
สรปุผลการตรวจราชการและนเิทศงาน  
กรณีปกต ิปีงบประมาณ 2562  

รอบที ่1 จงัหวดัสตลู 

คณะ 1 การสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค  
และการจดัการสขุภาพ 

กรมอนามยั 
กรม 

ควบคมุโรค 

กรม
สขุภาพจติ 

กรมสนบัสนนุ
บรกิาร
สขุภาพ 
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ประเด็นในการตรวจราชการและนิเทศงาน (6 ประเด็นหลัก/9 KPIs) 
ประเด็น จ านวนตัวชี้วัด 

1. กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (Mother & Child Health) 2 

2. GREEN & CLEAN Hospital 1 

3. กลุ่มวัยสูงอายุ 1 

4. NCD 1 

5. ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 1 

6. กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 1 

ประเด็นเพิม่เติม 2 

รวม 9 



 

  

 

  

Small success  ผลการด าเนนิงาน  

1. มขีอ้มลู วเิคราะหแ์ละแนวทางแกไ้ข              1. มขีอ้มลู ปี 61-62 มกีารน าขอ้มลูมาวเิคราะหม์แีนวทางแกไ้ข 

2. มรีะบบการจัดเก็บและตดิตามขอ้มลู  2. ทกุรพ.มกีารจัดเก็บขอ้มลูภาวะเสีย่งในหญงิตัง้ครรภ ์และม ี
     การท าทะเบยีนตดิตามขอ้มลูความเสีย่ง 

3. มมีาตรการขอ้เสนอเชงินโยบายถา่ยทอดสู ่
การปฏบิตั ิ             

 3. มกีารประชมุขบัเคลือ่นงานแมแ่ละเด็ก  มกีารจัดท า CPG 
     Standing Order  PPH,  PIH , sepsis และ Preterm 

4. ปรับปรงุคณุภาพ ประสทิธภิาพงานระบ ุ
    ถงึปัจจัยเสรมิทีท่ าใหบ้รรลเุป้าหมาย  

4. โรงพยาบาลทกุแหง่ผา่นการประเมนิตามมาตรฐานอนามัยแมแ่ละ 
    เด็ก ครบ 3 ปี ไดรั้บการ Re – Accredit  จากทมีจังหวดั   

5. แผนปฏบิตักิาร (Action plan)   5. มแีผนการเยีย่มเสรมิพลงั รพช.,พัฒนาระบบการชว่ยวกิฤตฉุิกเฉนิ 
    ทางสตู,ิมแีผนConference Near Miss , พัฒนาการคดักรองครรภ ์
   เสีย่งสงู 

6. การบรหิารจัดการเพือ่ลดการตายมารดา  6. มกีารประชมุ Dead  case conference มแีนวทางแกปั้ญหา 

7. ประชมุ MCH board 3 เดอืน 1 ครัง้   7.  ยังไมไ่ดด้ าเนนิการ แตม่แีผน การจัด ประชมุในไตรมาส 2  

ประเด็นที ่1 การพฒันาสขุภาพ กลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั 
ตวัชีว้ดั : 1 อตัราสว่นการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไมเ่กนิ 35 ตอ่การเกดิมชีพีแสนคน) 
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อตัราสว่นการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไมเ่กนิ 35 ตอ่การเกดิมชีพีแสนคน) 

 
สิง่ดีๆ  

              อ.ละงรูะบบการดูแลและติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่เชื่อมโยงครบวงจร  
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จ านวนหญงิตัง้ครรภเ์สีย่ง 183/3,006 คดิเป็น รอ้ยละ6.08  
จ านวนหญงิตัง้ครรภเ์สีย่ง 234/1,542 คดิเป็น รอ้ยละ 15.17   

  

รอ้ยละ 

รอ้ยละการวางแผนครอบครวัในหญงิหลงัคลอดทีม่ภีาวะเสีย่ง อ.ละง ูจ.สตลู  ปี งบประมาณ 2561      

รอ้ยละการคดักรองภาวะเสีย่งทางอายรุกรรมในหญงิต ัง้ครรภ ์จ.สตลู 
ปีงบประมาณ 2561 -2562 (ต.ค.61-ม.ค.62) 



  มากกว่า 35 : แสนการเกิดมีชีพ 
  ไม่เกิน   35 : แสนการเกิดมีชีพ 

หัวข้อ : 1.1 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวชี้วัด : 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไม่เกิน 35 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) 

ขอ้คน้พบ โอกาสในการพัฒนา 

1.การขับเคลื่อนการด าเนินงานMCH  Board  ระดับ 
   จังหวัด  ค่อนข้างช้า 
-ขาดการน า Case near miss มาวิเคราะห์   

1.MCB board จังหวัด ให้ด าเนินการตามแผน 
ประชุมที่ก าหนด ในเดือน มีนาคม 
2.แพทย์ควรพิจารณา case และน ามาConfereance 

2. รพช. ยังขาดการฝึกการช่วยเหลือภาวะวิกฤติทางสูติ 
(เช่น PPH ,Eclampsia,) แบบสร้างสถานการณ์จ าลอง 

1. ทุกรพ.ต้องซ้อมสถานการณ์ภาวะวิกฤติทางสูติอย่าง
น้อย ทุก 3 เดือน  
2. จังหวัดท าแผนให้ทีมห้องคลอด รพศ./รพท. เป็นพ่ีเลี้ยง
ให้กับ รพช. ฝึกซ้อมสถานการณ์ภาวะวิกฤติทางสูติโดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3.การเย่ียมหลังคลอด   ต่ ากว่าเป้าหมาย (75) 
 อ.มะนัง ร้อยละ  48.0 , อ.เมือง 53.58 
ขาดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลไม่ real time  

3.จังหวัดจัดชี้แจงท าความเข้าใจในการลงบันทึกข้อมูล 
 ในการเยี่ยมหลังคลอดและมีการก ากับติดตามกับบุคลากร 
ทุกระดับ ให้ลงเยี่ยมตามมาตรฐาน 

4. ปี 61รพ.ทุกแห่งผ่านRe – Accredit ตามมาตรฐาน
อนามัยแม่ละเด็ก ทุกแห่ง 

4. ปี 62 ทีมประเมินระดับจังหวัด เยี่ยมเสริมพลัง โดย 
ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรฐาน 

1 ราย , MMR=74.57 

ทุ่งหว้า 
มะนัง 

ละง ู

 
 

ควนกาหลง 

ท่าแพ    ควนโดน 

            เมืองสตูล 



ครอบคลมุตรวจพฒันาการ สงสยัลา่ชา้ ตดิตามได ้

    มากกวา่รอ้ยละ 20   
    รอ้ยละ 10.1–19.9  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

 ตดิตามได ้รอ้ยละ90.1-100  

 ตดิตามได ้รอ้ยละ70-90  

 ตดิตามได ้ต า่กวา่รอ้ยละ70   

  สมวยัมากกวา่รอ้ยละ 85   

  รอ้ยละ 80- 84.99 

ต า่กวา่รอ้ยละ 80 

   ครอบคลมุรอ้ยละ 90.1-100   

   รอ้ยละ 80 - 90 

ต า่กวา่รอ้ยละ 80 

สมวยัท ัง้ส ิน้ 

หวัขอ้ : 1.1 การพฒันาสขุภาพ กลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั 
ตวัชีว้ดั : 2 รอ้ยละของเด็กอาย ุ0 – 5 ปี มพีฒันาการสมวยั (เป้าหมาย : รอ้ยละ 85) 
              3 รอ้ยละของเด็ก อาย ุ0 - 5 ปี สงูดสีมสว่น ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 57 และสว่นสงูเฉลีย่ทีอ่าย ุ5 ปี  
(เพศชาย 113 เซนตเิมตร / เพศหญงิ 112 เซนตเิมตร) 

ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2562 

ทุง่หวา้ 
มะนงั 

ละง ู

     
ควนกาหลง 

ทา่แพ    ควน
โดน 

เมอืงสตลู 

ทุง่หวา้ 
มะนงั 

ละง ู

     
ควนกาหลง 

ทา่แพ    ควน
โดน 

เมอืงสตลู 

ทุง่หวา้ 
มะนงั 

ละง ู

     
ควนกาหลง 

ทา่แพ    ควน
โดน 

เมอืงสตลู 

ทุง่หวา้ 
มะนงั 

ละง ู

     
ควนกาหลง 

ทา่แพ    ควน
โดน 

เมอืงสตลู 



ขอ้มลูพฒันาการเด็กปฐมวยั   
จงัหวดัสตลู (ต.ค.- ธ.ค.61) 

  อ าเภอ 
รอ้ยละ 

การคดักรอง 
รอ้ยละ 

สงสยัลา่ชา้ 
รอ้ยละ 
ตดิตามได ้

รอ้ยละ 
พฒันาการสมวยั 

เมอืงสตลู    92.68     18.13     83.25     96.79  

ควนโดน    96.22     21.15     95.71     98.49  

ควนกาหลง    90.84     24.04     74.07     93.47  

ทา่แพ    97.13     22.66     94.57     98.28  

ละง ู    98.77     22.48     96.13     99.13  

ทุง่หวา้    95.73     27.51   100  100 

มะนงั    95.41     28.37     91.53     97.60  

จ.สตลู    95.07     21.83     90.08     97.63  

เขต 12    90.75     27.41     86.96     96.18  

ประเทศ    84.02     23.41     82.55     95.66  

ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2562 



มากระตุน้ 2 คน                   

( 20 % ) 

+/- Loss  Loss  

ทีม่าขอ้มลู: HDC ณ วนัที ่ 12กมุภาพนัธ ์ 2562 

อยูร่ะหวา่งการตดิตาม 6 คน   
(60%) 

ตดิตามไมไ่ด ้2 คน 

(20%) 

รอ้ยละ 40 ของเด็กพฒันาการลา่ชา้ไดร้บัการกระตุน้พฒันาการดว้ย TEDA 4I 

สง่ตอ่ทนัทีจ่ากการคดักรองดว้ยเครือ่งมอื DSPM 1 จ านวน 4 ราย ไมส่มวยัหลงักระตุน้ DSPM 2 จ านวน  6 ราย 

เด็กพฒันาการลา่ชา้  
ท ัง้หมด 10 ราย 

รอบแรก 

เป้าหมาย รอ้ยละของเด็กพฒันาการลา่ชา้ไดร้บัการกระตุน้ ดว้ย TEDA 4I รอ้ยละ 60 

 

ปี 2562 

         กระตุน้ 
         อยูร่ะหวา่งการตดิตาม 
         ไมพ่บลา่ชา้(ควรทบทวน) 
         ขาดการตดิตาม 

 

มกีารพัฒนา รพสต.ทีม่คีวามพรอ้มใหเ้ป็น 
Nodeในการกระตุน้พัฒนาการ 

 อ.
เมือง 

     

 

 อ.ควน
โดน 

 อ.ทุง่
หว้า 

อ.ละง ู

 อ.มะนงั 

 ควนกาหลง              

 อ.ทา่
แพ 



สงูดสีมสว่น 

การเฝ้าระวงัการเจรญิเตบิโตเด็ก อาย ุ0 - 5 ปี  
จงัหวดัสตลู (ไตรมาส 1) 

   รอ้ยละ 57ขึน้ไป 
   รอ้ยละ 48 – 56.99 
ต า่กวา่รอ้ยละ 48 

การคดักรอง 

   รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 
   รอ้ยละ 50 – 79.99 
ต า่กวา่รอ้ยละ 50 

ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2562 

ทุง่หวา้ 
มะนงั 

ละง ู

     
ควนกาหลง 

ทา่แพ    ควนโดน 

เมอืงสตลู 

ทุง่หวา้ 
มะนงั 

ละง ู

     
ควนกาหลง 

ทา่แพ    ควนโดน 

เมอืงสตลู 



ผอม มภีาวะอว้น 

   นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10   
   รอ้ยละ 10.1-11.99 
รอ้ยละ 12 ขึน้ไป 

ภาวะทพุโภชนาการ  เด็ก อาย ุ0 - 5 ปี 
จงัหวดัสตลู (ไตรมาส 1) 

   นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5   

   รอ้ยละ 5-6.99 

รอ้ยละ 7 ขึน้ไป 

ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2562 

ทุง่หวา้ 
มะนงั 

ละง ู

     
ควนกาหลง 

ทา่แพ    ควน
โดน 

เมอืงสตลู 

ทุง่หวา้ 
มะนงั 

ละง ู

     
ควนกาหลง 

ทา่แพ    ควน
โดน 

เมอืงสตลู 

เตีย้ 

   นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10   

   รอ้ยละ 10.1-12.00 

รอ้ยละ 12 ขึน้ไป 

ทุง่หวา้ 
มะนงั 

ละง ู

     
ควนกาหลง 

ทา่แพ    ควน
โดน 

เมอืงสตลู 



ขอ้มลูการเจรญิเตบิโตเด็กปฐมวยัจงัหวดัสตลู 

  อ าเภอ รอ้ยละคดักรอง รอ้ยละสงูดสีมสว่น รอ้ยละเตีย้ รอ้ยละผอม รอ้ยละอว้น 

เมอืงสตลู           83.33  
   49.88  15.32 7.20 10.15 

ควนโดน           68.16  
   52.21  15.11 6.48 7.83 

ควนกาหลง           86.79  
   53.12  18.90 5.25 12.04 

ทา่แพ           94.76  
   56.01  10.30 8.05 5.72 

ละง ู           85.03  
   47.13  17.86 6.15 12.31 

ทุง่หวา้           86.08  
   51.17  13.01 4.54 10.97 

มะนงั           90.66  
   54.92  9.93 8.19 10.68 

จ.สตลู           84.58  
   51.02  15.28 6.61 10.38 

เขต 12 
   82.10     50.53     11.94       6.21       6.83  

ประเทศ 
   73.93     50.70     10.54       5.55       9.07  

ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2562 



สิง่ดีๆ ทีพ่บ 

- คณะกรรมการพฒันาเด็กระดบัจงัหวดั  (พมจ.เป็นเลขา  สธ.เป็นเลขา
รว่ม) มกีารขบัเคลือ่นงานเด็กอยา่งตอ่เนือ่ง มกีารด าเนนิการโครงการ
สง่เสรมิพฒันาการเด็กปฐมวยัโดยบรูณาการรว่ม  โดย.ส านกังาน
พฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์สนบัสนนุงบประมาณ 
 



สิง่ทีพ่บ ขอ้เสนอแนะ 

-ผลการเจาะ  HCT เด็ก 6 เดอืน -  1 
ปี พบเด็กซดี รอ้ยละ 38.89             
(n = 14/36) 
- การจา่ย Triferdine ใหก้บัแมท่ีเ่ล ีย้ง
ลกูดว้ยนมแมไ่มค่รอบคลมุ 

- จดัหา  จา่ย  และตดิตามการ
รบัประทานวติามนิ Triferdine 
มารดาทีเ่ล ีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่ง
นอ้ย 6 เดอืน 

- ขาดการน าขอ้มลูเด็กทีม่ภีาวะทพุ
โภชนาการ (อว้น  ผอม  เตีย้) มา
วเิคราะหห์าสาเหตแุละแกป้ญัหา 

- ด าเนนิการคดัลอกรายชือ่เด็ก 
และวเิคราะหส์าเหต ุคนืขอ้มลูใหก้บั
แม ่และ ผูเ้ก ีย่วขอ้ง  รว่มกนั
แกป้ญัหา 

ขาดการตดิตามเด็กพฒันาการลา่ชา้
กลบัมากระตุน้ 
 

-ก ากบัตดิตามเด็กลา่ชา้มากระตุน้
พฒันาการ 
-Coaching การบนัทกึขอ้มลู 



หัวข้อที่ 2 GREEN & CLEAN Hospital 
ชื่อตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital) 

ที่มา รายงานจากส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสตูล ณ วันที่ 25 กพ. 62       

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
ทุกจังหวัดมีแผนในการขับเคลื่อน 
และประเมิน   (Re-
accreditation) โรงพยาบาล 
GREEN & CLEAN Hospital 

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100 
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 80 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85 

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ             
ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 40 
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก
Plusอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 

ระดับจังหวัด 
- มีแผนในการขับเคลื่อนและประเมินโรงพยาบาลGREEN&CLEAN Hospital 
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการGREEN & CLEAN Hospital ระดับจังหวัด 
ระดับโรงพยาบาล 
- รพ. มีการประเมินตมเองและแจ้งให้จังหวัดทราบ 

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 7 แห่ง 

ระดับดีมาก 2 แห่ง (28.57) 

ระดับดี 3 แห่ง (42.86) 

ระดับพื้นฐาน 2 แห่ง (28.57) 

ทุ่งหว้า 
มะนัง 

ละงู 

     
ควนกาหลง 

ท่าแพ    ควนโดน 

เมืองสตูล 



ก าหนดเป้าหมาย 
ในการด าเนนิงานปี 

2562 

การประเมนิ
รบัรอง 

เป้าหมาย 

ระดบัดมีากPlus 2 แหง่  ไดแ้ก ่โรงพยาบาลสตลู  และโรงพยาบาลละงู 

ระดบัดมีาก 3 แหง่ ไดแ้ก ่โรงพยาบาลควนโดน  โรงพยาบาลทา่แพ  โรงพยาบาลทุง่
หวา้ 

ระดบัดหีรอืสงูกวา่ ทกุแหง่ทีเ่หลอื 

ปญัหา/ขอ้จ ากดั ขอ้เสนอแนะ 
รพ.บางแหง่ขาดการวเิคราะหปั์ญหาการด าเนนิงานตาม
กจิกรรมGREEN 

- เพือ่เป็นการประเมนิตนเองและวเิคราะหส์ถานการณ์ ทัง้นี้
เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนาตามมาตรฐานอยา่งยัง่ยนื 

โรงพยาบาลบางแหง่พบวา่ภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้(มี
คมและไมม่คีม) ไมแ่สดง เครือ่งหมายและค าเตอืน บง่
บอกใหบ้คุคลทั่วไปทราบ 

- ใหด้ าเนนิการตามมาตรฐานการจัดการมลูฝอยตดิเชือ้ ตาม
กฎกระทรวงวา่ดว้ยก าจัดมลูฝอยตดิเชือ้ พ.ศ. 2545 (ภาชนะ
บรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ทกุขนาด) 

ขยะตดิเชือ้ของรพ.สต. พบวา่บางอ าเภอเกบ็ขนไมไ่ด ้
มาตรฐานและขาดขอ้มลูปรมิาณขยะ 

- รพ.แมข่า่ยควรใหบ้รกิารเกบ็ขนขยะตดิเชือ้ของ รพ.สต.
เพือ่ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน 
- รพ.สต. ทกุแหง่ใหบ้ันทกึปรมิาณขยะตดิเชือ้เพือ่สง่ใหร้พ.
รายงานขอ้มลูในโปรแกรมก ากบัการขนสง่มลูฝอยตดิเชือ้ 

ขาดความตอ่เนือ่งการประเมนิรับรองมาตรฐานงานดา้น
อนามัยสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่มาตรฐานโรงครัว/โรงอาหาร
รพ.,มาตรฐานHAS,รา้นอาหารCFGTและมาตรฐานHWP 

- ควรจัดท าแผนและการประเมนิรับรองอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่
ก ากบัการด าเนนิงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 



ทุ่งหว้า มะนัง 

ละงู 

     
ควนกาหลง 

ท่าแพ    ควนโดน 

     เมืองสตูล 

72.84) 

97.47 

1.97 

0.54 

 
หวัขอ้ : 1.3 การพฒันาสขุภาพ กลุม่ผูส้งูอาย ุ
ตวัชีว้ดั : 4 รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบ สง่เสรมิสขุภาพ ดแูลสขุภาพผูส้งูอายรุะยะยาว   
              Long Term Care ในชุมชน ผา่นเกณฑ ์(เป้าหมายรอบ 6 เดอืน : รอ้ยละ 55) 
 

     สถานการณ์ 
   ผูส้งูอาย ุจ.สตลู 

ที่มา ข้อมูลจาก HDC ณ 27 กพ.62       

ผลการด าเนนิงาน LTC 

สตลู เขต ประเทศ เป้า 
หมาย
รอบ 1 
รอ้ยละ 

55 

ต าบลท ัง้หมด 36 565 7,255 

ต าบล LTCผา่นเกณฑ ์ 24 310 5,158 

รอ้ยละต าบล LTC ผา่น
เกณฑ ์ 66.66 54.86 71.09 ต าบล LTC 

    ≥ ร้อยละ 55 
     ร้อยละ 50 –54.99 
< ร้อยละ 50 

ผูส้งูอาย ุ35,657 คน  

คดิเป็น รอ้ยละ   13.47  
เขต12 รอ้ยละ    15.02  
ประเทศ รอ้ยละ  18.09 

ที่มา: รายงานการติดตามงาน LTC สสจ. สตูล 

ที่มา ข้อมูล HDC ณ 27 กพ.62       

ต าบล LTC ผา่นเกณฑ ์ รอ้ยละ 100  
 อ.มะนงั  อ.ควนโดน อ.ทา่แพ 

SMALL SUCCESS : ต าบล LTC ผา่นเกณฑ ์รอ้ยละ 55 
  เป้าหมาย ปี 62 รอ้ยละ 70 



ขอ้คน้พบ /ปญัหาอปุสรรค โอกาสพฒันา 

- การใชง้าน โปรแกรม 3C 
(CM,CG,CP) (ชว่ยลดภาระงาน 
CM , ผูบ้รหิารใช ้ก ากบั ตดิตาม
ผลงานได)้  ยงัไมค่รอบคลมุ 

- สสจ. มแีผนชีแ้จงการใช้

โปรแกรม 3 C ปลายเดอืน
มคี.62 

- การเบกิจา่ยงบกองทนุ LTC 
รอ้ยละ 43.48   
 เนือ่งจากอปท. ไมด่ าเนนิการ  
 อยา่งตอ่เนือ่ง 

- สสจ. จดัทมีพีเ่ลีย้งรว่ม
ระหวา่งทอ้งถิน่และสธ. จดัท า
ตวัอยา่งแบบฟอรม์ ข ัน้ตอน
การด าเนนิงาน   

- จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูจ้าก
พืน้ทีส่ าเร็จ 

- สสอ.ก ากบั ตดิตามในพืน้ที ่
- สสจ.ประสาน สปสช. สรา้ง
ความเขา้ใจ ในพืน้ทีล่า่ชา้ 

ขอ้เสนอแนะ 

- ควรเตรยีมความพรอ้มกลุม่ Pre –Aging (สขุภาพ,การมสีว่นรว่ม, 
ความม ัน่คงรายได)้ 
- เนน้กจิกรรมสง่เสรมิป้องกนั “ไมล่ม้ ไมล่มื ไมซ่มึเศรา้ กนิขา้ว
อรอ่ย” ในผส.กลุม่ตดิสงัคม ผา่นชมรมผูส้งูอาย ุรร.ผูส้งูอาย ุและ 
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าบล LTC ตน้แบบ อ.เมอืง ต.พมิานทม.สตลู+รพ.สตลู  
         มศีนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพฯ 
         รร.ผูส้งูอาย ุเป็นทีด่งูาน  
 
 

ต าบลLTC ตน้แบบ อ.ทุง่หวา้ ต.ทุง่หวา้ ทต.ทุง่หวา้+ รพ.ทุง่หวา้ 

พืน้ทีเ่ดน่ / นวตักรรม 

นวตักรรมเบาะลมถงุน า้ยาลา้งไต รพ.สตลู 

ชมรมสงูอายตุน้แบบ :  
อ.เมอืง : ชมรมรกัสขุภาพผูส้งูอายสุามชุมชนและเครอืขา่ย  
อ.ทา่แพ : ชมรมผูส้งูอาย ุ รพ.สต.บา้นสาคร 



ประเด็นที่ 4 NCD 
ตัวชี้วัดที่ 5 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน(≤ ร้อยละ 2.05) และได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ 
ตรวจระดับน้ าตาลซ้ า (≥ร้อยละ 90)  
 Small success ผลการด าเนินงาน 

1.เร่งรัดการคัดกรอง DM ในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป 
 
 
 

2.มีข้อมูลกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และปัจจัยเสี่ยง 
ในปีที่ผ่านมา 
  

3.กลุ่มเสี่ยงเบาหวานปีที่ผ่านมาได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เพ่ือลดเสี่ยงและตรวจระดับน้ าตาลซ้ า ≥ร้อยละ 30 

1.อยู่ระหว่างการด าเนินงานคัดกรอง และบันทึกข้อมูล (ผลการคัดกรอง DM ภาพรวม
จังหวัด ร้อยละ 65.57) 
 

2. มีการใช้ข้อมูลปัจจัยเสี่ยง และผลการด าเนินงานปี 2561 มาวิเคราะห์เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการ ปี 2562  
 

3. กลุ่มเสี่ยงเบาหวานปีที่ผ่านมาได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดเสี่ยงและ 
ตรวจระดับน้ าตาลซ้ า ร้อยละ 67.81 

ตัวชี้วัดที่ 6 : อัตรากลุ่มสงสัยป่วย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (≥ร้อยละ 30) 
 
 

Small success ผลการด าเนินงาน 
1. เร่งรัดการคัดกรอง HT ในประชากร อายุ 35 ปีขึ้นไป 1. อยู่ระหว่างการด าเนินงานคัดกรอง และบันทึกข้อมูล (ผลการคัดกรองภาพรวม

จังหวัด ร้อยละ 66.63) 

ข้อมูล HDC ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562 



สถานการณ์ 

- การคัดกรอง DM ในประชากรอาย ุ35 ปีขึ้นไป ปี 2559 – 2561 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ผลงานปี 2561 DM = ร้อยละ 91.76 (ภาพประเทศ DM = ร้อยละ 86.47) 
-อัตราการตรวจระดับน้ าตาลซ้ าในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  ผลงานปี 2561 = ร้อยละ 92.53 (ภาพประเทศ = ร้อยละ 92.78) 
-อัตราป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง ปี 2559 – 2560 ลดลงแต่เพ่ิมขึ้นในปี 2561 ผลงาน = ร้อยละ 1.54 (ภาพประเทศ ผลงานปี 2561  ร้อยละ 1.99) 

ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป 
จ านวนในเขต

รับผิดชอบทั้งหมด  
จ านวนได้รับการ 
คัดกรองเบาหวาน 

% 

ควนกาหลง 13,033 12,122 93.01 
ละงู 25,630 20,132 78.55 

ท่าแพ 9,442 7,179 76.03 
มะนัง 6,070 3,946 65.01 

ควนโดน 9,467 5,249 55.45 
เมืองสตูล 37,893 19,500 51.46 
ทุ่งหว้า 8,681 4,137 47.66 

จังหวัดสตูล 110,216 72,265 65.57 

การคัดกรองเบาหวาน ปี 2562 ข้อค้นพบ 

การบันทึกข้อมูลการคัดกรองฯ ด าเนินการ 
ไม่ทันเวลาที่ก าหนด มีมาตรการดังต่อไปนี้ 
     - จังหวัดมีการปรับแผน ลงพื้นหาสาเหตุ เพื่อค้นหา

แนวทางการแก้ไขผลการคัดกรองที่ต่ ากว่าเป้าหมาย 
(เดือนมีนาคม) ทุกอ าเภอ อ าเภอละ 2 แห่ง 
- จังหวัดลงพื้นที่เพื่อศึกษาสถานการณ์เบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล (ส ารวจ 
30 หลังเรือน เขตเมือง 1 แห่ง เขตชนบท  
1 แห่ง) 

แหล่งที่มา : ข้อมูล HDC วันที่ 28 ก.พ. 2562 



ประเด็นที่ 4 NCD (ต่อ) 
ตัวชี้วัดท่ี 5 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน(≤ ร้อยละ 2.05) และได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ 
                ตรวจระดับน้ าตาลซ้ า (≥ร้อยละ 90) 

แหล่งข้อมูล :   HDC 

ตรวจน้ าตาลซ้ า ≥ 30 %   

ตรวจน้ าตาลซ้ า ≤ 30 %   

เป้าหมายผลลัพธ์กิจกรรม 3 เดือน : 
Pre-DM ในเขตรับผิดชอบของปีที่ผ่านมาได้รับ 
การตรวจน้ าตาลซ้ า ≥30% 

ผลการด าเนินงาน 1 ต.ค.61 – 28 ก.พ. 2562 

กลุ่มเสี่ยงปี 61 
ตรวจน้ าตาลซ้ า 

ปี 62 
% 

เมืองสตูล 3,386 1,722 50.86 
ควนโดน 1,066 674 63.23 

ควนกาหลง 2,106 1,995 94.73 
ท่าแพ 723 549 75.93 
ละงู 1,367 1,170 85.59 

ทุ่งหว้า 2,119 1,063 50.17 
มะนัง 1,748 1,314 75.17 

จังหวัดสตูล 12,515 8,487 67.81 
ประเทศ 1,675,991 1,155,260 83.70 
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สถานการณ์  
 ผู้ป่วย DM คุมได้ ในเขตรับผิดชอบ ปี 2557-2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผลงานปี 2561 = ร้อยละ 19.69  
 ผู้ป่วย HT คุมได้ ในเขตรับผิดชอบ ปี 2557-2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผลงานปี 2561 = ร้อยละ 34.53 

 ตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงควบคมุได้ (DM≥ร้อยละ 40, HT≥ร้อยละ 50) 

 มีแผนด าเนินงานและติดตามการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus 
(โครงการจังหวัดสตูลร่วมแก้ไขปัญหาการควบคุมระดับน้ าตาลและความดันโลหิตสูง) 

 ชี้แจงและถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงาน 
(ผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอแล้ว (System manager, Case manager และ ผู้รับผิดชอบงาน IT) 

 ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและตัวชี้วัดปี 2562 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 

 สนับสนุนเครื่องมือ งบประมาณให้พื้นที่ 

NCD Clinic Plus 

การดูแลผู้ป่วย DM/HT  

Small  Success 



 ประเด็นที่ 5 :  ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 ตัวชี้วัด 6 : ร้อยละของจังหวัดมีศูนยป์ฏิบัติการภาวะฉุกเฉนิ (EOC)และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง  

ผู้บริหาร และ  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ  
ผ่านการอบรมICS 

ทีม(SAT)เฝ้าระวัง  
ตรวจจับ และ 

ประเมินสถานการณฯ์ 
ในพื้นที่ได้ 

จัดท ารายชื่อ 
อัตราก าลังคน 

(Surge capacity plan) 

น า Incidence  
Commander  

System  
มาใช้จริง 

วิเคราะห์ 
ความเสี่ยงส าคัญ 
ของโรคและภัย  

และจัดท ารายการ 
ทรัพยากรที่ส าคัญฯ 

-ผอ.รพท ยังไม่ผ่านการอบรม (จัดอบรมเดือนเมษายน) 
-หน.SAT & Operation รอการจัดอบรมจากกรมควบคุมโรค 

-มีตารางการปฏิบัติงานทีม SAT รายปี  
รายสัปดาห์ 
-มีรายงานการตรวจสอบข่าวการเกิดโรค/ 
ภัยสุขภาพประจ าสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ 

-มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง All Hazards Plan  
โดยใช้ตาราง Matrix  
-มีการจัดท ารายการทรัพยากรที่ส าคัญ 

-มีทะเบียนรายชื่ออัตราก าลังคน 
ของหน่วยงานเพื่อสนับสนุน EOC 

-เปิด EOC กรณีพายุ PABUK 
-ซ้อมแผนกรณีซึนามิ  
(Table top 27 ก.พ.62)  

1 
2 

3 4 

5 



ข้อเสนอแนะ 
-  ให้มีการจัดอบรมและประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานให้เข้าใจและ
รับรู้ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในขณะเปิด EOC  
(สสจ.วางแผนจัดประชุม เมษายน 2562) 

-  ให้มีการแจ้งสรุปเหตุการณ์ผิดปกติประจ าสัปดาห์กลับไปยังผู้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ในภาพรวมของจังหวัดในแต่ละสัปดาห์ 

-   ควรเพิ่มจ านวนผู้ปฏิบัติงาน SAT ในภาวะปกติ และมีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่าน 
การอบรมจากกลุ่มต่างๆในหน่วยงานร่วมดว้ย 



หัวข้อ : 6 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ตัวชี้วัด : 7 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี (เป้าหมาย: ไม่เกิน 38 ต่อ1,000 ประชากร) 

- อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 -14 ปี  
0.27 ต่อพันประชากร  (ไม่เกิน 1.2ต่อพัน ) 
- อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 -19 ปี 
 10.01 ต่อพันประชากร (ไม่เกิน 38 ต่อพัน) 

ตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี 
 ร้อยละ 20.69 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 14.5) 

การคุมก าเนิดในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี 
:ร้อยละ 32.17 (เป้าหมายร้อยละ 80)  

สถานการณ์วัยรุ่น จ.สตูล (ไตรมาส 1/2562) (ที่มา:  รายงาน HDC ณ 27 กพ. 2562) 

ปัจจัยความส าเร็จ 
  ขับเคลื่อนการด าเนินงานวัยรุ่นผ่านคณะอนุกรรมการการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด  

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 
- ท้องซ้ าสูง คุมก าเนิดต่ า 
 

- ให้การปรึกษาการวางแผนครอบครัวโดยเฉพาะชนิดกึ่งถาวร ตั้งแต่ระยะ
ตั้งครรภ์ จนถึงการติดตามดูแลต่อเนื่องหลังคลอด 

- ข้อมูล HDC (การคุมก าเนิดหลังคลอด)ไม่
สอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่จริง (ซึ่งสูงกว่าใน HDC) 

-ปรับระบบการลงบันทึกข้อมูลให้ครอบคลุม ภายใน 42 วันหลังคลอด และ
ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล 

ต่ ากว่า 14.5% 
มากกว่า 14.5% 

คุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ 100% 
คุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ มากกว่า 80% 
คุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ น้อยกว่า 80% 

การคุมก าเนิดกึ่งถาวร 
ร้อยละ 71.79 (เป้าหมายร้อยละ 80) 

คุมก าเนิดชนิดกึ่งถาวร 100% 
คุมก าเนิดชนิดกึ่งถาวรมากกว่า 80% 
คุมก าเนิดชนิดกึ่งถาวรน้อยกว่า 80% 

ทุ่งหว้า 
มะนัง 

ละง ู

 
 

ควนกาหลง 

ท่าแพ    ควนโดน 

         เมืองสตูล 

ทุ่งหว้า 
มะนัง 

ละง ู

 
 

ควนกาหลง 

ท่าแพ    ควนโดน 

         เมืองสตูล 

ทุ่งหว้า 
มะนัง 

ละง ู

 
 

ควนกาหลง 

ท่าแพ    ควนโดน 

      เมืองสตูล 

ทุ่งหว้า 
มะนัง 

ละง ู

 
 

ควนกาหลง 

ท่าแพ    ควนโดน 

      เมืองสตูล 



หัวข้อ : การด าเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน 
ตัวชี้วัด :ผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการฯ และเลิกสูบบุหรี่ได้  จ านวน  3  ล้านคน (อสม.1 คน : ผู้สูบบุหรี่ 3 คน)  

อ าเภอ 
จ านวน  
อสม.  

 

เป้าหมายฯ 
(อสม.1; 
ผู้สูบฯ 3) 

ผลงานร่วมโครงการฯ 60-62 
ผลงานเลิกสูบบุหรี่   60-62 

ผู้สูบฯได้รับการ
บ าบัด 

 
ร้อยละ 

เลิกสูบได้
นาน 6 
เดือน 

ร้อยละ 

เมืองสตูล 1,723 5,169 3,491 67.54 4 0.08 

ควนโดน 428 1,284 1624 126.48 4 0.31 

ควนกาหลง 697 2,091 757 36.20 8 0.38 

ท่าแพ 487 1,461 2,897 198.29 98 6.71 

ละงู 1,030 3,090 613 19.84 1 0.03 

ทุ่งหว้า 447 1,314 2187 166.44 0 0.00 

มะนัง  279 837 1047 125.09 108 12.90 

รวม  5,091 15,273 12,616 82.60 223 1.46 

เขต 12  63,259 189,777 321,284 169.30 6,863 3.62 

ประเทศ  1,040,000 3,120,000 2,434,058 78.01 102,084 3.27 

โอกาสพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1.การบันทึกข้อมูลในระบบ 
รายงานไม่ครบถ้วน 
2. ผู้เลิกบุหรี่มีจ านวนน้อย 
      

1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน 
2.1 เน้นให้ อสม.ในพ้ืนที่ติดตามเยี่ยม ให้
ก าลังใจอย่างต่อเนื่อง 
2.2 เพ่ิมคลินิกเลิกบุหรี่ที่ รพ.สต.ให้ครอบคลุม
มากขึ้น 
2.4 ชมรม อสม.ทุกอ าเภอร่วมขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน  
2.5 เสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคคลต้นแบบใน
การเลิกบุหรี ่
 

ผลงานเด่น&ปัจจัยความส าเร็จ 

การด าเนินงาน 
1.ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานให้กับชมรม อสม.ทุกระดับ 
2. ก าหนดเป้าหมายเชิญชวนคนเข้าร่วมโครงการฯ( 1: 3) อสม. 1 คน :  
ผู้สูบบุหรี่ 3 คน  
3. ผนวกเนื้อหาการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เลิก บุหรี่ในการอบรม 
 อสม.4.0 และ อสม.นักจัดการสุขภาพ 
4. มีการด าเนินกิจกรรมเลิกบุหรี่ในโรงเรียน, ,มัสยิด สถานบริการ  และการ 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

แหล่งข้อมูล HDC แฟ้มspecialpp     ณ  28/02/62  




