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ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข และสถานะสุขภาพ 
1.ข้อมูลทั่วไป และทรัพยากรสาธารณสุข 

1.1 สภาพการณ์ทั่วไป 
 ขนาดและท่ีตั้ง 

จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่บริเวณเส้นรุ้ง (latitude) ที่ 7 
องศา 5 ลิปดา ถึง 7 องศา 55 ลิปดา เหนือ และเส้นแวง 
(longitude) ที ่  99 องศา 44 ลิปดา ถ ึง 100 องศา 25 
ลิปดา ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทาง
รถไฟ สายใต ้ประมาณ 846 กิโลเมตร ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 41 ประมาณ 856 กิโลเมตร หรือตาม
ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 
1,200 กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดย
มีส่วน กว้างที่สุดตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ 
56 กิโลเมตร และส่วนยาวที ่ส ุดตามแนวทิศเหนือ -ใต้ 
ประมาณ 83 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3,424.473 
ตารางก ิ โลเมตร หร ือ 2,140,295.60 ไร ่  เป ็นพ ื ้นดิน 
1,919,446 ไร่ และเป็นพื ้นน้ำ 220,850 ไร่ (กรมแผนที่
ทหาร 2534 ; กรมการปกครอง, 2541) นับเป็นจังหวัด ที่มี
เนื้อที่มากเป็นอันดับที่ 10 ของภาคใต้และเป็นอันดับที่ 58 
ของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดใกล้เคียง 
ดังนี้ 

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอชะอวด อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนด  
จังหวัดสงขลา 

ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาและอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ อำเภอควนกาหลง และก่ิงอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล อำเภอปะเหลียน  

อำเภอย่านตาขาว อำเภอนาโยง อำเภอเมืองตรัง อำเภอห้วยยอด และอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

 ลักษณะภูมิประเทศ 
       สภาพพื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ภูเขา มีลักษณะเป็นเทือกเขาที่มียอดสูงสลับต่ำ มีความสูงเฉลี่ย
ประมาณ 800 เมตร และลาดไปทางทิศตะวันออกลงสู่ทะเลสาบสงขลาในอัตราความลาดชัน 25-30 เปอร์เซ็นต์ 
เทือกเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช เรียกกันโดยทั่วไปในท้องถิ่นว่าเขาบรรทัด พื้นที่ภูเขา  
มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 835.90 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 24.41 ของพื้นที่ทั้งหมด อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอ 
ป่าบอน ตะโหมด กงหรา ศรีนครินทร์ ศรีบรรพต และป่าพะยอม พื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน  เป็นส่วนที่อยู่ถัดจาก
เทือกเขาบรรทัด หรือพื้นที่เชิงเขาลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเตี้ยๆ ที่เรียกกันโดยทั่ วไปในท้องถิ่นว่า “ควน”  
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มีเนื้อที่ประมาณ 539.70 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 15.76 ของพื้นที่ทั ้งหมด พื้นที่ราบมีเนื้อที ่รวมกัน
ประมาณ 1,485.54 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 43.38 ของพื้นที่ทั้งหมด ลักษณะพื้นที่ราบและเนื่องจากเป็น
ที่เหมาะสมแก่การกสิกรรม ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด จึงนิยมตั้งถิ่นฐานหนาแน่นในบริเวณนี้ และพื้นที่
เกาะ เป็นพื้นที่ในบริเวณทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปากพะยูนมีเนื้อที่รวมกัน
ประมาณ 219.17 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 6.40 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เกาะเป็นถิ่นที่อยู่ของนกอีแอ่น 
กินรัง มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 1.12 ตารางกิโลเมตร อนึ่งพ้ืนน้ำในจังหวัดพัทลุงนั้นนับเป็นส่วนสำคัญของ
ทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย ทะเลน้อยและทะเลหลวงหรือทะเลสาบสงขลาตอนใน คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 
344.16 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 ลักษณะอากาศทั่วไป   
 ลักษณะอากาศทั่วไป จังหวัดพัทลุงอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด 
คือ ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมแห้งจากประเทศ
จีนพัดปกคลุมประเทศไทยทำให้ภาคต่าง ๆ ทางตอนบนของประเทศตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปมีอากาศหนาว  
แต่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไป รวมถึงจังหวัดพัทลุงกลับมีฝนตกชุกเพราะลมมรสุมนี้พัดผ่าน  
อ่าวไทย จึงพาเอาไอน้ำ ไปตกเป็นฝน อากาศจึงไม่หนาวเย็นดังเช่นภาคอ่ืน ๆ ที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ  
แต่อาจมีอากาศเย็นเป็นครั้งคราว ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่ง คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย 
จึงพาเอาไอน้ำและความชุ่มชื้นมาสู่ประเทศไทย แต่เนื่องจากเทือกเขาตะนาวศรีซึ ่งอยู่ ทางด้านตะวันตก 
กั้นกระแสลมไว้ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและจังหวัดพัทลุงมี ฝนน้อยกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลม 

 ฤดูกาล  
 ฤดูกาลของจังหวัดพัทลุง พิจารณาตามลักษณะอากาศของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาลดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่ างของลมมรสุม  

จะมีลม จากทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท่าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป เดือนที่มีอากาศร้อนที ่สุด  
คือเดือนเมษายน แต่จังหวัดพัทลุงอยู่ใกล้ทะเลจึงไม่ร้อนมากนัก เพราะได้รับกระแสลมและไอน้ำทำให้อากาศ
คลายความร้อนลงไปมาก  

ฤดูฝน เริ ่มตั ้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
พัดปกคลุมประเทศไทย และเนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้จึงได้รับอิทธิพลจากมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย ท่าให้มีฝนตกในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมอีกด้วย 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมี
ลมเย็นและแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน แต่เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลจึงได้รับอิทธิพลจากลมนี้เต็มที่ทำ
ให้มีฝนตกชุก โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 

 อุณหภูมิ  
  จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ทะเล ทำให้ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนมากนัก ส่วนฤดูหนาวอากาศ 
ก็ไม่หนาว จัดโดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 28.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ     
32.1 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24.1 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศร้อน 
อบอ้าวที ่ส ุด คือเดือนเมษายน ซึ ่งอุณหภูมิสูงที ่สุดที ่เคยตรวจวัดได้คือ  39.4 องศาเซลเซียส เมื ่อวันที่   
12 เมษายน พ.ศ. 2559 ส่วนอุณหภูมิต่ำที่สุดที่เคยตรวจวัดได้คือ 18.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2532   
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ฝน  
  พัทลุงจัดว่าเป็นจังหวัดที่มีฝนค่อนข้างดีของภาคใต้ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  จะมีฝนชุก 
มากกว่าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เพราะอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้ ไม่มีเทือกเขาสูง ปิดกั้น จึงได้รับ
มรสุมเต็มที่ทำให้มี ฝนตกชุกโดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 2071.8 
มิลลิเมตร มีฝนตกหนักประมาณ 174 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนพฤศจิกายนมีฝนเฉลี่ยประมาณ
533.0 มิลลิเมตรและมีฝนตก ประมาณ 23 วัน ปริมาณฝนสูงที ่สุดที ่เคยตรวจวัดได้ใน 24 ชั ่วโมง 312.8 
มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 

 พายุหมุนเขตร้อน  
  พายุหมุนเขตร้อนที่ผ่านบริเวณภาคใต้และท่าความกระทบกระเทือนให้กับจังหวัดพัทลุง ส่วนมาก
เป็นพายุดีเปรสชั่น ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก ท่าให้มีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรง
เป็นครั้งคราว บางครั้งท่าให้เกิดน้ำท่วมได้ กำลังแรงของลมจะท่าอันตรายแก่อาคารบ้านเรือนและพืชผล
การเกษตร จากสถิติในคาบ 66 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559 ปรากฏว่ามีพายุที่มีความรุนแรงระดับดีเปรสชั่น 
เคลื่อน จากอ่าวไทยและเคลื่อนผ่านจังหวัดพัทลุง จำนวน 7 ลูก ในเดือนตุลาคม 2 ลูก (2509, 2512) เดือน
พฤศจิกายน 2 ลูก (2511, 2553) และ เดือนธันวาคม 3 ลูก (2507, 2517, 2536) โดยพายุที่ไม่ได้เคลื่อนผ่าน
จังหวัดพัทลุงแต่มีความรุนแรงและทำความเสียหายให้แก่จังหวัดพัทลุงและ  ภาคใต้เป็นบริเวณกว้างได้แก่พายุ
โซนร้อน “แฮเรียต” ซึ่งก่อตัวในทะเลจีนใต้ใกล้ปลายแหลมญวน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2505 แล้วเคลื่อน
เข้าสู่อ่าวไทยพร้อมกับทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและได้เคลื่อนตัวสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัด
นครศรีธรรมราช แล้วเคลื่อนผ่านจังหวัดและสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม ลงสู่ทะเลอันดามัน 
พายุนี ้ได้ท่าความเสียหายเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้  โดยมีผู ้เสียชีวิตถึง 935 คน และ บาดเจ็บ 445 คน 
ทรัพย์สินของทางราชการและราษฎรเสียหายคิดเป็นมูลค่าถึง 1,320 ล้านบาท นับเป็นความ เสียหายจากภัย
ธรรมชาติที่ร้ายแรงครั้งหนึ่งของประเทศไทย 
ที่มา  - สถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูล คาบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2553  
       - สถิติภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559  
   ศูนย์ภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา มิถุนายน 2560 

 การเมืองการปกครอง 
 จังหวัดพัทลุง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 65 ตำบล 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 
เทศบาลเมือง 47 เทศบาลตำบล 25 องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้าน ทั้งหมด 670 หมู่บ้าน และ ชุมชนใน
เขตเทศบาลเมือง 45 ชุมชน บ้านเรือนทั้งหมด 192,087  หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 524,705  คน เมื่อ
พิจารณาพื้นที่เป็นรายอำเภอ พบว่าอำเภอ ควนขนุนมีพื้นที่มากที่สุดเท่ากับ 453 .960 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 
ร้อยละ 13.26 ของพื้นที่ทั้งหมด ขนาดประชากรเฉลี่ย 2.73 คนต่อ 1 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร
ต่อพ้ืนที่ คิดเป็น 153 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร  
 ศาสนา 
 ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ 87.94 % ศาสนาอิสลาม 11.88 % และศาสนาอ่ืน ๆ ร้อยละ 
0.18 % ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในจังหวัด ได้แก่ งานประเพณี แข่งโพน ชักพระ 
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เศรษฐกิจ 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาตลาดปัจจุบัน (GPP; Gross Provincial Product at Current 
Market Prices)ในปี 2560 มูลค่า  36,479 ล้านบาท นับเป็นลำดับที่ 61 ของประเทศ เป็นลำดับที่ 13 ของ
ภาคใต้, ลำดับที่สุดท้าย(7) ในเขตสุขภาพท่ี 12 ส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด ณ ราคาตลาดปัจจุบัน เฉลี่ย
ต่อหัว (Gross Provincial Product at Current Market Price per capita) ในปี 2560 มูลค่า 71,298 บาท 
นับเป็นลำดับที่ 61 ของประเทศ เป็นลำดับที่ 13 ของภาคใต้ และลำดับที่ 6 ในเขตสุขภาพที่ 12 รายได้ของ
จังหวัดพัทลุงมาจากผลผลิตด้านการเกษตร โดยเฉพาะยางพารา ข้าว ผักผลไม้และ  ปศุสัตว์ รวมทั้งประมง 
(ท่ีมา: บัญชีประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) 

 การศึกษา 
 จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดที ่ม ีสถานศึกษาในทุกระดับตั ้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึง
ระดับอุดมศึกษา แบ่งเขตการศึกษาออกเป็น 2 เขต คือ เขตการศึกษา 1 ประกอบด้วยอำเภอเมือง, ควนขนุน, 
ศรีบรรพต, ป่าพะยอม, ศรีนครินทร์ เขตการศึกษา 2 ประกอบด้วย อำเภอบางแก้ว , เขาชัยสน, ปากพะยูน,  
ป่าบอน, ตะโหมด, กงหรา มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษารวมทั้งหมด 317 แห่ง จำแนกเป็น ระดับอุดมศึกษา  
มีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 1 แห่ง อาชีวศึกษา 7 แห่ง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 241 โรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 (ส่วนแยกพัทลุง) 28 โรง 
การศึกษาเอกชน 28 โรง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 โรง กองการศึกษาพิเศษ (ศึกษาสงเคราะห์) 1 โรง 
และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 1 โรง  

 โครงสร้างของประชากรตามกลุ่มอายุ 
จำนวนประชากรกลางปีจากทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จังหวัด

พัทลุงมีประชากรทั ้งหมด 524,705 คน มีประชากรเพศหญิงมีมากกว่าประชากรเพศชายเล็กน้อย โดย
ประชากรเพศชาย มีจำนวน 255,628 คน ร้อยละ 48.72 และเพศหญิง จำนวน 269,077 คน ร้อยละ 51.28
ประชากรที่มีมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 45-49 ปี ร้อยละ 7.86 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 40-44 ปี ร้อยละ 7.83  
เมื่อจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการด้านสุขภาพ พบว่า มีกลุ่มวัยทารกถึงวัยเด็ก อายุ 0-4 ปี ร้อยละ 
5.29 กลุ่มวัยเรียน อายุ 5-14 ปี ร้อยละ 12.38 กลุ่มวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี ร้อยละ 64.42 และกลุ่มผู้สูงอายุ 
60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 17.91 โดยมีอัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุ เท่ากับ 55.18 

ตารางท่ี 1.1.1 แสดงจำนวนและร้อยละของประชากรกลางปี พ.ศ.2562 จำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ 
กลุ่มอายุ 

(ปี) 
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 1 กรกฎาคม 2562 

ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 
0-4 14,274 2.72 13,482 2.57 27,756 5.29 
5-9 16,469 3.14 15,727 3.00 32,196 6.14 

10-14 16,785 3.20 15,954 3.04 32,739 6.24 
15-19 16,371 3.12 15,151 2.89 31,522 6.01 
20-24 18,781 3.58 18,593 3.54 37,374 7.12 
25-29 19,344 3.69 18,624 3.55 37,968 7.24 
30-34 18,815 3.59 18,062 3.44 36,877 7.03 
35-39 20,217 3.85 19,850 3.78 40,067 7.63 
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กลุ่มอายุ 
(ปี) 

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 1 กรกฎาคม 2562 
ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 

40-44 20,302 3.87 20,806 3.96 41,108 7.83 
45-49 19,813 3.77 21,452 4.09 41,265 7.86 
50-54 18,402 3.50 20,272 3.86 38,674 7.36 
55-59 15,648 2.98 17,614 3.36 33,262 6.34 
60-64 11,479 2.19 13,684 2.61 25,163 4.80 
65-69 9,602 1.83 12,000 2.29 21,602 4.12 
70-74 7,233 1.38 9,587 1.83 16,820 3.21 
75-79 5,410 1.03 7,233 1.38 12,643 2.41 
80-84 3,702 0.71 5,486 1.04 9,188 1.75 
85-89 1,970 0.38 3,372 0.64 5,342 1.02 
90-94 721 0.14 1,482 0.28 2,203 0.42 
95-99 236 0.04 511 0.1 747 0.14 
100+ 54 0.01 135 0.03 189 0.04 
รวม 255,628 48.72 269,077 51.28 524,705 100 

ที่มา :  ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ประมวลผลโดยระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข   
       
แผนภูมิที่ 1.1.1 แสดงโครงสร้างของประชากรกลางปีจากทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2562 

 
ที่มา : งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
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1.2 สภาพการณ์ด้านสุขภาพ 
สถานบริการด้านสาธารณสขุ 

จังหวัดพัทลุงมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ประเภทโรงพยาบาล จำนวน 11 แห่งมีจำนวนเตียง
ทั้งหมด 810 เตียง มีอัตราส่วนเตียงต่อประชากรเท่ากับ 1 : 648 ดังตารางที่ 1.2.1 และ 1.2.2 

ตารางท่ี 1.2.1 รายชื่อโรงพยาบาลและจำนวนเตียง ในจังหวัดพัทลุง 
ลำ 
ดับ 

อำเภอ ชื่อ ประเภท 
ระดับ จำนวน 

(เตียง) 
1 เมือง โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลทั่วไป S 450 
2 ควนขนุน โรงพยาบาลควนขนุน โรงพยาบาลชุมชน M2 90 
3 เขาชัยสน โรงพยาบาลเขาชัยสน โรงพยาบาลชุมชน F2 30 
4 กงหรา โรงพยาบาลกงหรา โรงพยาบาลชุมชน F2 30 
5 ตะโหมด โรงพยาบาลตะโหมด โรงพยาบาลชุมชน F1 30 
6 ป่าบอน โรงพยาบาลป่าบอน โรงพยาบาลชุมชน F2 30 
7 บางแก้ว โรงพยาบาลบางแก้ว โรงพยาบาลชุมชน F2 30 
8 ปากพะยูน โรงพยาบาลปากพะยูน โรงพยาบาลชุมชน F2 30 
9 ศรีบรรพต โรงพยาบาลศรีบรรพต โรงพยาบาลชุมชน F2 30 
10 ป่าพะยอม โรงพยาบาลป่าพะยอม โรงพยาบาลชุมชน F2 30 
11 ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) โรงพยาบาลชุมชน F2 30 

รวม 810 
ที่มา : งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข(มกราคม 2562) 

ตารางท่ี 1.2.2 พ้ืนทีร่ับผิดชอบและสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2562 

อำเภอ 

ประชากร 
ครัว 
เรือน 

หมู ่
บ้าน 

ตำ 
บล 

อบต. 
เทศ 
บาล 

นคม. 
รพ.
สต. 

ศสช. 
รพ./ 
ขนาด 
เตียง 

เตียง:
ปชก. 

พื้นที ่
(กม.2) 

ระยะ 
ทางจาก 
อ.เมือง 
(กม.) 

ชาย หญิง รวม 

เมือง 
57,559 63,632 121,191   48,056  

144 14 4 10 1 24 3 450 1:1166 427.42 200
ม. 

กงหรา 18,170 18,292 36,462   11,308  45 5 1 4 - 9 - 30 1:1215 255.86 40 
เขาชยัสน 21,994 22,942 44,936   16,288  58 5 3 3 - 13 1 30 1:1497 260.12 28 
ตะโหมด 15,447 15,906 31,353   11,485  33 3 - 5 - 11 1 30 1:1045 264.26 42 
ควนขนุน 40,447 43,881 84,328   31,217  129 12 3 11 - 16 1 90 1:936 453.96 17 
ปากพะยูน 25,159 26,029 51,188   17,259  65 7 2 6 - 16 2 30 1:1706 433.27 66 
ศรีบรรพต 8,989 8,982 17,971     6,723  30 3 3 - - 6 1 30 1:599 218.50 30 
ป่าบอน 23,706 24,175 47,881   17,050  50 5 5 1 - 11 - 30 1:1596 380.95 48 
บางแกว้ 13,107 13,440 26,547     9,394  34 3 2 2 - 7 1 30 1:884 386.40 34 
ป่าพะยอม 17,514 18,529 36,043   13,333  39 4 2 2 - 6 1 30 1:1201 119.00 43 
ศรีนครินทร ์ 13,536 13,269 26,805     9,974  43 4 - 4 - 5 - 30 1:893 225.63 16 

รวม 255,628 269,077 524,705 192,087 670 65 25 48 1 124 11 810 1:648 3,425..37  

ที่มา : งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ตารางท่ี 1.2.3 จำนวนคลินิกเอกชนร้านขายยาและสถานที่ผลิตยาจังหวัดพัทลุง ปี 2562 
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สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
- การประกอบโรคศิลปะสาขาสาขา  
การแพทย์แผนจนี 

1    แห่ง  โรงพยาบาลปิยะรักษ์ ขนาด  30 เตียง 1 แห่ง 

- คลินิกเวชกรรม 30 แห่ง  
   

- กายภาพบำบัด 2 แห่ง  ร้านขายยา/สถานที่ผลิตยา   
- คลินิกเฉพาะทางดา้นเวชกรรม 19 แห่ง  - แผนปัจจบุัน (ขย.1) 79 แห่ง 
- คลินิกทันตกรรม 20 แห่ง  - แผนปัจจบุันบรรจุเสร็จ (ขย.2) 10 แห่ง 
- คลินิกเฉพาะทางดา้นทนัตกรรม 4 แห่ง  - ร้านขายยาสัตว์ (ขย.3) 13 แห่ง 
- คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 55 แห่ง  - แผนโบราณ (ขยบ.) 10 แห่ง 
- คลินิกเทคนิคการแพทย ์ 4 แห่ง  - ผลิตยาแผนโบราณ 3 แห่ง 
- คลินิกการแพทย์แผนไทย 4 แห่ง  รวม 115 แห่ง 
- สหคลินิก 2 แห่ง  

   

- คลินิกทันตกรรมชัน้สอง 1 แห่ง     

รวม 141 แห่ง  
   

ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (ณ มิถุนายน 2562) 
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1.2 ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ 

ข้อมูลสถิติสาธารณสุขที่สำคัญ 
1) ข้อมูลสถิติชีพ 

ตารางท่ี  1.2.1  ข้อมูลสถิติชีพจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2562 

เครื่องช้ีวัด 
(หน่วยวัดต่อ
ประชากร) 

เป้า 
หมาย 

สถานการณ์ ปี พ.ศ. 
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อัตราการเกิด 
(ต่อพัน) 

 
11.57 11.83 11.25 10.73 10.82 8.42 10.68 10.19 9.48 8.47 8.22 8.74 7.33 

อัตราการตาย 
(ต่อพัน) 

 
5.50 5.75 5.66 6.13 5.56 4.88 5.95 6.13 6.27 6.48 6.74 6.69 7.10 

อัตราการเพิ่ม
ประชากร (ต่อ
ร้อย) 

 
0.64 0.61 0.56 0.46 0.52 0.35 0.47 0.41 0.32 0.20 0.15 0.21 0.02 

อัตรามารดา
ตาย (ต่อแสน
เกิดมีชีพ) 

<17 0 0 0 17.78 18.35 23.9 0 36.37 39.39 0 45.45 0 26.00 

อัตราทารก
ตาย (ต่อพัน
เกิดมีชีพ) 

<5 2.4 4.2 3.2 2.30 5.51 6.28 4.16 4.00 3.53 3.22 3.40 7.63 4.95 

ที่มา  : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลการเกิด,การตาย,)  
        : งานสง่เสริมสุขภาพ สสจ.พัทลงุ (ข้อมูลการตายของมารดา และทารก) 
 
ข้อมูลสถานะสุขภาพ 

(1) สาเหตุการตาย 

ตารางท่ี 1.2.2 จำนวนการตายและอัตราตายต่อแสนประชากร ของประชาชนจังหวัดพัทลุง 
จำแนกตามสาเหตุการตาย ปีงบประมาณ  2558-2562 

อัน 
ดับ 

สาเหตุการตาย 
2558 2559 2560 2561 2562 

จำนวน 
อัตรา
ตาย จำนวน 

อัตรา
ตาย จำนวน 

อัตรา
ตาย จำนวน 

อัตรา
ตาย จำนวน 

อัตรา
ตาย 

1 อาการ อาการแสดงและสิ่ง
ผิดปกติที่พบจากการตรวจทาง 
คลินิกและตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุ
ไว้ (R00-R99) 

705 135.43 762 145.82 799 152.5
6 

484 92.22 635 121.0
2 

2 โรคระบบประสาทที่เหลืออยู่
(G04-G25, G31-G98) 

127 24.4 196 37.51 256 48.88 670 127.65 593 113.0
2 

3 โรคหลอดเลือดในสมอง (I60-
I69) 

236 45.33 245 46.88 237 45.25 218 41.54 248 47.26 

4 ปอดบวม(J12-J18) 172 33.04 145 27.75 163 31.12 212 40.39 226 43.07 
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อัน 
ดับ 

สาเหตุการตาย 
2558 2559 2560 2561 2562 

จำนวน 
อัตรา
ตาย จำนวน 

อัตรา
ตาย จำนวน 

อัตรา
ตาย จำนวน 

อัตรา
ตาย จำนวน 

อัตรา
ตาย 

5 โรคหัวใจขาดเลือด(I20-I25) 195 37.46 152 29.09 151 28.83 156 29.72 160 30.49 
6 อุบัติเหตุการขนส่ง(V01-V99) 126 24.2 126 24.11 142 27.11 103 19.62 147 28.02 
7 เนื้องอกชนิดร้ายที่เหลืออยู่  

(C17,C23-C24,C26-C31,C37-
C41, C44-C49,C51-
C52,C57-C60,C62-C66 C68-
C69  ,C73-C81,C88,C96-
C97) 

98 18.83 116 22.2 110 21 122 23.24 132 25.16 

8 โรคของระบบสืบพันธุแ์ละ
ทางเดินปัสสาวะที่เหลืออยู่ 
(N17-N98) 

101 19.4 110 21.05 119 22.72 106 20.2 124 23.63 

9 เบาหวาน (E10-E14) 113 21.71 139 26.6 139 26.54 110 20.96 108 20.58 
10 โลหิตเป็นพิษ (A40-A41) 88 16.9 66 12.63 63 12.03 102 19.43 101 19.25 
11 ความดันโลหิตสูง (I10-I15) 91 17.48 113 21.62 105 20.05 99 18.86 86 16.39 
12 เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอด 

ลมใหญ่และปอด(C33-C34) 
82 15.75 79 15.12 94 17.95 112 21.34 84 16.01 

13 โรคของตับ(K70-K76) 75 14.41 71 13.59 66 12.6 64 12.19 82 15.63 
14 โรคของทางเดินหายใจส่วนล่าง

เร้ือรัง(J40-J47) 
85 16.33 70 13.4 78 14.89 76 14.48 72 13.72 

15 สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ 
ทั้งหมด(W20-W64, W75 -
W99,X10-X39, X50-
X59,Y10-Y89) 

76 14.6 75 14.35 69 13.17 79 15.05 67 12.77 

16 การมีเจตนาทำร้ายตนเอง
(X60-X84) 

37 7.11 41 7.85 44 8.4 62 11.81 65 12.39 

17 เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีใน
ตับ (C22) 

63 12.1 74 14.16 56 10.69 52 9.91 55 10.48 

18 โรคระบบย่อยอาหารที่เหลืออยู่ 
(K00-K22,K28-K66,K80-K92) 

40 7.68 29 5.55 43 8.21 29 5.53 44 8.39 

19 โรคหัวใจอื่น(I26-I52) 57 10.95 54 10.33 40 7.64 35 6.67 41 7.81 
20 อุบัติเหตุการตกนำ้และการ

จมน้ำ (W65-W74) 
26 4.99 16 3.06 29 5.54 40 7.62 34 6.48 

21 เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่อง
ปากและคอหอย (C00-C14)  

33 6.34 50 9.57 30 5.73 32 6.1 32 6.1 

22 ถูกผู้อื่นทำร้าย (X85-Y09) 57 10.95 51 9.76 48 9.17 30 5.72 28 5.34 
23 เนื้องอกร้ายที่ลำไส้ใหญ่ เร็คตัม

และทวารหนกั(C18-C21) 
21 4.03 20 3.83 26 4.96 23 4.38 27 5.15 

24 เนื้องอกร้ายที่เต้านมหญิง 
(C50) 

26 4.99 19 3.64 25 4.77 25 4.76 23 4.38 

25 มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 
(C00-D48) 

447 85.87 495 94.72 485 92.61 498 94.88 484 92.24 

26 โรคติดเชื้อและปรสิตที่เหลืออยู่
(A21-32,A38, A42-A49,A65-
79,A81 ,A83-A89,B00-B04, 
B06-B09, B25-B49 ,B58-
B64,B66-B94, B99) 

20 3.84 7 1.34 12 2.29 18 3.43 21 4 
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อัน 
ดับ 

สาเหตุการตาย 
2558 2559 2560 2561 2562 

จำนวน 
อัตรา
ตาย จำนวน 

อัตรา
ตาย จำนวน 

อัตรา
ตาย จำนวน 

อัตรา
ตาย จำนวน 

อัตรา
ตาย 

27 เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร 
(C15) 

14 2.69 34 6.51 25 4.77 17 3.24 21 4 

28 วัณโรคทางเดินหายใจ (A15-
A16) 

35 6.72 29 5.55 22 4.2 14 2.67 17 3.24 

29 ความผิดปกติ ความพกิารแต่
กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ 
(Q00-Q99) 

7 1.34 14 2.68 14 2.67 11 2.1 16 3.05 

30 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจาก
ไวรัส(B20-B24) 

32 6.15 52 9.95 37 7.06 31 5.91 15 2.86 

31 การพลัดตก(W00-W19) 17 3.27 12 2.3 27 5.16 7 1.33 15 2.86 
32 เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก 

(C61) 
14 2.69 12 2.3 10 1.91 23 4.38 13 2.48 

33 ลิวคีเมีย (C91-C95) 24 4.61 11 2.1 20 3.82 12 2.29 13 2.48 
34 เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก (C53) 12 2.31 4 0.77 14 2.67 15 2.86 12 2.29 
35 เนื้องอกร้ายที่เยื่อหุ้มสมอง 

สมอง และส่วนอื่น ๆ ของ
ระบบประสาทส่วนกลาง(C70-
C72) 

22 4.23 14 2.68 12 2.29 16 3.05 12 2.29 

36 โรคของระบบทางเดินหายใจที่
เหลืออยู่ (J00-J06,J30-
J39,J60-J98) 

24 4.61 24 4.59 16 3.06 16 3.05 11 2.1 

37 โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง(L00-L98) 

8 1.54 12 2.3 12 2.29 8 1.52 11 2.1 

38 เนื้องอกร้ายที่ตับออ่น (C25) 7 1.34 6 1.15 10 1.91 6 1.14 10 1.91 
39 โรคของระบบกล้าม เนื้อกระดูก

และเนื้อเยื่อประสาน(M00-
M99) 

7 1.34 20 3.83 15 2.86 14 2.67 10 1.91 

40 ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริ
กำเนิด(P00-P96) 

12 2.31 12 2.3 4 0.76 15 2.86 10 1.91 

41 ความผิดปกติทางจิตและ
พฤติกรรมเน่ือง จากการใช้วัตถุ
ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท(F10-
F19) 

5 0.96 12 2.3 12 2.29 10 1.91 9 1.72 

ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลการเกิด - การตาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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สาเหตุการป่วย 

ตารางท่ี 1.2.3  สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2557-2562 

อัน 
ดับ 

สาเหตุการ
ป่วย 

(กลุ่มโรค) 

2557  2558 2559  2560  2561 2562 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน
ปชก. 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน
ปชก. 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน
ปชก. 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน
ปชก. 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน
ปชก. 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน
ปชก. 

1 ความดัน
โลหิตสูงที่ไม่
มีสาเหตุนำ 

161,048 31,085 223,513 42,936 240,411 45,992 245,943 46,961 202,887 38,655 206,418 39,340 

2 การติดเช้ือ
ของทาง เดิน
หายใจสว่น 
บนแบบ
เฉียบ พลัน
อื่น ๆ 

126,144 24,348 171,634 32,961 188,091 35,983 189,486 36,181 146,439 27,900 144,630 27,564 

3 เบาหวาน 87,649 16,918 140,932 27,065 150,280 28,749 158,113 30,190 129,634 24,698 122,409 23,329 
4 เนื้อเยื่อผิด 

ปกติ 
66,736 12,881 111,928 21,495 121,821 23,305 116,983 22,337 91,417 17,417 89,511 17,059 

5 ความผิด 
ปกติอื่น ๆ 
ของฟันและ
โครง สร้าง 

46,341 8,945 70,756 13,588 76,490 14,633 96,491 18,424 85,470 16,284 83,378 15,890 

6 การบาด 
เจ็บระบุ 
เฉพาะ   อื่น 
ๆ, ไม่ระบุ
เฉพาะและ
หลายบริเวณ
ในร่างกาย  

49,067 9,471 73,811 14,175 77,136 14,756 83,170 15,881 68,162 12,986 60,744 11,577 

7 ฟันผุ 18,572 3,585 39,446 7,575 59,173 11,320 77,321 14,764 57,911 11,033 54,650 10,415 
8 โรคอื่น ๆ 

ของผิวหนัง
และเนื้อ เยื่อ
ใต้ผิว หนัง  

33,176 6,404 49,018 9,414 53,018 10,143 50,496 9,642 38,599 7,354 37,174 7,085 

9 โรคอื่น ๆ 
ของหลอด
อาหาร 
กระเพาะ
และดูโอ
เดนัม 

28,837 5,566 46,651 8,959 48,966 9,367 47,854 9,137 36,442 6,943 35,226 6,713 

10 คออักเสบ
เฉียบพลัน
และต่อม
ทอนซิล
อักเสบ
เฉียบพลัน 

60,664 11,709 77,104 14,807 74,845 14,318 61,146 11,675 34,187 6,513 32,530 6,200 

ที่มา  :  ระบบรายงานมาตรฐาน HDC   
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ตารางท่ี 1.2.4 สาเหตุการป่วย ของผู้ป่วยในที่มารับบริการในสถานบริการของรัฐ ปีงบประมาณ 2557-2562 

อัน 
ดับ 

สาเหตุการป่วย 
(กลุ่มโรค) 

 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา 
ป่วยต่อ 
แสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

1 ปอดบวม 1,576 304 3,420 656 3,853 737 4,226 806 4,062 773 3,753 715 
2 ไข้จากไวรัสท่ีนำ

โดยแมลงและ
ไข้เลือดออกที่เกิด
จากไวรัส อื่น ๆ 

603 116 914 175 1,881 359 2,580 492 1,329 253 2,528 481 

3 โรคหลอดลม
อักเสบ ถุงลมโป่ง
พองและปอดชนิด
อุดกั้นแบบเรื้อรัง
อื่น 

1,096 211 1,949 374 2,172 415 2,296 438 2,402 457 2,286 435 

4 การบาดเจ็บระบุ
เฉพาะอื่น ๆ, ไม่
ระบุเฉพาะและ
หลายบริเวณใน
ร่างกาย 

1,049 202 2,109 405 2,267 433 2,240 427 2,422 461. 2,273 433 

5 ภาวะแทรกซ้อน
อื่น ๆของการ
ตั้งครรภ์ และการ
คลอด 

1,281 247 2,682 515 2,461 470 2,488 475 2,639 502 2,262 431 

6 การบาดเจ็บ
ภายในกะโหลก
ศีรษะ 

412 79 1,165 223 1,432 274 1,368 261 1,576 300 1,918 365 

7 โรคหืด 826 159 1,594 306 1,644 314 1,811 345 1,895 361 1,848 352 
8 หลอดลมอักเสบ

เฉียบพลันและ
หลอดลมเล็ก
อักเสบเฉียบ พลัน 

770 148 2,081 399 2,422 463 2,588 494 2,439 464 1,724 328 

9 การดูแลมารดา
อื่น ๆ ที่มีปัญหา
เกี่ยวกบัทารกใน
ครรภ์ และถุง
น้ำคร่ำ และ
ปัญหาที่อาจจะ
เกิดได้ในระยะ
คลอด 

629 121 1,473 282 1,386 265 1,387 264 1,487 283 1,551 295 

10 โรคอักเสบติดเชื้อ
ของผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 

590 113 1,093 209 1,214 232 1,316 251 1,523 290 1,455 277 

ที่มา  :  ระบบรายงานมาตรฐาน HDC   
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แผนยุทธศาสตร ์
 
1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

          ทิศทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง 5 ปี  (พ.ศ.2559-2563) ด้านสาธารณสุข 
 

วิสัยทัศน์   
 

1.  
2.  

 

พันธกิจตามยุทธศาสตร์ (Mission) 
1. พัฒนานโยบายสุขภาพในทุกระดับ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติทั่วทุกพื้นที่ ส่งเสริมภาคีทุกภาคส่วน ร่วมสร้าง

สังคมสุขภาพดี และการแก้ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพ้ืนที่ให้ยั่งยืน  
2. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาโรค ฟ้ืนฟูสุขภาพ การคุ้มครอง

ผู้บริโภคของจังหวัดให้มีคุณภาพ มาตรฐานรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และความจำเป็นในการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพของจังหวัดทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ให้มี
ความเข้มแข็ง มีมาตรฐานในการจัดบริการ การบริหาร ที่สามารถสนองตอบต่อปัญหา และแนวโน้มความ
ต้องการของพ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และทันท่วงที 

4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพของตนเองอย่างเข้มแข็ง  ให้ประชาชนมีขีด
ความสามารถในการพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ 

5. ส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพให้มีความเป็น
ปัจจุบัน มีคุณภาพท่ีสามารถรองรับการพัฒนาการบริการ และการบริหารทั้งในระดับพ้ืนที่ จังหวัด และเขต
สุขภาพ 

6. พัฒนาบุคลากรการสาธารณสุข ระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

 

เป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) 

พัทลุงเป็นสังคมสุขภาวะ  ประชาชนสุขภาพดี  มีความสุขทางสุขภาพมากขึ้น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
1. การลดปัญหาสุขภาพ และโรคสำคัญของจังหวัดแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน 
2. การสร้างระบบการจัดการสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้  
3. การพัฒนาจังหวัดสู่เมืองสุขภาวะที่เข้มแข็งระดับประเทศ    
4. การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และระบบบริการที่เป็นเลิศ     
5. การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการให้มีความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ (Outcome Goal) 

“ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพด ี
ชุมชนพ่ึงตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน” 
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1. จังหวัดพัทลุงประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาสุขภาพ และโรคสำคัญของจังหวัดให้ลดน้อยลง อย่างเป็น
รูปธรรม และผ่านเกณฑ์ประเทศ 

2. มีชุมชนต้นแบบการจัดการสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ และระบบการจัดการสุขภาพ
ชุมชนที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ แพทย์แผนไทย และการจัดการ
โรคเรื้อรัง    

3. จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองสุขภาวะที่เข้มแข็งระดับประเทศ มีนโยบายสุขภาพในทุกมิติทั้งในและนอกระบบ
สาธารณสุขที่เข้มแข็ง สามารถนำสุขภาพร่วมสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ  

4. ระบบสุขภาพสามารถสร้างคุณค่าต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และความเป็นอยู่ที่ดี
แก่ประชาชน 

5. สถานบริการสุขภาพทุกระดับของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน ที่ยั่งยืน มีผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์ในระดับ
สถานบริการมาตรฐานการสาธารณสุข เป็นสถานบริการปลอดภัย ที่ประชาชนเชื่อมั่น วางใจได้  

6. สถานบริการทุกแห่งผ่านเกณฑ์การบริการที่ยอดเยี่ยม และมาตรฐานการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
7. หน่วยงานในระบบสาธารณสุขเป็นองค์กรสมรรถนะสูง พัฒนาสู่องค์กรดิจิตอล ระบบงานมีความพร้อมสู่

สากลเปิดสู่อาเซียน 
8. มีผลงานการวิจัย สร้างองค์ความรู้ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด

อย่างต่อเนื่อง  
9. บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรการสาธารณสุขในทุกระดับมีสมรรถนะ มีทักษะสากล มีความสุขใน

การปฏิบัติราชการ เป็นต้นแบบของคนสุขภาพดี 
 

กลยุทธ์  
ในการกำหนดกลยุทธ์ได้นำศักยภาพและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมากำหนดทิศทางการ

พัฒนา และกลยุทธ์ ตามหลัก Balanced Scorecard โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
1. สร้างจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่ที่สำคัญให้ลดลง ด้วยมาตรการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันและการ

ควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างเข้มข้นในระดับหมู่บ้าน และการรักษาและฟื้นฟูด้วย
คุณภาพทางการแพทย์ในทุกระดับ แบบปฏิบัติการเชิงรุกด้วยภารกิจร่วม หมู่บ้านเป็นฐาน ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง  

2. สร้าง และพัฒนาบริการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยบริการแบบครบวงจรเป็นองค์รวม 
และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทั้งในมิติครอบครัว ชุมชน   

3. บูรณาการชุมชน ครอบครัว และภาคีทุกภาคส่วน ร่วมจัดระเบียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ให้เกิดค่านิยมทางสุขภาพใหม่ที่สามารถพ่ึงพาตนเองทางสุขภาพได้ จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

4. สร้างระบบการจัดการสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นเน้นการนำกีฬามาใช้ในการสร้างสุขภาพ ขจัดปัจจัยเสี่ยงแก่เด็ก 
เยาวชน ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสุขภาพ 

5. ส่งเสริม ให้ชุมชนสร้างระบบการจัดการสุขภาพ และวัฒนธรรมทางสุขภาพที่เข้มแข็งเป็นหมู่บ้านสุขภาพดี
วิถีไทย ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลไกสมัชชาสุขภาพชุมชน  

6. ส่งเสริมให้ภาคีทุกภาคส่วนร่วมสร้างนโยบายสุขภาพ และผลักดันมาตรการด้านสุขภาพให้ได้การบรรจุใน
แผนพัฒนาของจังหวัด ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และท้องถิ่น   
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7. เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขของประเทศ กระทรวง เขตด้วยระบบการทำงานเชิง
บูรณาการร่วมและการควบคุมกำกับติดตาม และประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ   

8. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนทั้งในระบบสาธารณสุข  นอกระบบสาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชน 
ประชาชน ร่วมพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองแห่งสุขภาวะ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคม ด้วยระบบ
สุขภาพ  

9. ยกระดับคุณภาพการบริการ หน่วยบริการสุขภาพในระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
ที่ยั่งยืนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพท่ีเข้มแข็ง เป็นสถาน  

10. ยกระดับการบริการสุขภาพให้มีความยอดเยี่ยม เน้นประชาชนมีความสุขระหว่างรอรับบริการ มีอัตลักษณ์
ของการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที ่โดดเด่นในระดับประเทศ บริการที ่ปลอดภัย ไร้รอยต่อ  
ไม่รอนาน 

11. เสริมสร้างประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพในโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัด 
ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ และทีมสหวิชาชีพเฉพาะทาง และวิทยาการทางการ
แพทย์ที่เหมาะสมตามที่เหมาะสม 

12. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการจัดบริการทางการแพทย์ของสถานบริการทั้งในระดับปฐมภูมิ ให้ประชาชน  
มีความเชื่อม่ัน และศรัทธาในการใช้บริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจอย่างแท้จริง 

13. การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในระดับชุมชน การดูแล คุ้มครองสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
การคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน  

14. สร้างความเข้มแข็งในระบบการสอบสวน ควบคุมโรค ที่คลอบคลุมในระดับตำบล และสามารถตอบสนอง
ต่อการควบคุมโรคทันเวลา มีมาตรฐานระดับดีมากในทุกแห่ง  

15. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด การจัดการปัญหาสุขภาพทั้งในภาวะปกติ 
และภาวะฉุกเฉิน ให้มีความพร้อมระดับมาตรฐานประเทศ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

16. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์วิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม รองรับความจำเป็นทางสุขภาพของพื้นที่ 
การบริการแก่ประชาชน และแนวโน้มการพัฒนาระบบสุขภาพของจังหวัด   

17. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพให้มีคุณภาพ ทันสมัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการบริการ การสื่อสารสุขภาพแก่ประชาชน การบริหาร และการตัดสินใจเชิงนโยบาย    

18. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ สมบูรณ์ในทักษะสากล พัฒนาคุณภาพชี วิต 
ที่ดี เสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการ เป็นต้นแบบคนสุขภาพดีมีความสุข  

19. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพทุกแห่งให้ ให้มีสมรรถนะสูง 
บริหารจัดการภายในที่มีความคล่องตัว เด่นด้านแบบธรรมาภิบาล เข้มแข็งทางการเงินการคลัง  

20. จัดระเบียบสภาพแวดล้อมองค์กรเป็นต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 
และยั่งยืน เอ้ือต่อการบริการสุขภาพที่ดี 
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ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดที่ 01: อัตราการลดลงของการเจ็บป่วยในโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัด 
ตัวชี้วัดที่ 02: อัตราการลดลงของการป่วยตายในโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัด 
ตัวชี้วัดที่ 03: จำนวนชุมชนตน้แบบการจัดการสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้ตามเกณฑ์ 
ตัวชี้วัดที่ 04: ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดการสุขภาพที่โดดเด่นเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
ตัวชี้วัดที่ 06: จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนที่ประกาศนโยบายสุขภาพ และนำสู่

การปฏิบัติจนเป็นรูปธรรม  
ตัวชี้วัดที่ 07: ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของจำนวนรายได้จากการจำหน่าย ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด   
ตัวชี้วัดที่ 08: ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นและวางใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพสถานบริการสุขภาพ 

ทุกระดับ 
ตัวชี้วัดที่ 9.1: ร้อยละของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน HA              
ตัวชี้วัดที่ 9.2: ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน PCA 
ตัวชี้วัดที่ 10: ร้อยละของหน่วยบริการ ที่ผ่านเกณฑ์การบริการที่ยอดเยี่ยม ของจังหวัดพัทลุง 
ตัวชี้วัดที่ 11: จำนวนสถานบริการในทุกระดับที่มีความสำเร็จในการพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้เป็นหน่วย

บริการ (SMART) 
ตัวชี้วัดที่ 12: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
ตัวชี้วัดที่ 14.1: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด 
ตัวชี้วัดที่ 14.2: จำนวนผลงานนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัดที่ 15: จำนวนบุคลากรสุขภาพระดับเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
ตัวชี้วัดที่ 16: ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัดที่ 17: ร้อยละความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรสุขภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 18: ร้อยละบุคลากรสุขภาพเป็นต้นแบบคนสุขภาพดี 
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2. ปัญหาสาธารณสุข 

การจัดปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้กระบวนการวิเคราะห์
และจัดอันดับปัญหา โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 

1. วิเคราะห์สภาวการณ์ทางสุขภาพโดยกลุ่มงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ 
2. ระบุปัญหาโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ค่าเฉลี่ย ข้อมูลในอดีต 
3. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากภาคส่วนต่าง ๆ ให้คะแนนโดยพิจารณาใน 4 

ประเด็น คือ ขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา และความสนใจ/ความ
มีส่วนร่วมของชุมชน 

4. จัดอันดับปัญหาตามลำดับคะแนน 
 

ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ 10 อันดับแรกของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ไต 
2. ไข้เลือดออก 
3. โรคหัวใจ/หลอดเลือด 
4. มะเร็งทุกชนิด 
5. บาดเจ็บ/ตาย จากอุบัติเหตุจราจร 
6. อนามัยแม่และเด็ก 
7. การฆ่าตัวตายสำเร็จ 
8. ยาเสพติด 
9. สูงดีสมส่วน 
10. วัณโรค 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไตรมาสยังไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย เนื่องจากไตรมาสแรกได้รับการจัดสรรงบประมาณปลายไตรมาส 

การบริหารจัดการ 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั ่วไป

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเร่ งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวม ณ  

30 กันยายน 2562 ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบดำเนินงาน) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 100% เมืองพัทลุง 1,353,226.00 1,352,638.85 99.957 
   กงหรา 1,118,177.00 1,107,596.99 99.054 

เขต 12 เขาชัยสน 989,751.00 963,512.45 97.349 
   ตะโหมด 777,375.00 759,434.74 97.692 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,132,783.85 1,113,127.25 98.265    
ปากพะยูน 954,249.00 911,160.90 95.485 

 ศรีบรรพต 841,391.58 841,141.58 99.970 
ป่าบอน 983,878.00 977,035.94 99.305 
บางแก้ว 802,326.00 802,310.24 99.998 
ป่าพะยอม 739,528.00 729,310.24 98.674 
ศรีนครินทร์ 589,693.00 588,899.42 99.865 

รวม 10,282,378.43 10,146,581.55 98.679 
ที่มา : งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณช่วงปลายไตรมาส 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
      - 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมจังหวัด 

สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 
 

 

      
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสาคร  ชูภักด ี
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
โทร 0819764123  
e-mail choo_pak@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 24 ตุลาคม 2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น 
การดำเนินงานงบลงทุน/งบค่าเสื่อม 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุงได้รับจัดสรรอนุมัติแผนและงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย 

ในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการในสังกัดระดับหน่วยบริการ 70% จำนวน 32,744,716.39 บาท ระดับ
จังหวัด 20% จำนวน 9,355,633.26 บาทและระดับเขต 10% จำนวน 5,054,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
47,154,349.65  บาท  

การบริหารจัดการ 
1. จังหวัดพัทลุงแจ้งแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2562 แก่หน่วยบริการในสังกัด / แจ้งการ

อนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนแก่หน่วยบริการและหน่วยงานเพื่อ
ดำเนินการจัดซื้อจัดหาตามระเบียบพัสดุและที่เก่ียวข้อง 

2. การดำเนินงาน ดังนี้ 
2.1 หน่วยบริการ บันทึกข้อมูลแผนตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรและรายการแผนผ่านระบบ

รายงานการใช้เงินงบค่าเสื่อมเวปไซต์ สปสช. ที่ผ่านความเห็นชอบ คปสอ.การบันทึกแผนทั้งระดับหน่วยบริการ – 
จังหวัด – เขต  

2.2 สาธารณสุขอำเภอ (คปสอ.) ตรวจสอบความถูกต้องของแผน / รายการ /วงเงิน / 
รายละเอียดประกอบ 

2.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กลั่นกรองเบื้องต้นตรวจสอบความถูกต้องของแผน 
/รายการ/วงเงิน/รายละเอียดประกอบ พิจารณาอนุมัติแผนระดับจังหวัด หนังสือนำส่งพร้อมแผนที่ผู้บริหาร
ระดับจังหวัดลงนามเห็นชอบ พร้อมกับนำส่งแผนที่ผ่านการพิจารณาระดับจังหวัด ส่งให้ สปสช. เขต 12 สงขลา 

3. การสรา้งแรงจูงใจการดำเนนิงานสำหรับหน่วยบริการและหน่วยงานที่ดำเนนิงานได้ตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

4. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ในการประชุมการบริหารจัดการซึ่งกำหนดประชุม  เดือนละ 1 
ครั้ง/กลุ่มไลน์ติดตามงบ/หนังสือราชการ และทางโทรศัพท์ 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปี 

2562 พบว่า การดำเนินงานของหน่วยบริการตามแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น และการสร้าง
แรงจูงใจ ผลการดำเนินงานระดับเขตเบิกการใช้จ่ายงบอยู่ในลำดับที่ 2 เบิกจ่ายร้อยละ 80.69 อันดับ 1 จังหวัด
ยะลา เบิกจ่ายร้อยละ 87.24 (ข้อมูลจากเวปไซต์ สปสช. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562) ซึ่งภาพรวมการดำเนินงาน
การก่อหนี้ผูกพัน ส่งมอบและเบิกจ่ายงบคิดเป็นร้อยละ 100, 90.73 และ 80.69 ตามลำดับ โดยสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอการก่อหนี้ผูกพัน ส่งมอบและเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 และโรงพยาบาลมีผลการ
ดำเนินงานการก่อหนี้ ส่งมอบและการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 , 85.21 และ 68.91 ตามลำดับ  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 

ของ คปสอ. ผ่านเกณฑ์ ปี 2562 (งบค่าเสื่อม) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 

 
เมืองพัทลุง 5 3 60 

   กงหรา 5 5 100 
เขต 12 เขาชัยสน 5 5 100 

   ตะโหมด 5 5 100 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 3 60 

100 100 100 ปากพะยูน 5 4 80 
 ศรีบรรพต 5 5 100 

ป่าบอน 5 5 100 
บางแก้ว 5 5 100 
ป่าพะยอม 5 5 100 
ศรีนครินทร์ 5 5 100 

รวม 5 4.5 90.91 
ที่มา : เว็ปไซด สปสช.12 สงขลา ,กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข             

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
มีบางหน่วยบริการดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจาก 
1. โรงพยาบาลปากพะยูนได้เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตรายเดือนทำให้ผลการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน  
2. มีบางหน่วยบริการขาดการเตรียมความพร้อม ในการจัดซื ้อจัดหา เช่น  สเปคครุภัณฑ์  

คณะกรรมการ แบบแปลน  ทำให้ค่าคะแนนตัวชี้วัดในภาพ คปสอ. น้อย  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. หน่วยบริการ/หน่วยงานควรมีแผนงบลงทุนและแผนการดำเนินงานของหน่วยบริการ/ 

หน่วยงาน ระยะ 3 ปี 5 ปี และ 1 ปี และรายการที่เสนอของบ ควรมีการเตรียมความพร้อมทั้ง BOQ  แบบ
แปลน ปร.4 ปร.5  ใบเสนอราคา คณะกรรมการต่าง ๆ  

2. ควรมีควบคุมกำกับการดำเนินงานทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
3. ควรมีการสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
การบริหารจัดการที่สามารถทำให้ผลการใช้จ่ายงบเป็นอันดับ 2 ของเขต  

 

ผู้รับผิดชอบ        นางอรสา  ยิ่วเหล็ก/นางจุรินทร์  เจริญผล 
ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ /นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
กลุ่มงาน    พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
โทร 0890161365/087295160 e-mail EASE2518@gmail.com /jp_rinhotmail.com 

                วัน/เดือน/ปี    5 พฤศจิกายน 2562 

mailto:EASE2518@gmail.com


วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 22 

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

การประเมินผลตำบลสุขภาวะ 

ความเป็นมา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุงด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ได้
กำหนดวิสัยทัศน์ “ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี ชุมชนพ่ึงตนเองทางสุขภาพ 
สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน” โดยมีเป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) คือ “พัทลุงเป็นสังคม 
สุขภาวะ ประชาชนสุขภาพดี มีความสุขทางสุขภาพมากขึ้น” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลสุขภาวะ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในมิติ
ด้านสุขภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมสุขภาวะ ประชาชนสุขภาพดี มีความสุขทางสุขภาพมากขึ้น และพัฒนา
ไปสู ่การมีส่วนร่วมในการบูรณาการดำเนินงานกับภาคส่วนอื ่น ๆ ทั ้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม  
ตามกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังภาพ 
 

 
กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุงด้านสาธารณสุข  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ สู่เมืองลุงเมืองสุขภาวะ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

การบริหารจัดการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้กำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการ
ดำเนินงานตำบลสุขภาวะ เน้นการวัดผลในมิติของสุขภาพดี แต่สำหรับการดำเนินงานในระดับอำเภอ/ตำบล  
ให้มีการบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ และมีการขับเคลื่อนร่วมกันทั้ง 3 มิติ (สุขภาพดี, ศึกษาดี, เศรษฐกิจดี) 
เกณฑ์การประเมินตำบลสุขภาวะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเมินในมิติด้านสุขภาพ จำนวน 9 ประเด็น 
ได้แก่ 

ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ระดับการประเมิน 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก 

1 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ผ่าน 
4 ข้อ 

ผ่าน 
6 ข้อ 

ผ่าน 
8 ข้อ  1.1  ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับฟลูออไรด์

วานิช ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
ทันต

สาธารณสุข 
 1.2  ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก

ครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

 1.3  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

ส่งเสริม
สุขภาพ 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 24 

ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ระดับการประเมิน 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก 

 1.4  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัย
พัฒนาการล่าช้า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

 1.5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัย
พัฒนาการล่าช้า ได้รับการติดตาม/ส่ง
ต่อ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

 1.6  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัย
พัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตาม
กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

 1.7  ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 60 ปี ได้รับ
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (สะสม 
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 62) ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90 

ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ 

   

 1.8  ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 70 ปี ได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย 
จนท. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ 

2 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลอนามัยเจริญพันธุ์ ส่งเสริม
สุขภาพ 

60 
คะแนน 

70 
คะแนน 

80 
คะแนน 

3 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลแพทย์แผนไทย 
3.1  ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือกตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 18.5 (รพท.ร้อยละ 11, รพช. 
ร้อยละ 19, รพ.สต. ร้อยละ 36) 

แพทย์แผน
ไทย 

ร้อยละ 
18.5 

ร้อยละ 
20.5 

ร้อยละ 
22.5 

4 ตำบลผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ 

มีแผน 
พัฒนา 

มี MOU 
กับตำบล 
ที่มีหน่วย 

FR 

มีหน่วย 
FR 

5 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบล GREEN and CLEAN  อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

4-5  
คะแนน 

6-7 
คะแนน 

8-9 
คะแนน 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 25 

ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ระดับการประเมิน 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก 

6 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลคุ้มครองผู้บริโภค 
6.1 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานร้านชำ

คุณภาพ (ตรวจ ร้อยละ 90 ผ่าน
คุณภาพ ร้อยละ 90) 

คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

 

ผ่านระดับ 
3 คะแนน  

ผ่าน
ระดับ 4 
คะแนน  

 

ผ่าน 
ระดับ 5 
คะแนน   

7 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ควบคุม
โรคติดต่อ 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
90 

8 ตำบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์ 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

ประเมินผ่าน / ไม่ผ่าน 
ต้องผ่านเกณฑ์ ข้อ 1-4 ทุกข้อ 
1. หน่วยบริการสาธารณสุขมีระบบ

การประเมินคัดกรองปัญหา
สุขภาพ และมีข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต้องได้รับ
การดูแลช่วยเหลือระยะยาวใน
ชุมชน โดยมีการประเมินคัดกรอง
ครอบคลุม จำนวน 6 เรื่อง คือ 
(1) คัดกรอง ADL ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 
(2) คัดกรองสุขภาพช่องปาก ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60 
(3) คัดกรองสมองเสื่อม AMT ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60 
(4) คัดกรองซึมเศร้า 2Q ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 
(5) คัดกรองข้อเข่า ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60  
(6) คัดกรองภาวะหกล้ม ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 
2. มีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล 

(Care plan) กลุ ่มติดบ้าน กลุ่ม
ติดเตียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

3. มีการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน  
กลุ ่มติดเตียง ตามแผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) 
โดยผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care 
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ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ระดับการประเมิน 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก 
manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care 
giver)  ห ร ื ออาสาสม ั ค รด ู แล
ผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง 

 4. อปท.มีการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน  
กลุ ่มติดเตียง ตามแผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) 
อย่างต่อเนื่อง 

9 ตำบลมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในประเด็น
ปัญหาที่เลือกอย่างมีคุณภาพ 

พัฒนา
คุณภาพ 

ประเมินผ่าน / ไม่ผ่าน 
(ผ่าน UCCARE ระดับ 3) 

เกณฑ์การวัดผลตำบลสุขภาวะ 
ระดับตำบลสุขภาวะ เกณฑ์ ข้อ 1 – 7 เกณฑ์ ข้อ 8 – 9 

พ้ืนฐาน ผ่านระดับพ้ืนฐานขึ้นไปทุกข้อ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
ดี ผ่านระดับดีข้ึนไปทุกข้อ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 

ดีมาก ผ่านระดับดีมากทุกข้อ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
หมายเหตุ  

- เกณฑ์ข้อที่มีการประเมินเป็นรายสถานบริการ กรณีตำบลที่มีสถานบริการมากกว่า 1 แห่ง  
ตำบลจะผ่านเกณฑ์ ก็ต่อเมื่อสถานบริการในตำบลนั้นผ่านเกณฑ์ทุกสถานบริการ 

- การประเมินตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง กรณีตำบลที่มีสถานบริการมากกว่า 1 แห่ง  
ผลการประเมินใช้คะแนนของสถานบริการที่ได้คะแนนต่ำสุด 
 

ผลการดำเนินงาน 
การประเมินผลตำบลสุขภาวะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพัทลุง มีตำบลทั้งหมด 65 

ตำบล ผ่านเกณฑ์ตำบลสุขภาวะ ระดับพ้ืนฐาน จำนวน 34 ตำบล (ร้อยละ 52.31) ผ่านระดับดี จำนวน 1 ตำบล 
(ร้อยละ 1.54) คือตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน ไม่มีตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลสุขภาวะ ระดับดีมาก  
โดยอำเภอบางแก้ว และศรีนครินทร์ มีตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลสุขภาวะระดับพื้นฐานขึ ้นไปครบทุกตำบล 
รายละเอียดดังตาราง 

ตารางสรุปผลการประเมินตำบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
อำเภอ จำนวนตำบล

ทั้งหมด 
ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก ไม่ผ่าน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
เมืองพัทลุง 14 5 35.71 0 0.00 0 0.00 9 64.29 
กงหรา 5 4 80.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 
เขาชัยสน 5 2 40.00 0 0.00 0 0.00 3 60.00 
ตะโหมด 3 2 66.67 0 0.00 0 0.00 1 33.33 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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อำเภอ จำนวนตำบล
ทั้งหมด 

ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก ไม่ผ่าน 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ควนขนุน 12 5 41.67 0 0.00 0 0.00 7 58.33 
ปากพะยูน 7 1 14.29 1 14.29 0 0.00 5 71.43 
ศรีบรรพต 3 2 66.67 0 0.00 0 0.00 1 33.33 
ป่าบอน 5 3 60.00 0 0.00 0 0.00 2 40.00 
บางแก้ว 3 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ป่าพะยอม 4 3 75.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 
ศรีนครินทร์ 4 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 65 34 52.31 1 1.54 0 0.00 30 46.15 

ที่มา : เว็บไซต์ประมวลผลตำบลสุขภาวะ http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main.php 

สำหรับรายละเอียดการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินตำบลสุขภาวะรายข้อ ของแต่ละตำบล 
รายละเอียดตามตาราง 

ตารางสรุปผลการประเมินตำบลสุขภาวะรายตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อำเภอ (9301) เมืองพัทลุง 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 

(930101) 

คูหาสวรรค์ 
- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพื้นฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพื้นฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (03) แพทย์แผนไทย 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน 

 
ไม่ผ่าน  

(930103) 
เขาเจียก 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930104) 

ท่ามิหรำ 
- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930101&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930101&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930101&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930101&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930101&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930101&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930101&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930101&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930101&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930103&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930103&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930103&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930103&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930103&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930103&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930103&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930103&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930103&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930104&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930104&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930104&id=03&y=2562&m=09
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

(930105) 

โคกชะงาย 
- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน 
  

(930106) 

นาท่อม 
- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดี] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน 

  

(930107) 
ปรางหมู่ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน 

  

(930108) 
ท่าแค 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน 
  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930104&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930104&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930104&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930104&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930104&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930104&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930105&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930105&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930105&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930105&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930105&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930105&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930105&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930105&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930105&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930106&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930106&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930106&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930106&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930106&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930106&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930106&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930106&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930106&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930107&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930107&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930107&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930107&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930107&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930107&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930107&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930107&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930107&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930108&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930108&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930108&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930108&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930108&id=05&y=2562&m=09
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

(930109) 
ลำปำ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน 

  

(930110) 
ตำนาน 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930111) 
ควน
มะพร้าว 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930112) 
ร่มเมือง 

- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับดี] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน 

 
ไม่ผ่าน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930108&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930108&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930108&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930108&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930109&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930109&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930109&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930109&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930109&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930109&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930109&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930109&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930109&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930110&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930110&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930110&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930110&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930110&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930110&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930110&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930110&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930110&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930111&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930111&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930111&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930111&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930111&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930111&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930111&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930111&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930111&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930112&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930112&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930112&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930112&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930112&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930112&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930112&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930112&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930112&id=04&y=2562&m=09


วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
(930113) 
ชัยบุรี 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930114) 
นาโหนด 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 
  

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930115) 
พญาขัน 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

อำเภอ (9302) กงหรา 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 

(930201) 
กงหรา 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดีมาก] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930113&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930113&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930113&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930113&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930113&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930113&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930113&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930113&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930113&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930114&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930114&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930114&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930114&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930114&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930114&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930114&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930114&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930114&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930115&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930115&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930115&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930115&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930115&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930115&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930115&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930115&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930115&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930201&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930201&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930201&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930201&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930201&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930201&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930201&id=07&y=2562&m=09


วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

(930202) 
ชะรัด 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930203) 
คลองเฉลิม 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930204) 
คลอง
ทรายขาว 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930205) 
สมหวัง 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930201&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930201&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930202&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930202&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930202&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930202&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930202&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930202&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930202&id=07&y=2562&m=09
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
- (10) ตำบล พชต. 

อำเภอ (9303) เขาชัยสน 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 

(930301) 
เขาชัยสน 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดี] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930302) 
ควนขนุน 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930305) 
จองถนน 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930306) 
หานโพธิ์ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพื้นฐาน] 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

(930307) 
โคกม่วง 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับดี] 
- (10) ตำบล พชต. 

- (08) Long Term Care  
ไม่ผ่าน  

อำเภอ (9304) ตะโหมด 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 

(930401) 
แม่ขรี 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (03) แพทย์แผนไทย  
ไม่ผ่าน 

 

(930402) 
ตะโหมด 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

  
ผ่าน

ระดับพ้ืนฐาน 
 

(930403) 
คลองใหญ่ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดี] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดี] 

  
ผ่าน

ระดับพ้ืนฐาน 
 

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930306&id=08&y=2562&m=09
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

อำเภอ (9305) ควนขนุน 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 

(930501) 
ควนขนุน 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (03) แพทย์แผนไทย 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน 

 
ไม่ผ่าน  

(930502) 
ทะเลน้อย 

- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย  
ไม่ผ่าน  

(930504) 
นาขยาด 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930505) 
พนมวังก์ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930403&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930403&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930403&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930501&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930501&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930501&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930501&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930501&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930501&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930501&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930501&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930501&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930502&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930502&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930502&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930502&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930502&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930502&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930502&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930502&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930502&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930504&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930504&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930504&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930504&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930504&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930504&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930504&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930504&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930504&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930505&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930505&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930505&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930505&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930505&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930505&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930505&id=04&y=2562&m=09
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

(930506) 
แหลมโตนด 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930508) 
ปันแต 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930509) 
โตนดด้วน 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930510) 
ดอนทราย 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930505&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930505&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930506&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930506&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930506&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930506&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930506&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930506&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930506&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930506&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930506&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930508&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930508&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930508&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930508&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930508&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930508&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930508&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930508&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930508&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930509&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930509&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930509&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930509&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930509&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930509&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930509&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930509&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930509&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930510&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930510&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930510&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930510&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930510&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930510&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930510&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930510&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930510&id=10&y=2562&m=09
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
(930511) 
มะกอก
เหนือ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930512) 
พนางตุง 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930513) 
ชะมวง 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930516) 
แพรกหา 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (10) ตำบล พชต. 

- (08) Long Term Care  
ไม่ผ่าน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930511&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930511&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930511&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930511&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930511&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930511&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930511&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930511&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930511&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930512&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930512&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930512&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930512&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930512&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930512&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930512&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930512&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930512&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930513&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930513&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930513&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930513&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930513&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930513&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930513&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930513&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930513&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930516&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930516&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930516&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930516&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930516&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930516&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930516&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930516&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930516&id=08&y=2562&m=09
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อำเภอ (9306) ปากพะยูน 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 

(930601) 
ปากพะยูน 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930602) 
ดอนประดู่ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน 
- (08) Long Term Care 

 
ไม่ผ่าน  

(930603) 
เกาะนางคำ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับดี] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930604) 
เกาะหมาก 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับดี] 
- (10) ตำบล พชต. 

- (08) Long Term Care  
ไม่ผ่าน  

(930605) 
ฝาละมี 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930601&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930601&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930601&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930601&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930601&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930601&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930601&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930601&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930601&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930602&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930602&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930602&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930602&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930602&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930602&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930602&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930602&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930602&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930603&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930603&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930603&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930603&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930603&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930603&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930603&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930603&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930603&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930604&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930604&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930604&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930604&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930604&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930604&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930604&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930604&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930604&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930605&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930605&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930605&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930605&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930605&id=04&y=2562&m=09
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

(930606) 
หารเทา 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930607) 
ดอนทราย 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับดี] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่านระดับดี  

อำเภอ (9307) ศรีบรรพต 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 

(930701) 
เขาย่า 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดี] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930605&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930605&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930605&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930605&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930606&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930606&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930606&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930606&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930606&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930606&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930606&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930606&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930606&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930607&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930607&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930607&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930607&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930607&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930607&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930607&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930607&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930607&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930701&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930701&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930701&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930701&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930701&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930701&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930701&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930701&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930701&id=10&y=2562&m=09
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
(930702) 
เขาปู่ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930703) 
ตะแพน 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

อำเภอ (9308) ป่าบอน 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 

(930801) 
ป่าบอน 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่ผ่าน  

(930802) 
โคกทราย 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930702&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930702&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930702&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930702&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930702&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930702&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930702&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930702&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930702&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930703&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930703&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930703&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930703&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930703&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930703&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930703&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930703&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930703&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930801&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930801&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930801&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930801&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930801&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930801&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930801&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930801&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930801&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930802&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930802&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930802&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930802&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930802&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930802&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930802&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930802&id=08&y=2562&m=09
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
- (10) ตำบล พชต. 

(930803) 
หนองธง 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930804) 
ทุ่งนารี 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดี] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(930806) 
วังใหม ่

- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (10) ตำบล พชต. 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย 
- (03) แพทย์แผนไทย 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน 
- (08) Long Term Care 

 
ไม่ผ่าน  

อำเภอ (9309) บางแก้ว 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์  

(930901) 
ท่ามะเดื่อ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดี] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

  
ผ่าน

ระดับพ้ืนฐาน 
 

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930802&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930803&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930803&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930803&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930803&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930803&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930803&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930803&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930803&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930803&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930804&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930804&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930804&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930804&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930804&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930804&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930804&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930804&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930804&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930806&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930806&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930806&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930806&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930806&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930806&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930806&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930806&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930806&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930901&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930901&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930901&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930901&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930901&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930901&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930901&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930901&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930901&id=10&y=2562&m=09
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(930902) 
นาปะขอ 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดี] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

  
ผ่าน

ระดับพ้ืนฐาน 
 

(930903) 
โคกสัก 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดี] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

  
ผ่าน

ระดับพ้ืนฐาน 
 

อำเภอ (9310) ป่าพะยอม 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 

(931001) 
ป่าพะยอม 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับดี] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

- (03) แพทย์แผนไทย 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน 

 
ไม่ผ่าน  

(931002) 
ลานข่อย 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930902&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930902&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930902&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930902&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930902&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930902&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930902&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930902&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930902&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930903&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930903&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930903&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930903&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930903&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930903&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930903&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930903&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=930903&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931001&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931001&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931001&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931001&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931001&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931001&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931001&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931001&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931001&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931002&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931002&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931002&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931002&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931002&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931002&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931002&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931002&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931002&id=10&y=2562&m=09
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ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 
(931003) 
เกาะเต่า 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดี] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับดี] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

(931004) 
บ้านพร้าว 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

 
 

ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน  

อำเภอ (9311) ศรีนครินทร์ 
ตำบล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุป 

(931101) 
ชุมพล 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

  
ผ่าน

ระดับพ้ืนฐาน 
 

(931102) 
บ้านนา 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 

  
ผ่าน

ระดับพ้ืนฐาน 
 

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931003&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931003&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931003&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931003&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931003&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931003&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931003&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931003&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931003&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931004&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931004&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931004&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931004&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931004&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931004&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931004&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931004&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931004&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931101&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931101&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931101&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931101&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931101&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931101&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931101&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931101&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931101&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931102&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931102&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931102&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931102&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931102&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931102&id=06&y=2562&m=09
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- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

(931103) 
อ่างทอง 

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดีมาก] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดี] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

  
ผ่าน

ระดับพ้ืนฐาน 
 

(931104) 
ลำสินธุ ์

- (01) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย [ระดับดี] 
- (02) อนามัยเจริญพันธ์ [ระดับดี] 
- (03) แพทย์แผนไทย [ระดับดีมาก] 
- (04) การแพทย์ฉุกเฉิน [ระดับดีมาก] 
- (05) GREEN and CLEAN [ระดับดีมาก] 
- (06) คุ้มครองผู้บริโภค [ระดับดีมาก] 
- (07) ควบคุมโรคเข้มแข็ง [ระดับพ้ืนฐาน] 
- (08) Long Term Care 
- (10) ตำบล พชต. 

  
ผ่าน

ระดับพ้ืนฐาน 
 

ที่มา : เว็บไซต์ประมวลผลตำบลสุขภาวะ http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main.php 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ความเข้าในเกณฑ์การประเมินรายข้อ 
และการวัดผล 

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของหน่วยงานในทุกระดับควรทำ
ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตำบลสุขภาวะในแต่ละข้อ 
รวมถึงการวัดผลตำบลสุขภาวะ เพื่อให้การวางแผน การ
ดำเนินงาน การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม จากระบบ 
HDC เพ่ือติดตาม กำกับ ให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

  

http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931102&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931102&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931102&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931103&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931103&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931103&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931103&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931103&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931103&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931103&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931103&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931103&id=10&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931104&id=01&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931104&id=02&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931104&id=03&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931104&id=04&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931104&id=05&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931104&id=06&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931104&id=07&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931104&id=08&y=2562&m=09
http://203.157.229.18/kpi2562/htambon_main_detail.php?dt=931104&id=10&y=2562&m=09
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลตำบลสุขภาวะให้มีความตรงในการวัดให้มากยิ่งข้ึน 
2. บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะมีความ

ครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 
 

      
ผู้รับผิดชอบ นายจิรพงษ์  แสงทอง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
โทร 074 613127 ต่อ 305  
e-mail jirapongst@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 พฤศจิกายน 2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น 
การดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต จำนวนภาคีเครือข่ายระดับตำบลจัดการสุขภาพที่ได้รับ

การส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน และสามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง ร้อยละ 80 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ใน 2 ตำบลต้นแบบ คือ ตำบลลานข่อย

และตำบลคลองทรายขาว โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และมีตำบลนำร่องแต่ละอำเภอ 

การบริหารจัดการ 
จังหวัดพัทลุงมีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ทุกอำเภอโดยเน้น 

ประเด็นการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายหลักของจังหวัด ดังนั้น พ้ืนที่ 2 ตำบลของจังหวัดพัทลุง ที่
เป็นต้นแบบและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการ
ดำเนินการตามประเด็น พชอ. ซึ่งได้ดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาตำบลจัดการตามแนวทาง TPAR และมี
การเยี่ยมเสริมพลังจาก ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนใต้ จังหวัดยะลา และสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง เป็นระยะเพ่ือการพัฒนาที่ต่อเนื่อง  

ผลการดำเนินงาน 
1. ดำเนินการถ่ายทอดแนวทางตำบลจัดการคุณภาพชีวิตแก่วิทยากรพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอ เพ่ือ

นำไปสู่การปฏิบัติสื่อสาร สร้างความเข้าใจเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนในการนำตำบลจัดการสุขภาพไปสู่ตำบล
จัดการคุณภาพชีวิต 

2. มีการพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพในการขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิต                      
3. ตำบลจัดการสุขภาพที่พัฒนาต่อยอดเป็นตำบลจัดการคุณภาพชีวิตกำหนดประเด็นการพัฒนา/

แก้ไขปัญหาอย่างน้อย 2 ประเด็น เร่งรัดพ้ืนที่การประเมินตนเองตำบลเป้าหมาย และให้ลงผลการประเมิน
ตนเองและพัฒนาส่วนขาด ในระบบโปรแกรม ww.thaiphc.net เพ่ือวางแผนการดำเนินงานต่อใน
ปีงบประมาณ 2563 ตามเกณฑ์การประเมิน 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของตำบลตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ร้อยละ 100 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 
100 

เมืองพัทลุง 14 14 100 
   กงหรา 5 5 100 

เขต 12 เขาชัยสน 5 5 100 
   ตะโหมด 3 3 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 12 12 100    
ปากพะยูน 7 7 100 

 ศรีบรรพต 3 3 100 
ป่าบอน 5 5 100 
บางแก้ว 3 3 100 
ป่าพะยอม 4 4 100 

  ศรีนครินทร์ 4 4 100 
รวม 65 65 100 

ที่มา : จากระบบโปรแกรม thaiphc.net ณ 30 กันยายน 2562  

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ประเมินใน thaiphc.net โดยยึดประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

(พชอ.)  ยกเลิกตัวชี้วัดในตำบลสุขภาวะเนื่องจากปี 2562 เปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ และไม่มีแนวทางการประเมิน
ตำบลจัดการคุณภาพชีวิตซึ่งในระบบโปรแกรม thaiphc.net  วัดความสำเร็จเฉพาะการลงบันทึกข้อมูล
ประเด็นที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เท่านั้น 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทอดบทเรียนเพ่ือการพัฒนา ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “สุขกาย สุขใจ สุข

เงิน”ในปีงบประมาณ 2563 และส่งเสริมให้ตำบลนำร่องแต่ละอำเภอมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องตามแนวทางการ
ประเมินตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “สุขกาย สุขใจ สุขเงิน” 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
พัทลุงมีตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “สุขกาย สุขใจ สุขเงิน” ต้นแบบ 2 ตำบล และ ตำบลนำร่องที่

สามารถเป็นแบบอย่างได ้1 ตำบล คือ  
1. ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา ประเด็น พชอ.ที่ขับเคลื่อน คือ การจัดการขยะและ

จัดการสิ่งแวดล้อม 
2. ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม ประเด็น พชอ.ที่ขับเคลื่อนคือ การจัดการขยะ และ

สิ่งแวดล้อม 
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3. ตำบลตะแพน  อำเภอศรีนครินทร์  ประเด็น พชอ.ที่ขับเคลื่อนคือ การจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 

 
      

ผู้รับผิดชอบ นางอาภรณ์  อรุณรัตน์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทร 081-7380484  
e-mail aporn19012009@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11 พฤศจิกายน 2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น  
อัตราส่วนการตายมารดาไทย  ไม่เกิน 17 ต่อ แสนการเกิดมีชีพ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา  
งานอนามัยแม่และเด็กเป็นบริการสุขภาพพื้นฐานที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่การดูแลสุขภาพของหญิงทั้ง

ก่อน ระหว่าง และหลังตั้งครรภ์ให้มีการตั้งครรภ์และการคลอดอย่างมีคุณภาพ มารดาและทารกปลอดภัย ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ต่อเนื่องถึงการดูแลเด็กหลังคลอด ให้ทารกแรกเกิดกินนมแม่อย่าง
เดียวอย่างน้อย 6 เดือนและมีการเลี้ยงดูบุตรอย่างเหมาะสม มีพัฒนาการตามวัย 

คณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดพัทลุง เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน ทั้งยังมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็ก จึงส่งผล
ให้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม 
ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาด้านอนามัยแม่และเด็กในแต่ละอำเภอ ส่งผลให้โรงพยาบาลในทุกระดับได้รับการ
พัฒนากระบวนการคุณภาพด้านอนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์แม่และเด็กมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
เช่น อัตราการตกเลือดหลังคลอด (Post partum hemorrhage: PPH) เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ผลงานในปี 
2559,2560,2561 และปี 2562  ดังนี้ ร้อยละ 1.87, 1.41, 2.07 และ 1.53 ตามลำดับ และไม่มีมารดาเสียชีวิต
จากการตกเลือดหลังคลอด สำหรับการตายของมารดาของจังหวัดพัทลุง พบว่า ปี 2559 จังหวัดพัทลุง ไม่มี
มารดาตาย ปี 2560 มีมารดาตายจำนวน 2 ราย สาเหตุเกิดจาก Severe Pneumonia และภาวะ Amniotic 
fluid embolism และปี 2561 ไม่มีมารดาตาย ปี 2562 มีมารดาตาย 1 ราย สาเหตุ Indirect cause จาก 
Severe Pneumonia ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้มาฝากครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ มีผลงานเพิ่มขึ้น 
ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 85.33 เมื่อเทียบกับ ปี 2559,2560 และ 2561 คือ ร้อยละ 77.6, 74.50 และ 82.49 
ตามลำดับ ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ มีผลงานเพ่ิมข้ึน ปี 2562 
เท่ากับร้อยละ 79.28 เมื่อเทียบกับปี 2559, 2560 และ 2561 คือ ร้อยละ 71.71, 66.65และ 76.25 ตามลำดับ      
สำหรับผลงานที่ไม่ได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนัก ‹ 2500 กรัม (ไม่เกิน
ร้อยละ 7) มีแนวโน้มเกินเกณฑ์ที่กำหนด ปี 2559, 2560 และปี 2562 คือ ร้อยละ 5.67, 6.77และ 7.67 
ตามลำดับ สำหรับปี 2562 เท่ากับ 8.19   

สำหรับมาตรการป้องกันมารดาตาย จังหวัดพัทลุงม ีแนวทาง ระบบการดูแล High risk 
pregnancy ในการคัดกรอง/ดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงที่มีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ 
ทุกชนิด ไทรอยด์ หอบหืด เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด และนำมาใช้ในสถานบริการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมภูมิ MCH Board จังหวัดพัทลุง มีการเน้นย้ำเรื่องคัดกรองหญิงตั้งครรภ์เสี่ ยง มีการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์
ตั้งครรภ์เสี่ยงทุกรายมาพบแพทย์โรงพยาบาลชุมชน และเมื่อโรงพยาบาลชุมชนประเมินซ้ำแล้วมีความเสี่ยงสูง 
มีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพัทลุง เพื่อดูแลโดย อายุรแพทย์  สูติแพทย์ต่อไป มีการส่งต่อเชื่อมโยงข้อมูลทุก
ระดับสถานบริการ  มีระบบส่งต่อ Seamless Refer และระบบ Fast tract ในการดำเนินงานและปฏิบัติได้จริง                
นอกจากนี้มีการประชุมติดตามงานด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ การติดตามหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงในชุมชน การ
เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ตั้งแต่ระดับจังหวัดลงไปเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต.
เพื่อเสริมพลังและนิเทศติดตามการดำเนินงานฯ ในทุกอำเภอ มีการซ้อมแผนฉุกเฉินทางสูติศาสตร์เสมือนจริง  
ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน เช่น การตกเลือดหลังคลอด การคลอดติดไหล่ ภาวะชักก่อนคลอด ระหว่างคลอด  
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หลังคลอด  สนับสนุนการขับเคลื่อนงานในภาพ คปสอ. ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลและสาธารณสุข
อำเภออย่างต่อเนื่อง 

ในสถานบริการมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพคลินิก ANC ตามชุดสิทธิประโยชน์ การจัดบริการ
โรงเรียนพ่อแม่ในทุกสถานบริการ ตั้งแต่ รพท./รพช./รพ.สต. การให้ความรู้เรื่องโรงเรียนพ่อแม่ เน้นย้ำการมี
ส่วนร่วมของสามีและญาติในการรับบริการ เพื่อการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด และการดูแลเด็ก
อย่างมีส่วนร่วม    พัฒนาห้องคลอดคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเครื่องมือ  เครื่องใช้  ยา เวชภัณฑ์ ที่จำเป็น 
ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา มีการซ้อมแผนฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ ในห้องคลอด มีการทบทวน
แนวทางภาวะฉุกเฉินและแนวทางการดำเนินงานการดูแลในห้องคลอด อย่างต่อเนื่อง 

จากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดพัทลุง ไม่พบปัญหาการเข้าถึงบริการ แต่ยังคงต้องพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานในการให้บริการอนามัยแม่และเด็ก ตามเกณฑ์คุณภาพในการปฏิบัติอย่างเข้มข้น จริงจัง 
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ต้องสร้างความตระหนักให้ครอบครัว ชุมชนสามารถดูแลเบื้องต้นได้ และยกระดับการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ท้องถิ่นภาคีเครือข่ายในการดูแลตนเองและคนในชุมชนมากข้ึน                  

การบริหารจัดการ 
จงัหวัดพัทลุงใช้กลไก MCH Board ระดับอำเภอและระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนงาน ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูล ผลการดำเนินงาน สถานการณ์ งานอนามัยแม่และเด็ก คืนข้อมูลให้พื้นที่ใน

การประชุม MCH Board ทุก 3 เดือน 
2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานฯ เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด และทบทวนแนวทางฯ ทุก 3 

เดือน 
3. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานฯ   โดยกำหนดให้ทีมคณะกรรมการติดตามเยี่ยมเสริม

พลังจังหวัดพัทลุง (ประกอบด้วย ประธาน MCH Board จังหวัดพัทลุง สูติแพทย์ กุมารแพทย์ หัวหน้าแผนก
ฝากครรภ์ หัวหน้าห้องคลอด หัวหน้าตึกหลังคลอด กลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน ผู้รับผิดชอบงานคลินิกสุขภาพ
เด็กดี จากโรงพยาบาลพัทลุง และผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง) 
ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ประเมินหน้างานโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ตามเกณฑ์มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก  

4. กำหนดระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง   เป็นแนวทางในการดูแลและติดตามการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์เสี่ยง    

5. มีระบบส่งต่อเชื่อมโยงข้อมูล กับเครือข่ายทุกระดับในการส่งต่อ/ติดตามหญิงตั้งครรภ์/หญิง
หลังคลอด  

6. กำหนดระบบ Seamless Refer ในการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์/หญิงคลอด  
7. กำหนด ไลน์ กลุ่ม One Labor ซึ่งเป็นกลุ่มที่ ห้องคลอด รพช.ทุกแห่งสามารถขอคำปรึกษา

จากสูติแพทย์ รพท.พัทลุง ตลอด 24 ชั่วโมง  
8. ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอมีกลุ่มไลน์งานแม่และเด็กทุกแห่ง เพื่อใช้ในการส่งต่อข้อมูลและ

ติดตามหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด หลังคลอด ในเขตรับผิดชอบ 
9. จังหวัดพัทลุงจัดตั้งกลุ่มไลน์ MCH PT เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้รับผิดชอบงาน

ระดับจังหวัด กับเครือข่ายทุกอำเภอ 
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ผลการดำเนินงาน   
ปี 2562 ผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดพัทลุง มีผลงานที่ดีขึ้น มีการวิเคราะห์ผล

การดำเนินงานฯ ทบทวนแนวทางฯ  มีการเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินหน้างานทุกโรงพยาบาล
ส่งผลให้โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กของกรมอนามัย ครบทุกแห่ง  
คิดเป็น ร้อยละ 100 โดยปี 2562  มีโรงพยาบาลจำนวน 3 แห่ง ที่รับการประเมินซ้ำ (ทุก 3 ปี) คือ โรงพยาบาล
ศรีบรรพต โรงพยาบาลบางแก้ว และโรงพยาบาลเขาชัยสน     

สำหรับเป้าหมายงานอนามัยแม่และเด็ก คือลดอัตราการตายของมารดา ให้เท่ากับศูนย์ (0) 
โดยเฉพาะสาเหตุจาก PPH และ PIH  ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จังหวัดพัทลุงไม่มีมารดาตาย ด้วยสาเหตุดังกล่าว   
แต่พบว่า มีมารดาตายจากสาเหตุ Indirect cause เพิ่มขึ้น ปี 2559 จังหวัดพัทลุง ไม่มีมารดาตายปี 2560  
มีมารดาตายจำนวน 2 ราย สาเหตุเกิดจาก Severe Pneumonia และภาวะ Amniotic fluid embolism 
ปี 2561 ไม่มีมารดาตาย ปี 2562 มีมารดาตาย 1 ราย เป็น Indirect cause จาก Severe Pneumonia  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : 1. อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 62 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่เกิน 17 
ต่อแสนการ
เกิดมีชีพ 

เมืองพัทลุง 2,838 0 0 
26.60 18.40 17.10 กงหรา 100 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 72 0 0 
45.26 30.97 35.01 ตะโหมด 137 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 335 0 0 
0 45.45 0 ปากพะยูน 118 0 0 

 ศรีบรรพต 30 1 3,333.33 
ป่าบอน 141 0 0 
บางแก้ว 58 0 0 
ป่าพะยอม 121 0 0 
ศรีนครินทร์ 3 0 0 
รวม 3,973 1 25.17 

ที่มา :  ข้อมูลจาก จากระบบรายงานกิจกรรม/รายงานคลอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2562 
 
ตัวช้ีวัด : 2.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 62    
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ > 65 %  เมืองพัทลุง 623 539 86.52 
62.54 66.51 74.42 กงหรา 248 224 90.32 

เขต 12 เขาชัยสน 281 215 76.51 
70.31 75.78 80.8 ตะโหมด 203 181 89.16 
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 62    
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

จังหวัดพัทลุง 

 

ควนขนุน 421 329 78.15 
77.6 74.50 82.49 ปากพะยูน 254 236 92.91 

 ศรีบรรพต 125 111 80.80 
ป่าบอน 279 252 90.32 
บางแก้ว 161 129 80.12 
ป่าพะยอม 242 210 86.78 
ศรีนครินทร์ 197 163 82.74 
รวม 3034 2589 85.33 

ที่มา :  ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 
 

จากตาราง ผลการดำเนินงาน พบว่า ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้มาฝากครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 
สัปดาห์ มีแนวโน้มสูงขั้นเกินค่าเป้าหมาย ปี 2559, 2560 และ 2561 คือ ร้อยละ 77.6, 74.50 และ 82.49
ตามลำดับ สำหรับปี 2562 เท่ากับร้อยละ 85.33 อำเภอที่ดำเนินการได้สูง 3 อันดับแรก คือ อำเภอปากพะยูน, 
อำเภอกงหรา และอำเภอป่าบอน คือ 92.91, 90.32 และ 90.32 ตามลำดับ สำหรับการดำเนินงานของจังหวัด
พัทลุง มีแนวทางการดำเนินการเชิงรุกในการค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยเครือข่าย อสม./รพ.สต. ในพื้นที่ มีระบบ
การส่งต่อเชื่อมโยงข้อมูลทุกระดับ 

 

ตัวช้ีวัด : 3.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ  31 ต.ค. 62  

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ > 65 %  เมืองพัทลุง 621 504 81.16 

50.07 53.94 62.86 กงหรา 248 212 85.48 
เขต 12 เขาชัยสน 267 191 71.54 

54.99 62.79 69.95 ตะโหมด 202   163 80.69 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 405 290 71.60 

71.71 66.65 76.25 ปากพะยูน 248 218 87.90 
 ศรีบรรพต 117 97 82.91 

ป่าบอน 279 240 86.02 
บางแก้ว 155 116 74.84 
ป่าพะยอม 229 178 73.73 
ศรีนครินทร์ 197 144 73.10 
รวม 2,968 2,353 79.28 

ที่มา :  ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 
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จากตาราง ผลการดำเนินงาน พบว่าร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตาม
เกณฑ์คุณภาพ มีแนวโน้มสูงขั้นเกินค่าเป้าหมาย ปี 2559,2560 และ 2561 คือ ร้อยละ 71.71, 66.65 และ 
76.25 ตามลำดับ สำหรับปี 2562 เท่ากับร้อยละ  79.28 อำเภอที่ดำเนินการได้สูง 3 อันดับแรกดังนี้ อำเภอ
ปากพะยูน, อำเภอป่าบอน และอำเภอกงหรา ตามลำดับคือ ร้อยละ 87.90, 86.02 และ 85.48 ตามลำดับ 

ตัวช้ีวัด : 4.ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ์
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 ต.ค 62  

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ > 65 %  เมืองพัทลุง 621 499 80.35 

50.03 52.03 63.03 กงหรา 259 238 91.89 
เขต 12 เขาชัยสน 265 241 90.24 

53.60 63.86 73.72 ตะโหมด 195 171 87.19 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 405 300 74.07 

61.34 65.95 77.67 ปากพะยูน 249 227 91.16 
 ศรีบรรพต 116 107 92.24 

ป่าบอน 299 261 87.29 
บางแก้ว 156 141 90.38 
ป่าพะยอม 233 180 77.25 
ศรีนครินทร์ 198 166 83.84 
รวม 2,996 2531 84.48 

ที่มา :  ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 
 
จากตาราง ผลการดำเนินงาน พบว่าร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตาม

เกณฑ์ มีแนวโน้มสูงขั ้นเกินค่าเป้าหมาย ปี 2559, 2560 และ 2561 คือ ร้อยละ61.34, 65.95และ 77.67  
ตามลำดับ สำหรับปี 2562 เท่ากับ 84.48 อำเภอที่ดำเนินการได้สูง 3 อันดับแรก ดังนี้ อำเภอศรีบรรพต,  
กงหรา และ ป่าพะยอม คือ ร้อยละ 92.24, 91.89 และ 91.16 ตามลำดับ 
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ตัวช้ีวัด : 5.ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 62    

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่เกิน 

ร้อยละ 15 
เมืองพัทลุง 2,368 440 18.58 

17.38 16.35 16.03 กงหรา 283 32 11.31 
เขต 12 เขาชัยสน 277 40 14.44 

20.41 18.18 18.53 ตะโหมด 184 27 14.67 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 710 87 12.25 

11.44 12.36 13.96 ปากพะยูน 506 51 10.08 
 ศรีบรรพต 243 27 11.11 

ป่าบอน 424 47 11.08 
บางแก้ว 319 42 13.17 
ป่าพะยอม 426 37 8.69 
ศรีนครินทร์ 164 25 15.24 
รวม 5,904 855 14.48 

ที่มา :  ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 

จากตาราง ผลการดำเนินงาน พบว่า ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด  
ปี 2559, 2560 และปี 2561 คือ ร้อยละ 11.44, 12.36 และ 13.96 ตามลำดับและมีแนวโน้มพบปัญหาภาวะ
โลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น สำหรับปี 2562 เท่ากับ 14.48 อำเภอที่ดำเนินการภาวะโลหิตจางในหญิง
ตั้งครรภ์ในเกณฑ์ดี 3 อันดับแรก ดังนี้ อำเภอป่าพะยอม,ปากพะยูน และอำเภอป่าบอน คือ ร้อยละ 8.69, 
10.08 และ 11.08 ตามลำดับ 
ตัวช้ีวัด : 6.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเสริมไอโอดีน  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 62    
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 100 เมืองพัทลุง 2,156 1,300 60.30 
70.59 77.28 70.54 กงหรา 542 508 93.73 

เขต 12 เขาชัยสน 429 355 82.75 
62.91 74.96 65.07 ตะโหมด 512 430 83.98 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 736 612 83.15 
74.46 77.21 68.41 ปากพะยูน 579 578 99.83 

 ศรีบรรพต 192 166 86.46 
ป่าบอน 513 469 91.42 
บางแก้ว 343 245 71.43 
ป่าพะยอม 528 394 74.62 
ศรีนครินทร์ 189 162 85.71 
รวม 6,719 5,219 77.68 

ที่มา :  ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
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จากตาราง ผลการดำเนินงาน พบว่า ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเสริมไอโอดีน ปี 2559, 
2560 และ ปี 2562 คือ ร้อยละ 74.46, 77.21 และ 68.41 ตามลำดับ สำหรับปี 2562 เท่ากับ 77.68 ซึ่งมี
แนวโน้มที่ดีขึ้น อำเภอที่มีผลการดำเนินงานสูงสุด 3 อันดับแรก ดังนี้ อำเภอปากพะยูน, กงหรา และอำเภอ 
ป่าบอน คือ 99.83, 93.73 และ 91.42 ตามลำดับ ซึ่งจากวิเคราะห์การดำเนินงาน พบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่มา
ฝากครรภ์ได้รับยาเสริมไอโอดีนทุกราย ยกเว้นผู้ที่มีประวิติการแพ้สารไอโอดีน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ  
HDC พบว่าเกิดจากการคลาดเคลื่อนในการบันทึก/ ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล 

ตัวช้ีวัด : 7.ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนัก ‹ 2500 กรัม  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 62    

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่เกิน  

ร้อยละ 7 
เมืองพัทลุง 637 61 8.01 

5.63 5.88 6.23 กงหรา 349 28 8.02 
เขต 12 เขาชัยสน 309 19 6.15 

6.26 7.19 7.54 ตะโหมด 262 17 6.49 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 487 43 8.83 

5.67 6.77 7.67 ปากพะยูน 362 23 6.35 
 ศรีบรรพต 136 19 13.97 

ป่าบอน 389 42 10.80 
บางแก้ว 185 14 7.57 
ป่าพะยอม 269 23 8.55 
ศรีนครินทร์ 206 15 7.28 
รวม 3,591 294 8.19 

ที่มา :  ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 

จากตาราง ผลการดำเนินงาน พบว่า ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนัก ‹ 2500 กรัม มีแนวโน้ม
เกินเกณฑ์ที่กำหนด ปี 2559, 2560 และปี 2562 คือ ร้อยละ 5.67, 6.77และ 7.67 ตามลำดับ สำหรับปี 2562 
เท่ากับ 8.19 อำเภอที่ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ (ไม่เกินร้อยละ 7) ดังนี้ อำเภอเขาชัยสน,ปากพะยูน และอำเภอ
ตะโหมด คือ ร้อยละ 6.15, 6.35 และ 6.49 ตามลำดับ และพบว่าทารกน้ำหนักน้อยที่เกิดจากการคลอดก่อน
กำหนดจำนวน 217 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.80 จากจำนวนทารกน้ำหนักน้อยทั้งหมด นอกจากนี้พบว่า ทารก
น้ำหนักน้อยเกิดจากมารดาที่อายุ > 35 ปี จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 25.51 และทารกน้ำหนักน้อยเกิดจาก
มารดาอายุ 15 - 19 ปี จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.92 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวช้ีวัด : 8.ร้อยละของทารกแรกเกิด-อายุ 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 62    

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 
เมืองพัทลุง 660 335 50.76 

61.13 62.66 50.89 กงหรา 377 267 70.82 
เขต 12 เขาชัยสน 329 170 52.15 

47.95 49.39 39.78 ตะโหมด 238 151 63.45 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 440 225 51.14 

27.16 45.48 42.68 ปากพะยูน 378 252 66.67 
 ศรีบรรพต 133 81 60.90 

ป่าบอน 372 189 50.81 
บางแก้ว 198 115 50.08 
ป่าพะยอม 272 161 59.19 
ศรีนครินทร์ 183 100 54.14 
รวม 3,577 2,046 57.20 

ที่มา :  ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 
 

จากตาราง ผลการดำเนินงาน พบว่า ร้อยละทารกแรกเกิด-อายุ 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียวมี
แนวโน้มมากขึ ้นจากเกณฑ์ที ่กำหนด ปี 2559, 2560 และปี 2561 คือ ร้อยละ 27.16, 45.58 และ 42.68 
ตามลำดับ สำหรับปี 2562 เท่ากับ 57.20 อำเภอที่ดำเนินการได้สูงสุด 3 อันดับแรก ดังนี้ อำเภอกงหรา,  
ปากพะยูน และอำเภอตะโหมด คือ ร้อยละ 70.82, 66.67 และ 63.45 ตามลำดับ  
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ตัวช้ีวัด : 9.ภาวะตกเลือดหลังคลอด  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 62    

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่เกิน 

ร้อยละ 5 
เมืองพัทลุง 2,833 25 0.88 

- - - กงหรา 100 9  9 
เขต 12 เขาชัยสน 72 3  4.16 

- - - ตะโหมด 137 4 2.91 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 355 3 0.84 

1.87 1.41 2.07 ปากพะยูน 119  1 0.84 
 ศรีบรรพต 30 2 6.66 

ป่าบอน 141 14 9.92 
บางแก้ว 58 1 1.72 
ป่าพะยอม 121 1 0.82 
ศรีนครินทร์ 3  0 0 
รวม 3,969 63 1.58 

ที่มา :  ข้อมูลจาก ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 

จากตาราง ผลการดำเนินงาน พบว่า ภาวะตกเลือดหลังคลอดไม่เกินค่าเป้าหมาย ปี 2559, 2560 
และ ปี 2561 คือ ร้อยละ 1.87, 1.41 และ 2.07 ตามลำดับ สำหรับปี 2562 ในภาพรวมเท่ากับ ร้อยละ 1.58  
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สาเหตุการตกเลือดหลังคลอดพบว่า สาเหตุจาก Uterine atony จำนวน 47 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 74.60 สาเหตุจาก Retained placentae จำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.98 สาเหตุจาก 
Trauma จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.93 จากภาวะตกเลือดทั้งหมด (สาเหตุจาก Thrombin จำนวน  
0 ราย) 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวช้ีวัด : 10.ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดระหว่างคลอด ไม่เกิน 25 : 1000 การเกิดมีชีพ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 62    

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่เกิน 25 : 1000 

การเกิดมีชีพ 
เมืองพัทลุง 2,838 60 21.14 

- - - กงหรา 100 1 10 
เขต 12 เขาชัยสน 72 1 13.88 

- - - ตะโหมด 137 1 7.29 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 355 3 8.45 

21.68 18.11 22.67 ปากพะยูน 118 1 8.47 
 ศรีบรรพต 30 0 0 

ป่าบอน 141 1 7.09 
บางแก้ว 58 1 17.24 
ป่าพะยอม 121 1 8.26 
ศรีนครินทร์ 3 0 0 
รวม 3,973 69 17.36 

ที่มา :  ข้อมูลจาก ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 
 
จากตาราง ผลการดำเนินงาน พบว่าภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดระหว่างคลอดไม่เกิน 

ค่าเป้าหมาย ปี 2559, 2560 และ ปี 2561 คือ 21.68, 18.11 และ 22.67 ตามลำดับ สำหรับปี 2562 ใน
ภาพรวมเท่ากับ ร้อยละ 17.36 อำเภอที่ดำเนินการได้ดี คือ อำเภอศรีบรรพต, ศรีนครินทร์ และอำเภอป่าบอน 
คือ ร้อยละ 0,0 และ7.09 ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ที่เกิด
จากความผิดปกติของทารกจำนวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.17 เกิดจากการคลอดก่อนกำหนดจำนวน 33 
ราย คิดเป็นร้อยละ 47.82 สาเหตุจาก Fetal distress จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.84 จากจำนวนทารก
ที่มภีาวะขาดออกซิเจนทั้งหมด   

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน พบว่า ปี 2562 จังหวัดพัทลุงมีมารดา

ตายจำนวน 1 ราย ซึ่งเป็น Indirect Cause จาก Severe Pneumonia สรุปประเด็นปัญหาจากการวิเคราะห์
สาเหตุการตาย คือ Delayed diagnosis, Delayed Refer เจ้าหน้าที่ขาดการฝึกทักษะ และขาดการ Consult 
กับ รพท. 

ข้อเสนอแนะ; การเพิ่มความรู้/ทักษะในการประเมินความรุนแรงของโรค การแปลผล LAB การ
ค้นหาแหล่งโรคในชุมชน การให้ความสำคัญในการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่หญิงตั้งครรภ์ทุกราย  

สำหรับการบันทึกข้อมูลในงานอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งมีรายละเอียดในการเก็บตัวชี้วัดทั้งด้าน
ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดกระบวนการค่อนข้างมาก ซึ่งระบบรายงานใน HDC ไม่ครอบคลุมในการเก็บตัวชี้วัดทั้งหมด  
จึงต้องเก็บตัวชี้วัดบางส่วนในระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เป็นการ
เพ่ิมภาระงานให้ผู้ปฏิบัติในหน่วยบริการ และการบันทึกข้อมูลยังพบว่ามีความคลาดเคลื่อน ไม่สมบูรณ ์
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ข้อเสนอแนะ; ให้หน่วยบริการให้ความสำคัญในการบันทึกข้อมูล ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 
และมีการตรวจสอบข้อมูลหลังการบันทึก พร้อมทั้งคืนข้อมูลกลับหน่วยบริการ ภาคีเครือข่าย ชุมชน 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. หน่วยบริการทบทวนแนวทางการดำเนินงานฯและปฏิบัติตามแนวทางฯอย่างเข้มข้น จริงจัง

และต่อเนื่อง 
2. กำหนดซ้อมแผนฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ อย่างน้อย ปีละ 2 ครัง้ 
3. หน่วยบริการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานฯ และคืนข้อมูลให้พ้ืนที่ ภาคีเครือข่าย ชุมชน 
4. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และค้นหากลุ่มเป้าหมายคือ หญิงวัยเจริญพันธุ์กลุ่มเสี่ยงที่มีโรค

ประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง เหมาะสม    

พัฒนาการดำเนินงาน 
1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกระดับ 
2. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการอย่างปีละ 1 ครั้ง 
3. ดำเนินงานตามมาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพ (Provincial Network Certification: PNC) 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 
 

 

      
ผู้รายงาน    นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ 
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
โทร   081 328 1399 

                                                   วัน/เดือน/ปี    12 พฤศจิกายน 2562 
e-mail: nartnarkkee@gmail.com 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน ที่มีน้ำหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม  
ไม่เกิน 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงจำนวนทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่มีน้ำหนักแรกเกิด ≥500 กรัม ทั้งหมด 3,811 

คน มีจำนวนทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่มีน้ำหนักแรกเกิด ≥500 กรัม ตายทั้งหมด 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.20 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ ไม่เกิน 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ)  อำเภอที่มีอัตราตายทารกแรกเกิด
อายุ ≤28 วัน มากที่สุดคืออำเภอเมือง และอำเภอปากพะยูน คิดเป็นร้อยละ 5.28 และ9.17 คน ตามลำดับ  
ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 

การบริหารจัดการ 
1. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การดำเนินงาน ระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย และคืนข้อมูลให้พ้ืนที่เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาและกำกับติดตาม เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการ MCH board การระดับ จังหวัด และ
อำเภอเรื่อง ANC คุณภาพ LR คุณภาพ   

3. ส่งเสริมและสนับสนุน สถานบริการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ดำเนินงานตามมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก และ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต  

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุง อัตราตายทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการคลอดก่อน

กำหนดและมีน้ำหนักตัวน้อย ทำให้ปอดของทารกเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ระบบการหายใจผิดปกติ ทำให้เสียชีวิต
และได้มีวิธีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน โดยมีการขับเคลื่อนผ่านกลไก
คณะกรรมการ MCH board การระดับ จังหวัด และอำเภอ เน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้หญิงวัยเจริญพันธ์    
ถ้ารู้ว่าตั้งครรภ์ให้รีบมาฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ คลินิกฝากครรภ์ให้มาตรฐานและผ่านเกณฑ์ 
กรมอนามัย ทุก รพ. มีแผนงานโครงการพัฒนาการงานคลินิกฝากครรภ์คุณภาพ อย่างต่อเนื่อง และมีนโยบาย
ให้คลินิกฝากครรภ์ ห้องคลอด ปฏิบัติงานตามแนวทาง CPG โดยสูตินารีเวช รพ.พัทลุง เป็นผู้เขียนแนวทางและ
เป็นประธาน MCH board จังหวัดพัทลุง 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : 1. อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่มีน้ำหนักแรกเกิด ≥500 กรัม ไม่เกิน 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิด

มีชีพ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย. 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่เกิน 3.8 ต่อ 

1,000 ทารกเกิด 
มีชีพ  

เมืองพัทลุง 2,839 15 5.28 
3.97 5.28 4.41 กงหรา 62 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 63 0 0 
4.43 3.62 4.86 ตะโหมด 85 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 328 0 0 
5.27 3.47 5.64 ปากพะยุน 109 1 9.17 

 ศรีบรรพต 48 0 0 
ป่าบอน 97 0 0 
บางแก้ว 57 0 0 
ป่าพะยอม 122 0 0 
ศรีนครินทร์ 1 0 0 
รวม 3,811 16 4.20  

ที่มา :  ข้อมูลจาก HDC  ณ  วันที่   4 พฤศจิกายน   2562  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
มีการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตทุกหน่วยบริการ ให้ ANC คุณภาพ ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานกรมอนามัยและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
เน้นให้ทุกหน่วยบริการมีการติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญการ

ฝากครรภ์ตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์อายุครรภ์ไม่เกินอายุ12สัปดาห์และมาฝากครรภ์ตามนัดทุกนัด เพ่ือการดูสุขภาพ
หญิงตั้งครรภ์ขณะตั้งครรภ์ตลอดจนถึงการคลอดอย่างมีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อทารกในครรภ์ที่จะคลอดออกมา
อย่างปลอดภัย 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
ผู้รายงาน     นางมานิตา  เสรีประเสริฐ 
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน   ส่งเสริมสุขภาพ  
โทร   0887949586 

                                                   วัน/เดือน/ปี   4 พฤศจิกายน 2562      
e-mail :  manita18wan@gmail.com 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน และการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก
ปฐมวัย สูงดีสมส่วน 

1. ร้อยละเด็กอายุร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
โดยใช้คู่มือ DSPM ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบ
สงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 

3. ร้อยละของเด็กอายุเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือนที่ตรวจคัดกรองพัฒนาการในครั้งแรกและ
พบสงสัยล่าช้าได้รับการประเมินพัฒนาการซ้ำภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

4. ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I (ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ60) 

5. ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน  (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 57)  

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

จังหวัดพัทลุง ได้คัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM ในเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน         
ปีงบประมาณ เด็กทั้งหมดจำนวน 16,750 คน ได้รับการคัดกรองทั้งหมดจำนวน 15,834 คน คิดเป็นร้อยละ 
94.53 ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) พัฒนาการสงสัย/ล่าช้าจำนวน 4,321 คน    
คิดเป็นร้อยละ 27.69 ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ 
ภายใน 30 วัน จำนวน 4,074 คน คิดเป็นร้อยละ 94.28 ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
90) มีพัฒนาการสมวัย (จากการคัดกรองครั้งแรกรวมกับคัดกรองหลังกระตุ้นภายใน 30 วัน) จำนวน          
5,411 คน คิดเป็นร้อยละ 97.33 ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ85) เมื่อจำแนกเป็นรายอำเภอ
พบว่าอำเภอที่คัดกรองพัฒนาการเด็กได้มากที่สุดคืออำเภอ ป่าพะยอม ศรีบรรพต เขาชัยสน เท่ากับร้อยละ 
98.07, 98.07 และ 96.60 ตามลำดับ อำเภอที่คัดกรองแล้วพบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้มากที่สุด  
คือ อำเภอ กงหรา , ตะโหมด และ ปากพะยูน เท่ากับร้อยละ 31.99, 31.04 และ 29.77 ตามลำดับ และการ
ติดตามกระตุ้นส่งเสริมเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าภายใน 30 วัน อำเภอที่ติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กสงสัย
ล่าช้าได้มากที่สุด คืออำเภอ ป่าพะยอม ป่าบอน และ เขาชัยสน เท่ากับร้อยละ 98.17, 96.75 และ 96.63 
ตามลำดับและอำเภอที่มีเด็กพัฒนาการสมวัยมากที่สุดคือ อำเภอ ป่าบอน, เขาชัยสน  และ เมืองพัทลุง เท่ากับ
ร้อยละ 98.65, 98.40 และ 98.06 ตามลำดับ และเด็กที่สงสัยล่าช้าทันทีและสงสัยล่าช้าหลังติดตามกระตุ้น
ด้วยDSPM ยังพบล่าช้า จำนวน 142 คน เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าส่งต่อกระตุ้นด้วยTEDA4I  จำนวน 84  คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.15 ผ่านเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) ไม่ผ่านเกณฑ์ เด็กที่ล่าช้าได้รับการส่งต่อและกระตุ้น
ด้วย TEDA4I มากที่สุดคือ อำเภอ กงหรา ป่าพะยอม ศรีบรรพต คิดเป็นร้อยละ 85.70, 84.20 และ 69.20 
ตามลำดับ 

จังหวัดพัทลุง  มีการเฝ้าระวังโภชนาการเด็กปฐมวัยเด็กอายุ 0 - 5 ปี จำนวน 29,431 คน ได้รับ
การเฝ้าระวังโภชนาการเด็กจำนวน 20,701 คน คิดเป็นร้อยละ 70.34 มีสูงดีสมส่วน จำนวน 11,499 คน        
คิดเป็นร้อยละ 55.55 ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 57) อำเภอที่มีเด็กสูงดีสมส่วนมากที่สุดคือ          
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กงหรา, เมืองพัทลุง และ เขาชัยสน คิดเป็นร้อยละ 59.26, 59.26และ 58.91 ตามลำดับ เด็กเตี้ย มีจำนวน 
4,909 คน คิดเป็นร้อยละ 16.59 ไม่ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10) อำเภอที่มีเด็กเตี้ยมากที่สุด คือ 
ปากพะยูน ตะโหมด และ ป่าบอน คิดเป็นร้อยละ 26.78, 24.70 และ 20.62 ตามลำดับเด็กผอม มีจำนวน 
2,063 คน คิดเป็นร้อยละ 6.97 ไม่ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 5) อำเภอที่มีผอมมากที่สุด คือ      
ศรีบรรพต บางแก้ว และ ตะโหมด คิดเป็นร้อยละ 13.32, 9.79, 8.41 ตามลำดับ และ เด็กอ้วน มีจำนวน 
3,578 คน คิดเป็นร้อยละ 12.09 ไม่ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10) อำเภอที่มีเด็กอ้วนมากที่สุด คือ   
ป่าบอน ตะโหมด และ ศรีนครินทร์ คิดเป็น ร้อยละ 13.51, 13.45 และ 13.33 ตามลำดับ 
ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 

การบริหารจัดการ 
1. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การดำเนินงาน ระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต  พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย   และคืนข้อมูลให้พ้ืนที่เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาและกำกับติดตาม เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการระดับ จังหวัด และอำเภอ  
3. ส่งเสริมและสนับสนุน สถานบริการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ดำเนินงานตามมาตรฐาน

อนามัยแม่และเด็ก และ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต  
4. ส่งเสริมสนับสนุนสถานบริการ และภาคีเครือข่าย ในการคัดกรอง ติดตามเด็กสงสัยล่าช้าและ

ล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
5. เสริมสร้างให้ความรู้ พ่อ แม่. ครอบครัว และผู้ดูแลเด็ก   ในการดูแลสุขภาพ   ส่งเสริม

พัฒนาการ  และการเจริญเติบโต เด็กปฐมวัย 
6. พัฒนากลไกการสนับสนุนการกำกับติดตามงานในทุกระดับ 
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินการแก้ปัญหาพัฒนาการเด็กและการเจริญเติบโตเด็ก

ปฐมวัยด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย   
8. มีการประชุมติดตาม กำกับงาน และนิเทศงาน คณะกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุงทุก 3 

เดือน เพ่ือขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดและมีคุณภาพในทุกด้านๆ 

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกด้านๆโดยใช้กลไกการดำเนินงานตำบลส่งเสริม

เด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ทุกตำบล บูรณาการกับการดำเนินงานมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกของชีวิต โดยพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัยตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนเด็กคลอดออกมา
และดูแลจนถึงอายุ 2 ปี และดูแลต่อเนื่องจนถึงเด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน โดยการให้ทุกหน่วยบริการ
ดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต โดยพัฒนา คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ และคลินิกสุขภาพเด็กดี โดย
เน้นให้ดำเนินงานให้ได้มาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย  และมีการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายเพ่ือดูแล
หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยให้ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขดังนี้ 

1. ร้อยละเด็กอายุร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
โดยใช้คู่มือ DSPM ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 , 42 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบ
สงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 63  

3. ร้อยละของเด็กอายุเด็กอายุ 9, 1 8 , 30 , 42  เดือนที่ตรวจคัดกรองพัฒนาการในครั้งแรก
และพบสงสัยล่าช้าได้รับการประเมินพัฒนาการซ้ำภายใน30วันไม่น้อยกว่าร้อยละ90 

4. ร้อยละเดก็อายุ 0–5 ปี พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วยTEDA4I (ไม่น้อยกว่าร้อยละ60) 
5. ร้อยละเด็กอายุ 0–5 ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ57 )  
6. มีการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 0 – 5 ปี ตามกลุ่มอายุ 9,18 ,30 ,42 และ 

60 เดือน ทั่วประเทศ ในวันที่  8 - 12 ก.ค.2562  ผลการดำเนินงานมีดังต่อไป 
- เด็ก 0 - 5 ปี ตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการร้อย

ละ 98.84 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ90    
- เด็ก 0 - 5 ปี ตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบ

สงสัยล่าช้า  ร้อยละ 27.24 ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
- เด็ก 0 - 5 ปีตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับ

การกระตุ้นพัฒนาการ/ประเมินพัฒนาการซ้ำ ร้อยละ 95.63 ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละเด็กอายุร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 

โดยใช้คู่มือ DSPM ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ วันที่  4 พ.ย. 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 
เมืองพัทลุง 3,204 2,936 91.64 

27.37 91.30 83.73 กงหรา 1,507 1,391 92.30 
เขต 12 เขาชัยสน 1,620 1,565 96.60 

27.06 91.30 91.33 ตะโหมด 1,172 1,105 94.28 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2,283 2,202 96.45 

39.52 94.38 96.10 ปากพะยูน 1,649 1,525 92.48 
 ศรีบรรพต 576 568 98.61 

ป่าบอน 1,776 1,703 95.89 
บางแก้ว 932 892 95.71 
ป่าพะยอม 1,192 1,169 98.07 
ศรีนครินทร์ 839 778 92.73 
รวม 16,750 15,834 94.53 

ที่มา :  ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
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ตัวช้ีวัด : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
และพบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย. 2562  
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 

เมืองพัทลุง 2,936 789 26.87 
13.80 16.36 21.18 กงหรา 1,391 445 31.99 

เขต 12 เขาชัยสน 1,565 366 23.39 
18.03 20.59 25.41 ตะโหมด 1,105 343 31.04 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2,202 563 25.57 
22.11 28.85 29.53 ปากพะยูน 1,525 454 29.77 

 ศรีบรรพต 568 162 28.52 
ป่าบอน 1,703 462 27.13 
บางแก้ว 892 248 27.80 
ป่าพะยอม 1,169 335 28.66 
ศรีนครินทร์ 778 208 26.74 
รวม 15,834 4,375 27.63  

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
 
ตัวช้ีวัด : 3. ร้อยละของเด็กอายุเด็กอายุ 9, 18, 30, 42  เดือนหมายถึง เด็กที่ตรวจคัดกรองพัฒนาการ 

ในครั้งแรกและพบสงสัยล่าช้าได้รับการประเมินพัฒนาการซ้ำภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90   

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90   

เมืองพัทลุง 779 746 95.76 
27.37 91.30 83.73 กงหรา 436 398 91.28 

เขต 12 เขาชัยสน 356 344 96.63 
27.06 91.30 91.33 ตะโหมด 340 311 91.47 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 558 515 92.29 
39.52 94.38 96.10 ปากพะยูน 452 420 92.92 

 ศรีบรรพต 159 146 91.82 
ป่าบอน 461 446 96.75 
บางแก้ว 247 236 95.55 
ป่าพะยอม 328 322 98.17 
ศรีนครินทร์ 205 190 92.68 
รวม 4,321 4,074 94.28 

ที่มา :ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
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ตัวช้ีวัด : 4.ร้อยละเด็กอายุ 0–5 ปี พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60)   
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณพ.ศ.2562 ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย. 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 
เมืองพัทลุง 21 7 33.33 

  39.03 กงหรา 28 24 85.71 
เขต 12 เขาชัยสน 11 3 27.27 

  41.12 ตะโหมด 7 4 57.14 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16 6 37.50   

38.89 ปากพะยูน 5 2 40.00 
 ศรีบรรพต 13 9 69.23 

ป่าบอน 8 6 75.00 
บางแก้ว 9 5 55.56 
ป่าพะยอม 19 16 84.21 
ศรีนครินทร์ 5 2 40.00 
รวม 142 84 59.15 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562     
 
ตัวช้ีวัด : 5. ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน  (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 57)   

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 57  

เมืองพัทลุง 3,816 2,259 59.20 
47.83 49.90 48.49 กงหรา 2,123 1,258 59.26 

เขต 12 เขาชัยสน 2,008 1,183 58.91 
46.65 47.17 49.46 ตะโหมด 1,529 726 47.48 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2,767 1,611 58.22 
48.23 47.41 49.00 ปากพะยูน 2,079 1,043 50.17 

 ศรีบรรพต 812 440 54.19 
ป่าบอน 1,820 929 51.04 
บางแก้ว 952 527 55.36 
ป่าพะยอม 1,577 830 52.63 
ศรีนครินทร์ 1,218 693 56.90 
รวม 20,701 11,499 55.55 

ทีม่า : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562    
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ดำเนินงานตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ทุกตำบล 

บูรณาการกับการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตทุกหน่วยบริการ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรม
อนามัยและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. เน้นให้ทุกหน่วยบริการมีการติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ

เรื่องพัฒนาการเด็กการคัดกรองและติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือ  DSPM โดยใช้ภาคีเครือข่ายและ 
อสม.  

2. เน้นการค้นหาและติดตามเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า /พัฒนาการล่าช้า ในเชิงรุก.ให้มากขึ้น
โดยให้รพสต.ที่ส่งเด็กมากระตุ้นด้วย TEDA4i ช่วยติดตามและให้ อสม. ช่วยติดตามให้มาตามนัดทันเวลา             
ภายใน 60 วัน 

3. มีการติดตาม รายงานทุก 15 - 30 วัน 
4. มีการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. มีการคืนข้อมูลให้พื้นที่และภาคีเครือข่ายเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมผลงานให้ผ่านเกณฑ์  
6. ให้พ้ืนที่บูรณาการกับภาคีเครือข่ายแก้ไขข้อมูลและคืนข้อมูลกลับภายใน 7 วัน 

โภชนาการ 
เด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน ผ่านเกณฑ์ และเด็กมีภาวะทุพโภชนาการ เตี้ย ผอม อ้วน                   

ไม่ผ่านเกณฑ์  
มีการคืนข้อมูลโภชนาการทุก 3 เดือน และจัดประชุมติดตามงานโภชนาการเด็กปฐมวัย และ 

วิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 แก่คณะกรรมการพัฒนางานเด็ก
ปฐมวัย จังหวัดพัทลุง ได้ให้ทุกหน่วยบริการขับเคลื่อนในตำบลบูรณาการส่งเสริมเด็กอายุ 0 -5 ปี สูงดีสมส่วน  
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย โดยเน้นความร่วมมือของภาคีเครือข่าย (อาหารแม่และเด็ก ยาเม็ดไอโอดีน ยาธาตุ
เหล็ก กรดโฟลิก ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก) ซึ่งมีการขับคลื่อนทุกตำบลในจังหวัดพัทลุง โดยต้องเน้นติดตามให้ได้
มาตรฐานและคุณภาพอย่างเข้มข้น มีแผนงานโครงการแก้ไขภาวะ ทุพโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์และเด็ก
ปฐมวัย อย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายให้ทุกหน่วยบริการ และในหมู่บ้านโดย อสม. ต้องมีเครื่องมือที่ได้คุณภาพ
ได้มาตรฐานตามกรมอนามัย และมีการฟ้ืนฟูทักษะในการช่างน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กปฐมวัยมีทักษะ และ
แปลผลที่ถูกต้องและต้องมีแผนงานแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ  ทุกหน่วยบริการโดยสุ่มประเมินรพสต.ละ 1 แห่ง
ในแต่ละอำเภอซึ่งส่วนมากอยู่ในช่วงดำเนินการ ในมีแผนงานโครงการรวบรวมเป็นรูปเล่ม ซึ่งโดยส่วนมากจะใช้
สมุดสุขภาพแม่และเด็กในการแนะนำผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ได้คัดเลือกจังหวัดพัทลุง นำร่องตำบลโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก

ของชีวิตบูรณาการกับตำบลส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ  0 – 5 ปี  สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ  พัฒนาการสมวัย  
3 ตำบล มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าร่วมโครงการ มหัศจรรย์ 1,000วันแรกของชีวิตบูรณาการกับตำบลส่งเสริม
สุขภาพเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ  พัฒนาการสมวัย 
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1. ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย 
1.1 เทศบาลตำบลดอนทราย 
1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ดอนทราย 
1.3 รพ.สต.โคกทราย 

2. ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
2.1 เทศบาลตำบลท่าแค 
2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปอม 
2.3 รพ.สต.บ้านปลวกร้อน 

3. ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนน จังหวัดพัทลุง 
3.1 อบต.พนมวังก์ 
3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขงึหนัง 
3.3 รพ.สต.บ้านสี่แยกไสยวน 

 
ผู้รายงาน     นางมานิตา  เสรีประเสริฐ 
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน   ส่งเสริมสุขภาพ  
โทร   0887949586 

                                                   วัน/เดือน/ปี   4 พฤศจิกายน 2562      
e-mail :  manita18wan@gmail.com 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

กลุ่มวัยรุ่น : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  
(ไม่เกิน 38 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี  1,000 คน) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุง มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น

การป้องกันวัยรุ่นกลุ่มปกติ และเข้าถึงวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาพฤติกรรมทาง         
ด้านอารมณ์ ปัญหาการตั ้งครรภ์ ในวัยร ุ ่น การตั ้งครรภ์ซ ้ำ และการคุมกำเนิดด้วยวิธ ีก ึ ่งถาวร โดยมี
คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ตามคำสั่งจังหวัด
พัทลุง ที่ 1259/2560 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ขับเคลื่อนงานทั้งจังหวัดแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีแผนการประชุมฯ ปีละ 2 ครั้ง อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
สำหร ับว ัยร ุ ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services) และกระบวนการอำเภออนามัยการ        
เจริญพันธุ์/ตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ และประสานความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของ
จังหวัดพัทลุง และเป็นเรื ่องที ่สามารถป้องกันได้ ซึ ่งวัยรุ ่นบางส่วนยังเข้าไม่ถึงข้อมูล และบริการด้าน             
เพศวิถีศึกษา ขาดความรู้และทักษะการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้านเพศศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ขาดความเข้าใจเรื่องการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี รวมทั้งเข้าไม่ถึงการบริการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิ์ภาพ 
สิ่งเหล่านี้ เป็นปัจจัยเสริมต่อพฤติกรรมวัยรุ่น 

สถานการณ์อัตราการการตั้งครรภ์หญิงอายุ 15-19 ปี จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.2559 - 2561 พบว่า 
จังหวัดพัทลุง มีอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่ำเป็นอันดับที่ 2 รองจากปัตตานี ในเขตบริการสุขภาพ
ที่ 12 และจังหวัดพัทลุง มีแนวโน้มลดลง คิดเป็นอัตราต่อพัน 19.72, 24.76 และ 20.40 ตามลำดับ ดังแผนภูมิ
ที่ 1 

แผนภูมิที่ 1 ข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เขต 12 แยกรายจังหวัดปี 2559-2561 

 
ข้อมูล : ปี 2559 : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 
          ปี 2560-2561 : HDC 
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การบริหารจัดการ 
1. จังหวัดพัทลุง มีการแต่งตั้งอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 1259/2560 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  
ของทุกกระทรวง ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เก่ียวข้อง กำหนดการประชุมฯ ปีละ 2 ครั้ง  

2. จังหวัดพัทลุง มีการแต่งตั้งคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดพัทลุง ตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 3196/2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 โดยมีหน้าที่เพื่อจัดทำ (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด และอ่ืน ๆ  

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริม
สุขภาพกลุ ่มวัยรุ ่น จังหวัดพัทลุง ตามคำสั ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  ที ่ ๖๒/๒๕๖๐ ลงวันที่  
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บทบาทหน้าที่เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS)  

4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ ตัวชี้วัดตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ 
กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการนิเทศงานผสมผสานระดับ คปสอ.  

5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เปิดรับสมัครให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม
โครงการแหล่งเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่น ประจำปี 2562  

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีการขับเคลื่อนบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน (Youth Friendly Health Services) ให้ผ่านการประเมินฯ ประจำปี 2562 จำนวน 1 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลพัทลุง และประเมินซ้ำ จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลปากพะยูน/ควนขนุน  

7. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนกระบวนการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ให้ผ่านการ
ประเมินฯ ประจำปี 2562 จำนวน 1 แห่ง คือ อำเภอเมืองพัทลุง และประเมินซ้ำอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 แห่ง 
คือ อำเภอปากพะยูน  

8. ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ มีการดำเนินงานตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัด 
วิเคราะห์สถานการณ์ ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และส่งคืนข้อมูลดังกล่าวฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ทบทวนข้อมูลอีกครั้ง  อีกทั้งมีการจัดประชุมราชการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัยรุ่น พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ทบทวน  องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงานวัยรุ่นอีกด้วย 

ผลการดำเนินงาน 
1. ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุง มีการประชุมอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 1259/2560 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 
2560 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ซึ่งในการ
ประชุมฯ มีการพิจารณาอนุมัติในหลักการการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง การทบทวนการบูรณาการงาน การจัดทำแผนร่วมกัน  การจัดทำแผนปฏิบัติ
งาน ประจำปี 2564 เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัด ประจำปี 2564 และมอบหมาย
ภารกิจตามหน่วยงานนั้น 
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2. ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุง มีการประชุมคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดพัทลุง ตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 3196/2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560   
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยคณะทำงานฯ มีการการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานแบบบูรณการ ประจำปี 
2564 เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัด ประจำปี 2564   

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายฯ ดังนี้  
3.1 การประชุมเพ่ือชี้แจงการดำเนินงานตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ และการขับเคลื่อน 

การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่น ประจำปี 2562 กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 48 คน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สสจ.พัทลุง งบประมาณการดำเนินงาน
จำนวน 7,200 บาท  

3.2 การประชุมเพื่อทบทวนการประเมินคลินิกให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น/
เยาวชน และการให้คำปรึกษาวัยรุ่น กรณีการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจำปี 2562 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สสจ.พัทลุง งบประมาณการดำเนินงานจำนวน 7,500 บาท  

3.3 การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ประจำปี 2562 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 35 คน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 1 สสจ.พัทลุง  งบประมาณการดำเนินงานจำนวน 5,250 บาท โดยจังหวัดพัทลุง มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่น 
ประจำปี 2562 จำนวน 23 แห่ง จากจำนวน 73 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.50 ซึ่งผลการคัดเลือก คือ   

ผลการผ่านการคัดเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเภท แหล่งเรียนรู้ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 

อบต.ควนขนุน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
ประเภท แหล่งเรียนรู้ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 

1. เทศบาลตำบลดอนทราย ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  
2. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง  
3. อบต.วังใหม่ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง  

ผลงานสะสม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2562 รวม 9 แห่ง จาก 74 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.16  
1. เทศบาลชุมพล อ.ศรีนครินทร์ (ปีงบประมาณ 2560) 
2. เทศบาลตำบลนาท่อม อ.เมืองพัทลุง (ปีงบประมาณ 2561) 
3. เทศบาลบ้านสวน อ.ควนขนุน (ปีงบประมาณ 2561) 
4. อบต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม (ปีงบประมาณ 2561) 
5. อบต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน (ปีงบประมาณ 2561) 
6. อบต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน (ปีงบประมาณ 2562) 
7. เทศบาลตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน (ปีงบประมาณ 2562) 
8. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว (ปีงบประมาณ 2562) 
9. อบต.วังใหม่ อ.ป่าบอน (ปีงบประมาณ 2562) 

3.4 การประชุมเพ่ือนิเทศติดตามการดำเนินงานมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับ
ว ัยร ุ ่นและเยาวชน (YFHS) และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ ์ ของอำเภอควนขนุน และปากพะยูน                    
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ประจำปี 2562 กลุ ่มเป ้าหมาย จำนวน 80 คน เม ื ่อว ันที ่  12 -13 มิถ ุนายน 2562 ณ ห้องประชุม                    
รพ.ควนขนุน/ปากพะยูน จ.พัทลุง งบประมาณการดำเนินงานจำนวน 12,000 บาท  

ผลการประเมิน รพ.ควนขนุน และรพ.ปากพะยูน ผ่านการประเมินมาตรฐานบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) อย่างต่อเนื่อง และสสอ.ปากพะยูน ผ่านการประเมินซ้ำ
อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3.5 การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มวัยรุ่น ประจำปี 2562 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 
คน เมื ่อว ันที ่ 23 กรกฎาคม  2562 ณ ห้องประชุม ช ั ้น 1 สสจ.พัทลุง งบประมาณการดำเนินงาน                             
จำนวน 7,500 บาท  

ผลการประเมิน รพ.พัทลุง ผ่านการประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน (YFHS) และสสอ.เมืองพัทลุง ผ่านการประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์  ซึ่งกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข จึงรับรองให้จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดอนามัยการเจริญพันธุ์ 

4. ปีงบประมาณ 2562 ตำบลของจังหวัดพัทลุง จำนวน 65 ตำบล มีการดำเนินงานตามเกณฑ์
ตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ทุกตำบล และมีประเมินตนเองตามเกณฑ์ตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ ผลปรากฏว่า 
ผ่านเกณฑ์ประเมินฯ จำนวน 65 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 100 และจำแนกเป็นระดับ คือ ระดับ 1 ผ่านพื้นฐาน 
(60-69 คะแนน) จำนวน 14 ตำบล ระดับ 2  ผ่านระดับดี (70-79 คะแนน) จำนวน 25 ตำบล ระดับ 3 ผ่าน
ระดับดีมาก (>= 80 คะแนน) จำนวน 26 ตำบล  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน 38 ต่อหญิงอายุ 15 – 19 ปี พันคน  
(แยกราย รพ.) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  ปีงบประมาณ 2562 
2559 2560 2561 โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน อัตราต่อ ปชก.พันคน 

ระดับประเทศ ไม่เกิน 
38 ต่อ

หญิงอายุ  
15 – 19 
ปี พันคน 

รพ.พัทลุง 2,578 139 53.92 
36.70 27.26 23.42 รพ.กงหรา 1,028 3 2.93 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 1,169 9 7.70 
28.10 26.63 22.33 รพ.ตะโหมด 903 6 6.64 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 1,954 30 15.35 
19.72 24.76 20.40 รพ.ปากพะยูน 1,395 15 10.75 

 รพ.ศรีบรรพต 422 1 2.37 
รพ.ป่าบอน 1,430 11 7.69 
รพ.บางแก้ว 648 6 9.26 
รพ.ป่าพะยอม 1,112 13 11.69 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 614 0 0 
รวม 13,253 233 17.58 

ทีม่า : ข้อมูล HDC DATA  ประมวลผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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จากตาราง ข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 
1,000 คน (เป้าหมายไม่เกิน 38 ต่อ ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1000 คน) แยกตามรายโรงพยาบาลที่ คลอด
มีชีพ ผลงานการดำเนินงานในปี 2562 เดือนตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ภาพรวมจังหวัดพัทลุง เท่ากับ 
17.58 ซึ่งผลลัพธ์โรงพยาบาลที่มีอัตราการคลอดมีชีพสูง ได้แก่ รพ.พัทลุง , รพ.ควนขนุน และ รพ.ป่าพะยอม 
เท่ากับ 53.92, 15.35 และ 11.69 ตามลำดับ 

 
จากตาราง ข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 

1,000 คน (เป้าหมายไม่เกิน 38 ต่อ ประชากรหญิงอายุ 15-19  ปี 1000 คน) แยกตามรายอำเภอ ผลงาน   
การดำเนินงานในปี 2562 เดือนตุลาคม 2561 –30 กันยายน 2562 ภาพรวมจังหวัดพัทลุง เท่ากับ 17.58       
ซึ่งผลลัพธ์อำเภอที่อัตราการคลอดมีชีพสูง ได้แก่ อำเภอบางแก้ว , อำเภอป่าบอน และเมืองพัทลุง เท่ากับ 
30.86, 20.28 และ 19.01 ตามลำดับ   

ตัวช้ีวัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน 38 ต่อหญิงอายุ 15 – 19 ปีพันคน  
(แยกราย อำเภอ) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน 
อัตราต่อ

ปชก.พันคน 2558 2559 2560 
ระดับประเทศ ไม่เกิน 38 ต่อ

หญิงอายุ  
15 – 19 ปี พัน

คน 

เมืองพัทลุง 2,578 49 19.01 
36.70 27.26 23.42 กงหรา 1,028 10 9.73 

เขต 12 เขาชัยสน 1,169 22 18.82 
28.10 26.63 22.33 ตะโหมด 903 14 15.50 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,954 37 18.94 
19.72 24.76 20.40 ปากพะยูน 1,395 23 16.49 

 ศรีบรรพต 422 5 11.85 
ป่าบอน 1,430 29 20.28 
บางแก้ว 648 20 30.86 

 
 

ป่าพะยอม 1,112 19 17.09 
ศรีนครินทร์ 614 5 8.14 
รวม 13,253 233 17.58 

ทีม่า : ข้อมูล HDC DATA  ประมวลผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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จากตารางข้อมูลร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี (ไม่เกินร้อยละ 14.50) แยกตาม

รายโรงพยาบาลฯ ผลงานการดำเนินงานในปี 2562 เดือนตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 พบว่าจังหวัด
พัทลุง มีอัตราร้อยละ 14.60 โรงพยาบาลที ่อัตราการตั ้งครรภ์ซ้ำสูงในวัยรุ ่นอายุต่ำกว่า  20 ปี ได้แก่                   
รพ.ศรีบรรพต, รพ.ตะโหมด และรพ.บางแก้ว เท่ากับ ร้อยละ 50.00, 46.15 และ 20.00 ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่เกินร้อยละ  14.50 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2559 2560 2561 โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่เกิน ร้อย

ละ14.50 ต่อ    
หญิงอายุต่ำ
กว่า 20 ปี  

รพ.พัทลุง 192 30 15.63 
18.01 17.00 15.98 รพ.กงหรา 5 0 0 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 10 1 10.00 
  9.84 20.16 18.18 รพ.ตะโหมด 13 6 46.15 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 40 2 5.00 
19.75 19.05 14.14 รพ.ปากพะยูน 13 2 15.38 

 รพ.ศรีบรรพต 2 1 50.00 
รพ.ป่าบอน 13 0 0 
รพ.บางแก้ว 10 2 20.00 
รพ.ป่าพะยอม 17 2 11.76 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 0 0 0 
รวม     315 46 14.60 

ทีม่า : ข้อมูล HDC DATA  ประมวลผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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จากตารางข้อมูลร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ 

(Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง แยกรายโรงพยาบาล ผลงานการดำเนินงานในปี 2562        
เดือนตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 พบว่า จังหวัดพัทลุงมีอัตราร้อยละ 34.92  โรงพยาบาลที่อัตราหญิง
อายุน้อยกว่า 20 ปีที่คลอดหรือหลังแท้งบุตรที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ ่งถาวร  ที่มีผลงานดี ได้แก่         
รพ.ตะโหมด รพ.ปากพะยูน และรพ.ป่าพะยอม เท่ากับร้อยละ 84.62, 76.92, 70.59 ตามลำดับ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) 
หลังคลอดหรือหลังแท้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 80 ต่อ
หญิงอายุน้อย

กว่า 20 ปี 

รพ.พัทลุง 192 34 17.71 
20.31 26.89 30.30 รพ.กงหรา 5 2 40.00 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 10 7 70.00 
13.55 17.88 19.94 รพ.ตะโหมด 13 11 84.62 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 40 23 57.50 
22.39 31.55 30.59 รพ.ปากพะยูน 13 10 76.92 

 รพ.ศรีบรรพต 2 1 50.00 
รพ.ป่าบอน 13 6 46.15 
รพ.บางแก้ว 10 4 40.00 
รพ.ป่าพะยอม 17 12 70.59 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 0 0 0 
รวม 315 110 34.92 

ทีม่า :ข้อมูล HDC DATA  ประมวลผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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จากตารางข้อมูลร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิด

ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) แยกรายโรงพยาบาล ผลงานการดำเนินงาน
ในปี 2562 เดือนตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 พบว่า จังหวัดพัทลุงมีอัตราร้อยละ 77.27  โรงพยาบาลที่
อัตราหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่คลอดหรือหลังแท้งบุตรที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร ที่มีผลงานดี 
ได้แก่ รพ.เขาชัยสน รพ.ศรีบรรพต และรพ.ป่าพะยอม เท่ากับ ร้อยละ 100, 100, 100 ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิด
ด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
2559 2560 2561 

ระดับประเทศ ร้อยละ 80 ต่อ
หญิงอายุน้อย

กว่า 20 ปี 

รพ.พัทลุง 34 22 64.71 
49.09 66.01 66.43 รพ.กงหรา 2 1 50.00 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 7 7 100 
48.40 53.14 55.43 รพ.ตะโหมด 11 10 90.91 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 23 21 91.30 
60.83 79.33 79.72 รพ.ปากพะยูน 10 3 30.00 

 รพ.ศรีบรรพต 1 1 100 
รพ.ป่าบอน 6 5 83.33 
รพ.บางแก้ว 4 3 75.00 
รพ.ป่าพะยอม 12 12 100 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 0 0 0 
รวม 110 85 77.27 

ทีม่า :ข้อมูล HDC DATA  ประมวลผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 76 

  
จากตารางข้อมูลร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

แยกรายอำเภอ ผลงานการดำเนินงานในปี 2562 เดือนตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 พบว่า จังหวัด
พัทลุงมีตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านเกณฑ์ จำนวน 65 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับการจำแนก  
เชิงคุณภาพ คือ ระดับ 1 ผ่านพื้นฐาน (60-69 คะแนน) จำนวน 14 ตำบล ระดับ 2  ผ่านระดับดี (70-79 
คะแนน) จำนวน 25 ตำบล ระดับ 3 ผ่านระดับดีมาก (>= 80 คะแนน) จำนวน 26 ตำบล 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. วัยรุ่นยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญ

พันธุ์อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น วัยรุ่นในโรงงานหรือสถานประกอบการ วัยรุ่นที่ย้ายที่อยู่เนื่องจากการ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น   

2. การบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัด ยังไม่ครอบคลุมตามรายละเอียดตัวชี้วัด ควรมีการประชุม
ซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้บันทึกข้อมูล ให้มีความเข้าใจตรงกัน  

3. การดำเนินงานเรื่องการคุมกำเนิดกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ให้กับหญิงอายุต่ำ
กว่า 20 ปี ยังไม่ครอบคลุม ควรมีการส่งเสริมสนับสนุน และติดตามเพ่ือวางแผนครอบครัว อย่างต่อเนื่อง  

 

 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ข้อมูล

ย้อนหลัง 1 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อำเภอ 
เป้าหมาย 
(ตำบล) 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์
(<60 

คะแนน) 

ผ่าน
พ้ืนฐาน       
(60-69 
คะแนน) 

ผ่าน
ระดับดี        
(70-79 
คะแนน) 

ผ่านระดับ     
ดีมาก        
(>=80

คะแนน) 
2561 

ระดับประเทศ ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 60 

เมืองพัทลุง 14 - - 10 4 
 กงหรา 5 - 4 1 - 

เขต 12 เขาชัยสน 5 - - - 5 
 ตะโหมด 3 - - - 3 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 12 - 5 3 4 
78.46 ปากพะยูน 7 - 4 2 1 

 ศรีบรรพต 3 - - 3 - 
ป่าบอน 5 - 1 2 2 
บางแก้ว 3 - - 3 - 
ป่าพะยอม 4 - - - 4 
ศรีนครินทร์ 4 - - 1 3 
รวม 65 - 14 25 26 

ทีม่า : ข้อมูลจากการประเมินตนเองของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประมวลผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562  
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. ส่งเสริมการดำเนินงานตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังมีการประเมินและการ

มอบเกียรติบัตร เพ่ือเป็นแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจให้กับพ้ืนที่ 
2. แสวงหาความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตาม

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น 
ศึกษาธิการจังหวัด พมจ. สวัสดิการและคุ้มครองแรงจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด เป็นต้น  

3. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้อง โรงเรียน ครอบครัวและ
ชุมชน ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างจริงจัง  

4. ส่งเสริมให้โรงพยาบาลทุกแห่ง มีนโยบายการจัดบริการให้คำปรึกษาในเรื่ องการคุมกำเนิดใน
วัยรุ่นหลังคลอดหรือหลังแท้ง 

5. ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการวางแผนครอบครัว เรื่องการให้คำปรึกษาการวางแผน
ครอบครัว 
 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 
 

 
      

ผู้รับผิดชอบ นายนพพร  สมจิตต์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ 
โทร 074-613137 ต่อ 311  
e-mail npo360000@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 30 ตุลาคม 2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น   

การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีประชากรทั้งหมด (ท่ีอาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่) จำนวน 395,749 คน มีผู้สูงอายุจำนวน

ทั้งสิ้น 82,465 คน คิดเป็นร้อยละ 20.84 ของประชากรทั้งหมด เป็นชาย 34,765 คน (ร้อยละ 42.16) หญิง 
จำนวน 47,700 คน (ร้อยละ 57.84) และจากการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจำวัน (ADL) จำนวนทั้งหมด 79,649 คน จากจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 82,465 คน (คัดกรองร้อยละ 96.59) 
พบว่า เป็นกลุ่มท่ี 1 (ช่วยเหลือตัวเองได้และ/หรือช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคมได้) (ร้อยละ 96.09) กลุ่มท่ี 2 
(ช่วยเหลือตัวเองและดูแลตนเองได้บ้าง) (ร้อยละ 2.96) กลุ่มท่ี 3 (ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) (ร้อยละ 0.95) ข้อมูล
จาก HDC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562          

การบริหารจัดการ 
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน แก่ อปท. และ หน่วยบริการสาธารณสุข  
2. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารท้องถิ่นในเวทีประชุมประจำเดือน 
3. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผล และสรุปผลการประเมินทุกเดือน  
4. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในเวทีประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด 
5. จัดทีมพ่ีเลี้ยง เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และเสริมพลังในพื้นที่  
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (CM) ระหว่างพ้ืนที่ 

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุงมีทั้งหมด 65 ตำบล มีผลการดำเนินงานตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ

ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์กรมอนามัยครบทั้ง 7 องค์ประกอบ จำนวน 65 ตำบล  
คิดเป็นร้อยละ 100 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  

ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 90 %  เมืองพัทลุง 14 14 100 

   กงหรา 5 5 100 
เขต 12 เขาชัยสน 5 5 100 

   ตะโหมด 3 3 100 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 12 12 100 

13.84 20.00 92.31 ปากพะยูน 7 7 100 
 ศรีบรรพต 3 3 100 

ป่าบอน 5 5 100 
 

 

บางแก้ว 3 3 100 
ป่าพะยอม 4 4 100 
ศรีนครินทร์ 4 4 100 
รวม 65 65 100 

ที่มา :  ข้อมูลจาก โปรแกรม Long Term Care กรมอนามัย ณ 30 ก.ย. 62   

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา 
1. CM เปลี่ยน/ย้ายงาน เกษียณ ทำให้พ้ืนขาดตัวหลักสำคัญที่จะขับเคลื่อน ส่วนกลางอาจมีแผน

สำหรับการอบรมใหม่ และพัฒนา CM อย่างต่อเนื่อง หรือผลักดันให้เป็นหลักสูตรพื้นฐานของพยาบาล 
2. ภาระงาน CM มีมากขึ้น กรณีที่ต้องดูแลจัดการกลุ่มพ่ึงพิงอ่ืนๆที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุ อีกท้ัง CM 

ไม่ได้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุเพียงงานเดียว กระทรวงจึงต้องเร่งปรับโครงสร้างการทำงานให้ชัด ว่าจะเพ่ิม CM 
หรือจะให้ผู้ที่เป็น CM รับผิดชอบเฉพาะงาน 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- ตำบลโคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง เป็นพื้นที่ต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 12 และเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ศึกษาดูงาน Long Term Care ของทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
-  ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตสุขภาพท่ี 12

ในการประกวดผลงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประจำปี 2562  
-  ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตสุขภาพที่ 12 ใน

การประกวดผลงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประจำปี 2562 
- ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตสุขภาพที่ 12 ใน

การประกวดผลงานชมรมผู้สูงอายุ ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประจำปี 2562 
- ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตสุขภาพท่ี 12 ในการ

ประกวดผลงานผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประจำปี 2562 
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- รพ.สต.บ้านทุ่งยาว อำเภอเมืองพัทลุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับเขตสุขภาพที่ 12  
ในการประกวดนวตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประจำปี 2562 

 
      

ผู้รายงาน   นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์    
ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน   ส่งเสริมสุขภาพ สสจ.พัทลุง  
โทร   081-8970891 

                                                   วัน/เดือน/ปี   11 พ.ย. 62      
e-mail :  somkid112510@hotmail.com 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น 
อำเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 

สถานการณ์ 
จังหวัดพัทลุง โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อำเภอเป็นนโยบายสำคัญ สถานการณ์ปี 2561 อำเภอทุกอำเภอมีการแต่งตั ้งคำสั่งอำเภอ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และประชุมคัดเลือกประเด็นปัญหาที่ใช้การขับเคลื่อนคุณภาพ
ชีวิต อย่างน้อย จำนวน 2 ร้อยละ 100   

ผลการดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 60 ของอำเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 1 1 100.00 
   N/A    N/A    N/A กงหรา 1 1 100.00 

เขต 12 เขาชัยสน 1 1 100.00 
          N/A   ตะโหมด 1 1 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 1 100.00  
N/A 11 ปากพะยูน 1 1 100.00 

 ศรีบรรพต 1 1 100.00 
ป่าบอน 1 1 100.00 
บางแก้ว 1 1 100.00 
ป่าพะยอม 1 1 100.00 
ศรีนครินทร์ 1 1 100.00 
รวม 11 11 100.00 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ 
ผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ เนื่องจากเป็นนโยบายอยู่ภายใต้กฎหมาย มีงบประมาณ

สนับสนุน จากการประชุมคณะกรรมการ พชอ . ด้านการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2561 ทำให้
คณะกรรมการ พชอ.มีความเข้าใจและประชุมคัดเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต    

 Small Success ผลการดำเนินงาน 
1. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน หรือ 

คณะทำงาน พชต.  
1.  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

(พชอ.) ได้แต่งตั้งคณะทำงานในระดับพ้ืนที่ 
ครอบคลุมทุกตำบล 
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 Small Success ผลการดำเนินงาน 
2. การจัดทำแผนการประชุม/อบรม พัฒนา

ศักยภาพ พชอ. หรือ คณะทำงาน เพื่อการ
ขับเคลื่อนประเด็นที่เลือก 

2.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 9 อำเภอ ได้ดำเนินการ
พัฒนาศักยภาพและดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
งบประมาณกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดสรร 
จำนวน 330,000 บาท จัดสรรอำเภอละ 30,000 
บาท เบิกจ่าย จำนวน 99,623.73 (ร้อยละ 30.19) 
งบ สสส. จำนวน 297,000 บาท (ไม่เบิกจ่าย) 

3. การวางแผนและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
หรือประเด็นการแก้ไขที่เลือกโดย 
คณะกรรมการ ดำเนินการขับเคลื่อนตาม
ประเด็น 

3.  ประเด็นใช้การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต ดังนี้ 
อำเภอเมือง เรื่อง อาหารปลอดภัย  และ การจัดการ 
สิ่งแวดล้อม (ขยะ) 
อำเภอกงหรา เรื่อง  การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียงผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์, สิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ขยะ No Foam และ อาหารปลอดภัย 
อำเภอเขาชัยสน เรื่อง อาหารปลอดภัย และ ผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
อำเภอตะโหมด เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ)  
และสารพิษตกค้างด้านการเกษตร 
อำเภอควนขนุน เรื่อง อาหารปลอดภัย ผู้สูงอายุ 
และ 
การจัดการขยะ อุบัติเหตุ   
อำเภอปากพะยูน เรื่อง ประชารัฐ สิ่งแวดล้อม และผู้
พิการ ผู้สูงอายุ 
อำเภอศรีบรรพต เรื่อง การจัดการขยะ และ การ
ติดตาม ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 
อำเภอป่าบอน เรื่อง การจัดการขยะ และ อุบัติเหตุ 
อำเภอบางแก้ว เรื่อง ผู้สูงอายุ, โรคเรื้อรัง  
อำเภอป่าพะยอม เรื่อง สิ่งแวดล้อม ขยะ และ 
ผู้สูงอายุ 
อำเภอศรีนครินทร์ เรื่อง โรคเบาหวาน ความดัน 
และ ขยะ 

4. การติดตามผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง  

4. พชอ. ที่ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนในการประชุม
หัวหน้าส่วนของจังหวัดพัทลุง ประจำเดือน ๆ ละ 2 
อำเภอ ครบทุกอำเภอ และจะมีการหมุนเวียนการ
นำเสนอในรอบที่ 2  
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สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี ่ยงต่อการทำให้การขับเคลื ่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

1. สาธารณสุขอำเภอมีบทบาทเป็นกรรมการและเลขานุการ ทำให้คณะกรรมการ พชอ . หรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อน แม้ว่าประเด็นการขับเคลื่อนไม่ใช้เรื่อง
สุขภาพโดยตรง  

2. ขาดการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเป็นเจ้าของ และขาดความต่อเนื่องจะทำให้การ             พัฒนา
คุณภาพชีวิตไม่ประสบความสำเร็จ 

3. ขาดคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด การดำเนินงานติดตามประเมินผล หรือเยี่ยม
เสริมพลังระดับจังหวัดไม่มีหน้าที่รองรับตามกฎหมาย 

4. งบประมาณ หรือ งบ สสส. ไม่ได้กำหนดรายการที่สามารถเบิกจ่ายทำให้เกิดปัญหา 
5. การสรุปผลการดำเนินงานด้าน พชอ. คุณภาพ ไม่ชัดเจน                 

ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ผลงานเด่นของการขับเคลื ่อน พชอ. คือ พชอ.ควนขนุน ประเด็น การลดอุบัติเหตุบนถนน  

พชอ.เมืองพัทลุง ประเด็นการจัดการขยะ พชอ.บางแก้ว ประเด็น กลุ ่มโรคเรื้อรัง พชอ.ป่าพะยอม และ  
พชอ.ศรีนครินทร์ ประเด็น สิ่งแวดล้อม (ลดขยะ) พชอ.ปากพะยูน ประเด็น ผู้สูงอายุ พชอ.ตะโหมด เรื ่อง 
สารพิษตกค้างด้านการเกษตร 

               
             
                                              ผู้รายงาน       นางอรสา  เหล่าเจริญสุข 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร              08 1095 7811 
e-mail sahealth@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี    30 กันยายน 2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

ปัจจุบันสถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพมีความรุนแรง และซับซ้อนกว่าอดีตทำให้ต้องมีการ
ติดตามประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ เพ่ือตรวจจับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ได้อย่างรวดเร็ว 
และพัฒนาความพร้อมเพื ่อจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency Management: 
PHEM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลทุกระดับในการรับมือกับสาธารณภัย 
รวมถึงพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครให้มีความรู้และทักษะ พร้อมที่จะปฏิบัติงานเมื่อเกิดสาธารณภัย 
และป้องกันตนเองจากภัยที ่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน จัดหาและจัดเตรียมสำรองทรัพยากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินในระดับต่าง ๆ ที่พร้อมปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัย  

การรับมือกับภาวะฉุกเฉิน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ภายใต้
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นภายในจังหวัด 
รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการที่ใช้เพื่อการบังคับบัญชา สั่งการ ควบคุม และประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล 
และทรัพยากรให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน โดยมีคณะทำงานกลุ่มภารกิจตามระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขรองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เพื่อบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินให้
สามารถปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 21 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2558 กรณีที่โรคและ
ภัยสุขภาพในพื้นที่ ขยายวงกว้างและถูกประกาศเป็นสาธารณภัย จังหวัดจะใช้พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2550 งานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจะร่วมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนั้นตามโครงสร้างบัญชาการเหตุการณ์
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (สปฉ. 8) และอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558  ได้กำหนดให้การพัฒนา Emergency 
Operations Center เป็นหนึ่งในภารกิจที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ
กำหนดให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติต้องประกาศนโยบายในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
เพ่ือให้หน่วยงานรัฐ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงทำหน้าที่เป็นกลไกผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีการ
จดัเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) 
เตรียมสถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ได้แก่ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการประชุมวางแผนระดม
ทรัพยากรจากทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กรณีมีการ Activate EOC และได้จัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข และศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
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ที่ 188 /2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 จัดเตรียมห้องสำหรับเป็นศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขเป็นการเฉพาะสามารถรองรับระบบการบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันทีที่มีเหตุการณ์ 
ระบบการสื ่อสารใช้การสื ่อสารออนไลน์ ผ่านระบบ WIFI เป็นหลัก การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Operation Center: EOC) ของจังหวัดขึ้นตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถเชื่อมโยง
ระดับอำเภอ จังหวัด เขตสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข และสอดคล้องกับแนวนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2562 มีนโยบายขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
ที่สามารถปฏิบัติได้จริง เน้นการติดตามเชิงคุณภาพ 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินให้สามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
                  ที่เกิดจากโรคและภัยสุขภาพได้ 

การบริหารจัดการ  กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ปีงบประมาณ 2562 ระดับจังหวัดดังนี้ 

1. พัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander: IC) รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ และ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์(SAT) และ กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 

2. เตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด 
3. เตรียมความพร้อมของทรัพยากรเพ่ือรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับ

จังหวัด 
4. เตรียมแผนบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขการซ้อมแผน และการเปิดศูนย์

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ ระดับจังหวัด 
 

ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ  

การดำเนินงานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพัทลุง 
ดำเนินการระดับจังหวัดเท่านั้น ยังไม่มีการดำเนินงานพัฒนาสู่ระดับอำเภอ ผลการดำเนินงานพบว่าจังหวัดพัทลุง มี
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ รองผู้บัญชาการเหตุการณ์และหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่กำหนดตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ได้รับการอบรมหลักสูตร ICS สำหรับผู้บริหารจังหวัด จัดทำคำสั่งแต่งตั้งทีม
ตระหนักรู้สถานการณ ์(SAT) ระดับจังหวัด ทำหน้าทีเ่ฝ้าระวัง ตรวจจับ และประเมินสถานการณ์การเกิดโรคและภัย
สุขภาพ จัดทำตารางการปฏิบัติงานของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด เป็นรายปี และจัดตารางเวร
เฝ้าระวังรายสัปดาห์ ๆ ละ 3 คน ในการเฝ้าระวัง ตรวจจับ การตรวจสอบข่าวการเกิดโรคและภัยที่ผิดปกติประจำ
สัปดาห์ (SAT Weekly report) และประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ การบันทึก Outbreak Verification 
list ในระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของสำนักระบาดวิทยา เตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน จัดทำเกณฑ์ DCIRs (Director Critical Information Requirements) ระดับจังหวัด เพื่อใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยงความรุนแรงของโรคหรือภัยสุขภาพในการเปิด EOC ประชุมทบทวนบทบาทตามโครงสร้าง ICS/EOC 
ระดับจังหวัด และซักซ้อมบทบาทหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย Activate EOC สถานการณ์ไข้เลือดออก 
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ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กิจกรรม ผลงาน หมายเหตุ 

โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation 
Center: EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1 ครั้ง Liaison/           
ภคณฏัฐ์ ทองขาว 

-จัดทำผังโครงสร้าง (ICS) รองรับทุกโรคและภัยสุขภาพ  
(All Hazard Plan) และ Update ให้เป็นปัจจุบัน 

1 ครั้ง Liaison/           
ภคณฏัฐ์ ทองขาว 

-จัดทำคำสั่งคณะทำงานทีม SAT ปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จัดทำตารางเวรเฝ้าระวังรายปี และรายสัปดาห์ ๆละ 
3 คน  

1 ครั้ง SAT/สุปราณี พิพัฒนโสธร 

การเตรียมความพร้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
- จัดทำเกณฑ์ DCIRs ของระดับจงัหวัดเพื่อใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง ความรุนแรงของโรคหรือภยัสุขภาพ 

1 ครั้ง SAT/ เฉลมิชัย แป้นน้อย 

-จัดทำรายการทรัพยากรที่สำคญัจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อ
รับมือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพตามระดับ
ความเสีย่งสำคญัของโรคและภยัสขุภาพระดบัจังหวัด 

1 ครั้ง Stockpiling & Liaison/                
ณัษฐพงษ์  พัฒนพงศ์/
ภคณฏัฐ์ ทองขาว 

-จัดทำรายชื่ออัตรากำลัง (Surge capacity plan)ของ
หน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อเข้าร่วมสนับสนุนหรือปฏิบตัิงาน
ในศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขตามระดับ
ความรุนแรงของโรคและภัยสุขภาพท่ีกรมควบคุมโรค
กำหนดไว้ (4 ระดบั) 

1 ครั้ง HR/ สุพร พรหมมาศ & 
Liaison/           
ภคณฏัฐ์ ทองขาว 
 

-ประชุมทบทวนบทบาทตามโครงสร้าง ICS /EOC 1 ครั้ง EOC Team 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสสจ.พัทลุง บุคลากรเข้าอบรมหลักสตูรต่าง ๆ รองรับการตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน        
-หลักสูตร ICS ผู้บริหาร ของกรมควบคุมโรค (2 วัน)  2 คน ผชช.ว/                  

นพ.ดุษฎี คงตระกลูทรัพย์ 
& ผชช.ส/สวาท รามทิพย ์

-หลักสูตรการสื่อสารในภาวะวิกฤติและตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน
สำหรับผู้บรหิารในระบบบริการสขุภาพ (1 วัน) 

1 คน ผชช.ส/สวาท รามทิพย ์

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสสจ.พัทลุง บุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ รองรับการตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน        
-หลักสูตร ICS ผู้บริหาร สำหรับหวัหน้าภารกิจ            
SAT & Operation ของกรมควบคุมโรค (2 วัน) 

2 คน หัวหน้า SAT/ 
บุญเลศิ ศรีรตันพันธ์             
หัวหน้า Operation/   
นฤพงศ์ ภักดี 

-หลักสูตรการจัดทำแผนเผชิญเหต ุ (Incident Action 
Plan: IAP) กองสาธารณสุขฉุกเฉนิ (2 วัน) 

1 คน เลขา SAT/                  
จุรินทร์ เจริญผล 

-ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
ระดับเขตและระดับจังหวัด ปี 2562 ของ สคร.12 สงขลา 
(1 วัน) 

2 คน เลขา SAT/                  
จุรินทร์ เจริญผล      
ผู้ช่วยเลขาฯ SAT/        
สุปราณี พิพัฒนโสธร 
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กิจกรรม ผลงาน หมายเหตุ 
-ประชุมพัฒนาบุคลากรทีมตระหนักรู้สถานการณ์และระบบ
เฝ้าระวังเตือนภยั กองสาธารณสุขฉุกเฉิน (2 วัน) 

1 คน EMS/ เจรญิ ปราบปร ี

-แจ้งหลักสูตร ผ่านระบบ E-learning “การจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” แก่ผู้ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของจงัหวัดและอำเภอ 

1 ครั้ง/ทุกกลุ่มงาน/         
ทุกหน่วยงานในสังกัด 

Liaison/           
ภคณฏัฐ์ ทองขาว 

การ Activate EOC 
เปิด EOC สถานการณ์พายุปาบึก 
-ประชุมคณะกรรมการ EOC ทุกกล่องภารกิจ 

 

1 ครั้ง 
 

EOC Team 

-รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงสำคัญของภัยสุขภาพ 
(Rapid Risk Assessment, RRA) สถานการณ์พายุปาบึก 

1 ฉบับ Liaison/           
ภคณฏัฐ์ ทองขาว 

เปิด EOC สถานการณ์ไข้เลือดออก                           
-ประชุมคณะกรรมการ EOC ทุกกล่องภารกิจ ตดิตาม
สถานการณ์ไข้เลือดออก 

                                 
14 ครั้ง 

                          
EOC Team /Liaison 

-รายงานสถานการณไ์ข้เลือดออกและข้อสั่งการแจ้ง
ผู้บริหาร/กลุ่มงานทุกกลุม่ 

14 ครั้ง SAT/บุญเลิศ ศรรีัตนพันธ์             
& Liaison/        
ภคณฏัฐ์ ทองขาว 

-สรุปข้อสั่งการ รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกแจ้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3 ครั้ง/7 หน่วยงาน/         
11อำเภอ/1 รพท./10 รพช. 

Liaison/                
ภคณัฏฐ์ ทองขาว 

การ Activate EOC (ต่อ) 
-จัดเตรยีมทะเบียนสำรองคลังยาและเวชภณัฑ์ที่จำเป็น
รองรับเหตุการณ์ไข้เลือดออก จัดเตรียมข้อมลูเวชภณัฑ์ 
อุปกรณ์สนบัสนุน 

4 ครั้ง Logistic & Stockpiling/
ณัษฐพงษ์  พัฒนพงศ์ 

-บันทึกสถานการณไ์ข้เลือดออก จงัหวัดพัทลุงนำเสนอผู้วา่
ราชการจังหวัดพัทลุง 

4 ครั้ง SAT/บุญเลิศ ศรรีัตนพันธ์            
& Liaison/         
ภคณฏัฐ์ ทองขาว 

-ผู้บริหารนำเสนอสถานการณไ์ข้เลือดออกในท่ีประชุม
ประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง 

2 ครั้ง IC & SAT 

-Activate EOC DHF ในพื้นที่และติดตามประเมิน
สถานการณ์ในพื้นที่ อำเภอที่มีความเสีย่งสูง และระบาด
ต่อเนื่อง 

10 ครั้ง/ 10 อำเภอ 
 

ทีม Operation 
 

เปิด EOC สถานการณ์หมอกควันร่วมกับ DHF                              
-กรมควบคุมมลพิษ ติดตั้งเครื่องตรวจจับหมอกควันบริเวณ
ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จงัหวัดพัทลุง                 
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตดิตั้งเครื่องตรวจจับ หมอก
ควันประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง               

2 ครั้ง     
  1 เครื่อง                           

 
1 เครื่อง 

Operation_ENV./  
มานพ รามทอง 

-จัดทำรายงานการวเิคราะห์ความเสี่ยงสำคัญของโรคและ 
ภัยสุขภาพ (Rapid Risk Assessment, RRA) ระดับจังหวัด 
กรณีแกส๊ชีวภาพ 

1 ฉบับ Opertion_ENV./  
สมศักดิ์ เหลม็นุ้ย 

ประชุมทางไกล VDO Conference ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข                                   
-สถานการณ์พายุปาบึก                             2 ครั้ง EOC Team 
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กิจกรรม ผลงาน หมายเหตุ 
-สถานการณ์ไข้เลือดออก 2 ครั้ง EOC Team 
-สถานการณ์หมอกควัน 1 ครั้ง EOC Team 
ประชุมทางไกล VDO Conference ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 
-สถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถลม่ 2 ครั้ง IC/ผู้แทน 
การติดตามประเมิน IHR-JEE-2005 
-ปี พ.ศ. 2562 สคร.12 สงขลา ติดตามประเมินประเด็นการ
สื่อสารความเสี่ยง 

1 ครั้ง ทีม Risk com. & Liaison 

การติดตามประเมินผลการวางแผนการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำหรับหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 
(EOC Assessment Tool) 10 หมวด 75 ตัวช้ีวัด 
-ประเมินตนเองครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ 2559 1 ครั้ง Liaison 
-ประเมินตนเองครั้งท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562 1 ครั้ง Liaison 
สรุปผลงานการดำเนินงานพัฒนาศูนย์ EOC                
-รับตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562              
-รับตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2/2562            
-สรุปผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ 2562 

 

1 ครั้ง                            
1 ครั้ง                            
1 ครั้ง 

 

ภคณฏัฐ์ ทองขาว         
ภคณฏัฐ์ ทองขาว        
ภคณฏัฐ์ ทองขาว 

การพัฒนางานวิจัยแก้ปัญหาหน้างาน (R2R) 
-จัดทำผลงาน R2R ประเภทโปสเตอร์ (Poster 
Presentation) ปี 2561 หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงโรคและภัยสุขภาพของจังหวัดพัทลุง เพื่อรองรับระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน (ICS) และศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) ปี 2561”   

1 เรื่อง ทวี ชูช่วย,             
วรรณกาญจ์  มณีชาตรี,                   

จุรินทร์ เจริญผล,   
ภคณฏัฐ์ ทองขาว 

 
-จัดทำผลงาน R2R ประเภทวาจา (Oral Presentation) ปี 
2562 หัวข้อเรื่อง “ความพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุข
ต่อการพัฒนาศักยภาพรองรับ Smart EOC 4.0 จังหวัด
พัทลุง” 

1 เรื่อง ทวี ชูช่วย,           
ภคณฏัฐ์ ทองขาว 

 

ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ 
ปีงบประมาณ 2562 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายประเมินระดับความสำเร็จของจังหวัดในการ

พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
การพัฒนาศูนย์ EOC เพื่อมุ่งสู่นโยบาย Smart EOC ประกอบด้วย การพัฒนาให้ครอบคลุม ด้าน

กำลังคนที่มีสมรรถนะ (Staff) ด้านอุปกรณ์ (Stuff) และด้านระบบงาน (System) เพื ่อบริหารจัดการในระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ สั่งการ ของผู้บัญชาการ (Incident Commander: IC) ได้อย่างรวดเร็วและตอบโต้ได้ทันที บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ด้านกำลังคนที่มีสมรรถนะ (Staff)  
1.1 การสร้าง เพิ่มความรู้ และ ทักษะ ด้านระบบบัญชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการ

เตรียมพร้อมรับสาธารณภัยแก่ผู ้บริหาร ได้แก่  นพ.สสจ., ผชช.ว., ผชช.ส. และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปใน
จังหวัดพัทลุง ผู้บริหารผ่านการอบรมหลักสูตร ICS สำหรับผู้บริหาร 9 ชม. ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562  
พบว่า ผู้บริหารผ่านการอบรมหลักสูตร ICS สำหรับผู้บริหาร 9 ชม.ครบถ้วน 
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1.2 การพัฒนาทีมสื่อสารความเสี่ยง ผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตรด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติและ
ตอบ-โต้ภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้บริหาร ในระบบบริการสุขภาพ จัดโดยสำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม 2562 มีผู้บริหารเข้าอบรม 1 คน คือ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริม
พัฒนา) 

1.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำคัญของโรคและภัยสุขภาพ (Rapid Risk Assessment: RRA) 
ระดับจังหวัดที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดนั้น สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 จังหวัด
สงขลา จัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือจัด
เตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด และจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับ
ทุกภัยอันตราย: All Hazards Plan รองรับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตัวแทนจังหวัดพัทลุงที่เข้า
อบรม 2 คน คือนายทวี ชูช่วย และนางวรรณกาญจ ์มณีชาตรี  

1.4 หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หมายถึง หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT)  และหัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS 9 ชม. 

การพัฒนาหัวหน้าทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และหัวหน้าทีมปฏิบัติการ (Operation) โดย
กรมควบคุมโรค จัดหลักสูตรอบรม ICS จำนวน 9 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรม คือ 
นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้าทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ส่วนหัวหน้าทีมปฏิบัติการ (Operation) เข้ารับการ
อบรมหลักสูตร ICS จำนวน 9 ชั่วโมงของกรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรม คือ
นายนฤพงศ์ ภักดี รองหัวหน้าทีมปฏิบัติการ (Operation) ลำดับที่ 1 ทำหน้าที่หัวหน้าทีมปฏิบัติการ (Operation) 

1.5 การพัฒนาทีมปฏิบัติการ (Operation) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวนโรค 
ป้องกันและควบคุมโรค (Communicable Disease Control Unit: CDCU) โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวัง 
สอบสวนโรค ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) สำหรับหน่วยงานปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงจัดอบรมระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สสจ.พัทลุง ทั้งนี้ตาม
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2559 
รวมทั้งประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วย
ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกันและควบคุมโรค
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กำหนดให้ผู้เข้าอบรมจะต้องมีระยะเวลาการอบรมไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง 
โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 
40 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาหรืองานควบคุมโรคติดต่อจาก รพท./รพช./สสอ./รพ.สต/สสจ. 
สามารถแต่งตั้งทีม CDCU ครอบคลุมทุกอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน
และควบคุมโรค (Communicable Disease Control Unit: CDCU) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 ในพ้ืนที่ 

1.6 การป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (Public 
Health Emergency of International Concern – PHEIC) จังหวัดพัทลุงไม่มีด่านช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศ(Point of Entry: PoE) แต่ทุก ๆปีจังหวัดพัทลุงจะมีประชาชนเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนา 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพื้นที่ที่มีการระบาดและที่เดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งระบบคัดกรองและควบคุมโรค
ในปัจจุบัน ยังมีความเป็นไปได้ที่อาจพบผู้ป่วยที่แพร่เชื้อไปแล้วหลายระลอกก่อนที่จะสามารถตรวจจับและ
ควบคุมโรคได้ อาจมีโอกาสเสี่ยงจากสถานการณ์การระบาดของโรคและภัยสุขภาพระหว่างประเทศ เช่น โรค
ติดเชื้ออีโบลา โรคไข้เหลือง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส ดังนั้นจึงมี
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ความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาเพ่ิมองค์ความรู้ ความสามารถให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านควบคุมโรคและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ สามารถรับมือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที และสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ ระบบการเฝ้าระวังรวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคในภาวะปกติ และสามารถรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศตามกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ( International Health Regulations 2005: IHR 2005) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.7 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ICS เบื้องต้น โดยส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน
และหน่วยงานในสังกัดเข้าอบรม ICS เบื้องต้นผ่านระบบ E-learning เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และสื่อการเรียน 
ส่งเสริมการป้องกันโรค และการจัดการด้านสุขภาพ หลักสูตร “การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” ของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉิน เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขผ่านการอบรมระบบ E-learning หลักสูตร ICS เบื้องต้นอย่าง
น้อย ร้อยละ 20 ของบุคลากรตามคำสั่งแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของจังหวัด ผ่านทาง QR 
code และที่เว็บไซด์ https://ddc.moph.go.th/th/site/office_newsview/view/5846 

1.8 การติดตามประเมิน IHR-JEE-2005 ปี พ.ศ. 2562 สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 
จังหวัดสงขลา ติดตามประเมินการจัดการเหตุการณ์ด้านสาธารณสุข ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 
หรือ International Health Regulations 2005 (IHR) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่13 
มิถุนายน 2562 เป็นการประเมินร่วมกันระหว่างผู้ประเมินจากภายนอก และผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศในด้าน
ต่าง ๆที่เป็นสมรรถนะซึ่งถูกกำหนดในกฎอนามัย ประเมินทั้งหมด 19 ด้าน (รวม 48 ตัวชี้วัด) เพ่ือดูศักยภาพใน 
การป้องกันและลดโอกาสในการระบาด (Prevent) การตรวจจับภัยคุกคามให้ได้รวดเร็ว (Detect) และการ
ตอบโต้ภัยคุกคามอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Response) ต่อภัยต่าง ๆที่อาจทำให้เกิดภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระหว่างประเทศ มี IHR (2005) เป็นกรอบทางกฎหมายสําหรับความมั่นคงทางสุขภาพ ดังนี้ 

Prevent ประกอบด้วย 1) ด้านกฎหมายนโยบายและงบประมาณ 2) ด้านการประสานงาน
กฎอนามัยระหว่างประเทศ 3) ด้านการป้องกันการเกิดและแพร่ระบาดของเชื้อจุลชีพดื้อยา 4) ด้านการป้องกัน
การเกิดและแพร่ระบาดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 5) ด้านอาหารปลอดภัย 6) ด้านชีวนิรภัย และความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 7) ด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน 

Detect ประกอบด้วย 8) ด้านการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ 9) ด้านการพัฒนาระบบการ
เฝ้าระวังให้ทันเวลา 10) ด้านการพัฒนาระบบรายงานโรค 11) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 

Response ประกอบด้วย 12) ด้านการเตรียมความพร้อม 13) ด้านศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข 14) ด้านการเชื่อมประสานระหว่างภาคส่วนสาธารณสุขและหน่วยงานความมั่นคง 15) 
ด้านมาตรการช่วยเหลือทางการแพทย์และสาธารณสุขและการเคลื่อนย้ายกำลังคนด้านบุคลากร  16) ด้านการ
สื่อสารความเสี่ยง 

Other IHR related hazards and point of entry ประกอบด้วย 17) ด้านการพัฒนา
ช่องทางเข้าออกประเทศ 18) ด้านการจัดการภัยด้านสารเคมี 19) ด้านการจัดการด้านกัมมันตรังสีและ
นิวเคลียร์ 
เกณฑก์ารประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 1=ไม่มีสมรรถนะ 2=มีสมรรถนะอย่างจำกัด 
                                                3=อยู่ระหว่างการพัฒนา  4=มีสมรรถนะชัดเจน   
                                                5=มีสมรรถนะอย่างยั่งยืน 
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ผลการประเมินการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency response operations) 
พิจารณาประเด็น ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparedness) 

R 1.1 จัดทำและดำเนินการตามแผนการเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระดับชาติสำหรับภัยหลายประเภท: 3 คะแนน 

R 1.2 มีการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงและแผนที่ทรัพยากรสำหรับปัญหาสาธารณสุขที่มีความสำคัญ
สูง รวมถึงมีการนำไปใช้ประโยชน์: 3 คะแนน 

ด้านศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (Emergency response operations) 
R 2.1 ความสามารถในการขับเคลื่อนยกระดับการทำงานเพื่อตอบโต้ภาวะปฏิบัติการฉุกเฉิน : 3 

คะแนน 
R 2.2 ขั้นตอนและแผนปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน: 3 คะแนน 
R 2.3 แผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน: 3 คะแนน 
R 2.4 ขั้นตอนการจัดการดูแลผู้ป่วยแต่ละกรณีสำหรับภัยที่เก่ียวข้องกับ IHR: 3 คะแนน 
ผลการประเมินการดำเนินงานด้านการสื่อสารความเสี่ยง 
R 5.1 ระบบสื่อสารความเสี่ยง: 3 คะแนน, R 5.2 การสื่อสารและการประสานงานภายในและกับ

องค์กรภาค:ี 3 คะแนน, R 5.3 การสื่อสารสาธารณะ: 3 คะแนน, R 5.4 การสื่อสารกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ: 
3 คะแนน, R 5.5 การจัดการกับข่าวลือ: 3 คะแนน 

2. ด้านอุปกรณ์ (Stuff) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดำเนินการเตรียมความพร้อมห้อง EOC โดยใช้ห้อง VDO Conference 

ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดเตรียมให้มีความพร้อมสามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินรองรับทั้งโรค
และภัยสุขภาพ และจัดเตรียมห้องปฏิบัติงานสำหรับกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) โดยใช้ร่วมกับ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากของกลุ่มงาน 

3. ด้านระบบงาน (System) หมายถึง ระบบงาน เช่น แผน มาตรฐานการปฏิบัติการ (SOP) 
งบประมาณ 

3.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย: All Hazards Plan  ผลจากการวิเคราะห์
ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพของจังหวัด พบว่า อุทกภัย เป็นปัญหาที่มีความเสี่ยงสูงลำดับต้นๆ ของจังหวัดพัทลุง
จากเหตุภัยจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural & Environment  Events) ซึ่งเกิดต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี และ
สร้างความสูญเสียเป็นจำนวนมากในแต่ละปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงมีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อม
รองรับ (All Hazards Plan: AHP) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพได้ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ ใช้ในกรณีที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
จัดทำแผนรองรับ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย: All Hazards Plan รองรับการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม วันที่ประกาศใช้ 2 มกราคม 2562 รองรับการประกาศภาวะ
ฉุกเฉินสถานการณ์ช่วงพายุปาบึก 4-7 มกราคม 2562 ทั้งนี้การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับ (All Hazards 
Plan: AHP) ยังไม่ครอบคลุมทุกโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาของจังหวัด 

3.2 การจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์กรณีฉุกเฉิน ทีม Logistic & Stock pilling จัดเตรียมทะเบียน
สำรองคลังยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินทั้งโรคและภัยสุขภาพ ตาม List รายการที่จำเป็นต้องใช้
ให้เพียงพอภายในจังหวัด และมีการปรับปรุงให้ทันสมัย พร้อมรองรับโรคและภัยสุขภาพ 
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3.3 จัดทำรายชื่ออัตรากำลัง (Surge capacity plan) ของหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อเข้าร่วม
สนับสนุนหรือปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขตามระดับความรุนแรงของโรคและภัย-
สุขภาพที่กรมควบคุมโรคกำหนดไว้ (4 ระดับ) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่มีผลกระทบกับการดำเนิน
ภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(ICS&EOC) จะมีการระดมอัตรากำลังจากทุกกลุ่มงานในสังกัด ซึ่งในแต่ระระดับมีความต้องการอัตรากำลังที่ต่างกัน 
ได้แก่ จำนวนร้อยละ 10 ร้อยละ 25 และทั้งหมดของบุคลากร (ตามระดับการ Activate ของระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ) โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้จัดเตรียมรายชื่ออัตรา
กำลังคนมอบหมายภารกิจแบ่งแต่ละระดับภาวะฉุกเฉินไว้พร้อมเรียกกำลังพลได้ทันที หากมีเหตุฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข 

3.4 แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan: BCP) ปีงบประมาณ 2562 ย ังไม่
ดำเนินการจัดทำแผน BCP รองรับความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉินทั้งโรคและภัยสุขภาพ เพื่อรองรับหรือเรียกคืนการ
ดำเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติ 

3.5 งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่มีการใช้งบประมาณสนับสนุนในการขับเคลื่อนงาน 
ยกเว้นงบสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรโดยการประชุม/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานระดับเขตและกระทรวงฯ
เป็นผู้ดำเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทั้งโรคและภัยสุขภาพ 

1.1 พัฒนาบุคลากรระดับผู้บัญชาการเหตุการณ์ หลักสูตร ICS ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เมื่อมี
การโยกย้าย เปลี่ยนแปลง 

1.2 การจัดทำ Surge capacity plan จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
1.3 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดทำแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan: BCP) 
1.4 พัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) ให้พร้อมรับมือ

สถานการณ์ได้รวดเร็ว ในการป้องกันและลดโอกาสในการระบาด (Prevent) การตรวจจับภัยคุกคามให้ได้รวดเร็ว 
(Detect) และการตอบโต้ภัยคุกคามอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Response) ต่อโรคและภัยสุขภาพต่าง ๆที่
อาจทำให้เกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของจังหวัด 

1.5 พัฒนาทีมระดับจังหวัดให้เข้มแข็ง สามารถเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทาง
ปฏิบัติสู่ระดับอำเภอ 

1.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มขึ้นโดยการขยายการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning หลักสูตร 
ICS เบื้องต้นอย่างน้อย ร้อยละ 20 ของบุคลากรตามคำสั่งแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของ
จ ังหว ัด ผ ่านทาง QR code หร ือผ ่านทางเว ็บไซด ์  https://ddc.moph.go.th/th/site/office_newsview/ 
view/5846 

2. ทบทวนความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพจังหวัดพัทลุงปี 2561 และวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคและภัย
สุขภาพจังหวัดพัทลุงปี 2562 เพื ่อจัดทำแผนให้ครอบคลุมทุกโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาของจังหวัด 
เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเมื่อมีการ Activate EOC ตามหลักเกณฑ์ DCIRs ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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3. การพัฒนาแผนรองรับภาวะฉุกเฉินทั้งโรคและภัยสุขภาพ จัดทำ All Hazard Plan: AHP เตรียมการ
ทบทวนแผนเดิมที่มีอยู่ และจัดทำให้ครอบคลุมทุกโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาของจังหวัด โดยเฉพาะเตรียมแผน
รับมือปัญหาหมอกควัน ตามคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์จะทวีความรุนแรงขึ้น 

4. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการจัดการเหตุการณ์ด้านสาธารณสุข ตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ IHR-JEE-2005 ให้มีสมรรถนะครอบคลุมทุกด้าน ตามข้อกำหนดมีสมรรถนะอย่างยั่งยืนภายในปี 2564 

5. เตรียมความพร้อมรับมือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินให้มีความพร้อมทุกด้าน ครอบคลุมทุกอำเภอ 
โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทรัพยากร ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา อุปกรณ์สื่อสารพื้นฐาน 
โครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน การจัดโครงสร้าง วางแผนระบบงาน การจัดการภาวะ
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ระบบการส่งต่อ การจัดการสุขาภิบาลอาหาร อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ฯลฯ 
เตรียมการรองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนปี 2564 คาดว่าจะมีเยาวชน ผู้ปกครองเดินทางเข้ามาพักอาศัยใน
จังหวัดและกระจายตามอำเภอต่าง ๆเป็นจำนวนมาก 
 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง     - 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.

2558  
2. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
3. หนังสือกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ใน

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559 - 2564 (ฉบับปรับปรุง) 
4. คู่มือพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค 
5. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค การจัดการภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
ธันวาคม 2560 

6. นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เอกสารประกอบการบรรยาย การ
ประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับ
จังหวัด 11 พฤศจิกายน 2560 

7. นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์  เอกสารอัดสำเนาประกอบการบรรยายการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข  ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม รพ.พัทลุง 

8. แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปีงบประมาณ 2562 กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ผู้รับผิดชอบ  นางสาวภคณัฏฐ์  ทองขาว 
ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน   พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
โทร   074-613127 ต่อ 305 
e-mail   tpakanut@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี   11 พ.ย. 2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น  

โรคนำโดยแมลง 
ภารกิจงานหลัก 

- โรคไข้เลือดออก 
- โรคไข้มาลาเรีย 
- โรคสครัปไทฟัส 
- โรคชิคุนกุนยา 

ผลการดำเนินงานปี 2562 งานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง/โรคติดต่อจากการสัมผัส    
1 จัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดตัวชี้วัดและถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามภารกิจงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงสู่หน่วยงานระดับอำเภอทุก
อำเภอ  มีการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 โครงการ คือ 

1.1 ประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย  
ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จำนวน 16,500 บาท ดำเนินการ

ประชุมราชการคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดพัทลุงและผู้รับผิดชอบ
งานควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอ/ตำบล เพ่ือประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ในทุกอำเภอ โดยการสุ่มแบบ
เจาะจงโดยเลือกหมู่บ้านที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในแต่ละอำเภอ ผลการประเมินดังนี้ 

 
 
 
 
 

ล ำดับ อ ำเภอ ช่ือหมู่บ้ำน หมู่ที่ ต ำบล ส ำรวจ พบลูกน  ำ(หลัง) ทั งหมด พบลูกน  ำ HI CI BI
(หลัง) (หลัง) (ชิ น) (ชิ น) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ต่อ100หลัง)

1 เมืองพัทลุง ต ำนำนใหญ่ ๑๑ ต ำนำน 29 9 141 21 31.03 14.89 72.41
2 กงหรำ น  ำตกไพรวัลย์ ๑๓ คลองเฉลิม 24 7 129 24 29.17 18.60 100.00
3 เขำชัยสน ไสนำยขัน ๘ ควนขนุน 28 2 129 24 7.14 18.60 85.71
4 ตะโหมด ด่ำนโลด ๓ แม่ขรี 23 14 169 24 60.87 14.20 104.35
5 ควนขนุน ดอนศำลำ ๘ มะกอกเหนือ 22 17 106 32 77.27 30.19 145.45
6 ปำกพะยูน ห้วยเรือ ๔ หำรเทำ 27 8 229 17 29.63 7.42 62.96
7 ศรีบรรพต ไสประดู่ ๑๑ เขำปู่ 34 18 372 37 52.94 9.95 108.82
8 ป่ำบอน กลำง ๒ ป่ำบอน 26 3 164 4 11.54 2.44 15.38
9 บำงแก้ว ทุง่โต๊ะยะ ๘ โคกสัก 16 6 151 11 37.50 7.28 68.75

10 ป่ำพะยอม ทุง่ชุมพล ๓ ลำนข่อย 26 8 80 8 30.77 10.00 30.77
11 ศรีนครินทร์ บ้ำนขัน ๔ ชุมพล 25 12 207 22 48.00 10.63 88.00

280     104         1,877  224    37.14 11.93 80.00

จ ำนวนหลังคำเรือน ภำชนะส ำรวจ (ชิ น) สรุปค่ำดัชนี

รวม
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ล ำดับ อ ำเภอ ช่ือโรงเรียน หมู่ที่ ต ำบล ทั งหมด พบลูกน  ำ
(ชิ น) (ชิ น)

1 เมืองพัทลุง รร.วัดประจิมทิศำรำม ๕ ต ำนำน 13 2 15.38
2 กงหรำ ศพด.ยำมำฮำตุลย์อิสลำมิยะห์ ๑๓ คลองเฉลิม 1 0 0.00
3 เขำชัยสน รร.บ้ำนไสนำยขัน ๘ ควนขนุน 8 0 0.00
4 ตะโหมด รร.บ้ำนด่ำนโลด ๓ แม่ขรี 40 7 17.50
5 ควนขนุน รร.ดอนศำลำน ำวิทยำ ๘ มะกอกเหนือ 11 2 18.18
6 ปำกพะยูน รร.วัดห้วยเรือ ๔ หำรเทำ 8 1 12.50
7 ศรีบรรพต รร.วัดไสประดู่ ๑๑ เขำปู่ 19 3 15.79
8 ป่ำบอน รร.วัดป่ำบอนต่ ำ ๒ ป่ำบอน 6 0 0.00
9 บำงแก้ว บ้ำนหำดไข่เต่ำ 11 นำปะขอ 18 0 0.00
10 ป่ำพะยอม รร.วัดทุง่ชุมพล ๓ ลำนข่อย 16 0 0.00
11 ศรีนครินทร์ รร.บ้ำนขัน ๔ ชุมพล 7 0 0.00

ภำชนะส ำรวจ

รวม

ตารางท่ี ๒ สรุปผลการประเมินค่าดัชนีลูกน ้ายุงลาย ในโรงเรียน จังหวัดพัทลุง  ปีงบประมาณ๒๕๖๒  

ค่ำCI 
(ร้อยละ)

CI
ล ำดับ อ ำเภอ ช่ือศำสนสถำน หมู่ที่ ต ำบล ทั งหมด พบลูกน  ำ (ร้อยละ)

(ชิ น) (ชิ น)
1 เมืองพัทลุง วัดโพธ์ิต ำนำน ๕ ต ำนำน 94 50 53.19
2 กงหรำ มัสยิดยำมำฮำตุลย์อิสลำมิยะห์ ๑๓ คลองเฉลิม 5 0 0.00
3 เขำชัยสน วัดชุมประดิษฐ์ ๓ ควนขนุน 44 7 15.91
4 ตะโหมด วัดหนองปด ๓ แม่ขรี 58 8 13.79
5 ควนขนุน วัดดอนศำลำ ๘ มะกอกเหนือ 7 4 57.14
6 ปำกพะยูน วัดห้วยเรือ ๔ หำรเทำ 13 3 23.08
7 ศรีบรรพต วัดไสประดู่ ๑๑ เขำปู่ 37 6 16.22
8 ป่ำบอน วัดป่ำบอนต่ ำ ๒ ป่ำบอน 18 5 27.78
9 บำงแก้ว มัสยิดหำดไข่เต่ำ ๑ นำปะขอ 2 0 0.00
10 ป่ำพะยอม วัดทุง่ชุมพล ๓ ลำนข่อย 18 7 38.89
11 ศรีนครินทร์ วัดขันประชำสรรค์ ๔ ชุมพล 34 9 26.47

330       99        30.00

ตารางท่ี ๓ สรุปผลการประเมินค่าดัชนีลูกน ้ายุงลายในศาสนสถาน จังหวัดพัทลุง  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

รวม

ภำชนะส ำรวจ
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1.2 ประเมินคุณภาพการควบคุมไข้เลือดออก  
ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เป็นงบเดียวกับงบประมาณสุมประเมิน

ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย กิจกรรมนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากต้องสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำ
ยุงลาย วันละ 2 อำเภอ ทำให้ไม่สามารถประเมินคุณภาพควบคู่กันไปในวันเดียวกัน(เวลาไม่เพียงพอ) ซึ่งจะ
ดำเนินการในปี งบประมาณ 2563 ต่อไป 

1.3 ประชุมราชการเครือข่ายควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอ 
ได้รับงบประมาณจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง  จำนวน 17,290บาท ดำเนินการ

ประชุมราชการเครือข่ายควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอ  จำนวน 7 อำเภอ มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
และสร้างเครือข่ายดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ระดับอำเภอดังตารางที่ 
ตารางที่  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายควบคุมโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ 

อำเภอ จำนวน (คน) หมายเหตุ 
กงหรา 63 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
เขาชัยสน 68 1. ครูอนามัยโรงเรียน 
ปาพะยูน 96 2. ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ควนขนุน 111 3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

สาธารณสุขใน อปท. บางแก้ว 71 
ป่าบอน 43 4. ผู ้ร ับผิดชอบงานควบคุมโรค

ไข ้ เล ื อดออกระด ับตำบล/
อำเภอ 

ศรีนครินทร์ 34 

 
3. ร่วมปฏิบัติงานในทีมสอบสวนเคลื่อนที่(SRRT)ระดับจังหวัด สนับสนุน คปสอ.ในการควบคุม

โรคในพ้ืนที่แพร่ระบาด ตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวน 8 ครั้ง 
4. สนับสนุนวิชาการ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่รับผิดชอบ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยการจัดประชุมราชการ /วิทยากรให้ความรู้กลุ่ม อสม.และประชาชนทั่วไป / ให้ความรู้กับแกนนำนักเรียน 
รายละเอียดตารางที่ 4 
ตารางที่ 4  การให ้ความร ู ้ว ิชาการด ้านการควบค ุมโรคไขเล ือดออก แก ่บ ุคลากรกล ุ ่มเป ้าหมาย  

ปีงบประมาณ 2562 

ประเภท 
จำนวน 

ครั้ง คน 
1.นักเรียน 
2.อาสาสมัครสาธารณสุข 
3.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
4ประชาชนทั่วไป 

5 
4 
11 
2 

120 
85 
125 
140 

รวม 22 470 
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5. ร่วมประชุมและปฏิบัติงานในหน้าที่ตามคำสั่ง EOC ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการควบคุม
โรคไข้เลือดออก และสรุปรายงานสถานการณ์โรคและผลการดำเนินงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงทุก
สัปดาห์ 

6. การดำเนินกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”ในโครงการเรา
ทำความดีด้วยหัวใจ ภายใต้ชื่อ“จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”ตามแผนจัดกิจกรรม
จิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปีงบประมาณ 2562 ของกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

มีจิตอาสาร่วมดำเนินการกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”จาก 
11 อำเภอ (มกราคม-กันยายน 2562) รวมทั้งหมด 335,826คน  ดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีบ้าน/ครัวเรือน 
จำนวน 180,877 คน (ร้อยละ53.86)   ดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่วัด/ศาสนสถาน จำนวน 26,396 คน 
(ร้อยละ7.86)   ดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน จำนวน 48,428 คน (ร้อยละ14.42) ดำเนินการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ี บวร(บ้าน วัด โรงเรียน) จำนวน 76,127คน (ร้อยละ22.67และดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่
อ่ืนๆ จำนวน 3,997 คน  (ร้อยละ1.19) ดังตารางที่ 5 
ตารางท่ี 5 สรุปข้อมูลจำนวนจิตอาสาร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงคจ์ิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
             กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปีงบประมาณ 2562 

อำเภอ 
บ้าน 

ว ั ด / ศ า ส น
สถาน 

โรงเรียน บวร/ชุมชน อ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น 

(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 
เมือง 3,249 2,149 2,063 952 179 8,592 
กงหรา 31,368 4,136 10,127 17,887 351 63,869 
เขาชัยสน 9,121 1,660 3,634 2,690 0 17,105 
ตะโหมด 9,859 2,124 5,855 7,986 449 26,273 
ควนขนุน 50,254 2,585 4,313 4,912 94 62,158 
ปากพะยูน 9,974 2,772 4,317 4,582 343 21,988 
ศรีบรรพต 5,344 634 1,692 1,166 260 9,096 
ป่าบอน 13,790 2,794 4,513 9,552 524 31,173 
บางแก้ว 21,399 2,485 2,028 10,825 317 37,054 
ป่าพะยอม 21,832 3,499 8,109 10,570 98 44,108 
ศรีนครินทร์ 4,687 1,558 1,777 5,005 1,383 14,410 

รวม 180,877 26,396 48,428 76,127 3,998 335,826 
ร้อยละ 53.86 7.86 14.42 22.67 1.19 100.00 
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ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายของจิตอาสาพัฒนาสิ ่งแวดล้อม จาก 11 อำเภอ จำนวน 8 ครั้ง 
(กุมภาพันธ์-กันยายน 2562) พบว่าค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
โรงเรียนและศาสนสถาน ดังนี้  

 
 

ตำรำงที ่๖  ผลกำรส ำรวจค่ำดัชนีลูกน  ำยุงลำยทีบ้่ำน ของจิตอำสำพัฒนำส่ิงแวดล้อม  จังหวัดพัทลุง  
             ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

ครั งที๑่ ครั งที๒่ ครั งที๓่ ครั งที๔่ ครั งที๕่ ครั งที๖่ ครั งที๗่ ครั งที๘่ ครั งที๙่
เมืองพัทลุง  - 10.76  11.09  11.33  12.07  10.16  12.25   - 14.07  
กงหรำ  - 15.24  8.46     - 8.43    10.39  7.52    8.56    9.50    
เขำชัยสน  - 9.06    6.52    5.64    7.85     - 7.74    7.74    6.42    
ตะโหมด  - 12.08  9.93    7.52    16.07  11.89  11.72  13.43  10.23  
ควนขนุน  - 8.14     - 11.56  4.25    12.67  4.47    10.18  13.88  
ปำกพะยูน  - 11.12  11.12  6.89    7.37    8.11    7.38    8.76    11.06  
ศรีบรรพต  - 4.11    9.28    8.96    10.72  9.02    9.17    9.81    9.83    
ป่ำบอน  - 37.88  13.13  11.63  16.04  16.96  13.04  13.04  17.53  
บำงแก้ว  - 11.85  10.50  11.56  11.56  10.87  11.83  8.10    13.58  
ป่ำพะยอม  - 14.40  6.94    9.56    9.74    12.97  10.28  11.29  12.17  
ศรีนครินทร์  - 1.92    1.50    7.27    4.28    5.03    4.61    5.56    6.55    
สรุปทั งจังหวัด 10.06  9.41    8.88    9.77    10.74  8.71    9.44    11.73  

ค่ำHI
อ ำเภอ
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตำรำงที ่๗  ผลกำรส ำรวจลูกน  ำยุงลำย ในวัด/ศำสนสถำน ของจิตอำสำพัฒนำส่ิงแวดล้อม จังหวัดพัทลุง

              ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

ครั งที๑่ ครั งที๒่ ครั งที๓่ ครั งที๔่ ครั งที๕่ ครั งที๖่ ครั งที๗่ ครั งที๘่ ครั งที๙่

เมืองพัทลุง  - 90.00   61.54  63.46  48.08  53.85  61.54   - 65.38   

กงหรำ  - 33.33   0.00  - 0.00 13.04  26.09  16.13  20.83   

เขำชัยสน  - 25.81   18.52  18.52  25.93   - 25.81  25.81  0.00

ตะโหมด  - 17.65   40.00  66.67  33.33  44.44  50.00  11.11  40.00   

ควนขนุน  - 70.59    - 0.00 12.50  85.29  23.08  50.00  100.00 

ปำกพะยูน  - 40.91   36.36  28.57  34.78  20.93  22.73  31.82  31.82   

ศรีบรรพต  - 20.00   30.00  30.00  20.00  40.00  40.00  50.00  60.00   

ป่ำบอน  - 100.00 75.00  62.50  25.00  25.00  22.22  22.22  55.56   

บำงแก้ว  - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.67  57.89   

ป่ำพะยอม  - 100.00 80.00  46.15  38.46  61.54  41.67  27.27  27.27   

ศรีนครินทร์  - 91.67   16.67  88.89  88.89  88.89  80.00  66.67  75.00   

สรุปทั งจังหวัด 55.35   35.23  38.92  28.51  43.78  37.38  29.59  50.66   

อ ำเภอ
ค่ำHI

ตำรำงที ่๘  ผลกำรส ำรวจลูกน  ำยุงลำยในโรงเรียน ของจิตอำสำพัฒนำส่ิงแวดล้อม จังหวัดพัทลุง

              ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

ครั งที๑่ ครั งที๒่ ครั งที๓่ ครั งที๔่ ครั งที๕่ ครั งที๖่ ครั งที๗่ ครั งที๘่ ครั งที๙่

เมืองพัทลุง  - 61.54   46.15  69.23 35.90  41.03  46.15   - 46.15   

กงหรำ  - 7.14    0.00 0.00 0.00 0.00 7.14    2.78      3.33     

เขำชัยสน  - 3.57    4.76    4.76 14.29   - 0.00 0.00 0.00

ตะโหมด  - 7.14    0.00 13.33 11.11  16.67  8.33    5.88      16.67   

ควนขนุน  - 16.67    - 0.00 6.90    21.43  17.65  22.73    75.00   

ปำกพะยูน  - 8.57    5.56    7.50 10.53  2.06    2.06    8.33      8.33     

ศรีบรรพต  - 15.38   23.08  30.77 23.08  30.77  46.15  46.15    53.85   

ป่ำบอน  - 100.00 50.00  40.00 9.09    9.09    16.67  16.67    8.33     

บำงแก้ว  - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67    62.50   

ป่ำพะยอม  - 46.15   38.46  37.50 37.50  37.50  23.08  30.77    30.77   

ศรีนครินทร์  - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33      16.67   

สรุปทั งจังหวัด 20.08   16.11  23.74 13.83  13.56  12.63  12.79    32.43   

อ ำเภอ
ค่ำHI
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เมื่อพิจารณาผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายทั้ง 4 กลุ่มเป้าหมาย พบว่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในศาสน
สถานทีม่ีค่าสูงที่สุดในทุกลุ่มเป้าหมายและทุกรอบการสำรวจ  รองลงมาคือในโรงเรียน โดยพบว่าในรอบสำรวจ
ครั้งที่ 9 มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน สำหรับในชุมชน(บ้านเรือน) ดัชนีลูกล้ำยุงลายในการสำรวจครั้งที่ 9 ก็ยัง
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จากผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายดังกล่าว จังหวัดพัทลุงจึงเป็นพื้นที่เสี่ยงในการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก (ภาพท่ี 1) 
 

  

ตำรำงที ่๙ ผลกำรส ำรวจลูกน  ำยุงลำยในโรงพยำบำล/รพ.สต.ของจิตอำสำพัฒนำส่ิงแวดล้อม จังหวัดพัทลุง

            ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

ครั งที๑่ ครั งที๒่ ครั งที๓่ ครั งที๔่ ครั งที๕่ ครั งที๖่ ครั งที๗่ ครั งที๘่ ครั งที๙่

เมืองพัทลุง  - 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  - 0.00

กงหรำ  - 0.00 0.00  - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เขำชัยสน  - 0.00  -  -  -  - 0.00 0.00 0.00

ตะโหมด  - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ควนขนุน  - 0.00  - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ปำกพะยูน  - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ศรีบรรพต  - 12.50 12.50 12.50 25.00 12.50 12.50 12.50 12.50

ป่ำบอน  - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

บำงแก้ว  - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ป่ำพะยอม  - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ศรีนครินทร์  - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สรุปทั งจังหวัด 4.00 1.27 1.32 2.11 1.15 1.16 1.49 1.02

อ ำเภอ
ค่ำHI
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ภาพที่ 1 ดัชนีลูกน้ำยุงลาย จากสำรวจลูกน้ำยุงลายของจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562   
จังหวัดพัทลุง  

 
 
ผลการประเมินตัวชี้วัด งานควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ2562 
ชื่อตัวชี้วัด  การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรค 

แบบผสมผสานของระดับตำบล 
อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผลการประเมิน 

เมือง 100 คะแนน 84 คะแนน 84.00 ผ่าน 
กงหรา 100 คะแนน 86 คะแนน 86.00 ผ่าน 
เขาชัยสน 100 คะแนน 82 คะแนน 82.00 ผ่าน 
ตะโหมด 100 คะแนน 80 คะแนน 80.00 ผ่าน 
ควนขนุน 100 คะแนน 81 คะแนน 81.00 ผ่าน 
ปากพะยูน 100 คะแนน 89 คะแนน  89.00 ผ่าน 
ศรีบรรพต 100 คะแนน 82 คะแนน 82.00 ผ่าน 
ป่าบอน 100 คะแนน 85 คะแนน 85.00 ผ่าน 
บางแก้ว 100 คะแนน 85 คะแนน 85.00 ผ่าน 
ป่าพะยอม 100 คะแนน 90 คะแนน 90.00 ผ่าน 
ศรีนครินทร์ 100 คะแนน 81 คะแนน 81.00 ผ่าน 
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แผนการดำเนนิงานปีงบประมาณ 2563 
งานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 
1. การติดตาม กำกับและประเมินคุณภาพการควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อกำหนดแนวทางใน

การดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพการควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะทำงานประเมินผลการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง โดยจะดำเนินการครั้งที่1ช่วงฤดูก่อนการระบาด(มกราคม-
มีนาคม2563) และดำเนินการครั้งที่ 2 ช่วงฤดูการระบาด(กรกฎาคม-กันยายน2563) 

2. การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูก่อนการระบาดและช่วงสัปดาห์เดงกี่อาเซียนเดย์
(มิถุนายน 2563)  

3. ดำเนินกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”ในโครงการเราทำ
ความดีด้วยหัวใจ ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”ตามแผนจัดกิจกรรมจิต
อาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปีงบประมาณ 2563 ของกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ต่อเนื่องจากกิจกรรม ปี งบประมาณ 2562 

4. สนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีว ิตระดับอำเภอ(พชอ.)ในการขับเคลื ่อนการ
ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจังในทุกอำเภอ 

ปัญหาอุปสรรค 
- โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาระดับประเทศและเป็นปัญหาระดับจังหวัดตลอดหลายปีที่ผ่านมา 

แต่การขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาในทุกระดับยังดำเนินการเหมือนภาวะปกติทั่วไป ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังให้
ความสำคัญกับการแก้ปัญหาน้อยกว่าปัญหาอื่น ๆ ซึ่งสำคัญน้อยกว่า เห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจะ
ได้รับการจัดสรรน้อยเมื่อเทียบกับความสำคัญของปัญหาที่เป็นอันดับ 1 ของจังหวัดในเกือบทุกปี 

แนวทางการแก้ไข 
- ควรให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญของปัญหาในทุกระดับอย่างจริงจัง

และต่อเนื่อง  
- ควรสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก         

ตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในตำบลเสี่ยงสูงทุกตำบลอย่างจริงจัง 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น  

งานป้องกันควบคุมโรคเอดส์ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สถานการณ์โรคเอดส์จังหวัดพัทลุง พบผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - 2562 (ณ เดือน  

7 ตุลาคม 2562 ) จำนวน 3,740 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยกลุ่มผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป) จำนวน 3,717 
ราย ผู้ป่วยเด็ก (อายุ ต่ำกว่า 15 ปี) จำนวน 23 ราย ยังมีชีวิต จำนวน 2,660 ราย และเสียชีวิต จำนวน 1,080
ราย พบผู้ป่วยรายใหม่ในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 137 ราย จำแนกผู้ป่วยผู้ใหญ่ จำนวน 134 ราย และ ผู้ป่วยเด็ก 
จำนวน 3 ราย และพบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี จำนวน 14 ราย ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น 
(รายงาน NAP Web Report ณ 7 ตุลาคม 2562) การดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก 
พบว่า หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ HIV จำนวน 23 ราย และมีการดูแลต่อเนื่องในระบบยาต้านไวรัส จำนวน 15 ราย 
และทารกระยะคลอด 11 ราย ที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ HIV ได้รับบริการยาต้านไวรัสฯ และนมผสมทดแทนนม
แม่ จำนวน 11 ราย  

การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 ซ่ึงมีเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

ในปี 2573 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เหลือไม่เกิน 1,000 รายต่อปี 
1.1 มุ่งเน้นและเร่งรัดจัดชุดบริการที่มีประสิทธิผลสูงให้ครอบคลุมพ้ืนที่และประชากรที่อยู่ใน

ภาวะเสี่ยงสูง 
1.1.1 บริการรอบด้านที่มีประสิทธิผลครอบคลุมประชากรหลัก 95 % 

1.2 ยกระดับคุณภาพและบูรณาการงานป้องกันที่มีประสิทธิผลให้เข้มข้นและยั่งยืน 
1.2.1 ไม่มีเด็กเกิดใหม่ติดเชื้อทุกจังหวัด 
1.2.2 ประชาชนรู้เท่าทันและมีพฤติกรรมปลอดภัย 
1.2.3 งานป้องกันเอชไอวีมีคุณภาพและบูรณาการอยู่ในระบบแผนงานปกติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี เหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย  
2.1 พัฒนาและเร่งรัดการรักษาดูแล และช่วยเหลือทางสังคมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 

2.1.1 ผู้ติดเชื้อรู้สถานะ-รักษา-กดไวรัส 95-95-95 
2.1.2 ผู้ติดเชื้อเข้าถึงดูแลทางสังคม 75 % 
2.1.3 ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตจากวัณโรคลดลง 75%  

2.2 ระบบบริการสุขภาพ สังคม ชุมชนมีความเชื่อมโยง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลดการเลือกปฏิบัติทีเ่กี่ยวเนื่องจากเอชไอวี ลงจากเดิมร้อยละ 90 
3.1 ปรับภาพลักษณ์ ความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้ง

กลไกการคุ้มครองสิทธิ ประชาชนมีความเข้าใจเอชไอวี สิทธิมนุษยชน และความหลากหลายทางเพศ 
3.2 หน่วยงานมีนโยบาย และการดำเนินการที่ส่งเสริมความเข้าใจและไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
3.3 ผู้ติดเชื้อ ผู้ได้รับผลกระทบตระหนักถึงคุณค่าตนเอง 
3.4 ทุกจังหวัดมีกลไกการคุ้มครองสิทธิ 

ผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ 
มาตรการ โครงการ/ กิจกรรม 

พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน  1. ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัด
พัทลุง เพ่ือขับเคลื่อนกลไกประสานงานเอดส์และวัณโรคจังหวัด 
จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโครงการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง แผนบูรณา
การ และสรุปผลงานประจำปี 

2. พัฒนาสนับสนุนองค์กรเอกชนด้านเอดส์ที่ทำงานในพ้ืนที่ จำนวน 23 
องค์กร  

3. ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฯเอดส์อำเภอ ทั้ง 11 แห่ง  
4. ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือให้บริการยาป้องกันก่อนการ

สัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) 
การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 1. ประชุมเพ่ือพัฒนาระบบรายงานและติดตามประเมินผล โปรแกรม

ระบบสารสนเทศ การให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ แห่งชาติ 
(NAP Web Report) โรงพยาบาล 11 แห่ง 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดระบบข้อมูล RTCM – RRTTR ที่ใช้ในการ
ดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 11 อำเภอ 

3. ประชุมทีมพัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และการติดตาม
ประเมินผล(SI&ME) ในการใช้ข้อมูลในการดำเนินงานในพ้ืนที่ และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 11 อำเภอ 

4. สำรวจพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มประชากร 17 ปีในสถานศึกษารัฐทุก
แห่ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพฤติกรรมที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อเอชไอวีใน
กลุ่มเยาวชนจังหวัดพัทลุง 

5. สำรวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีใน
สถานบริการด้านสุขภาพ ในโรงพยาบาลของรัฐ 11 แห่ง ทั้งในกลุ่มผู้
ให้บริการและผู้ติดเชื้อเอชไอวี นำมาวิเคราะห์สถานการณ์การตีตรา
และเลือกปฏิบัติเพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป 

การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา  1. ติดตามประเมินผล คุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ทั้ง 11 อำเภอ 
2. จัดคลินิกบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) เพ่ือ

ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแก่กลุ่มเสี่ยง  
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มาตรการ โครงการ/ กิจกรรม 
การจัดบริการที่เป็นมิตร 1. ประชุมภาคีเครือข่ายศูนยบ์ริการสุขภาพชุมชน (DIC) เพ่ือรองรับการ

ให้บริการตรวจคัดกรองเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค 
กลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยงสูง สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้านได้  

2. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลการจัดบริการที่เป็นมิตร 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละของอำเภอที่มีการดำเนินกิจกรรมกลไกบริหารยุติปัญหาเอดส์ 

เกณฑ์ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
 5 คะแนน  เมืองพัทลุง 5 3 60.00 

กงหรา 5 5 100.00 
เขาชัยสน 5 4 80.00 
ตะโหมด 5 4 80.00 
ควนขนุน 5 3 60.00 
ปากพะยูน 5 4 80.00 
ศรีบรรพต 5 5 100.00 
ป่าบอน 5 5 100.00 

บางแก้ว 5 5 100.00 

ป่าพะยอม 5 5 100.00 

ศรีนครินทร์ 5 5 100.00 

รวม 55 48 87.27 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- การดำเนินกิจกรรมกลไกบริหารยุติปัญหาเอดส์ขาด
การ บูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

นิเทศติดตามการดำเนินงานเอดส์ อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และติดตามเยี่ยมในพ้ืนที่ที่มีปัญหาอุปสรรคใน
การดำเนินงาน - ไม่มีแผนงานโครงการด้านเอดส์และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ในระดับอำเภอ 
- ขาดการนิเทศติดตามการดำเนินงานเอดส์ในระดับ

พ้ืนที่ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 : ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงหลักได้รับบริการป้องกันเชิงรุก การค้นหา การตรวจเลือด และการได้รับ
บริการยาต้านไวรัสเอดส์ (RRTTR) 

เกณฑ์ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
≥ ร้อยละ 90  เมืองพัทลุง 90 95 100 

กงหรา 10 21 100 
เขาชัยสน 10 10 100 
ตะโหมด 10 10 100 
ควนขนุน 80 87 100 
ปากพะยูน 10 0 0 
ศรีบรรพต 10 11 100 
ป่าบอน 10 11 100 
บางแก้ว 10 10 100 
ป่าพะยอม 10 10 100 
ศรีนครินทร์ 10 66 100 

รวม 260 331 90.9 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

ไม่มีกลุ่มประชากรหลัก ที่เป็นเป้าหมายดำเนินการ
บริการป้องกันเชิงรุก การค้นหา การตรวจเลือด และ
การได้รับบริการยาต้านไวรัสเอดส์ ในพ้ืนที่ ตาม
เงื่อนไขขอรับสนับสนุนงบประมาณจากสปสช.  
เช่น กลุ่มพนักงานบริการหญิง ไม่มีเป้าหมาย
ดำเนินการในพ้ืนที่อำเภอ ศรีนครินทร์ ปากพะยูน 
กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ไม่มีเป้าหมาย
ดำเนินการในพ้ืนที่อำเภอ ศรีนครินทร์ 

ขยายเป้าหมายดำเนินการเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง
เพ่ือให้ดำเนินการบริการป้องกันเชิงรุก การค้นหา 
การตรวจเลือด และการได้รับบริการยาต้านไวรัส
เอดส์ ได้ครอบคลุมทุกอำเภอ ตามบริบทของพ้ืนที่ 
นั้น ๆ เช่น กลุ่มเยาวชน ทหารเกณฑ์ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละเด็กที่คลอดจากแม่ท่ีติดเชื้อเอชไอวีติดเชื้อเอชไอวี 

เกณฑ์ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ไม่เกินร้อยละ 

0.5 
เมืองพัทลุง 11 0 0 
กงหรา 1 0 0 
เขาชัยสน 1 0 0 
ตะโหมด 1 0 0 
ควนขนุน 1 0 0 
ปากพะยูน 1 0 0 
ศรีบรรพต 2 0 0 
ป่าบอน 2 0 0 
บางแก้ว 3 0 0 
ป่าพะยอม 2 0 0 
ศรีนครินทร์ 0 0 0 

รวม 25 0 0 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

หญิงตั้งครรภ์รู้สถานะว่าตนเองติดเชื้อ และไม่มา
ฝากครรภ์  

- พัฒนาระบบการติดตาม บูรณาการร่วมกับงานอนามัย
แม่และเด็ก 

- พัฒนาระบบให้คำปรึกษาในคลินิกฝากครรภ์ หรือส่งต่อ
ให้คลินิกให้คำปรึกษายาต้านไวรัส 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ร้อยละ 90  เมืองพัทลุง 1398 1285 91.25 

กงหรา 45 39 86.67 
เขาชัยสน 139 133 95.68 
ตะโหมด 87 81 93.10 
ควนขนุน 393 373 94.91 
ปากพะยูน 122 106 86.89 
ศรีบรรพต 60 56 93.33 
ป่าบอน 114 98 85.96 
บางแก้ว 101 89 88.12 
ป่าพะยอม 136 127 93.38 
ศรีนครินทร์ 58 56 96.55 

รวม 2653 2443 92.08 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

การตีตราตัวเอง สังคมรังเกียจ และการเลือกปฏิบัติ
จากผู้ให้บริการ ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่กล้าเปิดเผยตัวตน 

 

- สร้างความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งกลไก
การคุ้มครองสิทธิ ให้ประชาชนมีความเข้าใจ
เอ ช ไอ วี  สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  แ ล ะ ค ว า ม
หลากหลายทางเพศ 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนโยบาย และการ
ดำเนินการที่ส่งเสริมความเข้าใจและไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ 

ผู้ติดเชื้อมีข้อจำกัดด้านครอบครัว มีความยากลำบาก
ในการเข้ารับการรักษา เช่น รายได้ อาชีพ ฯ   

- ช่วยเหลือทางสังคม ควบคู่ไปกับการรักษา
ดูแล โดยการบูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิตภายในปีแรกหลังเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

เกณฑ์ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
 ไม่เกินร้อยละ 5  เมืองพัทลุง 58 10 17.24 

กงหรา 4 1 25 
เขาชัยสน 5 0 0 
ตะโหมด 6 3 50 
ควนขนุน 17 2 11.76 
ปากพะยูน 8 0 0 
ศรีบรรพต 1 0 0 
ป่าบอน 7 0 0 

บางแก้ว 8 0 0 

ป่าพะยอม 11 1 9.09 

ศรีนครินทร์ 6 0 0 

รวม 131 17 12.98 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

ไม่ยินยอมรักษา เข้าสู่ระบบการรักษาช้า มาเม่ืออาการ
ทรุดหนัก 

 

- ติดตามผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนรับยา 
เข้าสู่ระบบ ตรวจสุขภาพประจำปี หาค่า CD 4 ปี
ละอย่างน้อย 1 ครั้ง 

- พัฒนาศูนย์องค์รวม ใช้กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน สร้าง
เครือข่ายผู้ติดเชื้อ 

ขาดยา - พัฒนาระบบการติดตาม หารือความร่วมมือในการ
รักษา และข้อจำกัดบุคคล  

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 
ยังมีอยู่ประมาณร้อยละ 38.1 ซึ่งถือว่ายังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี  

2. ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียงยังมีแหล่งแพร่ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย  

3. ความชุกของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอยู่ในสังคม จากข้อมูลย้อนหลังห้าปีพบว่ามีความชุกมากขึ้น 
เพราะยังมีผู้ติดเชื้อใหม่และอัตราเสียชีวิตจากเอชไอวีลดลง ซึ่งแสดงว่าในสังคมยังมีผู้ติดเชื้อที่ ไม่ได้รู้
สถานการณ์ติดเชื้อของตัวเองและสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อ่ืนได้ 

4. การติดต่อสื่อสารการเข้าถึงบริการเรื่องเพศสัมพันธ์สะดวกรวดเร็ว ทำให้การควบคุมดูแลยาก
ขึ้น  
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5. ความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับโรคเอดส์ยังไม่ดีมากพอ จึงทำให้มีการตีตราและเลือกปฏิบัติกับ
ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยของสังคม ทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่กล้าไปตรวจเลือดโดยเร็วหลังมี
พฤติกรรมเสี่ยง 

6. ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของภาคส่วนต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะองค์กรหลักคือ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา ที่ มีแผนการทำงานด้าน
การป้องกันเอดส์ร้อยละ 63.43 ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
จากแผนการดำเนินงาน เก็บข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี  

ในกลุ่มเยาวชน โดยเก็บข้อมูลในนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ปวช. ปีที่ 2 ทุกคนในจังหวัดพัทลุง เพ่ือ
เป็นตัวแทนเยาวชน ให้ทราบสถานการณ์พฤติกรรมที่ความสัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี นำข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์ เพ่ือใช้วางแผนในการดำเนินการป้องกัน และปรับเปลี่ยนทัศนคติ อันส่งผลให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลในพื้นที่จริงมาประกอบการดำเนินงาน  

 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 
 
      

ผู้รับผิดชอบ นางณัฐชญา รามจันทร์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทร 08 1959 7912  
e-mail natchaya.ak@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 12 พฤศจิกายน 2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยง 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่นับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ผู้ที่ติด

เชื้อหากแสดงอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าที่ครบชุดตามกำหนดนัด โดยกลุ่มประเทศในสมาชิกอาเซียนกำหนดไว้ให้พ้ืนที่ในภูมิภาคปลอดโรคพิษสุนัข
บ้าในปีพ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ (OIE)  

ในปี พ.ศ. 2562 (1 มกราคม - 30 กันยายน 2562) ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยและเสียชีวิต
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 3 ราย จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดบุรีรัมย์  

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดพัทลุง ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2558-2562) พบผู้เสียชีวิต
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1 รายในปี 2561 ในอำเภอบางแก้ว จึงถูกจัดให้เป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงของโรค
พิษสุนัขบ้า 

การบริหารจัดการ 
1. เฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยง ต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่และมาตรการจัดการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย สถานการณ์โรคในสัตว์และในคน/พ้ืนที่ /ปัจจัยเสี่ยง/กลุ่มเสี่ยง/
มาตรการจัดการป้องกันปัญหา เน้นการมีส่วนร่วมปศุสัตว์, ท้องถิ่น, ชุมชน 

2. สื่อสารความเสี่ยงและสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ครอบคลุมพ้ืนที่พบสัตว์พบเชื้อ   โรงเรียน,วัด,
ชุมชนในการป้องกันและปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อสัมผัสโรค  

3. การควบคุมป้องกันโรคล่วงหน้าและหรือระยะเกิดโรค โดยบูรณาการกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าร่วมกับปศุสัตว์และท้องถิ่นท้ัง 2 กรณี ดังนี้ 

- กรณีพบสัตว์พบเชื้อพิษสุนัขบ้าตัวที่ 2 ในระยะ 3 เดือน 
- กรณีพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 

4. บริหารจัดการเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
5. ร่วมสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อย 1 อปท.  

- สนับสนุนด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลระบบ Cold chain วัคซีน
ในสัตว์ตามแนวทางที่กำหนด (การเข้าถึงข้อมูลประชากรสุนัข-แมว, แผนการฉีดวัคซีนในสัตว์ของท้องถิ่น , 
ความครอบคลุมวัคซีนในสัตว์ ฯลฯ) 

6. สรุปผลผู้สัมผัสโรคที่ได้รับวัคซีนตามแนวทางเวชปฏิบัติรอบ 6 เดือน 
7. ประเมินการรับรู้ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลที่พบหัวบวกในปี พ .ศ. 2562 

ของอำเภอเสี่ยงตามแบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน อย่างน้อย 30 ตัวอย่าง/ตำบล 
8. สรุปผลการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคนเสนอผู้บริหาร 
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ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุง มีการขับเคลื่อนงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทุกระดับ การวางแผนดำเนินงาน ควบคุมกำกับและติดตามโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง และมี
คณะทำงานด้านการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขับเคลื่อน ร่วมกับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งมีการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ดำเนินการเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุงพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ที่ส่งตรวจเชื้อฯ จำนวน 7 
ตัวอย่าง มีผู้สัมผัสโรคจำนวน 37 ราย จำแนกเป็นพ้ืนที่เขตอำเภอเมือง 2 ตำบลคือตำบลปรางหมู่พบเชื้อโรค
พิษสุนัขบ้าในสุนัข มีผู้สัมผัสโรคจำนวน 8 ราย ทุกรายได้รับการติดตามรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ 5 
เข็มตามเกณฑ์ และตำบลลำปำ พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในหัวสุนัข มีผู้สัมผัสโรคจำนวน 11 ราย ทุกรายได้รับ
การติดตามรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ 5 เข็มตามเกณฑ์ อำเภอศรีบรรพต อำเภอป่าบอนและอำเภอ
บางแก้วแห่งละ 1 เหตุการณ์ ทุกรายได้รับการติดตามรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ 5 เข็มตามเกณฑ์ 
ส่วนอีก 2 ตัวอย่าง ของอำเภอเมืองพัทลุงและอำเภอศรีนครินทร์ ไม่พบผู้สัมผัสเชื้อเนื่องจากเป็นสุนัขที่ถูกรถ
ชน 
ตาราง 1 พ้ืนที่พบหัวบวกเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ตามลำดับเหตุการณ์ที่พบเชื้อในจังหวัดพัทลุง  

ลำดับ
เหตุการณ์ 

พ้ืนที่พบหัวบวก 
(อำเภอ) 

ผู้สัมผัสโรค(คน) 
มารับวัคซีน (คน) ไม่มารับวัคซีน

(คน) ครบโด๊ส ไม่ครบโด๊ส 
1 เมืองพัทลุง 8 8 0 0 
2 ศรีบรรพต 8 8 0 0 
3 ป่าบอน 5 5 0 0 
4 บางแก้ว 5 5 0 0 
5 เมืองพัทลุง 11 11 0 0 
6 เมืองพัทลุง 0 0 0 0 
7 ศรีนครินทร์ 0 0 0 0 
 รวม 37 37 0 0 

         
และในแต่ละแห่งที่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้มีการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน  

ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข

บ้าในสุนัข รอบบริเวณพ้ืนที่เกิดเหตุรัศมี 5 กิโลเมตร ครบทุกอำเภอที่มีหัวบวก 
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เกิดเหตุ ออกดำเนินการติดตาม

ค้นหาผู้สัมผัสโรค ให้มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน และทำการรักษาหากมีแผล ติดตามทุกรายให้
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจนครบโด๊ส และดำเนินการให้สุขศึกษาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนทั้ง
แผ่นพับและเสียงตามสายในชุมชน ในจุดเกิดเหตุและบ้านใกล้เคียงในหมู่บ้านนั้น หลังจากนั้ นสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  ออกติดตามประเมินความรู้ของประชาชนที่ได้รับจากการให้สุขศึกษารอบบริเวณจุด
เกิดเหตุ จุดละ 30 ตัวอย่าง  
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- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ดำเนินการติดตามกำดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าดังนี ้

1) ออกติดตามการดำเนินงานในพ้ืนที่และสัมภาษณ์ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีเหตุการณ์ 
จำนวน 5 ตำบล ใน 5 อำเภอ จำนวน 155 คน ผลการประเมินระดับความรู้พบว่าประชาชนมีความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้าในระดับต่ำ ร้อยละ 78.1  และระดับปานกลางร้อยละ 21.9 ความรู้ระดับสูงไม่มี 

 

ตาราง 2 ระดับความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในพ้ืนที่หัวบวก จังหวัดพัทลุง ปี 2562  

ตำบล 
ระดับความรู้ 

รวม 
ต่ำ ร้อยละ  ปานกลาง  ร้อยละ 

  

ปรางหมู่ 13           41.94  18           58.06  31 
ลำปำ 25           80.65  6           19.35  31 
นาปะขอ 26           81.25  6           18.75  32 
วังใหม ่ 30           96.77  1             3.23  31 
เขาย่า 27           90.00  3           10.00  30 

รวม 121           78.06  34           21.94  155 
 

2) ติดตามประเมินการใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัด
พัทลุง พบว่า 

- โรงพยาบาลทุกแห่งมีวัคซีนเพียงพอทั้งวัคซีนสำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่
ดำเนินงานเกี่ยวกับสัตว์ กลุ่ม Pre exposure ได้รับวัคซีนสนับสนุนจาก สคร. 12 สงขลา และกลุ่มผู้สัมผัสโรค
โรงพยาบาลทุกแห่งมีการจัดซื้อและตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นมาได้รับการสนับจาก สปสช. อย่าง
เพียงพอ 

ตาราง 3  การให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันโรคล่วงหน้าในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงจังหวัดพัทลุง 
ปีงบประมาณ 2462 

บุคลากรกลุ่มเสี่ยง 
รับวัคซีน 2 ครั้ง 

จำนวน(คน) 
1. อำเภอเมืองพัทลุง   
บุคลากรด้านปศุสัตว์   
  สัตวแพทย ์ 1 
  อาสาปศุสัตว์ 5 
  พนักงานเทศบาล 83 
บุคลากรด้านสาธารณสุข   
  แพทย์/พยาบาล 67 
  SRRT 32 
  อ่ืนๆ   
รวม   188 
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บุคลากรกลุ่มเสี่ยง 
รับวัคซีน 2 ครั้ง 

จำนวน(คน) 
2. อำเภอกงหรา 
บุคลากรด้านปศุสัตว์   
  อาสาปศุสัตว์ 9 
บุคลากรด้านสาธารณสุข   
  SRRT 6 
รวม   15 
3. อำเภอเขาชัยสน   
บุคลากรด้านปศุสัตว์   
  อาสาปศุสัตว์ 5 
รวม   5 
4. อำเภอตะโหมด   
บุคลากรด้านปศุสัตว์   
  อาสาปศุสัตว์ 5 
รวม   5 
5. อำเภอควนขนุน   
บุคลากรด้านปศุสัตว์   
  อาสาปศุสัตว์ 12 
รวม   12 
6. อำเภอปากพะยูน   
บุคลากรด้านปศุสัตว์   
  อาสาปศุสัตว์ 5 
บุคลากรด้านสาธารณสุข   
  แพทย์/พยาบาล 78 
  SRRT 37 
รวม   120 
รวมทั้งจังหวัด 345 

 
- การลงรายงานการฉีดวัคซีนในผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ร.36 ในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของ 

สำนักระบาด กรมควบคุมโรค มี 5 โรงพยาบาล ที่มีการลงรายงานเป็นปัจจุบัน  อีก 6 โรงพยาบาล ติดขัดเรื่อง
การบริหารจัดการภายในและระบบอินเตอร์เน็ตที่ไม่มีความเสถียร (ข้อมูล ณ เดือนมิถุ นายน 2562 ) แต่ได้
ร่วมกันหาทางแก้ไขจนในเดือนสิงหาคม สามารถดำเนินการลงข้อมูลในระบบ ร.36 แล้วจำนวน 10 
โรงพยาบาล คาดว่าในปีงบประมาณ 2563 ทุกโรงพยาบาลสามารถลงข้อมูลการรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในระบบ 
ร.36 ได้ครบทุกโรงพยาบาล  
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ตาราง 4 จำนวนผู้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระบบ ร 36 จำแนกรายโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุง 
อำเภอ รวม 
เมืองพัทลุง 2 
กงหรา 35 
เขาชัยสน 746 
ตะโหมด 379 
ควนขนุน 1,965 
ปากพะยูน 219 
ศรีบรรพต 160 
ป่าบอน 1,377 
บางแก้ว 640 
ป่าพะยอม 173 
ศรีนครินทร์ 778 
รวม 6,474 
 

 จำนวนผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอิมมูลโนโกลบูลิน ประจำปีงบประมาณ 2562  

 จังหวัดพัทลุง 
ลำ 
ดับ 

โรงพยาบาล จำนวนผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้าหลังการสัมผัสโรคและอิมมูโนโกลบูลิน หมายเหตุ 

ฉีดวัคซีนครบชุด 
(4-5 เข็มหรือ

กระตุ้น) 

ฉีดวัคซีน
ต่ำกว่า 4 

เข็ม 

ฉีดวัคซีน
ไม่ครบ

ชุด 

ไม่ฉีด
วัคซีน 

ฉีดอิมมูโน
โกลบูลิน 

  
1 ป่าพะยอม                489        69        87       3        87    
2 ตะโหมด                287        46        24       -    78    
3 ป่าบอน              1,197        92        88       -        256   
4 บางแก้ว                671          5        53       -          56    
5 กงหรา                116      846      506       -        171    
6 เขาชัยสน                570        29      107       -        162    
7 ปากพะยูน                597        37      120       -        142    
8 ควนขนุน              1,689        72      123       1      353    
9 รพ.พัทลุง                776    2,077    2,077  138      440   

10 ศรีนครินทร์              1,112        90      132       -        227    
11 ศรีบรรพต                116        17        14       1        42    

  รวม              7,620    3,380    3,331       5    2,014    
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยง 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 1 1 100 
   กงหรา 1 1 100 

เขต 12 เขาชัยสน 1 1 100 
   ตะโหมด 1 1 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 1 100    
ปากพะยูน 1 1 100 

 ศรีบรรพต 1 1 100 
ป่าบอน 1 1 100 
บางแก้ว 1 1 100 
ป่าพะยอม 1 1 100 
ศรีนครินทร์ 1 1 100 

รวม 11 11 100 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

    
ผู้รับผิดชอบ นายทวี  ชูช่วย 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทร 074613127 ต่อ 401 
e-mail Taweechuchuay@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 30/09/62 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น 
ระดับความสำเร็จการดำเนินงานเฝ้าระวัง และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 
ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด  

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุง มี 7 อำเภอที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลามจำนวนมาก ได้แก่ อำเภอกงหรา 

อำเภอตะโหมด อำเภอป่าบอน อำเภอปากพะยูน อำเภอบางแก้ว อำเภอเขาชัยสนและอำเภอเมืองพัทลุง ในแต่
ละปีจะมีผู้เดินทางไปแสวงบุญในประเทศแถบตะวันออกกลาง ทั้งประกอบพิธีฮัจย์และเดินทางไปหุมเราะห์ ซึ่ง
มีความเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง สถิติ 3 ปีย้อนหลังดังตาราง  

ประเภทการเดินทาง 2560 2561 2562 หมายเหตุ 
จำนวน PUI จำนวน PUI จำนวน PUI 

ฮัจย์ 117 1 80 2 91 4  
หุมเราะห ์ n/a n/a 77 1 80 -  

จากข้อมูลตามตาราง ในแต่ละปีผู้ที่เดินทางกลับจากประกอบพิธีทางศาสนา จะมีผู้ป่วยที่มีอาการ
คล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ตะวันออกกลางอยู่เสมอ  และพบว่าผู้ป่วย PUI เหล่านั้น ยังปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง ยังพบปะ
และสัมผัสกับญาติถึงแม้จะได้รับคำแนะนำแล้ว และมีบางคนหลีกเลี่ยงการเข้ ารักษาในโรงพยาบาลรัฐเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการกักตัว ทำให้ยากลำบากในการควบคุมโรค                  

การบริหารจัดการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการจัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้ที่เดินทางไป

ประกอบพิธีทางศาสนาในประเทศแถบตะวันออกกลางเป็นประจำทุกปี ปีล่ะ 1 ครั้งในเดือนพฤษภาคม โดยจัด
อบรมในโรงพยาบาลตะโหมด ซึ่งตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม 7 จังหวัดของ
พัทลุง ได้แก่ อำเภอปากพะยูน  อำเภอป่าบอน อำเภอบางแก้ว อำเภอตะโหมด อำเภอกงหรา อำเภอขัยสน
และอำเภอเมืองพัทลุง ให้ความรู้ทั้งผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และญาติ  รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ดูแล
ประชาชนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากเขต 12 ในระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากเป็น
การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางแล้ว ยังเป็นการทำความเข้าใจหลังเดินทางกลับจากการประกอบพิธี 
เพ่ือควบคุมและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ 

การเตรียมความพร้อมระบบส่งต่อของสถานพยาบาลในจังหวัดพัทลุง ที่มีกลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อ
ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ทั้งในระดับตำบลและอำเภอ โดยเตรียมแผนส่งต่อให้ทุกระดับทราบและถือเป็น
แนวปฏิบัติเมื่อมีผู้ป่วยสงสัย การเตรียมห้องแยก (negative pressure) ให้พร้อมรับผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลา  

การเฝ้าระวัง โรคที่มีอาการสัมพันธ์กับโรคไข้หวัดใหญ่ (ILI) จัดระบบรายงานเฝ้าระวังโรคจาก
โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง สัปดาห์ละครั้ง  
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ผลการดำเนินงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการติดตามนิเทศการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค

อุบัติใหม่/อุบัติซ้ำตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 
1. มีระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ( ILI) ทุกโรงพยาบาล ติดตามให้มีความ

ทันเวลา ทุกของสัปดาห์  
2. ทุก คปสอ. จัดทำแผนการรับมือภาวะฉุกเฉินโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำระดับอำเภอ โดยการมี  

ส่วนร่วมทุกระดับ 
3. โรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกระดับ มีการสำรองเวชภัณฑ์ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยาไว้เพียงพอ

ต่อการใช้อย่างน้อย 1 เดือน และมีการจัดเตรียมห้องแยกเชื้อ และวัสดุอุปกรณ์การป้องกันควบคุมโรคอุบัติ
ใหม่/อุบัติซ้ำ มีสภาพพร้อมใช้งาน 

4. มีการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำระดับอำเภอทุกอำเภอ อย่างน้อย 
ปีละ1 ครั้ง 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 

      
ผู้รับผิดชอบ นายทวี  ชูช่วย 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทร 074613127 ต่อ 401  
e-mail Taweechuchuay@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 30/09/62 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น  

ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงปัจจุบัน (21 พฤศจิกายน 2562) จังหวัดพัทลุง พบผู้ป่วยโรค

หัด จำนวน 4 ราย คิดเป็น 0.76 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยโรคหัดและมีภาวะแทรกซ้อน จำนวน 1 ราย คิดเป็น 
0.19 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยไอกรน จำนวน 1 ราย คิดเป็น 0.19 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยโรคคางทูม จำนวน 
6 ราย คิดเป็น 1.14 ต่อแสนประชากร 

การบริหารจัดการ 
ให้บริการตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ติดตามเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ และ

บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน 

ผลการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุง มีเด็กอายุครบ 1 ปี จำนวน 3952 ราย ได้รับวัคซีนแต่ละ

ชนิดครบตามเกณฑ์ จำนวน 3856 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.57 ซึ่งผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ ที่กำหนด เกณฑ์
ที่กำหนด คือ จะต้องมีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็ก อายุครบ 1 ปี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 จำแนกผลการดำเนินงานรายอำเภอ ทั้ง 11 อำเภอ พบว่า มีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ทุกอำเภอ อำเภอที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี สูงสุด คือ 
อำเภอป่าพะยอม ความครอบคลุมร้อยละ 99.64 อำเภอที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตาม
เกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี ต่ำสุด คือ อำเภอศรีนครินทร์ ความครอบคลุมร้อยละ 92.92 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 754 739 98.01 
22.63 77.06 80.92 กงหรา 376 364 96.81 

เขต 12 เขาชัยสน 370 357 96.49 
14.66 75.75 79.88 ตะโหมด 263 257 97.72 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 537 530 98.7 
18.78 89.76 91.49 ปากพะยูน 392 382 97.45 

 ศรีบรรพต 141 138 97.87 
ป่าบอน 421 416 98.81 
บางแก้ว 209 200 95.69 
ป่าพะยอม 277 276 99.64 
ศรีนครินทร์ 212 197 92.92 

รวม 3,952 3,856 97.57 
ที่มา : โปรแกรม HDC ประมวลผล 30 กันยายน 2562  
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ประเด็น  
ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงปัจจุบัน (21 พฤศจิกายน 2562) จังหวัดพัทลุง พบผู้ป่วยโรค

หัด จำนวน 4 ราย คิดเป็น 0.76 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยโรคหัดและมีภาวะแทรกซ้อน จำนวน 1 ราย คิดเป็น 
0.19 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยไอกรน จำนวน 1 ราย คิดเป็น 0.19 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยโรคคางทูม จำนวน 
6 ราย คิดเป็น 1.14 ต่อแสนประชากร 

การบริหารจัดการ 
ให้บริการตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ติดตามเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ และ

บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน 

ผลการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุง มีเด็กอายุครบ 3 ปี จำนวน 4371 ราย ได้รับวัคซีน MMR2 

จำนวน 4243 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.07 ซึ่งผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เกณฑ์ท่ีกำหนด คือ จะต้อง
มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จำแนกผลการดำเนินงาน
รายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ พบว่า มีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 10อำเภอ อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ที่กำหนด คือ อำเภอศรีนครินทร์ ความครอบคลุมร้อยละ 94.71 อำเภอที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 
MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี สูงสุด คือ อำเภอเมือง ความครอบคลุม ร้อยละ 98.54  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 821 809 98.54 
80.03 84.68 86.32 กงหรา 384 373 97.14 

เขต 12 เขาชัยสน 427 413 96.72 
80.20 82.23 82.30 ตะโหมด 303 290 95.71 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 616 594 96.43 
83.39 93.22 95.2 ปากพะยูน 454 430 94.71 

 ศรีบรรพต 144 138 95.83 
ป่าบอน 453 444 98.01 
บางแก้ว 265 261 98.49 
ป่าพะยอม 302 292 96.69 
ศรีนครินทร์ 202 199 98.51 

รวม 4,371 4,243 97.07 
ที่มา : โปรแกรม HDC ประมวลผล 30 กันยายน 2562  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
 

      
ผู้รับผิดชอบ นางพัชรี โยมเอียด 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทร 084 2682453  
e-mail baitauy369@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 21 พฤศจิกายน 2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น 
งานระบาดวิทยา  

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

ภารกิจงานหลัก 
1. งานเฝ้าระวังโรคติดต่อ (R506)  

บริหารจัดการคลังข้อมูลเฝ้าระวังโรคระดับจังหวัดให้มีคุณภาพ (ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน) 

2. งานสอบสวนโรค และควบคุมโรคเบื้องต้น  
สอบสวนโรค  และเก็บวัตถุตัวอย่าง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามเงื่อนไขเกณฑ์มาตรฐาน

การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และ มาตรฐาน JIT (Joint Investigation Team) 
3. การสรุป วิเคราะห์ สถานการณ์โรค แจ้งเตือนผ่านเวปไซด์กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

สรุป วิเคราะห์ สถานการณ์โรค แจ้งเตือนผ่านเวปไซด์กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ การสืบค้น
แหล่งข้อมูลข่าวสาร และผลงานวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
ข่าวสาร เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท 

4. โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ให้มีความรู้ด้านระบาดวิทยาและสามารถ

ประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 บริหารจัดการงบประมาณ และงบอ่ืนๆ ที่ได้รับจัดสรร ตามแผนงาน/โครงการเฝ้าระวัง

ทางระบาดวิทยาและสอบสวนโรคติดต่อ และโครงการพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
5. บริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงภายใต้ระบบควบคุมภายในของงานที่รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงานปี 2562 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
1. เผยแพร่ข้อมูลด้านระบาดวิทยา เข้า Website กลุ่มงานควบคุมโรค เป็นปัจจุบัน ทุกสัปดาห์ 

และ สรุปสถานการณ์โรครายเดือน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ได้ทันเวลา  
2. งานสอบสวนโรค และควบคุมโรคเบื้องต้น ตามเงื่อนไขเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกัน

ควบคุมโรคติดต่อ และ มาตรฐาน JIT (Joint Investigation Team) มีรายงานสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์ 
จำนวน 10 เรื่อง ใน 11 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 90.91 

3. ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามคำสั่ง EOC เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติฉุกเฉินด้านการควบคุมโรค
ระบาด 

4. การพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team; 
SRRT) ระดับจังหวัด เป็นทีมมาตรฐานด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ประเมินรับรองโดยสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา และ พัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับอำเภอ 
ผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 11 อำเภอ (ร้อยละ 100) ประเมินรับรองโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 
12 สงขลา  
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ปัจจัยสำคัญท่ีทำให้การดำเนินงานการพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) สำเร็จ 
เนื่องจาก SRRT ระดับอำเภอ มีการประเมินตนเองตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงาน นำผลประเมินที่เป็น
ส่วนขาดมาจัดทำแผนพัฒนาทีม SRRT โดย สสจ.พัทลุง เป็นพ่ีเลี้ยง นิเทศติดตามการดำเนินงานปีละ 2 ครั้ง 

5. การดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน  
สรุปผลการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2562 พบว่า อำเภอผ่าน

เกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จำนวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีกิจกรรมสนับสนุนให้เกิด
อำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนปี 2562 ดังนี้   

5.1 สรุป ชี้แจงทบทวนรายละเอียดตัวชี้วัด ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ภายใต้นโยบายตำบล
สุขภาวะ  

5.2  กำหนดแผนนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับอำเภอ  
5.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ  
5.4 มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ในการประชุมสรุปแต่ละ คปสอ.  

6. โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดพัทลุง ปี 2562 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

ระดับอำเภอ และ จังหวัด มีความรู้ความเข้าใจหลักระบาดวิทยา และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
เป้าหมาย 45 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา หรือผู้รับผิดชอบงานป้องกัน

ควบคุมโรคระดับอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาหรือผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคของ รพช. 
จำนวน 33 คน 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.จังหวัดพัทลุง จำนวน 8 คน และ คณะวิทยากร จำนวน 4 คน 

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 18 และ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562  
งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง งบ สป. งวด

ที่ 1/2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 ) เป็นเงิน 55,900 บาท (ห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
7. การดำเนินงานตาม พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
จังหวัดพัทลุง ได้แต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ และ เจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จำนวน 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอกง
หรา อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าบอน อำเภอศรีบรรพต อำเภอบางแก้ว อำเภอป่าพะยอม 
อำเภอตะโหมด และ อำเภอศรีนครินทร์ (อำเภอควนขนุน องค์ประกอบไม่ครบ เนื่องจาก สาธารณสุขอำเภอซึ่ง
ผ่านการอบรม เสียชีวิต) 

ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน 
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาและงานควบคุมป้องกันโรคในระดับอำเภอบ่อยๆ 

จะทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน เนื่องจากการทำงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพต้องรู้จัก
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางระบาดวิทยา ประกอบในการบริหารจัดการเฝ้าระวัง การสอบสวน การป้องกันและ
ควบคุมโรค   ให้มีประสิทธิภาพ 
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แนวทางแก้ไข   
การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานสำหรับผู ้ปฏิบัติงานภาคสนาม การบริหารจัดการ

ทรัพยากร  (คน เงิน ของ) ควรสนับสนุนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบงานได้
มีโอกาสเข้าการอบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม R 506 ซึ่ง
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในปี 2563 

แผนการดำเนนิงานปีงบประมาณ 2563 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ. พัทลุง  
1. พัฒนาศักยภาพการทำงานหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ทั้งในระดับจังหวัด 

อำเภอ และเครือข่ายตำบล ให้สามารถตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ การสอบสวนโรค/ภัยสุขภาพ และควบคุม
เบื้องต้นได้ทันเวลา โดย 

1.1 พัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคระดับจังหวัด (Joint Investigation 
Team: JIT) ให้สามารถตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ การสอบสวนโรค/ภัยสุขภาพ และควบคุมเบื้องต้นได้
ทันเวลา นำข้อมูลระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ของเครือข่ายตำบล มาวิเคราะห์และสะท้อนกลับให้อำเภอร่วมแก้ไข
ปัญหา  

1.2 อบรมทบทวนการใช้โปรแกรม R 506 ในระดับอำเภอ สนับสนุนพัฒนาและประเมิน
ระบบเฝ้าระวัง ขยายการใช้โปรแกรม R 506 ในระดับ รพ.สต. เน้นการตรวจจับ วิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาการเฝ้า
ระวังเหตุการณ์ในพ้ืนที่ สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง และ ควบคุมการระบาดของโรคได้ 

1.3 กำหนดให้ คปสอ.ทุกแห่ง จัดทำรายงานสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอ
ผลงาน อย่างน้อยอำเภอละ 1 เรื่อง 

2. การดำเนินงานโครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2563 เป้าหมาย  
2.1 อำเภอในจังหวัดพัทลุง ผ่านเกณฑ์อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง   80 %  
2.2 ตำบลในจังหวัดพัทลุง ผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง   70 %  

3. การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม การส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบ
งานได้มีโอกาสเข้าการอบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ การสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ/วิทยากร 

ผลการประเมินตัวชี้วัดปี 2562 : ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง จังหวัดพัทลุง ปี 2562 
อำเภอ รหัสตำบล ตำบล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ร้อยละ ผลการประเมิน 
เมืองพัทลุง 930101 คูหาสวรรค์ 100.00 75.0 75.0 ระดับพ้ืนฐาน 
เมืองพัทลุง 930103 เขาเจียก 100.00 76.5 76.5 ระดับพ้ืนฐาน 

เมืองพัทลุง 930104 ท่ามิหรำ 100.00 76.0 76.0 ระดับพ้ืนฐาน 
เมืองพัทลุง 930105 โคกชะงาย 100.00 74.0 74.0 ระดับพ้ืนฐาน 
เมืองพัทลุง 930106 นาท่อม 100.00 74.0 74.0 ระดับพ้ืนฐาน 
เมืองพัทลุง 930107 ปรางหมู่ 100.00 75.0 75.0 ระดับพ้ืนฐาน 
เมืองพัทลุง 930108 ท่าแค 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
เมืองพัทลุง 930109 ลำปำ 100.00 71.0 71.0 ระดับพ้ืนฐาน 
เมืองพัทลุง 930110 ตำนาน 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
เมืองพัทลุง 930111 ควนมะพร้าว 100.00 74.0 74.0 ระดับพ้ืนฐาน 
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อำเภอ รหัสตำบล ตำบล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ร้อยละ ผลการประเมิน 
เมืองพัทลุง 930112 ร่มเมือง 100.00 82.0 82.0 ระดับดี 
เมืองพัทลุง 930113 ชัยบุรี 100.00 74.0 74.0 ระดับพ้ืนฐาน 
เมืองพัทลุง 930114 นาโหนด 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
เมืองพัทลุง 930115 พญาขัน 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
กงหรา 930201 กงหรา 100.00 76.5 76.5 ระดับพ้ืนฐาน 
กงหรา 930202 ชะรัด 100.00 74.5 74.5 ระดับพ้ืนฐาน 
กงหรา 930203 คลองเฉลิม 100.00 75.0 75.0 ระดับพ้ืนฐาน 
กงหรา 930204 คลองทรายขาว 100.00 74.0 74.0 ระดับพ้ืนฐาน 
กงหรา 930205 สมหวัง 100.00 74.5 74.5 ระดับพ้ืนฐาน 
เขาชัยสน 930301 เขาชัยสน 100.00 75.5 75.5 ระดับพ้ืนฐาน 
เขาชัยสน 930302 ควนขนุน 100.00 75.5 75.5 ระดับพ้ืนฐาน 
เขาชัยสน 930305 จองถนน 100.00 75.5 75.5 ระดับพ้ืนฐาน 
เขาชัยสน 930306 หานโพธิ์ 100.00 75.5 75.5 ระดับพ้ืนฐาน 
เขาชัยสน 930307 โคกม่วง 100.00 82.0 82.0 ระดับดี 

ตะโหมด 930401 แม่ขรี 100.00 72.5 72.5 ระดับพ้ืนฐาน 
ตะโหมด 930402 ตะโหมด 100.00 72.5 72.5 ระดับพ้ืนฐาน 
ตะโหมด 930403 คลองใหญ่ 100.00 71.5 71.5 ระดับพ้ืนฐาน 

ควนขนุน 930501 ควนขนุน 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930502 ทะเลน้อย 100.00 72.0 72.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930504 นาขยาด 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930505 พนมวังก์ 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930506 แหลมโตนด 100.00 75.0 75.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930508 ปันแต 100.00 72.0 72.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930509 โตนดด้วน 100.00 75.0 75.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930510 ดอนทราย 100.00 75.0 75.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930511 มะกอกเหนือ 100.00 75.0 75.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930512 พนางตุง 100.00 78.0 78.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930513 ชะมวง 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930516 แพรกหา 100.00 75.0 75.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ปากพะยูน 930601 ปากพะยูน 100.00 76.0 76.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ปากพะยูน 930602 ดอนประดู่ 100.00 77.0 77.0 ระดับพ้ืนฐาน 
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อำเภอ รหัสตำบล ตำบล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ร้อยละ ผลการประเมิน 
ปากพะยูน 930603 เกาะนางคำ 100.00 82.0 82.0 ระดับดี 
ปากพะยูน 930604 เกาะหมาก 100.00 80.5 80.5 ระดับดี 
ปากพะยูน 930605 ฝาละมี 100.00 74.0 74.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ปากพะยูน 930606 หารเทา 100.00 74.0 74.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ปากพะยูน 930607 ดอนทราย 100.00 87.0 87.0 ระดับดี 
ศรีบรรพต 930701 เขาย่า 100.00 75.5 75.5 ระดับพ้ืนฐาน 
ศรีบรรพต 930702 เขาปู่ 100.00 74.5 74.5 ระดับพ้ืนฐาน 
ศรีบรรพต 930703 ตะแพน 100.00 74.0 74.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ป่าบอน 930801 ป่าบอน 100.00 74.5 74.5 ระดับพ้ืนฐาน 

ป่าบอน 930802 โคกทราย 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ป่าบอน 930803 หนองธง 100.00 72.5 72.5 ระดับพ้ืนฐาน 
ป่าบอน 930804 ทุ่งนารี 100.00 74.0 74.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ป่าบอน 930806 วังใหม ่ 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
บางแก้ว 930901 ท่ามะเดื่อ 100.00 74.5 74.5 ระดับพ้ืนฐาน 
บางแก้ว 930902 นาปะขอ 100.00 73.5 73.5 ระดับพ้ืนฐาน 
บางแก้ว 930903 โคกสัก 100.00 72.5 72.5 ระดับพ้ืนฐาน 
ป่าพะยอม 931001 ป่าพะยอม 100.00 82.0 82.0 ระดับดี 
ป่าพะยอม 931002 ลานข่อย 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ป่าพะยอม 931003 เกาะเต่า 100.00 81.0 81.0 ระดับดี 

ป่าพะยอม 931004 บ้านพร้าว 100.00 74.0 74.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ศรีนครินทร์ 931101 ชุมพล 100.00 75.5 75.5 ระดับพ้ืนฐาน 
ศรีนครินทร์ 931102 บ้านนา 100.00 75.0 75.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ศรีนครินทร์ 931103 อ่างทอง 100.00 76.5 76.5 ระดับพ้ืนฐาน 

ศรีนครินทร์ 931104 ลำสินธุ ์ 100.00 78.5 78.5 ระดับพ้ืนฐาน 
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แผนงาน/ โครงการประจำปีงบประมาณ 2563 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม R506 (หลักสูตร 2 วัน) ปี 2563 งบประมาณ 24,100 

บาท 
2. ประชุมราชการ นิเทศ กำกับ ติดตามตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง งบประมาณ 16,500 บาท 
3. ประชุมราชการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคหัด และ ประเมินระบบเฝ้าระวังโรคกล้ามเนื้ออ่อน

ปวกเปียกอย่างเฉียบพลัน (AFP) งบประมาณ 16,500 บาท 
 

 
ผู้รับผิดชอบ นายเฉลิมชัย แป้นน้อย 
ตำแหน่ง        นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทร 0816083421  
e-mail pom348@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11 พฤศจิกายน 2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ตัวช้ีวัด   : 003 ระดับความสำเร็จการพัฒนางานเภสัชกรรมตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
- ปีงบประมาณ 2562 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้หน่วยปฐมภูมิประเมินมาตรฐานตาม

เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ดังนั้นการพัฒนางานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคในหน่วยปฐมภูมิ ควรได้รับการ
พัฒนาเพือ่ให้ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562  

การบริหารจัดการ 
- ขับเคลื่อนและพัฒนา โดย คณะทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิจังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ (ครู ค) สสจ.ทำหน้าที่ติดตามประสานการทำงานในระดับอำเภอ รวมถึงเป็นส่วน
หนึ่งที่ร่วมประเมินของทีม ครู ข ระดับจังหวัด ปี 2562 งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคในหน่วยปฐมภูมิ 
ต้องพัฒนาสอดคล้องตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว   

ผลการดำเนินงาน 
- หน่วยปฐมภูมิกลุ่มเป้าหมายทุกอำเภอ ดำเนินงานด้านเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคผ่าน

มาตรฐานที่กำหนด (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 2562 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : 003 ระดับความสำเร็จการพัฒนางานเภสัชกรรมตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 100 
ของหน่วย
บริการปฐม

ภูมิผ่าน
มาตรฐาน
งานเภสัช

กรรม 
(คะแนน

เฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

80) 

เมืองพัทลุง 24 24 100.00 
- - - กงหรา 9 9 100.00 

เขต 12 เขาชัยสน 13 13 100.00 
- - - ตะโหมด 11 11 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16 16 100.00 
- - 100% ปากพะยูน 16 16 100.00 

 ศรีบรรพต 6 6 100.00 
ป่าบอน 11 11 100.00 
บางแก้ว 7 7 100.00 
ป่าพะยอม 6 6 100.00 
ศรีนครินทร์ 5 5 100.00 

รวม 124 124 100.00 
ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพัทลุง  
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ปัญหา อุปสรรค  
- การดำเนินงานตามเกณฑ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาในพ้ืนที่ (OTOP) 

ไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการจัดประชุมชี้แจง/ทบทวนความเข้าใจเกณฑ์ฯในภาพรวมแก่เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ

ประเด็น OTOP 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- ควรพัฒนาให้เชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ ให้มากข้ึน อย่างเช่น ด้านคุ้มครองผู้บริโภค งานนม

โรงเรียน, งาน อย.น้อย และด้านมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication 
Error)  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- อำเภอปากพะยูน อำเภอศรีบรรพต มีการพัฒนางานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคท่ี

ขับเคลื่อนโดยครู ค ที่มีความเข้มแข็งและเป็นทีม Work รวมถึงเห็นความร่วมมือของเครือข่าย รพ.สต. 
      

ผู้รับผิดชอบ ภญ.ฐิติมา  ทองสังข์ 
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
โทร 074613127 ต่อ 106 
e-mail Toy4150019@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี 31/ตุลาคม/2562 
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ประเด็น : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ตัวช้ีวัด :  004 ระดับความสำเร็จการดำเนินร้านชำคุณภาพ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ปัญหาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำได้รับการตรวจสอบและแก้ไข ซึ่งจากการสำรวจ

ร้านชำจำนวน 2,631 แห่ง กระจายในทุกอำเภอ ได้รับการตรวจสอบจำนวน 2,631 แห่ง โดยพบข้อพร่องใน
ครั้งแรกจำนวน 349 แห่ง ตรวจซ้ำจำนวน 424 แห่ง ไม่พบข้อบกพร่องจำนวน 396 แห่ง และมีร้านชำที่ผ่ าน
เกณฑ์ร้านชำคุณภาพจำนวน 2,496 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.13 โดยประเด็นหลักของปัญหาร้านชำ  คือ  
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในร้านชำ ประกอบด้วย ยาอันตราย เครื่องสำอางที่มีสาร
ห้ามใช้ 

การบริหารจัดการ 
ดำเนินงานโดยมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยกันทำงาน ในการตรวจประเมินร้านชำในชุมชนและหมู่บ้าน มีพ่ี
เลี้ยงเป็นเภสัชกรของโรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลพัทลุง เป็นผู้ให้คำแนะนำในการตรวจประเมิน  

ผลการดำเนินงาน 
การดำเนินงานตรวจประเมินร้านชำคุณภาพ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย  
- การสำรวจลักษณะของร้านต้องสะอาดเรียบร้อย ไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรค มีระบบการแยก

ขยะอย่างเหมาะสม มีมาตรการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงที่อาจก่อโรค แยกสินค้าอย่างเป็นระเบียบ อาหาร
และของใช้แยกออกจากกัน ผลการตรวจพบว่าร้านชำส่วนใหญ่มีการจัดการป้องกันสัตว์และแมลงที่อาจก่อโรค
ได้ดี แต่การจัดวางสินค้าในร้านชำขนาดเล็กของหมู่บ้าน สินค้าไม่ได้วางอย่างเป็นระเบียบ  

- การตรวจสอบอาหารแปรรูปต้องมีเครื่องหมาย อย. (เลขสารบบอาหาร) ทุกรายการ ไม่พบ
อาหารเสื่อมคุณภาพหรือหมดอายุ ฉลากอาหารมีการระบุสถานที่ผลิต วันเดือนปีผลิต หรือวันหมดอายุทุก
รายการ ไม่พบการโฆษณาอาหารที่โอ้อวดเกินจริง และฝ่าฝืนกฎหมาย ผลการตรวจพบเป็นปัญหาที่สำคัญคือ 
อาหารแบ่งบรรจุเกือบทุกรายการจะไม่มีเลขสารบบอาหาร เช่น ขนมปี๊บแบ่งบรรจุ ถั่วทอด ข้าวเกรียบ ขนม
ทอดกรอบที่ผลิตโดยสถานที่ผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน 

- การตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ต้องไม่พบการจำหน่ายยาแผนปัจจุบันประเภทยา
อันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาชุด ยาปฏิชีวนะ ยาต้านการอักเสบ โดยหากตรวจพบว่ามีการวางจำหน่ายถือเป็น
ข้อบกพร่องอย่างร้ายแรง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินเป็นร้านชำคุณภาพ นอกจากนี้หากจำหน่ายเวชภัณฑ์
ปฐมพยาบาลจะต้องมีการแยกวางเป็นสัดส่วนกับสินค้าชนิดอ่ืน ๆ ยาสามัญประจำบ้านสามารถวางจำหน่ายได้
ทั่วไป แต่ต้องไม่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ ผลการตรวจส่วนมากร้านชำสามารถปฏิบัติตามได้ดี ข้อบกพร่องที่
พบคือ การจำหน่าย ยาต้านการอักเสบ (NSAIDs) ยาเม็ดคุมกำเนิด จำนวน 135 แห่ง คิดเป็น 5.13 %  

- การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จะต้องไม่มีการวางจำหน่ายเครื่องสำอางที่ผสมสารห้าม
ใช้ตามประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เครื่องสำอางต้องมีฉลากครบถ้วนตามข้อกฎหมาย 
ไม่มีเครื่องสำอางหมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ ไม่มีโฆษณาเครื่องสำอางโอ้อวดเกิดจริง แยกผงซักฟอก สบู่ ออก
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จากผลิตภัณฑ์อาหาร  ผลการตรวจสอบพบร้านชำบางส่วน มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอางที่มีสาร
ห้ามใช้ โดยให้ข้อมูลว่าทางร้านไม่ทราบว่าเป็นสินค้าท่ีห้ามวางจำหน่าย   

- การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่อประชาชนในชุมชน เช่น แผ่นพับ หรือป้ายแนะนำการดูแล
สุขภาพ การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์      

-  ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในทางสาธารณสุขในบ้านเรือน เช่น ผลิตภัณฑ์กำจัดมด ยุง ยาจุด
กันยุง น้ำยาล้างจาน  จะต้องมีการแยกเก็บเป็นสัดส่วน  สำหรับสารเคมีที่ใช้ในการบ้านเรือนที่วางจำหน่าย มี
การแสดงฉลากชื่อสารเคมี เช่น สารส้ม น้ำปูนใส เกลือแกง น้ำตาลทราย น้ำส้มควันไม้  จะต้องมีการแสดงชื่อ
สารเคมีในทุกบรรจุภัณฑ์  ผลการสอบพบว่ามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าที่แอบลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้
รับอนุญาต ไม่มีฉลากภาษาไทย  

ผลการดำเนินงานรายตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการดำเนินงานร้านชำคุณภาพ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ตรวจร้าน
ชำได้

ครอบคลุม 
> ร้อยละ 

95 
ร้านชำผ่าน
เกณฑ์ร้าน
ชำคุณภาพ 
> ร้อยละ 

90 ของร้าน
ชำทั้งหมด 

เมืองพัทลุง 590 547 92.71 
- - - กงหรา 147 147 100 

เขต 12 เขาชัยสน 190 179 94.21 
- - - ตะโหมด 155 144 92.90 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 493 465 94.32 
89.45 90.28 90.49 ปากพะยูน 322 316 98.14 

 ศรีบรรพต 135 131 97.04 
ป่าบอน 162 142 87.65 
บางแก้ว 199 196 98.49 
ป่าพะยอม 166 157 94.58 
ศรีนครินทร์ 72 72 100 

รวม 2,631 2,496 94.87 
ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 1562  

 

ปัญหา อุปสรรค  
1. เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินร้านชำที่มีความหลากหลาย ทำให้ความเข้าใจต่อเกณฑ์การประเมิน และ

การรายงานผล ประกอบกับร้านชำในพ้ืนที่มีจำนวนมาก  เกิดความคลาดเคลื่อนจากสภาพข้อมูล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง รายงานสะสม รายงาน ณ ปัจจุบัน  การรายงานข้อมูลการตรวจซ้ำกรณีพบข้อบกพร่องมีการรายงาน
ซ้ำซ้อน  

2. รายการยาสามัญประจำบ้านที่มีในท้องตลาดมีจำนวนน้อย ไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
พ้ืนฐานของประชาชน  

3. รายการเช่น ทิฟฟ่ี ดีคอลเจ่น มีการโฆษณาในรายการทีวี โดยเป็นสูตรยาบรรจุเสร็จต้องขายใน
ร้าน ขย.2 แต่ร้านขายของชำเข้าใจว่าสามารถขายได้ในร้านชำ 
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4. ยาบางรายการร้านชำอ้างว่าไม่ได้ขายสำหรับการรักษาอาการเจ็บป่วยในมนุษย์ แต่สำหรับ
รักษาอาการป่วยของสัตว์เลี้ยง  

5. รายการอาการไม่มีเลขสารบบอาหาร โดยทำเป็นเครื่องหมาย สี่ เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

 แต่ไม่ได้ระบุเลขสารบบอาหาร  
6. พบการจำหน่ายยาแผนโบราณมีไม่มีทะเบียนยา ซึ่งเป็นยาที่ผลิตจากหมอพ้ืนบ้าน 

ข้อเสนอแนะ 
1. เพ่ิมบทบาทของอสม.ในการช่วยเฝ้าระวังและรายงานปัญหาที่พบ 
2. เกณฑ์การประเมินมีความซ้ำซ้อน ควรแก้ไขให้ประเมินผลได้ง่าย 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. ทำงานวิจัยต่อยอดการพัฒนา  
2. พัฒนาเป็น rdu comunity 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
-  

      
ผู้รับผิดชอบ นายราชัน คงชุม  
ตำแหน่ง เภสัชการชำนาญการ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค  
โทร 086 5651176  
วัน/เดือน/ปี 31/ตุลาคม/2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ตัวช้ีวัด    : 005 ระดับความสำเร็จครัวเรือนเป้าหมายปลอดภัยจากยาแผนโบราณปลอมปนสเตียรอยด์ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ปัญหาการใช้สารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพมักจะมีการปลอมปนในยาแผนโบราณ หรือ

เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพบางชนิด เมื่อผู้ป่วยรับประทานจะรู้สึกลดอาการปวดเมื่อยได้ดี เนื่องจากกลไกของยาส
เตียรอยด์จะออกฤทธิ์ต้านการอักเสบที่เกิดขึ้น แต่การใช้เป็นระยะเวลานานจะเกิดผลเสียต่อร่างกาย เกิด
ผลข้างเคียงต่อระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร กระดูกพรุนตามมา   

จังหวัดพัทลุงมีการตรวจพบการปลอมปนในยาแผนโบราณ  โดยจากการเฝ้าระวังของกลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคพบว่า ยาแผนโบราณที่จัดมาเป็นชุดโดยระบุสรรพคุณรักษาอาการปวดทุกชนิด ส่วนใหญ่เมื่อ
มีการตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) จะมีการปลอมปนสเตียรอยด์ชนิด prednisolone  

การบริหารจัดการ 
ดำเนินงานโดยมอบหมายให้เภสัชกร เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สำรวจกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป และ
ป่วยเป็นโรคเรื้อรังอย่างใดอย่างหนึ่งใน 7 โรคประกอบด้วย โรคเก๊าซ์ โรคไขมันในเลือด โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหอบหืด โรคข้อเข่าเสื่อม และโรคไตวายเรื้อรังเป้าหมายอำเภอละ 1 ตำบล และให้ความรู้ต่อ
การใช้ยาในกลุ่มเสี่ยง  

ผลการดำเนินงาน 
จากผลการสำรวจโดยใช้แบบสำรวจยาปลอดภัยในชุมชนในทุกอำเภอของจังหวัดพัทลุง แยกตาม

กลุ่มอายุ การมีโรคประจำตัว การศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ความรู้จักต่อสเตียรอยด์ ความรับรู้ต่อการ
สั่งใช้ยาสเตียรอยด์ ความรับรู้ต่อสเตียรอยด์ในยาแผนปัจจุบัน ผลเสียของการรับประทานยาสเตียรอยด์เป็น
ระยะเวลานาน การปฏิบัติตัวต่อการใช้สเตียรอยด์ และความคิดเห็นในการใช้ยาที่ส่วนผสมของสเตียรอยด์  

โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้สอบถามในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 928 

ตัวอย่าง (98.2%) พยาบาลประจำ รพ.สต  15 ตัวอย่าง และนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน 2 ตัวอย่าง  
สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 343 คน (36%) และเพศหญิง 609 คน (64%) กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้ตอบแบบสอบถามจะอาศัยอยู่กับสมาชิกครอบครัว 2-4 คน ต่อครอบครัว จำนวน 677 คน คิดเป็น 70 %  
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เมื่อแยกตามกลุ่มอายุของกลุ่มเป้าหมายพบว่ามีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 กลุ่มอายุของผู้ตอบแบบสอบถามความดันโลหิตสูงมากที่สุด 

สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามพบว่าป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 618 คน 
รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน (310 คน) ไขมันในเลือดสูง 293 คน ตามรายละเอียดในภาพที่ 2  

 
ภาพที่ 2 กลุ่มโรคที่ผู้ตอบสอบถาม 
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ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเรียนจบชั้นประถมศึกษาจำนวน 783 คน (81%) รองลงมา
เป็นปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี 78 คน   

 
ภาพที่ 3 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  

สำหรับคำถามที่ว่า ท่านทราบหรือไม่ว่า ใครสามารถสั่งจ่ายยาสเตียรอยด์ให้แก่ผู้ป่วยได้บ้าง 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ทราบจำนวน 416 คน (53%) รองลงมาเป็นแพทย์ 207 คน (26.4%) ดังภาพที่ 4  

 
ภาพที่ 4 บุคลากรที่สามารถสั่งจ่ายสเตียรอยด์ได้ 
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ท่านทราบหรือไม่ว่า การกินยาแผนปัจจุบันมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ ใช้เพ่ือรักษาอาการหรือโรคใด 
ผู้ตอบแบบสอบถามแจ้งว่าไม่ทราบจำนวน 535 คน (68.9%)  

 
ภาพที่ 5 แสดงผลของคำตอบว่ากินยาแผนปัจจุบันมีสเตียรอยด์เพื่อรักษาอาการใด 

 

คำถามที่ว่า ท่านทราบหรือไม่ว่า การกินยาแผนปัจจุบัน สมุนไพร หรืออาหารเสริมที่มีสเตียรอยด์
ผสมอยู่ เป็นเวลานาน จะเกิดผลเสียอย่างไร 

 
ภาพที่ 6 แสดงผลของคำตอบว่าการกินสเตียรอยด์เป็นระยะเวลานานจะมีผลเสียอย่างไร 
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ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ผู้ตอบแบบสอบถามได้ปฏิบัติในประเด็นเหล่านี้มากน้อยเพียงใด  
A: กินยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณร่วมกับยาแผนปัจจุบันเพื่อช่วยรักษาโรคที่เป็นอยู่  
B: กินยาลูกกลอน ยาต้ม ยาหม้อ แทน ยาแผนปัจจุบัน  
C:  กินอาหารเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพ่ือช่วยรักษาโรคที่เป็นอยู่  
D:  ซื้ออาหารเสริมที่มีตัวแทนหรือบริษัทมาขายที่บ้านหรือในหมู่บ้าน  
E: ซื้ออาหารเสริมหรือยาแผนโบราณที่โฆษณาผ่านวิทยุหรือโทรทัศน์  
F: ซื้อยาชุดจากร้านยาหรือร้านชำมากิน เมื่อเจ็บป่วย ไม่สบาย  

 

 
ภาพที่ 7 แสดงผลของการปฏิบัติตัว 
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ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้หรือไม่ 
A: การกินอาหารเสริมเพ่ือช่วยรักษาโรคที่เป็นอยู่ เช่น เบาหวาน ข้อเสื่อม เป็นสิ่งที่ปลอดภัย 
B:  การกินยาแผนโบราณไม่มีอันตราย 
C: การกินยาชุดเมื่อมีอาการไม่สบาย เช่นเกิดการอักเสบเป็นไข้ ปวดเมื่อยช่วยให้หายจากโรคได้เร็วขึ้น 
D: ยาสมุนไพรเป็นยาที่มีความปลอดภัยสามารถซื้อกินเองได้ 
E:  ยาลูกกลอน ยาต้ม ยาหม้อ เป็นยาที่ช่วยบรรเทาอาการป่วย เช่น ปวดเมื่อย แก้อักเสบ ได้ดี  
ดังภาพที่ 8  

 
ภาพที่ 8  แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
จากผลการสำรวจในครัวเรือนเป้าหมายพบว่าในครัวเรือนเป้าหมาย ไม่พบการใช้ยาแผนโบราณ

หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืนที่มีการปลอมปนของสเตียรอยด์ โดยสำรวจในครัวเรือนทั้งหมด 2,764 แห่ง ไม่พบ
การใช้ยาแผนโบราณที่มีการปนเปื้อนของสเตียรอยด์ 2,764 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100  ตอบแบบสอบถาม 
จำนวน 952 คน ผลการสำรวจจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมที่ดีต่อการกินยาสมุนไพรหรือยาแผน
โบราณในการรักษาโรคที่ไม่มีการปลอมปนของสเตียรอย์ และผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตัวได้ดีในช่วง 3 เดือน
ก่อนการสำรวจ   
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ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จครัวเรือนเป้าหมายปลอดภัยจากยาแผนโบราณปลอมปนสเตียรอยด์ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ครัวเรือน

เป้าหมายที่
พบการใช้
ยาแผน
โบราณ

ปลอมปน 
สเตียรอยด์ 
น้อยกว่า
ร้อยละ 5 
(ปลอดภัย
ร้อยละ 95) 

เมืองพัทลุง 83 83 100 
- - - กงหรา 441 441 100 

เขต 12 เขาชัยสน 100 100 100 
- - - ตะโหมด 697 697 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 77 77 100 
89.45 90.28 90.49 ปากพะยูน 200 200 100 

 ศรีบรรพต 242 242 100 
ป่าบอน 100 100 100 
บางแก้ว 635 635 100 
ป่าพะยอม 120 120 100 
ศรีนครินทร์ 69 69 100 

รวม 2764 2764 100 
ที่มา : สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ปัญหา อุปสรรค  
1. เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินต้องใช้เวลาในพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล โดยจำนวนครัวเรือนเป้าหมายเป็น

จำนวนมาก ทำให้ต้องให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยตรวจสอบจึงต้องให้ความรู้และ
ความเข้าใจในแบบสำรวจ แนวทางการสำรวจ การเก็บตัวอย่าง การเก็บแบบสอบถาม  

และข้อเสนอแนะ 
1. ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยตรวจสอบ จึงต้องให้ความรู้และความ

เข้าใจในแบบสำรวจ แนวทางการสำรวจ การเก็บตัวอย่าง การเก็บแบบสอบถาม 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
การส่งเสริมให้ อสม.ได้เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ต่อการดูแลรักษาโรคเรื้อรัง  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

    
ผู้รับผิดชอบ นายราชัน คงชุม  
ตำแหน่ง เภสัชการชำนาญการ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค  
โทร 086 5651176  
e-mail Rachan.k@gmail.com  
วัน/เดือน/ปี 31/ตุลาคม/2562 

  

mailto:Rachan.k@gmail.com
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  การพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ 
ตัวช้ีวัด  : 005 -009 การพัฒนาระบบงานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทุกประเภท 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ระบบงานบริหารเวชภัณฑ์ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์

การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุเภสัชกรรม ของจังหวัดพัทลุงดำเนินการติดตามการรายงานและมีการจัด
ประชุมเพ่ือสรุปผลการดำเนิน ติดตามปัญหา ในทุกไตรมาส 

การบริหารจัดการ 
โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงดำเนินการส่งรายงานตามแบบฟอร์มรายงานรายไตร

มาสประเภทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทุกประเภทให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงทุกวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไปหลังจากสิ้นสุดไตรมาส และรายงานข้อมูลให้กับกระทรวงใน DMSIC ภายในสิ้นเดือนถัดไปหลังจากสิ้นสุด     
ไตรมาส นอกจากนั้นมีการลงพ้ืนที่ติดตามการดำเนินกับทีมตรวจสอบภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง ปีละ 1 ครั้ง 

ผลการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงดำเนินงานด้านบริหารเวชภัณฑ์ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา อยู่ใน

ระดับท่ีผ่านเกณฑ์ทุกโรงพยาบาล 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านยา 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ 
ระดับ

เป้าหมาย 
ระดับ
ผลงาน 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ ส่วนที่ 1 ผ่าน
ระบบควบคมุ

ภายใน 
ร้อยละ100 

ส่วนที่ 2 ผลงาน
การบริหาร

เวชภัณฑด์้าน
ยา 5 ประเด็น
ส่วนที่ 3 การ
จัดซื้อร่วมใน
ระดับจังหวดั
และระดับเขต
ร้อยละ 34 

สัดส่วนคะแนน
(4:3:3) 

เมืองพัทลุง 5 4.39 87.80 
- - - กงหรา 5 4.69 93.80 

เขต 12 เขาชัยสน 5 4.92 98.40 
- - - ตะโหมด 5 4.54 90.80 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 4.65 93.00 
82.00 90.00 80.00 ปากพะยูน 5 4.62 92.40 

 ศรีบรรพต 5 4.62 92.40 
ป่าบอน 5 4.77 95.40 
บางแก้ว 5 4.85 97.00 
ป่าพะยอม 5 4.92 98.40 
ศรีนครินทร์ 5 4.85 97.00 

รวม 5 4.71 94.22 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุการแพทย์ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ 
ระดับ

เป้าหมาย 
ระดับ
ผลงาน 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ ส่วนที่ 1 ผ่าน
ระบบควบคุม

ภายใน 
ร้อยละ100 

ส่วนที่ 2 ผลงาน
การบริหาร

เวชภัณฑ์ด้านยา 
5 ประเด็นส่วน
ที่ 3 การจัดซ้ือ
ร่วมในระดับ
จังหวัดและ

ระดับเขตร้อย
ละ 50 

สัดส่วนคะแนน
(4:3:3) 

เมืองพัทลุง 5 3.90 78.00 
- - - กงหรา 5 4.45 89.00 

เขต 12 เขาชัยสน 5 3.66 73.20 
- - - ตะโหมด 5 3.02 60.40 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 3.70 74.00 
80.00 75.00 88.00 ปากพะยูน 5 2.67 53.40 

 ศรีบรรพต 5 4.20 84.00 
ป่าบอน 5 3.78 75.60 
บางแก้ว 5 4.15 83.00 
ป่าพะยอม 5 4.92 98.40 
ศรีนครินทร์ 5 4.45 89.00 

รวม 5 3.90 78.00  

ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ 
ระดับ

เป้าหมาย 
ระดับ
ผลงาน 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ ส่วนที่ 1 ผ่าน
ระบบควบคุม

ภายใน 
ร้อยละ100 

ส่วนที่ 2 ผลงาน
การบริหาร

เวชภัณฑ์ด้านยา 
5 ประเด็นส่วน
ที่ 3 การจัดซ้ือ
ร่วมในระดับ
จังหวัดและ

ระดับเขตร้อย
ละ 30 

สัดส่วนคะแนน
(4:3:3) 

เมืองพัทลุง 5 2.08 41.60 
- - - กงหรา 5 3.44 68.80 

เขต 12 เขาชัยสน 5 4.56 91.20 
- - - ตะโหมด 5 3.48 69.60 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 3.89 77.80 
80.00 95.00 80.00 ปากพะยูน 5 3.28 65.60 

 ศรีบรรพต 5 4.48 89.60 
ป่าบอน 5 3.38 67.60 
บางแก้ว 5 4.44 88.80 
ป่าพะยอม 5 4.23 84.60 
ศรีนครินทร์ 5 1.78 35.60 

รวม 5 3.55 70.98  
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 143  

ที่มา : รายงานรายไตรมาสด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทุกประเภทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
งานบริหารเวชภัณฑ์ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลยังไม่สามารถพัฒนาโปรแกรม

หรือนำโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และง่ายต่อการจัดทำข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูล ให้เป็นไปใน
รูปแบบเดียวกันทั้งจังหวัด   

โอกาสพัฒนาต่อไป 
ส่งเสริมและให้มีการพัฒนาการใช้โปรแกรม INVC ในการบริการจัดการด้านบริหารเวชภัณฑ์ยา

และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา เพ่ือใช้เป็นโปรแกรมรูปแบบเดียวกันทั้งจังหวัด เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลงานบริหารเวชภัณฑ์ที่ดี 
  

ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุทันตกรรม 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ 
ระดับ

เป้าหมาย 
ระดับ
ผลงาน 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ ส่วนที่ 1 ผ่าน
ระบบควบคุม

ภายใน 
ร้อยละ100 

ส่วนที่ 2 ผลงาน
การบริหาร

เวชภัณฑ์ด้านยา 
5 ประเด็นส่วนที่ 
3 การจัดซ้ือรว่ม
ในระดับจังหวัด
และระดับเขต
ร้อยละ 40 

สัดส่วนคะแนน
(4:3:3) 

เมืองพัทลุง 5 3.96 79.20 
- - - กงหรา 5 4.26 85.20 

เขต 12 เขาชัยสน 5 4.92 98.40 
- - - ตะโหมด 5 4.45 89.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 4.12 82.40 
60.00 65.00 83.58 ปากพะยูน 5 2.66 53.20 

 ศรีบรรพต 5 5.00 100.00 
ป่าบอน 5 4.44 88.80 
บางแก้ว 5 4.83 96.60 
ป่าพะยอม 5 4.45 89.00 
ศรีนครินทร์ 5 2.88 57.60 

รวม 5 4.18 83.58  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
1. รพ.กงหราพัฒนามีโปรแกรมควบคุมการจัดซื้อพัสดุ 
2. รพ.ป่าพะยอมมีรูปแบบการประชุม PTC,MTC เด่น 

  
ผู้รับผิดชอบ นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์ 
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ ภญ.เอมจิตร  สุขสกุล 
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค  โทร  087-4790455  
e-mail aimpz31@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 5 พฤศจิกายน 2562 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ตัวช้ีวัด    : 010  โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (GREEN & CLEAN Hospital) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สถานการณ์  : การดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2560 -2561  
ปี 2560 โรงพยาบาลพัทลุงซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไป เป็นโรงพยาบาลนำร่องการดำเนินงาน

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
ปี 2561 โรงพยาบาลทุกแห่งต้องดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโดยโรงพยาบาลผ่าน

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน รพ.อาหารปลอดภัย (ผ่านทุกมาตรฐาน) ทั้งหมด 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.63 
(7/11) เกณฑ์การประเมินใช้เกณฑ์จากกระทรวงสาธารณสุข  
ปี 2562 โรงพยาบาลทุกแห่งต้องดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโดยโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน รพ.อาหารปลอดภัย (ผ่านทุกมาตรฐาน) ทั้งหมด 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.45 (5/11) 
เกณฑ์การประเมินใช้เกณฑ์จากกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัยเขต 12 (รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพท่ี 12) 
สภาพปัญหา :  

รพ.ทั่วไป   
1. ไม่ได้กำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานให้ชัดเจน 
2. สถานที่จำหน่ายอาหาร ร้านอาหารในโรงพยาบาลมีหลายจุดทำให้ไม่สามารถคควบคุมกำกับได้

อย่างทั่วถึง 
3. โรงพยาบาลไม่ได้กำหนดการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารลงใน

สัญญาระหว่างโรงพยาบาลและผู้จำหน่ายอาหาร รวมถึงมาตรการควบคุมกำกับหากไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
รพ. ชุมชน 
1. การดำเนินงานรูปแบบคณะกรรมการไม่ชัดเจน บาง รพ.ดำเนินงานโดยบุคคล หรือไม่มี

ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
2. บุคลากรที่ดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยมีจำกัด เช่น ไม่มีนักโภชนาการ  
3. ไม่มีการกำหนดแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

 
 
 

เกณฑ์ที่ 1 โรงพยาบาลมีการประกาศนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย/แผนการดำเนินงานพัฒนา
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย      

เกณฑ์ที่ 2 โรงพยาบาลมีคณะทำงาน โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลที่เป็นปัจจุบันและครอบคลุม 
เกณฑ์ที่ 3 ร้อยละ100 โรงพยาบาลได้รับการประเมินตนเองมาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 
เกณฑ์ที่ 4 ร้อยละ100 โรงพยาบาลได้รับการประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลจากภายนอก 
เกณฑ์ที่ 5 โรงพยาบาลมีกิจกรรม/โครงการที่โดดเด่นในการสนับสนุนโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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การบริหารจัดการ 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุงเพ่ือชี้แจงแนว

ทางการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมิน 
2. แนวทางการดำเนินงานสำหรับโรงพยาบาล  
3. คณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงลงประเมินผลการดำเนินงาน

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยทุกแห่ง  
4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุงเพ่ือสรุปผลการ

ดำเนินงาน  

ผลการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 5  แห่งคิดเป็นร้อยละ 45.45 รพ.อาหารปลอดภัยที่ผ่านมาตรฐานจะต้ องผ่าน
มาตรฐานทุกด้าน ได้แก่ด้านอาหารผู้ป่วยด้านสุขาภิบาลของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลและ
ด้านสุขาภิบาลอาหารร้านอาหารในโรงพยาบาล ผลสรุปการประเมินแต่ละด้านดังนี้ 

- ผ่านมาตรฐานด้านอาหารผู้ป่วย  7 แห่ง (ร้อยละ 63.63) 
- ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในรพ. 7 แห่ง (ร้อยละ63.63) 
- ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในโรงพยาบาล 2 แห่ง (ร้อยละ 66.66 )    
ซึ่งผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้คือ ร้อยละ 80 ผ่านมาตรฐานโรงพยาบาล

อาหารปลอดภัย                      

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จการดำเนินการมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
อาหาร

ปลอดภัยใน
โรงพยาบาล

ระดับ 5 

เมืองพัทลุง 5 3 60.00 
- - - กงหรา 5 3 60.00 

เขต 12 เขาชัยสน 5 5 100.00 
- - - ตะโหมด 5 3 60.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 5 100.00 
- - - ปากพะยูน 5 5 100.00 

 ศรีบรรพต 5 3 60.00 
ป่าบอน 5 5 100.00 
บางแก้ว 5 5 100.00 
ป่าพะยอม 5 3 60.00 
ศรีนครินทร์ 5 3 60.00 

รวม 11 5 45.54 
ที่มา : สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
รพ.ทั่วไป   
1. การประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยจำนวนมากและทันต่อเวลา   ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตาม

มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของสถานที่ประกอบอาหารของผู้ป่วย (โรงครัว) ได้อย่างต่อเนื่อง  
2. การจัดหาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ขึ้นอยู่กับฤดูกาล เกษตรกรไม่สามารถผลิต

วัตถุดิบได้ตลอดระยะเวลาสัญญา หรือผู้ผลิตในพื้นที่ไม่สามารถติดต่อได้ 
รพ.ชุมชน  
1. การจัดหาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ขึ้นอยู่กับฤดูกาล เกษตรกรไม่สามารถผลิต

วัตถุดิบได้ตลอดระยะเวลาสัญญา หรือผู้ผลิตในพ้ืนที่ไม่สามารถติดต่อได้ 
2. บาง รพ. ที่ตั้งไกลวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ผู้ผลิตไม่ไปส่งสินค้า หรือราคาขนส่งสูง 

รวมทั้งไม่มีตัวเลือกสำหรับผู้รับจ้างเหมาทำอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล หากพบมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร ก็ยากต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

3. งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างสถานที่ประกอบอาหารให้ผู้ป่วย
หรือร้านอาหารในโรงพยาบาลได ้

โอกาสพัฒนาต่อไป 
รพ.ทั่วไป   
1. โรงพยาบาลขนาดใหญ่ และมีการดำเนินงานเป็นรูปแบบคณะกรรมการชัดเจน  
2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบสำหรับอาหารผู้ป่วยจำนวนมาก สามารถกำหนดราคาวัตถุดิบได้อย่าง

เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้จำหน่ายหลายรายมาแจ้งความประสงค์ผลิตวัตถุดิบให้กับ รพ. ได ้
3. มีผู้จำหน่ายอาหารหลายรายสนใจจะจำหน่ายอาหารใน รพ. ทำให้คณะกรรมการสามารถ

กำหนดเงื่อนไขการจำหน่ายลงในสัญญาให้เป็นไปตามมาตรฐาน รพ.อาหารปลอดภัย และสามารถเลือก  
ผู้จำหน่ายได้อย่างเหมาะสม 

รพ. ชุมชน 
1. โรงพยาบาลขนาดเล็ก งบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินการให้เป็นไป

ตามมาตรฐานใช้ไม่มากนัก  
2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้ความสำคัญ และสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัยอย่างจริงจัง คณะกรรมการสามาถดำเนินงานได้อย่างสะดวก 
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
1. โรงพยาบาลปากพะยูน : งานวิจัยการล้างผักเพ่ือลดยาฆ่าแมลง  
2. โรงพยาบาลเขาชัยสน  : การขอมาตรฐาน GAP แปลงผักปลูกเอง ใน รพ 
 

      ผู้รับผิดชอบ นางพรชนก  เจนศิริศักดิ์ 
 ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการ 
 กลุ่มงาน  คุ้มครองผู้บริโภค 
 โทร  084-9995105 
 e-mail  memhew@hotmail.com  
 วัน/เดือน/ปี  1/11/2562 

 
 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 149  

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ตัวช้ีวัด  : 011 ระดับความสำเร็จการดูแลรักษาคุณภาพนมโรงเรียนในสถานศึกษา                                           

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
- ปี 2559 – 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้ลงสำรวจสุ่ม

การดูแลรักษาคุณภาพนมโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งพบปัญหาในกระบวนการขนส่ง และ การดูแล
จัดเก็บผลิตภัณฑ์นมในสถานศึกษา รวมถึงพบผลิตภัณฑ์นมมีอุณหภูมิเกิน 8 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงต้องการ
สร้างระบบการควบคุมคณภาพนมโรงเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อคุณภาพ
ของนมโรงเรียน 

การบริหารจัดการ 
- สร้างระบบตรวจสอบเฝ้าระวังระบบ Cold Chain นมโรงเรียน  โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน

แต่ละอำเภอเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบติดตามและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพนมโรงเรียน  
- สร้างขยายเครือข่ายสารวัตรนมโรงเรียนที่จะมาช่วยตรวจสอบและแก้ปัญหาคุณภาพนม

โรงเรียนได้ โดยระดับ คปสอ. เป็นผู้สร้างและพัฒนาเครือข่ายสารวัตรนมโรงเรียน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุงสนับสนุนหลักสูตรคู่มือการพัฒนาสารวัตรนมโรงเรียน 

- จัดทำคู่มือ/คลิปการตรวจสอบและการดูแลคุณภาพนมโรงเรียน กระจายสื่อไปยังต้นสังกัดใน
สถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข เพ่ือใช้ประกอบการดูแลและตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน 

ผลการดำเนินงาน 
- การตรวจเฝ้าระวังระบบ cold chain นมโรงเรียน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (90%) คือ 88.13%  
- การขยายเครือข่ายสารวัตรนมโรงเรียนสามารถดำเนินการได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ (40%) คือ 

52.04 %  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : 011 ระดับความสำเร็จการดูแลรักษาคุณภาพนมโรงเรียนในสถานศึกษา                                            
                  ตรวจประเมินระบบ Cold Chain นมโรงเรียน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ สถานศึกษา
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
การเก็บ
รักษานม
ตามระบบ 

Cold 
chain ไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 90  

เมืองพัทลุง 79 57 72.15 
- - - กงหรา 38 35 92.11 

เขต 12 เขาชัยสน 41 41 100.00 
- - - ตะโหมด 29 29 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 69 55 79.71 
90.91 88.50 95.06 ปากพะยูน 61 61 100.00 

 ศรีบรรพต 16 15 93.75 
ป่าบอน 41 30 73.17 
บางแก้ว 26 26 100.00 
ป่าพะยอม 35 32 91.43 
ศรีนครินทร์ 20 20 100.00 

รวม 455 124 88.13 
 
 
 

ตัวช้ีวัด : 011 ระดับความสำเรจ็การดูแลรักษาคณุภาพนมโรงเรียนในสถานศึกษา      
สร้างเครือข่ายสารวัตรนมโรงเรียน                                       

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ และผา่น
มาตรฐาน
สารวัตรนม
โรงเรียนไม่

น้อยกว่าร้อย
ละ 40 

เมืองพัทลุง 54 29 53.70 
- - - กงหรา 17 8 47.06 

เขต 12 เขาชัยสน 26 16 61.54 
- - - ตะโหมด 18 8 44.44 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 44 21 47.73 
- 3.72 7.80 ปากพะยูน 33 6 18.18 

 ศรีบรรพต 11 10 90.91 
ป่าบอน 21 12 57.14 
บางแก้ว 15 13 86.67 
ป่าพะยอม 18 5 27.78 
ศรีนครินทร์ 12 12 100.00 

รวม 269 140 52.04 
ที่มา : สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอสะท้อนข้อมูลประเด็นรายละเอียดตัวชี้วัดซับซ้อน ตั้งเป้าหมายสูง 
- การทำงานกับหน่วยงานนอกสังกัดต้องอาศัยการประสานงาน ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาที่พบ

จากการการตรวจประเมินได้ 
- จากการลงพ้ืนที่พบว่าโรงเรียนบางแห่งมีระบบ Cold Chain ที่ผ่านมาตรฐาน ถึงแม้ไม่มี

สารวัตรนมโรงเรียน ดังนั้นการขยายเครือข่ายสารวัตรนมโรงเรียนไม่ควรเน้นที่ปริมาณ ควรเน้นที่คุณภาพ 
เพ่ือให้สารวัตรนมโรงเรียนได้มีบทบาทในการแก้ปัญหาหรือป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพนมได้อย่างแท้จริง 

โอกาสพัฒนาต่อไป  
- การแก้ไขปัญหาที่พบในการเฝ้าระวังระบบ Cold Chain นมโรงเรียน ควรขับเคลื่อนใน

คณะกรรมการ Milk Board ในระดับจังหวัด ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมมือแก้ปัญหาในภาพรวม
ระดับจังหวัด 

- การสร้างและขยายเครือข่ายสารวัตรนมโรงเรียนผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หลักสูตร
และรูปแบบการประเมินไม่ซับซ้อน ประกอบกับโรงเรียนเห็นประโยชน์จากการมีสารวัตรนมโรงเรียน ซึ่งยังคง
ต้องดำเนินการต่อเนื่อง แต่การประสานงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ประสานและกระตุ้น
ผ่านทางต้นสังกัดโรงเรียนเป็นหลัก 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- รางวัลการประกวดสุดยอดสารวัตรนมโรงเรียน 

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดควนแพรกหา อำเภอควนขนุน 
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ อำเภอป่าบอน 
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านอ่างทอง อำเภอ ศรีนครินทร์ 

- รางวัลการประกวดคลิปการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน 
1. ประเภทโรงเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา  

- รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนวัดควนแพรกหา 
2. ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ ระดับอนุบาล   

- รางวัลชนะเลิศได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมดิน  
 

ผู้รับผิดชอบ ภญ.ฐิติมา  ทองสังข์ 
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
โทร 074613127 ต่อ 106 
e-mail Toy4150019@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี 31/ตุลาคม/2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ตัวช้ีวัด : 012 ระดับความสำเร็จการส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมบริโภคในโรงเรียน 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การดำเนินงานโรงเรียน อย. น้อย กำหนดให้ดำเนินการผ่านแบบบันทึกกิจกรรม เพ่ือให้สามารถ

ดำเนินงาน อย. น้อยได้ครอบคลุมมากขึ้น ในการลงประเมินพ้ืนที่ในปี 2561 พบว่าทางโรงเรียนไม่สามารถ
ดำเนินงาน อย. น้อยได้ทุกกิจกรรมตามแบบบันทึกกิจกรรม  ด้วยภาระหน้าที่ของครูและนักเรียน จึงก่อให้เกิด
ความกดดันต่อทางโรงเรียนขึ้น  

การบริหารจัดการ 
ในปี 2562 ได้ปรับลดเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน อย. น้อยลง โดยโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน หมายถึง โรงเรียนที่มีการส่งแบบบันทึกกิจกรรมภายในเวลาที่กำหนด และมีการทำกิจกรรมครบถ้วน 
ดังนี้ กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธในโรงเรียน , กิจกรรมดานผลิตภัณฑสุขภาพ (เลือกทำอย่างน้อย 3 ใน 4 
กิจกรรมย่อย), กิจกรรมรณรงค์ในชุมชน, กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนได้จัดท่าขึ้น เพ่ือลดความกดดันในการ
ดำเนินงาน อย. น้อยในโรงเรียน และขยายให้โรงเรียนอ่ืน ๆ ที่สนใจดำเนินงานมากข้ึน  

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานในปี 2562 มี โรงเรียน อย.น้อยผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 66.34 ซึ่งไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่วางไว้ โดยมี 6 อำเภอที่สามารถดำเนินการผ่านเกณฑ์  

ผลการดำเนินงานรายตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด 012 ระดับความสำเร็จการส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมบริโภคในโรงเรียน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ มี ร.ร. 
อย.น้อย

ผ่านเกณฑ์ 
70% 

เมืองพัทลุง 59 23 38.98 
- - - กงหรา 30 21 70 

เขต 12 เขาชัยสน 29 22 75.86 
- - - ตะโหมด 17 6 35.29 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 50 26 52 
91.00 78.20 82.00 ปากพะยูน 39 39 100 

 ศรีบรรพต 13 7 53.85 
ป่าบอน 19 19 100 
บางแก้ว 16 16 100 
ป่าพะยอม 19 10 52.63 
ศรีนครินทร์ 12 12 100 

รวม 303 201 66.34 
ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 
1. เป็นการทำงานกับหน่วยงานนอกสังกัดต้องอาศัยการประสานงานและการร่วมมือจากทาง

โรงเรียน 
2. ตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2562 เป็นรูปแบบ mile stone ซึ่งเป็นการวัดทั้งในส่วนกระบวนการ

ทำงาน และผลลัพธ์ โดยในส่วนรายละเอียดตัวชี้วัดมีความซับซ้อนทำให้ผู้ปฏิบัติงานสับสนได้ 
3. เป้าหมายโรงเรียน อย.น้อยให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 70% เป็นเป้าหมายที่สูงเกินไป ทำให้พื้นที่

ทำงานได้ยาก 
4. การดำเนินงาน อย.น้อย ในโรงเรียน ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดผลการทำงานของโรงเรียนดังนั้นการจะ

ดำเนินงานขึ้นกับความพร้อมและบริบทของโรงเรียน   
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรลดความซับซ้อนของการวัดผล เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานง่ายข้ึน 
2. ตั้งค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้เหมาะสม 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
มุ่งเน้นพัฒนากลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ครูมีความพร้อมและได้รับสื่อการปรับพฤติกรรม

บริโภคไปใช้ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมห่างไกลโรค NCDs   

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ประเภท อย.น้อย 

อย.น้อยระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม รางวัลชนะเลิศ การประกวดแกนนำ อย.น้อยดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา 

โครงการ อย.น้อยดีเด่น จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา 
มูลนิธิ 

รางวัลชมเชย การประกวดแกนนำ อย.น้อยดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา 
โครงการ อย.น้อยดีเด่น จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม รางวัลชมเชย การประกวดแกนนำ อย.น้อยดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา 
โครงการ อย.น้อยดีเด่น จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 

อย.น้อยระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด รางวัลชนะเลิศ การประกวดแกนนำ อย.น้อยดีเด่น ระดับประถมศึกษา 

โครงการ อย.น้อยดีเด่น จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 
โรงเรียนเทศบาลจองถนน  
(วัดบางแก้ว) 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแกนนำ อย.น้อยดีเด่น ระดับประถมศึกษา 
โครงการ อย.น้อยดีเด่น จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแกนนำ อย.น้อยดีเด่น ระดับประถมศึกษา 
โครงการ อย.น้อยดีเด่น จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 
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ประเภท สารวัตรนมโรงเรียน 
สารวัตรนมโรงเรียน 

โรงเรียนวัดควนแพรกหา รางวัลชนะเลิศ การประกวดแกนนำสารวัตรนมโรงเรียนดีเด่น 
ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 

โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแกนนำสารวัตรนมโรงเรียนดีเด่น 
ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 

โรงเรียนบ้านอ่างทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแกนนำสารวัตรนมโรงเรียนดีเด่น 
ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 

โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โรงเรียนที่มีการดำเนินงานรักษาคุณภาพนมโรงเรียนดีเด่น (ระบบ Cold 
chain นมโรงเรียน) ประจำปี 2562 

 
- 
 

      
ผู้รับผิดชอบ น.ส. จุรวีรรณ ชูอักษร  
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค 
โทร 080-954-2635  
e-mail b_pz306@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 31 ตุลาคม 2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด  : 013 ระดับความสำเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาลให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
พบว่าสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์

ที่กำหนดได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ 
ควบคุมสถานพยาบาลในเวลาที่แจ้งเปิดทำการ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การบริหารจัดการ 
จากสภาพปัญหาที่สถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตแล้ว ไม่สามารถรักษามาตรฐานให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 จึงจะต้องเข้าไปตรวจสอบสถานพยาบาลให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งพ้ืนที่ในเขตอำเภอเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ดำเนินการลงพื้นที่เข้าไป
ตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาลเอง ในส่วนพ้ืนที่เขตนอกอำเภอเมือง ได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอลงพ้ืนที่
ตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล และส่งข้อมูลรายงานกลับมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ผลการดำเนินงาน 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ได้ดำเนินการลงพ้ืนที่ตรวจเฝ้า

ระวังสถานพยาบาล เพ่ือรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งจำนวนสถานพยาบาลที่ได้ลงพ้ืนที่ตรวจเฝ้า
ระวัง คิดเป็นร้อยละ 91.47 และพบว่าสถานพยาบาลบางแห่ง ไม่สามารถรักษามาตรฐานให้เป็นไปตาม     
เกณฑ์ได้ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ และได้ดำเนินการจัดเตรียมป้ายห้ามสูบบุหรี่ แผนขั้นตอน     
การช่วยชีวิตผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือการขอส่งขยะติดเชื้อกับหน่วยงานราชการ                
และคำประกาศสิทธิแจกให้กับสถานพยาบาล เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 156  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ สถานพยาบาล
ทุกแห่งได้รับ
การตรวจและ
มีคะแนนตาม

มาตรฐาน 
ร้อยละ 100 

พร้อม 

เมืองพัทลุง 51 51 100.00 
   กงหรา 4 4 100.00 

เขต 12 เขาชัยสน 6 6 100.00 
   ตะโหมด 14 14 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 19 18 94.74 
100.00 100.00 100.00 ปากพะยูน 7 7 100.00 

 ศรีบรรพต 5 5 100.00 
ป่าบอน 10 0 0.00 
บางแก้ว 3 3 100.00 
ป่าพะยอม 6 6 100.00 
ศรีนครินทร์ 4 4 100.00 

รวม 129 118 91.47 
ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
       เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอมีภารกิจค่อนข้างเยอะ ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาลงพ้ืนที่ อีกทั้งขาดความรู้  
ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะต้องมีการประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอมีความรู้ ความเข้าใจใน
เกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
       ชี้แจงเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอให้มีความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือตรวจเฝ้าระวัง
สถานพยาบาลให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 
 

 

      
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปรียานุช รัตนพงศ์ 
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคฯ 
โทร 074-613127 ต่อ 104  
e-mail kwanrx_19@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 31 ตุลาคม 2562 

 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ประเด็น กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ตัวช้ีวัด  : 014 ระดับความสำเร็จการกระตุ้นมาตรฐานการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่ได้รับอนุญาตผลิตแล้ว บางแห่งพบไม่ดูแล

รักษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งมีอำนาจ
หน้าที่เข้าไปควบคุมกำกับดูแลสถานที่ผลิตน้ำบริโภคให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จะต้องเข้าไปดูแลและ
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานสถานที่และกระบวนการผลิตน้ำบริโภคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนด 

การบริหารจัดการ 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับ

อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้  
1. ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการเยี่ยมกระตุ้นมาตรฐานสถานที่ผลิตน้ำบริโภค 
2. ดำเนินการตามแผน กรณีตรวจเยี่ยมครั้งที่ 1 พบยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้ผู้รับผิดชอบและ

ผู้ประกอบการร่วมกันหาแนวทางดำเนินการเพื่อปรับปรุงสถานที่และกระบวนการ และนัดตรวจเยี่ยมครั้งที่ 2 
3. ดำเนินการตรวจเยี่ยมครั้งที่ 2 และดำเนินการให้ผ่านมาตรฐาน 
4. จัดทำสรุปผลการดำเนินการ ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ผลการดำเนินงาน 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ได้ดำเนินการลงพ้ืนที่ตรวจเฝ้า

ระวังสถานสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เพ่ือรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งจำนวน
สถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่ได้ลงพ้ืนที่ตรวจเฝ้าระวัง คิดเป็นร้อยละ 100 และพบว่า
สถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทบางแห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ (ร้อยละ 60) ซึ่งจะต้อง
พัฒนาให้ได้เกณฑ์มาตรฐานในระดับท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ระดบัความสำเร็จการตรวจกระตุ้นมาตรฐานสถานผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ความ
ครอบคลุม
การกระตุ้น
มาตรฐาน
การผลิตน้ำ
บริโภคร้อย
ละ 100 

เมืองพัทลุง 41 41 100.00 
   กงหรา 4 4 100.00 

เขต 12 เขาชัยสน 10 10 100.00 
   ตะโหมด 10 10 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 24 24 100.00 
- - - ปากพะยูน 9 9 100.00 

 ศรีบรรพต 1 1 100.00 
ป่าบอน 10 10 100.00 
บางแก้ว 8 8 100.00 
ป่าพะยอม 10 10 100.00 
ศรีนครินทร์ 11 11 100.00 

รวม 138 138 100 
ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 

ปัญหา อุปสรรค  
1. สถานประกอบการบางแห่ง ขาดการควบคุมกำกับลูกจ้างทำให้สถานที่ผลิตไม่สะอาดเท่าที่ควร     
2. ผู้ประกอบการไม่เห็นความสำคัญในการพัฒนากิจการ ไม่รักษามาตรฐานให้ต่อเนื่อง 
3. สถานประกอบการประสบปัญหาขาดทุน จึงลดการจ้างลูกจ้าง ทำให้การประกอบกิจการไม่

ต่อเนื่องและการรักษามาตรฐานไม่ต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ    
ควรมีการตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตน้ำบริโภคท่ีสม่ำเสมอ 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 
 

      
ผู้รับผิดชอบ นางกัญญรัตน์  บุญสนิท 
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคฯ 
โทร 074-613127 ต่อ 104 
e-mail poo-rx13@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 31 ตุลาคม 2562 

 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  
GREEN & CLEAN Hospital 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาล 11 แห่ง ได้ดำเนินการพัฒนาและผ่านการประเมินรับรอง GREEN & 

CLEAN Hospital ทุกแห่ง (ร้อยละ 100) โดยผ่านระดับดี 4 แห่ง / ระดับดีมาก 6 แห่ง / ระดับดีมากพลัส 1 
แห่ง จังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม งบการจัดการน้ำเสียเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2562 ได้รับงบประมาณก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 2 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลพัทลุง และโรงพยาบาลบางแก้ว นอกจากนั้นโรงพยาบาลทุกแห่งยังเป็นแม่ข่ายในการจัดการขยะ
ติดเชื้อจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 124 แห่ง  

การบริหารจัดการ 
จังหวัดได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดของ คปสอ. เพ่ือขับเคลื่อนการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ตั้งเป้าหมายและกลวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องนโยบายของกระทรวง ได้จัดสรร
งบประมาณการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม งบการจัดการน้ำเสีย เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาให้แก่
โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมทั้งนิเทศติดตามการดำเนินงาน การตรวจประเมินรับรองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
งานโดยคณะกรรมการ GREEN & CLEAN Hospital ของโรงพยาบาลทุกแห่ง 

ผลการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลทุกแห่งมีแผนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างติ่ เนื่อง โดยใช้แนวทางการ

ดำเนินงานของกรมอนามัย และบูรณาการการดำเนินงานในหน่วยงานอย่างเหมาะสม ซึ่งทุกคนในองค์กร มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริง 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  

GREEN & CLEAN Hospital 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2559 2560 2561 โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ - ระดับดี

มากขึ้น
ไป ร้อย
ละ 40 

- ระดับดี
มาก 
Plus 1 
แห่ง 

เมืองพัทลุง 1 ดีมาก 100 
   กงหรา 1 ดี 100 

เขต 12 เขาชัยสน 1 ดีมาก 100 
   ตะโหมด 1 ดี 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 ดีมากพลัส 100 
100 100 100 ปากพะยูน 1 ดีมาก 100 

 ศรีบรรพต 1 ดี 100 
ป่าบอน 1 ดี 100 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

 

 

บางแก้ว 1 ดีมาก 100 
ป่าพะยอม 1 ดีมาก 100 
ศรีนครินทร์ 1 ดีมาก 100 

รวม 11  100 
ที่มา : แบบสรุปผลงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงปี 2562 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบางรายการเก่า (ระบบบำบัดน้ำเสีย) เกิดความชำรุด ทำให้

ประสิทธิภาพในการใช้งานน้อยลง กระทรวงควรสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาให้แก่โรงพยาบาล
ต่อไปด้วย 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
กระทรวงได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลมีเป้าหมายการพัฒนาให้ผ่านการ

รับรองในระดับสูงขึ้น และคงสภาพอย่างยั่งยืน โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม พร้อมทั้งได้มีแผนการการนิเทศ กำกบั 
ติดตาม และประเมินอย่างต่อเนื่องจากจังหวัดและศูนย์อนามัย  
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

1. นวัตกรรมพลังแสงอาทิตย์ พิชิต Thailand 4.0 (รพ.ควนขนุน) 
2. การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียให้คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างยั่งยืน  
   (รพ. ปากพะยูน) 

 

 
ผู้รับผิดชอบ  นายมานพ รามทอง 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน  อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร  083-6545969 
e-mail  Manop7657@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี  11 พฤศจิกายน 2562 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  
GREEN & CLEAN Hospital 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 124 แห่ง ผ่านการประเมินรับรอง GREEN & 

CLEAN Hospital จำนวน 92 แห่ง (ร้อยละ 74.19) สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
บางแห่งเป็นอาคารเก่า ชำรุด จำเป็นต้องใช้งบประมาณและเวลาเพื่อแก้ปัญหา  

การบริหารจัดการ 
จังหวัดได้ชี้แจงแก่ทุกหน่วยงาน การนิเทศติดตามการดำเนินงาน การตรวจประเมินรับรอง และ

ไดบู้รณาการดำเนินงานกับโครงการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา GREEN & CLEAN Hospital 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

ผลการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางการดำเนินงานของกรมอนามัย และให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนา  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  

GREEN & CLEAN Hospital 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ 70 เมืองพัทลุง 24 20 83.33 

   กงหรา 9 7 77.78 
เขต 12 เขาชัยสน 13 12 92.31 

   ตะโหมด 11 6 54.55 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16 9 54.25 

  65.20 ปากพะยูน 16 10 62.50 
 ศรีบรรพต 6 5 83.33 

ป่าบอน 11 8 72.73 
บางแก้ว 7 5 100 
ป่าพะยอม 6 5 83.33 
ศรีนครินทร์ 5 3 60.00 

รวม 124 92 74.19 
ที่มา : แบบสรุปผลงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงปี 2562 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมบางรายการเกิดความชำรุด ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งาน 

น้อยลง ควรสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างหรือปรับปรุงพัฒนา 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
กระทรวงและจังหวัดมีนโยบายในการพัฒนาหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ กำกับ 

ติดตาม และประเมินอย่างต่อเนื่อง  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  นายมานพ รามทอง 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน  อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร  083-6545969 
e-mail  Manop7657@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี  11 พฤศจิกายน 2562 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 จังหวัดพัทลุงมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 73 แห่ง (เทศบาล 48 แห่ง อบต.25 แห่ง) 

เป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม( EHA) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับเทศบาล จำนวน 48 แห่ง ต้องผ่านการประเมินรับรอง EHA ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป ร้อยละ 50 

การบริหารจัดการ 
จังหวัดพัทลุงได้สนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ ติดตามการดำเนินงาน และการประเมินรับรองให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไข
ผ่านการประเมินรับรอง ตามแนวทางที่กรมอนามัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ด้าน คือ 
การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค การจัดการสิ่งปฏิกูล และการจัดการมูลฝอย รวมทั้ง
การใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ในการออกเทศ
บัญญัติที่สอดคล้องกับบริบทปัญหาของพ้ืนที่ 

ผลการดำเนินงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล จำนวน 48 แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินรับรอง EHA 

ระดับพ้ืนฐาน และระดับเกียรติบัตร จำนวน 30 แห่ง ร้อยละ 62.50 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 50 เมืองพัทลุง 10 8 80.00 
   กงหรา 4 3 75.00 

เขต 12 เขาชัยสน 3 3 100 
   ตะโหมด 5 3 60.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 11 5 45.45   
57.50 ปากพะยูน 6 2 33.34 

 ศรีบรรพต 0 0 0 
ป่าบอน 1 1 100 
บางแก้ว 2 2 100 
ป่าพะยอม 2 1 50.00 
ศรีนครินทร์ 4 2 50.00 

รวม 48 30 62.50 
ที่มา : การประเมินรับรอง EHA ปี 2562 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 

ครอบคลุมประเด็นงานมาก ทั้งหมด 9 ระบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะในการดำเนินงาน 

2. เทศบาลที่ยังไม่มีกองสาธารณสุข ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน ต้องใช้บุคลากรในตำแหน่งอ่ืนมา
ขับเคลื่อนงาน  

3. งบประมาณของเทศบาลมีจำกัด ยังไม่ถูกนำมาช่วยในการขับเคลื่อนงาน EHA เท่าท่ีควร 
4. ไม่มีการออกเทศบัญญัติ หรือออกแต่ไม่สามารถนำมาบังคับใช้ 
5. ควรมีเงินรางวัลเหมือนระบบ LPA 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
กรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดพัทลุงได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

มีการจัดประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่ และติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสริมพลังสร้างแรงจูงใจเทศบาลที่
ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง 
 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

1. เทศบาลเมืองพัทลุง การจัดการมูลฝอยทั่วไป (4001) และมูลฝอยอันตรายจากชุมชน (4003) 
2. เทศบาลตำบลป่าบอน การจัดการคุณภาพน้ำประปา (2001) 
3. เทศบาลตำบลเขาชัยสน การจัดการคุณภาพน้ำประปา (2002) 
4. เทศบาลตำบลแม่ขรี การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ 

(1003) 
5. เทศบาลตำบลควนขนุน การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (1002) 
6. เทศบาลตำบลบ้านสวน การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ

(1003) 
 

 
 

      
ผู้รับผิดชอบ นางกิติยา บุรีภักดี 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร 0822651975 
e-mail kbureepakdee@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11 พฤศจิกายน 2562 

 
 

 
 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น 
วัดส่งเสริมสุขภาพ  

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีวัดทั้งหมด 259 วัด ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 ได้มีการดำเนิน

โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้วัดได้พัฒนาตามเกณฑ์สะอาดร่มรื่น สงบร่มเย็น สุขภาพร่วมสร้าง ศิลปะร่วม
จิต และชาวประชาร่วมพัฒนา และเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของพระภิกษุ สามเณร และประชาชนที่ไปปฏิบัติ
ศาสนกิจในวัดอีกด้วย  

การบริหารจัดการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน่วยงานในสังกัด และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน

ขับเคลื่อนการพัฒนาให้วัดผ่านการรับรองเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน 

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุงมีวัด 259 วัด เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2562 วัดส่งเสริมสุขภาพผ่าระดับพ้ืนฐาน 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ผลงาน ร้อยละ 59.53 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านระดับพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 60 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 60 เมืองพัทลุง 60 42 61.76 
   กงหรา 8 3 37.50 

เขต 12 เขาชัยสน 31 15 48.39 
   ตะโหมด 6 4 66.67 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 45 17 37.78 
65.38 59.29 62.45 ปากพะยูน 30 22 73.33 

 ศรีบรรพต 8 5 62.50 
ป่าบอน 21 18 85.71 
บางแก้ว 15 11 73.33 
ป่าพะยอม 13 5 38.46 
ศรีนครินทร์ 12 11 50.00 

รวม 257 153 59.53 
ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข  

 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
พ้ืนที่และหน่วยงานย่อย ยังขาดให้ความสำคัญต่อกิจกรรม 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
ส่วนกลางควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเป็นประจำทุกปี 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
วัดผ่านการรับรองวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นเด่นระดับเขต 
 
 
 

      
ผู้รับผิดชอบ นายปรีชา ดำแก้ว 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน  อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร  086 9657 045 
e-mail  pr_nara@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11 พฤศจิกายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น 
มัสยิดส่งเสริมสุขภาพ  

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีมัสยิด ทั้งหมด 109 แห่ง ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 5 มัสยิดผ่านการ

รับรองมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ 63 แห่ง (ร้อยละ 57.80) 

การบริหารจัดการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงร่วมกับหน่วยงานย่อยและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อน

มัสยิดเพ่ือให้มัสยิดได้พัฒนาเป็นมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ 

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุงมีมัสยิดทั้งหมด 109 แห่ง เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2562 มัสยิดส่งเสริมสุขภาพ

ผ่าน ระดับพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ผลงาน ผ่าน ร้อยละ 57.80 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : มัสยิดส่งเสริมสุขภาพผ่านระดับพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 20 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า 
20 

เมืองพัทลุง 3 0 0.00 
   กงหรา 37 31 83.78 

เขต 12 เขาชัยสน 10 2 20.00 
   ตะโหมด 25 8 32.0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 0 0 0.00 
50.51 52.30 49.52 ปากพะยูน 19 10 52.63 

 ศรีบรรพต 0 0 0 
ป่าบอน 8 6 75.00 
บางแก้ว 7 6 85.71 
ป่าพะยอม 0 0 0.00 
ศรีนครินทร์ 0 0 0.00 

รวม 109 63 57.80 
ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข  

 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
นโยบายการดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง พ้ืนที่ให้ความสำคัญน้อยลง  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
ส่วนกลางควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่องเชิดเชิดชูเกียรติ และสนับสนุนการดำเนิน 

โครงการอย่างต่อเนื่อง 
  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 
 
 
      

ผู้รับผิดชอบ  นายปรีชา ดำแก้ว 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน  อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร  086 9657 045 
e-mail pr_nara@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี  11 พฤศจิกายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

การพัฒนาคุณภาพร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 จังหวัดพัทลุงมีร้านร้านอาหาร จำนวน 442 ร้าน แผงลอยจำหน่ายอาหาร จำนวน542 แผง รวม

ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ทั้งหมด 948 ร้าน/แผง เป้าหมายดำเนินงานพัฒนาคุณภาพร้านอาหาร
และแผงลอยจำหน่ายอาหารเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติ อร่อย (Clean Food Good 
Taste) ร้อยละ 70 

การบริหารจัดการ 
จังหวัดพัทลุงได้สนับสนุนทางด้านวิชาการ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในสังกัด 

เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ระหว่างภาครัฐและเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ในการออกเทศบัญญัติที่สอดคล้องกับ
บริบทปัญหาของพ้ืนที ่

ผลการดำเนินงาน 
ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารทั้งหมด 948 ร้าน/แผง ผ่านผ่านมาตรฐาน CFGT จำนวน 

626ร้าน/แผง คิดเป็นร้อยละ 63.62 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน CFGT ร้อยละ 70 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 70 เมืองพัทลุง 329 228 69.30 
   กงหรา 35 33 94.29 

เขต 12 เขาชัยสน 33 30 90.91 
   ตะโหมด 129 45 34.89 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 112 105 93.75    
ปากพะยูน 77 44 57.14 

 ศรีบรรพต 25 6 24.00 
ป่าบอน 34 31 91.18 
บางแก้ว 116 38 32.76 
ป่าพะยอม 61 33 54.10 
ศรีนครินทร์ 33 33 100.00 

รวม 984 626 63.62 
ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข  

 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. อปท.ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมกำกับร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอย่าง

เป็นรูปธรรม 
2. ผู้ประกอบการขาดความตระหนัก และความต่อเนื่องทางด้านพฤติกรรมที่ถูกสุขลักษณะในการ

รักษามาตรฐาน CFGT  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมร้านอาหารจังหวัด ร่วมกัน

ขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย และติดตาม ตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจและ
กระตุ้นให้เทศบาลสมัครเข้ารับการประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ด้านสุขาภิบาลอาหาร  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 
 

 

      
ผู้รับผิดชอบ นายนิรัตน์ อินสุวรรณ์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร 0819577549 
e-mail niratinsuwan@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11 พฤศจิกายน 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

การพัฒนาคุณภาพตลาดสด (ประเภทที่ 1) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีตลาดสด (ประเภทที่ 1) ซึ่งเป็นตลาดที่มีโครงสร้างถาวร จำนวน 9 แห่งแยกเป็น

ตลาดของ อปท. จำนวน 6 แห่ง และตลาดเอกชน จำนวน 3 แห่ง ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาให้ผ่าน
มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ของ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 80 

การบริหารจัดการ 
จังหวัดพัทลุงได้สนับสนุนทางด้านวิชาการ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในสังกัด 

เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับผู้ประกอบการ ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ซึ่ง อปท.ได้ออกเทศบัญญัติท่ีสอดคล้องกับบริบทปัญหาของพ้ืนที่ 

ผลการดำเนินงาน 
ตลาดสด (ประเภทที่ 1) จำนวน 9 แห่ง ผ่านมาตรฐาน มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ของ กรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.89 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน CFGT ร้อยละ 70 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 70 เมืองพัทลุง 2 2 100.00 
   กงหรา 0 0 0.00 

เขต 12 เขาชัยสน 1 1 100.00 
   ตะโหมด 1 1 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2 2 100.00    
ปากพะยูน 1 0 0.00 

 ศรีบรรพต 0 0 0.00 
ป่าบอน 0 0 0.00 
บางแก้ว 1 1 100.00 
ป่าพะยอม 1 1 100.00 
ศรีนครินทร์ 0 0 0.00 

รวม 9 8 88.89 
ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข 
  

 
 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. อปท.ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมกำกับอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ผู้ประกอบการขาดความตระหนัก และความต่อเนื่องในการรักษามาตรฐาน  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
เทศบาลที่สมัครสมัครเข้ารับการประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) เกี่ยวกับการ 

จัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด และผ่านการรับรองเกียรติบัตร กรมอนามัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้อง 
จะมอบเกียรติบัตรรับรองและเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 
 

 

      
ผู้รับผิดชอบ นายนิรัตน์ อินสุวรรณ์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร 0819577549 
e-mail niratinsuwan@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11 พฤศจิกายน 2562 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

การติดตามประเมินเชิงคุณภาพตลาดนัด (ประเภทที่ 2) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีตลาดนัด (ประเภทที่ 2) ซึ่งเป็นตลาดที่ไม่มีโครงสร้างถาวร จำนวน 81 แห่ง ซึ่ง

หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่จะต้องติดตามประเมินเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์ประเมินตลาดนัดน่าซื้อ (ตล.2) 
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 70 

การบริหารจัดการ 
จังหวัดพัทลุงได้สนับสนุนทางด้านวิชาการ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในสังกัด 

เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับผู้ประกอบการ ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ซึ่ง อปท.ได้ออกเทศบัญญัติท่ีสอดคล้องกับบริบทปัญหาของพ้ืนที่ 

ผลการดำเนินงาน 
ตลาดนัด (ประเภทที่ 2) จำนวน 81 แห่ง ได้รับการติดตามประเมินเชิงคุณภาพ ตามมาตรฐาน

ตลาดสดน่าซื้อ ของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 66 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.48 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน CFGT ร้อยละ 70 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 70 เมืองพัทลุง 12 10 83.33 
   กงหรา 20 18 90.00 

เขต 12 เขาชัยสน 2 2 100.00 
   ตะโหมด 3 1 33.33 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 7 4 57.14    
ปากพะยูน 2 1 50.00 

 ศรีบรรพต 10 10 100.00 
ป่าบอน 9 9 100.00 
บางแก้ว 2 1 50.00 
ป่าพะยอม 11 8 72.73 
ศรีนครินทร์ 3 2 66.67 

รวม 81 66 81.48 
ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข 
  

 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. อปท.ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมกำกับอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ผู้ประกอบการขาดความตระหนัก และความต่อเนื่องในการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ ตามเกณฑ์

มาตรฐาน  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
  เทศบาลที่สมัครสมัครเข้ารับการประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) เกี่ยวกับ

การ จัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด และผ่านการรับรองเกียรติบัตร กรมอนามัย และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจะมอบเกียรติบัตรรับรองและเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 
 

 

      
ผู้รับผิดชอบ นายนิรัตน์ อินสุวรรณ์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร 0819577549 
e-mail niratinsuwan@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11 พฤศจิกายน 2562 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น 
 การติดตามประเมินคุณภาพการดำเนินงานอาชีวอนามัยในระดับอำเภอ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 งานอาชีวอนามัย หรืองานโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เป็นงานเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ ทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอก
ระบบ และประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งในจังหวัดพัทลุงมีในทุกกลุ่ม
อาชีพ ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  
การบริหารจัดการ 

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอาชีวอนามัย เน้นการประเมินกระบวนงาน 5 ขั้นตอน คือ  
1. คุณภาพของฐานข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
2. คุณภาพของการวิเคราะห์สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
3. คุณภาพของเครือข่ายการทำงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
4. คุณภาพของการดำเนินกิจกรรมป้องกันหรือแก้ไขปัญหาโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดล้อม 
5. ความสำเร็จของหน่วยบริการสุขภาพในการดำเนินการคลินิคเกษตรกร 

ผลการดำเนินงาน 
คปสอ.ทั้ง 11 แห่ง ได้รับการติดตามประเมินเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการ

ดำเนินงานอาชีวอนามัยในระดับอำเภอ คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : คุณภาพการดำเนินงานอาชีวอนามัยในระดับอำเภอ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 60 เมืองพัทลุง 100 82 82 
   กงหรา 100 78 78 

เขต 12 เขาชัยสน 100 77 77 
   ตะโหมด 100 62 62 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 100 77 77    
ปากพะยูน 100 68 68 

 ศรีบรรพต 100 77 77 
ป่าบอน 100 86 86 
บางแก้ว 100 68 68 
ป่าพะยอม 100 78 78 
ศรีนครินทร์ 100 84 84 

รวม 100 76.09 76.09 
ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข  
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงานอาชีวอนามัย ในบางพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
การจัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (OEHP) ในพ้ืนที่ จะสามารถช่วยให้การ

ดำเนินงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 
 

 

      
ผู้รับผิดชอบ นายสมศักดิ์ เหล็มนุ้ย 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร 064 0692299 
e-mail up_health@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11 พฤศจิกายน 2562 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ประเด็น 
คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster) 

สถานการณ์ 
การประกาศใช ้พระราชบัญญัต ิระบบสุขภาพปฐมภูม ิ พ .ศ .2562 ตามร ัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ และให้รัฐต้องดำเนินการให้
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง จึงได้บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศโดยให้มี
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม ดังนั้น กระทรวง
สาธารณสุขได้มีนโยบายการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (PCC: Primary Care Cluster) ประชาชนทุกคนมี
แพทย์ประจำตัวร ่วมให ้การด ูแลประชาชนในเขตร ับผ ิดชอบตาม Catchment Area PCC 1 Cluster  
รับผิดชอบดูแลประชาชนทีมละ 8,000 – 12,000 คน การจัดบริการโดยรวมทีมสหวิชาชีพ  

จังหวัดพัทลุง  ได้ดำเนินงานจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2561
จำนวน 13 ทีม ผ่านการประเมินรับรอง 3S จำนวน 9 ทีม (ร้อยละ 17.31) PCC เขตเมือง โรงพยาบาลพัทลุง
เป็นแม่ข่าย จัดตั้ง PCC จำนวน 6 ทีม เขตชนบท โรงพยาบาลชุมชนเป็นแม่ข่าย จัดตั้ง PCC จำนวน 3 ทีม จาก
อำเภอควนขนุน จำนวน 2 ทีม และอำเภอเขาชัยสน จำนวน 1 ทีม ได้จัดทำ Catchment Area เพื่อวาง
แผนการดำเนินงานต่อ จำนวน 13 ทีม มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 15 คน (ลาศึกษาต่อ 2 คน 
ลาออก 1 คน) มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 12 คน และมีแผนการจัดอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1  คน และปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรโควต้า จำนวน 4 คน 
 
โรงพยาบาลแม่ข่าย ทีมคลินิกหมอ ปีที่เปิด เกณฑ์ 3s ระบุข้อที่ 
 ครอบครัว ดำเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
โรงพยาบาลพัทลุง ทีม ศพช.คูหาสวรรค์                                 2560 /   
 ทีม ศพช.ท่ามิหรำ      2560 /   
 ทีม รพช.ดอนยอ 2560 /   
โรงพยาบาลควนขนุน ทีม CMU เทศบาลควนขนุน 2560 /   
โรงพยาบาลพัทลุง ทีม รพ.สต.บ้านสวน 2561 /   
 ทีม รพ.สต.บ้านไพ 2561 /   
 ทีม รพ.สต.บ้านหัวถนน 2561 /   
โรงพยาบาลควนขนุน ทีม รพ.สต.แหลมโตนด 2561 /   
โรงพยาบาลเขาชัยสน ทีม รพ.สต.บ้านลานช้าง 2561 /   
โรงพยาบาลปากพะยูน ทีม รพ.สต.บ้านโคกทราย 2560  / Staff:FM 
 ทีม ศนช.รพ.ปากพะยูน 2560  / Staff:FM 
โรงพยาบาลป่าบอน สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ  2560  / Staff:FM 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
(ปัญญานันทภิกขุ) 

รพ.สต.บ้านลำสินธุ ์ 2560  / Staff:FM 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ข้อมูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จังหวัดพัทลุง 
ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง หมายเหตุ 

ผอ. วว. อว. 
1. นพ.ธีรยุทธ์  คงทองสังข์ รพ.พัทลุง   /  
2. พญ.ปีติมา  วีระพันธุ์ รพ.พัทลุง   /  
3. นพ.ชัยยุทธ  ศักดิ์ศรชัย รพ.พัทลุง   /  
4. นพ.สมบูรณ์  คุโรปกรณ์พงษ์ รพ.พัทลุง   /  
5. พญ.ศิริพร  อรุณ รพ.พัทลุง   /  
6. นพ.เดชาศักดิ์  สุขนวล รพ.พัทลุง   /  
7. พญ.ณัฏฐากร พงศ์เศรษฐ์กุล รพ.พัทลุง     
8. นพ.เชษฐพงศ์  สัจจาผล รพ.ควนขนุน  /   
9. นพ.โมทย์  ฝอยทอง รพ.ควนขนุน /  /  
10. นพ.พิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี รพ.ปากพะยูน / /   
11. พญ.จันทนี  เต็มนิล รพ.ปากพะยูน   /  
12. พญ.อภิญญา  เพ็ชรศรี รพ.เขาชัยสน /  /  
13. นพ.แสนพล  บุญชัย รพ.ป่าบอน /  / ลาศึกษาต่อ 
14. นพ.สุธีรวิทย์  สุขนวล รพ.ศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
/  / ลาศึกษาต่อ 

15. นพ.พยุงศักดิ์  ทองปันแต รพ.พัทลุง   / ลาออก 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

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

ระดับประเทศ 18% เมืองพัทลุง 12 6 50.00 
   กงหรา 3 0 0.00 

เขต 12 เขาชัยสน 4 1 25.00 
   ตะโหมด 3 0 0.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 6 4 66.66 
0 5 9 ปากพะยูน 5 1 20.00 

 ศรีบรรพต 2 0 0.00 
ป่าบอน 5 0 0.00 
บางแก้ว 3 0 0.00 
ป่าพะยอม 3 0 0.00 
ศรีนครินทร์ 3 0 0.00 
รวม 49 12 24.49 

 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

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

  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไตรมาส 1 49 9 18.37 
ไตรมาส 2 48 11 22.45 

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ 
Small Success ผลการดำเนินงาน 

มีแผนการประชุมพัฒนาการดำเนินงานคลินิกหมอ
ครอบครัว ซึ่งจะประชุมในเดือน สิงหาคม 2562 และ
มีแผนจะเปิดในเดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 2 ทีม 

มีแผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวเพ่ิมเติม  
1. โรงพยาบาลปากพะยูน จะเปิด 1 ทีม ศูนย์

แพทย์ของโรงพยาบาลปากพะยูน ได้ประชุม
คณะกรรมการบริหาร และวางแผนด้านกำลังคน 
การวางแผนการจัดระบบบริการ ซึ่งมีความ
พร้อมที่จะเปิดในปีงบประมาณ 2563 

2. โรงพยาบาลควนขนุน จะมีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวจบในเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 2 
คน มีแผนจะเปิด จำนวน 1 ทีม 

สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี ่ยงต่อการทำให้การขับเคลื ่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

1.  การเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายที่ไม่เน้นการจัดตั้งใหม่แต่ให้เน้น PCC คุณภาพ ทำให้ขาด
ความ   ต่อเนื่องและไม่เกิดการผลักดันให้เปิด PCC ในเขตชนบท  

2.  อัตรากำลังแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนมีไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถจัดตั้ง PCC 
และไม่สามารถปฏิบัติงานใน PCC จำนวน 3 วัน/สัปดาห์ 

3.  ขาดการพัฒนาศักยภาพด้านการดำเนินงาน PCC  
 

ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1. การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบ 

1. ควรมีผู้รับผิดชอบงาน PCC ซึ่งเป็นพยาบาล
วิชาชีพ 

2. ขาดการวางแผนด้านการศึกษา/อบรม แพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว และการวางแผนการจัดตั้ง
คลินิกหมอครอบครัว 

2. วางแผนการส่งแพทย์อบรมเวชศาสตร์ครอบครัว
ให้มีแผนครอบคลุมทุกโรงพยาบาล 

3. โรงพยาบาลชุมชนที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ควรมีนโยบายให้จัดตั้ง PCC ในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาล 

3. ควรให้มีนโยบายโรงพยาบาลชุมชุนทุกแห่งเป็น
คลินิกหมอครอบครัว ในเขตชุมชน แห่งละ 1 
PCC ภายใน ปีงบประมาณ 2563 

4. มีการปรับทีมตามจำนวนประชากรอยู่จริง 4. ปรับจำนวนทีม ปรับลดจำนวน 52 ทีม  
    เป็น 49 ทีม 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

5. การหยุดบริการในหน่วย PCC รพ.สต.บ้านลาน
ช้าง 

  

5. ขอปิด PCC รพ.สต.บ้านลานช้าง 

 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
การเปิดหลักสูตรเรียน/ฝึกอบรม แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ให้สอดคล้องกับนโยบาย และการ

จัดสรรโควต้าให้จังหวัดที่ขาดแคลนอย่างเป็นธรรม 
 

 
ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บริการที่สามารถเชื่อมจากหน่วย PCC กับ โรงพยาบาล ของแม่
ข่ายโรงพยาบาลพัทลุง 

 

      
                                              ผู้รายงาน       นางอรสา  เหล่าเจริญสุข 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร              08 1095 7811 
e-mail sahealth@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี    30 กันยายน 2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็นหลัก 
ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติด

ดาว ระดับเกณฑ์ 3 ดาว ร้อยละ 100 ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 60 

สถานการณ์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลติดดาวปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 124 แห่ง PCU จำนวน 11 แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ดาว (สะสม)  จำนวน  102  แห่ง  (ร้อยละ 82.25)   
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 ดาว   จำนวน   17   แห่ง  (ร้อยละ 13.71) 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 ดาว   จำนวน    5   แห่ง   (ร้อยละ 4.03 ) 
PCU ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ดาว    จำนวน    4   แห่ง  (ร้อยละ 36.36) 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุชภาพตำบลที่ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 24 17 70.83 
   NA    NA     NA กงหรา 9 8 88.89 

เขต 12 เขาชัยสน 13 10 76.92 
             ตะโหมด 11         9 81.82 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16 9 56.25  
14 38 ปากพะยูน 16 16 100.00 
 ศรีบรรพต 6 6 100.00 

ป่าบอน 11 11 100.00 
บางแก้ว 7 7 100.00 
ป่าพะยอม 6 6 100.00 
ศรีนครินทร์ 5 3 60.00 
รวม 124 102 82.25 

ที่มา : ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (รายงาน รพ.สต.ติดดาว) 
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การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาม

โครงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว โดยกำหนดเป็นนโยบายสำคัญ (MOU) มีการกำหนด
มาตรการด้านการบริหาร คือ การปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องมีบทบาทพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวและเป็นผู้ประเมิน การสนับสนุนของโรงพยาบาลแม่ข่ายและ
ทีมคุณภาพระดับอำเภอ และการมีส่วนร่วมในด้านการกำหนดตัวชี้วัด แผนปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องทุก
ระดับ  มาตรการด้านการพัฒนาทีม  คือ การอบรมให้ความรู้เกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ติดดาว ปี 2562 มาตรการด้านการประเมินผล มีการกำหนดระบบการประเมินตนเอง ประเมินโดย
คณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับอำเภอ (ครู ค)และ การประเมินระดับจังหวัด (ครู ข) ในช่วงไตร
มาสที่ 3 เพ่ือให้มีการวางแผนที่ชัดเจน และการมีการรายงาน 

  
Small Success ผลการดำเนินงาน 

1. การประเมินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว การประเมินตนเอง และการ
ประเมินระดับอำเภอ (ครู ค) 

1. โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกอำเภอและคณะกรรมการ คปสอ. 
คณะกรรมการทีมคุณภาพระดับอำเภอ ได้จัดอบรม รพ.สต.
ตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ครอบคลุมทุกอำเภอ 

2. รพ.สต.ได้ดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ( 6 แห่ง ยัง
ไม่บันทึกรายงาน)  

3. คณะกรรมการพัฒนาและประเมินระดับอำเภอ (ครู ค) ได้
ดำเนินการพัฒนาส่วนขาด ด้วยการสนับสนุนจากพ่ีเลี้ยง
คุณภาพ HA สายวิชาชีพเฉพาะ เช่น LAB IC แพทย์แผน
ไทย ตรวจสอบภายในฯ 

4. การจัดทำแผนการพัฒนา รพ.สต. ตามเกณฑ์คุณภาพ บาง
อำเภอให้ รพ.สต.ประเมินตนเองซ้ำ 2 รอบ 

5. คณะกรรมการประเมินระดับอำเภอ (ครู ค) ประเมินผ่าน
เกณฑ์ คุณภาพ 5 ดาว และบันทึกรายงาน (หรือแจ้ง
แผนการประเมิน ให้จังหวัดวางแผน เยี่ยมประเมินรับรอง
การผ่านเกณฑ์คุณภาพ     

2.  การประเมินรับรองการผ่านเกณฑ์
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ของ
คณะกรรมการระดับจังหวัด (ครู ข) 

1. การประชุมเตรียมความพร้อมทีมประเมินระดับจังหวัด เพื่อ
พัฒนามาตรฐานผู้ประเมิน 2 ทีม ให้มีศักยภาพของทีม
ใกล้เคียงกันโดยการประเมินวันแรกได้ให้คณะกรรมการทั้ง 
2 ทีม ลงพร้อมกัน 

2. การประชุมปรับแผนการปฏิบัติงาน เนื่องจากอำเภอขอให้มี
เวลาในการพัฒนาคุณภาพ จึงขอเลื่อนแผนการเยี่ยม
ประเมินจากแผนเดิมที่กำหนดไว้ 

3. การปฏิบัติงานตามแผนการเยี่ยมประเมินเพ่ือรับรองการ
ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว กำหนดเดือน พฤษภาคม - 
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Small Success ผลการดำเนินงาน 
สิงหาคม 2562ซึ่งมี รพ.สต.ที่แจ้งขอรับการประเมิน 
จำนวน 63 แห่ง 

 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ประเมินผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 5 ดาว จำนวน 10 แห่ง รอรับการประเมิน จำนวน 
39 แห่ง รวม (สะสม) รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 81 
แห่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

 

ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ     ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

เชื ่อมโยงกระบวนการพัฒนากับ DHS/พชอ. และ
มาตรฐาน HA ของโรงพยาบาล เป็นระบบบริการที่
เป็นระบบเดียวกัน 

ป ัญหากระทรวงปร ับปร ุ งระบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว แล้วเสร็จและได้ดำเนินการ
บันทึกข้อมูลทั้งระดับ รพ.สต. ครู ค และ ครู ข  

สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี ่ยงต่อการทำให้การขับเคลื ่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

1.  การกำหนดเป้าหมายผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จากร้อยละ 25 (ในปีงบประมาณ 2561) 
เป็นเป้าหมาย ร้อยละ 60 (ในปีงบประมาณ 2562)                                                  

2.  การพัฒนาทีมประเมินรับรองต้องมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เช่น เป็นผู้ที่ผ่านหลักสูตรผู้ประเมิน  
รพ.สต.ติดดาว อย่างคุณภาพ เพื่อให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือและ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ต้องมีคุณภาพที่
ใกล้เคียง 

3.  การสร้างขวัญกำลังในแก่ผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต.                 

ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1. การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่
วางแผนเนื่องจากทีมคุณภาพ (ระดับอำเภอ) ต้องการ
ให้เวลาในการพัฒนา รพ.สต. 

1. จังหวัดปรับแผนการประเมิน ของ ครู ข เพราะ
การขับเคลื่อนของทีมคุณภาพระดับอำเภอ
และโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด
ของการพัฒนาคุณภาพและจะมีการพัฒนา
ต่อเนื่อง 

2. จำนวน รพ.สต.ที่ขอรับการประเมิน จำนวน 49 แห่ง 
ซึ่งไม่สามารถตั้งคณะกรรมการโซน 3 โซน เนื่องจาก
ได้รับงบประมาณ จำนวน 18,000 บาท 

  

2. ปรับคำสั่งให้จัดทีมประเมิน จำนวน 2 ทีมๆละ 
6 คน และประเมินวันละ 2 แห่ง เนื่องจากมี
ข้อจำกัดงบประมาณและรพ.สต.ที่ต้องลง
ประเมินมีจำนวนมาก 

3. คณะกรรมการ ครู ข ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ประจำและ
ช่วงการประเมินงานทุกงานเร่งรัดในช่วงไตรมาสที่ 3 
ทำให้กรรมการติดราชการไม่สามารถลงประเมินตาม
แผน 

3. กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนผู้ประเมินที่
รับผิดชอบในหมวดเดียวกันระหว่างทีมได้และ
กำหนดผู้แทนที่เคยมีประสบการณ์เป็นผู้
ประเมิน 
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4. การประเมินอาจจะขยายถึงเดือน กันยายน 2562 4. การลงประเมินโดยไม่มีงบประมาณ เนื่องจาก
งบประมาณจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จช่วง
เดือน กรกฎาคม 2562 

 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
1. การพัฒนาทีมประเมินให้มีมาตรฐาน โดยการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาผู้ประเมินให้มีศักยภาพ 

            2. การให้ผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต. มีโอกาสความก้าวหน้า ให้สอดคล้องกับบทบาททีเ่พ่ิมขึ้น                 

ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 

                                 ไม่มี 
               
             
                                              ผู้รายงาน       นางอรสา  เหล่าเจริญสุข 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร              08 10957811 
e-mail sahealth@hotmail.com 

                                                วัน/เดือน/ปี    30 กันยายน 2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข 
โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ 
ร้อยละของการพัฒนาและข้ึนทะเบียนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
       ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค  ด้วยการสร้างเครือข่าย
ความรู้ด้านสุขภาพ  ต่อยอดจากชุมชนเข้าสู่ทุกครัวเรือนด้วยการส่งเสริมให้สมาชิกของแต่ละครอบครัวเข้ามา
เป็นอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  อย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน  เพื่อให้แต่ละครอบครัวมีคนที่ช่วยดูแล
สุขภาพคนในครอบครัวให้ครอบคลุมทั่วถึง  และกลับมาพ่ึงตนเองได้  

การบริหารจัดการ 
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานใน 3 กลุ่มคือ  
1. ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 
2. ผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 3 และ 4 
3. ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  จัดสรรเป้าหมายการดำเนินงานให้ทุกอำเภอ  โดยใช้ข้อมูล

จากฐานข้อมูล HDC  ติดตาม  กำกับการดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงานทาง www.thaiphc.net 

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุง  พัฒนาและขึ้นทะเบียนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ร้อยละ 84.87 โดย

พัฒนาและขึ้นทะเบียนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ร้อยละ 
105.53 กลุ่มเป้าหมายโรคไตระยะที่ 3 และ 4 ร้อยละ 73.34 กลุ่มเป้าหมายโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร้อยละ 88.12 
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ผลการดำเนินงานรายตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการพัฒนาและขึ้นทะเบียนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 
100 

เมืองพัทลุง 1,687 1,589 94.19 
12,465 573,101 417,080 กงหรา 592 324 54.73 

เขต 12 เขาชัยสน 222 105 47.30 
742 30,646 17,230 ตะโหมด 484 327 67.56 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,184 1,184 100 
23 4,906 4,186 ปากพะยูน 367 427 116.35 

 ศรีบรรพต 234 126 53.85 
ป่าบอน 545 393 72.11 
บางแก้ว 168 135 80.36 
ป่าพะยอม 582 485 83.33 
ศรีนครินทร์ 201 223 110.95 

รวม 6,266 5,318 84.87 
ที่มา : http://fv.phc.hss.moph.go.th/ ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม  2562  

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
พื้นที่พัฒนาและขึ้นทะเบียนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  ไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

ทีก่ำหนด 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 
 

      
ผู้รับผิดชอบ นางกรรณิกา  นาคะวิโรจน์ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทร 074 613 127 ต่อ 303 
e-mail ssmpt4@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 31 ตุลาคม 2562 

 
 
 

 

http://fv.phc.hss.moph.go.th/%20%20ข้อมูล
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข 
โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ 
ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค  ด้วยการสร้างเครือข่าย

ความรู้ด้านสุขภาพ  ต่อยอดจากชุมชนเข้าสู่ทุกครัวเรือนด้วยการส่งเสริมให้สมาชิกของแต่ละครอบครั วเข้ามา
เป็นอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  อย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน  เพ่ือให้แต่ละครอบครัวมีคนที่ช่วยดูแล
สุขภาพคนในครอบครัวให้ครอบคลุมทั่วถึง  และกลับมาพ่ึงตนเองได้ 

การประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  คือการ
ประเมินบทบาทหรือพฤติกรรมของ อสค.ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่สร้างให้มีความรอบรู้ มีการเข้าถึงข้อมูล และ
ตัดสินใจได้ดี ในการประพฤติปฏิบัติตนดูแลสุขภาพว่าได้ประพฤติปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง กับ
การประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองของสมาชิกในครอบครัว 

การบริหารจัดการ 
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานใน 3 กลุ่มคือ  
1. ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 
2. ผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 3 และ 4 
3.ผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
การประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  เป้าหมาย

ร้อยละ 60   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  จัดสรรเป้าหมายการดำเนินงานให้ทุกอำเภอ  โดยใช้ข้อมูล

จากฐานข้อมูล HDC  ติดตาม  กำกับการดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงานทาง www.thaiphc.net 

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุง  ผลการประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่

กำหนดร้อยละ 68.21 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 60 เมืองพัทลุง 1,687 1,034 61.29 
   กงหรา 592 286 48.31 

เขต 12 เขาชัยสน 222 93 41.89 
   ตะโหมด 484 127 26.24 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,184 1,172 98.99  
  ปากพะยูน 367 381 103.81 
 ศรีบรรพต 234 118 50.43 

ป่าบอน 545 235 43.12 
บางแก้ว 168 126 75.00 
ป่าพะยอม 582 485 83.33 
ศรีนครินทร์ 201 217 107.96 

รวม 6,266 4,274 68.21 
ที่มา : http://fv.phc.hss.moph.go.th/ ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม  2562 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การประเมินนี้เป็นการประเมินเพื่อการพัฒนา  มุ่งให้ทุกหน่วยงานทุกพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงงาน  สำหรับครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ควรส่งเสริมให้มีศักยภาพมากขึ้น  ทั้งด้านการขยาย
จำนวนสมาชิกในครอบครัวให้มีการประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ  หรือเพิ่มระดับความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพครอบครัวระดับก้าวหน้าขึ้น  หากผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์  ถือว่าครอบครัวนั้นต้องได้รับ
โอกาสการพัฒนาเข้มข้นขึ้น  โดยเฉพาะการนำข้อมูลจากการประเมินมาแก้ไขสาเหตุหรือพัฒนาต่อยอด 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 
 

 
ผู้รับผิดชอบ นางกรรณิกา  นาคะวิโรจน์ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทร 074 613 127 ต่อ 303 
e-mail ssmpt4@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 31 ตุลาคม 2562 

http://fv.phc.hss.moph.go.th/%20%20ข้อมูล
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

- อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ≤ร้อยละ 2.05 
- อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน  
≥ ร้อยละ 30 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จากข้อมูล HDC จากสถานการณ์การคัดกรอง ปีงบประมาณ 2561 พบว่า คัดกรองเบาหวาน

ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 197,281 คน ได้รับการคัดกรอง จำนวน 185,411 คนร้อยละ 93.98 จำแนก
เป็นกลุ่มปกติร้อยละ 77.31 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 20.17 และกลุ่มสงสัยป่วย ร้อยละ 2.52 กลุ่มเสี่ยงจำนวน 
37,392 คน ได้รับการวินิจฉัยจำนวน 736 คน คิดเป็นร้อยละ 2.04 ในผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งหมด 23,458 คน  
มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีจำนวน 6,815 คน คิดเป็นร้อยละ 29.05  

ในปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จังหวัดพัทลุง มีเป้าหมายคัด
กรองเบาหวานประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 197,063คน ได้รับการคัดกรอง จำนวน 184,646 คน คิด
เป็นร้อยละ 93.70 จำแนกเป็นกลุ่มปกติ ร้อยละ 76.52 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 21.08 และกลุ่มเสี่ยงสูง ร้อยละ 2.4 
พบว่าปีนี้มีกลุ่มเสี่ยงและเสี่ยงสูงเพ่ิมขึ้น อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 1.90 ผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 
24,357 คน มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีจำนวน 7,877 คิดเป็นร้อยละ 32.34 ยังไม่ผ่าน
ตัวชี้วัด  

จากข้อมูล HDC พบว่าในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพัทลุง มีเป้าหมายการคัดกรองความดัน
โลหิตประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 168,336 คน ได้รับการคัดกรอง จำนวน 157,519 คน คิดเป็น ร้อยละ 
93.57 จำแนกเป็นกลุ่มปกติ ร้อยละ 53.95 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 33.77 และกลุ่มเสี่ยงสูง ร้อยละ 12.03 ได้รับการ
วัดความดันโลหิตที่บ้านด้วยตนเอง จำนวน 4,245 คน คิดเป็นร้อยละ 19.94 มีผู้ป่วยความดัน โลหิตสูงทั้งหมด 
56,116 คน มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีจำนวน 24,218 คน ร้อย
ละ 43.16  

ในปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล HDC ณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่า การคัดกรองความดัน
โลหิตประชากรอายุ 35 ปีขึ ้นไป ประชากร เป้าหมาย จำนวน 166,922 คน ได้รับการคัดกรอง จำนวน 
155,787 คนร้อยละ 93.33 จำแนกเป็นกลุ่มปกติร้อยละ 52.88 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 35.93 และกลุ่มเสี่ยงสูง ร้อย
ละ 11.03 ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านด้วยตนเอง จำนวน 7,403 คน คิดเป็นร้อยละ 40.03 มีผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงทั้งหมด 57,697 คน มีผู้ป่วยดันโลหิตสูง สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีจำนวน 28,389 
คน ร้อยละ 49.21 

การบริหารจัดการ 
การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี ่ยงด้านสุขภาพจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการคัดกรอง

ประชากรเป้าหมายอายุ 35 ปีขึ้นไป ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง/สงสัยป่วย และนำกลุ่มสงสัยป่วยสู่
กระบวนการวินิจฉัย และ เพิ่มมาตรการวัดความดันโลหิตที่บ้านด้วยตนเอง ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัด
พัทลุง โดยประชุมชี้แจงแนวทางการทำ HBPM  
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ได้มีการประเมินตนเองและการออกประเมินติดตามการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ในช่วง
เดือน มีนาคม 2562 โดยคณะทำงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบ
บริการสาขาโรคเรื้อรัง และเพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ได้มีการร่วมกันกำหนดเป้าหมายและมาตรการ
เพื่อลดความเสี่ยงและการป่วยจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยมีมาตรการในการลดความเสี่ยงใน
ประชาชน มาตรการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และมาตรการดูแลผู้ป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงการคีย์
ข้อมูลให้สมบูรณ์ให้ได้มากที่สุด และจังหวัดพัทลุง ได้ขยาย CKD clinic ไปทุกโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี 2558 และ
ให้บริการโดยกำหนดวันเฉพาะ มีทีมสหวิชาชีพดูแล และทำต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ระดับจังหวัดได้จัดทีมสหวิชาชีพ 
ออกประเมินโรงพยาบาลชุมชน ตามแบบประเมิน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมให้คำแนะนำการผู้แลผู้ป่วย มี
แนวทางส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายกับลูกข่าย ได้ขยาย HD ให้บริการ ณ โรงพยาบาลควนขนุน 
(outsource) และ เปิด CAPD เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพัทลุงได้
ขยายการดำเนินงาน HD (outsource) เพ่ิมเติม เตรียมเปิดให้บริการ ภายใน กันยายน 2562  

ผลการดำเนินงาน 
จากข้อมูลในภาพรวมจังหวัดพัทลุงผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ผลงานดีกว่าระดับประเทศแต่ยังน้อยกว่า

ระดับเขตมีอำเภอศรีนครินทร์อำเภอเดียวผลงานไม่ผ่านเกณฑ์ และอำเภอบางแก้วผลงานดีที่สุดในระดับจังหวัด 
การวัดความดันโลหิตที่บ้าน ผ่านเกณฑ์แต่ยังต่ำกว่าระดับเขตและระดับจังหวัด ผลงานค่อยข้าง

ต่ำ 3 อำเภอ คือ อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูนและอำเภอศรีนครินทร์ 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

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

ระดับประเทศ ≤ 2.05 เมืองพัทลุง 9,914 187 1.88 
2.44 1.79 1.98 กงหรา 911 14 1.57 

เขต 12 เขาชัยสน 2,902 43 1.47 
2.28 1.62 1.63 ตะโหมด 2,324 31 1.33 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5,549 62 1.11 
2.69 1.91 2.04 ปากพะยูน 3,828 44 1.15 

 ศรีบรรพต 1,899 36 1.87 
ป่าบอน 2,935 32 1.07 
บางแก้ว 2,280 16 0.70 
ป่าพะยอม 2,552 25 0.98 
ศรีนครินทร์ 1,763 37 2.10 
รวม 36,857 699 1.90 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระดับเขต 199,652 3,309 1.72 

ระดับประเทศ 1,635,189 33,214 2.03 
ที่มา : ติดตามจากระบบรายงานใน HDC ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562 
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ตัวชี้วัด : อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

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

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ≥30  เมืองพัทลุง 5,175 1,835 35.46 

NA NA 26.80 กงหรา 704 587 83.38 
เขต 12 เขาชัยสน 1,432 456 31.84 

NA NA 20.15 ตะโหมด 1,014 440 43.39 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2,924 1,118 38.24 

NA NA 19.94 ปากพะยูน 1,285 411 31.98 
 ศรีบรรพต 919 399 43.42 

ป่าบอน 1,382 814 58.90 
บางแก้ว 810 292 36.05 
ป่าพะยอม 1,439 579 40.24 
ศรีนครินทร์ 1,411 472 33.45 
รวม 18,495 7,403 40.03 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระดับเขต 77,092 33,109 42.95 

 ระดับประเทศ 804,756 410,621 51.02 
ที่มา : HDC ณ วันที่ ณ 30 กันยายน 2562 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

โรคเบาหวาน 
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่ได้รับการตรวจ HbA1C ยังมีอีกจำนวน 5,563 คน บอกถึงการขาดความ

ครอบคลุมในการติดตามผู้ป่วยเพื่อเจาะ TOD และในจำนวนนี้อาจมีผู้ป่วยแฝงหรือไม่ป่วยจริงอีกจำนวนหนึ่ง
ต้องจัดการข้อมูลให้ถูกต้องมากท่ีสุด 

โรคความดันโลหิตสูง  
ตัวชี้วัด อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บา้น 

เป็นตัวชี้วัดที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ คือเครื่องวัดความดันโลหิตทั้งปริมาณและคุณภาพ 
พื้นที่มีเครื่องวัดความดันโลหิตไม่เพียงพอ ต้องหมุนเวียนกันใช้ ต้องชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน และ
ชี้แจงแนวทางการลงข้อมูล  
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
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 

จากการเข้าประกวด NCD clinic plus ระดับเขต เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลพัทลุง
ชนะเลิศการประกวดประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ่และได้เป็นตัวแทนเขตประกวด NCD clinic plus Award 
ปี 2562 ในระดับประเทศ ระหว่าง วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา 

ตามสำเนาหนังสือสำนักป้องกันควบคุมโรคท่ี 12 จังหวัดสงขลา ที่ สธ 0461.1/ว185 รายงานผล
การประเมินคุณภาพ NCD clinic plus ปีงบประมาณ 2562 พบว่าเขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุงมีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 75.78 คะแนน 

 
 

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

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR< 4 ml  

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ในจังหวัดพัทลุงมีผู ้ป่วยโรคไตวายเรื ้องรัง และมีภาวะไตเสื ่อม (CKD) เพิ ่มขึ ้นทุกปี โดยใน

ปีงบประมาณ 2559- 2561 (HDC : ปีงบประมาณ 2559 -2561) พบว่าจังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วยโรคไตทั้งหมด 
จำนวน 4,556 คน , 6,393 คน และ 4,933 คน ตามลำดับ และ ในปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล HDC ณ วันที่ 
30 กันยายน 2562 พบว่า ผู้ป่วยไตเสื่อม ระยะ 3-4 จำนวน 5,049 คน สามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ 
จำนวน 3,274 คน คิดเป็นร้อยละ 64.84 ผู้ป่วยสามรถชะลอความเสื่อมของไตได้ดีขึ้นตามลำดับ  

การบริหารจัดการ 
จังหวัดพัทลุง ได้ขยาย CKD clinic ไปทุกโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี 2558 และให้บริการโดยกำหนด

วันเฉพาะ มีทีมสหวิชาชีพดูแล และในปี 2559 ระดับจังหวัดได้จัดทีมสหวิชาชีพ ออกประเมินโรงพยาบาล
ชุมชน ตามแบบประเมิน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมให้คำแนะนำการผู้แลผู้ป่วย มีแนวทางส่งต่อระหว่าง
โรงพยาบาลแม่ข่ายกับลูกข่าย ได้ขยาย HD ให้บริการ ณ โรงพยาบาลควนขนุน (outsource) และ เปิด CAPD 
เพื ่อการดูแลผู ้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพัทลุงได้ขยายการดำเนินงาน HD 
(outsource) เพ่ิมเติม เตรียมเปิดให้บริการ ภายใน กันยายน 2562 

ผลการดำเนินงาน 
จากข้อมูลในภาพรวมจังหวัดพัทลุงยังไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด แต่ผลงานดีกว่าระดับระดับเขตและ

ดีกว่าประเทศ อำเภอที่สามารถชะลอไตได้สูงสุดได้แก่อำเภอป่าพะยอม (ซึ่ง ปีงบประมาณปี 2561 น้อยที่สุด) 
ร้อยละ 75.50 ส่วนอำเภอที่ชะลอไตได้น้อยสุดคืออำเภอตะโหมด คือร้อยละ 59.84  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR< 4 ml 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562HDCวันที่ 30 กันยายน 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อย
ละ 

ระดับประเทศ > 66 % ร.พ.พัทลุง 2,025 1,233 60.89 
63.4 59.09 60.38 ร.พ.กงหรา 296 219 73.99 

เขต 12 ร.พ.เขาชัยสน 160 114 71.25 
62.97 60.53 62.90 ร.พ.ตะโหมด 249 149 59.84 

จังหวัดพัทลุง ร.พ.ควนขนุน 691 446 64.54 
60.32 60.15 61.18 ร.พ.ปากพะยูน 413 285 69.01 

 ร.พ.ศรีบรรพต 210 132 62.86 
ร.พ.ป่าบอน 374 240 64.17 
ร.พ.บางแก้ว 142 101 71.13 
ร.พ.ป่าพะยอม 302 228 75.50 
ร.พ.ศรีนครินทร์ 187 127 67.91 

รวม 5,049 3,274 64.84 
  ปีงบประมาณ 2562 
  ระดับเขต 23,223 13,873 59.74 
  ระดับประเทศ 425,047 258,881 60.91 
ที่มา : ที่มา : HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การทำงานของ NCM ไม่ตรงบทบาทหน้าที่เช่น อยู่ตำแหน่งซักประวัติ อยู่ในห้องตรวจเพ่ือ

ช่วยเหลือแพทย์ ไม่ได้ให้คำปรึกษารายกรณี หรือดักจับ recheck หลังพบแพทย์ 

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 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
ตัวช้ีวัด   : 001 การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จากการดำเนินงาน RDU ตั้ งแต่ เริ่มต้น โดยมีการดำเนินงานผ่านตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องกับ

โรงพยาบาล 18 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 ตัวชี้วัด พบว่า
สถานการณ์และสภาพปัญหาของจังหวัดพัทลุง จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาปฏิชี วนะใน 4 กลุ่มโรค 
ได้แก่ในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินระบบหายใจส่วนบน , โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน , บาดแผลสดที่เกิดจาก
อุบัติเหตุ, หญิงหลังคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอด ซึ่งได้มีการพยายามแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผล
งานดีขึ้นในบางกลุ่มโรค แต่เพ่ือที่จะให้เห็นผลสำเร็จระยะยาวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมสหวิชาชีพ
และสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง  

การบริหารจัดการ 
การดำเนินงาน RDU ในระดับจังหวัดจะดำเนินการผ่านคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขา

การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) ระดับจังหวัด และในระดับโรงพยาบาลจะดำเนินการผ่านคณะกรรมการ 
PTC หรือคณะกรรมการ RDU ของแต่ละโรงพยาบาล 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน RDU ขั้นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เป้าหมาย โรงพยาบาลในจังหวัด
ต้องดำเนินงาน RDU ขั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  

RDU ขั้นที่ 1 ทำได้ร้อยละ 100 จากเกณฑ์ร้อยละ 95 ผ่านทั้ง 11 อำเภอ  
RDU ขั้นที่ 2 ทำได้ร้อยละ 45.45 จากเกณฑ์ร้อยละ 20 ผ่าน 5 อำเภอ จาก 11 อำเภอ ได้แก่

อำเภอกงหรา บางแก้ว ป่าบอน ศรีบรรพต และศรีนครินทร์ 
RDU ขั้นที ่3 ทำได้ร้อยละ 36.36 ผ่าน 4 อำเภอ คือกงหรา ป่าบอน บางแก้ว และศรีบรรพต  
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 ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการใช้ยาสมเหตุผล (RDU) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562 

2559 2560 2561 
อำเภอ 

 

โรงพยาบาลส่ งเสริมการใช้ยาอย่ างสม
เหตุผล=RDU1(ขั้นที่ 1ร้อยละ 95 ขั้นที่ 2 
ร้อยละ 20 ของรพ.ทั้งหมด) 

รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยา
ปฏิชีวนะอยา่งรับผิดชอบ 

=RDU2 (ร้อยละ 80 ของรพ.
สต.และ cmu ทั้งหมด) 

ผ่านเกณฑ์ 

RDU  

 จำนวน 
รพ. 

จำนวน 
รพ. ผ่าน 
RDU  

ขั้นที่ 1
และ 2 

ร้อยละ 

จำนวน 
รพ. ผ่าน 
RDU ขั้น

ที่ 3 

ร้อยละ 
 

จำนวน 
รพ.สต
และ 
cmu 

ทั้งหมด) 
 

จำนวน รพ. 
สต.และ 
cmu ที่
ผ่านRDU 
ขั้นที่ 2 

ร้อยละ 

ขั้น 
 1 
 + 
2 

ขั้น  
3 

ระดับประเทศ เกณฑ์
ตัวชี้วัด : 

1.RDU ขั้นที่ 
1 ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 
95 ของรพ.

ทั้งหมด 
2.RDU ขั้นที่ 
2 ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 
20 ของรพ.

ทั้งหมด 

เมืองพัทลุง 1 0 0 0 0 27 23 85.19   

- ขั้นที่  
1 = 

43 % 

ขั้นที่ 
1+2= 
 12 % 

กงหรา 1 1 100 0 0 9 9 100 ✓  

เขาชัยสน 1 0 0 0 0 14 14 100   

เขต 12 ตะโหมด 1 0 0 0 0 11 11 100   

- ข้ันที่  
1 = 

67 % 

ข้ันที่ 
1+2=  
18 % 

ควนขนุน 1 0 0 0 0 17 17 100   

ปากพะยูน 1 0 0 0 0 18 18 100   

จังหวัดพัทลุง ศรีบรรพต 1 1 100 1 100 6 6 100 ✓ ✓ 
- ข้ันที่  

1 = 
81.5% 

ข้ันที่  
1+2=   

45.45% 

ป่าบอน 1 1 100 0 0 11 11 100 ✓  

บางแก้ว 1 1 100 1 100 8 8 100 ✓ ✓ 

 ป่าพะยอม 1 0 0 0 0 7 7 100   

ศรีนครินทร์ 1 1 100 0 0 5 5 100 ✓  

รวม 1 5 45.45 2 18.18 133 130 97.74 45.45 18.18 
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ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

1. ความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการ
แพทยในการใชยาอย่างสมเหตุสมผล 
- ประชาสัมพันธ และขับเคลื่อนแนวทางการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

- จัดทำแบบสอบถามความตระหนักรู้วัดบุคลากรทาง
การแพทย์ (แบบสอบถามการให้การรักษาโรคสำหรับ
เจ้าหน้าที่) ในทุกรพ.รอบที่ 1 ผ่าน QR code เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 

     
- จัดทำระบบ pop up ของแพทย์ก่อนสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะใน

รพ.พัทลุง ทำให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

 
- อบรมปฐมนิเทศ rdu+amr ให้กับแพทย์, ทันตแพทย์,เภสัช

กรรมบรรจุใหม่ 
2. ความรูและความตระหนักรูของผูรับ
บริการ ประชาชน ต่อการใชยา อยางสม
เหตุสมผล 

- ผลิตสื่อตนแบบในการสรางความตระหนักรู
ในเรื่องของการใชยาปฏิชีวนะ ใน 4 กลุ
มโรค เพ่ือใหโรงพยาบาลได นําไปใช  

- รณรงคประชาสัมพันธอยางต่อเนื่อง ผา
นสื่อหรือช่องทางท่ีเขาถึงประชาชน ใหเขาใจ
และเกิดความตระหนัก 

- จัดทำแบบสอบถามความตระหนักแบบสอบถามการให้การ
รักษาโรคสำหรับประชาชน สามารถสอบถามผ่านระบบ QR 
code หรือแบบสอบถาม 
รอบท่ี 1 ผ่าน QR code เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

     
- ทุกรพ.ผลิตสื่อโปสเตอร์,แผ่นพับ,QR code 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านนิทรรศการต่างๆ,สถานีวิทยุ,สัปดาห์เภสัช

กรรม,งานวิชาการ,กิจกรรม อย.น้อย,ร้านยาและคลินิก 

 
 

 

ความเสี่ยงในรอบที่ 1 ที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วคือ 
1. การกำกับแพทย์หมุนเวียนที่มาปฏิบัติงานใหม่ในโรงพยาบาลชุมชนในการใช้ยาปฏิชีวนะในทั้ง 

4 กลุ่มโรค      
2. เภสัชกรประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะเพ่ิมข้ึน (DUE)  
3. การสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ยาปฏิชีวนะของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลและ 

รพ.สต. อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประชาชนในชุมชน   
ซึ่งความเสี่ยงทั้ง 3 ข้อจะต้องควบคุมกำกับอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่ไม่ควบคุมกำกับสม่ำเสมอ ก็จะ

ทำให้ผลงานต่ำลงทันท ี
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ปัญหา อุปสรรค  
1. ความไม่ให้ร่วมมือของบุคลากรสหวิชาชีพ ยังคงมีอยู่บ้างในโรงพยาบาลบางแห่ง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ด้วยความอดทน และควบคุมกำกับอย่างสม่ำเสมอ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
1. จัดทำระบบ pop up ของแพทย์ก่อนสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะในรพ.พัทลุง 
2. RDU community มีการดำเนินการการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลในร้านชำทุกอำเภอ 

 

ผู้รับผิดชอบ นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์ 
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ ภญ.เอมจิตร  สุขสกุล 
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค        โทร 087-4790455  
e-mail aimpz31@gmail.com  
วัน/เดือน/ปี 5 พฤศจิกายน 2562 
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ประเด็น กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) 
ตัวช้ีวัด  : 002 การป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การดำเนินการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) ของจังหวัดพัทลุงตามตัวชี้วัด 

RDU ได้เริ่มมีการดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ตามเป้าหมายจำนวน 1 แห่ง คือในโรงพยาบาลพัทลุง 
โดยจัดให้มีแผนปฏิบัติการรองรับแผนยุทธศาสตร์ AMR เพ่ือลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลงในภาพรวมของ
ประเทศ ร้อยละ 50 ภายในปี 2564   และข้อมูล baseline data การดื้อยาจากเชื้อ AMR ของโรงพยาบาล
พัทลุง อยู่ที่ร้อยละ 0.83 ในช่วงเวลาตั้งแต่ ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 เพ่ิมจากร้อยละ 0.67 ในช่วงเวลาตั้งแต่ 
มกราคม 2560 – ตุลาคม 2560  ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

การบริหารจัดการ 
ดำเนินการผ่านคณะกรรมการดำเนินการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ(AMR) ของ

โรงพยาบาลพัทลุง 

ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินการผ่านเกณฑ์เป้าหมาย อยู่ในระดับ 3 จาก  4 ระดับ  ระดับ 3 คือมีการดำเนินการปานกลาง 

(Intermediate) 250–349 คะแนน และข้อบังคับ Basic และIntermediate > 0 คะแนน ด้วยคะแนน 303 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 61 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : การป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ รพท.
ดำเนินการได้

ระดับ 3 
Intermediate 

เมืองพัทลุง 1 1 100 
- - - กงหรา 0 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 0 0 0 
- - - ตะโหมด 0 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 0 0 0 
- - - ปากพะยูน 0 0 0 

 ศรีบรรพต 0 0 0 
ป่าบอน 0 0 0 
บางแก้ว 0 0 0 
ป่าพะยอม 0 0 0 
ศรีนครินทร์ 0 0 0 

รวม 1 1 100 
ที่มา : รายงาน AMR ของโรงพยาบาลพัทลุง  
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ปัญหา อุปสรรค  
1. การทำงานของทีม AMR ยังไม่ได้ทำงานเป็นทีมต่างฝ่ายต่างดำเนินงานของตนไป เนื่องจาก

ขาดกำลังคน, ภาระงานประจำมาก ถึงแม้จะตั้งคณะกรรมการร่วมกับทีม RDU ของจังหวัดแล้ว เช่นการประชุม
ก็มีเฉพาะทีม RDU ขาดทีม AMR  

2. ภาระงานมาก ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะด้าน IC ที่มี
ผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียว ไม่มีแรงจูงใจให้มาปฏิบัติงาน IC 

3. ขาดเครื่อง Identify Automate เชื้อ ปัจจุบันใช้ test kit 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติม และสร้างแรงจูง 
2. รพ.เข้าแผนการจัดเครื่อง Identify Automate เชื้อ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 

ผู้รับผิดชอบ นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์ 
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ ภญ.เอมจิตร  สุขสกุล 
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค 
โทร 087-4790455  
e-mail aimpz31@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 5 พฤศจิกายน 2562 
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ประเด็น 
การเข้าถึงบริการและส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การพัฒนาและส่งเสริมศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงการพัฒนาภูมิ

ปัญญาท้องถิ ่นมาประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นทางเลือกให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยในการดูแลสุขภาพในภาพรวมของประเทศ พบว่าประชาชนมีแนวโน้มเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจากสถานบริการสาธารณสุขมากขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2560-
2562 ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คิดเป็นร้อยละ 19.82, 24.57 และ 
21.43 ตามลำดับ 

การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน       
เพื่อให้บริการร่วมและผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันในจังหวัดพัทลุง มีบริการโดยแพทย์แผนไทย    
(และบุคลากรอื่นๆ ที่มีใบประกอบวิชาชีพ) ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และ รพ.สต.
จำนวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.55 ของรพ.สต.ทั ้งหมด นอกจากนี้ย ังมีบ ุคลากรอ่ืน ๆ ประกอบด้วย            
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุขท่ีมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์ฝังเข็ม 
และแพทย์แผนจีน ให้บริการตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพร นวด อบ ประคบ ดูแลมารดาหลังคลอด และส่งเสริม
สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ โรงพยาบาลทุกแห่งมีการจัดบริการ
การแพทย์แผนไทยในรูปแบบ OPD  คู่ขนาน และ OPD ครบวงจร พบว่าผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกที ่ได้มาตรฐาน ในปีงบประมาณ 2560–2562 คิดเป็นร้อยละ 23.56, 31.77  
(รวมผลงานส่งเสริมสุขภาพ) และ 30.90 (ไม่รวมผลงานส่งเสริมสุขภาพ) ตามลำดับ   

สำหรับโรงพยาบาลพัทลุงซึ ่งเป็นโรงพยาบาลทั ่วไปขนาด 445 เตียง เปิดให้บริการด้าน         
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยมีบุคลากรให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย รวม 46 คน ดังนี้ 
แพทย์แผนไทย 6 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน (มีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย) และ
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจำนวน 39 คน ปีงบประมาณ 2562 ได้ขยายบริการนวดไทยไปยังที่ศูนย์แพทย์ชุมชนใน
สังกัดจำนวน 2 แห่งๆละ 8 เตียง รวมถึงเปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนจีน เมื่อ 1 กุมภาพันธ์  2560 มีแพทย์
แผนจีนปฏิบัติงานประจำ 2 คน ให้บริการตรวจรักษา โดยการฝังเข็มพร้อมกระตุ้นไฟฟ้า ครอบแก้ว และรมยา 
เปิดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการวันจันทร์-ศุกร์ จากข้อมูล HDC ในปีงบประมาณ 2562 มีผู้ป่วยรับ
บริการด้วยโรคปวดกล้ามเนื้อมากทีสุ่ด จำนวน 2,063 ครั้ง/613 คน โรคปวดเอว จำนวน 2,013 ครั้ง/528 คน  
โรคหลอดเลือดสมองในระดับเส้นลมปราณหลัก จำนวน 1,124 ครั้ง/182 คน และโรคปวดศี รษะข้างเดียว 
จำนวน 36 ครั้ง/10 คน  
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การบริหารจัดการ 
หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดพัทลุง ได้จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนเข้าถึงบริการและส่งเสริม

ด้านการแพทย์แผนไทยฯ ดังนี้ 
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

     1.1 ประชุมพัฒนาศักยภาพด้านเภสัชกรรมไทย                                
     1.2 อบรมพยาบาลคัดกรอง  
     1.3 การพัฒนาศักยภาพวิชาการผ่านระบบ VDO conference        
2. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ

ทุกระดับ 
2.1 จัดทำบัญชีรายการยาสมุนไพรจังหวัดพัทลุง  
2.2 ส่งเสริมให้ รพ.ป่าบอน ซึ่งมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรผ่านมาตรฐาน WHO GMP  
2.3 ส่งเสริมให้รพ. และรพ.สต.ทุกแห่ง  ใช้ยาสมุนไพรที่ผลิตจากโรงพยาบาลป่าบอน และยา     
     สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
2.4 ส่งเสริมการดำเนินงาน OPD คู่ขนาน/ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง 

3. กิจกรรมส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 

3.1 คัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบ  
3.2 จัดประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน  

      3.3 ส่งเสริมกิจกรรมชมรมหมอพื้นบ้าน  
 3.4 ขึ้นทะเบียนรับรองหมอพ้ืนบ้าน  

ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

1. สถานบริการทุกระดับมีการจัดบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผสมผสานที่มีคุณภาพมาตรฐานตามบริบทของ
หน่วยบริการ ได้แก่  
   - คลินิกครบวงจรด้านการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
   - คลินิก OPD คู่ขนาน  
   - คลินิกแพทย์แผนจีน 

 

1. ให้บริการ OPD ครบวงจร ในโรงพยาบาลทั่วไป
และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ให้บริการรักษา
โรคทั่วไป โรคไมเกรน โรคข้อเข่าเสื่อม อัม
พฤกษ์อัมพาต และโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ
ส่วนต้น มีบริการยาปรุงเฉพาะรายพอกเข่าโรค
ข้อเข่าเสื่อมและบริการผดุงครรภ์ไทย โดยผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

2. บริการ OPD คู่ขนาน 
   - เปิดให้บริการที่แผนกแพทย์แผนไทยครบทุก

แห่ง และให้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป 2 
แห่ง (รพ.ควนขนุน และรพ.ป่าบอน) 

3. ให้บริการด้านการแพทย์แผนจีน จำนวน 2 แห่ง 
    - รพท.พัทลุง       จำนวน 7,816  ครั้ง 
    - รพช.ควนขนุน   จำนวน    184  ครั้ง 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 206 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ให้บริการตรวจรักษา โดยการฝังเข็มพร้อมกระตุ้น
ไฟฟ้า ครอบแก้ว และรมยา 

4. ให้บริการการแพทย์ทางเลือก คือ มณีเวช ครบทุก
โรงพยาบาล และสมาธิบำบัด SKT 7 โรงพยาบาล 
(ร้อยละ 72.72) 

2. การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผน
ปัจจุบันในหน่วยบริการทุกระดับ 
2.1 การจัดทำบัญชีรายการยาสมุนไพรใน     

จงัหวัดพัทลุง 
 
 

  2.2 ประชุมพัฒนาศักยภาพด้านเภสัชกรรมไทย 
   
 
 

  2.3 อบรมพยาบาลคัดกรอง  
  

 
 
 

 2.4 ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระดับรพ.
จำนวน อย่างน้อย 30 รายการ  และระดับ
รพ.สต.อย่างน้อย 15 รายการ 

 
 
- จัดทำบัญชีรายการยาสมุนไพรในบัญชีรายการยา

สมุนไพรจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 มีจำนวน 
58 รายการ เป็น ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 54 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 93 

- จัดประชุมพัฒนาศักยภาพด้านเภสัชกรรมไทย 
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 กลุ่มเป้าหมาย จนท.รพ.
สต. ๆ ละ 1 คน ให้มีความรู้ เชื่อมั่นในยาสมุนไพร
และใช้ยาสมุนไพรเพ่ิมข้ึน 

- อบรมพยาบาลคัดกรองเมื่อ วันที่ 24-25 ธันวาคม 
2561 กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก 
รพ. ๆ ละ 2 คน ให้มีความรู้เรื่องการแพทย์แผน
ไทยและยาสมุนไพร และมีความเชื่อม่ัน ทำให้
ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากยิ่งข้ึน 

- มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
ต่อยาแผนปัจจุบันร้อยละ 2.16 เพ่ิมข้ึนจากปี 
2561 คิดเป็นร้อยละ 5.37  

2. รพ.ที่ผ่านมาตรฐาน GMP การผลิตยาสมุนไพร
สามารถผลิตยาสนับสนุนรพ.ในจังหวัดได้อย่าง
เพียงพอ 

การสนับสนุนงบ UC ให้ รพ.ป่าบอนจำนวน 
2,000,000 บ. เพ่ือผลิตยาสมุนไพร สนับสนุนรพ.ใน
จังหวัด ส่งผลให้มีการใช้ยาสมุนไพรเพ่ิมข้ึน 

3. หน่วยบริการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพ
งานแพทย์แผนไทย(Hospital 
Accreditation:TTM HA) 

3. คัดเลือก รพช.จำนวน 4 แห่ง เข้าร่วมโครงการ  
     - ป ี2561 รพ.ควนขนุน และ รพ.ศรีนครินทร์  
     - ป ี2562 รพท.พัทลุง และ รพ.ปากพะยูน  

4. การอบรม เรื่องใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญญา
ปรุงผสมอยู่  สำหรับ แพทย์แผนไทย แพทย์แผน
ไทยประยุกต์และหมอพ้ืนบ้าน(ประเภท ค) เขต
สุขภาพที่ 12  ดำเนินการโดยสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง 

สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทยเข้ารับการอบรมการ
ใช้ตำรับยากัญชาปรุงผสม 3 รุ่น จำนวน 63 คน 
สอบผ่านการอบรมกัญชาฯ จำนวน 61 คน  
ประกอบด้วย 
     1. แพทย์แผนไทย                        32 คน  
     2. จพ.สาธารณสุข(แพทย์แผนไทย)      9 คน 
     3. นวก.สาธารณสุข(แพทย์แผนไทย)   11 คน 
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กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
     4. ผู้ประกอบการคลินิกเอกชน          7  คน   
     5. หมอพ้ืนบ้าน(ประเภท ค)              2 คน  

5. การให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เปิดให้บริการที่ OPD คู่ขนาน และแผนกแพทย์
แผนไทยในโรงพยาบาลป่าบอน โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตรวจ วินิจฉัย สังการ
รักษา ตามแนวเวชปฏิบัติ (CPG)  ของกรมการ
แพทย์แผนไทยฯและจังหวัดพัทลุง โดยเปิดบริการ
ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 โดย
ผู้รับบริการรับยาศุขไสยาศน์ 9 ราย, ยาทำลายพระ
สุเมรุ 4 ราย และน้ำมันกัญชา 24 ราย 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 1 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และการฟ้ืนฟูสภาพด้วย

ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ได้มาตรฐานเป้าหมายร้อยละ 18.50 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ  ร้อยละ 

18.50 
เมืองพัทลุง 598,127 141,128 23.59 

16.68 19.82 24.57 กงหรา 106,137 47,322 44.59 
เขต 12 เขาชัยสน 125,762 58,973 46.89 

15.13 18.38 25.57 ตะโหมด 111,613 32,775 29.36 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 260,709 84,972 32.59 

14.16 23.56 31.77 ปากพะยูน 168,510 69,693 41.36 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ไตร
มาส 
1 

ไตร
มาส 
2 

ไตร
มาส 
3 

ไตร
มาส 
4 

34.38 33.44 27.17 27.59 
 

ศรีบรรพต 58,916 16,606 28.19 
ป่าบอน 121,413 35,735 29.43 
บางแก้ว 79,025 23,078 2920 
ป่าพะยอม 112,719 28,099 24.93 
ศรีนครินทร์ 78,884 24,474 31.03 

รวม 1,821,815 562,855    30.90 
ที่มา :  ข้อมูล hdc ณ วันที่  30 กันยายน 2562   
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 2 
ตัวช้ีวัด : มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขต่อยาแผนปัจจุบัน เพ่ิมขึ้น (ปี 61 เพ่ิมขึ้นร้อย

ละ 4.41) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ ๕ เมืองพัทลุง 1.08 1.15 11.65 

0 0.16 4.03 กงหรา 3.37 3.14 -11.55 
เขต 12 เขาชัยสน 6.34 5.25 -13.08 

0.89 2.10 0.71 ตะโหมด 2.90 2.65 -3.99 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2.36 2.05 -8.89 

1.79 2.13 2.05 ปากพะยูน 3.92 3.74 0.27 
 ศรีบรรพต 3.34 3.30 3.77 

ป่าบอน 4.77 6.41 41.19 
บางแก้ว 3.05 3.11 7.24 
ป่าพะยอม 2.79 3.93 47.74 
ศรีนครินทร์ 2.76 3.17 20.53 

รวม 2.15 2.16 5.37 
ที่มา : HDC report 22 ตุลาคม  2562   

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
- ด้านบุคลากรสาขาการแพทย์แผนไทย เนื่องด้วยบุคลากรเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อน

นโยบายงานแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข ที่สนับสนุนการบูรณาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพครบ  พบว่าแพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ยังไม่เพียงพอต่อการ
บริการในหน่วยบริการ โดยเฉพาะในระดับรพ.สต. มีบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
จำนวน 28  แห่ง  ของรพ.สต.ทั้งหมด จำนวน 124 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.74 

- ตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ ได้มาตรฐาน เป้าหมายร้อยละ 18.50 ผลงานร้อยละ 30.90 
ข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซ่ึงสูงที่สุดในเขตบริการสุขภาพที่ 12 แต่ก็ยังเป็นประเด็นที่ควรติดตาม
ต่อไป เพ่ือสะท้อนการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของผู้รับบริการในจังหวัดพัทลุง 

- ตัวชี้วัดมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขต่อยาแผนปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนการ
เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ทำให้บางอำเภอที่ใช้ยาสมุนไพรในมูลค่าที่สูงอยู่แล้วจะมีสัดส่วนเพ่ิมได้น้อย 
จึงควรปรับตัวชี้วัดเป็นร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเมื่อเทียบกับมูลค่าการใช้ยาทั้งหมด  
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
- เพ่ิมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย พัฒนาระบบบริการให้มีการบูรณาการงานแผน

ไทยร่วมกับสหวิชาชีพ การดูแลผู้ป่วยต่อการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เพิ่มการเข้าถึงกลุ่มโรคเรื้อรังและ
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง palliative care  

- การดำเนินการตามนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์ 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
1. เรื่องประสิทธิผลการกักน้ำมันในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม รพ.สต.บ้านปากคลอง  อ.ควนขนุน 
2. ผลการนวดไทยแบบราชสำนักในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง รพ.สต.บ้านควนดินแดง อ.ควน

ขนุน 
3. น้ำยาสมุนไพรบ้วนปาก: สอน.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านควนปอม อ.ป่าบอน 
4. น้ำยาแช่เท้าสมุนไพร: รพ.สต.บ้านสวน อ.เมือง  
5. เสื้อประคบร้อน: รพ.ตะโหมด อ.ตะโหมด 
6. ประกวดพ้ืนที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านฯ   

- ประเภท รพช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค คือ รพ.ศรีนครินทร์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 
- ประเภท รพ.สต. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ คือ สอน.เฉลิมพระ

เกียรติฯ บ้านควนปอม อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 
       

ผู้รับผิดชอบ    นายพินิจสินธุ์  เพชรมณี 
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
โทร 097-3453999 
E-mail :  pinitsin@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11   พฤศจิกายน 2562 
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ประเด็น 
อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7  

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
                 อัตราตายของผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2559 – 2561 ร้อยละ 8.30 8.29 และ 7.12 
ตามลำดับ จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ ในจังหวัดพัทลุง มีแนวโน้มจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ย้อนหลัง 
3 ปี คือ ใน ปี 2559 - 2561 พบ จำนวน 1,202 1,363 และ 1,543 ตามลำดับ และในปี 2562 จำนวน 1,091 
ราย แบ่งเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ร้อยละ 80.47 และโรคหลอดเลือดสมองแตก ร้อยละ 19.53 อัตรา
ตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แนวโน้มยังคงสูงเกินกว่าเป้าหมาย ในปี 2562 ร้อยละ 6.76 โดยอัตราตาย
โรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน ร้อยละ 3.78 แต่อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแตกสูง ร้อยละ 19.31  

การบริหารจัดการ 
1. มีทีมดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย มีการอบรมองค์ความรู้ ด้าน Stroke alert & awareness 

ให้ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง  อสม. รพ.สต. รพช. 
2. มีคณะทำงานพัฒนาดูแลผู้ป่วย ทั้งระดับ จังหวัด และระดับ รพ. 

ผลการดำเนินงาน 
1.เพ่ิมมาตรการการดูแลจัดการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ใน NCD ( HT ,DM ,DLP) 
2. เพ่ิมศักยภาพของอสม.ในการประเมินคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ < ร้อยละ 
7 

เมืองพัทลุง 970 70 7.22 
8.88 9.07 8.66 กงหรา 2 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 9 0 0 
8.13 8.16 7.79 ตะโหมด 4 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 10 0 0 
9.90 8.30 8.29 ปากพะยูน 13 0 0 

 ศรีบรรพต 5 0 0 
ป่าบอน 5 0 0 
บางแก้ว 3 0 0 
ป่าพะยอม 5 0 0 
ศรีนครินทร์ 6 0 0 

รวม 1,032 70 6.78 
ที่มา : ฐานข้อมูล HCD  
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. ยังขาดระบบ IT การจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย 
2. ขาดแคลนอายุรแพทย์ระบบประสาท ศัลยแพทย์ระบบประสาทไม่เพียงพอ และพยาบาล

เฉพาะทางด้านโรคหลอดเลือดสมองไม่เพียงพอ 

โอกาสพัฒนาต่อไป/แนวทางแก้ไข 
1. เพ่ิมระบบการจัดเก็บ สารสนเทศ ของโรคหลอดเลือดสมอง 
2. เพ่ิมแพทย์ (อายุรแพทย์ระบบประสาท ศัลยแพทย์ระบบประสาท)/  พยาบาลเฉพาะทาง 

(พยาบาลเฉพาะทางด้านโรคหลอดเลือดสมอง) 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง              
1. ผู้ป่วยเข้าถึง stroke fast track เพ่ิมข้ึน มีการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน พัฒนาระบบส่ง

ต่อ ให้กับรพช. ลดขั้นตอนกระบวนการดูแลในโรงพยาบาล 
2. ผู้ป่วยเข้าถึง stoke unit เพ่ิมสูงขึ้น มีกาจัดทำ refer back อย่างเป็นระบบ มีการพัฒนา

ระบบส่งต่อ HHC และระบบ intermediate care    

 
ผู้รับผิดชอบ นางวัชราภรณ์  จอมชิตกล่ำ 
ตำแหน่ง         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน    กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทร 0 8728 7784 7 
e-mail Vachara_2010@hotmail.co.th 
วัน/เดือน/ปี 28  พฤศจิกายน 2562  
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ประเด็น 
อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ < 26 ต่อแสนประชากร 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ปี 2559 – 2561  เท่ากับ    24.41  54.22  และ 38. 76 ต่อ

ประชากรแสนคน ตามลำดับ สถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดพัทลุง มีโรงพยาบาลทั้งหมด 11 แห่ง โรงพยาบาล
พัทลุงเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในจังหวัด ให้บริการ รับปรึกษา รับส่งต่อ มีศูนย์หัวใจโรงพยาบาลพัทลุง สามารถ
ทำหัตถการเปิดหลอดเลือด (Primary Percutaneous Intervention)  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ผ่านการตรวจ
ประเมินและขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านการทำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโนรีผ่าน
สายสวนและผ่านการประเมินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและ
หลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด 

การบริหารจัดการ 
1. จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 
2. พัฒนาศักยภาพ CVT เพ่ือรองรับการให้บริการ 

ผลการดำเนินงาน 
เพิ่มการเข้าถึงของประชาชนโดยสื่อสารและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ให้มีความตระหนักรู้ถึง

อันตรายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และมาโรงพยาบาลได้เรว็ขึ้น 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ < 26 ต่อแสนประชากร  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ < 26 ต่อ
แสน

ประชากร 

เมืองพัทลุง 121468 11 9.06 
   กงหรา 36355 0 0.00 

เขต 12 เขาชัยสน 54026 2 4.44 
   ตะโหมด 31326 1 3.19 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 84449 6 7.10    
ปากพะยูน 51094 2 3.91 

 ศรีบรรพต 18028 2 11.09 
ป่าบอน 47839 2 4.18 
บางแก้ว 26641 4 15.01 
ป่าพะยอม 35839 0 0.00 
ศรีนครินทร์ 26738 2 7.48 

รวม 524857 33 6,29 
ที่มา : ฐานข้อมูล HDC 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ปัญหา อุปสรรค 

1. ขาดแคลนอายุรแพทย์โรคหัวใจ 
2. ผู้ป่วยยังขาดความตระหนักรู้เรื่องโรคและอันตรายจากโรคหัวใจ  
3. ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลล่าช้าส่งผลให้อาการของโรคมีความรุนแรงขึ้น และเกิดภาวะแทรกช้อน 

โอกาสพัฒนาต่อไป 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง              
ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลพัทลุง 

 
ผู้รับผิดชอบ นางวัชราภรณ์  จอมชิตกล่ำ 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทร 0 8728 7784 7 
e-mail Vachara_2010@hotmail.co.th 
วัน/เดือน/ปี 28 พฤศจิกายน 2562  
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ประเด็น 
ร้อยละของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ

หนึ่งของคนไทย และแนวโน้มการตายด้วยโรคมะเร็งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีปัญหาการเข้าถึงบริการที่ดีมี
คุณภาพของประชาชนตลอดจนการสร้างภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาที่มีราคาสูง จึงได้จั ดเป็นหนึ่งในสาขาที่
จะต้องพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ตามเป้าหมายแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่จะ ลดอัตราตาย ลด
ระยะเวลารอคอย ลดอัตราป่วย ลดค่าใช้จ่าย และบริการสุขภาพได้มาตรฐาน ในภาคใต้ พบว่ามีโรคมะเร็งราย
ใหม่จำนวน 10,322  รายต่อปี  แบ่งเป็นเพศชาย 4,353 รายต่อปี เพศหญิง 5,788 รายต่อปี อุบัติการณ์
โรคมะเร็งเมื่อจำแนกเป็นชนิดของโรคมะเร็ง พบว่า ในเพศชายพบมะเร็งปอดสูงเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 899 
รายต่อปี ในเพศหญิงพบว่า มะเร็งเต้านมสูงเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 901 รายต่อปี  รองลงมาคือมะเร็งปาก
มดลูก จำนวน 738 รายต่อปี  และมะเร็งลำไส้จำนวน 327 รายต่อปี  และประมาณการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
แต่ละปี พบว่าในภาคใต้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งประมาณปีละ 7,018 รายต่อปี (จากสถิติทะเบียนมะเร็งในปี 
2007 - 2009 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 

การบริหารจัดการ 
บริหารจัดการห้องผ่าตัดเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกับโรคอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม 

ผลการดำเนินงาน 
พัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนมะเร็ง เชื่อมต่อข้อมูลกับสถาบันมะเร็ง 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสตรีอายุ 30-60 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เมืองพัทลุง 20,697 13,436 72.93 
   กงหรา 6,216 5,202 91.16 

เขต 12 เขาชัยสน 7,436 4,446 63.21 
   ตะโหมด 5,196 3,223 69.01 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 14,627 9,348 73.47 
41.60 52.79 65.74 ปากพะยูน 7,783 6,087 81.18 

 ศรีบรรพต 3,555 2,373 75.55 
ป่าบอน 8,220 5,417 71.89 
บางแก้ว 3,799 2,969 81.50 
ป่าพะยอม 6,077 3,578 64.89 
ศรีนครินทร์ 4,611 2,686 60.79 

รวม 88,266 58,024 72.63 
ที่มา : ฐานข้อมูล HDC 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. การคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์  (CBE) ในสตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30 - 70 ปี 
ยังไม่ครอบคลุม 
 2. การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30 - 70 ปี ยังไม่ครอบคลุม 
          3. การคัดกรองมะเร็งลำไส้ในกลุ่มเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม 
          4. ภาระงาน 
          5. ศูนย์บริการให้ยาเคมีบำบัดแคบ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 

            1. พัฒนาระบบการจัดทำข้อมูล เชื่อมโยงสู่เครือข่ายการดูแลต่อเนื่อง 
  2. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
           3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถและมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

             1. ศูนย์บริการให้ยาเคมีบำบัดแบบ One Stop Service 
             2. ผู้ป่วยในระยะ Advanced Stage , Recurrent ,  มีการแพร่กระจาย หรือไม่ตอบสนองต่อการ
รักษาในครั้งแรก ได้รับการเตรียม ACP และเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง 
             3. การจัดทำรายงานสถิติโรคมะเร็งโรงพยาบาลพัทลุง 

         4. การส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ e-consult โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
   

ผู้รับผิดชอบ นางวัชราภรณ์  จอมชิตกล่ำ 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทร 0 8728 7784 7 
e-mail Vachara_2010@hotmail.co.th 
วัน/เดือน/ปี 28 พฤศจิกายน 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

ร้อยละ ของสตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ

หนึ่งของคนไทย และแนวโน้มการตายด้วยโรคมะเร็งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีปัญหาการเข้าถึงบริการที่ ดีมี
คุณภาพของประชาชนตลอดจนการสร้างภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาที่มีราคาสูง จึงได้จัดเป็นหนึ่งในสาขาที่
จะต้องพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ตามเป้าหมายแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่จะ ลดอัตราตาย ลด
ระยะเวลารอคอย      ลดอัตราป่วย ลดค่าใช้จ่าย และบริการสุขภาพได้มาตรฐาน ในภาคใต้ พบว่ามีโรคมะเร็ง
รายใหม่จำนวน 10,322  รายต่อปี  แบ่งเป็นเพศชาย 4,353 รายต่อปี เพศหญิง 5,788 รายต่อปี อุบัติการณ์
โรคมะเร็งเมื่อจำแนกเป็นชนิดของโรคมะเร็ง พบว่า ในเพศชายพบมะเร็งปอดสูงเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 899 
รายต่อปี ในเพศหญิงพบว่า มะเร็งเต้านมสูงเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 901 รายต่อปี  รองลงมาคือมะเร็งปาก
มดลูก จำนวน 738 รายต่อปี  และมะเร็งลำไส้จำนวน 327 รายต่อปี  และประมาณการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
แต่ละปี พบว่าในภาคใต้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งประมาณปีละ 7,018 รายต่อปี (จากสถิติทะเบียนมะเร็งในปี 
2007 - 2009 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 

การบริหารจัดการ 
บริหารจัดการห้องผ่าตัดเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกับโรคอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม 

ผลการดำเนินงาน 
พัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนมะเร็ง เชื่อมต่อข้อมูลกับสถาบันมะเร็ง 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของสตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

เมืองพัทลุง 25,917 4,899 90.27 
   กงหรา 7,822 2,702 93.06 

เขต 12 เขาชัยสน 9,430 1,914 86.17 
   ตะโหมด 9,430 1,914 86.17 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 18,485 3,129 93.67 
65.05 75.92 86.61 ปากพะยูน 9,724 3,512 90.96 

 ศรีบรรพต 4,364 934 92.07 
ป่าบอน 10,091 3,605 87.77 
บางแก้ว 4,773 856 91.13 
ป่าพะยอม 7,510 321 85.41 
ศรีนครินทร์ 5,615 2,081 90.28 

รวม 110,219 24,904 90.18 
ที่มา : ฐานข้อมูล HDC  
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 217 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. การคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์  (CBE) ในสตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30 - 

70 ปี ยังไม่ครอบคลุม 
2. การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30 - 70 ปี ยังไม่ครอบคลุม 
3. การคัดกรองมะเร็งลำไส้ในกลุ่มเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม 
4. ภาระงาน 
5. ศูนย์บริการให้ยาเคมีบำบัดแคบ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. พัฒนาระบบการจัดทำข้อมูล เชื่อมโยงสู่เครือข่ายการดูแลต่อเนื่อง 
2. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้บรรลุ

เป้าหมาย 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
1. ศูนย์บริการให้ยาเคมีบำบัดแบบ One Stop Service 
2. ผู้ป่วยในระยะ Advanced Stage , Recurrent ,  มีการแพร่กระจาย หรือไม่ตอบสนองต่อการ

รักษาในครั้งแรก ได้รับการเตรียม ACP และเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง 
3. การจัดทำรายงานสถิติโรคมะเร็งโรงพยาบาลพัทลุง 
4. การส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ e-consult โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   

 
    

ผู้รับผิดชอบ นางวัชราภรณ์  จอมชิตกล่ำ 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทร 0 8728 7784 7 
e-mail Vachara_2010@hotmail.co.th 
วัน/เดือน/ปี 28 พฤศจิกายน 2562  
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ประเด็น : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 
เป้าหมาย  - ร้อยละ 85 ผู้สูงอายุ 60 ปี ได้รับการคัดกรองสายตาต้อกระจก   
   - ร้อยละ 85 ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน30 วัน   
   - ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองต้อหิน ร้อยละ 60 

สถานการณ์และสภาพปัญหา   
โรคต้อกระจกเป็นโรคที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของเลนส์ตาพบมากในผู้สูงอายุ โรคต้อกระจก

เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้คนไทยตาบอดร้อยละ 51.89 (ข้อมูลจากรายงานการสำรวจของคณะทำงานส่งเสริม
สุขภาพตา กระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ2549-2550 ปัจจุบันมีผู ้ป่วยเป็นโรคต้อกระจกประมาณ 
120,000 ราย ที่รอการผ่าตัด และพบว่าผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นอีกประมาณปีละ 40,000 ราย ผู้ป่วยเหล่านี้ นอกจากจะ
ทำให้การดำรงชีวิตมีความยากลำบากแล้วยังทำให้เป็นภาระต่อครอบครัวและบุคคลรอบข้าง การผ่าตัดใส่เลนส์
แก้วตาเทียมในผู ้ป่วยต้อกระจกที ่มีข้อบ่งชี ้เป็นการรักษาที ่ได้ผลดีช่วยให้ผู ้ป่วยมองเห็นและมีการใช้
ชีวิตประจำวันและช่วยเหลือตนเองได้ดีกว่าก่อนผ่าตัดมาก รวมถึงส่วนใหญ่จะมีระดับสายตาที่ใกล้เคียงกับ
สายตาปกติ จากข้อมูลในระบบหลักประกันสุขภาพจังหวัดพัทลุงผู้ป่วยสะสมและผู้ป่วยรายใหม่ปีงบประมาณ
2550-2554 รวม 8,420 ดวงตา ได้รับการผ่าตัดจำนวน 2,928 ดวงตา คิดเป็นร้อยละ 34.77 ทำให้ยังคงเหลือ
ผู้ป่วยตกค้างสะสมและผู้ป่วยรายใหม่ในปีงบประมาณ 2555 (คิดข้อมูล Prevalence rate 9.2 และอัตรา 
incidience rate 1:1,000 จากประเมินโครงการฯ โดยนพ.ภฤศ และ คณะ) รวมทั ้งสิ ้น 5,835 ดวงตา 
ปีงบประมาณ 2555 - 2562 (ปัจจุบัน) ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด 4,121 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.63 

จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุวิทยาอย่างต่อเนื ่อง               
โดยดำเนินงานเรื่องการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (โดยอสม.) และผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก          
(Blinding Cataract) ได้ร ับการผ่าตัดภายใน 30 ว ัน ซึ ่งส ่วนใหญ่การผ่าตัดต้อกระจกจะดำเนินการที่
โรงพยาบาลพัทลุง และโรงพยาบาลชุมชนบางแห่ง โรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ  แม้ไม่ใช่โรคร้ายแรงที่ส่งผล
กระทบถึงแก่ชีวิต แต่เมื่อเป็นโรคนี้แล้ว ผู้สูงอายุหลายคนก็ย่อมเกิดความรู้สึกหงุดหงิดกับสภาพดวงตาที่
ผิดปกติ เพราะจะทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนดังเดิม ซึ่งหากปล่อยไว้จนเกิดอาการรุนแรงก็ยังเสี่ยงต่อการตา
บอดสนิทได้อีกด้วย ดังนั้น ควรใส่ใจป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ และควรพบแพทย์หากพบว่าสุขภาพดวงตามีปัญหา  
เพื่อที่แพทย์จะได้รับมือให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่ปัญหาสายตาจะแย่บานปลายหนักไปกว่าเดิม  
สำหรับภาวะแทรกซ้อนของโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุอาจจะมีอันตราย เนื่องจากเมื่อเป็นโรคต้อกระจกและ
ปล่อยให้ต้อสุกโดยที่ไม่มีการรักษาหรือดูแลใดๆ ก็จะทำให้เป็นปัญหาต่อดวงตาอย่างร้ายแรงคือ ทำให้ตาบอด
สนิท หรือบางรายก็อาจจะกลายเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดโรคต้อหิน และกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันคือ 
อาจจะปวดตาอยู่ตลอดเวลา 

สถานการณ์ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตาอัตราสายตาผิดปกติ สงสัยตาบอด (จาก
การคัดกรองโดย อสม.) ของเขตบริการสุขภาพที่ 12  ปีงบประมาณ 2559 - 2562 การคัดกรองคิดเป็นร้อยละ
71.91 69.87 77.47 และ 90.07 ตามลำดับ จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2559 - 2562 พบว่า จังหวัดพัทลุง มี
ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตาเพิ่มขึ้นทุกปี สูงกว่าในเขตบริการสุขภาพที่ 12 ติดต่อกัน คิดเป็นร้อยละ 
76.16, 96.16, 95.96 และ 96.22 ตามลำดับ  
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การดำเนินงานผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 
จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.2559 - 2561 ของเขตบริการสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2559 - 2562 การคัดกรอง 
คิดเป็นร้อยละ 83.88 85.69 82.48 และ 90.07 ตามลำดับ พบว่า จังหวัดพัทลุง มีผู้สูงอายุได้รับการผ่าตัด 
ต้อกระจกชนิดบอด  คิดเป็นร้อยละ 80.68 , 99.79 และ 98.84 ตามลำดับ ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาล
พัทลุง ไดร้ับการผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 338 ดวงตา และมีโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 3 แห่ง คือโรงพยาบาล
ควนขนุน โรงพยาบาลปากพะยูน และโรงพยาบาลเขาชัยสน ได้จัดทำโครงการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก ซึ่งมี
ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด  จำนวน 46, 52, 117 ดวงตา ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 553 ดวงตา ได้รับการผ่าตัดภายใน 
30 วัน คิดเป็นร้อยละ 100 

การบริหารจัดการ 
จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุวิทยาอย่างต่อเนื่อง  โดย

ดำเนินงานเรื่องการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (โดยอสม.) และผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก          
(Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน เพื ่อลดอัตราความชุกของตาบอดจากต้อกระจก ซึ่ง
สามารถป้องกันได้ด้วยการผ่าตัด โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัด
พัทลุง ตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 112/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 ขับเคลื่อนงานทั้งจังหวัดแบบบูรณา
การกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจากต้อ
กระจก โดยใช้แนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรอง รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริการ สาขาจักษุวิทยา
อย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มคุณภาพ และการเข้าถึงบริการ ลดระยะการรอคอย และลดการส่งต่อออกนอกเขต  
ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การดำเนินงาน ระบบเฝ้าระวังการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 
60 ปี ขึ้นไป (โดย อสม.) บันทึกข้อมูลการคัดกรองฯในโปรแกรม Vision2020 thailand.org.th ส่งต่อพบจักษุ
แพทย์ ผู ้ป่วยได้รับการผ่าตัด ดำเนินงานตาม CPG และคืนข้อมูลให้พื้นที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและกำกับ
ติดตาม เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีประสานความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับตาต้อกระจก ในทุกระดับทั้งแนวดิ่งและ
แนวราบเน้นเชิงรุกให้อสม.   มีจิตอาสาในการช่วยคัดกรอง ส่งต่อ รพ.สต ติดตามผู้สูงอายุที่มีสายตาผิดปกติ 
และจนท.คืนข้อมูล คุณภาพการเฝ้าระวังให้อสม.ติดตามหลังจากได้รับการผ่าตัด         

3. การบูรณาการในการดำเนินงานต้อกระจกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกระดับ 
4. พัฒนาระบบการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการระดับ จังหวัด และอำเภอ  
5. ส่งเสริมและสนับสนุน สถานบริการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ดำเนินงานตามมาตรฐาน 

CPG ของกรมการแพทย์ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนสถานบริการ และภาคีเครือข่าย ในการคัดกรอง ติดตามผู้ป่วยต้อกระจก 

อายุ 60 ปี ขึ้นไป 
7. พัฒนากลไกการสนับสนุนการกำกับติดตามงานในทุกระดับ 
8.  มีการประชุมติดตาม กำกับงาน และนิเทศงาน คณะกรรมการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้

เครื่องมือในการคัดกรอง  “พี่สอนน้อง” และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision2020thailand.org.th เพ่ือ
ขับเคลื่อนงานต้อกระจกให้ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดและมีคุณภาพในทุกด้านๆ 
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ผลการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ2562 การดำเนินงานคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (โดย อสม.) มีผล

การดำเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นปีมหามงคลบรมราชาภิเษก ได้มีการจัดกิจกรรมการคัดกรองต้อกระจกใน
กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในสี่ของกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระบรมราชาภิเษก โดยมี
การจัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ ทุกสถานบริการพร้อมกันทั่วประเทศ “รวมพลังจิตอาสา เราทำ
ความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” มีกิจกรรมรณรงค์การคัดกรองต้อกระจกทุกเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม – 
มิถุนายน 2562 ซึ่งมีผลการดำเนินงานการคัดกรองต้อกระจก ภาพรวมทั้งจังหวัดมีดังนี้ คือ (มีค.62-มิย.62) 
เท่ากับร้อยละ 52.18, 67.64, 84.73 และ95.75 ตามลำดับ ส่งผลทำให้มีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
2562 (ตค.61 –กย.62) บรรลุตามเป้าหมาย คือมีการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีความครอบคลุมใน
การคัดกรองสายตา เท่ากับร้อยละ 96.22 (เป้าหมายร้อยละ85)  

.ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด :  ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา ร้อยละ 85  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 85 เมืองพัทลุง 22,149 21,148 95.48 
73.13 76.57 78.62 กงหรา 5,322 5,099 95.81 

เขต 12 เขาชัยสน 7,851 7,560 96.29 
71.91 69.87 77.47 ตะโหมด 3,999 3,855 96.40 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 17,367 16,705 96.19 
76.16 96.16 95.96 ปากพะยูน 8,331 8,255 99.09 

 ศรีบรรพต 2,899 2,773 95.65 
ป่าบอน 7,005 6,614 94.42 
บางแก้ว 4,032 3,894 96.58 
ป่าพะยอม 5,230 5,018 95.95 
ศรีนครินทร์ 4,095 4,029 98.39 

รวม 88,280 84,950 96.22 

ที่มา :  โปรแกรม Vision2020thailand.org.th ณ 30 กันยายน 2562 
 
จากตาราง ข้อมูลการดำเนินงานการคัดกรองสายตา ปีงบประมาณ 2562 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

เป้าหมายจำนวน 88,280 ราย ได้รับการคัดกรองสายตา จำนวน 84,950 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.22 (เป้าหมาย
ร้อยละ85) ผ่านเกณฑ์ครอบคลุมทุกอำเภอทั้ง 11 อำเภอ อำเภอที่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดคือ อำเภอปากพะยูน 
อำเภอศรีนครินทร์ และอำเภอบางแก้ว เท่ากับ ร้อยละ 99.09, 98.39 และ 96.58 ตามลำดับ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การคัดกรองในช่วงไตรมาสแรกผลการดำเนินงานค่อนข้างต่ำ จังหวัดพัทลุง (โดยกลุ่มงานพัฒนา

ยุทธศาสตร์ฯ งาน IT คุณธวัชชัย อรุณรัตน์) นำข้อมูลพื้นฐานผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งหมดส่งให้โปรแกรมเมอร์ 
(อจ.เอกชัย โพธินันทวงศ์) นำเข้าใน โปรแกรมVision 2020thailand.org.th ให้ทุกสถานบริการ มีบางหน่วย
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บริการได้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน ทำให้การบันทึกข้อมูลล่าช้า ไม่สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลได้ พื้นที่ได้ขอ
คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และทางไลน์ มายังจังหวัด และขอคำปรึกษาคุณวินิจ อินพรหม นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ IT ของอำเภอเมืองพัทลุง และงาน IT อำเภออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ Password ของหน่วยงาน 
สามารถให้คำปรึกษากับพื้นที่ ทำให้ผลงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ขาดขวัญ กำลังใจ 
อยากให้ทางเขตให้ขวัญ กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. มีการวิเคราะห์ข้อมูล นำเข้าประชากรให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงกับข้อมูลใน HDC 
2. เน้นให้ทุกหน่วยบริการมีการติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ

ในการคัดกรองสายตาเบื้องต้น โดยใช้ภาคีเครือข่าย และอสม. ค้นหาและติดตาม ให้มาตามนัดทันเวลา ภายใน 
30 วัน ส่งต่อผู้ป่วยในรายผิดปกติ  

3. มีการคืนข้อมูลให้พื้นที่และภาคีเครือข่ายเพื่อติดตามดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมและกระตุ้น
ผลงานให้ผ่านเกณฑ์ บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision 2020thailand.org.th   

4. ประสานงานพื้นที่บูรณาการกับภาคีเครือข่าย แก้ไขข้อมูลและบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision 
2020thailand.org.th    

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
อำเภอปากพะยูน เป็นอำเภอที่มีผลงานการดำเนินงานการคัดกรองต้อกระจกได้อันดับที่ 1 ของ

จังหวัด ติดต่อกันทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2562 ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 4 ปี ผลการคัดกรองเท่ากับ
ร้อยละ 96.82, 99.09, 99.21 และ 99.09 ตามลำดับ 

 
ตัวช้ีวัด :  ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน30 วัน  ร้อยละ 85  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 รพ. เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 85 พัทลุง 338 338 100 
81.16 84.46 84.89 กงหรา    

เขต 12 เขาชัยสน 117 117 100 
83.88 85.69 82.48 ตะโหมด    

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 46 46 100 
80.68 99.79 98.84 ปากพะยูน 52 52 100 

 ศรีบรรพต    
ป่าบอน    
บางแก้ว    
ป่าพะยอม    
ศรีนครินทร์    

รวม 553 553 100 

ที่มา : โปรแกรม Vision2020thailand.org.th ณ 30 กันยายน 2562 
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ผลการดำเนินงาน 
จากตาราง ข้อมูลผลการดำเนินงานผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการ

ผ่าตัดภายใน 30 วัน จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ.2559 - 2561 พบว่า จังหวัดพัทลุง มีผู้สูงอายุได้รับการผ่าตัด
ต้อกระจกชนิดบอด ในเขตบริการสุขภาพที ่ 12 คิดเป็นร้อยละ 80.72, 99.79 และ 98.85 ตามลำดับ 
ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพัทลุง ได้ผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 338 ดวงตา และมีโรงพยาบาลชุมชน
จำนวน 3 แห่ง คือโรงพยาบาลควนขนุน โรงพยาบาลปากพะยูน และโรงพยาบาลเขาชัยสน ได้จัดทำโครงการ
ผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด  จำนวน 46, 52, 117 ดวงตา ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 553 ดวงตา 
ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน คิดเป็นร้อยละ 100 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
จากออกการเยี่ยมบ้านพบว่า ผู้ป่วยบางคนไม่ยอมเดินทางมาผ่าตัดต้อกระจกที่ โรงพยาบาล

พัทลุง ต้องการผ่าตัดที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน และมีผู้ป่วยบางส่วนจำเป็นต้องรอคิวยาวนานถึง ปีงบประมาณ
2563  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
สนับสนุนให้โรงพยาบาลพัทลุง และโรงพยาบาลชุมชนเพิ่มบริการผ่าตัดเชิงรุกมากขึ้น เนื่องจาก

จะสิ้นสุดโครงการร่วมกับ สป.สช. ในปีงบประมาณ 2564 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
1. โรงพยาบาลเขาชัยสน  
 ได้จัดทำโครงการเชิงรุกผ่าตัดต้อกระจก นำโดยแพทย์หญิงอภิญญา เพ็ชรศรี ผู ้อำนวยการ

โรงพยาบาล เขาชัยสน และคณะเจ้าหน้าทีภ่าคีเครือข่ายอำเภอเขาชัยสน ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ให้บริการ
คัดกรองแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 965 ดวงตา ทั่วหล้ามองเห็น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมา รี 
ให้บริการผ่าตัดต้อกระจกในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้รับบริการได้รับการผ่าตัด จำนวน 140 ราย 
จำนวน 141 ดวงตา (ไม่มีผู้ป่วยส่งต่อ)          

2. โรงพยาบาลปากพะยูน  
อำเภอปากพะยูน เป็นอำเภอที่มีผลงานการดำเนินงานการคัดกรองต้อกระจกได้อันดับที่ 1 ของ

จังหวัด ติดต่อกันทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2562 ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 4 ปี ผลการคัดกรองเท่ากับ
ร้อยละ 96.82, 99.09, 99.21 และ 99.09 ตามลำดับ ผลการคัดกรองทำให้พบผู้ป่วยต้อกระจกท่ีต้องได้รับการ
ผ่าตัด   แต่ระยะทางไกลทำให้ผู้ป่วยไม่สะดวกในการเดินทาง ดังนั้นโรงพยาบาลปากพะยูนจึงได้จัดทำโครงการ
รองรับ โดยได้จัดทำโครงการเชิงรุกผ่าตัดต้อกระจก นำโดย นายแพทย์พิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลปากพะยูน นางสาวศุภวัลย์ รักมาก หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพ
ร่วมกับทีมแพทย์รักษ์ตา จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจก “รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์
ราชัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้รับบริการได้รับการผ่าตัด ในวันที่ 20 
เมษายน 2562 จำนวน 114 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (ไม่มีผู้ป่วยส่งต่อ)          
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3. โรงพยาบาลควนขนุน ได้ดำเนินการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก มีกิจกรรมดังนี้ 
3.1 ลงพื้นที่คัดกรองในเขตอำเภอควนขนุน ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2561 มี

ผู้รับบริการคัดกรองทั้งหมด 448 คน พบผิดปกตินัดมาคัดกรองกับทีมแพทย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 202 
คน พบผู้รับบริการที่มีความผิดปกติคิดเป็นร้อยละ 45.09 ของผู้รับบริการที่มาคัดกรอง 

3.2 คัดกรองจากทีมแพทย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีผู้รับบริการ
คัดกรองทั้งหมด 202 คน พบผิดปกติทั้งหมด 113 คน คิดเป็นร้อยละ 55.94 นัดผ่าตัดต้อกระจกกับทีม
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 75 คน  ส่งต่อโรงพยาบาลพัทลุง 38 คน ประกอบด้วย 
   - senile cataract  จำนวน 12 คน 
   - Glaucoma        จำนวน 10 คน 
   - Pterygium        จำนวน   7 คน 
   - Macula Hole     จำนวน   2 คน 
             - other               จำนวน  7  คน 

กิจกรรมการผ่าตัดต้อกระจก ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 มีผู้รับบริการผ่าตัดต้อกระจก
ทั้งหมด 69 คน ติดตามผู้ป่วยจากที่นัดผ่าตัดทั้งหมด 75 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ไม่มาผ่าตัดตามนัด 6 คน สาเหตุ
เนื่องจาก 
   - ไม่ประสงค์ผ่าตัด 4 คน 
   - ผู้รับบริการความดันโลหิตสูงแพทย์ off case จำนวน 1 คน  
   - ผู้รับบริการน้ำตาลในเลือดสูง       off case  จำนวน 1 คน 
 
ตัวช้ีวัด :  ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองต้อหิน ร้อยละ 60  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 60 เมืองพัทลุง 22,149 2,912 13.15 
   กงหรา 5,322   

เขต 12 เขาชัยสน 7,851 197 2.51 
     9.00  ตะโหมด 3,999 1,033 25.83 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 17,367 1,147 6.60 
 6.00 12.92 ปากพะยูน 8,331 500 6.00 

 ศรีบรรพต 2,899   
ป่าบอน 7,005   
บางแก้ว 4,032 1,031 25.57 
ป่าพะยอม 5,230 1,229 23.50 
ศรีนครินทร์ 4,095   

รวม 88,280 8,049 9.05 

ที่มา :  ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบงานของโรงพยาบาล/สสอ./รพ.สต  ณ  30 กันยายน 2562 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
จากตาราง ข้อมูลผลการดำเนินงานคัดกรองต้อหิน ปีงบประมาณ2560 – 2562 เท่ากับร้อยละ 

6.00, 12.92 และ 9.05 ตามลำดับ (เป้าหมาย 60%) เพราะระยะเวลาการใช้เครื่องมีจำนวนจำกัด และความ
ต้องการในการคัดกรองเป็นช่วงเวลาเดียวกัน และมีอีก 4 อำเภอ ที่ไม่ได้เครื่องตรวจต้อหินไปหมุนเวียนคือ กง
หรา ศรีบรรพต ป่าบอน และศรีนครินทร์ นอกจากนี้การรวบรวมผลงานระดับจังหวัด ยังไม่มีโปรแกรมรองรับ 
ยกเว้น รพ.พัทลุง เมื่อพบผู้ป่วยยังไม่สามารถดูแลรักษาได้ทันท่วงที เนื่องจากมีเครื่องคัดกรองต้อหินใช้งาน
เพียงเครื่องเดียว (ได้รับการสนับสนุนมาจากเขตสุขภาพที่ 12) ถึงแม้จะมีการทำแผนหมุนเวียนการใช้งานก็ตาม 
แต่ไม่สามารถทำผลงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. ต้องการสนับสนุนเครื ่องคัดกรองต้อหิน อีก 2 เครื ่องเพื ่อหมุนเวียนภายในจังหวัดการ

ดำเนินงานให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
2. ได้ประสานงาน IT (คุณจิรพงษ์  แสงทอง) เพื่อเพิ่มช่องทางในการรวบรวมผลการดำเนินงาน

ให้กับพื้นที่ภาคเครือข่ายในระบบกิจกรรมสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง     โดยเพ่ิม
รายงานผลการคัดกรองต้อหินในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง   
-            

 
ผู้รับผิดชอบ    นางอมรรัตน์  ฤทธิ์ทอง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ 
โทร 0918493098 
E-mail Muk850@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 30 กันยายน 2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต
ทั้งหมดในโรงพยาบาล (เป้าหมาย = 0.80 : 100) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุง ในปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 1,039 ราย โดยพบว่า

ยังไม่มีจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะ (0 ราย) คิดเป็นร้อยละ 0.00 

การบริหารจัดการ 
ยังไมม่ีการดำเนินงานทีช่ัดเจน 

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุงยังไม่มีความพร้อมในการให้บริการ จึงยังไม่มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตทั้งหมด

ในโรงพยาบาล 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 กันยายน 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 

 
เมืองพัทลุง  0 0 

   กงหรา  0 0 
เขต 12 เขาชัยสน  0 0 

   ตะโหมด  0 0 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน  0 0    

ปากพะยูน      0.80 0 0 
 ศรีบรรพต  0 0 

ป่าบอน  0 0 
บางแก้ว  0 0 
ป่าพะยอม  0 0 
ศรีนครินทร์  0 0 
รวม 0.80 0 0 

ที่มา : ข้อมูลรายงานสถิติโรงพยาบาลพัทลุง 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
แนวทางการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน 
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
ส่วนกลางควรมีนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ไม่มี 

    
ผู้รับผิดชอบ นางนภาพร เนตรเกื้อกูล 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทร 0855889498 
e-mail pompeyee@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11 พฤศจิกายน 2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบ one day surgery 

สถานการณ ์
โรงพยาบาลพัทลุง มีการดำเนินเรื่อง ambulatory care มาตั้งแต่ปี 2550 แต่เป็นการดำเนินการ

ที่ไม่ต่อเนื่อง จัดทำในกลุ่มผู้ป่วย Tounge tie, Circumcision ในเด็ก และได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบมากข้ึน
เมื่อปี 2559-2560 ซึ่งยังใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเดิมและผู้ป่วย Colonoscope ในปี 2561 ได้มีการเพ่ิมกลุ่มผู้ป่วย
สลายนิ่ว  

นโยบายของ Service Plan ได้กำหนดให้มีบริการแบบ One Day Surgery ใน 12 กลุ่มโรค  
คือ 1.Inguinal hernia, Femoral hernia 2.Hydrocele 3.Hemorrhoid 4.Vaginal bleeding  
5.Esophagogastric varices 6.Esophageal stricture 7.Esophagogastric cancer with obstruction   
8.Colorectal polyp 9.Common bile duct stone 10.Pancreatic duct stone 11.Bile duct stricture 
12.Pancreatic duct stricture ในผู้ป่วยกลุ่มนี้โรงพยาบาลพัทลุงยังไม่ได้เริ่มผ่าตัดแบบ One day surgery 

ปี 2561 เขตสุขภาพที่ 12 ได้กำหนดแผนพัฒนาบริการแบบ one day surgery ในกลุ่มโรคดังนี้  
1 . Inguinal hernia, Femoral hernia 2.Hydrocele 3.Hemorrhoid 4.Vaginal bleeding 5.Colorectal 
polyp ดังนั้นโรงพยาบาลจึงได้ดำเนินการให้บริการในกลุ่มโรค 5 โรค ตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 12 ได้กำหนด  
โรงพยาบาลพัทลุง ได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 3 โรค คือ Inguinal hernia, Femoral hernia, Hydrocele, 
Hemorrhoid Vaginal bleeding, Colorectal polyp แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกรหัสโรค เนื่องจากยังขาดความ
พร้อมของบุคลากรและความรู้ความเข้าใจ ความมั่นใจในบริการของผู้ป่วย  และปัญหาการเบิกจ่ายจาก สปสช.  
ไม่ครบทุกหัตถการ 

ปี 2562  โรงพยาบาลพัทลุง ได้ดำเนินการจำนวน 4 โรค คือ Inguinal hernia, Femoral 
hernia, Hydrocele, Hemorrhoid, Colorectal polyp, Release of Urethral stricture และมีแนวโน้มที่
จะเพ่ิมหัตถการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

สถิติการให้บริการผู้รับบริการที่เข้าเงื่อนไข ODS 

รายการข้อมูล 
ปี 2561 

มิ.ย. 61 – ก.ย.61 
ปี 2562 

ต.ค.61 – พ.ค.62 
Inguinal hernia, Femoral hernia 13 28 
Hydrocele 0 0 
Hemorrhoid 3 1 
Vaginal bleeding 2 0 
Colorectal  polyp 6 1 
Release of urethral stricture 0 1 

รวม 24 31 
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สภาพปัญหา ปี 2562 
สภาพปัญหา กิจกรรมพัฒนา 

1. ผู้ป่วยที่มารับบริการยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระบบบริการ ODS 

 
2. ยังทำหัตถการได้ไม่ครบทุกกลุ่มโรคตามเกณฑ์ที่

กำหนด/ทำเฉพาะกลุ่มโรคทางศัลยกรรม 
 
3. ความพร้อม ขาดอัตรากำลังบุคคลากรในการดูแล

โดยเฉพาะ/ขาดความเข้าใจในระบบงานของบุคลากร 
 
4. ขาดการประสานงานระหว่างเครือข่าย/การติดตาม 
    หลังผ่าตัดทางโทรศัพท์ไม่ได้        
 
5. สถานที่ยังใช้ร่วมกับห้องผ่าตัด 

 

1. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ระบบบริการ ODS 
ผ่านหน่วยปฐมภูมิ  เพ่ือเพ่ิมความม่ันในแก่
ผู้รับบริการ 

2. ระดับบริหารกระตุ้นสร้างแรงจูงใจแก่ผู้              
ปฏิบัติงาน  โดยการสนับสนุนด้านสถานที่และ
อัตรากำลัง 

3. จัดประชุมทบทวนระบบ Flow งาน ให้
บุคคลากรทีเก่ียวข้องรับทราบ 

 
4. การจัดประชุมระหว่างเครือข่ายให้มากขึ้น/

ระดับบริหารให้การสนับสนุน/ประสานการติด
ตามหลังผ่าตัดกับHHC 

5. ทบทวนระบบบริการร่วมกันในทีมปฏิบัติงาน   

 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (รวมรายการข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจติดตามที่จำเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ปี 2561  ปี 2562 
 

• ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ได้รับการผ่าตัด
แบบ  one day surgery    

• ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
• ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงระหว่างและหลังผ่าตัด 

>85 
 
 
0 

100 
(15%) 
89.01 

0 

92.31 
(20%) 
90.47 

0 
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กิจกรรมดำเนิน/ผลการดำเนนิงานตามมาตรการสำคัญ 

ลำดับ โรค 

ปี 2561 (มิ.ย.61 – ก.ย.61) ปี 2562 (ณ พ.ค. 62) 
จำนวนผู้ป่วย
ที่เข้าเงื่อนไข 

 (ราย) 

จำนวนผู้ป่วย  
ที่รับผ่าตัด  
แบบODS 

 (ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ  

 

จำนวน
ผู้ป่วยที่เข้า

เงื่อนไข 
 (ราย) 

จำนวน
ผู้ป่วยที่รับ
ผ่าตัด แบบ

ODS 
 (ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ  

 

1 Inguinal hernia , 
Femoral hernia 

13 13 100 29 28 96.55 

2 Hydrocele 0 0 - 0 0 - 
3 Hemorrhoid 3 3 100 2 1 50 
4 Vaginal bleeding 2 2 100 0 0 - 
5 Colorectal polyp 6 6 100 1 1 100 
6 Release of 

urethral stricture 
0 0 - 1 1 100 

7 ร้อยละรวม 100 93.94 
8 Case drop out 0 2 
9 ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
89.01 90.47 

10 ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด  
-ปวดแผลผ่าตัด
เล็กน้อย 

4 8 

-ปวดแผลผ่าตัดมาก 
ฝาก observe
ภายใน 24 ชม. 

0 ราย 
 

1ราย 
 
 

-ปวดแผลผ่าตัดมาก 
ต้อง Admit 

0 ราย 1 ราย 

วิงเวียน
ศีรษะ/observe   
ใน 24 ชม. 

1 ราย 0 ราย 
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กิจกรรมดำเนินงาน 
1. จัดศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิสัญญีก่อนผ่าตัดผู้ป่วย ODS ที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม (เดิม

ให้บริการที่ แผนกวิสัญญี) 
2. จัดทำคู่มือแนวทางให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ทั้งก่อนและหลังมารับบริการ 
3. วางแผนกำหนดหัตถการที่จะดำเนินการ ในกลุ่มทีมงาน one day surgery   
4. จัดตั้งคณะทำงาน one day surgery   
5. วางระบบสื่อสารแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องในกลุ่มโรค 
6. มีการกำหนดตัวชี้วัดแต่ละกิจกรรม 
7. ส่งบุคลากรไปพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการทำหัตถการ/ระบบงานODS  

(ศัลยแพทย์,วิสัญญีแพทย์,พยาบาลห้องผ่าตัด, พยาบาลวิสัญญี,พยาบาลผู้ป่วยนอก,ศูนย์จัดเก็บรายได้) 

ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ 
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

1. ให้ รพ.พัทลุงพัฒนาทีม ODS ระดับ รพ.เพ่ือดูแลเรื่อง 
Follow up ผู้ป่วย post visit เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจ
ให้กับผู้ป่วยและญาติ 

1. ประสานความร่วมมือการเยี่ยมหลังผ่าตัดกับ
HHC 

2. พัฒนาการผ่าตัดแบบ ODS จากกลุ่มโรคที่เพ่ิมขึ้นจาก 
12 โรคเป็น 24 โรค 

2. ระดับบริหารกระตุ้นการผ่าตัดในกลุ่มโรคอ่ืนๆ 

3. ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้มีการดำเนินงาน ODS 
เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดความแออัดใน รพ. 

3. จัดทำโปสเตอร์การให้ความรู้เรื่องการบริการ
ผ่าตัด ODS ให้ผู้รับบริการทราบ 

 
กิจกรรมดำเนิน/ผลการดำเนนิงานตามมาตรการสำคัญ 

1. จัดศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิสัญญีก่อนผ่าตัดผู้ป่วย ODS ที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม(เดิม
ให้บริการที ่แผนกวิสัญญี) 

2. จัดทำคู่มือแนวทางให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ทั้งก่อนและหลังมารับบริการ 
3. วางแผนกำหนดหัตถการที่จะดำเนินการ ในกลุ่มทีมงาน one day surgery   
4. จัดตั้งคณะทำงาน one day surgery   
5. วางระบบสื่อสารแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องในกลุ่มโรค 
6. มีการกำหนดตัวชี้วัดแต่ละกิจกรรม 
7. ส่งบุคลากรไปพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการทำหัตถการ/ระบบงานODS  

(ศัลยแพทย์,วิสัญญีแพทย์,พยาบาลห้องผ่าตัด, พยาบาลวิสัญญี,พยาบาลผู้ป่วยนอก,ศูนย์จัดเก็บรายได้) 

ปัญหาอุปสรรค 
1. บุคลากรยังขาดความเข้าใจและแรงจูงใจในการผ่าตัดในระบบ ODS 
2. ข้อจำกัดด้านบุคลากร/ใช้ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ/ไม่แยกหน้าที่ชัดเจน 
3. ข้อจำกัดด้านสถานที่  อุปกรณ์  เครื่องมือที่จำเป็น 
4. ระบบการเบิกจ่ายอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยน 
5. การเยี่ยมหลังผ่าตัดยังขาดความเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย 
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โอกาสพัฒนา   
1. เพ่ิมหัตถการการผ่าตัด แบบ ODS ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  
2. พัฒนาตัวชี้วัดที่ยังเป็นส่วนขาด เช่น ความพึงพอใจที่เป็นส่วนขาด 
3. พัฒนาสถานที่บริการรองรับระบบ ODS ที่ขยายหัตถการเพ่ิมข้ึน 
4. จัดสรรอัตรากำลังเพ่ือรองรับระบบบริการ ODS 
5. พัฒนาระบบการเยี่ยมหลังผ่าตัดให้ครอบคลุมโดยประสานกับ HHC 
6. สร้างแรงจูงใจแพทย์ในกลุ่มท่ีมีหัตถการ ODS ให้บริการผ่าตัดแบบ ODS 

 
 
ผู้รายงาน       นางวาสนา  ขวัญสกุล 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โทร              091-8476379  
e-mail khunsakul_na@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี    12 พฤศจิกายน 2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประเด็น 

การพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพ การดูแลระยะกลาง (Intermediate care) 

สถานการณ์  
จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลที่จัดระบบบริการดูและระยะกลางในระยะเริ่มแรกตั้งแต่ปี 2559 

ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลศรีบรรพต เนื่องจากทั้งสองโรงพยาบาลได้สมัครเข้าร่วม
โครงการ SNAP (Subacute and Non-Acute Patient) ของสปสช. แต่พบปัญหาว่าผู้ป่วยและญาติไม่สะดวก
ที่จะไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไกลจากภูมิลำเนา จังหวัดพัทลุงจึงมีนโยบายสนับสนุนให้โรงพยาบาลระดับ 
M และ F มีการจัดระบบบริการดูแลระยะกลางเพิ่มมากขึ้น มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลกับ
ชุมชน เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการฟื้นฟูและการบริการสุขภาพหลังพ้นภาวะวิกฤตใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่ม 
Stoke , Traumatic Brian Injury (TBI) , Spinal Cord Injury (SCI) , Other neuro deficit  

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
ตัวชี้วัดหลัก :  ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการดูแลระยะกลาง(Intermediate care)  

≥ร้อยละ 50 
ตัวชี้วัดรอง :  ร้อยละผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal cord Injury ที่รอดชีวิตและมี
คะแนน Barthel index < 15 คะแนน Barthel index ≥ 15 with multiple impairment ได ้ร ับการ
บริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2562 ติดตามจนครบ 6 เดือน 
หรือจน Barthel index = 20 ข้อมูล 9 กันยายน 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ 

เป้าหมาย 
มีการให้บริการ
การดูและระยะ

กลาง 

ผลงาน 
จำนวนผู้ป่วยที่
ได้รับการดูแล

ระยะกลาง (คน) 

ร้อยละ/
อัตรา 

ระดับประเทศ 50 เมืองพัทลุง S 78 77 98.72 
27.37 91.30 83.73 กงหรา F 9 7 77.78 

เขต 12 เขาชัยสน F 41 40 96.77 
27.06 91.30 91.33 ตะโหมด F 12 12 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน M 51 51 100 
39.52 94.38 96.10 ปากพะยูน F 24 24 100 

ปีงบประมาณ 2562 ศรีบรรพต F 14 13 92.86 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ป่าบอน F 27 27 100 

97.46  บางแก้ว F 4 4 100 

 
  

ป่าพะยอม F 12 11 91.67 
ศรีนครินทร์F 14 13 92.86 
รวมจำนวน 286 279 97.46 
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การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ 
1) ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนการดูแลระยะกลาง  
2) ประชุมผู้รับผิดชอบงานระดับ สสจ./รพท./รพช. สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561  

วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาจากการดำเนินงาน  
3) ดำเนินงาน พัฒนาและขับเคลื่อนงาน Intermediate care จังหวัดพัทลุง อย่างต่อเนื่อง  
4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในจังหวัดและพัฒนาระบบการส่งต่อ 

 

Small Success ผลการดำเนินงาน 
- โรงพยาบาลระดับ S เป็นผู้คัดกรอง ส่งต่อและ

ติดตามข้อมูลผู้ป่วย รวมทั้งสนับด้านวิชาการ
และการรับปรึกษา 

- ทีมสหวิชาชีพมีระบบการส่งต่อที่ชัดเจน 
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูและระยะกลาง 

- มีการจัดทำ flow chart ส่งต่อ และมีผู้ป่วยได้รับการ
ดูและระยะกลางทั้งหมด 510 คน  
(1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562) 

สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

การดำเนินงานการดูและระยะกลางต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย เช่น แพทย์เฉพาะทาง
แต่ละสาขา แพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชน และสหสาขาวิชาชีพทั้งโรงพยาบาลระดับจังหวัดที่ส่งต่อและ
โรงพยาบาลชุมชนที่รับส่งต่อ หากในระบบมีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือ ก็จะไม่สามารถดำเนิ นงานให้
สำเร็จได ้ 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- ทุกโรงพยาบาลระดับ M และ F ยังไม่สามารถปฏิบัติ
ตามแผนการปฏิบัติการดำเนินงานต่อในการดูแล
ผู้ป่วยระยะกลางไดท้ี่กำหนดไว้ในรูปแบบเดียวกันทั้ง
จังหวัดได ้ 

- ประชุมคณะทำงานและผู้ให้บริการที่โรงพยาบาล
ระดับ M และ F กำหนดปรับแผนปฏิบัติการ
ร่วมกัน  

- ข้อมูลสำหรับการติดต่อหรืออาศัยหลังจำหน่ายออก
จากโรงพยาบาลของผู้ป่วยไม่ตรงกัน ทำให้ยากต่อ
การติดตามดูแลต่อเนื่อง 

- บันทึกข้อมูลที่ใช้สำหรับติดต่อและที่อยู่จริงหลัง
จำหน่ายในข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ป่วยแต่ละราย 

- ระบบการบันทึกข้อมูลเพ่ือส่งต่อและตอบกลับข้อมูล
ยังไม่ด ีทำให้บางครั้งโรงพยาบาลอำเภอไม่ได้รับ
ข้อมูลครบถ้วน จึงมีปัญหาตอนดูแลผู้ป่วยหลังจาก
ส่งกลับมาดูแลที่โรงพยาบาลอำเภอ และไม่ได้ตอบ
กลับข้อมูลมายังหน่วยเก็บข้อมูลของจังหวัด 

- พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย  
เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบความถูกต้องได้ 
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ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- สนับสนุนงบประมาณจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในแต่ละพ้ืนที่ 
- สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบการบันทึกและส่งต่อข้อมูลผ่านฐานข้อมูลแบบ web 

application โดยอาจทำเป็นภาพรวมทั้งประเทศหรือสั่งการในระดับจังหวัด 

ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
ผู้รายงาน แพทย์หญิงกันย์ญาดา เอี่ยมสุนทร 
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
 (รองประธาน Service plan Intermediate care) 
โทร 081-6790057  
e-mail kanyada_k@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11 พฤศจิกายน 2562 
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เอกสารสนับสนุน 
 

สรุปผลการดำเนินงาน Service plan IMC ปีงบประมาณ 2562 ในผู้ป่วย 6 เดือน หลังจากเข้าโครงการ 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

 
ตารางท่ี 1  ตารางข้อมูลปริมาณผู้ป่วย Stroke , Traumatic Brain Inj. , Spinal cord Inj. และ Other 

neuro deficit ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลพัทลุง  
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  

กลุ่มโรค 
จำนวน

ผู้ป่วยรพท.  
(ราย) 

จำนวนที่ได้รับการประเมิน 
IMC 

จำนวนที่รับเข้าโครงการ IMC  

รพท. รพช. รวม 
ร้อยละจาก

ทั้งหมด 
รพท. รพช. รวม 

ร้อยละจาก
ประเมิน 

Stroke 917 272 645 917 100 133 315 448 48.85 

Traumatic 
Brain Inj. 

38 16 22 38 100 16 19 35 92.11 

Spinal cord 
Inj. 

14 4 10 14 100 4 7 11 78.57 

Other 91 21 70 91 100 4 12 16 17.60 

รวม 1060 313 747 1060 100 157 353 510 48.11 

จากทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 
100 

29.53 70.47 100 100 30.80 69.20 100 

 
1.1 ตารางจำแนกประเภทผู้ป่วย Stroke , Traumatic Brain Inj. , Spinal cord Inj. และ Other neuro 

deficit ที่ได้รับการประเมิน Intermediate care 2562 จากการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลพัทลุง แยก
ตามรายอำเภอ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  

 

กลุ่มโรค 
รพท. รพ.ช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 272 4 35 123 110 645 39 75 310 221 

Traumatic Brain Inj.  16 0 5 1 9 22 6 3 2 11 
Spinal cord Inj.  4 0 3 0 1 10 3 1 0 6 

Other 21 0 2 16 3 70 0 3 57 10 
รวมจำนวน 313 747 
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1.2 ตารางจำแนกประเภทผู้ป่วย Stroke , Traumatic Brain Inj. , Spinal cord Inj. และ Other neuro 
deficit ที่รับเข้าโครงการ Intermediate care 2562 จากการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลพัทลุง แยก
ตามรายอำเภอ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 

 

 

1.3 รายละเอียดข้อมูลปริมาณผู้ป่วย Stroke , Traumatic Brain Inj. , Spinal cord Inj. และ Other neuro 
deficit ที่ได้รับการประเมินและรับเข้าโครงการ Intermediate care  

1.3.1 ข้อมูลปริมาณผู้ป่วย Intermediate care ประจำเดือนตุลาคม 2561 
ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาล ที่ได้รับการประเมิน Intermediate care 
จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนตุลาคม 2561 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 29 - - 11 18 52 1 4 13 34 
Traumatic 
Brain Inj. 

2 - 1 - 1 2 - - - 2 

Spinal cord 
Inj. 

0 - - - - 2 1 - - 1 

Other 0 - - - - 4 - - 4 0 
รวม 31 60 

รวมทั้งสิ้น 91 
 
  

กลุ่มโรค 
รพท. รพ.ช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 133 3 35 5 90 315 39 75 17 184 

Traumatic 
Brain Inj.  

16 1 5 1 10 19 6 1 1 11 

Spinal cord 
Inj.  

4 0 2 0 2 7 0 1 0 6 

Other 4 0 1 0 3 12 0 3 2 7 
รวมจำนวน 157 353 
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ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาลที่รับเข้าโครงการ Intermediate care  
จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนตุลาคม 2561 

 
กลุ่มโรค 

รพท. รพช. 
จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 

Stroke 15 0 - 1 14 29 1 4 1 23 
Traumatic Brain 
Inj. 

2 - 1 - 1 2 - - - 2 

Spinal cord Inj. 0 - - - - 1  - - 1 
Other 0 - - - - 0 - - - - 

รวม 17 32 
รวมทั้งสิ้น 49 

  
 1.3.2 ข้อมูลปริมาณผู้ป่วย Intermediate care ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 

ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาล ที่ได้รับการประเมิน Intermediate care  
จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 14 1 - 7 6 50 5 3 15 27 
Traumatic Brain 
Inj. 

1 1 - -  2 - - 1 1 

Spinal cord Inj. 0 - - - - 0 - - - - 
Other 1 - - 1 - 3 - - 2 1 

รวม 16 55 
รวมทั้งสิ้น 71 

 
ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาลที่รับเข้าโครงการ Intermediate care  

จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 7 1 - 1 5 29 5 3 1 20 
Traumatic Brain 
Inj. 

0 - - - - 1 - - - 1 

Spinal cord Inj. 0 - - - - 0 - - - - 
Other 0 - - - - 1 - - - 1 

รวม 7 31 
รวมทั้งสิ้น 38 

 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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1.3.3 ข้อมูลปริมาณผู้ป่วย Intermediate care ประจำเดือนธันวาคม 2561 
ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาล ที่ได้รับการประเมิน Intermediate care  

จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนธันวาคม 2561 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 12 - 1 2 9 35 2 1 10 22 
Traumatic Brain 
Inj. 

3 - 1 - 2 2 - - 2 - 

Spinal cord Inj. 0 - - - - 0 - - - - 
Other 0 - - - - 0 - - - - 

รวม 15 37 
รวมทั้งสิ้น 52 

 
ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาลที่รับเข้าโครงการ Intermediate care  

จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนธันวาคม 2561 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 7 - 1 - 6 26 2 1 3 20 
Traumatic Brain 
Inj. 

2 - 1 - 1 0 - - - - 

Spinal cord Inj. 0 - - - - 0 - - - - 
Other 0 - - - - 0 - - - - 

รวม 9 26 
รวมทั้งสิ้น 35 

 
1.3.4 ข้อมูลปริมาณผู้ป่วย Intermediate care ประจำเดือนมกราคม 2562 

ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาล ที่ได้รับการประเมิน Intermediate care  
จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนมกราคม 2562 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 17 - 1 5 11 37 2 1 18 16 
Traumatic Brain 
Inj. 

1 - 1 - - 0 - - - - 

Spinal cord Inj. 0 - - - - 2 - - - 2 
Other 0 - - - - 4 - - 3 1 

รวม 18 43 
รวมทั้งสิ้น 61 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาลที่รับเข้าโครงการ Intermediate care  
จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนมกราคม 2562 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 10 - 1 - 9 18 2 1 3 13 
Traumatic Brain 
Inj. 

1 - 1 -  0 - - - - 

Spinal cord Inj. 0 - - - - 1 1 - - - 
Other 0 - - - - 3 - - 2 1 

รวม 11 22 
รวมทั้งสิ้น 33 

 
1.3.5 ข้อมูลปริมาณผู้ป่วย Intermediate care ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาล ที่ได้รับการประเมิน Intermediate care  
จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 15 1 1 7 6 49 4 7 25 13 
Traumatic Brain 
Inj. 

1 - - - 1 2 - 1 1 - 

Spinal cord Inj. 1 - 1 - - 1 - - - 1 
Other 1 - - - 1 5 - - 5 - 

รวม 18 57 
รวมทั้งสิ้น 75 

 
ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาลที่รับเข้าโครงการ Intermediate care  

จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 8 1 1 - 6 26 4 7 2 13 
Traumatic Brain 
Inj. 

1 - - - 1 1 - 1 - - 

Spinal cord Inj. 1 - 1 - - 1 - - - 1 
Other 1 - - - 1 0 - - - - 

รวม 11 28 
รวมทั้งสิ้น 39 

 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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 1.3.6 ข้อมูลปริมาณผู้ป่วย Intermediate care ประจำเดือนมีนาคม 2562 
ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาล ที่ได้รับการประเมิน Intermediate care  

จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนมีนาคม 2562 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 23 - 2 14 7 57 5 7 30 15 
Traumatic Brain 
Inj. 

0 - - - - 1 1 - - - 

Spinal cord Inj. 1 - - - 1 0 - - - - 
Other 10 - 1 8 1 11 - - 10 1 

รวม 34 69 
รวมทั้งสิ้น 103 

 
ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาลที่รับเข้าโครงการ Intermediate care  

จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนมีนาคม 2562 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 9 - 2 - 7 28 5 7 2 14 
Traumatic Brain 
Inj. 

0 - - - - 1 1 - - - 

Spinal cord Inj. 1 - - - 1 0 - - - - 
Other 2 - 1 - 1 1 - - - 1 

รวม 12 30 
รวมทั้งสิ้น 42 

 
1.3.7 ข้อมูลปริมาณผู้ป่วย Intermediate care ประจำเดือนเมษายน 2562 

ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาล ที่ได้รับการประเมิน Intermediate care  
จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนเมษายน 2562 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 29 - 4 17 8 73 2 10 45 16 
Traumatic Brain 
Inj. 

2 - 1 1 - 1 - - - 1 

Spinal cord Inj. 0 - - - - 0 - - - - 
Other 1 - - 1 - 3 - - 3 - 

รวม 32 77 
รวมทั้งสิ้น 109 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาลที่รับเข้าโครงการ Intermediate care จังหวัดพัทลุง 
ประจำเดือนเมษายน 2562 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 13 - 4 2 7 31 2 10 3 16 
Traumatic Brain 
Inj. 

2 - 1 1 - 1 - - - 1 

Spinal cord Inj. 0 - - - - 1 1 - - - 
Other 0 - - - - 0 - - - - 

รวม 15 33 
รวมทั้งสิ้น 48 

 
 1.3.8 ข้อมูลปริมาณผู้ป่วย Intermediate care ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 

ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาล ที่ได้รับการประเมิน Intermediate care  
จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 26 1 8 5 12 62 7 12 20 23 
Traumatic Brain 
Inj. 

0 - - - - 3 2 - - 1 

Spinal cord Inj. 0 - - - - 1 - - - 1 
Other 0 - - - - 0 - - - - 

รวม 26 66 
รวมทั้งสิ้น 92 

 
ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาลที่รับเข้าโครงการ Intermediate care จังหวัดพัทลุง 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 21 1 8 1 11 39 7 12 - 20 
Traumatic Brain 
Inj. 

0 - - - - 3 2 - - 1 

Spinal cord Inj. 0 - - - - 1 - - - 1 
Other 0 - - - - 0 - - - - 

รวม 21 43 
รวมทั้งสิ้น 64 

 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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 1.3.9 ข้อมูลปริมาณผู้ป่วย Intermediate care ประจำเดือนมิถุนายน 2562 
ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาล ที่ได้รับการประเมิน Intermediate care  

จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 23 - 2 16 5 50 3 4 29 14 
Traumatic Brain 
Inj. 

3 - 1 - 2 1 - - - 1 

Spinal cord Inj. 1 - 1 - - 1 - - - 1 
Other 5 - 1 4 - 13 - - 10 3 

รวม 32 65 
รวมทั้งสิ้น 97 

 
ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาลที่รับเข้าโครงการ Intermediate care  

จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 7 - 2 - 5 22 3 4 1 14 
Traumatic Brain 
Inj. 

3 - 1 - 2 1 - - - 1 

Spinal cord Inj. 1 - 1 - - 1 - - - 1 
Other 0 - - - - 3 - - - 3 

รวม 11 27 
รวมทั้งสิ้น 38 

 
1.3.10 ข้อมูลปริมาณผู้ป่วย Intermediate care ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 

ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาล ที่ได้รับการประเมิน Intermediate care  
จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 46 1 9 25 11 85 3 10 52 20 
Traumatic Brain 
Inj. 

1 - - - 1 3 1 - - 2 

Spinal cord Inj. 1 - 1 - - 1 - 1 - 0 
Other 0 - - - - 4 - - 3 1 

รวม 48 93 
รวมทั้งสิ้น 141 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาลที่รับเข้าโครงการ Intermediate care  
จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 20 - 9 - 11 33 3 10 1 19 
Traumatic Brain 
Inj. 

1 - - - 1 3 1 - - 2 

Spinal cord Inj. 0 - - - - 1 - 1 -  
Other 0 - - - - 2 - - - 2 

รวม 21 39 
รวมทั้งสิ้น 60 

 
1.3.11 ข้อมูลปริมาณผู้ป่วย Intermediate care ประจำเดือนสิงหาคม 2562 

ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาล ที่ได้รับการประเมิน Intermediate care  
จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 16 - 2 6 8 49 2 10 27 10 
Traumatic Brain 
Inj. 

2 - - - 2 4 1 - - 3 

Spinal cord Inj. 0 - - - - 0 - - - - 
Other 0 - - - - 13 - 3 9 1 

รวม 18 66 
รวมทั้งสิ้น 84 

 
ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาลที่รับเข้าโครงการ Intermediate care  

จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 10 - 2 - 8 22 2 10 - 10 
Traumatic Brain 
Inj. 

2 - - - 2 4 1 - - 3 

Spinal cord Inj. 0 - - - - 0 - - - - 
Other 0 - - - - 4 - 3 - 1 

รวม 12 30 
รวมทั้งสิ้น 42 

 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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1.3.12 ข้อมูลปริมาณผู้ป่วย Intermediate care ประจำเดือนกันยายน 2562 
ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาล ที่ได้รับการประเมิน Intermediate care  

จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนกันยายน 2562 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 18 - 5 8 5 39 3 6 23 7 
Traumatic Brain 
Inj. 

1 - - - 1 1 1 - - - 

Spinal cord Inj. 0 - - - - 0 - - - - 
Other 3 - - 2 1 9 - - 8 1 

รวม 22  
รวมทั้งสิ้น  

 
ตารางสรุปจำนวนผู้ป่วย IMC ทั้ง 11 โรงพยาบาลที่รับเข้าโครงการ Intermediate care  

จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนกันยายน 2562 

กลุ่มโรค 
รพท. รพช. 

จำนวน IPD OPD Home PCC จำนวน IPD OPD Home PCC 
Stroke 10 - 5 - 5 16 3 6 - 7 
Traumatic Brain 
Inj. 

1 - - - 1 1 1 - - - 

Spinal cord Inj. 0 - - -  0 - - - - 
Other 1 - - - 1 1 - - - 1 

รวม 12 18 
รวมทั้งสิ้น 30 

 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 245 

1.4 ผลการติดตามและตอบกลับ 
ตารางแสดงผลการตอบกลับในผู้ป่วย 6 เดือน หลังจากเข้าโครงการ Intermediate care 2562  
ตั้งแต่ 1ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 แยกตามรายอำเภอ ดังนี้ 

ปริมาณการติดตามผู้ป่วยที่เข้าโครงการ IMC ครบระยะเวลา 6 เดือนเดือน หลังเข้าโครงการเดือนตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562  

โรงพยาบาล จำนวน 

ติดตาม 
ร้อยละที่ 
ติดตาม 

ไม่ได้
ติดตาม 

ร้อยละที่ 
ไม่ได้ติดตาม 

Barthel index จากที่ติดตามในรายท่ียังมีชีวิตอยู่ 

เสียชีวิต 
ครบ 6 
เดือน 

BI 20 
D/C 

ย้าย
เขต/
อ่ืนๆ 

รวม เท่าเดิม ร้อยละ เพิ่ม ร้อยละ ลด ร้อยละ 

พัทลุง 78 6 39 32 0 77 98.72 1 1.28 2 2.80 67 94.40 2 2.80 
เขาชัยสน 41 0 28 0 12 40 96.77 1 3.23 8 28.57 18 64.29 2 7.14 
กงหรา 9 2 3 1 1 7 77.78 2 22.22 0 0 4 100 0 0 
ศรีบรรพต 14 2 7 4 0 13 92.86 1 7.14 2 18.18 9 81.82 0 0 
ป่าบอน 27 7 14 6 0 27 100 0 0 2 10 17 85 1 5 
บางแก้ว 4 2 2 0 0 4 100 0 0 0 0 2 100 0 0 
ศรีนครินทร์ 14 2 7 4 0 13 92.86 1 7.14 2 18.18 9 81.82 0 0 
ตะโหมด 12 5 6 0 1 12 100 0 0 0 0 6 100 0 0 
ปากพะยูน 24 3 17 3 1 24 100 0 0 2 10 17 85 1 5 
ป่าพะยอม 12 1 7 3 0 11 91.67 1 8.33 1 10 8 80 1 10 
ควนขนุน 51 8 41 1 1 51 100 0 0 3 7.14 32 76.19 7 16.67 

รวม  286 38 171 54 16 
279 97.46 

7 2.45 22 9.80 189 84.0 14 6.2 
คิดเป็นร้อยละ 13.60 61.30 19.40 5.70 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

ความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
องค์การอนามัยโลกได้จัดกลุ ่มประเทศที ่มีภาวะวัณโรคสูง (High Burden Country Lists)  

เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) มีภาวะโรควัณโรคสูง (TB) 2) มีภาวะวัณโรคท่ีสัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีสูง (TB/HIV) 
และ 3) มีวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูง(MDR-TB) ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรคสูง 
ทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าว สถานการณ์วัณโรคในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง ในปี พ.ศ.2561 พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
ที่ข้ึนทะเบียนรักษา จำนวน 444 ราย พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จำนวน 4 ราย อัตราการ-รักษาสำเร็จ
ของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ร้อยละ 88.81  อัตราตาย ร้อยละ  8.96 และอัตราการขาดยา ร้อยละ 2.24 ปัจจัย
สำคัญที่เป็นปัญหาของจังหวัดพัทลุง  คือ  ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตระหว่างการรักษา  ซึ่งส่วนใหญ่ คือ กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม และ  ผู้ติดเชื้อ HIV     

การบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุมโดยการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง 
เป้าหมาย   

1.1  ให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองด้วยภาพรังสีทรวงอกและร่วมกับการตรวจโดยเทคโนโลยี  
อณูชีววิทยา (Gene Xpert) 

1.2  ค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งร่วมบ้านกับผู้ป่วย 
วัณโรค และผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพ่ือให้ได้รับการรักษาวัณโรคระยะแฝง 

1.3  ขยายความครอบคลุมการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในสถานพยาบาลและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรค 
2.1  ส่งเสริมผู้ป่วยวัณโรคทุกรายให้ได้รับการรักษาอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วนด้วยสูตรยามาตรฐาน

และยาที่มีคุณภาพ 
2.2  เร่งรัดการดำเนินงานผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส์   
2.3  พัฒนาระบบการจัดการวัณโรคดื้อยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการป้องกัน  ดูแลรักษาและควบคุมวัณโรค 
3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคผ่านโปรแกรม NTIP เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานทุก

ระดับ 
3.2  เพ่ิมคุณภาพการพัฒนาบุคลากรด้านวัณโรค  ให้มีศักยภาพในการดำเนินงานวัณโรค 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างกลไกการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
4.1  จัดตั้ง Case  Management  Team  เพ่ือขับเคลื่อนการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นท่ี 
4.2  ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  ให้ได้รับ

ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตามสมควร 
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ผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ 
ความครอบคลุมในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ปีงบประมาณ 2562 พบว่า มีการวินิจฉัยและ

ขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ จำนวน 410 ราย ความครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 50.07 ของผู้ป่วย 
วัณโรครายใหม่ที่คาดว่าจะมี โดยแยกรายอำเภอดังนี้  
ตารางท่ี 1  ความครอบคลุมในการค้นหารายป่วยแยกรายอำเภอ 

อำเภอ ประชากรกลางปี Estimate All Form 
(156:100,000) 

ผลงาน ร้อยละความครอบคลุม 

เมืองพัทลุง 121,468 189 162 85.49 
กงหรา 36,355 57 14 24.69 
เขาชัยสน 45,026 70 35 49.83 
ตะโหมด 31,326 49 22 45.02 
ควนขนุน 84,449 132 74 56.17 
ปากพะยูน 51,094 80 18 22.58 
ศรีบรรพต 18,028 28 10 35.56 
ป่าบอน 47,839 75 20 26.80 
บางแก้ว 26,641 42 7 16.84 
ป่าพะยอม 35,893 56 29 51.79 
ศรีนครินทร์ 26,738 42 19 45.55 
รวม 524,857 819 410 50.07 

การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย  พบว่า กลุ่มที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด  คือ กลุ่มแรงงาน
ต่างด้าว รองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุที่ทีโรคร่วม และยังพบว่ากลุ่มเสี่ยงเป้าหมายที่พบป่วยเป็นวัณโรคมากที่สุด 
คือ กลุ่ม  ผู้สัมผัสร่วมบ้าน รองลงมา คือ กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำและกลุ่มติดเชื้อ HIV ตามลำดับ 

ตารางท่ี 2  ผลการดำเนินงานคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สัมผัสร่วม

บ้าน/
ใกล้ชิด 

HIV DM เรือนจำ แรงงาน
ต่างด้าว 

ผู้สูงอายุ
ที่มีโรค
ร่วม 

บุคลากร
สาธารณสุข 

รวม 

เป้าหมาย
(คน) 

1,692 2,315 15,586 2,593 460 2,265 3,706 28,615 

ผลงาน 
(X-ray) 

1,426 2,309 13,747 2,593 322 1,715 3,267 25,379 

ร้อยละ 84.28 99.74 88.20 100 70 75.72 88.15 88.69 
พบป่วย 
วัณโรค 

34 27 32 40 2 11 3 149 

อัตราป่วย 
ต่อแสน ปชก. 

2,009 1,166 205 1,543 435 486 81 521 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  (เป้าหมาย > ร้อยละ 85) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ≥ ร้อยละ 
85  

เมืองพัทลุง 29 27 93.1 
82.99 82.34 83.24 กงหรา 3 2 66.7 

เขต 12 เขาชัยสน 6 6 100 
84.15 85.76 84.74 ตะโหมด 1 1 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 13 12 92.3 
82.18 85.92 90.56 ปากพะยูน 5 4 80 

 ศรีบรรพต 4 3 75 
ป่าบอน 3 3 100 
บางแก้ว 0 0 0 
ป่าพะยอม 6 6 100 
ศรีนครินทร์ 5 5 100 

รวม 76 69 92.0 
ที่มา : โปรแกรม  NTIP  สำนักวัณโรค  กรมควบคุมโรค 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

เสียชีวิตระหว่างการรักษา  
เป้าหมาย  ≤ ร้อยละ 5 
 

- เร่งรัดการคัดกรองกลุ่มที่เสี่ยงต่อการป่วย  วัณโรค  
ได้แก่  กลุ่มผู้สูงอายุ  และกลุ่มผู้ที่มีโรคร่วม  เช่น  
มะเร็ง  ไต  หัวใจ  

- พัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัยในรายที่มีความเสี่ยง
สูง  เช่น  คุณภาพเสมหะ  วิธีการตรวจ 

ไม่ยินยอมรักษา  / ขาดยา 
เป้าหมาย  ≤  ร้อยละ  3 

- พัฒนาระบบการติดตาม  ประเมินความเสี่ยงต่อ
การให้ความร่วมมือในการรักษา 

- การกำกับการกินยา  กรณีที่เสี ่ยงต่อการขาดยา  
ขาดนัด 
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. นโยบายเร่งรัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563  ประเด็น PA การควบคุม

ป้องกันวัณโรค 
2. กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้วัณโรคเป็นโรคติดต่อที ่ต้องเฝ้าระวัง   ลำดับที ่  48 

(หมายถึง วัณโรคที่ไวต่อยา DS-TB  วัณโรคดื้อยาชนิด RR-TB  MDR-TB  และ pre  XDR-TB ) และประกาศ
ให้วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 13 ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.2558 

 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 
 

      
ผู้รับผิดชอบ นางเกษณี   ไชยเพชร 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทร 08 9975 5512  
e-mail K.chaipet@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 8  พฤศจิกายน  2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น 
รอ้ยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ร้อยละผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินมาโดยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ให้ครอบคลุมทุกมิติ การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลและในโรงพยาบาลทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ 
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การพัฒนาหน่วย
ปฏิบัติการของโรงพยาบาลและพัฒนาหน่วยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมการดำเนินงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชน โดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เนื่องจากเป็นหน่วยที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายและรวดเร็ว  

ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุง มีร้อยละผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤต (สีเหลืองและสี
แดง) ที่เข้ารับบริการในสถานบริการของสาธารณสุข จำนวน 106,473 คน ในจำนวนนี้มาโดย ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 13,257 คน คิดเป็นร้อยละ 12.45 เป้าหมาย ซึ่งในการดำเนินงานพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินต้องการให้ผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤต (สีเหลืองและสีแดง)  มาโดยระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

การบริหารจัดการ 
ในปีงบประมาณ 2561-2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดการพัฒนาระบบ

การแพทย์ของตำบล เป็นตัวชี้วัดในการประเมินตำบลสุขภาวะ โดยมีความมุ่งหวังให้หน่วยงานของรัฐ , องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเอกชนที่เป็นนิติบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการจัดตั้งหน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตำบล หรือสนับสนุนให้มีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตำบล เขา้มาดูแลประชาชนเมื่อมี
อุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน 
และเพื่อให้ผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤต (สีเหลืองและสีแดง)  สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และได้มีการการพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการ
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและสั่งการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพัทลุง อย่างต่อเนื่อง และได้มีการจัดทำ
แผนและดำเนินการตานแผนงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

ผลการดำเนินงาน 
การพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดพัทลุง ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื ่อง 

ปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ซึ่งมีการจัดทำแผนงานและดำเนินการตามแผนงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  

1. การพัฒนาสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์
รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและสั่งการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพัทลุง  ได้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สำนักงาน มีการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ มีการจัดทำแบบบันทึกสนับสนุนศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและสั่งการ ฯ 
และหน่วยปฏิบัติ  
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2. การพัฒนาหน่วยและศักยภาพบุคลากรระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีการอบรมใหม่และ
ฟื้นฟูบุคลากรของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ปว่ย 
ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally) และมีการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการระดับตำบล 

3. การประชาสัมพันธ์ การจัดทำไวนิล การประชาสัมพันธ์ 1669 
ซ่ึงจากการพัฒนาด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านมา มีหน่วยที่สามารถร่วมดำเนินงานด้านการแพทย์

ฉุกเฉินระดับท้องถิ่น จำนวน 34 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 45.95 รายละเอียดดังนี้ 

อำเภอ จำนวน ตำบล จำนวน อปท. 
หน่วยปฏิบัติการระดับตำบล 
จำนวน ร้อยละ 

เมืองพัทลุง 14 15 4 26.67 
กงหรา 5 5 4 80.00 
เขาชัยสน 5 6 2 33.33 
ตะโหมด 3 5 4 80.00 
ควนขนุน 12 14 7 50.00 
ปากพะยูน 7 8 3 37.50 
ศรีบรรพต 3 3 1 33.33 
ป่าบอน 5 6 2 33.33 
บางแก้ว 3 4 1 25.00 
ป่าพะยอม 4 4 2 50.00 
ศรีนครินทร์ 4 4 4 100.00 

รวม 65 74 34 45.95 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 20 เมืองพัทลุง 34,428 3,974 11.54 
- - - กงหรา 4,620 1,014 17.29 

เขต 12 เขาชัยสน 4,565 799 22.21 
- - - ตะโหมด 7,695 665 8.64 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16,600 2,999 18.07 
- - 12.55 ปากพะยูน 8,153 887 10.88 

 ศรีบรรพต 2,896 307 10.60 
ป่าบอน 5,849 785 13.42 
บางแก้ว 5,224 418 8.00 
ป่าพะยอม 13,593 823 6.05 
ศรีนครินทร์ 2,850 586 20.56 

รวม 106,473 13,257 12.45 
ที่มา : ข้อมูลจาก ITEM จากงานทะเบียนของ รพท. และ รพช.  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นเรื่องใหม่ การจัดหาและพัฒนาบุคลากร การจัดหา

งบประมาณ รูปแบบการพัฒนายังไม่มีแนวทางหรือระเบียบรองรับที่ชัดเจน การพัฒนาด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่
มีประสิทธิภาพ ให้มีครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญ ดังนั้น ควร
มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รับรู้แนวทางการดำเนินด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และ
ประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นท่ี 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุง ได้มีการปรับเปลี่ยนการการบริหารจัดการ โดยองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพัทลุง ได้เข้ามาร่วมในการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด
พัทลุง และได้มีการทำข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มี
แนวทางในการดำเนินงานการพัฒนาระบบการแพทย์ของตำบลในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะ
ส่งผลให้มีการประสานด้านการพัฒนาระบบการแพทย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ซึ่งจะมีการทำข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ื อร่วม
ดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของจังหวัดพัทลุง 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
      

ผู้รับผิดชอบ นายเจริญ ปราบปรี 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทร 074 613127 ต่อ 403  
e-mail charoem_ems@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 16 ธันวาคม 2562 

 
 
 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 253 

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

การดำเนินงานควบคุมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเหมือนภัยคุกคามที่คนบางส่วนมักมองข้ามถึงความอันตราย

ที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง สังคมและคนรอบข้างอาจรวมไปถึงคนที่รักมากที่สุดนั่นก็คือคนในครอบครัว รวมทั้งยัง
มีคนบางส่วนกลับมองถึงคุณประโยชน์จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งที่ ความเป็นจริงจากการศึกษา
และงานวิจัยต่าง ๆ ล้วนแต่แสดงถึงพิษภัยและการก่อโทษต่อสุขภาพของประชากรโลกมากกว่าประโยชน์ถึง 
28.7 เท่า จากข้อมูลของกรมอนามัยโลกพบว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยมากกว่า 
200 โรค ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกราวปีละ 3.3 ล้านคน และก่อให้เกิดความสูญเสียทางสุขภาพเท่ากับร้อยละ 
5.9 ของภาระโรคทั่วโลก ในการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากข้อมูลการสำรวจ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากรตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2560 และการสำรวจอนามัยและ
สวัสดิการปี ตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2558 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ โดยภาพรวมอัตราการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ค่อนข้างคงที่ตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2558 อาจเนื่องจากมาตรการและการรณรงค์การควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องและอาจเนื่องจากประชาชนไทยมีการเปลี่ยนแปลงรสนิยมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ในเครื่องดื่มลดลง ปี 2560 ผลการสำรวจพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนในภาพรวมจากร้อยละ 34.0 เป็นร้อยละ 28.4 เมื่อ
วิเคราะห์แยกเพศ อัตราการดื่มของเพศชายลดลงจากร้อยละ 56.6 เป็นร้อยละ 47.5 และในเพศหญิงมีอัตรา
การดื่มลดลงจากร้อยละ 13.0 เป็นร้อยละ 10.6 สาเหตุการลดลงของอัตราการดื่มอาจเนื่องมาจากอยู่ในช่วง
ของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" 
ด้วยพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย ทำให้ในช่วงปีนี้ประชาชนชาวไทยอยู่ช่วง
ถวายความอาลัยแก่พระองค์ 

สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพัทลุง โดยพบว่าอัตราการดื่มสุราหรือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ.2550, 2554 และ พ.ศ.2560 คิดเป็น ร้อยละ 
24.3, 26.2 และ ร้อยละ 16.9 ตามลำดับ 

สถานการณ์การบริโภคยาสูบจากการศึกษาภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ. 
2557  โดยที่ภาระโรคจากมะเร็งและโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นผลของการสูญเสียที่สำคัญจากการสูบบุหรี่  
ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงอันดับแรกที่ก่อให้เกิดภาระโรคมากท่ีสุดในเพศชาย ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 
12.0 ของการสูญเสียปีสุขภาวะทั้งหมดในเพศชาย รองลงมาคือ บุหรี่/ยาสูบ ความดันโลหิตสูง ซึ่งทำให้ สูญเสีย
ปีสุขภาวะร้อยละ 11.7 และ 7.5 ของการสูญเสียปีสุขภาวะทั้งหมดในเพศชาย การสูบบุหรี่/ยาสูบ ซึ่งเป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องถึง 55,000 ราย หรือร้อยละ 11.2 ของจำนวนการเสียชีวิตทั้งหมด 
การสูบบุหรี่ส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสูงสุด คือ 20,863 คน (ร้อยละ 38 ของการการเสียชีวิตจาก
บุหรี่ทั้งหมด) ตามด้วยโรคหัวใจ 14 ,011 คน (ร้อยละ 26) และ โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง 13,964 คน 
(ร้อยละ 26 %) (ข้อมูลปีพ.ศ. 2557 โดยโครงการ BOD (Burden of Disease)) จากการประมาณการความ
สูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ในปีพ.ศ. 2552 (Disease Attributed to Smoking) 
พบว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 74,884 ล้านบาท (คำนวณเป็นความ
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สูญเสีย 42 บาทต่อบุหรี่ 1 ซอง) หรือ 0.78% ของ GDP  ข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.
2560 พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปบริโภคยาสูบ 10.7 ล้านคน (ร้อยละ 19.1) เมื่อพิจารณาการบริโภค
ยาสูบของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2534-2560) พบว่ามีแนวโน้มลดลง 
กล่าวคือ ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่บริโภคยาสูบในปี พ.ศ.2534 มีจำนวนผู้สูบ 12.26 ล้านคน (ร้อยละ 
32) ลดลงเป็น 10.7 ล้านคน (ร้อยละ 19.1) ในปี พ.ศ.2560 มีอัตราลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.5ต่อปี  อัตราการสูบ
บุหรี่ของเยาวชน ในช่วงปี 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2547 – 2557) พบว่า อัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จาก
ร้อยละ 6.58 เป็นร้อยละ  9.7 โดยในปี พ.ศ.2558 อัตราการบริโภคยาสูบลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 
7.92 และกลับเพ่ิมขึ้นอีกครั้งในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 9.7 และอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบกลับมีแนวโน้มลดลงจาก 
18.5 ปี เป็น 18 ปี  อีกทั้งยังพบว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงเยาวชนเพ่ิมขึ้น โดยอุตสาหกรรมยาสูบ 
เน้นการใช่กลยุทธ์สื่อออนไลน์ social marketing ที่เข้ามาเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ และกลุ่มเยาวชนยังขาดความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาสูบที่ถูกต้อง ส่วนการได้รับควัน
บุหรี่มือสองในที่สาธารณะ จากการสำรวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีการพบเห็นการสูบบุหรี่ใน
สถานที่สาธารณะจากการสำรวจโดยรวมสูง ร้อยละ 80.60 เมื่อเปรียบเทียบจากการสำรวจ 3  รอบ กับครั้งที่
ผ่านมา พ.ศ. 2554 2557 และ 2560 พบว่าการพบเห็นการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะแต่ละประเภทลดลง
เล็กน้อยแม้ว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายและกำหนดเขตปลอดบุหรี่ 100% โดยเฉพาะร้านอาหาร/ภัตตาคาร  , 
ตลาดสด/ตลาดนัด ที่พบว่ายังมีการละเมิดกฎหมาย 

สถานการณ์การบริโภคยาสูบจังหวัดพัทลุง โดยพบว่าอัตราการบริโภคยาสูบในประชาชนอายุ 15 
ปีขึ้นไป พ.ศ. 2554 2557 และ 2560 คิดเป็นร้อยละ 24.04, 23, 20 และร้อยละ 23.76 ตามลำดับ 

จังหวัดพัทลุงได้มีการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามแนวทางยุทธศาสตร์นโยบาย
แอลกอฮอล์ระดับชาติทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 1: ความคุมการเข้าถึง (เศรษฐศาสตร์ และกายภาพ) 
ยุทธศาสตร์ 2: ปรับเปลี่ยนค่านิยม และลดแรงสนับสนุนการดื่ม ยุทธศาสตร์ 3: ลดอันตรายของการบริโภค ยุทธศาสตร์ 
5: พัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง  ในส่วนของการดำเนินงานควบคุมยาสูบได้ดำเนินตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบระดับชาติ ฉบับที่ 2 จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมความเข้มแข็ง
และพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และ
เฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3  ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ  และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ 

การบริหารจัดการ 
1.  วันที่  18  ตุลาคม  2561 ได้ดำเนินการจัดประชุมจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานบุหรี่ของ รพ.สต./

สสอ./รพช./รพท. เพ่ือชี้แจงการดำเนินงานและการคีย์ข้อมูลระบบ  43  แฟ้ม (Seccial pp) 
2. ในวันที่ 16  พฤษภาคม 2562 ประชุมพัฒนาศักยภาพการบำบัดรักษาแก่ผู้รับผิดชอบงาน

ระดับ รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงาน NCD /คลินิกให้คำปรึกษา โรงพยาบาลทั่วไป/รพช  
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ผลการดำเนินงาน 
1. สถานบริการสาธารณสุข ระดับ รพท./รพช. มีบริการเลิกบุหรี่ครอบคลุมทุกสถานบริการ 
2. บุคลาการของบุคลากรที่รับผิดชอบการดำเนินงานเรื่องบุหรี่และแอลกอฮอล์ของ รพ.สต./รพช./รพท.       

มีทักษะในการชวนผู้สูบบุหรี่ให้เลิกสูบ 
3. มีสถานพยาบาลระดับโรงพยาบาลสามารถบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากแอลกอฮอล์ตามแนวทาง

ของกระทรวงสาธารณสุขทุก  
4. ผู้สูบที่ผ่านการคัดกรองและเข้าสู่ระบบบริการช่วยเลิก 
5. อัตราผู้เลิกสูบบุหรี่ในสถานบริการสาธารณสุขเพ่ิม 
6. มี อสม.ช่วยเลิกบุหรี่ 
7. จำนวนสูบที่มารับบริการเลิกบุหรี่ เลิกสุราเพ่ิมข้ึน 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : การคัดกรองพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในประชากรอุ 15 ปี ขึ้นไปจำแนกรายอำเภอ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ   เมืองพัทลุง 72,265 27,599 38.10 
  40.85 กงหรา 22,194 7,092 31.95 

เขต 12 เขาชัยสน 28,243 9,613 34.04 
  44.85 ตะโหมด 19,216 2,541 13.22 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 52,195 20,213 38.73  
10.10 27.80 ปากพะยูน 29,191 15,954 54.65 

 ศรีบรรพต 12,082 4,635 38.36 
ป่าบอน 29,399 12,149 41.32 
บางแก้ว 13,712 6,130 44.71 
ป่าพะยอม 21,585 11,200 51.89 
ศรีนครินทร์ 16,253 3,226 19.85 

รวม 316,335 120,352 38.05 
ที่มา : รายงาน HDC 62 
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ตัวช้ีวัด : การคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ  เมืองพัทลุง 72,265 24,814 34.34 

0 0 31.4 กงหรา 22,194 6,609 29.78 
ระดับเขต เขาชัยสน 28,243 3,869 13.70 

  26.18 ตะโหมด 19,216 1,773 9.23 
ระดับจังหวัด ควนขนุน 52,195 12,101 23.18   

3.71 ปากพะยูน 29,191 9,816 33.63 
 ศรีบรรพต 12,082 1,202 9.95 

ป่าบอน 29,399 8,191 27.86 
บางแก้ว 13,712 3,985 29.06 
ป่าพะยอม 21,585 9,037 41.47 
ศรีนครินทร์ 16,253 2,065 12.71 

รวม 316,335 83,462 26.38 
ที่มา : รายงาน HDC 62 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึง 
2. การเชิญชวน ชักชวน ให้ผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการฯเพ่ือเลิกสูบยาสูบยาก ซับซ้อนและต้องใช้

ทักษะและเวลา 
3. ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและการบำบัดรักษาบางส่วนยังไม่ได้บันทึกลงใน HDC และขาดการ

ติดตามของหน่วยบริการ 
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในระดับ รพ.สต ไม่มั่นใจในการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจาก

แอลกอฮอล์ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. เน้นการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆในระดับหมู่บ้าน ตำบล ฯ โดยแกนนำ อสม แกนนำ

ชุมชน 
2. พัฒนาแกนนำระดับหมู่บ้าน/ชุมชน /และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเชิงรุก 
3. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพการบำบัดสุราแก่ผู้รับผิดชอบงานระดับ รพ.สต 
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ต้นแบบการดำเนินงานควบคุมบุหรี่ รพ.สต.บ้านหัวถนน ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง    
 

 

      
ผู้รับผิดชอบ นายไพฑูรย์  จิตไชยรักษ์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
โทร 081- 9573363 
e-mail jitchairak@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี   16 ธ.ค.62 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น 
การบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ประเภทเจ้าหน้าที่ จำนวน ร้อยละ 

ข้าราชการ 1,436 59.66 
พนักงานราชการ 44 1.83 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 736 30.58 
ลูกจ้างประจำ 89 3.70 
ลูกจ้างชั่วคราว 102 4.24 

รวม 2,407 
 

 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีบุคลากรในสังกัดทุกประเภทปฏิบัติงานจริง จำนวน 2,407 

คน ประกอบด้วย ข้าราชการมีจำนวนมากที่สุด 1,436 คน ร้อยละ 59.66 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
จำนวน 736 คน ร้อยละ 30.58 ลูกจ้างประจำ จำนวน 89 คน ร้อยละ 3.70 ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 102 คน 
ร้อยละ 4.24 และพนักงานราชการน้อยที่สุด จำนวน 44 คน ร้อยละ 1.83 

 
ประเภทหน่วยงาน จำนวน ร้อยละ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 638 26.51 
โรงพยาบาลชุมชน 1596 66.31 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 67 2.78 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 95 3.95 

รวม 2,407  
 

บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 
จำนวนทั้งสิ้น 1,596 คน คิดเป็นร้อยละ 66.31 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 638 คน ร้อยละ 
26.51 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 95 คน ร้อยละ 3.95 และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีจำนวนบุคลากร
น้อยที่สุด จำนวน 67 คน ร้อยละ 2.78 

การบริหารจัดการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีการบริหารจัดการกำลังคนโดยมีคณะกรรมการบริหาร

จัดการกำลังคนระดับจังหวัด โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีการปฏิบัติงานผ่านระบบ HROPS เพ่ือให้
ข้อมูลบุคลากรมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน นำไปใช้ประโยชน์เพ่ือการบริหารจัดการได้  มีข้อมูลบุคลากร
สาธารณสุขในหน่วยงานเป็นปัจจุบัน มีการรายงานสถิติกำลังคน มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบุคลากร
สาธารณสุข การบริหารตำแหน่งว่าง มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนกำลังคน จัดทำแผน
กำลังคน และมีแผนบริหารตำแหน่ง มีแผนกำลังคน ด้านอ่ืน ๆ เช่น แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
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แผนพัฒนาบุคลากร ฯลฯ มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ แผนบริหารตำแหน่งภายในจังหวัดและหน่วยงานใน
สังกัดทราบ เพ่ือบริหารจัดการให้ตำแหน่งว่างลดลงตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

ผลการดำเนินงาน 
มาตรการสำคัญ ผลการดำเนินงาน 

1. มีข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานเป็น
ปัจจุบัน 

มีการปรับปรุงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ ข้อมูลวุฒิใน
ตำแหน่ง คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ในระบบ HROPS 
ให้เป็นปัจจุบัน 

2. มีการรายงานสถิติกำลังคน 2.1 รายงานข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
ทั้งหมด (ระบบ HROPS) 

2.2 รายงานข้อมูลการสูญเสียบุคลากร (ระบบ 
HROPS) 

2.3 รายงานข้อมูลจำนวนตำแหน่งทั้งหมดของ
บุคลากร (ระบบ HROPS) 

2.4 รายงานข้อมูลจำนวนตำแหน่งว่างของบุคลากร  
 (ระบบ HROPS) 

3. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข
(ระบบ HROPS) 

3.1 การบริหารตำแหน่ง 
3.2 การวางแผนกำลังคน 
3.3 การวิเคราะห์ภาระงาน 
3.4 สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

4. แผนบริหารตำแหน่ง 4.1 มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำ
แผนกำลังคน 

4.2 จัดทำแผนกำลังคน และมีแผนบริหารตำแหน่ง 
4.3 มีแผนกำลังคนด้านอื่นๆ เช่น แผนความก้าวหน้า

ในสายอาชีพ แผนพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 
4.4 มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ แผนบริหาร

ตำแหน่งภายในจังหวัดและหน่วยงานในสังกัด
ทราบ 

5. ตำแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่กำหนด มีตำแหน่งว่างลดลงจำนวน 4 ตำแหน่ง 
6. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ บุคลากรสาธารณสุข(สายงานการให้บริการทาง

การแพทย์ (ยกเว้นสายงานขาดแคลน) จำนวน 10 
สายงาน) มีความเพียงพอ ร้อยละ 82 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. ระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน ระบบ HROPS มีการถ่ายโอนข้อมูลมาจาก 

ระบบเดิมทำให้มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 
2. ไม่สามารถดำเนินการตามแผนบริหารตำแหน่ง ได้ เนื่องจากผู้ได้รับการคัดเลือกส่งแบบ 

ประเมินผลงานไม่ทันตามกำหนด 
3. จำนวบุคลากรสาธารณสุขในภาพรวมมีความเพียงพอ แต่บางสายงานมีความขาดแคลน  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ไม่มี 
 

 

      
ผู้รับผิดชอบ นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 
โทร 074 613127  
e-mail tsumscseaw@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11 พฤศจิกายน 2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น 
จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง). 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลดัชนีความสุขของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 
จากผลการสำรวจข้อมูลดัชีวัดความสุข Happinometer ของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสุขของบุคลากรร้อยละ 64.32 โดยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน
ศุนย์สุขภาพชุมชนมีคะแนนลี่ยความสุข สูงที่สุดร้อยละ 67.06 ส่วนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในดรงพยาบาลชุมชน  
มีคะแนนเฉลี่ยความสุขต่ำที่สุด ร้อยละ 63.36     

การบริหารจัดการ 
จากผลการสำรวจข้อมูลดังกล่าว หน่วยงานในสังกัดได้มีการจัดตั้งทีมสร้างสุขทุกหน่วยงาน และ  

สสจ.พัทลุง ได้มีการจัดการประชุมเพ่ือพัฒนาทีมสร้างสุขของหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
และจัดทำแผนสร้างสุขของหน่วยงานได้ มีตัวแทนนักสร้างสุขจากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน  
50 คน 

ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนสร้างสุข และรายงานผลให้สำนักงานสาธารณศุขจังหวัดพัทลุง เพ่ือ
คัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศ มี Success Story หรือ Bright Spot จาก การขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข  

ผลการดำเนินงาน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ประเมินผลการดำเนินงานองค์กรสร้างสุขของหน่วยงานใน

สังกัด พบว่า หน่วยงานมีการวิเคราห์ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูล HAPPINOMETER นำข้อมูลมาจัดทำแผน
สร้างสุของค์กร ดำเนินการตามแผน และได้รายงานผลให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยหน่วยงานที่มี
ผลการดำเนินงานองค์กรสร้างสุขที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Bright Spot คือ โรงพยาบาลควนขนุน  
 
 
 
 
 
  

หน่วยงาน Happy Body  Happy Relax  Happy Heart  Happy Soul  Happy Family  Happy Society  Happy Brain  Happy Money  Happy Worklife  Average Happy

01-ส านักงานสาธารณสขุจังหวดั 68.30       60.63         71.54         71.83       76.25          66.11           63.96        48.70           67.21            66.06             

02-ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ 65.03       62.66         74.87         72.53       72.73          64.66           68.61        47.65           67.15            66.21             

07-โรงพยาบาลชมุชน 64.93       56.77         70.56         70.81       67.19          63.54           63.69        51.73           61.07            63.36             

08-ศนูยส์ขุภาพชมุชน ของ รพ. 68.94       60.45         79.55         71.82       74.24          64.39           70.45        53.41           60.29            67.06             

18-โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล 67.42       59.04         73.89         72.45       70.89          65.58           66.84        51.34           66.24            65.97             

ผลรวมทัง้หมด 65.79       57.81         71.69         71.36       68.90          64.27           64.74        51.32           62.98            64.32             
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : 15. จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 70% เมืองพัทลุง 3 3 100 
   กงหรา 2 2 100 

เขต 12 เขาชัยสน 2 2 100 
   ตะโหมด 2 2 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2 2 100    
ปากพะยูน 2 2 100 

 ศรีบรรพต 2 2 100 
ป่าบอน 2 2 100 
บางแก้ว 2 2 100 
ป่าพะยอม 2 2 100 
ศรีนครินทร์ 2 2 100 

รวม 23 23 100 
ที่มา : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การดำเนินการองค์สร้างสุขของหน่วยงาน ไม่ตอบสนองต่อปัญหาส่วนบุคคลของบุคลากรในสังกัด  

ทำให้ยังไม่สามารถสร้างความสุขให้บุคลากรได้ อีกท้ังในบางมิติเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขระดับองคกร 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
การดำเนินงานสร้างความสุขในประเด็น การผ่อนคลายดี (Happy Relax) และประเด็นสุขภาพ

กายดี(Happy Body) เพ่ือสร้างความสุขให้บุคลากร โดยให้แต่ละหน่วยงานดำเนินงานองค์กรสร้างสุขที่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด     
 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
  ไม่มี 
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วัน/เดือน/ปี 11  พฤศจิกายน 2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้นำ
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สำนักงาน ปปช. กำหนด มาบูรณาการเข้าด้วยกันและประยุกต์เป็นกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค โดยหน่วยงานเป้าหมายในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 1 หน่วยงาน, โรงพยาบาลพัทลุง 1 หน่วยงาน, โรงพยาบาลชุมชน 10 หน่วยงาน และ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 11 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 23 หน่วยงาน   

การบริหารจัดการ 
กลุ ่มงานนิติการ ในฐานะเจ้าของเรื ่อง ได้ดำเนินการจัดประชุมราชการแก่ผู ้ร ับผิดชอบงาน

โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละไตรมาส (กำหนดการประเมินทั้งหมด 4 ไตรมาส)  
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยดี  

ผลการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงที่เข้า

รับการประเมิน ITA จำนวน 23 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินเกินกว่าร้อยละ 90 ทุกหน่วยงาน  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 
อำเภอ หน่วยงาน คะแนน ITA ผลการประเมิน 

(ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90) 
เมืองพัทลุง 1. สสจ.พัทลุง 100.00 ผ่านเกณฑ์ 
 2. รพ.พัทลุง 100.00 ผ่านเกณฑ์ 
 3. สสอ.เมืองพัทลุง 100.00 ผ่านเกณฑ์ 
กงหรา 4. สสอ.กงหรา 92.31 ผ่านเกณฑ์ 
 5. รพ.กงหรา 96.15 ผ่านเกณฑ์ 
เขาชัยสน 6. สสอ.เขาชัยสน 92.31 ผ่านเกณฑ์ 
 7. รพ.เขาชัยสน 100.00 ผ่านเกณฑ์ 
ตะโหมด 8. สสอ.ตะโหมด 100.00 ผ่านเกณฑ์ 
 9. รพ.ตะโหมด 100.00 ผ่านเกณฑ์ 
ควนขนุน 10. สสอ.ควนขนุน 96.15 ผ่านเกณฑ์ 
 11. รพ.ควนขนุน 96.15 ผ่านเกณฑ์ 
ปากพะยูน 12. สสอ.ปากพะยูน 92.31 ผ่านเกณฑ์ 
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อำเภอ หน่วยงาน คะแนน ITA ผลการประเมิน 
(ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90) 

 13. รพ.ปากพะยูน 100.00 ผ่านเกณฑ์ 
ศรีบรรพต 14. สสอ.ศรีบรรพต 96.15 ผ่านเกณฑ์ 
 15. รพ.ศรีบรรพต 96.15 ผ่านเกณฑ์ 
ป่าบอน 16. สสอ.ป่าบอน 96.15 ผ่านเกณฑ์ 
 17. รพ.ป่าบอน 96.15 ผ่านเกณฑ์ 
บางแก้ว 18. สสอ.บางแก้ว 100.00 ผ่านเกณฑ์ 
 19. รพ.บางแก้ว 100.00 ผ่านเกณฑ์ 
ป่าพะยอม 20. สสอ.ป่าพะยอม 96.15 ผ่านเกณฑ์ 
 21. รพ.ป่าพะยอม 100.00 ผ่านเกณฑ์ 
ศรีนครินทร์ 22. สสอ.ศรีนครินทร์ 92.31 ผ่านเกณฑ์ 
 23. รพ.ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 92.31 ผ่านเกณฑ์ 

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 

      
ผู้รับผิดชอบ นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์  
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน นิติการ 
โทร 08 6949 2466 
e-mail thongpraprayai@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 27 พฤศจิกายน 2562 
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 สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น 
ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการตรวจสอบ

ภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด    

สถานการณ์ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีระดับจังหวัดได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในตาม

นโยบายและตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครอบคลุมทุก
หน่วยงานในสังกัด (รพ.พัทลุง/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) 

2. คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในหน่วยงานใน
สังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัด(รพ.สต.ทุกแห่ง) ครบทุกอำเภอ 

3. หน่วยบริการ รพท./รพช. ทุกแห่ง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ระบบควบคุม
ภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) ครบทุกหน่วยบริการ และดำเนินการประเมินครบถ้วนทุกหน่วยบริการ 

4. หน่วยงานในสังกัดมีระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยได้ประเมินและจัดทำ
รายงานควบคุมภายใน ครบถ้วน ทันเวลา ทุกหน่วยงานในสังกัด 

1. ผลการดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของ รพ.สต.ได้รับการตรวจสอบภายใน(จากทีมตรวจระดับอำเภอ) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 100% เมืองพัทลุง 24 24 100 
   กงหรา 9 9 100 

เขต 12 เขาชัยสน 13 13 100 
   ตะโหมด 11 11 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16 16 100   
100% ปากพะยูน 16 16 100 

 ศรีบรรพต 6 6 100 
ป่าบอน 11 11 100 
บางแก้ว 7 7 100 
ป่าพะยอม 6 6 100 
ศรีนครินทร์ 5 5 100 
รวม 124 124        100 
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ตัวช้ีวัด : การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2559 2560 2561 โรงพยาบาล 
เป้าหมาย 

(%) 
ผลงาน 
(%) 

หมายเหตุ 

ระดับประเทศ 80% พัทลุง 80 79.24  
   กงหรา 80 80.53  

เขต 12 เขาชัยสน 80 70.81  
   ตะโหมด 80 86.74  

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 80 87.50    
90 % ปากพะยูน 80 93.85  

 ศรีบรรพต 80 75.26  
ป่าบอน 80 80.00  
บางแก้ว 80 88.44  
ป่าพะยอม 80 84.54  
ศรีนครินทร์ 80 65.87  

   
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหน่วยงาน (รพ./สสอ./รพ.สต.) ผ่านเกณฑ์ประเมินระบบควบคุมภายใน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 100% เมืองพัทลุง 26 26 100 
   กงหรา 11 11 100 

เขต 12 เขาชัยสน 15 15 100 
   ตะโหมด 13 13 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 18 18 100   
100% ปากพะยูน 18 18 100 

 ศรีบรรพต 8 8 100 
ป่าบอน 13 13 100 
บางแก้ว 9 9 100 
ป่าพะยอม 8 8 100 
ศรีนครินทร์ 7 7 100 
รวม 146 146        100 
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สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี ่ยงต่อการทำให้การขับเคลื ่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานในสังกัดยังขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

2. ทุกหน่วยงานมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกส่วนงานย่อย 
3. ข้อเสนอแนะบางประเด็นของคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้

แล้วเสร็จ 
 

ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

      
ผู้รายงาน นายโชติ  ชว่ยเนียม 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร 074613127ต่อ407  
e-mail chot2513@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11 พฤศจิกายน 2562 
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แบบสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็นหลัก : ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวชี้วัดตรวจราชการที่ 45 : ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในสังกัดทุกแห่ง ได้ดำเนินการ  
1.1 จัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ จำนวน 13 คำถาม 
1.2 ดำเนินการภาคบังคับปีละ 2 หมวด ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ดำเนินการหมวด 2 กับ หมวด 

4 และคงรักษาสภาพ ( Maintain ) หมวด 1 กับหมวด 5 
1.3 นำโอกาสในการปรับปรุง ( Opportunity For Improvement: OFI ) 3 ลำดับแรก ที่ได้จาก

การประเมินองค์การด้วยตนเอง ( Self-Assessment ) เทียบกับเกณฑ์ฯ มาจัดทำแผนพัฒนาองค์การหมวดละ
1 แผน 

1.4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดตัวชี้วัดบังคับหมวดละ 
2 ตัวชี้วัด ใช้วัดผลการดำเนินงานของส่วนราชการ 

1.5 ส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดขึ้นเองหมวดละ 3 ตัวชี้วัด ตามหัวข้อเกณฑ์ หมวด 7 ให้มีความ
สอดคล้องกับ OFI พร้อมจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ( KPI Template ) 

1.6 ดำเนินการตาแผนพัฒนาองค์การส่วนราชการ 
1.7 รายงานผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาองค์การ และผลลัพธ์ตัวชี้วัดรอบ 6 เดือนให้แก่กลุ่ม

พัฒนาระบบภายในวันที่ 2 เมษายน 2562 
1.8 รายงานผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาองค์การ และผลลัพธ์ตัวชี้วัดรอบ 9 เดือนให้แก่กลุ่ม

พัฒนาระบบภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 
1.9 รายงานผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาองค์การ และผลลัพธ์ตัวชี้วัดรอบ 12 เดือนให้แก่

กลุ่มพัฒนาระบบภายในวันที่ 25  กันยายน  2562 

ผลการดำเนินงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ดำเนินการผ่านเกณฑ์ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในสังกัด ดำเนินการผ่านเกณฑ์ 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2559 2560 2561 หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 

 
สสจ.พัทลุง ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 47 

  98.24 เมืองพัทลุง ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 77 
เขต 12 กงหรา ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 61 

  100 เขาชัยสน ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 60 
จังหวัดพัทลุง ตะโหมด ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 67   

100 ควนขนุน ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 87 
 ปากพะยูน ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 49 

ศรีบรรพต ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 53 
ป่าบอน ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 55 
บางแก้ว ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 47 
ป่าพะยอม ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 58 
ศรีนครินทร์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 78 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. เกณฑ์ PMQA มีความซับซ้อนทำความเข้าใจยาก 
2. ขาดแคลนผู้มีความเชี่ยวชาญในการเป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาในระดับพ้ืนที่ 
3. มีระยะเวลาดำเนินงานที่กระชั้นชิดและต้องรีบรายงานให้ทันกำหนด 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. สร้างกลไกขับเคลื่อน PMQA ไปสู่การปฏิบัติที่มีศักยภาพและกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
2. สร้างทีม PMQA ที่เข้มแข็ง 
3. สร้างการเรียนรู้ PMQA ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน PMQA  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
-   

 
ผู้รับผิดชอบ นางปิยะมาลย์  ฉ่ำเฉกหงษ์ 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ. 
โทร 098 326 1237  
e-mail iampiyapew @ gmail.com. 
วัน/เดือน/ปี 8 พฤศจิกายน 2562 
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แบบสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น 
ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตาม Service Plan ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561-ส.ค.2562) ที่ผ่านมา พบว่ามีหน่วย

บริการที่ผ่านเกณฑ์ดัชนีผู ้ป่วยใน (CMI) ที่กำหนดในแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตาม Service Plan 
จำนวน 1 แห่ง จากจำนวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.09  

การบริหารจัดการ 
- เพ่ิมอัตราการครองเตียงให้สูงขึ้นและรับผู้ป่วยในที่เป็นโรคซับซ้อนเพ่ิมข้ึน 
- การวินิจฉัยโรคต้องมีความแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
- การสรุปชาร์จผู้ป่วยในต้องมีความสมบูรณ์ถูกต้องและทันเวลา 
- การส่งข้อมูลผู้ป่วยใน (e-claim) ต้องทันเวลาและสม่ำเสมอทุกรอบเดือน 

ผลการดำเนินงาน 
แบ่งตามระดับสถานบริการสุขภาพตาม Service Plan ดังนี้ 
- โรงพยาบาลระดับ S จำนวน 1 แห่ง ผ่านเกณฑ์ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) จำนวน 1 แห่ง คิดเป็น  

ร้อยละ 100 
- โรงพยาบาลระดับ M2 จำนวน 1 แห่ง  ผ่านเกณฑ์ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) จำนวน 0 แห่ง คิดเป็น 

ร้อยละ 0 
- โรงพยาบาลระดับ F1-F2 จำนวน 9 แห่ง  ผ่านเกณฑ์ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) จำนวน 0 แห่ง คิด

เป็น ร้อยละ 0 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 

 
 ที่มา : กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- โรงพยาบาลมีอัตราการครองเตียงต่ำกว่าร้อยละ 80 จำนวน 8 แห่ง 
- ให้มีทีม audit การวินิจฉัยโรคและการสรุปชาร์จให้มีความแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
- ให้มกีารส่งข้อมูลผู้ป่วยใน (e-claim) ทันเวลาของทุกรอบเดือน โดยในปี 2562 พบว่ายังมี

โรงพยาบาล บางแห่ง ส่งข้อมูลไม่ทัน หรือ ไม่ได้ส่งข้อมูล e-claim ในบางเดือน  

โอกาสพัฒนา/ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- โรงพยาบาลเขาชัยสน มีอัตราครองเตียง จากเดิมเมื่อเดือน พฤษภาคม 2562 อยู่ที่ ร้อยละ 40 

ในเดือนมิถุนายน เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 74  ในเดือนกรกฎาคม เป็นร้อยละ 81  และในเดือนสิงหาคม 2562 เป็น    
ร้อยละ 110 ตามลำดับ ทำให้ค่า CMI เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ที่ 0.44  เป็น 0.46 ในปี 2562 

- โรงพยาบาลปากพะยูน มีอัตราครองเตียงสูงกว่าร้อยละ 80 ตลอด 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้ ในปี 
2559  ร้อยละ 90 ปี 2560  ร้อยละ 92  ปี 2561 ร้อยละ 93 และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 99 ในปี 2562  ทำให้ค่า 
CMI เพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2559 ที่ 0.46  เป็น 0.54 ในปี 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ผู้รับผิดชอบ นายวัทธิกร วัจนขจรกุล 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ 
โทร 090-9527507 
e-mail jedsadakorn@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 28 ตุลาคม 2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น 
ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก  
แผนงาน การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ด้วยข้อมูลสาเหตุการตาย อ้างอิงจากฐานมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกองยุทธศาสตร์และ

แผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผลและวิเคราะห์พบว่าการให้สาเหตุการตายข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่
ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัดไม่เกินร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด มีจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ ในปี 2559, 
2560 เพียง 8 และ 12 จังหวัด ซึ่งจังหวัดพัทลุงก็ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบ
สาเหตุ (Ill Defined) ในปี 2559, 2560, 2562 คือ ร้อยละ 26.17, 26.79 และ 26.65 ตามลำดับ  

การบริหารจัดการ 
การประเมินผลการดำเนินงานทางผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ใช้ข้อมูลจากการบันทึก รายงานการ

ตายจากใบรับรองรายงานการตายในโรงพยาบาล (ทร.4/1)  ผ่านเว็บไซต์ http://deathreport.dcs.moph 
.go.th/ ซึ่งเป็นการให้รหัสโดยบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้หาส่วนขาดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
แก่บุคลากรในการให้สาเหตุการตายที่ถูกต้องต่อไป 

ผลการดำเนินงาน 
เนื่องจากข้อมูลสาเหตุการตาย ที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ได้อ้างอิง

จากฐานมรณบัตร กระทรวงมหาดไทยนั้น การให้สาเหตุการตายในมรณบัตร มาจากหลายแหล่ง ไม่ใช่ออก
ใบรับรองโดยแพทย์ (ทร.4/1) ซึ่งออกให้ในกรณีตายในสถานพยาบาลหรือการออกชันสูตรศพ เพียงช่องทาง
เดียว ทำให้ไม่สามารถควบคุม การให้สาเหตุการตายที่เหมาะสม เมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์จะพบว่า ข้อมูลใน
มรณบัตรจะพบสาเหตุการตายที่ไม่ระบุสาเหตุ เช่นการเขียนรูปแบบการตายเป็นสาเหตุการตาย และการระบุ
สาเหตุไม่ชัดแจ้ง เช่น หัวใจล้มเหลว หายใจล้มเหลว ชรา ฯลฯ  มีค่าเกินเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายไม่เกิน 
ร้อยละ 25)   
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ สาเหตุการตายให้สอดคล้องตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก สำหรับใช้
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพและประกอบการจัดทำนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
การบริหารจัดการ จังหวัดพัทลุง ได้มีการประเมินคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย โดยใช้การประเมินจากการ
บ ันท ึกรายงานการตายจากใบร ับรองรายงานการตายในโรงพยาบาล(ทร.4/1)  ผ ่านเว ็บ ไซต์  
http://deathreport.dcs.moph.go.th/ โดยคาดหมายว่าการออกใบรับรองรายงานการตาย โดยแพทย์จะทำ
ให้การระบุสาเหตุการตายจะมีคุณภาพ  
 การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 พบว่าการให้รหัสโรคที่เป็นการตายไม่ทราบสาเหตุ (Ill-
define) จากมรณบัตร มีจำนวน ร้อยละ 20.46 สูงกว่าจากการบันทึกรายงานการตายจากใบรับรองการตาย 
ในโรงพยาบาล (ทร.4/1) ซึ ่งมีจำนวน ร้อยละ 11.59 แต่เมื ่อดูปริมาณใบมรณบัตร พบว่า มรณบัตรจาก
กระทรวงมหาดไทย มีจำนวน 3,515 ราย สูงกว่าปริมาณการบันทึกรายงานการตายจากใบรับรองการตายใน
โรงพยาบาล ซึ่งมีเพียง 1,501 ราย อยู่ถึง 2,014 ราย  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย(Ill-define ไม่เกินร้อยละ 25) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ สาเหตุการ 
ตายIll-
define 

ไม่เกิน 25% 

เมืองพัทลุง 1,232 150 12.18 
8 จ.ผ่าน
เกณฑ์ 
ร้อยละ 
10.5 

12 จ.ผ่าน
เกณฑ์ 
ร้อยละ 
15.8 

(ข้อมูลรอบ 
9 เดือน) 

 กงหรา 10 0 0.00 
เขาชัยสน 42 1 2.38 
ตะโหมด 25 5 20.00 

เขต 12  ควนขนุน 38 4 10.53 
    ปากพะยูน 37 0 0.00 
ข้อมูล ill-define จังหวัดพัทลุง(ร้อยละ)  ศรีบรรพต 15 3 20.00 

26.17 26.79 26.65  ป่าบอน 33 6 18.18 
    บางแก้ว 30 0 0.00 
    ป่าพะยอม 27 5 18.52 
    ศรีนครินทร์ 21 1 4.76 
    รวม 1,501 175 11.59 

 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ข้อมูลการให้รหัสพบว่ามีความแตกต่างของข้อมูลที่บันทึกในระบบ  http://deathreport.dcs. 

moph.go.th/ และข้อมูลจากฐานมรณบัตร กรมการปกครองกระทวงมหาดไทย และคุณภาพของข้อมูลจาก
ระบบของกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพการให้รหัสที่ดีกว่า จึงเสนอให้มีการพัฒนาการให้สาเหตุการการของ
นายทะเบียนให้มีรายละเอียดที่สามารถระบุถึงสาเหตุการตายที่ถูกต้องมากที่สุด ต่อไป 

 
      

ผู้รับผิดชอบ   นายอนิรุธ นาคะวิโรจน์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
โทร 0 7461 3127 ต่อ 305 
e-mail anirut_nak@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11/11/2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

การพัฒนางานวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
นักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์รองรับ มีวิสัยทัศน์องค์กร คือ “ระบบ

สุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี ชุมชนพ่ึงตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน” 
มีเป้าประสงค์ที่สำคัญ คือ “พัทลุงเป็นสังคมสุขภาวะ ประชาชนสุขภาพดี มีความสุขทางสุขภาพมากขึ้น” ซึ่ง
เป็นการสนับสนุนการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของ
บุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ และนำองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ตลอดจนการพัฒนางานด้านวิชาการของจังหวัดพัทลุง และได้จัดให้มีมหกรรมวิชาการเป็นประจำทุก
ปี มีการจัดประกวดผลงานวิชาการ ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

ตารางที ่ 1 แสดงจำนวนประเภทผลงานวิชาการ แยกรูปแบบการนำเสนอ และประเภทหน่วยบริการ/
หน่วยงาน 

ประเภทผลงานวิชาการ รายละเอียดย่อย 

รูปแบบการ
นำเสนอ 

ประเภทหน่วยบริการ/
หน่วยงาน 

Oral 
Presentati

on 

Poster 
Presentati

on 

รพ.สต./ 
ศสม. รพช. 

สสอ./
สสจ. 

1. ภาพถ่าย(Photo Voice) 1.1 ในชุมชน จัดแสดงภาพถ่าย / / / 
1.2 ในสถาน
บริการ จัดแสดงภาพถ่าย / / - 

2. เรื่องเล่า(Story Telling) - / - / / / 
3. นวัตกรรม(Innovation) - - / / / / 
4. การพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง(CQI) 

4.1 CQI (clinic) / / / / -  
4.2 CQI (non - 
clinic) / / / / / 

5. การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
(R2R) 

- / / / / 
/ 

6. งานวิจัยฉบับสมบูรณ์(FULL 
Research) 

- / / / / 
/ 

7. หนังสั้น(Short film) 
- ฉายแบบ

ภาพยนต์ / / / 

การบริหารจัดการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ให้ความสำคัญ ในการสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขได้รับการ

พัฒนาศักยภาพ รวมทั ้งมีบุคลากรที ่เป็นพี ่เลี ้ยงด้านวิชาการ(Facilitator) ของระดับเขตสุขภาพที ่ 12  
ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข  และทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
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พัทลุง ได้จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในระดับจังหวัด
(SOP) มีการเผยแพร่ผ่านทางเวปไซด์ สสจ.พัทลุง และจัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัด เพ่ือ
ซักซ้อมทำความเข้าใจด้านจริยธรรมงานวิจัย และมีการจัดตั้งคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
ศึกษาวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีการกำหนดแผนการพิจารณาผลงานวิจัยทุก ๓ เดือน 
การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในแต่ละหน่วยงาน   

ผลการดำเนินงาน 

ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนผลงานวิชาการ ที่ได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายการ 
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของคณะกรรมการฯ 

ยกเว้น เร็ว คกก. ทั้งคณะ 
จำนวนผลงานด้านวิชาการท่ีขอจริยธรรมการ
วิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- 5 2 

ภาพรวม - 5 2 

จากตารางที่ 2 พบว่า มีนักวิจัยส่งผลงานด้านวิชาการ เพ ื่อขอรับการคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยมีการพิจารณาผลงานวิชาการ แบบเร็วจำนวน 5 ผลงาน 
มีการพิจารณาโดยประธานและ เลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ และมี การพิจารณาผลงาน
วิชาการ แบบคณะกรรมการทั้งคณะ จำนวน ๒ ผลงาน โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ลงมติ 2 ใน 3 
ของคณะกรรมการทั้งคณะ 

ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนผลงานวิชาการ ที่มีการประกวดผลงานวิชาการแต่ละประเภท แยกเป็นรายปี  
ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 

ประเภทผลงานวิชาการ 
ภาพรวม
(จำนวน)  

รพ.สต./ 
ศสม. 

รพช. 
สสอ./
สสจ. 

ภาพรวม
(จำนวน)  

รพ.สต./ 
ศสม. 

รพช. 
สสอ./
สสจ. 

ภาพรวม
(จำนวน)  

1. ภาพถ่าย  
(Photo Voice) 

30 52 54 14 90 39 61 8 62 

2. เรื่องเล่า 
(Story Telling) 

22 6 13 1 20 5 19 2 26 

3. นวัตกรรม (Innovation) 28 9 24 0 33 5 29 3 37 
4. การพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง(CQI) 

45 8 44 2 54 7 46 1 54 

5. การพัฒนาประจำสู่
งานวิจัย(R2R) 

23 5 11 2 18 9 22 3 34 

6. งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 (FULL Research) 

11 4 6 2 12 8 5 2 15 

7. หนังสั้น (short film) 2 1 7 0 8 1 3 0 4 
รวม 161 83 159 23 265 74 185 19 278 

ที่มา : รายงานสรุปผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
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หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการประกวดผลงานวิชาการโดยไม่แยกหน่วยบริการ 
จากตารางที่ 3 พบว่าการพัฒนาด้านวิชาการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ริเริ่ม

สนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ โดยมีการจัดประกวดผลงานประเภทต่าง ๆ มีการแยกเป็น
หน่วยบริการ ตั้งแต่ระดับ รพ.สต./ศสช. รพช. และ สสอ./สสจ. ซึ่งผลงานประเภทการพัฒนางานประจำสู่
งานวิจัย(R2R) และงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(FULL Research) มีแนวโน้มส่งประกวดที่เพ่ิมข้ึนทุกปี  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : รอยละผลงานวิจัย/R2R  ดานสุขภาพท่ีใหหนวยงานตางๆ นำไปใชประโยชน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ   เมืองพัทลุง 4 4 100 
   กงหรา 2 2 100 

เขต 12 เขาชัยสน 3 3 100 
   ตะโหมด 1 1 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 9 9 100 
-   

 
ปากพะยูน 1 1 100 

 ศรีบรรพต 1 1 100 
ป่าบอน 2 2 100 
บางแก้ว 1 1 100 
ป่าพะยอม 1 1 100 
ศรีนครินทร์ 3 3 100 

รวม 28 28 100 
ที่มา : รายงานสรุปตัวชี้วัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การกำหนดกรอบพัฒนาศักยภาพให้มีความคลอบคลุมทุกหน่วยบริการ  ยังมีข้อจำกัดการ

อบรม 
ของคณะกรรมการจริยธรรมการการวิจัยในมนุษย์ ไม่มีความต่อเนื่อง  การจัดทำผลงานวิชาการประเภทต่าง ๆ 
บุคลากรสาธารณสุข การดำเนินงานในการจัดทำฐานข้อมูลในระดับเขตสุขภาพที่ 12 ยังไม่มีความชัดเจนการ
ค้นหาปัญหาของแต่พื้นที่ มีการวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนทำผลงานวิชาการมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ การ
เผยแพร่ และความน่าเชื่อถือ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
 ควรกำหนดแผนการพัฒนาด้านวิชาการ อย่างเป็นระบบควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดอบรมและระบุเป้าหมายอย่างชัดเจน มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนำมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีระบบฐานข้อมูลด้านวิชาการประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การสืบค้นเอกสารทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ 
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

ภาพที่ 1 แสดงช่องทางสื่อสาร ระบบฐานข้อมูลวิชาการ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง 

 

 
  
ภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดการค้นหาผลงานประเภทต่าง ๆ ในระบบฐานข้อมูลวิชาการ 
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ภาพที่ 3 แสดงข้อมูลแผนภูมิจำนวนผลงานวิชาการประเภทต่าง ๆ ที่มือยู่ในระบบฐานข้อมูลวิชาการ 

 
  ภาพที่ 4 ข้อมูลแผนภูมิจำนวนผลงานวิชาการประเภทต่าง ๆ ที่นำไปใช้ประโยชน์ 

 
 
หมายเหตุ พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิชาการ โดย นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.พัทลุง 

จากภาพที่ 1 – 4 พบว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลวิชาการ โดยใช้ข้อมูลผลงานประเภทต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 
2562  
 

ผู้รับผิดชอบ นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
โทร 081 957 9574 
e-mail suchart.@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 12 พฤศจิกายน 2562 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในโรงพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวมทั้ง 4 ด้าน โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 9 แห่ง

และไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 2 แห่ง จากจำนวน 11 แห่ง โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุงผ่านเกณฑ์ประมินความพึงพอใจ ยกเว้น โรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลปากพะยูน ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ 

ผลการดำเนินงาน 
แบ่งตามระดับคะแนนที่ได้ 
-โรงพยาบาลที่ได้คะแนน ระดับ 1 ร้อยละ =80 – 82.49   จำนวน  1 แห่ง 
-โรงพยาบาลที่ได้คะแนน ระดับ 2 ร้อยละ 82.50 – 84.99    จำนวน 1 แห่ง 
-โรงพยาบาลที่ได้คะแนน ระดับ 3 ร้อยละ 85.00 – 87.49    จำนวน 2 แห่ง 
-โรงพยาบาลที่ได้คะแนน ระดับ 4 ร้อยละ 87.50 – 89.99  จำนวน 4 แห่ง 
-โรงพยาบาลที่ได้คะแนน ระดับ 5 ร้อยละ =90.00    จำนวน 3 แห่ง 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ผลงานภาพรวมจังหวัด 
ย้อนหลัง 3 ปี 

ปี   
2559 

88.04 ปี  
2560 

87.87 ปี  
2561 

89.44 

โรงพยาบาล หน่วยนับ เป้าหมาย ร้อยละทีไ่ด ้
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นท่ีได ้

ผลการประเมิน 
หมายเหต ุ

ผ่าน ไม่ผา่น 
เมืองพัทลุง ร้อยละ >= 85 83.84 5.00 2  /  
กงหรา ร้อยละ >= 85 85.80 5.00 3 /   
เขาชัยสน ร้อยละ >= 85 90.90 5.00 5 /   
ตะโหมด ร้อยละ >= 85 87.82 5.00 4 /   
ควนขนุน ร้อยละ >= 85 94.07 5.00 5 /   
ปากพะยูน ร้อยละ >= 85 81.55 5.00 1  /  
ศรีบรรพต ร้อยละ >= 85 92.28 5.00 5 /   
ป่าบอน ร้อยละ >= 85 85.11 5.00 3 /   
บางแก้ว ร้อยละ >= 85 88.61 5.00 4 /   
ป่าพะยอม ร้อยละ >= 85 89.09 5.00 4 /   
ศรีนครินทร์ ร้อยละ >= 85 88.71 5.00 4 /   
รวมทั้งจังหวัด ร้อยละ >= 85 87.98 5.00 4 /   

 

ที่มา : ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสภาวะของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ รายได้ วัน เวลา อากาศ อารมณ์ ความเจ็บป่วย ฤดูกาล ช่วงระบาดของโรค ฯลฯ  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 

      
ผู้รับผิดชอบ นางศิราทิพย์  จันทมาต 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 
กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ 
โทร 094-9362354  
e-mail keencream0711@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 31 ตุลาคม  พ.ศ.2562 
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