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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข และสถานะสุขภาพ 

 

1.1 ข้อมูลทั่วไป และทรัพยากรสาธารณสุข 

1.1.1 สภาพการณ์ทั่วไป 
 ขนาดและที่ตั้ง 

จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่บริเวณเส้นรุ้ง (latitude) ที่ 7 
องศา 6 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 53 ลิปดาเหนือ และเส้น
แวง ( longtitude) ท ี ่  99 องศา 44 ล ิปดาตะว ันออก  
ถ ึ ง  100 องศา  26 ล ิ ปดาตะว ั นออก  อย ู ่ ห ่ า ง จ าก
กรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางรถไฟสายใต้ ประมาณ      
846 ก ิ โลเมตร ตามทางหลวงแผ ่นด ินหมายเลข 41 
ประมาณ 856 กิโลเมตร หร ือตามทางหลวง แผ่นดิน
หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 1,200 กิโลเมตร มี
รูปร่างลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีส่วน กว้างที่สุด
ตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ 56 กิโลเมตร 
และส่วนยาวที ่ส ุดตามแนวทิศเหนือ -ใต้ ประมาณ 83 
กิโลเมตร มีเนื ้อที ่ท ั ้งหมดประมาณ 3,424.473 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 2,140,295.60 ไร่ เป็นพ้ืนดิน 1,919,446 ไร่ 
และเป็นพื ้นน้ำ 220,850 ไร่ (กรมแผนที ่ทหาร 2534 ; 
กรมการปกครอง, 2541) นับเป็นจังหวัด ที่มีเนื้อที่มากเป็น
อันดับที่ 10 ของภาคใต้และเป็นอันดับที่ 58 ของประเทศ
ไทย มีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่จังหวัดพัทลุง 

ทิศเหนือ  จดอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนดจังหวัดสงขลา 
ทิศใต้  จดอำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาและอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันออก  จดทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นน่านน้ำติดต่อกับอำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์  
                  อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
ทิศตะวันตก   จดเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแนวติดต่อกับอำเภอห้วยยอด อำเภอเมือง อำเภอนาโยง  
                 อำเภอย่านตาขาว และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
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 ลักษณะภูมปิระเทศ 
       สภาพพื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ภูเขา มีลักษณะเป็นเทือกเขาที่มียอดสูงสลับต่ำ มีความสูงเฉลี่ย
ประมาณ 800 เมตร และลาดไปทางทิศตะวันออกลงสู่ทะเลสาบสงขลาในอัตราความลาดชัน 25-30 เปอร์เซ็นต์ 
เทือกเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช เรียกกันโดยทั่วไปในท้องถิ่นว่าเขาบรรทัด พื้นที่ภูเขามี
เนื้อที่รวมกันประมาณ 835.90 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 24.41 ของพื้นที่ทั้งหมด อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอป่า
บอน ตะโหมด กงหรา ศรีนครินทร์ ศรีบรรพต และป่าพะยอม พื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน เป็นส่วนที่อยู่ถัดจาก
เทือกเขาบรรทัด หรือพื้นที่เชิงเขาลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเตี้ยๆ ที่เรียกกันโดยทั่วไปในท้องถิ่นว่า “ควน” มี
เนื้อที่ประมาณ 539.70 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 15.76 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พื้นที่ราบมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 
1,485.54 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 43.38 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ลักษณะพืน้ที่ราบและเนื่องจากเป็นที่เหมาะสม
แก่การกสิกรรม ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด จึงนิยมต้ังถิ่นฐานหนาแน่นในบริเวณนี้ และพื้นที่เกาะ เป็นพื้นที่
ในบริเวณทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ ในเขตอำเภอปากพะยูนมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 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 จังหวัดพัทลุงอยู่ในเขตฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันออกเฉียง
ใต้ ทำให้มีสภาพอากาศแบบภาคใต้อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประจำฤดูกาล ทำให้ในปีหนึ่งๆ  
จะมีเพียง 2 ฤดูกาล คือ 
 1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนกันยายน ความร้อนอบอ้าวของอากาศมีสูงสุด
ในช่วงเดือนมิถุนายน โดยมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 24.0 องศา
เซลเซียส โดยในช่วง 10 ปี จังหวัดพัทลุงมีอุณหภูมิช่วงเฉลีย่อยู่ในช่วง 27-29 องศาเซลเซียส  
 2. ฤดูฝน เริ ่มตั ้งแต่กลางเดือนกันยายนถึงกลางเดือนมีนาคม โดยปริมาณฝนสูงสุดในรอบปี  
2556-2562 คือเดือนพฤศจิกายน 2560 วัดได้ 1,063 มิลลิเมตร มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 94.0 % และเฉลี่ย
ต่ำสุด 62.0 % 

  ปริมาณน้ำฝน จังหวัดพัทลุง มีฝนเฉลี่ยทั้งปีในคาบ 30 ปี อยู่ที่ 2,071.8 มิลลิเมตร และปริมาณน้ำฝน
ของปี 2562 วัดปริมาณได้ 1,532.6 มิลลิเมตร 

ที่มา : สถานีอุตินิยมวิทยาพัทลุง 

 การเมืองการปกครอง 
 จังหวัดพัทลุง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 65 ตำบล 1 องค์การบรหิารส่วนจังหวัด  
1 เทศบาลเมือง 47 เทศบาลตำบล 25 องคก์ารบริหารส่วนตำบล หมู่บ้าน ทั้งหมด 670 หมู่บ้าน และ ชุมชนใน
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เขตเทศบาลเมือง 45 ชุมชน บ้านเรือนทั้งหมด 197,839  หลังคาเรือน มีประชากรทัง้สิ้น 523,077  คน เมื่อ
พิจารณาพื้นที่เป็นรายอำเภอ พบว่าอำเภอ ควนขนุนมีพ้ืนที่มากที่สุดเท่ากับ 453.960 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 
ร้อยละ 13.26 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ขนาดประชากรเฉลี่ย 2.64 คนต่อ 1 ครวัเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อ
พื้นที่ คิดเป็น 153 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร  
 ศาสนา 
 ประชากรส่วนใหญ ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 87.82 ศาสนาอิสลาม รอ้ยละ 12.04 และศาสนาอื่นๆ 
ร้อยละ 0.14  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในจังหวัด ได้แก่ งานประเพณี แข่งโพน ชักพระ 

 เศรษฐกิจ 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาตลาดปัจจุบัน (GPP; Gross Provincial Product at Current 
Market Prices) ในปี 2562 มูลค่า  37,247 ล้านบาท นบัเป็นลำดับที่ 61  ของประเทศ เป็นลำดับที่ 12 ของ
ภาคใต้ ,ลำดับที่ 6 ในเขตสขุภาพที่ 12 ส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด ณ ราคาตลาดปัจจุบัน เฉลี่ยต่อหัว 
(Gross Provincial Product at Current Market Price per capita) ในปี 2562 มูลค่า 75,726 บาท นับเป็น
ลำดับที่ 64 ของประเทศ เป็นลำดับที่ 13 ของภาคใต ้และลำดับที่ 6 ในเขตสุขภาพที่ 12 รายได้ของจังหวัดพัทลุง
มาจากผลผลิตด้านการเกษตร โดยเฉพาะยางพารา ข้าว ผักผลไม้และ ปศุสัตว์ รวมทั้งประมง (ที่มา: บัญชี
ประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) 

 การศึกษา 
 จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดที ่ม ีสถานศึกษาในทุกระดับตั ้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึง
ระดับอุดมศึกษา แบ่งเขตการศึกษาออกเป็น 2 เขต คือ เขตการศึกษา 1 ประกอบด้วยอำเภอเมือง,  ควนขนุน, 
ศรีบรรพต, ป่าพะยอม, ศรีนครินทร์ เขตการศึกษา 2 ประกอบด้วย อำเภอบางแก้ว , เขาชัยสน, ปากพะยูน, 
ป่าบอน ,ตะโหมด ,กงหรา โรงเร ียนในสังก ัดสำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศึกษา 231 แห่ง ,
ระดับอุดมศึกษามีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 1 แห่ง ,อาชีวศึกษา 7 แห่ง ,สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 (ส่วนแยกพัทลุง) 27 แห่ง ,การศึกษาเอกชน  40 แห่ง ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
20 แห่ง ,สำนักงานการศึกษาพิเศษ 2 แห่ง ,วิทยาลัยนาฎศิลป์ 1 แห่ง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
(ตชด.) 1 แห่ง 

 โครงสร้างของประชากรตามกลุ่มอายุ 
จำนวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2564 ณ วนัที่ มกราคม พ.ศ.2564 จังหวัดพัทลุงมี

ประชากรทั้งหมด 523,077 คน มีประชากรเพศหญิงมีมากกว่าประชากรเพศชายเล็กน้อยโดยประชากรเพศชาย 
มีจำนวน 254,908 คน ร้อยละ 48.74 และเพศหญิง จำนวน 268,169 คน ร้อยละ 51.26 ประชากรที่มีมากทีสุ่ด
อยู่ในช่วงอายุ 45-49 ปี ร้อยละ 7.93 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 40-44 ปี ร้อยละ 7.69 เมื่อจำแนกตาม
กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการด้านสุขภาพ พบว่า มีกลุ่มวยัทารกถึงวัยเด็ก อายุ 0-4 ป ี ร้อยละ 4.79 กลุ่มวัย
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เรียน อายุ 5-14 ปี ร้อยละ 12.24 กลุ่มวัยแรงงาน อายุ 15-59ปี ร้อยละ 63.79 และกลุ่มผูสู้งอายุ 60 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 19.18 โดยมีอัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุ เท่ากับ 56.72 

 
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของประชากรปี พ.ศ. 2564 จำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ 

กลุ่มอาย(ุปี) 
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์  

ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 
0-4 12,811 2.45 12,237 2.34 25,048 4.79 
5-9 16,298 3.12 15,149 2.90 31,447 6.02 

10-14 16,640 3.18 15,908 3.04 32,548 6.22 
15-19 16,000 3.06 14,879 2.84 30,879 5.90 
20-24 17,850 3.41 17,066 3.26 34,916 6.67 
25-29 19,469 3.72 18,664 3.57 38,133 7.29 
30-34 18,383 3.51 17,637 3.37 36,020 6.88 
35-39 19,495 3.73 18,833 3.60 38,328 7.33 
40-44 19,982 3.82 20,248 3.87 40,230 7.69 
45-49 19,936 3.81 21,528 4.12 41,464 7.93 
50-54 18,623 3.56 20,560 3.93 39,183 7.49 
55-59 16,398 3.13 18,206 3.48 34,604 6.61 
60-64 12,845 2.46 15,129 2.89 27,974 5.35 
65-69 9,764 1.87 12,333 2.36 22,097 4.23 
70-74 7,747 1.48 10,279 1.96 18,026 3.44 
75-79 5,682 1.09 7,885 1.51 13,567 2.60 
80-84 3,746 0.72 5,522 1.06 9,268 1.78 
85-89 2,100 0.40 3,703 0.71 5,803 1.11 
90-94 823 0.16 1,699 0.32 2,522 0.48 
95-99 259 0.05 539 0.10 798 0.15 
100+ 57 0.01 165 0.03 222 0.04 
รวม 254,908 48.74 268,169 51.26 523,077 100 

ที่มา :  ประชากรจากทะเบียนราษฎร ์
          ประมวลผลโดยระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข(มกราคม 2564) 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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