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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ > รอ้ยละ 40 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ > ร้อยละ 50 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
โรคเบาหวาน : จากข้อมูล HDC พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 - 2561 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วย

เบาหวานผู้ป่วยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบจำนวน 22,838 คน, 24,622 คน และ 23,438 คน ตามลำดับได้มีการ
ตรวจ และควบคุมระดับน้ำตาล ในภาพของจังหวัดพัทลุง ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี มี
แนวโน้มที่ดีขึ้น กล่าวคือปีงบประมาณ 2559 - 2561 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี คิดเป็น
ร้อยละ 21.80, ร้อยละ 25.53 และ ร้อยละ 29.05 ตามลำดับ 

ปีงบประมาณ 2562 จากข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วยเบาหวาน 
จำนวน 24,004 คน ได้รับการตรวจ จำนวน 16,803 คน และเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้
ดีจำนวน 7,866 คน คิดเป็นร้อยละ 32.34 

โรคความดันโลหิตสูง : จากข้อมูล HDC พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 - 2561 จังหวัดพัทลุง มี
ผู ้ป่วยความดัน โลหิตสูง ที ่อยู ่ในเขตจังหวัดพัทลุง จำนวน 52,290 คน, 55,955 คน และ 56,116 คน 
ตามลำดับ ได้มีการตรวจอย่างน้อย ๒ ครั้ง และควบคุมระดับความดัน และในภาพของจังหวัด ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง ที่ควบคุมระดับความดันได้ดี มีแนวโน้มที่ดีขึ้น กล่าวคือ และปีงบประมาณ 2559 - 2561 มีผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 29.40, ร้อยละ 38.25 และร้อยละ 43.16 
ตามลำดับ 

ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุง จากข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงจำนวน 57,621คน ได้มีการตรวจอย่างน้อย ๒ ครั้ง จำนวน 26,128 คน ซึ่ง มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
จำนวน 28,285คน สามารถคุมระดับความดันโลหิตได้ดี คิดเป็นร้อยละ 49.90 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นจากปีที่
ผ่านมา ดังตาราง 

การบริหารจัดการ 
การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพจังหวัดพัทลุง ซึ่งตาม KPI ร้อยละของผู้ป่วย

โรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ >ร้อยละ 40 และ ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม ความดัน
โลหิตได้ >ร้อยละ 50 เป็นเรื ่องที่ผู ้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและผู้บริหารระดับอำเภอให้
ความสำคัญจึงได้มีการทำข้อตกลงร่วมกัน และได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เพื่อติดตามผล
การดำเนินงานของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ผ่านมา และพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบบริการสาขา
โรคเรื้อรัง และเพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ได้มีการร่วมกันกำหนดเป้าหมายและมาตรการเพื่อลดความ
เสี่ยงและการป่วยจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่ง 6 เดือนแรกในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุง มี
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ของ คิดเป็นร้อยละ 16.08 และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ควบคุมความดันโลหิตได้ดี คิดเป็นร้อยละ 19.84 
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จังหวัดพัทลุง ได้มีจัดประชุมคณะกรรมการ Service plan NCD ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานระดับ
อำเภอ/รพ. เพื่อถ่ายทอดนโยบาย ตัวชี้วัด การกำกับติดตามงานผ่านระบบ HDC และโรงพยาบาลมีการ
ประเมินตนเองประเด็น NCD clinic plus เพื่อประเมินระบบและผลลัพธ์ และส่งเครือข่ายโรงพยาบาลพัทลุง 
โรงพยาบาลควนขนุน โรงพยาบาลปากพะยูน เข้าประกวด NCD clinic plus ระดับเขต เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2562 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ดี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ >รอ้ยละ 
40 

เมืองพัทลุง 5,866 2,269 38.86 
20.55 23.00 26.91 กงหรา 1,543 655 42.45 

เขต 12 เขาชัยสน 2,161 392 18.14 
18.49 19.94 21.22 ตะโหมด 1,261 362 28.71 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 4,908 1,356 27.63 
21.80 25.53 29.05 ปากพะยูน 2,342 763 32.58 

 ศรีบรรพต 862 418 48.49 
ป่าบอน 1,776 484 27.25 
บางแก้ว 1,207 453 37.53 
ป่าพะยอม 1,322 436 32.98 
ศรีนครินทร์ 1,075 278 25.86 
รวม 24,323 7,866 32.34 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระดับเขต 180,806 45,207 25.0 
ระดับประเทศ 2,897,164 820,574 28.32 
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ตัวช้ีวัด : อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ≥50 เมืองพัทลุง 14,642 6,445 44.02 

NA NA 41.74 กงหรา 3,269 2,046 62.59 
เขต 12 เขาชัยสน 4,479 2,352 52.51 

NA NA 33.39 ตะโหมด 2,924 1,533 52.37 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 11,164 4,933 44.19 

NA NA 43.16 ปากพะยูน 5,579 3,142 56.32 
 ศรีบรรพต 2,071 1,149 55.48 

ป่าบอน 4,366 1,992 45.63 
บางแก้ว 2,919 1,557 53.34 
ป่าพะยอม 3,411 1,718 50.37 
ศรีนครินทร์ 2,794 1,418 50.75 
รวม 57,621 28,285 49.09 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ระดับเขต 460,864 237,239 51.48 
  ระดับประเทศ 6,084,195 2,686,112 44.15 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ข้อมูลคนไข้ที่พื้นที่มีเป็นข้อมูลคนไข้ที่ป่วยจริงและไม่ได้ป่วยจริงต้องจัดการข้อมูลให้เป็นป่วยจริง

เท่านั้นเพราะถ้าไม่เคลียข้อมูลให้ถูกต้องจะมีผลให้เป้าหมายการทำงานเพ่ิมขึ้น ตัวหารมากข้ึน ผลงานจะน้อยลง 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 
 

 

      
ผู้รับผิดชอบ นางชะอ้น ส่งแก้ว 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทร 08 7475 3131 
e-mail chaon1996@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 30 กันยายน 2562 

 
 

  


