 ราย เข้าถึงบริการ 189 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 4.15 เพ่ิมจากปีปีงบประมาณพ.ศ.2561 ร้อยละ 1.45   (ที่มา: ข้อมูล จาก HDC)  ถึงแม้จะผ่านเกณฑ์ 
จังหวัดสตูลได้วางแผนพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ส่งเสริม ป้องกันและระบบบริการผู้ป่วยโรคติดสุรา ได้แก่ คัด
กรอง ระบบส่งต่อ ใช้ชัดเจนยิ่งขึ้น  การบัดรักษา ฟ้ืนฟู และการลงรหัสในฐานข้อมูลของสถานบริการให้   
คลอบคลุมและครบถ้วน มากขึ้น โดยการบูรณาการ การด าเนินงานกับภาคีเครือข่ายทั้งระดับจังหวัดและ
พ้ืนที ่
  

 2.5  ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิต  การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยสมาธิ
สั้นในเด็กอายุ 6 – 15 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2555 – 2561 พบว่าผู้ป่วยสมาธิสั้นเข้าถึงบริการร้อยละ 
6.82  ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 (ปี 2555 - มกราคม 2562) พบว่าอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยสมาธิ
สั้นภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 7.20  อัตราเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 0.38  ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
เนื่องจากจังหวัดสตูลไม่มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะน าลูกไปรับบริการโรงพยาบาลที่มี
ศักยภาพมากกว่า เช่น รพ.สงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา คลินิกเอกชนที่
มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เมื่อวิเคราะห์รายอ าเภอ พบว่า ร้อยละการเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 มากที่สุด คือ 
อ าเภอควนโดน เท่ากับ 0.88 รองลงมา คือ ท่าแพ  เมืองสตูล และละงู ร้อยละ 0.77, 0.74, 0.16 
ตามล าดับ เมื่อเมือวิเคราะห์การเข้าถึงบริการพบว่า อ าเภอที่ผู้ป่วยสมาธิสั้นเข้าถึงบริการมากสุด คือ ควน
โดนร้อยละ 15.35 รองลงมา คือ อ าเภอมะนัง  เมืองสตูล ท่าแพ ควนกาหลง ละงู และทุ่งหว้า ร้อยละ 
13.33, 9.73, 7.28, 3.67, 2.36 และ 0.92 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4  
 

ตารางที่ 4 ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้นเข้าถึงบริการเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5  

อ าเภอ 
ปี 2561 

สะสม(2555 – 2561)   
(ร้อยละ) 

ปี 2562 สะสม(2555 - 30 ม.ค.62) 
ร้อยละ 

ที่เพ่ิมขึ้น เป้าหมาย(คน) ผลงาน (คน) ร้อยละ 

เมืองสตูล 8.99 946 92 9.73 0.74 
ควนโดน 14.47 228 35 15.35 0.88 

ควนกาหลง 3.67 300 11 3.67 0.00 
ท่าแพ 6.51 261 19 7.28 0.77 
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ละงู 2.20 592 14 2.36 0.16 
ทุ่งหว้า 0.92 218  2 0.92 0.00 
มะนัง 13.33 165  22 13.33 0.00 
จังหวัด 6.82 2,711 195  7.20  0.38 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC  

 
 
 
 
3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น)  
ตารางที่  3 
ตัวชี้วัด :  อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 – ม.ค. 62) 
2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ(ร้อยละ) ไม่เกิน 6.3 
ต่อ

ประชากร
แสนคน 

เมืองสตูล 89,528 2 2.23 
6.35 6.03 - ควนโดน 20,793 1 4.81 

เขต 12(ร้อยละ) ควนกาหลง 27,816 1 3.60 
3.90 3.3 - ท่าแพ 22,944 1 0.00 

จังหวัดสตูล(ร้อยละ) ละง ู 52,184 0 3.83 
0.96 2.85 7.27 ทุ่งหว้า 14,575 2 6.86 

ประชากรเป้าหมาย 15 ปี ขึ้นไป
(กรมการปกครอง ) 

มะนัง 14,738 1 0.00 
รวม 242,578 0 2.89 

ที่มา :  รายงานการฆ่าตัวตาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
 

4. ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
 4.1 การให้บริการจิตเวชเร่งด่วน (Acute Care) ในโรงพยาบาลระดับ S-M2 ทุกแห่ง 
 4.2 ระบบการบริการจิตเวชที่ได้มาตรฐานในโรงพยาบาลทุกระดับ 
 4.3 พัฒนาการเข้าถึงบริการในผู้พยายามฆ่าตัวตายและผู้ป่วยโรคจิตเวชที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัว
ตาย 
 4.4 บูรณาการโปรแกรมเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย 
 

5. มาตรการส าคัญ 
 5.1 การให้บริการจิตเวชเร่งด่วน (Acute Care)  ในโรงพยาบาลระดับ S-M2 ทุกแห่ง 
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 5.2 ระบบการบริการจิตเวชที่ได้มาตรฐานในโรงพยาบาลสังกัด สป.ทุกระดับ 
 5.3 พัฒนาการเข้าถึงบริการในผู้พยายามฆ่าตัวตายและผู้ป่วยโรคจิตเวชที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัว
ตาย และการดูแลต่อเนื่องให้อาการอยู่ในระยะสงบ 
 5.4 บูรณาการโปรแกรมเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย 
  -  มีการเฝ้าระวังคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม (1. โรคจิต/
โรคซึมเศร้า 2.โรคทางกายเรื้อรัง 3.โรคสุรา/สารเสพติด) และให้การดูแลต่อเนื่องตามแนวทางมาตรฐาน 
  -  พัฒนาระบบบริการฯ รพ.สตูลมีเตียงรองรับผู้ป่วยเพ่ือสังเกตอาการ และให้การรักษา
เบื้องต้น ก่อนจะส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพมากกว่า  
  -  จังหวัดสตูล ได้จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ( นิเทศงาน
เฉพาะกิจ, น าร่องศึกษาระบาดวิทยาฆ่าตัวตายในอ าเภอที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง, อบรมแพทย์จบใหม่, 
ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์สัญญาณเตือนฆ่าตัวตาย) 
 
 
 
 
 
 

6. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ 
 ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)  
  6.1 ปัญหายาเสพติดที่เชื่อมโยงไปถึงสุขภาพจิต/โรคทางจิตเวช 
  6.2 ผู้ฆ่าตัวตายที่ยังไม่เข้าถึงบริการ  
  6.3 การประชาสัมพันธ์ สัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตาย และการช่วยเหลือเบื้องต้น ยังไม่
ทั่วถึง  
 6.4 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านจิตเวชไม่สะดวกดึงมาใช้งานและวิเคราะห์เชิงลึกได้ 
  6.5 โครงสร้างกลุ่มงานไม่ได้รับการขับเคลื่อนที่จริงจัง บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านจิตเวชไม่
เพียงพอไม่สอดคล้องกับภาระงาน  

 

7.  ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ตารางที่  3 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

1. ไม่มีจิตแพทย์  - ก าลังศึกษาต่อ 
2. บาง รพช.ยังไม่มีพยาบาลจิตเวช /พยาบาลจิตเวช
 เด็กและวัยรุ่น/นักจิตวิทยา 

- จัดสรรเพราะ รพช. มีบุคลากรจ ากัดไม่สามารถไป
 ศึกษาต่อได้ 

 

8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
 - ผู้บริหารเห็นความส าคัญในการจัดตั้ง WARD จิตเวชในโรงพยาบาลทุกระดับ 

คณะที่  2   การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  111 



 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสขุ รอบท่ี 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 

 - โครงสร้างกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ในระดับโรงพยาบาล มีการน ามาใช้ขับเคลื่อน 
อย่างจริงจัง พร้อมสนับสนุน อัตราก าลังบุคลากร  
 - ระบบข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูล ควรใช้ฐานข้อมูลเดียวกันทุกระบบ 
  - สื่อสารมวลชนระดับกรม กระทรวง ควรสร้างความตระหนัก ของประชาชนทั่วไปและญาติ  
แกนน าชุมชน ให้รู้ถึงสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตาย และการช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้ที่เสี่ยงและผู้ที่พยายาม
ฆ่าตัวตายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 

9. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - ไม่มี 
                                
 

 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การด าเนินงานตามประเด็นที่มุ่งเน้นของเขตสุขภาพที ่12 

 
 

ความครอบคลุมของวัคซีนในเด็กต่ ากว่า 1 ปี 
 

ตัวชี้วัด:  ความครอบคลุมของวัคซีนในเด็กต่ ากว่า 1 ปี 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
      1. เด็กอายุ 0-1 ปี ที่ได้รับวัคซีน BCG ,HBV,DTP –HB3, OPV 3,IPV ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  และ MMR 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ  95 
ตารางที่    จ านวนและร้อยละ ของเด็กอายุ 0-1 ปี ที่ได้รับวัคซีน BCG , HBV, DTP–HB3, OPV 3, IPV และ MMR 1   ผลงาน ปี  2561 
 

 
อ าเภอ 

อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน เด็ก  0-1 ป ี  ปี  2561 
 
เป้าหมาย 

BCG HBV DTP – HB3 , OPV 3 MMR 1 IPV 
ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 1,219 1,219 98.52 1,213 99.51 1,097 89.99 1,104 90.57 1,100 90.24 
ควนโดน 373 363 97.32 367 98.39 346 92.76 340 91.15 344 92.23 
ควนกาหลง 373 373 100.00 373 100.00 340 91.15 352 94.37 340 91.15 
ท่าแพ 383 383 100.00 383 100.00 369 96.34 372 97.13 369 96.34 
ละงู 771 750 97.28 756 98.05 688 89.23 679 88.07 693 89.88 
ทุ่งหว้า 275 275 100.00 275 100.00 263 95.64 273 99.27 255 92.73 
มะนัง 236 233 98.73 234 99.15 223 94.49 217 91.95 220 93.22 
รวม 3,630 3,578 98.57 3,601 99.20 3,326 91.63 3,337 91.93 3,321 91.49 

  ที่มา : ข้อมูลจากระบบ 43 แฟ้ม HDC  ณ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562 

------------------------------------------------------
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ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสตูล 

 

   ตารางที่     ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี (fully 
immunized) ปี พ.ศ. 2561 

 

รวม 
fully immunized ปี 2561 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 1,219 1,008 82.69 

ควนโดน 373 320 85.79 

ควนกาหลง 373 322 86.33 

ท่าแพ 383 360 93.99 

ละงู 771 626 81.19 

ทุ่งหว้า 275 247 89.82 

มะนัง 236 201 85.17 

รวม 3,630 3,084 84.96 
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  ตารางที่   จ านวนและร้อยละ ของเด็กอายุ 0-1 ปี ที่ได้รับวัคซีน BCG , HBV, DTP–HB3, OPV 3, IPV และ MMR 1   ผลงาน ปี พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 
 

 
อ าเภอ 

อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน เด็ก  0-1 ปี   ปี  2562 (ไตรมาส 1) 

 
เป้าหมาย 

BCG HBV DTP – HB3 , OPV 3 MMR 1 IPV 

ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ 
เมือง 280 277 98.93 278 99.29 244 87.14 248 88.57 247 88.21 

ควนโดน 79 78 98.73 79 100.00 72 91.14 75 94.94 76 96.20 
ควนกาหลง 102 102 100.00 102 100.00 96 94.12 94 92.16 94 92.16 

ท่าแพ 103 103 100.00 103 100.00 100 97.09 98 95.15 100 97.09 
ละงู 207 204 98.55 205 99.03 188 90.82 178 85.99 184 88.89 

ทุ่งหว้า 62 62 100.00 62 100.00 54 87.10 61 98.39 51 82.26 
มะนัง 58 57 98.28 57 98.28 54 93.10 53 91.38 56 96.55 
รวม 891 883 99.10 886 99.44 808 90.68 807 90.57 808 90.68 

 

  ที่มา : ข้อมูลจากระบบ 43  แฟ้ม  HDC  ณ  วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562 

------------------------------------------------------
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ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสตูล 

 

    ตารางที่     ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี  
          (fully immunized) ปี พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1)  

อ าเภอ 
fully immunized  ปี พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมือง 280 223 79.64 
ควนโดน 79 70 88.61 
ควนกาหลง 102 88 86.27 
ท่าแพ 103 96 93.20 
ละงู 207 165 79.71 
ทุ่งหว้า 62 51 82.26 
มะนัง 58 52 89.66 

รวม 891 745 83.61 
  

  การด าเนินงาน  ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน BCG ,HBV,DTP –HB3, OPV 3, 
IPV และ MMR1 ของเด็กอายุ 1 ปี พบว่า อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีน BCG, HBV ผ่านเกณฑ์ทุก
อ าเภอ   ในภาพรวมของจังหวัดผ่านเกณฑ์ คือ ได้ร้อยละ 99.10และ 99.44  ส่วนอัตราความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีน DTP –HB3, OPV ผ่านเกณฑ์ 5 อ าเภอคือ อ าเภอควนโดน ,อ าเภอควนกาหลง,อ าเภอท่าแพ ,
อ าเภอละงูและอ าเภอมะนัง  อ าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน  2  อ าเภอคือ  อ าเภอเมืองและอ าเภอทุ่งหว้า 
ในภาพรวมของจังหวัดผ่านเกณฑ์ คือ ได้ร้อยละ  90.68 ส่วนอัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR1 
ซึ่งเกณฑ์ที่ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ  95  ผ่านเกณฑ์ 2 อ าเภอคืออ าเภอท่าแพและอ าเภอทุ่งหว้าส่วนอ าเภอ
อ าเภอเมือง,อ าเภอควนโดน ,อ าเภอควนกาหลง,อ าเภอมะนังและอ าเภอละงูไม่ผ่านเกณฑ์  ในภาพรวมของ
จังหวัดไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ได้ร้อยละ  90.57 ส่วนอัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีน IPVผ่านเกณฑ์ 4 
อ าเภอคืออ าเภอควนโดน ,อ าเภอควนกาหลง,อ าเภอท่าแพและอ าเภอมะนัง  ในภาพรวมของจังหวัดผ่าน
เกณฑ ์คือ ได้ร้อยละ  90.68 
 ในส่วนของความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี 
(fully immunized) ปี พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1) ผ่านเกณฑ์ 1 อ าเภอ คือ อ าเภอท่าแพ ได้ร้อยละ 93.20   
ส่วนอ าเภออ่ืนๆไม่ผ่านเกณฑ์ ในภาพรวมของจังหวัดไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ได้ร้อยละ 83.61  

 

  

ปัญหา 
                 1.  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และบันทึกข้อมูลแล้วส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง 
 2.  การให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ ให้บริการเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 
 3.  ไม่เก็บข้อมูลความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนมาบันทึกข้อมูล 
 4.  มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานบ่อยในระดับอ าเภอ และต าบล  ท าให้การด าเนินงานไม่
ต่อเนื่อง และผู้รับผิดชอบงานส่วนใหญ่เป็นน้องใหม่ ยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการท างาน 
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  5.  ผู้รับผิดชอบงาน และผู้บริหารระดับอ าเภอขาดการนิเทศ ก ากับงาน อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
 6.  ผู้ปกครองบางคนไม่พาบุตรหลานมารับวัคซีนเนื่องจากอาการข้างเคียงภายหลังการฉีด
วัคซีน ท าให้ผู้ปกครองต้องหยุดงาน สูญเสียรายได้ของครอบครัว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรให้เจ้าหน้าที่เน้นการเยี่ยมบ้านให้มากขึ้น เพราะปัจจัยของความส าเร็จของความ
ครอบคลุมของการได้รับวัคซีนที่เพ่ิมขึ้น คือ  การให้บริการเชิงรุก 
 2.  ควรส ารวจและเก็บความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนจากสถานบริการอ่ืนๆมาบันทึก
ข้อมูล 
 3.  สถานบริการทุกแห่งเมื่อให้บริการวัคซีนเด็กนอกเขตหรือนอกพ้ืนที่แล้วควรคืนข้อมูลการ
ฉีดวัคซีนกลับสถานบริการในเขตรับผิดชอบ 
  4.  ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้น เพราะเป็นงานที่
ยาก เมื่อเปรียบเทียบกับงานอ่ืน 
  5.  ก าหนดเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
  6.  ควรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีนเพื่อความสบายใจของผู้ปกครอง     
ในการน าเด็กมารับวัคซีน  

ผลการด าเนินงาน  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น จังหวัดสตูล ด าเนินการดังนี้ 
 1.  จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี พ.ศ. 2562 ให้กับผู้รับผิดชอบ
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคท่ีเพ่ิงมารับงานใหม่และเจ้าหน้าที่ที่สนใจทั้งในระดับ รพ. สสอ. รพ.สต. และ
คลินิกสุขภาพเด็กด ีจ านวน 147 คน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 2.  ออกประเมินมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ดังนี้ 
   - รพ.สต.ประเมินตนเอง 

   - ทีมประเมิน คปสอ. 
  -  ทีมประเมิน สสจ.(งานแผนงาน,งานคุ้มครองผู้บริโภคและงานควบคุมโรค) 
  3. เนื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อได้ท า MOU กับผู้บริหารทุกอ าเภอ (ผอ/สสอ.) ท าให้
ผู้บริหารให้ความส าคัญและมีการก ากับติดตามที่เข้มข้นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดีทั้งในระดับจังหวัด, อ าเภอและระดับ รพ.สต.   
  4.  แจ้งเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของ
หน่วยบริการ ช่วยกันตรวจสอบและพัฒนาการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการให้มี
คุณภาพครบถ้วนและสะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริง 
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 5.  จังหวัดสรุปผลงานเข้าท่ีประชุมผู้บริหารประจ าเดือนและออกติดตามผลการด าเนินงานฯ
ทุกไตรมาส เพ่ือกระตุ้นให้รพ./รพ.สต.ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ (Key Success) 
 ผลการด าเนินงานความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนทุกกลุ่มอายุของจังหวัดสตูล ผลงาน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีถึงดีมาก เนื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อได้ท า MOU กับผู้บริหารทุกอ าเภอ 
(ผอ./สสอ.)ท าให้ผู้บริหารให้ความส าคัญและมีการก ากับติดตามที่เข้มข้นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และมี
ระบบการบริหารจัดการที่ดีทั้งในระดับจังหวัด, อ าเภอและระดับ รพ.สต. 
   
 
 
 
 
 
 

ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
    1. ระบบการบริหารจัดการส่วนใหญ่ทั้งในระดับอ าเภอ รพ.สต. ที่ขาดประสิทธิภาพ 
 2. พฤติกรรมการบริการของผู้ปกครองที่น าบุตรหลานไปรับบริการฉีดวัคซีน ประมาณร้อยละ 
30 เท่านั้น อีก 70 ร้อยละ 70 เจ้าหน้าที่จะต้องลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านจึงจะท าให้ผลงานเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ถ้า รพ.สต. 
ไหนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี หรือระบบติดตามที่เข้มข้นก็จะท าให้ผลงานเพ่ิมขึ้น 
    3. สาเหตุหลักที่ผู้ปกครองไม่น าบุตรหลานมาฉีดวัคซีนคือ ฉีดแล้วเป็นไข้  
 4.  ระบบการแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ (catchment area) ส่วนใหญ่ยังเกิดไม่ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่   
 5.  อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน เช่น กรณีเสียชีวิต ท าให้ผู้ปกครองน าเด็กมา
รับวัคซีนลดลง  
    6.  กระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้ผู้ปกครองปฏิเสธวัคซีน  
 

การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
 1.  สสจ.นิเทศงาน ติดตาม การด าเนินงานในระดับอ าเภอ ไตรมาสละ 1 ครั้ง และสุ่มลง
พ้ืนที ่รพ.สต.บางแห่งที่มีผลการด าเนินงานที่ต่ าหรือที่มีปัญหา  
 2.  ประชุมติดตามความก้าวหน้าจากผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ และสาธารณสุขอ าเภอทุก
เดือน     
 3.  ร่วมนิเทศงานกับทีมนิเทศบูรณาการของจังหวัด 
 

ปัญหาส าคัญร่วมของพื้นที่ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนาเชิงนโยบาย  

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติการตรวจราชการในปีต่อไป 
1. กระแสข่าวลือจากสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้

ผู้ปกครองไม่กล้าน าบุตรหลานมาฉีดวัคซีนหรือ
- ให้ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องโต้ตอบทางสื่อ

สังคมออนไลน์ 
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ปฏิเสธวัคซีน  
2. สื่อที่เก่ียวกับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับ

พ้ืนที่มีน้อย 
- ผลิตสื่อให้มีใช้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะภาพพลิก 

หรือโปสเตอร์เกี่ยวกับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
3. ความครอบคลุมของวัคซีนฯ บางอ าเภอในจังหวัด

สตูล อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
- ควรมีการท างานแบบเชิงรุก  มากกว่าตั้งรับ 

จนกว่าความครอบคลุมจะผ่านเกณฑ์ เช่น วัคซีน
หัด เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงการก าจัดโรคหัด ที่
ในประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ โดยท า
พร้อมกันทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
 
 
 
 
 
 


