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3.5 เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไต 

ประเด็น 
ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน>ร้อยละ 60 
ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง >ร้อยละ 60 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

โรคเบาหวาน 
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  

ในปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล HDC ณ วันที ่ 30 กันยายน 2562 จังหวัดพัทลุง มีเป้าหมาย 
คัดกรองเบาหวานประชากรอายุ 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 
พบว่าปีนี้มีกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น 

ปีงบประมาณ 2563 จากข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จังหวัดพัทลุง เป้าหมายคัด
กรองเบาหวานประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 197,197 คน ได้รับการคัดกรอง จำนวน 185,250 คน คิด
เป็นร้อยละ 93.94 จำแนกเป็นกลุ่มปกติ จำนวน 139 ,292 คน ร้อยละ 75.18 กลุ่มเสี่ยง จำนวน 41,357 คน 
ร้อยละ 22.32 และกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน จำนวน 3,970 คน ร้อยละ 2.14 พบว่าปีนี้มีกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น กลุ่ม
สงสัยป่วยได้รับการติดตาม จำนวน 2,978 คน คิดเป็นร้อยละ 64.32 

โรคความดันโลหิตสูง 
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  

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  

ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพัทลุง จากข้อมูล HDC ณ 30 กันยายน 2563 พบว่า การคัดกรอง
ความดันโลหิตประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ประชากร เป้าหมาย จำนวน 165,855 คน ได้รับการคัดกรอง จำนวน 
155137 คนร้อยละ 93.54 จำแนกเป็นกลุ ่มปกติ จำนวน 124 ,789 คน ร้อยละ 80.44 กลุ ่มเสี ่ยง จำนวน 
18,128 คน ร้อยละ 11.69 และกลุ่มสงสัยป่วย จำนวน 11786 ร้อยละ 7.25 กลุ่มสงสัยป่วยได้รับการวัดความ
ดันโลหิตที่บ้านด้วยตนเอง จำนวน 13,523 คน คิดเป็นร้อยละ 75.97 
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การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพจังหวัดพัทลุง ซึ่งตาม KPI ร้อยละของการ

ตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน >ร้อยละ 60 และ ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม 
ความดันโลหิตได้ >ร้อยละ 60 เป็นตัวชี้วัดใหม่พ้ืนที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในการปฎิบัติให้ทันกรอบเวลา
ที ่กำหนด อาจจะต้องใช้เวลาในการวางแผนและประสานงานกันในระบบเครือข่าย ต้องมีการติดตาม
ประสานงานอย่างติอเนื่อง 

ผลการดำเนินงาน 
จากข้อมูล HDC ณ วันที่ 13 กันยายน 2563 จากข้อมูล ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัย

ป่วยโรคเบาหวาน สูงกว่าระดับเขต และมากว่าระดับประเทศ แต่ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคความดันโลหิตสูง >ร้อยละ 60 ยังสูงกว่าระดับเขต และมากว่าระดับประเทศ ในเขตสุขภาพที่ 12 จังหวัด
พัทลุงสามารถติดตามกลุ่มสงสัยได้สูงสุด 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 60 เมืองพัทลุง 1,382 854 61.75 
- - - กงหรา 114 112 98.25 

เขต 12 เขาชัยสน 347 195 56.20 
- - - ตะโหมด 251 199 79.28 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 701 504 71.90 
- - - ปากพะยูน 453 315 69.54 

 ศรีบรรพต 199 151 75.80 
ป่าบอน 350 139 39.71 
บางแก้ว 341 127 37.24 
ป่าพะยอม 361 280 77.56 
ศรีนครินทร์ 137 89 64.96 

รวม 4,637 2965 63.94 
ที่มา : จากข้อมูล HDC ณ วันที่ 13 กันยายน 2563 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 60 เมืองพัทลุง 5252 3828 72.89 
- - - กงหรา 761 730 95.93 

เขต 12 เขาชัยสน 1199 954 79.57 
- - - ตะโหมด 926 691 74.62 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2740 2249 82.08 
- - - ปากพะยูน 1290 991 76.82 

 ศรีบรรพต 943 737 78.15 
ป่าบอน 1290 804 62.33 
บางแก้ว 836 699 83.61 
ป่าพะยอม 1595 1137 71.27 
ศรีนครินทร์ 954 675 70.75 

รวม 11786 13495 75.87 
ที่มา : จากข้อมูล HDC ณ วันที่ 13 ก.ย.63 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เป็นตัวชี ้ว ัดใหม่ชองปี 2563 พื ้นที ่อาจจะต้องศึกษาและวางแผนการดำเนินงานให้เป็น

กระบวนการที่ชัดเจนเพราะต้องให้ รพ.แม่ข่ายและหลายหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมการทำงานอาจจะ
จำกัดด้วยภาระงานและจำนวนบุคคลากร อุปกรณ์ในการทำงานต่าง ๆ และมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการติดตาม 
 

ผู้รับผิดชอบ นางชะอ้น ส่งแก้ว 
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน  ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์  08 7475 3131 
e-mail  chaon1996@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 26 ตุลาคม 2563 
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ประเด็น 
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 5 ml/min/1.7m2/yr ≥ 66% 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ในจังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง เปิดให้บริการ CKD 

Clinic ทุกแห่ง สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ให้บริการผู้ป่วย CKD Stage 3 และ โรงพยาบาลพัทลุงให้บริการ 
CKD Stage 4 ,5 (stage 1,2,3 ให้บริการในคลินิก NCD ) จังหวัดพัทลุงมีหน่วยไตเทียม HD 3 แห่ง คือ
โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลควนขนุน และโรงพยาบาลปิยะรักษ์ มีหน่วย CAPD จำนวน 2 แห่ง คือที่
โรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลควนขนุน จำนวนผู้ป่วย CKD Stage 3, 4, 5 ปี 2561 – 2563 คือ 4,933 
คน 5,049 คน และจำนวน 7 ,521 คน ตามลำดับ สาเหตุของโรคไตส่วนใหญ่เกิดจาก ภาวะแทรกซ้อน
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จากการคัดกรองผู้ป่วยโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 
2561 – 2563 ร้อยละ 73.83 ร้อยละ 74.89 และร้อยละ 73.53 ตามลำดับ และพบว่าผู้ป่วยไตเสื่อม สามารถ
ชะลอความเสื่อมของไต ปี 2561 – 2563 ได้ คิดเป็นร้อยละ 61.18 , 64.84 ,69.96 และผู้ป่วยสามรถชะลอ
ความเสื่อมของไตได้ดีขึ้นตามลำดับ (จากข้อมูล HDC 30 ก.ย.2563) ซึ่งมีแนวโน้มพบผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวทำให้ยอดสะสมคนไข้เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปีทำให้เกิดความแออัดใน CKD Clinic ของ
โรงพยาบาลพัทลุง ดังนั้นโรงพยาบาลพัทลุงและเครือข่ายจึงได้พัฒนาระบบบริการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการ
ตามมาตรฐานในรายที่ต้องรักษาต่อเนื่อง และส่งต่อดูแลต่อเนื่องในชุมชนในรายที่ได้ปรับแผนการรักษาแล้ว 
และพัฒนาหน่วย CKD Clinic ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ให้สามารถบริการผู้ป่วยโรคไตโดยใช้ทีมสหสาขา
วิชาชีพเพ่ือลดจำนวนผู้ป่วยไตรายใหม่ และเพ่ือการชะลอไตในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
ในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 พบว่า ผู้ป่วยไตเสื่อม ระยะ 3-4 จำนวน 
7,521 คน สามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ จำนวน 5,262 คน คิดเป็นร้อยละ 69.96 ผู้ป่วยสามรถชะลอ
ความเสื่อมของไตได้ด ี

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
ทบทวนและประชุมคณะกรรมการ service plan ต ิดตาม ประเมินการดำเน ินงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CKD Clinic ชี้แจงแนวทางการส่งต่อ และแนวทางการคัดกรอง/ ผล eGFR /ตัวชี้วัดที่
เปลี่ยนแปลงพร้อมให้หน่วยบริการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ผู้ป่วยไม่สามารถชะลอไตได้ประเมิน CKD Clinic ตาม
เกณฑ์ประเมินคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ ปี 2563 การจัดการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง eGFR < 60 รายบุคคล ค้นหา
ปัจจัยเสี่ยงรายบุคคลที่มีค่า eGFR ลดลง 

ผลการดำเนินงาน 
จากข้อมูลในภาพรวมจังหวัดพัทลุงผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ผลงานค่อนข้างดี จากข้อมูล HDC ณ วันที่ 

30 กันยายน 2563 ผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR< 5 ml ได้ถึงร้อยละ 69.96 มากกว่าระดับเขต 
(ร้อยละ63.90) และมากกว่าระดับประเทศ(ร้อยละ 65.58)  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 66 เมืองพัทลุง 2,396 1,726 72.04 
   กงหรา 449 304 67.71 

เขต 12 เขาชัยสน 542 374 69.0 
   ตะโหมด 454 361 79.52 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1071 758 70.77 
 62.8 57.10 ปากพะยูน 638 400 62.70 

 ศรีบรรพต 323 232 71.83 
ป่าบอน 532 314 59.02 
บางแก้ว 240 188 78.33 
ป่าพะยอม 446 317 71.08 
ศรีนครินทร์ 281 166 59.07 

รวม 7,372 5,140 69.72 
ที่มา : ที่มา : จากข้อมูล HDC ณ วันที่ 13 กันยายน 2563 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
พบว่าเกิดจากเหตุปัจจัยส่วนใหญ่ คือ  
1. ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้  
2. ผู้ป่วยยังใช้สมุนไพรในการรักษาไต และพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์

สมุนไพร อาหารเสริมได้ง่าย ทางสื่อออนไลน์ และทดลองใช้โดยไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
3. ผู้ป่วย CKD clinic ในโรงพยาบาลพัทลุงมีความแอดอัด เพ่ิมจำนวนมากขึ้น 
4. ผู้ป่วย ESRD ปฏิเสธการบำบัดทดแทนไตในระยะแรก จึงเกิดผู้ป่วย Un plan จำนวนมาก 

5. ทีมสหสาขาในโรงพยาบาลชุมชนยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
ให้ส่วนกลางมีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เช่น ลดปริมาณเกลือในผลิตภัณฑ์อาหารขายดี 

อาหารขบเคี้ยว รณรงค์ลดเค็ม ในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ออนไลน์ต่างๆที่ประชาชนเข้าถึงง่าย 
 

ผู้รับผิดชอบ นางชะอ้น ส่งแก้ว 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ 08 7475 3131 
e-mail chaon1996@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 26 ตุลาคม 2563 

 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 175 

ประเด็น 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้>ร้อยละ 40 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม ความดันโลหิตได้ >ร้อยละ 50 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

โรคเบาหวาน 
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 มี
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีจำนวน 6,815 คน คิดเป็นร้อยละ 29.05  

ในปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จังหวัดพัทลุง มีเป้าหมายคัด
กรองเบาหวานประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 197,063 คน ได้รับการคัดกรอง จำนวน 184,646 คนคิด
เป็นร้อยละ 93.70 จำแนกเป็นกลุ่มปกติ ร้อยละ 76.52 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 21.08 และกลุ่มเสี่ยงสูง ร้อยละ 2.4 
พบว่าปีนี้ มีกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 1.90 ผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 24,357 
คน มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีจำนวน 7,877 คิดเป็นร้อยละ 32.34 ยังไม่ผ่านตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ 2563 จากข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วย 
เบาหวาน จำนวน 25640 คน ได้รับการตรวจ จำนวน 13,456 คน และเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับ
น้ำตาลได้ดีจำนวน 10301คน คิดเป็นร้อยละ  

โรคความดันโลหิตสูง 
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 มีผู ้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีจำนวน 24,218 คน  
ร้อยละ 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 49.2 

ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพัทลุง จากข้อมูล HDC ณ 30 กันยายน 2563 มีผู ้ป่วยความดัน 
โลหิตสูงจำนวน 59,923 คน ได้มีการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง จำนวน 40,084 คน ซึ่ง มีผู้ป่วยความดันโลหติสูง 
จำนวน 31,879 คน สามารถคุมระดับความดันโลหิตได้ดี คิดเป็นร้อยละ 53.20 ซึ ่งเป็นแนวโน้มที ่ด ีขึ้น
ตามลำดับจากปีที่ผ่านมา ดังตาราง 
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ผลการดำเนินงาน 
การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพจังหวัดพัทลุง ซึ่งตาม KPI ร้อยละของผู้ป่วย

โรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ >ร้อยละ 40 และ ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม ความดัน
โลหิตได้ >ร้อยละ 50 เป็นเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและผู้บริหาร
ระดับอำเภอให้ความสำคัญจึงได้มีการทำข้อตกลงร่วมกัน และได้เป็นตัวชี้วัดของ กพร.เพ่ือช่วยในการขับเคลื่อน
งาน 

จากข้อมูลในภาพรวมจังหวัดพัทลุงผ่านเกณฑ์ตัวชี ้ว ัดผลงาน จากข้อมูล HDC ณ วันที ่ 13 
กันยายน 2563 ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ดี ร้อยละ 40.18 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ดี ร้อย
ละ 53.20 มากกว่าระดับเขต และมากว่าระดับประเทศ  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมได้  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ   เมือง 6,385 2657 41.61 
21.22 28.32 21.22 กงหรา 1,602 833 52 

เขต 12 เขต 12 2,314 722 33.36 
21.22 25.00 21.22 ตะโหมด 1,404 479 40.88 

จังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง 4,924 1901 38.61 
29.05 32.34 29.05 ปากพะยูน 2,494 952 38.22 

 ศรีบรรพต 923 515 55.8 
ป่าบอน 1,812 636 35.10 
บางแก้ว 1,251 478 38.41 
ป่าพะยอม 1,397 486 34.79 
ศรีนครินทร์ 1,137 497 43.71 

รวม 25,640 10301 40.18 
ที่มา : จากข้อมูล HDC ณ วันที่ 13 กันยายน 2563 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 50 เมืองพัทลุง 15,532 7471 48.10 
NA 41.74 44.15 กงหรา 3,313 2470 74.55 

เขต 12 เขาชัยสน 4,875 2383 78.88 
NA 33.39 51.48 ตะโหมด 3,021 1811 59.95 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 11,411 6520 57.14 
NA 43.16 49.09 ปากพะยูน 5,804 2873 49.50 

 ศรีบรรพต 2,147 1213 56.50 
ป่าบอน 4,451 2260 50.78 
บางแก้ว 2,933 1512 51.55 
ป่าพะยอม 3,560 1885 52.95 
ศรีนครินทร์ 2,876 1481 51.50 

รวม 59,923 31879 53.20 
ที่มา : จากข้อมูล HDC ณ วันที่ 13 กันยายน 2563 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ข้อมูลคนไข้ที่พื้นที่มีเป็นข้อมูลคนไข้ที่ป่วยจริงและไม่ได้ป่วยจริงต้องจัดการข้อมูลให้เป็นป่วยจริง

เท่านั้นเพราะถ้าไม่เคลียข้อมูลให้ถูกต้องจะมีผลให้เป้าหมายการทำงานเพ่ิมข้ึน ตัวหารมากข้ึน ผลงานจะน้อยลง 
การบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องขาดการตรวจสอบ  

ควรจะมีการจัดทำนโยบายและตัวชี้วัดให้เสร็จก่อนขี้นงบประมาณใหม่ และไม่ควรเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติมบ่อยเนื่องพ้ืนที่อาจเกิดการสับสนและพ้ืนที่มีภาระงานต้องดำเนินการหลายด้าน นอกจากนี้พ้ืนที่จะได้มี
เวลาวางแผนการปฏิบัติงานได้ถูกต้องทันเวลา 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

ผู้รับผิดชอบ  นางชะอ้น ส่งแก้ว 
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน  ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์  08 7475 3131 
e-mail  chaon1996@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 26 ตุลาคม 2563 
 

  


