
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ปีงบประมาณ2561  
รอบที่ 2 จังหวัดสตูล วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2561 

พชอ. 

ผู้สูงอายุ 

สตรี/ 
เด็กปฐมวัย 

วัยเรียน/
วัยรุ่น 

ลดปัจจัย
เสี่ยงด้าน
สุขภาพ 

คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกนัโรคและการจัดการสุขภาพ 



ประเด็น 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

ผ่าน ไม่ผ่าน ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ ์

การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 3 1 2 - อัตราส่วนการตายมารดาไทย 
- ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน  

การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยเรียน และวัยรุ่น 2 2 - 

การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ 1 - 1 
 

ร้อยละของต าบลที่มีระบบ Long Term 
Care ผ่านเกณฑ์  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 1 1 - 

การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 5 4 1 ร้อยละอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทาง
ถนน 

รวม 12 8 4 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 



  มากกว่า 20 : แสนการเกิดมีชีพ 
  ไม่เกิน20 : แสนการเกิดมีชีพ 

ขอ้คน้พบ โอกาสในการพัฒนา 

1.หญงิตัง้ครรภม์ภีาวะโลหติจาง  
ทุง่หวา้=28.75, มะนัง=  20.81 
-การจา่ยยา Triferdine ใน 
หญงิหลังคลอด ไมค่รอบคลมุ  

-ควรใหT้riferdine ในหญงิหลัง 
คลอดทีใ่หน้มบตุร  ถงึ  6 เดอืน 
สง่ผลตอ่พัฒนาการเด็ก 

2.การเยีย่มหลังคลอดรอ้ยละ64.26 (เป้าหมาย
รอ้ยละ65)         
(อ.เมอืง= 49.04 มะนัง= 63.58 ) 
-ขาดความเขา้ใจในการลง 
บันทกึขอ้มลู 
(อ.ควนโดน ท าไดด้=ี78.97) 

-จังหวดัควบคมุก ากับโดยการ 
ตดิตาม ตามแนวทางการเยีย่ม 
หลังคลอดและลงบนัทกึขอ้มลู  
ทกุเดอืน 
-รพ.ปรับการยีย่มหญงิหลังคลอด 
ใหเ้ร็วกวา่จาก45วนัไมเ่กนิ42วนั  

3.ทมีจว.ยังไมไ่ดฝึ้กความพรอ้ม 
ในการชว่ยเหลอืผูป่้วยภาวะ 
วกิฤตทิางสตู ิ(PPH, PIH, คลอด 
ตดิไหล,่) 

-จว.ตอ้งท าแผนใหท้มีนเิทศ 
จังหวดั เป็นพีเ่ลีย้งสรา้งสถาน  
การณ์จ าลองซอ้มภาวะวกิฤตทิาง 
สตูใิหร้พช. 

5.การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแมร่อ้ยละ 
49.36 (เป้าหมายรอ้ยละ50) 
(อ.มะนัง=12.0,อ.ทา่แพ=21.23 อ.เมอืง=29.29) 

-ควรสรา้งความตระหนักใหแ้มเ่ห็น
ความส าคัญของนมแมส่ง่ผลตอ่ สตปัิญญา 
และพัฒนาการเด็ก   
  

3 ราย , MMR=127.49 

หัวข้อ : 1.1 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวชี้วัด : 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) 



หัวข้อ : 1.1 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวชี้วัด : 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) 

รอ้ยละการคดักรองภาวะเสีย่งทางอายรุกรรมในหญงิต ัง้ครรภ ์ปี 2561 
จ านวนหญงิต ัง้ครรภเ์สีย่ง 183/3,006 คดิเป็น รอ้ยละ6.08   



     ทีม่า : รายงาน HDC  ณ วนัที ่10 กรกฎาคม 2561 

ครอบคลุมตรวจพัฒนาการ สงสัยล่าช้า ติดตามได้ 

    มากกวา่รอ้ยละ 20   
    รอ้ยละ 10.1–19.9  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

 ตดิตามได ้รอ้ยละ90.1-100  

 ตดิตามได ้รอ้ยละ70-90  

 ตดิตามได ้ต ่ากวา่รอ้ยละ70   

  สมวยัมากกวา่รอ้ยละ 85   

  รอ้ยละ 80- 84.99 

  ต ่ากวา่รอ้ยละ 80 

   ครอบคลมุรอ้ยละ 90.1-100   

   รอ้ยละ 80 - 90 

ต ่ากวา่รอ้ยละ 80 

สมวัยทั้งสิ้น 

หัวข้อ : 1.1 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวชี้วัด : 2 ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (เป้าหมาย : ร้อยละ 85) 



ขอ้มลูพฒันาการเด็กปฐมวยั จงัหวดัสตลู 
(ต.ค.60-เม.ย.61) 

  สมวยัมากกวา่รอ้ยละ 85   

  รอ้ยละ 80- 84.99 

ต า่กวา่รอ้ยละ 80 

พัฒนาการสมวัยสมวัยทั้งสิ้น 

ขอ้มลูพฒันาการสมวยัเด็กปฐมวยั  จงัหวดัสตลู (ต.ค.60-
เม.ย.61) 

  อ าเภอ 
รอ้ยละ 
การคดั
กรอง 

รอ้ยละ 
สงสยั
ลา่ชา้ 

รอ้ยละ 
ตดิตาม
ได ้

รอ้ยละ 
พฒันาการ
สมวยั 

เมอืงสตลู 85.09  21.09  92.76  98.24  

ควนโดน 94.79  25.50  94.12  98.25  

ควนกาหลง 94.17  23.19  81.00  95.28  

ทา่แพ 97.76  25.47  97.54  99.06  

ละง ู 97.34  25.11  95.77  98.79  

ทุง่หวา้ 98.45  34.10  98.74  99.28  

มะนงั 91.88  28.38  95.36  98.12  

จ.สตลู 92.52  24.71  93.79  98.21  

เขต 12 94.24  24.75  94.29  98.27  

ประเทศ 86.85  19.99  87.45  97.22  

  สมวยัมากกวา่รอ้ยละ 85   
  รอ้ยละ 80- 84.99 
ต า่กวา่รอ้ยละ 80 

     ทีม่า : รายงาน HDC  ณ วนัที ่10 กรกฎาคม 2561 



ขอ้มลูการเจรญิเตบิโตเด็กปฐมวยัจงัหวดัสตลู(ไตรมาส 2) 

  อ าเภอ 
รอ้ยละ 

การคดักรอง 

รอ้ยละสงูดสีม
สว่น 

 
รอ้ยละเตีย้ รอ้ยละผอม รอ้ยละอว้น 

ความสงูเฉลีย่ 

ชาย หญงิ 

เมอืงสตลู 62.54  46.98  13.09        7.61        2.54     106.93     106.86  

ควนโดน 81.09  43.86  15.04        5.39        2.20     106.05     106.40  

ควนกาหลง 75.45  51.11  10.62        4.59        2.15     109.48     108.44  

ทา่แพ 85.31  50.06  10.58        6.41        2.12     108.45     107.79  

ละง ู 71.79  49.96  9.66        4.13        2.39     107.44     106.52  

ทุง่หวา้ 92.17  52.39  7.98        4.04        2.18     108.10     107.87  

มะนงั 88.00  43.79  11.58        7.38        4.94     108.48     107.61  

จ.สตลู 
74.21  48.46  11.37        5.79        2.52     107.72     107.21  

เขต 12 75.76 
49.74  8.61            6.61        3.73  

   107.63     107.21  

ประเทศ 67.70  
 57.98  5.66            3.63         1.74  

   109.05     108.48  

     ทีม่า : รายงาน HDC  ณ วนัที ่10 กรกฎาคม 2561 

สงูดสีมสว่น 
   รอ้ยละ 54 ขึน้ไป 
   รอ้ยละ 48 – 53.99 
ต า่กวา่รอ้ยละ 48 

เต ีย้  อว้น 
   นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10   

   รอ้ยละ 10.1-12.00 

รอ้ยละ 12 ขึน้ไป 

ผอม  
   นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5   

   รอ้ยละ 5-6.99 

รอ้ยละ 7 ขึน้ไป 



สิ่งดี ๆ ที่พบ 
- มีน าร่องขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพเด็กแบบองค์รวมในระดับต าบลโดยภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 
- ต าบลวังประจัน  อ าเภอควนโดน  มีการด าเนินการส่งเสริมป้องกันทุกกลุ่มวัย  เป็นตัวอย่างของ พชต. 

สิ่งที่พบ ขอ้เสนอแนะ 
- พื้นที่ขาดการน าข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะ

โภชนาการเด็กปฐมวัยมาวางแผนแก้ไข และ
ส่งเสริมการเจริญเติบโต 
 

-น าข้อมูลมาวิเคราะห์ และคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน และ 
ขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต 





หัวข้อ : 1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละเด็ก 12 ปี ฟันดี ไม่มีผุ(Cavity Free) : เกณฑ์กระทรวง สธ. ปี2561 ร้อยละ 54 

การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวัย สาขาสุขภาพช่องปาก 

2559 2560 2561 

เมือง 41.5 47.0 64.2 

ควนโดน 59.6 71.4 73.3 

ควนกาหลง 68.6 63.8 73.0 

ท่าแพ 40.0 44.6 67.2 

ละง ู 57.9 55.9 69.3 

ทุ่งหว้า 56.2 59.2 53.6 

มะนัง 45.5 48.4 84.4 

รวม 48.5 53.9 67.6 

ร้อยละของเดก็กลุ่มอายุ 0 - 12 ปี ฟันดไีม่มีผุ (Cavity free) 

• ใช้ข้อมลูเด็ก 12 ปี เป็นตวัแทน 

• เปา้หมายไมต่ ่ากวา่ 54% 

• ข้อมลูจาก HDC ในภาพรวมเป็น 67.6% ผา่นเกณฑ์ โดยทกุ
พืน้ที่มีการพฒันาดีขึน้จาก ปี 2559 และผา่นเกณฑ์ทกุแหง่ 

• จงัหวดัมีกระบวนการจดัการในโรงเรียนครอบคลมุทัง้การ
พฒันาทกัษะสว่นบคุคล การจดัการสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม
การปอ้งกนั และผลกัดนัเป็นนโยบายระดบัโรงเรียนได้ใน  

       อ.เมือง (รร.บ้านทา่จีน) 



ข้อจ ากัด และโอกาสในการพฒันา 

• ข้อมูลด้านสุขภาพช่องปากมีความจ าเพาะ ผู้ที่ไม่ใช่ทันตบุคลากรอาจจะเข้าใจไม่ชัดเจน ท าให้
ข้อมูลคลาดเคล่ือนได้, ระบบข้อมูลและการบันทึกยังมีความยุ่งยาก ไม่เอือ้ให้เกิดการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  ควรจะน าเสนอเป็นวาระของเขตฯ เพื่อพัฒนาระบบให้ง่ายและมี
ประสิทธิภาพขึน้ 

• ทันตาภิบาลใน รพ.สต. ยังมีความครอบคลุมต ่า ไม่สามารถขยายการบริการให้ครอบคลุม
เพิ่มขึน้ได้  รวมทัง้ระบบความก้าวหน้า การสร้างขวัญและก าลังใจในกลุ่มทันตาภิบาลยังมี
ข้อจ ากัด มาก... จ าเป็นต้องมีการวางแผน และจัดระบบให้ชัดเจนมากขึน้ มีระบบขวัญและ
ก าลังใจ อัตราต าแหน่งบรรจุ 

• ขาดงบประมาณการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ ควรจะน าเสนอเป็นวาระของเขตฯ  

      (เสนอรอบแรก ไปแล้ว...) เพื่อพัฒนาระบบให้ง่ายและมีประสิทธิภาพขึน้ 



อ าเภอ A B ร้อยละ 
เมืองสตูล 179 43 24.02 
ควนโดน 9 3 33.33 
ควนกาหลง 17 8 47.06 
ท่าแพ 8 2 25.00 
ละงู 33 6 18.18 
ทุ่งหว้า 25 2 8.00 
มะนัง 5 1 20.00 
 รวม 276 65 23.55 

 ที่มา : รายงาน HDC 

สถานการณ์วัยรุ่น จ.สตูล  (ไตรมาส 3/2561) 

1.อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 -19 ปี : 20.43 
ต่อพัน 
2.ตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี : ร้อยละ 
23.55 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) 
3.การคุมก าเนิดกึ่งถาวร : ร้อยละ 40 

ข้อค้นพบ 
 พบเด็กตั้งครรภ์อายุน้อย (12 – 14 ปี) : ถูกล่อลวง และ
ถูกกระท าโดยบุคคลใกล้ตัว 
 อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าสูง : สาเหตุส่วนหน่ึงมาจาก การ
เปลี่ยนสามีใหม่, ครรภ์แรกแท้ง และครอบครัวต้องการให้
ท้อง 
 ข้อมูลห้องคลอด รพ.สตูล พบวัยรุ่นคลอด Preterm 
20 ราย (ทารกเสียชีวิตจากแม่วัยรุ่นคลอด Preterm 2 
ราย) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ส่งเสริมและเน้นย้ าเรื่องทักษะชีวิต เช่น ทักษะการ
ป้องกันตัวเอง ทักษะการปฏิเสธ เป็นต้น 
 สร้าง Health Literacy ในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น รวมถึง
แม่วัยรุ่น 
 จังหวัดทบทวนระบบการเฝ้าระวังและดูแลแม่วัยรุ่น  

ต้ังครรภ์ซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี 

    < ร้อยละ 10   
มากกว่าร้อยละ 10 

ตัวชี้วัด : 5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี  (เป้าหมาย : ไม่เกิน 40 ต่อ 1,000 ประชากร) 

A = จ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ท่ีมารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร  
B = จ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตรท้ังหมดครรภ์ท่ี 2 ขึ้นไป 

ทุ่งหว้า 
มะนัง 

ละงู 

     
ควนกาหลง 

ท่าแพ    ควนโดน 

    เมืองสตูล 



อ าเภอ เมอืง ควนโดน ควนกาหลง ทา่แพ ละง ู ทุง่หวา้ มะนงั รวม 

ต าบลทั้งหมด 12 4 3 4 6 5 2 36 

ต าบลที่สมัคร 5 2 2 3 3 3 2 20 

ร้อยละความครอบคลุม  41.67 50.00 66.67 75.00 50.00 60.00 100.00 55.56 
ต าบลที่ผ่านเกณฑ์ 1 2 1 3 1 2 2 12 

ร้อยละต าบลทั้งหมด 
ผ่านเกณฑ์ 8.33 50.00 33.33 75.00 16.67 40.00 100.00 33.33 

ทีม่า : *  รายงาน HDC ณ 11 ก.ค. 61 
***  ม.มหดิล ประชากรกลางปี 

  หัวข้อ : 1.3 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ 
  ตัวชี้วัด : 6 ร้อยละของต าบลที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์ (เป้าหมายรอบ 9 เดือน : ร้อยละ 55) 

ที่มา: รายงานจากสปสช.และการติดตามงาน LTC สสจ.สตูล ณ 11 กรกฎาคม 2561  

สถานการณ์ผู้สูงอายุ 
ผลการด าเนินงานต าบล LTC 

ผู้สูงอายุ 
ท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิง
ท้ังหมด 

ผู้สูงอายุ 
ท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิงใน
ต าบลLTC 

จ านวน CM  
(คน)  

จ านวน  
CG 

(คน)  

Care 
Plan 

ท่ีจัดท า 

913 487 75 485 240 

(1:7) (1:1) 49.28 

*ต าบลที่เข้าร่วม ปี 2561  อยู่ระหว่างด าเนินการ* 

2.25 

0.51 

97.24 

ประเมิน ADL 
ร้อยละ 97.80 

ทุ่งหวา้ 
มะนัง 

ละงู 

        
ควนกาหลง 

ท่าแพ ควนโดน 

   เมอืงสตูล 



ปัญหาอุปสรรค /ข้อค้นพบ โอกาสพัฒนา 
• การด าเนินงานยังไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก 
- อปท. ไม่เข้าใจขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุน LTC 
ไม่มีผู้รับผิดชอบงาน  
- อปท. ไม่มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุฯ รอระเบียบกรมสส.
การปกครองท้องถิ่น 
- Care Manager ไม่เข้าใจขั้นตอนการด าเนินงาน 
- ขาดการประสานงานที่ดีระหว่าง อปท.และ CM 

- สปสช. มีแผนประชุม ท าความเข้าใจ ระหว่าง อปท.และ
หน่วยบริการ ที่มีการด าเนินงานล่าช้า (24-26 กค.61)  
 
 

- สสจ. จัดทีมพี่เลี้ยง เยี่ยมเสริมพลัง / จัดเวทีลปรร. 
- สสจ. / สสอ. ก ากับติดตาม ตามล าดับ 

• ความครอบคลุม ของต าบล LTC  ร้อยละ 55.56 - ขยายพื้นที่ด าเนินการ เพ่ือผู้สูงอายุได้รับการดูแลทั่วถึง 
- ชี้แจงให้ท้องถิ่นเห็นความส าคัญ เชิญชวนสมัคร 

นวัตกรรม / พื้นที่เด่น 

- ต้นแบบ LTC ต าบลพิมาน ทม.สตูล อ.เมือง    
- ทม.สตูล สร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ  
- ชมรมรักสุขภาพผู้สูงอายุสามชุมชนและเครือข่าย,รร.ผู้สูงอายุทม.สตูล                                                  - นวัตกรรม---- 
นวัตกรรมเบาะลมถุงน้ ายาล้างไต – ปลอกมือมหัศจรรย์ป้องกันการดึงสาย 



ตัวชี้วัด 7 : ร้อยละ 50 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)ที่มีคุณภาพ 

สถานการณ์ 
- ทุกอ าเภอ มีการด าเนินการต่อเนื่องจาก DHS สู่ คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
- มีอ าเภอต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอในพื้นที่ซึ่ง
ได้รับเกียรติบัตรชื่นชม พชอ.ในงานประชุมวิชาการ HA 
National Forum ครั้งที่ 19 ได้แก่ อ าเภอละงู 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

การเชื่อมประสานในการ
แก้ไขปัญหาประเด็นการ
พัฒนาต้องอาศัยทุกภาค
ส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพ 
ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า  
ร่วมประเมินผล 

บูรณาการงาน/
งบประมาณเพื่อ
ขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที ่

ผลการด าเนินงาน 
- มีการตั้งคณะกรรมการ พชอ.
ครบทุกอ าเภอ  
- มีการประชุมและก าหนดประเด็น
การขับเคลื่อนครบทุกอ าเภอ 

ประเด็นการ
ขับเคลื่อนการ

พัฒนา 



EOC 
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ตัวชี้วัด : 8 จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)  
ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (เป้าหมาย : 5 ขั้นตอน ) 

จุดแข็ง 
1. ทีม SAT ส่ง
รายงานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน 
2. มีแผนงานที่จะ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
ขั้นตอนที ่3 : เจ้าหน้าที่ทีม SAT  
ผ่านการอบรม/แนวทางการปฏิบัติงาน 
น้อยกว่าร้อยละ 50 (ได้ร้อยละ 11.11) 

ควรเร่งรัดการพัฒนาอบรมเจ้าหน้าที่ ทีม SAT 
เพื่อเพิ่มบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานในภารกิจ
ได้ (จังหวัดมีแผนด าเนินงานในเดือนสิงหาคม) 

ขั้นตอนที ่4 : มีการวิเคราะห์จัดล าดับ
ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพโดยใช ้ 
risk matrix  

โรคและภัยที่มีความเสี่ยงในระดับสูง 
ต้องน ามาท าการประเมินผลกระทบเพื่อจัดท า 
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน แผนส ารองเวชภัณฑ์ 

ขั้นตอนที ่5 : จังหวัดเปิด EOC   
จ านวน 1 เหตุการณ์ คือ งานพระราชพิธี 

โรคชิคุนกุนยา มีแนวโน้มการแพร่ระบาดใน 
วงกว้าง ควรยกระดับจากการท า Warroom 
ขึ้นมาเป็น EOC 



สถานการณ ์

- ปี พ.ศ.2560 จมน้ าเสียชีวิต 7 ราย (อัตรา 9.4 ต่อแสนประชากรเด็ก) 
- ปี พ.ศ. 2561 (มกราคม-มิถุนายน) จมน้ าเสียชีวิต 3 ราย (อายุ 7 - 12 ปี) อัตรา
เสียชีวิต 4.0 ต่อแสนประชากรเด็ก  

ตัวชี้วัด : 9 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่เกิน 4.5 ต่อแสนประชากร  
             (เป้าหมาย : ผู้ก่อการดีทีมใหม่อย่างน้อย 5 ทีม) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ปี 2561 

- ขับเคลื่อนการด าเนินงานทีมผู้ก่อการดีระดับทองแดง 3 ทีม ได้แก่ ทีมคลองขุด อ.
เมือง ทีมแป-ระ อ.ท่าแพ และทีมละงู   
- ด าเนินการส ารวจอาณาเขตปลอดภัยในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ในทุกอ าเภอ  

แหล่งข้อมูล : - ข้อมูลมรณะบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- รายงานการเสียชีวิตจากการจมน้ าเฉพาะราย 

ผลงานเด่น 

-  มีการสอบสวนผู้เสียชีวิตจากการการตกน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ทุกราย 
- ขับเคลื่อนการด าเนินงานทีมผู้ก่อการดีระดับเงินในระดับเขต 1 ทีม ได้แก่ ทีมมูลนิธิ
กู้ภัยร่มไทรสตูล และรอการประกวดระดับเงินในระดับประเทศในเดือนสิงหาคม 
2561  

จ านวนเด็กจมน้ าเสียชีวิตและทีมผู้ก่อการด ี 
ปี พ.ศ.2560-2561 

โอกาสพัฒนา สสจ. เพิ่มความเข้มขน้ทีมผู้ก่อการดีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอายุ 6-15 ปีใน 3 อ าเภอ ได้แก่ ละงู ควนโดน 
ท่าแพ 



ตัวชี้วัด : 10 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร จังหวัดสตูล (เสียชีวิตไม่เกิน 44 ราย)  
ลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนร้อยละ 21 จากค่ามัธยฐานปี 2553-2555 (56 ราย) ไตรมาส 1-3 ปี 2561 (ไม่เกิน 34 ราย) 

สถานการณ ์

- ปี พ.ศ.2560 อัตราการเสียชีวิต 16.3 ต่อแสนประชากร ต่ ากว่าปี พ.ศ. 2559 
อัตราการเสียชีวิต 17.9 ต่อแสนประชากร  
- ไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ 2561 เสียชีวิต 41 ราย สูงกว่าเป้าหมาย 

แหล่งข้อมูล : รายงานการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ สสจ. 

จ านวนและ อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1-3 (ต.ค.60-มิ.ย.61) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ปี 2561 

- ขับเคลื่อนการด าเนินงานการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI) 
ระดับดีใน 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอละงู และอ าเภอเมือง 

ผลงานเด่น 

- ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพแกนน าระดับอ าเภอในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ศปถ.อ าเภอ จังหวัดสตูล เดือนสิงหาคม 2561 
- สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บรุนแรง และการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน 5 กรณี 

โอกาสพัฒนา 

- สสจ.ควรขับเคลื่อนให้มีการด าเนินงาน D-RTI เพิ่มเติมในอ าเภอ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ.ทุ่งหว้า อ.ควนกาหลง 



ตัวชี้วัด : 11 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (เป้าหมาย เบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง ≤ 2.40%) 

 
อ าเภอ 

Pre-DM ตรวจน้ าตาลซ้ า 
(1 ต.ค. 60 – 11 ก.ค. 61) 

รายใหม่จากกลุ่ม
เสี่ยง 

จ านวน (ราย) ร้อยละ ร้อยละ 

เมืองสตูล 3,947 90.06 1.28 

ควนโดน 847 90.02 2.10 

ควนกาหลง 1,931 90.04 1.89 

ท่าแพ 905 93.29 1.55 

ละงู 1,641 95.51 0.87 

ทุ่งหว้า 2,016 96.67 0.53 

มะนัง 1,295 93.63 0.88 

จังหวัดสตูล 12,582 92.08 1.24 

  เขต 12 176,706 94.39 1.18 
 ประเทศ 1,699,306  92.36  1.48 

สถานการณ์เบาหวาน 

เป้าหมาย รอบ 2 : Pre-DM ในเขตรับผิดชอบของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจ
น้ าตาลซ้ า ≥ 90%) 
- กลุ่มเสี่ยง DM ได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า 92.08 %  เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 
1.24  %  

แหล่งข้อมูล : HDC ณ วันที ่10 ก.ค. 61 

ตรวจน้ าตาลซ้ า    < 90 %  

ตรวจน้ าตาลซ้ า    ≥ 90 %  



ตัวชี้วัด : 11 อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้วัด ความดันโลหิตที่บ้าน  
(เป้าหมาย กลุ่มสงสัย HT วัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ 10 % ) 

เป้าหมาย รอบ 2: อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดัน
โลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิต
ที่บ้าน ≥10 %) 

อ าเภอ 

 
จ านวน
สงสัย
ป่วย 

ผลงาน 
HBPM 

รายใหม่ 
จาก 

HBPM 

จ านวน 
(คน) 

% % 

เมืองสตูล 1,165 100 8.58 6.06 

ควนโดน 636 53 8.33 1.89 

ควนกาหลง 366 140 38.25 3.38 

ท่าแพ 354 53 14.97 1.89 

ละง ู 987 119 12.06 9.09 

ทุ่งหว้า 281 52 18.51 3.85 

มะนัง 288 35 12.15 5.71 

จ.สตูล 4,077 552 13.54 4.11 

เขต 12 85,312 15,032 17.57 6.94 

ประเทศ 870,430 213,312 24.51 6.22 

 วัดความดันโลหิตท่ีบ้าน ≥ 10 %  
 วัดความดันโลหิตท่ีบ้าน< 10 %  

แหล่งข้อมูล : HDC ณ วันที่ 11 ก.ค. 61 

ข้อค้นพบ โอกาสพัฒนา 

- มีบางอ าเภอที่มีผลงานน้อย

กว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจาก 

 1. อยู่ระหว่างการด าเนินงาน

และบันทึกข้อมูล  

2.ขาดความเข้าใจในการ

บันทึกข้อมูล ส่งผลใหข้้อมูลไม่

ถูกดึงเข้าสู่ระบบ HDC 

- ควรมีการร่วมมือกัน

ระหว่าง Nurse case 

manager และ 

System manager 

ระดับอ าเภอ ในการ

ก ากับติดตามการบันทึก

ข้อมูลให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน 
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อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมือง
สตูล 

11,461 5,142 44.87 

ควนโดน 2,802 1,116 39.83 

ควน
กาหลง 

4,837 2,087 43.15 

ท่าแพ 2,969 1,164 39.21 

ละงู 7,724 4,327 56.02 

ทุ่งหว้า 2,796 1,099 39.31 

มะนัง 2,168 855 39.44 

สตูล 34,757 15,790 45.43  

เขต 531,464 239,808 45.12  

ประเทศ 6,489,406 3,398,589 52.37  

สถานการณ์ BMI ปี 2558 - 2560 

 

ตัวชี้วัดติดตาม:  ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี BMI ปกติ  (เป้าหมายร้อยละ 55) 

0

20

40
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สตูล เขต 12 ประเทศ

ปี58

ปี59

ปี60

ผลการด าเนินงาน ปี2561 
ทุ่งหว้า 

มะนัง 

ละงู 

     
ควนกาหลง 

ท่าแพ    ควนโดน 

เมืองสตูล 

ข้อค้นพบ โอกาสพัฒนา 
• การปรับเปลี่ยน 
      พฤติกรรม เพ่ือ “ลด

อ้วน ลดโรค” ต้องใช้
กลยุทธ์ที่หลากหลาย 
และต้องใช้เวลาและ
ความต่อเน่ือง ในการ
ด าเนินงาน 

• ปรับกลยุทธ์ด าเนินการให้เกิด
การบูรณาการให้เอื้อต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
เพื่อส่งเสริม สุขภาพ ป้องกัน
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ 

สร้าง Health Literacy พัฒนาสื่อ ที่ 
เข้าใจง่าย เหมาะสมตามบริบทของ

พื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย ในการ
น าไปปฏิบัติปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี 

• ความครอบคลุมในการ 
เข้าสู่กระบวนการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

• พัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลและปรับกลยุทธ์
ด าเนินการให้เกิดการบูรณาการ
ให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อส่งเสริม 
สุขภาพ  

ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
•  พัฒนาระบบการคืนข้อมูลแก่ผู้

ที่ 
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมวิเคราะห์  
ข้อมูลผลักดันเพื่อให้เห็นปัญหา

ร่วมกัน 

 ที่มา : รายงาน HDC  ณ วันที่ 10 ก.ค. 61 



ผลการด าเนินงาน 
ผ่านมาตรฐานทุกแห่ง (เป้าหมาย 7 แห่ง) คิดเป็น ร้อยละ 100.00 

ระดับดีมาก 
รพ.สตูล และ รพ.ละงู 

2 แห่ง 
(28.57) 

ระดับดี 
รพ.ควนโดน  รพ.ท่าแพ  และ รพ.ทุ่งหว้า 

3 แห่ง 
(42.86) 

ระดับพื้นฐาน 
รพ.ควนกาหลง และ รพ.มะนัง 

2 แห่ง 
(28.57) 

ตัวชี้วัด : 12 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital) 

ที่มา รายงานจากส านักงานสาธารณสุขสงขลา ณ วันที่ 25 ก.ค. 61       
 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมา
ย (แห่ง) 

ผลงาน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

ช่วง  9 เดือน  โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป  ร้อยละ 100 7 7 100.00 ผ่าน 

ช่วง  12 เดือน  โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก  ร้อยละ 20 7 2 28.57 ผ่าน 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัด 

ทุง่หวา้ มะนงั 

ละง ู

ควนกาหลง 

ทา่แพ 
ควนโดน 

เมอืงสตลู 



หัวข้อ ปัญหาที่พบ 

การจัดการขยะติดเชื้อ ภาชนะรองรับขยะติดเชื้อไม่มีข้อความ,  
มูลฝอยติดเชื้อเก็บพักรวมกับมูลฝอยทั่วไป 

การพัฒนาส้วมสาธารณะ  ช ารุด ไม่สะอาด 

การจัดการด้านพลังงาน มาตรการที่ประกาศใช้ไม่เป็นรูปธรรม 

ได้แก่ โรงพยาบาลมะนัง และ โรงพยาบาลควนกาหลง   ยังพบประเด็นต้องพัฒนา 

โรงพยาบาลละงู : ผ่านระดับดีมาก 
มีการก าหนดเป้าหมายด าเนินงาน G&Cอย่างชัดเจนเพื่อพัฒนาสู่ระดับดีมาก  
มีการพัฒนานวัตกรรมและสร้างเครือข่ายสู่ชุมชนอย่างเข้มแข็ง 

จากการตรวจเย่ียมโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 

ข้อเสนอแนะการด าเนินงานG&C 

-    ควรมีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการน าไปใช้ประโยชน์และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายรพ.และชุมชน 
-    ควรด าเนินงานอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน 



ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น 

- ปัจจัยความส าเร็จ:  
 ด าเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการเชิง
บวก ให้ผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีปลอดภัย 
และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
- ผลงานเด่น:  
 โครงการกะปิปลอดภัยจากสีสังเคราะห์
จังหวัดสตูล 1) อบรมผู้ประกอบการ 
 2) พัฒนาสถานที่ผลิต 
ผลการตรวจหลังการพัฒนา ไม่พบสีในกะป ิ

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 

สภาพภูมิประเทศบางท้องที่เป็นเกาะ ท าให้กระบวนการส่งตัวอย่าง
เป็นไปด้วยความยากล าบาก เช่น ตัวอย่างน้ าเข็งจากพ้ืนที่เกาะ 

วางแผนการส่งตัวอย่างอยา่งเป็นระบบ ในเรื่องภาชนะ เวลา สถานที่ เก็บ
ตัวอย่าง และกระบวนการขนส่งตัวอยา่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สถานการณ์ 

1) ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทาง
ห้องปฏิบัติการ ผ่านมาตรฐาน 
- น้ าแข็ง, OTOP อาหาร 100%       
- น้ าดื่ม 83.67% - กะปิ 77.78% 
- เกลือ, น้ าปลาเสริมไอโอดีน 50%  
- เครื่องส าอาง 40%    
2) ผลการทดสอบด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ผ่าน
มาตรฐาน 
- อาหาร (ผักผลไม้) 98.55% 

ทุ่งหว้า 
97.51% 

ละงู 
96.55% 

ควนกาหลง 
99.33% 

ท่าแพ 
96.17% 

ควนโดน 
97.2% 

 เมือง  
96.6% 

มะนัง 
98.13
% 

ตัวชี้วัดติดตาม : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด (96%) 
จังหวัดสตูล : อาหาร ยา เครื่องส าอางผ่านการตรวจสอบได้มาตรฐานร้อยละ 97.2 



ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

1. สถานพยาบาลเอกชน (รายใหม่) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด  (ร้อยละ 100) 
(ปี 2561 จ านวนสถานพยาบาลเอกชนที่ผ่านมาตรฐาน
ทั้งหมด 82 แห่ง) 

4 แห่ง 
(คลินิกเอกชน 

ยื่นค าขอประกอบกิจการ
รายใหม่) 

4 แห่ง 100  

2.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามที่กฎหมายก าหนด (เป้าหมายร้อยละ 65) 

39 แห่ง 
 

38 แห่ง 
(อีก 1 อยู่ระหว่างการตรวจ

ประเมินและปรับปรงุ) 

 

97.44 

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 



ปัญหาอุปสรรค 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะ 

  1. ผู้ประกอบการบางรายขาดงบประมาณในการ
พัฒนาสถานประกอบการให้ได้ตามมาตรฐาน 

- 

 2. ผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะไม่มีความสะดวกใน
การมาย่ืนขออนุญาต ขอให้เจ้าหน้าท่ีลงไปให้บริการ
ในพ้ืนที ่

ขอให้กรมฯจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ
ในพ้ืนที่เกาะซึ่งต้องใช้งบประมาณมาก 



โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ 

โรคชิคุนกุนยา 



○ พบผู้ป่วยยืนยัน จ านวน 30 ราย ในพื้นที่ 3 อ าเภอ 
ดังนี ้

 อ าเภอ จ านวนป่วย อัตราป่วยต่อแสน 

เมือง 23 20.44 

ควนโดน 4 15.45 

ทุ่งหว้า 3 12.69 

รวม 30 9.58 

• สัดส่วนอาการที่พบในผู้ป่วย 

 

จากการสอบสวนพบว่าผู้ป่วยรายแรกและอีกหลายราย 
มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสช่วงก่อนป่วย 

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ค. 2561 

สถานการณ์ 



ชุมชน HI CI ยุงลายตัวเต็มวัย 
เฉลี่ยต่อหลัง (ตัว) 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อนพ่น หลังพ่น 

บ้านใต ้

(หลัง ปตท.) 
20.00 20.00 5.00 9.09 4.60 2.00 

คลองขุด ซ.31 91.67 28.57 45.60 8.57 11.57 3.00 

ผลการประเมินดัชนีลูกน้ ายุงลายและยุงตัวเต็มวัย 



1. เคาะประตูบ้านค้นหาผู้ป่วย ร่วมกับการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และแจกยาทากันยุง 

2. ท าความสะอาด Big Cleaning Day 

3. การพ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวเต็มวัยและลูกน้ า 

ส าคัญ
ที่สุด 

ส าคัญน้อยที่สุด 

ค าแนะน าการด าเนินงานควบคมุโรคชิคุนกุนยา 
เรียงตามความส าคัญ 



• มุ่งเน้นให้ค่าดัชนีต่างๆ เป็น 0 (HI CI ไม่มียุง) 

• การใช้สารเคมีก าจัดยุงทั้งการพ่นก าจัดยุงตัวเต็มวัย หรือแบคทีเรีย 
  ก าจัดลูกน้ า เป็นการลดค่าดัชนีต่างๆเพียงเท่านั้น  ไม่สามารถท าให้ 
  เป็น 0 ได ้

• สิ่งส าคัญจึงเป็นการจัดการสภาพแวดล้อม  
 =>  Big Cleaning Day 

ข้อมุ่งเน้นการควบคุมโรคชคิุนกุนยา 



 การรายงานจาก รพ. และคลินิกเอกชน รายงานไปพื้นท่ีไม่ครบถ้วน 
ในบาง case ส่งผลต่อการควบคุมโรค 

 อปท. มีเครื่องพ่นไม่เพียงพอ 

ปัญหาในการด าเนินงาน 



ขอบคุณค่ะ 


