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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข และสถานะสุขภาพ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป และทรัพยากรสาธารณสุข 

สภาพการณ์ทั่วไป 

 ขนาดและท่ีตั้ง 
จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่บริเวณเส้นรุ้ง (latitude) ที่ 7 

องศา 6 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 53 ลิปดาเหนือ และเส้น
แวง (longitude) ที่ 99 องศา 44 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 
องศา 26 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ตามเส้นทางรถไฟสายใต้ ประมาณ 846 กิโลเมตร ตาม 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ประมาณ 856 กิโลเมตร 
หรือตามทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 
ประมาณ 1,200 ก ิ โล เมตร ม ี ร ูปร ่ างล ักษณะคล ้าย
สี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีส่วน กว้างที่สุดตามแนวทิศตะวันออก-
ตะวันตก ประมาณ 56 กิโลเมตร และส่วนยาวที่สุดตาม
แนวทิศเหนือ-ใต้ ประมาณ 83 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั ้งหมด
ประมาณ 3,424.473 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,295.60 
ไร่ เป็นพื้นดิน 1,919,446 ไร่ และเป็นพื้นน้ำ 220,850 ไร่ 
(กรมแผนที่ทหาร 2534 ; กรมการปกครอง, 2541) นับเป็น
จังหวัด ที่มีเนื้อที่มากเป็นอันดับที่ 10 ของภาคใต้และเป็น
อันดับที่ 58 ของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัด
ใกล้เคียง ดังนี้ 

 

ทิศเหนือ จดอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนดจังหวัดสงขลา 
ทิศใต ้ จดอำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาและอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันออก จดทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นน่านน้ำติดต่อกับอำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์  
  อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
ทิศตะวันตก  จดเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแนวติดต่อกับอำเภอห้วยยอด อำเภอเมือง อำเภอนาโยง  
  อำเภอย่านตาขาว และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

 ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ภูเขา มีลักษณะเป็นเทือกเขาที่มียอดสูงสลับต่ำ มีความสูงเฉลี่ย
ประมาณ 800 เมตร และลาดไปทางทิศตะวันออกลงสู่ทะเลสาบสงขลาในอัตราความลาดชัน 25-30 เปอร์เซ็นต์ 
เทือกเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช เรียกกันโดยทั่วไปในท้องถิ่นว่าเขาบรรทัด พ้ืนที่ภูเขามีเนื้อ
ที่รวมกันประมาณ 835.90 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 24.41 ของพื้นที่ทั้งหมด อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอป่าบอน 
ตะโหมด กงหรา ศรีนครินทร์ ศรีบรรพต และป่าพะยอม พื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน เป็นส่วนที่อยู่ ถัดจากเทือกเขา
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บรรทัด หรือพื้นที่เชิงเขาลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเตี้ยๆ ที่เรียกกันโดยทั่วไปในท้องถิ่นว่า “ควน” มีเนื้อที่
ประมาณ 539.70 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 15.76 ของพื้นที่ทั ้งหมด พื้นที่ราบมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 
1,485.54 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 43.38 ของพื้นที่ทั้งหมด ลักษณะพื้นที่ราบและเนื่องจากเป็นที่เหมาะสม
แก่การกสิกรรม ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด จึงนิยมตั้งถิ่นฐานหนาแน่นในบริเวณนี้ และพื้นที่เกาะ เป็นพื้นที่
ในบริเวณทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปากพะยูนมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 219.17 
ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 6.40 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เกาะเป็นถิ่นที่อยู่ของนกอีแอ่นกินรัง มีเนื้อที่รวมกัน
ประมาณ 1.12 ตารางกิโลเมตร อนึ ่งพื ้นน้ำในจังหวัดพัทลุงนั ้นนับเป็นส่วนสำคัญของทะเลสาบสงขลา 
ประกอบด้วย ทะเลน้อยและทะเลหลวงหรือทะเลสาบสงขลาตอนใน คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 344.16 ตาราง
กิโลเมตร หรือร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 ลักษณะอากาศทั่วไป  
 ลักษณะอากาศทั่วไป จังหวัดพัทลุงอยู่ในเขตฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันออกเฉยีงใต้ 
ทำให้มีสภาพอากาศแบบภาคใต้อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประจำฤดูกาล ทำให้ในปีหนึ่งๆ จะมี
เพียง 2 ฤดูกาล คือ 
 1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนกันยายน ความร้อนอบอ้าวของอากาศมีสูงสุด
ในช่วงเดือนมิถุนายน โดยมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 24.0 องศา
เซลเซียส โดยในช่วง 10 ปี จังหวัดพัทลุงมีอุณหภูมิช่วงเฉลี่ยอยู่ในช่วง 27-29 องศาเซลเซียส  
 2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายนถึงกลางเดือนมีนาคม โดยปริมาณฝนสูงสุดในรอบปี 2558-
2560 คือเดือนพฤศจิกายน 2560 วัดได้ 1,063 มิลลิเมตร มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 94.6 % และเฉลี่ยต่ำสุด 
65.6% 

 อุณหภูมิ  

  จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ทะเล ทำให้ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนมากนัก ส่วนฤดูหนาวอากาศก็ไม่
หนาว จัดโดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 28.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 32.1 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24.1 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศร้อน อบอ้าวที่สุด 
คือเดือนเมษายน ซึ่งอุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยตรวจวัดได้คือ 39.4 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ส่วน
อุณหภูมิต่ำ ที่สุดที่เคยตรวจวัดได้คือ 18.0 องศาเซลเซียสเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 

 ฝน  

  พัทลุงจัดว่าเป็นจังหวัดที่มีฝนค่อนข้างดีของภาคใต้ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนชุกมาก 
กว่าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เพราะอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้ ไม่มีเทือกเขาสูงปิดกั้น จึงได้รับมรสุมเต็มที่
ทำให้มี ฝนตกชุกโดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 2071.8 มิลลิเมตร มีฝนตก
หนักประมาณ 174 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนพฤศจิกายนมีฝนเฉลี่ยประมาณ533.0 มิลลิเมตรและมี
ฝนตก ประมาณ 23 วัน ปริมาณฝนสูงที ่สุดที ่เคยตรวจวัดได้ใน 24 ชั ่วโมง 312.8 มิลลิเมตร เมื ่อวันที่  11 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 
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พายุหมุนเขตร้อน  

  พายุหมุนเขตร้อนที่ผ่านบริเวณภาคใต้และท่าความกระทบกระเทือนให้กับจังหวัดพัทลุง ส่วนมากเป็น
พายุ ดีเปรสชั่น ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก ท่าให้มีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงเป็น
ครั้งคราว บางครั้งท่าให้เกิดน้ำท่วมได้ กำลังแรงของลมจะท่าอันตรายแก่อาคารบา้นเรือนและพืชผลการเกษตร  

  จากสถิติในคาบ 68 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2561 ปรากฏว่ามีพายุที่มีความรุนแรงระดับดีเปรสชั่น 
เคลื่อน จากอ่าวไทยและเคลื่อนผ่านจังหวัดพัทลุง จำนวน 7 ลูก ในเดือนตุลาคม 2 ลูก (2509, 2512) เดือน
พฤศจิกายน 2 ลูก (2511, 2553) และ เดือนธันวาคม 3 ลูก (2507, 2517, 2536) 

   โดยพายุท่ีไม่ได้เคลื่อนผ่านจังหวัดพัทลุงแต่มีความรุนแรงและทำความเสียหายให้แก่จังหวัดพัทลุงและ 
ภาคใต้เป็นบริเวณกว้างได้แก่พายุโซนร้อน “แฮเรียต” ซึ่งก่อตัวในทะเลจีนใต้ใกล้ปลายแหลมญวน เมื่อวันที่ 24 
ตุลาคม พ.ศ.2505 แล้วเคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทยพร้อมกับทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและได้เคลื่อนตัวสู่
ประเทศไทยบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วเคลื่อนผ่านจังหวัดและสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25 – 26 
ตุลาคม ลงสู่ทะเลอันดามัน พายุนี้ได้ท่าความเสียหายเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้ โดยมีผู้เสียชีวิตถึง 935 คน และ 
บาดเจ็บ 445 คน ทรัพย์สินของทางราชการและราษฎรเสียหายคิดเป็นมูลค่าถึง 1,320 ล้านบาท นับเป็นความ 
เสียหายจากภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงครั้งหนึ่งของประเทศไทย 
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 ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง 45 ชุมชน บ้านเรือนทั้งหมด 200,961 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 524,865 คน เมื่อพิจารณา
พื้นที่เป็นรายอำเภอ พบว่าอำเภอ ควนขนุนมีพื้นที่มากที่สุดเท่ากับ 453.960 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น ร้อยละ 
13.26 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ขนาดประชากรเฉลี่ย 2.61 คนต่อ 1 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ คิด
เป็น 153 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร  

 ศาสนา 
 ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ 87.94 % ศาสนาอิสลาม 11.88 % และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 
0.18 % ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในจังหวัด ได้แก่ งานประเพณี แข่งโพน ชักพระ 

 เศรษฐกิจ 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาตลาดปัจจุบัน (GPP; Gross Provincial Product at Current 
Market Prices) ในปี 2561 มูลค่า 36,006 ล้านบาท นับเป็นลำดับที่ 61 ของประเทศ เป็นลำดับที่ 13 ของ
ภาคใต้ ,ลำดับที่สุดท้าย(7) ในเขตสุขภาพที่ 12 ส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด ณ ราคาตลาดปัจจุบัน เฉลี่ย
ต่อหัว (Gross Provincial Product at Current Market Price per capita) ในปี 2561 มูลค่า 73,213 บาท 
นับเป็นลำดับที่ 64 ของประเทศ เป็นลำดับที่ 13 ของภาคใต้ และลำดับที่ 6 ในเขตสุขภาพที่ 12 รายได้ของ
จังหวัดพัทลุงมาจากผลผลิตด้านการเกษตร โดยเฉพาะยางพารา ข้าว ผักผลไม้และ ปศุสัตว์ รวมทั้งประมง (ท่ีมา: 
บัญชีประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 4 

 การศึกษา 
 จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดที ่ม ีสถานศึกษาในทุกระดับตั ้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึง
ระดับอุดมศึกษา แบ่งเขตการศึกษาออกเป็น 2 เขต คือ เขตการศึกษา 1 ประกอบด้วยอำเภอเมือง, ควนขนุน, ศรี
บรรพต, ป่าพะยอม, ศรีนครินทร์ เขตการศึกษา 2 ประกอบด้วย อำเภอบางแก้ว , เขาชัยสน, ปากพะยูน,  
ป่าบอน , ตะโหมด , กงหรา โรงเร ียนในสังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา 231 แห่ง ,
ระดับอุดมศึกษามีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 1 แห่ง, อาชีวศึกษา 7 แห่ง, สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 (ส่วนแยกพัทลุง) 27 แห่ง, การศึกษาเอกชน 40 แห่ง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 แห่ง, 
สำนักงานการศึกษาพิเศษ 2 แห่ง, วิทยาลัยนาฎศิลป 1 แห่ง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 1 แห่ง 

 โครงสร้างของประชากรตามกลุ่มอายุ 
จำนวนประชากรกลางปีจากทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จังหวัดพัทลุง

มีประชากรทั้งหมด 524,865 คน มีประชากรเพศหญิงมีมากกว่าประชากรเพศชายเล็กน้อยโดยประชากรเพศชาย 
มีจำนวน 255,838 คน ร้อยละ 48.74 และเพศหญิง จำนวน 269,027 คน ร้อยละ 51.26ประชากรที่มีมากที่สุด
อยู่ในช่วงอายุ 45-49 ปี ร้อยละ 7.92 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 40-44 ปี ร้อยละ 7.75 เมื่อจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
ในการให้บริการด้านสุขภาพ พบว่า มีกลุ่มวัยทารกถึงวัยเด็ก อายุ 0-4ปี ร้อยละ 5.04 กลุ่มวัยเรียน อายุ 5-14 ปี 
ร้อยละ 12.30 กลุ่มวัยแรงงาน อายุ 15-59ปี ร้อยละ 64.14 และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18.55 โดยมี
อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุ เท่ากับ 55.94 

ตารางที่ 1.1 แสดงจำนวนและร้อยละของประชากรกลางปี พ.ศ.2563 จำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ 
กลุ่มอายุ 

(ปี) 
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 1 กรกฎาคม 2563 

ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 
0-4 13,434 2.56 12,992 2.48 26,426 5.04 
5-9 16,472 3.14 15,354 2.93 31,826 6.07 

10-14 16,733 3.19 15,981 3.04 32,714 6.23 
15-19 16,127 3.07 15,007 2.86 31,134 5.93 
20-24 18,399 3.51 17,864 3.40 36,263 6.91 
25-29 19,286 3.66 18,632 3.55 37,918 7.21 
30-34 18,628 3.55 17,680 3.36 36,308 6.91 
35-39 19,769 3.76 19,272 3.67 39,041 7.43 
40-44 20,150 3.84 20,524 3.91 40,674 7.75 
45-49 19,992 3.81 21,554 4.11 41,546 7.92 
50-54 18,554 3.54 20,675 3.94 39,229 7.48 
55-59 16,372 3.12 18,089 3.45 34,461 6.57 
60-64 11,914 2.27 14,075 2.67 25,989 4.94 
65-69 9,898 1.89 12,317 2.35 22,215 4.24 
70-74 7,550 1.44 10,067 1.92 17,617 3.36 
75-79 5,511 1.05 7,469 1.42 12,980 2.47 
80-84 3,844 0.73 5,567 1.06 9,411 1.79 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 5 

กลุ่มอายุ 
(ปี) 

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 1 กรกฎาคม 2563 
ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 

85-89 2,078 0.4 3,603 0.69 5,681 1.09 
90-94 826 0.16 1,646 0.31 2,472 0.47 
95-99 239 0.05 513 0.10 752 0.15 
100+ 62 0.01 146 0.03 208 0.04 
รวม 255,838 48.75 269,027 51.25 524,865 100 

ที่มา : ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ประมวลผลโดยระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข  

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงโครงสร้างของประชากรกลางปีจากทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2563 

  
ที่มา : งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
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1.2 สภาพการณ์ด้านสุขภาพ 

สถานบริการด้านสาธารณสุข 

จังหวัดพัทลุงมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ประเภทโรงพยาบาล จำนวน 11 แห่งมีจำนวนเตียง
ทั้งหมด 810 เตียง มอัีตราส่วนเตียงต่อประชากรเท่ากับ 1:648 ดังตารางที่ 1.2 และ 1.3 

ตารางที่ 1.2 รายชื่อโรงพยาบาลและจำนวนเตียง ในจังหวัดพัทลุง 
ลำดับ อำเภอ ชื่อ ประเภท ระดับ จำนวน (เตียง) 

1 เมือง โรงพยาบาลพทัลุง 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 (ตุลาคม 2563) 

ตารางที่ 1.3 พ้ืนที่รับผิดชอบและสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2563 

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 
57,588 63,715 121,303 50,364 

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

กงหรา 18,261 18,311 36,572 11,515 45 5 1 4 - 9 - 30 1:1215 255.86 40 
เขาชัยสน 21,938 22,909 44,847 17,498 58 5 3 3 - 13 1 30 1:1497 260.12 28 
ตะโหมด 15,504 15,918 31,422 12,093 33 3 - 5 - 11 1 30 1:1045 264.26 42 
ควนขนุน 40,395 43,852 84,247 32,447 129 12 3 11 - 16 1 90 1:936 453.96 17 
ปากพะยูน 25,135 25,986 51,121 17,715 65 7 2 6 - 16 2 30 1:1706 433.27 66 
ศรีบรรพต 8,981 8,975 17,956 7,137 30 3 3 - - 6 1 30 1:599 218.50 30 
ป่าบอน 23,749 24,181 47,930 17,800 50 5 5 1 - 11 - 30 1:1596 380.95 48 
บางแก้ว 13,129 13,471 26,600 9,766 34 3 2 2 - 7 1 30 1:884 386.40 34 
ป่าพะยอม 17,532 18,454 35,986 14,331 39 4 2 2 - 6 1 30 1:1201 119.00 43 
ศรีนครินทร ์ 13,626 13,255 26,881 10,295 43 4 - 4 - 5 - 30 1:893 225.63 16 
รวม 255,838 269,027 524,865 200,961 670 65 25 48 1 124 11 810 1:648 3,425..37  

ที่มา : งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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ตารางที่ 1.4 จำนวนคลินิกเอกชนร้านขายยาและสถานที่ผลิตยาจังหวัดพัทลุง ปี 2563 
สถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
- การประกอบโรคศิลปะสาขาสาขา  
 การแพทย์แผนจีน 

1  แห่ง  โรงพยาบาลปิยะรักษ์ ขนาด 30 เตียง 1 แห่ง 

- คลินิกเวชกรรม 30 แห่ง  
   

- กายภาพบำบัด 2 แห่ง  ร้านขายยา/สถานที่ผลิตยา   
- คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 19 แห่ง  - แผนปัจจุบัน (ขย.1) 79 แห่ง 
- คลินิกทันตกรรม 20 แห่ง  - แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ (ขย.2) 10 แห่ง 
- คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม 4 แห่ง  - ร้านขายยาสัตว์ (ขย.3) 13 แห่ง 
- คลินิกการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ 

55 แห่ง  - แผนโบราณ ( ขยบ.) 10 แห่ง 

- คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4 แห่ง  - ผลิตยาแผนโบราณ 3 แห่ง 
- คลินิกการแพทย์แผนไทย 4 แห่ง  รวม 115 แห่ง 
- สหคลินิก 2 แห่ง  

   

- คลินิกทันตกรรมชั้นสอง 1 แห่ง     

รวม 142 แห่ง  
   

ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (ณ กันยายน 2563) 
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ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ 

ข้อมูลสถิติสาธารณสุขที่สำคัญ 

1) ข้อมูลสถิติชีพ 

ตารางที่ 1.5  ข้อมูลสถิติชีพจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2563 
เครื่องช้ี

วัด 
(หน่วยวัด

ต่อ
ประชากร) 

เป้า 
หมาย 

สถานการณ์ ปี พ.ศ. 
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

อัตราการ
เกิด (ต่อ
พัน) 

 
11.57 11.83 11.25 10.73 10.82 8.42 10.68 10.19 9.48 8.47 8.22 8.74 7.19 5.33 

อัตราการ
ตาย (ต่อ
พัน) 

 
5.50 5.75 5.66 6.13 5.56 4.88 5.95 6.13 6.27 6.48 6.74 6.69 7.19 4.94 

อัตราการ
เพิ่ม
ประชากร 
(ต่อร้อย) 

 
0.64 0.61 0.56 0.46 0.52 0.35 0.47 0.41 0.32 0.20 0.15 0.21 0.00 0.04 

อัตรา
มารดา
ตาย (ต่อ
แสนเกิดมี
ชีพ) 

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

อัตรา
ทารกตาย 
(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 4.77 4.65 

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลการเกิด,การตาย,)  
 : งานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.พัทลุง (ข้อมูลการตายของมารดา และทารก) 
 
1.3 สถานะสุขภาพ 

(1) สาเหตุการตาย 
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ตารางที่ 1.6 จำนวนการตายและอัตราตายต่อแสนประชากร ของประชาชนจังหวัดพัทลุง จำแนกตามสาเหตุ
การตาย ปีงบประมาณ 2559-2563 

อัน
ดับ 

สาเหตุการตาย 
2559 2560 2561 2562 2563 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

1 อาการ อาการแสดงและสิ่ง
ผิดปกติที่พบจากการตรวจทาง
คลินิกและตรวจทาง 
ห้องปฏิบัติการที่มไิดม้ีรหสัระบุ
ไว้ (R00-R99) (Symptoms, 
signs and abnormal clinical 
and laboratory findings, 
not elsewhere classified) 

762 145.82 799 152.56 828 157.76 680 129.6 421 80.21 

2 มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 
(C00-D48) 
(Malignant neoplasms, all 
forms) 

495 94.72 485 92.61 511 97.36 505 96.24 360 68.59 

3 โรคหลอดเลือดในสมอง (I60-
I69)(Cerebrovascular 
diseases) 

245 46.88 237 45.25 220 41.92 260 49.55 168 32.01 

4 ปอดบวม(J12-
J18)(Pneumonia) 

145 27.75 163 31.12 181 34.49 239 45.55 159 30.29 

5 โรคหัวใจขาดเลือด(I20-
I25)(Ischaemic heart 
diseases) 

152 29.09 151 28.83 174 33.15 177 33.73 138 26.29 

6 โลหิตเป็นพิษ (A40-
A41)(Septicaemia) 

66 12.63 63 12.03 82 15.62 64 12.2 95 18.1 

7 อุบัติเหตุการขนส่ง(V01-
V99)(Transport accidents) 

126 24.11 142 27.11 152 28.96 174 33.16 81 15.43 

8 โรคของระบบสืบพันธุ์และ
ทางเดินปัสสาวะที่เหลืออยู่ 
(N17-N98) 
(Remainder of diseases of 
the genito-urinary system) 

110 21.05 119 22.72 103 19.62 132 25.16 71 13.53 

9 เบาหวาน (E10-E14)(Diabetes 
mellitus) 

139 26.6 139 26.54 124 23.63 119 22.68 64 12.19 

10 เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ 
หลอดลมใหญ่และปอด(C33-
C34)(Malignant neoplasm 
of trachea, bronchus and 
lung) 

79 15.12 94 17.95 113 21.53 87 16.58 64 12.19 
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อัน
ดับ 

สาเหตุการตาย 
2559 2560 2561 2562 2563 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

11 ความดันโลหิตสูง (I10-
I15)(Hypertensive diseases) 

113 21.62 105 20.05 105 20.01 94 17.91 57 10.86 

12 สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ 
ทั้งหมด(W20-W64,W75-
W99,X10-X39,X50-X59, 
Y10-Y89)(All other external 
causes) 

75 14.35 69 13.17 39 7.43 49 9.34 57 10.86 

13 โรคของตับ(K70-
K76)(Diseases of the liver) 

71 13.59 66 12.6 68 12.96 82 15.63 47 8.95 

14 โรคของทางเดินหายใจส่วนล่าง
เรื้อรัง(J40-J47)(Chronic 
lower respiratory diseases) 

70 13.4 78 14.89 92 17.53 70 13.34 45 8.57 

15 การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-
X84) (Intentional self-
harm) 

41 7.85 44 8.4 64 12.19 77 14.67 28 5.33 

16 เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่อง
ปากและคอหอย (C00-
C14)(Malignant neoplasm 
of lip, oral cavity and 
pharynx) 

50 9.57 30 5.73 34 6.48 34 6.48 28 5.33 

17 โรคหัวใจอื่น(I26-I52)(Other 
heart diseases) 

54 10.33 40 7.64 36 6.86 62 11.82 26 4.95 

18 โรคระบบย่อยอาหารที่เหลืออยู่ 
(K00-K22,K28-K66,K80-K92) 
(Remainder of diseases of 
the digestive system) 

29 5.55 43 8.21 30 5.72 45 8.58 21 4 

19 โรคของระบบทางเดินหายใจที่
เหลืออยู่ (J00-J06,J30-
J39,J60-J98) 
(Remainder of diseases of 
the respiratory system) 

24 4.59 16 3.06 15 2.86 20 3.81 15 2.86 

20 วัณโรคทางเดินหายใจ (A15-
A16)(Respiratory 
tuberculosis) 

29 5.55 22 4.2 18 3.43 21 4 13 2.48 

21 โรคตดิเช้ือและปรสติที่เหลืออยู่
(A21-A32,A38,A42-A49,A65-
A79,A81, 
A83-A89,B00-B04,B06-
B09,B25-B49,B58-B64,B66-

7 1.34 12 2.29 16 3.05 16 3.05 13 2.48 
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อัน
ดับ 

สาเหตุการตาย 
2559 2560 2561 2562 2563 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

B94,B99) 
(Remainder of certain 
infectious and parasitic 
diseases) 

22 อุบัติเหตุการตกน้ำและการ
จมน้ำ (W65-
W74)(Accidental drowning 
and submersion) 

16 3.06 29 5.54 39 7.43 30 5.72 13 2.48 

23 ถูกผู้อื่นทำร้าย (X85-
Y09)(Assault) 

51 9.76 48 9.17 32 6.1 31 5.91 13 2.48 

24 โรคภมูิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจาก
ไวรัส(B20-B24)(Human 
immunodeficiency 
 virus (HIV) disease) 

52 9.95 37 7.06 37 7.05 16 3.05 11 2.1 

25 โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง(L00-L98)(Diseases of 
the skin and subcutaneous 
tissue) 

12 2.3 12 2.29 7 1.33 12 2.29 11 2.1 

26 ภาวะบางอย่างท่ีเกิดในระยะปริ
กำเนิด (P00-P96)(Certain 
conditions originating in 
the perinatal period) 

12 2.3 4 0.76 16 3.05 9 1.72 10 1.91 

27 เนื้องอกร้ายที่ลำไส้ใหญ่ เร็คตัม
และทวารหนัก(C18-
C21)(Malignant neoplasm 
of colon, rectum and 
anus) 

20 3.83 26 4.96 30 5.72 33 6.29 10 1.91 

28 โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ
เมตะบอสลซิึมที่เหลืออยู่
ที(่E00-E07,E15-E34,E50-
E88)(Remainder of 
endocrine, 
nutritional and metabolic 
diseases) 

2 0.38 3 0.57 3 0.57 9 1.72 8 1.52 

29 โรคระบบไหลเวยีนโลหิตที่
เหลืออยู่ (I71-I99)(Remainder 
of diseases of the 
circulatory system) 

6 1.15 5 0.95 10 1.91 9 1.72 8 1.52 
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อัน
ดับ 

สาเหตุการตาย 
2559 2560 2561 2562 2563 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

30 เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง 
(C32)(Malignant neoplasm 
of larynx) 

9 1.72 6 1.15 6 1.14 5 0.95 5 0.95 

31 เนื้องอกร้ายอื่น ๆ และที่มไิด้
ระบุส่วนของมดลูก (C54-C55) 
(Malignant neoplasm of  
other and unspecified 
parts of uterus) 

9 1.72 5 0.95 4 0.76 5 0.95 5 0.95 

32 เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก 
(C61) 
(Malignant neoplasm of 
prostate) 

12 2.3 10 1.91 24 4.57 23 4.38 5 0.95 

33 เนื้องอกร้ายที่เยื่อหุ้มสมอง 
สมอง และส่วนอ่ืน ๆ ของระบบ
ประสาทส่วนกลาง(C70-
C72)(Malignant neoplasm 
of meninges, brain and 
other parts of central 
nervous system) 

14 2.68 12 2.29 16 3.05 12 2.29 5 0.95 

34 โรคของระบบกล้ามเนื้อกระดูก
และเนื้อเยื่อประสาน(M00-
M99) 
(Diseases of the 
musculoskeletal system 
and connective tissue) 

20 3.83 15 2.86 15 2.86 15 2.86 5 0.95 

35 ความผิดปกติ ความพิการแต่
กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ 
(Q00-Q99) 
(Congenital malformations,  
deformations and 
chromosomal 
abnormalities)  

14 2.68 14 2.67 12 2.29 10 1.91 5 0.95 

36 อาการท้องร่วง กระเพาะและ
ลำไส้อักเสบซึ่งสณันิษฐานว่า
เกิดจากการติดเชื้อ(A09) 
(Diarrhoea and 
gastroenteritis of 
presumed infectious origin) 

10 1.91 10 1.91 13 2.48 11 2.1 4 0.76 
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อัน
ดับ 

สาเหตุการตาย 
2559 2560 2561 2562 2563 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

37 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
และความผิดปกติเกี่ยวกับกลไก
ของภูมิคุ้มกันบางชนิด (D50-
D89)(Diseases of the blood 
and blood-forming organs 
and certain disorders 
involving the immune 
mechanism) 

7 1.34 6 1.15 6 1.14 11 2.1 3 0.57 

38 โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรสั 
(B15-B19)(Viral hepatitis) 

3 0.57 6 1.15 6 1.14 5 0.95 3 0.57 

39 การพลัดตก (W00-
W19)(Falls) 

12 2.3 27 5.16 13 2.48 14 2.67 3 0.57 

40 เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน 
(C25)(Malignant neoplasm 
of pancreas) 

6 1.15 10 1.91 7 1.33 12 2.29 2 0.38 

41 เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ 
(C67) 
(Malignant neoplasm of 
bladder) 

4 0.77 4 0.76 7 1.33 6 1.14 2 0.38 

42 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
และความผิดปกติที่เกี่ยวกับ
กลไก ของภูมิคุ้มกันบางชนิดที่
เหลืออยู่ (D65-D89) 
(Remainder of diseases of 
the blood and blood-
forming organs and certain 
disorders involving the  
immune mechanism)  

1 0.19 1 0.19 5 0.95 5 0.95 2 0.38 

43 แผลเปื่อยกระเพาะอาหารและ
ดูโอเดนัม่ (K25-K27)(Gastric 
and duodenal ulcer) 

1 0.19 2 0.38 2 0.38 3 0.57 2 0.38 

44 โรคของหน่วยไตและโรคของ
เนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต (N00-
N15) 
(Glomerular and renal 
tubulo-interstitial diseases) 

5 0.96 6 1.15 8 1.52 9 1.72 2 0.38 

45 เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่ไม่ใช่โรค
ฮอดกินส์ (C82-C85)(Non-
Hodgkin's lymphoma) 

5 0.96 5 0.95 5 0.95 8 1.52 1 0.19 
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อัน
ดับ 

สาเหตุการตาย 
2559 2560 2561 2562 2563 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา 
ตาย 

46 โรคทางจิตเวชและความ
ผิดปกติของพฤติกรรม(F01-
F99)(Mental and 
behavioural disorders) 

12 2.3 12 2.29 10 1.91 8 1.52 1 0.19 

47 โรคโปลิโอเฉยีบพลัน (โปลิโอ) 
(A80)(Acute poliomyelitis) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.19 

48 โลหิตจาง (D50-
D64)(Anaemias) 

6 1.15 5 0.95 1 0.19 6 1.14 1 0.19 

49 ความผิดปกติทางจิตและ
พฤติกรรมเนื่องจากการใช้วัตถุ
ออกฤทธ์ิ ต่อจิตประสาท(F10-
F19)(Mental and 
behavioural disorders due  
to psychoactive substance 
use) 

12 2.3 12 2.29 10 1.91 8 1.52 1 0.19 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลการเกิด - การตาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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สาเหตุการป่วย 

ตารางที่ 1.7 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค ปีงบประมาณ 2559-2563 

ลำ 
ดับ 

สาเหตุการ
ป่วย 

(กลุ่มโรค) 

2559 2560 2561 2562 2563 

จำนวน
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน
ปชก. 

จำนวน
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน
ปชก. 

จำนวน
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน
ปชก. 

จำนวน
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน
ปชก. 

จำนวน
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน
ปชก. 

1 ความดัน
โลหิตสูงที่
ไม่มสีาเหตุ
นำ 

240,303 45,985 245,943 46,961 202,887 38,656 206,445 39,345 197,650  37,658  

2 เบาหวาน 149,965 28,697 158,113 30,190 129,634 24,699 122,418 23,331 118,247  22,529  
3 การติดเชื้อ

ของ
ทางเดิน
หายใจ
ส่วนบน
แบบ
เฉียบพลัน
อื่น ๆ 

188,434 36,059 189,486 36,181 146,439 27,901 144,633 27,565 116,527  22,201  

4 เนื้อเยื่อ
ผิดปกต ิ

122,039 23,354 116,983 22,337 91,417 17,418 89,519 17,061 80,967  15,426  

5 ความ
ผิดปกติอื่น 
ๆ ของฟัน
และ
โครงสร้าง 

76,738 14,685 96,491 18,424 85,470 16,284 83,383 15,891 69,828  13,304  

6 การ
บาดเจ็บ
ระบุ
เฉพาะอื่น 
ๆ , ไม่ระบุ
เฉพาะ
และหลาย
บริเวณใน
ร่างกาย 

77,629 14,855 83,170 15,881 68,162 12,987 60,749 11,578 54,221  10,331  

7 ฟันผุ 59,952 11,472 77,321 14,764 57,911 11,034 54,650 10,415 53,665  10,225  
8 โรคอื่น ๆ 

ของ
ผิวหนัง
และ
เนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง 

53,120 10,165 50,496 9,642 38,599 7,354 37,174 7,085 32,850  6,259  
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ลำ 
ดับ 

สาเหตุการ
ป่วย 

(กลุ่มโรค) 

2559 2560 2561 2562 2563 

จำนวน
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน
ปชก. 

จำนวน
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน
ปชก. 

จำนวน
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน
ปชก. 

จำนวน
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน
ปชก. 

จำนวน
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน
ปชก. 

9 ความ
ผิดปกติ
ของต่อมไร้
ท่อ 
โภชนาการ
และเมตะ
บอลิกอ่ืน 
ๆ 

32,511 6,221 35,761 6,828 30,502 5,811 32,532 6,200 32,372  6,168  

10 โรคอื่น ๆ 
ของหลอด
อาหาร 
กระเพาะ
และดโูอ
เดนัม 

49,080 9,392 47,854 9,137 36,442 6,943 35,228 6,714 31,918  6,081  

11 พยาธิ
สภาพของ
หลังส่วน
อื่น ๆ 

36,743 7,031 31,528 6,020 24,860 4,737 28,558 5,443 22,126  4,216  

12 โรคหืด 32,453 6,210 30,590 5,841 24,650 4,697 23,598 4,497 21,491  4,095  
13 โรคอักเสบ

ติดเชื้อ
ของ
ผิวหนัง
และนื้อ
เยื่อใต้
ผิวหนัง 

27,778 5,316 29,940 5,717 24,327 4,635 23,371 4,454 20,338  3,875  

14 คออักเสบ
เฉียบพลัน
และต่อม
ทอนซิล
อักเสบ
เฉียบพลัน 

75,253 14,401 61,146 11,675 34,187 6,514 28,072 5,350 16,081  3,064  

15 ปวดท้อง
และปวด
อุ้งเชิง
กราน 

30,197 5,779 28,289 5,402 19,504 3,716 17,918 3,415 15,750  3,001  

ที่มา : ระบบรายงานมาตรฐาน HDC  
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ตารางที่ 1.8 สาเหตุการป่วย ของผู้ป่วยในที่มารับบริการในสถานบริการของรัฐ ปีงบประมาณ 2559-2563 

อัน 
ดับ 

สาเหตุการป่วย 
(กลุ่มโรค) 

2559 2560 2561 2562 2563 

จำนว
น(ราย) 

อัตราป่วย
ต่อแสน 
ปชก 

จำนว
น

(ราย) 

อัตราป่วย
ต่อแสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

จำนว
น

(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

จำนว
น

(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

1 ปอดบวม 3878 742.1 4226 806.92 4062 773.93 3753 715.26 2588 493.08 
2 ภาวะแทรกซ้อนอ่ืน 

ๆของการตั้งครรภ์ 
และการคลอด 

2469 472.47 2488 475.06 2639 502.8 2262 431.1 1995 380.1 

3 โรคหลอดลมอักเสบ 
ถุงลมโป่งพองและ
ปอดชนิดอุดกั้น
แบบเรื้อรังอื่น 

2177 416.59 2296 438.4 2402 457.65 2286 435.67 1753 333.99 

4 การบาดเจ็บภายใน
กระโหลกศีรษะ 

1432 274.03 1368 261.21 1576 300.27 1918 365.54 1729 329.42 

5 การบาดเจ็บระบุ
เฉพาะอื่น ๆ , ไม่
ระบุเฉพาะและ
หลายบริเวณใน
ร่างกาย 

2285 437.26 2240 427.71 2422 461.46 2273 433.2 1706 325.04 

6 โรคหัวใจขาดเลือด
อื่น ๆ 

498 95.3 608 116.09 713 135.85 1689 321.9 1409 268.45 

7 โรคหืด 1646 314.98 1811 345.79 1895 361.05 1848 352.2 1405 267.69 
8 ไข้จากไวรัสที่นำ

โดยแมลงและ
ไข้เลือดออกที่เกิด
จากไวรสัอื่น ๆ 

1881 359.95 2580 492.63 1329 253.21 2528 481.79 1312 249.97 

9 การดูแลมารดาอื่น 
ๆ ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับทารกใน
ครรภ์ และถุง
น้ำคร่ำ และปัญหา
ที่อาจจะเกิดได้ใน
ระยะคลอด 

1387 265.42 1387 264.83 1487 283.32 1551 295.59 1307 249.02 

10 เนื้อสมองตาย 712 136.25 895 170.89 1144 217.96 1286 245.09 1097 209.01 
11 หลอดลมอักเสบ

เฉียบพลันและ
หลอดลมเล็ก
อักเสบเฉียบพลัน 

2465 471.71 2588 494.15 2439 464.7 1724 328.57 1074 204.63 
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อัน 
ดับ 

สาเหตุการป่วย 
(กลุ่มโรค) 

2559 2560 2561 2562 2563 

จำนว
น(ราย) 

อัตราป่วย
ต่อแสน 
ปชก 

จำนว
น

(ราย) 

อัตราป่วย
ต่อแสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

จำนว
น

(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

จำนว
น

(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

12 โรคอักเสบติดเชื้อ
ของผิวหนังและนือ้
เยื่อใต้ผิวหนัง 

1214 232.31 1316 251.28 1523 290.17 1458 277.87 1063 202.53 

13 หัวใจล้มเหลว 1179 225.61 1365 260.63 1476 281.22 1252 238.61 1045 199.1 
14 เบาหวาน 984 188.3 1118 213.47 1127 214.73 1050 200.11 929 177 
15 ภาวะอื่น ๆ ใน

ระยะปริกำเนดิ 
514 98.36 677 129.27 829 157.95 700 133.41 799 152.23 

16 ปวดท้องและปวด
อุ้งเชิงกราน 

695 133 761 145.31 777 148.04 830 158.18 734 139.85 

17 โลหิตจางอ่ืน ๆ 883 168.97 990 189.03 943 179.67 930 177.24 710 135.27 
18 โรคของท่อและ

เนื้อเยื่อระหว่างท่อ
ในไต 

936 179.11 813 155.23 881 167.86 877 167.14 682 129.94 

19 ต้อกระจกและ
ความผิดปกติของ
เลนส์อื่น ๆ 

1261 241.31 1010 192.85 857 163.28 967 184.29 653 124.41 

20 ภาวะแทรกซ้อน
ระยะแรกของการ
บาดเจ็บบางชนิด
และ
ภาวะแทรกซ้อน
ของการรักษาทาง
ศัลยกรรมและอายุ
รกรรมที่มิได้มีรหัส
ระบุไว้ที่อ่ืน 

507 97.02 615 117.43 770 146.71 828 157.8 596 113.55 

ที่มา : ระบบรายงานมาตรฐาน HDC   
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ส่วนที่ 2  
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

2.1 การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 

2.1.1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ประเด็น    เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

1.) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
1. ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 )  

2) ประเด็นร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยพร้อมการเรียนรู้ 
2.1 ร้อยละเด็กอายุร้อยละของเด็กอายุ0 – 5 ปี ตาม 9 ,18 , 30 , 42 ,60 เดือนได้รับการ

ตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือ DSPM ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
2.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี ตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42 ,60 เดือน ทุกคนได้รับการ

ตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
2.3 ร้อยละของเด็กอายุเด็กอายุ0 – 5 ปี ตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30 ,42 ,60 เดือนที่ตรวจคัด

กรองพัฒนาการ ในครั้งแรกและพบสงสัยล่าช้าได้รับการประเมินพัฒนาการซ้ำภายใน30วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

2.4 ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี ตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30 ,42 ,60 เดือน พัฒนาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นด้วยTEDA4I (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 

2.5 ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี กลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 
85 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุง ได้คัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM ในเด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน 

เด็กทั้งหมดจำนวน 5,076 คน ได้รับการคัดกรองทั้งหมด จำนวน 4,785 คน คิดเป็นร้อยละ 94.27 ผ่านเกณฑ์
กรมอนามัย (ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) พัฒนาการสงสัย/ล่าช้าจำนวน 1,317 คน คิดเป็นร้อยละ 27.64 
ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ ภายใน 30 วัน จำนวน 1,228 
คน คิดคิดเป็นร้อยละ 94.17 ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) มีพัฒนาการสมวัย (จาก
การคัดกรองครั้งแรกรวมกับคัดกรองหลังกระตุ้นภายใน 30 วัน) จำนวน 4,623 คน คิดเป็นร้อยละ 91.74 ผ่าน
เกณฑ์กรมอนามัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ85) เมื่อจำแนกเป็นรายอำเภอพบว่าอำเภอที่คั ดกรองพัฒนาการเด็กได้
น้อยลง ที ่สุดคืออำเภอ ศรีนครินทร์ , กงหรา และ ควนขนุน เท่ากับร้อยละ 90.11 , 90.41 และ 90.82 
ตามลำดับ อำเภอที่คัดกรองแล้วพบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้น้อยที่สุดคืออำเภอ ศรีนครินทร์ , ป่าบอน 
และ เขาชัยสน เท่ากับร้อยละ 20.00 , 22.34 และ 23.04 ตามลำดับ และการติดตามกระตุ้นส่งเสริมเด็กสงสัย
พัฒนาการล่าช้าภายใน 30 วัน อำเภอที่ติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้าได้น้อย ที่สุด คืออำเภอ ศรี
บรรพต , กงหรา และเมือง เท่ากับร้อยละ 90.38 ,91.27 และ 91.74 ตามลำดับและอำเภอที่มีเด็กพัฒนาการ
สมวัยน้อยสุดที่สุดคือ อำเภอ กงหรา , ตะโหมด และ เมือง เท่ากับร้อยละ 90.38 , 91.27 และ 91.74 ตามลำดับ 
และเด็กที่สงสัยล่าช้าทันทีและสงสัยล่าช้าหลังติดตามกระตุ้นด้วยDSPM ยังพบล่าช้า จำนวน 157 คน เด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้าส่งต่อกระตุ้นด้วย TEDA4I จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 75.16 ผ่านเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่า 
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ร้อยละ 65 ) ผ่านเกณฑ์ เด็กท่ีล่าช้าได้รับการส่งต่อและกระตุ้นด้วย TEDA4I มากที่สุดคือ อำเภอ เขาชัยสน , ตะ
โหมด และ ปากพะยูน คิดเป็นร้อยละ 100, 100 และ 100 ตามลำดับเด็กที่ล่าช้าได้รับการส่งต่อและกระตุ้นด้วย 
TEDA4I น้อยที่สุดคือ อำเภอ เขาชัยสน , ป่าบอน และ ศรีนครินทร์ คิดเป็นร้อยละ 66.67 , 71.43 และ 76.47 
ตามลำดับ  

จังหวัดพัทลุง เด็กปฐมวัยเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน จำนวน 12,240 คน คิดเป็นร้อยละ 63.82 
ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย ( ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ) อำเภอที่มีเด็กสูงดีสมส่วนน้อยที่สุดคือ ตะโหมด , ศรีบรรพต 
และป่าพะยอม คิดเป็นร้อยละ 58.98, 59.54 และ 61.25 ตามลำดับ เด็กเตี้ย มีจำนวน 2,596 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.50 ไม่ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10) อำเภอที่มีเด็กเตี้ยมากที่สุด คือ ตะโหมด, บางแก้ว และ 
ป่าพะยอม คิดเป็นร้อยละ 16.05, 13.75 และ 13.50 เด็กผอม มีจำนวน 1,379 คน คิดเป็นร้อยละ 5.58  
ไม่ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 5 ) อำเภอที่มีผอมมากที่สุด คือ ศรีบรรพต , ตะโหมดและ บางแก้ว คิด
เป็นร้อยละ 9.07, 7.28 และ 6.78 ตามลำดับ และเด็กอ้วน มีจำนวน 2,638 คนคิดเป็นร้อยละ 10.67 ไม่ผ่าน
เกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10 ) อำเภอที่ มีเด็กอ้วนมากที่สุด คือ ศรีนครินทร์,  กงหรา และ ตะโหมด  
คิดเป็นร้อยละ 14.66, 12.99 และ 12.90 ตามลำดับ 

ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
 
การบริหารจัดการ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่าจังหวัดพัทลุงที่เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่ผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่
ปี2560 เนื่องจากยังมีเด็ก เตี้ย ผอม อ้วน ไม่เกณฑ์ ทุกหน่วยบริการสาธารณสุขและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมี
แผนงานโครงการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งจังหวัดได้จัดประชุมโดยเชิญกุมารแพทย์รพ.พัทลุงผู้มีความรู้เรื่อง
โภชนาการเด็กมาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโภชนาการเด็กปฐมวัย และผู้ที่เกี่ย วข้อง ทุกรพ. ทุก 
สสอ. และทุก รพ.สต. เมื่อวันที่ 17 พ.ค.61 ณ ห้องประชุมชั้น5 สสจ.พัทลุง และเกณฑ์ตัวชี้วัดเด็กอายุ 0-5 ปี สูง
ดีสมส่วน จะเพิ่มขึ้นปีทุกปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2560 2561 2562 2563 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 51 54 57 และ 60 
ตามลำดับ ต้องมาการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการโดยจังหวัดพัทลุง มีนโยบายให้ทุกตำบลดำเนินงานตำบล
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตสู่ 2,500 วันดูแลภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่รู้ว่ามีการปฏิสนธิตลอดจน
คลอด  และด ู แล โภชนากา ร เ ด ็ กปฐมว ั ย อ าย ุ  0  - 5  ป ี  และม ี แผนง าน โค ร งกา รแก ้ ไ ขภ า ว ะ 
ทุพโภชนาการทุกหน่วยบริการสาธารณสุข และเน้นสร้างความตระหนักโดยให้ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ใน
เชิงรุกโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายลงเชิงรุกถึงหมู่บ้าน และ ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ให้ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กและครู
เข้าใจและนำเรื่องโภชนาการตามวัยไปใช้เลี้ยงดูบุตรหลานหรือเด็กนักเรียนในแต่ละรายโภชนาการที่ดีจะส่งผลให้
เด็กปฐมวัยฉลาดโดยเด็กให้รับอาหารครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมตามช่วงวัย 

จังหวัดพัทลุง จึงมีนโยบายให้ทุกตำบลดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 
สู่ 2,500 วันดูแลภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่รู้ว่ามีการปฏิสนธิตลอดจนคลอด และดูแลโภชนาการเด็ก
ปฐมวัยอายุ 0 -5 ปี และมีแผนงานโครงการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการทุกหน่วยบริการสาธารณสุข และเน้นสร้าง
ความตระหนักโดยให้ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายลงเชิงรุกถึงหมู่บ้าน และ
ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ให้ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กและครูเข้าใจและนำเรื่องโภชนาการตามวัยไปใช้เลี้ยงดูบุตรหลาน
หรือเด็กนักเรียนในแต่ละรายโภชนาการที่ดีจะส่งผลให้เด็กปฐมวัยฉลาดโดยเด็กให้รับอาหารครบ5หมู่ในสัดส่วนที่
เหมาะสมตามช่วงวัย โดยใช้คู่มือสมุดสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) ในการดูแลเด็กปฐมวัย ในเริงรุกและ
ประชาสัมพันธ์ ให้มากยิ่งขึ้นเข้มข้นข้ึน โดยเน้นภาคีมีบทบาทและส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 21 

1. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การดำเนินงาน ระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย และคืนข้อมูลให้พื้นที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและกำกับติดตาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการระดับ จังหวัด และอำเภอ  
3. ส่งเสริมและสนับสนุน สถานบริการร่วมกับภาคี เครือข่ายในพื้นที่ ดำเนินงานตามมาตรฐาน

อนามัยแม่และเด็ก และ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต  
4. ส่งเสริมสนับสนุนสถานบริการ และภาคีเครือข่าย ในการคัดกรอง ติดตามเด็กสงสัยล่าช้าและ

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

และการเจริญเติบโต เด็กปฐมวัย 
6. พัฒนากลไกการสนับสนุนการกำกับติดตามงานในทุกระดับ 
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินการแก้ปัญหาพัฒนาการเด็กและการเจริญเติบโตเด็ก

ปฐมวัยด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
8. มีการประชุมติดตาม กำกับงาน และนิเทศงาน คณะกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุงทุก 3 

เดือน เพ่ือขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดและมีคุณภาพในทุกด้านๆ 

ผลการดำเนินงาน (วิเคราะห์เชิงคุณภาพ) 
จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกด้านๆโดยใช้กลไกการดำเนินงานตำบลส่งเสริม

เด็ก อายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ทุกตำบล บูรณาการกับการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 
วันแรกของชีวิตสู่ 2,500 วัน โดยพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัยตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนเด็กคลอดออกมา
และดูแลจนถึงอายุ 2 ปี และดูแลต่อเนื่องจนถึงเด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน โดยการให้ทุกหน่วยบริการ
ดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต โดยพัฒนา คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ และคลินิกสุขภาพเด็กดี โดย
เน้นให้ดำเนินงานให้ได้มาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายเพื่อดูแล
หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยให้ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขดังนี้ 

1. ร้อยละเด็กอายุร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
โดยใช้คู่มือ DSPM ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 , 42,60 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบ
สงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

3. ร้อยละของเด็กอายุเด็กอายุ 9, 1 8 , 30 , 42 ,60 เดือนที่ตรวจคัดกรองพัฒนาการในครั้งแรก
และพบสงสัยล่าช้าได้รับการประเมินพัฒนาการซ้ำภายใน30วันไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

4. ร้อยละเด็กอายุ 0–5ปี พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วยTEDA4I (ไม่น้อยกว่าร้อยละ65) 
5. ร้อยละเด็กอายุ 0–5ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 )  
6. มีการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 0 – 5 ปี ตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 

เดือน ทั่วประเทศ ในวันที่ 13 – 17 ก.ค .2563 ผลการดำเนินงานมีดังต่อไป 
- เด็ก 0 -5 ปีปี ตามกลุ่มอายุ 9 ,18 , 30 , 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการร้อย

ละ 98.54 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90  
- เด็ก 0-5 ปี ปี ตามกลุ่มอายุ 9, 18 , 30 , 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 27.49 ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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- เด็ก 0-5 ปีตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการ
ติดตามกระตุ้นพัฒนาการ/ประเมินพัฒนาการซ้ำ ร้อยละ 93.54 ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 60  

เมืองพัทลุง 3,910 2,517 64.37 
49.90 48.49 56.90 กงหรา 1,701 1,045 61.43 

เขต 12 เขาชัยสน 1,286 868 67.50 
47.17 49.46 56.80 ตะโหมด 1,136 670 58.98 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 3,316 2,134 64.35 
47.41 49.00 55.55 ปากพะยูน 1,815 1,324 72.95 

 ศรีบรรพต 875 521 59.54 
ป่าบอน 1,499 900 60.04 
บางแก้ว 1,023 650 63.54 
ป่าพะยอม 1,600 980 61.25 
ศรีนครินทร์ 1,018 631 61.98 

รวม 19,179 12,240 63.82 
ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563  

 
ตัวชี้วัด : 1.1 ร้อยละเด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ย ไม่เกินร้อยละ10 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ไม่เกินร้อย
ละ10  

เมืองพัทลุง 4,749 438 9.22 
8.90 10.91 16.29 กงหรา 2,147 300 13.97 

เขต 12 เขาชัยสน 1,526 83 5.44 
12.20 11.47 18.37 ตะโหมด 1,620 260 16.05 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 4,225 316 7.48 
10.56 10.67 16.59 ปากพะยูน 2,057 114 5.54 

 ศรีบรรพต 1,102 140 12.70 
ป่าบอน 1,801 220 12.22 
บางแก้ว 1,636 225 13.75 
ป่าพะยอม 2,586 349 13.50 
ศรีนครินทร์ 1,276 151 11.83 

รวม 24,725 2,596 10.50 
ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวชี้วัด : 1.2 เด็กอายุ 0-5 ปี ผอม ไม่เกินร้อยละ 5 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่เกินร้อยละ

5  

เมืองพัทลุง 4,749 247 5.2 
6.17 6.84 6.10 กงหรา 2,147 92 4.29 

เขต 12 เขาชัยสน 1,526 59 3.87 
5.63 6.87 6.53 ตะโหมด 1,620 118 7.28 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 4,225 231 5.47 
6.00 6.62 6.60 ปากพะยูน 2,057 94 4.57 

 ศรีบรรพต 1,102 100 9.07 
ป่าบอน 1,801 114 6.33 
บางแก้ว 1,636 111 6.78 
ป่าพะยอม 2,586 169 6.54 
ศรีนครินทร์ 1,276 44 3.45 
รวม 24,725 1,379 5.58  

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 

 
ตัวชี้วัด : 1.3 เด็กอายุ 0-5 ปี อ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

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

ระดับประเทศ ไม่เกินร้อย
ละ 10  

เมืองพัทลุง 4,749 544 11.46 
2.71 3.53 11.46 กงหรา 2,147 279 12.99 

เขต 12 เขาชัยสน 1,526 147 9.63 
2.41 3.81 9.53 ตะโหมด 1,620 209 12.9 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 4,225 428 10.13 
6.65 9.36 12.09 ปากพะยูน 2,057 135 6.56 

 ศรีบรรพต 1,102 109 9.89 
ป่าบอน 1,801 194 10.77 
บางแก้ว 1,636 146 8.92 
ป่าพะยอม 2,586 260 10.05 
ศรีนครินทร์ 1,276 187 14.66 
รวม 24,725 2,638 10.67  

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
 
 
 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90  

เมืองพัทลุง 965 892 92.44 
91.30 83.73 89.08 กงหรา 459 415 90.41 

เขต 12 เขาชัยสน 469 468 99.79 
91.30 91.33 91.04 ตะโหมด 347 320 92.22 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 723 716 99.03 
94.38 96.10 94.53 ปากพะยูน 501 455 90.82 

 ศรีบรรพต 173 169 97.69 
ป่าบอน 497 470 94.57 
บางแก้ว 278 256 92.09 
ป่าพะยอม 381 369 96.85 
ศรีนครินทร์ 283 255 90.11 
รวม 5,076 4,785 94.27 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 

 
ตัวชี้วัด : 2.2 เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

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

ระดับประเทศ ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
20  

เมืองพัทลุง 892 245 27.47 
16.36 21.18 25.62 กงหรา 415 128 30.84 

เขต 12 เขาชัยสน 468 108 23.08 
20.59 25.41 27.30 ตะโหหมด 310 80 25.81 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 716 205 28.63 
28.85 29.53 28.37 ปากพะยูน 455 135 29.67 

 ศรีบรรพต 169 53 31.36 
ป่าบอน 470 105 22.34 
บางแก้ว 256 80 31.25 
ป่าพะยอม 369 129 34.96 
ศรีนครินทร์ 245 49 20.00 
รวม 4,765 1,317 27.64  

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
 
 
 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวชี้วัด : 2.3 เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่น้อย

กว่า
ร้อยละ 

90  

เมืองพัทลุง 242 222 91.74 
91.30 83.73 91.61 กงหรา 126 115 91.27 

เขต 12 เขาชัยสน 106 106 100.00 
91.30 91.33 93.05 ตะโหมด 80 78 97.50 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 204 194 95.10 
94.38 96.10 94.28 ปากพะยูน 134 123 91.79 

 ศรีบรรพต 52 47 90.38 
ป่าบอน 105 101 96.19 
บางแก้ว 80 80 100.00 
ป่าพะยอม 126 117 92.86 
ศรีนครินทร์ 49 45 91.84 
รวม 1,304 1,228 94.17 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
 
ตัวชี้วัด : 2.4 เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย เครื่องมือมาตรฐาน TEDA 4I  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่น้อย

กว่า
ร้อยละ 

65  

เมืองพัทลุง 30 8 26.67 
 39.03 52.29 กงหรา 22 21 95.45 

เขต 12 เขาชัยสน 10 10 100.00 
 41.12 47.01 ตะดหมด 8 8 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 17 13 76.47  
41.12 47.01 ตะโหมด 5 5 100.00 

 ศรีบรรพต 12 8 66.67 
ป่าบอน 7 5 71.43 
บางแก้ว 13 11 84.62 
ป่าพะยอม 28 25 89.29 
ศรีนครินทร์ 5 4 80.00 
รวม 157 118 75.16  

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวชี้วัด : 2.5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85  

เมืองพัทลุง 965 867 89.84 
95.95 96.53 96.53 กงหรา 459 400 87.15 

เขต 12 เขาชัยสน 469 465 99.15 
97.01 97.41 95.45 ตะโหมด 347 307 88.47 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 723 701 96.96 
96.70 97.54 97.41 ปากพะยูน 501 441 88.02 

 ศรีบรรพต 173 161 93.06 
ป่าบอน 497 464 93.36 
บางแก้ว 278 251 90.29 
ป่าพะยอม 381 353 92.65 
ศรีนครินทร์ 283 260 91.87 
รวม 5,076 4,623 91.08 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่าจังหวัดพัทลุงที่เด็กอายุ 0– 5 ปี สูงดีสมส่วน 12,240 คน  

คิดเป็นร้อยละ 63.82 ผ่านเกณฑ์คิดร้อยละ 60 แต่ยังมีบางอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ตะโหมด, ศรีบรรพต และ 
เด็กปฐมวัย อายุ 0 - 5 ปี ยังมีภาวะทุพโภชนาการ เนื่องจากยังมีเด็ก เตี้ย, ผอม, อ้วน ไม่เกณฑ์ เด็กเตี้ย  
มีจำนวน 2,596 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ไม่ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10) เด็กผอม มีจำนวน 1,379 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.58 ไม่ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 5) และ เด็กอ้วน มีจำนวน 2,638 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.67 ไม่ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10) จังหวัดมีนโนบายให้ทุกหน่วยบริการสาธารณสุขและ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีแผนงานโครงการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ และขับเคลื่อนการแก้ไขภาวะ ทุพ
โภชนาการ โดยทุกตำบลดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตสู่ 2,500 วัน ดูแล ภาวะโภชนาการ
หญ ิ งต ั ้ งครรภ ์  ต ั ้ งแต ่ ร ู ้ ว ่ าม ี การปฏ ิสนธ ิตลอดจนคลอด และด ูแลโภชนาการเด ็กปฐมว ัยอายุ   
0 - 5 ปี และมีแผนงานโครงการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการทุกหน่วยบริการสาธารณสุข และเน้นส ร้างความ
ตระหนักโดยให้ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายลงเชิงรุกถึงหมู่บ้าน และ ศูนย์
พัฒนาการเด็กเล็ก ให้ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กและครูเข้าใจและนำเรื่องโภชนาการตามวัยไปใช้เลี้ยงดูบุตรหลานหรือ
เด็กนักเร ียนในแต่ละรายโภชนาการที ่ด ีจะส่งผลให้ เด ็กปฐมวัยฉลาดโดยเด็กให ้ร ับอาหารครบ  5 หมู่ 
ในสัดส่วนที่เหมาะสมตามช่วงวัยโดยใช้คู่มือสมุดสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู)  
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
ในการดูแลเด็กปฐมวัย เน้นเชิงรุกและประชาสัมพันธ์เรื่องตำบลมหัศจรรย์1,000 วันแรกของชีวิตสู่ 

2,500 วัน ให้มากยิ่งขึ้นเข้มข้นยิ่งขึ้น ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในทุกอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยเน้นการการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในบทบาทหน้าที่ทุกระดับชั้นเพ่ือช่วยในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยทุกด้าน 

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

เกณฑ์ มีการคืนข้อมูลโภชนาการทุก 1 เดือน และจัดประชุมติดตามงานโภชนาการเด็กปฐมวัย และ วิเคราะห์
วางแผนแก้ปัญหา และพัฒนางานเด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง ได้ให้ทุกหน่วยบริการขับเคลื่อนในตำบลบูรณาการ
ส่งเสริมเด็กอายุ 0 -5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย โดยเน้นความร่วมมือของภาคีเครือข่าย (อาหาร
แม่และเด็ก ยาเม็ดไอโอดีน ยาธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก) ซึ่งมีการขับคลื่อนทุกตำบลในจังหวัด
พัทลุง โดยต้องเน้นติดตามให้ได้มาตรฐานและคุณภาพอย่างเข้มข้น มีแผนงานโครงการแก้ไขภาวทุพโภชนาการ
ของหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย อย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายให้ทุกหน่วยบริการ และในหมู่บ้านโดย อสม. ต้อง
มีเครื่องมือที่ได้คุณภาพได้มาตรฐานตามกรมอนามัย และมีการฟื้นฟูทักษะในการช่างน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็ก
ปฐมวัยมีทักษะ และแปลผลที่ถูกต้องและต้องมีแผนงานแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ ทุกหน่วยบริการ แต่ละอำเภอ
ซึ่งส่วนมากอยู่ในช่วงดำเนินการ ซึ่งโดยส่วนมากจะใช้สมุดสุขภาพแม่และเด็กในการแนะนำผู้ปกครองและผู้ดูแล
เด็ก 

พัฒนาการเด็ก 
1. เน้นให้ทุกหน่วยบริการมีการติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ

เรื่องพัฒนาการเด็กการคัดกรองและติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือ DSPM โดยใช้ภาคีเครือข่ายและอสม.  
2. เน้นการค้นหาและติดตามเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า/พัฒนาการล่าช้า ในเชิงรุก ให้มากขึ้นโดย

ให้ รพ.สต. ที่ส่งเด็กมากระตุ้นด้วยTEDA4i ช่วยติดตามและให้ อสม. ช่วยติดตามให้มาตามนัดทันเวลา ภายใน 
60 วัน 

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

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
จังหวัดต้นแบบ ตำบล อำเภอ ที่ดำเนินการ ตำบลมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต เขต 12 
จังหวัดต้นแบบ ดำเนินการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต เขต 12 คือ จังหวัดพัทลุง มีการ

ขับเคลื่อนโดยกำหนดนโยบายให้ทุกตำบลดำเนินการ ตำบลมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต ทำหนังสือชี้ แจง
รายละเอียดให้กับทุกตำบล ต่อยอดจากตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย โดย
เน้นความร่วมมือของภาคีเครือข่าย (อาหารแม่และเด็ก ยาเม็ดไอโอดีน ยาธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ยาน้ำเสริมธาตุ
เหล็ก) ซึ ่งมีการขับคลื ่อนทุกตำบลในจังหวัดพัทลุงให้ดำเนินการตำบลมหัศจรรย์ 1 ,000 วันแรกของชีวิต 
สู่ 2,500 วัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและในปีงบประมาณ 2563 เน้นติดตามให้  
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ทุกตำบลมีการพัฒนาตำบลทุกตำบลเป็นตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตสู่ 2,500 วัน ส่งเสริมเด็กอายุ 0-
5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ได้มาตรฐานและคุณภาพอย่างเข้มข้น มีแผนงานโครงการแก้ไขภาวะ
ทุพโภชนาการของหญิงตั ้งครรภ์และเด็กปฐมวัยในคลินิกสุขภาพเด็กดี ในหมู่บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
นอกจากนี้การพัฒนาตำบล 1000 วันฯ ควบคู่กับ การพัฒนา  รพ.สต.ติดดาว (เพราะการพัฒนาแต่ละเรื ่อง  
จะเอ้ือซึ่งกันและกัน) 

การพัฒนาให้มีตำบลต้นแบบ “ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกชีวิต” ที่สามารถเป็นตัวอย่างให้
ตำบลอื่น ๆ โดย จัดเวทีให้ รพ.สต.ปลวกร้อน เทศบาลตำบลท่าแค และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปอม อำเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง จัดบูธนิทรรศการ ตำบลมหัศจรรย์  1,000 ว ันแรกชีว ิต ในการจัดประชุมวิชาการ 
รวมพลัง 1,000 วัน PLUS สู่ 2,500 วัน เพ่ือเด็กใต้สุขภาพดี “ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 
แกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรม ลี การ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และนายกเทศมนตรีตำบล
ท่าแค ได้รับการโล่เกียรติคุณ ระดับภาคใต้ จาก พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระดับภาคใต้ในการ
พัฒนาตำบลนำร่องตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต และ จังหวัดพัทลุง ได้รับประกาศเกียรติคุณ ระดับ
เขตการขับเคลื่อน ตำบล ฯ จาก นายแพทย์ บุญแสง บุญอำนวยกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่12 ยะลา  

 
แผนการพัฒนาต่อปีงบประมาณ 2564 คือการจัดทำเกณฑ์ เพื่อประเมินมาตรฐานตำบล ฯ และ

นำเสนอ เข้าสู่การประชุมติดตามเด็กปฐมวัย ชี้แจ้งนโยบายการดำเนินงานเด็กปฐมวัย และนำเสนอเข้าสู่
คณะกรรมการพัฒนาเด็กระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ต่อไป 

รายชื่อ ตำบล อำเภอ ที่ดำเนินการตำบลมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต สู่ 2,500 วัน 
จังหวัด อำเภอ ตำบล รพ./รพ.สต. 
 พัทลุง ควนขนุน ตำบลพนมวังก์ (นำร่อง) รพ.สต.บ้านสี่แยกไสยวน 

ปากพะยูน ตำบลดอนทราย (นำร่อง) รพ.สต.โคกทราย 
เมืองพัทลุง ตำบลท่าแค (นำร่อง) รพ.สต.บ้านปลวกร้อน 

ตำบลคูหาสวรรค์ ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ 
ตำบลเขาเจียก รพ.สต.บ้านหัวถนน 
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จังหวัด อำเภอ ตำบล รพ./รพ.สต. 
ตำบลท่ามิหร่ำ รพ.สต.บ้านน้ำเลือด 
ตำบลโคกชะงาย รพ.สต.บ้านโคกชะงาย 
ตำบลนาท่อม รพ.สต.บ้านนาท่อม  
ตำบลปรางหมู่ รพ.สต.บ้านปรางหมู่  
ตำบลท่าแค รพ.สต.บ้านไพย์ 
ตำบลลำปำ รพ.สต.ลำปำ 
ตำบลตำนาน รพ.สต.บ้านทุ่งลาน  
ตำบลควนมะพร้าว รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว  
ตำบลร่มเมือง รพ.สต.บ้านหูแร่  
ตำบลชัยบุรี รพ.สต.บ้านปากสระ  
ตำบลนาโหนด รพ.สต.บ้านนาโหนด  
ตำบลพญาขัน รพ.สต.บ้านเขาแดง 
ตำบลกงหรา รพ.สต.บ้านกงหราใหม่  

กงหรา 
เขาชัยสน 

ตำบลชะรัด รพ.สต.บ้านชะรัด  
ตำบลคลองเฉลิม รพ.สต.บ้านโล๊ะจังกระ 
ตำบลคลองทรายขาว รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ  
ตำบลสมหวัง รพ.สต.บ้านหวัง  
ตำบลเขาชัยสน รพ.สต.บ้านโคกยา 

เขาชัยสน 
ตะโหมด 

ตำบลควนขนุน รพ.สต.บ้านไสนายขัน 
ตำบลจองถนน รพ.สต.จองถนน 
ตำบลหานโพธิ์ รพ.สต.บ้านสะทัง 
ตำบลโคกม่วง รพ.สต.บ้านท่าควาย 
ตำบลแม่ขรี รพ.สต.บ้านปลักปอม  

ตะโหมด 
ควนขนุน 

ตำบลตะโหมด รพ.สต.บ้านคลองใหญ่  
ตำบลคลองใหญ่ รพ.สต.บ้านตะโหมด  
ตำบลควนขนุน ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน  

รพ.สต.ทะเลน้อย 
ควนขนุน 
ปากพะยูน 

ตำบลทะเลน้อย รพ.สต.ทะเลน้อย 
ตำบลนาขยาด รพ.สต.บ้านสะพานข่อย  
ตำบลแหลมโตนด รพ.สต.แหลมโตนด 
ตำบลปันแต รพ.สต.ปันแต 
ตำบลโตนดด้วน รพ.สต.โตนดด้วน 
ตำบลดอนทราย รพ.สต.บ้านควนดินแดง  
ตำบลมะกอกเหนือ รพ.สต.บ้านดอนศาลา  
ตำบลพนางตุง รพ.สต.พนางตุง 
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จังหวัด อำเภอ ตำบล รพ./รพ.สต. 
ตำบลชะมวง รพ.สต.บ้านหัวถนน 
ตำบลแพรกหา รพ.สต.แพรกหา 
ตำบลปากพะยูน ศูนย์สุขภาพชุมชนปากพะยูน 

ปากพะยูน 
 

ตำบลดอนประดู่ รพ.สต.บ้านดอนประดู ่ 
ตำบลเกาะนางคำ รพ.สต.บ้านเกาะนางคำ 
ตำบลเกาะหมาก รพ.สต.บ้านเกาะหมาก 
ตำบลฝาละมี รพ.สต.บ้านบางขวน 
ตำบลหารเทา รพ.สต.บ้านห้วยเรือ 
ตำบลดอนทราย รพ.สต.บ้านโคกทราย 

ศรีบรรพต ตำบลเขาย่า รพ.สต.บ้านศาลามะปราง 
ป่าบอน ตำบลเขาปู่ รพ.สต.เขาปู ่

ตำบลตะแพน รพ.สต.ตะแพน 
ตำบลป่าบอน รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 

บางแก้ว ตำบลโคกทราย สถานีอนามัยพระเกียรติ 60 พรรษาฯ 
ตำบลหนองธง รพ.สต.บ้านหนองธง 
ตำบลทุ่งนารี รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 
ตำบลวังใหม่ รพ.สต.บ้านน้ำตก 
ตำบลท่ามะเดื่อ รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ  

บางแก้ว ตำบลท่ามะเดื่อ รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ  
ตำบลนาปะขอ รพ.สต.บ้านนาปะขอ  
ตำบลโคกสัก รพ.สต.บ้านลอน  

ป่าพะยอม ตำบลป่าพะยอม ศูนยแ์พทย์ชุมชนโรงพยาบาลป่าพยอม 
ตำบลลานข่อย รพ.สต.บ้านในนิคมฯ ลานข่อย  
ตำบลเกาะเต่า รพ.สต.คลองใหญ ่ 
ตำบลบ้านพร้าว รพ.สต.บ้านบ่อทราย 

ศรีนครินทร์ ตำบลชุมพล รพ.สต.บ้านลำกะ  
ตำบลบ้านนา รพ.สต.บ้านลำใน  
ตำบลอ่างทอง รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน  
ตำบลสำสินธุ์ รพ.สต.บ้านลำสินธุ์  

 

ผู้รายงาน  นางมานิตา เสรีประเสริฐ 
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน  ส่งเสริมสุขภาพ 
โทรศัพท์  080 9191582 
e-mail  manita18wan@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี  22 ตุลาคม 2563   
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ประเด็น อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อ แสนการเกิดมีชีพ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
งานอนามัยแม่และเด็กเป็นบริการสุขภาพพื้นฐานที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่การดูแลสุขภาพของหญิงก่อน 

ระหว่าง และหลังตั้งครรภ์ ให้มีการวางแผนก่อนการตั้งครรภ์ การดูแลระหว่างตั้งครรภ์  ให้มีการฝากครรภ์
คุณภาพ และการคลอดอย่างมีคุณภาพ มารดาและทารกปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ต่อเนื่องถึงการดูแลเด็ก
หลังคลอด มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

จังหวัดพัทลุง พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก โดยคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก เป็นกลไก
สำคัญในการขับเคลื ่อนงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ด้านอนามัยแม่และเด็ก จึงส่งผลให้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ ่มวัย กลุ ่มสตรีและเด็กปฐมวัย  
มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาด้านอนามัยแม่และเด็กในแต่ละอำเภอ ส่งผลให้
โรงพยาบาลในทุกระดับได้รับการพัฒนากระบวนการคุณภาพด้านอนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง และ
สถานการณ์แม่และเด็กมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่น อัตราการตกเลือดหลังคลอด (Post partum hemorrhage : PPH) 
เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ผลงานในปี 2560, 2561, 2562 และปี 2563 ดังนี้ ร้อยละ 1.41, 2.07, 1.53 และ 
1.55 ตามลำดับ และไม่มีมารดาเสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอด สำหรับการตายของมารดาของจังหวัดพัทลุง 
พบว่า ปี 2559 จังหวัดพัทลุง ไม่มีมารดาตาย ปี 2560 มีมารดาตายจำนวน 2 ราย สาเหตุเกิดจาก Severe 
Pneumonia และภาวะ Amniotic fluid embolism และปี 2561 ไม่มีมารดาตายปี 2562 มีมารดาตาย 1 ราย 
สาเหตุ Indirect cause จาก Severe Pneumonia และปี 2563 ไม่มีมารดาตาย  

สำหรับมาตรการป้องกันมารดาตาย จังหวัดพัทลุงมีแนวทาง ระบบการดูแล High risk pregnancy 
ในการคัดกรอง/ด ูแลหญิงต ั ้ งครรภ ์เส ี ่ยงที ่ม ีโรคประจำต ัว ค ือ เบาหวาน ความดันโลหิตส ูง ห ัวใจ  
ทุกชนิด ไทรอยด์ หอบหืด เป็นแนวทางเหมือนกันทั้งจังหวัด และนำมาใช้ในสถานบริการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมภูมิ MCH Board จังหวัดพัทลุง มีการเน้นย้ำเรื่องคัดกรองหญิงตั้งครรภ์เสี ่ยง มีการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์
ตั้งครรภ์เสี่ยงทุกรายมาพบแพทย์โรงพยาบาลชุมชน และเม่ือโรงพยาบาลชุมชนประเมินซ้ำแล้วมีความเสี่ยงสูง มี
การส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพัทลุง เพื ่อดูแลโดย อายุรแพทย์สูติแพทย์ต่อไป  มีการส่งต่อเชื ่อมโยงข้อมูล 
ทุกระดับสถานบริการมีระบบส่งต่อ Seamless Refer และ ระบบ Fast tract ในการดำเนินงานและปฏิบัติได้
นอกจากนี้มีการประชุมติดตามงานด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ การติดตามหญิงตั้งครรภ์เสี ่ยงในชุมชน  
การเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ตั้งแต่ระดับจังหวัดลงไปเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชน และ  
รพ.สต. เพ่ือเสริมพลังและนิเทศติดตามการดำเนินงานฯ ในทุกอำเภอ มีการซ้อมแผนฉุกเฉินทางสูติศาสตร์เสมือน
จริง ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน เช่น การตกเลือดหลังคลอด การคลอดติดไหล่ ภาวะชักก่อนคลอด ระหว่างคลอด 
หลังคลอด สนับสนุนการขับเคลื่อนงานในภาพ คปสอ. ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลและสาธารณสุข
อำเภออย่างต่อเนื่อง 

ในสถานบริการมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพคลินิก ANC ตามชุดสิทธิประโยชน์ การจัดบริการ
โรงเรียนพ่อแม่ในทุกสถานบริการ ตั้งแต่ รพท./รพช./รพ.สต. การให้ความรู้เรื่องโรงเรียนพ่อแม่ เน้นย้ำการมีส่วน
ร่วมของสามีและญาติในการรับบริการเพื ่อการดูแลสุขภาพหญิงตั ้งครรภ์ หลังคลอด และการดูแลเด็ก  
อย่างมีส่วนร่วม พัฒนาห้องคลอดคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเครื่องมือเครื่องใช้ ยา เวชภัณฑ์ ที่จำเป็น 
ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลามีการซ้อมแผนฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ ในห้องคลอด มีการทบทวน
แนวทางภาวะฉุกเฉินและแนวทางการดำเนินงานการดูแลในห้องคลอด อย่างต่อเนื่อง 
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จากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดพัทลุง ไม่พบปัญหาการเข้าถึงบริการ แต่ยังคงต้องพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานในการให้บริการอนามัยแม่และเด็ก ตามเกณฑ์คุณภาพในการปฏิบัติอย่างเข้มข้น จริงจัง ต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ต้องสร้างความตระหนักให้ครอบครัว ชุมชนสามารถดูแลเบื้องต้นได้ และยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ท้องถิ่นภาคีเครือข่ายในการดูแลตนเองและคนในชุมชนมากข้ึน  

การบริหารจัดการ 
จังหวัดพัทลุงใช้กลไก MCH Board ระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนงาน ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูล ผลการดำเนินงาน สถานการณ์ งานอนามัยแม่และเด็ก คืนข้อมูลให้พ้ืนที่ในการ

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

เดือน 
3. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานฯ โดยกำหนดให้ทีมคณะกรรมการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง

จังหวัดพัทลุง (ประกอบด้วย ประธาน MCH Board จังหวัดพัทลุง สูติแพทย์ กุมารแพทย์ หัวหน้าแผนกฝากครรภ์ 
หัวหน้าห้องคลอด หัวหน้าตึกหลังคลอด กลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน ผู้รับผิดชอบงานคลินิกสุขภาพเด็กดี จาก
โรงพยาบาลพัทลุง และผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง) ติดตามเยี่ยม
เสริมพลัง ประเมินหน้างานโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ตามเกณฑ์มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก  

4. กำหนดระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเน้นการค้นหาเชิงรุก การติดตามการดูแลหญิงตั้งครรภ์
เสี่ยง 

5. มีระบบส่งต่อเชื่อมโยงข้อมูล กับเครือข่ายทุกระดับในการส่งต่อ/ติดตามหญิงตั้งครรภ์/หญิงหลัง
คลอด 

6. กำหนดระบบ Seamless Refer ในการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์/หญิงคลอด 
7. กำหนด ไลน์กลุ่ม One Labour ซึ่งเป็นกลุ่มที่ ห้องคลอด รพช.ทุกแห่งสามารถขอคำปรึกษาจาก

สูติแพทย์ รพท.พัทลุง ตลอด 24 ชั่วโมง  
8. ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอมีกลุ่มไลน์งานแม่และเด็กทุกแห่ง เพื่อใช้ในการส่งต่อข้อมูลและ

ติดตามหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด หลังคลอด ในเขตรับผิดชอบ 
9. จังหวัดพัทลุงจัดตั้งกลุ่มไลน์ MCH PT เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้รับผิดชอบงาน

ระดับจังหวัด กับเครือข่ายทุกอำเภอ 

ผลการดำเนินงาน 
ปี 2563 ผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดพัทลุง มีผลงานที่ดีขึ ้น มีการวิเคราะห์  

ผลการดำเนินงานฯ ทบทวนแนวทางฯ มีการเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินหน้างานทุกโรงพยาบาล
ส่งผลให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กของกรมอนามัย สำหรับ
เป้าหมายงานอนามัยแม่และเด็ก คือลดอัตราการตายของมารดา ให้เท่ากับศูนย์ (0) โดยเฉพาะสาเหตุจาก PPH 
และ PIH ซ่ึ ง ในช ่วง 5 ป ีท ี ่ ผ ่ านมา จ ั งหว ัดพ ัทล ุ ง ไม ่ม ีมารดาตาย ด ้วยสาเหต ุด ั งกล ่าวแต ่พบว่า  
มีมารดาตายจากสาเหตุ Indirect cause เพิ่มขึ้นปี 2559 จังหวัดพัทลุง ไม่มีมารดาตายปี 2560 มีมารดาตาย
จำนวน 2 ราย สาเหตุเกิดจาก Severe Pneumonia และภาวะ Amniotic fluid embolism ปี 2561 ไม่มี
มารดาตาย 

ปี 2562 มีมารดาตาย 1 ราย สาเหตุ Indirect cause จาก Severe Pneumonia สำหรับปี 2563 
ไม่มีมารดาตาย และปี 2563 ไม่มีมารดาตาย 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : 1. อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 15 ต.ค. 63 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่เกิน 
17  

ต่อแสน
การเกิด
มีชีพ 

เมืองพัทลุง 2,349 0 0 
18.40 17.10 19.98 กงหรา 75 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 98 0 0 
30.97 35.01 41.92 ตะโหมด 101 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 323 0 0 
45.45 0 25.17 ปากพะยูน 89 0 0 

 ศรีบรรพต 32 0 0 
ป่าบอน 127 0 0 
บางแก้ว 73 0 0 
ป่าพะยอม 125 0 0 
ศรีนครินทร์ 1 0 0 
รวม 3,393 0 0 

 ที่มา : ข้อมูลจาก จากระบบรายงานกิจกรรม/รายงานคลอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2563 
 จากตาราง สาเหตุการตายของมารดา พบว่า ปี 2560 มีมารดาตายจำนวน 2 ราย สาเหตุเกิดจาก 

Severe Pneumonia และภาวะ Amniotic fluid embolism ปี 2561 ไม่มีมารดาตาย ปี 2562 มีมารดาตาย 1 
ราย สาเหตุ Indirect cause จาก Severe Pneumonia และปี 2563 ไม่มีมารดาตาย 
ตัวช้ีวัด : 2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 15 ต.ค 63 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ > 75%  เมืองพัทลุง 477 428 89.73 
66.51 74.42 80.57 กงหรา 250 221 88.40 

เขต 12 เขาชัยสน 257 202 78.60 
75.78 80.8 83.66 ตะโหมด 172 157 91.28 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 366 319 87.16 
74.50 82.49 85.33 ปากพะยูน 189 174 92.06 

 ศรีบรรพต 128 111 86.72 
ป่าบอน 248 231 93.15 
บางแก้ว 145 132 91.03 
ป่าพะยอม 207 178 85.99 
ศรีนครินทร์ 114 97 85.09 
รวม 2,553 2250 88.13 

 ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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จากตาราง ผลการดำเนินงาน พบว่า ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้มาฝากครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 
สัปดาห์ มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินค่าเป้าหมาย ปี 2560, 2561 และ 2562 คือ ร้อยละ 74.50, 82.49 และ 85.33
ตามลำดับสำหรับปี 2563 เท่ากับร้อยละ 88.13 อำเภอที่ดำเนินการได้สูง 3 อันดับแรก คือ อำเภอป่าบอน, 
อำเภอปากพะยูน และอำเภอตะโหมด คือ 93.15, 92.06 และ 91.28 ตามลำดับ สำหรับการดำเนินงานของ
จังหวัดพัทลุง มีแนวทางการดำเนินการเชิงรุกในการค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยเครือข่าย อสม./รพ.สต. ในพื้นที่ 
มีระบบการส่งต่อเชื่อมโยงข้อมูลทุกระดับ 
 
ตัวช้ีวัด : 3. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ > 75 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ15ต.ค 63 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ > 75%  เมืองพัทลุง 474 414 87.34 
53.94 62.86 70.24 กงหรา 248 212 85.48 

เขต 12 เขาชัยสน 252 184 73.02 
62.79 69.95 73.73 ตะโหมด 171 146 85.38 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 363 307 84.57 
66.65 76.25 79.28 ปากพะยูน 186 167 89.78 

 ศรีบรรพต 123 103 83.74 
ป่าบอน 245 223 91.02 
บางแก้ว 132 114 86.36 
ป่าพะยอม 193 153 79.27 
ศรีนครินทร์ 114 97 85.09 
รวม 2,501 2120 84.77 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 

จากตารางที่ 3 ผลการดำเนินงาน พบว่าร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง
ตามเกณฑ์คุณภาพ มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินค่าเป้าหมาย ปี 2560, 2561และ 2562 คือ ร้อยละ 66.65, 76.25 และ 
79.28 ตามลำดับ สำหรับปี 2563 เท่ากับร้อยละ 84.77 อำเภอที่ดำเนินการได้สูง 3 อันดับแรกดังนี้อำเภอ 
อำเภอป่าบอน, อำเภอปากพะยูน และอำเภอเมืองพัทลุง ตามลำดับคือ ร้อยละ 91.02, 89.78 และ 87.34 
ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวช้ีวัด : 4.ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ์>65 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ15 ต.ค 63 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ > 65%  เมืองพัทลุง 507 448 88.36 

52.03 63.03 75.1 กงหรา 263 237 90.11 
เขต 12 เขาชัยสน 275 251 91.27 

63.86 73.72 81.87 ตะโหมด 187 163 87.17 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 365 319 87.40 

65.95 77.67 84.48 ปากพะยูน 204 192 94.12 
 ศรีบรรพต 128 114 89.06 

ป่าบอน 249 228 91.57 
บางแก้ว 136 127 93.38 
ป่าพะยอม 212 172 81.13 
ศรีนครินทร์ 122 110 90.16 
รวม 2,643 2361 89.16 

 ที่มา : ข้อมูลจากHDC ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 

จากตาราง ผลการดำเนินงาน พบว่าร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง ตาม
เกณฑ์ มีแนวโน้มสูงขึ ้นเกินค่าเป้าหมาย ปี 2560, 2561 และ 2562 คือ ร้อยละ 65.95, 77.67 และ 84.48 
ตามลำดับสำหรับปี 2563 เท่ากับ 89.16 อำเภอที่ดำเนินการได้สูง 3 อันดับแรก ดังนี ้อำเภอปากพะยูน,  
บางแก้ว และ ป่าบอน คือ ร้อยละ 94.12, 93.38 และ 91.57 ตามลำดับ 
ตัวช้ีวัด : 5.ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ไม่เกินร้อยละ 15 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ15 ต.ค 63 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ‹ 15%  เมืองพัทลุง 1,959 296 15.11 
16.35 16.03 16.43 กงหรา 367 38 10.35 

เขต 12 เขาชัยสน 229 20 8.73 
18.18 18.53 17.49 ตะโหมด 273 52 19.05 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 695 87 12.52 
12.36 13.96 14.48 ปากพะยูน 302 37 12.25 

 ศรีบรรพต 193 28 14.51 
ป่าบอน 290 36 12.41 
บางแก้ว 318 40 12.58 
ป่าพะยอม 370 26 7.03 
ศรีนครินทร์ 203 34 16.75 
รวม 5,199 694 13.35 

ที่มา : ข้อมูลจากHDC ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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จากตาราง ผลการดำเนินงานพบว่าภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ปี 2560, 
2561 และปี 2562 คือ ร้อยละ 12.36, 13.96 และ 14.48 ตามลำดับ และมีแนวโน้มพบปัญหาภาวะโลหิตจางใน
หญิงตั้งครรภ์ลดลง สำหรับปี 2563 เท่ากับ 13.35 อำเภอที่ดำเนินการภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ในเกณฑ์ดี 
3 อันดับแรก ดังนี้ อำเภอป่าพะยอม, เขาชัยสน และ อำเภอกงหราคือ ร้อยละ 7.03, 8.73 และ 10.35 ตามลำดับ 
ตัวช้ีวัด : 6. รอ้ยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเสริมไอโอดีน ร้อยละ 100 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ15 ต.ค 63 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 100%  เมืองพัทลุง 1,467 1,252 85.34 
77.28 70.54 79.32 กงหรา 450 440 97.78 

เขต 12 เขาชัยสน 462 413 89.39 
74.96 65.07 71.68 ตะโหมด 455 400 87.91 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 559 526 94.10 
77.21 68.41 77.68 ปากพะยูน 374 369 98.66 

 ศรีบรรพต 162 139 85.80 
ป่าบอน 465 443 95.77 
บางแก้ว 315 254 80.63 
ป่าพะยอม 471 366 77.71 
ศรนีครินทร์ 193 173 89.64 
รวม 5,373 4,775 88.77 

ที่มา : ข้อมูลจากHDC ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 
  
จากตาราง ผลการดำเนินงานพบว่า ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเสริมไอโอดีน ปี 2560, 2561 

และ ปี 2562 คือ ร้อยละ 77.21, 68.41 และ 77.68 ตามลำดับ สำหรับปี 2563 เท่ากับ 88.77 ซึ่งมีแนวโน้มที่ดี
ขึ้น อำเภอที่มีผลการดำเนินงานสูงสุด 3 อันดับแรก ดังนี้ อำเภอปากพะยูน, กงหรา และป่าบอน คือ 98.66, 
97.78 และ 95.27 ตามลำดับ ซึ่งจากวิเคราะห์การดำเนินงาน พบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ได้รับยาเสริม
ไอโอดีนทุกราย ยกเว้นผู้ที่มีประวิติการแพ้สารไอโอดีน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ HDC พบว่าเกิดจากการ
คลาดเคลื่อนในการบันทึก/ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล 
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ตัวช้ีวัด : 7.ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนัก‹2500 กรัม ไม่เกิน ร้อยละ 7 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 15ต.ค 63 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ‹ 7%  เมืองพัทลุง 607 57 9.39 

5.88 6.23 6.34 กงหรา 317 28 8.83 
เขต 12 เขาชัยสน 283 27 9.54 

7.19 7.54 7.56 ตะโหมด 239 21 8.79 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 485 24 4.95 

6.77 7.67 8.19 ปากพะยูน 249 14 5.62 
 ศรีบรรพต 136 12 8.82 

ป่าบอน 341 30 8.80 
บางแก้ว 163 11 6.75 
ป่าพะยอม 253 21 8.30 
ศรีนครินทร์ 149 12 8.05 
รวม 3,222 257 7.98 

 ที่มา : ข้อมูลจากHDC ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 
  

จากตาราง ผลการดำเนินงานพบว่าร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนัก ‹ 2500 กรัม มีแนวโน้ม 
เกินเกณฑ์ที่กำหนด ปี 2560, 2561 และปี 2562 คือ ร้อยละ 6.77,7.67 และ 8.19 ตามลำดับ สำหรับปี 2563 
เท่ากับ 7.98 อำเภอที่ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ ดังนี้อำเภอควนขนุน, ปากพะยูน และบางแก้ว คือ ร้อยละ 4.95, 
5.62 และ 6.75 ตามลำดับ และพบว่าทารกน้ำหนักน้อยที่เกิดจากการคลอดก่อนกำหนดจากจำนวนทารก
น้ำหนักน้อยทั้งหมด จำนวน 184 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.59 จากสาเหตุมารดามีภาวะ PROM ( Premature 
rupture of membranes) จำนวน 44 ราย  ค ิ ด เป ็ นร ้ อยละ  23.91 สา เหต ุ จ ากทารกม ีภาวะ  IUGR  
(Intrauterine Growth Retardtion) และทารกมีความผิดปกติ จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.07 นอกจากนี้
พบว่า ทารกน้ำหนักน้อยเกิดจากมารดามีภาวะ Anemia จำนวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.09 และมารดามี
ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97  
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวช้ีวัด : 8.ร้อยละของทารกแรกเกิด-อายุ 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 15 ต.ค 63 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ >50 %  เมืองพัทลุง 653 328 50.23 

62.66 50.89 57.85 กงหรา 320 155 48.44 
เขต 12 เขาชัยสน 293 157 53.58 

49.39 39.78 49.73 ตะโหมด 254 185 72.83 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 496 303 61.09 

45.48 42.68 57.20 ปากพะยูน 324 253 78.09 
 ศรีบรรพต 141 93 65.96 

ป่าบอน 338 154 45.56 
บางแก้ว 193 128 66.32 
ป่าพะยอม 250 121 48.40 
ศรีนครินทร์ 166 95 57.23 
รวม 3,428 1972 57.33 

ที่มา : ข้อมูลจากHDC ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563  

จากตาราง ผลการดำเนินงานพบว่า ร้อยละทารกแรกเกิด-อายุ 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียวมี
แนวโน้มมากขึ ้นจากเกณฑ์ที ่กำหนด ปี 2560, 2561 และปี 2562 คือ ร้อยละ 45.48, 42.68 และ 57.20 
ตามลำดับ สำหรับปี 2563 เท่ากับ 57.33 อำเภอที่ดำเนินการได้สูงสุด 3 อันดับแรกดังนี้ อำเภอปากพะยูน, 
ตะโหมด และบางแก้วคือ ร้อยละ 78.09, 72.83 และ 66.32 ตามลำดับ 
ตัวช้ีวัด : 9. ภาวะตกเลือดหลังคลอด ไม่เกินร้อยละ 5 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 15 ต.ค 63 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ‹ 5%  เมืองพัทลุง 2,336 29 2.41 
- - - กงหรา 75 2 2.66 

เขต 12 เขาชัยสน 98 4 4.08 
- - - ตะโหมด 101 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 325 1 0.31 
1.41 2.07 1.58 ปากพะยูน 89 0 0 

 ศรีบรรพต 32 0 0 
ป่าบอน 127 6 4.72 
บางแก้ว 73 5 6.84 
ป่าพะยอม 149 4 2.68 
ศรีนครินทร์ 1 0 0 
รวม 3,404 53 1.55 

 ที่มา : ข้อมูลจากระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 
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จากตาราง ผลการดำเนินงานพบว่าภาวะตกเลือดหลังคลอดไม่เกินค่าเป้าหมายปี 2560, 2561 
และ ปี 2562 คือ ร้อยละ 1.41, 2.07 และ 1.58 ตามลำดับ สำหรับปี 2563 ในภาพรวมเท่ากับ ร้อยละ 1.55
สาเหตุการตกเลือดหลังคลอดพบว่า สาเหตุจาก Uterine atony จำนวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.35 สาเหตุ
จาก Retained placentae จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.30 สาเหตุจาก Trauma จำนวน 12 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 22.64 จากภาวะตกเลือดทั้งหมด (สาเหตุจาก Thrombin จำนวน 0 ราย) นอกจากนี้ พบว่าหญิง
คลอดที่มีภาวะตกเลือด มีประวัติตกเลือดหลังคลอด จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.20 และพบว่าหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะตกเลือดและมีภาวะช๊อค จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.66 
ตัวช้ีวัด : 10. ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดระหว่างคลอด ไม่เกิน 25 : 1000 การเกิดมีชีพ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 15 ต.ค 63 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดบัประเทศ ไม่เกิน  
25 : 1000 

การเกิดมีชีพ 

เมืองพัทลุง 2,349 52 22.14 
- - - กงหรา 75 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 98 3 30.61 
- - - ตะโหมด 101 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 323 6 18.58 
18.11 22.67 17.36 ปากพะยูน 89 0 0 

 ศรีบรรพต 32 1 31.25 
ป่าบอน 127 1 7.87 
บางแก้ว 73 2 27.40 
ป่าพะยอม 125 3 24.0 
ศรีนครินทร์ 1 0 0 
รวม 3,393 68 20.04 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 
 
จากตาราง ผลการดำเนินงานพบว่าภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดระหว่างคลอดไม่เกินค่า

เป้าหมายปี 2560, 2561 และ ปี 2562 คือ 18.11, 22.67 และ 17.36 ตามลำดับ สำหรับปี 2563 ในภาพรวม
เท่ากับ ร้อยละ 20.04 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าอำเภอที่ไม่มีภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด  ระหว่าง
คลอด คือ อำเภอกงหรา, ตะโหมด และศรีนครินทร์  

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
กำหนดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในงานอนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปี

ละ 2 ครั้ง 
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ได้รับโล่เกียรติคุณ "ด้านการพัฒนาการบริการงานอนามัยแม่และเด็กท่ีเป็นเลิศ" ในการประชุม

วิชาการรวมพลัง 1000 วัน เพ่ือเด็กใต้สุขภาพดี จากอธิบดีกรมอนามัย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากรในวันที่ 9 
มกราคม 2563 ณ โรงแรมเจบีหรรษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
      

ผู้รับผิดชอบ นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
โทรศัพท์ 081 328 1399 
e-mail nartnarkkee@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 พฤศจิกายน 2563 
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2.1.2 กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 

ประเด็น ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สถานการณ์เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ของจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.2563 พบว่า มีข้อมูลเด็ก อายุ 

6–14 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เพ่ือนำไปวิเคราะห์ประเมินภาวะโภชนาการ จำนวน 36,587 คน โดย
มีเด็กอายุ 6–14 ปี สูงดีสมส่วน จำนวน 22,014 คน คิดเป็นร้อยละ 60.17 จากสถิติเด็กอายุ 6–14 ปี จังหวัด
พัทลุงที่สูงดีสมส่วนย้อนหลัง ปี 2560 - 2562 คิดเป็นร้อยละ 61.43 , 60.03 และ 59.29 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า
เด็กอายุ 6–14 ปี ของจังหวัดพัทลุงที่สูงดีสมส่วน ยังต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ 
ร้อยละ 66 เนื่องจากพบปัญหาด้านภาวะโภชนาการที่สำคัญ คือ มีเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน เกิ น
เกณฑ์เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ทั้ง 11 อำเภอ โดยเฉพาะอำเภอขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ไม่ว่าจะเป็น
อำเภอปากพะยูน (ร้อยละ 18.67) อำเภอศรีนครินทร์ (ร้อยละ 16.89) อำเภอตะโหมด (ร้อยละ 15.81) เป็นต้น 
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปลี่ยนจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น การดำเนินชีว ิตที่
เปลี่ยนแปลงไป การเข้าถึงร้านสะดวกซื้อซึ่งมีอยู่มากมายในชุมชนได้ง่าย ทำให้เด็กวัยเรียนมีการบริโภคอาหารที่
มากเกินไป โดยเฉพาะอาหารที ่มีรสหวาน อาหารขยะ ขนมกรุบกรอบรวมทั้งมีการ ออกกำลังกายน้อยลง
เนื่องจากเด็กใช้เวลาว่างในการเล่นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เล่นเกมส์มากข้ึน แทนที่จะออกจากบ้านไปเล่นกีฬา
หร ือก ิจกรรมอ ื ่น  ๆ ทำให ้ เก ิดภาวะไขม ันสะสมทำให ้ เป ็นเด ็กอ ้วนได ้ง ่ าย รวมท ั ้ งม ีบางอำเภอ  
ที่เด็กวัยเรียนมีภาวะเตี้ยในอัตราค่อนข้างสูง เช่น อำเภอปากพะยูน (ร้อยละ 13.81) อำเภอบางแก้ว (ร้อยละ 
12.75) อำเภอตะโหมด (ร้อยละ 12.36) อำเภอศรีนครินทร์ (ร้อยละ 11.84) ซึ่งอาจจะเป็นเพราะมีการบริโภค
อาหารที่ไม่เพียงพอและถูกต้องตามหลักโภชนาการ จึงทำให้เด็กวัยเรียนของจังหวัดพัทลุง สูงดีสมส่วนต่ำกว่า
เกณฑ์เป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย

เรียน ตัวชี้วัดร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการนิเทศงานผสมผสาน
ระดับ คปสอ.  

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนทุกแห่งดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ประจำปี 2563 ปีการศึกษาละ 
2 ครั้ง 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนทุกแห่งเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2563  
4. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยผู้รับผิดชอบงานวัยเรียน มีการดำเนินงานตรวจสอบข้อมูลตาม

ตัวชี้วัด วิเคราะห์สถานการณ์ ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และส่งคืนข้อมูลดังกล่าวฯ ให้กับหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจทานและทบทวนข้อมูลฯ อีกครั้ง และจะมีการจัดประชุมราชการ เพื่อชี้แจงแนวทาง การ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทบทวน องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผล
การดำเนินงานวัยเรียนอีกด้วย 
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ผลการดำเนินงาน 
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายฯ ดังนี้  

1.1 การประชุมเพื่อเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ 
2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 234 คน เมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง/โรงพยาบาลควนขนุน/โรงพยาบาลตะโหมด จังหวัดพัทลุง งบประมาณการดำเนินงานฯ 
เป็นเงิน 37,500 บาท  

1.2 การประชุมยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 150 คน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง งบประมาณการดำเนินงานฯ เป็นเงิน 22,500 บาท  

1.3 การประชุมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น 
ปีงบประมาณ 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมร้านอาหาร
แบบไทย อำเภอเมืองพัทลุง งบประมาณการดำเนินงานฯ เป็นเงิน 6,000 บาท 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 

 
จากตาราง ข้อมูลร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) ผลงานการดำเนินงานฯ ใน

ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2563 ภาพรวมจังหวัดพัทลุง เท่ากับ ร้อยละ 60.17 
ซ่ึงต่ำกว่าเกณฑ์ของกระทรวงฯ ที่กำหนดไว้ และอำเภอที่มีเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน มากที่สุด ได้แก่ อำเภอ
กงหรา, อำเภอศรีนครินทร์ และอำเภอป่าพะยอม เท่ากับ 64.00, 63.74 และ 62.24 ตามลำดับ  
  

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
2560 2561 2562 

ระดับประเทศ ร้อยละ 66 เมืองพัทลุง 6,937 4,275 61.63 
65.58 65.49 62.44 กงหรา 3,931 2,516 64.00 

เขต 12 เขาชัยสน 2,154 1,327 61.61 
62.74 63.19 59.34 ตะโหมด 2,669 1,484 55.60 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 4,709 2,823 59.95 
61.43 60.03 59.29 ปากพะยูน 3,873 2,084 53.81 

 ศรีบรรพต 1,545 947 61.29 
ป่าบอน 3,223 1,982 61.50 
บางแก้ว 1,192 591 49.58 
ป่าพะยอม 4,335 2,698 62.24 
ศรีนครินทร์ 2,019 1,287 63.74 
รวม 36,587 22,014 60.17 

ทีม่า : ข้อมูล HDC DATA ประมวลผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 1. เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้มีการเลื่อนกำหนดการเปิดภาค

เรียน งดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2563 จึงต้องมี
การปรับแผนการดำเนินงานที่ได้วางเอาไว้ให้เหมาะสม 

2. การบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัดวัยเรียน ในโปรแกรม HDC หน่วยบริการยังไม่สามารถบันทึกได้
ครอบคลุมฯ และทันเวลา ควรมีการซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้บันทึกข้อมูล ให้มีความเข้าใจตรงกัน  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ครอบครัว  

และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนอย่างจริงจัง  
2. ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนทุกระดับ อย่างสม่ำเสมอ และสร้าง 

ขวัญกำลังใจ และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 
 
    

ผู้รับผิดชอบ นายณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ 
โทร 074-613137 ต่อ 311  
e-mail narongrit.ch@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 30 ตุลาคม 2563 
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สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 44 

ประเด็น ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
  สถานการณ์เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ของจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.2563 พบว่า มีข้อมูลเด็ก อายุ 

6–14 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เพ่ือนำไปวิเคราะห์ประเมินภาวะโภชนาการ จำนวน 36,587 คน โดย
มีเด็กอายุ 6–14 ปี สูงดีสมส่วน จำนวน 22,014 คน คิดเป็นร้อยละ 60.17 จากสถิติเด็กอายุ 6–14 ปี จังหวัด
พัทลุงที่สูงดีสมส่วนย้อนหลัง ปี 2560 - 2562 คิดเป็นร้อยละ 61.43 , 60.03 และ 59.29 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า
เด็กอายุ 6–14 ปี ของจังหวัดพัทลุงที่สูงดีสมส่วน ยังต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ 
ร้อยละ 66 เนื่องจากพบปัญหาด้านภาวะโภชนาการที่สำคัญ คือ มีเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน เกิน
เกณฑ์เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ทั้ง 11 อำเภอ โดยเฉพาะอำเภอขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ไม่ว่าจะเป็น
อำเภอปากพะยูน (ร้อยละ 18.67) อำเภอศรีนครินทร์ (ร้อยละ 16.89) อำเภอตะโหมด (ร้อยละ 15.81) เป็นต้น 
ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปลี่ยนจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมืองมากขึ ้น การดำเนินชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป การเข้าถึงร้านสะดวกซื้อซึ่งมีอยู่มากมายในชุมชนได้ง่าย ทำให้เด็กวัยเรียนมีการบริโภคอาหารที่
มากเกินไป โดยเฉพาะอาหารที ่มีรสหวาน อาหารขยะ ขนมกรุบกรอบรวมทั้ งมีการ ออกกำลังกายน้อยลง
เนื่องจากเด็กใช้เวลาว่างในการเล่นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เล่นเกมส์มากข้ึน แทนที่จะออกจากบ้านไปเล่นกีฬา
หรือกิจกรรมอื่นๆ ทำให้เกิดภาวะไขมันสะสมทำให้เป็นเด็กอ้วนได้ง่าย รวมทั้งมีบางอำเภอที่เด็กวัยเรียนมีภาวะ
เตี้ยในอัตราค่อนข้างสูง เช่น อำเภอปากพะยูน (ร้อยละ 13.81) อำเภอบางแก้ว (ร้อยละ 12.75) อำเภอตะโหมด 
(ร้อยละ 12.36) อำเภอศรีนครินทร์ (ร้อยละ 11.84) ซึ่งอาจจะเป็นเพราะมีการบริโภคอาหารที่ไม่เพียงพอและ
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จึงทำให้เด็กวัยเรียนของจังหวัดพัทลุง สูงดีสมส่วนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กระทรวง
สาธารณสุขได้กำหนดไว้ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
   1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
วัยเรียน ตัวชี้วัดร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการนิเทศงาน
ผสมผสานระดับ คปสอ.  
  2. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนทุกแห่งดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ประจำปี 2563 ปีการศึกษาละ 2 
ครั้ง 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนทุกแห่งเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2563  
  4. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยผู้รับผิดชอบงานวัยเรียน มีการดำเนินงานตรวจสอบข้อมูลตาม

ตัวชี้วัด วิเคราะห์สถานการณ์ ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และส่งคืนข้อมูลดังกล่าวฯ ให้กับหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจทานและทบทวนข้อมูลฯ อีกครั้ง และจะมีการจัดประชุมราชการ เพื่อชี้แจงแนวทาง การ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทบทวน องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผล
การดำเนินงานวัยเรียนอีกด้วย 
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ผลการดำเนินงาน 
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายฯ ดังนี้  
 1.1 การประชุมเพื่อเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ 

2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 234 คน เมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง/โรงพยาบาลควนขนุน/โรงพยาบาลตะโหมด จังหวัดพัทลุง งบประมาณการดำเนินงานฯ 
เป็นเงิน 37,500 บาท  

 1.2 การประชุมยกระดับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการโรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 150 คน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง งบประมาณการดำเนินงานฯ เป็นเงิน 22,500 บาท  
   1.3 การประชุมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น 
ปีงบประมาณ 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมร้านอาหาร
แบบไทย อำเภอเมืองพัทลุง งบประมาณการดำเนินงานฯ เป็นเงิน 6,000 บาท 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 

 
จากตาราง ข้อมูลร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) ผลงานการดำเนินงานฯ ใน

ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2563 ภาพรวมจังหวัดพัทลุง เท่ากับ ร้อยละ 60.17 
ซ่ึงต่ำกวา่เกณฑ์ของกระทรวงฯ ท่ีกำหนดไว ้และอำเภอท่ีมีเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน มากที่สุด ได้แก่ อำเภอ
กงหรา, อำเภอศรีนครินทร์ และอำเภอป่าพะยอม เท่ากับ 64.00, 63.74 และ 62.24 ตามลำดับ  
 
  

ตวัชี้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ 66 เมืองพัทลุง 6,937 4,275 61.63 

65.58 65.49 62.44 กงหรา 3,931 2,516 64.00 
เขต 12 เขาชัยสน 2,154 1,327 61.61 

62.74 63.19 59.34 ตะโหมด 2,669 1,484 55.60 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 4,709 2,823 59.95 

61.43 60.03 59.29 ปากพะยูน 3,873 2,084 53.81 
 ศรีบรรพต 1,545 947 61.29 

ป่าบอน 3,223 1,982 61.50 
บางแก้ว 1,192 591 49.58 
ป่าพะยอม 4,335 2,698 62.24 
ศรีนครินทร์ 2,019 1,287 63.74 
รวม 36,587 22,014 60.17 

ทีม่า : ข้อมูล HDC DATA ประมวลผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 1. เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้มีการเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียน งด

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2563 จึงต้องมีการปรับ
แผนการดำเนินงานที่ได้วางเอาไว้ให้เหมาะสม 

 2. การบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัดวัยเรียน ในโปรแกรม HDC หน่วยบริการยังไม่สามารถบันทึกได ้
ครอบคลุมฯและทันเวลา ควรมีการซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้บันทึกข้อมูล ให้มีความเข้าใจตรงกัน  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ครอบครัว และ

ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนอย่างจริงจัง  
2. ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนทุกระดับ อย่างสม่ำเสมอ และสร้างขวัญ

กำลังใจ และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 
 
    

ผู้รับผิดชอบ นายณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ 
โทร 074-613137 ต่อ 311  
e-mail narongrit.ch@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 30 ตุลาคม 2563 
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2.1.3 กลุ่มวัยทำงาน 

ประเด็น ร้อยละของครอบครัวไทยในอำเภอมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย 

สถานการณ์และสภาพปัญหา  
 ผลจากการสํารวจพฤติกรรมการออกกําลังกาย ของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไป ในป 2546 2547 

และ 2550 พบวาปจจุบันประชาชนมีแนวโนมของการออกกําลังกาย เพิ่มขึ้นเล็กนอย คือ จากรอยละ 29.0  
เปน 29.1 และ 29.6 ตามลําดับ โดยผูชายมีอัตราการออกกําลังกายสูงกวาผูหญิง และผูที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล
มีอัตราการออกกําลังกายสูง กวานอกเขตเทศบาลแตอยางไรก็ตาม พบวาผูหญิงและผูที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล
มีแนวโนมของการออกกําลังกาย เพิ่มขึ้นอยางชา ๆ คือ ผูหญิงเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 25.3 เปน 25.4 และ 26.7 
และผูที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 25.8 เปน 26.9 และ 27.9 ในป 2546 2547 และ 2550 
ตามลําดับ ขณะที่ผูชายและผูที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล มีอัตราการออกกําลังกายคอนขางคงที่และมีแนวโนมล
ดลงเล็กนอย  

การบริหารจัดการ 
ในการดำเนินงานขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานของจังหวัดพัทลุง ปี 2563 

ในเรื่องของครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย ได้มีแนวทางดังนี้ 
1. จัดประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานกลุ่มวัยทำงานระดับอำเภอ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้ าใจและ

เห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย สามารถนำไปปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้องเหมาสม และถ่ายทอดให้พื้นทราบ
ต่อไป 

2. มีประสานความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายตา่ง 
ๆ ในพื้นที่ เพ่ือให้มีการเข้าร่วม สนับสนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริงสุขภาพ ตามหลัก 3อ. 2ส. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมและเพียงพอ  

3. สนับสนุนให้มีการบูรณาการในการดำเนินงานกิจกรรมสุขภาพ การออกกำลังกายของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและทุกระดับ 

4. พัฒนากลไกการสนับสนุนการกำกับติดตามงานในทุกระดับ 
5. มีการประชุมติดตาม กำกับงาน และนิเทศงานเพื ่อแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ เพื ่อขับเคลื ่อนการ

ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2563 ในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานได้มีการส่งเสริมให้

แต่ละอำเภอมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
และภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. เช่น
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายในครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน และหน่วยงานต่าง  ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมสุขภาพ ส่งเสริมให้มีบุคคลต้นแบบด้านการออก
กำลังกาย ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในแต่ละพื้นที่ และในหน่วยงานต่าง  ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างหรือ
ต้นแบบให้กับประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือได้นำไปปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวต่อไป และให้ครอบครัวและชุมชน อปท. 
ที่มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายได้มีการลงทะเบียนการออกกำลังกายในประเภทต่าง ๆ ผ่านระบบข้อมูล
โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2  
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ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

- รอ้ยละ10 ของครอบครัวไทยในจังหวัดมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย 
ร้อยละของครอบครัวไทยในจังหวัดมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย 

จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
สงขลา 31,693 12,875 40.62 
สตูล 5,643 2,670 47.32 
ตรัง 13,071 5,804 44.40 
พัทลุง 10,958 13,247 120.89 
ปัตตานี 12,207 4,843 39.67 
ยะลา 9,795 3,632 37.08 
นราธิวาส 15,731 7,600 48.31 
รวมเขต12 99,098 50,674 53.15 

ที่มา : โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติฯ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563  
 จากตาราง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินร้อยละของ

ครอบครัวไทยมีความรอบรู้เรื่องกิจกรรมทางกาย โดยได้กำหนดเป้าหมาย เป็นร้อยละ 10 ของครอบครัวไทยใน
แต่ละจังหวัด ซึ่งจังหวัดพัทลุง มีเป้าหมายในปี 2563 เท่ากับ 10 ,958 ครอบครัว(10 % ของครอบครัวทั้งหมด) 
และจังหวัดพัทลุงสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว โดยมีประชาชนได้สมัครเข้าร่วม จำนวน 13,247 ครอบครัว 
คิดเป็นร้อยละ 120.89 ทำให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็นเป็นที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 12 และได้รับโล่รางวัล
จากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นจังหวัดที่มี
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด เป็นอันดับที่ 10 ของประเทศเม่ือเทียบกับเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของครอบครัวไทยในอำเภอมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส2 (ตค.62 – ก.ย.63) 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ปี 2563 ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ 

20 
ของ

ครอบครัว
ในอำเภอ 

เมืองพัทลุง 7,827 1,683 21.50 
- - - กงหรา 1,978 451 22.80 

เขต 11 เขาชัยสน 2,654 713 26.87 
- - - ตะโหมด 1,744 1,145 65.65 

เขต 12 ควนขนุน 4,954 5,580 112.64 
- - - ปากพะยูน 2,841 924 32.52 

จังหวัดพัทลุง ศรีบรรพต 1,139 423 37.14 
- - - ป่าบอน 2,639 1,184 44.87 

ปีงบประมาณ2563 บางแก้ว 1,499 324 21.61 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ป่าพะยอม 2,056 477 23.20 
2,070 3,374 ศรีนครินทร์ 1,698 245 14.43 

 รวม 31,029(10,958*) 13,247 42.69(120.89*) 
ที่มา : โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติฯ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 49 

 จากตาราง เป้าหมายในการดำเนินการของจังหวัดพัทลุง ปี 2563 ได้ตั้งเป้าหมายของจังหวัดพัทลุง 
เป็น ร้อยละ 20 ของครอบครัวทั้งหมดของจังหวัดพัทลุง ซึ่งเท่ากับ จำนวน 31,029 ครอบครัว(มากกว่าเป้าหมาย
ของกรมอนามัย) และจากข้อมูลการลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกายฯ ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจำนวน 13,247 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 42.69 ของเป้าหมายจังหวัดพัทลุง ปี 2563 
และเป็นที่ 1 ของเขตสุขภาพท่ี 12 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 -ระบบโปรแกรมการลงทะเบียน มีปัญหาบ่อยมาก  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. ควรให้มีการออกแบบการบันทึกข้อมูลหรือที่โปรแกรมการบันทึกข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
2. ข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบโปรแกรมฯ ควรออกแบบให้ผู้รับผิดชอบงานสามารถเข้าไปดูและท่ีจะ

สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนในการดำเนินงานได้ทุกระดับ และเป็นปัจจุบัน 
3. ควรมีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์/สรุปผล และคืนข้อมูลดังกล่าวให้พื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ต่อไป  
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

-  
     

ผู้ชอบ  นายวิชา สันติภาพถาวร 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ 
โทร 0622274255 
E-mail: wichar.sun@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 30 กันยายน 2563 
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2.1.4 กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 

ข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 2.1 แสดงจำนวนผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมด แยกรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2563  

อำเภอ 

จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจ 
ประชากร
ทั้งหมด 
(คน) 

ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ (คน) 
ร้อยละ เพศชาย

(คน) 
ร้อยละ เพศหญิง

(คน) 
ร้อยละ 

เมือง 88,493 21,848 24.69 8,954 40.98 12,894 59.02 
กงหรา 29,223 5,052 17.29 2,151 42.58 2,901 57.42 

เขาชัยสน 35,238 7,640 21.68 3,204 41.94 4,436 58.06 
ตะโหมด 24,434 3,792 15.52 1,658 43.72 2,134 56.28 
ควนขนุน 62,766 16,335 26.03 6,817 41.73 9,518 58.27 
ปากพะยูน 36,854 8,016 21.75 3,446 42.99 4,570 57.01 
ศรีบรรพต 14,964 2,767 18.49 1,214 43.87 1,553 56.13 
ป่าบอน 37,374 6,166 16.50 2,652 43.01 3,514 56.99 
บางแก้ว 18,150 3,837 21.14 1,604 41.80 2,233 58.20 

ป่าพะยอม 27,628 4,990 18.06 2,118 42.44 2,872 57.56 
ศรีนครินทร์ 19,830 3,953 19.93 1,642 41.54 2,311 58.46 

รวม 394,954 84,396 21.37 35,460 42.02 48,936 57.98 
หมายเหตุ : จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่จากการสำรวจ (Type Area = 1,3) 
ที่มา : รายงานประชากรในระบบ HDC (ณ วันที่ 21 กันยายน 2563) 

 
จากตารางพบว่า มีประชากรทั้งหมด (ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่) จำนวน 394,954 คน มีผู้สูงอายุ

จำนวนทั้งสิ้น 84,396 คน คิดเป็นร้อยละ 21.37 ของประชากรทั้งหมด เป็นชาย 35,460 คน (ร้อยละ42.02) 
หญิง จำนวน 48,936 (ร้อยละ 57.98) อำเภอที่มีอัตราส่วนของผู้สูงอายุมากที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด 
คืออำเภอควนขนุน ร้อยละ 26 .03 รองลงมาคือ อำเภอเมืองพัทลุง ร้อยละ 24.69 น้อยที ่สุ ด คือ อำเภอ 
ตะโหมด ร้อยละ 15.52 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 51 

การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน(ADL) ของผู้สูงอายุ  

ตารางที่ 2.2 ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมิน/คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจำวัน แยกรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2563  

ที่มา : รายงาน HDC( 21 กันยายน 2563)  
 

จากตาราง ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน 
(ADL) จำนวนทั้งหมด 80,242 คน จากจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 84,396 คน (คัดกรองร้อยละ 95.08) พบว่า เป็น
กล ุ ่มท ี ่  1 (ช ่วยเหล ือต ัว เองได ้และ/หร ือ ช ่วยเหล ือผ ู ้อ ื ่น ช ุมชน และส ังคมได ้ )  (ร ้อยละ 96.09)  
มากที่สุด อำเภอป่าพะยอม (ร้อยละ 97.92) น้อยที่สุด อำเภอปากพะยูน (ร้อยละ 94.27) กลุ่มที่ 2 (ช่วยเหลือ
ตัวเองและดูแลตนเองได้บ้าง) (ร้อยละ 3.04) มากทีสุดอำเภอปากพะยูน (ร้อยละ 4.73) น้อยที่สุดอำเภอ 
ป่าพะยอม (ร้อยละ1.36) กลุ่มที่ 3 (ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) (ร้อยละ 0.87) มากที่สุดอำเภอบางแก้ว (ร้อยละ 
1.15) น้อยที่สุดอำเภอตะโหมด (ร้อยละ 0.55)  
 
  

อำเภอ 
จำนวน
ผู้สูงอายุ 

คัดกรองADL 
ร้อย
ละ 

กลุ่ม  
1 

ร้อย
ละ 

กลุ่ม 
2  

ร้อย
ละ 

กลุ่ม 
3  

ร้อยละ 

เมือง 21,848 20,311 92.97 19,483 95.92 616 3.03 212 1.04 
กงหรา 5,052 4,854 96.08 4,675 96.31 136 2.80 43 0.89 
เขาชัยสน 7,640 7,125 93.26 6,777 95.12 282 3.96 66 0.93 
ตะโหมด 3,792 3,632 95.78 3,527 97.11 85 2.34 20 0.55 
ควนขนุน 16,335 15,785 96.63 15,290 96.86 386 2.45 109 0.69 
ปากพะยูน 8,016 7,805 97.37 7,358 94.27 369 4.73 78 1.00 
ศรีบรรพต 2,767 2,672 96.57 2,560 95.81 87 3.26 25 0.94 
ป่าบอน 6,166 5,807 94.18 5,570 95.92 193 3.32 44 0.76 
บางแก้ว 3,837 3,733 97.29 3,585 96.04 105 2.81 43 1.15 
ป่าพะยอม 4,990 4,854 97.27 4,753 97.92 66 1.36 35 0.72 
ศรีนครินทร์ 3,953 3,664 92.69 3,524 96.18 113 3.08 27 0.74 

รวม 84,396 80,242 95.08 77,102 96.09 2,438 3.04 702 0.87 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขปี 2563 

การส่งเสริมป้องกัน ดูแล รกัษาและฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม 

ตารางที่ 2.3 แสดงผลการคัดกรองผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ที่พบผิดปกติ ปีงบประมาณ 2563 

 
จากตาราง ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม จำนวนทั้งหมด 77,320 คน จากจำนวน

ผู้สูงอายุทั้งหมด 84,396 คน (คัดกรองร้อยละ 91.62) พบว่า ผิดปกติ ร้อยละ 2.27 มากที่สุด อำเภอป่าพะยอม
(ร้อยละ 6.40) น้อยที่สุด อำเภอศรีนครินทร์ (ร้อยละ 0.68)  
 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 21 กันยายน 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ จำนวนคัดกรอง 
พบ

ผิดปกติ 
ร้อยละ 

ระดับประเทศ - เมืองพัทลุง 19,193 
(87.85%) 

213 1.11 

2.24 1.66 1.51 กงหรา 4,523  
(89.53%) 

141 3.12 

เขต 12 เขาชัยสน 6,980 
(91.36%) 

390 5.59 

1.87 1.24 1.19 ตะโหมด 3,608 
(95.15%) 

52 1.44 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 15,111 
(92.51%) 

251 1.66 

3.34 2.27 1.74 ปากพะยูน 7,736 
(96.51%) 

155 2.00 

ไตรมาส 2/2563 ศรีบรรพต 2,524 
(91.22%) 

33 1.31 

2.38 ป่าบอน 5,774 
(93.64%) 

54 0.94 

 บางแก้ว 3,462 
(90.23%) 

135 3.90 

ป่าพะยอม 4,752 
(95.23%) 

304 6.40 

ศรีนครินทร์ 3,657 
(92.51%) 

25 0.68 

รวม 77,320 
(91.62%) 

1,753 2.27 

ที่มา : รายงาน HDC( 21 กันยายน 2563)  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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การส่งเสริมป้องกัน ดูแล รักษาและฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม 

ตารางที่ 2.4 แสดงผลการคัดกรองผู้สูงอายุภาวะหกล้ม ที่พบผิดปกติ ปีงบประมาณ 2563 

 

จากตาราง ผู ้สูงอายุที ่ผ่านการคัดกรองภาวะหกล้ม จำนวนทั้งหมด 77,665 คน จากจำนวน
ผู้สูงอายุทั้งหมด 84,396 คน (คัดกรองร้อยละ 92.02) พบว่า ผิดปกติ ร้อยละ 6.04 มากที่สุด อำเภอบางแก้ว
(ร้อยละ 9.38) น้อยที่สุด อำเภอป่าบอน(ร้อยละ 2.30)  
 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 21 กันยายน 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ จำนวนคัดกรอง 
พบ

ผิดปกติ 
ร้อยละ 

ระดับประเทศ  
 
- 

เมืองพัทลุง 19,205 
(87.90%) 

894 4.66 

5.82 4.96 4.74 กงหรา 4,567 
(90.40%) 

399 8.74 

เขต 12 เขาชัยสน 7,016 
(91.83%) 

564 8.04 

4.62 4.67 4.06 ตะโหมด 3,594 
(94.78%) 

172 4.79 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 15,567 
(95.30%) 

1,046 6.72 

5.32 7.53 8.04 ปากพะยูน 7,661 
(95.57%) 

495 6.46 

ไตรมาส 2/2563 ศรีบรรพต 2,522 
(91.15%) 

204 8.09 

6.08 ป่าบอน 5,779 
(93.72%) 

133 2.30 

 บางแก้ว 3,476 
(90.59%) 

326 9.38 

ป่าพะยอม 4,616 
(92.51%) 

271 5.87 

ศรีนครินทร์ 3,662 
(92.64%) 

188 5.13 

รวม 77,665 
(92.02%) 

4,692 6.04 

ที่มา : รายงาน HDC( 21 กันยายน 2563)  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที ่1 : ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

ตารางที่ 2.5 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ แยกรายอำเภอ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 6 กันยายน 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ 
จำนวนตอบ

แบบสอบถาม 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

ระดับประเทศ  
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ60 

เมืองพัทลุง 723 144 19.92 
  54.2 กงหรา 71 33 46.48 

เขต 12 เขาชัยสน 77 21 27.27 
  12.3 ตะโหมด 144 64 44.44 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 3,037 1,274 41.95    
ปากพะยูน 132 83 62.88 

ไตรมาส 2/2563 ศรีบรรพต 47 24 51.06 
39.91 ป่าบอน 211 43 20.38 

 บางแก้ว 73 49 67.12 
ป่าพะยอม 466 76 16.31 
ศรีนครินทร์ 80 30 37.50 

รวม 5,061 1,841 36.38 
ที่มา : ระบบรายงานโปรแกรมH4U กรมอนามัย 6 กันยายน 2563  

 
จากตาราง จังหวัดพัทลุงมีจำนวนผู ้สูงอายุตอบแบบสอบถาม ทั ้งหมด 5 ,061 คน มีพฤติกรรม 

ที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ครบทั้ง 5 ข้อ 1 ,841 คน คิดเป็นร้อยละ 36.38 มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์มาก
ที่สุด อำเภอบางแก้ว ร้อยละ 67.12 น้อยที่สุด อำเภอป่าพะยอม ร้อยละ 16.31  
 

  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวช้ีวัดที ่2 :  ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์ 

ตารางที่ 2.6 แสดงร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ แยกรายอำเภอ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 6 กันยายน 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ 
เป้าหมาย 
(ตำบล) 

ผลงาน 
(ตำบล) 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ  
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ80 

เมืองพัทลุง 14 14 100.00 
   กงหรา 5 5 100.00 

เขต 12 เขาชัยสน 5 5 100.00 
 54.90 66.72 ตะโหมด 3 3 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 12 12 100.00 
20.00 92.31 100.00 ปากพะยูน 7 7 100.00 

ไตรมาส 2/2563 ศรีบรรพต 3 3 100.00 
100 ป่าบอน 5 5 100.00 

 บางแก้ว 3 3 100.00 
ป่าพะยอม 4 4 100.00 
ศรีนครินทร์ 4 4 100.00 
รวม 65 65 100.00 

ที่มา : ระบบรายงานHDC , โปรแกรม LTC กรมอนามัย และจากระบบรายงาน ณ 6 กันยายน 2563  
 

จากตาราง จังหวัดพัทลุงมีทั้งหมด 65 ตำบล 73 อปท.  และได้สมัครเข้าร่วมโครงการ LTC ของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครบ ทุกอปท. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2563 
พบว่า ตำบลมีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ครบทุก
ตำบล 
 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวช้ีวัดที ่3 : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม care plan  

ตารางที่ 2.7 แสดงการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล(care plan) ของหน่วยบริการสาธารณสุขที่เสนอต่อ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 31พฤษภาคม 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผลงาน 
(ฉบับ) 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ  
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ80 

เมืองพัทลุง 887 864 97.41 
- 71.07 84.22 กงหรา 150 143 95.33 

เขต 12 เขาชัยสน 300 300 100.00 
- 54.03 82.88 ตะโหมด 106 106 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 412 406 98.54  
42.56 90.09 ปากพะยูน 432 424 98.15 

เขต12 ณ 22 ก.ย.63 (91.43) ศรีบรรพต 128 128 100.00 
ประเทศ ณ 22 ก.ย.63(93.72) ป่าบอน 179 173 96.65 

 บางแก้ว 110 109 99.09 
ป่าพะยอม 146 146 100.00 
ศรีนครินทร์ 170 166 97.65 
รวม 3,020 2,965 98.18 

ที่มา : โปรแกรม 3 C กรมอนามัย( 22 กันยายน 2563) 
 
จากตาราง ปีงบประมาณ 2563 (1ต.ค.62 – 22 ก.ย.63) ผู้ที่มีภาวะพึงพิง (ติดบ้าน ติดเตียง) ที่

ผ่านการยืนยันจาก อปท. และได้รับงบประมาณในการดูแลเหมาจ่ายรายหัวจาก สปสช. รายละ 5,000 บาท 
จำนวน 3,020 คน ได้รับการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคลจากหน่วยบริการสาธารณสุข จำนวน 2,965 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 98.18  
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา 
1. หน่วยบริการบางแห่งไม่มี Care Manager 

เนื่องจากย้ายสถานที่ทำงานและ ลาออก 
 
2. หน่วยบริการที่รับผิดชอบพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดบ้าน/

ติดเตียงมาก ไม่สามารถดำเนินงานได้ทันตามเวลา 
 
3. หน่วยบริการบันทึกผลการคัดกรองสุขภาพ

ผู้สูงอายุในโปรแกรมAging Health Data ยังน้อย  
 

1. กรมอนามัยจัดอบรม CM ทดแทน 
2. ขอความร่วมมือให้ CM หน่วยบริการใกล้เคียง

จัดทำ Care Plan ให้ 
3. อบรม CM เพ่ิม ในพ้ืนที่ที่มีผู้ป่วยมาก 

 
 
 

4. ควรพัฒนาโปรแกรม Aging Health Data 
ให้Linkเข้าระบบ HDC 
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โอกาสพัฒนา 
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน LTC คุณภาพ ระดับจังหวัด 
2. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรและเมืองแห่งความสุขของผู้สูงอายุ 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
1. ได้รับเกียรติบัตรจากศูนย์อนามัยที่12 ยะลา เป็นจังหวัดที่ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน Long 

term care ดีเด่นระดับเขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ 2563 
2. ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ดีเด่น เขตสุขภาพท่ี12 ปีงบประมาณ 2563 
3. นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น (เรื่อง ประเมินผลระบบการดูแลผู้สูงอายุที่

อยู่ในภาวะพ่ึงพิง)  
4. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ(caregiver)ดีเด่น เขตสุขภาพที่12 ปีงบประมาณ 2563 

 
 ผู้รายงาน 

ชื่อ – สกุล  นายสมคิด ฤทธิศักดิ์ 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วัน/เดือน/ปี  26 ตุลาคม 2563 
โทร.  081 – 8970891 
E-mail:   somkid112510@hotmail.com 
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2.2 การควบคุมป้องกันโรค 

2.2.1 งานระบาดวิทยา  
สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ของจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ 

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ดังแผนภูมิ 1. 

แผนภูมิที่ 2.1  อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จ.พัทลุง (1 มกราคม - 27 ตุลาคม 
2563) 

  
 

เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์โรคแล้วพบว่า มี 2 โรค ที่มีการระบาดในปี 2563 คือ โรคไข้เลือดออก 
และ โรคมือ เท้า ปาก โดยมีรายละเอียดสถานการณ์ดังนี้ 

 
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามักจะระบาดในช่วง มิถุนายน-กรกฎาคม และ 

ตุลาคม-ธันวาคม (เกิดหลังเปิดภาคเรียนทั้งสองช่วง) มีการระบาดต่อเนื่องในปี 2559 2560 และ 2562 อำเภอที่
มีอุบัติการณ์สูงสุดในปี 2559 คือ อำเภอกงหรา 593.9 ส่วนปี 2560 อำเภอที่มีอุบัติการณ์สูงสุดคืออำเภอเมือง 
417.1 ต่อแสนประชากร ส่วนปี 2561 พบผู้ป่วย 629 ราย อัตราป่วย 118.2 ต่อแสนประชากร โดยอำเภอตะ
โหมดพบผู้ป่วยสูงสุด 320.4 ต่อแสนประชากร ส่วนปี 2562 พบผู้ป่วย 1,645 ราย จำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธย
ฐานตั้งแต่ต้นปี 2562 มีผู้เสียชีวิต 1 ราย อัตราผู้ป่วยตายร้อยละ 0.1 มีการระบาดสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2562 
ซึ่งอำเภอเมืองพบอัตราป่วยสูงสุด 292.3 ต่อแสนประชากร  

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 27 ตุลาคม 2563 พบผู้ป่วย 512 
ราย อัตราป่วย 97.6 ต่อแสนประชากร เป็นเพศชาย 265 ราย เพศหญิง 247 ราย กลุ่มอายุ 10-14 ปี พบผู้ป่วย
สูงสุด คิดเป็น 302.4 ต่อแสนประชากร อำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือตะโหมด 204.1 ต่อแสนประชากร 
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Scrub Typhus

Food Poisoning

Chickenpox

Hand,foot and mouth disease

S.T.D.,total(37-41,79-81,88-89)

H.conjunctivitis

Influenza

D.H.F,Total(26,27,66)
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แผนภูมิที่ 2.2 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก รายเดือน เปรียบเทียบปี 2562 2563 กับค่ามัธยฐาน จ.พัทลุง 

 
 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบมากในกลุ่มอายุ 0-9 ปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
จังหวัดพัทลุงมีอุบัติการณ์สูงสุดในปี 2560 จำนวนผู้ป่วย 650 ราย โดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอม ระหว่าง มิถุนายน 
- กรกฎาคม ลักษณะการเกิดโรคมักมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีชั้นเด็กเล็ก ทั้งนี้ ปี 2562 พบผู้ป่วย 323 ราย อัตราป่วย 62.1 ต่อแสนประชากร อำเภอตะโหมด 
มีอัตราป่วยสูงสุด 86.2 ต่อแสนประชากร 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 27 ตุลาคม 2563 พบผู้ป่วย 
291 ราย อัตราป่วย 55.5 ต่อแสนประชากร เป็นเพศชาย 167 ราย เพศหญิง 124 ราย กลุ่มอายุ 0 -4 ปี พบ
ผู้ป่วยสูงสุด จำนวน 279 ราย คิดเป็น 1005.2 ต่อแสนประชากร (ร้อยละ 95.9) กลุ่มอายุ 5 -9 ปี พบผู้ป่วย 
จำนวน 12 ราย คิดเป็น 37.3 ต่อแสนประชากร (ร้อยละ 4.1) ส่วนอำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือป่าบอน 2199.7 
ต่อแสนประชากร 

แผนภูมิที่ 2.3 อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปาก รายเดือน เปรียบเทียบ ปี 2562 ปี 2563 กับ ค่ามัธยฐาน จังหวัด
พัทลุง 
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ประเด็นตัวช้ีวัด ความสำเร็จของการดำเนินงานตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง สู่ตำบลสุขภาวะ ปี 2563 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ทุกอำเภอมีแผนยุทธศาสตร์ มีการวิเคราะห์สถานการณ์กำหนดโรคที่เป็นนโยบายและโรคที่เป็น

ปัญหาในพื้นที่ มีแผนการปฏิบัติงาน มีความพร้อมของทรัพยากร (คน เงิน ของ) ในการดำเนินงานตำบลควบคุม
โรคเข้มแข็ง สู่ตำบลสุขภาวะ ปี 2563 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
ทุกอำเภอมีการบริหารจัดการงบประมาณ มีแผนติดตามการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุน

ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง สู่ตำบลสุขภาวะ ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
เชิงปริมาณ ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง (ร้อยละ 70 ของคะแนน ใน 5 

องค์ประกอบ) จำนวน 65 ตำบล คิดเป็น ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ SRRT ระดับอำเภอและเครือข่ายตำบล มีคำสั่งคณะทำงาน ครอบคลุม 65 ตำบล 124 

รพ.สต. 
 
ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 1 : ความสำเร็จของการดำเนินงานตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง สู่ตำบลสุขภาวะ ปี 2563 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2560 2561 2562 อำเภอ 
เป้าหมาย 

(จำนวนตำบล) 
ผลงาน 

(จำนวนตำบล) 
ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 14 14 100 
   กงหรา 5 5 100 

เขต 12 เขาชัยสน 5 5 100 
   ตะโหมด 3 3 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 12 12 100 
- 100 % 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 : สรุปผลการประเมินรับรองจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 2 : ความสำเร็จของการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2563 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2560 2561 2562 อำเภอ 
เป้าหมาย 
(อำเภอ) 

ผลงาน 
(อำเภอ) 

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 
100% 100 % 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 
ที่มา : สรุปผลการประเมินรับรองจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

 
   

ผู้รับผิดชอบ นายเฉลิมชัย แป้นน้อย 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทรศัพท์ 0816083421 
e-mail pom348@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 1 พฤศจิกายน 2563 
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2.2.2 งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ประเด็น ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐานในเด็กอายุ 0 – 5 ปี 
1. ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน BCG, HBV1, DTP3, HBV3, โปลิโอ3, 

MMR1, IPV 
2. ความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด ็กอายุครบ 1 ปี (fully 

immunized) 
3. ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP4, โปลิโอ4, JE1 
4. ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE2, MMR2 
5. ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5, OPV5 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ในปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 จังหวัดพัทลุง พบผู้ป่วยโรคหัด

จำนวน 4 ราย คิดเป็น 0.76/แสนประชากร ผู้ป่วยโรคหัดและมีภาวะแทรกซ้อนจำนวน 1 ราย คิดเป็น 0.19/
แสนประชากร ผู้ป่วยโรคไอกรนจำนวน 1 ราย คิดเป็น 0.19/แสนประชากร ผู้ป่วยคางทูมจำนวน 8 ราย คิดเป็น 
1.52/แสนประชากร  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
ให้บริการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มเป้าหมายทั้งที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ

และนอกเขตรับผิดชอบ รวมทั้งติดตามกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่รับผิดชอบมารับวัคซีนให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ มีการ
ติดตามประเมินผลความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายทุกไตรมาส 

ผลการดำเนินงาน 
เป้าหมายการดำเนินงานคือ ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิดของประชากรเป้าหมายใน

พ้ืนที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้นวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน มีความครอบคลุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 เป็นรายพ้ืนที่ และเด็กอายุครบ 1 ปีได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบชุด (fully immunization) มีความ
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เป็นรายพ้ืนที่ 

ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพัทลุงมีเด็กอายุครบ 1 ปี จำนวน 3,780 ราย 
- ได้รับวัคซีน BCG  จำนวน 3,778 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.9 
- ได้รับวัคซีน HBV1  จำนวน 3,774 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.8 
- ได้รับวัคซีน DTP3  จำนวน 3,720 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.4 
- ได้รับวัคซีน HBV3  จำนวน 3,736 ราย คิดเปน็ร้อยละ 98.8 
- ได้รับวัคซีนโปลิโอ3 จำนวน 3,745 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.1 
- ได้รับวัคซีน MMR1 จำนวน 3,716 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.3 
- ได้รับวัคซีน IPV  จำนวน 3,748 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.2 
- ได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบชุด จำนวน 3,654 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.7 

จังหวัดพัทลุง มีอำเภอทั้งหมด 11 อำเภอ ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน 
BCG , HBV1 , DTP3 , HBV3 , โปลิโอ3 , MMR1 , IPV ผา่นเกณฑ์ท่ีกำหนดทุกอำเภอ และความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบชุด ผ่านเกณฑ์ 9 อำเภอ ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 อำเภอ คือ อำเภอเมือง และอำเภอควนขนุน 
ความครอบคลุมร้อยละ 94.9 และร้อยละ 94.8 ตามลำดับ 
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ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพัทลุง มีเด็กอายุครบ 2 ปี จำนวน 3,944 ราย 
- ได้รับวัคซีน DTP4  จำนวน 3,862 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.9 
- ได้รับวัคซีนโปลิโอ4 จำนวน 3,858 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.8 
- ได้รับวัคซีน JE1  จำนวน 3,881 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.4 

ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP4, โปลิโอ4, JE ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดทุก
อำเภอ 

ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพัทลุง มีเด็กอายุครบ 3 ปี จำนวน 4,052 ราย 
- ได้รับวัคซีน JE2  จำนวน 3,965 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.9 
- ได้รับวัคซีน MMR2 จำนวน 3,993 ราย คิดเปน็ร้อยละ 98.5 
- ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE2, MMR2 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุก

อำเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพัทลุง มีเด็กอายุครบ 5 ปี จำนวน 4,484 ราย 

- ได้รับวัคซีน DTP5 จำนวน 4,352 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.1 
- ได้รับวัคซีน OPV5 จำนวน 4,351 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.0 
- ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5 ,OPV5 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ทุกอำเภอ 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน BCG ในเด็กอายุครบ 1 ปี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เมืองพัทลุง 692 692 100 
94.97 95.08 97.39 กงหรา 359 359 100 

เขต 12 เขาชัยสน 321 320 99.7 
98.63 98.86 99.37 ตะโหมด 265 265 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 521 520 99.8 
99.22 99.56 99.90 ปากพะยูน 382 382 100 

 ศรีบรรพต 138 138 100 
ป่าบอน 385 385 100 
บางแก้ว 209 209 100 
ป่าพะยอม 284 284 100 
ศรีนครินทร์ 224 224 100 

รวม 3,780 3,778 99.9 
ที่มา : โปรแกรม HDC  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน HBV1 ในเด็กอายุครบ 1 ปี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เมืองพัทลุง 692 692 100 
96.15 96.35 95.90 กงหรา 359 359 100 

เขต 12 เขาชัยสน 321 320 99.7 
98.64 99.03 98.67 ตะโหมด 265 262 98.9 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 521 520 99.8 
99.29 99.49 99.70 ปากพะยูน 382 381 99.7 

 ศรีบรรพต 138 138 100 
ป่าบอน 385 385 100 
บางแก้ว 209 209 100 
ป่าพะยอม 284 284 100 
ศรีนครินทร์ 224 224 100 

รวม 3,780 3,774 99.8 
ที่มา : โปรแกรม HDC  

 
ตัวช้ีวัด : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน DTP3 ในเด็กอายุครบ 1 ปี  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เมืองพัทลุง 692 672 97.1 
90.40 90.23 92.53 กงหรา 359 349 97.2 

เขต 12 เขาชัยสน 321 318 99.1 
86.31 85.90 86.21 ตะโหมด 265 261 98.5 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 521 509 97.7 
96.68 96.38 98.99 ปากพะยูน 382 379 99.2 

 ศรบีรรพต 138 137 99.3 
ป่าบอน 385 382 99.2 
บางแก้ว 209 207 99.0 
ป่าพะยอม 284 282 99.3 
ศรีนครินทร์ 224 224 100.0 

รวม 3,780 3,720 98.4 
ที่มา : โปรแกรม HDC  
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ตัวช้ีวัด : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน HBV3 ในเด็กอายุครบ 1 ปี 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 
เมืองพัทลุง 692 682 98.6 

90.40 90.23 92.53 กงหรา 359 355 98.9 
เขต 12 เขาชัยสน 321 316 98.4 

86.31 85.90 86.21 ตะโหมด 265 259 97.7 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 521 509 97.7 

96.68 96.38 98.99 ปากพะยูน 382 379 99.2 
 ศรีบรรพต 138 138 100.0 

ป่าบอน 385 383 99.5 
บางแก้ว 209 209 100.0 
ป่าพะยอม 284 283 99.7 
ศรีนครินทร์ 224 223 99.6 

รวม 3,780 3,736 98.8 
ที่มา : โปรแกรม HDC  

 
ตัวช้ีวัด : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอ3 ในเด็กอายุครบ 1 ปี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เมืองพัทลุง 692 683 98.7 
90.42 90.31 92.67 กงหรา 359 354 98.6 

เขต 12 เขาชัยสน 321 319 99.4 
86.38 85.95 86.52 ตะโหมด 265 261 98.5 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 521 511 98.1 
96.56 96.50 99.19 ปากพะยูน 382 382 100.0 

 ศรีบรรพต 138 136 98.6 
ป่าบอน 385 384 99.7 
บางแก้ว 209 209 100.0 
ป่าพะยอม 284 282 99.3 
ศรีนครินทร์ 224 224 100.0 

รวม 3,780 3,745 99.1 
ที่มา : โปรแกรม HDC  
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ตัวช้ีวัด : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR1 ในเด็กอายุครบ 1 ปี 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 95 
เมืองพัทลุง 692 673 97.3 

89.27 89.36 91.99 กงหรา 359 352 98.1 
เขต 12 เขาชัยสน 321 318 99.1 

88.60 87.10 90.06 ตะโหมด 265 261 98.5 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 521 506 97.1 

95.05 95.02 98.23 ปากพะยูน 382 382 100.0 
 ศรีบรรพต 138 136 98.6 

ป่าบอน 385 382 99.2 
บางแก้ว 209 208 99.5 
ป่าพะยอม 284 279 98.2 
ศรีนครินทร์ 224 219 97.8 

รวม 3,780 3,716 98.3 
ที่มา : โปรแกรม HDC  

 
ตัวช้ีวัด : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน IPV ในเด็กอายุครบ 1 ปี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เมืองพัทลุง 692 682 98.6 
83.44 87.83 91.77 กงหรา 359 356 99.2 

เขต 12 เขาชัยสน 321 317 98.8 
81.36 86.59 88.83 ตะโหมด 265 261 98.5 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 521 511 98.1 
92.71 95.36 98.84 ปากพะยูน 382 382 100.0 

 ศรีบรรพต 138 138 100.0 
ป่าบอน 385 384 99.7 
บางแก้ว 209 209 100.0 
ป่าพะยอม 284 284 100.0 
ศรีนครินทร์ 224 224 100.0 

รวม 3,780 3,748 99.2 
ที่มา : โปรแกรม HDC  

 
 
 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวช้ีวัด : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 95 
เมืองพัทลุง 692 657 94.9 

77.07 80.73 84.33 กงหรา 359 345 96.1 
เขต 12 เขาชัยสน 321 312 97.2 

75.75 79.88 81.79 ตะโหมด 265 252 95.1 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 521 494 94.8 

89.76 91.49 96.90 ปากพะยูน 382 377 98.7 
 ศรีบรรพต 138 135 97.8 

ป่าบอน 385 379 98.4 
บางแก้ว 209 206 98.6 
ป่าพะยอม 284 278 97.9 
ศรีนครินทร์ 224 219 97.8 

รวม 3,780 3,654 96.7 
ที่มา : โปรแกรม HDC   

 
ตัวช้ีวัด : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนDTP4 ในเด็กอายุครบ 2 ปี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เมืองพัทลุง 763 744 97.5 
87.88 87.40 89.99 กงหรา 381 367 96.3 

เขต 12 เขาชัยสน 379 371 97.9 
81.93 80.41 82.16 ตะโหมด 258 255 98.8 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 544 536 98.5 
94.55 95.17 97.09 ปากพะยูน 378 374 98.9 

 ศรีบรรพต 139 139 100.0 
ป่าบอน 400 397 99.3 
บางแก้ว 221 215 97.3 
ป่าพะยอม 277 267 96.4 
ศรีนครินทร์ 204 197 96.6 

รวม 3,944 3,862 97.9 
ที่มา : โปรแกรม HDC  

 
 
 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 68 

ตัวช้ีวัด : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอ4 ในเด็กอายุครบ 2 ปี  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 
เมืองพัทลุง 763 744 97.5 

87.75 87.31 89.95 กงหรา 381 367 96.3 
เขต 12 เขาชัยสน 379 369 97.4 

81.80 80.30 82.12 ตะโหมด 258 255 98.8 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 544 536 98.5 

94.40 95.10 97.09 ปากพะยูน 378 372 98.4 
 ศรีบรรพต 139 139 100.0 

ป่าบอน 400 398 99.5 
บางแก้ว 221 214 96.8 
ป่าพะยอม 277 267 96.4 
ศรนีครินทร์ 204 197 96.6 

รวม 3,944 3,858 97.8 
ที่มา : โปรแกรม HDC  

 
ตัวช้ีวัด : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนJE1 ในเด็กอายุครบ 2 ปี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เมืองพัทลุง 763 746 97.8 
85.59 84.93 89.85 กงหรา 381 372 97.6 

เขต 12 เขาชัยสน 379 374 98.7 
82.85 82.33 86.27 ตะโหมด 258 255 98.8 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 544 535 98.4 
93.94 94.97 97.24 ปากพะยูน 378 376 99.5 

 ศรีบรรพต 139 139 100.0 
ป่าบอน 400 392 98.0 
บางแก้ว 221 219 99.1 
ป่าพะยอม 277 272 98.2 
ศรีนครินทร์ 204 201 98.5 

รวม 3,944 3,881 98.4 
ที่มา : โปรแกรม HDC  

 
 
 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวช้ีวัด : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนJE2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 
เมืองพัทลุง 759 733 96.6 

74.96 73.66 82.83 กงหรา 364 355 97.5 
เขต 12 เขาชัยสน 380 378 99.5 

70.60 71.20 77.31 ตะโหมด 290 281 96.9 
จงัหวัดพัทลุง ควนขนุน 583 564 96.7 

90.13 90.71 95.82 ปากพะยูน 394 383 97.2 
 ศรีบรรพต 144 143 99.3 

ป่าบอน 406 399 98.3 
บางแก้ว 238 237 99.6 
ป่าพะยอม 284 284 100.0 
ศรีนครินทร์ 210 208 99.1 

รวม 4,052 3,965 97.9 
ที่มา : โปรแกรม HDC  

 
ตัวช้ีวัด : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนMMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

เมืองพัทลุง 759 745 98.2 
84.71 86.44 90.11 กงหรา 364 357 98.1 

เขต 12 เขาชัยสน 380 376 99.0 
82.19 82.30 86.44 ตะโหมด 290 285 98.3 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 583 566 97.1 
93.22 95.20 97.33 ปากพะยูน 394 388 98.5 

 ศรีบรรพต 144 143 99.3 
ป่าบอน 406 404 99.5 
บางแก้ว 238 237 99.6 
ป่าพะยอม 284 283 99.7 
ศรีนครินทร์ 210 209 99.5 

รวม 4,052 3,993 98.5 
ที่มา : โปรแกรม HDC  

 
 
 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวช้ีวัด : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนDTP5 ในเด็กอายุครบ 5 ปี 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 
เมืองพัทลุง 886 841 94.9 

81.82 82.62 85.91 กงหรา 382 375 98.2 
เขต 12 เขาชัยสน 436 428 98.2 

73.99 75.66 77.44 ตะโหมด 305 302 99.0 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 636 609 95.8 

91.13 93.01 95.78 ปากพะยูน 418 412 98.6 
 ศรีบรรพต 184 179 97.3 

ป่าบอน 478 474 99.2 
บางแก้ว 224 221 98.7 
ป่าพะยอม 327 312 95.4 
ศรีนครินทร์ 208 199 95.7 

รวม 4,484 4,352 97.1 
ที่มา : โปรแกรม HDC  

 
ตัวช้ีวัด : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนOPV5 ในเด็กอายุครบ 5 ปี  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เมืองพัทลุง 886 840 94.8 
81.66 82.54 85.82 กงหรา 382 375 98.2 

เขต 12 เขาชัยสน 436 427 97.9 
73.84 75.60 77.33 ตะโหมด 305 303 99.3 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 636 609 95.8 
91.09 92.88 95.80 ปากพะยูน 418 412 98.6 

 ศรีบรรพต 184 179 97.3 
ป่าบอน 478 474 99.2 
บางแก้ว 224 221 98.7 
ป่าพะยอม 327 312 95.4 
ศรีนครินทร์ 208 199 95.7 

รวม 4,484 4,351 97.0 
ที่มา : โปรแกรม HDC   

 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เด็กมีการเคลื่อนย้าย และสลับที่อยู่บ่อยทำให้พลาดการรับวัคซีนตามช่วงอายุที่กำหนด  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้ สุขศึกษาแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ถึงความจำเป็นต่อการรับวัคซีนของ

เด็ก และให้นำสมุดประวัติการได้รับวัคซีน(สมุดสีชมพู)ติดตัวเด็กไปด้วยทุกครั้ง กรณีท่ีไปฝากเลี้ยงที่อ่ืน พร้อมทั้ง
กำชับให้ไปรับวัคซีนที่สถานบริการสาธารณสุขตามนัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีการติดตามความครอบคลุมของ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
      

ผู้รับผิดชอบ นางพัชรี โยมเอียด 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทรศัพท์ 0842682453 
e-mail baitauy369@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี  5 พฤศจิกายน 2563 
 

  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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2.2.3 งานเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ประเด็น งานป้องกันควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สถานการณ์โรคเอดส์จังหวัดพัทลุง พบผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 - 2563 จำนวน 3,860 ราย 

ยังมีชีวิต จำนวน 2,730 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยกลุ่มผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า15 ปี ขึ้นไป) จำนวน 2,709 ราย ผู้ป่วย
เด็ก (อายุ ต่ำกว่า 15 ปี) จำนวน 21 ราย และเสียชีวิต จำนวน 1,130 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่ในปี  พ.ศ.2563 
จำนวน 142 ราย จำแนกผู้ป่วยผู้ใหญ่ จำนวน 139 ราย และ ผู้ป่วยเด็ก จำนวน 3 ราย เพศชาย 92 ราย เพศ
หญิง 50 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ อายุ 25-49 ปี จำนวน 94 ราย รองลงมากลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป 29 
ราย และกลุ่มอายุ 20-24 ปี จำนวน 11 ราย คิดเป็น ร้อยละ 66.20, 20.42 และ 7.75 ตามลำดับ ปัจจัยเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ถึงร้อยละ 88 .73 (ที่มา: NAP Plus ข้อมูล  
ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563) 

ตัวช้ีวัดที ่1  ร้อยละของอำเภอที่มีการดำเนินกิจกรรมกลไกบริหารยุติปัญหาเอดส์ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนการยุติ

ปัญหาเอดส์ในพื้นที่ โดยมีคณะทำงานในระดับอำเภอ ประเมินสถานการณ์โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และจัดทำแผนงานโครงการเพื่อดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในพื้นที่ 
สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน      

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของอำเภอที่มีการดำเนินกิจกรรมกลไกบริหารยุติปัญหาเอดส์ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 5 เมืองพัทลุง 5 4 80 
   กงหรา 5 5 100 

เขต 12 เขาชัยสน 5 5 100 
   ตะโหมด 5 4 80 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 4 80    
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 4.64 92.72 
ที่มา : สรุปผลการนิเทศติดตามตัวชี้วัดงานเอดส์ 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1.บางพ้ืนที่ไม่มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพ่ือวางแผน 

จัดทำโครงการสำหรับดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในพ้ืนที่  
2. โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่อยู่ 10 อันดับแรก โรคที่เป็นปัญหาในพ้ืนที่  
3. ขาดการบูรณาการงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นท่ี 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
จังหวัดพัทลุง ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ โดยคณะกรรมการอำนวยการ

และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดพัทลุง เพ่ือบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมวางแผนการดำเนินงานและสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที ่ของหน่วยงานนั้นๆ โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน ซึ่งมีความเสี่ยงสูง และกลุ่มประชากรหลัก และมีแผนขยายและพัฒนาองค์กรเอกชน
ด้านเอดส์ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ ทุกตำบล 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
อำเภอกงหรามีการบูรณาการงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในพื้นที่ 

ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์(NGO) ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
โดยให้ความสำคัญ ในการดำเนินการส่งเสริมความรู้ ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการหญิง ต่อเนื่องทุกปี มีการขยายพื้นที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งคณะทำงานด้านเอดส์มีความเข้มแข็งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงหลักได้รับบริการป้องกันเชิงรุก การค้นหา การตรวจเลือด และการได้รับ
บริการยาต้านไวรัสเอดส์ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การดำเนินงานป้องกันเชิงรุกจัดบริการส่งเสริมความรู้ และตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อเอชไอวี 

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง คือ  ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภท
สอง  พนักงานบริการ  ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด ผู้ต้องขัง แรงงานข้ามชาติ เพ่ือค้นหาผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ส่ง
ต่อรับยาต้านไวรัส และลดการเสียชีวิตจากเอดส์ โดยกำหนดให้แต่ละพ้ืนที่สำรวจกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง
ดังกล่าว เพื่อจัดสรรเป้าหมายในการดำเนินงาน 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงหลักได้รับบริการป้องกันเชิงรุก การค้นหา การตรวจเลือด และการได้รับ

บริการยาต้านไวรัสเอดส์ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 95 เมืองพัทลุง 70 70 100 

   กงหรา 60 70 100 
เขต 12 เขาชัยสน 20 24 100 

   ตะโหมด 20 19 95 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 60 51 85 

90 95 95 ปากพะยูน 10 0 0 
 ศรีบรรพต 20 16 80 

ป่าบอน 40 0 0 
บางแก้ว 20 19 95 
ป่าพะยอม 10 8 80 
ศรีนครินทร์ 10 0 0 

รวม 350 277 79.14 
ที่มา : NAP WEB REPORT 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1.เนื่องจากในช่วงดำเนินงานตามแผนมีสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 

-19) สถานที่ทำงานในกลุ่มของพนักงานบริการหญิงได้ปิดให้บริการและเลิกกิจการ จึงไม่สามารถจัดบริการ
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรหลักได้ครอบคลุม ตามเป้าหมายที่กำหนดในช่วงเวลาจำกัด 

2. กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และกลุ่มพนักงานบริการหญิง เป็นกลุ่มที่เข้าถึงยาก ต้องสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคลากรและกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งใช้กลวิธีผ่านทางแกนนำกลุ่ม 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
การดำเนินงานเชิงรุกในปีที่ผ่านมา สามารถค้นหาผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จำนวน 6 ราย  และส่ง

ต่อเข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ซึ่งกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่เข้าถึงยาก และมีข้อจำกัดเรื่องเวลาที่ไม่สอดคล้อง
กับการจัดบริการของหน่วยงานภาครัฐในระบบปกติ การจัดบริการที่เหมาะสมและเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก
เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบบริการ 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
1. มีการปรับแผนบริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพ้ืนที่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 
2. อำเภอบางแก้วมีนวัตกรรมเก้าอ้ีตรวจมะเร็งปากมดลูก ซึ่งได้ประยุกต์และดัดแปลงให้เหมาะกับ

การใช้งาน 
3. โรงพยาบาลพัทลุงมีการจัดระบบบริการในคลินิกสีชมพู ให้บริการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวช้ีวัดที ่3 ร้อยละเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีติดเชื้อเอชไอวี 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก เพ่ือลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ใน

ทารกท่ีคลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ด้วยการจัดบริการยาต้านไวรัสฯ ตามมาตรฐานแก่หญิงตั้งครรภ์ ทารกและ
การให้นมผสมแทนนมแม่สามารถลดการติดเชื้อรายใหม่ในทารกท่ีคลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้   

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีติดเชื้อเอชไอวี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ไม่เกิน 
ร้อยละ0.5 

เมืองพัทลุง 6 0 0 
< 0.5 < 0.5 < 0.5 กงหรา 0 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 0 0 0 
   ตะโหมด 0 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 0 0 
< 0.5 < 0.5 < 0.5 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 7 0 0 
ที่มา : สรุปผลการนิเทศติดตามตัวชี้วัดงานเอดส์ 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีบางรายไม่มีการฝากครรภ์ หรือฝากครรภ์ที่อ่ืน(ต่างจังหวัด) ทำให้
หญิงตั้งครรภ์และลูกไม่ได้รับยาต้านไวรัสฯ เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อฯ และคำนวณประมาณการขอรับ
สนับสนุนนมผงสำหรับเด็กที่คลอดจากแม่ติดเชื้อฯได้ยาก ทำให้ไม่เพียงพอ 

2. การติดตามการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเด็กหลังคลอด ตามเกณฑ์ กรณีคลอดต่างอำเภอ/
ต่างจังหวัด ดำเนินการได้ยาก 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. ติดตามการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกอย่างต่อเนื่อง  
2. หารือร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก และงานเอดส์ 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
1. มีกลุ่มไลน์งานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกไว้ประสานงานและแลกเปลี่ยน

ประเด็นที่ต้องช่วยเหลือหรือดำเนินการร่วมกัน 
 

ตัวช้ีวัดที ่4 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
เพ่ือติดตามการเข้าถึงระบบบริการการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ ตามสิทธิประโยชน์และแนว

ทางการดูแลรักษาในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ และยังคงอยู่ในระบบการรักษาอย่างต่อเนื่อง ลดการ
เสียชีวิตจากเอดส์ 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ร้อยละ 90 เมืองพัทลุง 1422 1251 87.97 
90 90 90 กงหรา 47 40 85.11 

เขต 12 เขาชัยสน 139 116 83.45 
90 90 90 ตะโหมด 90 76 84.44 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 412 356 86.41 
90 90 90 ปากพะยูน 129 107 82.95 

 ศรีบรรพต 65 57 87.69 
ป่าบอน 116 90 77.59 
บางแก้ว 109 93 85.32 
ป่าพะยอม 138 112 81.16 
ศรีนครินทร์ 63 57 95.0 

รวม 2730 2355 86.26 
ที่มา : สรุปผลการนิเทศติดตามตัวชี้วัดงานเอดส์ /NAP WEB Report 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ทำให้ผู้ติดเชื้อฯไม่มารับยา
ตามนัด/ผิดนัด ขาดยา จำเป็นต้องเพ่ิมจำนวนในการจ่ายยา จากเดิมจ่ายยา 1 เดือน/ครั้ง เป็นจ่ายยานานถึง 3 
เดือน เพ่ือลดโอกาสในการรับเชื้อ COVID -19  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. ปรับการให้ยาต้านฯ ส่งทางไปรษณีย์ในรายที่ผล CD 4 ดี และมีประวัติกินยาต่อเนื่อง  
2. รับยาที่ศูนย์บริการชุมชน (DIC) ใกล้บ้าน 
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
1. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ ดูแลเพ่ือนช่วยเพื่อนให้คำแนะนำ เรื่องการกินยาและการดูแล

สุขภาพ เสริมกำลังใจให้ลดการตีตราตัวเอง ส่งผลให้กินยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง 
2. กลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไว้ติดตาม แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา 

 
ตัวช้ีวัดที ่5 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิตภายในปีแรกหลังเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
เพ่ือประเมินประสิทธิผลการเข้าถึงระบบบริการรักษา การส่งต่อ การติดตามอย่างต่อเนื่อง และการ

ให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสตามเกณฑ์อย่างเหมาะสมจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีและลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีหลังการได้รับยาต้านไวรัส ลดโรคแทรกซ้อนและลดการเสียชีวิตจากเอดส์ 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิตภายในปีแรกหลังเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ไม่เกิน  
รอ้ยละ 5 

เมืองพัทลุง 91 8 8.79 
   กงหรา 1 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 2 0 0 
   ตะโหมด 3 1 33.33 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 22 0 0    
ปากพะยูน 9 0 0 

 ศรีบรรพต 3 0 0 
ป่าบอน 5 0 0 
บางแก้ว 4 0 0 
ป่าพะยอม 5 0 0 
ศรีนครินทร์ 4 0 0 

รวม 149 9 6.16 
ที่มา : สรุปผลการนิเทศติดตามตัวชี้วัดงานเอดส์ 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีปฏิเสธการรักษา กลัวถูกสังคมรังเกียจ บางรายย้ายที่อยู่ และติดต่อไม่ได้ 
2. ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีมานาน และไม่เข้าสู่ระบบการรักษา ทำให้เกิดโรคแทรก

ซ้อน ทำให้เสียชีวิตในที่สุด 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
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1. เร่งรัดนโยบาย รู้เร็ว รักษาเร็ว ลดการตายจากเอดส์ โดยให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ รักษาด้วย
ยาต้านไวรัสภายใน 7 วันหลังทราบผลการติดเชื้อเอชไอวี 

2. มีการประเมินติดตามคุณภาพบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาล อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
1. โรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลป่าพะยอม มีแกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นแกนนำกลุ่มเพื่อน

ช่วยเพื่อน ดูแลกลุ่มผู้ติดเชื้อ ติดตามเยี่ยม และแลกเปลี่ยนปัญหาด้านสุขภาพ อาการข้างเคียงจากการกินยา 
ร่วมกับพยาบาลผู้ให้คำปรึกษา 
   

      
ผู้รับผิดชอบ นางณัฐชญา  รามจันทร์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทรศัพท์ 0 7461 312 7 ต่อ 401  
e-mail natchaya.ak@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 9 พฤศจิกายน 2563 
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2.2.4 งานป้องกันควบคุมวัณโรค 

ประเด็น อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย > ร้อยละ 85) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สถานการณ์วัณโรคในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง ในปี พ.ศ.2563 พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ที่ขึ้น

ทะเบียนรักษา จำนวน 514 ราย พบผู้ป่วยวัณโรค ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง กลุ่มอายุที่พบมาก คือ กลุ่มอายุ 
65 ปีขึ ้นไป(ร้อยละ 26) รองลงมาคือกลุ ่มอายุ 45-54 ปี(ร้อยละ 19) และกลุ่มอายุ 35-44 ปี(ร้อยละ 18) 
ตามลำดับและผู้ป่วยวัณโรคที่มีการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยจำนวน 49 ราย(ร้อยละ 9.5) ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่ ปี 2562 มีผู้ป่วยทั้งสิ้น จำนวน 399 ราย พบว่า อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.5 
รักษาสำเร็จ จำนวน 341 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.5 (เป้าหมาย ร้อยละ 85) เสียชีวิตระหว่างการรักษา จำนวน 
38 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.5 (เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 5) และขาดยา จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.0 (เป้าหมาย 
≤ร้อยละ3) ปัจจัยสำคัญที่เป็นปัญหาของจังหวัดพัทลุง คือ ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตระหว่างการรักษา ซึ่งส่วนใหญ่
คือกลุ่มผู้สูงอายุ(ร้อยละ 68) และผู้ติดเชื้อ HIV (ร้อยละ 19) 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
ได้กำหนดเป้าหมายและมาตรการ ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัด เพ่ือ 

ขับเคลื่อนดำเนินงานป้องกันควบคุมโรควัณโรค โดยมีเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการปี 2563 คือ  
• เพ่ิมความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรค (Treatment coverage) มากกว่าร้อยละ 82.5  
• เพ่ิมผลสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (Success rate) มากกว่าร้อยละ 85  

มาตรการที่ 1 ลดการเสียชีวิต/กิจกรรมหลัก 
- เร่งรัดตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มประชากรหลักและผู้มีอาการสงสัยวัณโรค ด้วยการ

เอ็กซเรย์ปอดและวินิจฉัยที่รวดเร็ว (Molecular test) พร้อมขึ้นทะเบียนทุกราย 
- การส่งตรวจทดสอบความไวต่อยา เพ่ือค้นหาวัณโรคดื้อยาในกลุ่มเสี่ยงสูง 
- เข้มงวดดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในระยะเข้มข้น เช่น ผู้สูงอายุ โรคร่วม ขาดสารอาหาร โดยการเยี่ยม

บ้าน รับไว้เป็นผู้ป่วยใน 
- เฝ้าระวัง ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เช่น โรคร่วม ผู้สูงอายุ 

มาตรการที่ 2 ลดการขาดยา/กิจกรรมหลัก 
- ใช้กลไก case management team กำกับติดตามการดำเนินงานวัณโรค 
- ดูแลรักษาโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และจัดให้มีพ่ีเลี้ยง (DOT) 
- สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน และ อสม. 
- การช่วยเหลือทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ. 

มาตรการที่ 3 พัฒนาคุณภาพและระบบการกำกับติดตามดูแลรักษา/กิจกรรมหลัก 
- กำกับติดตาม และประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ผ่านโปรแกรม NTIP ในทุกระดับ 
- ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค  
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ผลการดำเนินงาน 
อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาส 1 / 2 5 6 3  เป้าหมายที่รับการ 

ประเมิน จำนวน 95 ราย รักษาสำเร็จ จำนวน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.5 มีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษา 
จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.4 เกินเป้าหมาย (น้อยกว่าร้อยละ 5) และมีผู้ป่วยขาดยา จำนวน 2 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 2.1 ต่ำกว่าเป้าหมาย(น้อยกว่าร้อยละ 3) โรงพยาบาลที่ไม่ผ่านการประเมิน ได้แก่ โรงพยาบาลกงหรา 
โรงพยาบาลบางแก้ว และโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย > ร้อยละ 85) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ≥85 เมืองพัทลุง 29 28 96.5 
84.1 86.1 82.8 กงหรา 6 4 66.7 

เขต 12 เขาชัยสน 7 7 100 
86.6 87.2 85.3 ตะโหมด 5 5 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 10 10 100 
85.4 88.7 86.7 ปากพะยูน 8 7 87.5 

 ศรีบรรพต 1 1 100 
ป่าบอน 3 3 100 
บางแก้ว 9 7 77.8 
ป่าพะยอม 8 7 87.5 
ศรีนครินทร์ 9 7 77.8 

รวม 95 86 90.5 
ที่มา : โปรแกรม NTIP ณ 31 กันยายน 2563  

ผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ 
ผลการดำเนินงานความครอบคลุมในการค้นหารายป่วย ปีงบประมาณ 2563 พบว่า มีการ 

วินิจฉัยและขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท จำนวน 514 ราย ความครอบคลุมคิดเป็น ร้อยละ 
64 ของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่คาดว่าจะมี ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย (มากกว่าร้อยละ 82.5) โดยแยกรายอำเภอดังนี้ 
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ตารางที่ 2.8 ความครอบคลุมในการค้นหารายป่วยแยกรายอำเภอ 
อำเภอ ประชากรกลางปี Estimate All Form 

(156:100,000) 
ผลงาน ร้อยละความครอบคลุม 

เมืองพัทลุง 121,191 185 203 109.48 
กงหรา 36,462 56 28 50.19 
เขาชัยสน 44,936 69 49 71.27 
ตะโหมด 31,353 48 18 37.52 
ควนขนุน 84,328 129 64 49.60 
ปากพะยูน 51,188 78 39 49.80 
ศรีบรรพต 17,971 27 5 18.18 
ป่าบอน 47,881 73 19 25.94 
บางแก้ว 26,547 41 34 83.71 
ป่าพะยอม 36,043 55 28 50.77 
ศรีนครินทร์ 26,805 41 27 65.83 
รวม 524,705 803 514 64.03 

ที่มา :โปรแกรม NTIP ณ 30 กันยายน 2563 
  

การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย พบว่า กลุ่มที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน 
รองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุที่ทีโรคร่วม และกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน และยังพบว่ากลุ่มเสี่ยงเป้าหมายที่พบอัตราป่วย  
วัณโรคสูง คือ กลุ่มติดเชื้อ HIV รองลงมา คือ กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ และกลุ่มแรงงานต่างด้าว ตามลำดับ 

ตารางที่ 2.9 ผลการดำเนินงานคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สัมผัสร่วม

บ้าน/
ใกล้ชิด 

HIV DM เรือนจำ แรงงาน
ต่างด้าว 

ผู้สูงอายุ
ที่มีโรค
ร่วม 

บุคลากร
สาธารณสุข 

รวม 

เป้าหมาย(คน) 2,860 2,308 13,008 3,084 481 2,283 3,857 27,881 
ผลงาน(Xray) 1,432 1,996 9,129 3,083 467 1,285 3,056 20,448 

ร้อยละ 50.07 86.48 70.18 99.97 97.09 56.29 79.23 73.34 
พบป่วยวัณโรค 31 49 54 39 6 17 13 209 
อัตราป่วยต่อ
แสน ปชก 

1,084 2,123 415 1,264 1,247 745 337 749 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

การเข้าถึงบริการรักษาช้า วัณโรคส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบ
บริการล่าช้า พบว่าเป็นวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ ตรวจ
พบเชื้อจำนวนมากในปอด ประกอบกับมีโรคร่วม สูงอายุ 
ทำให้เสียชีวิตในระหว่างการรักษาสูง 

-เพ่ิมความครอบคลุมการค้นหาและรักษา 
-สนับสนุนให้มีการประชุมกรณีเส ียชีว ิตเพ่ือ
สำรวจปัญหา หาแนวทางแก้ไขต่อไป 
-กรณีเกิดผู ้ป ่วยเช ื ้อดื ้อยาควรมีการประชุม
กรณีศึกษา ระดับเขต เพื ่อการแก้ปัญหาและ
พัฒนาระบบการดำเนินงาน 

ด้านเศรษฐกิจ ผู ้ป่วยวัณโรค ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
โดยเฉพาะกลุ่มใช้แรงงาน รับจ้าง หาเช้ากินค่ำ รายได้ต่ำ
เป็นรายวัน เมื่อเจ็บป่วยหยุดงานไม่ได้ มีภาระค่าใช้จ่าย
เลี้ยงดูครอบครัว ทำให้ขาดยา 

-สนับสนุนให้ผู ้ป่วยวัณโรคได้รับการช่วยเหลือ
ทางด้านเศรษฐกิจจากพัฒนาสังคมและ ความ
มั่นคงจากมนุษย์ (พมจ.) 
-จัดให้มีพี่เลี ้ยงกำกับการกินยาและติดตามการ
เยี่ยมบ้าน และ case management team เพ่ือ
ติดตามการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ในด้านการตรวจวินิจฉัย การอ่านผลเอ็กซเรย์ การรักษาทั้งกรณี

การรักษาผู้ป่วยวัณโรค และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- สนับสนุนให้ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงจาก

มนุษย์ (พมจ.) จำนวน 20 ราย 
 
      

ผู้รับผิดชอบ นางเกษณี ไชยเพชร 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทรศัพท์ 089-9755512  
e-mail K.chaipet@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 02/11/2563 
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2.2.5 งานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป 
ประเด็น โรคติดต่อทีน่ำโดยแมลง 

ภารกิจงานหลัก 
- งานควบป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
- งานควบป้องกันควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) 
- งานควบป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 
- งานควบป้องกันควบคุมโรคสครัปไทฟัส 

สภาพปัญหา 
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 
1. โรคไข้เลือดออก 
อัตราป่วยด้วยได้รับโรคไข้เลือดออก ของจังหวัดพัทลุง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ปี 2559 มี

รายงานผู้ป่วย จำนวน 1,476 ราย อัตราป่วย 280.26 ต่อแสนประชากร ปี 2560 มีรายงานผู้ป่วย จำนวน 1,084 
ราย อัตราป่วย 207.37 ต่อแสนประชากร ปี 2561 มีรายงานผู้ป่วย จำนวน 631 ราย อัตราป่วย 120.48 ต่อ
แสนประชากร ปี 2562 มีรายงานผู้ป่วย 1,653 ราย อัตราป่วย 315.62 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตรา
ป่วยตาย ร้อยละ 0.06 ปี พ.ศ. 2563 มีรายงานผู้ป่วยถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 491 ราย (ไม่มีรายงาน
ผู้ป่วยตาย) การเกิดโรคต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง(พ.ศ.2558-พ.ศ.2562) จำนวน 36 ราย รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1  

ตารางที่ 2.10 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง (พ.ศ.2558-พ.ศ.2562) จำแนกตามเวลา และพ้ืนที่ 

 
  
 
 

เมือง กงหรา เขาชัยสน ตะโหมด ควนขนุน ปากพะยูน ศรีบรรพต ป่าบอน บางแก้ว ป่าพะยอม ศรีนครินทร์
มกราคม 41 1 2 6 12 1 1 8 1 0 4 77
กุมภาพันธ์ 25 1 1 13 12 1 1 3 4 0 61
มีนาคม 15 0 0 4 6 0 0 1 2 0 4 32

เมษายน 10 1 1 7 5 0 0 1 0 25

พฤษภาคม 6 0 4 5 8 6 1 4 3 0 1 38

มิถุนายน 14 4 5 5 8 8 1 16 2 4 1 68

กรกฎาคม 12 5 10 11 16 1 11 14 7 1 13 101

สิงหาคม 15 2 13 5 5 3 3 3 4 1 4 58

กันยายน 4 7 1 6 4 2 1 2 0 1 3 31
รวม 142 21 37 62 76 22 19 52 23 7 30 491

ค่ามัธยฐาน
 ปี ๕๘-๖๒

159 26 31 74 88 31 18 31 18 28 23
527

อัตราป่วย 117.17   57.59    82.34    197.75  90.12    42.98    105.73  108.60  86.64    19.42    111.92   93.58     
POP 121,191 36,462  44,936  31,353  84,328  51,188   17,971   47,881  26,547  36,043  26,805  524,705 
ล าดับ 2 9 8 1 6 10 5 4 7 11 3

17.35     17.38     12.33-     57.51     15.26     19.32     0.69       41.13-     17.19-     64.52     23.27-     9.93        
MD58-62 134.52   74.98     70.01     255.26   105.39   62.30     106.42   67.47     69.45     83.94     88.65     103.51    
ลดลงร้อยละ 14.81     30.18     14.98-     29.08     16.93     44.95     0.66       37.88-     19.84-     332.21   20.80-     10.62      

เดือน พ้ืนท่ีอ าเภอ รวม
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2. โรคชิคุนกุนยา  
สถานการณ์โรคชิคุนกุนยา เริ่มมีการระบาดในจังหวัดพัทลุง เมื่อประมาณต้นปี 2552 เป็นการแพร่

ระบาดเป็นวงกว้าง อย่างรวดเร็วและรุนแรง เป็นปัญหาที่สำคัญมากของจังหวัด โดย ปี 2552 มีรายงานผู้ป่วยที่
เข้าสู่การรักษาในระบบ ถึง 3,916 ราย อัตราป่วย 776.81 ต่อแสนประชากร หลังจากนั้น มีรายงานประปรายใน
บางปี โดยพบว่าในปี พ.ศ.2561 มีรายงานผู้ป่วย 31 ราย อัตราป่วย 5.98 ต่อแสนประชากร ปี พ.ศ.2562 มี
รายงานผู้ป่วย 144 ราย อัตราป่วย 27.50 ต่อแสนประชากร และปี พ.ศ.2563 มีรายงานผู้ป่วย 14 ราย อัตรา
ป่วย 2.67 ต่อแสนประชากร        

 
3. ไข้มาลาเรีย 
ปี พ.ศ.2562- พ.ศ.2563 (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563) ไม่มีรายงานผู้ป่วยไข้มาลาเรียในพ้ืนที่จังหวัด

พัทลุง แต่จังหวัดพัทลุงยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังไข้มาลาเรียอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัด
พัทลุงมีสภาพแวดล้อม เป็นพื้นที่ป่า เขา มีห้วย ลำธาร เหมาะสมในการแพร่พันธุ์ของยุงก้นปล่อง พาหะสำคัญ
ของไข้มาลาเรีย ประกอบกับประชาชนจำนวนมาก มีอาชีพรับจ้างกรีดยางพารา ในแถบจังหวัดที่มีการแพร่
ระบาดของโรคนี้และเมื่อป่วยด้วยโรคดังกล่าว จะกลับมารักษาที่บ้าน จึงมีโอกาสที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคใน
พ้ืนที่จังหวัดพัทลุงได้  

  
4. โรคสครัปไทฟัส 
โรคสครัปไทฟัส เกิดจากเชื้อโรคที่อยู่ในตัวไรอ่อน ที่อาศัยอยู่ในหนู โดยเฉพาะตามป่า มีอาการ

คล้ายโรคติดเชื้ออื่นๆ หากมีการวินิจฉัยล่าช้าและรักษาไม่ทันเวลา อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้  สถานการณ์โรค
โรคสครัปไทฟัส มีความผิดปกติอย่างชัดเจนตั้งแต่ ปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา สำหรับปี พ.ศ.2563 มีรายงานผู้ป่วย 
56 ราย อัตราป่วย 10.71 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยตาย โดยจำแนกการเกิดโรครายปี ดังนี้  

ปี พ.ศ.    จำนวนป่วย(ราย)  อัตราป่วย/แสนประชากร 
2559     170  32.55 
2560     111  21.25 
2561      76   14.54 
2562      56   10.71 
2563      53   10.14 

งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อจากการสัมผัส ที่สำคัญ 
1. โรคเรื้อน 
ปี 2563 มีผู้ป่วยในทะเบียนรักษาจำนวน 2 ราย ผู้ป่วยระยะเฝ้าระวังจำนวน 1 ราย  ซึ่งปัจจุบัน

(กันยายน 2563)ได้จำหน่ายผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษาแล้วทั้ง 2 ราย รวมผู้ป่วยระยะเฝ้าระวัง จำนวน 3 ราย ซึ่ง
ผู้ป่วยโรคเรื้อนหากค้นพบผู้ป่วยล่าช้า อาจส่งผลกระทบให้ผู้ป่วยมีความพิการตลอดชีวิตได้  ซึ่งงานควบคุมโรค
เรื้อนเป็นภารงานตามโครงการพระราชดำริ มีเป้าหมายจะกำจัดให้หมดจากประเทศไทย  

2. โรคตาแดง  
โรคตาแดง(Conjunctivitis) มักจะระบาดในสถานที่แออัด เช่นโรงเรียนสอนศาสนา ปอเนาะ ซึ่งจะ

เกิดการระบาดอย่างรวดเร็ว ปี พ.ศ.2563 มีรายงานผู้ป่วย จำนวน 284 ราย อัตราป่วย 54.33 ต่อประชากรแสน
คน ไม่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน หรือในสถานที่แออัด  
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งานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง/โรคติดต่อจากการสัมผัส  
1. ด้านงบประมาณ ได้ร ับงบประมาณทั ้งปีในการดำเนินกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรค

ไข้เลือดออก จำนวน 67,900 บาท ซึ่งได้ดำเนินการใช้จ่ายในกิจกรรม ดังนี้  
 1.1 กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

- จัดทำไวนิลจิตอาสาพระราชทานสนับสนุนหน่วยงานจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมอำเภอ 
จำนวน 12 ผืน เป็นเงิน 7,200 บาท 

- จัดทำไวนิล เปิดโครงการ “วิ่งไล่ยุง” จำนวน 1 ผืน เป็นเงิน 1,200 บาท 
- จัดทำไวนิลรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกสนับสนุนหน่วยงานระดับอำเภอ 

จำนวน 45 ผืน เป็นเงิน 27,000 บาท 
 1.2 กิจกรรมการประชุมราชการเพื่อประเมินผลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายและประเมินตัวชี้วัดการ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 33,000 บาท 
- จัดประชุมราชการประเมินผลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย รอบท่ี 1 เป็นเงิน 16,500 บาท 
- จัดประชุมราชการประเมินตัวชี้วัดการควบคุมโรคไข้เลือดออกและประผลค่าดัชนีลูกน้ำ

ยุงลาย รอบที่ 2 เป็นเงิน 16,500 บาท 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดตัวชี้วัดและถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามภารกิจงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงสู่หน่วยงานระดับอำเภอทุกอำเภอ 
มีการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 โครงการ คือ 

 2.1 ประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย  
ดำเนินการประชุมราชการคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

จังหวัดพัทลุงและผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอ/ตำบล เพื่อประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 
ทุกอำเภอ ระหว่างวันที่ 20-27 มีนาคม 2563 โดยการสุ่มแบบเจาะจงโดยเลือกหมู่บ้านที่มีการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในแต่ละอำเภอ ผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 2.11 สรุปผลการประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 

 
 

ล าดับ อ าเภอ ช่ือหมู่บ้าน หมู่ท่ี ต าบล ส ารวจ พบลูกน้ า(หลัง) ท้ังหมด พบลูกน้ า HI CI BI
(หลัง) (หลัง) (ช้ิน) (ช้ิน) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ต่อ100หลัง)

๑ เมือง ไสถ่ัว ๙ ท่าแค ๔๐ ๑๔ ๓๑๖ ๒๔ 35.00 7.59 60.00
๒ กงหรา คลองเฉลิม ๕ คลองเฉลิม ๔๑ ๗ ๑๖๔ ๙ 17.07 5.49 21.95
๓ เขาชัยสน บ้านใหญ่ ๕ หานโพธ์ิ ๓๖ ๗ ๑๕๒ ๑๐ 19.44 6.58 27.78
๔ ตะโหมด นาส่อง ๑๑ ตะโหมด ๓๗ ๑๓ ๑๙๓ ๑๙ 35.14 9.84 51.35
๕ ควนขนุน ระหว่างควน ๒ พนมวังก์ ๓๘ ๕ ๒๑๒ ๗ 13.16 3.30 18.42
๖ ปากพะยูน ปากพะยูน ๑ ปากพะยูน ๔๐ ๑๐ ๑๒๘ ๑๘ 25.00 14.06 45.00
๗ ศรีบรรพต ศาลามะปราง ๑ เขาย่า ๔๑ ๑๐ ๒๑๔ ๑๒ 24.39 5.61 29.27
๘ ป่าบอน พรุพ้อ ๑ โคกทราย ๔๘ ๑๒ ๒๒๘ ๑๔ 25.00 6.14 29.17
๙ บางแก้ว บ้านลอน ๒ โคกสัก ๔๐ ๘ ๘๒ ๑๒ 20.00 14.63 30.00

๑๐ ป่าพะยอม ลานข่อย ๑ ลานข่อย ๔๔ ๖ ๒๑๕ ๘ 13.64 3.72 18.18
๑๑ ศรีนครินทร์ ห้วยท าผัง ๔ ล าสินธ์ุ ๓๔ ๔ ๑๓๐ ๕ 11.76 3.85 14.71

399     82          1,718  114    20.55 6.64 28.57

หมายเหตุ
จ านวนหลังคาเรือน ภาชนะส ารวจ (ช้ิน) สรุปค่าดัชนี

รวม
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ตารางที ่2.12 สรุปผลการประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ในโรงเรียน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 
2563 

 
 

ตารางที่ 2.13 สรุปผลการประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในศาสนสถาน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 
2563  

 
 

ล าดับ อ าเภอ ช่ือโรงเรียน หมู่ท่ี ต าบล ท้ังหมด พบลูกน้ า
(ช้ิน) (ช้ิน)

๑ เมือง รร.บ้านไสถ่ัว ๘ ท่าแค ๑๑ ๒ 18.18
๒ กงหรา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเฉลิม ๕ คลองเฉลิม ๓ ๐ 0.00
๓ เขาชัยสน รร.วัดหานโพธ์ิ ๑๐ หานโพธ์ิ ๓ ๐ 0.00
๔ ตะโหมด รร.เทศบาลตะโหมด ๑๑ ตะโหมด ๑๙ ๗ 36.84
๕ ควนขนุน รร.บ้านระหว่างควน ๒ พนมวังก์ ๑๗ ๔ 23.53
๖ ปากพะยูน รร.อนุบาลปากพะยูน ๑ ปากพะยูน ๑๖ ๔ 25.00
๗ ศรีบรรพต รร.อนุบาลศรีบรรพต ๑ เขาย่า ๑๖ ๒ 12.50
๘ ป่าบอน รร.วัดโคกเคียน ๒ โคกทราย ๖ ๐ 0.00
๙ บางแก้ว รร.วัดลอน ๒ โคกสัก 13 ๑ 7.69
๑๐ ป่าพะยอม รร.บ้านลานข่อย ๑ ลานข่อย ๑๒ ๔ 33.33
๑๑ ศรีนครินทร์ รร.วัดเกษตรนิคม ๑ ล าสินธ์ุ ๒๐ ๕ 25.00
รวม 136          29          21.32

ภาชนะส ารวจ
ค่าCI (ร้อยละ) หมายเหตุ

CI
ล าดับ อ าเภอ ช่ือศาสนสถาน หมู่ท่ี ต าบล ท้ังหมด พบลูกน้ า (ร้อยละ)

(ช้ิน) (ช้ิน)
๑ เมือง วัดไสหมากฯ ๙ ท่าแค ๔๓ ๒๔ 55.81
๒ กงหรา วัดบ้านพูด ๑๓ คลองเฉลิม 7 ๐ 0.00
๓ เขาชัยสน วัดหานโพธ์ิ ๑๐ หานโพธ์ ๒๕ ๙ 36.00
๔ ตะโหมด วัดตะโหมด ๑๑ ตะโหมด ๖๘ ๒๒ 32.35
๕ ควนขนุน วัดหนองโต๊ะปาน ๒ พนมวังก์ ๒๗ ๙ 33.33
๖ ปากพะยูน วัดธรรมประยูร ๑ ปากพะยูน ๓๗ ๓ 8.11
๗ ศรีบรรพต วัดเขาย่า ๔ เขาย่า ๒๘ ๙ 32.14
๘ ป่าบอน วัดโคกทราย ๑ โคกทราย ๒๐ ๕ 25.00
๙ บางแก้ว วัดลอน ๒ โคกสัก ๒๗ ๖ 22.22

๑๐ ป่าพะยอม วัดลานข่อย ๑ ลานข่อย ๓๕ ๕ 14.29
๑๑ ศรีนครินทร์ วัดคงหิต ๓ ล าสินธ์ุ ๒๑ ๕ 23.81

195         42             21.54รวม

ภาชนะส ารวจ
หมายเหตุ
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ตารางที่ 2.14 สรุปผลการประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 
ปีงบประมาณ 2563  

 
 

2.2 ประชุมราชการประเมินตัวชี้วัดการควบคุมโรคไข้เลือดออกและประเมินค่าดัชนีลูกน้ำ
ยุงลายรอบ 2 ระหว่างวันที่ 5 –21 สิงหาคม 2563 ผลการประเมินดังนี้  

ตารางที่ 2.15 สรุปผลการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางการ
จัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จังหวัดพัทลุง จำแนกรายอำเภอ 

 
 

CI
ล าดับ อ าเภอ ช่ือ รพ.สต./รพ. หมู่ท่ี ต าบล ท้ังหมด พบลูกน้ า (ร้อยละ)

(ช้ิน) (ช้ิน)
๑ เมือง รพ.สต.บ้านปลวกร้อน ๓ ท่าแค ๓ ๐ 0.00
๒ กงหรา รพ.สต.บ้านพูด ๑๓ คลองเฉลิม 7 ๐ 0.00
๓ เขาชัยสน รพ.สต.บ้านหานโพธ์ิ ๑๐ หานโพธ์ิ ๗ ๐ 0.00
๔ ตะโหมด รพ.สต.บ้านเกาะเรียน ๔ ตะโหมด ๕ ๑ 20.00
๕ ควนขนุน รพ.สต.บ้านส่ีแยกใสยวน ๒ พนมวังก์ ๙ 0 0.00
๖ ปากพะยูน ศสช.ปากพะยูน ๑ ปากพะยูน ๕ ๐ 0.00
๗ ศรีบรรพต รพ.สต.ศาลามะปราง ๑ เขาย่า ๙ ๐ 0.00
๘ ป่าบอน รพ.สต.บ้านพรุพ้อ ๑ โคกทราย ๖ ๐ 0.00
๙ บางแก้ว รพ.สต.บ้านลอน ๒ โคกสัก ๕ ๐ 0.00
๑๐ ป่าพะยอม รพ.สต.ในนิคมฯบ้านลานข่อย ๑ ลานข่อย ๑๓ ๐ 0.00
๑๑ ศรีนครินทร์ รพ.สต.บ้านล าสินธ์ุ ๓ ล าสินธ์ุ ๘ ๐ 0.00

77            1             1.30รวม

ภาชนะส ารวจ
หมายเหตุ

เมืองพัทลุง กงหรา เขาชัยสน ตะโหมด ควนขนุน ปากพะยูน ศรีบรรพต ป่าบอน บางแก้ว ป่าพะยอม ศรีนครินทร์
๑.การจัดการตามแนวทางการ ๗๐ ๖๖ ๖๕ ๖๓ ๖๑ ๖๓ ๖๑ ๖๒ ๖๖ ๖๒ ๖๓ ๖๓
   พาหะน าโรคแบบผสมผสาน

๒.การน าเสนอข้อมูลในท่ีประชุม ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๘ ๒๐ ๒๐ ๑๙ ๑๙ ๒๐ ๒๐ ๑๗ ๒๐

๓.สถานการณ์การเกิดโรค ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๔ ๒ ๑๐ ๒ ๒ ๒ ๑๐ ๒
ไข้เลือดออกของอ าเภอ

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๘ ๙๕ ๘๓ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๘๓ ๘๘ ๘๔ ๙๐ ๘๕

สรุปคะแนนตามตัวช้ีวัด ๕ ๔.๖๐ ๕ ๓.๖๐ ๔ ๔ ๕ ๓.๖๐ ๔.๖๐ ๓.๘๐ ๕ ๔

สรุปผลการประเมิน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

คะแนนเต็มหัวข้อการประเมิน
อ าเภอ/คะแนนท่ีได้

หมายเหตุ
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ตารางที่ 2.16 สรุปผลการประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 

 
 

3. การดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2563 
3.1 การดำเนินงานโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ศูนย์

อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกระทรวงสาธารณสุข 
ความเป็นมา 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เริ่มมีโครงการให้ทุกจังหวัดดำเนินการโครงการจิตอาสา

พัฒนาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ประเมินผลโครงการดังกล่าว ทางกระทรวงสาธารณสุขเห็น
ว่ามีประโยชน์ ทำให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยภาพรวมของประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัด จึงมีหนังสือสั่ง
การให้ทุกจังหวัดดำเนินการต่อในปี พ.ศ.2562 และให้รายงานผลให้ศูนย์จิตอาสาพระราชทานโดยตรงทุก  ๆ 
เดือน ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการดังกล่าว และได้รายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน มีรายละเอียดผลงานใน
ภาพรวม ตามเอกสารหมายเลข 1,2 

จ านวน
บ้านท่ี
ส ารวจ

จ านวน
บ้านท่ี

พบลูกน  า

HI  (%) วัด/มัสยิด จ านวน
ภาชนะท่ี
ส ารวจ

จ านวน
ภาชนะ
ท่ีพบ
ลูกน  า

CI  
(%)

โรงเรียน จ านวน
ภาชนะท่ี
ส ารวจ

จ านวน
ภาชนะ
ท่ีพบ
ลูกน  า

CI  
(%)

รพ.สต. จ านวน
ภาชนะท่ี
ส ารวจ

จ านวน
ภาชนะท่ี
พบลูกน  า

CI  
(%)

เมืองพัทลุง ร่มเมือง ๔ ๕  สค.๖๓ ๒๘ ๓ 10.71 วัดกลาง ๓๗ ๔ 10.81 วัดกลาง ๑๘ ๑ 5.56 บ้านล า ๕ ๐ -  
กงหรา คลองทรายขาว ๕ ๗  สค . ๖๓ ๓๒ ๔ 12.50 มัสยิดดารุสส่อล่ะห์ ๕ ๐ -     บ้านทอนตรน ๑๔ ๐ -   บ้านท่าเหนาะ ๖ 0 -  
เขาชัยสน เขาชัยสน ๙ ๑๐ สค.๖๓ ๓๕ ๕ 14.29 วัดโคกพญาราม ๑๗ 2       11.76 วัดโคกยา 9       ๐ -   บ้านโคกยา 4      0 -  
ตะโหมด คลองใหญ่ ๕ ๑๑ สค.๖๓ ๒๗ ๔ 14.81 วัดพรุนายขาว ๒๖ ๔ 15.38 บ้านพรุนายขาว ๑๒ ๑ 8.33 บ้านพรุนายขาว ๔ 0 -  
ควนขนุน ดอนทราย ๒ ๑๓ สค. ๖๓ ๓๒ ๓ 9.38   วัดบ่อพระฯ ๑๔ ๒ 14.29 บ้านควนดินแดง ๑๕ ๐ -   บ้านควนดินแดง ๘ 0 -  
ปากพะยูน หารเทา ๗ ๑๔ สค.๖๓ ๒๗ ๓ 11.11 วัดหารเทา 31 ๕ 16.13 บ้านหารเทา ๑๖ ๑ 6.25 บ้านทะเลเหมียง ๗ 0 -  
ศรีบรรพต เขาปู่ ๗ ๑๗ สค.๖๓ ๒๖ ๓ 11.54 วัดถ้ าเขาปู่ ๑๘ ๓ 16.67 บ้านเขาปู่ ๑๘ ๑ 5.56 บ้านเขาปู่ ๖ 0 -  
ป่าบอน หนองธง ๒ ๑๘ สค.๖๓ ๒๙ ๕ 17.24 วัดหนองนก ๑๗ ๕ 29.41 บ้านหนองธง ๑๙ ๑ 5.26 บ้านหนองธง ๗ ๐ -  
บางแก้ว นาปะขอ ๙ ๑๙ สค.๖๓ ๒๘ ๓ 10.71 วัดปากพล ๒๒ ๓ 13.64 ศผด.บ้านปากพล ๔ ๐ -   บ้านหาดไข่เต่า ๘ 0 -  
ป่าพะยอม บ้านพร้าว ๔ ๒๐ สค.๖๓ ๒๖ ๓ 11.54 วัดด่านปรง ๒๑ ๓ 14.29 ประชารัฐบ ารุง ๘ ๐ -   บ้านตะล่ิงชัน ๙ ๐ -  
ศรีนครินทร์ อ่างทอง ๖ ๒๑ สค.๖๓ ๓๔ ๔ 11.76 วัดขัน ๓๒ ๔ 12.50 บ้านอ่างทอง ๑๕ ๑ 6.67 บ้านโหล๊ะขนุน ๑๐ 0 -  

324 40 12.35 240 35 14.58 148 6 4.05 74 0 -  

สรุปผลการประเมินค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย รอบท่ี๒ 
ระหว่างวันท่ี ๕-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

โดย คณะท างานเฉพาะกิจควบคุมไข้เลือดออกจังหวัดพัทลุง

วันท่ีประเมิน

การส ารวจศาสนสถาน การส ารวจโรงพยาบาลการส ารวจโรงเรียน

อ าเภอ ต าบล หมู่ท่ี

การส ารวจบ้าน
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ตารางที่ 2.17 จำนวนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่ร่วมดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์จิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.2562  

 
ตารางที่ 2.18 สรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำจัดแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.2562 

 
 

สำหรับ ปี พ.ศ.2563 กระทรวงสาธารณสุข ได้น้อมรับโครงการดังกล่าว มาดำเนินการต่อ และได้
ปรับปรุงแบบรายงานการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จากเดิมที่ให้สำรวจ บ้าน วัด โรงเรียนและ
โรงพยาบาล เป็นสำรวจพื้นที่ 6 ร คือโรงเรือน(บ้าน) ,โรงเรียน,โรงธรรม(วัด,มัสยิด),โรงพยาบาล.โรงงาน.โรงแรม
และสถานที่ราชการ ซึ่งจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้ 

บา้น วดั/ศาสนสถาน โรงเรียน บวร/ชุมชน อ่ืนๆ รวมทั้งส้ิน
(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)

เมืองพทัลุง 4,584                2,972                2,886                952                  179                  11,573

กงหรา 57,404              5,880                17,612              30,744              351                  111,991

เขาชัยสน 14,707              2,264                5,656                3,683                -                   26,310

ตะโหมด 11,821              2,933                6,595                10,087              547                  31,983

ควนขนุน 71,008              4,047                5,770                9,015                147                  89,987

ปากพะยนู 17,212              5,091                6,964                6,859                343                  36,469

ศรีบรรพต 7,046                838                  2,142                1,363                487                  11,876

ป่าบอน 25,673              4,994                7,050                14,688              584                  52,989

บางแกว้ 26,923              3,253                2,717                16,733              464                  50,090

ป่าพะยอม 22,986              3,954                8,709                11,064              98                    46,811

ศรีนครินทร์ 8,936                3,110                2,909                10,487              2,985                28,427

รวม 268,300            39,336              69,010              115,675            6,185                498,506         

หมายเหตุ:บวร/ชุมชน  หมายถึง การจดักิจกรรมรณรงคก์  าจดัยงุลายในสถานท่ีบา้น/วดั ศาสนสถาน/โรงเรียน/ชุมชน ในวนัเดียวพร้อมกนัใน 1 วนั
                  : อ่ืนๆ หมายถึง กิจกรรมท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการรณรงคก์  าจดัลูกน ้ายงุลายในพ้ืนท่ีเป้าหมาย(บา้น/วดั/รร/บวร) เช่นก าจดัลูกน ้ายงุลายในหน่วยบริการ
                    สถานท่ีราการ / การจดัหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี ฯ การปลูกตน้ไม ้เป็นตน้

อ าเภอ

จ ำนวน
บ้ำนท่ี
ส ำรวจ

จ ำนวน
บ้ำนท่ี

พบลูกน  ำ

HI  (%)
 ใน

ภำพรวม

จ ำนวน
วัดท่ี

ส ำรวจ

จ ำนวน
วัดท่ีพบ
ลูกน  ำ

วัดท่ี
พบ

ลูกน  ำ  
(%)

จ ำนวน
โรงเรียน
ท่ีส ำรวจ

จ ำนวน
โรงเรียน

ท่ีพบลูกน  ำ

โรงเรียน
ท่ีพบ
ลูกน  ำ
(%)

จ ำนวน 
ร.พ.

ท่ีส ำรวจ

จ ำนวน
ร.พ.ท่ี

พบลูกน  ำ

ร.พ. 
ท่ีพบ
ลูกน  ำ
(%)

เมืองพัทลุง เขียว  - 27,327 3,116 11.40 466 297 63.73 351 171 48.72 207 2 0.97
กงหรา เขียว  - 78,452 7,879 10.04 235 23 9.79 296 7 2.36 98 0 0.00
เขาชัยสน เขียว  - 66,951 5,276 7.88 291 103 35.40 284 25 8.80 27 0 0.00
ตะโหมด เขียว  - 61,646 7,217 11.71 142 62 43.66 323 23 7.12 107 0 0.00
ควนขนุน เขียว  - 117,218 12,182 10.39 300 160 53.33 428 126 29.44 114 0 0.00
ปากพะยูน เขียว  - 100,565 10,829 10.77 249 87 34.94 440 46 10.45 118 1 0.85
ศรีบรรพต เขียว  - 50,570 4,910 9.71 118 39 33.05 157 51 32.48 92 11 11.96
ป่าบอน เขียว  - 56,422 11,068 19.62 122 64 52.46 158 30 18.99 72 0 0.00
บางแก้ว เขียว  - 57,506 6,958 12.10 186 47 25.27 203 42 20.69 87 0 0.00
ป่าพะยอม เขียว  - 69,799 8,586 12.30 253 157 62.06 413 101 24.46 77 2 2.60
ศรีนครินทร์ เขียว  - 77,944 6,825 8.76 329 172 52.28 415 43 10.36 144 1 0.69

สรุปทั งจังหวัด 764,400 84,846 11.10 2691 1211 45.00 3468 665 19.18 1143 17 1.49
หมายเหตุ สสจ. รวบรวมรายอ าเภอเป็น sheet เดียวของจังหวัด ส่ง สคร. ท่ี email citv12@hotmail.com  

กำรส ำรวจโรงเรียน กำรส ำรวจโรงพยำบำล

อ ำเภอ

สถำนะ
ของอ ำเภอ

 (แดง/
เหลือง/
เขียว)*

เปิด 
EOC

กำรส ำรวจบ้ำน กำรส ำรวจวัด
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1. จัดทำป้ายไวนิลพระราชทาน “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย จังหวัดพัทลุง” สนับสนุนให้ทุกอำเภอและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 12 ผื น เพื ่อใช้
ประกอบการถ่ายภาพขณะดำเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ 

2. ดำเนินกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งได้
ดำเนินการรวบรวมรายงานไปยังศูนย์จิตอาสาพระราชทาน แล้วจำนวน 10 ครั้ง  (มกราคม-กันยายน 2563)ซึ่งมี
ผลการดำเนินงานดังนี้ 

ตารางที่ 2.19 จำนวนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่ร่วมดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์จิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.2563 

 
ตารางที่ 2.20 สรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำจัดแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.2563 

 
 

3.2 การดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ของ ศอ.จสอ.พระราชทาน จว,14 จว.
ภาคใต้ 

เมื่อเดือน มิถุนายน 2563 ศอ.จสอ.พระราชทาน จว,14 จว.ภาคใต้ ได้จัดประชุมผ่านApplication 
Zoom สั่งการให้ทุกจังหวัดภาคใต้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดยุงและให้
รายงานไปยังศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพัทลุง รายสัปดาห์ทุกวันพุธ ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้สั่งการให้ทุกอำเภอ
ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว และรายงานมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงทุกวันอังคาร เพื่อรวบรวมรายงาน
ศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพัทลุง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

โรงเรือน
(บ้าน/ชุมชน)

โรงธรรม
(ศาสนสถาน) โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน สถานท่ีราชการ รวมทั งสิ น

(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)
พัทลุง เมืองพัทลุง ทุกต าบล มค.-กย.๖๓ ๑๖๕๔๗ ๑๗๐๕ ๑๗๕๖ ๖๙๖ ๓๔๑ ๕๐๓ ๗๒๗ 22,275      

กงหรา ทุกต าบล มค.-กย.๖๓ ๔๕๗๐๑ ๓๓๓๘ ๙๓๒๗ ๒๑๒ ๐ ๐ ๘๓๒ 59,410      
เขาชัยสน ทุกต าบล มค.-กย.๖๓ ๕๘๓๖ ๑๓๐๖ ๑๒๓๙ ๓๐๑ ๑ ๖ ๒๒๒ 8,911        
ตะโหมด ทุกต าบล มค.-กย.๖๓ ๗๐๑๘ ๑๙๗๐ ๒๑๐๒ ๕๕๕ ๒๘ ๕๒ ๑๒๘๖ 13,011      
ควนขนุน ทุกต าบล มค.-กย.๖๓ ๒๙๙๔๒ ๒๖๔๖ ๙๔๐๒ ๑๓๐๖ ๑๑๑๐ ๕๒๘ ๑๙๕๗ 46,891      
ปากพะยูน ทุกต าบล มค.-กย.๖๓ ๑๐๖๕๔ ๓๒๑๕ ๔๔๔๗ ๓๑๖ ๑๘๒ ๐ ๕๘๗ 19,401      
ศรีบรรพต ทุกต าบล มค.-กย.๖๓ ๑๙๕๓ ๕๘๕ ๗๑๙ ๔๑๘ ๑๔๔ ๐ ๓๔๕ 4,164        
ป่าบอน ทุกต าบล มค.-กย.๖๓ ๕๖๐๖ ๑๖๖๕ ๒๒๖๒ ๑๒๘๗ ๐ ๑๔ ๑๑๔๙ 11,983      
บางแก้ว ทุกต าบล มค.-กย.๖๓ ๖๑๐๑ ๑๔๗๗ ๑๒๗๒ ๖๐๔ ๐ ๐ ๕๙๗ 10,051      

ป่าพะยอม ทุกต าบล มค.-กย.๖๓ ๒๕๖๓ ๑๐๗๗ ๓๙๖ ๔๗ ๐ ๒๕ ๕๑๖ 4,624        
ศรีนครินทร์ ทุกต าบล มค.-กย.๖๓ ๑๗๘๘๐ ๒๙๐๐ ๓๘๔๕ ๑๐๒๐ ๑๙๐ ๒๘๐ ๒๐๗๐ 28,185      

149801 21884 36767 6762 1996 1408 10288 228,906   รวม

จังหวัด อ าเภอ ต าบล วันท่ีด าเนินงาน

จ านวน
บ้านท่ี
ส ารวจ

จ านวน
บ้านท่ีพบ

ลูกน  า

HI  (%) 
ในภาพรวม

จ านวน
ภาชนะท่ี
ส ารวจ

จ านวน
ภาชนะท่ี
พบลูกน  า

CI  
(%)

จ านวน
ภาชนะท่ี
ส ารวจ

จ านวน
ภาชนะ
ท่ีพบ
ลูกน  า

CI  
(%)

จ านวน
ภาชนะท่ี
ส ารวจ

จ านวน
ภาชนะ
ท่ีพบ
ลูกน  า

CI  
(%)

จ านวน
ภาชนะท่ี
ส ารวจ

จ านวน
ภาชนะ
ท่ีพบ
ลูกน  า

CI  
(%)

จ านวน
ภาชนะท่ี
ส ารวจ

จ านวน
ภาชนะ
ท่ีพบ
ลูกน  า

CI  
(%)

จ านวน
ภาชนะท่ี
ส ารวจ

จ านวน
ภาชนะ
ท่ีพบ
ลูกน  า

CI  
(%)

พัทลุง เมืองพัทลุง ทุกต าบล ๖๕๖๔๖ ๗๕๔๗ 11.50 ๖๗๖๙ ๗๕๖ 11.17 ๔๒๑๐ ๒๘๒ 6.70    ๔๘๙ ๒๐ 4.09 ๑๕๗ ๑๓ 8.28    ๒๙๕ ๑๖ 5.42    ๙๕๐ ๑๒ 1.26  

กงหรา ทุกต าบล ๔๙๗๖๔ ๔๖๑๘ 9.28    ๑๗๔๖ ๒๐ 1.15    ๙๕๔ ๒ 0.21    ๑๑๓๘ ๐ -   ๐ ๐ #DIV/0! ๕๐ ๐ -      ๒๔๕ ๐ -    
เขาชัยสน ทุกต าบล ๕๓๗๖๙ ๕๑๑๕ 9.51    ๑๒๐๓๘ ๖๓๗ 5.29    ๒๘๔๖ ๑๔๗ 5.17    ๙๗๐ ๑ 0.10 ๒๑ ๔ 19.05  ๑๑๑ ๙ 8.11    ๖๔๒ ๒๗ 4.21  
ตะโหมด ทุกต าบล ๕๖๓๗๐ ๖๒๑๐ 11.02 ๓๑๑๑๐ ๑๖๕๘ 5.33    ๔๐๕๒ ๔๘๙ 12.07  ๑๔๑๑ ๐ -   ๓๔ ๒๒ 64.71  ๒๒๑ ๓๔ 15.38 ๘๐๐ ๖๔ 8.00  
ควนขนุน ทุกต าบล ๙๐๘๑๕ ๑๐๐๗๙ 11.10 ๙๗๑๔ ๘๑๐ 8.34    ๖๔๐๗ ๓๓๔ 5.21    ๑๐๒๘ ๑ 0.10 ๒๒๗๓ ๒๕๔ 11.17  ๑๒๗๗ ๑๕๕ 12.14 ๒๔๐๒ ๖๙ 2.87  
ปากพะยูน ทุกต าบล ๕๕๗๕๘ ๕๘๐๕ 10.41 ๓๖๗๑ ๓๒๓ 8.80    ๓๔๔๙ ๑๙๙ 5.77    ๑๑๙๙ ๗ 0.58 ๕๒๕ ๕๗ 10.86  ๐ ๐ #DIV/0! ๑๐๐๕ ๒๑ 2.09  
ศรีบรรพต ทุกต าบล ๔๕๓๖๓ ๔๕๗๒ 10.08 ๒๔๓๔ ๒๔๙ 10.23 ๒๘๑๕ ๒๔๒ 8.60    ๑๒๕๖ ๑๓ 1.04 ๓ ๐ -      ๗๓๔ ๕๙ 8.04    ๕๖๐ ๒๙ 5.18  
ป่าบอน ทุกต าบล ๘๐๒๙๒ ๑๗๖๙๔ 22.04 ๘๒๓๓ ๑๐๔๕ 12.69 ๒๗๖๐ ๑๔๕ 5.25    ๙๐๐ ๓ 0.33 ๖๑ ๐ -      ๑๓๓ ๐ -      ๖๘๙ ๑ 0.15  
บางแก้ว ทุกต าบล ๖๒๓๑๓ ๕๕๖๔ 8.93    ๑๗๗๖๒ ๑๒๑๐ 6.81    ๖๔๓๑ ๔๖๘ 7.28    ๑๖๗๔ ๑๐ 0.60 ๒๖ ๐ -      ๐ ๐ #DIV/0! ๒๕๐ ๒ 0.80  
ป่าพะยอม ทุกต าบล ๑๔๕๕๘ ๑๔๓๓ 9.84    ๑๙๕๒ ๒๑๕ 11.01 ๘๔๘ ๕๙ 6.96    ๒๑๑ ๐ -   ๗ ๐ -      ๖๙ ๒๘ 40.58 ๑๒๑ ๗ 5.79  
ศรีนครินทร์ ทุกต าบล ๘๘๐๕๔ ๘๘๒๙ 10.03 ๓๐๗๙๑ ๑๓๕๘ 4.41    ๔๒๑๓ ๒๘๐ 6.65    ๑๑๘๑ ๘ 0.68 ๑๖๗ ๓๑ 18.56  ๗๐๐ ๒๑๘ 31.14 ๑๔๗๓ ๙๓ 6.31  

สรุป 662702 77466 11.69 126220 8281 6.56    38985 2647 6.79    11457 63 0.55 3274 381 11.64  3590 519 14.46 9137 325 3.56  
ผู้รายงาน นายศรีอรรถ แก้วทิพย์ หมายเลขติดต่อ .๐๘๙ ๙๗๘๖๔๐๓

การส ารวจบ้าน/ชุมชน การส ารวจศาสนสถาน การส ารวจโรงเรียน การส ารวจโรงพยาบาล การส ารวจโรงแรม

จังหวัด อ าเภอ ต าบล

การส ารวจโรงงาน การส ารวจสถานท่ีราชการ
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ตารางที่ 2.21 การดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ของ ศอ.จสอ.พระราชทาน จว,14 จว.ภาคใต้  

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เป็นโครงการที่ดีมาก 
ตอบโจทก์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ได้เป็นอย่างดี 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
ควรประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จะส่งผลให้

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ผลดีในอนาคต 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
-     
 

ผู้รับผิดชอบ  นายศรีอรรถ แก้วทิพย์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทรศัพท์ 08 9978 6403  
e-mail srius16@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 5 พฤศจิกายน 2563 

  

ครั งนี (หมู่) ยอดสะสม(หมู่) ภาครัฐ(คน) อสม.(คน) ประชาชน(คน) รวม(คน)

1 เมืองพัทลุง โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จ.พัทลุง 189 13 189 285 597 456 1338

2 กงหรา กิจกรรมท่ีด าเนินการ 45 2 35 177 624 2122 2923

3 เขาชัยสน ๑.ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 58 8 58 74 523 473 1070

4 ตะโหมด ๒.รณรงค์จิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม 38 30 33 55 475 155 685

5 ควนขนุน ๓.การส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุง 129 12 ๖๐ ๑๖๐ ๖๔๕ ๘๒๓ 1628

6 ปากพะยูน ๔.พ่นหมอกควันและก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย 65 5 ๓๗ ๑๔๕ ๔๙๐ ๓๑๔ 949

7 ศรีบรรพต    ในโรงเรียน 35 3 ๑๘ ๗๓ ๓๒๓ ๔๙๐ 886

8 ป่าบอน ๕.ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในโรงเรียน 50 8 50 223 643 997 1863

9 บางแก้ว ๖.ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในศาสนสถาน 34 2 26 51 145 197 393

10 ป่าพะยอม ๗.ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในสถานท่ีราชการ 39 2 21 72 146 72 290

11 ศรีนครินทร์ 43 1 ๑๘ ๖๙ ๑๘๗ ๑๕๘ 414

725 86 545 1384 4798 6257 12439 0

แบบรายงานการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม เพ่ือป้องกันโรคท่ีเกิดจากยุง

ศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพัทลุง
จ านวนหมู่บ้านท่ีด าเนิน

กิจกรรม
จ านวนบุคลากรท่ีร่วมปฏิบัติงานจ านวน

หมู่บ้าน/
ชุมชนทั งหมด

หมายเหตุท่ี อ าเภอ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
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2.2.6 งานโรคอุบัติใหม่ 

ประเด็น งานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) )  

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุง มีผู ้ป่วยยืนยันโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนถึงปัจจุบัน (30 

กันยายน 2563 ) จำนวน 14 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ทุกรายได้รับการรักษาจนหายแล้ว เป็นผู้ป่วยในอำเภอกงหรา 7 
ราย อำเภอควนขนุน 3 ราย อำเภอป่าบอน 3 ราย และอำเภอปากพะยูน 1 ราย และจังหวัดพัทลุงได้ ตรวจคัด
กรองผู้สงสัยป่วยจากกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงต่ำ รวมทั้งในเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 948 รายการ 

บริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. การสอบสวนโรค มีหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (Communicable Disease Control 

Unit ; CDCU) ครอบคลุมทุกอำเภอ จำนวน 12 ทีม (อำเภอเมืองพัทลุง จำนวน 2 ทีม) และทีม Operation สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จำนวน 1 ทีม  

2. การควบคุมโรค กรณีพบผู้ป่วยยืนยัน ทีม Operation สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงร่วมกับหน่วย
ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (Communicable Disease Control Unit ; CDCU) ในอำเภอที่เกิดโรค ดำเนินการ
ค้นหาผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำทุกราย เพื่อให้ได้รับการคัดกรองและดูแลตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 

3. เป้าหมายการควบคุมโรค 
- Detect ผู้ป่วยให้ได้โดยเร็ว 
- จำกัดวงของการแพร่ระบาดให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และยุติการแพร่โรคให้เร็วที่สุด 
- ลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม 

4. ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใช้ระบบบัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(Incident Command System) โดยให้ทุกกล่องภารกิจมีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและทรัพยากรให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีภายใน 30 นาที ทั้งระดับอำเภอและจังหวัด 

5. ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคอุบัติใหม่และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุก คปสอ. 
6. ระบบกักกันตัวผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง (hospital quarantine)  
7. ห้องตรวจปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข สามารถทราบผล

การตรวจภายใน 1 วัน 
8. ประเมินผลกระทบทางสุขภาพจิตในประชาชน 
9. สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร 

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุง พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 14 ราย เป็นการติดเชื้อจาก

นอกจังหวัดพัทลุง จำนวน 11 ราย และติดเชื ้อภายในจังหวัดจำนวน 3 ราย ทุกราย ได้รับการรักษาใน
โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงจนหายทุกราย และจังหวัดพัทลุงไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อมาแล้วมากกว่า 200 วัน 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด   

ข้อมลูย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ  เป้าหมาย 
ร้อยละ 75 

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 
ที่มา : งานควบคุมโรคจากสัตว์สู่คนและโรคอุบัติใหม่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.พัทลุง  

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

     
 
ผู้รับผิดชอบ นายทวี ชูช่วย 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทรศัพท์ 0862950007  
e-mail taweec@icloud.com 
วัน/เดือน/ปี 12/11/63 

  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 94 

2.2.7 งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

สถานการณ์โรค 
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่นับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ผู้ที่ติดเชื้อ

หากแสดงอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่
ครบชุดตามกำหนดนัด โดยกลุ่มประเทศในสมาชิกอาเซียนกำหนดไว้ให้พ้ืนที่ในภูมิภาคปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในปี
พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่าง
ประเทศ (OIE)  

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 30 กันยายน 2563 ประเทศไทยมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
จำนวน 3 ราย จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดหนองคาย และจังหวัดศรีสะเกษ เสียชีวิตจังหวัดละ 1 ราย  

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดพัทลุง ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2558-2562) พบผู้เสียชีวิตด้วย
โรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1 รายในปี 2561 ในอำเภอบางแก้ว จึงถูกจัดให้เป็นจังหวัดที่มีความเสี่ ยงสูงของโรคพิษ
สุนัขบา้ 

เป้าหมายการดำเนินงาน ลดอัตราตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นศูนย์ ในปี พ.ศ 2563 

แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคนในปี 2563 
1. เฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ และมาตรการจัดการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย สถานการณ์โรคในสัตว์และในคน/พื้นที่ /ปัจจัยเสี่ยง/กลุ่มเสี่ยง/มาตรการ
จัดการป้องกันปัญหา เน้นการมีส่วนร่วมปศุสัตว์, ท้องถิ่น, ชุมชน 

2. สื่อสารความเสี่ยงและสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ครอบคลุมพ้ืนที่พบสัตว์พบเชื้อ โรงเรียน,วัด,ชุมชน
ในการป้องกันและปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อสัมผัสโรค  

3. การควบคุมป้องกันโรคล่วงหน้าและหรือระยะเกิดโรค โดยบูรณาการกิจกรรมป้องกันควบคุม โรคพิษ
สุนัขบ้าร่วมกับปศุสัตว์และท้องถิ่น ทั้ง 2 กรณี ดังนี้ 

- กรณีพบสัตว์พบเชื้อพิษสุนัขบ้าตัวที่ 2 ในระยะ 3 เดือน 
- กรณีพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 

4.. บริหารจัดการเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
5. ร่วมสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อย 1 อปท.  

- สนับสนุนด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลระบบ Cool chain วัคซีน
ในสัตว์ตามแนวทางที่กำหนด (การเข้าถึงข้อมูลประชากรสุนัข-แมว, แผนการฉีดวัคซีนในสัตว์ของท้องถิ่น, ความ
ครอบคลุมวัคซีนในสัตว์ ฯลฯ) 

6. สรุปผลผู้สัมผัสโรคที่ได้รับวัคซีนตามแนวทางเวชปฏิบัติรอบ 6 เดือน 
7. ประเมินการรับรู้ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลที่พบหัวบวก ในปี พ.ศ.2563 ของ

อำเภอเสี่ยงตามแบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน อย่างน้อย 30 ตัวอย่าง/ตำบล 
8. สรุปผลการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน เสนอผู้บริหาร 

ผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคนของจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2563 
จังหวัดพัทลุง มีการขับเคลื่อนงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทุกระดับ ร่วมกันการวางแผนดำเนินงาน ควบคุมกำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดพัทลุง อีกท้ังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุงได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการรณรงค์ป้องกัน
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โรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและท้องถิ่นจังหวัดร่วมดำเนินงาน อีกทั้งมีการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ดำเนินการเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพัทลุงพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ที่ส่งตรวจเชื้อฯ จำนวน 9 ตัวอย่าง 
มีผู้สัมผัสโรค 19 ราย จำแนกเป็นพื้นที่เขตอำเภอเมือง 5 ตัวอย่าง คือ ตำบลตำนาน 3 ตัวอย่าง มีผู้สัมผั สโรค
จำนวน 4 ราย ตำบลเขาเจียก 1 ตัวอย่าง มีผู้สัมผัส 3 ราย และตำบลพญาขัน 1 ตัวอย่าง ไม่มีผู้สัมผัส อำเภอ
ควนขนุน 2 ตัวอย่าง ตำบลดอนทราย 1 ตัวอย่าง มีผู้สัมผัส 6 ราย ตำบลชะมวง 1 ตัวอย่าง มีผู้สัมผัส 3 ราย 
อำเภอตะโหมด มี 1 ตัวอย่าง มีผู้สัมผัส 6 ราย และอำเภอป่าบอน มี 1 ตัวอย่าง มีผู้สัมผัส 3 ราย ผู้สัมผัสสัตว์หัว
บวกทุกราย (19 ราย) ได้รับการติดตามรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ 5 เข็มตามเกณฑ์  

ตารางที่ 2.22 การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในผู้สัมผัสสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 
2563 

ลำดับ วันเดือนปี อำเภอ ชนิดของสัตว์
ติดเชื้อโรคพิษ

สุนัขบ้า 

จำนวนผู้
สัมผัส 

จำนวน
ผู้รับวัคซีน
ครบชุด 

ร้อยละ หมายเหตุ 

1 21 พย.62 ควนขนุน สุนัข 6 6 100 ดอนทราย 
2 29 มค.63 เมืองพัทลุง สุนัข 0 0 0 ม.5 ตำนาน 
3 10 มีค.63 ควนขนุน สุนัข 3 3 100 ม.15 ชะมวง 
4 17 มีค.63 เมืองพัทลุง สุนัข 3 3 100 ม.9 เขาเจียก 
5 12 มีค.63 เมืองพัทลุง สุนัข 1 1 100 ม.5 ตำนาน 
6 13 มีค.63 เมืองพัทลุง สุนัข 0 0 0 ม.11 ตำนาน 
7 4 มิย.63 เมืองพัทลุง สุนัข 0 0 0 ม.3 พญาขัน 
8 26 มิย.63 ตะโหมด สุนัข 6 6 100 ม.1 แม่ขรี 
9 21 กค.63 ป่าบอน สุนัข 3 3 546 ม.8 ป่าบอน 

รวม  19 19 100   
แหล่งข้อมูล : รายงานผลการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ในผู้สัมผัสสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 

  

การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในพื้นที่กรณีพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้ 
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน

สุนัข รอบบริเวณพ้ืนที่เกิดเหตุรัศมี 5 กิโลเมตร ครบทุกอำเภอที่มีหัวบวก 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เกิดเหตุ ออกดำเนินการติดตาม

ค้นหา ผู้สัมผัสโรค ให้มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน และทำการรักษาหากมีบาดแผลจากการกัดหรือ
ข่วน ติดตามทุกรายให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจนครบโด๊ส และดำเนินการให้สุขศึกษาเรื่องโรคพิษสุนัข
บ้าแก่ประชาชนทั้งแผ่นพับและเสียงตามสายในชุมชน ในจุดเกิดเหตุและบ้านใกล้เคียงในหมู่บ้านนั้น หลังจากนั้น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ออกติดตามประเมินความรู้ของประชาชนที่ได้รับจากการให้สุขศึกษารอบ
บริเวณจุดเกิดเหตุ จุดละ 30 ตัวอย่าง 
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การบริหารวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดพัทลุง 
ในปีงบประมาณ จังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจาก สำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติแก่โรงพยาบาลทุกแห่งรวมศูนย์แพทย์ของโรงพยาบาลจำนวน 3,430 โด๊ส (รอบแรก
เดือนมิถุนายน 2563 ) และมีการจัดสรรเพิ่มเติมตามความประสงค์ของโรงพยาบาล แจ้งโดยตรงที่สำนักงาน
ป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา โดยหน่วยบริการได้ดำเนินการฉีดวัคซีนผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
แนวทางเวชปฏิบัติ จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2563 (1 ตค.62-30 กย.63) ครอบคลุม ร้อยละ 94.86 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ตารางที่ 2.23 ร้อยละของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับวัคซีนตามแนวทางเวชปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2563 (1 
ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

ลำดับ อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
1 เมืองพัทลุง 1.158 1,087 93.87 
2 กงหรา 212 201 94.81 
3 เขาชัยสน 1,257 1,221 97.14 
4 ตะโหมด 839 820 97.74 
5 ควนขนุน 1,826 1,745 95.56 
6 ปากพะยูน 1,252 1,192 95.21 
7 ศรีบรรพต 509 490 96.27 
8 ป่าบอน 1,156 1,116 96.54 
9 บางแก้ว 1,184 1,123 94.85 

10 ป่าพะยอม 842 739 87.77 
11 ศรีนครินทร์ 828 760 91.79 

  รวม 1,1063 10,494 94.86 
แหล่งข้อมูล : รายงานความครอบคลุมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางเวชปฏิบัติ 
 

ผู้รับผิดชอบ นายทวี ชูช่วย 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทรศัพท์ 0862950007  
e-mail taweec@icloud.com 
วัน/เดือน/ปี 12/11/63 
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2.3 การคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
 
กลุ่มที่ 1 KPI ที่ตอบสนอง PA และยุทธศาสตร์ของจังหวัด/สสจ. 
ประเด็นที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด หน้า 2-3 
ประเด็นที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (MOU) หน้า 4-6 
ประเด็นที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (เฉพาะรพท.) หน้า 7-8 
ประเด็นที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จการพัฒนาร้านชำคุณภาพ( RDU community) หน้า 9-12 
ประเด็นที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (MOU) หน้า 13-15 
ประเด็นที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา หน้า 16-18 

 
กลุ่มที่ 2 KPI ที่ตอบสนองภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
ประเด็นที่ 7 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล หน้า 19-20 
ประเด็นที่ 8 ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จงานเภสัชกรรมตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว หน้า 21 -23 
ประเด็นที ่9 ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล หน้า 24 -25 
ประเด็นที่ 10 ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความสำเร็จการกระตุ้นมาตรฐานการผลิตน้ำบริโภค หน้า 26-27 
 
กลุ่มที่ 3 KPI ที่ตอบสนองภารกิจด้านบริหารเวชภัณฑ์ หน้า 28-31 
ประเด็นที่ 11  ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านยา 
        ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุการแพทย์ 
        ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์ 
        ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุทันตกรรม 
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2.3.1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 1   ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สถานการณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพของผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ของจังหวัดพัทลุง ในปีงบประมาณ 

2560, 2561, 2562 อยู่ทีร่้อยละ 98.75, 96.03, 84.27 ตามลำดับ และในปีงบประมาณ 2562 ได้กำหนดตัวชี้วัด
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงเป็นปีแรก พบว่าได้มาตรฐานเพียงร้อยละ 54.64 และผลิตภัณฑ์ที่พบปัญหาได้แก่ผักและ
ผลไม้สด และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสรา้ง
สมรรถภาพทางเพศ จากปัญหาดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมกรอาหารและยาจึงได้มีนโยบายจัดการปัญหา
ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาต่อในปี 2563 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้ดำเนินการวางแผนเก็บตัวอย่างที่พบปัญหาในปี 2562 และเข้าไป

ควบคุมกำกับการผลิต,การจำหน่าย โดยร่วมมือกับทีมงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกพื้นที่และเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในอสม.และโรงเรียน ในการให้คำแนะนำผู้ประกอบการและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยที่ผลิตและ
จำหน่ายในพ้ืนที่  

ผลการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้

กำหนดขึ้นในปีงบประมาณ 2562 ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 จากเป้าหมายการเก็บตัวอย่าง 46 
ตัวอย่าง ดำเนินการเก็บครบร้อยละ 100 และผลการตรวจสอบได้มาตรฐาน 37 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 80.40 
ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ที่ร้อยละ 80 และเม่ือพิจารณารายผลิตภัณฑ์ จะผ่านเพียงเครื่องสำอาง และยาแผนโบราณ 
ที่ได้มาตรฐานร้อยละ 100 ส่วนที่ไม่ผ่านคือผักและผลไม้สด ได้มาตรฐานร้อยละ 60, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือ
อาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ได้มาตรฐานร้อยละ 
75 และยาแผนโบราณได้มาตรฐานร้อยละ 77.8 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ร้อยละ 80  เมืองพัทลุง - - - 
- - - กงหรา - - - 

เขต 12 เขาชัยสน - - - 
- - - ตะโหมด - - - 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน - - - 
- - 54.64 ปากพะยูน - - - 

 
 

ศรีบรรพต - - - 
ป่าบอน - - - 
บางแก้ว - - - 
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

  

ป่าพะยอม - - - 
ศรีนครินทร์ - - - 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
1..ผักและผลไม้สด (ส่งตรวจห้อง
วิเคราะห์) 

5 3 60 

2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือ
อาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่
มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ 
(ส่งตรวจห้องวิเคราะห์) 

4 3 75 

3.เครื่องสำอาง 
 (ส่งตรวจห้องวิเคราะห์) 

10 10 100 

4.ยาแผนโบราณ 
(ส่งตรวจห้องวิเคราะห์) 

1 1 100 

5.ยาแผนโบราณ 
(ชุดทดสอบ อยางงาย) 

26 20 76.9 

รวม 46 37 80.4 
ที่มา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.พัทลุง 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป   
ปัญหาผักและผลไม้จากโรงคัดแยกผัก ที่ยังไม่ผ่าน เนื่องจากผู้ประกอบการลักลอบนำผักผลไม้ จาก

แหล่งที่ไม่ได้มาตรฐาน GAP,PGS เข้าสู่ขบวนการคัดแยก เนื่องจากผักและผลไม้ไม่เพียงพอให้กับผู้รับซื้อ ซึ่งได้
กำหนดปริมาณไว้ จะต้องเสียค่าปรับ ,ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผู้จำหน่ายรายใหญ่ไม่ได้จำหน่ายหน้าร้านโดยตรง 
และแอบซ่อนในโกดัง  และส่งต่อให้กับผู้จำหน่ายรายย่อย ซึ่งการแก้ปัญหาได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด มีการดำเนินคดี และแจ้งให้ผู้รับผักผลไม้ ได้ตรวจสอบตัวอย่างผักอย่างเข้มงวด  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
-. 

ผู้รับผิดชอบ นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ 
ตำแหน่ง เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคฯ 
โทรศัพท์ 093-7615927  
e-mail natpongkai07@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 16/ตค/63 
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2.3.2 การใช้ยาอย่างสมเหตผุล 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตผุล 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลที่ผ่าน RDU ขั ้นที ่ 2 ร้อยละ 45.45 ของ

โรงพยาบาลทั้งหมดในจังหวัด ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 ร้อยละ 18.18 ของโรงพยาบาลทั้งหมดในจังหวัด ซึ่งปัญหาใน
การดำเนินงาน RDU ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 ที่ส่งผลให้โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงในบางโรงพยาบาลยังดำเนินการ
ไม่ผ่าน เนื่องจากปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรคได้แก่ 1) โรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและ
หลอดลมอักเสบ, 2) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน, 3) การใช้ยาปฏิชีวนะในบาด   แผลสดที่เกิดจากอุบัติเหตุ , 4) 
การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอด ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงทุกแห่งดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กระทรวงได้กำหนด 18 ตัวชี้วัด 

และมีการประชุมติดตามในเวทีคณะกรรมเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC)  ของแต่ละโรงพยาบาลอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งมีการจัดประชุมติดตามโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดพัทลุง (Service 
plan) สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) ในทุกไตรมาส พร้อมทั ้งลงติดตามกำกับโรงพยาบาลที่ยัง
ดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ ด้วยวิธีการกระตุ้นพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารในระดับโรงพยาบาลกับทีมคณะกรรมการระดับจังหวัด ให้มีการกำชับควบคุมการดำเนินงานของแพทย์
ผู้ปฏิบัติในตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายอย่างใกล้ชิด 

ผลการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลที ่ผ ่าน RDU ขั ้นที ่ 2 ร้อยละ 63.64 ของ

โรงพยาบาลทั้งหมดในจังหวัด ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 ร้อยละ 45.45 ของโรงพยาบาลทั้งหมดในจังหวัด ซึ่งผ่านตาม
เกณฑ์ท่ีกระทรวงกำหนด 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตผุล 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน RDU ขั้นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ RDU ขั้นที่ 2 
ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 50 

RDU ขั้นที่ 3 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 

เมืองพัทลุง 1 0 0 
   กงหรา 1 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 1 0 0 
   ตะโหมด 1 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 1 100 
RDU
ขั้น 2 

0 
RDU 
ขั้น 3 

0 

RDU
ขั้น 2 
18.1

8 
RDU 
ขั้น 3 
18.1

8 

RDU
ขั้น 2 
45.4

5 
RDU 
ขั้น 3 
18.1

8 

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 7 63.64 

ที่มา : รายงานรายไตรมาส RDU จากโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง 
 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตผุล 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน RDU ขั้นที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ RDU ขั้นที่ 2 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

RDU ขั้นที่ 3 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 

เมืองพัทลุง 1 0 0 
   กงหรา 1 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 1 0 0 
   ตะโหมด 1 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 0 0    
ปากพะยูน 1 1 100 

 ศรีบรรพต 1 1 100 
ป่าบอน 1 1 100 
บางแก้ว 1 1 100 
ป่าพะยอม 1 0 0 
ศรีนครินทร์ 1 1 100 

รวม 11 5 45.45  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา โรงพยาบาลชุมชนมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแพทย์อยู่บ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการ

สานต่อการดำเนินงานและต้องเริ่มมีการสร้างความตระหนักรู้ และชี้แจงในประเด็น       การดำเนินงาน RDU 
ใหม่อยู่บ่อยครั้ง 

แนวทางในการแก้ปัญหา เมื่อมีแพทย์จบใหม่จะได้ต้องรับการปฐมนิเทศและชี้แจงเรื่ องนโยบาย 
RDU จากระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อนที่จะลงไปปฏิบัติงาน และเมื ่อลงไปปฏิบัติงานในแต่ละ
โรงพยาบาลแล้ว ให้โรงพยาบาลชี้แจงในเรื่องนโยบาย RDU อีกครั้งก่อนที่จะเริ่มการทำงาน รวมถึงสร้างความ
ตระหนักรู้อย่างต่อเนื่อง คอยประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมด้าน RDU ร่วมกันในระดับโรงพยาบาล หรือ
อาจจะ   มีการสร้าง MOU ร่วมกันระหว่างผู้บริหารในระดับโรงพยาบาลและบุคคลากรทางการแพทย์ 

ปัญหา การขาดความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องในการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรค ไม่มีค่อยมี    
การสั่งใช้ยาสมุนไพรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ เนื่องจากแพทย์ยังไม่มีความมั่นใจในการสั่งใช้ยาสมุนไพร ไม่มี
ข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนที่เพียงพอ และมีวิธีการบริหารยาที่ยุ่งยาก  

แนวทางในการแก้ปัญหา ชี้แจงในเรื่องนโยบาย RDU รวมถึงเกณฑ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
ต่าง ๆ ให้แพทย์ซึ่งเป็นผู้สั่งใช้ยาเป็นหลักรับทราบ และสะท้อนข้อมูลการใช้ยาของแพทย์แต่ละท่านเพื่อเป็น
ข้อมูลลดการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะด้วยการแสดง pop up แจ้งเตือนในแต่ละครั้งที่มีการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ พร้อมทั้ง
กำหนดแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรคให้เป็นแนวทางเดียวกันและถือปฏิบัติร่วมกัน และใช้เวทีการ
ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) เป็นเวทีในการกำกับติดตามงาน ติดตามปัญหา สะท้อน
ข้อมูลและพูดคุยแลกเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 

ปัญหา ในการดึงข้อมูลดิบในตัวชี้วัดการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดที่เกิดจากอุบัติเหตุ ที่ยังไม่
ถูกต้องตรงตามนิยาม ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการทบทวนความถูกต้องของข้อมูลใหม่ และอาศัยระบบงาน IT ที่จะ
ช่วยในการดึงข้อมูล เนื่องจากโปรแกรมในการดึงข้อมูล RDU โดยตรงจะใช้กับโรงพยาบาลที่ใช้ระบบ HOsxp 
เท่านั้น ซึ่งโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงมีหลายโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้ใช้โปรแกรม HOsxp อาจจะทำให้มีความ
ยุ่งยากมากข้ึนในการดึงข้อมูล 

แนวทางในการแก้ปัญหา ทบทวนกระบวนการบันทึกข้อมูล การให้รหัสโรค ICD10 ให้มีความ
ถูกต้องตรงตามนิยาม และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ IT ช่วยดึงข้อมูล และนำข้อมูลมาคัดกรองอีกครั้งก่อนที่จะมี
การคิดเป็นร้อยละสำหรับในแต่ละตัวชี้วัด 

ข้อเสนอแนะ 
1. การดำเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลและสถานบริการของรัฐเพื่อให้เกิดความ

ยั่งยืนและมีความต่อเนื่อง จะต้องได้รับการส่งเสริมและถือเป็นนโยบายที่ทางกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญ
และควรมีแผนพัฒนาการดำเนินให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมทั้งนำไปบูรณาการกับ service plan สาขาอื่น ๆ 
ที่มีความเก่ียวข้อง 

2. ควรจะมีการสอนและปลูกฝังการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตั้งแต่ในระดับโรงเรียนแพทย์ ให้ถูกต้อง
ตามแนวทางปฏิบัติและสร้างความตระหนักรู้ในการสั่งใช้ยาอย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากที่สุด  
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
ควรจะการพัฒนาการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลใน 4 กลุ่มโรคสำหรับโรงพยาบาลในจังหวัด

พัทลุงด้วยวิธีจัดทำ MOU ร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการโรงพยาบาลและแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง:   
- ไม่มี -  

 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเอมจิตร  สุขสกุล 
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคฯ 
โทรศัพท์ 087-4790455  
e-mail aimpz31@gmail.com  
วัน/เดือน/ปี 16/ตค/63 

 
  

mailto:aimpz31@gmail.com
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2.3.3 การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ 

ตัวช้ีวัดที่ 3  การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การดำเนินการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ(AMR) ของจังหวัดพัทลุงตามตัวชี้วัด RDU  

ได้เริ่มมีการดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ตามเป้าหมายจำนวน 1 แห่ง คือในโรงพยาบาลพัทลุง โดยจัด
ให้มีแผนปฏิบัติการรองรับแผนยุทธศาสตร์ AMR เพื่อลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลงในภาพรวมของประเทศ 
ร้อยละ 50 ภายในปี 2564 การดำเนินงานการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) อยู่ในระดับ 
intermediate และการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลง 6.23 % จากปีปฏิทิน 2561  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
ดำเนินการผ่านคณะกรรมการดำเนินการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ(AMR) ของ

โรงพยาบาลพัทลุง 

ผลการดำเนินงาน 
ดำเนินการผ่านเกณฑ์เป้าหมาย Intermediate และการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลง 6.23 % 

จากปีปฏิทิน 2561 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน RDU ขั้นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ รพท.
ดำเนินการ
ได้ระดับ  

Intermedia
te 

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 : รายงานรายไตรมาส RDU จากโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การทำงานของทีม AMR ยังไม่ได้ทำงานเป็นทีมต่างฝ่ายต่างดำเนินงานของตนไป เนื่องจากขาด

กำลังคน, ภาระงานประจำมาก และยังขาดการติดตามงาน AMR ในรูปแบบทีมคณะกรรมการ 

โอกาสพัฒนาต่อไป    
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเอมจิตร  สุขสกุล 
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคฯ 
โทรศัพท์ 087-4790455  
e-mail aimpz31@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 16/ตค/63  
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2.3.4 การพัฒนาร้านชำคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที ่4 ระดับความสำเร็จการพัฒนาร้านชำคุณภาพ (RDU community) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การดำเนินงานตรวจติดตามร้านชำในหมู่บ้านและชุมชน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร เครื่องสำอาง และยาสามัญประจำบ้านที่วางจำหน่ายในร้านชำ โดยจากรายงาน
กิจกรรมสาธารณสุขในปี พ.ศ.2562 มีร้านชำที่สำรวจทั้งหมด 2,636 แห่ง อำเภอเมืองมีจำนวนร้านชำมากที่สุด
จำนวน 595 แห่ง และอำเภอศรีนครินทร์มีร้านชำจำนวน 72 แห่ง  ในการตรวจสอบครั้งที่ 1 พบข้อบกพร่องไม่
ผ่านตามเกณฑ์ประเมินจำนวน 349 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.23  แต่เมื่อทำการตรวจสอบในครั้งที่ 2 จะมีร้านชำ
ที่ยังคงปฏิบัติไม่ถูกต้องจำนวน 102 แห่งหรือคิดเป็นร้อยละ 3.8 ประเด็นที่ยังคงพบปัญหาประกอบด้วย ร้านชำ
ได้วางจำหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจำบ้าน ฉลากอาหารไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนั้นในปี พ.ศ. 2563 จึง
ดำเนินงานกับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ของ อสม. รพ.สต. รพช./รพท. ในการตรวจสอบติดตามเพื่อรณรงค์ และให้
เจ้าของร้านได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกบริโภคสินค้า  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การกำหนดหัวข้อการตรวจและแผนการตรวจ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จะ

มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมสุ่มตรวจร้านชำร่วมกับเจ้าหน้าที่ของอำเภอ ซึ่งนอกจากการประเมินร้านชำคุณภาพแล้ว 
หากพบผลิตภัณฑ์ท่ีผิดกฎหมาย หรือพบยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ จะขอความร่วมมืองดการขายยาเหล่านั้น 
พร้อมทั้งส่งมอบยาอันตราย ยาไม่มีทะเบียน ยาควบคุมพิเศษ ในการนำไปทำลาย อีกท้ังขอความร่วมมือแจ้ง
แหล่งที่ขายยาให้ร้านชำ เพื่อแก้ปัญหาการกระจายยาทั้งระบบ  

ผลการดำเนินงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกร่วมตรวจร้านชำร่วมกับเจ้าหน้าที่

ระดับอำเภอ โดยเลือกร้านชำที่พบปัญหาการจำหน่ายยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ในรอบการตรวจที่ผ่านมา 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการขายยาไม่ถูกต้องในทุกอำเภอ   

สสจ.พัทลุง สำรวจร้านชำร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอจำนวน 128 แห่ง ผ่านเกณฑ์คือไม่พบการ
จำหน่ายยาอันตรายจำนวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.41  และผลการตรวจร้านชำพบประเภทยาและรายการ
ยาที่พบ 10 อันดับแรกตามรายละเอียดในแผนภูมิดังนี้  
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ตารางที่ 2.24 ตารางแสดงผลการประเมินผลการร้านชำคุณภาพแยกรายอำเภอ  
รายการ 
ตรวจ 

เมือง
พัทลุง 

กง
หรา 

เขา
ชัยสน 

ตะ
โหมด 

ควน
ขนุน 

ปาก
พะยูน 

ศรี
บรรพต 

ป่า
บอน 

บาง
แก้ว 

ป่า
พะยอม 

ศรี
นครินทร ์

รวม 

ร้านชำ
ทั้งหมด 

618 117 175 139 466 361 114 164 177 165 69 2565 

ตรวจสอบ 618 117 175 139 466 361 114 164 171 165 69 2559 
ผ่านเกณฑ์ 596 117 174 134 463 350 114 163 164 153 69 2497 
สสจ.สุ่ม
ตรวจ 

21 3 17 17 14 4 6 15 16 9 6 128 

ผ่านเกณฑ์ 6 2 6 6 6 2 3 7 7 6 2 53 
ขายยา
ถูกต้อง 

354 58 93 53 170 141 58 89 57 98 34 1205 
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ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการพัฒนาร้านชำคุณภาพ (RDU community)  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 618 596 96.44% 
- - - กงหรา 117 117 100.00% 

เขต 12 เขาชัยสน 175 174 99.43% 
- - - ตะโหมด 139 134 96.40% 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 466 463 99.36% 
90.28 90.49 94.87 ปากพะยูน 361 350 96.95% 

 ศรีบรรพต 114 114 100.00% 
ป่าบอน 164 163 99.39% 
บางแก้ว 177 164 92.66% 
ป่าพะยอม 165 153 92.73% 
ศรีนครินทร์ 69 69 100.00% 

รวม 2565 2497 97.35% 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
พบการจำหน่ายยาอันตรายที่มีจำนวนสัดส่วนลดลงอย่างมาก แต่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

อ.เมือง  
พบการจำหน่ายยาอันตรายอยู่บ้างแต่มีจำนวนน้อยลงเรื่อย ๆ ต้องการให้ทางสสจ.สนับสนุนสื่อ 

แผ่นพับให้ความรู้และมีการดำเนินงานสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง 
อ.กงหรา 

1. ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดี แต่ผู้ซื้อยังเรียกหายาที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ในร้านชำ เช่น ยา
คุมกำเนิด ยาอันตราย  

2. จำนวนร้านชำเปลี่ยนแปลง มีการปิดกิจการตามภาวะเศรษฐกิจ 
3. ถ้าไม่ดำเนินการเฝ้าระวังร้านชำต่อเนื่อง ร้านค้าจะมีการละเลยไม่ปฏิบัติการตามกฎหมาย 

อ.เขาชัยสน 
อยากให้มีการจัดการที่ต้นทาง เช่น ร้านขายยาที่ขายยามาให้ร้านชำการที่สสจ.ลงตรวจและยึดยาที่

ห้ามขาย เป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากทำให้ร้านชำเห็นถึงโทษและไม่กล้าขายยาอันตรายอีก 
อ.ตะโหมด  

มีร้านชำในเขตรพ.สต.ปลักปอมเลิกกิจการ จำนวน 4 ร้าน ทำให้จำนวนร้านชำทั้งหมดมีจำนวน
ลดลงเหลือ 139 ร้าน 
อ.ควนขนุน 

- 
อ.ปากพะยูน 

ร้านชำจำนวนมากจำหน่ายขนมที่ไม่มีฉลาก หรือมีการแบ่งบรรจุจากขนมปี๊บ ทำให้ไม่ทราบวัน
หมดอายุ แม้มีการตักเตือนแล้วแต่ก็ไม่สามารถทำให้ผู้จำหน่ายปรับปรุงสินค้าได้ 
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อ.ศรีบรรพต 
การสุ่มประเมินร้านชำคุณภาพ จาก สสจ. ควรให้มีความครอบคลุมให้มากขึ้น เพื่อให้ร้านได้

ตระหนัก ถึงคุณภาพตามมาตรฐานงานที่กำหนด 
อ.ป่าบอน 

การที่ สสจ.ลงสุ่มตรวจ ตามพื้นที่ในระดับอำเภอทำให้มีการเกรงกลัวและลดการจำหน่ายยา
อันตราย ทำให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยด้านการใช้ยามากขึ้น สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบาย RDU 
Community 
อ.บางแก้ว 

ผู้ประกอบการชำบางส่วนที่ร้านยังจำหน่ายยาอันตรายที่ห้ามใช้ และเครื่องสำอางท่ีผิดกฎหมาย แม้
จะมีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง แต่ไม่ยังไม่ปฏิบัติตาม จำเป็นที่จะต้องตรวจเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้
ประชาชน 
อ.ป่าพะยอม 

 - 
อ.ศรีนครินทร์ 

แจ้งปรับเป้าหมายจาก 90 ร้าน เป็น 69 ร้าน เพราะพิษเศรษฐกิจ ร้านปิดตัวลง 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
สร้างความร่วมมือการกระจายยาจากร้านยา โดยร้านยาจะต้องขายเฉพาะยาสามัญประจำบ้านให้

ร้านชำ ป้องกันรถเร่ขายยาส่งยาให้ร้านชำ  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
การใช้โปสเตอร์ยาห้ามขายในร ้านชำและโปสเตอร์รายการยาสามัญประจำบ้านเป็นสื่อ

ประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานสามารถสร้างความรับรู้ของชุมชนได้ 

 
     ผู้รับผิดชอบ นายราชัน คงชุม 

 ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
 กลุ่มงาน  คุ้มครองผู้บริโภค 
 โทรศัพท์   074613127  
 e-mail  Rachan.k@gmail.com 
 วัน/เดือน/ปี  19 ตุลาคม 2563 
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2.3.5 โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความสำเร็จมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (MOU) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 สถานการณ์  : การดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2560 -2563  

ปี 2560 โรงพยาบาลพัทลุงซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไป เป็นโรงพยาบาลนำร่องการดำเนินงาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

ปี 2561 โรงพยาบาลทุกแห่งต้องดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโดยโรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน รพ.อาหารปลอดภัย (ผ่านทุกมาตรฐาน) ทั้ งหมด 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.63 
(7/11) เกณฑก์ารประเมินใช้เกณฑ์จากกระทรางสาธารณสุข  

ปี 2562 โรงพยาบาลทุกแห่งต้องดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโดยโรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน รพ.อาหารปลอดภัย (ผ่านทุกมาตรฐาน) ทั้งหมด 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.45 
(5/11) เกณฑ์การประเมินใช้เกณฑ์จากกระทรวงสาธารณสุขร่ วมกับหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเขต 12 (รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขต
สุขภาพที่ 12) 

ปี 2563 โรงพยาบาลทุกแห่งต้องดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโดยโรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน รพ.อาหารปลอดภัย (ผ่านทุกมาตรฐาน) ทั้งหมด 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 (8/10)       
เกณฑ์การประเมินใช้เกณฑ์จากกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัยเขต 12 (รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพท่ี 12) 
สภาพปัญหา :  
รพ.ทั่วไป   

1. สถานที่จำหน่ายอาหาร ร้านอาหารในโรงพยาบาลมีหลายจุดทำให้ไม่สามารถคควบคุมกำกับได้
อย่างทั่วถึง 
รพ. ชุมชน 

1. บุคลากรที่ดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยมีจำกัด เช่น ไม่มีนักโภชนาการ  
2. สถานที่ประกอบอาหารให้ผู้ป่วยที่อยู่ภายนอกโรงพยาบาลของผู้รับเหมาภายนอก ไม่สามารถ

ควบคุมกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐานได้ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุ งเพื่อชี้แจงแนว

ทางการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมิน 
2. แนวทางการดำเนินงานสำหรับโรงพยาบาล 

เกณฑ์ที่ 1 โรงพยาบาลมีการประกาศนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย/แผนการดำเนินงานพัฒนา
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  โรงพยาบาลมีคณะทำงาน โครงการอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาลที่เป็นปัจจุบันและครอบคลุม    

เกณฑ์ที่ 2 ร้อยละ100 โรงพยาบาลได้รับการประเมินตนเองมาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 111 

3. คณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงลงประเมินผลการดำเน ินงาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยทุกแห่ง  

4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุงเพื่อสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 8  แห่งคิดเป็นร้อยละ 80 รพ.อาหารปลอดภัยที่ผ่านมาตรฐานจะต้องผ่าน
มาตรฐานทุกด้าน ได้แก่ด้านอาหารผู้ป่วยด้านสุขาภิบาลของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลและ
ด้านสุขาภิบาลอาหารร้านอาหารในโรงพยาบาล ผลสรุปการประเมินแต่ละด้านดังนี้ 

- ผ่านมาตรฐานด้านอาหารผู้ป่วย  11 แห่ง (ร้อยละ 100) 
- ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในรพ. 6 แห่ง (ร้อยละ100) 
- ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยนอก รพ. 2 แห่ง (ร้อยละ 50) 
- ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในโรงพยาบาล 2 แห่ง (ร้อยละ 100 )  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการดำเนินการมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 5 5  
   กงหรา 5 3  

เขต 12 เขาชัยสน 5 5  
   ตะโหมด 5 -  

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 5     
ปากพะยูน 5 5  

 ศรีบรรพต 5 3  
ป่าบอน 5 5  
บางแก้ว 5 5  
ป่าพะยอม 5 5  
ศรีนครินทร์ 5 5  

รวม 10 8 80 
  

เกณฑ์ที ่3 ร้อยละ100 โรงพยาบาลได้รับการประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลจาก
ภายนอก 

เกณฑ์ที่ 4 ร้อยละ 80  โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

เกณฑ์ที่ 5 โรงพยาบาลมีกิจกรรม/โครงการที่โดดเด่นในการสนับสนุนโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
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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 หรือผู้ผลิตในพื้นที่ไม่สามารถติดต่อได้ 

2. บาง รพ. ที่ตั้งไกลวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ผู้ผลิตไม่ไปส่งสินค้า หรือราคาขนส่งสูง 
รวมทั้งไม่มีตัวเลือกสำหรับผู้รับจ้างเหมาทำอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล หากพบมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร ก็ยากต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

3. งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างสถานที่ประกอบอาหารให้ผู้ป่วย
หรือร้านอาหารในโรงพยาบาลได ้

โอกาสพัฒนาต่อไป 
รพ.ทั่วไป   

1.ปริมาณการใช้วัตถุดิบสำหรับอาหารผู้ป่วยจำนวนมาก สามารถกำหนดราคาวัตถุดิบได้อย่าง
เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้จำหน่ายหลายรายมาแจ้งความประสงค์ผลิตวัตถุดิบให้กับ รพ. ได ้

2. มีผู ้จำหน่ายอาหารหลายรายสนใจจะจำหน่ายอาหารใน รพ. ทำให้คณะกรรมการสามารถ
กำหนดเงื่อนไขการจำหน่ายลงในสัญญาให้เป็นไปตามมาตรฐาน รพ.อาหารปลอดภัย  และสามารถเลือก 
ผู้จำหน่ายได้อย่างเหมาะสม 
รพ. ชุมชน 

1. โรงพยาบาลขนาดเล็ก งบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานใช้ไม่มากนกั  

2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้ความสำคัญ และสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยอย่างจริงจัง คณะกรรมการสามาถดำเนินงานได้อย่างสะดวก 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง      
-  

 
ผู้รับผิดชอบ นางพรชนก   เจนศิริศักดิ์ 
ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการ 
กลุ่มงาน  คุ้มครองผู้บริโภค 
โทร  084-9995105 

     e-mail  memhew@hotmail.com 
     วัน/เดือน/ปี 9/10/2563 
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2.3.6 รับยาที่ร้านยา 

ตัวช้ีวัดที่ 6 จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
โครงการลดความแออัดของโรงพยาบาลโดยให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้ านยา จะให้สิทธิ์แก่ผู้ป่วยที่อยู่

ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับยาต่อเนื่อง 6 กลุ่ม ได้แก่ 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ไทยรอยด์ ต่อมลูกหมากโต ผู้ป่วยอัมพาติที่ญาติรับยาแทนผู้ปว่ย
มีอาการคงที่ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากแพทย์ผู้ตรวจ โดยผู้ป่วยแสดงความประสงค์รับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน เป็น
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติในการรักษา โดยมีผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ป่วยเป็นโรค 6 กลุ่มโรคจำนวนประมาณ 
7,000 คน ซึ่งโรงพยาบาลพัทลุงเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายขึ้นทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 และมีร้านยาเข้าร่วมโครงการ 14 แห่ง โดยโรงพยาบาลพัทลุงได้เลือก
ดำเนินการโครงการในแนวทางที่ 1 คือ โรงพยาบาลเป็นผู้จัดซื้อ ตรวจรับ เบิกจ่าย และจัดยาสำหรับผู้ป่วย
รายบุคคลและส่งยาไปที่ร้านยาเพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วย  

ผลดีของการดำเนินโครงการ .ใช้เป็นช่องทางในการลดความแออัดในภาวะวิกฤตและทำได้
ต่อเนื่อง ลดภาระงานแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นการเพ่ิมความสะดวกในการเดินทาง/ลดการรอคอยใน 
รพ./ลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วย/เลือกเวลารับยาได้   ผู้ป่วยได้รับยาต่อเนื่องไม่ขาดยาและมีสภาวะคล่องด้านบริหาร
เวชภัณฑ์ ผู้ป่วยมีความปลอดภัยด้านยาภายใต้การติดตามดูแลของเภสัชกรและแพทย์เหมือนเดิมแต่เปลี่ยน
สถานที่ในการรับยา  และเป็นการเพ่ิมรายรับต่อปีของโรงพยาบาลตามจำนวนร้านยา ร้านละ  33,000 บาท 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1.  มีการจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงาน 
2.  ประชาสัมพันธ์ให้ร้านยาประเภท 1 ทราบทุกแห่ง และสรุปผลจำนวนรายชื่อร้านยาที่แจ้งความ

ประสงค์เข้าโครงการ    
3.  ตรวจประเมินร้านยาที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 
4.  มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกรูปแบบการดำเนินงาน และคัดเลือกร้านยาเข้าร่วม

โครงการ 
5.  มีร้านยาที่แจ้งความประสงค์มีความพร้อมสำหรับขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ่วมให้บริการ

ด้านเภสัชกรรมอย่างน้อย 1 แห่ง และมีโรงพยาบาลแม่ข่ายอย่างน้อย 1 แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 114 

ผลการดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัด : จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 1 1 100 
- - - กงหรา - - - 

เขต 12 เขาชัยสน - - - 
- - - ตะโหมด -   

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน - - - 
- - - ปากพะยูน -   

 ศรีบรรพต - - - 
ป่าบอน - - - 
บางแก้ว - - - 
ป่าพะยอม - - - 
ศรีนครินทร์ - - - 

รวม 1 1 100 
 
1. ได้จัดประชุมร่วมกันจำนวน 2 ครั้ง ระหว่าง สปสช. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รพ.

พัทลุง และร้านยาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ทำความเข้าใจในการดำเนินงาน การส่งต่อผู้ป่วย ข้อมูล
วิชาการ 

2. สำรวจร้านยาที่มีศักยภาพและพร้อมเข้าร่วมโครงการ พบว่ามีร้านยาจำนวน 14 แห่ง ยินดีเข้า
ร่วมโครงการ โดยได้ทำสัญญากับ สปสช. ร่วมเป็นลูกข่ายในการให้บริการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2563  
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ปัญหา อุปสรรค  
1. ผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการน้อย 
2. ผู้ป่วยสิทธิ์การรักษาอ่ืนๆ เช่น เบิกจ่ายตรง ต้องการเข้าร่วมโครงการ   

ข้อเสนอแนะ 
1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในคนไข้ท่ีมาร้านยา และใน รพ. 
2. แนะนำคนไข้จาก ศูนย์แพทย์/ รพ.สต. เข้าร่วมโครงการ 
3. เพ่ิมช่องทางการแจ้งความประสงค์ผ่านระบบออนไลน์ 
4. ควรเพิ่มการให้บริการรับยาที่ร้านยาในสิทธิ์การรักษาเบิกจ่ายตรงและสิทธิ์อื่นๆ ที่ร้านยา 
5. ควรสร้างการรับรู้การเปิดบริการรับยาในวงกว้างที่มากข้ึน 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
การลดความแออัดในโรงพยาบาลมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความสะดวกในการรับยาในโรค

เรื้อรังท่ีสามารถคุมอาการได้ดี ดังนั้นหากมีการคัดกรองผู้ป่วยที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างดี จะสามารถ
ลดภาระของบุคลากรในการให้บริการของโรงพยาบาลได้  จึงต้องสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย เพื่อเพ่ิมจำนวนผู้ป่วยในการเข้าร่วมโครงการในการลดความแออัดอย่างแท้จริง  

การพัฒนารูปแบบในการจ่ายยาของร้านยา จะต้องเป็นการบริหารจัดการยาโดยร้านยาในรูปแบบ
ที่ 3 คือร้านยาจะต้องจัดซื้อยามาเองในชนิดและยี่ห้อเหมือนโรงพยาบาล จัดการคงคลัง รูปแบบฉลากเองเพ่ือ
ลดภาระของโรงพยาบาล 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 116 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
การใช้แอพพริเคชัน Line notify ส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำวัน ผ่านทาง 
แอพพริเคชันไลน์ (Line) สรุปจำนวนการส่งยาไปร้านยา  
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2.3.7 มาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความสำเร็จมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ระบบงานเภสัชกรรมในแต่ละโรงพยาบาลยังต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไข้ทุกคน

ได้รับการบริการด้านเภสัชกรรมอย่างมีมาตรฐาน จึงได้กำหนดระดับความสำเร็จมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
ยาในโรงพยาบาลเป็นตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยาใน
โรงพยาบาลเป็นไปในแนวทางท่ีถูกต้อง   

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดระดับความสำเร็จมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาใน

โรงพยาบาลเป็นตัวชี้วัด  โดยรูปแบบการทำงานตามแผนงาน คือ ให้แต่ละโรงพยาบาลประเมินตนเองและ
พัฒนาประเด็นโอกาสที ่สามารถพัฒนาได้ หลังจากนั ้นคณะกรรมการของจังหวัดจะลงประเมินแต่ละ
โรงพยาบาล  แต่เนื่องด้วยมีภาวะโรคระบาดเกิดขึ้นในประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปรับแผนงานให้เข้ากับ
สถานการณ์คือ หลังจากแต่ละโรงพยาบาลประเมินตนเองในครั้งที่ 1 และ พัฒนาประเด็นโอกาสที่พัฒนาได้ 
แล้วนั้น ให้แต่ละโรงพยาบาลประเมินตนเองในครั้งที่ 2 เพื่อดูความก้าวหน้าของการพัฒนางาน และให้แต่ละ
โรงพยาบาลมีการนำเสนอผลงานการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยา  

ผลการดำเนินงาน 
จากผลการดำเนินงานของแต่ละโรงพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลป่าบอนมี

แนวโน้มการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาลที ่ด ีขึ้ นอย่างเห็นได้ชัด รองลงมาคือ
โรงพยาบาลพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลเขาชัยสนตามลำดับ สำหรับโรงพยาบาลกงหรา โรงพยาบาลบาง
แก้ว โรงพยาบาศรีบรรพตและโรงพยาบาลปากพะยูน ผลการประเมินตนเองครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่ต่างกัน 
เนื่องจากมีสถานการณ์ของโรคระบาดทางโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องชะลอการดำเนินงานดังกล่าว 
อย่างไรก็ดีจากผลการประเมินตนเองดังกล่าว คาดว่าปีงบประมาณ 2564 ในทุกโรงพยาบาลจะสามารถพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาได้  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
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จากผลการดำเนินงานของแต่ละโรงพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลป่าบอนมี
แนวโน้มการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาลที่ด ีขึ ้นอย่างเห็นได้ชัด รองลงมาคือ
โรงพยาบาลพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลเขาชัยสนตามลำดับ สำหรับโรงพยาบาลกงหรา โรงพยาบาลบาง
แก้ว โรงพยาบาศรีบรรพตและโรงพยาบาลปากพะยูน ผลการประเมินตนเองครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่ต่างกัน 
เนื่องจากมีสถานการณ์ของโรคระบาดทางโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องชะลอการดำเนินงานดังกล่าว 
อย่างไรก็ดีจากผลการประเมินตนเองดังกล่าว คาดว่าปีงบประมาณ 2564 ในทุกโรงพยาบาลจะสามารถพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาได้  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุทันตกรรม 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุ
ทันตกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ  เมืองพัทลุง 5 5 100 

   กงหรา 5 5 100 
เขต 12 เขาชัยสน 5 5 100 

   ตะโหมด 5 4 80 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 5 100 

   ปากพะยูน 5 5 100 
 ศรีบรรพต 5 5 100 

ป่าบอน 5 4 80 
บางแก้ว 5 5 100 
ป่าพะยอม 5 5 100 
ศรีนครินทร์ 5 5 100 

รวม 5 4.82 96.4 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ภาวะโรคระบาดที่เกิดข้ึนทำให้การพัฒนาในบางโรงพยาบาลต้องชะงัก 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
พัฒนาระดับความสำเร็จมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาให้ทุกโรงพยาบาลได้ระดับ 5  

 
ผู้รับผิดชอบ  น.ส.จุรีวรรณ ชูอักษร  
ตำแหน่ง         เภสัชกรชำนาญการ 
กลุ่มงาน  คุ้มครองผู้บริโภค                  
โทรศัพท์  080 954 2635    
e-mail   b_pz306@hotmail.com            
วัน/เดือน/ปี     19/10/63 

mailto:b_pz306@hotmail.com
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2.3.8 งานเภสัชกรรมคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 

ตัวช้ีวัดที่ 8 งานเภสัชกรรมคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562 เป้าหมายคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

80 พบว่าผลการดำเนินงานร้อยละ 100 และคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 93.6 ด้านเภสัชกรรมคุ้มครองผู้บริโภค พบ
ปัญหาการดำเนินงานตามเกณฑ์ด้าน คบส. ยังมีโอกาสพัฒนาและเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาในพื้นที่ (OTOP) 
ไม่ชัดเจน รวมถึงการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคยังมีการดำเนินการเชิงรุกค่อนข้างน้อย 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563 ให้ท้าทายการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ คะแนนเฉลี่ยร้อย

ละมากกว่าร้อยละ 90 
2. จัดประชุมคณะพัฒนาทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อถอดบทเรียนการ

พัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ และสร้างเข้าใจเกณฑ์ฯ ในภาพรวมและประเด็น OTOP ให้ชัดเจน  
3. การพัฒนางานด้านคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกใน รพ.สต. โดยการเชื่อมโยงกับงานนมโรงเรียนและ         

อย.น้อย  

ผลการดำเนินงาน 
- ครู ค (คณะทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิระดับอำเภอ)สามารถพัฒนาให้ รพ.สต ดำเนินงานตาม

มาตรฐานตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว โดยเฉพาะประเด็นการเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาในพื้นที่ (OTOP) มี
ความชัดเจนมากข้ึน 

- งานคุ้มครองผู้บริโภคใน รพ.สต.มีการพัฒนาและมีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะงานนม
โรงเรียน ส่วนใหญ่ดำเนินการได้ครอบคลุม ในส่วน อย.น้อยด้วยติดสถานการณ์โควิด 19 ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ครอบคลุมในทุกอำเภอ อย่างไรก็ตามมีบางอำเภอได้จัดอบรมในภาพรวมทำให้การดำเนินการได้ทุ กอำเภอ 
และบางอำเภอลงพื้นที่ให้ความรู้ยังโรงเรียนทุกแห่ง 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : งานเภสัชกรรมคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง หนว่ยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

27 100 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 67 84.81 
มีการให้ความรู้อย.น้อย 37 75.51 

- - - กงหรา หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

9 100 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 40 100 
มีการให้ความรู้อย.น้อย 8 33.33 
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

เขต 12 

 

เขาชัยสน หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

14 100 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 41 100 
มีการให้ความรู้อย.น้อย 22 78.57 

- - - ตะโหมด หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

12 100 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 29 100 
มีการให้ความรู้อย.น้อย 17 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

17 100 

ร้อยละ
100 

(คะแนน
เฉลี่ย

มากกว่า
ร้อยละ 

80) 

ร้อยละ
100 

(คะแนน
เฉลี่ย

มากกว่า
ร้อยละ 

80) 

ร้อยละ
100 

(คะแนน
เฉลี่ย

มากกว่า
ร้อยละ 

90) 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 61 88.41 
มีการให้ความรู้อย.น้อย 16 32.00 

ปากพะยูน หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

18 100 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 63 100 
มีการให้ความรู้อย.น้อย 36 100 

ศรีบรรพต หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

6 100 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 16 100 
มีการให้ความรู้อย.น้อย 2 15.38 

ป่าบอน หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

11 100 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 28 68.29 
มีการให้ความรู้อย.น้อย 16 84.21 

บางแก้ว หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

8 100 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 26 100 
มีการให้ความรู้อย.น้อย 15 100 

ป่าพะยอม หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

3 100 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 35 100 
มีการให้ความรู้ อย.น้อย 20 100 
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

   
 

ศรี
นครินทร์ 

หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

5 100 

   มีการสำรวจนมโรงเรียน 13 65.0 
   มีการให้ความรู้อย.น้อย 6 50.0 

  

รวม หน่วยปฐมภูมิคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90 

135 100 

มีการสำรวจนมโรงเรียน 495 91.29 
มีการให้ความรู้อย.น้อย 195 68.9 

ที่มา : รายงาน KPI งานคุ้มครองผู้บริโภค 2563  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. สถานการณ์โควิด-19 มีผลกระทบกับการลงพื้นที่ในการพัฒนางานเชิงรุกด้านคุ้มครองผู้บริโภค 

หน่วยปฐมภูมิไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุม  
2. ครู ค มีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติด

ดาว 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. จัดประชุมคณะทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิยังคงดำเนินต่อเนื่อง เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการ

พัฒนางาน เภสัชกรรมปฐมภูมิได้มีคุณภาพ 
2. สร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในหน่วยปฐมภูมิ เช่น คะแนนในส่วนการ

ดำเนินการสร้างพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย, สารวัตรนมโรงเรียน, อสม หรือ งานวิชาการด้านเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- งานด้านการพัฒนาอย.น้อยดีเด่น คือ อำเภอตะโหมด มีการเขียนโครงการจัดอบรม อย.น้อย

อย่างต่อเนื่องทุกปี ส่งผลการดำเนินงานทันตามเวลาที่กำหนด 
- การสำรวจนมโรงเรียนดีเด่น คือ อำเภอเมือง กงหรา เขาชัยสน ตะโหมด ควนขนุน ปากพะยูน 

ศรีบรรพต ป่าพะยอม ดำเนินการได้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80  
       

ผู้รับผิดชอบ ภญ.ฐิติมา ทองสังข์ 
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 
กลุ่มงาน คุม้ครองและเภสัชกรรมสาธารณสุข 
โทรศัพท์ 086-9586455 
e-mail 632997006@tsu.ac.th 
วัน/เดือน/ปี 20/10/2563 
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2.3.9 การตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความสำเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลแล้ว มักพบปัญหาว่าไม่ได้รักษา

มาตรฐานให้เหมือนกับตอนที่ขออนุญาตไว้ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 จึงต้อง
ตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล เพ่ือให้สามารถรักษามาตรฐานสถานพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
วางแผนการดำเนินงานโดยสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ออกตรวจโดยสสจ.พัทลุง 

พื้นที่เขตนอกอำเภอเมือง ตรวจโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ (เจ้าหน้าที่ของรพช.หรือสสอ.) และส่ง
สรุปผลการตรวจมายังสสจ.พัทลุง เพื่อพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตฯ 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการตรวจประเมินพบว่าสถานพยาบาลบางแห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบแรก  แต่

หลังจากที่สถานพยาบาลได้รับคำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงจากพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าทุกแห่งผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 61 61 100 
   กงหรา 4 4 100 

เขต 12 เขาชัยสน 7 7 100 
   ตะโหมด 14 14 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 20 20 100    
ปากพะยูน 8 8 100 

 ศรีบรรพต 5 5 100 
ป่าบอน 9 9 100 
บางแก้ว 3 3 100 
ป่าพะยอม 6 6 100 
ศรีนครินทร์ 4 4 100 

รวม 142 142 100 
ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. สถานพยาบาลบางแห่งแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอว่าจะยกเลิกการประกอบกิจการ 

แต่ไม่ได้มาแจ้งยกเลิกท่ีสสจ.พัทลุง เนื่องจากเข้าใจว่าได้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว จึงควรทำความเข้าใจกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอหากปิดกิจการ ให้มาแจ้งยกเลิกท่ีสสจ.พัทลุงด้วย 

2. สถานพยาบาลบางแห่ง ไม่เห็นถึงความจำเป็นของการมียาและอุปกรณ์ช่วยชีวิตกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน และไม่มีความรู้ในการใช้ยาและอุปกร์ดังกล่าว จึงควรจัดอบรมการช่วยชีวิตผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์ดังกล่าว 

2.3.10 มาตรฐานการผลิตน้ำบริโภค 

ตัวช้ีวัดที1่1  ระดับความสำเร็จการกระตุ้นมาตรฐานการผลิตน้ำบริโภค 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สถานที่ผลิตน้ำบริโภคในจ.พัทลุง มีหลายแห่งที่ก่อสร้างและดำเนินการมานาน ทำให้สถานที่ผลิต

มีสภาพเก่าและทรุดโทรม หากผู้ประกอบการขาดความตระหนักในการดูแล พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน ก็
อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคท่ีผลิตไม่ผ่านมาตรฐานได้ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ระดับอำเภอ จะต้องเข้าไปในสถานที่ผลิตเพ่ือประเมินมาตรฐาน และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสถานที่ผลิต เพื่อให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน  โดยเน้นอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง กรณีท่ีไม่ผ่านมาตรฐาน จะต้องเพ่ิมการดูแลมากข้ึนจนผ่านมาตรฐาน
ทุกแห่ง 

ผลการดำเนินงาน 
สถานที่ผลิตน้ำบริโภคในจ.พัทลุง ทั้งหมด 136 แห่ง แต่จากสถานการณ์ต่างๆ ทำให้มีการหยุด

ผลิตและยกเลิกผลิตไปจำนวน 16 แห่ง เหลือ จำนวน 120 แห่ง ซึ่งทุกแห่งผ่านการตรวจประเมินมาตรฐาน 
และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการกระตุ้นมาตรฐานการผลิตน้ำบริโภค 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ   เมืองพัทลุง 34 34 100 
   กงหรา 4 4 100 

เขต 12 เขาชัยสน 9 9 100 
   ตะโหมด 11 11 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 18 18 100    
ปากพะยูน 10 10 100 

 ศรีบรรพต 1 1 100 
ป่าบอน 6 6 100 
บางแก้ว 7 7 100 
ป่าพะยอม 9 9 100 
ศรีนครินทร์ 11 11 100 

รวม 120 120 100 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. ผู้ประกอบการบางรายยังขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรฐานสถานที่ผลิตน้ำบริโภค 

ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะต้องทำความเข้าใจและชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

2. ปัญหาความแตกต่างในมาตรฐานการประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะต้องมีการทำความเข้าใจหรือทำรายละเอียดประกอบการพิจารณา
ประเมิน เพ่ือลดความแตกต่างในมาตรฐานการประเมินของแต่ละพ้ืนที่............................. 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
พัฒนายกระดับมาตรฐานสถานที่ผลิตน้ำบริโภค ให้มีคะแนนประเมินมาตรฐานการผลิตที่เพิ่มขึ้น

จากระดับคะแนนขั้นพ้ืนฐาน(ร้อยละ 60) เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานสถานที่ผลิตน้ำบริโภค 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

      
ผู้รับผิดชอบ นางกัญญรัตน์  บุญสนิท 
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค 
โทรศัพท์ 074-613127 ต่อ 104  
e-mail poo-rx13@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 16/10/63 
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2.3.11 งานบริหารเวชภัณฑ์ 

ตัวช้ีวัด 13-16  การพัฒนาระบบงานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ วัสดุ   
ทันตกรรม และ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ระบบงานบริหารเวชภัณฑ์ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์

การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุเภสัชกรรม ของจังหวัดพัทลุงดำเนินการติดตามการรายงานและมีการจัด
ประชุมเพ่ือสรุปผลการดำเนิน ติดตามปัญหา ในทุกไตรมาส 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงดำเนินการส่งรายงานตามแบบฟอร์มรายงานรายไตร

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

ผลการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงดำเนินงานด้านบริหารเวชภัณฑ์ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา อยู่ใน

ระดับท่ีผ่านเกณฑ์ทุกโรงพยาบาล 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านยา 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์
ด้านยาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ส่วนที่ 1 ผ่าน

ระบบควบคุม
ภายใน 

ร้อยละ100 
ส่วนที่ 2 ผลงาน

การบริหาร
เวชภัณฑ์ด้านยา 
5 ประเด็นส่วนที่ 
3 การจัดซื้อร่วม
ในระดับจังหวัด

และระดับเขตร้อย
ละ 34 

สัดส่วนคะแนน
(4:3:3) 

เมืองพัทลุง 5 4.64 92.80 
   กงหรา 5 4.46 89.20 

เขต 12 เขาชัยสน 5 5.00 100 
   ตะโหมด 5 4.90 98.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 5.00 100 
90.00 80.00 94.22 ปากพะยูน 5 4.40 88.00 

 ศรีบรรพต 5 5.00 100 
ป่าบอน 5 5.00 100 
บางแก้ว 5 3.98 79.60 
ป่าพะยอม 5 4.93 98.60 
ศรีนครินทร์ 5 4.51 90.20 

รวม 5 4.71 94.20 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุการแพทย์ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จการบริหาร
เวชภัณฑ์ด้านวัสดุการแพทย์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ส่วนที่ 1 ผ่านระบบ

ควบคุมภายใน 
ร้อยละ100 

ส่วนที่ 2 ผลงานการ
บริหารเวชภัณฑ์ด้านยา 
5 ประเด็นส่วนที่ 3 การ

จัดซื้อร่วมในระดับ
จังหวัดและระดับเขต

ร้อยละ 50 
สัดส่วนคะแนน(4:3:3) 

เมืองพัทลุง 5 3.80 76.00 
   กงหรา 5 4.68 93.60 

เขต 12 เขาชัยสน 5 4.47 89.40 
   ตะโหมด 5 4.77 95.40 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 4.02 80.40 
80.00 75.00 78.00 ปากพะยูน 5 3.79 75.80 

 ศรีบรรพต 5 4.88 97.60 
ป่าบอน 5 3.25 65.00 
บางแก้ว 5 5.00 100 
ป่าพะยอม 5 4.82 96.40 
ศรีนครินทร์ 5 3.88 77.60 

รวม 5 4.30 86.00 
 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จการบริหาร
เวชภัณฑ์ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

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

ระดับประเทศ ส่วนที่ 1 ผ่านระบบ
ควบคุมภายใน 
ร้อยละ100 

ส่วนที่ 2 ผลงานการ
บริหารเวชภัณฑ์ด้านยา 
5 ประเดน็ส่วนที่ 3 การ

จัดซื้อร่วมในระดับ
จังหวัดและระดับเขต

ร้อยละ 50 
สัดส่วนคะแนน(4:3:3) 

เมืองพัทลุง 5 3.20 64.00 
   กงหรา 5 4.70 94.00 

เขต 12 เขาชัยสน 5 4.70 94.00 
   ตะโหมด 5 4.69 93.80 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 4.70 94.00 
95.00 80.00 70.98 ปากพะยูน 5 4.55 91.00 

 ศรีบรรพต 5 4.64 92.80 
ป่าบอน 5 3.49 69.80 
บางแก้ว 5 4.75 95.00 
ป่าพะยอม 5 5.00 100 
ศรีนครินทร์ 5 3.00 60.00 

รวม 5 4.31 86.20 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุทันตกรรม 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จการบริหาร
เวชภัณฑ์ด้านวัสดุทันตกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ส่วนที่ 1 ผ่านระบบ

ควบคุมภายใน 
ร้อยละ100 

ส่วนที่ 2 ผลงานการ
บริหารเวชภัณฑ์ด้านยา 
5 ประเด็นส่วนที่ 3 การ

จัดซื้อร่วมในระดับ
จังหวัดและระดับเขต

ร้อยละ 40 
สัดส่วนคะแนน(4:3:3) 

เมืองพัทลุง 5 4.35 87.00 
   กงหรา 5 4.70 94.00 

เขต 12 เขาชัยสน 5 5.00 100 
   ตะโหมด 5 4.92 98.40 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 4.49 89.80 
65.00 83.85 85.58 ปากพะยูน 5 4.85 97.00 

 ศรีบรรพต 5 5.00 100 
ป่าบอน 5 4.89 97.80 
บางแก้ว 5 5.00 100 
ป่าพะยอม 5 4.59 91.80 
ศรีนครินทร์ 5 2.90 58.00 

รวม 5 4.61 92.20 
ที่มา : รายงานรายไตรมาสบริหารเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
งานบริหารเวชภัณฑ์ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลยังไม่สามารถพัฒนาโปรแกรม

หรือนำโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และง่ายต่อการจัดทำข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูล ให้เป็นไปใน
รูปแบบเดียวกันทั้งจังหวัด 

โอกาสพัฒนาต่อไป   
ส่งเสริมและให้มีการพัฒนาการใช้โปรแกรม INVC ในการบริการจัดการด้านบริหารเวชภัณฑ์ยา

และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพ่ือใช้เป็นโปรแกรมรูปแบบเดียวกันทั้งจังหวัด เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลงานบริหารเวชภัณฑ์ที่ดี 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
      

ผู้รับผิดชอบ นางสาวเอมจิตร  สุขสกุล 
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน คุม้ครองผู้บริโภคฯ 
โทรศัพท์ 087-4790455  
e-mail aimpz31@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 16/ตค/63 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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2.4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

2.4.1 ส้วมสาธารณะทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีโนยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่

เป็นเจ้าของส้วมสาธารณะทุกกลุ่ม ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบให้
ได้มาตรฐานกรมอนามัย  HAS คือ ด้านความสะอาด ความเพียงพอ และความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
สถานประกอบการและหน่วยงานเป้าหมายที่เป็นเจ้าของส้วมสาธารณะ สมัครเข้าร่วมโครงการ

กับหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการประเมินตนเองเพื่อหาส่วนขาดและวางแผน
ปรับปรุงพัฒนา และประเมินรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่  

ผลการดำเนินงาน 
ปี 2563 ส้วมสาธารณะทั้งหมด จำนวน 1220 แห่ง ได้มาตรฐาน 701 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.46 

(เป้าหมายร้อยละ 60) โดยโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง  โรงพยาบาลชุมชน 11 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล 124 แห่ง ส้วมสาธารณะได้มาตรฐานและมีส้วมสำหรับผู้พิการทุกแห่ง (ร้อยละ 100) 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ส้วมสาธารณะทุกกลุ่มได้มาตรฐานกรมอนามัย ร้อยละ 60 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 60 เมืองพัทลุง 365 216 59.18 
   กงหรา 49 34 69.39 

เขต 12 เขาชัยสน 111 45 40.54 
   ตะโหมด 79 46 58.23 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 179 150 83.80    
ปากพะยูน 118 40 33.90 

 ศรีบรรพต 43 34 79.07 
ป่าบอน 85 77 90.59 
บางแก้ว 91 14 15.38 
ป่าพะยอม 63 12 19.05 
ศรีนครินทร์ 37 33 89.19 

รวม 1220 701 57.46 
ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข  
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 129 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การเกิดสถานการณ์การโรค COVID – 19 ในประเทศไทย อาจทำให้การขับเคลื่อนการพัฒนา

ส้วมสาธารณะของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ประสบปัญหาเป็นอย่างยิ่ง แต่ควรใช้โอกาสในควบคุมป้องกันการ
แพร่ระบาด COVID – 19 เพื ่อกระตุ ้นให้ผู ้ประกอบการและประชาชนเห็นความสำคัญที่ต้องพัฒนาส้วม
สาธารณะให้ได้มาตรฐาน โดยใช้มาตรฐานส้วมสาธารณะกรมอนามัย HAS กับมาตรการควบคุมป้องกันโรค 
COVID – 19 มาใช้ควบคุมป้องกันโรคไปด้วยกัน  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 มีการแร่ระบาดมากยิ่งขึ้น แต่ยังไม่มีวัคซีนเพ่ือ

ป้องกันการเกิดโรคได้ ดังนั้นการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐานกรมอนามัยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจึง
มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือเป็นการควบคุมป้องกันโรคที่สำคัญต่อไป 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ไม่มี 

 
      

ผู้รับผิดชอบ นายมานพ รามทอง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทรศัพท์ 074 - 613127-105  
E-mail Manop7657@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 5 พฤศจิกายน 2563  
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2.4.2 GREEN & CLEAN Hospital 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีโนยบายในการพัฒนาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ทุกระดับ ให้มีการดำเนินงานโครงการ GREEN & CLEAN Hospital โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอย การพัฒนาส้วมสาธารณะ 
มาตรการประหยัดพลังงาน การพัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม และการสุขาภิบาลอาหาร พร้อมทั้งพัฒนาสู่ระดับดี
มากพลัส โดยเพิ่มเกณฑ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและการจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาล  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลทุกแห่งมีการจัดทำโครงการ มีคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินมาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้สนับสนุนงบประมาณการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการน้ำเสียให้แก่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมทั้งมีการขยายผลการดำเนินสู่เครือข่า ยชุมชน และ
นวัตกรรม GREEN & CLEAN ในโรงพยาบาลอีกด้วย 

ผลการดำเนินงาน 
ปี 2563 โรงพยาบาลผ่านการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ทุกแห่ง (โดยผ่านระดับดี

มากพลัส 5 แห่ง / ดีมาก 4 แห่ง และดี 2 แห่ง)  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : โรงพยาบาลผ่านการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital (พ้ืนฐาน ร้อยละ 100, ดีมาก ร้อยละ 

80, ดีมากพลัส ร้อยละ 40) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ  

 
 
 
  

รพ.พัทลุง 1 ดีมากพลัส 100 
   รพ.กงหรา 1 ดี 100 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 1 ดีมากพลัส 100 
   รพ.ตะโหมด 1 ดี 100 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 1 ดีมากพลัส 100    
รพ.ปากพะยูน 1 ดีมาก 100 

 รพ.ศรีบรรพต 1 ดีมาก 100 
รพ.ป่าบอน 1 ดีมากพลัส 100 
รพ.บางแก้ว 1 ดีมากพลัส 100 
รพ.ป่าพะยอม 1 ดีมาก 100 
รพ.ศรีนครินทร์ 1 ดีมาก 100 

รวม 11  100 
ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- ด้านโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลบางแห่งไม่มีการจัดบริการอาหารในโรงครัว

โรงพยาบาลทำให้ยากต่อการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ด้านโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
- การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจาก รพ.สต.มายัง รพท และ รพช ยังไม่มีรถเก็บขนขยะที่ถูกต้องตาม

กฎกระทรวงเพ่ือเก็บขนขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ยังมีการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นและยังไม่มีวัคซีน

เพื่อป้องกันโรคได้ ดังนั้นโครงการ GREEN & CLEAN Hospital จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค และลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
โรงพยาบาลผ่านการรับรองระดับสูงสุด (ระดับดีมากพลัส จำนวน 5 แห่ง) 

 
      

ผู้รับผิดชอบ นายมานพ รามทอง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทรศัพท์ 074 - 613127-105  
E-mail Manop7657@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 5 พฤศจิกายน 2563  
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2.4.3 การจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
สถานการณ์และสภาพปัญหา 

การสร้างเสริม/ผลักดัน/การนำนโยบาย นำสู่การปฏิบัติยังมีระดับน้อยจึงมีการขับเคลื่อนงานยัง
ไม่ครอบคลุม ซึ่งงานด้านสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนในทุกพ้ืนที่ จึง
เป็นความยุ่งยากในการดำเนินงานได้ผลสำเร็จ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ดำเนินการตามนโยบายกระทรวง

สาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 12 อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้จังหวัดพัทลุงมีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ทุกระดับ โดยมีภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุงมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่าง

ต่อเนื่อง 
2. มีกลไกของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) /คณะกรรมการควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 
3. มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน แต่ยังไม่ครอบคลุม 
4. จังหวัดมีระบบและกลไก สนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง 

สาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผ่านการประเมิน Green & Clean Hospital ซึ่ง ทุกแห่งผ่านเกณฑ์
มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน และ ผ่านเกณฑ์ ดีมาก พลัส จำนวน 5 แห่ง  

5. มีการส่งเสริมให้มีการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน ซึ่งโรงพยาบาลพัทลุงมีคลินิก
โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น 
ปี 2562 

6.การจัดการปัจจัยเสี่ยง COVID -19 ดำเนินการได้ดีไม่มีการระบาด จำนวนผู้ป่วย 14 ราย ไม่มี
เสียชีวิต ตลอดจนมีการร่วมกับ ศอ.ที่ 12 และท้องถิ่นระยะระบาดและหลังของโรคโคโรน่า ไวรัส 2019 ในการ
ประเมินร้านอาหารและตลาดประเภท 2 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการ
ระบาดของโรคดังกล่าว 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 50 ของอำเภอมีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ปีงบประมาณ 

2563 (ข้ันพื้นฐาน)  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 

 
เมืองพัทลุง 1 1 9.09 

60.53 65.79 60.53 กงหรา 1 0 0 
เขต 12 เขาชัยสน 1 0 0 

71.43 57.14 57.14 ตะโหมด 1 0 0 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 0 0 

0 0 0 ปากพะยูน 1 0 0 
 ศรีบรรพต 1 0 0 

ป่าบอน 1 0 0 
บางแก้ว 1 0 0 
ป่าพะยอม 1 0 0 
ศรีนครินทร์ 1 0 0 

รวม 11 1 9.09 
ที่มา : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
จังหวัดพัทลุง จะดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้มีระบบทุกอำเภอ และเร่งติดตามระบบข้อมูลเพ่ือ

ทราบเหตุการณ์ที่มีในพ้ืนที่ และสร้างภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ดังนี้ 
1. ระบบการรายงาน 
2. การจัดทำแผนงานจัดการปัจจัยเสี่ยงในระดับพ้ืนที่ 
3. พัฒนาทีมสอบสวนโรค/เฝ้าระวังพื้นที่ และกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจาก

สิ่งแวดล้อม 
4. บุคลากรระดับพ้ืนที่มีทักษะและประสบการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
พัฒนาทักษะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม,คุ้มครองผู้บริโภค แล้ว พรบ.

ด้านสาธารณสุข แก่บุคลากรสาธารณสุข และ ท้องถิ่น  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

ผู้รับผิดชอบ  นางไพลิน ฆังครัตน์ 
ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน   อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทรศัพท์  0937140783 
e-mail   pployjan2506@gmail.com 
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2.4.4 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 73 แห่ง เป็นระดับเทศบาล 48 แห่ง ระดับ 

อบต. จำนวน 25 แห่ง เป้าหมายดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม( EHA) ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาลจำนวน 48 แห่ง ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินรับรองระดับพ้ืนฐานขึ้นไป ร้อยละ 
50 

การบริหารจัดการ 
จังหวัดพัทลุงได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้ ติดตามการดำเนินงาน และการประเมินรับรองให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้
เงื่อนไขผ่านการประเมินรับรองตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนดอย่างน้อย 1 ด้าน คือ การจัดการสุขาภิบาล
อาหาร การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค การจัดการสิ่งปฏิกูล และการจัดการมูลฝอย รวมทั้งการใช้อำนาจหน้าที่
ตามกฎหมาย ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ในการออกเทศบัญญัติที่สอดคล้องกับ
บริบทปัญหาของพ้ืนที ่

ผลการดำเนินงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล จำนวน 48 แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินรับรอง EHA 

ระดับพ้ืนฐาน และระดับเกียรติบัตร จำนวน 30 แห่ง ร้อยละ 62.50 

ผลการดำเนินงานรายตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด : การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

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    
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. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (EHA) 

ครอบคลุมประเด็นงานมาก ทั้งหมด 9 ระบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะในการดำเนินงาน 

2. เทศบาลที่ยังไม่มีกองสาธารณสุข ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน ต้องใช้บุคลากรในตำแหน่งอื่นมา
ขับเคลื่อนงาน  

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

โอกาสพัฒนาต่อไป 
กรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดพัทลุงได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มี

การจัดประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่ 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 10 พฤศจิกายน 2563 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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2.4.5 การพัฒนาคุณภาพร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีร้านร้านอาหาร จำนวน 452 ร้าน แผงลอยจำหน่ายอาหาร จำนวน 481 แผง รวม

ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารทั้งหมด 933 ร้าน/แผง เป้าหมายดำเนินงานพัฒนาคุณภาพร้านอาหาร
และแผงลอยจำหน่ายอาหารเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติ อร่อย (Clean Food Good 
Taste) ร้อยละ 60 

การบริหารจัดการ 
จังหวัดพัทลุงได้สนับสนุนทางด้านวิชาการ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในสังกัด 

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ระหว่างภาครัฐและเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ในการออกเทศบัญญัติที่สอดคล้องกับ
บริบทปัญหาของพ้ืนที ่

ผลการดำเนินงาน 
ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารทั้งหมด 921 ร้าน/แผง ผ่านผ่านมาตรฐาน CFGT จำนวน 

792 ร้าน/แผง คิดเป็นร้อยละ 85.99 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตวัชี้วัด : ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน CFGT ร้อยละ 60 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 338 293 86.69 
   กงหรา 32 32 100 

เขต 12 เขาชัยสน 32 27 84.38 
   ตะโหมด 68 57 83.82 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 129 128 99.22    
ปากพะยูน 86 34 39.53 

 ศรีบรรพต 24 22 91.67 
ป่าบอน 44 44 100 
บางแก้ว 81 75 92.59 
ป่าพะยอม 63 56 88.89 
ศรีนครินทร์ 24 24 100 

รวม 921 792 85.99 
ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข  

  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน 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 10 พฤศจิกายน 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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2.4.6 การพัฒนาคุณภาพตลาด 

ประเด็น การพัฒนาคุณภาพตลาดสด (ประเภทที่ 1) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีตลาดสด (ประเภทที่ 1) ซึ่งเป็นตลาดที่มีโครงสร้างถาวร จำนวน 9 แห่งแยกเป็น

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

การบริหารจัดการ 
จังหวัดพัทลุงได้สนับสนุนทางด้านวิชาการ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในสังกัด 

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับผู้ประกอบการ ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเ ติม 
ซึ่ง อปท.ได้ออกเทศบัญญัติท่ีสอดคล้องกับบริบทปัญหาของพ้ืนที่ 

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

กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.89 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน CFGT ร้อยละ 70 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 
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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 10 พฤศจิกายน 2563 

 
 

ประเด็น การติดตามประเมินเชิงคุณภาพตลาดนัด (ประเภทท่ี 2) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีตลาดนัด (ประเภทที่ 2) ซึ่งเป็นตลาดที่ไม่มีโครงสร้างถาวร จำนวน 84 แห่ง ซึ่ง

หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่จะต้องติดตามประเมินเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์ประเมินตลาดนัดน่าซื้อ (ตล.2) 
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 80 

การบริหารจัดการ 
จังหวัดพัทลุงได้สนับสนุนทางด้านวิชาการ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในสังกัด 

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับผู้ประกอบการ ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ซึ่ง อปท.ได้ออกเทศบัญญัติท่ีสอดคล้องกับบริบทปัญหาของพ้ืนที่ 

ผลการดำเนินงาน 
ตลาดนัด (ประเภทที่ 2) จำนวน 84 แห่ง ได้รับการติดตามประเมินเชิงคุณภาพ ตามมาตรฐาน

ตลาดสดน่าซื้อ ของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 69 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.14 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน CFGT ร้อยละ 70 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 70 เมืองพัทลุง 12 8 66.67 
   กงหรา 20 20 100 

เขต 12 เขาชัยสน 3 2 66.67 
   ตะโหมด 3 1 33.33 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 7 4 57.14    
ปากพะยูน 4 2 50.00 

 ศรีบรรพต 9 8 88.89 
ป่าบอน 10 9 90.00 
บางแก้ว 2 2 100 
ป่าพะยอม 11 11 100 
ศรีนครินทร์ 3 2 66.67 

รวม 81 69 82.14 
ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. อปท.ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมกำกับอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ผู้ประกอบการขาดความตระหนัก และความต่อเนื่องในการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ ตามเกณฑ์

มาตรฐาน  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
เทศบาลที่สมัครสมัครเข้ารับการประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) เกี่ยวกับการ 

จัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด และผ่านการรับรองเกียรติบัตร กรมอนามัย และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจะมอบเกียรติบัตรรับรองและเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ตลาดใต้โหนด ต้นแบบตลาดประเภทที่ 2 ของจังหวัดพัทลุง 

 
 
      

ผู้รับผิดชอบ นายนิรัตน์ อินสุวรรณ์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร 0819577549 
e-mail niratinsuwan@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 พฤศจิกายน 2563 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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2.4.7 มัสยิดส่งเสริมสุขภาพ 
สถานการณ์และสภาพปัญหา 

กระทรวงสาธารณสุขมีโยบายส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดี มัสยิดเป็นศูนย์กลาง
การประกอบศาสนกิจ การพัฒนามัสยิดให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของบุคลากรภายในมัสยิดและผู้ที่ประกอบ
ศาสนกิจถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การประเมินมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ จัดประกวดมัสยิดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น  

ผลการดำเนินงาน 
มัสยิดผ่านเกณฑ์มัสยิดส่งเสริมครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : มัสยิดผ่านเกณฑ์มัสยิดส่งเสริมไม่น้อยกว่า 20 % 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 20 เมืองพัทลุง 3 2 66.67 
   กงหรา 37 25 67.57 

เขต 12 เขาชัยสน 8 3 37.50 
   ตะโหมด 25 7 28.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 0 0 0.00 
43.88 49.2 58.72 ปากพะยูน 18 13 72.22 

 ศรีบรรพต 0 0 0.00 
ป่าบอน 8 7 87.50 
บางแก้ว 7 2 28.57 
ป่าพะยอม 0 0 0.00 
ศรีนครินทร์ 0 0 0.00 

รวม 106 59 55.66 
ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ นายปรีชา ดำแก้ว 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทรศัพท์  074-613127-105  
e-mail pr_nara@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 03 พ.ย. 2563  
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 142 

2.4.8 การดำเนินงานอาชีวอนามัย 
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. ความสำเร็จของหน่วยบริการสุขภาพในการดำเนินการคลินิกเกษตรกร 

ผลการดำเนินงาน 
คปสอ.ทั้ง 11 แห่ง ได้รับการติดตามประเมินเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการ

ดำเนินงานอาชีวอนามัยในระดับอำเภอ คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : คุณภาพการดำเนินงานอาชีวอนามัยในระดับอำเภอ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 100 84 84 
   กงหรา 100 79 79 

เขต 12 เขาชัยสน 100 75 75 
   ตะโหมด 100 67 67 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 100 72 72    
ปากพะยูน 100 68 68 

 ศรีบรรพต 100 72 72 
ป่าบอน 100 82 82 
บางแก้ว 100 68 68 
ป่าพะยอม 100 72 72 
ศรีนครินทร์ 100 80 80 

รวม 100 81.40 81.40 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงานอาชีวอนามัย ในบางพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
การจัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (OEHP) ในพื้นที่ จะสามารถช่วยให้การ

ดำเนินงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
 

ผู้รับผิดชอบ นายสมศักดิ์ เหล็มนุ้ย 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร 0640692299 
e-mail up_health@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 4 พฤศจิกายน 2563 
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2.5 การควบคุมการบริโภคสุรา ยาสูบ 

ประเด็น 
1. การคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
2. การคัดกรองพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพัทลุง โดยพบว่าอัตราการดื่มสุราหรือ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2550, 2554 และ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 
24.3, 26.2 และร้อยละ 16.9 ตามลำดับ 

สถานการณ์การบริโภคยาสูบจังหวัดพัทลุง โดยพบว่าอัตราการบริโภคยาสูบในประชาชนอายุ 15 
ปีขึ้นไป พ.ศ. 2554, 2557 และ 2560 คิดเป็นร้อยละ 24.04, 23,20 และร้อยละ 23.76 ตามลำดับ  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุงได้มีการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามแนวทางยุทธศาสตร์นโยบาย

แอลกอฮอล์ระดับชาติทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 1 : ความคุมการเข้าถึง (เศรษฐศาสตร์ และ
กายภาพ) ยุทธศาสตร์ 2 : ปรับเปลี่ยนค่านิยม และลดแรงสนับสนุนการดื่ม ยุทธศาสตร์ 3 : ลดอันตรายของ
การบริโภค ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง ในส่วนของการดำเนินงานควบคุม
ยาสูบได้ดำเนินตามแนวทางยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบระดับชาติ ฉบับที่ 2 จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 สร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชนและนัก
สูบหน้าใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ 
ทั้งนี้การขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวในพื้นที่ ได้มีการมอบหมายให้ส่วนของ รพ.สต. /สสอ/ รพท/รพช 
ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ได้กำหนดขึ้น 

ผลการดำเนินงาน 
เชิงปริมาณ การคัดกรองผู้มีปัญหารการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2563 

ร้อยละ 35.69 อำเภอที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 50) คืออำเภอป่าพะยอม ร้อยละ 60.05 
เชิงปริมาณ การคัดกรองพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2563 

ร้อยละ 42.80 อำเภอที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 50) คืออำเภอป่าพะยอม อำเภอปากพะยูน 
และอำเภอควนขนุน คิดเป็นร้อยละ62.40 , 57.74 และ ร้อยละ 52.59 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด 1: ร้อยละของการคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 73,892 27,037 36.59 
 - 6.13 32.67 กงหรา 22,776 9,619 42.99 

เขต 12 เขาชัยสน 28,387 5,089 17.93 
 - 4.07 28.04 ตะโหมด 18,966 2,757 14.45 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 51,591 24,348 47.19 
- 3.17 28.98 ปากพะยูน 28,958 11,611 40.10 

 ศรีบรรพต 12,042 14,30 11.88 
ป่าบอน 29,276 9,540 32.59 
บางแก้ว 13,853 4,441 32.06 
ป่าพะยอม 21,889 13,145 60.05  
ศรีนครินทร์ 16,189 4,386 27.09 

รวม 317,705 113,403 35.69 
ที่มา HDC  

 
 
ตัวช้ีวัด 2 : ร้อยละของการคัดกรองพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 73,892 28,481 38.54 
10.48 26.08 48.35 กงหรา 22,776 10,004 44.71 

เขต 12 เขาชัยสน 28,387 9,895 34.86 
7.89 35.81 44.775 ตะโหมด 18,966 3,267 17.23 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 51,591 27,130 52.59 
10.10 20.47 28.98 ปากพะยูน 28,958 16,719 57.74 

 ศรีบรรพต 12,042 4,431 36.80 
ป่าบอน 29,276 10,777 36.81 
บางแก้ว 13,853 6,172 44.55 
ป่าพะยอม 21,889 13,579 62.40  
ศรีนครินทร์ 16,189 5,521 34.10 

รวม 317,705 135,976 42.80 
ที่มา HDC  
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ปัญหา อุปสรรค  
 1. บางพื้นไม่ได้ดำเนินการคัดกรอง และบางพ้ืนที่คัดกรองแล้วไม่ได้คีย์ข้อมูล 
 2. ไม่เข้าใจระบบในการในคีย์ข้อมูล 

ข้อเสนอแนะ 
 จัดประชุมผู้รับผิดชอบงาน ระดับ สสอ/รพท/รพช/รพ.สต.เพ่ือให้ทราบ 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 - 

      
ผู้รับผิดชอบ นายไพฑูรย์ จิตไชยรักษ์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด. 
โทรศัพท์ 081-9573363  
e-mail jitchairak@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11 พ.ย. 63 
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ส่วนที่ 3  
ด้านการพัฒนาระบบบริการ 

3.1 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ประเด็น 
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จากสถิติของประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้ต้องขังมากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก เป็นอันดับ 3 

ของเอเชีย และ อันดับ 1 ของอาเซียน โดยพบว่ามีผู้ต้องขังทั้งประเทศ จำนวน 378,134 คน เป็นชาย 330,331 
คน หญิง 47,803 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2563) แต่เรือนจำสามารถรองรับได้เพียง 120,000 คน  
ทำให้เกิดความแออัด จึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อ ซึ่งมีโอกาสแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว อีกทั้งขาด
แคลนบุคลากรที่ดูแล ปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ รวมทั้งผู้ที่มีปัญหาสถานะสิทธิ กระทรวงสาธารณสุข
ได้ตระหนักปัญหานี ้มาโดยตลอด จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื ่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมราชทัณฑ์ เนื่องจากผู้ต้องขังส่วน
ใหญ่ (ประมาณร้อยละ 80) เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

การดำเนินงานดังกล่าว จำเป็นต้องมีการบูรณาการร่วมกันหลายฝ่าย และเพื่อให้มีความเข้าใจ
ตรงกัน และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้อง (MOU) ร่วมกับหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงยุติธรรม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 (ลงนาม MOU เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562) ดังนี้ 

1. บันทึกความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ 
2. บันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการ

พ้ืนฐานของรัฐ 
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสรจ.)  
4. บันทึกความเข้าใจระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมราชทัณฑ์ กระทรวง

ยุติธรรม เรื่องความร่วมมือเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ 
5. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการพัฒนาการดำเนินงานการให้บริการด้าน

สุขภาพจิตแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ระหว่างกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมกับกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 

จังหวัดพัทลุงมีสถานควบคุมผู้ต้องขังทั้งหมด 2 แห่งคือ เรือนจำกลางพัทลุง และทัณฑสถานเปิด
บ้านนาวง อำเภอศรีนครินทร์ โดยเรือนจำกลางพัทลุงมีจำนวนผู ้ต้องขังทั ้งสิ ้น 2, 283 คน (ข้อมูล ณ 9 
พฤศจิกายน 2563) สำหรับทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง มีจำนวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น 185 คน เป็นชายทั้งหมด (ข้อมูล 
ณ 9 พฤศจิกายน 2563)  

เรือนจำกลางพัทลุง มีจำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข (ราชทัณฑ์) ทั้งสิ้น 3 คน ประกอบด้วย
พยาบาลวิชาชีพ 2 คน พยาบาลเทคนิค 1 คน มีโรงพยาบาลพัทลุงเป็นแม่ข่าย โดยมีศูนย์แพทย์คูหาสวรรค์เป็น
ผู้ดูแลการให้บริการทางด้านสุขภาพ ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ (รหัสหน่วยบริการคือ 22756) เมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 มีโรคที่พบบ่อย 5 อันดับแรก 1.โรคระบบทางเดินหายใจ (ไข้หวัด ไอ ภูมิแพ้)  2. โรค
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ผิวหนัง (เชื้อรา ผื่นแพ้ ผิวหนังอักเสบ หิด) 3. ปวดศีรษะ 4. โรคในช่องปาก (ฟันผุ เหงือกอักเสบ) 5. ปวด
กล้ามเนื้อ   

โรคเรื้อรังที่สำคัญ ประกอบด้วย จิตเวช ความดันโลหิตสูง เบาหวาน HIV วัณโรค หอบหืด เก๊าท์  
หัวใจ  โรคไทรอยด์  ลมชัก มะเร็ง เส้นเลือดตีบ ตับอักเสบ  ไตอักเสบ  

ผลงานการให้บริการอ่ืนๆ ดังนี้ ให้บริการวัคซีนหัด/หัดเยอรมัน ตรวจสุขภาพผู้ต้องขังกองงานฝึก
วิชาชีพ  ตั้งครรภ์ หลังคลอด เด็กติดมารดา มีอาสาสมัครเรือนจำ (อสรจ.) ทั้งหมด 70 คน (เกณฑ์ 1: 50) มีการ
อบรมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 

ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง อำเภอศรีนครินทร์)ผู้ต้องขังทั้งสิ้น 185 คน (ข้อมูล ณ 9 พฤศจิกายน 
2563 มีจำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข (ราชทัณฑ์) 1 คน (พยาบาลเทคนิค) มีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
(ปัญญานันทภิกขุ) ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการดูแลให้บริการทางด้านสุขภาพ   ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (รหัสหน่วยบริการคือ 22848) สำหรับโรคที่พบบ่อย 5 อันดับแรก (ปีงบประมาณ 2563) คือ 1.โรค
ระบบทางเดินหายใจส่วนบน  2. โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก  3. โรคระบบย่อยอาหาร  4. โรคระบบ
ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 5. โรคอ่ืนๆ ประกอบด้วย ฝี และ เริม  

สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย เบาหวาน 1 คน ความดันโลหิตสูง 3 คน 
เบาหวานและความดัน 1 คน มีอาสาสมัครเรือนจำ (อสรจ.) 12 คน ได้รับการอบรมครบถ้วนตามหลักสูตร 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน 
1. มีคำสั่งแต่งตั้งจังหวัดพัทลุง ที่ 849/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาระบบ

บริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดพัทลุง  
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่ายคือโรงพยาบาลพัทลุง ซึ่งดูแล

เรือนจำกลางพัทลุง และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) ซึ่งดูแลทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง โดยเชิญ
คณะกรรมการฯและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ เข้าประชุมในว าระต่างๆ 
เพ่ือหาแนวร่วมในการพฒันา ดังนี้ 

- การประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู ้ต้องขังในเรือนจำ สามารถเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพ        
ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมและกำจัดโรค การรักษา พยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง  

- การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference เพ่ือชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพ่ือชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม Conference สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

- การประชุมเพื่อตรวจเยี่ยมติดตามและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดบริการของหน่วย
บริการปฐมภูมิในเรือนจำกลางพัทลุง และทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง         
โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเรือนจำ
กลางพัทลุง และ ณ ห้องประชุมทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 

- การประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ ปนสุข ทำความ ดี ดวยหัวใจ 
ป 2563 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563  ณ หองประชุมออกฟอรด โรงแรมคริสตัล หาดใหญ อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 
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3. โรงพยาบาลพัทลุงซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย มีการจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจำตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ครบทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรักษาพยาบาล ด้านบริการ
พ้ืนฐานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ด้านการส่งต่อเพ่ือการ
รักษา ด้านการตรวจสอบสิทธิ์ ดังนี้ 

- ตรวจสุขภาพเบื้องต้นผู้ต้องขังแรกรับทุกวัน (ประมาณ 120 - 150 คนต่อเดือน) 
- คัดกรอง TB และ DM (ปีละ 1 ครั้ง) 
- พ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรค (ตามฤดูกาลระบาด) 
- แพทย์ตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วย และเภสัชกรจ่ายยาให้คำแนะนำผู้ป่วย (เดือนละ 2 ครั้ง)  
- จิตแพทย์ตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยทางจิตเวช (2 เดือน/ครั้ง) 
- คลินิกตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยรายวัน (80 - 120 คน/วัน) 
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขัง 
- บริการอนามัยแม่และเด็ก 
- ตรวจรักษาโรคทางทันตกรรม 2 สัปดาห์/ครั้ง  
- ติดตามภาวะแทรกซ้อนในโรคเรื้อรังต่างๆ  
- ตรวจเอกซเรย์ปอด เพื่อคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคในผู้ต้องขังใหม่ทุกราย และผู้ต้องขัง

เก่าปีละครั้ง โดยให้บริการทุก 2 สัปดาห์ โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลพัทลุง  
- ตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ HIV ในผู้ต้องขัง 
- การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังป่วย พิการ และการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังกลุ่มท่ัวไป 
- การส่งเสริมฟ้ืนฟูสภาพผู้ต้องขังสูงอายุ และผู้ต้องขังป่วยเรื้อรัง 

 4. มีการบูรณาการกิจกรรมพัฒนาเรือนจำร่วมกันกับหน่วยงานอื่น เช่น โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
วปร.904 เป็นต้น 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการดำเนินงาน 
ระดับ 3 (รอบที่ 2) 
     - ระดับ 1 ทุกจังหวัดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขฯ ตามแนว
พระราชดำริ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี 
เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
     - ระดับ 2 ทุกจังหวัด มีการจัดทำแผนบูรณาการ
ร่วมกัน หรือ จัดทำบันทึกความร่วมมือ บันทึก
ข้อตกลงร่วมให้เกิดการจัดระบบบริการสุขภาพ
ผู้ต้องขังในระดบัจังหวัด 
     - ระดับ 3 โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกแห่งที่มีเรือนจำ 

ทัณฑสถาน หรือสถานกักกันตั้งอยู่ในพ้ืนที่ มีการ
จัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ระดับ 3 (มีการดำเนินงานครบทั้ง 3 ระดับ) 
หมายเหตุ ระดับ 4-5 ใช้ประเมินสำหรับ
กลุ่มเป้าหมาย 20 จงัหวัด (24 เรือนจำ) 
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การดำเนินงานตามข้อสั่งการ 
ข้อสั่งการ คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงาน 

- การจัดบริการสุขภาพในเรือนจำ 
1) เรือนจำกลางพัทลุง ให้มีการปรับแผนปฏิบัติ

การเข้าไปให้บริการให้ได้ตามมาตรฐาน      
ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 

2) ทัณฑสถานเปิดบ้านาวง ให้ปรับตามความ
เหมาะสม โดยมี รพ.แม่ข่าย เป็นพี่เลี้ยง 

- การบันทึกการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ
สถานพยาบาลในเรือนจำ 

1) ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง ขอให้            
รพ.ศรีนครินทร์ฯ ไปช่วยกำกับ ดูแล และ
ช่วยเหลือ 

2) ปีถัดไปอาจมีการลงนาม MOU ระหว่างกัน 
เพ่ือให้การดำเนินงานชัดเจนมากข้ึน 

- ความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ช่่วยชีวิต 
รพ.แม่ข่าย ควรวางแผนการสนับสนุนให้มีเครื่อง 
AED ในเรือนจำ ทั้ง 2 แห่ง 

- เฝ้าระวังและสังเกตเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤตที่เกิดใน
เรือนจำ เช่น อาหารเป็นพิษ หรือโรคติดเชื้อต่าง ๆ 

- ด้านการรักษาพยาบาล 
1) วางแผนเรื่องแพทย์ที่ไปตรวจในเรือนจำตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

2) วางแผนการจัดห้องแยกสำหรับผู้ต้องขังใน
เรือนจำเป็นการเฉพาะ ที่ รพ.แม่ข่าย 
 
 

3) ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง ควรจัดให้มีพี่เลี้ยง
ดูแลพยาบาลเทคนิคในการให้บริการ 
 

4) ให้ อสรจ. เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือ
การคัดกรองและการติดตามดูแลโรคเรื้อรัง
อย่างต่อเนื่อง 

 

- เรือนจำกลางพัทลุง และทัณฑสถานเปิดบ้าน   
นาวงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี         
การให้บริการร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่าย โดยยึด
ตามคู่มือการพัฒนาระบบสาธารณสุขในเรือนจำ 

 
 
 
 
- รพ.ศรีนครินทร์ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการข้ึนทะเบียน

หน่วยบริการ และลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังทุก
ราย 

- ยังไม่มีการลงนาม MOU  
 

- เรือนจำกลางพัทลุง และทัณฑสถานเปิดบ้าน  
นาวง ยังไม่มีการจัดให้มีเครื่อง AED กรณีฉุกเฉิน 
โทรแจ้ง 1669 

- มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
 
 
- มีแพทย์โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจเดือนละ 2 

ครั้ง (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน) และมี
แพทย์ห้วงเวลาเข้าตรวจเดือนละ 2 ครั้ง 
(สัปดาห์ที่ 2 และ 4ของเดือน)  

- ทางโรงพยาบาลแม่ข่ายได้อนุมัติให้ใช้ห้องแยก
หญิง/ชาย สำหรับผู้ต้องขังที่มา Admit          
ที่โรงพยาบาล แต่ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
ห้องให้เหมาะสม 

- มีการจัดพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการ  
สาธารณสุข เข้าไปทำหน้าที่พ่ีเลี้ยงดูแลการ
ให้บริการของพยาบาลเทคนิคประจำ ทสป.นาวง 

- ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อสั่งการ คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงาน 
- จัดทำทะเบียนผู้รับบริการวัคซีน เพื่อใช้ประโยชน์

ในการสืบค้นประวัติการให้บริการ 
- พัฒนา Check list รายละเอียดที่ต้องแจ้งให้ทราบ

ก่อนพ้นโทษ เกี่ยวกับวัณโรค 
- จัดทำทะเบียนคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับ 
อักเสบซี ในกลุ่มผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ 

- ด้านอนามัยแม่และเด็ก 
1) ฟ้ืนฟูความรู้เรื่องการจัดการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่แก่พยาบาลเรือนจำ ผู้คุม 
2) ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเรื่องการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่แก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ 
- พัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน 
- การส่งเสริมสุขภาพจิต 

1) เพ่ิมการคัดกรองภาวะซึมเศร้า (2Q, 9Q, 8Q) 
และประเมินความเครียดในผู้ต้องขัง 

2) พัฒนาศักยภาพ อสจร. เพื่อคัดกรอง ติดตาม
ดูแลรักษา เฝ้าระวังในรายที่มีปัญหา
สุขภาพจิต 

3) พัฒนาระบบ tele psychiatry ระหว่าง รพ.
แม่ข่ายกับเรือนจำเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ
กรณีฉุกเฉิน 

- จัดอบรม อสรจ. ให้มีจำนวนเพียงพอ (1 คน : 
ผู้ต้องขัง 50 คน) 

- รจก.พัทลุงมีทะเบียนผู้รับบริการวัคซีน 
- ทสป.นาวง ยังไม่มีทะเบียนผู้รับบริการวัคซีน 
- ทั้ง 2 แห่งยังไม่มี Check List แต่กำลังพัฒนาหา

รูปแบบที่เหมาะสม 
- มีการคัดกรองเฉพาะ HIV  

 
- ยังไม่ได้อบรมฟ้ืนฟ ู

 
- ดำเนินการแล้ว 

 
 

- ดำเนินการแล้ว 
 

- มีการคัดกรองสุขภาพจิตตามแบบประเมินของ
กรมราชทัณฑ์และมีการคัดกรองภาวะซึมเศร้า 
(2Q, 9Q, 8Q)  

- ดำเนินการแล้ว 
 
 

- ไม่มีระบบ tele psychiatry แต่ใช้ระบบ 
Consult ทางโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน 

 
- ปีนี้ยังไม่ได้อบรม  
- มีการจัดเตรียมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 70 คน 

(อสรจ.ที่ผ่านการอบรมแล้วจำนวน 40 คน) 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ 

ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ   เมืองพัทลุง ระดับ 3 ระดบั 3 100 

- - - กงหรา - - - 
เขต 12 เขาชัยสน - - - 

- - - ตะโหมด - - - 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน - - - 

- - - ปากพะยูน - - - 
ไตรมาส 1/2563 ศรีบรรพต - - - 

ระดับ 3 ป่าบอน - - - 
 บางแก้ว - - - 

ป่าพะยอม - - - 
ศรีนครินทร์ ระดับ 3 ระดับ 3 100 
รวม 2 2 100 

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

   1. จำนวนบุคลากรที ่ปฏิบัติงานในเรือนจำ (4 คน) ไม่
เพียงพอต่อจำนวนผู้ต ้องขัง (2,283 คน) และคาดว่ามี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 

ควรมีแนวทางในการสนับสนุนบุคลากรทาง
การแพทย์เพ่ิมเติม 

    2. สถานที่ปฏิบัติงานแออัด ไม่สามารถขยายได้ บาง
คลินิกไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีสถานที่ เช่น ไม่
มีที่วางยูนิตทำฟัน เป็นต้น 

ติดตามคำขออนุมัติงบประมาณต่อเติมอาคาร
บางส่วนเพื ่อขยายจุดบริการ (ตามมติของ    
ที่ประชุม) 
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
ควรศึกษาความพร้อมของสถานพยาบาลในเรือนจำก่อน (อาจจะแบ่งตามขนาดของเรือนจำ โดย

ไม่จำเป็นต้องเริ่มในเรือนจำทีใ่หญ่ก่อน เพราะเรือนจำที่ใหญ่อาจไม่มีความพร้อมเสมอไป ตรงกันข้ามในเรือนจำ
ซึ่งมีขนาดเล็กอาจจะมีความพร้อมกว่า เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพกว่าขนาดใหญ่ 
เป็นต้น) แล้วจึงนำร่องในสถานพยาบาลขนาดต่าง ๆ เหล่านั้น เพ่ือให้เกิดสถานพยาบาลต้นแบบ แล้วค่อยขยาย
ไปยังหน่วยบริการที่มีความพร้อมในลำดับถัดไป เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา และดำเนินการไปพร้อมกันใน
ทุกขนาด หรือระดับ เป็นต้น 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ไม่มี 

 
     

ผู้รับผิดชอบ นางนภาพร เนตรเกื้อกูล 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ 085 5889498 
e-mail pompeyee@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 9 พฤศจิกายน 2563 
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3.2 ตาต้อกระจก 

ประเด็น 
- ร้อยละ 85 ผู้สูงอายุ 60 ปี ได้รับการคัดกรองสายตาต้อกระจก  
- รอ้ยละ 85 ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน30 วัน  

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุวิทยาอย่างต่อเนื่อง โดย

ดำเนินงานเรื่องการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 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 ควรใส่ใจป้องกันตั้งแต่เนิ่น ๆ และควรพบแพทย์หากพบว่าสุขภาพดวงตามีปัญหา 
เพื่อที่แพทย์จะได้รับมือให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่ปัญหาสายตาจะแย่บานปลายหนักไปกว่าเดิม  
สำหรับภาวะแทรกซ้อนของโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุอาจจะมีอันตราย เนื่องจากเมื่อเป็นโรคต้อกระจกและ
ปล่อยให้ต้อสุกโดยที่ไม่มีการรักษาหรือดูแลใด ๆ ก็จะทำให้เป็นปัญหาต่อดวงตาอย่างร้ายแรงคือ ทำให้ตาบอด
สนิท หรือบางรายก็อาจจะกลายเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดโรคต้อหิน และกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันคือ 
อาจจะปวดตาอยู่ตลอดเวลา 

สถานการณ์ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตาอัตราสายตาผิดปกติ สงสัยตาบอด (จาก
การคัดกรองโดย อสม.) ของเขตบริการสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2559- 2563 การคัดกรองคิดเป็นร้อยละ
71.91, 69.87, 77.47, 90.07 และ 71.57 ตามลำดับ จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2559 - 2563 พบว่า จังหวัด
พัทลุง มีผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตาเพิ่มขึ้นทุกปี สูงกว่าในเขตบริการสุขภาพที่ 12 ติดต่อกัน คิดเป็น  
ร้อยละ 76.16, 96.16, 95.96, 96.22 และ 95.69 ตามลำดับ การดำเนินงานผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก 
(Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ปี พ.ศ.2559 - 2563 ของเขตบริการสุขภาพที่ 12 การคัด
กรองคิดเป็นร้อยละ 83.85, 85.71, 82.48, 80.02 และ 84.56 ตามลำดับ ปีงบประมาณ 2559 - 2563 พบว่า 
จังหวัดพัทลุง มีผู้สูงอายุได้รับการผ่าตัดต้อกระจกชนิดบอด คิดเป็นร้อยละ 80.68, 99.79, 98.84, 100 และ 
99.09 ตามลำดับ  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุวิทยาอย่างต่อเนื่อง โดย

ดำเนินงานเรื่องการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (โดย อสม.) และผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก 
(Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน เพื ่อลดอัตราความชุกของตาบอดจากต้อกระจก ซึ่ง
สามารถป้องกันได้ด้วยการผ่าตัด โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัด
พัทลุง ตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ขับเคลื่อนงานทั้งจังหวัดแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ งส่งเสริม
สนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติร่วมกับภาคีเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจากต้อกระจก โดยใช้แนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรอง 
รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริการ สาขาจักษุวิทยาอย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มคุณภาพ และการเข้าถึง
บริการ ลดระยะการรอคอย และลดการส่งต่อออกนอกเขต ดังนี้ 
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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 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตาต้อกระจก ในทุกระดับทั้งแนวดิ่งและ
แนวราบเน้นเชิงรุกให้อสม. มีจิตอาสาในการช่วยคัดกรอง ส่งต่อ รพ.สต ติดตามผู้สูงอายุที่มีสายตาผิดปกติ และ
จนท.คืนข้อมูล คุณภาพการเฝ้าระวังให้อสม.ติดตามหลังจากได้รับการผ่าตัด  

3. การบูรณาการในการดำเนินงานต้อกระจกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกระดับ 
4. พัฒนาระบบการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการระดับ จังหวัด และอำเภอ  
5. ส่งเสริมและสนับสนุน สถานบริการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ดำเนินงานตามมาตรฐาน 

CPG ของกรมการแพทย ์
6. ส่งเสริมสนับสนุนสถานบริการ และภาคีเครือข่าย ในการคัดกรอง ติดตามผู้ป่วยต้อกระจก 

อายุ 60 ปี ขึ้นไป 
7. พัฒนากลไกการสนับสนุนการกำกับติดตามงานในทุกระดับ 
8. มีการประชุมติดตาม กำกับงาน และนิเทศงาน คณะกรรมการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้

เครื่องมือในการคัดกรอง “พี่สอนน้อง” และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision2020 thailand.org.th เพ่ือ
ขับเคลื่อนงานต้อกระจกให้ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดและมีคุณภาพในทุกด้านๆ 

ผลการดำเนินงาน 
การดำเนินงานคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป (โดยอสม.) ปี 2560 - 2563 มีผลการ

ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทุกปีทุกพ้ืนที่สูงกว่าระดับประเทศและระดับเขต ผลการดำเนินงาระดับประเทศ 
เท่ากับ ร้อยละ76.57, 78.62, 79.92 และ 73.19 ระดับเขต เท่ากับ ร้อยละ 69.87, 77.47, 90.02 และ 71.57 
โดยได้มีการจัดกิจกรรมการคัดกรองต้อกระจกและบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision2020thailand.org.th 
จงัหวัดพัทลุง เท่ากับร้อยละ 96.16, 95.95, 96.22 และ 95.69 (เป้าหมายร้อยละ85)  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา ร้อยละ 85  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 85 เมืองพัทลุง 23,324 22,002 94.33 
76.57 78.62 79.92 กงหรา 5,524 5,309 96.11 

เขต 11 เขาชัยสน 8,110 7,789 96.04 
59.59 73.72 80.90 ตะโหมด 4,043 3,793 93.82 

เขต 12 ควนขนุน 17,936 17,285 96.37 
69.87 77.47 90.02 ปากพะยูน 8,558 8,483 99.12 

จังหวัดพัทลุง ศรีบรรพต 3,035 2,804 92.39 
96.16 95.96 96.22 ป่าบอน 6,874 6,412 93.28 

ปีงบประมาณ2563 บางแก้ว 4,065 4,019 98.87 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ป่าพะยอม 5,406 5,276 97.60 
12.34 95.69 ศรีนครินทร์ 4,281 4,052 94.65 

 รวม 91,156 87,224 95.69 
ที่มา : โปรแกรมVision 2020thailand.org .th ณ 30 กันยายน 2563 
  

จากตาราง ข้อมูลการดำเนินงานการคัดกรองสายตา ปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
เป้าหมายจำนวน 91,156 ราย ได้รับการคัดกรองสายตา จำนวน 87,224 คน คิดเป็นร้อยละ 95.69 (เป้าหมาย
ร้อยละ85) ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง อำเภอที่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดคือ ปากพะยูน บางแก้ว ป่าพะยอม ควนขนุนและ
กงหรา เท่ากับ ร้อยละ 99.12, 98.87, 96.37 และ 96.11 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
บริการได้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน ทำให้การบันทึกข้อมูลล่าช้า ไม่สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลได้ พื้นที่ได้ขอ
คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และทางไลน์ มายังจังหวัด และขอคำปรึกษาคุณวินิจ อินพรหม นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ IT ของอำเภอเมืองพัทลุง และงาน IT อำเภออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ Password ของหน่วยงาน 
สามารถให้คำปรึกษากับพ้ืนที่ ทำให้ผลงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. มีการวิเคราะห์ข้อมูล นำเข้าประชากรให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงกับข้อมูลใน HDC 
2. เน้นให้ทุกหน่วยบริการมีการติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ

ในการคัดกรองสายตาเบื้องต้น โดยใช้ภาคีเครือข่าย และอสม. ค้นหาและติดตาม ให้มาตามนัดทันเวลา ภายใน 
30 วัน ส่งต่อผู้ป่วยในรายผิดปกติ  
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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 – 2563 ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 5 ปี ผลการคัดกรองเท่ากับ
ร้อยละ 96.82, 99.09, 99.21 ,99.09 และ 99.12 ตามลำดับ  
ตัวชี้วัด : ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ร้อยละ 85  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2560 2561 2562 รพ. เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 85 
 
 
 
 
  

พัทลุง 341 337 98.83 
84.46 84.89 83.59 เขาชัยสน 99 99 100 

เขต 12  
85.69 85.48 80.02  
 จังหวัดพัทลุง  
99.79 98.84 100  
 รวม 440 436 99.09 

ที่มา : โปรแกรม Vision 2020thailand.org .th ณ 30 กันยายน 2563 
 
ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ร้อยละ 85 

ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพัทลุง ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก เป้าหมาย 341 คน ผ่าตัด 337 ดวงตา  
คิดเป็นร้อยละ 98.83 และโรงพยาบาลเขาชัยสน ได้จัดทำโครงการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก ซึ่งมีผู้ป่วยได้รับการ
ผ่าตัด 99 ดวงตา คิดเป็นร้อยละ 100 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การคัดกรองในช่วงไตรมาสแรกผลการดำเนินงานค่อนข้างต่ำ จังหวัดพัทลุง (โดยกลุ่มงานพัฒนา

ยุทธศาสตร์ฯ งาน IT คุณธวัชชัย อรุณรัตน์) นำข้อมูลพื้นฐานผู้สูงอายุ60 ปีขึ้นไป ทั้งหมดส่งให้โปรแกรมเมอร์ 
(อจ.เอกชัย โพธินันทวงศ์) นำเข้าใน โปรแกรม Vision 2020thailand.org.th ให้ทุกสถานบริการ มีบางหน่วย
บริการได้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน ทำให้การบันทึกข้อมูลล่าช้า ไม่สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลได้ พื้นที่ได้ขอ
คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และทางไลน์ มายังจังหวัด และขอคำปรึกษาคุณวินิจ อินพรหม นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ IT ของอำเภอเมืองพัทลุง และงาน IT อำเภออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ Password ของหน่วยงาน 
สามารถให้คำปรึกษากับพ้ืนที่ ทำให้ผลงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  
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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 
โรงพยาบาลเขาชัยสนจัดทำโครงการเชิงรุกผ่าตัดต้อกระจก นำโดยแพทย์หญิงอภิญญา เพ็ชรศรี 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เขาชัยสน และคณะเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่ายอำเภอเขาชัยสน ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์
ดวงตา ให้บริการคัดกรองแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 965 ดวงตา ทั่วหล้ามองเห็น เฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ให้บริการผ่าตัดต้อกระจกในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้รับบริการได้รับการผ่าตัด 
จำนวน 140 ราย จำนวน 141 ดวงตา (ไม่มีผู้ป่วยส่งต่อ) และในปี2563ได้ดำเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
ให้บริการผ่าตัดต้อกระจกในวันที่ 23-25 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้มารับบริการได้รับการผ่าตัด จำนวน 164 
ราย 164 ดวงตา  

อำเภอปากพะยูน เป็นอำเภอที่มีผลงานการดำเนินงานการคัดกรองต้อกระจกได้อันดับที่ 1 ของ
จังหวัดติดต่อกันทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2563 ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 5 ปี ผลการคัดกรองเท่ากับ
ร้อยละ 96.82, 99.09, 99.21, 99.09 และ99.12 ตามลำดับ ทำให้เป็นการกระตุ้นให้การได้ดำเนินการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลให้การดำเนินงานภาพรวมของจังหวัดพัทลุงมีผลงานระดับต้นๆของเขตสุขภาพที่ 12  
  

ผู้รับผิดชอบ นางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ 
โทรศัพท์ 0918493098  
e-mail Muk850@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 29 ตุลาคม 2563 
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3.3 การดูแลระยะกลาง (Intermediate care; IMC) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลที่จัดระบบบริการดูและระยะกลางในระยะเริ่มแรกตั้งแต่ปี 2559 

ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลศรีบรรพต ต่อมาจังหวัดพัทลุงมีนโยบายสนับสนุนให้
โรงพยาบาลระดับ Mและ F มีการจัดระบบบริการดูแลระยะกลางทุกโรงพยาบาล ปัจจุบันจังหวัดพัทลุงจึงมี
โรงพยาบาลระดับ Mและ F ที่มีการจัดระบบบริการดูแลระยะกลาง ร้อยละ 100 เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการ
ฟ้ืนฟูและการบริการสุขภาพหลังพ้นภาวะวิกฤตใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ stroke, traumatic brain injury , spinal 
cord injury และ Other neurodeficit อ่ืน ๆ ที่รอดชีวิต 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 

กลุ ่มโรคจัดบริการ IMC คือ stroke, traumatic brain injury และ spinal cord injury และ 
Other neurodeficit 

รูปแบบบริการ คือ IPD , OPD และ PCC (การออกให้บริการเยี่ยมบ้านในชุมชน) 

ผลการดำเนินงาน 
สถานพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดพัทลุง สามารถที่ให้บริการดูแลระยะกลางสำหรับผู้ป่วย 

stroke, traumatic brain injury และ spinal cord injury ที่รอดชีวิต และมีคะแนน Barthel Index < 15 
รวมทั้งคะแนน Barthel index ≥ 15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและ
ติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20  
ตัวช้ีวัดหลัก : ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการดูแลระยะกลาง ≥ร้อยละ 50 
ตัวชี้วัดรอง : ร้อยละผู้ป่วย stroke, traumatic brain injury และ spinal cord injury ที่รอดชีวิต และมี

คะแนน Barthel Index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index ≥ 15 with multiple impairment 
ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 

 รายงานผลการติดตามในผู้ป่วยหลังจากเข้าโครงการ Intermediate care ครบระยะเวลา 6 เดือน  
 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินและเข้าโครงการ Intermediate care ตั้งแต่ เดือน เมษายน 

2562 ถึง เมษายน 2563  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 

 
เมืองพัทลุง 190 188 98.95 

91.30 83.73  กงหรา 34 32 94.12 
เขต 12 เขาชัยสน 72 68 94.44 

91.30 91.33  ตะโหมด 44 41 93.18 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 113 113 100 

94.38 96.10 100 ปากพะยูน 42 42 100 
 ศรีบรรพต 21 20 95.24 

ป่าบอน 55 52 94.55 
บางแก้ว 34 30 88.24 
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

  
ป่าพะยอม 43 41 95.35 
ศรีนครินทร์ 37 37 100 

รวม 685 664 96.93 
ที่มา :ระบบ Google-ไดร์ฟ บันทึกข้อมูลการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื ่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

การดำเนินงานการดูและระยะกลางต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย เช่น แพทย์เฉพาะทาง  
แต่ละสาขา แพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชน และสหสาขาวิชาชีพทั้งโรงพยาบาลระดับจังหวัดที่ส่งต่อและ
โรงพยาบาลชุมชนที่รับส่งต่อ หากในระบบมีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือ ก็จะไม่สามารถดำเนินงานให้
สำเร็จได ้ 
2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- พยาบาลที่โรงพยาบาลระดับ M และ F ยังขาดความม่ันใจ
ในการดูแลผู้ป่วยทางการพยาบาลฟื้นฟู  

- จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ/ ยังขาดแคลน
ด้านงบประมาณ 

- ระบบการบันทึกข้อมูลเพ่ือส่งต่อและตอบกลับข้อมูลยังไม่
ดี ทำให้บางครั้งโรงพยาบาลอำเภอไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วน 
จึงมีปัญหาตอนดูแลผู้ป่วยหลังจากส่งกลับมาดูแลที่
โรงพยาบาลอำเภอ และไม่ได้ตอบกลับข้อมูลมายังหน่วย
เก็บข้อมูลของจังหวัด 

- พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายและ
บันทึกง่าย 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- สนับสนุนงบประมาณจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการ

ดูแลผู้ป่วย เช่น อบรมพยาบาลฟ้ืนฟู 
- สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบการบันทึกและส่งต่อข้อมูลผ่านฐานข้อมูลแบบ web 

application โดยอาจทำเป็นภาพรวมทั้งประเทศหรือสั่งการในระดับจังหวัด 
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ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- การพัฒนาระบบการส่งต่อ  
- การบันทึกระบบข้อมูลผ่าน application google drive  

 
ผู้รับผิดชอบ แพทย์หญิงกันย์ญาดา เอ่ียมสุนทร 
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
  (รองประธาน Service plan Intermediate care) 
กลุ่มงาน เวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลพัทลุง 
โทร 081-6790057  
e-mail kanyada_k@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 30 ตุลาคม 2563 

 
  

mailto:kanyada_k@hotmail.com
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3.4 ดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) 

ประเด็น 
ตัวชี้วัด : ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการต่างๆด้วย Opioid ในผู้ป่วย

ประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 40) มีการทำ Advance Care 
Planning (ACP) เป็นลายลักษณ์อักษร (ร้อยละ 60) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จากสถานการณ์สภาวะด้านสุขภาพของประชาชนไทยพบว่า แนวโน้มการเจ็บป่วยและตายด้วย

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับสูงขึ้น ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์มีมากขึ้น ทำให้ประชาชนมีชีวิตยืนยาวขึ้นและโครงสร้างประ ชากร
สูงอายุเพิ่มมากขึ้นด้วย จึงทำให้ประเทศไทยเรามีผู้ที่เจ็บป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายหรือระยะที่คุกคามชีวิตจนไม่
สามารถตอบสนองต่อการรักษาได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จากแนวโน้มดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงความต้องการ
การบริการการดูแลแบบประคับประคองมากขึ้นเนื่องจากผู้ป่ วยเรื้อรังจะมีอาการของโรคทรุดลงไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดและกลายเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต มีความเจ็บปวดและทรมานทั้งร่างกายและ
จิตใจ เกิดปัญหาที่ซับซ้อนทั้งจากผู้ป่วยและครอบครัว  

ข้อมูลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลพัทลุงดูแลแบบประคับประคอง ปี 2559 จำนวน 161 ราย ปี 2560 
จำนวน 293 ราย ปี 2561 จำนวน 726 ราย ปี 2562 จำนวน 674 ราย ปี 2563 จำนวน 1,004 ราย ข้อมูล
ผู้ป่วยในจังหวัดพัทลุงที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ปี 2561 จำนวน 1,227 ราย ปี 2562 จำนวน 
1,299 ราย ปี 2563 จำนวน 1,756 ราย 

จากสถานการณ์ที่ผ่านยังพบสภาพปัญหาดังนี้ 
1. ปัญหาการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเสียชีวิต ยังมีปัญหาเมื่อส่งกลับผู้ป่วย

กลับบ้าน/ชุมชนยังขาดการติดตามเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง 
2. มียากลุ่ม Opioid ใน รพช. แต่ไม่เพียงพอมีข้อจำกัดการเบิก  
3. ภาระงาน ค่าตอบแทน 
4. อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยนำกลับไปใช้ที่บ้านมีไม่เพียงพอ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การพัฒนาระบบบริการ สาขา Palliative Care จังหวัดพัทลุงได้มีการจัดทำแผนงานและ

กิจกรรมดำเนินการดังนี้ 
1. เยี่ยมติดตามผู้ป่วยระยะท้ายอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเสียชีวิต 

 1.1 โรงพยาบาลระดับ S,M2,F1,F2,F3 มีคณะทำงานและมีผู้รับผิดชอบโดยตรง แพทย์ 
เภสัชกร ผู้รับผิดชอบ ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3-5 วัน พยาบาลผู้รับผิดชอบใน รพช.ผ่านการอบรหลัก
สูตร 1 เดือนพยาบาลผู้รับผิดชอบใน รพท.ผ่านการอบรมหลักสูตร 4 เดือน 

1.2 โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุง มีการเตรียม Advance care plan ปี 2560 ร้อยละ 
95.45 ปี 2561 ร้อยละ 94.32 ปี 2562 ร้อยละ 80.70 ปี 2563 ร้อยละ 98.35 

2. พัฒนาระบบการเข้าถึงยาบรรเทาปวดชนิดรุนแรง ในผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการปวด ต่อเนื่องที่
บ้าน/ชุมชน 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 163 

2.1 พัฒนาระบบบริการแบบประคับประคองที่เข้าถึงง่ายและมีความต่อเนื่อง ครอบคลุม
การรักษาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตลอดจนลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านที่มีประสิทธิภาพ รับปรึกษาท้ังผู้ป่วยใน ผู้ป่วย
นอก และรับปรึกษาจากเครือข่าย  

2.2 นัดผู้ป่วย/ญาติมารับยาบรรเทาอาการวันจันทร์-วันอังคาร ช่วงบ่าย 
2.3 ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถมาได้ให้ญาตินำใบประเมิน Narcotic Drug ซึ่งเจ้าหน้าที่ใน

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นผู้กรอกแบบบันทึกและชื่อกำกับมาในเอกสาร 
2.4 จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบริหารยาด้วย Syringe Driver ที่บ้าน/ชุมชนในเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบโรงพยาบาลพัทลุง มีการกระจายการใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม Opioid ทีป่ลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
2.5 โรงพยาบาลระดับ S,M2,F1,F2,F3 มียากลุ่ม Opioid ใช้แต่มีข้อจำกัดในการเบิกและ

ใช้ยา 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองแก่ทีมสหสาขา 

3.1 ส่งเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลพัทลุงและเครือข่ายเข้าร่วมการอบรม 
3.2 จัดโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและอาสาสมัคร 

4. วางแผนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามความจำเป็น 
4.1 รับบริจาคจากญาติผู้ดูแลเป็นเครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ Syringe Driver 
4.2 มีโครงการปั่นต่อลมหายใจซึ่งจัดโดยชมรมจักรยานโรงพยาบาลพัทลุง ได้รับเครื่อง

ผลิตออกซิเจนจำนวน 2 เครื่อง 
4.3 สนับสนุนให้แต่ละพ้ืนที่ในเครือข่ายโรงพยาบาลพัทลุงมีการจัดเก็บอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ ที่จำเป็นสำหรับให้ผู้ป่วย 
 5. พัฒนาระบบการ Withdrawal tube ในกรณีเข้าสู่ระยะ End of life 
 6. พัฒนาระบบ Standing Order ที่แพทย์เจ้าของไข้สามารถให้การรักษาแบบประคับประคอง

เบื้องต้นได้ 
 7. จัดระบบนิเทศน์งานและติดตามงานร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย 
 8. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่มีความต้องการใช้ Home Ventilator อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การดำเนินงาน 
เป้าหมาย ผลการดำเนินการที่ผ่านมา 

1. มีคณะกรรมการ /หรือศูนย์การดูแลแบบ
ประคับประคองที่ประกอบด้วยบุคลากรสหสาขา
ที่เก่ียวข้อง  

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขา
Palliative Care  
2. มีศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ซึ่งมีพยาบาล
ประจำที่ทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง  

2. มีการแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตร Palliative Care 

1. มีพยาบาลอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง ทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
2. มีทีมรับปรึกษาโดยตรง 
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เป้าหมาย ผลการดำเนินการที่ผ่านมา 
3. มีการกำหนดแนวทางการดูแลแบบ
ประคับประคองในกลุ่มโรคสำคัญของ
โรงพยาบาล 

1. มีการจัดทำแนวทางในการส่งปรึกษาการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง 
2. แนวทางในการส่งปรึกษาการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองมีการดำเนินครอบคลุมในกลุ่มโรคสำคัญ 
ตามท่ีกรมการแพทย์กำหนด 

4. การขยายบริการการดูแลแบบประคับประคอง
ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 

1. มีการขยายเครือข่ายสู่ระดับโรงพยาบาลชุมชนและ
สามารถปรึกษาแม่ข่ายได้ โดยการมีLineกลุ่มประสาน 
Internet โทรศัพท์ 
2. ประชุมสื่อสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน
และหาแนวทางในการพัฒนางาน 
3. มีการประชุมเยี่ยมติดตามการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองเครือข่ายจังหวัดพัทลุง 

ผลการการดำเนินงานตามตวัชี้วัดใหม่ปี 2562 ถึง ปี 2563 
1. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป่วย

ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 40)  

อำเภอ 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 2 กลุ่ม
อายุ ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Z51.5) และ 
ได้รับการรักษาด้วย Strong 

Opioid (B) 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่ม
โรค 2 กลุ่มอายุ ที่

ได้รับการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง 

(Z51.5) (A) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับ
การบรรเทาอาการปวด
และจัดการอาการต่าง ๆ 
ด้วย Strong Opioid  

(B/A) X 100 

หมายเหตุ 

เมือง 1,304 1,678 77.71  
เขาชัยสน 29 83 34.94  
บางแก้ว 32 60 53.33  
ตะโหมด 35 76 46.05  
ป่าบอน 56 95 58.95  
ปากพะยูน 51 118 43.22  
กงหรา 35 77 45.45  
ศรีนครินทร์ 42 56 75  
ศรีบรรพต 13 47 27.66  
ควนขนุน 303 587 51.62  
ป่าพะยอม 38 154 24.68  

ภาพรวม
จังหวัด 

1,938 3,031 63.94 รวมข้อมูล
จากทุก
อำเภอโดย
ไม่ตดัผู้ป่วย
ซ้ำ 

รวมข้อมูลจากทุกอำเภอ 
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2. มีระบบการวินิจฉัยและการให้บริการ PC ให้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 4 กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ และได้รับการ
วินิจฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5) ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย  

อำเภอ 

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการและการวินิจฉัยระยะประคับประคอง Z51.5 ใน  
4 กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ ผลรวมจะเท่ากับ B 

หมาย
เหตุ 
อ่ืนๆ 

 

โรคมะเร็ง 
(C00-
C96) 

Stroke 
(I60-I69) 

Dementia 
(F03) 

กลุ่มบำบัด
ทดแทนไต 
(CD9-CM 
3995 และ 

5498) 

COPD 
(J44)  
CHF 
(I50) 

ผู้สูงอายุ 
ในภาวะ
พ่ึงพิง
(R54) 

ผู้ป่วย
เด็ก0-
15 ปี 

 

 
โรค
อ่ืนๆ 

เมือง 916 398 214 85 2 5 318  
เขาชัยสน 30 7 8 3 0 0 12  
บางแก้ว 24 10 13 3 0 0 16  
ตะโหมด 25 10 19 8 0 0 22  
ป่าบอน 44 9 17 17 0 0 8  

ปากพะยูน 50 23 24 4 0 0 21  
กงหรา 52 4 6 0 0 0 10  

ศรีนครินทร์ 31 3 1 5 0 0 16  
ศรีบรรพต 34 2 4 3 0 0 7  
ควนขนุน 535 14 6 13 0 0 14  
ป่าพะยอม 55 25 41 15 0 0 20  
ภาพรวม
จังหวัด 

1,796 505 349 156 2 5 464  

รวมข้อมูลจากทุกอำเภอ 
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3. ทีม PC ได้ทำ Family Meeting และ Advance Care Planning (ACP) ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (ร้อยละ 60)  

อำเภอ 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่ม
โรค 2 กลุ่มอายุ ที่ได้รับ

การวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง 

(Z51.5) และ มีการทำ 
(ACP) เป็นลายลักษณ์

อักษร 
(C1) 

จำนวนผู้ป่วย 4 
กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ 
ที่ได้รับการวินิจฉัย

ระยะ
ประคับประคอง 

(Z51.5)  
 

(A) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับการทำ Advance 
Care Planning (ACP) 
เป็นลายลักษณ์อักษร 

  
 

(C1/A) X 100 

หมายเหตุ 

เมือง 1,387 1,678 82.66  
เขาชัยสน 54 83 65.06  
บางแก้ว 52 60 86.67  
ตะโหมด 67 76 88.16  
ป่าบอน 91 95 97.79  
ปากพะยูน 107 118 80.68  
กงหรา 54 77 70.13  
ศรีนครินทร์ 53 56 94.64  
ศรีบรรพต 44 47 93.62  
ควนขนุน 450 587 76.66  
ป่าพะยอม 103 154 66.88  

ภาพรวม
จังหวัด 

2,462 3,031 81.23 รวมข้อมูลจากทุก
อำเภอโดยไม่ตัด
ผู้ป่วยซ้ำ 

รวมข้อมูลจากทุกอำเภอ 
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4. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองต่อเนื่องที่บ้าน  

อำเภอ 

จำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่ม
โรค 2 กลุ่มอายุ ที่ได้รับ

การวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง 

(Z51.5) และ มีการ
ดูแลแบบ

ประคับประคอง
ต่อเนื่องที่บ้าน 

(C2) 

จำนวนผู้ป่วย 4 
กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ 
ที่ได้รับการวินิจฉัย

ระยะ
ประคับประคอง 

(Z51.5)  
 
 

(A) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่มี
การดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง
ต่อเนื่องที่บ้าน 

 
 
 
 

 (C2/A) X 100 

หมายเหตุ 

เมือง 1,224 1,678 72.94  
เขาชัยสน 60 83 72.29  
บางแก้ว 60 60 100  
ตะโหมด 73 76 96.05  
ป่าบอน 94 95 98.95  
ปากพะยูน 109 118 92.37  
กงหรา 73 77 94.81  
ศรีนครินทร์ 56 56 100  
ศรีบรรพต 47 47 100  
ควนขนุน 564 587 96.08  
ป่าพะยอม 130 154 84.42  

ภาพรวม
จังหวัด 

2,490 3,031 82.15 รวมข้อมูลจากทุก
อำเภอโดยไม่ตัดซ้ำ 

รวมข้อมูลจากทุกอำเภอ 
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5. บุคลากรที่สามารถสั่งใช้ยา จ่ายยา และบริหารยา Opioids ในการจัดการอาการปวด และ/ หรืออาการ
รบกวน ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย และม ีPC Essential drugs list กลุ่ม 
Opioids 

อำเภอ 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน PC 
(จำนวน) 

strong opioid  

หมายเหตุ 
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 

Short 
acting 
(มี/ไม่มี) 

Long 
acting 
(มี/ไม่มี) 

Syringe 
driver 

(จำนวน) 
เมือง 3 2 3 มี มี 16  

เขาชัยสน 1 2 1 มี ไม่มี ไม่มี  
บางแก้ว 1 2 1 มี ไม่มี ไม่มี  
ตะโหมด 1 2 1 มี ไม่มี ไม่มี  
ป่าบอน 1 2 1 มี ไม่มี ไม่มี  

ปากพะยูน 1 2 1 มี มี 1  
กงหรา 1 1 1 มี ไม่มี ไม่มี  

ศรีนครินทร์ 1 1 1 มี มี 1  
ศรีบรรพต 1 2 1 มี ไม่มี ไม่มี  
ควนขนุน 2 1 2 มี มี 3  
ป่าพะยอม 1 1 1 มี มี 2  

ภาพรวมจังหวัด 14 18 14 
มี 11 
อำเภอ 

มี 5 
อำเภอ 

มี 5 อำเภอ 
23 เครื่อง 

 

รวมข้อมูลจากทุกอำเภอ 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. บุคลากรทีมสหสาขาที่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองไม่เพียงพอ 
2. ผู้ป่วยและญาติขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลแบบประคับประคอง 
3. การเยี่ยมติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเสียชีวิต ยังมีปัญหาเมื่อส่งกลับผู้ป่วยกลับบ้าน/

ชุมชนยังขาดการติดตามเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง 
4. อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยนำกลับไปใช้ที่บ้านมีไม่เพียงพอ 
5. ภาระงาน ค่าตอบแทน 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
  1. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่สำคัญและสอดคล้องกับตัวชี้วัด    
  2. พัฒนาระบบการรับยาบรรเทาปวดในเครือข่ายจังหวัดพัทลุง 
  3. พัฒนาระบบการใช้ Syringe driver ในชุมชน 
 4. มีคลังอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนให้ผู้ป่วยยืมไปใช้ที่บ้านอย่างเพียงพอ 
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
1. โรงพยาบาลพัทลุงเป็นแม่ข่ายในการให้คำปรึกษา สั่งใช้ยา จ่ายยา Opioid ที่ช่วยในการ

บรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการต่าง ๆ ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
 2. พัฒนาระบบ Standing Order ที่แพทย์เจ้าของไข้สามารถให้การรักษาแบบประคับประคอง

เบื้องต้นได้ 
 3. มีศูนย์เครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานในการดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย 

 

ผู้รายงาน 
ชื่อ – สกุล  นายสมคิด ฤทธิศักดิ์ 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วัน/เดือน/ปี  26 ตุลาคม 2563 
โทร.  081 – 8970891 
E-mail:   somkid112510@hotmail.com 
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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 
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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 
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3.6 สุขภาพจิตและจิตเวช 

ประเด็น การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 

ตัวชี้วัด  1. อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ 
 2. ร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จากสถิติอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จของจังหวัดพัทลุง ปี 2560 - 2563 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

คือ 8.21 ,11.07 และ11.81 ต่อแสนประชากรตามลำดับ เมื่อเทียบกับอัตราฆ่าตัวตายสำเร็จของประเทศ 
พบว่าปี 2561 และ 2562 ติดสิบอันดับแรกของประเทศ คือปี 2561 และ2562 อยู่อันดับ 5 และ 4 ตามลำดับ
โดยสาเหตุเกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ การไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ด้านลบ และ การไม่สามารถรับมือกับ
ปัญหาต่างๆของบุคคล ปัญหาจากความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง และปัญหาเศรษฐกิจล้วนเป็นปัจจัย
ที่ทำให้บุคคลตัดสินใจฆ่าตัวตาย สำหรับปี 2563 เกิดสถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ซึ่งเป็นภาวการณ์ระบาดใหญ่ทั่วโลก (pandemic มีมาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการระบาดของโรค ส่งผล
กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ศูนย์วิจัยและป้องกันการฆ่าตัวตายมหาวิทยาลัยฮ่องกง
ออกมาเตือนผลกระทบดังกล่าวทำให้คนฆ่าตัวตายสูง ในกลุ่มคนทำงาน ตนตกงาน ว่างงาน เพราะต้องประสบ
ปัญหาด้านการเงิน (ที่มา : แนวทางยกระดับมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย ปี พ.ศ. 2563 – 2564 ) เมื่อ
เปรียบเทียบกับลักษณะการระบาดตาม Health Footprint of COVID -19 ซึ่งแบ่งการระบาดออกเป็น 4 
wave ในพื ้นที่จ ังหวัดพัทลุง ได้เตรียมความพร้อมเข้าสู ่คลื ่นลูกที ่ 4 ภายใต้แนวทางการฟื้นฟูจิตใจใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 4th Wave of COVID-19 : C4) ในวันที่ 16 
เดือนมิถุนายน 2563 เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชน ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิต
และมีความเข้มแข็งทางใจ อันจะส่งผลให้การฆ่าตัวตายลดลง จากการเก็บข้อมูลการฆ่าตัวตายในจังหวัดพัทลุง 
ปี พ.ศ. 2563 พบว่า ไตรมาสที่ 1,2,3 และ 4 มีประชาชนฆ่าตัวตาย จำนวน 11,7,5 และ 14 ราย ตามลำดับ 
จะเห็นว่าไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แล้ว แต่การฆ่าตัวตายสูง 
กว่าไตรมาส 1-3 ซึ่งตรงกับ COVID 4th Wave of COVID-19 เป็นช่วงเกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ประชาชน
เกิดความเครียด วิตกกังวล เกิดปัญหาสุขภาพจิตและเจ็บป่วยทางจิตเวชเพิ่มขึ้น และส่งผลให้เกิดการทำร้าย
ตัวเองและเกิดปัญหาการฆ่าตัวตายตามมา  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. การสนับสนุนให้เครือข่ายดำเนินงานการค้นหา/คัดกรองกลุ ่มเสี ่ยงโดยใช้แอฟพลิเคชั่น 

Mental Health check –in ของกรมส ุขภาพจ ิต ในการค ้นหาค ัดกรองกล ุ ่มเส ี ่ยง Stress Burn out 
depression และsuicide 

2. สนับสนุนให้เครือข่ายดำเนินงาน วัคซีนใจ วัคซีนครอบครัว วัคซีนชุมชน การประชาสัมพันธ์
สัญญาณเตือนก่อนการฆ่าตัวตาย 

3. การใช้แนวทางยกระดับมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย ปี พ.ศ. 2563-2564 
4. การพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานทุกระดับทั ้งโรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลชุมชน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์แพทย์ชุมชน และภาคประชาชนได้แก่  
อสม. โดยการวางแนวทางการค้นหา/คัดกรอง ให้การดูแลช่วยเหลือตามความรุนแรงและศักยภาพของผู้
ให้บริการและการส่งต่อตามแนวทางของกรมสุขภาพจิต ตามลำดับคือ อสม., รพ.สต., รพช., รพท., รพจ. 
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5. การส่งกลับข้อมูลการค้นหา/คัดกรองที ่ใช้แอแพลิเคชัน Mental Health check–in แก่
ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ รายอำเภอทุกสัปดาห์  

6. มีระบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้พยายามฆ่าตัวตาย และติดตามจำนวนผู้ฆ่าตัวตาย
สำเร็จทุกเดือน 

ผลการดำเนินงานภาพรวมประจำปี 2563 
จากข้อมูลการฆ่าตัวตายสำเร็จของจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2563 จำนวน 37 คน โดยพบว่าเป็น 

เพศชาย 28 คน คิดเป็นร้อยละ 75.68 เพศหญิง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 24.32 พบมากที่สุดในช่วงอายุ 41-50 ปี 
จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62 รองลงมาคือช่วงอายุ 51- 60 ปี จำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.22 เมื่อ
วิเคราะห์ตามกลุ้มวัยพบว่าเป็นวัยทำงาน (อายุ15-59 ปี) จำนวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.38 และวัยสูงอายุ 
(อายุ 60 ปี ขึ้นไป) จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.62 สถานภาพสมรส คู่ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 54.02 โสด 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22 หม้าย 5 คน คิดเป็นร้อยละ13.51 หย่า 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81และ แยก 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม/ทำสวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 43.24 แม่บ้าน/ไม่มีงาน
ทำ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62 รับจ้าง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62 ค้าขาย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81 
ประมง 1 คน คิดเป็นร้อยละ2.7 นับถือศาสนาพุทธ 37 คน พบวิธีการฆ่าตัวตาย โดยใช้วิธีผูกคอมากที่สุด 
จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.08 รองลงมารมควันจากเตาถ่านในรถ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.41 และกิน
ยากำจัดวัชพืช 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.41 กินสารเคมี (น้ำยาล้างห้องน้ำ/ยาเบื่อหนู) 2 ราย คิดเป็นร้อ ยละ 
5.41 และกระโดดน้ำ จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.70 ตามลำดับ ปัจจัยกระตุ้น/สาเหตุการฆ่าตัวตาย พบว่า
เกิดจากปัญหาความสัมพันธ์มากที่สุด(ทะเลาะกับคนใกล้ชิด/น้อยใจ/หึงหวง/ต้องการให้เอาใจ/สูญเสียคนที่รัก
และความสัมพันธ์ในที่ทำงาน) จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.73 รองลงมา คือปัญหาทุกข์ทรมานจากการ
เจ็บป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.73 และปัญหาจากการดื่มสุรา จำนวน 6 รายคิด
เป็นร้อยละ 16.23 ปัญหาจากการใช้สารเสพติดจำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.81 ปัญหาเศรษฐกิจ จำนวน 
5 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.51 ตามลำดับ ในส่วนของความเจ็บป่วยเรื้องรังของผู้ฆ่าตัวตาย พบว่า มีโรคประจำตัว
จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 56.76 แบ่งเป็นโรคทางจิตเวช จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ได้แก่ โรคจิต 
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 โรคซึมเศร้า จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.91 โรคไบโพลาร์ จำนวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.7 และโรคเรื้อรังทางกาย จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 56.76 ได้แก่ เบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง/โรคหัวใจ / อัมพฤต/อัมพาต/หลอดเลือดสมอง รวมจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14 และโรค
อื่นๆ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62 โดย ก่อนฆ่าตัวตายสำเร็จ พบมีสัญญาณเตือนก่อนฆ่าตัวตาย มี
สัญญาณเตือนจำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.92 โดยพูดว่าจะผูกคอ ทำบ่วงผูกคอ พูดฝากดูแลภรรยาและ
บุตร บ่นอยากตาย/น้อยใจ /กรีดข้อมือ ระยะเวลาสัญญาณเตือนตั้งแต่ 1วัน จนถึง 1 เดือน 

วิเคราะห์ในผู้ฆ่าตัวตายในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 8 ราย พบว่า มี โรคประจำตัวทางกาย 
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดสมอง จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 ปวดข้อเรื้อรัง 1 ราย คิด
เป็นร้อยละ 12.5 มะเร็ง 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 และมีโรคประจำตัวทางจิตป่วยโรคซึมเศร้า 3 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 37.5 สาเหตุหลักคือมีปัญหาความสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิด จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ87.5 เคยมี
ประวัติทำร้ายตัวเองใน 1 ปี จำนวน 1ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 

วิเคราะห์การฆ่าตัวตายภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อมูลใน
ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 30 กันยายน 2563 พบว่า มีจำนวนผู้ฆ่าตัวตายจำนวน 21 ราย คิดเป็น 4 ต่อแสน
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ประชากร เมื่อเทียบกับป ี2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน มีจำนวนผู้ฆ่าตัวตาย 19 ราย พบว่า จำนวนการฆ่าตัวตาย
สูงขึ้น (ที่มา: รายงานศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ,โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น)  

ตารางเปรียบเทียบจำนวนประชาชนฆ่าตัวตายในปี 2562 และ ปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกัน 
 ปี2562 ปี2563 
ไตรมาสที่ 1 6 11 
ไตรมาสที่ 2 9 7 
ไตรมาสที่ 3 9 5 
ไตรมาสที่ 4 8 14 
รวม 32 37 

ที่มา : รายงานศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ,โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น 
จากตาราง พบว่าไตรมาส 4 ปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 แล้ว แต่การฆ่าตัวตายสูงกว่าไตรมาส 1-3  
สาเหตุการฆ่าตัวตายสำเร็จภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
1. ปัญหาความสัมพันธ์ จำนวน 7 คน เพศชาย 6 คน เพศหญิง 1 คน  
2. ความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยทางกาย/ทางใจ จำนวน 4 คน เพศชาย 3 คน เพศหญิง 1 คน  
3. ปัญหาเศรษฐกิจ จำนวน 4 คน เพศชาย 4 คน เพศหญิง - คน  
4. ปัญหายา/สารเสพติด จำนวน 4 คน เพศชาย 4 คน เพศหญิง - คน  
5. ปัญหาการดื่มสุรา จำนวน 2 คน เพศชาย 2 คน เพศหญิง - คน 
ข้อมูลการเฝ้าระวังผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี พบว่า  มีผู้

พยายามฆ่าตัวตาย จำนวน 165 ราย พบว่า มีผู้พยายามฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองซ้ำ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.64 
และผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่ทำร้ายตัวเองซ้ำ 159 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.36 จากการศึกษาข้อมูลผู้พยายามฆ่าตัวตาย 
จำนวน 77 ราย พบว่าเป็นเพศชาย 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.36 เพศหญิง 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.63 ช่วง
อายุ 11 -20 ปี มากที่สุด จำนวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.17 รองลงมาคือช่วงอายุ 21 -30 ปี จำนวน 19 
ราย คิดเป็นร้อยละ 24.68 และ ช่วงอายุ 31 - 40 ปีจำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.88 วิธีการทำร้ายตัวเอง 
รับประทานยาเกินขนาด จำนวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.55 ผูกคอจำนวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.78 
กินสารเคมี 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.58 อื่นๆได้แก่กินสารกำจัดวัชพืช /กินยาฆ่าแมลง/ใช้ของมีคมและ
รมควัน จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.09 สาเหตุการพยายามทำร้ายตัวเองเกิดจากปัญหาความสัมพั นธ์ 
(น้อยใจ/ผิดหวังความรัก หึงหวง/ทะเลาะกับคนใกล้ชิด) จำนวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.06 รองลงมา เกิด
จากปัญหาเศรษฐกิจ จำนวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.77 และความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยเรื้อรังจาก
โรคทางกายและทางจิต จำนวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.78 ปัญหาการใช้สุรา/สารเสพติดจำนวน 8 ราย คิด
เป็นร้อยละ 10.39 โดยมีจำนวน 2 คน ระบุว่าได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คิด
เป็นร้อยละ 2.60 ในส่วนของการบำบัดรักษา เข้ารับการักษาในโรงพยาบาล 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.62 ได้รับ
ยาต้านเศร้า/ยาคลายกังวล 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.64 ยารักษาโรคจิต 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.43 ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือด้านจิต สังคมได้แก่ สุขภาพจิตศึกษา/การให้คำปรึกษา จำนวน 165  ราย คิดเป็นร้อยละ 
100 และได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.70 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด  
ตัวช้ีวัด : อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ < 6.3 
ต่อ 

ประชากร 
แสนคน 

 
  

เมืองพัทลุง 120,436 5 4.15 
6.03 6.32 6.64 กงหรา 36,347 3 8.25 

เขต 12 เขาชัยสน 48,093 1 2.07 
3.3 4.57 5 ตะโหมด 31,718 2 6.30 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 83,449 8 9.59 
8.21 11.05 11.81 ปากพะยูน 50,844 5 9.83 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย: ผู้ฆ่า
ตัวตายสำเร็จที่มีชื่อตาม
ทะเบียนราษฎร์ในจังหวัด
พัทลุง 

 

ศรีบรรพต 17,945 4 22.29 
ป่าบอน 47,518 4 8.42 
บางแก้ว 25,685 2 7.79 
ป่าพะยอม 35,933 0 0 
ศรีนครินทร์ 26,640 3 11.26 

รวม 524,608 37 7.05 
ที่มา : รายงานศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ,โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นและข้อมูลจากโรงพยาบาลแม่
ข่าย โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  
 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ร้อยละ85 เมืองพัทลุง 69 69 100 
   กงหรา 20 20 100 

เขต 12 เขาชัยสน 3 3 100 
   ตะโหมด 12 10 91.67 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 9 8 88.89    
ปากพะยูน 13 12 92.31 

 ศรีบรรพต 4 3 75.00 
ป่าบอน 10 10 100 
บางแก้ว 4 4 100 
ป่าพะยอม 6 6 100 
ศรีนครินทร์ 15 14 93.33 

รวม 165 159 96.36 
ที่มา : ระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. การสื่อสารข้อมูลการฆ่าตัวตายจากชุมชนกับหน่วยบริการสาธารณสุขยังไม่ครอบคลุม พบว่า

ข้อมูลจากใบมรณะบัตรของกระทรวงมหาดไทยมากกว่าระบบรายงานของกระทรวงสาธารณสุข 
2. การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน  
3. การคีย์ข้อมูลการฆ่าตัวตายเข้าระบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายของศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตาย

ล่าช้า 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. การดำเนินงานตามแนวทางยกระดับมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย พ.ศ.2563 – 2564 อย่าง

ต่อเนื่องและครอบคลุม 
2. การส่งบุคลากรที่รับผิดชอบงานใหม่ ไปพัฒนาศักยภาพ หรือจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

เครือข่ายจังหวัด 
3. การส่งเสริมให้เครือข่ายพัฒนา/สร้างนวตกรรมการดูแลผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ การดูแลสมาชิก

ครอบครัว การป้องกันการฆ่าตัวตาย ตามบริบทของตัวเอง 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
มีเครือข่ายดูแลสุขภาพจิตทุกอำเภอ  

 
 
ผู้รับผิดชอบ นางอารี ชูสังข์ 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ 0939742659 
e-mail arrysang960@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 20 ตุลาคม 2563 
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3.7 อุบัติเหตุจราจรทางถนน 

ประเด็น 
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน 18.52 ต่อแสนประชากร 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ ที่สร้างความสูญเสียและ

คุณภาพชีวิตของประชาชนไทยจากข้อมูลการบูรณาการ 3 ฐาน ปี 2554 – 2561 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนเฉลี่ย 22,000 คน/ปี คิดเป็น 32.6 ต่อประชากรแสนคน หรือวันละ 60 คน/วัน มีผู้บาดเจ็บเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล (OPD) มากกว่า 1 ล้านคน/ปี นอนรักษาในโรงพยาบาล (Admitted) มากกว่า 200,000 
คน/ปี พิการอีกปีละ 9,000 คน ซึ่งแนวโน้มของปัญหายังอยู่ในอัตราที่สูงมาก เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ซึ่งไม่เกิน 10 ต่อประชากรแสนคน 

จากรายงานและการรวบรวมข้อมูล 3 ฐาน (สาธารณสุข/ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ/ ตำรวจ) ปี 2561 มีผู้เสียชีวิตจำนวน 123 ราย คิดเป็น 23.48 ต่อแสนประชากร ปี 2562 มีผู้เสียชีวิต
จำนวน 161 คน คิดเป็นอัตรา 30.74 ต่อแสนประชากร ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตจำนวน 138 ราย คิดเป็นอัตรา 
26.30 ต่อแสนประชากร สิ่งที่เป็นปัจจัยที่ทำให้จังหวัดพัทลุง มีสถิติผู้เสียชีวิตหรือมีการเกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก 
เพราะจังหวัดพัทลุงเป็นทางผ่านหลักที่จะมุ่งสู่ภาคใต้ตอนล่าง มีเส้นทางเดินรถจากฝั่งอันดามันผ่านอำเภอศรี
นครินทร์ เส้นทางหลักถนนเพชรเกษมทั้งฝั่งขาขึ้น ขาล่อง ผ่านอำเภอป่าพะยอม อำเภอควนขนุน อำเภอเมือง 
อำเภอเขาชัยสน และอำเภอป่าบอน ความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร จากสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจร จังหวัดพัทลุงมีอำเภอเสี่ยงทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลากำหนดไว้ คือ 
อำเภอเมืองพัทลุง และอำเภอควนขนุน 

ปีงบประมาณ 2563 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ 
อำเภอป่าพะยอม คิดเป็น 47.16 ต่อแสนประชากร อำเภอเมืองพัทลุง คิดเป็น 36.30 ต่อแสนประชากร และ
อำเภอศรีนครินทร์ คิดเป็น 33.58 ต่อแสนประชากร จากการวิเคราะห์ข้อมูล ก็ยังอำเภอดังกล่าวยังเป็นอำเภอ
ที่เป็นถนนทางหลวง เป็นถนนสายหลักในการเดินทางทั้งขาขึ้นและขาล่อง จากข้อมูลและสถิติดังกล่าว
คณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง (ศปถ.จังหวัด) ซึ่งปกติจะมีการจัดประชุมทุก
เดือน เพื่อรับทราบข้อมูลและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ เช่น 
ปิดทางลักผ่าน เพิ่มป้ายเตือนจับความเร็ว เพิ่มป้ายเตือนจราจรต่างๆ เป็นต้น  แต่สาเหตุที่แก้ไขยาก และเป็น
สาเหตุที่ทำให้เกดิอุบัติเหตุ ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ความพิการ และการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนใหญ่เกิด
จากพฤติกรรมของผู้ขับขี่จากรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก เช่น เมาแล้วขับ ขับรถเร็วกว่า
กฎหมายกำหนด การไม่เคารพกฎจราจร ฝ่าสัญญาณไฟจราจร ตัดหน้ากระชั้นชิด ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนกลไกการ

ป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรจังหวัดพัทลุง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนการ
สร้างสุขภาพ (สสส.) เพ่ือการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรการที่กระทรวง
กำหนด ซึ่งจะทำให้การทำงานในพื้นที่เชื ่อมร้อยกันตั้งแต่ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ มีการ
ติดตาม ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง coaching ในเรื่องการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
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รวมทั้งการขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุระดับอำเภอ (D-RTI) เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ทำให้มีการขยายเวลาในการดำเนินโครงการดังกล่าวไปจนถึงเดือนเมษายน 2564  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน 18.52 ต่อแสนประชากร  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 18.52 เมืองพัทลุง - 44 36.3 
- - - กงหรา - 2 5.48 

เขต 12 เขาชัยสน - 7 15.57 
- - - ตะโหมด - 1 3.19 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน - 25 29.64 
28.50 23.48 30.74 ปากพะยูน - 9 17.58 

 ศรีบรรพต - 5 27.82 
ป่าบอน - 14 29.24 
บางแก้ว - 5 18.83 
ป่าพะยอม - 17 47.16 
ศรีนครินทร์ - 9 33.58 

รวม - 138 26.30 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. การขับเคลื่อนงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) ยังมีน้อย 
2. คณะทำงานศปถ.จังหวัด และศปถ.อำเภอ มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อยจึงทำให้

การประสานงานและการดำเนินงานไม่มีความต่อเนื่อง และไม่มีทักษะในการดำเนินงาน  
3. ระบบการรายงานข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรยังไม่เป็นระบบ และยัง

ไม่มีวนฐานข้อมูล HDC  
 

ผู้รับผิดชอบงาน  นางเอกอร สว่างนิพันธ์ 
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด  
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3.8 ทันตสาธารณสุข 

ประเด็น  
รพ.สต./ศสช. ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ และการเข้าถึงบริการทันตกรรมของ

ประชาชนในพื้นท่ี 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
รพ.สต./ศสม. สามารถจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 

ให้บริการได้ตามเกณฑ์ 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรมและเพิ่มคุณภาพกิจกรรมตามกลุ่มวัยที่สำคัญ และ
ครอบคลุมประชากรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 (200 คนต่อ 1000 ประชากร)  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
ให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมป้องกัน และ บริการทันตกรรมพื้นฐาน ทั้งในสถาน

บริการสุขภาพ และนอกสถานบริการสุขภาพ ใน 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรม ดังนี้ 
1. คลินิกฝากครรภ์ (ANC) ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อย 1 ครั้ง บริการขูดหินน้ำลาย 

ทำความสะอาดฟัน และ บริการทันตกรรมในรายที่จำเป็น  
2. คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC) มีการให้แปรงฟันและยาสีฟันให้กับเด็กทุกคนที่มารับ

บริการ มีการตรวจช่องปาก ความสะอาด และประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุของเด็ก การฝึกพ่อแม่/ผู้ดูแล
เด็กแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ จัดระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ดูแลต่อเนื่องในเด็กกลุ่มเสี่ยง  

3. ศูนย์พัฒนาเด็ก ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กปีละ 1 ครั้ง เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการทา
ฟลูออไรด์วานิช ตามความจำเป็น  

4. โรงเรียนประถมศึกษา ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษา อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ แก่เด็กนักเรียนประถมศึกษา และการให้บริการทันตกรรมแก่
นักเรียนประถมศึกษาตามความจำเป็น ในเด็กอายุ 6-12 ปี 

5. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวานและ
ให้บริการ ทันตกรรมตามความจำเป็น 

6. ให้บริการกลุ่มผู้สูงอายุ คือ การตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและให้บริการทันตกรรมตาม
ความจำเป็น 

ผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลการเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชนในพื้นที่รวมทุกสิทธิ์จากรายงาน HDC ปี2563 

(รวมทั้งการตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อวางแผนการรักษาและการบริการส่งเสริมป้องกัน) ประชากรที่อยู่จริงใน
จังหวัดพัทลุงจากการสำรวจ ทั้งหมด 395,660 คน เข้าถึงการบริการทันตกรรม จำนวน 169,853 คน (ร้อยละ 
42.93) ซึ่งแยกผู้รับบริการเป็นกลุ่มอายุดังนี้ กลุ่มอายุ0-2ปี (ร้อยละ7479) กลุ่มอายุ 3-5 ปี (ร้อยละ 88.23) 
กลุ่มอายุ 6-12 (ร้อยละ 85.35) กลุ่มอายุ 15-59 ปี (ร้อยละ 25.05) และกลุ่มอาย ุ60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 61.64)  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของ รพ.สต/ศสช.ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากทีมีคุณภาพ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ร้อยละ65 เมืองพัทลุง 27 21 77.78 
65.02 64.94 65.74 กงหรา 9 9 100 

เขต 12 เขาชัยสน 14 14 100 
60.52 69.61 72.27 ตะโหมด 11 11 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 17 17 100 
94.74 84.89 91.79 ปากพะยูน 18 17 94.44 

 ศรีบรรพต 7 7 100 
ป่าบอน 11 10 90.91 
บางแก้ว 8 8 100 
ป่าพะยอม 7 6 85.71 
ศรีนครินทร์ 5 4 80 

รวม 134 124 92.54 
ที่มา : รายงาน HDC service ณวันที่ 10 พ.ย. 63  

 
ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของ การเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชนในพื้นท่ี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ร้อยละ40 เมืองพัทลุง 88,734 42,347 47.72 
27.81 29.68 27.81 กงหรา 29,331 11,537 39.33 

เขต 12 เขาชัยสน 35,350 14,902 42.16 
24.85 26.22 24.85 ตะโหมด 24,543 9,869 40.21 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 62,611 28,988 46.3 
31.38 34.62 39.95 ปากพะยูน 37,033 13,764 37.17 

 ศรีบรรพต 15,022 6,578 43.79 
ป่าบอน 37,461 17,202 45.92 
บางแก้ว 18,191 7,207 39.62 
ป่าพะยอม 27,685 9,293 33.57 
ศรีนครินทร์ 19,806 8,179 41.3 

รวม 395,767 169,866 42.92 
ที่มา : รายงาน HDC service  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ขาดความพร้อมในการจัดบริการทันตสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ 

ข้อเสนอแนะ    
มีแผนการจัดบริการทันตสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิเป็นระบบ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
ระบบบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่ายเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  (ทันตบุคลากรและวัสดุ

ครุภัณฑ์) 
 
     

ผู้รับผิดชอบ นางจิตรา ปราบปรี 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข 
โทรศัพท์ 0895981573  
e-mail morradok@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 พฤศจิกายน 2563 
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ประเด็น  การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เป็นการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์
รวมในกลุ่มหญิงมีครรภ์ เด็กอายุ 0-2 ปี และ เด็กอายุ 3-5 ปี ให้มีสภาวะสุขภาพช่องปากที่พึง
ประสงค์ คือ ไม่มีโรคในช่องปาก ได้แก่ โรคฟันผุทั้งในฟันน้ำนม ฟันถาวร และโรคปริทันต์อักเสบ 
รวมทั้งมีพฤติกรรมสุขภาพช่องปากท่ีดี  

1. สถานการณ์และสภาพปัญหากลุ่มหญิงตั้งครรภ์  
จังหวัดพัทลุง ไม่เคยมีการศึกษาสถานการณ์ปัญหาในช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อย่างเป็น

ระบบ จากการทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวข้องพบการศึกษาของ สกาวรัตน์ วชิรขจรชัย และคณะ ในปี 2458 ที่มี
การศึกษาปัจจัยบ่งชี้โรคฟันผุของหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า หญิง
ตั้งครรภ์ร้อยละ 91 มีโรคฟันผุ และพบว่าโรคฟันผุสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ การศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้โรคฟันผุยังสัมพันธ์กับปัจจัยความเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะตั้งครรภ์และพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพช่องปาก ได้แก่ การรับประทานอาหารมากกว่า 3 มื้อต่อวัน การอาเจียนมากกว่า 5 ครั้งต่อวัน 
การประเมินสุขภาพช่องปากตนเองต่ำกว่าระดับปานกลาง และการไม่ไปพบทันตแพทย์ในรอบปีที่ผ่านมา เป็น
ต้น นอกจากนี้สุขภาพช่องปากของมารดา มีผลต่อการเกิดฟันผุในเด็ก โดยหากมารดามีสุขภาพช่องปากไม่ดี มี
ฟันผุมาก ลูกจะมีปัญหาฟันผุมากเช่นกัน เพราะเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุจะส่งต่อจากมารดาไปสู่
ลูกผ่านทางน้ำลาย เช่น การใช้ช้อนแก้วน้ำร่วมกันการชิมอาหาร เป่าอาหาร การจูบ เป็นต้น และมารดาที่เป็น
โรคปริทันต์มีความเสี่ยงรวมที่จะคลอดก่อนกำหนดและทารกแรกคลอดมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ โดยการศึกษา
ของ Pitiphat et al (2008) มีความเสี่ยง 2.26 เท่า และการศึกษาของ Khader และ Ta’ani (2005) มีความ
เสี่ยง 2.3 เท่า โดยสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียมีการกระจายผ่านรก ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน 

การบริหารจัดการในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
1. ใช้มาตรการ “คัดกรอง ตรวจ ฝึกทักษะ ให้ความรู้และจัดบริการสุขภาพช่องปาก”โดยทันต

บุคลากร 
2 บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ผ่าน มาตรฐาน ANC คุณภาพ มหัศจรรย์ 1000 วันแรก

ของชีวิต  
3. การจัดบริการทันตกรรมตามชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ Fee 

schedule ของ สปสช. (ปี 2563) 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากได้รับบริการทันตกรรม (ร้อยละ 80) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 80 เมืองพัทลุง 249 201 80.72 
80.23 80.28 81.00 กงหรา 192 172 89.58 

เขต 12 เขาชัยสน 143 123 86.01 
75.23 83.24 84.2 ตะโหมด 143 137 95.8 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 284 239 84.15 
89.15 87.37 86.89 ปากพะยูน 153 139 90.85 

 ศรีบรรพต 107 96 89.72 
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

 

 

ป่าบอน 195 181 92.82 
บางแก้ว 107 98 91.59 
ป่าพะยอม 166 150 90.36 
ศรีนครินทร์ 62 56 90.32 

รวม 1,801 1,592 88.40 
ที่มา : HDC on Cloud (สสจ.พัทลุง) วันที่ 28 ตุลาคม 2563 

ผลการดำเนินงาน 
จากข้อมูลการเข้าถึงบริการ ในรายงาน HDC ปี 2563 จังหวัดพัทลุง มีหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์

ในสถานบริการสุขภาพของรัฐและคลอดมีชีพ ณ สถานพยาบาลของรัฐในจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2563 
จำนวน 2,545 คน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากร จำนวน 1,799 คน(ร้อยละ 70.69 ของ
หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดมีชีพ) และหญิงตั้งครรภ์ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากได้รับบริการทันตกรรมจำนวน 1,801 
คน (ร้อยละ 88.40) ทุกหน่วยบริการดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยอำเภอที่จัดบริการได้สูงสุด 3 ลำดับ 
คือ อำเภอตะโหมด(ร้อยละ95.8 ) อำเภอป่าบอน (ร้อยละ 92.82) อำเภอบางแก้ว (ร้อยละ 91.59) 
 และในปี 2563 มีนโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการผ่านการบริหารจัดการการบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการบางกลุ่มวัยเป็นการจำเพาะ โดยหญิงตั้งครรภ์
จะต้องได้รับการตรวจช่องปาก ขัดฟันและทำความสะอาดฟันโดยการขูดหินน้ำลายเพ่ือการส่งเสริมป้องกันโรค
เหงือกอักเสบและปริทันต์อักเสบ เป้าหมาย ร้อยละ75 พบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในสถานพยาบาลของ
รัฐทั้งหมด 3,785 คน ความครอบคลุมของหญิงตั้งครรภ์จะต้องได้รับการตรวจช่องปาก ขัดฟันและทำความ
สะอาดฟัน ร้อยละ 24.62 (932 คน) อำเภอที่จัดบริการได้สูงสุด คือ อำเภอตะโหมด (ร้อยละ49.8) และอำเภอ
ที่จัดบริการต่ำสุด คือ อำเภอศรีนครินทร์ (ร้อยละ 5.79)  

ปัญหาอุปสรรค  
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดบริการทันตกรรมในปี 2553 

หยุดชะงัก เนื่องจากความไม่พร้อมของหน่วยบริการในการจัดการระบบอากาศภายในคลินิกทันตกรรม  
2. หญิงตั้งครรภ์ส่วนหนึ่งไม่มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นผลกระทบของเชื้อโรคในช่องปากที่

ส่งผลภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์และการแพร่ผ่านเชื้อโรคฟันผุจากแม่สู่ลูก ทำให้ไม่เห็นความสำคัญในการ
เข้ารับบริการทันตกรรมตามความจำเป็น 

3. หน่วยบริการบางหน่วยขาดการจัดการแบบ “ทีม” มองงานส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์เป็นงานของทันตาภิบาล  

ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยบริการควรมีการจัดการระบบระบายอากาศในคลินิกตามข้อเสนอของกองแผนฯ 

กระทรวงสาธารณสุข  
2. ระบบบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพที่เน้นการทำงานเป็นทีมระหว่างทันตแพทย์และ ทัน

ตาภิบาลภายในเครือข่าย และการทำงานเป็นเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 190 

2. สถานการณ์และสภาพปัญหากลุ่มเด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี) 
ปัญหาฟันผุในฟันน้ำนมในเด็กเล็กยังเป็นปัญหาสำคัญ โดยจากระบบรายงานสาธารณสุข (HDC) 

ปี พ.ศ. 2561 –2563 จังหวัดพัทลุง พบว่า ความชุกการเกิดฟันผุในเด็กอายุ 18 เดือน ของจังหวัดพัทลุง เป็น
ร้อยละ 10.99 , 7.43 และ 5.28 ตามลำดับ ความครอบคลุมในการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 18 เดือน 
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ในภาพรวมของจังหวัดพัทลุง ปี 2563 มีร้อยละของการเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดฟันผุลดลง 
ร้อยละ 2.01 (เป้าหมายเขตสุขภาพที่ 12 อัตราฟันผุลดลงร้อยละ 2 ต่อปี) สำหรับในกลุ่มเด็กอายุ 3 ปี ความ
ชุกการเกิดฟันผุในฟันน้ำนมมีแนวโน้มลดลงและในภาพรวมของจังหวัดพัทลุงในปี 2561-2563 เป็นร้อยละ 
55.2 , 49.2 และ 43.9 ตามลำดับ ยังคงพบความชุกของฟันผุสูงกว่าร้อยละ 50 ในอำเภอป่าบอน (ร้อยละ 
60.71) อำเภอบางแก้ว(ร้อยละ(60.22) อำเภอป่าพะยอม (ร้อยละ53.15 ) อำเภอเขาชัยสน(ร้อยละ48.11) 
อำเภอปากพะยูน(ร้อยละ47.44) และ อำเภอกงหรา(ร้อยละ38.89) และในภาพรวมของจังหวัดพัทลุงมีร้อยละ
ของการเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดฟันผุ ร้อยละ 5.13 (เป้าหมายเขตสุขภาพที่ 12 อัตราฟันผุลดลงร้อยละ 2 
ต่อปี)  

การบริหารจัดการกิจกรรมในเด็กปฐมวัย 
1. ใช้มาตรการ เฝ้าระวังโดยการตรวจและประเมินความเสี่ยงโดยทันตบุคลากร สร้างเสริมการ

ดูแลสุขภาพช่องปากในชุมชน โดยการฝึกแปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์ และการรั บประทานอาหารที ่มี
ประโยชน์ และบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในคลินิก ได้แก่ การฝึกทักษะการแปรงฟันแก่ผู้เลี้ยงดู การทา
ฟลูออไรด์วาร์นิชป้องกันฟันผุ และการอุดฟันอย่างง่ายด้วยเทคนิค SMART 

2. บูรณาการ  
- มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต ตรวจคัดกรอง ตามกลุ่มวัยอายุ 18 24 30 42 และ 60 

เดือน 
- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.) คุณภาพ ตำบลบูรณาการนำร่องสุขภาพเด็ก 4 ดี  
3. การใช้สื ่อสร้างกระแส การสื่อสารด้านสุขภาพช่องปากยังเป็นข้อจำกัดในการสื่อสารถึง

ประชาชน สื่อที่ดีท่ีสุดคือให้ผู้ปกครองเด็กเล็กรับรู้ เข้าใจ โดนใจ และปรับใช้ในชีวิตประจำวันไห้ได้และทำอย่าง
ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน โดยมีการใช้สื่อรณรงค์ “ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก” และในปี 2563 ได้มีความร่วมมือระหว่าง
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักทันตสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้มีรณรงค์สร้างกระแส” แปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผุ” โดยเน้นการให้ความรู้แก่
กลุ่มผู้เลี้ยงดูผ่านการใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรค และการสื่อสารสังคมตามแนวการเรียนรู้แบบปรับ
เหมาะ 21วันฟันดี (facebook messenger) ร่วมกับการฝึกปฏิบัติจริงในการแปรงฟัน(hand on) ทั้งในตัวเด็ก
และในตุ๊กตาสอนแปรงฟัน 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 191 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ (เงื่อนไขความครอบคลุมการ

ตรวจโดยทันตบุคลากร ร้อยละ 50) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 65 เมือง 2,700 1,789 66.26 
49.84 46.99 49.56 กงหรา 1,367 902 65.98 

เขต 12 เขาชัยสน 1,285 903 70.27 
69.99 64.19 66.84 ตะโหมด 1,024 742 72.46 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2,044 1,465 71.67 
79.34 68.15 70.63 ปากพะยูน 1,329 953 71.71 

 ศรีบรรพต 551 358 64.97 
ป่าบอน 1,475 1,000 67.8 
บางแก้ว 794 543 68.39 
ป่าพะยอม 1,027 634 61.73 
ศรีนครินทร์ 749 492 65.69 
รวม 14,345 9,781 68.18 

ที่มา : HDC on Cloud (สสจ.พัทลุง) วันที่ 28 ตุลาคม 2563 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการทันตกรรม(ทุกหัตถการ) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 80  เมืองพัทลุง 2,586 2,150 83.14 
69.83 76.26 77.68 กงหรา 1,210 1,132 93.55 

เขต 12 เขาชัยสน 1,280 1,165 91.02 
64.53 71.73 73.39 ตะโหมด 932 870 93.35 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,865 1,650 88.47 
83.51 88.05 89.75 ปากพะยูน 1,363 1,255 92.08 

 ศรีบรรพต 500 482 96.4 
ป่าบอน 1,404 1,173 83.55 
บางแก้ว 767 652 85.01 
ป่าพะยอม 1,005 901 89.65 
ศรีนครินทร์ 629 522 82.99 

รวม 13,541 11,952 88.27 
ที่มา : HDC on Cloud (สสจ.พัทลุง) วันที่ 28 ตุลาคม 2563  
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ผลการดำเนินงาน 

กลุ่มอายุ 0-2 ปี  
การจัดบริการสุขภาพในคลินิกสุขภาพเด็กดีในสถานบริการของรัฐ พบว่าเด็กอายุ 0-3 ปี มี

แนวโน้มได้ร ับการตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษาครอบคลุมประชากรเด็กมากขึ ้น โดย
เปรียบเทียบ ปี 2561 -2563 ดังนี ้ 64.8 ,68.15 และ 68.18 ตามลำดับ และในปี 2563 เด็กได้รับการทา
ฟลูออไรด์วาร์นิช 68.18) โดยอำเภอที่มีการจัดบริการสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อำเภอตะโหมด (ร้อยละ 72.46) 
อำเภอปากพะยูน (ร้อยละ 71.67) อำเภอควนขนุน(ร้อยละ 71.71) โดยอำเภอที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด
(ร้อยละ 65) คือ อำเภอป่าพะยอม(ร้อยละ61.73) และอำเภอศรีบรรพต (ร้อยละ64.97)  
กลุ่มอายุ 3-5 ปี 

การจัดบริการสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยนี้เน้นการจัดบริการในสถานศึกษา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ชั้นอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา โดยเน้นการตรวจ และการจัดบริการทันตกรรมป้องกันและรักษาตาม
ความจำเป็น การทาฟลูออไรด์วาร์นิชป้องกันฟันผุลุกลามและมีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ผลการ
ดำเนินงานเปรียบเทียบปี 2561-2563 ดังนี้ เด็กได้รับการตรวจโดยทันตบุคลากร ร้อยละ 79.15, ร้อยละ 80.1 
และร้อยละ 79.48 ตามลำดับ เด็กได้รับบริการทันตกรรม (ทุกหัตถการ) ร้อยละ 88.1 ร้อยละ 89.8 และร้อย
ละ88.27 ตามลำดับ โดยอำเภอที่มีการจัดบริการสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อำเภอ ศรีบรรพต(ร้อยละ96.4) อำเภอ
กงหรา(ร้อยละ93.55) และอำเภอตะโหมด(ร้อยละ93.35) 

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเด็กปฐมวัยเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากมากขึ้นและ
อย่างไรก็ดี การจัดบริการสุขภาพช่องปากจำเป็นต้อง คาดหวังว่าเด็กปฐมวัยจะมีสภาวะฟันน้ำนมที่ดี สูงดีสม
ส่วน และพัฒนาการสมวัย  

ปัญหา อุปสรรคในการทำงานในปี 2563  
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดบริการสุขภาพช่องปาก

หยุดชะงัก  
2. เด็กส่วนหนึ่งผู ้ปกครองพาไปรับวัคซีนในคลินิกเอกชน ทำให้ไม่พาไปพบทันตบุคลากรใน

สถานพยาบาลของรัฐ ทำให้เด็กปฐมวัยไม่ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 
3. ขาดการติดตามการเฝ้าระวังทันตสุขภาพตามกลุ่มวัยที่สำคัญได้แก่ อายุ 18, 24, 30, 42 และ 

60 เดือน 
4. กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันใน ศพด. มีไม่ต่อเนื่องและขาดควบคุมและติดตาม 
5. ทันตบุคลากรมีจำนวนน้อยไม่พอเพียงต่อการจัดการสุขภาพช่องปากได้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 

ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาระบบการติดตามเฝ้าระวังทันตสุขภาพในกลุ่มวัยที่สำคัญตามกลุ่มวัย อายุ 18, 24, 30, 

42 และ 60 เดือน 
2. พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและภาคีเครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพ 

ช่องปากเด็กเล็กโดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรคและการสื่อสารสังคม 
3. พัฒนากิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ  
4. เน้นการทำงานเป็นทีม การทำงานเชิงรุกและบูรณาการทุกระดับ  
5. สร้างภาคีเครือข่ายในการทำงานทั้งภาคสาธารณสุขและเครือข่ายนอกสาธารณสุข 
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในหญิงตั ้งครรภ์และเด็กปฐมวัย ผ่านโปรแกรม Fee 

schedule ของ สปสช. (ปี 2563-2564) 
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากวิถีใหม่ (New normal) เพื ่อความปลอดภัยได้

มาตรฐาน 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
การศึกษาประสิทธิภาพการส่งเสริมพฤติกรรมการแปรงฟันเด็กต่อเด็กที่มีอายุ 6 เดือน -2 ปี 

ภายใต้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรค และการสื่อสารสังคมตามแนวการเรียนรู้แบบปรับ
เหมาะ 21 for FUN ในวิถี New normal กรณีศึกษา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง การศึกษานี้เป็นการศึกษา
ก ึ ่ งทดลอง (quasi-experimental research) แบบสองกล ุ ่ ม  (Two group Pretest - Posttest design) 
วัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลของการส่งเสริมพฤติกรรมผู้ดูแลเด็กในวิธีที ่แตกต่างกันต่อความรู ้และ
ความสามารถของผู้ดูแลเด็กในการทำความสะอาดช่องปาก โดยกิจกรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมในกรณี 
เปรียบเทียบ 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กิจกรรมการการฝึกแปรงฟันในเด็กจริง (Hands on) ร่วมกับการใช้สื่อ
โปสเตอร์ กลุ่มท่ี 2 กลุ่มฝึกแปรงฟันในตุ๊กตาจำลองสอนแปรงฟันร่วมกับการใช้สื่อโปสเตอร์ และกลุ่มที่ 3 กลุ่ม
ที่ได้รับการฝึกแปรงฟันในตุ๊กตาจำลองสอนแปรงฟันร่วมกับสื่อ 21 for FUN 
 กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาในกลุ่มการใช้สื่อโปสเตอร์จำนวน 107 คน โดยเป็นกลุ่มที่ 1 จำนวน 
54 คน กลุ่มที่ 2 จำนวน 53 คน และกลุ่มที่ 3 จำนวน 102 คน เพศไม่มีความแตกต่างทางสถิติ พบแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ในอายุของเด็กและการศึกษาของผู้เลี้ยงดูหลัก ผลจากการให้ความรู้ทั้ง 3 
การทดลอง พบค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ก่อนและหลังการทดลองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) 
พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่มการศึกษา(p<0.05) ผลจากการให้ความรู้และการ ฝึกทักษะทั้ง 3 การ
ทดลอง พบอนามัยในช่องปากเด็กดีขึ ้น ลดระดับแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตั วฟันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p<0.01) ไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่มการศึกษา 
 การศึกษาประสิทธิภาพการส่งเสริมพฤติกรรมการแปรงฟันในเด็กเล็กทั ้งสามรูปแบบมี
ประสิทธิภาพในเพ่ิมระดับความรู้และการลดแผ่นคราบจุลินทรีย์ส่งเสริมให้อนามัยในช่องปากดี การเรียนรู้แบบ
ปรับเหมาะ สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทบุคคลและพื้นที่ในยุควิถี  new normal การศึกษานี้ใช้
เวลาระยะสั้น ดังนั้นควรมีการติดตามต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แท้จริง 
และควรมีขยายผลเพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุของเด็กปฐมวัยต่อไป 
      

ผู้รับผิดชอบ นางชนิฎาภรณ์ สอนสังข์ 
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข 
โทรศัพท์ 081-8970759 
e-mail addnida@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 พฤศจิกายน 2563 
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ประเด็น 
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กกลุ่มวัยเรียน เป็นการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทั้งการ 

ส่งเสริม ป้องกัน บำบัด และฟ้ืนฟู เพ่ือให้เด็กกลุ่มวัยเรียนมีสุขภาพช่องปากท่ีดีได้นั้น จำเป็นจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากหลายส่วนด้วยกัน ทั้งทันตบุคลากร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และเครือข่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม
สำคัญที่ดำเนนิการในกลุ่มเด็กวัยเรียน ได้แก่ 

1. การจัดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก และการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมแก่เด็กทุก
ช่วงชั้น ทุกคน ในโรงเรียนประถมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน  

2. การให้บริการส่งเสริมป้องกัน เคลือบฟลูออไรในเด็กอายุ6-12 ปี ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน 
ในฟันกรามแท้ แก่เด็กนักเรียนที่มีข้อบ่งชี้ เพื่อป้องกันฟันกรามแท้ผุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือเด็กนักเรียน
ช่วงอายุ 6 ปี และ 12 ปี  

3. ให้บริการการรักษาทันตกรรมตามความจำเป็นแก่เด็กนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก โดย
มีกลุ่มเป้าหมายหลักในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปี  

สถานการณ์และสภาพปัญหา เด็กวัยเรียน 6-12 ปี 
สภาวะทันตสุขภาพในกลุ่มเด็ก 6-12 ปีภาพรวมของจังหวัด จากรายงานHDC เปรียบเทียบข้อมูล 

3 ปีย้อนหลัง (ปี 2560 - 2562) และผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ปี 2563 พบว่า 
- เด็กอายุ6 ปี อัตราการเกิดโรคฟันแท้ผุ มีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ 9.18, 9.63 7.32 และ 

5.09 ตามลำดับ 
- เด็กอายุ 9ปี อัตราการเกิดโรคฟันแท้ผุในเด็กกลุ่มนี้ ข้อมูลยังไม่คงที่ แต่เริ่มมีแนวโน้มลดลง 

จากร้อยละ 24.72 37.16 , 28.08 และ 24.64 ตามลำดับ 
- เด็กอายุ12 ปี อัตราการโรคฟันแท้ผุมีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ 59.23 , 46.48, 42.25 และ 

31.43 ตามลำดับ ในส่วนของเด็ก12 ปี เด็กได้รับการตรวจฟันเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 76.95 ( ได้รับการตรวจฟัน 
4423 คน จากเด็กทั้งหมด 5748 คน) มีฟันดีไม่มีฟันแท้ผุ (cavity free) ร้อยละ 87.16 โดยเป็นคนที่ปราศจาก
ฟันแท้ผุร้อยละ 68.57 และ เป็นคนที่มีปัญหาฟันแท้ผุ ที่ได้รับการรกัษาฟันแท้แบบสมบูรณ์ (complete case) 
ร้อยละ 18.59 (ข้อมูลจากรายงาน HDC ณ 11 พ.ย. 2563) 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
 1. ตรวจ คัดกรอง ฝึกทักษะ ให้ความรู้ และจัดบริการสุขภาพช่องปาก ส่งเสริม ป้องกัน รักษาโดย
ทันตบุคลากร 
 2. การจัดบริการทันตกรรมตามชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ Fee 
schedule ของ สปสช. (ปี 2563) 

ผลการดำเนินงาน 
ในภาพรวมปี 2563 เด็กอายุ 12 ปีได้รับการตรวจคัดกรองสภาวะช่องปากครอบคลุมมากขึ้น 

อัตราการเกิดฟันแท้ผุมีแนวโน้มลดลง ในขณะเดียวกัน เด็กท่ีมีปัญหาฟันแท้ผุได้รับบริการอุดฟันแท้เพ่ิมมากขึ้น 
ทำให้เด็กมีภาวะฟันดีไม่มีผุเพิ่มขึ้นชัดเจน ในส่วนของการเคลือบหลุมร่องฟัน ผลการให้บริการในภาพรวม
เพิ่มขึ้นชัดเจนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งหมดนี้เป็นผลจาก  การกำหนดนโยบายตัวชี้วัด Cavity freeจาก
ส่วนกลาง และตัวชี้วัด QOF ระดับเขต รวมถึงการจ่ายเงินชดเชยบริการส่งเสริมสุขภาพ ( Fee Schedule ) ใน
กิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน ฟันกรามแท้ในเด็ก 6-12 ปี ส่งผลให้หน่วยบริการส่วนใหญ่ เร่งรัดวางแผนงาน 
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จัดระบบบริการ แก่เด็กนักเรียนประถมศึกษาในเทอมที่ 2  ปีการศึกษา2563 ( ตค 62-มีค.63 ) ผลงานการ
ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันของจังหวัดพัทลุง อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับระดับเขต และ ระดับประเทศ แต่ใน
ส่วนของเชิงคุณภาพ การเคลือบหลุมร่องฟัน ในปีงบประมาณ 2563  ไม่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อติดตาม
ประเมินผลคุณภาพการให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันได้ด้วยข้อจำกัดของสถานการณ์โรค Covid 19  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (เงื่อนไขความครอบคลุมการตรวจ  

ไม่น้อยกว่า 40 %)  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 54 เมืองพัทลุง 933 808 86.60 

  83.48 กงหรา 364 308 84.62 
เขต 12 เขาชัยสน 333 293 87.99 

58.48 74.36 79.92 ตะโหมด 279 264 94.64 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 651 575 88.33 

55.48 74.36 80.80 ปากพะยูน 518 461 89.00 
 ศรีบรรพต 169 152 89.94 

ป่าบอน 445 394 88.54 
บางแก้ว 203 171 84.24 
ป่าพะยอม 318 262 82.39 
ศรีนครินทร์ 210 167 79.52 

รวม 4,423 3,855 87.16 
ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่ 11 พ.ย.2563  

ปัญหา อุปสรรค  
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา ทำให้การจัดบริการสุขภาพช่องปาก

หยุดชะงัก  
2. กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษามีไม่ต่อเนื่องและขาดควบคุม

และติดตาม 
3. การวางแผนงานยังจำกัดอยู ่ก ับระบบงานเดิม เน้นการให้บริการในคลินิกทันตกรรม 

กระบวนงานด้านการส่งเสริมป้องกัน สู่ระดับพื้นท่ี ชุมชุน ยังน้อย  

ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนากิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาให้มีคุณภาพ  
2. เน้นการทำงานเป็นทีม การทำงานเชิงรุกและบูรณาการทุกระดับ 
3. ในแต่ละพื้นที่ควรจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพช่องปากในทุกกลุ่มวัยสำคัญ เพื่อประเมินความรุนแรง 

สภาพปัญหา และ จัดทำโครงการแก้ปัญหาของพื้นที่ นอกเหนือจากกิจกรรมตามนโยบายของระดับจังหวัด และ 
ส่วนกลาง 
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2. ร้อยละของเด็กอายุ6ปีท่ีได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร 

ผลการดำเนินงาน 
เด็กอายุ 6 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันฟันกรามแท้ร้อยละ 35.38 ต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย

ตัวชี้วัดกิจกรรมทันตสาธารณสุข ซึ่งกำหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 50  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กอายุ6ปีที่ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 50 เมืองพัทลุง 900 87 9.67 
  36.43 กงหรา 444 232 52.25 

เขต 12 เขาชัยสน 461 262 56.83 
46.46 48.82 32.00 ตะโหมด 374 307 82.09 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 680 247 36.32 
46.46 48.82 51.03 ปากพะยูน 574 165 28.75 

 ศรีบรรพต 192 70 36.46 
ป่าบอน 554 174 31.41 
บางแก้ว 295 119 40.34 
ป่าพะยอม 399 38 9.52 
ศรีนครินทร์ 243 109 44.86 

รวม 5,116 1,810 35.38 
ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่ 11 พ.ย.2563   

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในส่วนของเชิงคุณภาพ การเคลือบหลุมร่องฟัน ในปีงบประมาณ 2563 ไม่สามารถจัดกิจกรรม

เพ่ือติดตามประเมินผลคุณภาพการให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันได้ด้วยข้อจำกัดของสถานการณ์โรค Covid 19  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
ในแผนงานปีงบประมาณ 2563 เน้นแผนการติดตามประเมินผลคุณภาพงานทั้งคุณภาพด้าน

ข้อมูล คุณภาพการเคลือบหลุมร่องฟัน โดยการสุ่มตรวจการยึดติดแน่นของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน และ การ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อปรับมาตรฐานการตรวจ และพัฒนาทักษะการให้บริการงานส่งเสริมป้องกัน ทั้งการ
เคลือบฟลูออไรด์ การเคลือบหลุมร่องฟัน แก่ทันตบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงาน  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ไม่มี     

 
ผู้รับผิดชอบ นางลักขณา พชืมลคล ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โทรศัพท์ 099-7469924  
e-mail naunglak@hotmail.com วัน/เดือน/ปี 11 พ.ย.2563 
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ประเด็น การดูแลส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ข้อมูลการสำรวจสภาวะช่องปากผู้สูงอายุ จ.พัทลุง ปี 2563 พบว่าผู้สูงอายุอายุ 60-74 ปี มีฟันแท้

ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ ร้อยละ 39.69 และยังพบว่าปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุไม่ได้มีเพียง ฟันผุ ฟันโยก 
ฟันสึก ฟันถอน ซึ่งกระทบต่อการบดเคี้ยว แต่ยังมีปัญหาน้ำลายแห้ ง กลืนลำบาก โรคในช่องปากที่ส่งผลต่อ
ความรุนแรงของโรคเรื้อรังทางร่างกาย เช่น เบาหวานมีผลต่อการอักเสบติดเชื้อที่ปอด/ในกระแสเลือด มะเร็ง
ช่องปากที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตละมีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่ โรคในช่องปากเป็นโรคที่ป้องกันได้หากผู้สูงอายุดูแล
ช่องปากของตนเองได้ดี รวมถึงถ้าตรวจพบเร็วและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและมีคุณภาพ  

การบริหารจัดการ 
1. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากโดยเริ่มจากการดูแลด้วยตนเอง/โดยชุมชน(อสม.)และมี

การเชื่อมต่อระบบริการโดบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับแบบครบวงจร 
2. ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากร่วมกับทีมสหวิชาชีพรวมถึงการวางแผนการรักษาอย่างเป็น

ระบบ 
3. ในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม เพิ่มกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผ่าชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียน

ผู้สูงอายุ 
4. สนับสนุนการจัดระบบฐานข้อมูล การติดตามรายงาน การสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลผู้สูงอายุจากรายงาน HDC ปี2563 พบว่าผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันต

บุคลากรร้อยละ 44.49 และจากรายงานย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2562 พบว่าผู้สูงอายุได้รับการตรวจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.25,36.96 และ 44.10 ตามลำดับ รวมถึงผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจช่องปากโดยทันต
บุคลากร ร้อยละ 61.81 และเมื่อดูข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2562 พบว่าผู้ป่วยเบาหวานได้รับการ
ตรวจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.91,59.46และ 63.98 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าในทั้ง 2 กลุ่มได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปากเพิ่มขึ้น อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการออกตรวจคัดกรองร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ในการตรวจคัดกรอง ตา 
ไต เท้า และนอกจากนี้ก็มีระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความชัดเจนมากขึ้น คือระบบ 3C ในกลุ่มติดบ้าน 
ติดเตียง ที่มี care manager ตรวจคัดกรอง ทำ care plan และมี care giver ช่วยครอบครัวดูแล แต่ในปี
2563 พบว่าผลการตรวจฟันโดยทันตบุคลากรทั้ง 2 กลุ่มลดลง เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่สามารถ
ให้บริการตามแผนที่วางไว้ ซึ่งในส่วนของกลุ่มงานทันตสาธารณสุข จังหวัดพัทลุงก็ได้ลงไปดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มนี้
โดยมีโครงการนำร่องการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเชิงรุกในชุมชน ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการในปี 2561 โดย
เริ่มนำร่องใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเขาชัยสน อำเภอป่าบอน และอำเภอศรีบรรพต ต่อมาในปี
2562 ได้มีการขยายเพิ ่มอีก 2 อำเภอ ได้แก่อำเภอบางแก้วและอำเภอปากพะยูน และปี2563 ได้ขยาย
ครอบคลุมครบทั้ง 10 อำเภอ แต่ในปี 2563 กิจกรรมการลงติดตามในพื้นที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนเนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด และในปี 2564 จะกระตุ้นกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มติดสังคม ซึ่งจะมีกิจกรรมอยู่ในชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ ให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจช่องปากโดยทันตบุคลากร 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 45 เมืองพัทลุง 21,771 6,595 30.29 
33.58 35.70 36.43 กงหรา 5,052 3,190 63.14 

เขต 12 เขาชัยสน 7,626 3,785 49.63 
27.60 28.93 32.03 ตะโหมด 3,792 2,232 58.86 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16,300 8,726 53.53 
32.25 36.96 44.10 ปากพะยูน 8,006 3,674 45.89 

 ศรีบรรพต 2,764 1,129 40.85 
ป่าบอน 6,145 2,061 33.54 
บางแก้ว 3,822 2,193 57.38 
ป่าพะยอม 4,973 1,661 33.40 
ศรีนครินทร์ 3,935 2,210 56.16 

รวม 84,186 37,456 44.49 
ที่มา : รายงานHDC ณ วันที่ 11 พ.ย 2563 

 
ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากปีละ1 ครั้ง 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 60  เมืองพัทลุง 6,401 3,457 54.01 
37.18 40.08 40.25 กงหรา 1,618 1,214 75.03 

เขต 12 เขาชัยสน 2,329 1,534 65.87 
33.48 35.95 35.85 ตะโหมด 1,413 1,059 74.95 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 4,987 3,158 63.32 
50.91 59.46 63.98 ปากพะยูน 2,481 1,545 62.27 

 ศรีบรรพต 930 497 53.44 
ป่าบอน 1,820 970 53.30 
บางแก้ว 1,252 777 62.06 
ป่าพะยอม 1,407 958 68.09 
ศรีนครินทร์ 1,133 761 67.17 

รวม 25,771 15,930 61.81 
ที่มา : รายงานHDC ณ วันที่ 11 พ.ย 2563 
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ปัญหา อุปสรรค  
1. เนื่องจากสถานการณ์โควิด โรงพยาบาลงดให้บริการผู้ป่วย(รับเฉพาะฉุกเฉินเท่านั้น) ทั้งใน

โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ตั้งแต่ มี.ค –พ.ค 63) 
2. งดการออกตรวจฟันในคลินิก NCD เนื่องจากสถานการณ์โควิด 
3. มหกรรมตรวจ ตา เท้า ฟัน ไม่ได้มีการเก็บตกในรายที่ไม่มาร่วมกิจกรรม 
4. ผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกทันตกรรมบางรายไม่ได้รับการตรวจและวางแผนการรักษา 
5. ในบางCUP จำนวนเจ้าหน้าที่ในการออกปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับจำนวนผู้สูงอายุซึ่งมีจำนวน

มาก 
6. ผู้สูงอายุเดินทางมาตรวจฟันลำบาก 
7. ไม่มีทันตาภิบาลประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มียูนิต 

แนวทางแก้ไข 
1. ออกตรวจคัดกรองในหมู่บ้านร่วมกับกลุ่มงานเวช     
2. เพ่ิมการตรวจฟันผู้ป่วยเรื้อรังในคลินิก NCD และกลุ่มงานเวช   
3. เน้นการตรวจและวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มาในคลินิกทันตกรรมทุกราย 
4. เพ่ิมจำนวนทันตาภิบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
5. ออกให้บริการเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพอสม. 
6. จัดทำแผนออกตรวจร่วมกับคลินิกเฉพาะโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ยังไม่มีทันตาภิ

บาลประจำ เพราะการเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุจะมีข้อจำกัดในเรื่องการมารับบริการ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
ควรมีการพัฒนา นำเทคโนโลยี นวัตกรรม การดูแลช่องปากที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการดูแลตนเอง

และการเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพมาใช้ ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม 
2.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ค้นหาบุคคลต้นแบบในการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อเข้าร่วมประกวดผู้สูงวัย ฟันดี 
80/90 ปี 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ไม่มี 

 
ผู้รับผิดชอบ นางลักขณา พืชมลคล 
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
โทรศัพท์ 099-7469924  
e-mail naunglak@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11 พ.ย.2563 
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3.9 การแพทย์แผนไทย 

1. กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
กระทรวงสาธารณส ุขได ้กำหนดนโยบายเพ ื ่ อให ้ม ีการบร ิการก ัญชาทางการแพทย์   

แก่ประชาชนได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และครอบคลุม มีเป้าหมายจัดตั้งคลินิกการให้บริการกัญชาทาง
การแพทย์ผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 
80 ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาการใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 12 กำหนดเป้าหมายให้ 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จัดตั้งคลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์ทุกแห่ง และจัดตั้งคลินิก
ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จังหวัดละ 2 แห่ง  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service plan) สาขาการใช้กัญชาบริการทางการแพทย์

จังหวัดพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ขับเคลื่อนนโยบายดังนี้ 
1. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยนำร่องในโรงพยาบาลป่ าบอน ( ใบอนุญาต

ครอบครอง เลขที่ 18/2562 และใบอนุญาตจำหน่ายเลขที่ 295/2562) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 กันยายน 
2562 (ทุกวันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.) มีตำรับยาแผนไทย 3 รายการ คือ 1)ยาศุขไสยาศน์ สรรพคุณ ช่วยให้
นอนหลับ ช่วยให้เจริญอาหาร 2)ยาทำลายพระสุเมรุ สรรพคุณ แก้เมื่อยขบ แก้อัมพฤกษ์ อัมพาต 3)ยาแก้ลม แก้
เส้น สรรพคุณ แก้ลมในเส้นบรรเทาอาการมือเท้าชาอ่อนแรง และ 4) น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) ผลิตโดย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยให้บริการผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ทั้งในเขตและนอก
เขตบริการจังหวัดพัทลุง   

2. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาลพัทลุง (ใบอนุญาตจำหน่ายฯ
เลขที่ 32/2563) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 (ทุกวันอังคาร ที่ 2,4 ของเดือน เวลา เวลา 13.00-
16.30 น.) มีการจ่ายสารสกัดกัญชา และคลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ทุกวันอังคาร เวลา เวลา 
08.30-16.30 น.) จ่ายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 2 รายการ คือ 1)ยาศุขไสยาศน์ 2)ยาทำลายพระ
สุเมรุ  

3. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลควนขนุน (ใบอนุญาตจำหน่ายฯเลขที่ 
70/2563) เปิดให้บริการ ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา เวลา 13.00-16.30 น. คลินิกให้บริการกัญชาทาง
การแพทย์แผนปัจจุบัน จ่ายสารสกัดกัญชา และคลินิคให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จ่ายตำรับยาแผน
ไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 2 รายการ คือ 1)ยาศุขไสยาศน์ 2)ยาทำลายพระสุเมรุ  

4. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลปากพะยูน (ใบอนุญาตจำหน่ายฯ
เลขที่ 133/2563) จ่ายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 1)ยาศุขไสยาศน์ 2)ยาทำลายพระสุเมรุ 3)น้ำมัน
กัญชา (ตำรับหมอเดชา) ผลิตโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

5. การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
โดยจัดส่งบุคลากรเข้าโครงการอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่สำหรับแพทย์แผนไทย 
แพทย์แผนไทยประยุกต์ ในสถานบริการของรัฐ จำนวน 56 คน และบุคลากรที่ได้ผ่านการอบรมฯ แล้ว จำนวน 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 91.07 โดยบุคลากรจากทุกโรงพยาบาล จำนวน 26 คน และในระดับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 23 คน จาก รพ.สต. 22 แห่ง  
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6. การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ 
จำนวน 35 คน ประกอบด้วย แพทย์ 8 คน เภสัชกร 19 คน และพยาบาลวิชาชีพ 8 คน  

ตารางที่ 3.1 ข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ในภาพรวม 
ลำดับ อำเภอ แพทย์ 

 
 

(คน) 

เภสัชกร 
 
 

(คน) 

แพทย์แผน
ไทย 

 
(คน) 

พยาบาล
วิชาชีพ 

 
(คน) 

หมอ
พื้นบ้าน/
หมอไทย 

(คน) 

แพทย์แผน
ไทยใน

เครือข่าย 
(คน) 

1 เมอืงพัทลุง  2 7 8 1 1 3 
2 กงหรา   1 2     1 
3 เขาชัยสน   1 2   1 2 
4 ตะโหมด   1 1   2 3 
5 ควนขนุน 2 1 3 2 3 6 
6 ปากพะยูน 1 1 3     1 
7 ศรีบรรพต 1 2 1     1 
8 ป่าบอน 1 2 3 4   5 
9 บางแก้ว 1 1 1       
10 ป่าพะยอม   1 1     1 
11 ศรีนครินทร์   1 3 1     
  รวม  8 19 28 8 7 23 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในภาพรวมของ

จังหวัดพัทลุง มีผู้มารับบริการ 812 คน ได้รับยา 753 คน (ร้อยละ 92.73) โดยโรงพยาบาลป่าบอน ผู้รับบริการ 
718 คน ได้รับยา 680 คน (94.71%) โรงพยาบาลพัทลุง ผู ้ร ับบริการ 55 คน ได้รับยา 44 คน (80.00%) 
โรงพยาบาลควนขนุน ผู้รับบริการ 22 คน ได้รับยา 12 คน (54.55%) และโรงพยาบาลปากพะยูน ผู้รับบริการ 
17 คน ได้รับยา 17 คน (100.00%)  

โรงพยาบาลป่าบอน (แพทย์แผนไทย) 
  1. มีผู้รับบริการ จำนวน 718 คน ได้รับยา 680 / 1,638 คน/ครั้ง 

• ตำรับยาศุขไสยาศน์   30/96   คน/ครั้ง  
• ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ   30/87   คน/ครั้ง  
• ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น  14/21  คน/ครั้ง  
• น้ำมันกัญชา     606/1,434 คน/ครั้ง  

  2. รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา  
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ตารางที่ 3.2 รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา (10 อันดับ) 
ลำดับ อาการ จำนวน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 นอนไม่หลับ 188 27.53  
2 CA  161 23.57  
3 ปวดเมื่อย 70 10.25  
4 ปวดหมอนรองทับ,หมอนรองกระดูกเสื่อม 44 6.44  
5 พาร์กินสัน 39 5.71  
6 กล้ามเนื้ออ่อนแรง 34 4.98  
7 ไมเกรน 31 4.54  
8 เนื้องอก 22 3.22  
9 ปวดเข่า,ข้อเข่าเสื่อม 13 1.90  
10 สะเก็ดเงิน 12 1.76  

โรงพยาบาลพัทลุง (แพทย์แผนปัจจุบัน)  
1. จำนวนผู้มารับบริการ 37 คน ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ 31 คน  
2. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ 31 คน 
 2.1 เคยมีประวัติใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชามาก่อน 25 คน จ่าย GPO THC สูตร 3 

THC:CBD 12 คน/จ่าย GPO THC สูตร1(High THC)13 คน 
2.2 ไม่เคยมีประวัติใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชามาก่อน 6 คน จ่าย GPO THC สูตร 1 (High 

THC) 6 คน 
3. รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา 

ตารางที่ 3.3 รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา 
 ลำดับ ข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา จำนวน (คน) ร้อยละ 

1 ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 25 67.56 
2 ภาวะปวดปลายประสาทส่วนกลางที่ดื้อต่อการรักษา 7 18.91 
3 โรคพาร์กินสัน 2 5.40 
4 ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง 1 2.70 
5 โรคอัลไซเมอร์ 1 2.70 
6 ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด 1 2.70 

 
โรงพยาบาลพัทลุง (แพทย์แผนไทย)  

1. มีผู้รับบริการ จำนวน 18 คน ไดร้ับยา 13 / 23 คน/ครั้ง 
• ตำรับยาศุขไสยาศน์   8/14   คน/ครั้ง  
• ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ   5/9   คน/ครั้ง  

2. รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา 
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ตารางที่ 3.4 รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา 
ลำดับ ข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา จำนวน(คน) ร้อยละ หมายเหตุ 

1 นอนไม่หลับ 7 53.85  
2 ปวดเมื่อย 5 38.46  
3 CVA 1 7.69  

โรงพยาบาลควนขนุน (แพทย์แผนปัจจุบัน) 
 จำนวน 22 คน ได้รับยา 12 คน  
  1. จำนวนผู้มารับบริการ 1 คน ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ 1 คน (ร้อยละ100 )  
   จ่าย GPO THC สูตร 3 THC:CBD 1 คน 
  2. รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา โรคมะเร็ง 

โรงพยาบาลควนขนุน (แพทย์แผนไทย) 
  1. มีผู้รับบริการ จำนวน 21 คน ได้รับยา 11/14 คน/ครั้ง 

• ตำรับยาศุขไสยาศน์   4/6   คน/ครั้ง  
• ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ   7/8   คน/ครั้ง  

  2. รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา 

ตารางที่ 3.5 รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา 
ลำดับ ข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา จำนวน(คน) ร้อยละ หมายเหตุ 

1 นอนไม่หลับ 6 50  
2 ปวดเมื่อย 3 25  
3 กล้ามเนื้ออ่อนแรง 2 16.7  
4 CA  1 8.3  

โรงพยาบาลปากพะยูน (แพทย์แผนไทย) 
  1. มีผู้รับบริการ จำนวน 17 คน ได้รับยา 17/17 คน/ครั้ง 

• ตำรับยาศุขไสยาศน์   6/6   คน/ครั้ง  
• ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ   3/3   คน/ครั้ง  
• น้ำมันกัญชา     8/8  คน/ครั้ง  

2. รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญที่มารักษา 
ตารางท่ี 6 รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญที่มารักษา 
 ลำดับ ข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา จำนวน(คน) ร้อยละ หมายเหตุ 

1 นอนไม่หลับ 9 56.25  
2 CA  3 18.75  
3 ปวดเมื่อย 2 12.5  
4 พาร์กินสัน 1 6.25  
5 ไมเกรน 1 6.25  
6 อัลไซเมอร์ 1 6.25  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด  

ตารางที่ 3.6 ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ คลินิกการ
ให้บริการฯ 

2 แห่ง 

เมืองพัทลุง 1 1 100 
   กงหรา N/A N/A N/A 

เขต 12 เขาชัยสน N/A N/A N/A 
  40 ตะโหมด N/A N/A N/A 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 1 100   
4 ปากพะยูน 1 1 100 

 ศรีบรรพต N/A N/A N/A 
ป่าบอน 1 1 100 
บางแก้ว N/A N/A N/A 
ป่าพะยอม N/A N/A N/A 
ศรีนครินทร์ N/A N/A N/A 

รวม 4 4 100 
ที่มา : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. แพทย์ผู ้ผ่านการอบรมการสั ่งใช้กัญชาทาง
การแพทย์มีจำกัดเฉพาะด้าน Palliative care ทำ
ให้กลุ่มผู้ป่วยที่มารับมาบริการมีจำกัดเฉพาะบาง
กลุ่มโรค 
2. การลงข้อมูลรายงานมีปริมาณมาก  
3. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม C-MOPH 
 
4. ขาดการรับรู ้ข่าวสารกัญชาทางการแพทย์ที่
ถูกต้อง 
 

1. จัดอบรมเรื่องการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์
ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน 
 
 
2. พัฒนาระบบรายงานข้อมูลให้สะดวกข้ึน  
3. ติดตามหน่วยบร ิการและประสานการลงข้อมูล 
โปรแกรม C-MOPH 
4. ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ 
ผ่านทางสื ่อสารที่หลากหลาย ไปยัง ประชาชน อสม 
ชมรมหมอพ้ืนบ้าน และเครือข่ายแพทย์แผนไทย 

  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 205 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
การเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผน

ไทยในโรงพยาบาลชุมชน ส่วน รพ.สต. ที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานอยู่และมีความพร้อม ควรเปิดให้บริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
ผู้รายงาน นายพินิจสินธุ์ เพชรมณี 
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
โทร 097-3453999  
e-mail pinitsin@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 9 พฤศจิกายน 2563 
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ประเด็น 
ผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือก 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การพัฒนาและส่งเสริมศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวมถึงการนำภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านมาประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และ
เป็นทางเลือกให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยในการดูแลสุขภาพในภาพรวมของประเทศ พบว่าประชาชนมีแนวโน้ม
เข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจากสถานบริการสาธารณสุขมากขึ้น โดยใน
ปีงบประมาณ 2560-2562 ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คิดเป็นร้อยละ 
19.82, 24.57 และ 21.43 ตามลำดับ 

ในภาพรวมของจังหวัดพัทลุง มีการให้บริการโดยแพทย์แผนไทยและ/หรือบุคลากรวิชาชีพอ่ืนที่มี
ใบประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และ รพ.สต. ที่
ให้บริการโดยแพทย์แผนไทย/ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่มีใบประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย/ผู้ช่วยแพทย์
แผนไทย จำนวน 51 แห่ง จากทั้งหมด 124 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.13 นอกจากนี้ยังมีบุคลากรอ่ืน ๆ ประกอบด้วย  
พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขและแพทย์แผนจีน ให้บริการตรวจรักษา จ่าย
ยาสมุนไพร นวด อบ ประคบ       การดูแลมารดาหลังคลอด และส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ อีกทั้งโรงพยาบาลทุกแห่งได้จัดบริการการแพทย์แผนไทยในรูปแบบ OPD  
คู่ขนาน และ OPD ครบวงจร พบว่าผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที ่ได้
มาตรฐาน ในปีงบประมาณ 2560–2562 คิดเป็นร้อยละ 23.56, 31.77 และ 30.90 (ไม่รวมส่งเสริมสุขภาพ) 
ตามลำดับ   

สำหรับโรงพยาบาลพัทลุงซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไป เปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกโดยมีบุคลากรให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย รวม 46 คน ประกอบด้วย แพทย์แผนไทย 
6 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน (มีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย) และผู้ช่วยแพทย์แผน
ไทยจำนวน 39 คน ในปีงบประมาณ 2562 ได้ขยายบริการนวดไทยไปยังศูนย์แพทย์ชุมชนในสังกัดจำนวน 2 
แห่งๆละ 8 เตียง รวมถึงเปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนจีน เมื่อ 1 กุมภาพันธ์  2560 มีแพทย์แผนจีนปฏิบัติงาน
ประจำ 2 คน ให้บริการตรวจรักษา โดยการฝังเข็มพร้อมกระตุ้นไฟฟ้า ครอบแก้ว และรมยา เปิดให้บริการทั้ง
ในและนอกเวลาราชการวันจันทร์-ศุกร์ ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6,613 ครั้ง/1,894 ราย มีผู้ป่วยรับ
บริการด้วยโรคปวดกล้ามเนื้อมากที่สุด จำนวน 2,321 ครั้ง/597 ราย โรคปวดเอว จำนวน 1,177 ครั้ง/306 ราย 
โรคหลอดเลือดสมองในระดับเส้นลมปราณหลัก จำนวน 1,035 ครั้ง/179 ราย และโรคนอนไม่หลับ จำนวน 337 
ครั้ง/278 ราย (ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563) 
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การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดพัทลุง ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนเข้าถึงบริการและส่งเสริม

ด้านการแพทย์แผนไทยฯ ในภาพรวม ดังนี้ 
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

     1.1 ประชุมพัฒนาศักยภาพด้านเภสัชกรรมไทย                                
     1.2 อบรมพยาบาลคัดกรอง  
     1.3 การพัฒนาศักยภาพวิชาการผ่านระบบ VDO conference       
2. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถาน

บริการทุกระดับ 
2.1 จัดทำบัญชีรายการยาสมุนไพรจังหวัดพัทลุง  
2.2 ส่งเสริมให้ รพ.ป่าบอน ซึ่งมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรผ่านมาตรฐาน WHO GMP  
2.3 ส่งเสริมให้รพ. และรพ.สต.ทุกแห่งใช้ยาสมุนไพรที่ผลิตจากโรงพยาบาลป่าบอน   
2.4 ส่งเสริมการดำเนินงาน OPD คู่ขนาน/ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง 

3. กิจกรรมส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 

3.1 คัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบ  
3.2 จัดประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน  

      3.3 ส่งเสริมกิจกรรมชมรมหมอพ้ืนบ้าน  
3.4 ขึ้นทะเบียนรับรองหมอพ้ืนบ้าน  

ผลการดำเนินงาน 
ผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์

แผนไทยและ  การแพทย์ทางเลือก จังหวัดพัทลุง ร้อยละ 29 .54 บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบ
ในระดับเขตสุขภาพที่ 12 พบว่าจังหวัดพัทลุงอยู่ในระดับสูงที่สุดของเขตฯ ส่วนมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถาน
บริการสาธารณสุขภาพรวมจังหวัดพัทลุง ร้อยละ 2.02 พบว่า อยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมี
อำเภอที่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน อำเภอศรีบรรพต อำเภอ
ป่าบอน อำเภอป่าพะยอม และอำเภอศรีนครินทร์      
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 

ตารางที่ 3.7 ข้อมูลผู้ป่วยนอกท่ีได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และการฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และการฟ้ืนฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19.50) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ 
บริการผู้ป่วย
นอก (ครั้ง) 

บริการแพทย์แผน
ไทย (ครั้ง) 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
19.50 

เมืองพัทลุง 572,492 145,876 25.48 
19.82 24.57 21.43 กงหรา 97,428 20,274 20.81 

เขต 12 เขาชัยสน 116,230 32,632 28.08 
18.38 25.57 22.34 ตะโหมด 94,485 24,840 26.29 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 248,958 80,993 32.53 
23.56 31.77 30.90 ปากพะยูน 154,206 64,426 41.78 

 ศรีบรรพต 54,738 21,078 38.51 
ป่าบอน 112,896 40,484 35.86 
บางแก้ว 67,410 20,059 29.76 
ป่าพะยอม 107,574 33,470 31.11 
ศรีนครินทร์ 67,115 16,206 24.15 
รวม 1,693,532 500,338 29.54 

ที่มา : ข้อมูล HDC ฯ วันที่  3  พฤศจิกายน 2563  
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ตารางที่ 3.8 ข้อมูลปริมาณการใช้ยาสมุนไพรเทียบกับจำนวนการสั่งยาทั้งหมด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละการสั่งจ่ายยาสมุนไพรในผู้ป่วยนอก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.00) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ 
บริการผู้ป่วยนอก
ที่สั่งใช้ยา (ครั้ง) 

บริการผู้ป่วยนอกที่สั่ง
ใช้ยาสมุนไพร (ครั้ง) 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ 
6.00 

เมืองพัทลุง 412,920 43,970 10.65 
N/A N/A N/A กงหรา 79,695 9,490 11.91 

เขต 12 เขาชัยสน 91,082 12,494 13.72 
N/A N/A N/A ตะโหมด 77,156 8,974 11.63 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 172,927 26,520 15.34 
N/A N/A N/A ปากพะยูน 118,128 14,660 12.41 

  
 

ศรีบรรพต 44,780 10,678 23.85 
ป่าบอน 94,810 22,011 23.22 
บางแก้ว 54,030 6,179 11.44 
ป่าพะยอม 82,248 10,537 12.81 
ศรีนครินทร์ 56,341 7,142 12.68 
รวม 1,284,117 172,655 13.45 

ที่มา : ข้อมูล HDC ฯ วันที่  3 พฤศจิกายน 2563 

ตารางที่ 3.9 ข้อมูลการสั่งจ่ายยาสมุนไพรในผู้ป่วยนอก 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.00) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ 
มูลค่าการใช้ยาทั้งหมด 

(บาท) 
มูลค่าการใช้ยา
สมุนไพร (บาท) 

ร้อย
ละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
3.00 

เมืองพัทลุง 213,137,726.62 2,607,527.81 1.22 
0.16 4.03 1.05 กงหรา 11,594,855.92 293,804.70 2.53 

เขต 12 เขาชัยสน 15,178,741.50 630,308.19 4.15 
2.10 0.71 3.56 ตะโหมด 13,546,653.13 274,555.98 2.03 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 54,884,772.79 1,048,012.00 1.91 
2.13 2.05 2.16 ปากพะยูน 16,619,714.88 

 

578,191.28 3.48 
 ศรีบรรพต 7,374,426.32 358,801.85 4.87 

ป่าบอน 14,374,874.15 
 

888,520.30 6.18 
บางแก้ว 9,439,973.72 255,714 2.71 
ป่าพะยอม 14,052,228.70 442,812.07 3.15 
ศรีนครินทร์ 8,664,868.27 284,580.74 3.28 
รวม 378,868,836 7,662,828.92 2.02 

ที่มา :ข้อมูล HDC ฯ วันที่  3 พฤศจิกายน 2563 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- ควรพัฒนาบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ยาสมุนไพรและทบทวน

แนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย (CPG) 
- ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ/แนวทางการใช้ยาสมุนไพรทดแทนในกลุ่มโรคสำคัญ 
- ควรมีการกระตุ้นติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ  
- ติดตามและตรวจเยี่ยมหน่วยบริการที่มีจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยให้เห็นความสำคัญ

การใช้ยาสมุนไพรเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบัน 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- จัดทำโครงการพัฒนาสหชาชีพในรพช./รพ.สต.ให้ความรู้เรื ่องยาสมุนไพรตามบัญชียาหลัก

แห่งชาติ 
- เพื่อให้การรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะโรคตามกลุ่มอาการ การดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกันกับทีม

วิชาชีพ ระหว่างแผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก แบบครบวงจรและมีมาตรฐานวิชาชีพ 
- จัดทำคู่มือแนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย(CPG) จังหวัดพัทลุง 

ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
งานวิจัย เรื่อง “ประสิทธิผลของยาหอมเทพจิตรต่อการลดความดันโลหิตในประชาชนอายุ 35 ปี

ขึ ้นไปที ่มีค่าความดันโลหิตอยู ่ในกลุ ่ม High normal” โดย นางสาวธิดารัตน์ แอนิ่ม ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
ปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านสวน อ.เมือง จ.พัทลุง        

 
    
                                         ผู้รับผิดชอบ    นายพินิจสินธุ์  เพชรมณี 

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
โทร 097-3453999 
E-mail  pinitsin@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 9 พฤศจิกายน 2563 
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3.10 HA 

ประเด็น 
ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงประกอบด้วยโรงพยาบาลทั่วไปขนาด S จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลพัทลุง

โรงพยาบาลชุมชนขนาดM2 จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลควนขนุน โรงพยาบาลชุมชนขนาด F2 จำนวน 9 
แห่ง โรงพยาบาลทุกแห่งได้มีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยใช้มาตรฐาน HA เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลทุกแห่งสามารถพัฒนาคุณภาพและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวง
กำหนด คือ ผ่าน HA ขั้น 3 จำนวน 11 แห่ง โดยจังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 100%  

จะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัด  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การพัฒนาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยใช้มาตรฐาน HA เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ 

ทั้ง 11 โรงพยาบาล โดยอาศัยการพัฒนาแบบเครือข่ายคุณภาพ(QLN) ทั้งจังหวัดมีการดำเนินการแบบพี่ช่วย
น้อง,เพื่อนช่วยเพื่อน มีการจัดทีมQLN ลงไปช่วยดูในพื้นที่จริง มีการช่วยพัฒนาส่วนขาดและเพิ่มความมั่นใจ 
กระตุ้นการพัฒนา ในทุกโรงพยาบาลก่อนที่ทาง สรพ. จะลงเยี่ยมประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน HA อย่าง

ต่อเนื ่อง โดยมีนโยบายการพัฒนา การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือด้านวิชาการและการแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์ในแบบเครือข่าย มีทีมงานพี่เลี ้ยง (QLN) ที่เข้มแข็ง และเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
โรงพยาบาลเพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาคุณภาพมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานด้านคุณภาพและ
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA และมีองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อการพัฒนาที่ไม่หยุด
นิ่ง การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยงานการกำกับ
ติดตามประเมินผลและประสานเชื่อมโยงระหว่าง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำและความรู้ด้านคุณภาพ เชื่อมโยงคนในโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ภายใต้
บริบทของโรงพยาบาล บุคลากรในโรงพยาบาลเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ขั้น 3 และสามารถถอดบทเรียนความสำเร็จของการพัฒนา
จึงส่งผลให้จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
100%  
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 212 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 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 
ที่มา : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1. การขาดทีมนำในการพัฒนาแต่ละโรงพยาบาล 
(ผู้อำนวยการรักษาการหลายโรงพยาบาล,ผู้อำนวยการ
ลาเรียนเฉพาะทาง) 

1. เสริมพลังให้ทีมนำมีกำลังใจในการนำทีมพัฒนา 

2. บุคลากรบางกลุ่มยังมองว่าเป็นการเพ่ิมภาระงาน
จากเดิมท่ีมากมายอยู่แล้ว 

 

3. ทีมนำขาดความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน HA ฉบับ
ใหม่ 

3. เชิญอาจารย์ให้ความรู้เพ่ิมเติม,กระตุ้นการเข้า
รับการอบรมวิชาการต่างๆ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. การขอการรับรอง Re-accreditation ใน 8 โรงพยาบาลในปีงบประมาณ 2564 
2. การประเมิน PNC เรื่อง อนามัยแม่และเด็ก 
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
โรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลชุมชน มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ CQI อย่างต่อเนื่อง มีผลงาน

เด่นที่ได้รับการนำเสนอในเวทีการประชุมระดับเขตและระดับประเทศ หลายผลงาน ส่งผลให้มีการพัฒนา
คุณภาพทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้ทุกโรงพยาบาล ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA 

 
      

ผู้รับผิดชอบ นางวาสนา ขวัญสกุล 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ 085 5642564  
e-mail Khunsakul_na@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 5 พฤศจิกายน 2563 
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3.11 one day surgery 

ประเด็น 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบ one day surgery 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
โรงพยาบาลพัทลุง มีการดำเนินงานให้บริการแบบ One Day Surgery ใน 5 กลุ่มโรค คือ 

1.Inguinal hernia 2.Hemorrhoid 3.Vaginal bleeding 4.Colorectal polyp ตั้งแต่5เดือนมิถุนายน 2561 
ปีงบประมาณ 2562 ได้ให้บริการ ตามแผนการพัฒนาระบบบริการแบบ one day surgery ใน

กลุ่มโรคดังนี้ 1.Inguinal hernia 2.Hemorrhoid 3.Vaginal bleeding 4.Colorectal polyp 5.Release of 
Urethral stricture 6.Breast Abscess 7.Vessicle stone ตามนโยบายกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุข ได้กำหนด แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกรหัสโรค เนื่องจากยังขาดความพร้อมของบุคลากรและความรู้ความ
เข้าใจ ความมั่นใจในบริการของผู้ป่วย ส่วนการผ่าตัดแผลเล็ก Minimally Invasive Surgery(MIS) ได้ทำผ่าตัด 
Laparoscopic cholecystectomy แต่การให้บริการเป็นแบบผู้ป่วยใน 

ปีงบประมาณ 2563 ได้ให้บริการ ตามแผนการพัฒนาระบบบริการแบบ one day surgery ใน
กล ุ ่ ม โ รค เพ ิ ่ มข ึ ้ นด ั งน ี ้  1 . Inguinal hernia 2.Hemorrhoid 3.Vaginal bleeding 4.Colorectal polyp 
5.Release of Urethral stricture 6.Breast Abscess 7.Pterygium Excision 8. Fistula in ano 9. Vesicle 
stone หัตถการอื่น ๆเช่น Release tongue tie , ESWL มีการให้บริการแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งในปีงบ2563 ได้รับ
การเสนอให้เป็นการบริการแบบ ODS ซึ่งทางโรงพยาบาลพัทลุงจะได้ปรับปรุงระบบการให้บริการต่อไป ส่วน
การผ่าตัดแผลเล็ก Minimally Invasive Surgery(MIS) ได้ทำผ่าตัด Laparoscopic cholecystectomy ซึ่ง
การบริการเดิมจะเป็นแบบผู้ป่วยใน และในปี2563 มีสูติแพทย์กำลังฝึกอบรมการผ่าตัดทางกล้อง ซึ่งต่อไปคาด
ว่าจะมีบริการทำหัตถการผ่าตัดแผลเล็กเพิ ่มขึ ้น โดยภาพรวมการทำหัตถการแบบ One day Surgery มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. จัดศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิสัญญีก่อนผ่าตัดผู้ป่วย ODS ที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม (เดิม

ให้บริการที่ แผนกวิสัญญี) 
2. จัดทำคู่มือแนวทางให้ความรู้/ข้อมูลแก่ผู้ป่วยเฉพาะโรค เช่นการผ่าตัดไส้เลื่อนที่ขาหนีบโดย

การฉีดยาชาเฉพาะที่ /การส่องกล้องลำไส้ใหญ่และการตัดติ่งเนื้อ / การดูแลผู้ป่วยเด็กก่อนและหลังผ่าตัดวัน
เดียวกลับเพิ่มความมั่นใจ ความเข้าใจและความสามารถดูแลตนเองเพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

3. กำหนดหัตถการที่ทีมงานมีความพร้อมที่จะดำเนินการให้บริการเพิ่มขึ้น เช่น หัตถการทางสูติ
กรรม/Pterygium Excision / Release tongue tie 

4. จัดตั้ง/ทบทวนคณะทำงาน one day surgery /ร่วมประชุมทบทวนปรับปรุงระบบการทำงาน 
/พัฒนาส่วนขาด 

5. วางระบบสื่อสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มโรค 
6. มีการกำหนดตัวชี้วัดแต่ละกิจกรรม 
7. ส่งบุคลากรประชุมอบรมเพื ่อพัฒนาความรู ้และทักษะเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับการทำหัตถการ /

ระบบงานODS (ศัลยแพทย์,วิสัญญีแพทย์, พยาบาลห้องผ่าตัด, พยาบาลวิสัญญี,พยาบาลผู้ป่วยนอก,ศูนย์
จัดเก็บรายได)้ 
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ผลการดำเนินงาน 

รายการข้อมูล 
ปี2561 

มิ.ย.61 - ก.ย.61 
ปี 2562 

ต.ค.61 - ก.ย.62 
ปี 2563 

ต.ค.62 - ก.ย.63 
 ODS    
Inguinal hernia  13 40 25 
Breast Abscess 0 1 0 
Hemorrhoid 3 4 2 
Vaginal bleeding 2 0 13 
Colorectal polyp 6 6 6 
Release of urethral 
stricture 

0 1 0 

Pterygium Excision 0 0 197 
Fistula in ano 0 0 1 
D/C 0 0 13 
รวม 24 52 257 
 MIS    
Laparoscopic 
cholecystectomy 

NA 146 102 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ปี  
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

• ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ได้รับการผ่าตัด
แบบ one day surgery / (เป้าหมาย) 

 100/ 
(15%) 

92.31/ 
(20%) 

99.31/ 
(25%) 

• ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ  >90 89.01 90.47 95 

• ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงระหว่างและหลัง
ผ่าตัด 

0 0 
 

0 0 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. บุคลากรยังขาดความเข้าใจและแรงจูงใจในการผ่าตัดในระบบ ODS 
2. ข้อจำกัดด้านบุคลากร ขาดแพทย์เฉพาะทางในหัตถการที่กำหนดเป็น ODS/ใช้บุคลากรร่วมกับ

หน่วยงานอื่น ๆ / ไม่แยกหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
3. ข้อจำกัดด้านสถานที่เพ่ือทำแบบ Unit One stop serviceได้ / ยังขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ

แพทย์ที่จำเป็นในแต่ละหัตถการ 
4. ระบบการเบิกจ่ายอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยน และบางสิทธิ์ได้ค่าหัตถการน้อยกว่าถ้า

ให้บริการแบบ ODS/ทำให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการทำหัตถการ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. เพ่ิมหัตถการการผ่าตัด แบบ ODS ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  
2. พัฒนาตัวชี้วัดที่ยังเป็นส่วนขาด เช่น การสื่อสารให้ข้อมูลบริการ ODS ก่อนผ่าตัด 
3. พัฒนาสถานที่บริการรองรับระบบ ODS ที่ขยายหัตถการเพิ่มขึ้น/ทำเป็น One stop Service 
4. จัดสรรอัตรากำลังเพ่ือรองรับระบบบริการ ODS 
5. พัฒนาระบบการเยี่ยมหลังผ่าตัดให้ครอบคลุมโดยประสานกับ HHC/ การใช้การสื่อสารทาง 

Social Media (Group Line ) 
6. สร้างแรงจูงใจแพทย์ในกลุ่มที่มีหัตถการ ODS ให้บริการผ่าตัดแบบ ODS 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
      

ผู้รับผิดชอบ นางวาสนา ขวัญสกุล 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ 085 5642564  
e-mail Khunsakul_na@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 5 พฤศจิกายน 2563 
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3.12 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  

3.12.1 อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

ประเด็น ร้อยละ 70 ของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 

สถานการณ ์
จังหวัดพัทลุง โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อำเภอเป็นนโยบายสำคัญ สถานการณ์ปี 2562 อำเภอทุกอำเภอมีการแต่งตั ้งคำสั่งอำเภอ เรื ่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประชุมคัดเลือกประเด็นปัญหาที่ใช้การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต 
อย่างน้อย จำนวน 2 รอ้ยละ 100 และมีแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 70 ของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

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

ระดบัประเทศ ร้อยละ 
70 

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 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 : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

การดำเนินงาน/ผลการดำเนนิงานตามมาตรการสำคัญ 
ผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ เนื่องจากเป็นนโยบายอยู่ภายใต้กฎหมาย มีงบประมาณ

สนับสนุน จากการประชุมคณะกรรมการ พชอ .ด้านการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2563 ทำให้
คณะกรรมการ พชอ.มีความเข้าใจและประชุมคัดเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต  

 Small Success รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
1. การประชุมเพ่ือสนับสนุนการ
ทำงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำเภอ การเยี่ยมเสริมพลัง 
และการคัดเลือกอำเภอดีเด่น “การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ”  

๑. 1. คณะกรรมการ พชอ .นำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื ่อน
คุณภาพชีวิตของระดับอำเภอเพื่อการเยี่ยมเสริมพลังและคัดเลือก
ผลการดำเนินงานอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด  
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 Small Success รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ คณะทำงาน 
ระดับตำบล (พชต.) 

2. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
(พชอ.) และทำงานในระดับพ้ืนที่ ครอบคลุมทุกตำบล 
 

3. การประชุมคัดเลือกประเด็น เพ่ือ
การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต 

3. ประเด็นใช้การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต ดังนี้ 
 อำเภอเมือง เรื่อง อาหารปลอดภัย และ การจัดการ 

 สิ่งแวดล้อม (ขยะ) 
 อำเภอกงหรา เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงผู้ป่วย  

 ในพระบรมราชานุเคราะห์ , สิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยะ  
 No Foam และ อาหารปลอดภัย 

 อำเภอเขาชัยสน เรื่อง อาหารปลอดภัย และ ผู้ยากไร้และ  
 ผู้ด้อยโอกาส 

 อำเภอตะโหมด เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ) และ  
 สารพิษตกค้างด้านการเกษตร 

 อำเภอควนขนุน เรื่อง อาหารปลอดภัย ผู้สูงอายุ และ 
 การจัดการขยะ อุบัติเหตุ  
 อำเภอปากพะยูน เรื่อง การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  

 และผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
 อำเภอศรีบรรพต เรื่อง การจัดการขยะ และ การติดตาม 

 ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 
 อำเภอป่าบอน เรื่อง การจัดการขยะ และ อุบัติเหตุ 
 อำเภอบางแก้ว เรื่อง ผู้สูงอายุ ,โรคเรื้อรัง  
 อำเภอป่าพะยอม เรื่อง สิ่งแวดล้อม ขยะ และ ผู้สูงอายุ 
 อำเภอศรีนครินทร์ เรื่อง โรคเบาหวาน ความดัน และ ขยะ 

4. การดำเนินงานป้องกันและควบคุม
การระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
2019  

4. คณะกรรมการ พชอ.ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานเพราะ
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการจัดประชุม วาง
แผนการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
2019 และการกำหนดสถานที่กักตัวเพ่ือสังเกตอาการเริ่มป่วย โดย 
พชอ.กงหรา ได้ส่งผลการดำเนินงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
จากกระทรวงสาธารณสุขและได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
จำนวน 5,000 บาท 
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ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
 

 ไม่มี 

สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

 1. การขับเคลื่อนงานคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในปี พ.ศ.2563 ได้ปรับไปขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต
การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้ออโคโรนาไวรัส 2019  

 2. การสรุปผลการดำเนินงานด้าน พชอ. ด้านคุณภาพ ไม่ชัดเจน 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1. ไม่มีคณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลังระดับจังหวัด 1. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ฐานข้อมูล พชอ.ระดับกระทรวง ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัดไม่สามารถเห็นข้อมูลได้ 

2. ปรับปรุงให้ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด
สามารถเข้าดูการรายงาน 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
การอบรมพัฒนาการสร้างพลังทางสังคมในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต การสื่อสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของ พชอ. 

ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ผลงานอำเภอดีเด่น“คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ” อำเภอดีเด่นระดับจังหวัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ พชอ.เมืองพัทลุง ประเด็นการจัดการขยะ และรองอันดับที่ 1 คือ พชอ.บางแก้ว 
ประเด็น โรคเรื้อรัง และ รองอันดับที่ 2 คือ พชอ.อำเภอป่าบอน ประเด็น ปัญหาอุบัติเหตุจราจร  

  
ผู้รายงาน  นางอรสา เหล่าเจริญสุข 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร   08 1095 7811 
e-mail  sahealth@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 พฤศจิกายน 2563 
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3.12.2 หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ 

ประเด็น ร้อยละ 25 ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการในพ้ืนที่  

สถานการณ ์
การประกาศใช ้พระราชบัญญัต ิระบบสุขภาพปฐมภูม ิ พ .ศ .2562 ตามร ัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ และให้รัฐต้องดำเนินการให้
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง จึงได้บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศโดยให้มี
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม ดังนั้น กระทรวง
สาธารณสุขได้มีนโยบายการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เปิดดำเนินการใน
พ้ืนที่ ประชาชนทุกคนมีแพทย์ประจำตัวร่วมให้การดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบตาม Catchment Area  1 
Cluster  รับผิดชอบดูแลประชาชนทีมละ 8,000 – 12,000 คน การจัดบริการโดยรวมทีมสหวิชาชีพ  
               จังหวัดพัทลุง  ได้ดำเนินงานจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที ่เปิด
ดำเนินการในพ้ืนที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถึง ปีงบประมาณ 2562 ผ่านการประเมินรับรอง 3S จำนวน 
12 ทีม  แบ่งเป็นพื้นที่เขตเมือง โรงพยาบาลพัทลุงเป็นแม่ข่าย จำนวน 6 ทีม   เขตพื้นที่ชนบท โรงพยาบาล
ชุมชนเป็นแม่ข่าย จัดตั้งจำนวน 6 ทีม จากอำเภอควนขนุน จำนวน 4 ทีม และอำเภอเขาชัยสน จำนวน 1 ทีม 
และ อำเภอปากพะยูน จำนวน 1 ทีม  
              การดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีแผนเปิดดำเนินการ จำนวน 9 ทีม แบ่งเป็นพื้นที่เขต
เมือง โรงพยาบาลพัทลุงเป็นแม่ข่าย จำนวน 2 ทีม   เขตพื้นที่ชนบท โรงพยาบาลชุมชนเป็นแม่ข่าย จำนวน 7 
ทีม  
              จังหวัดพัทลุงมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน   15  คน และมีแผนการจัดอบรมแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว ปีงบประมาณ 2563 แพทย์ทั่วไปผ่านการอบรมระยะสั้น จำนวน 7 คน รวมจำนวน 22 คน  

ลำดับ 
ที ่

โรงพยาบาลแม่ข่าย ทีม PCU/NPCU ปีทีเ่ปิด 
ดำเนิน 
การ 

เกณฑ์ 3S 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. โรงพยาบาลพัทลุง ทีม ศพช.คูหาสวรรค์                                 2560 /  
2. โรงพยาบาลพัทลุง ทีม ศพช.ท่ามิหรำ      2560 /  
3. โรงพยาบาลพัทลุง ทีม ศพช.โรงพยาบาลพัทลุง 2560 /  
4. โรงพยาบาลควนขนุน ทีม CMU เทศบาลควนขนุน 2560 /  
5. โรงพยาบาลพัทลุง ทีม รพ.สต.บ้านสวน 2561 /  
6. โรงพยาบาลพัทลุง ทีม รพ.สต.บ้านไพ 2561 /  
7. โรงพยาบาลพัทลุง ทีม รพ.สต.บ้านหัวถนน 2561 /  
8. โรงพยาบาลควนขนุน ทีม รพ.สต.แหลมโตนด 2561 /  
9. โรงพยาบาลปากพะยูน คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวบ้านโพธิ์ 2562 /  
10. โรงพยาบาลควนขนุน ทีม รพ.สต.ปากคลอง 2562 /  
11. โรงพยาบาลควนขนุน ทีม รพ.สต.เกาะยาง 2562 /  
12. โรงพยาบาลเขาชัยสน  ทีม รพ.สต.บ้านควนหมอทอง 2562 /  
13. โรงพยาบาลพัทลุง ทีม รพ.สต.บ้านควนถบ 2563 /  
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ลำดับ 
ที ่

โรงพยาบาลแม่ข่าย ทีม PCU/NPCU ปีทีเ่ปิด 
ดำเนิน 
การ 

เกณฑ์ 3S 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

14. โรงพยาบาลพัทลุง ทีม รพ.สต.ปากสระ 2563 /  
15. โรงพยาบาลบางแก้ว ทีม  รพ.สต.บ้านหาดไข่เต่า 2563 /  
16. โรงพยาบาลปากพะยูน ทีม รพ.สต.บ้านโคกทราย 2563 /  
17. โรงพยาบาลป่าพะยอม ทีม รพ.สต.ในนิคม ฯ ตำบลลานข่อย 2563 /  
18. โรงพยาบาลปากพะยูน ทีม รพ.สต.บ้านโคกทราย 2563 /  
19. โรงพยาบาลกงหรา ทีม รพ.สต.บ้านกงหราใหม่ 2563 /  
20. โรงพยาบาลศรีบรรพต ทีม รพ.สต.บ้านสวนโหนด 2563 /  
21. โรงพยาบาลเขาชัยสน ทีม รพ.สต.หานโพธิ์ 2563 /  

ข้อมูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์การอบรมระยะสั้น ขึ้นทะเบียน PCU/NPCU จังหวัดพัทลุง 
ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ชื่อ 

PCU/NPCU 
ประเภทการศึกษา 
วว. อว. 2X2 

1. นพ.ธีรยุทธ์  คงทองสังข์ รพ.พัทลุง บ้านปากสระ   /  
2. พญ.ปีติมา  วีระพันธุ์ รพ.พัทลุง ศูนย์แพทย์ท่ามิหรำ  /  
3. นพ.ชัยยุทธ์  ศักดิ์ศรชัย รพ.พัทลุง ศูนย์แพทย์ดอนยอ  /  
4. พญ.น้ำทิพย์  บูรพเกียรติ รพ.พัทลุง บ้านควนถบ  /  
5. พญ.ศิริพร  อรุณ รพ.พัทลุง ศูนย์แพทย์คูหาสวรรค์  /  
6. นพ.โมทย์  ฝอยทอง รพ.ควนขนุน ปากคลอง  /  
7. นพ.กันตพงษ์ ธรรมเจริญศักดิ์ รพ.พัทลุง บ้านสวน    
8. พญ.วิชุดา  นิ่มดวง รพ.ควนขนุน บ้านเกาะยาง  /  
9. นพ.เชษฐพงศ์ สัจจผล รพ.ควนขนุน ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน /   
10. พญ.ชนากานต์ ชัยธนากุล รพ.ควนขนุน ตำบลแหลมโตนด  /  
11. นพ.พิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี รพ.ปากพะยูน คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวบ้านโพธิ์ /   
12. พญ.จันทนี  เต็มนิล รพ.ปากพะยูน บ้านโคกทราย  /  
13. พญ.อภิญญา  เพ็ชรศรี รพ.เขาชัยสน บ้านควนหมอทอง  /  
14. นพ.ไพศาล   เกื้ออรุณ สสจ.พัทลุง บ้านลำสินธุ์  /  
15. พญ.เสริมศรี  ปฐมพานิชย์ รพ.พัทลุง บ้านไพ    / 
16. นพ.ณรากร  พูลเกื้อ รพ.พัทลุง บ้านหัวถนน   / 
17. นพ.ชุติมันต์   พงศ์ไตรภูมิ รพ.ศรีบรรพต บ้านสวนโหนด   / 
18. นพ.ทรงเกียรติ   พลเพชร รพ.บางแก้ว บ้านหาดไข่เต่า   / 
19. นพ.กัมปนาท   เกษมสัตย์ รพ.เขาชัยสน ตำบลหานโพธิ์   / 
20. นพ.กวิน   กลับคุณ รพ.กงหรา บ้านกงหราใหม่   / 
21. พญ.วสี    หวานแก้ว รพ.ป่าพะยอม ในนิคมฯ ตำบลลานข่อย   / 
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ข้อมูลแพทย์ทั่วไป ที่อบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว (ระยะสั้น) ปี พ.ศ.2563 จังหวัดพัทลุง 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน 

1. นพ.กัมปนาท  เกษมสัตย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเขาชัยสน 
2. นพ. กวิน   กลับคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา โรงพยาบาลกงหรา 
3. พญ.วสี   หวานแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม โรงพยาบาลป่าพะยอม 
4. นพ.ชุติมันต์   พงศ์ไตรภูมิ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลศรีบรรพต 
5. นพ.ทรงเกียรติ  พลเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว โรงพยาบาลบางแก้ว 
6. พญ.เสริมศรี  ปฐมพานิชย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพัทลุง 
7. นพ.ณรากร  พูลเกื้อ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลพัทลุง 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการในพ้ืนที่ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

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

ระดับประเทศ 25 % เมืองพัทลุง 11 8 72.72 
   กงหรา 3 1 33.33 

เขต 12 เขาชัยสน 5 2 40.00 
   ตะโหมด 3 0 0.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 6 4 66.66 
4 9 12 ปากพะยูน 5 2 40.00 

 ศรีบรรพต 2 1 50.00 
ป่าบอน 5 0 0.00 
บางแก้ว 3 1 33.33 
ป่าพะยอม 3 1 33.33 
ศรีนครินทร์ 2 1 50.00 
รวม 48 21 43.75 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 48 12 25.00 
ไตรมาส 2 48 21 43.75 
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การดำเนินงาน/ผลการดำเนนิงานตามมาตรการสำคัญ 
Small Success รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 

การดำเนินงานจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  

ผลการดำเนินงาน 
- การจัดสรรแพทย์ทั่วไปเข้ารับการอบรม

เวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั ้น เพิ ่มเติม
จำนวน 7 คน 

- มีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้เกิน
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

การอบรมแพทย์ทั่วไปอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์
ครอบครัวระยะสั้น 

ได้จัดสรรแพทย์เข้ารับการอบรม จำนวน 7 คน 

สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

การเปลี่ยนแปลงระดับนโยบาย  
1. อัตรากำลังแพทย์ที ่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนมีไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถจัดตั้ง 

PCU/NPCU ในบางอำเภอ เช่น อำเภอป่าบอน และอำเภอตะโหมด 
2. ขาดการพัฒนาศักยภาพด้านการดำเนินงาน PCU/NPCU 

ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1. มีการเปลี่ยนแปลงแพทย์ที่ประจำในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หลัง
การข้ึนทะเบียนและประกาศตาม พรบ.ระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ 

การเปลี่ยนแปลงต้องขออนุมัติจาก 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้โรงพยาบาลแม่
ข่ายทุกแห่งทบทวนการจัดแพทย์ให้เหมาะสม 

2. ขาดแนวทางการประเมินการดำเนินงานคุณภาพ
การบริการตามเวชศาสตร์ครอบครัว 

การกำหนดแนวทางและจัดทำเป็น 
ข้อกำหนดในตัวชี้วัดในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 
2564 

3. โรงพยาบาลแม่ข่ายที่ยังไม่มีการดำเนินการให้ต้อง
วางแผนการจัดส่งแพทย์เข้ารับการอบรมในปี 
2564 

ให้โรงพยาบาลแม่ข่าย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอจัดทีมสหวิชาชีพตามแผนการเปิดหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ และ
ดำเนินการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว เมื่อมีแพทย์
ที่มีคุณสมบัติ ก็สามารถข้ึนทะเบียนได้ทันที 
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ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
การอบรมพัฒนาศักยภาพของทีมสหวิชาชีพ และการอบรมด้านบริหาร 

ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บริการที่สามารถเชื่อมจากหน่วย PCU/NPCU กับ โรงพยาบาล 

ของแม่ข่ายโรงพยาบาลพัทลุง 
 
      

ผู้รายงาน     นางอรสา  เหลา่เจริญสุข 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร            08 1095 7811 
e-mail  sahealth@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี  10 พฤศจิกายน 2563 
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3.12.3 รพ.สต. ติดดาว 

ประเด็น การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสาธารณสุขระดับ

ปฐมภูมิอยู่ในแผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ในแผนยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข 20 ปี คือแผนยุทธศาสตร์ที ่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) ทั้งนี้หากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพหน่วย
บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ หรือเรียกว่า รพ.สต.ติดดาว จะได้รับบริการที่ได้มาตรฐานใน 5 ประเด็น      
(5 ดาว 5 ดี) ได้แก่ 1)การบริหารดี 2)ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3)บุคลากรดี 4)บริการดี และ 5)ประชาชน
มีสุขภาพดี การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ 9 ,806 แห่ง ได้เริ่มดำเนินการ ในปี 2560 และมี
เป้าหมายให้หน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว ทุกแห่งภายในปี 2564 (ปี 2561 ร้อยละ 25 , ปี 
2562 ร้อยละ 60) 

จังหวัดพัทลุง มีหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่าย
หน่วยบริการตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ทั้งหมดจำนวน 137 แห่ง ได้แก่    รพ.
สต. 123 แห่ง, สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 1 แห่ง, ศูนย์แพทย์ชุมชน ของ รพ. 4 แห่ง, ศูนย์สุขภาพชุมชน 
ของ รพ. 5 แห่ง, คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวของ รพ. 1 แห่ง, สถานพยาบาลในเรือนจำ 2 แห่ง และ ศูนย์
การแพทย์ ม.ทักษิณ พัทลุง 1 แห่ง การดำเนินงานของจังหวัด มุ่งเน้นพัฒนารพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติก่อนเป็นอันดับต้น จำนวน รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติที่ผ่านเกณฑ์ มีดังนี้ 

ปีงบประมาณ 2560 ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว จำนวน 15 แห่ง ร้อยละ 12.10  
สะสม ร้อยละ 12.10 

ปีงบประมาณ 2561 ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว จำนวน 21 แห่ง ร้อยละ 16.94  
สะสม ร้อยละ 29.03 

ปีงบประมาณ 2562 ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว จำนวน 21 แห่ง ร้อยละ 16.94  
สะสม ร้อยละ 82.26 

ปีงบประมาณ 2563  เหลือรพ.สต. ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว 22 แห่ง และไม่มี รพ.สต.
ถึงรอบการประเมินซ้ำ (รักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่ นับจากปีท่ีประกาศรับรองผล) 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยจัดประชุมราชการ

เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพ และเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว เบิกจ่ายงบประมาณจาก
งบรายจ่ายประจำปี งวดที่ 2/2563 (ว130) รหัสงบประมาณ 21002327A0000000  โครงการพัฒนาเครือข่าย
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดพัทลุง จำนวนเงิน 36,000.-บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  เป็นค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 วัน แผนการดำเนินงานมีดังนี้ 

ธ.ค. 62 รพ.สต.ประเมินตนเอง และ ครู ค ประเมิน รพ.สต.  
ม.ค.-ก.พ. 63 ทีมคุณภาพอำเภอ พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ทุกแห่ง  
มี.ค. 63 พัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับจังหวัด 
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เม.ย.-พ.ค.63 เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563 
มิ.ย.63 แผนการสุ่มประเมินการคงสถาพมาตรฐาน 
ก.ค.63 สรุปผลงานการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 2/2563 
ส.ค.63 การเยี่ยมประเมิน รพ.สต.ติดดาว  เพ่ิมเติม รอบที่ 2 
ก.ย.63 เวทีสรุปบนเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบเกียรติบัตร 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2563 รพ.สต. ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว จำนวน 22 แห่ง ได้รับการประเมิน

โดยคณะกรรมการตรวจประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเ สริมสุขภาพ
ตำบลติดดาวระดับจังหวัด ในระหว่างวันที่ 2-29 มิถุนายน 2563 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว ทุกแห่ง รวมทั้งมีผลลัพธ์ตามปัญหาสำคัญของพื้นที่(OTOP) ผ่านเกณฑ์ และได้รายงานผลการ
ประเมินให้สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 12 รับรองผลในเดือนสิงหาคม 2563 ส่งผลให้ รพ.สต.ทุกแห่งและ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรเงิน QOF จากสำนักงานเขตบริการสุขภาพท่ี 12 
เพ่ิมเติม ตามตัวชี้วัดที่ 10 : รพสต.ติดดาว(ระดับ5 ดาว) และมีผลลัพธ์ตามปัญหาสำคัญของพ้ืนที่(OTOP) ผ่าน
เกณฑ ์สรุปกิจกรรมดำเนินงานที่สำคัญ มีดังนี้ 

21, 23 และ 29 พฤษภาคม 2563 เยี่ยมเสริมพลังแก่พื้นที่ ในอำเภอควนขนุน     ตะโหมด และ
เขาชัยสน นำโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเกิดแรงบันดาลใจและมีความ
มุ่งม่ันที่จะพัฒนา รพ.สต.เป้าหมายให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 

28 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวระดับจังหวัด เพื่อซักซ้อมแนวทางการเยี่ยมประเมินรับรอง
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563 และทบทวนปรับปรุงรายชื่อบุคคลแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ณ ห้อง
ประชุมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ทำให้มีรูปแบบและวิธีการ ขั้นตอนการเยี่ยมประเมินที่เป็น
แนวทางเดียวกัน มีคณะทำงานที่กระชับและสามารถออกปฏิบัติงานได้ ในห้วงเวลาที่ คณะกรรมการร่วมกัน
กำหนดขึ้น 

2-29 มิถุนายน 2563 ประเมินรับรองคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ทั้ง 22 แห่ง ได้ครบตามแผน 
แม้ว่าจะมีการสลับหน่วยรับประเมินกันบ้างในบางวัน เพ่ือปรับให้เกิดความสะดวกแก่หน่วยรับประเมิน แต่ก็อยู่
ในห้วงเวลาที่กำหนดไว้ 

ภาพรวมผลการประเมิน รพ.สต. ทั้ง  22 แห่ง พบว่า บุคลากรของรพ.สต.เข้าใจแนวคิดและ
เกณฑ์การประเมินค่อนข้างน้อย รวมถึงการเชื่อมโยงแนวคิดและเกณฑ์การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลติดดาวสู่การปฏิบัติในการขับเคลื่อนงาน หมวดที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 แต่มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอด
และสามารถพัฒนาให้มีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ หมวด 3 บุคลากร (ร้อยละ 83.49) และ หมวด 1 การนำ
องค์กร หรือ บริหารดี (ร้อยละ 84.61)  

หมวด 1. การนำองค์กร : รพ.สต.ส่วนใหญ่ มีแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ไม่ชัดเจนและไม่
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การทำงานร่วมกันกับเครือข่ายสุขภาพใน CUP และภาคี
เครือข่ายพ้ืนที่ และการกำกับติดตามไม่มีระบบที่ชัดเจน รวมทั้งการทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนการ
แก้ไขไม่ต่อเนื่อง 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 227 

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ : ไม่กำหนดประเด็นปัญหาให้ชัดเจน ข้อมูลสนับสนุน   มีน้อย (ข้อมูล
สถิติ, กระบวนการคัดเลือก) วิเคราะห์ปัญหาไม่ครอบคลุมทุกมิติ ไม่ได้สาเหตุที่แท้จริง (RCA) เพื่อกำหนด
กิจกรรมที่ใช้แก้ปัญหา  

 การกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าประสงค์ กลวิธีเพื่อให้
บรรลุผล ไม่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมทั้ง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พอที่จะใช้ติดตามความก้าวหน้าของ
แผนปฏิบัติการได้ 

 แผนปฏิบัติการไม่ตอบสนอง ไม่สอดคล้องกับการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ) ให้เพียงพอ
ต่อการดำเนินงานให้สำเร็จได้ และ การถ่ายทอดแผนให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเกิดความตระหนักและมี
ส่วนร่วมในการนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพียงพอ 

 แผนการดำเนินงาน การกำกับติดตาม และสรุปผลการพัฒนาของทีมพ่ีเลี้ยง ไม่มีความชัดเจน 
และไม่ต่อเนื่อง 

หมวด 3. บุคลากร : การใช้ทรัพยากรจากชุมชน (บุคคล , กลุ่มพลังสังคม) ยังไม่แสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนาขยายเพิ่มกลุ่มนอกเหนือจากกลุ่มที่ดำเนินการประจำอยู่แล้ว(เช่น อสม. ,CG) เพื่อแก้ไขปัญหา
สำคัญของพ้ืนที่ (OTOP) และการจัดระบบบริการอย่างยั่งยืน 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดที่ 057: ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (สะสม) เกณฑ์ 

ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ 75 เมืองพัทลุง 7 7 100 

- - 70.10 กงหรา 1 1 100 
เขต 12 เขาชัยสน 3 3 100 

28.57 37.14 46.67 ตะโหมด 2 2 100 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 7 7 100 

15แห่ง
(12.10) 

36แห่ง
(29.03) 

57แห่ง
(82.26) 

ปากพะยูน 0 0 0 
ศรีบรรพต 0 0 0 

 ป่าบอน 0 0 0 
บางแก้ว 0 0 0 
ป่าพะยอม 0 0 0 
ศรีนครินทร์ 2 2 100 

รวม 22 22 100 
ที่มา : ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงานในช่วงครึ่งปีงบประมาณแรก ไม่ได้ดำเนินการตามแผน เนื่องจากสำนักสนับสนุน

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ มีการปรับปรุงเกณฑ์ประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว และเกิดสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะการระบาดหนักในช่วงเดือน
มีนาคม 2563 จนกระท่ังรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563 ประชาชนเกิดความ
ตื่นตกใจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หลายหน่วยงานปิดสำนักงานและใช้วิธีทำงานแบบไม่ต้องมาสำนักงาน 
(Work from Home) หรือให้พนักงานหยุดงาน หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และ รพ.สต.ทุกแห่ง ตระหนัก
และให้ความสำคัญในการดำเนินการเตรียมความพร้อมและจัดการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรค   
โควิด-19 ทำให้กิจกรรมขับเคลื่อนทีมคุณภาพอำเภอเพื่อการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ในช่วงเดือน มกราคม -
กุมภาพันธ์ 2563 และ การพัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับจังหวัด ในเดือนมีนาคม 2563 ได้หยุดชะงักลง 
เพราะการยอมรับและให้ความร่วมมือทำกิจกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องมีน้อย ทุกภาคส่วนมุ่งเน้นและร่วมกันรับมือ
กับการระบาดของโควิด-19 ประกอบกับทางสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ได้แจ้งให้งดการประเมิน รพ.
สต.ติดดาวในปีงบประมาณ 2563 เพราะตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหา อีกทั้งกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ ได้มีการเปลี่ยนบุคคลผู้รับผิดชอบงาน (เมษายน 2563) แต่ด้วยการสนับสนุนและขับเคลื่อนงาน
ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ให้นโยบายให้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.อย่างต่อเนื่อง และ
ออกเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.เป้าหมาย ในพ้ืนที่ อำเภอควนขนุน อำเภอตะโหมด และอำเภอเขาชัยสน ทำให้เกิด
การขับเคลื่อนงานของผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ จนบรรลุเป้าหมายและผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว 
ทุกแห่ง  
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินไปแล้วมีโอกาสพัฒนาในหมวด 1 การนำองค์กร หรือ บริหารดี และ 

หมวด 3 บุคลากรดี ให้มีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้นโดยศึกษาคู่มือการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติด -
ดาว (รพ.สต.ติดดาว) ทบทวนเกณฑ์การประเมินและเชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนาคุณภาพสู่ การปฏิบัติในการ
ขับเคลื ่อนงาน จัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่นำไปสู ่การปฏิบัติได้จริง  และให้มีการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข อย่างต่อเนื่อง ทั้ง 5 หมวดพร้อมทั้งการส่งเสริมให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆเข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้มากที่สุด 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการออกติดตามเยี่ยมและการประเมินรับรองคุณภาพ มาใช้
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ โดยผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด และส่งคืนข้อมูลให้พื้นที่ เพื่อนำ
ข้อมูลไปใช้วางแผนพัฒนาตามประเด็นพัฒนารายหมวดในแต่ละอำเภอ/แต่ละ รพ.สต.ให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

3. การติดตามเยี่ยมเสริมพลังโดยทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด(ครู ข.) หรือทีมผู้รับผิดชอบงานระดับ
จังหวัด และชี้แนะแนวทางการดำเนินงานตามประเด็นที่เป็นโอกาสพัฒนา ให้แก่ รพ.สต. และทีมพี่เลี้ยงระดับ
อำเภอ (ครู ค.) ในแต่ละอำเภอ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณหรือก่อนการประเมินอย่างน้อย 1 ไตรมาส ไม่น้อยกว่า
อำเภอละ 1 ครั้ง  

4. ขยายการพัฒนาคุณภาพสู่หน่วยบริการปฐมภูมิอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์แพทย์ชุมชนของ รพ. 4 แห่ง , 
ศูนย์สุขภาพชุมชนของ รพ. 5 แห่ง, คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวของ รพ. 1 แห่ง, สถานพยาบาลในเรือนจำ 2 
แห่ง และ ศูนย์การแพทย์ ม.ทักษิณ พัทลุง 1 แห่ง 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 
 

ผู้รับผิดชอบ นายนิวัช เทพสง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ 08-9464-3367  
e-mail Thep01.n@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 5 พฤศจิกายน 2563 

  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 230 

3.13 อสม. หมอประจำบ้าน/อาสาสมัครประจำครอบครัว 

ประเด็น อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้าน 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายด้านสาธารณสุข ในการพัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารทาง
การแพทย์ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์
ทางไกลควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทของ อสม. เพ่ือลดโรคและปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้
และสามารถลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาลได้ กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 2563  ขึ้น 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาล  

จังหวัดพัทลุง มี อสม.จำนวน 10,569 คน การพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน 
เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 เป้าหมาย 714 คน 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุง ดำเนินงานโครงการยกระดับ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 2563 

โดยการจัดอบรม อสม.กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทุกอำเภอ จำนวน 714 คน ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2562 – 
วันที่ 24 มกราคม 2563 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการอบรม จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 จำนวน
เงิน 171,360 บาท 

ผลการดำเนินงาน 
อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้าน จำนวน 714 คน  ซึ่ง อสม.หมอประจำ

บ้าน มีบทบาทเป็นแกนนำในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะผู้ป่วยติด
บ้านติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : จำนวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้าน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ร้อยละ 
100  

เมืองพัทลุง 188 188 100 
- - - กงหรา 45 45 100 

เขต 12 เขาชัยสน 58 58 100 
- - - ตะโหมด 33 33 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 129 129 100 
- - - ปากพะยูน 65 65 100 

 ศรีบรรพต 30 30 100 
ป่าบอน 50 50 100 
บางแก้ว 34 34 100 
ป่าพะยอม 39 39 100 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

  ศรีนครินทร์ 43 43 100 
รวม 714 714 100 

ที่มา : http://www.thaiphc.net ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2563 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

      
ผู้รับผิดชอบ นางกรรณิกา นาคะวิโรจน์ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ 074 613127 ต่อ 303 
e-mail ssmpt4@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 พฤศจิกายน 2563 

 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 232 

ประเด็น  ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายด้านสาธารณสุข ในการพัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทาง
การแพทย์ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์
ทางไกลควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทของ อสม. เพ่ือลดโรคและปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้
และสามารถลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาลได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 2563  ขึ้น 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาล  

 จังหวัดพัทลุง มี อสม.จำนวน 10,569 คน การพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน 
เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 เป้าหมาย 714 คน 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุง ดำเนินงานโครงการยกระดับ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 2563 

โดยการจัดอบรม อสม.กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทุกอำเภอ จำนวน 714 คน ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2562 – 
วันที่ 24 มกราคม 2563 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการอบรม จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 จำนวน
เงิน 171,360 บาท 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการประเมินศักยภาพ อสม. หมอประจำบ้าน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 พบว่า จังหวัดพัทลุง 

มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานชมรม อสม.ระดับหมู่บ้านและระดับตำบลที่เข้ารับการอบรมพัฒนายกระดับ  
อสม. เปน อสม. หมอประจําบานตามหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน จำนวน 714 คน ผ่านการประเมินศักยภาพ
เปน อสม.หมอประจําบาน มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวน 712 
คน คิดเป็นร้อยละ 99.72 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน (ร้อยละ 70) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ  
ร้อยละ 70 

เมืองพัทลุง 188 188 100.00 
- - - กงหรา 45 45 100.00 

เขต 12 เขาชัยสน 58 58 100.00 
- - - ตะโหมด 33 33 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 129 127 98.45 
- - - ปากพะยูน 65 65 100.00 

 ศรีบรรพต 30 30 100.00 
ป่าบอน 50 50 100.00 
บางแก้ว 34 34 100.00 

 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

  
ป่าพะยอม 39 39 100.00 
ศรีนครินทร์ 43 43 100.00 

รวม 714 712 99.72 
ที่มา : http://www.thaiphc.net ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2563 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานของ อสม. หมอประจำบ้าน ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่

ดี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 พบว่า จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2,142 คน ได้รับการดูแลจาก 
อสม. หมอประจำบ้านและมีคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวน 2,124 คน คิดเป็นร้อยละ 99.16 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

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

ระดับประเทศ ร้อยละ 70 เมืองพัทลุง 564 564 100.00 
- - -  กงหรา 135 130 96.30 

เขต 12  เขาชัยสน 174 172 98.85 
- - -  ตะโหมด 99 99 100.00 

จังหวัดพัทลุง  ควนขนุน 387 381 98.45 
- - -  ปากพะยูน 195 194 99.49 

  ศรีบรรพต 90 88 97.78 
  ป่าบอน 150 149 99.33 

  บางแก้ว 102 102 100.00 
  ป่าพะยอม 117 116 99.15 
  ศรีนครินทร์ 129 129 100.00 
  รวม 2,142 2,124 99.16 

ที่มา : http://www.thaiphc.net ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2563 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
      

ผู้รับผิดชอบ นางกรรณิกา นาคะวิโรจน์ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ 074 613127 ต่อ 303  
e-mail ssmpt4@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 พฤศจิกายน 2563 

  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ประเด็น ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ด้วยการสร้างเครือข่าย

ความรู้ด้านสุขภาพ  ต่อยอดจากชุมชนเข้าสู่ทุกครัวเรือนด้วยการส่งเสริมให้สมาชิกของแต่ละครอบครัวเข้ามา
เป็นอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  อย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน เพ่ือให้แต่ละครอบครัวมีคนที่ช่วยดูแล
สุขภาพคนในครอบครัวให้ครอบคลุมทั่วถึง  และกลับมาพ่ึงตนเองได้ 

การประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ กำหนด  คือการ
ประเมินบทบาทหรือพฤติกรรมของ อสค.ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่สร้างให้มีความรอบรู้ มีการเข้าถึงข้อมูล และ
ตัดสินใจได้ดี ในการประพฤติปฏิบัติตนดูแลสุขภาพว่าได้ประพฤติปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง กับ
การประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองของสมาชิกในครอบครัว  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานใน 3 กลุ่มคือ  
1. ผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 2 - 4 
2. ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 
3. ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  จัดสรรเป้าหมายการดำเนินงานให้ทุกอำ เภอ  โดยใช้ข้อมูล

จากฐานข้อมูล HDC ติดตาม กำกับการดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงานทาง www.thaiphc.net 

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุง พัฒนาและขึ้นทะเบียนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ร้อยละ 59.93 โดย

พัฒนาและขึ้นทะเบียนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) กลุ่มเป้าหมายโรคไตระยะที่ 2 - 4 ร้อยละ 47.82
กลุ่มเป้าหมายโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร้อยละ 70.13        

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการพัฒนาและขึ้นทะเบียนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ  
ร้อยละ 100 

เมืองพัทลุง 220 241 109.55 
572,596 416,922 468,601 กงหรา 1,184 757 63.94 

เขต 12 เขาชัยสน 1,060 158 14.91 
30,473 17,204 34,051 ตะโหมด 726 25 3.44 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 802 795 99.13 
4,906 4,186 5,318 ปากพะยูน 552 294 53.26 

 ศรีบรรพต 440 168 38.18 
ป่าบอน 576 303 52.60 
บางแก้ว 192 278 144.79 
ป่าพะยอม 390 698 178.97 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

  ศรีนครินทร์ 232 103 44.40 
รวม 6,374 3,820 59.93 

ที่มา : http://www.thaiphc.net  ณ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน 2563 

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุง  ผลการประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่

กำหนดร้อยละ 48.51 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด (ร้อยละ 60)             

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

ระดับประเทศ ร้อยละ 60 เมืองพัทลุง 220 220 100.00 
- - -  กงหรา 1,184 671 56.67 

เขต 12  เขาชัยสน 1,060 158 14.91 
- - -  ตะโหมด 726 0 0.00 

จังหวัดพัทลุง  ควนขนุน 802 795 99.13 
- 3,562 4,274  ปากพะยูน 552 22 3.99 

  ศรีบรรพต 440 0 0.00 
  ป่าบอน 576 264 45.83 

  บางแก้ว 192 261 135.94 
  ป่าพะยอม 390 610 156.41 
  ศรีนครินทร์ 232 91 39.22 
  รวม 6,374 3,092 48.51 

ที่มา : http://www.thaiphc.net  ณ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน 2563 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การประเมินนี้เป็นการประเมินเพื่อการพัฒนา  มุ่งให้ทุกหน่วยงานทุกพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงงาน  สำหรับครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ควรส่งเสริมให้มีศักยภาพมากขึ้น  ทั้งด้านการขยาย
จำนวนสมาชิกในครอบครัวให้มีการประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ  หรือเพิ่มระดับความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพครอบครัวระดับก้าวหน้าขึ้น  หากผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์  ถือว่าครอบครัวนั้นต้องได้รับ
โอกาสการพัฒนาเข้มข้นขึ้น  โดยเฉพาะการนำข้อมูลจากการประเมินมาแก้ไขสาเหตุหรือพัฒนาต่อยอด 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
      

ผู้รับผิดชอบ นางกรรณิกา นาคะวิโรจน์ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ 074 613127 ต่อ 303  
e-mail ssmpt4@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 พฤศจิกายน 2563 

 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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3.14 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 

ประเด็น 
การดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต จำนวนภาคีเครือข่ายระดับตำบลจัดการสุขภาพที่ได้รับ

การส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน และสามารถ  จัดการสุขภาพด้วยตนเอง ร้อยละ 80 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ใน 2 ตำบลต้นแบบในปีงบประมาณ 2562 

และทำต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 คือ ตำบลลานข่อยและตำบลคลองทรายขาว  โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมีตำบลต้นแบบแต่ละอำเภอ 
จำนวน 8 ตำบล โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จำนวน 7 ตำบล และ 
ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ภาคีเครือข่ายต่าง  ๆ และ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เป้าหมายพื้นที่ตำบลจัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบ ปีงบประมาณ 2563    
1. ตำบลลานข่อย  อำเภอป่าพะยอม  ตำบลต้นแบบปี 2562  
2. ตำบลคลองทรายขาว  อำเภอกงหรา  ตำบลต้นแบบปี 2562 
3. ตำบลปันแต  อำเภอควนขนุน      ตำบลต้นแบบปี 2563 
4. ตำบลทุ่งนารี  อำเภอป่าบอน        ตำบลต้นแบบปี 2563 
5. ตำบลโคกสัก    อำเภอบางแก้ว   ตำบลต้นแบบปี 2563 
6. ตำบลคลองใหญ่  อำเภอตะโหมด   ตำบลต้นแบบปี 2563 
7. ตำบลหารเทา   อำเภอปากพะยูน  ตำบลต้นแบบปี 2563 
8. ตำบลชะรัด      อำเภอกงหรา    ตำบลต้นแบบปี 2563 

การบริหารจัดการ 
จังหวัดพัทลุงมีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ทุกอำเภอโดยเน้น 

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

ผลการดำเนินงาน 
1. ดำเนินการถ่ายทอดแนวทางตำบลจัดการคุณภาพชีวิตแก่วิทยากรพี่เลี้ยงระดับอำเภอ เพ่ือ

นำไปสู่การปฏิบัติสื่อสาร สร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการนำตำบลจัดการสุขภาพไปสู่ตำบล
จดัการคุณภาพชีวิต 

2. มีการพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพในการขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 
3. เนื่องจากการระบาดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน

จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและตำบลจัดการคุณภาพชีวิต  ปีงบประมาณ 2563  ไปสู่ “ตำบล
วิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19”  มีการกำหนดจัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและตำบลจัดการคุณภาพชีวิตปีงบประมาณ 2563  “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ 
ปลอดภัยจากโควิด 19” ตามรายละเอียดในระบบโปรแกรม ww.thaiphc.net  

4. ตำบลจัดการสุขภาพที่พัฒนาต่อยอดเป็นตำบลจัดการคุณภาพชีวิตกำหนดประเด็นการพัฒนา/
แก้ไขปัญหาอย่างน้อย 2 ประเด็น เร่งรัดพื้นที่การประเมินตนเองตำบลเป้าหมาย และให้ลงผลการประเมิน
ตนเองและพัฒนาส่วนขาด ในระบบโปรแกรม ww.thaiphc.net เพื ่อวางแผนการดำเน ินงานต่อใน
ปีงบประมาณ 2564 ตามเกณฑ์การประเมิน 

ประเด็นกรอบการสร้างสุขของตำบล 
1. การดูแลผู้สูงอายุ LTC การดูแลผู้ด้อยโอกาส การดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 
2. การจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม 
3. อุบัติเหตุ RTI ความปลอดภัยทางถนน 
4. NCDs เบาหวาน ความดันโลหิต โรคไม่ติดต่อ 
5. อาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ ลดการใช้สารเคมี 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ร้อยละ 100 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

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

ระดับประเทศ 
 

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 2563  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การประเมินใน thaiphc.net โดยยึดประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

(พชอ.)  ยกเลิกตัวชี้วัดในตำบลสุขภาวะเนื่องจากปี 2563 เปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ และไม่มีแนวทางการประเมิน
ตำบลจัดการคุณภาพชีวิตซึ ่งในระบบโปรแกรม thaiphc.net  วัดความสำเร็จเฉพาะการลงบันทึกข้อมูล
ประเด็นที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เท่านั้น  จังหวัดพัทลุงมีการลงประเด็น
ครอบคลุมทุกตำบล ร้อยละ 100 และ การประเมินตนเองตาม“ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19” ซึ่ง
ผ่านการประเมินตนเอง 30 ตำบล  
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทอดบทเรียนเพ่ือการพัฒนา ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “สุขกาย สุขใจ สุข

เงิน”ในปีงบประมาณ 2564 และส่งเสริมให้ตำบลนำร่องแต่ละอำเภอมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องตามแนวทางการ
ประเมินตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “สุขกาย สุขใจ สุขเงิน” และ การดำเนินงาน“ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัย
จากโควิด 19”  ต่อเนื่องเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคในระลอกใหม่ 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
พัทลุงมีตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “สุขกาย สุขใจ สุขเงิน” ต้นแบบที่ดำเนินการต่อเนื่อง 2 ตำบล 

และ ตำบลที่สามารถขับเคลื่อนได้โดยไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง แต่ดำเนินงานได้ภายใต้การ
สนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง คือ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา  

 
      

ผู้รับผิดชอบ นางอาภรณ์  อรุณรัตน์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทร 081-7380484  
e-mail aporn19012009@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11 พฤศจิกายน  2563 
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ส่วนที่ 4  
ด้านบุคลากรเป็นเลิศ 

4.1 องค์กรแห่งความสุข 

ประเด็น 
จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ข้อมูลดัชนีความสุขของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 

สสจ.พัทลุง ให้ทุกหน่วยงานมีการจัดตั้งทีมสร้างสุข และได้จัดประชุมทีมสร้างสุขของหน่วยงานใน
สังกัด เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนสร้างสุข ได้ มีตัวแทนนักสร้างสุขจากหน่วยงานในสังกัดเข้า
ร่วมประชุ จำนวน 50 คน 

ผลการดำเนินงาน 
- หน่วยงานในสังกัด สสจ.พัทลุง มีการจัดตั้งทีมสร้างสุขครบถ้วนทุกหน่วยงาน 
- มีการอบรมเพ่ือพัฒนาเครือข่ายนักสร้างสุขของหน่วยงานในสังกัด 
- หน่วยงานในสังกัดมีการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขทุกหน่วยงาน 

  

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 : จำนวนหน่วยงานที่มีการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 80% เมืองพัทลุง 2 2 100 
   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 22 22 100 
ที่มา : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID19 เป็นอุปสรรคในการจัดกิจกรรมสร้างสุขของ

องค์กร ของหน่วยงานในสังกัด 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระดับจังหวัด และสร้างความหลากหลายของกิจกรรมสร้าง

สุขขององค์กร 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีกิจกรรม 3อ2ส1ฟ เป็นกิจกรรมการสร้างสุขให้บุคลากรใน

สังกัด ภายใต้การนำของ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จึงทำให้การ
ขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และได้รับความสนใจร่วมกิจกรรมจากบุคลากรใน
สังกัดจำนวนมาก ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพกายดี จิตใจแจ่มใส มีความสุขในการทำงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ 0862892497 
e-mail TSUMSCSEAW@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 13/11/2563 
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ส่วนที่ 5  
ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

 
5.1 การบริหารงบประมาณรายจ่าย (งบดำเนินงาน) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  

ในส่วนของงบดำเนินงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมต่าง ๆ จำนวน 67,436,687.41 
บาท แยกเป็นกรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน       66,943,087.64 บาท 
2) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน        161,300.00 บาท 
3) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  จำนวน        326,899.77 บาท 
4) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ  จำนวน        150,000.00 บาท 
5) กรมอนามัย    จำนวน                5,400.00 บาท 
เนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายรายไตรมาส ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดสรรให้กลุ่ม

งานต่าง ๆ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และหน่วยงานย่อยในสังกัด  โดยในการจัดสรรให้หน่วยงาน
ย่อยเบิกจ่ายได้มีการจัดทำ MOU เพ่ือประเมินผลการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส และมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
ทุกอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยมีนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุม เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข และกรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 67,436,687.41 บาท มีการเบิกจ่าย
จำนวน 67,576,728.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ภาพรวม ณ 30 กันยายน 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

รายการ งบประมาณท่ี
ได้รับ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
1. งบกรม สป. 66,943,087.64 66,935,698.64 7,389.00   99.99 
2. งบเบิกแทน อย. 161,300.00 161,300.00 - 100.00 
3. งบเบิกแทนกรมสนับสนุนฯ 326,899.77 326,899.77 - 100.00 
4. งบเบิกแทนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ 150,000.00 147,430.00 2,570.00   98.29 
5. งบเบิกแทนกรมอนามัย 5,400.00 5,400.00 - 100.00 

รวม 67,586,687.41 67,576,728.41 9,959.00   99.99 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 100% เมืองพัทลุง 879,467.37 879,467.37 100.00 
   กงหรา 702,967.34 702,967.34 100.00 

เขต 12 เขาชัยสน 641,026.10 641,026.10 100.00 
   ตะโหมด 609,003.51 609,003.51 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,732,453.66 1,732,453.66 100.00    
ปากพะยูน 617,989.05 617,989.05 100.00 

 ศรีบรรพต 483,318.40 483,318.40 100.00 
ป่าบอน 750,841.61 750,841.61 100.00 
บางแก้ว 709,533.31 709,533.31 100.00 
ป่าพะยอม 664,471.05 664,471.05 100.00 
ศรีนครินทร์ 775,957.61 775,957.61 100.00 

รวม 8,567,029.01 8,567,029.01 100.00 
ที่มา : งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดรายไตรมาส 

แนวทางแก้ไข 
       1. การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานย่อยในสังกัดไม่ควรจัดสรรในช่วงปลายปีงบประมาณ  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
       -  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2563 สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 99.99 ซึ่งเบิกได้ลำดับที่ 1 ของเขตบริการสุขภาพ
ที ่12  

ผู้รับผิดชอบ นางสาวสาคร  ชูภักด ี
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โทรศัพท์ 0819764123  
e-mail choo_pak@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 26 ตุลาคม 2563  
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5.2 การบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 

ประเด็น 
การบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติสำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563  

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การบริหารจัดการงบประมาณภายใต้หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ประจำปี 2563 ได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 18(4) มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 45 มาตรา 46 
และมาตรา 47 คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2559 (คำสั่ง คสช.ที่ 37/2559) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2559  สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2564 และแผนแม่บทบูรณาการการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ พ.ศ. 2561 – 
2564 ภายใต้แนวคิดการสร้างความเป็นธรรม การเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการ การมีส่ วนร่วม
ของทุกภาคส่วนรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุน รมถึงสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกัน หรือยาที่ใช้รักษา จึงเป็นความท้าทายอย่างมากทั้งในเรื่องความพอเพียง
ของการจัดสรรทรัพยากรให้พอเพียง รวดเร็วเพื่อให้หน่วยบริการสามารถบริหารจัดการงบประมาณภายใต้
สถานการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิลดผลกระทบต่อการให้บริการ งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำหรับผู ้ม ีสิทธ ิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดอัตราเหมาจ่ายรายหัว 
ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3,600 บาทต่อผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการ
ปรับลดค่าแรงโดยใช้ตัวเลขการเบิกจ่ายงบบุคลากรจากระบบของกรมบัญชีกลางและระบบ GFMIS ณ 1 
ตุลาคม 2562 เป็นตัวเลขอ้างอิงระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุงมีอัตราการเพิ่มของเงินเดือนร้อยละ 4.73  คิดเป็น
เงิน 24,950,676.56 บาท โดยแต่ละหน่วยบริการถูกหักเงินเดือน/ปรับลดค่าแรงจากงบที่ได้รับจัดสรรจาก 
สปสช. ซึ่งจะหักลดค่าแรงจากงบ OP PP PP คิดเป็นร้อยละ 64.66  

ผลการดำเนินงาน 

1. การบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  
1.1 เงินบริการประเภทผู้ป่วยนอกทั่วไป ผู้ป่วยในทั่วไปและบริการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายการค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว กรณี
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการทางการแพทย์ ประเภทบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ใช้การจัดสรรแบบขั้นบันได (Step ladder) ตามจำนวนผู้มีสิทธิ ณ 1 เมษายน 2562  โดยอัตราจ่ายงบ OP 
เป็นเงิน 1,214.98 บาทต่อประชากร อัตราจ่ายงบ PP เป็นเงิน 130.47 บาทต่อประชากรและ ผู้ป่วยในทั่วไป
จัดสรรด้วยผลงานบริการตามข้อมูลการให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 ปรับตามค่า
ถ่วงน้ำหนักบริการผู้ป่วยใน (ค่า K)  และการันตีอัตราจ่ายเบื้องต้นที่ 8,250 บาทต่อ AdjRW แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยในของหน่วยบริการใน เดือน
มิถุนายน-กันยายน 2563 จึงมีมติเพิ่มการันตีจ่ายเบื้องต้นที่ 8,750 บาทต่อ AdjRW โดยมีประมาณการรายรับ
งบ OP PP IP และรายรับจริงที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2563 ดังนี้ 
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1) ประมาณการรายรับงบค่าบริการทางแพทย์ประเภทบริการ OP IP PP ปีงบประมาณ 2563 

  
  
 2) ร้อยละรายรับจริงงบค่าบริการทางการแพทย์ประเภทบริการ OP PP IP ประจำปี 2563                
เทียบวงเงินประมาณการปี63 และยอดเงินการันตีปี63 (รับโอนในปีงบประมาณ 2563) 

 
 
จังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรงบ OP PP IP เมื่อเทียบกับยอดเงินประมาณการรายรับปี 63 และ

เปรียบเทียบยอดเงินการันตีขั ้นต่ำ ปี 63 พบว่าในภาพรวมจังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรมากกว่ายอเงิน
ประมาณการและยอดเงินการรันตีขั้นต่ำ คิดเป็นร้อยละ 117.15 และ 123.42 ตามลำดับ แต่เมื่อพิจารณาแยก
รายหน่วยบริการพบว่ามีบางหน่วยบริการที่ได้รับการจัดสรรเงินน้อยกว่ายอดการรันตีขั้นต่ำ จำนวน 4 แห่ง 
ได้แก่ รพช.ปากพะยูน รพช.ป่าบอน รพช.ป่าพะยอม และ รพช.บางแก้ว  

 

 ล ำ [1] [2] [3] [4]=[1]+[2]+[3]
ดับ รวม

OP+PP+IP
1 พัทลุง 25,872,033.64 4,798,915.46 90,567,376.08 121,238,325.18
2 กงหรา 21,417,383.37 3,978,356.75 5,886,607.44 31,282,347.56
3 เขาชัยสน 18,644,461.44 3,460,379.89 4,233,013.28 26,337,854.61
4 ตะโหมด 21,686,425.42 4,012,149.44 7,473,058.61 33,171,633.47
5 ควนขนุน 24,873,240.64 4,624,506.76 10,311,080.31 39,808,827.71
6 ปากพะยูน 23,885,088.94 4,437,382.32 6,723,196.72 35,045,667.98
7 ศรีบรรพต 9,744,976.18 1,803,131.54 5,358,819.86 16,906,927.58
8 ป่าบอน 26,072,575.41 4,838,277.28 6,165,743.76 37,076,596.45
9 บางแก้ว 14,116,337.42 2,618,327.24 4,898,613.99 21,633,278.65
10 ป่าพะยอม 20,208,418.51 3,754,616.83 7,914,037.83 31,877,073.17
11 ศรีนครินทร์ 18,276,242.70 3,396,464.08 6,406,703.48 28,079,410.26

224,797,183.67 41,722,507.59 155,938,251.36 422,457,942.62

CUP
OP PP IP

รวม

ล ำ

ดับ *OP PP IP
ประมำณกำร

ปี63
กำรรันตีขั นต่ ำ

ปี63
รับจริง

 เทียบ
ประมำณกำร

เทียบ
กำรันตีขั นต่ ำ

1 พัทลุง 75.52 100 165.59 121,238,325.18 102,787,383.76 180,640,684.79 149.00       175.74 
2 กงหรา 92.24 100 114.77 31,282,347.56 31,282,347.56 32,151,556.67 102.78       102.78 
3 เขาชัยสน 84.27 100 241.65 26,337,854.61 26,337,854.61 32,334,117.21 122.77       122.77 
4 ตะโหมด 90.81 100 106.39 33,171,633.47 33,171,633.47 33,649,453.00 101.44       101.44 
5 ควนขนุน 80.90 100 181.53 39,808,827.71 39,808,396.52 48,215,664.02 121.12       121.12 
6 ปากพะยูน 84.80 100 93.40 35,045,667.98 34,750,831.09 34,602,214.42 98.73         99.57 
7 ศรีบรรพต 90.98 100 100.70 16,906,927.58 16,906,927.58 16,944,689.83 100.22       100.22 
8 ป่าบอน 87.25 100 96.96 37,076,596.45 37,076,596.45 36,889,056.19 99.49         99.49 
9 บางแก้ว 91.00 100 89.07 21,633,278.65 21,633,278.65 21,097,620.71 97.52         97.52 
10 ป่าพะยอม 90.26 100 97.56 31,877,073.17 31,877,073.17 31,684,283.28 99.40         99.40 
11 ศรีนครินทร์ 91.71 100 78.62 28,079,410.26 25,364,182.75 26,709,599.31 95.12       105.30 

86.54 100 146.47 422,457,942.62 400,996,505.61 494,918,939.43 117.15       123.42 

ร้อยละรวม OP PP IP
CUP

ร้อยละรับจริงแยกประเภท OP+PP+IP

รวม
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หมายเหตุ  
1) ร้อยละรายรับ OP หมายถึง รายรับล่วงหน้างบ OP หักลบ OP Refer พ่ึงจ่ายในปีงบประมาณ 

2563  (ตั้งแต่กันยายน 2562- กันยายน 2563)  
2) ร้อยละรายรับ IP หมายถึง รายรับ IP รายเดือนเทียบร้อยละที่ควรจะได้รับ ( ผลงาน IP ตั้งแต่

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมวงเงินปิดยอดและเทคืนตามผลงาน  
   

1.2 เงินกันบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด  
1.2.1 เงินกันบริหารจัดการระดับประเทศ จำนวน 300 ล้านบาท จะดำเนินการจัดสรร

ผ่านกลไกของคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วย
บริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7x7) โดยจะดำเนินการภายในไตรมาส 3 โดย
เขตสุขภาพที่ 12 ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 17,141,053 บาท ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้รับจัดสรรเป็นเงิน 1,606,053 บาท 

1.2.2 เงินกันบริหารจัดการระดับเขต วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท โดยเขตสุขภาพที่ 12 
ได้รับจัดสรรรวม 260,273,281 บาท แบ่งจัดสรร 2 งวด และจังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรดังนี้ งวดที่ 1 วงเงิน 
36,500,000 บาท งวดที่ 2 วงเงิน 2,130,230 บาท รวมทั้งสิ้น 38,630,230 บาท  

1.3. งบค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (กรณีสิทธิอื่นๆ ที่
ไม่ใช่สิทธิ UC: PP NON UC) ในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรงบ PP NON UC วงเงิน
รวมทั้งสิ้น 13,642,465.08 บาท (เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จำนวน 1,287,907.83 บาท)   

สรุปรายรับเงินกันบริหารระดับประเทศ/เขต/จังหวัดและงบ PP NON UC ประจำปี 2563  

 
** ทั้งนี้หน่วยบริการที่ได้รับเงินบริหารจัดการระดับเขตเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤติทางการเงิน งวดที่ 1 ประจำปี 
2563 ประกอบด้วย รพช.เขาชัยสน รพช.ควนขนุน และ รพช.ป่าพะยอม จะต้องจัดทำหนังสือแสดงเจตจำนง
ปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเงิน (Letter of Intent : LOI) รายงานเขตสุขภาพท่ี 12  
 

ล ำ
ดับ งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 รวม
1 พัทลุง 7,476,345.94 3,500,000.00        8,873.00 3,508,873.00 535,000.00     
2 กงหรา 74,700.89 1,000,000.00     400,000.00 1,400,000.00 -                
3 เขาชัยสน 193,854.48 8,000,000.00     500,000.00 8,500,000.00 -                
4 ตะโหมด 45,433.63 3,000,000.00  - 3,000,000.00 -                
5 ควนขนุน 50,837.95 9,000,000.00  - 9,000,000.00 -                
6 ปากพะยูน 1,258,937.73 1,000,000.00     900,000.00 1,900,000.00 -                
7 ศรีบรรพต 386,028.68 2,000,000.00  - 2,000,000.00 -                
8 ป่าบอน 2,834,374.73 2,000,000.00       21,357.00 2,021,357.00 -                
9 บางแก้ว 592,122.58 1,500,000.00  - 1,500,000.00 -                
10 ป่าพะยอม 542,672.37 3,500,000.00  - 3,500,000.00 235,000.00     
11 ศรีนครินทร์ 187,154.10 2,000,000.00     300,000.00 2,300,000.00 836,053.00     

13,642,465.08 36,500,000.00  2,130,230.00 38,630,230.00 1,606,053.00  

CUP PP Non UC
เงินกันบริหำรระดับเขต/จังหวัด

รวม

เงนิกันบรหิาร

ระดบัประเทศ
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2. การบริหารจัดการงบนอกเหมาจ่ายรายหัว ประจำปี 2563 
2.1. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้  (Hardship:HS) เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพ้ืนที่กันดาร พ้ืนที่
เสี่ยงภัย ซึ่งกำหนดให้สามารถปรับเกลี่ยระดับหน่วยบริการภายใต้วงเงินเขต (เฉพาะ HS1)  สำหรับจังหวัดพัทลุง
มีโรงพยาบาลที่อยู่ในเกณฑ์ (HS1) จำนวน 1 แห่งที่ได้รับการจัดสรร รายละเอียดดังตาราง 

การจัดสรรค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร ฯ 

ลำ 
ดับ 

CUP 

[1] [2] [3]=[1]+[2] 

HS1 : พ้ืนที่กันดารและ
พ้ืนที่เสี่ยงภัย 

HS2 : เพ่ิมเติมกรณีมีการ
เพ่ิมค่าแรงแบบก้าวกระโดด
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

รวมจัดสรรค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
สำหรับหน่วยบริการในพื้นที่ 

กันดารพ้ืนที่ เสี่ยงภัย 
1 กงหรา 4,761,103.80 - 4,761,103.80 

รวม 4,761,103.80 - 4,761,103.80 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และแนว

ทางการจัดสรรทุกปี ส่งผลกระทบต่อการวางแผนบริหารจัดการทั้งในระดับจังหวัดและระดับหน่วยบริการ  
รวมถึงผลกระทบที่ได้รับจากการระบาดของโรคสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาการกำหนดแนว
ทางการบริหารจัดการ ระบบการควบคุม กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง
สถานการณ์การเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพโดยเครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพการดำเนิ นงานทั้งใน
ระดับประเทศและระดับเขต รวมถึงนโยบายของผู้บริหารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง 
 

      
ผู้รับผิดชอบ สินีนาฎ   อนุมณี 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ 
โทรศัพท์ 081 098 0606 
e-mail asineenard@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 22 ตุลาคม 2563 
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5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในโรงพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวมทั้ง 4 ด้าน โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจำนวน 10 แห่ง

และไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 1 แห่ง จากจำนวน 11 แห่ง โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุงผ่านเกณฑ์ประมินความพึงพอใจ ยกเว้น โรงพยาบาลพัทลุง ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ
เนื่องจากโรงพยาบาลพัทลุงไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
- 

ผลการดำเนินงาน 
แบ่งตามระดับคะแนนที่ได้ 
- โรงพยาบาลที่ได้คะแนน ระดับ 1 ร้อยละ =80 – 82.49  จำนวน  1 แห่ง 
- โรงพยาบาลที่ได้คะแนน ระดับ 2 ร้อยละ 82.50 – 84.99  จำนวน 0 แห่ง 
- โรงพยาบาลที่ได้คะแนน ระดับ 3 ร้อยละ 85.00 – 87.49  จำนวน 3 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 
2560 

87.87 ปี 
2561 

89.44 ปี 
2562 

87.98 

โรงพยาบาล หน่วยนับ เป้าหมาย 
ร้อยละ
ที่ได้ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ผลการประเมิน 
หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
เมืองพัทลุง ร้อยละ >= 85 0 5.00 0  / ไม่ส่งข้อมูล 
กงหรา ร้อยละ >= 85 88.41 5.00 4 /   
เขาชัยสน ร้อยละ >= 85 85.90 5.00 3 /   
ตะโหมด ร้อยละ >= 85 89.87 5.00 4 /   
ควนขนุน ร้อยละ >= 85 91.97 5.00 5 /   
ปากพะยูน ร้อยละ >= 85 88.88 5.00 4 /   
ศรีบรรพต ร้อยละ >= 85 93.01 5.00 5 /   
ป่าบอน ร้อยละ >= 85 85.22 5.00 3 /   
บางแก้ว ร้อยละ >= 85 86.22 5.00 3 /   
ป่าพะยอม ร้อยละ >= 85 88.80 5.00 4 /   
ศรีนครินทร์ ร้อยละ >= 85 94.54 5.00 5 /   
รวมทั้งจังหวัด ร้อยละ >= 85 81.17 5.00 1  /   
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสภาวะของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ รายได้ วัน เวลา อากาศ อารมณ์ ความเจ็บป่วย ฤดูกาล ช่วงระบาดของโรค ฯลฯ  
ปีงบประมาณ 2563 ทางโรงพยาบาลพัทลุงไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบฯ ทำให้ภาพรวมของ

จังหวัดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

      
ผู้รับผิดชอบ นางศิราทิพย์ จันทมาต 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 
กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ 
โทรศัพท์ 094-9362354  
e-mail keencream0711@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 20 ตุลาคม 2563 
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5.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
แรงงานต่างด้าว ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักรไทย และผ่านการตรวจ

สุขภาพสามารถเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ หรือสิทธิประกันสังคม ในการรักษาพยาบาล เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ ในการให้บริการแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
แรงงานต่างด้าว ที่ขออนุญาตทำงาน หรือต่อใบอนุญาตทำงานในจังหวัดพัทลุง ต้องผ่านการตรวจ 

สุขภาพ และทำประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุง ทุกราย ยกเว้นแรงงานต่างด้าวที่เข้าระบบ
ประกันสังคมอยู่แล้ว ให้ตรวจสุขภาพอย่างเดียว 

ผลการดำเนินงาน 
โรงพยาบาล (อำเภอ) แรงงานต่างด้าว        สิทธิประกันสุขภาพ       สิทธิประกันสังคม 
รพท.พัทลุง (อ.เมือง)       203         34        169 
รพช.กงหรา          50          2         48 
รพช.เขาชัยสน          64        10         54 
รพช.ตะโหมด          45          4         41 
รพช.ควนขนุน          98          9         89 
รพช.ปากพะยูน          92          3         89 
รพช.ศรีบรรพต          42          1                  41 
รพช.ป่าบอน          61          1                  60 
รพช.บางแก้ว          74          7                  67 
รพช.ป่าพะยอม          38         15                  23 
รพช.ศรีนครินทร์          90          7                  83 
รวม         857 (คน)        93 (คน)      764 (คน) 

ที่มา : ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 63 จากโปรแกรมกองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข และ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การตรวจสุขภาพ ที่พบโรคที่ไม่อนุญาตให้ทำงาน หรือพบสารเสพติด ต้องส่งกลับประเทศ 
ยังพบมีแรงงานต่างด้าวบางคน ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือมาอาศัยอยู่ในประเทศ

ไทยเป็นเวลานานมาแล้ว ไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติและขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงระบบ
หลักประกันสุขภาพ และเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการให้บริการของหน่วยบริการ  

ควรจัดให้มีการประชุมนายจ้าง และออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่นายจ้างและผู้ประกอบการ 
ในจังหวัดพัทลุง 
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุง ทุกแห่ง มีการประสานงาน

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 
สำนักงานทะเบียนภาค 9 สาขาจังหวัดพัทลุง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง กรณีพบแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย เพื่อดำเนินการต่อไป 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
มีการประชุมและจัดตั้งเครือข่าย (กลุ่มไลน์) ของผู้รับผิดชอบงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง

กับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ได้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง, สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
พัทลุง, สำนักทะเบียนภาค 9 สาขาจังหวัดพัทลุง, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง, สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง และ โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดพัทลุง 

การร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว ในการออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่แรงงานต่างด้าว และ
นายจ้าง ในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง ทุกเดือน 

 
 
ผู้รับผิดชอบ นายศราวุธ  พาหุพันธ์ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ 
โทร 064-1248854  
e-mail ptl_uc@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 31 ตุลาคม 2563 

  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 253 

5.5 ศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (CMI : Case Mix Index) 

ประเด็น เพ่ิม CMI ของโรงพยาบาลในระดับ A-F2 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในปีงบประมาณ 2563 ช่วงระยะเวลาเดือน ก.พ. – เม.ย.

2563 ทำให้สถานการณ์ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลทุกแห่งลดลงอย่างเห็นได้ชัด มีผลให้ค่า Sum.AdjRW และ
จำนวนผู้ป่วยในช่วงเดือนดังกล่าวลดลง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ cmi ของโรงพยาบาลหลายแห่งลดลง 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในเขตสุขภาพ (Initiative Management Model) การพัฒนา

งานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ตัวชี้วัดเพ่ิม CMI ในระดับ A-F2 ตามเป้าหมายและผลงานรายไตรมาส  

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน CMI ของโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ 2563 ในภาพรวมของจังหวัด จำนวน 

11 แห่ง ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 แห่ง คิดเป็น 9.09% แยกตามประเภท service plan ได้ดังนี้ 
1. โรงพยาบาลระดับ S จำนวน 1 แห่ง คือ รพ.พัทลุง ค่า cmi=1.55 ผ่านเกณฑ์ (1.20) 
2. โรงพยาบาลระดับ M2 จำนวน 1 แห่ง คือ รพ.ควนขนุน ค่า cmi=0.62 ไม่ผ่านเกณฑ์ (0.80) 
3. โรงพยาบาลระดับ F1 จำนวน 1 แห่ง คือ รพ.ตะโหมด ค่า cmi=0.49 ไม่ผ่านเกณฑ์ (0.60) 
4. โรงพยาบาลระดับ F2 จำนวน 8 แห่ง คือ โรงพยาบาลกงหรา /เขาชัยสน/ปากพะยูน/ 

ศรีบรรพต/ป่าบอน/บางแก้ว/ป่าพะยอม และศรีนครินทร์ ค่า cmi ไม่ผ่านเกณฑ์ (0.60) 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : เพ่ิม CMI ในระดับ A-F2 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 1.20 1.55 ผ่าน 
   กงหรา 0.60 0.50 ไม่ผ่าน 

เขต 12 เขาชัยสน 0.60 0.55 ไม่ผ่าน 
   ตะโหมด ไม่ผ่าน 0.49 ไม่ผ่าน 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 0.80 0.62 ไม่ผ่าน    
ปากพะยูน ไม่ผ่าน 0.51 ไม่ผ่าน 

 ศรีบรรพต 0.60 0.50 ไม่ผ่าน 
ป่าบอน 0.60 0.51 ไม่ผ่าน 
บางแก้ว 0.60 0.47 ไม่ผ่าน 
ป่าพะยอม 0.60 0.51 ไม่ผ่าน 
ศรีนครินทร์ 0.60 0.55 ไม่ผ่าน 

รวม  
ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. เพ่ิมอัตราการครองเตียง  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาและการบันทึกข้อมูลตาม ICD 10 TM guideline  
3. พัฒนาศักยภาพทีมเวชระเบียน มีการตรวจสอบ ทบทวน ติดตามความสมบูรณ์ของ เวช

ระเบียนผู้ป่วยใน  
4. สรุปการวินิจฉัยของแพทย์ที่ ถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาศักยภาพของ coder ให้ coding ตาม ICD 10 TM และ ICD 10 TM guideline ที่มี

การ update อย่างต่อเนื่อง 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
โครงการผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลปากพะยูนและโรงพยาบาลเขาชัยสน ทำให้

สามารถเพ่ิมจำนวนผู้ป่วยใน อัตราครองเตียงและค่า Sum.AdjRW ให้สูงขึ้น  
 
      

ผู้รับผิดชอบ นายวัทธิกร วัจนขจรกุล 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ 
โทรศัพท์ 090-9527507  
e-mail jedsadakorn.m@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 9 พฤศจิกายน 2563 
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5.6 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง/วิกฤติทางการเงิน 

ประเด็น 
1.1 สถานะทางการเงินของหน่วยบริการ 

1.1.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 
1.1.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 6 ไม่เกินร้อยละ 8 

1.2 การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง (Sufficient Allocation)         
1.2.1 หน่วยบริการ มีแผนทางการเงิน (Planfin) ที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์  

(ร้อยละ 100)  
1.3 พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management) 

1.3.1 หน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายมีบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถูกต้อง ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันและงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)  

1.4 ติดตาม กำกับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน (Monitoring Management) 
1.4.1 หน่วยบริการ มีผลต่างของแผนและผล ไม่เกิน 5% (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 
1.4.2 หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ประเมิน ≥ 5 ตัว (ระดับ Grade B, A-, A) จากเกณฑ์

ประสิทธิภาพทางการเงิน (7 Plus Efficiency) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 
1.4.3 หน่วยบริการมีสัดส่วนของต้นทุนผู้ป่วยนอก และต้นทุนผู้ป่วยใน ไม่เกินค่ากลางของ

หน่วยบริการในกลุ่มระดับเดียวกัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

2. สถานการณ์และสภาพปัญหา 
แนวโน้มวิกฤติทางการเงิน ปี 59-63 ระดับประเทศ/เขต 
           - หน่วยบริการระดับประเทศรวมทั้งสิ้น 896 แห่ง มีหน่วยบริการที่มีภาวะวิกฤติระดับ 7 จำนวน 
17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.90 วิกฤติระดับ 6 จำนวน 52 แห่งคิดเป็น ร้อยละ 5.80   
           - หน่วยบริการในระดับเขตสุขภาพที่ 12 รวมทั้งสิ้น 78 แห่ง มีหน่วยบริการที่มีภาวะวิกฤติระดับ 7 
จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.56 วิกฤติระดับ 6 จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  2.56 

 

 

  119 แห่ง 87 แห่ง 42 แห่ง 17 แห่ง 17 แห่ง 

  17 แห่ง 10 แห่ง 4 แหง่ 0 แห่ง 2 แห่ง 
แนวโน้มวิกฤติทางการเงิน ปี 59-63 ระดับจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีหน่วยบริการ

ทั้งหมด 11 แห่ง ประกอบด้วย   โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง  จากการวิเคราะห์
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สถานการณ์การเงินการคลังย้อนหลัง 3 ปี ถึงไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 สรุปสถานะทางการเงิน (Risk 
Scoring) ปีงบประมาณ 2560 – ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

 
แหล่งข้อมูล www.hfo63.cfo.in.th ณ วันที่ 21 ตุลาคม  2563 
 

 
 5 แห่ง 3 แห่ง 2 แห่ง 0 แห่ง 0 แห่ง 
 0 แห่ง 1 แห่ง 2 แห่ง 0 แห่ง 0 แห่ง 

 

 
3. การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 

ด้านการบริหารจัดการ มีการดำเนินงานตามมาตรการบริหารการเงินการคลังที่ส่วนกลางกำหนด                       
5 มาตรการ ดังนี้ 

มาตรการที่ 1 การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง (Sufficent Allocation)  
มาตรการที่ 2 ติดตามกำกับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management)   
มาตรการที่ 3 สร้างประสิทธิภาพบริหารจัดการ (Efficient  Management)   
มาตรการที่ 4 พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)   
มาตรการที่ 5 พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง  

  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
พัทลุง,รพท. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กงหรำ,รพช. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขำชัยสน,รพช. 4 5 6 7 4 2 5 6 1 1 3 5 1 0 0 1
ตะโหมด,รพช. 1 0 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ควนขนุน,รพช. 0 0 2 3 2 2 3 7 2 1 2 3 2 0 1 2
ปำกพะยูน,รพช. 0 0 0 1 0 0 3 4 0 0 0 2 0 0 0 4
ศรีบรรพต,รพช. 1 1 2 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ป่ำบอน,รพช. 5 2 5 7 2 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1
บำงแก้ว,รพช. 1 1 1 7 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ป่ำพะยอม,รพช. 4 2 4 7 3 1 3 6 1 1 1 3 1 0 0 0
ศรีนครินทร์(ปัญญำนันทภิขุ),รพช. 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1

รวมวิกฤตระดับ 7 (แห่ง) 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

หน่วยบริกำร
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
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4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
4.1 สถานะทางการเงินของหน่วยบริการ 
เป้าหมาย ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 และ 

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 6 ไม่เกินร้อยละ 8 
หน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง รวมทั้งสิ้น 11  แห่ง ในปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนกันยายน ไม่มี

หน่วยบริการที่มีภาวะวิกฤติระดับ 7 และ วิกฤติระดับ 6  แต่มีหน่วยบริการที่มีระดับ Risk Score  สูงสุดที่
ระดับ 4 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลปากพะยูน 

แนวโน้มวิกฤติทางการเงิน 
ไตรมาส1-ไตรมาส 4 ปี 63 

สถานการณ์การเงิน เดือนกนัยายน 63 
 

  
แหล่งข้อมูล www.hfo63.cfo.in.th ณ วันที่ 21 ตุลาคม  2563 

 
  

Org CR QR Cash NWC NI LiI StI SuI RiskScroing EBITDA HMBRD
พัทลงุ,รพท.  3.88  3.67  2.64 351,668,663.89 364,824,923.08 0 0 0 0 209,370,233.60 199,510,576.58

กงหรา,รพช.  2.29  2.12  1.97 19,710,016.90 12,193,222.12 0 0 0 0 14,870,803.90 15,486,443.28

เขาชยัสน,รพช.  1.34  1.17  0.90 5,281,559.88 15,714,679.28 1 0 0 1 17,766,939.22 -1,539,816.89 

ตะโหมด,รพช.  2.01  1.88  1.66 17,393,032.42 7,230,682.10 0 0 0 0 9,526,421.54 11,579,013.97

ควนขนุน,รพช.  1.21  1.05  0.66 8,410,719.96 9,184,275.76 2 0 0 2 10,190,239.70 -12,304,141.07 

ปากพะยูน,รพช.  1.15  0.96  0.73 2,641,443.26 -5,141,482.78 3 1 0 4 -1,236,332.59 -4,457,263.52 

ศรีบรรพต,รพช.  2.72  2.50  2.26 11,196,707.41 505,110.85 0 0 0 0 862,612.95 8,186,706.24

ป่าบอน,รพช.  1.53  1.33  1.24 7,194,167.94 -2,198,944.92 0 1 0 1 -337,619.53 3,318,022.94

บางแกว้,รพช.  2.11  1.83  1.54 8,642,392.24 871,887.63 0 0 0 0 2,580,231.69 4,218,941.40

ป่าพะยอม,รพช.  1.68  1.45  1.21 6,616,055.30 4,589,017.10 0 0 0 0 6,687,361.77 2,240,970.04

ศรีนครนิทร์(ปัญญานันทภขิ)ุ,รพช.  1.61  1.45  1.26 7,588,601.59 -2,996,225.08 0 1 0 1 2,640,864.12 3,064,498.11
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4.2 การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient Allocation)  
เป้าหมาย หน่วยบริการ มีแผนทางการเงิน (Planfin) ที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์  (ร้อย

ละ 100) 
แผนทางการเงิน (Planfin) ประกอบด้วย 
1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย 
2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  
3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น 
4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้ 
5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้ 
6. แผนการลงทุนเพ่ิม 
7. แผนสนับสนุน รพ.สต. 
ผลงาน การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) รอบ 2 ปี 2563 ของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง มีความ

ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ทั้ง 7 แผน คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปผลการวิเคราะห์แผนทางการเงิน (PLANFIN) หลัง
ปรับแผนรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพัทลุง 

 
แหล่งข้อมูล กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พัทลุง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

 
จากตาราง ทุกหน่วยบริการทำแผนประมาณการรวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื ่น(ระบบบัญชี

อัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)และแผนประมาณการรวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
และค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) เป็นแผนเกินดุลทั้งหมด เมื่อวิเคราะห์แผนการเงินเบื้องต้นพบว่า 
หน่วยบริการทั้ง 11 แห่งมีการจัดทำแผนแบบต่างๆ ดังนี้ 

แผนแบบที่ 1  (แผนปกติ) จำนวน 3 แห่ง  
แผนแบบที่ 2 (ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง) จำนวน 7 แห่ง  
แผนแบบที่ 3 (ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำFeasibility study) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ รพท.

พัทลุง 

รพ. EBITDA

สรปุแผน

ประมาณ

การ

วงเงนิทีล่งทุนได ้

(รอ้ยละ20ของ

EBITDA)

จัดซือ้/จัดหาดว้ย

เงนิบ ารงุของ

รพ.ปี 2563

สดัสว่น

การลงทุน

งบลงทุน(เงนิบ ารงุ)

เปรยีบเทยีบกับ

EBITDA>20%

ทุนส ารองสทุธิ

(Networking 

Capiital)

 ณ30กย62

เงนิบ ารงุคงเหลอื

(หกัหนีส้นิและ

ภาระผกูผัน)

ณ30กย62

รายจา่ยเฉลีย่

ตอ่เดอืน

อัตราสว่

นNWC

ตอ่

รายจา่ย

ราย

เดอืน

NWCเหลอืหลงั

ลงทุน

>20%EBITDA

อัตราสว่น

NWCเหลอื

หลงั

ลงทุน>

20%EBITD

A

ตอ่รายจา่ย:

เดอืน

Risk

 EBITDA

Risk 

Investment

>20%EBIT

DA

Risk NWC 

เหลอืตอ่

รายจา่ย:

เดอืน

PlanFin

รอบ2   

 ปี63   

แบบ

PlanFin

รอบ1ปี

63แบบ

พัทลงุ 71,650,187.26 เกนิดลุ 14,330,037.45   37,710,000.00 52.63   23,379,962.55-   167,754,510.72 -18,240,044.81 104,525,000.00   1.60   191,134,473.27   1.83        Normal Risk Normal 3 1

กงหรา 14,204,687.81 เกนิดลุ 2,840,937.56     2,438,060.00 17.16   402,877.56       14,744,483.57 7,186,895.34 7,222,767.58       2.04 14,341,606.01     1.99 Normal Normal Normal 1 1

เขาชยัสน 7,883,212.64 เกนิดลุ 1,576,642.53     1,541,092.82 19.55   35,549.71         -1,371,217.90 -11,266,219.89 8,727,350.77       -0.16 1,406,767.61-      -0.16 Normal Normal Risk 2 2

ตะโหมด 10,778,668.50 เกนิดลุ 2,155,733.70     1,412,204.00 13.10   743,529.70       8,843,436.89 1,002,882.34 8,203,117.77       1.08   8,099,907.19      0.99        Normal Normal Risk 2 1

ควนขนุน 19,046,476.27 เกนิดลุ 3,809,295.25     3,346,750.00 17.57   462,545.25       1,583,762.67 -22,814,340.76 20,543,050.06     0.08   1,121,217.42      0.05 Normal Normal Risk 2 2

ปากพะยูน 4,708,439.00 เกนิดลุ 941,687.80       941,687.80 20.00   -                  5,588,912.05 -4,877,287.57 8,960,341.33       0.62   5,588,912.05      0.62 Normal Normal Risk 2 2

ศรบีรรพต 4,066,240.02 เกนิดลุ 813,248.00       812,800.00 19.99   448.00             10,135,916.44 11,631,633.49 5,932,670.50       1.71   10,135,468.44     1.71 Normal Normal Normal 1 1

ป่าบอน 7,864,667.86 เกนิดลุ 1,572,933.57     418,140.00 5.32     1,154,793.57     6,147,226.99 926,622.39 8,289,890.75       0.74   4,992,433.42      0.60 Normal Normal Risk 2 2

บางแกว้ 4,702,282.28 เกนิดลุ 940,456.46       935,590.00 19.90   4,866.46          6,192,413.44 8,854,905.61 6,431,905.25       0.96   6,187,546.98      0.96 Normal Normal Risk 2 2

ป่าพะยอม 38,614,948.68 เกนิดลุ 7,722,989.74     925,150.00 2.40     6,797,839.74     877,115.73       -5,952,944.84 5,775,316.44       0.15   5,920,724.01-      -1.03 Normal Normal Risk 2 2

ศรนีครทิร(์ปัญญานันทภกิข)ุ 9,083,512.92 เกนิดลุ 1,816,702.58     925,150.00 10.18   891,552.58       8,305,901.90    2,785,454.19   5,775,316.44       1.44   7,414,349.32      1.28 Normal Normal Normal 1 1
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4.3 พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)    
เป้าหมาย หน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายมีบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถูกต้อง ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันและงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)  หน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย  

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
2. โรงพยาบาลพัทลุง 
ผลงาน หน่วยเบิกจ่ายทั้ง 2 แห่ง มีบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS ประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ถูกต้อง ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 

การพัฒนาคุณภาพบัญชี (Accounting Audit : AC) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงมีหน่วยบริการ จำนวน 11 แห่ง จากการตรวจสอบการส่ง      

งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 ขึ้นเว็ปไซต์กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
ของแม่ข่ายและลูกข่าย มีคะแนนคุณภาพบัญชีด้วยการตรวจทางอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 

หน่วยบริการ 
สรุปคะแนนการส่งบทดลอง 

กรกฎาคม 2563 สิงหาคม 2563 กันยายน 2563 
แม่ข่าย ลูกข่าย แม่ข่าย ลูกข่าย แม่ข่าย ลูกข่าย 

รพ.พัทลุง 100 50 100 50 100 50 
รพ.กงหรา 100 50 100 50 100 50 
รพ.เขาชัยสน 100 50 100 50 100 50 
รพ.ตะโหมด 100 50 100 50 100 50 
รพ.ควนขนุน 100 50 100 50 100 50 
รพ.ปากพะยูน 100 50 100 45 100 50 
รพ.ศรีบรรพต 100 50 100 50 100 50 
รพ.ป่าบอน 100 45 100 50 95 50 
รพ.บางแก้ว 100 50 100 50 100 50 
รพ.ป่าพะยอม 100 50 100 50 100 50 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 100 50 100 50 100 50 

การบริหารจัดการ 
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบัญชีระดับ

จังหวัด เพื่อประสานการจัดส่งรายงานทางการเงินของเครือข่ายหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง ,พัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงินเครือข่ายหน่วยบริการ, พัฒนาการ
จัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเกณฑ์คงค้างในโรงพยาบาล ประสานการจัดส่งรายงานทางการ
การเงิน   ของเครือข่ายหน่วยบริการในสังกัด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานทางการเงิน  
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2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบัญชี ได้มีการตรวจสอบคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีละ 1 ครั้ง 

3. มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามการส่งข้อมูลให้งานบัญชีตามกำหนดเวลา การบันทึกบัญชี        ให้
เป็นไปตามนโยบายบัญชี การจัดส่งงบการเงินทางเว็ปไซต์ภายในกำหนด  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
2. มีโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ เช่น โปรแกรม HosXp ,โปรแกรม Misness 

ปัญหาอุปสรรค 
1. การตรวจคุณภาพบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการกำหนดเกณฑ์การตรวจสอบไม่สอดคล้องกับคู่มือบัญชี คือ ตามคู่มือบัญชี 
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณท่ีมีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

1) บัญชีรายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้ 
2) บัญชีรายได้กองทุน UC-รอรับรู้ 
3) บัญชีเงินรับฝากอ่ืน(หมุนเวียน) 
4) บัญชีเงินมักจำค่ารักษาพยาบาล 
5) บัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง 
6) บัญชีเงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) 
7) บัญชีเงินประกันอ่ืน-เงินมัดจำประกันสัญญา 
8) บัญชีเงินรับฝากแผ่นดิน-หน่วยงานย่อย 
9) บัญชีเงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ) 

ตามตามเกณฑ์การตรวจสอบของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณท่ีมีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

1) บัญชีรายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้ 
2) บัญชีรายได้กองทุน UC-รอรับรู้ 
3) บัญชีเงินรับฝากอ่ืน(หมุนเวียน) 
บัญชีเงินรับฝากอื ่น(หมุนเวียน) ตามคู ่มือบัญชีประกอบด้วย บัญชีเงินฝากธนาคาร-              

นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและบัญชีเงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย แต่ตามเกณฑ์การตรวจสอบของ   
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้บัญชีเงินรับฝากอ่ืน
(หมุนเวียน) มีเฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ทำให้บัญชีเงินรับฝากอ่ืน
(หมุนเวียน) ด้านเครดิตมากกว่าด้านเดบิต จึงมีผลทำให้หน่วยบริการบางแห่งถูกหักคะแนน เช่น 
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ชื่อบัญชี โรงพยาบาลปากพะยูน โรงพยาบาลบางแก้ว 
เดบิตสุทธิ เครดิตสุทธิ เดบิตสุทธิ เครดิตสุทธิ 

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มี
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

313,576.47 
 

0.00 483,021.58 
 

0.00 

รายได้กองทุน UC- รอรับรู้ 0.00 0.00 0.00 316,562.97 
เงินรับฝากอ่ืน(หมุนเวียน) 0.00 276,640.50 0.00 190,718.46 

รวม 313,576.47 276,640.50 483,021.58 507,281.43 
 
2. ตามท่ีมีนโยบายเลื่อนกำหนดเวลาการส่งงบการเงินให้เร็วขึ้น จากเดิมส่งภายในวันที่ 15    

ของเดือนถัดไป เป็น ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ทำให้ความครบถ้วนของข้อมูลมีไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผล   
ให้รายงานทางการเงินขาดความน่าเชื่อถือ 

3. การออกรายงาน statement UC IP ของ สปสช. การกำหนดออกรายงานวันที่ 10 และ วันที่ 
11 ของเดือนถัดไป ซึ่งหากเดือนใดออกรายงานวันที่ 11 ของเดือนถัดไปจะทำให้ไม่สามารถบันทึกส่วนต่างค่า
รักษาได้ เนื่องจากระบบ GFMIS จะปิดระบบในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป การออกรายงาน statement UC IP 
ของ สปสช.ควรออกรายงานก่อนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
 

หมายเหตุ  การพัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)     
ผู้รายงาน: นางจุติมา  กระจายโภชน์ 
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
โทร : 081 099 1713 
e-mail : jutima_sine_@hotmail.com 
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4.4 ติดตาม กำกับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน (Monitoring Management) 
4.4.1 หน่วยบริการ มีผลต่างของแผนและผล ไม่เกินร้อยละ ±5 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 

โดยจะกำกับติดตามผลต่างของแผนและผล ด้ายรายได้ ด้ายรายจ่าย และผลต่างของแผนรายได้กับแผน
รายจ่าย  

            1)  แผนรายได้เปรียบเทียบด้านรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC&รายได้งบลงทุน&รายได้อ่ืน (ระบบ
บัญชีบันทึกอัตโนมัติ) ไม่เกินร้อยละ +/-5 เดือนกันยายน 2563 ดังนี้ 

 
แหล่งข้อมูล www.hfo63.cfo.in.th ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

 
แผนรายได้หน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง ณ เดือนกันยายน 2563 มีผลต่างของแผนและผล ไม่

ผ่านเกณฑ์จำนวน 4 แห่ง โดยมีหน่วยบริการที่ได้รับรายรับมากกว่าร้อยละ 5 ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ รพช.เขาชัยสน 
รพช.ป่าบอน รพช.กงหรา และ รพช.ศรีนครินทร์ คิดเป็นร้อยละ 9.95 , 7.10, 7.00 และ 6.21 ตามลำดับ  

 
 
   

  แผนประมำณกำร 
  รอบ 12 เดือน ปี 

  ผลกำรด ำเนินงำน 
  รอบ 12 เดือน ปี 

ผลต่ำง ร้อยละ

พัทลุง,รพท. 1,007,230,401.93 978,170,231.77    -29,060,170.16 -2.89 ผ่าน
กงหรา,รพช. 48,741,939.58     52,153,114.01     3,411,174.43 7.00 ไม่ผ่าน
เขาชัยสน,รพช. 65,427,822.28     71,935,866.31     6,508,044.03 9.95 ไม่ผ่าน
ตะโหมด,รพช. 56,988,130.57     58,878,889.73     1,890,759.16 3.32 ผ่าน
ควนขนุน,รพช. 173,953,000.00    172,285,757.01    -1,667,242.99 -0.96 ผ่าน
ปากพะยูน,รพช. 62,119,535.00     62,020,294.92     -99,240.08 -0.16 ผ่าน
ศรีบรรพต,รพช. 51,955,350.00     52,295,651.25     340,301.25 0.65 ผ่าน
ป่าบอน,รพช. 50,860,994.25     54,017,125.84     3,156,131.59 6.21 ไม่ผ่าน
บางแก้ว,รพช. 46,342,002.53     46,069,365.54     -272,636.99 -0.59 ผ่าน
ป่าพะยอม,รพช. 63,166,757.16     64,160,142.57     993,385.41 1.57 ผ่าน
ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ),รพช. 35,440,618.08     32,923,167.22     -2,517,450.86 -7.10 ไม่ผ่าน

1,662,226,551.38 1,644,909,606.17 -17,316,945.21 -1.04 7

ผลกำร
ประเมิน
รำยได้

หน่วยบริกำร
รวมรำยได้ (ไม่รวมงบลงทุน,รำยได้อ่ืน (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ),รำยได้ UC
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2)  แผนค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบด้านค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ) ไม่เกินร้อย
ละ +/-5  เดือนกันยายน 2563 ดังนี้ 

 
แหล่งข้อมูล www.hfo63.cfo.in.th ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

 
แผนค่าใช้จ่ายหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง ณ เดือนกันยายน 2563 มีผลต่างของแผนและผล              

ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 แห่ง โดยมีผลการใช้จ่ายน้อยกว่าร้อยละ 5 ได้แก่ รพท.พัทลุง และ รพช.กงหรา คิด
เป็นร้อยละ -8.24 และ -5.40 ตามลำดับ 

3)  ผลการดำเนินงานของหน่วยบริการมีรายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย 

 
แหล่งข้อมูล www.hfo63.cfo.in.th ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 
 

  แผนประมำณกำร  
รอบ 12 เดือน ปี 63

  ผลกำรด ำเนินงำน  
 รอบ 12 เดือน ปี 63

ผลต่ำง ร้อยละ

พัทลุง,รพท. 1,248,300,000.00 1,145,477,160.52 -102,822,839.48 -8.24 ไม่ผ่าน
กงหรา,รพช. 86,673,210.94 81,995,137.26 -4,678,073.68 -5.40 ไม่ผ่าน
เขาชัยสน,รพช. 104,728,209.26 108,952,631.17 4,224,421.91 4.03 ผ่าน
ตะโหมด,รพช. 98,437,413.19 96,931,039.14 -1,506,374.05 -1.53 ผ่าน
ควนขนุน,รพช. 246,516,600.72 250,891,887.93 4,375,287.21 1.77 ผ่าน
ปากพะยูน,รพช. 107,524,096.00 112,113,732.29 4,589,636.29 4.27 ผ่าน
ศรีบรรพต,รพช. 71,192,046.00 73,017,483.37 1,825,437.37 2.56 ผ่าน
ป่าบอน,รพช. 99,478,689.00 101,717,980.69 2,239,291.69 2.25 ผ่าน
บางแก้ว,รพช. 77,182,862.99 75,803,629.76 -1,379,233.23 -1.79 ผ่าน
ป่าพะยอม,รพช. 102,209,692.49 107,074,899.43 4,865,206.94 4.76 ผ่าน
ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ),รพช. 69,303,797.31 70,744,188.71 1,440,391.40 2.08 ผ่าน

2,311,546,617.90 2,224,719,770.27 -86,826,847.63 -3.76 9

หน่วยบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยรวม (ไม่รวมค่ำเส่ือมและตัดจ ำหน่ำย และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) ผลกำร

ประเมิน 
คชจ.

  รำยได้ รำยจ่ำย
พัทลุง,รพท. 978,170,231.77                   1,145,477,160.52 -167,306,928.75 
กงหรา,รพช. 52,153,114.01                     81,995,137.26 -29,842,023.25 
เขาชัยสน,รพช. 71,935,866.31                     108,952,631.17 -37,016,764.86 
ตะโหมด,รพช. 58,878,889.73                     96,931,039.14 -38,052,149.41 
ควนขนุน,รพช. 172,285,757.01                   250,891,887.93 -78,606,130.92 
ปากพะยูน,รพช. 62,020,294.92                     112,113,732.29 -50,093,437.37 
ศรีบรรพต,รพช. 52,295,651.25                     73,017,483.37 -20,721,832.12 
ป่าบอน,รพช. 54,017,125.84                     101,717,980.69 -47,700,854.85 
บางแก้ว,รพช. 46,069,365.54                     75,803,629.76 -29,734,264.22 
ป่าพะยอม,รพช. 64,160,142.57                     107,074,899.43 -42,914,756.86 
ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ),รพช. 32,923,167.22                     70,744,188.71 -37,821,021.49 

รวม 1,644,909,606.17 2,224,719,770.27 -579,810,164.10 

หน่วยบริกำร EBITDA

รวมรำยได้ (ไม่รวมงบลงทุน,รำยได้อ่ืน 
(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ),รำยได้ UC - ค่ำใช้จ่ำยรวม (ไม่รวมค่ำ
เส่ือมและตัดจ ำหน่ำย และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
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4.4.2 หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ประเมิน ≥ 5 ตัว (ระดับ Grade B, A-, A) จากเกณฑ์
ประสิทธิภาพทางการเงิน (7 Plus Efficiency) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) (มีการประเมินผลรอบไตรมาส) 
รายละเอียดดังตาราง ผลการประเมินประสิทธิภาพฯ (Risk 7 Plus : 7 ตัว) ไตรมาส 3/2563 

 
แหล่งข้อมูล www.hfo63.cfo.in.th ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563  
 

- หน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมินมากกว่า 4 ข้อ  (เกรดตั้งแต่ B ขึ้นไป) จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 9.09 

- หน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมินตั้งแต่ 4 ข้อลงมา  จำนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.90 
เกณฑ์ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ยังเป็นปัญหาภาพรวม คือ  
ข้อ 3 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้การค้ากลุ่มบริการ (A Payment Period) ไม่ผ่านเกณฑ์ 

10 แห่ง 
ข้อ 6 การบริหารสินค้าคงคลัง ยา (Inventory Management) ไม่ผ่านเกณฑ์ 8 แห่ง รวมถึง 
ข้อ 1 ประสิทธิภาพการทำกำไร (Operating Margin) และข้อ 6 ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ 

SSS (Average Collection Period) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 7 แห่ง  
 

  

สิทธิ UC CSMBS SSS

2563Q3 ค่ำกลำง 2563Q3 ค่ำกลำง <=60 <=60 <=90 <=60

พัทลุง,รพท. 1.26 18.60 7.97 16.27 3.42 83.82 29.40 135.15 30.59 33.34 0A- ผ่ำน
กงหรำ,รพช. 1.81 25.73 11.96 22.58 10.48 294.66 36.78 70.10 187.25 113.33 0C ไม่ผ่ำน
เขำชัยสน,รพช. 1.06 22.49 12.96 33.42 10.95 249.72 24.04 65.77 63.72 71.57 0B- ไม่ผ่ำน
ตะโหมด,รพช. 1.78  15.43 10.68 17.33 7.88 318.71 40.76 68.32 116.60 51.71 0B- ไม่ผ่ำน
ควนขนุน,รพช. 0.76 6.37 11.82 1.91 6.04 194.84 41.02 46.06 145.67 62.15 2C- ไม่ผ่ำน
ปำกพะยูน,รพช. 1.05 5.19 12.96 36.61 10.95 242.91 33.55 69.55 793.94 88.15 0D ไม่ผ่ำน
ศรีบรรพต,รพช. 1.93 0.52 11.96 3.00    10.78 104.60 20.28 50.85 129.91 57.88 0C ไม่ผ่ำน
ป่ำบอน,รพช. 1.71 11.67 12.96 16.54 10.95 190.89 12.80 27.11 224.84 62.75 0C ไม่ผ่ำน
บำงแก้ว,รพช. 2.02 9.66 11.96 15.33 10.48 164.74 25.01 44.79 75.43 74.87 0B- ไม่ผ่ำน
ป่ำพะยอม,รพช. 1.29 10.50 11.96 17.68 10.48 285.92 16.61 38.51 77.60 63.72 0B- ไม่ผ่ำน
ศรีนครินทร์(ปัญญำนันทภิขุ),รพช. 1.72 13.37 21.83 3.35 10.56 259.03 29.24 55.89 136.44 75.52 0C ไม่ผ่ำน

Average Collection 
Period Inventory 

Management

RG+
ผลกำร
ประเมิน

หน่วยบริกำร
Cash
 Ratio

Operating
 Margin %

Reture
 on Asset%

Average Payment 
Period (ยำและเวชภัณฑ์
มิใช่ยำ)ถ้ำ cash น้อยกว่ำ
 0.8 และ Payment>180

 ถ้ำ cash มำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ 0.8 และ 
Payment>90
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4.4.3 หน่วยบริการมีสัดส่วนของต้นทุนผู้ป่วยนอก และต้นทุนผู้ป่วยใน ไม่เกินค่ากลางของหน่วย
บริการในกลุ่มระดับเดียวกัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) (มีการประเมินผลรอบไตรมาส) รายละเอียดดังตารางผล
การประเมิน Unit Cost (Quick method) ไตรมาส 3/2563 

 
แหล่งข้อมูล www.hfo63.cfo.in.th ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

จากตารางภาพรวม หน่วยบริการผ่านเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกันทั้งในด้านต้นทุน
บริการผู้ป่วยนอกและต้นทุนบริการผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  

 
5. สรุปประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินคลัง ประจำปี 2563 ตามเกณฑ์การประเมิน

ประสิทธิภาพหน่วยบริการ (Total Performance Score)  
 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพหน่วยบริการ มีเป้าหมายเพื่อเป็นการประมวลผลรวมเครื่องมือวัด

ประสิทธิภาพทางการเงินหลายเครื่องมือมาประเมินผลเพื่อใช้ในการบริหารได้ง่ายขึ้น มีแนวทางการกำกับดูแล
ผลลัพธ์การดำเนินงานด้านการเงินการคลังที่ดี รวมถึงเป็นการประเมินเพื่อวิเคราะห์และหาสาเหตุเพื่อการ
พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพผลงานของหน่วยงานให้ดียิ ่งขึ ้น โดยในไตรมาส 3 ได้มีการพัฒนาระบบวัด
ประสิทธิภาพโดยเน้นเรื่องการดำเนินงานการในตัวชี้วัดกระบวนการและผลลัพธ์การดำเนินงานตามแนวทาง
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 

1. การบริหารแผนงานทางการเงิน 
2. การควบคุมต้นทุนบริการและค่าใช้จ่าย 
3. การบริหารจัดการการเงิน 
4. การสร้างผลผลิต 
5. การสร้างผลกำไร และการตอบแทนต่อสินทรัพย์ 

 
สรุปผลการประเมินคะแนนวัดประสิทธิภาพหน่วยบริการในไตรมาสที่ 3 ตามเกณฑ์ Total 

Performance Score (TPS) v.3.0 รายละเอียดดังตารางสรุปผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพหน่วย
บริการ ดังนี้ 

ต้นทุนบริกำร
ผู้ป่วยนอก

(บำท)

จ ำนวนครั ง
ผู้ป่วยนอก

(ครั ง)

ต้นทุนบริกำร
ผู้ป่วยนอก

ต่อครั ง

Mean
+1SD

ต้นทุนบริกำร
ผู้ป่วยใน
(บำท)

Sum 
AdjRW

ต้นทุนบริกำร
ผู้ป่วยในต่อ 

AdjRW

Mean
+1SD

OP IP OP+IP

พัทลุง,รพท. 307,037,658.20  393,784.00 779.71     1,111.86 513,484,667.87 43,177.78 11,892.34  17,441.44 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
กงหรา,รพช. 42,901,602.19   58,694.00   730.94     1,222.26 13,860,221.27   837.72     16,545.18  24,018.38 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
เขาชัยสน,รพช. 48,613,623.94   60,492.00   803.64     1,132.22 21,063,411.40   1,204.66   17,484.93  21,021.50 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
ตะโหมด,รพช. 50,693,022.01   65,846.00   769.87     933.59   14,634,970.14   1,043.70   14,022.21  22,467.53 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
ควนขนุน,รพช. 117,029,213.28  130,848.00 894.39     997.12   54,805,260.85   3,236.13   16,935.43  25,035.13 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
ปากพะยูน,รพช. 56,518,862.59   79,291.00   712.80     1,132.22 19,606,845.09   1,224.14   16,016.83  21,021.50 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
ศรีบรรพต,รพช. 37,527,283.86   30,709.00   1,222.03   1,222.26 13,924,286.08   687.16     20,263.50  24,018.38 ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน
ป่าบอน,รพช. 48,601,755.27   57,723.00   841.98     1,132.22 15,180,130.39   961.68     15,784.98  21,021.50 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
บางแก้ว,รพช. 40,101,093.36   52,717.00   760.69     1,222.26 12,680,116.78   737.28     17,198.44  24,018.38 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
ป่าพะยอม,รพช. 53,510,772.38   69,568.00   769.19     1,222.26 15,960,522.36   966.98     16,505.55  24,018.38 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ),รพช.34,716,000.51   45,540.00   762.32     853.88   11,938,777.98   672.22     17,760.35  21,588.54 ผ่าน ผ่าน ผ่าน

หน่วยบริกำร

ต้นทุนบริกำรผู้ป่วยนอก ต้นทุนบริกำรผู้ป่วยใน ผลกำรประเมิน
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จากคะแนนผลการประเมินดังกล่าว พบว่าหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุงผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง โดยแบ่งระดับการผ่านเกณฑ์ ได้ดังนี้ ผ่านเกณฑ์ระดับ A  ดีมาก 

จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  18.18 ผ่านเกณฑ์ระดับ B ดี จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  45.45   ผ่านเกณฑ์ระดับ C พอใช้ จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.36 
 

อัต
รำ

คร
อง

เตี
ยง

ปี 
25

63
Q

2

Su
m

 o
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A
dj

RW

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน คะแนน คะแนน
รพ.พัทลุง 1 0 1 1 1 0 0 0.5 0.5 3 2 84 1 29 0.5 135 0.0 33 1 1 3.5 1 1 2 8.5 1 1 1 1 1 5.0  13.5 A
รพ.กงหรา 0 0 0 1 1 0 0.5 0.5 0.5 3.5 2 295 0 37 0.5 70 0.0 113 0 1 1.5 0 1 1 4.5 1 1 1 1 1 5.0  9.5   C
รพ.เขาชัยสน 0 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 4 2 250 0 24 0.5 66 0.0 72 1 1 2.5 0 0 0 5.5 1 1 1 1 1 5.0  10.5 B
รพ.ตะโหมด 1 1 2 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 4 2 319 0 41 0.5 68 0.0 52 1 1 2.5 0 0 0 6.5 1 1 1 1 1 5.0  11.5 B
รพ.ควนขนุน 0 1 1 1 1 0 0.5 0.5 0.5 3.5 2 195 0 41 0.5 46 0.5 62 1 0 2.0 1 1 2 7.0 0 0 1 1 0 2.0  9.0   C
รพ.ปากพะยูน 1 1 2 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 4 2 243 0 34 0.5 70 0.0 88 1 1 2.5 0 1 1 7.5 0 0 1 1 1 3.0  10.5 B
รพ.ศรีบรรพต 1 1 2 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 4 2 105 0 20 0.5 51 0.5 58 1 1 3.0 0 1 1 8.0 0 0 1 1 1 3.0  11.0 B
รพ.ป่าบอน 0 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0 3.5 2 191 0 13 0.5 27 0.5 63 1 1 3.0 0 0 0 6.0 0 1 1 1 1 4.0  10.0 C
รพ.บางแก้ว 1 1 2 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 4 2 165 0 25 0.5 45 0.5 75 1 0 2.0 0 1 1 7.0 0 1 1 1 1 4.0  11.0 B
รพ.ป่าพะยอม 1 1 2 1 1 0 0 0.5 0.5 3 2 286 0 17 0.5 39 0.5 64 1 1 3.0 0 1 1 8.0 0 1 1 1 1 4.0  12.0 A
รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ) 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 259 0 29 0.5 56 0.5 76 1 1 3.0 0 1 1 7.0 0 0 1 1 1 3.0  10.0 C
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โรงพยำบำล

1.ตัวชี วัดกระบวนกำร 2.ตัวชี วัดผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน

 ร
วม
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นทั
 งสิ

 น
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 1.1 ด้ำนกำรบริหำร
แผนกำรเงิน (Planfin) 

2 คะแนน

 1.2 ด้ำนกำรบริหำรต้นทุนบริกำรและค่ำใช้จ่ำย 2 คะแนน 1.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบัญชีและกำรเงิน 4 คะแนน 1.4 ด้ำนกำรบริหำรสินทรัพย์ 2 คะแนน
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหาที่เสนอต่อคณะ

ตรวจฯ 
1. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ
ทุกปี ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการดำเนินงาน
และการบริหารจัดการงบประมาณ 

1. กระทรวงสาธารณสุขควรชี้แจงหลักเกณฑ์และ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณก่อนปีงบประมาณ
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

2.มีการปรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพทุกปี 
รวมถึงแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่หลากหลายส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารการเงินการคลังที่ชัดเจน 

1.กระทรวงสาธารณสุขควรจัดทำคู่มือแนวทางการ
ดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินพร้อมแหล่งข้อมูล
ในการประมวลผลที่เป็นศูนย์รวมการบริหารจัดการ
ข้อมูลในระบบการเงินการคลัง 
2.การกำหนดกรอบระยะเวลาการประมวลข้อมูล
ระดับประเทศและเขตที่ชัดเจนเพื่อคืนกลับข้อมูลให้
พ้ืนที่เพ่ือใช้ประกอบการดำเนินงานและประมวลผล
ระดับเขต/จังหวัดให้ทันเวลาตามรอบ 

3. การตรวจคุณภาพบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ของกอง
เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการกำหนดเกณฑ์การ
ตรวจสอบไม่สอดคล้องกับคู่มือบัญชี  

1. ควรมีการกำหนดเกณฑ์การตรวจสอบให้
สอดคล้องกับคู่มือบัญชี 

 
      

ผู้รับผิดชอบ สินีนาฎ  อนุมณี 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ. 
กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ 
โทรศัพท์ 0-81098-0606  
e-mail          asineenard@gmail.com. 
วัน/เดือน/ปี 9 พฤศจิกายน 2563 
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5.7 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
สรุปผลการประเมิน  ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
 

อำเภอ 
สสจ.พัทลุง โรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

คะแนน คะแนน ผลประเมิน คะแนน ผลประเมิน คะแนน ผลประเมิน 
เมืองพัทลุง   100 ผ่าน 100 ผ่าน 100 ผ่าน 
กงหรา    96.15 ผ่าน 92.31 ผ่าน 
เขาชัยสน    100 ผ่าน 100 ผ่าน 
ตะโหมด    100 ผ่าน 100 ผ่าน 
ควนขนุน    100 ผ่าน 100 ผ่าน 
ปากพะยูน    100 ผ่าน 100 ผ่าน 
ศรีบรรพต    100 ผ่าน 100 ผ่าน 
ป่าบอน    100 ผ่าน 100 ผ่าน 
บางแก้ว    100 ผ่าน 100 ผ่าน 
ป่าพะยอม    100 ผ่าน 100 ผ่าน 
ศรีนครินทร์ฯ    100 ผ่าน 96.15 ผ่าน 

                                                                                                                              
ผ่านเกณฑ์ระดับ 4         23  หน่วยงาน 
ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับ 4        -  หน่วยงาน 
 
หมายเหตุ.   1. ไตรมาสที่ 4 หน่วยงานต้องผ่านเกณฑ์  90  คะแนน   
  2. ไตรมาสที่ 4 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
      ผ่านเกณฑ์ จำนวน 23 หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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5.8 การตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน 

ประเด็น 
ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการตรวจสอบ

ภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด    

สถานการณ ์
1. คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีระดับจังหวัดได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในตาม

นโยบายและตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครอบคลุมทุก
หน่วยงานในสังกัด(รพ.พัทลุง/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) 

2. คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในหน่วยงานใน
สังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัด(รพ.สต.ทุกแห่ง) ครบทุกอำเภอ 

3. หน่วยบริการ รพท./รพช. ทุกแห่ง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ระบบควบคุม
ภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) ครบทุกหน่วยบริการ และดำเนินการประเมินครบถ้วนทุกหน่วยบริการ 

4. หน่วยงานในสังกัดมีระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยได้ประเมินและจัดทำ
รายงานควบคมุภายใน ครบถ้วน ทันเวลา ทุกหน่วยงานในสังกัด 

ผลการดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของ รพ.สต.ได้รับการตรวจสอบภายใน(จากทีมตรวจระดับอำเภอ) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2560 2561 2562 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% 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. 2563  

2560 2561 2562 โรงพยาบาล 
เป้าหมาย 

(%) 
ผลงาน 
(%) 

หมาย
เหตุ 

ระดับประเทศ 90% พัทลุง 90 90.70  
   กงหรา 90 75.44  

เขต 12 เขาชัยสน 90 68.45  
   ตะโหมด 90 70.01  

จงัหวัดพัทลุง ควนขนุน 90 86.19   
81.16 % 79.86 % ปากพะยูน 90 80.70  

 ศรีบรรพต 90 81.25  
ป่าบอน 90 84.95  
บางแก้ว 90 85.00  
ป่าพะยอม 90 82.04  
ศรีนครินทร์ 90 70.39  

   
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหน่วยงาน(รพ./สสอ./รพ.สต.) ผ่านเกณฑ์ประเมินระบบควบคุมภายใน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2560 2561 2562 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% 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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สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ
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 4 พฤศจิกายน 2563 

  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 272 

5.9 ตำบลสุขภาวะ 

ประเด็น 
ผลการดำเนินงานตำบลสุขภาวะ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
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. 2561 เป็นต้นมา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลสุขภาวะ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในมิติ
ด้านสุขภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมสุขภาวะ ประชาชนสุขภาพดี มีความสุขทางสุขภาพมากขึ้น และพัฒนา
ไปสู ่การมีส่วนร่วมในการบูรณาการดำเนินงานกับภาคส่วนอื ่น ๆ ทั ้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม  
ตามกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังภาพ 
 

 
กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุงด้านสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 273 

 
กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ สู่เมืองลุงเมืองสุขภาวะ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการ

ดำเนินงานตำบลสุขภาวะ เน้นการวัดผลในมิติของสุขภาพดี แต่สำหรับการดำเนินงานในระดับอำเภอ/ตำบล  
ให้มีการบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ และมีการขับเคลื่อนร่วมกันทั้ง 3 มิติ (สุขภาพดี, ศึกษาดี, เศรษฐกิจดี) 
เกณฑ์การประเมินตำบลสุขภาวะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเมินในมิติด้านสุขภาพ จำนวน 10 ประเด็น 
ได้แก่ 
ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่ง 
ข้อมูล พ้ืนฐาน ดี ดีมาก 

1 ตำบลผ่านเกณฑ์
ตำบลส่งเสริมสุขภาพ
ตามกลุ่มวัย 

ผ่าน 4 ข้อ 
(ไม่เรียง 
ลำดับ) 

ผ่าน 6 ข้อ 
(ไม่เรียง 
ลำดับ) 

ผ่าน 8 ข้อ 
(ไม่เรียง 
ลำดับ) 

  

1.1  ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับฟลูออไรด์วานิช ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
65 (เงื่อนไขความครอบคลุมการตรวจโดยทันตบุคลากร ร้อยละ 
50) 

ทันต
สาธารณสุข 

HDC 

1.2  ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

HDC 

1.3  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี (ตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 
60 เดือน) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

  

HDC 

1.4  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี (ตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 
60 เดือน) ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัย
พัฒนาการล่าช้า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20  

ส่งเสริม
สุขภาพ 

HDC 
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ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่ง 
ข้อมูล พ้ืนฐาน ดี ดีมาก 

1.5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี (ตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 
60 เดือน) ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัยพัฒนา 
การล่าช้าได้รับการติดตามภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90  

ส่งเสริม
สุขภาพ 

HDC 

 1.6  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี (ตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 
60 เดือน) ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัพัฒนา
การล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 65  

ส่งเสริม
สุขภาพ 

HDC 

1.7  ร้อยละของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
(สะสม ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 

โรคไม่ติดต่อ HDC 

1.8  ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า
นม โดย จนท. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

โรคไม่ติดต่อ HDC 

2 ตำบลผ่านเกณฑ์
ตำบลอนามัยเจริญ
พันธ์ 

ได้คะแนน 
ร้อยละ  
60 - 69  

ได้คะแนน 
ร้อยละ  
70 - 79  

ได้คะแนน 
ร้อยละ  

80 ขึ้นไป 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

แบบ
ประเมิน 

3 ตำบลผ่านเกณฑ์
ตำบลแพทย์แผนไทย 
3.1  ผู้ป่วยนอกได้รับ

บริการการ 
แพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือกตาม
เกณฑ์ 

ตำบลที่มี รพท./รพช. แพทย์แผน
ไทย 

HDC 
ร้อยละ  

12 - <14 
ร้อยละ  

14 - <16 
ร้อยละ  

16 ขึ้นไป 
ตำบลที่ไม่มี รพท./รพช. 

ร้อยละ  
30 - <40 

ร้อยละ  
40 - <50 

ร้อยละ  
50 ขึ้นไป 

4 ตำบลผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

มีแผนพัฒนา/
บูรณาการร่วม

ระหว่าง
สาธารณสุข
กับท้องถิ่น 

มี MOU  
กับตำบล 

ที่มีหน่วย FR 

มีหน่วย  
FR 

ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ 

แบบ
ประเมิน 

5 ตำบลผ่านเกณฑ์
ตำบล GREEN and 
CLEAN  

6 - 7 คะแนน 8 - 9 คะแนน 10  
คะแนน 

อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

แบบ
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
- ส้วมสาธารณผ่านเกณฑ์ HAS (5 คะแนน) 
- ร้านอาหาร/แผงลอย ได้มาตรฐาน CFGT (5 คะแนน) 

6 ตำบลผ่านเกณฑ์
ตำบลคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ตรวจ  
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95  

ตรวจ  
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

ตรวจ  
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 95  

คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

แบบ
ประเมิน 
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ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่ง 
ข้อมูล พ้ืนฐาน ดี ดีมาก 

6.1 ร้อยละของร้าน
ชำคุณภาพ 

และ ผ่าน
คุณภาพ ร้อย

ละ  
85 - <90 

 และ ผ่าน
คุณภาพ  
ร้อยละ  

90 - <95 

และ ผ่าน
คุณภาพ ร้อย

ละ  
95 ขึ้นไป 

7 ตำบลผ่านเกณฑ์
ตำบลควบคุมโรค
เข้มแข็ง 

ได้คะแนน 
ร้อยละ  

70 - <80 

ได้คะแนน 
ร้อยละ  

80 - <90 

ได้คะแนน 
ร้อยละ  

90 ขึ้นไป 

ควบคุม
โรคติดต่อ 

แบบ
ประเมิน 

8 ตำบลผ่านเกณฑ์
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได้ 

ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไข 
ทั้งข้อ 8.1 และ 8.2 

 

ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ 

HDC 

8.1 ร้อยละของผู้ป่วย
โรค เบาหวานที่
ควบคุมได้ 

ร้อยละ  
30 - <35 

ร้อยละ  
35 - <40 

ร้อยละ  
40 ขึ้นไป 

  

8.2 ร้อยละของผู้ป่วย
โรคความดัน
โลหิตสูงที่
ควบคุมได้ 

ร้อยละ  
40 - <45 

ร้อยละ  
45 - <50 

ร้อยละ  
50 ขึ้นไป 

  

9 ตำบลมีการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long 
Term Care) ผ่าน
เกณฑ์ 

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

ประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพและมีข้อมูล
กลุ่มเป้า หมายที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล
ช่วยเหลือระยะยาวในชุมชน โดยมีการ
ประเมินคัดกรองครอบคลุม จำนวน 6 เรื่อง 
คือ 
(1) คัดกรอง ADL ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
(2) คัดกรองสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 
(3) คัดกรองสมองเสื่อม AMT ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 
(4) คัดกรองซึมเศร้า 2Q ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

60 
(5) คัดกรองข้อเข่า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60  
(6) คัดกรองภาวะหกล้ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

60 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

- HDC 
(ข้อ 1) 

- แบบประ 
เมิน (ข้อ 2, 
3, 4) 
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ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่ง 
ข้อมูล พ้ืนฐาน ดี ดีมาก 

2. มีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care 
plan) กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

3. มีการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติด
เตียง ตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล 
(Care plan) โดยผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ 
(Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care 
giver) หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อย่าง
ต่อเนื่อง 

4. ชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพ กรมอนามัย อย่างน้อย ตำบลละ 1 
ชมรม 

10 ตำบลมี รพ.สต. ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ  
รพ.สต. ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว 

ประเมินผ่าน/ไม่ผ่าน 
- รพ.สต. ทุกแห่งในตำบลผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติด
ดาว ระดับ 5 ดาว (คงสภาพ / ประเมินรับรอง) 

พัฒนา
คุณภาพ 

แบบ
ประเมิน 

การวัดผลตำบลสุขภาวะ 
ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน การวัดผลตำบลสุขภาวะ 
ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 

1 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลส่งเสริมสุขภาพตาม
กลุ่มวัย 

ผ่านระดับพ้ืนฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

2 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลอนามัยเจริญพันธ์ ผ่านระดับพ้ืนฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

3 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลแพทย์แผนไทย ผ่านระดับพ้ืนฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

4 ตำบลผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ผ่านระดับพ้ืนฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

5 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบล GREEN and 
CLEAN  

ผ่านระดับพ้ืนฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

6 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านระดับพ้ืนฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

7 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ผ่านระดับพ้ืนฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

8 ตำบลผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 

ผ่านระดับพ้ืนฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 
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ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน การวัดผลตำบลสุขภาวะ 
ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 

9 ตำบลมีการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 

10 ตำบลมี รพ.สต. ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต. 
ติดดาว ระดับ 5 ดาว 

ผ่านเกณฑ์ 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมายการดำเนินงานใน 65 ตำบล ผ่านการประเมินตำบลสุขภาวะ 

ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป จำนวน 3 ตำบล (ร้อยละ 4.62) ผ่านเกณฑ์ระดับดี 1 ตำบล (ร้อยละ 1.54) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป้าหมายการดำเนินงานใน 65 ตำบล ผ่านการประเมินตำบลสุขภาวะ 

ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป จำนวน 35 ตำบล (ร้อยละ 53.85) ผ่านเกณฑ์ระดับดี 1 ตำบล (ร้อยละ 1.54) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป้าหมายการดำเนินงานใน 65 ตำบล ผ่านการประเมินตำบลสุขภาวะ 

ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป จำนวน 47 ตำบล (ร้อยละ 72.31) ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 16 ตำบล (ร้อยละ 
24.62) ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จำนวน 1 ตำบล (ร้อยละ 1.54) 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลสุขภาวะ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

อำเภอ 
เป้า 

หมาย 

ผ่านระดับ 
พ้ืนฐาน 

ผ่านระดับดี 
ผ่านระดับ 

ดีมาก 

2560 2561 2562 
จำ 

นวน 
ร้อยละ 

จำ 
นว
น 

ร้อยละ 
จำ 
นว
น 

ร้อย
ละ 

ระดบัประเทศ - ระดับ 
พ้ืนฐาน
ขึ้นไป 
ร้อยละ 
80 

- ระดับดี/
ดีมาก 
ร้อยละ 
40 

เมืองพัทลุง 14 7 50.00 2 14.29   0.00 
- - - กงหรา 5 4 80.00   0.00   0.00 

เขต 12 เขาชัยสน 5 1 20.00   0.00   0.00 
- - - ตะโหมด 3 3 100.00   0.00   0.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 12 4 33.33 8 66.67   0.00 
- 6.15 55.38 ปากพะยูน 7 3 42.86 1 14.29   0.00 

 ศรีบรรพต 3 2 66.67   0.00 1 33.33 
ป่าบอน 5 3 60.00   0.00   0.00 
บางแก้ว 3 1 33.33 2 66.67   0.00 
ป่าพะยอม 4 2 50.00   0.00   0.00 
ศรีนครินทร์ 4 1 25.00 2 50.00   0.00 

รวม 65 31 47.69 15 23.08 1 1.54 
ที่มา : ระบบประเมินผลตำบลสุขภาวะ (http://data.ptho.moph.go.th/kpi2563) 

ผลการประเมินรายตำบล 
อำเภอ ตำบล 

ผ่านระดับพ้ืนฐาน ผ่านระดับดี ผ่านระดับดีมาก ไม่ผ่าน 
เมืองพัทลุง (14 ตำบล) 1. เขาเจียก 

2. ท่ามิหรำ 
3. นาท่อม 
4. ท่าแค 
5. ตำนาน 
6. ควนมะพร้าว 
7. ชัยบุรี 

1. โคกชะงาย 
2. ลำปำ 
 

- 1. คูหาสวรรค์ 
2. ร่มเมือง 
3. พญาขัน 
4. ปรางหมู่ 
5. นาโหนด 

กงหรา (5 ตำบล) 
 

1. กงหรา 
2. ชะรัด 
3. คลองเฉลิม 
4. สมหวัง 

- - 1. คลองทรายขาว 

เขาชัยสน (5 ตำบล) 1. หานโพธิ์ - - 1. เขาชัยสน 
2. จองถนน 
3. ควนขนุน 
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อำเภอ ตำบล 
ผ่านระดับพ้ืนฐาน ผ่านระดับดี ผ่านระดับดีมาก ไม่ผ่าน 

4. โคกม่วง 
ตะโหมด (3 ตำบล) 
 

1. แม่ขรี 
2. ตะโหมด 
3. คลองใหญ ่

- - - 

ควนขนุน (12 ตำบล) 1. ทะเลน้อย 
2. ปันแต 
3. มะกอกเหนือ 
4. พนางตุง 
 

1. ควนขนุน 
2. นาขยาด 
3. พนมวังก์ 
4. แหลมโตนด 
5. โตนดด้วน 
6. ดอนทราย 
7. ชะมวง 
8. แพรกหา 

- - 

ปากพะยูน (7 ตำบล) 1. เกาะหมาก 
2. ฝาละม ี
3. หารเทา 

1. ดอนทราย 
 

- 1. ปากพะยูน 
2. เกาะนางคำ 
3. ดอนประดู ่

ศรีบรรพต (3 ตำบล) 1. เขาย่า 
2. ตะแพน 

- 1. เขาปู ่ - 

ป่าบอน (5 ตำบล) 1. โคกทราย 
2. หนองธง 
3. ทุ่งนาร ี

- - 1. ป่าบอน 
2. วังใหม ่

บางแก้ว (3 ตำบล) 1. ท่ามะเดื่อ 1. นาปะขอ 
2. โคกสัก 

- - 

ป่าพะยอม (4 ตำบล) 1. ลานข่อย 
2. เกาะเต่า 

- - 1. ป่าพะยอม 
2. บ้านพร้าว 

ศรีนครินทร์ (4 ตำบล) 1. ชุมพล 1. อ่างทอง 
2. ลำสินธุ์ 

- 1. บ้านนา 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ความเข้าในเกณฑ์การประเมินราย
ข้อ และการวัดผล 

- เจ้าหน้าที ่ผู ้รับผิดชอบงานของหน่วยงานในทุกระดับควรทำ
ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตำบลสุขภาวะในแต่ละข้อ รวมถึง
การวัดผลตำบลสุขภาวะ เพื่อให้การวางแผน การดำเนินงาน 
การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม จากระบบ HDC 
เพ่ือติดตาม กำกับ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลตำบลสุขภาวะให้มีความตรงในการวัดให้มากยิ่งขึ้น 
2. บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะมีความ

ครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 
 
 
      

ผู้รับผิดชอบ นายจิรพงษ์  แสงทอง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุม่งาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
โทรศัพท ์ 074 613127 ต่อ 306   
e-mail jirapongst@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 4 พฤศจิกายน 2563 

 
 

 
 

 
 
 


