
คณะที่ 1 การส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ   
1. ประเด็น  MOTHER & CHILD HEALTH  

   ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย:  อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
 

2.สถานการณ์จังหวัดสตูล 

 สถานการณ์การเฝ้าระวังการตายของมารดา จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2559-2561 พบอัตราส่วนการ
ตายของมารดาอยู่ที่  45.70 (2 ราย) 24.55 (1 ราย) และ 81.19 (3 ราย) ต่อแสนการเกิดมีชีพ ตามล าดับ โดยในปี 
2559 มีสาเหตุการตายจาก Severe pre eclampsia 2 ราย ปี 2560 จาก sepsis (unknown cause) 1 ราย ปี 
2561 จาก severe pneumonia 1 ราย (เสียชีวิตขณะตั้งครรภ์ 8 สัปดาห์) septic shock 1 ราย (เสียชีวิตหลัง
คลอด 8 วัน) และ  severe PIH 1 ราย (เสียชีวิตหลังคลอดประมาณ 2 ชั่วโมง) จากการทบทวน Case dead ปี 
2561 ทั้ง 3 ราย พบความล่าช้าในส่วนของผู้รับบริการและญาติ ในการตัดสินใจเข้ารับบริการ อีกทั้งในรายที่ 2 มี
การเปลี่ยนที่อยู่ในช่วงหลังคลอด และขาดการสื่อสารเพ่ือส่งต่อข้อมูลที่มีคุณภาพ มารดาหลังคลอดจึงไม่ได้รับการ
เยี่ยมหลังคลอด รายที่ 3 พบความล่าช้าในการให้การรักษา จากจ านวนมารดา 6 ราย (ปี 2559-2561) จ าแนกเป็น
การตายที่มีสาเหตุทางตรงท่ีมาจากการตั้งครรภ์และการคลอด จ านวน 4 ราย และเป็นสาเหตุทางอ้อม 2 ราย  
 ปี 2562 (ต.ค.61-ม.ค.62) จังหวัดสตูลมีมารดาตาย 1 ราย  คิดเป็น 92.25 ต่อแสนการเกิดมีชีพ มารดา
อายุ 42 ปี G3P2  GA 36+1 wk  มีอาการปวดหน่วงท้องและมีไข้ก่อน มารพ. 1 วัน BW 97 kg BMI 40 kg/m2 ฝาก
ท้องรพ.ละงู 11 ครั้ง ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ 6 wk คลอดโดยการผ่าท้องคลอดที่รพ.สตูล เสียชีวิตหลังคลอด
ประมาณ 6 ชั่วโมง สรุปสาเหตุการตายจาก Chorioamnionitis   
 

หลังจากจังหวัดสตูลรับการตรวจราชการ ครั้งที่ 1/ 2562 ได้ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาตามแนวทางของ
จังหวัด และข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการและคณะ ดังนี้ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่เด็กจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562  โดยมีการ
น าเสนอสถานการณ์มารดาตาย เขตสุขภาพที่ 12  จ าแนกตามสาเหตุการตาย และตามรูปแบบ 3 Delay  
ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาอนามัยแม่และเด็กจากที่ประชุมคณะกรรมการแม่และเด็ก  เขตสุขภาพที่ 12  ได้แก่  
การจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง การจัดแนวทางการส่งต่อภายในจังหวัด แบบ seamless 
refer และการแก้ปัญหาของตามบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งจากการประชุม ประธานได้ออกแบบให้สูติแพทย์โรงพยาบาล
สตูล และสูติแพทย์จากโรงพยาบาลละงูมีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน าการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง และ
หญิงตั้ งครรภ์ที่มาคลอดในโรงพยาบาลชุมชน  ภายใต้แนวคิด One Province One Labour Room และ 
Glocalization  โดยเชิญสูติแพทย์เข้ากรุ๊ปไลน์ “ห้องคลอดสตูล” ให้พยาบาลเวรห้องคลอดรายงานข้อมูลหญิง
ตั้งครรภ์ที่รับใหม่ในห้องคลอด และหญิงหลังคลอดที่ยัง Admitted ทุกราย ในกรุป๊ไลน์ “ห้องคลอดสตูล” รายงาน
ความก้าวหน้า และหรือปัญหาที่พบขณะรอคลอด ซึ่งหากเคสมีปัญหาสูติแพทย์สามารถให้ค าแนะน าผ่านทาง
กรุ๊ปไลน์ได้ รวมถึงออกแบบให้นักสุขภาพครอบครัว (นสค.) เข้ามามีบทบาทในการติดตามเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ 
ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก โดยเริ่มจากหญิงตั้งครรภ์รายที่มี ภาวะเสี่ยง 5 โรค ซึ่ง High Risk 
Nurse Case manager จะส่งข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 5 โรค ในกรุ๊ปไลน์ “ANC+HR” ทุกวันศุกร์เพ่ือ
เป็นข้อมูลให้ นสค. ได้ติดตามเยี่ยมบ้าน เมื่อนสค.เยี่ยมบ้าน จะส่งผลการเยี่ยมพร้อมภาพถ่ายในกรุ๊ปไลน์ “PCC จ.
สตูล”  



           2. จัดท าแนวทางการส่งต่อแบบไร้รอยต่อ สูติแพทย์และทีมอนามัยแม่และเด็ก ได้ร่วมกันจัดท าแนว
ทางการส่งต่อแบบไร้รอยต่อของจังหวัดสตูล เพ่ือให้โรงพยาบาลชุมชนมีความคล้องตัวในการส่งต่อผู้คลอด หรือ
มารดาหลังคลอด ลดระยะในการประสานเพ่ือส่งต่อ และลดการปฏิเสธการส่งต่อ  
 ผลจากการด าเนินการภายใต้แนวคิด One Province One Labour Room และการเพิ่มบทบาท นสค. 
ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง 5 โรค พบว่า 
 1. การด าเนินการตามแนวคิด One Province One Labour Room สามารถด าเนินการได้ สูติแพทย์
ได้เข้ามาให้ค าแนะน าการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่พบปัญหาผ่านทางกรุ๊ปไลน์ แพทย์/พยาบาลโรงพยาบาลชุมชน รู้สึก
อุ่นใจในการดูแลผู้มาคลอด การส่งต่อสามารถท าไดอ้ย่างราบรื่น  
 2. นสค. มีความตื่นตัวและให้ความส าคัญกับการติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ เริ่มมีการดูแลแบบ 
catchment area มากขึ้น 
 3. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 5 โรค มีความตื่นตัวในการดูแลตัวเองมากขึ้น เมื่อได้รับการติดตามเยี่ยม
บ้าน  
ผลการด าเนินงาน ปี 2562 (ต.ค.61-เม.ย.62) 
 ผลการด าเนินงาน ปี 2562 จังหวัดสตูลมีมารดาตาย จ านวน 2 ราย คิดเป็นอัตราตายมารดา 100.25 
ต่อแสนการเกิดมีชีพ โดยรายที่ 2 เสียชีวิตในวันที่ 7 เมษายน 2562  มารดาอายุ 30 ปี G3P1A1 32 wks with 
previous C/S ส่วนสูง 156 cm. น้ าหนัก 81 kg  ฝากท้องคลินิกเอกชน 5 ครั้ง ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ 14 wk 
น้ าหนัก 70.7 kg. รับใหม่เวลา 07.05 น. มา รพ.ควนโดน ด้วย 45 นาท ีก่อนมารพ. ขณะก าลังจะกินข้าว มีอาการ
ปวดจุกแน่นยอดอก ร้าวไปแขนซ้าย ปวดร้าวไปกรามซ้าย ไม่มีเหงื่อแตกตัวเย็น อาเจียนเป็นเศษอาหารมากกว่า 3 
ครั้ง BP แรกรับ 138/100 mmHg  DTX stat = 86 mg% EKG 12 lead stat วัดความดันโลหิตซ้ า  BP 141/100 
mmHg  P 100/min  มารดารู้สึกตัวดี ยังมีอาการจุกยอดอกอยู่ ไม่มีเหงื่อออกตัวเย็น , Obs อาการต่อ ส่งผล EKG 
ให้แพทย์ทางไลน์ โทรรายงานแพทย์เวร รับทราบอ่านผล EKG ประมาณ 40 นาทีหลังมา รพ. คนไข้ ชักเกร็ง 
ตาเหลือก น้ าลายฟูมปาก ประมาณ 3 นาที วัดค่า O2sat with Canular 3 LPM=88% BP= 182/102mmHg. 
P=106 ครั้ง/นาท ีOn Mask c bag 10 LPM  ขณะรอแพทย์ผู้ป่วย Arrest E1V1M1, O2 sat 90%, BP=167/117 
mmHg., P=104 ครั้ง/นาที On Monitor EKG และเริ่ม start CPR ผู้ป่วยเสียชีวิตเวลา 08.30 น. สรุปสาเหตุ
การตายหลังจากน าเข้าที่ประชุมวิเคราะห์การตายของมารดา เขตสุขภาพท่ี 12 คือ Eclampsia with MI  
  
ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไขปัญหา 

 

1. ขาดการเชื่อมต่อข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ ระหว่าง
คลินิกเอกชน กับหน่วยบริการสาธารณสุขเจ้าของ
พ้ืนที่ ท าให้ไม่ทราบว่าในพ้ืนที่มีหญิงตั้งครรภ์ 
รวมถึงการค้นหาหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงของพ้ืนที่ยัง
ด าเนินการได้ไม่ครอบคลุม 

1. ขอความร่วมมือคลินิกเอกชนส่งข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่
ฝากครรภ์ที่คลินิกเอกชนโดยเริ่มในรายที่มีภาวะเสี่ยง ให้
สสจ.ทราบ ผ่านช่องทางกรุ๊ปไลน์ “ANC+HR”  
2. รพ.สต. รพช. ด าเนินการส ารวจความครอบคลุมหญิง
ตั้งครรภ์ในพ้ืนที่ และส่งให้สสจ. ทุกเดือน 



2. จากมารดารตายรายที่ 2 พบว่าแพทย์/ 
พยาบาลงานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ยังขาดทักษะในการ
วินิจฉัยผู้ป่วย PIH และ MI  

- ท ากิจกรรมทบทวนการวินิจฉัย และการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ PIH โดยเฉพาะขนาดของการให้ MgSo4 
 

 
 
   
   
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะที ่1 การส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ   
1. ประเด็น  MOTHER  & CHILD HEALTH  

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  
  2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กแรกเกิด-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
                2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กแรกเกิด-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 
  2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ ส่งต่อ 
  2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I  
  2.5 ร้อยละของเด็กแรกเกิด-5 ปี สูงดีสมส่วน 

2. สถานการณ์เด็กปฐมวัย จังหวัดสตูล  

  จังหวัดสตูลได้มีการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเริ่ม
รณรงค์คัดกรองพัฒนาการโดยใช้ DSPM และ DAIM ในปีงบประมาณ 2558-2560 มีการอบรมบุคลากรที่
รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยทุกระดับ มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะช่วงที่มีการรณรงค์
คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมถึงในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดได้ก าหนดให้ตัวชี้วัดการคัดกรองพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการระดับอ าเภอ ท าให้ผลการด าเนินงานของจังหวัดสตูลผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด จากนั้นในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดได้เริ่มด าเนินการ ตามแนวทางมหัศจรรย์ 1,000 แรกของชีวิต เพ่ือ
เพ่ิมการดูแลด้านโภชนาการในเด็กปฐมวัยเนื่องจากการส่งเสริมด้านโภชนาการเด็กปฐมวัยในจังหวัดสตูล ยังมีการ
ด าเนินการได้น้อยกว่ามาตรฐานที่ก าหนด เช่น การเฝ้าระวังด้านโภชนาการโดยการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง การ
ประเมินพฤติกรรมการบริโภค รวมถึงการให้ค าแนะน า และติดตามเพ่ือแก้ไขปัญหา  ทุพโภชนาการ โดยจังหวัดได้
คัดเลือกพ้ืนที่น าร่องในการด าเนินงาน จ านวน 3 ต าบล คือ ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ ต าบลวังประจัน อ าเภอควน
โดน และต าบลแหลมสน อ าเภอ ละง ูมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัวระดับอ าเภอ ต าบล 
และหมู่บ้าน มีการประชุมคณะกรรมการ ให้ความรู้และฝึกทักษะแก่พ่อ/ แม่/ผู้ปกครอง ในการจัดกิจกรรม กิน 
กอด เล่นกับลูก เล่านิทาน ดูแลช่องปาก และการนอนอย่างเพียงพอ น าเสนอแนวคิดและรูปแบบการด าเนินการใน
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด ส่วนในพื้นท่ีที่ไม่ใช่พ้ืนที่น าร่องได้ถ่ายทอดนโยบาย และแนวทางการ
ด าเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 แรกของชีวิต ตามแนวทางที่ได้รับจากกรมอนามัยก าหนด  

  การด าเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปีงบประมาณ 2561 มีผลการด าเนินงานลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2560 ผลการด าเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน จังหวัดสตูล 
ปีงบประมาณ 2561 พบว่า มีความครอบคลุมของการด าเนินงาน ร้อยละ 86.93 ซึ่งน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90) เมื่อพิจารณารายอ าเภอ พบว่า มีอ าเภอที่มีผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ 
ได้ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 4  อ าเภอ เรียงตามล าดับ ดังนี้  อ าเภอทุ่งหว้า ร้อยละ 94.98  อ าเภอละง ู
ร้อยละ 92.46 อ าเภอควนกาหลง ร้อยละ 91.41 และอ าเภอควนโดน ร้อยละ 90.74 จากการ    คัดกรองพบเด็กที่
มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 23.52 ได้ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) มีเพียงอ าเภอเมือง
สตูลเพียงอ าเภอเดียว ที่พบเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 19.56) การติดตาม
เด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าหลังได้รับการส่งเสริม/ กระตุ้นพัฒนาการ ภายใน 30 วัน ด าเนินการได้ ร้อยละ 



87.70 ซ่ึงต่ ากว่าค่าเปา้หมาย (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90) โดยอ าเภอท่ีสามารถติดตามได้ตามเป้าหมาย คือ อ าเภอ 
ทุ่งหว้า ร้อยละ 95.30 อ าเภอละงู ร้อยละ 94.08 และอ าเภอท่าแพ ร้อยละ 90.52เด็กกลุ่มเป้าหมายที่ต้องกระตุ้น
พัฒนาการด้วยเครื่องมือ TEDA 4I ในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 47 คน ได้รับการกระตุ้นด้วยเครื่องมือ TEDA4I 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 23.40  

ตาราง  ผลการด าเนินงานคัดกรองพัฒนาเด็กตามกลุ่มอายุ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2560-2561 
 

รายการข้อมูล ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 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 านวนเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าที่ได้รับการติดตาม
หลังกระตุ้น/ ส่งต่อ 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 

    - ร้อยละของเด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I 

NA 23.40 

ที่มา: HDC ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 

 

ตาราง  ร้อยละของการด าเนินงานคัดกรองพัฒนาเด็กตามกลุ่มอายุ จังหวัดสตูล จ าแนกรายอ าเภอ 
          ปีงบประมาณ 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 

จังหวัดสตูล 86.93 23.52 87.70 96.75 

ที่มา: HDC ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562  

  จากข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิด -5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2561 
พบว่าสถานการณ์ของเด็กสูงดีสมส่วน มีแนวโน้มลดลง (ร้อยละ 47.70 44.76 และ 44.21 ตามล าดับ) ส่วนสูง
เฉลี่ยของเด็กชาย (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 รวมถึงพบว่าเด็กปฐมวัยมีภาวะอ้วนเพิ่มข้ึน จากร้อย
ละ 2.97 ในปี 2559 เป็น ร้อยละ 9.60 ในปี 2561 

ตาราง  ร้อยละของเด็กแรกเกิด-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กชาย เด็กหญิงที่อายุ 5 ปี  
          ปีงบประมาณ 2559-2561 
 

อ าเภอ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

สูงด ี

สมส่วน  

(%) 

ส่วนสูงเฉลี่ย สูงด ี

สมส่วน 

(%) 

ส่วนสูงเฉลี่ย สูงด ี

สมส่วน 

(%) 

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 

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 

ที่มา: HDC ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 

  

ตาราง  ร้อยละของเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะเตี้ย ผอม และอ้วน จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2559-2561 
 

อ าเภอ เตี้ย  (%) ผอม (%) อ้วน (%) 

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 ปี 60 ปี 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 

ละงู 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 

ที่มา: HDC ณ วันที ่30 ม.ค. 2562 

 
4. ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61- เม.ย. 62) 
   4.1 ผลการคัดกรองพัฒนาการ 
 ตาราง ผลการคัดกรองพัฒนาการ ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61- เม.ย. 62) 

อ าเภอ เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ สงสัย
ล่าช้า 

ร้อยละ ติดตามสงสัย
ล่าช้าได ้

ร้อยละ รวม
สมวัย 

ร้อยละ 

เมืองสตูล 2,370 2,214 93.42 530 23.94 500 94.34 2,182 98.55 

ควนโดน 701 690 98.43 254 36.81 248 97.64 679 98.41 
ควนกาหลง 751 745 99.20 219 29.40 177 80.82 702 94.23 

ท่าแพ 805 791 98.26 218 27.56 214 98.17 785 99.24 
ละง ู 1,668 1,654 99.16 473 28.60 465 98.31 1645 99.46 
ทุ่งหว้า 600 589 98.17 154 26.15 148 96.10 581 98.64 
มะนัง 447 442 98.88 131 29.64 116 88.55 427 96.61 

จังหวัดสตูล 7,342 7,125 97.04 1,979 27.78 1,868 94.39 7,001 98.26 

ที่มา: HDC ณ วันที่ 8 เม.ย. 2562 
 
 จากผลของการด าเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบว่า  
 1. ทุกอ าเภอสามารถคัดกรองพัฒนาได้เกินกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90) โดยอ าเภอ
ที่สามารถคัดกรองพัฒนาการได้สูงสุด 3 อันดับแรก คือ อ าเภอควนกาหลง (ร้อยละ 99.20) อ าเภอละงู (ร้อยละ 
99.16) และอ าเภอมะนัง (ร้อยละ 98.88)  
 2. พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เกินกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20) โดยพบว่า
อ าเภอที่คัดกรองพบเด็กมีพัฒนาสงสัยล่าช้าสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ อ าเภอควนโดน (ร้อยละ 36.81) อ าเภอ
มะนัง (ร้อยละ 29.64) และอ าเภอควนกาหลง (ร้อยละ 29.40) อ าเภอที่คัดกรองพบเด็กมีพัฒนาสงสัยล่าช้าน้อย
ทีสุ่ด คือ อ าเภอเมือง ร้อยละ 23.94  



 3. เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ ส่งต่อ ในภาพรวมสามารถติดตามได้ร้อยละ 94.39 สูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) แต่ในระดับอ าเภอพบว่า มี 2 อ าเภอที่ยังติดตามได้น้อยกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด คือ อ าเภอควนกาหลง (ร้อยละ 80.82) และอ าเภอมะนัง (ร้อยละ 88.55)  

   4.2 เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

อ าเภอ จ านวนเด็กที่คัดกรอง
พัฒนาการแลว้พบ 

มีพัฒนาล่าช้า 

จ านวนเด็กที่ได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการ 

ด้วย TEDA4I 

ร้อยละ หมายเหต ุ

เมืองสตูล 3 1 33.33 - จิตเวชไม่ได้รับเคสเนื่องจากมีโรคทางกายซับซ้อนส่งต่อ
รพ.หาดใหญ่ 1 คน                               
- จิตเวชได้ให้การช่วยเหลอืครบกระบวนการก่อนเด็กเขา้

สู่การบันทึกของ DSPM  1 คน                            

ควนโดน 5 0 0 - มีโรคทางกายไปกระตุ้นที่ รพ.หาดใหญ่ 1 คน                       
- ระหว่างการติดตาม 2 คน 
- ก าลังกระตุ้น 1 คน (ไม่ตรงตาม Time Line (คีย์

ข้อมูลแล้วไม่ขึ้นใน HDC)  
- คลอดก่อนก าหนด ส่งรพ.สตูล และยัง F/U ต่อเนื่อง  1 

คน                                                         
ควนกาหลง 1 1 100  

ท่าแพ 2 1 50.00 กระตุ้นที่รพ.สตูล ครบ course แลว้กอ่นมีระบบ HDC 

1 คน  
ละง ู 2 1 50.00 พิการแต่ก าเนิดไปกระตุ้น ที่ รพ.มอ. 1 คน 

ทุ่งหว้า 0 0 0  

มะนัง 1 1 100  

จังหวัดสตูล 14 5 35.71  

ที่มา: HDC ณ วันที่ 29 เม.ย. 2562 

 ผลการด าเนินงานการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า พบว่า ยังท าได้น้อยกว่า
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเด็กมีโรคทางกายต้องเดินทางไปรักษา รวม
ถึงเศรษฐานะของผู้ปกครอง ท าให้การมารับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ไม่เป็นไปตามนัด  

4.3 ผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 

ตาราง ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย (น้อยกว่า 6 ปี) ไตรมาส 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2562  
อ าเภอ เตี้ย (%) ผอม (%) อ้วน (%) 

งวด 1 งวด 2 งวด 1 งวด 2 งวด 1 งวด 2 
เมืองสตูล 22.22 21.48 8.16 8.98 12.19 12.72 
ควนโดน 17.31 18.69 6.83 7.05 8.1 8.81 
ควนกาหลง 27.37 25.04 5.48 5.91 14.88 13.87 



ท่าแพ 12.16 9.70 8.52 7.38 5.99 5.73 
ละงู 25.53 23.21 6.23 6.11 16.2 14.41 
ทุ่งหว้า 18.96 19.06 4.87 5.75 13.73 13.16 
มะนัง 9.87 8.52 8.30 8.23 10.59 7.94 
จังหวัดสตูล 21.35 20.04 7.11 7.35 12.60 12.06 

ที่มา: HDC ณ วันที่ 8 เม.ย. 2562  

 จากการแปลการชั่งน้ าหนัก และวัดส่วนสูงเด็กปฐมวัย เปรียบเทียบไตรมาส 1 และไตรมาส 2 พบว่า 
ภาพรวมเด็กปฐมวัยจังหวัดสตูล มีภาวะเตี้ย ผอม และอ้วนลดลงเล็กน้อย เมื่อพิจารณาด้านความสูง พบว่า เด็ก
ปฐมวัยจังหวัดสตูล เตี้ยเกือบ 1 ใน 4 ของเด็กท้ังหมด โดยพบเด็กเตี้ยสูงที่สุด ที่อ าเภอควนกาหลง (ร้อยละ 25.04) 
แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่า มี 2 อ าเภอที่เด็กเตี้ยไม่ถึง ร้อยละ 10 คือ อ าเภอมะนัง (ร้อยละ 8.52)และอ าเภอท่า
แพ (ร้อยละ 9.70) นอกจากปัญหาเด็กมีภาวะเตี้ยแล้ว จังหวัดสตูลยังพบเด็กมีภาวะอ้วนเกิน  ร้อยละ 10 โดย
อ าเภอที่พบเด็กมีภาวะอ้วนสูงที่สุดคืออ าเภอละงู ร้อยละ 14.41 รองลงมาคือ อ าเภอควน-กาหลง ร้อยละ 13.87 
อ าเภอทุ่งหว้า ร้อยละ 13.16 และอ าเภอเมือง ร้อยละ 12.72 อ าเภอที่พบเด็กมีภาวะอ้วนต่ าที่สุด คือ อ าเภอท่าแพ 
ร้อยละ 5.73  

ตาราง ภาวะโภชนาการเด็กอายุแรกเกิด – 2 ปี และเด็กอายุ 3-5 ปี ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562  
อ าเภอ เตี้ย (%) ผอม (%) อ้วน (%) 

แรกเกิด- 2ปี  อายุ 3-5 ปี แรกเกิด- 2ปี  อายุ 3-5 ปี แรกเกิด- 2ปี  อายุ 3-5 ปี 
เมืองสตูล 23.67 18.33 6.39 5.57 5.73 4.81 
ควนโดน 20.55 17.62 7.01 6.02 2.53 3.52 
ควนกาหลง 23.33 16.99 8.04 4.88 8.78 5.80 
ท่าแพ 12.19 8.71 8.35 7.54 2.33 2.12 
ละงู 22.71 14.95 6.41 4.59 7.02 5.87 
ทุ่งหว้า 21.40 16.10 6.19 4.58 7.90 7.76 
มะนัง 11.09 8.17 9.24 6.46 2.57 2.28 
จังหวัดสตูล 20.77 15.10 7.01 5.55 5.63 4.80 

ที่มา: HDC ณ วันที่ 8 เม.ย. 2562 

 เมื่อจ าแนกอายุออกเป็น 2 ช่วงอายุ คือ แรกเกิด-2 ปี และ 3-5 ปี พบว่าในภาพรวมเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน
มีภาวะเตี้ย ผอม และอ้วนมากกว่าเด็กใน ช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา สะท้อนถึงการเลี้ยงดูของพ่อ แม ่และผู้ปกครอง ซ่ึง
เป็นผู้ที่ส าคัญในการวางรากฐานของเด็กในทุก ๆ ด้าน รวมถึงสังคมแวดล้อมของเด็ก ฉะนั้นการด าเนินงานด้าน
ภาวะโภชนาการจะต้องมีการรณรงค์ และกล่าวถึงปัญหาในวงกว้าง เพ่ือให้สังคมเห็นปัญหา และแก้ปัญหานี้
ร่วมกันโดยเฉพาะปัญหาภาวะเตี้ย 
   
 

ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  



 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน  

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไขปัญหา 

 

1. การกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ในเด็กท่ีมี
พัฒนาการล่าช้า ท าได้น้อย สาเหตุจากเด็กมีโรค
ทางกายต้องเดินทางไปรักษา รวมถึงเศรษฐานะ
ของผู้ปกครอง ท าให้การมารับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I ไม่เป็นไปตามนัด  

- สื่อสารข้อมูลกับทีม นสค. เพ่ือให้มีการติดตามเยี่ยมบ้าน 
- จังหวัดประสานขอความอนุเคราะห์จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการน าเด็กมารับบริการ กระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA4I ในรายที่มีปัญหาเศรษฐานะ 

2. เด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ย อันน่าจะเกิดจากการ
การขาดความรู้ ความเข้าใจถึงผลการภาวะเตี้ยที่
มีต้องเด็ก  

- น าเสนอข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการเด็กปฐมวัย
จังหวัดสตูล เพ่ือให้เกิดเป็นวาระจังหวัดในการแก้ปัญหาเด็ก
เตี้ย 
- เสนอให้ส านักโภชนาการผลักดันกิจกรรม “การฝึกการจัด
อาหารส าหรับเด็ก” เป็นกิจกรรมส าคัญท่ีต้องจัดให้มีใน
หน่วยบริการ รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการ
กิจกรรมด้วย 
- รณรงค์การออกก าลังกาย การเล่นกับลูก การนอนที่
เพียงพอ และการงดให้เด็กต่ ากว่า 2 ปี ใช้สื่อทุกรูปแบบ 
- ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การสนับสนุนอาหารโปรตีนสูงในเด็กที่มีภาวะเตี้ย และมี
ปัญหาด้านเศรษกิจ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 
      หัวข้อ ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

จังหวัด.....สตูล..... เขตสุขภาพที่..12.. ตรวจราชการวันที่..22 – 24 พฤษภาคม 2562........ 
 

1. สถานการณ์ 
ปัจจุบันสภาวะโลกร้อนนับเป็นปัญหาส าคัญยิ่งซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ     เป็น

ผลจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลายชนิดที่เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในกิจกรรมของมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล ได้ให้ความส าคัญของการด าเนินงานโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการ
สุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) เพ่ือให้สถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ ทั้งโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ที่เข้าร่วมโครงการ ใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน เพ่ือสร้าง
สุขภาพดี ลดการเจ็บป่วยของประชาชน ซึ่งได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 
 ผลการด าเนินงานโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) ของจังหวัดสตูล นับตั้งแต่ปี 2553 พบว่า          มี
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินโดยศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ทั้งสิ้น 6 แห่ง และเป็นต้นแบบ 5 แห่ง ได้แก ่
(1) โรงพยาบาล   ละง ูผ่านเกณฑ์การประเมินและเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ เมื่อปี พ.ศ.2555   (2) 
โรงพยาบาลสตูล  ผ่านเกณฑ์การประเมินและเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ เมื่อปี พ.ศ.2556 (3) โรงพยาบาลควน
โดน  ผ่านเกณฑ์การประเมินและเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ เมื่อปี พ.ศ.2556 (4) โรงพยาบาลทุ่งหว้า  ผ่าน
เกณฑ์การประเมินและเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ เมื่อปี พ.ศ.2557   (5) โรงพยาบาลท่าแพ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ เมื่อปี พ.ศ.2558 ส่วน (6) โรงพยาบาลควนกาหลง ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
เมื่อปี พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอีก 4  แห่ง และเป็นต้นแบบ 3 แห่ง ได้แก ่
(1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปาเต๊ะ ต าบลเจ๊ะบิลัง อ าเภอเมือง ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อปีพ.ศ.
2556  พัฒนาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต้นแบบ เมื่อปี พ.ศ.2557 (2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลทุ่งดินลุ่ม อ าเภอทุ่งหว้า ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อปีพ.ศ.2556  พัฒนาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลต้นแบบ เมื่อปี พ.ศ.2557 (3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าแพ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเมื่อปีพ.ศ.2556 พัฒนาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต้นแบบ เมื่อปี พ.ศ.2558 และ (4) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเฉลิมพระเกียรตินิคมพัฒนา ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอมะนัง ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเมื่อปีพ.ศ.2556 ส าหรับผลการด าเนินงานโครงการ GREEN & CLEAN Hospital ปี 2561 ล่าสุด 
พบว่า โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100.0 แยกเป็น โรงพยาบาลสตูลและ
โรงพยาบาลละงู ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก โรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลท่าแพ โรงพยาบาลทุ่งหว้า ผ่าน
เกณฑ์ระดับดี โรงพยาบาลควนกาหลงและโรงพยาบาลมะนังผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน ขณะที่ผลการ
ด าเนินงานโครงการ GREEN & CLEAN Hospital ในระดับ รพ.สต. ในปี 2561 ซ่ึงได้ด าเนินการโดยผนวกเข้า



กับการด าเนินงานโครงการ รพ.สต.ติดดาว พบว่า ส่วนใหญ่ทุกอ าเภอสามารถขับเคลื่อนให้ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป อย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง ได้ตามเป้าหมาย       
 การด าเนินงานโครงการ GREEN & CLEAN Hospital ในปีงบประมาณ 2562 นี้ ได้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม รวมถึงตัวแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ
(PP&P Excellence) ซึ่งสถานบริการสาธารณสุขทั้งโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จะต้อง
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ให้ผ่านในระดับดีมากขึ้นไป ร้อย
ละ 40 และมีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก plus อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง อีกด้วยนอกจากนี้ใน
ปีงบประมาณ 2562 ได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ GREEN & CLEAN Hospital ในระดับ รพ.
สต. ทุกอ าเภอ โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับอ าเภอ(คปสอ.) เป้าหมายให้ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป อย่าง
น้อย อ าเภอละ 2 แห่ง โดยผนวกเข้ากับการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว ปี 2562 เพ่ือ
มุ่งหมายไปสู่ความส าเร็จของการเป็นสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบด้านลดโลกร้อน ในระดับพ้ืนที่ต่อไป    
 

2. ผลการด าเนินงานไตรมาสสาม รอบ 9 เดือน  (มีนาคม 2562 – มิถุนายน 2562) 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล ผลการด าเนินงาน 
ภาพรวมจังหวัด 

รอบ 2 ณ ไตรมาส 3 
(ข้อมูล มี.ค.-เม.ย.62)  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEA
N Hospital    
โดยมีค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดดังนี้  
1. โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ฯ     
ระดับดีมากข้ึน
ไป ร้อยละ 40 
2. โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมาก 
Plus อย่าง

1.จังหวัด
ด าเนินการนิเทศ
ติดตาม ประเมิน
โรงพยาบาล 
GREEN &CLEAN 
Hospital เพ่ือ
การยกระดับ 1 ขั้น
จากเดิม    

๑) กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ สสจ.สตูล แจ้ง
ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง รายงานผลการด าเนินงาน 
GREEN & CLEAN Hospital ตามเกณฑ์ค่า
เป้าหมาย small success ( 3 เดือน ไตรมาส
แรก) คือ มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ ์GREEN & CLEAN Hospital ปี 2562 ทั้ง
ที่ยกระดับและ Re-accreditation, มีผลการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ และมีผลงานการคีย์ลง
ข้อมูลในโปรแกรม Manifest system ที่เป็น
ปัจจุบัน โดยให้รายงาน สสจ.สตูล ภายในวันที่ 
24 พฤษภาคม  2562   
๒) กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ออกนิเทศติดตาม
ผลการด าเนินงาน GREEN & CLEAN ของ รพ.
ทุ่งหว้า รพ.ท่าแพ รพ.มะนัง และ รพ.ควนกาหลง 
ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ค.2562 เพ่ือประเมิน
เบื้องต้นส าหรับการยกระดับ 1 ขั้น จากเดิม
รวมถึงวิเคราะห์สภาพปัญหา ส่วนขาดในระดับ
พ้ืนที่ 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมฯออกนิเทศ
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน GREEN & 
CLEAN Hospital เพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้า
ของการด าเนินงาน
ประเมินเบื้องต้น
ส าหรับการยกระดับ 1 
ขั้น และรับทราบ
ปัญหาอุปสรรคเพ่ือ
ก าหนดมาตรการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 



ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล ผลการด าเนินงาน 
ภาพรวมจังหวัด 

รอบ 2 ณ ไตรมาส 3 
(ข้อมูล มี.ค.-เม.ย.62)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้อยจังหวัดละ 
1 แห่ง 
ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEA
N Hospital    
โดยมีค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดดังนี้  
1. โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ฯ     
ระดับดีมากข้ึน
ไป ร้อยละ 40 
2. โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมาก 
Plus อย่าง
น้อยจังหวัดละ 
1 แห่ง 

๒. ผลการ
ด าเนินงานของ
โรงพยาบาลและ
รพ.สต. ตาม
เกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 

๑) โรงพยาบาล 2 แห่ง มีผลการประเมินผ่าน
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดี
มาก ร้อยละ 29.0 ได้แก่ โรงพยาบาลสตูล และ 
โรงพยาบาลละงู (ผลการด าเนินงานสะสมเมื่อ
ปีงบประมาณ 2561) 
๒) โรงพยาบาลที่มีเป้าหมายขับเคลื่อน GREEN 
& CLEAN Hospital ให้ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
Plus จ านวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสตูล และ
โรงพยาบาลละงู  
๓) โรงพยาบาลที่มีเป้าหมายขับเคลื่อน GREEN 
& CLEAN Hospital ยกระดับให้ผ่านเกณฑ์ระดับ
ดีมาก จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลทุ่งหว้า 
๔) โรงพยาบาลที่มีเป้าหมาย ขับเคลื่อน GREEN 
& CLEAN Hospital ยกระดับให้ผ่านเกณฑ์ระดับ
ดี จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลมะนัง 
๕) รพ.สต. จ านวน 12 แห่ง(ใน 6 อ าเภอ) มีผล
การประเมินผ่านตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป (ผลการด าเนินงาน
สะสมเมื่อปีงบประมาณ 2561) 

-โรงพยาบาล ทุกแห่ง
ผ่านเกณฑ์
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 100.0 และ
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
ร้อยละ 29.0  
- รพ.สต.ในแต่ละ
อ าเภอ ส่วนใหญ่ผ่าน
เกณฑ์ระดับพ้ืนฐานขึ้น
ไป อย่างน้อยอ าเภอละ 
1 แห่ง   

 
 
ตารางท่ี 69 ผลการด าเนินงานโครงการ GREEN & CLEAN Hospital จังหวัดสตูล ปี 2562(ล่าสุด)    
 

อ าเภอ ผลการประเมินตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital หมายเหตุ 
โรงพยาบาล รพ.สต.  

1 อ าเภอเมืองสตูล รพ.สตูล (ระดับดีมาก) 
 

รพ.สต.บ้านทุ่ง (ระดับพ้ืนฐาน)  

2 อ าเภอละงู รพ.ละง ู(ระดับดีมาก) รพ.สต.ปากน้ า (ระดับดี) 
รพ.สต.ทุ่งไหม้ (ระดับพ้ืนฐาน) 

 



อ าเภอ ผลการประเมินตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital หมายเหตุ 
โรงพยาบาล รพ.สต.  

PCU ก าแพง (ระดับพ้ืนฐาน) 
รพ.สต.บ่อเจ็ดลูก (ระดับพื้นฐาน) 
รพ.สต.เขาขาว (ระดับพ้ืนฐาน) 
รพ.สต.ละง ู(ระดับพ้ืนฐาน)  

3 อ าเภอท่าแพ รพ.ท่าแพ (ระดับดี) รพ.สต.ท่าเรือ (ระดับดีมาก) 
รพ.สต.สาคร (ระดับพ้ืนฐาน) 

 

4 อ าเภอควนโดน รพ.ควนโดน(ระดับดี) รพ.สต.วังประจัน (ระดับพ้ืนฐาน)  
5 อ าเภอทุ่งหว้า  รพ.ทุ่งหว้า (ระดับดี)  รพ.สต.นาทอน (ระดับพื้นฐาน) 

 
 

6 อ าเภอควนกาหลง 
 

รพ.ควนกาหลง(ระดับพื้นฐาน) -  

7 อ าเภอมะนัง  รพ.มะนัง (ระดับพ้ืนฐาน)  รพ.สต.ปาล์มพัฒนา (ระดับดี)   
 

หมายเหตุ : ผลการประเมินรับรองโดยคณะกรรมการประเมินจาก ศอ.12 ยะลา และ สสจ.สตูล 
 
3 ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและข้อเสนอแนะ 
 
ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 

1 โรงพยาบาลบางแห่งยังมีข้อจ ากัด อาทิเช่น 
งบประมาณด าเนินงานมีจ ากัด ต้องเร่งใช้ใน
ภารกิจงานอ่ืนที่ส าคัญกว่าเป็นล าดับแรก, 
ระเบียบพัสดุมีความยุ่งยากล่าช้าส่งผลให้
กระบวนการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆเสร็จไม่ทันการหรือล่าช้ากว่าแผนงานที่
ตั้งเป้าหมายไว้  

โรงพยาบาลเน้นการบริหารจัดการ(management) การ
วางแผนโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินงาน
ปรับปรุง แก้ไข ก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความทันเวลา
และเสร็จสมบูรณ์ตามแผนที่ตั้งเป้าหมายไว้  

2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ทั้งระดับ 
โรงพยาบาลและ รพ.สต. ขาดการคีย์ข้อมูลใน
โปรแกรมก ากับขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 
(Manifest system) โดยมีหลายสาเหตุ ได้แก่ 
ขาดการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ
ให้เป็นปัจจุบัน, ขาดการติดตาม ประเมินผล, 
ขาดความต่อเนื่องของการคีย์ข้อมูล, ขาดการ

-เสนอให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง มีระบบของการ
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน  
-มีการก าหนดข้อตกลงการด าเนินงานร่วมกันในภาพของ คป
สอ.(CUP) และเป็นที่เข้าใจกันในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น มี
ข้อตกลงของ CUP ว่า ให้โรงพยาบาลเป็นผู้คีย์ข้อมูลใน
โปรแกรมเพียงผู้เดียว พร้อมทั้งมีการคีย์รับฝากในส่วนข้อมูล



ประสานงานหรือข้อตกลงในการด าเนินการ,
ขาดผู้รับผิดชอบหลัก, แนวทางการคีย์มูลใน
ภาพรวมของอ าเภอ ยังไม่ชัดเจน ไม่ได้ตกลง
กันในรูปแบบของการด าเนินงาน, 
ผู้รับผิดชอบขาดทักษะความช านาญของการ
ใช้โปรแกรมฯ   

ของ รพ.สต.ในพ้ืนที่ด้วย เพ่ือลดปัญหาการคีย์ข้อมูลการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อที่ซ้ าซ้อนและไม่ตรงกับความเป็นจริง  
-หน่วยงานส่วนกลางจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ/ฟ้ืนฟูความรู้การ
ใช้โปรแกรมก ากับขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest system) 
รวมถึงโปรแกรมคาร์บอนฟุตปริ้นแก่ผู้รับผิดชอบงาน ให้
สามารถน าไปใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง 

3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ทั้งระดับจังหวัด 
และคณะท างานของโรงพยาบาลทุกแห่ง ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ ในแนวทางการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการ G&C ในระดับ
ดีมากPlus โดยเฉพาะในประเด็นงานทางด้าน
อาหารปลอดภัย(Food safety) ทั้งในแง่ของ
กระบวนการงานและรูปแบบการประเมินยัง
ไม่ชัดเจน   

-หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ ควรน าเสนอรูปแบบหรือแนว
ทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระดับดีมาก Plus ที่เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน ให้กับจังหวัด คณะท างานของโรงพยาบาล ได้
น าไปปรับใช้ในระดับพื้นที่ของตัวเองได้  
- ทีมประเมินระดับเขต ควรบูรณาการภารกิจงานที่เก่ียวข้อง 
เยี่ยมเสริมพลังพ้ืนที่ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน 
โดยเฉพาะประเด็นงานที่ยังคลุมเครืออยู่ ได้แก ่ประเด็นงาน
ทางด้านอาหารปลอดภัย(Food safety) รวมถึงประเด็นงาน
การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล  

4 คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดยังขาด
ประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจประเมิน
(Auditor) การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์ G&C Hospital ทั้งในระดับ รพ.
และรพ.สต. 

เสนอให้หน่วยงานส่วนกลางจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน
(Auditor) การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ G& C 
ทั้งระดับรพ.และรพ.สต.ให้กับคณะกรรมการระดับจังหวัด 

5 โรงพยาบาลหลายแห่ง ยังประสบปัญหาคือ 
ไม่สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นผลลัพธ์จาก
การด าเนินงานโครงการ GREEN & CLEAN 
Hospital ได ้หรืออาจคิดค้นมาได้แต่ยังไม่
ตอบโจทย์ ไม่ชัดเจน  

เสนอให้หน่วยงานส่วนกลางหรือระดับเขต จัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมเด่นจากโครงการ GREEN & 
CLEAN Hospital เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
โรงพยาบาลด้วยกัน หรือจัดท าโครงการในลักษณะศึกษาดูงาน
โรงพยาบาลที่มีผลงานเด่นทางด้านนวัตกรรม GREEN & 
CLEAN Hospital โดยเฉพาะส าหรับโรงพยาบาลที่ก าลังพัฒนา  

6 การด าเนินงานพัฒนาตามเกณฑ ์GREEN & 
CLEAN Hospital ในระดับ รพ.สต. 
รายละเอียดบางประเด็นยังไม่มีแนวทางหรือ
รูปแบบที่ชัดเจนส าหรับการน าไปปรับใช้หรือ
พัฒนา และยังมีข้อจ ากัดของการน าเกณฑ์
GREEN & CLEAN Hospital ไปปรับใช้ 
เนื่องจากบริบทของ รพ.สต. แตกต่างกันกับ
ของโรงพยาบาล     

เสนอให้หน่วยงานส่วนกลางพัฒนาแนวทาง/รูปแบบของการ
พัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital  ส าหรับหน่วยงานระดับ รพ.สต. เป็นการเฉพาะ 
และวางกรอบการด าเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่เป็น
หลัก   



 
5 นวัตกรรมหรือผลงานเด่น  

 มีนวัตกรรมเด่นด้าน GREEN & CLEAN Hospital ของโรงพยาบาลสตูล 3 ประเภทผลงาน ได้แก่ 
โครงการพัฒนาเครื่องก าเนิดไอน้ า zero use , โครงการระบบบริการสุขภาพสังคมพหุวัฒนธรรม และ
โครงการพัฒนาเมนูชูสุภาพ ส่งเสริมโภชนาการและจิตวิญญาณ   

 มีนวัตกรรมเด่นด้าน GREEN & CLEAN Hospital ของโรงพยาบาลละงู ได้แก่ การผลักดันนโยบาย 3 
R จนเกิดเป็นโครงการธนาคารขยะและการท าน้ าหมักชีวภาพ, โครงการตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาล
(ตลาดชุมชนสุขภาวะ), การปลูกแปลงผักในโรงพยาบาลร่วมกับเครือข่าย   

 มีนวัตกรรมเด่นด้าน GREEN & CLEAN Hospital ของ รพ.สต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง ได้แก ่โครงการ
ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ สมุนไพรยาหม่อง และการแปรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์หัตกรรม
พ้ืนบ้าน  

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะที่ ๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ประเด็น ๓.กลุ่มผู้สูงอายุ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 

ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ๗๐)    

 
  

1.สถานการณ์ 
1.1.ฐานสถานการณ์ 
  ผู้สูงอายุของจังหวัดสตูล เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนต่อประชากรของจังหวัดสตูลตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 
2561 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10.09 , 10.10 และ 11 ตามล าดับ แสดงว่า จังหวัดสตูลได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ตามเกณฑ์ (เกณฑ์ร้อยละ 11 ) 
ตารางที่ 1 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 320,444 11.00 34,676 98.50 

 

ที่มา: รายงาน HDC ณ 7 พฤษภาคม 2562 
ตารางที่ 2.แสดงจ านวนประชากรและผู้สูงอายุ ตามสัดส่วน รายอ าเภอจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2562 

อ าเภอ ประชากรทั้งหมด(คน) จ านวนผู้สูงอายุ(คน) สัดส่วนต่อประชากร(%) 
เมือง 114,468 12,482 10.90 

ควนโดน 26,646 3,079 11.56 

ควนกาหลง 34,972 3,819 10.92 

ท่าแพ 29,420 2,993 10.17 

ละงู 72,532 8,576 11.82 

ทุ่งหว้า 24,141 2,552 10.57 

มะนัง 18,265 1,733 9.49 

รวม 320,444 35,234 11.00 

 

ที่มา: รายงาน HDC ณ 7 พฤษภาคม 2562 
จากตารางที่ 2.อ าเภอที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากที่สุด คืออ าเภอละงู 11.82 รองลงมาคืออ าเภอควนโดน 11.56 
อ าเภอเมือง 11.92 และน้อยที่สุด คือ อ าเภอ มะนัง 9.49  



 
การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน(ADL) ของผู้สูงอายุ  
ตารางที่ 3...... ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมิน/คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตร 
        ประจ าวัน   แยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2562   
      

    
 ที่มา : รายงาน HDC( 7 พฤษภาคม 2562)  
จากตารางที่ 3  ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน  ( ADL) 
จ านวนทั้งหมด 34,638 คน จากจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด 35,167 คน (คัดกรองร้อยละ 98.50)   พบว่า เป็นกลุ่มท่ี 
1       ( ช่วยเหลือตัวเองได้และ/หรือ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคมได้)(ร้อยละ 96.24 )   มากที่สุด อ าเภอควน
โดน(ร้อยละ 98.34)  น้อยที่สุด อ าเภอเมือง(ร้อยละ 95.49)  กลุ่มที๒่(ช่วยเหลือตัวเองและดูแลตนเองได้บ้าง)(ร้อย
ละ 1.74) มากทีสุดอ าเภอเมืองและอ าเภอทุ่งหว้า(ร้อยละ 32.62)  น้อยที่สุดอ าเภอละงู(ร้อยละ1.07)    กลุ่มที่๓
(ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) (ร้อยละ 0.51)   มากที่สุดอ าเภอมะนัง(ร้อยละ 0.87)  น้อยที่สุดอ าเภอควนโดน(ร้อยละ 
0.23)   
 
 

 

 

 

 

 

อ าเภอ 
จ านวน
ผู้สูงอายุ 

คัดกรอง          
   ADL 

ร้อยละ กลุ่ม1 ร้อยละ 
กลุ่ม2 

(ติดสังคม) 
ร้อยละ

(ติดบ้าน) 
กลุ่ม3 

(ติดเตียง) 
ร้อยละ 

เมือง 12,449 12,212 98.1 11,888 95.49 254 2.04 70 0.56 
ควนโดน 3,079 3,069 99.68 3,028 98.34 34 1.10 7 0.23 
ควนกาหลง 3,819 3,778 98.93 3,674 96.20 80 2.09 24 0.63 
ท่าแพ 2,992 2,961 98.96 2,903 97.03 44 1.47 14 0.47 
ละงู 8,576 8,395 97.89 8,263 96.35 92 1.07 40 0.47 
ทุ่งหว้า 2,522 2,509 99.48 2,434 96.51 66 2.62 9 0.36 
มะนัง 1,730 1,714 99.08 1,656 95.72 43 2.49 15 0.87 

รวม 35,167 34,638 98.50 33,846 96.24 613 1.74 179 0.51 



 

 

2.) ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที่1 : ร้อยละของต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) 
               ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care)          
             ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 7 องค์ประกอบแยกรายอ าเภอ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล ณ 7 พฤษภาคม 2562 

อ าเภอ 
เป้าหมาย

ต าบล 
ผลงาน ร้อยละ 

2559 2560 2561 
ระดับประเทศ  

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ70 

เมืองสตูล 12 6 50 
   ควนโดน 4 4 100 

เขต 12 ควนกาหลง 3 2 66.66 
  54.90 ท่าแพ 4 4 100 

จังหวัดสตูล ละงู 6 4 50 
  58.33 ทุ่งหว้า 5 3 60 

 มะนัง 2 2 100 
รวม 36 25 69.44 

 
ที่มา : จากระบบรายงานและการส ารวจข้อมูล ณ 5 พฤษภาคม 2562  

จากตาราง  จังหวัดสตูลมีทั้งหมด 36 ต าบล  มีผลการด าเนินงานต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care)  ในชุมชนผ่านเกณฑ์กรมอนามัยครบทั้ง 7 องค์ประกอบ   จ านวน 25 ต าบล   
คิดเป็นร้อยละ   69.44 

ตารางที่ 6 อปท.ที่มีการโอนเงินให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

อ าเภอ 

อปท.เข้าร่วม ปี59 อปท.เข้าร่วม ปี60 อปท.เข้าร่วม ปี61 

รวม โอนแล้ว ร้อยละ เป้า 

หมาย 
โอนแล้ว ร้อยละ 

เป้า 

หมาย 
โอนแล้ว ร้อยละ 

เป้า 

หมาย 
โอนแล้ว 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 

ละง ู 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 7 พฤศภาคม 2562 

จากตารางที่ 6  จังหวัดสตูลมีทั้งหมด 36 ต าบล มีจ านวนเป้าหมาย ได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน จ านวน 20  ต าบล ได้โอนเงินให้กับศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน 10 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 50.00 
    3.) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญในปี 62 

 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 

มีการคัดกรอง ADL , กลุ่มอาการที่พบบ่อยใน

ผู้สูงอายุ และส ารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึง

ประสงค์ 

 

ADL ร้อยละ98.50 , หกล้ม ร้อยละ 58.18 , ข้อเข่า 

ร้อยละ 62.58 , ซึมเศร้า ร้อยละ 78.30 , สมองเสื่อม 

ร้อยละ 57.47, สุขภาพช่องปาก ร้อยละ 51.77 

      

       3.1.ออกเประเมินชมรมผู้สูงอายุทุกอ าเภอ 

        3.2.ติดตามเยี่ยมเสริมพลังต าบล LTC ทุกอ าเภอ 

             3.3.อบรม CG 2  อ าเภอร่วมกับ กศน.คืออ าเภอ ควนโดนและอ าเภอทุ่งหว้า อ าเภอละ 30 คน 

                3.4.อบรมชี้แจ้งโปรแกรม 3 C แก่ เจ้าหน้าที่ จ านวน 40 คน 

 4.) ปัจจัยความส าเร็จ  

4.1 มีนโยบายที่ชัดเจน 
4.2 มีแผนงาน/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที 
4.3 ผู้น าท้องถิ่น เห็นความส าคัญและให้การสนับสนุน  
4.4 มีชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ครอบคลุมทุกต าบล 

5.) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา 

1. หน่วยบริการบางแห่งไม่มี ผู้จัดการดูแล
ผู้สูงอายุ(CM) เนื่องจาก ย้ายสถานที่
ท างานและ ลาออกจากราชการ  

 

- กรมอนามัยจัดอบรม CM ทดแทน 
 
 

 



ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา 

2. ระบบและโปรแกรม Long Term Care ที่
ใช้ในด าเนินงานและประมวลผลยังขาด
ประสิทธิภาพ 

     
 
     3.แนวทางการด าเนินงานระหว่างกรมอนามัย
กับสปสช.ยังไม่สอดคล้อง เช่น กรมอนามัย
ประเมินต าบลส่วน สปสช.ประเมินอปท. 
       

- สปสช. และกรมอนามัย พัฒนาระบบโปรแกรม
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยบริการและ อปท. 

 
- กรมอนามัยและสปสช.ควรที่ปรึกษาหาหรีอกัน

ให้เกิดความชัดเจน 

 
 
 
 6.) ผลงานเด่น/ความภาคภมิูใจ 
              6.1.มีพ้ืนที่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน Long Term Care  (ต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูล 
ต าบลทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า) 

      6.2.ต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูลมีโรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและเป็น
แหล่งศึกษาดูงาน 
       6.3.มีการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อ.ส.ว.) ให้กับวัดในเขตอ าเภอเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะที่ 1 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เบาหวานรายใหม่ลดลง และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เบาหวานที่ 
            ควบคุมได้ด ี
ประเด็นการตรวจราชการ  

- การค้นหากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยด้วยการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 
- อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่ลดลง 
- การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2562 

KPI ตรวจราชการ 
เป้าหมายที่ 1 ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าเป็นโรคบาหวานในปีงบประมาณปัจจุบัน
ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 
เป้าหมายที่ 2 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงและมีระดับความ
ดันโลหิตมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90  mmHg ลดลงจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา ร้อยละ 2.5 
เป้าหมายที ่3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 
เป้าหมายที ่4 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 

สถานการณ์และแนวโน้ม(ภาพรวมของจังหวัดและรายอ าเภอ)  
 จากข้อมูล HDC พบว่า จังหวัดสตูลมีอัตราการคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน
เป้าหมาย 109,433 คน ได้รับการคัดกรอง จ านวน 99,936 คน เท่ากับร้อยละ 91.32  

          
ที่มา : HDC ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 
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อัตราการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวนเป้าหมาย 95,059 คน ได้รับ
การคัดกรอง จ านวน 86,585 คน เท่ากับร้อยละ 92.14       

 
ที่มา : HDC ณ วันที่ 30 เมษายน 2562  

จ านวนและอัตราการผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลงจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา จ านวนผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ปี 2561 จ านวน 1,281 ราย จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปี 2562 จ านวน 752 ราย 

 
ที่มา : HDC ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 
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 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี ปี 2562 โดยมีจ านวนเป้าหมายผู้ป่วยจ านวน  
10,868  ราย ได้รับการคัดกรอง จ านวน 5,866 ราย ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี ร้อยละ 17.18  

 
ที่มา : HDC ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 

 

  เปรียบเทียบอัตราของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี ตั้งแต่ปี งบประมาณ 2560 – 2562 
จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดสตูล 

 
ที่มา : HDC ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 
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ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ปี 2562 โดยมีจ านวนเป้าหมายผู้ป่วย
จ านวน  26,804 ราย ได้รับการคัดกรอง จ านวน 7,387 ราย ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 27.56 

 
 ที่มา : HDC ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 
 

เปรียบเทียบอัตราของความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี  ตั้งแต่ป ีงบประมาณ 2560 – 2562 
จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดสตูล  

 
ที่มา : HDC ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 

 

20.2 22.49 26.23 28.89 33.54 38.17

52.54

27.56

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

เมืองสตูล ควนกาหลง ละงู ทุ่งหว้า ควนโดน ท่าแพ มะนัง รวม

0

20

40

60

เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง

60

61

62



 

 

 

 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ปัญหาอุปสรรค 
- โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาสาธารณสุขลาดับต้น พบว่าสาเหตุการป่วยของ
ผู้ป่วยในปี 2557 – 2562 พบโรคเบาหวานเป็น 1 ใน 10 ของปัญหาจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการในการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคมากขึ้น 
แนวทางการแก้ไข 
- กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานความดันและกลุ่มเสี่ยงยังมีการคัดกรองโรคแทรกซ้อนโดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือดยัง
ไม่ครอบคลุม 
ปัญหาอุปสรรค 
- การคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด ยังขาดการจัดระบบการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบเดียวกัน
ทั้งจังหวัด 
แนวทางการแก้ไข 
- เร่งรัดการคัดกรองโรคเบาหวานความดันให้ครอบคลุมมากข้ึน เน้นกลุ่มที่เป็นปัญหามากได้แก่ กลุ่มวัยแรงงาน
รับจ้าง แรงงานในสถานประกอบการ แรงงานรับจ้างย้ายถิ่น 
ปัญหาอุปสรรค 
- เร่งรัดการประเมินโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยการจัดทาโครงการ
ประชุม/อบรมการคัดกรองประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 
แนวทางการแก้ไข 
- พัฒนาระบบข้อมูลการคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดและใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการจัดบริการและจัดการ
รายกรณีตามความเสี่ยง 
ปัญหาอุปสรรค 
- การบันทึกข้อมูลการจัดบริการในระบบรายงาน 43 แฟ้มที่เก่ียวข้องกับการจัดบริการผู้ป่วยโรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูงในบางพื้นที่ยังพบข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล ทาให้มีผลให้ข้อมูลส่งออก 43 แฟ้มไม่ครบถ้วน 
แนวทางการแก้ไข 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องและพัฒนาระบบข้อมูลต่อเนื่อง 
ปัญหาอุปสรรค 
- โรงพยาบาลบางแห่ง มีผู้ป่วยรับบริการจานวนมาก มีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็น Nurse 
Case Manager หรือMini Case Manager 
แนวทางการแก้ไข 
- พัฒนาบุคลากรเข้ารับการอบรม Nurse CaseManager เพ่ิมเติม 



 
 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้ สถานการณ์ (SAT) 
ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ 85) 
1. ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

1.1 พัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
1.2 จัดเตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และทีมปฏิบัติการตอบโต้ 
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด 
1.3 ซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เน้นคุณภาพระบบ EOC 

2. สถานการณ์ 
จากการวิเคราะห์สถานการณ์โรคและสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่

ผ่านมาจังหวัดสตูลประสบปัญหาด้านโรคระบาดที่ส าคัญหลายโรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก ซึ่งพบมีการระบาด ใน
ทุกปี นอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ โรคมือเท้าปาก โรคหัดโรคไข้หวัดใหญ่เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาอุบัติเหตุจราจรทาง นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านภัยธรรมชาติเช่น อุทกภัย ซึ่งปัญหาต่างๆ 
ดังกล่าวมีความซับซ้อน ต้องมีการจัดการที่รวดเร็วและเอกภาพการเตือนภัย หรือการตระหนักรู้ที่มีความรวดเร็ว 
จะช่วยให้การแก้ไขปัญหา หรือการตอบโต้กับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public health emergency management :PHEM) ศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) และระบบบัญชาการเหตุการณ์(Incidence 
Command System, ICS) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ และจ าเป็นสาหรับการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเพ่ือ
จากัดผลกระทบด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และด้านอ่ืนๆ ที่ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข อาจส่งผลถึงประชาชน
ให้อยู่ในวงจากัดซึ่งระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจะสามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแผนงาน/ระบบงาน การพัฒนากาลังคน ตลอดจนการ
พยายามสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรภายในองค์กร และการสร้างความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย ดังนั้น
ในป ีงบประมาณ 2562 จังหวัดสตูลจึงได้ด าเนินงานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (EOC) 
โดยมีการบูรณาการท างานร่วมกับกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องภายใต้กรอบแนวทางที่ก าหนดตามตัวชีวัดการตรวจราชการ มีการจัดท าโครงสร้างการบริหารจัดการ มี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC)ระดับจังหวัด มีห้องสาหรับจัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และมีอุปกรณ์พ้ืนฐานที่สามารถบริหาร
จัดการพร้อมใช้งานเมื่อ Activate EOC และทีมตระหนักรู้สถานการณ ์(SAT)  
3. การด าเนินงาน/ผลการดาเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

จังหวัดสตูลสามารถด าเนินการได้ตามก าหนด โดยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในฐานะผู้บัญชาการ
และรองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดสตูล ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองนายแพทย์
สาธารณสุข จ านวน 2 ท่าน และผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล เข้ารับการอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหาร และ
มีแผนพัฒนาทีม SAT เพ่ือรองรับทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน   ในปีงบประมาณ 2562  ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 3 เหตุการณ์ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากพายุโซนร้อนปาบึก 



ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขช่วงสงกรานต์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกฯ 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากพายุโซนร้อนปาบึก จังหวัดสตูล 
เนื่องจากพายุปาบึกท่ีจะเคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทย ท าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพ้ืนที่ อาจเกิดน้ าท่วม

และน้ าป่าไหลหลากใน 16 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์
ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ซึ่งเป็น
บริเวณท่ีลุ่มและทางน้ า รวมทั้งกทม.และปริมณฑลที่อาจมีฝนตกหนักในวันที่ 4 มกราคม คาดว่ามีสถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับที่อาจได้รับผลกระทบ 282 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เช่น 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์นครศรีธรรมราช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลชุมพร ได้สั่งการให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ติดตาม
สถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา ประสานการท างานกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิด และด าเนนิการตามแผน
ที่ก าหนดไว้ เพ่ือป้องกันความเสียหายต่อสถานบริการ และไม่กระทบต่อการจัดบริการประชาชน 

จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ และสถานบริการสาธารณสุขที่เคยประสบภัยจากน้ าท่วมในหลายพ้ืนที่ จึงมีความ
จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเปิดศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากพายุโซนร้อนปาบึก จังหวัดสตูล มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล(ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข) เป็นรองผู้
บัญชาการเหตุการณ ์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)   

- ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์สถานการณ์เหตุการณ์ในแต่ละวันเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์ 



- จัดท า ONE PAGE สถานการณ์ในภาพรวมของเหตุการณ์ เสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

2. ยุทธศาสตร์และวิชาการ(STAG ) 

- เสนอยุทธศาสตร์ มาตรการ เป้าหมายในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

3. สื่อสารความเสี่ยง 

- ประสานกับกลุ่มภารกิจต่างๆ เพ่ือจัดการข้อมูล จ าเป็นเพ่ือเผยแพร่ และสื่อสารความเสี่ยง 

4. หน่วยความปลอดภัย 

- ประเมินความเสียหาย อันตรายที่จะเกิดกับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง และทรัพยากรทั้งหมดพร้อม

ทั้งจัดระบบเคลื่อนย้าย จัดเก็บอย่างถูกวิธี 

- ป้องกันอาคารสถานที่ อุปกรณ์การแพทย์  

- ก่อสร้างที่กั้นน้ าในพ้ืนที่บริการผู้ป่วยหรืออาคารที่ส าคัญ  

- เตรียมเครื่องสูบน้ า ตรวจสอบระบบระบายน้ าไม่ให้อุดตัน  

- เคลื่อนย้ายเวชภัณฑ์ เอกสารส าคัญไว้ในที่ปลอดภัย ส ารวจความแข็งแรงสิ่งก่อสร้าง ป้าย

ประกาศ ไฟส่องสว่าง  

- ตัดแต่งต้นไม้ รื้อถอนสิ่งที่เป็นอันตรายหรือซ่อมแซมให้ปลอดภัย 
5. บริหารก าลังคน 

- จัดท าแผนการระดมทรัพยากรด้านก าลังคน เพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน 

6. Case Management 

- จัดทีมดูแลและรักษาผู้ประสบภัย 

- ส ารวจผู้ป่วยที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ และไม่สามารถเดินทางมาสถานบริการได้ เช่น ผู้พิการ 

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ออกเยี่ยมบ้านและจ่ายยาให้เพียงพอ  

- เตรียมแผนประคองกิจการ ปรับพื้นที่ให้บริการ กรณีไม่สามารถเปิดบริการได้ และแผนการ

อพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมทั้งประสานโรงพยาบาลข้างเคียงร่วมจัดบริการนอกสถานที่ 

7. ปฏิบัติการ(OSC) 

- รวบรวมรายงานส่งส่วนกลาง และกล่องภารกิจต่างๆที่ต้องใช้ข้อมูลในการเฝ้าระวัง  

- เสนอความต้องของเครือข่ายบริการสาธารณสุขภายในจังหวัด ที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากพายุโซนร้อนปาบึก   

- ประสานข้อมูลกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล(ปภ.) 

โดยทีมปฏิบัติการด้านสาธารณภัย คุณประดิษฐ์  รัตนะพันธุ์ 



- เตรียมทีมเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือทางการแพทย์ เช่น ทีมปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) ชุดปฏิบัติ

การแพทย์สนามฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ หรือทีมเมิร์ท (MERT : Medical Emergency 

Response Team) และทีมมินิ-เมิร์ท  

- จัดการเส้นทางการส่งต่อผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยที่ต้องการส่งต่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ และผู้ป่วย

ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ 

โดยทีมปฏิบัติการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ คุณอรนุช ณ นคร 
- ฟ้ืนฟูเยียวยาทางสุขภาพจิต (MCATT) 

โดยทีมปฏิบัติการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ พญ.สิริพัทร  เพ็งใหญ่ 
- ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า บริโภค อุปโภค ในพ้ืนที่ประสบภัย 

- ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม ในพ้ืนที่ประสบภัย 

โดยทีมปฏิบัติการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ คุณวรายุส วรรณวิไล 
- เฝ้าระวัง ควบคุมโรค ที่เกิดในพ้ืนที่ประสบภัย 

โดยทีมปฏิบัติการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ คุณมะรอฟี เจ๊ะสือแม 
8. สนับสนุน(L/S) 

- เตรียมพร้อมให้การสนับสนุนส ารองยาชุดน้ าท่วม ยารักษาโรคน้ ากัดเท้า หน้ากากอนามัย เสื้อชู

ชีพ พร้อมให้การสนับสนุนพ้ืนที่ 

- ประสานโรงพยาบาลเพ่ือเตรียมส ารองยาสามัญประจ าบ้านเพ่ือสนับสนุนให้พ้ืนที่ 

โดยหน่วยบริการทางการแพทย์ คุณภาษิต  พิศาลสุทธิกุล 
- เตรียมเครื่องมือสื่อสาร ที่ต้องใช้ขณะประสบภัย เช่นระบบวิทยุสื่อสาร โทรศัพท ์ E-Radio 

โดยหน่วยบริการทางการระบบ IT/สื่อสาร คุณประณต มหาวิจิตร 
- เตรียมเสบียงส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือภาวะประสบภัย และยานพาหนะส าหรับ

ออกพ้ืนที่ 

โดยหน่วยบริการเสบียงและพาหนะ คุณวรรณยา  เมืองปาน 
 

9. การเงิน/บริหาร 

- จัดท าธุรการ การเงิน งบประมาณ สนับสนุนภารกิจ EOC  ในกรณีใช้เงินหน่วยงานสาธารณสุข 

10. ประสานงานและเลขานุการ 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ใน

ภารกิจภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากพายุโซนร้อนปาบึก 

- ประสานจัดการประชุม จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจต่างๆ  ในระบบบัญชาการเหตุการณ์ 

- สรุปรายงานการประชุม ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและสื่อสารข้อสั่งการ 

ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรวดเร็ว 



 
 

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขช่วงสงกรานต์ 



 
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ 



 



 
สรุปรายงานผู้รับบริการหน่วยแพทย์จิตอาสา พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

1.เป็นลม 4 ราย 
2.หมดแรง/ป่วย    3 ราย 
3.แจกยาดม/แอมโมเนีย  714 ราย 
4.ท าแผล 1 ราย 
5.ขอยา 7 ราย 
6.วัด BP/ตรวจ DTX 7 ราย 
7.ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ 6 ราย 
8.ปวดท้อง 2 ราย 



9.น าส่งโรงพยาบาล 1 ราย 
****เคสน าส่งโรงพยาบาลสตูล  

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 มาด้วยอาการปวดท้องน้อย แลมีเลือไใหลจากช่องคลอด  
(6 พฤษภาคม 2562) ยังมีเลือดออกทางช่องคลอดเล็กน้อยเหมือนเมื่อวาน แต่อาการปวดท้องทุเลาลง.ยัง

ไม่มีการวินิจฉัยที่ชัดเจน ผล u/s ก็เห็นเป็นเพียงจุดเล็กๆ เลยวินิจฉัยเบื้องต้นว่า early pregnancy แผนการรักษา
ในวันนี้ให้ติดตาม hct.ทุก 6 ชม.ล่าสุด 30%  ให้รับประทานอาหารอ่อน ให้ iv fluid และสังเกตอาการต่อ 

(7 พฤษภาคม 2562) อาการผู้ป่วยวันนี้ ไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดแล้ว แต่ยังปวดท้องน้อยด้านซ้ายอยู่
บ้าง ผลการติดตาม hct.31 -32%.  วันนี้เจาะเลือด ดูค่า เบต้า hcg. เปรียบเทียบกับเมื่อวาน เพ่ือวินิจฉัย ตั้งครรภ์
นอกมดลูกอาการโดยรวมปกติ 
 

 
4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   
การสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 38 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี  
1,000 คน 
 

สถานการณ์ 
 แผนภูมิที่ 1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จังหวัดสตูลเปรียบเทียบ ระดับจังหวัด 

ระดับเขตสุขภาพ และระดับประเทศ ปี 2558-2560 (ไม่เกิน 40 ต่อ ประชากรหญิงอาย ุ15-19 ปี 1,000 คน) 
 

  

 
             ที่มา : พ.ศ.2558-2560 : ส านักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 

  จากกราฟ พบว่าอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 
คน ในปี พ.ศ.2558-2560 จังหวัดสตูล มีแนวโน้มลดลงจาก 47.8 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ในปี 
2557 เป็น 41.3 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ในปี พ.ศ. 2560 (แผนภูมิที่ 1) แต่ยังคงสูงกว่าระดับ
เขต และระดับประเทศ 

 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน ในปี พ.ศ. 
2559-2561 ของจังหวัดสตูล (ข้อมูลจากรายงาน HDC) มีแนวโน้มสูงขึ้นจาก 26.60 ในปี 2559 เป็น 37.03 ในปี 
2560 ลดลงเป็น 31.23 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ในปี พ.ศ. 2561 แต่ยังไม่เกินค่าเป้าหมาย 
(ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) เมื่อพิจารณารายอ าเภอ ในปี พ.ศ.2561พบว่ามี 1 
อ าเภอ คือ อ าเภอทุ่งหว้า (56.12) ที่มีอัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เกินค่าเป้าหมาย  
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 แผนภูมิที่ 2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ปีงบประมาณ 2559-2561 (ไม่เกิน 40 
ต่อ ประชากรหญิงอาย ุ15-19 ปี 1,000 คน)  

 
 

 
     ที่มา : Health Data Center ณ วันที่ 31 กันยายน 2561 
 
  ตารางที ่1 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี และ 15-19 ปี จ าแนกรายอ าเภอ      ปี 
2562 

อ าเภอ 
การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

หญิงอายุ  
10-14 ปี 

จ านวนเกิด 
มีชีพ 

อัตรา หญิงอายุ  
15-19 ปี 

จ านวนเกิด 
มีชีพ 

อัตรา 

เมือง 3,503 3 0.86 3,850 67 17.4 
ควนโดน 882 0 0 805 10 12.42 
ควนกาหลง 1,368 0 0 1,200 14 11.67 
ท่าแพ 1,094 1 0.91 978 5 5.11 
ละงู 2,551 1 0.39 2,553 28 10.97 
ทุ่งหว้า 948 1 1.05 907 21 23.15 
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มะนัง 695 0 0 668 12 17.96 
รวม 11,041 6 0.54 10,961 157 14.32 

   ที่มา Health Data Center ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 (ข้อมูล 7 เดือน) 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่3  ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุ 20 ปี (ไม่เกินร้อยละ 10) 
 
 

 

      ข้อมูล : พ.ศ.2559-2561 Health Data Center  

 จากกราฟ พบว่าร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุ 15-19 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2561 ยัง
เกินค่าเป้าหมายที่ก าหนด (ไม่เกินร้อยละ 10) ในปี พ.ศ.2559 เท่ากับ ร้อยละ 23.99 ปี พ.ศ.2560 เท่ากับ ร้อยละ 
19.61 ปี พ.ศ.2561 เท่ากับ ร้อยละ 23.04 เมื่อจ าแนกรายโรงพยาบาล ในปี พ.ศ.2561 พบว่า โรงพยาบาลควน
กาหลง มีร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าสูงสุด เท่ากับ ร้อยละ 47.37 รองลงมา โรงพยาบาลควนโดน เท่ากับ ร้อยละ 25 
โรงพยาบาลสตูล เท่ากับ ร้อยละ 23.13 โรงพยาบาลท่าแพ เท่ากับ ร้อยละ 20 โรงพยาบาลละงู เท่ากับ ร้อยละ 
18.75 โรงพยาบาลทุ่งหว้า เท่ากับ ร้อยละ 16.13 และ โรงพยาบาลมะนัง น้อยที่สุด เท่ากับ ร้อยละ 14.29 
ตามล าดับ   

 ในปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-เมษายน 2562) จังหวัดสตูล พบว่ามีหญิงอายุต่ ากว่า 20 
ปี มารับบริการคลอดหรือแท้งบุตร และเป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป จ านวน 47 คน จากจ านวนหญิงอายุต่ า
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กว่า 20 ปี มารับบริการคลอดหรือแท้งบุตร 215 คน คิดเป็นร้อยละ 21.86 สูงกว่าค่าเป้าหมาย (ไม่เกินร้อยละ 
14.5) ดังตารางที ่2 

 

 

 

 

 

 

 
 ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าของวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี จังหวัดสตูล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.2562-เม.ย.2562) 

โรงพยาบาล 
จ านวนหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี  

ร้อยละ มารับบริการคลอด 
และแท้งบุตรทั้งหมด 

มารับบริการคลอดหรือแท้งบุตร  
และเป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป 

สตูล 167 36 21.56 
ควนโดน 4 1 25 
ควนกาหลง 8 2 25 
ท่าแพ 3 0 0 
ละงู 13 2 15.38 
ทุ่งหว้า 17 6 35.29 
มะนัง 3 0 0 

รวม 215 47 21.86 

     ที่มา : Health Data Center ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 



  แผนภูมิที่ 4  ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ 
(Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2562 

 
     ที่มา : Health Data Center ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 
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  แผนภูมิที ่5 ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งท่ีคุมก าเนิดได้รับ
การคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย) จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2562 
 

 
     ที่มา : Health Data Center ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 

ปัญหา อุปสรรค  
            1. การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับพ้ืนที่ ยังบูรณาการกัน
น้อย 

 2. การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 

(Youth Friendly Health Services : YFHS) และอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

 2. ขยายการด าเนินงานสู่กลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบ (ทั้งที่อยู่ในระบบ กศน. และไม่
ศึกษาแล้ว) ให้มากขึ้น 

แนวทางการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2562 

   1. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. 2559 เพ่ือให้เกิดกลไกการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องและการท างานในระดับจังหวัดอย่าง
เป็นรูปธรรม ได้ด าเนินการประชุม ครั้งที ่1 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที ่๒ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒        
   2. ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) และอ าเภออนามัย
เจริญพันธุ์ 
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  3. พัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึก โดยให้หน่วยบริการเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ แม่วัยรุ่น ณ 
จุดตรวจหลังคลอดหรือมารับบริการหลังคลอด เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ ์จะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด 
   4. พัฒนาระบบการติดตามหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอด/หลังแท้ง รายบุคคล  
   5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน โดย Teen Manager ระดับจังหวัด 

   จังหวัดสตูล ได้จัดท าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  จังหวัดสตูล 
ปีงบประมาณ 2562 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

  1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด  
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสตูลและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
  2. จัดท าแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับอ าเภอ เป้าหมาย จ านวน 3 
อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองสตูล, อ าเภอละงู และอ าเภอทุ่งหว้า  
            3. ประชุมคณะท างานวัยรุ่น ระดับจังหวัด ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 น าเสนอสถานการณ์ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ ระบบ
รายงาน และผลงานตามกิจกรรมของพ้ืนที่  
           4. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
และอ าเภออนามัยเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลทุกแห่ง ด าเนินการไปแล้ว จ านวน ๒ แห่ง คือ               1) โรงพยาบาล
สตูล 2) โรงพยาบาลมะนัง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ 
        5. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
จ านวน 20 แห่ง  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
สถานการณ ์บุหรี่ 
ปัจจุบันปัญหาการสูบบุหรี่ ได้แพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนทั่วไป เนื่องจากบุหรี่เป็นสารเสพติดที่หาซื้อง่าย 

เสพติดง่าย แต่เลิกยาก ผู้สูบบุหรี่ทั้งหมด เริ่มติดบุหรี่ตั้งแต่วัยรุ่น สาเหตุที่ส าคัญ คือ อยากทดลอง เอาอย่างเพ่ือน 
เอาอย่างผู้ปกครอง หรือผู้มีชื่อเสียงในสังคม อยากแสดงว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้ว  วัยรุ่นจ านวนมากที่ลองแล้วจึงติด 
ทั้งๆที่รู้ว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ     แต่เมื่อติดแล้วยากที่จะเลิกได้ แม้ว่าอยากที่จะเลิก จึงกลายเป็นผู้ติดบุหรี่ไป
ในที่สุด และส่วนมากติดไปตลอดชีวิต สถานการณ์การบริโภคยาสูบจังหวัดสตูล  ผลการส ารวจโดยส านักงานสถิติ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประชากรจังหวัดสตูล ๒๑๓,๓๑๕ คน ไม่สูบบุหรี่ ๑๕๕,๘๓๕ คน มีผู้สูบบุหรี่ ๕๗.๔๘๑ คน 
แบ่งเป็น สูบเป็นประจ า ๕๓,๑๐๓ คน และ สูบนานๆครั้ง ๔,๓๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙ การเข้าอยู่โรงพยาบาล
ด้วยโรคจากบุหรี่ (เฉพาะผู้ป่วยใช้สิทธิ์ ข้าราชการ ประกันสังคม และบัตรทอง) ปี ๒๕๕๗ จังหวัดสตูลมีผู้ป่วยเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลจ านวน ๒,๒๙๔ คน ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล ๕๓,๒๙๙,๗๗๒ บาท (ข้อมูลส ารวจโดย 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐)  และผลการส ารวจค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนในการซื้อบุหรี่มาสูบ โดย
แยกเป็นบุหรี่โรงงาน ๔๖๙ บาท บุหรี่มวนเอง ๑๐๔ บาท อ่ืนๆ ๖๐ บาท โดยเฉลี่ยทั้ง ๓ ประเภท ๒๗๕ บาท และ
พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๑๗๔ คน คิดเป็น ๕๔.๘๖ ต่ออัตราการตาย ๑๐๐,๐๐๐  คน (ข้อมูล
สาเหตุการตายจากกรมยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์โดย ศจย. (ไม่รวมการตายที่ไม่
ระบุสาเหตุ หรือบันทึกสาเหตุการตายไม่ชัดเจน) 

จากการประชุมร่วมกันของผู้รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบระดับจังหวัด ส านักงานป้องกันควบคุมโรคและเขต
สุขภาพทั้ง 12 เขต โดยกรมควบคุมโรค ได้จัดร่างกรอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ระดับชาติ  ซึ่งผลจากการประชุมได้
กรอบแนวทางการด าเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับเขต จังหวัด ตามแนวทางยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ขึ้น  โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานควบคุมยาสูบใน 4 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมความเข้มแข็งและ
พัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และเฝ้าระวัง
ธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหน้าใหม ่ยุทธศาสตร์ที่ 3  ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ท าสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่  และมุ่งเน้นการด าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยุทธศาสตร์ 1: ความคุมการ
เข้าถึง (เศรษฐศาสตร์ และกายภาพ) ยุทธศาสตร์ 2: ปรับเปลี่ยนค่านิยม และลดแรงสนับสนุนการดื่ม ยุทธศาสตร์ 3: ลด
อันตรายของการบริโภค ยุทธศาสตร์ 5: พัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง  โดยน าไปผนวกเข้ากับ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
เป้าหมายการด าเนินงานจังหวัด 2560 -2562 
 

ปี 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 

จ านวน เป้าหมาย % จ านวน เป้าหมาย % จ านวน เป้าหมาย % 

60 ๗ ๕ ๗๑ ๓๖ ๒๕ ๖๙ ๒๗๕ ๑๗๙ ๖๕ 



61 ๗ ๗ ๑๐๐ ๓๖ ๓๖ ๑๐๐ ๒๗๕ ๒๗๕ ๑๐๐ 

62 ๗ ๗ ๑๐๐ ๓๖ ๓๖ ๑๐๐ ๒๗๕ ๒๗๕ ๑๐๐ 

 
  

  

  

 ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นที ่1 เพ่ือสร้าง/พัฒนากลไกการควบคุมยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับจังหวัด และอ าเภอ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1. ชุมชนในจังหวังมีการนโยบาย ประชาคมในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการควบคุมยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

อย่างน้อย 5 ชุมชน ต่อ
จังหวัด  รวมไม่น้อยกว่า 
๓๐๐ แห่ง 

ประเด็นที ่2 การสร้างความตระหนักเรื่องพิษภัย การป้องกันนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่  
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
การบูรณาการบุหรี่ เหล้า 
2ร้อยละของโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา ในจังหวัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่และสุรา  

ร้อยละ50 

3 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ปลอดสุรา
ตามแนวทางที่ก าหนด 

ร้อยละ30 

บุหรี่ 
4 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่อัตราการสูบบุหรี่ของนักเรียนลดลง  ร้อยละ 30 
5 อัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดลดลง ร้อยละ ๑0 
6 จังหวัดมีพ้ืนที่ต้นแบบที่ด าเนินการในการเฝ้าระวังของเยาวชน  1 พ้ืนที่/จังหวัด 
การบังคับใช้กฎหมาย 
7 ร้อยละของร้านค้าบุหรี่/สุรา รับทราบข้อกฎหมาย ร้อยละ50 
8ร้อยละของร้านค้าบุหรี่/สรุา ปฏบิัติตามที่กฎหมายก าหนด   ร้อยละ30 

 
ประเด็นที ่3 การช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มสุรา  
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
การบูรณาการบุหรี่ เหล้า  
 
9 ร้อยละบุคลาการของบุคลากรที่รับผิดชอบการด าเนินงานเรื่องบุหรี่และแอลกอฮอล์ของ รพ.
สต. / รพช. / รพท. / รพศ. มีทักษะในการชวนผู้สูบบุหรี่ผู้ดื่มสุราให้เลิกสูบเลิกดื่ม 
 

ร้อยละ50 

10ร้อยละของ รพ.ระดับจังหวัดและอ าเภอ มีการให้บริการเลิกบุหรี่ สุรา โดยผสมผสาน
ในคลินิกโรคไม่ติดต่อ 
 

ร้อยละ50 

11 ร้อยละของ อสม. มีทักษะในการชักชวนผู้สูบบุหรี่ผู้ดื่มสุราให้เลิกสูบเลิกดื่ม 
 

ร้อยละ50 

บุหรี่  
  
12.ร้อยละของ รพ.สต. มีการจัดบริการ/กิจกรรมช่วยเลิกบุหรี่ในคลินิคโรคเรื้อรังในชุมชน  ทั้ง
เชิงรับหรือเชิงรุก  
 

ร้อยละ50 

13 ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ของจังหวัดเลิกบุหรี่ได้เพ่ิมข้ึน  
 
 

ร้อยละ 10 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
14 ร้อยละของ อสม.ที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จ   
 

ร้อยละ50 

15 จังหวัดมีชุมชนต้นแบบที่ด าเนินการเรื่องเลิกบุหรี่ 
 

อย่างน้อย ๓ชุมชน ต่อ
จังหวัด รวมไม่น้อยกว่า 
๒๕๐ ชุมชน 

สุรา 
 
16 จ านวนโรงพยาบาลทุกระดับมีความพร้อมในการคัดกรองและบ าบัดรักษาผู้มีปัญหา
จากสุราได้ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 
 

จังหวัดละ 1 โรงพยาบาล 

 
ประเด็นที ่4 การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ / ลดแรงสนับสนุนการดื่ม /การด าเนินงานมาตรการชุมชน การ
บังคับใช้กฎหมาย 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
บุหรี่ 
17 ร้อยละของสถานะที่สาธารณะในจังหวัด ด าเนินการตามกฎหมาย 

ศาสนสถานปลอดบุหรี่ 
สถานีขนส่งปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 
ร้านอาหารปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 
ตลาดปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 
สถานที่ราชการปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 

 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 30 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 80 

18พ้ืนที่มีนโยบาย/มาตรการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ในชุมชน(จังหวัด อ าเภอ 
ต าบล) 

อย่างน้อย ๓ พ้ืนที ่ต่อ
จังหวัด 

สุรา 
19 ร้อยละของอ าเภอที่มีชุมชนมีมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 20 ของอ าเภอ 
20 จ านวนจังหวัดที่มีการด าเนินการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

ร้อยละ ๕๐ 

 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย  

- โรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษาประถมศึกษา 
- กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพ 

 - พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมยาสูบ 
-เจ้าหน้าที ่รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./อสม./อบต./ครู 
-เครือข่ายภาคประชาสังคมและแกนน าเยาวชนในพ้ืนที่ 

          -กลุ่มเป้าหมายด าเนินการเฝ้าระวังและปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์
โดยทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังฯ  

 
4.วิธีการด าเนินงาน   
ตามกรอบแนวทางแผนยุทธศาสตร์ฯ ระดับจังหวัด  
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
๑. เพ่ือขับเคลื่อนกลไกการด าเนินงานควบคุมยาสูบ
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด 

1. จ านวนครั้งการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด 
อย่างน้อย 8 ครั้ง 
2. จ านวนแผนบูรณาการยาสูบ และแอลกอฮอล์จังหวัด 
ที่ครอบคลุมทุกมาตรการย่อย จ านวน 1 แผน  



กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
3. จ านวนคณะท างานที่มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
อย่างน้อย 3 คณะ 
4. จ านวนการติดตามประเมินผล อย่างน้อย 2 ครั้ง 
 

๒. การบังคับใช้กฎหมายและการท าให้สิ่งแวดล้อม
ปลอดบุหรี่และสุรา 
 

1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ
ภายใน 60 วันนับจากวันได้รับเรื่อง  เป้าหมาย ร้อยละ 
100 
2. จ านวนครั้งของการออกปฏิบัติงานของหน่วย ATCU 
ในร้านค้าที่จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือยาสูบ      
เป้าหมาย 1,000 ร้าน 
3. จ านวนของการกระท าความผิด แล้วได้รับการ
ด าเนินการทางคดี  เป้าหมาย 20 คดี 
4. ความครอบคลุมในการติดเครื่องหมายเขตปลอด
บุหรี่ตามกฎหมายในชุมชนเป้าหมาย ชุมชนชนบท ร้อย
ละ 100 ชุมชนเมือง ร้อยละ 60 
5. การพบเห็นก้นบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ 
 

๓. การสนับสนุนการด าเนินงานสถานศึกษาปลอด
บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

สัดส่วนของสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ประเมินผ่านเกณฑ์ 
เป้าหมาย  
ระดับประถมร้อยละ 20  ของสถานศึกษาในจังหวัด 
ระดับมัธยมร้อยละ  20  ของสถานศึกษาในจังหวัด 
 

๔. การช่วยให้ผู้เสพ ผู้ดื่ม เลิกสูบเลิกดื่ม 
 

1. สัดส่วนของผู้ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงจากการ
สูบบุหรี่และดื่มสุรา     เป้าหมาย ร้อยละ 50  
2. สัดส่วนผู้สูบบุหรี่ที่ได้รับการคัดกรองเข้าสู่ระบบการ
บ าบัดรักษา  เป้าหมาย ร้อยละ 50 
3. สัดส่วนผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาที่เลิกสูบ  ได้เป็น
ระยะเวลา 1 ปี   เป้าหมาย ร้อยละ 20 
4. สัดส่วนผู้ดื่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงปานกลางที่ได้รับการ
คัดกรองเข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษา  เป้าหมาย ร้อยละ 
70 
5. สัดส่วนผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาที่ลดระดับความเสี่ยง
ของการดื่มลงอย่างน้อย 1 ระดับได้เป็นระยะเวลา 1 ปี   



กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ร้อยละ 20 
  

๕. การพัฒนามาตรการชุมชนเพ่ือควบคุมยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

จ านวนชุมชนที่ก าหนดมาตรการชุมชนในการป้องกัน 
ควบคุมยาสูบ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เป้าหมาย   
ชุมชนชนบท  1 หมู่บ้าน/ต าบล  (279 หมู่บ้าน) 
ชุมชนเมือง 1 เทศบาลนคร/เมือง และ 1 เทศบาล
ต าบล ต่อ 1 จังหวัด (๗ เทศบาล) 
  

 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑. ขาดการบันทึกลงในรายงานต่างๆ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลและ

รายงานที่ต้องบันทึกมีความหลากหลายในโปรแกรม ขาดการเชื่อมโยง จ าเป็นที่จะต้องบันทึกหลาย

โปรแกรม ท าให้ขาดความครบถ้วน สมบูรณ์ 

๒. ผู้รับผิดชอบงานบุหรี่และแอลกอฮอล์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เป็นผลให้การท างานที่ผ่านมาไม่ต่อเนื่อง 

ปัจจุบันได้มีผู้รับผิดชอบงาน คาดว่าปัญหาคงหมดไป 

 
 


