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ส่วนที่ 2 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
2.1 การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 

2.1.1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(งานอนามัยแม่และเด็ก) 
       ประเด็น  อัตราส่วนการตายมารดาไทย  ไม่เกิน 17 ต่อ แสนการเกิดมีชีพ 
       สถานการณ์และสภาพปัญหา 
                 จังหวัดพัทลุง ดำเนินงานงานอนามัยแม่และเด็ก โดยคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก 
จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน มีการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็ก จึงส่งผลให้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย กลุ่มสตรี
และเด็กปฐมวัย มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาด้านอนามัยแม่และเด็กในแต่
ละอำเภอ ส่งผลให้โรงพยาบาลในทุกระดับได้รับการพัฒนากระบวนการคุณภาพด้านอนามัยแม่และเด็กอย่าง
ต่อเนื ่อง และสถานการณ์แม่และเด็กมีแนวโน้มที ่ดีขึ ้นเช่น อัตราการตกเลือดหลังคลอด (Post partum 
hemorrhage :PPH) เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ผลงานในปี 2561,2562,2563 และปี 2564 ดังนี ้ ร้อยละ 
2.07,1.58,1.55 และ 1.53 ตามลำดับ และไม่มีมารดาเสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอดสำหรับการตายของ
มารดาของจังหวัดพัทลุง พบว่า ปี 2559 จังหวัดพัทลุง ไม่มีมารดาตาย ปี 2560 มีมารดาตายจำนวน 2 ราย 
สาเหตุเกิดจาก Severe Pneumonia และภาวะ Amniotic fluid embolism   และปี 2561 ไม่มีมารดาตาย
ปี 2562 มีมารดาตาย 1 ราย สาเหตุ Indirect cause จาก Severe Pneumonia  ปี 2563 และปี 2564 ไม่มี
มารดาตาย  
              สำหรับมาตรการป้องกันมารดาตาย จังหวัดพัทลุงมีแนวทาง ระบบการดูแลHigh risk pregnancy 
ในการคัดกรอง/ดูแลหญิงตั ้งครรภ์เสี ่ยงที่มีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจทุกชนิด 
ไทรอยด์ หอบหืด เป็นแนวทางเหมือนกันทั้งจังหวัด และนำมาใช้ในสถานบริการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ 
MCH Board จังหวัดพัทลุง มีการเน้นย้ำเรื่องคัดกรองหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง มีการส่งต่อหญิงต้ังครรภ์ตั้งครรภ์เสี่ยง
ทุกรายมาพบแพทย์โรงพยาบาลชุมชน และเมื่อโรงพยาบาลชุมชนประเมินซ้ำแล้วมีความเสี่ยงสูง  มีการส่ ง
ต่อไปยังโรงพยาบาลพัทลุง เพื่อดูแลโดย อายุรแพทย์สูติแพทย์ต่อไป   มีการส่งต่อเชื่อมโยงข้อมูลทุกระดับ
สถานบริการมีระบบส่งต่อ Seamless Referและ ระบบ Fast tract ในการดำเนินงานและปฏิบัติได้นอกจากนี้
มีการประชุมติดตามงานด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ การติดตามหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงในชุมชน การเยี่ยมเสริม
พลังการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ตั้งแต่ระดับจังหวัดลงไปเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต.เพื่อเสริม
พลังและนิเทศติดตามการดำเนินงานฯ ในทุกอำเภอ มีการซ้อมแผนฉุกเฉินทางสูติศาสตร์เสมือนจริง ที่อาจ
เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การตกเลือดหลังคลอด การคลอดติดไหล่ ภาวะชักก่อนคลอด ระหว่างคลอด หลังคลอด  
สนับสนุนการขับเคลื่อนงานในภาพ คปสอ.ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภออย่าง
ต่อเนื่อง 
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                ในสถานบริการมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพคลินิก ANC ตามชุดสิทธิประโยชน์ การจัดบริการ
โรงเรียนพ่อแม่ในทุกสถานบริการ ตั้งแต่ รพท./รพช./รพ.สต. การให้ความรู้เรื่องโรงเรียนพ่อแม่ เน้นย้ำการมี
ส่วนร่วมของสามีและญาติในการรับบริการเพื่อการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด และการดูแลเด็กอย่าง
มีส่วนร่วม    พัฒนาห้องคลอดคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเครื่องมือเครื่องใช้ ยา เวชภัณฑ์ ที่จำเป็น 
ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลามีการซ้อมแผนฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ ในห้องคลอด มีการทบทวน
แนวทางภาวะฉุกเฉินและแนวทางการดำเนินงานการดูแลในห้องคลอด อย่างต่อเนื่อง 
                จากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดพัทลุง ไม่พบปัญหาการเข้าถึงบริการ แต่ยังคงต้องพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานในการให้บริการอนามัยแม่และเด็ก ตามเกณฑ์คุณภาพในการปฏิบัติอย่างเข้มข้น จริงจัง ต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ต้องสร้างความตระหนักให้ครอบครัว ชุมชนสามารถดูแลเบื้องต้นได้ และยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน    ท้องถิ่นภาคีเครือข่ายในการดูแลตนเองและคนในชุมชนมากขึ้น  
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน.  
          จังหวัดพัทลุงใช้กลไก MCH Board  ระดับอำเภอ/ ระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนงาน ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ข้อมูล ผลการดำเนินงาน สถานการณ์ งานอนามัยแม่และเด็ก คืนข้อมูลให้พื้นที่ในการ
ประชุม MCH Board ทุก 3 เดือน 

2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานฯ เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด   และทบทวนแนวทางฯ ทุก 3 
เดือน 

3. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานฯ   โดยกำหนดให้ทีมคณะกรรมการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง
จังหวัดพัทลุง (ประกอบด้วย ประธาน MCH Board จังหวัดพัทลุง สูติแพทย์ กุมารแพทย์ หัวหน้าแผนกฝาก
ครรภ์ หัวหน้าห้องคลอด หัวหน้าตึกหลังคลอด กลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน ผู้รับผิดชอบงานคลินิกสุขภาพเด็กดี 
จากโรงพยาบาลพัทลุง และผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง) ติดตาม
เยี่ยมเสริมพลัง 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.ทุกแห่งสามารถขอคำปรึกษาจากสูติ

แพทย์ รพท.พัทลุง ตลอด 24 ชั่วโมง  
8. ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอมีกลุ่มไลน์งานแม่และเด็กทุกแห่ง เพื่อใช้ในการส่งต่อข้อมูลและติดตาม

หญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด หลังคลอด ในเขตรับผิดชอบ 
9. จังหวัดพัทลุงจัดตั้งกลุ่มไลน์ MCH PT เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้รับผิดชอบงานระดับ

จังหวัด กับเครือข่ายทุกอำเภอ 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง                              หน้า 22  

ผลการดำเนินงาน 
            ปี 2564 ผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดพัทลุง มีผลงานที่ดีขึ้น มีการวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานฯ ทบทวนแนวทางฯ  มีการเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินหน้างานทุกโรงพยาบาล
ส่งผลให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กของกรมอนามัย สำหรับ
เป้าหมายงานอนามัยแม่และเด็ก คือลดอัตราการตายของมารดา ให้เท่ากับศูนย์ (0) โดยเฉพาะสาเหตุจาก PPH 
และ PIH ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จังหวัดพัทลุงไม่มีมารดาตาย ด้วยสาเหตุดังกล่าว ในปี 2559 ไม่มีมารดาตาย  
ปี 2560 มีมารดาตายจำนวน 2 ราย สาเหตุเก ิดจาก Severe Pneumonia และภาวะ Amniotic fluid 
embolism  ปี 2561 ไม่มีมารดาตาย ปี 2562 มีมารดาตาย 1 ราย สาเหตุ Indirect cause จาก Severe 
Pneumonia สำหรับปี 2563 และปี 2564 ไม่มีมารดาตาย 
ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด :1.อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 12 ต.ค 64 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ‹17  เมืองพัทลุง 2,466 0 0 
17.10 19.98 22.57 กงหรา 64 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 87 0 0 
35.01 41.92 33.95 ตะโหมด 80 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 283 0 0 
0 25.17 0 ปากพะยูน 91 0 0 

 ศรีบรรพต 21 0 0 
ป่าบอน 90 0 0 
บางแก้ว 53 0 0 

ป่าพะยอม 89 0 0 
ศรีนครินทร ์ 0 0 0 

รวม 3,224 0 0 
      ที่มา : ข้อมูลจาก จากระบบรายงานกิจกรรม/รายงานคลอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2564 
             จากตาราง สาเหตุการตายของมารดา พบว่า  ปี 2561 ไม่มีมารดาตาย ปี 2562 มีมารดาตาย 1 ราย 
สาเหตุ Indirect cause จาก Severe Pneumonia ปี 2563 และ ปี 2564 ไม่มีมารดาตาย 
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ตัวชี้วัด :2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ12 สัปดาห ์
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี

เกณฑ ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 12 ต.ค 64 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ >75  เมืองพัทลุง 331 286 86.40 

74.42 80.57 81.73 กงหรา 223 200 89.69 
เขต 12 เขาชัยสน 214 175 81.78 

80.8 83.66 85.71 ตะโหมด 126 116 92.06 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 305 271 88.85 

82.49 85.33 88.13 ปากพะยูน 162 155 95.68 
 ศรีบรรพต 68 58 85.29 

ป่าบอน 187 159 85.03 
บางแก้ว 118 101 85.59 

ป่าพะยอม 174 147 84.48 
ศรีนครินทร ์ 101 89 88.12 

รวม 2009 1757 87.46 
    ที่มา :  ข้อมูลจากHDC ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 
           จากตาราง  ผลการดำเนินงาน พบว่า ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้มาฝากครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 
สัปดาห์ มีแนวโน้มสูงขึ ้นเกินค่าเป้าหมาย ปี 2561,2562และ 2563คือ ร้อยละ 82.49,85.33 และ 88.13
ตามลำดับสำหรับปี 2564 เท่ากับร้อยละ 87.46   อำเภอที่ดำเนินการได้สูง 3 อันดับแรก คือ อำเภอปากพะยูน
, อำเภอตะโหมด และอำเภอกงหรา คือ95.68 , 92.06 และ 89.69 ตามลำดับ สำหรับการดำเนินงานของ
จังหวัดพัทลุง มีแนวทางการดำเนินการเชิงรุกในการค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยเครือข่าย อสม./รพ.สต. ในพื้นที่มี
ระบบการส่งต่อเช่ือมโยงข้อมูลทุกระดับ 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวชี้วัด :3.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ>75 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี

เกณฑ ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขอ้มูล ณ 12ต.ค 64 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ >75  เมืองพัทลุง 330 274 83.03 

62.86 70.24 79.93 กงหรา 223 190 85.20 
เขต 12 เขาชัยสน 214 167 78.04 

69.95 73.73 79.65 ตะโหมด 126 111 88.10 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 305 261 85.57 

76.25 79.28 84.77 ปากพะยูน 161 153 95.03 
 ศรีบรรพต 61 52 85.25 

ป่าบอน 187 153 81.82 
บางแก้ว 109 89 81.65 

ป่าพะยอม 165 134 81.21 
ศรีนครินทร ์ 101 86 85.15 

รวม 1982 1670 84.26 
ที่มา :  ข้อมูลจากHDC ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 
          จากตาราง  ผลการดำเนินงาน พบว่าร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตาม
เกณฑ์คุณภาพ มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินค่าเป้าหมาย ปี 2561,2562และ 2563คือ ร้อยละ76.25,79.28 และ 84.77 
ตามลำดับ สำหรับปี 2564 เท่ากับร้อยละ 84.26 อำเภอที่ดำเนินการได้สูง 3 อันดับแรกดังนี้อำเภอ อำเภอปาก
พะยูน,อำเภอตะโหมด และอำเภอควนขนุน ตามลำดับคือ ร้อยละ 95.03,88.10 และ 85.57ตามลำดับ 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวชี้วัด :4.ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ >75 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี

เกณฑ ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 12 ต.ค 64 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ >65  เมืองพทัลุง 367 309 84.20 

63.03 75.10 74.51 กงหรา 235 206 87.66 
เขต 12 เขาชัยสน 242 214 88.43 

73.72 81.87 81.34 ตะโหมด 127 107 84.25 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 310 283 91.29 

77.67 84.48 89.16 ปากพะยูน 168 159 94.64 
 ศรีบรรพต 74 71 95.95 

ป่าบอน 194 158 81.44 
บางแก้ว 113 104 92.04 

ป่าพะยอม 174 156 89.66 
ศรีนครินทร ์ 117 101 86.32 

รวม 2121 1868 88.07 
   ที่มา :  ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 
            จากตารางที่  ผลการดำเนินงาน พบว่าร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตาม
เกณฑ์ มีแนวโน้มสูงขึ ้นเกินค่าเป้าหมายปี 2561,2562และ 2563คือ ร ้อยละ77.67 ,84.48และ89.16  
ตามลำดับสำหรับปี 2564 เท่ากับ 88.07     อำเภอที่ดำเนินการได้สูง 3 อันดับแรก ดังนี้ อำเภอศรีบรรพต,ปาก
พะยูน และ บางแก้ว คือ ร้อยละ 95.95,94.64 และ 91.29 ตามลำดับ จังหวัดพัทลุง ได้ให้ความสำคัญในการ
ดูแลมารดาหลังคลอด มีการส่งต่อให้ รพ.สต/อสม.เย่ียมเพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อน  
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวชี้วัด :5.ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ไม่เกินร้อยละ 15 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 12 ต.ค 64 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ‹15  เมืองพัทลุง 1945 203 10.44 

16.03 16.43 15.14 กงหรา 228 19 8.33 
เขต 12 เขาชัยสน 145 17 11.72 

18.53 17.49 16.89 ตะโหมด 219 31 14.16 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 590 70 11.86 

13.96 14.48 13.35 ปากพะยูน 359 45 12.53 
 ศรีบรรพต 111 12 10.81 

ป่าบอน 262 29 11.07 
บางแก้ว 212 26 12.26 

ป่าพะยอม 242 31 12.81 
ศรีนครินทร ์ 102 12 11.76 

รวม 4415 495 11.21 
ที่มา :  ข้อมูลจากHDC ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 
         จากตาราง ผลการดำเนินงานจังหวัดพัทลุงพบว่าภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด 
ปี 2561,2562และปี 2563คือ ร้อยละ 13.96,14.48 และ 13.35 ตามลำดับและมีแนวโน้มพบปัญหาภาวะ
โลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ลดลง     สำหรับปี 2564เท่ากับ 11.21 อำเภอที่ดำเนินการภาวะโลหิตจางในหญิง
ตั้งครรภ์ในเกณฑ์ดี 3 อันดับแรก ดังนี้ อำเภอกงหรา,เมืองพัทลุง และ อำเภอศรีบรรพต คือ ร้อยละ 8.33,10.44 
และ 10.81  ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวชี้วัด :6ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนัก‹2500 กรัม ไม่เกิน ร้อยละ 7 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี

เกณฑ ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 12 ต.ค 64 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ‹ 7  เมืองพัทลุง 448 34 7.59 

6.23 6.34 6.59 กงหรา 258 19 7.36 
เขต 12 เขาชัยสน 265 23 8.68 

7.54 7.56 7.57 ตะโหมด 197 17 8.63 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 373 40 10.72 

7.67 8.19 7.98 ปากพะยูน 236 11 4.66 
 ศรีบรรพต 87 8 9.20 

ป่าบอน 280 13 4.64 
บางแก้ว 125 14 11.20 

ป่าพะยอม 204 14 6.86 
ศรีนครินทร ์ 139 12 8.63 

รวม 2612 205 7.85 
  ที่มา :  ข้อมูลจากHDC ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 
                จากตาราง  ผลการดำเนินงานพบว่าร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนัก ‹2500 กรัม เกินเกณฑ์ที่
กำหนดแต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ปี2561,2562และปี 2563 คือ ร้อยละ7.67,8.19และ 7.98 ตามลำดับ สำหรับปี 
2564 เท่ากับ 7.85  อำเภอที่ผลดำเนินการได้ตามเกณฑ์ 3 อันดับแรก   ดังนี้อำเภอป่าบอน,ปากพะยูน  และ
อำเภอป่าพะยอม คือ ร้อยละ 4.64, 4.66 และ 6.86 ตามลำดับ   และพบว่าทารกน้ำหนักน้อยที่เกิดจากการ
คลอดก่อนกำหนดจากจำนวนทารกน้ำหนักน้อยทั้งหมด จำนวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.19     จากสาเหตุ
มารดามีภาวะ PROM ( Premature rupture of membranes) จำนวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.78สาเหตุ
จากทารกมีภาวะ IUGR ( Intrauterine Growth Retardtion) และทารกมีความผิดปกติ จำนวน 7ราย คิดเป็น
ร้อยละ 3.41 นอกจากนี้ พบว่า     ทารกน้ำหนักน้อยเกิดจากมารดามีภาวะ Anemia จำนวน 21 รายคิดเป็น
ร้อยละ 10.24  และมารดามีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ จำนวน 22  คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.73  ซึ่งในปี 2564 จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทารกน้ำหนักน้อย โดยกำหนด
แนวทางในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวชี้วัด :7 ภาวะตกเลือดหลังคลอด ไม่เกินร้อยละ 5 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี

เกณฑ ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 12 ต.ค 64 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ‹5  เมืองพัทลุง 2467 32 1.30 

- - - กงหรา 64 1 1.56 
เขต 12 เขาชัยสน 87 2 2.30 

- - - ตะโหมด 80 1 1.25 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 283 3 1.06 

2.04 1.58 1.55 ปากพะยูน 91 3 3.30 
 ศรีบรรพต 21 0 0 

ป่าบอน 90 4 4.44 
บางแก้ว 53 3 5.66 

ป่าพะยอม 89 2 2.25 
ศรีนครินทร ์ 0 0 0 

รวม 3325 51 1.53 
    ที่มา :  ข้อมูลจากระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 
            จากตาราง ผลการดำเนินงานพบว่าภาวะตกเลือดหลังคลอดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและไม่เกินค่าเป้าหมาย
ปี 2561,2562และ ปี 2563 คือ ร้อยละ 2.04,1.58และ 1.55 ตามลำดับ สำหรับปี 2564 ในภาพรวมเท่ากับ 
ร้อยละ 1.53 สาเหตุการตกเลือดหลังคลอดจากการตกเลือดหลังคลอดทั้งหมด พบว่า สาเหตุจาก Uterine 
atony จำนวน 24ราย คิดเป็นร้อยละ 47.05 สาเหตุจาก Retained placentae จำนวน 10ราย คิดเป็นร้อย
ละ 19.60 สาเหตุจาก Trauma (Tear) จำนวน 7ราย คิดเป็นร้อยละ 13.72 สาเหตุจาก Thrombin จำนวน 5
ราย คิดเป็นร้อยละ 9.80 นอกจากนี้ พบว่าหญิงคลอดที่มีภาวะตกเลือด มีประวัติตกเลือดหลังคลอด จำนวน 7 
ราย คิดเป็นร้อยละ 13.72 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะตกเลือดและมีภาวะช๊อค จำนวน 5ราย คิดเป็นร้อยละ 9.80 
และหญิงคลอดได้รับการผ่าตัด Hysterectomy จำนวน 1 ราย 
โอกาสพัฒนาต่อไป 

กำหนดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในงานอนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ได้รับรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่าง ดังนี้ 

1. โล่เกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่า จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัด ขับเคลื่อน 9 ย่าง เพื่อสร้าง
ลูก อันดับหนึ่ง ระดับเขตสุขภาพที่ 12  



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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2. ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความชื่นชมและยินดี แด่ นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก สามารถขับเคลื่อนการลงทะเบียนโครงการ 
9 ย่าง เพื่อสร้างลูก จังหวัดพัทลุง 
ในการประชุมวิชาการวิถีใหม่ สู ่การยกระดับสุขภาพแม่และเด็ก เขต 12 จากอธิบดีกรมอนามัย 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  ในวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2564    ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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2.1.2 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(งานเด็กปฐมวัย) 
ประเด็น 
1)ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

1.ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 62 )  
2) ประเด็นร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

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 
ตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบสงสยัล่าชา้ (ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

2.3 ร้อยละของเด็กอายุเด็กอายุ0 – 5 ปี ตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30 ,42 ,60  เดือนที่ตรวจคัด 
กรองพัฒนาการ    ในคร ั ้ งแรกและพบสงส ัยล ่าช ้าได ้ร ับการประเม ินพ ัฒนาการซ ้ำภายใน30  วัน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

2.4 ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี ตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30 ,42 ,60  เดือน พัฒนาการล่าช้าได้รับ 
การกระตุ้น ด้วยTEDA4I  ( ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) 

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

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

ปีงบประมาณ เด็กทั้งหมดจำนวน  19,507 คน ได้รับการคัดกรองทั้งหมด จำนวน 17,848  คน คิดเป็นร้อยละ  
91.50 ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) พัฒนาการสงสัย/ล่าช้าจ ำนวน 4,322คน   
คิดเป็นร้อยละ 24.22  ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ 
ภายใน 30 วัน จำนวน 4,000 คน คิดคิดเป็นร้อยละ 93.79  ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90)  มีพัฒนาการสมวัย (จากการคัดกรองครั้งแรกรวมกับคัดกรองหลังกระตุ้นภายใน 30 วัน) จำนวน     
17,441คน คิดเป็นร้อยละ 89.41 ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ85) เมื่อจำแนกเป็นรายอำเภอ
พบว่าอำเภอที่คัดกรองพัฒนาการเด็กได้น้อยลง ที่สุดคืออำเภอ บางแก้ว, เมือง  และ กงหรา  เท่ากับร้อยละ   
81.01, 85.95 และ 85.97  ตามลำดับ อำเภอที่คัดกรองแล้วพบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้น้อยที่สุดคือ
อำเภอเขาชัยสน, ป่าบอน และ เมือง  เท่ากับร้อยละ 19.09, 19.11 และ23.95  ตามลำดับ และการติดตาม
กระตุ้นส่งเสริมเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าภายใน 30 วัน อำเภอที่ติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กสงสัยล่ าช้า      
ได้น้อย ที่สุดคืออำเภอกงหรา, ศรีนรินทร์ และ เมือง เท่ากับร้อยละ  85.37 , 88.62  และ 92.61 ตามลำดับ
และอำเภอที่มีเด็กพัฒนาการสมวัยน้อยสุดที่สุดคือ อำเภอบางแก้ว ,กงหรา และเมือง เท่ากับร้อยละ 78.94 , 
81.90 และ 83.37  ตามลำดับ และเด็กที่สงสัยล่าช้าทันทีและสงสัยล่าช้าหลังติดตามกระตุ้นด้วยDSPM ยังพบ
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ล่าช้า จำนวน 123 คน เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าส่งต่อกระตุ้นด้วย TEDA4I  จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.73  ผ่านเกณฑ์  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) ผ่านเกณฑ์ เด็กที่ล่าช้าได้รับการส่งต่อและกระตุ้นด้วย TEDA4I  
มากที่สุดคือ อำเภอ  ตะโหมด ควนขนุน , ปากพะยูน และ ศรีบรรพต  คิดเป็นร้อยละ 100  100 , 87.50 และ 
85.71  ตามลำดับเด็กที่ล่าช้าได้รับการส่งต่อและกระตุ้นด้วย TEDA4I  น้อยที่สุดคือ อำเภอ เมือง, กงหรา และ 
เขาชัยสน คิดเป็นร้อยละ 34.48 , 58.33  และ 62.50 ตามลำดับ   

จังหวัดพัทลุง  เด็กปฐมวัยเด็กอายุ 0 - 5 ปี จำนวน  22,700 คน ได้รับการเฝ้าระวังชั่งน้ำหนักและ        
วัดส่วนสูง จำนวน 18,32 คน คิดเป็นร้อยละ 80.74  สูงดีสมส่วน จำนวน 11,594 คน คิดเป็นร้อยละ
63.26  ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย ( ไม่น้อยกว่าร้อยละ 62 )  อำเภอที่มีเด็กสูงดีสมส่วนน้อยที่สุดคือ ศรีบรรพต , 
ป่าบอน  และ  ตะโหมด คิดเป็นร้อยละ 53.18 , 57.54 และ 59.24 ตามลำดับ เด็กเตี้ย มีจำนวน 2,078คน  
คิดเป็นร้อยละ 9.35  ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10) อำเภอที่มีเด็กเตี้ยมากที่สุด คือ ตะโหมด ,  
ป่าบอน และปากพะยูน  คิดเป็นร้อยละ 14.55 , 11.53  และ 10.09 เด็กผอม มีจำนวน 1,093 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.92  ผ่านเกณฑ์  (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 5 ) อำเภอที่มีผอมมากที่สุด  คือ  ตะโหมด, บางแก้ว  
และ ป่าพะยอม คิดเป็นร้อยละ  6.73 ,  5.78  และ 5.46 ตามลำดับ และเด็กอ้วน มีจำนวน 2,203 คน คิดเป็น
ร้อยละ  9.91 ผ่านเกณฑ์  (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10 ) อำเภอที่มีเด็กอ้วนมากที่ สุด คือ เมือง, ศรีบรรพต 
และ ป่าบอน คิดเป็นร้อยละ   11.18 , 11.01  และ 10.68 ตามลำดับ 
ข้อมูลจาก   HDC  ณ  วันที่ 12  พฤศจิกายน   2564 
 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกด้านๆโดยใช้กลไกการดำเนินงานตำบลส่งเสริมเด็ก          

อายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน  ฟันไม่ผุ  พัฒนาการสมวัย ทุกตำบล บูรณาการกับการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 
วันแรกของชีวิตสู ่ 2,500 วัน ตั ้งแต่ปีงบประมาณ 2561จนถึงปัจจุบัน และในปีงบประมาณ2564 มีการ
ขับเคลื่อนการลงทะเบียนโครงการ 9 ย่าง  เพื่อสร้างลูก โดย  มีพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัยตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิใน
ครรภ์มารดา จนเด็กคลอดออกมาและดูแลจนถึงอายุ 2 ปี และดูแลต่อเนื่องจนถึงเด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 
วัน โดยการให้ทุกหน่วยบริการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต โดยพัฒนา คลินิกฝากครรภ์
คุณภาพ และคลินิกสุขภาพเด็กดี โดยเน้นให้ดำเนินงานให้ได้มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  ให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย  และมีการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายเพื่อดูแลหญิงตั้งครรภ์และ
เด็กปฐมวัย ให้ผ่านเกณฑ์ตามตัวช้ีวัดของกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี ้

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 
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3. ร้อยละของเด็กอายุเด็กอายุ 9, 1 8 , 30 , 42 ,60 เดือนที่ตรวจคัดกรองพัฒนาการในครั้งแรกและ
พบสงสัยล่าช้าได้รับการประเมินพัฒนาการซ้ำภายใน30วันไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

4. ร้อยละเด็กอายุ 0–5ปี พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นดว้ยTEDA4I (ไม่น้อยกว่าร้อยละ65) 
5. ร้อยละเด็กอายุ 0–5ปี สูงดีสมส่วน   (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 )  

ผลการดำเนินงาน(วิเคราะห์เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัดงานเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทุกตัวตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563และ2564  จึงต้องมีการ
ติดตามนิเทศงานเชิงรุกอย่างเข้มข้นเนื่องจากแม้ในเรื่องโภชนาการและพัฒนาการแม้จะผ่านเกณฑ์ แต่ก็ยังพบ
เด็กมีภาวะทุพโภชนาการและพัฒนาการล่าช้าพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพได้มาตรฐานกรมอนามัยอย่างยั่งยืน  
โดยใช้กลไกการดำเนินงานตำบลส่งเสริมเด็ก อายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน  ฟันไม่ผุ  พัฒนาการสมวัย ทุกตำบล 
บูรณาการกับการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561จนถึงปัจจุบัน และใน
ปีงบประมาณ2564 มีการขับเคลื่อนการลงทะเบียนโครงการ 9 ย่าง  เพื่อสร้างลูก โดย  มีพัฒนาการดูแลเด็ก
ปฐมวัยตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนเด็กคลอดออกมาและดูแลจนถึงอายุ  2 ปี และดูแลต่อเนื่องจนถึง
เด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน โดยการให้ทุกหน่วยบริการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตสู่ 
2,500 วัน โดยเน้นพัฒนา คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ และคลินิกสุขภาพเด็กดี ให้ดำเนินงานให้ได้มาตรฐานงาน
อนามัยแม่เด็ก และงานเด็กปฐมวัย  ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย  มีการพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดียิ่งๆขึ้น
อย่างยั่งยืน  และในปีงบประมาณ2564 กิจกรรมเฉพาะกิจในการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ   
0 – 5 ปี ตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ณ หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ ในวันที่   
5 – 9  ก.ค. 2564  ผลการดำเนินงานมีดังต่อไป 
   -  เด็ก 0 -5 ปีปี  ตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการร้อยละ 
95.67 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ90    
  -  เด็ก 0-5 ปี ปี  ตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
พบสงสัยล่าช้า  ร้อยละ 25.36    ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

- เด็ก 0-5 ปีตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
กระตุ้นพัฒนาการ/ประเมินพัฒนาการซ้ำ ร้อยละ  96.32   ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

- เด็ก 0-5 ปีตามกลุ่มอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 98.01 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ90 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 62 

ข้อมูลย้อนหลงั 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 62  

เมืองพัทลุง 3,354 2,112 62.97 
48.49 56.90 63.10 กงหรา 1,997 1,337 66.95 

เขต 12 เขาชัยสน 1,984 1,293 65.17 
49.46 56.80 60.39 ตะโหมด 1,185 702 59.24 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 3,207 2,078 64.80 
49.00 55.55 63.68 ปากพะยูน 1,471 913 62.07 

 ศรีบรรพต 818 435 53.18 
ป่าบอน 1,161 668 57.54 
บางแก้ว 945 584 61.80 

ป่าพะยอม 1,263 819 64.85 
ศรีนครินทร ์ 942 653 69.32 

รวม 18,327 11,594 63.26 
ที่มา : ข้อมูลจาก HDC  ณ  วันที่   12   พฤศจิกายน   2564 
ตัวชี้วัด : 1.1 ร้อยละเด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ย ไม่เกินร้อยละ10 

ข้อมูลย้อนหลงั 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่เกินรอ้ย
ละ10  

เมืองพัทลุง 3,740 340 9.09 
10.91 16.29 10.78 กงหรา 2,383 233 9.78 

เขต 12 เขาชัยสน 2,314 175 7.56 
11.47 18.37 14.44 ตะโหมด 1,423 207 14.55 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 4,089 332 8.12 
10.56 10.67 10.78 ปากพะยูน 2,002 202 10.09 

 ศรีบรรพต 981 101 10.3 
ป่าบอน 1,292 149 11.53 
บางแก้ว 1,193 108 9.05 

ป่าพะยอม 1,668 137 8.21 
ศรีนครินทร ์ 1,140 94 8.25 

รวม 22,225 2,078 9.35 
ที่มา : ข้อมูลจาก HDC  ณ  วันที่   12   พฤศจิกายน   2564  



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวชี้วัด : เด็กอายุ 0-5 ปี ผอม   ไม่เกินร้อยละ 5 
ข้อมูลย้อนหลงั 3 ป ี

เกณฑ ์
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่เกินรอ้ยละ5  เมืองพัทลุง 3,740 163 4.36 
6.84 6.10 5.83 กงหรา 2,383 109 4.57 

เขต 12 เขาชัยสน 2,314 94 4.06 
6.87 6.53 6.46 ตะโหมด 1,423 75 5.27 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 4,089 214 5.23 
6.62 6.60 5.38 ปากพะยูน 2,002 104 5.19 

 ศรีบรรพต 981 66 6.73 
ป่าบอน 1,292 63 4.88 
บางแก้ว 1,193 69 5.78 

ป่าพะยอม 1,668 91 5.46 
ศรีนครินทร ์ 1,140 45 3.95 

รวม 22,225 1,093 4.92 
ที่มา : ข้อมูลจาก HDC  ณ  วันที่   12   พฤศจิกายน   2564 
ตัวชี้วัด : เด็กอายุ 0-5 ปี อ้วน   ไม่เกินร้อยละ 10 

ข้อมูลย้อนหลงั 3 ป ี
เกณฑ ์

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่เกินรอ้ย
ละ 10  

เมืองพัทลุง 3,740 418 11.18 
3.53 11.46 9.02 กงหรา 2,383 200 8.39 

เขต 12 เขาชัยสน 2,314 257 11.11 
3.81 9.53 7.89 ตะโหมด 1,423 144 10.12 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 4,089 402 9.83 
9.36 12.09 9.91 ปากพะยูน 2,002 212 10.59 

 ศรีบรรพต 981 108 11.01 
ป่าบอน 1,292 138 10.68 
บางแก้ว 1,193 102 8.55 

ป่าพะยอม 1,668 124 7.43 
ศรีนครินทร ์ 1,140 98 8.6 

รวม 22,225 2,203 9.91 
ที่มา : ข้อมูลจาก HDC  ณ  วันที่   12   พฤศจิกายน   2564 
 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวชี้วัด : 2.1) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ข้อมูลย้อนหลงั 3 ป ี

เกณฑ ์
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90  

เมืองพัทลุง 3,687 3,169 85.95 
83.73 89.08 90.17 กงหรา 1,818 1,563 85.97 

เขต 12 เขาชัยสน 1,799 1,765 98.11 
91.33 91.04 89.62 ตะโหมด 1,405 1,311 93.31 

จังหวดัพัทลงุ ควนขนุน 2,752 2,646 96.15 
96.10 94.53 93.77 ปากพะยูน 1,801 1,732 96.17 

 ศรีบรรพต 743 726 97.71 
ป่าบอน 1,966 1,816 92.37 
บางแก้ว 1,111 900 81.01 

ป่าพะยอม 1,424 1,374 96.49 
ศรีนครินทร ์ 1,001 846 84.52 

รวม 19,507 17,848 91.50 
ที่มา : ข้อมูลจาก HDC  ณ  วันที่   12   พฤศจิกายน   2564 

ตัวชี้วัด :  2.2)  เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าชา้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ข้อมูลย้อนหลงั 3 ป ี

เกณฑ ์
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อย
กว่ารอ้ย
ละ 20  

เมืองพัทลุง 3,169 759 23.95 
21.18 25.62 26.58 กงหรา 1,563 424 27.13 

เขต 12 เขาชัยสน 1,765 337 19.09 
25.41 27.30 25.27 ตะโหมด 1,311 319 24.33 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2,646 655 24.75 
29.53 28.37 25.94 ปากพะยูน 1,732 457 26.39 

 ศรีบรรพต 726 191 26.31 
ป่าบอน 1,816 347 19.11 
บางแก้ว 900 242 26.89 

ป่าพะยอม 1,374 341 24.82 
ศรีนครินทร ์ 846 250 29.55 

รวม 17,848 4,322 24.22 
ที่มา : ข้อมูลจาก HDC  ณ  วันที่   12   พฤศจิกายน   2564 
 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวชี้วัด : 2.3) เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
ข้อมูลย้อนหลงั 3 ป ี

เกณฑ ์
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อย
กว่ารอ้ย
ละ 90  

เมืองพัทลุง 744 689 92.61 
83.73 91.61 88.10 กงหรา 417 356 85.37 

เขต 12 เขาชัยสน 331 317 95.77 
91.33 93.05 87.50 ตะโหมด 317 298 94.01 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 652 628 96.32 
96.10 94.28 91.30 ปากพะยูน 455 441 96.92 

 ศรีบรรพต 185 176 95.14 
ป่าบอน 344 332 96.51 
บางแก้ว 240 223 92.92 

ป่าพะยอม 334 322 96.41 
ศรีนครินทร ์ 246 218 88.62 

รวม 4,265 4,000 93.79 
ที่มา : ข้อมูลจาก HDC  ณ  วันที่   12   พฤศจิกายน   2564 
ตัวชี้วัด : 2.4) เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย  เครื่องมือมาตรฐาน TEDA 4I         
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ข้อมูลย้อนหลงั 3 ป ี
เกณฑ ์

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อย
กว่ารอ้ย
ละ 65  

เมืองพัทลุง 29 10 34.48 
39.03 52.29 66.53 กงหรา 12 7 58.33 

เขต 12 เขาชัยสน 8 5 62.50 
41.12 47.01 58.44 ตะโหมด 5 5 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 18 18 100.00 
41.12 47.01 67.43 ปากพะยูน 8 7 87.50 

 ศรีบรรพต 14 12 85.71 
ป่าบอน 4 3 75.00 
บางแก้ว 6 5 83.33 

ป่าพะยอม 13 11 84.62 
ศรีนครินทร ์ 6 4 66.67 

รวม 123 87 70.73 
ที่มา : ข้อมูลจาก HDC  ณ  วันที่   12   พฤศจิกายน   2564 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตัวชี้วัด : 2 .5)ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ข้อมูลย้อนหลงั 3 ป ี
เกณฑ ์

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อย
กว่ารอ้ย
ละ 85  

เมืองพัทลุง 3,687 3,074 83.37 
96.53 96.53 91.30 กงหรา 1,818 1,489 81.9 

เขต 12 เขาชัยสน 1,799 1,740 96.72 
97.41 95.45 87.50 ตะโหมด 1,405 1,287 91.60 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2,752 2,602 94.55 
97.54 97.41 91.30 ปากพะยูน 1,801 1,709 94.89 

 ศรีบรรพต 743 703 94.62 
ป่าบอน 1,966 1,800 91.56 
บางแก้ว 1,111 877 78.94 

ป่าพะยอม 1,424 1,348 94.66 
ศรีนครินทร ์ 1,001 812 81.12 

รวม 19,507 17,441 89.41 
ที่มา : ข้อมูลจาก HDC  ณ  วันที่   12   พฤศจิกายน   2564 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่า 
  จังหวัดพัทลุง  เด็กปฐมวัยเด็กอายุ 0 - 5 ปี จำนวน  22,700 คน ได้รับการเฝ้าระวังชั่งน้ำหนักและ  
วัดส่วนสูง จำนวน 18,320 คน คิดเป็นร้อยละ 80.74  สูงดีสมส่วน จำนวน 11,594 คน คิดเป็นร้อยละ
63.26  ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย ( ไม่น้อยกว่าร้อยละ 62 )  อำเภอที่มีเด็กสูงดีสมส่วนน้อยที่สุดคือ ศรีบรรพต, 
ป่าบอน  และ  ตะโหมด คิดเป็นร้อยละ 53.18 , 57.54 และ 59.24 ตามลำดับ เด็กเตี้ย มีจำนวน 2,077 คน  
คิดเป็นร้อยละ 9.34  ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10) อำเภอที่มีเด็กเตี้ยมากที่สุด คือ ตะโหมด, 
ป่าบอน และปากพะยูน  คิดเป็นร้อยละ 14.55 , 11.53  และ 10.09 เด็กผอม มีจำนวน 1,093 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.92  ผ่านเกณฑ์  (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 5 ) อำเภอที่มีผอมมากที่สุด  คือ  ตะโหมด , บางแก้ว และ  
ป่าพะยอม คิดเป็นร้อยละ  6.73 ,  5.78  และ 5.46 ตามลำดับ และเด็กอ้วน มีจำนวน 2,203 คน คิดเป็นร้อย
ละ  9.91 ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10 ) อำเภอที่มีเด็กอ้วนมากที่สุด คือ เมือง, ศรีบรรพต และ  
ป่าบอน คิดเป็นร้อยละ 11.18 , 11.01  และ 10.68 ตามลำดับ 

จังหวัดมีนโนบายให้ทุกหน่วยบริการสาธารณสุขและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีแผนงานโครงการ
แก้ไขภาวะทุพโภชนาการ และขับเคลื ่อนการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ  โดยทุกตำบลดำเนินงานตำบล



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตสู่ 2,500 วันดูแล ภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่รู้ว่ามีการปฏิสนธิ
ตลอดจนคลอด และดูแลโภชนาการเด็กปฐมวัยอายุ   0 -5 ปี และมีแผนงานโครงการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ
ทุกหน่วยบริการสาธารณสุข และเน้นสร้างความตระหนักโดยให้ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกโดย
ร่วมกับภาคีเครือข่ายลงเชิงรุกถึงหมู่บ้าน และ  ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ให้ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กและครูเข้าใจ
และนำเรื่องโภชนาการตามวัยไปใช้เลี้ยงดูบุตรหลานหรือเด็กนักเรียนในแต่ละรายโภชนาการที่ดีจะส่งผลให้  
เด็กปฐมวัยฉลาดโดยเด็กให้รับอาหารครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมตามช่วงวัยโดยใช้คู ่มือสมุดสุขภาพ         
แม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) 
โอกาสพัฒนาต่อไป 

ในการดูแลเด็กปฐมวัย เน้นเชิงรุกและประชาสัมพันธ์เรื่องตำบลมหัศจรรย์1 ,000 วันแรกของชีวิตสู่ 
2,500 วัน ให้มากยิ่งขึ้นเข้มข้นยิ่งขึ้น ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในทุกอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยเน้นการการ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในบทบาทหน้าที่ทุกระดับชั้นเพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยทุกด้าน 
โภชนาการ 
  เด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน ผ่านเกณฑ์ และเด็กมีภาวะทุพโภชนาการ เตี้ย  ผอม อ้วน                   
ผ่านเกณฑ์ แต่ยังภาวะเสี่ยงและยังต้องเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
  มีการคืนข้อมูลโภชนาการทุก 1 เดือน และจัดประชุมติดตามงานโภชนาการเด็กปฐมวัย และ 
วิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหา และพัฒนางานเด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง ได้ให้ทุกหน่วยบริการขับเคลื่อนในตำบล
บูรณาการส่งเสริมเด็กอายุ 0 -5 ปี สูงดีสมส่วน  ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย โดยเน้นความร่วมมือของภาคี
เครือข่าย (อาหารแม่และเด็ก ยาเม็ดไอโอดีน ยาธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก) ซึ่งมีการขับคลื่อน
ทุกตำบลในจังหวัดพัทลุง โดยต้องเน้นติดตามให้ได้มาตรฐานและคุณภาพอย่างเข้มข้น มีแผนงานโครงการแก้ไข
ภาวทุพโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย อย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายให้ทุกหน่วยบริการ และใน
หมู่บ้านโดย อสม. ต้องมีเครื่องมือที่ได้คุณภาพได้มาตรฐานตามกรมอนามัย และมีการฟื้นฟูทักษะในการช่าง
น้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กปฐมวัยมีทักษะ และแปลผลที่ถูกต้องและต้องมีแผนงานแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ  
ทุกหน่วยบริการ แต่ละอำเภอซึ่งส่วนมากอยู่ในช่วงดำเนินการ ซึ่งโดยส่วนมากจะใช้สมุดสุขภาพแม่และเด็กใน
การแนะนำผู้ปกครองและผูดู้แลเด็ก 
พัฒนาการเด็ก 

1. เน้นให้ทุกหน่วยบริการมีการติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญเรื่อง
พัฒนาการเด็กการคัดกรองและติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือDSPMโดยใช้ภาคีเครือข่ายและอสม.  

2. เน้นการค้นหาและติดตามเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า /พัฒนาการล่าช้า ในเชิงรุกให้มากขึ้นโดยให้
รพ.สต. ที ่ส ่งเด็กมากระตุ ้นด้วย TEDA4 i ช่วยติดตามและให้อสม.ช่วยติดตามให้มาตามนัดทันเวลา             
ภายใน 60 วัน 

3. มีการติดตาม รายงานทุก 7 - 15 วัน 
4. มีการวิเคราะหข์้อมูล 
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5. มีการคืนข้อมูลให้พื้นที่และภาคีเครือข่ายเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมผลงานให้ผ่านเกณฑ์  
 6. ให้พื้นที่บูรณาการกับภาคีเครือข่ายแกไ้ขข้อมูลและคืนข้อมูลกลับภายใน 7 วัน 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

จังหวัดพัทลุงได้รับการยกย่องเกียรติ  รับโล่เกียรติคุณ “ จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดขับเคลื่อน 9 ย่าง        
เพื่อสร้างลูก  อันดับ 1  ระดับเขต” จากนายสุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย ในการประชุม
วิชาการ วิถีใหม่  สู่การยกระดับ  สุขภาพแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 12  ในวันที่ 11 มีนาคม  2564  ณ  โรงแรม
ลีการ์เด้น พลาซ่า  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา และศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา มอบประกาศเกียรติคุณ  แสดงความ
ยินดี กับผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย นาง มานิตา  เสรีประเสริฐ ที่สามารถขับเคลื่อนการลงทะเบียนโครงการ 9 
ย่าง  เพื่อสร้างลูก  จังหวัดพัทลุง  อันดับ 1 ระดับเขต 
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2.1.3 กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น(วัยเรียน) 
ประเด็น  ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) 
สถานการณ์และสภาพปัญหา 
    สถานการณ์เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ของจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.2564 พบว่า  มีข้อมูลเด็กอาย ุ
6–14 ปีที่ได้รับการช่ังน้ำหนกั วัดส่วนสูง เพื่อนำไปวิเคราะห์ประเมินภาวะโภชนาการ จำนวน 13,200 คน โดย 
มีเด็กอายุ 6–14 ปี สูงดีสมส่วน จำนวน 7,396 คน คิดเป็นร้อยละ 56.03 จากสถิติเด็กอายุ 6–14 ปี ของ
จังหวัดพัทลุงที่สูงดีสมส่วนย้อนหลัง ปี 2561 - 2563 คิดเป็นร้อยละ 60.03 , 59.29 และ 60.17 ตามลำดับ จะ
เห็นได้ว่าเด็กอายุ 6–14 ปี ของจังหวัดพัทลุงที่สูงดีสมส่วน ยังต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขได้
กำหนดไว้ ร้อยละ 66 เนื่องจากพบปัญหาด้านภาวะโภชนาการที่สำคัญ คือ มีเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและ
อ้วน เกินเกณฑ์เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ทั้งหมด 11 อำเภอ โดยเฉพาะอำเภอขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นชุมชน
เมือง ไม่ว่าจะเป็นอำเภอปากพะยูน (ร้อยละ 19.20) อำเภอตะโหมด (ร้อยละ 17.66) อำเภอกงหรา (ร้อยละ 
16.58) เป็นต้น ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปลี่ยนจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น การ
ดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงทำให้เด็กวัยเรียน
ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ ต้องเรียน on line ที่บ้าน ทำให้มีการออกกำลังกายน้อยลง เนื่องจากเด็กใช้เวลาใน
การอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต มากขึ้น แทนที่จะออกจากบ้านไปเล่นกีฬาหรือกิจกรรมอื่น ๆ การ
เข้าถึงร้านสะดวกซื้อซึ่งมีอยู ่มากมายในชุมชนได้ง่าย ทำให้เด็กวัยเรียนมีการบริโภคอาหารที่มากเกินไป 
โดยเฉพาะอาหารที่มีรสหวาน อาหารขยะ ขนมกรุบกรอบ ทำให้เกิดภาวะไขมันสะสมทำให้เป็นเด็กอ้วนได้ง่าย 
รวมทั้งมีบางอำเภอที่เด็กวัยเรียนมีภาวะเตี้ยในอัตราค่อนข้างสูง เช่น อำเภอตะโหมด (ร้อยละ 21.41) อำเภอ
ปากพะยูน (ร้อยละ 19.20) อำเภอกงหรา (ร้อยละ 16.58) ซึ่งอาจจะเป็นเพราะมีการบริโภคอาหารที่ไม่
เพียงพอและถูกต้องตามหลักโภชนาการ จึงทำให้เด็กวัยเรียนของจังหวัดพัทลุง สูงดีสมส่วนต่ำกว่าเกณฑ์
เป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว ้
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
    1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  มีนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย 
เรียน ตัวชี ้วัดร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 กำหนดเป็นตัวชี ้วัดในการนิเทศงาน
ผสมผสานระดับ คปสอ. 
    2. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนทุกแห่งดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ประจำปี 2564 ปีการศึกษาละ 
2 ครั้ง 
    3. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนทุกแห่งเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และโรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพ ประจำปี 2564 
    4. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยผู้รับผิดชอบงานวัยเรียน มีการดำเนินงานตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัด 
วิเคราะห์สถานการณ์ ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และส่งคืนข้อมูลดังกล่าวฯ ให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อตรวจทานและทบทวนข้อมูลฯ อีกครั้ง และจะมีการจัดประชุมราชการ เพื่อชี้แจงแนวทาง การ 
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ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทบทวน องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สรุปผลการดำเนินงานวัยเรียนอีกด้วย 
 
ผลการดำเนินงาน 
   1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายฯ ดังนี ้
     1.1 การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 มี
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เป็นผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนจากโรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลชุมชน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ครูอนามัยโรงเรียนจากโรงเรียนเป้าหมาย รวมจำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง งบประมาณการดำเนินงานฯ เป็นเงิน 7,500 บาท 
     1.2 การติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 มีโรงเรียนเข้าร่วมการ
ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 289 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 308 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 93.83 
ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 1563 941 60.20 
65.49 62.44 60.14 กงหรา 748 351 46.93 

เขต 12 เขาชัยสน 644 376 58.39 
63.19 59.34 50.33 ตะโหมด 509 188 36.94 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 3157 1935 61.29 
60.03 59.29 60.17 ปากพะยูน 875 402 45.94 

 ศรีบรรพต 914 496 54.27 
ป่าบอน 719 422 58.69 
บางแก้ว 581 297 51.12 

ป่าพะยอม 2076 1223 58.91 
ศรีนครินทร ์ 1414 765 54.10 

รวม 13200 7396 56.03 
ที่มา : HDC Service กระทรวงสาธารณสุข  

     จากตาราง ข้อมูลร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) ผลงานการดำเนินงานฯ ในปี 
2564 ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564 ภาพรวมจังหวัดพัทลุง เท่ากับ ร้อยละ 56.03 ซึ่ง
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ต่ำกว่าเกณฑ์ของกระทรวงฯ ที่กำหนดไว้ และอำเภอที่มีเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน มากที่สุด ได้แก่ อำเภอ
ควนขนุน, อำเภอเมืองพัทลุง และอำเภอป่าพะยอม เท่ากับ 61.29, 60.20 และ 58.91 ตามลำดับ 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้มีการงดการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เปลี่ยนเป็นการเรียน on line จึงต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานที่ได้วางเอาไว้ให้
เหมาะสม 
     2. การบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัดวัยเรียน ในโปรแกรม HDC หน่วยบริการยังไม่สามารถบันทึกได้อย่าง
ครอบคลุมฯ และทันเวลา ควรมีการซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้บันทึกข้อมูล ให้มีความเข้าใจตรงกัน 
โอกาสพัฒนาต่อไป 
     1. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โร งเรียน ครอบครัวและ
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนมากยิ่งขึ้น 
     2. ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนทุกระดับ สร้างขวัญกำลังใจ และมอบรางวัล
ให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวดั 
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2.1.4 กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น(วัยรุ่น) 
ประเด็น  กลุ่มวัยรุ่น : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 27 ต่อประชากรหญิง 
            อายุ 15-19 ปี  1,000 คน) 
สถานการณ์และสภาพปัญหา 
       จังหวัดพัทลุง มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น 
การป้องกันวัยรุ่นกลุ่มปกติ และเข้าถึงวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาพฤติกรรมทาง         
ด้านอารมณ์ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การตั้งครรภ์ซ้ำ และการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร สำหรับจังหวัด
พัทลุงมีคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ตามคำสั่ง
จังหวัดพัทลุง ที ่ 1555/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยมีผู ้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
อนุกรรมการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ อีกทั้งมีหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานประกอบการกิจการ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นอนุกรรมการ วัตถุประสงค์เพื่อ
ขับเคลื่อนงานทั้งจังหวัดแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ สนับสนุนและผลักดันการ
ดำเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดย
กำหนดการประชุมฯ ปีละ 2 ครั้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน
บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services) ในโรงพยาบาลทุก
แห่ง และกระบวนการตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ในทุกอำเภอ การดำเนินงานตามเกณฑ์ตำบล
อนามัยการเจริญพันธ์ุในทุกตำบล และประสานความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อน
เชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น สำหรับปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญเรื่องการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น ของจังหวัดพัทลุง 
ส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์ไม่พร้อม วัยรุ่นบางส่วนยังเข้าไม่ถึงข้อมูล และบริการด้านเพศวิถีศึกษา ขาดความรู้
และทักษะ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้านเพศศึกษาอย่างต่อเนื่อง และขาดความ
เข้าใจเรื่องการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี สิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน และป้องกันได้   
  สถานการณ์อัตราการการตั้งครรภ์หญิงอายุ 15-19 ปี จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.2561 - 2563 
พบว่า จังหวัดพัทลุง มีแนวโน้มลดลง คิดเป็นอัตราต่อพันประชากรหญิงอายุ 15 -19 ปี เท่ากับ 20.40, 17.58   
และ 10.19 ตามลำดับ สำหรับสถานการณ์ของเขตบริการสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพัทลุง    
ปัตตานี และตรัง มีอัตราการคลอดของหญิง อายุ 15-19 ปี ต่ำเป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ ดังแผนภูมิ
ที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 ข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เขตบริการที่ 12 แยกรายจังหวัดปี  
2561-2563 

ภาพที ่ 3 ข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เขตบริการที ่ 12 แยกรายจังหวัดปี  
2561-2563 

 
ข้อมูล : ปี 2561-2563 : HDC 
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 

1. จังหวัดพัทลุง มีการแต่งต้ังอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 1259/2560 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 และปรับปรุง
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ชุดใหม่ เป็นคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 1555/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 
ของทุกกระทรวง ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการประชุมฯ ปีละ 2 ครั้ง  

2. จังหวัดพัทลุง มีการแต่งตั้งคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ระดับจังหวัดพัทลุง ตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่  3196/2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และปรับปรุงคำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงานฯ ชุดใหม่ เป็นคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 382/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีหน้าที่                       
เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ระดับจั งหวัด และอื่นๆ                  
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนกุรรมการฯ ระดับจังหวัด  
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                     3.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพกลุ ่มวัยรุ่น จังหวัดพัทลุง ตามคำสั ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ที ่ 62/2560                
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 บทบาทหน้าที่เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา    
การดำเนินงานตามมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็น
มิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS)   
   4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ ตัวชี้วัดตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ 
กำหนดเป็นตัวช้ีวัดในการนิเทศงานผสมผสานระดับ คปสอ.  
  5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เปิดรับสมัครให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม
โครงการแหล่งเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่น ประจำปี 2564  
           6. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีการขับเคลื่อนบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน (Youth Friendly Health Services)  ให ้ผ ่านการประเม ินซ ้ำฯ อย ่างต ่อเน ื ่อง (ครบ 3 ปี )                  
ประจำปี 2564 จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลกงหรา และบางแก้ว   
            7. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนกระบวนการอำเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ ให้ผ่าน  การ
ประเมินซ้ำฯ อย่างต่อเนื่อง (ครบ 3 ปี) ประจำปี 2564 จำนวน 2 แห่ง คือ อำเภอกงหรา และบางแก้ว  
   8. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น มีการดำเนินงานตรวจสอบข้อมูลตาม
ตัวชี ้วัด วิเคราะห์สถานการณ์ ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และส่งคืนข้อมูลดังกล่าวฯ ให้กับหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจทานและทบทวนข้อมูลฯ อีกครั้ง และมีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
วัยรุ่น พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทบทวนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงานวัยรุ่นอีกด้วย 
ผลการดำเนินงาน 

1. ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพัทลุง มีการประชุมอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 1555/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 
2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ซึ่งในการประชุมฯ มีการพิจารณาอนุมัติใน
หลักการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง                   
การจัดทำแผนปฏิบัติงานในภารกิจงานวัยรุ่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564 การพิจารณาแต่งตั้ง
คณะทำงานฯ ชุดใหม่ โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ฯ พร้อมมอบหมายภารกิจที่เกี่ยวข้อง และตั้งแต่เดือนเมษายน 
2564 เป็นต้นไป จังหวัดพัทลุง มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) อย่างต่อเนื่องและ             
มีจำนวนผู ้ป่วยสูงกระจายไปทุกอำเภอ ทำให้การประชุมอนุกรรมการฯ ครั ้งที ่ 2/2564 ไม่สามารถ                   
จัดการประชุมได้ แต่ยังมีการประสานงาน/การดำเนินงานเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ร่วมกันอยู่ 
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2. ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีการประชุม 
คณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดพัทลุง ตามคำสั่งจังหวั ดพัทลุง         
ที ่ 3196/2560 ลงวันที ่ 19 ตุลาคม 2560 เมื ่อวันที ่ 8  ธันวาคม 2563 โดยคณะทำงานฯ มีการประชุม
แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานวัยรุ ่น การทบทวนคำสั่งคณะทำงานฯ การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ               
การบูรณาการของหน่วยงาน และการพิจารณาเรื่องนำเข้าการประชุมอนุกรรมการฯ ระดับจังหวดัพัทลุง  

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายฯ ดังนี้  
3.1 การประชุมเพ่ือชี้แจงการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ประจำปีงบประมาณ 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นของสสจ.พัทลุง/รพท./
รพช./สสอ./ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รวมจำนวนทั้งสิ้น 39 คน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม               
ชั้น 5 สสจ.พัทลุง งบประมาณการดำเนินงานฯ เป็นเงิน 5,400 บาท  
       3.2 การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นของ                
สสจ.พัทลุง/รพท./รพช./สสอ./ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และอปท.ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ รวมจำนวน             
ทั้งสิ้น 40 คน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สสจ.พัทลุง งบประมาณการดำเนินงานฯ                 
เป็นเงิน 4,125 บาท  
      3.3 การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ของอำเภอบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น              
ของสสจ.พัทลุง/รพ.บางแก้ว/สสอ.บางแก้ว/โรงเรียน/อปท./แกนนำเยาวชน/อสม. และผู ้เก ี ่ยวข้อง                     
จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัด
พัทลุง งบประมาณการดำเนินงานฯ เป็นเงิน 4,500 บาท  
                  3.4 การคัดเล ือกแหล่งเร ียนรู ้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั ้งครรภ์ในว ัยรุ่น            
ระดับท้องถิ่น ประจำปี 2564 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมดำเนินงานฯ ประจำปี 2564                     
จำนวน 22 แห่ง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ดำเนินการคัดเลือกองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น      
เป็นแหล่งเรียนรู้ฯ โดยพิจารณาจากรูปเล่มการดำเนินงานฯ ที่หน่วยงานส่งมาให้ฯ  ผลการคัดเลือก คือ   
ประเภท แหล่งเรียนรู้ ระดับดีมาก  
     1. เทศบาลตำบลกงหรา ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 
     2. เทศบาลตำบลบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บางแก้ว จ.พัทลุง  
     3. อบต.เขาชัยสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
      4. อบต.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 
     5. อบต.โคกสัก ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 
ผลงานสะสม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2564 รวม 18 แห่ง จาก 74 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.32 และ                 
มีจำนวน 1 แห่ง ที่ผ่านการประเมินฯ จำนวน 2 ครั้งแล้ว คือ อบต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน   
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                       1. เทศบาลชุมพล อ.ศรีนครินทร ์(ปีงบประมาณ 2560) 
                       2. เทศบาลตำบลนาท่อม อ.เมืองพัทลุง (ปีงบประมาณ 2561) 
                       3. เทศบาลบ้านสวน อ.ควนขนุน (ปีงบประมาณ 2561) 
                       4. อบต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม (ปีงบประมาณ 2561) 
                       5. อบต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน (ปีงบประมาณ 2561) 
                       6. อบต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน (ปีงบประมาณ 2562) 
                       7. เทศบาลตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน (ปีงบประมาณ 2562) 
                       8. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว (ปีงบประมาณ 2562) 
                       9. อบต.วังใหม่ อ.ป่าบอน (ปีงบประมาณ 2562) 
                      10. เทศบาลตำบลท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง (ปีงบประมาณ 2563) 
                      11. อบต.ป่าพะยอม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง (ปีงบประมาณ 2563) 
    12. เทศบาลตำบลโคกม่วง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง (ปีงบประมาณ 2563) 
                      13. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง  (ปีงบประมาณ 
2563) 
                      14. เทศบาลตำบลบ้านนา ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง (ปีงบประมาณ 2563) 
                      15. เทศบาลตำบลกงหรา ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง (ปีงบประมาณ 2564) 
                      16. เทศบาลตำบลบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บางแก้ว จ.พัทลุง (ปีงบประมาณ 2564) 
                      17. อบต.เขาชัยสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง  (ปีงบประมาณ 2564) ครั้งที่ 2 
                      18. อบต.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง (ปีงบประมาณ 2564) 
                      19. อบต.โคกสัก ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง (ปีงบประมาณ 2564)     
                      3.5 การประเมินเพื่อการขับเคลื่อนบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ ่นและเยาวชน 
(Youth Friendly Health Services) ให้ผ่านการประเมินซ้ำฯ อย่างต่อเนื ่อง (ครบ 3 ปี) ประจำปี 2564 
จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลกงหรา และบางแก้ว และการขับเคลื ่อนกระบวนการอำเภออนามัย               
การเจริญพันธุ์ ให้ผ่านการประเมินซ้ำฯ อย่างต่อเนื่อง (ครบ 3 ปี) ประจำปี 2564 จำนวน 2 แห่ง ผลปรากฏว่า                
โรงพยาบาลบางแก้ว และอำเภอบางแก้ว ผ่านการประเมินฯ ระดับจังหวัด และอำเภอกงหรา มีการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่องและจำนวนผู้ป่วยสูงกระจายไปทุกอำเภอ จึงไม่สามารถ
ประเมินฯ ได้ อีกทั้งศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จึงมีมติร่วมกันให้                 
การประเมินฯ ดังกล่าว เลื่อนไปประเมินฯ ในปีงบประมาณ 2565    
             3.6 ปีงบประมาณ 2564 ตำบลของจังหวัดพัทลุง จำนวน 65 ตำบล มีการดำเนินงาน                   
ตามเกณฑ์ตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ทุกตำบล และมีประเมินตนเองตามเกณฑ์ตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์        
ผลปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์ประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (60 คะแนน) ครอบคลุมจำนวน 65 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 100 
และจำแนกเป็นระดับคือ ระดับ 1 ผ่านพื้นฐาน (60-69 คะแนน) จำนวน 9 ตำบล ระดับ 2 ผ่านระดับดี                     
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(70-79 คะแนน) จำนวน 25 ตำบล ระดับ 3 ผ่านระดับดีมาก (>= 80 คะแนน) จำนวน 31 ตำบล และจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดพัทลุง อย่างต่อเนื่อง และ                
มีจำนวนผู้ป่วยสูงกระจายไปทุกอำเภอ ทำให้ทุกตำบล ไม่สามารถรับการประเมินฯ เป็น ตำบลอนามัยการเจริญ
พันธ์ุดีเด่น ระดับจังหวัดได้  
ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 

จากตาราง ข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี  
1,000 คน (เป้าหมายไม่เกิน 27 ต่อ ประชากรหญิงอายุ 15-19  ปี 1000 คน) แยกตามรายโรงพยาบาลที่ 
คลอดมีชีพ ผลงานการดำเนินงานในปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564 ภาพรวม
จังหวัดพัทลุง เท่ากับ 8.62 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ของกระทรวงฯ ที่กำหนดไว้ และผลลัพธ์โรงพยาบาลที่มีอัตรา               
การคลอดมีชีพสูง ได้แก ่รพ.พัทลุง, รพ.บางแก้ว และรพ.ควนขนุน เท่ากับ 25.27, 7.18 และ 6.58 ตามลำดับ 
 
 

ตัวชี ้ว ัด :อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน 27 ต่อหญิงอายุ 15 – 19 ปี พันคน              
(แยกราย รพ.ที่ทำคลอด) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

ปีงบประมาณ 2564 

โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน 
อัตราต่อ

ปชก.พันคน 2561 2562 2563 
ระดับประเทศ ไม่เกิน 27 ต่อ

หญิงอายุ 
15 – 19 ปี พนัคน 

รพ.พัทลุง 2,561 67 25.27 
23.42 20.91 18.85 รพ.กงหรา 1,053 1 0.95 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 1,139 4 3.51 
22.33 23.07 16.46 รพ.ตะโหมด 905 4 4.42 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 1,975 13 6.58 
20.40 17.58 10.19 รพ.ปากพะยูน 1,368 7 5.12 

 รพ.ศรีบรรพต 432 2 4.63 
รพ.ป่าบอน 1,400 5 3.57 
รพ.บางแก้ว 696 5 7.18 

รพ.ป่าพะยอม 1,115 7 6.28 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 606 0 0 

รวม 13,340 115 8.62 
ที่มา : ข้อมูล HDC DATA ประมวลผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  
       : รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ไม่มีห้องคลอด 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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จากตาราง ข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี  
1,000 คน (เป้าหมายไม่เกิน 27 ต่อ ประชากรหญิงอายุ 15-19  ปี 1000 คน) จำแนกข้อมูลตามทะเบียนบ้าน 
ผลงานการดำเนินงานฯ ในปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564 ภาพรวมจังหวัด
พัทลุง เท่ากับ 8.62 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ของกระทรวงฯ ที่กำหนดไว้ และผลลัพธ์อำเภอที่อัตราการคลอดมีชีพสูง 
ได้แก่ อำเภอป่าพะยอม, อำเภอบางแก้ว และอำเภอปากพะยูน เท่ากับ 14.35, 11.49 และ 10.23 ตามลำดับ  
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด :อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน 27 ต่อหญิงอายุ 15 – 19 ปีพันคน  
(จำแนกข้อมูลตามทะเบียนบ้าน) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน 
อัตราต่อ

ปชก.พันคน 2561 2562 2563 
ระดับประเทศ ไม่เกิน 27 ต่อ

หญิงอายุ 
15 – 19 ปี พนั

คน  

เมืองพัทลุง 2,561 19 7.17 
23.42 20.91 18.85 กงหรา 1,053 7 6.65 

เขต 12 เขาชัยสน 1,139 9 7.90 
22.33 23.07 16.46 ตะโหมด 905 7 7.73 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,975 14 7.09 
20.40 17.58 10.19 ปากพะยูน 1,368 14 10.23 

 ศรีบรรพต 432 4 9.26 
ป่าบอน 1,400 13 9.28 
บางแก้ว 696 8 11.49 

ป่าพะยอม 1,115 16 14.35 
ศรีนครินทร ์ 606 4 6.60 

รวม 13,340 115 8.62 
ที่มา : ข้อมูล HDC DATA  ประมวลผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
       : รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ไม่มีห้องคลอด 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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จากตารางข้อมูลร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี (ไม่เกินร้อยละ 13.50) แยกตามราย
โรงพยาบาลฯ ผลงานการดำเนินงานในปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564 พบว่า
ภาพรวมจังหวัดพัทลุง มีอัตราร้อยละ 9.14 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ของกระทรวงฯ ที่กำหนดไว้ และโรงพยาบาลที่
อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำสูงในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ได้แก่ รพ.ตะโหมด, รพ.ป่าบอน และรพ.พัทลุง เท่ากับ     
ร้อยละ 50.00, 33.33 และ 9.35 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด :ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่เกินร้อยละ  13.50 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
2561 2562 2563 

ระดับประเทศ ไม่เกิน ร้อยละ
13.50 ต่อ    
หญิงอายุต่ำ
กว่า 20 ป ี

รพ.พัทลุง 107 10 9.35 
17.00 14.86 14.45 รพ.กงหรา 1 0 0 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 7 0 0 
18.18 17.49 16.82 รพ.ตะโหมด 6 3 50.00 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 23 2 8.70 
14.14 14.60 10.36 รพ.ปากพะยูน 12 0 0 

 รพ.ศรีบรรพต 4 0 0 
รพ.ป่าบอน 3 1 33.33 
รพ.บางแก้ว 6 0 0 

รพ.ป่าพะยอม 17 1 5.88 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 0 0 0 

รวม 186 17 9.14 
ที่มา : ข้อมูล HDC DATA  ประมวลผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
      : รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ไม่มีห้องคลอด 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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จากตารางข้อมูลร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที ่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ 
(Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง แยกรายโรงพยาบาล ผลงานการดำเนินงานในปี 2564  ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564 พบว่า ภาพรวมจังหวัดพัทลุงมีอัตราร้อยละ 29.03  ซึ่งทำได้
น้อยกว่าเกณฑ์ของกระทรวงฯ ที่กำหนดไว้ และโรงพยาบาลที่อัตราหญิงอายุน้อยกว่า  20 ปีที่คลอดหรือหลัง
แท้งบุตรที ่ได้ร ับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธ ีกึ ่งถาวรที ่มีผลงานดี ได้แก่ รพ.ตะโหมด รพ.บางแก้ ว และ  
รพ.ปากพะยูน เท่ากับร้อยละ 100, 100 และ 75.00 ตามลำดับ 
 
 
 
 
            
 
 

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

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
2561 2562 2563 

ระดับประเทศ ร้อยละ 80 ต่อ
หญิงอายุน้อย

กว่า 20 ปี  

รพ.พัทลุง 107 9 8.41 
30.31 35.32 39.88 รพ.กงหรา 1 0 0 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 7 3 42.86 
19.94 26.65 20.72 รพ.ตะโหมด 6 6 100 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 23 6 26.09 
30.59 34.92 31.08 รพ.ปากพะยูน 12 9 75.00 

 รพ.ศรีบรรพต 4 2 50.00 
รพ.ป่าบอน 2 1 50.00 
รพ.บางแก้ว 7 7 100 

รพ.ป่าพะยอม 17 11 64.71 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 0 0 0 

รวม 186 54 29.03 
ที่มา :ข้อมูล HDC DATA  ประมวลผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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  จากตารางข้อมูลร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการ
คุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) แยกรายโรงพยาบาล ผลงานการดำเนินงานในปี 2564 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564 พบว่า ภาพรวมจังหวัดพัทลุงมีอัตรา ร้อยละ 88.89   
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของกระทรวงฯ ที่กำหนดไว้ และโรงพยาบาลที่อัตราหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี  ที่คลอดหรือหลัง
แท้งบุตรที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร ที่มีผลงานดี ได้แก่ รพ.เขาชัยสน, รพ.ปากพะยูน,  
รพ.ศรีบรรพต รพ.บางแก้ว และรพ.ป่าพะยอม เท่ากับ ร้อยละ 100, 100, 100, 100, 100 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 

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

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
2561 2562 2563 

ระดับประเทศ ร้อยละ 80 ต่อ
หญิงอายุน้อย

กว่า 20 ปี  

รพ.พัทลุง 9 6 66.67 
66.43 65.91 68.41 รพ.กงหรา 0 0 0 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 3 3 100 
55.43 55.04 56.99 รพ.ตะโหมด 6 5 83.33 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 6 5 83.33 
79.56 77.27 86.96 รพ.ปากพะยูน 9 9 100 

 รพ.ศรีบรรพต 2 2 100 
รพ.ป่าบอน 1 0 0 
รพ.บางแก้ว 7 7 100 

รพ.ป่าพะยอม 11 11 100 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 0 0 0 

รวม 54 48 88.89 
ที่มา :ข้อมูล HDC DATA  ประมวลผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ที่มา :ข้อมูลผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 

จากตารางข้อมูลร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์มาตรฐานตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์  (เป้าหมาย       
ผ่านเกณฑ์ฯ ร้อยละ 70) ทุกตำบลมีการประเมินตนเองตามเกณฑ์ และผลปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์ประเมินฯ 
ระดับพื้นฐานจากจำนวน 65 ตำบล ผ่านทุกตำบล คิดเป็นร้อยละ 100 และจำแนกตามผลการประเมินฯ                   
เชิงคุณภาพ คือ ผ่านระดับ 1 ขั้นพื้นฐาน (60-69 คะแนน) ตำบล 9 ตำบล ผ่านระดับ 2 ขั้นดี (70-79 คะแนน)                    
จำนวน 26 ตำบล และผ่านระดับ 3 ขั้นดีมาก (>=80 คะแนน) จำนวน 30 ตำบล  
 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์มาตรฐานตำบลอนามัยการเจริญพันธ์ุ (เชิงคุณภาพ) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี

เกณฑ์ 
ปี 2564 

ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

อำเภอ เป้าหมาย 

ผ่านระดับ 
พื้นฐาน
(60-69 
คะแนน) 

ผ่าน
ระดับดี 
(70-79 
คะแนน) 

ผ่าน
ระดับดี
มาก 
(>=80 
คะแนน) 

2561 2562 2563 

ระดับประเทศ 0=ไม่ผ่าน
เกณฑ์
(<60คะแนน) 
1=ผ่าน
พื้นฐาน    
(60-69 
คะแนน) 
2=ผ่านระดับ 
ดี(70-79 
คะแนน) 
3=ผ่านระดับ
ดีมาก (>=80 
คะแนน)  

เมืองพัทลุง 14 4 5 5 
- - - กงหรา 5 0 3 2 
เขต 11 เขาชัยสน 5 0 5 0 
- - - ตะโหมด 3 0 2 1 
เขต 12 ควนขนุน 12 0 2 10 
- - - ปากพะยูน 7 4 2 1 
จังหวัดพัทลุง ศรีบรรพต 3 0 2 1 
78.46 100 100 ป่าบอน 5 1 4 0 
ปีงบประมาณ 2563 บางแก้ว 3 0 0 3 
ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ป่าพะยอม 4 0 1 3 
- 100 ศรี

นครินทร ์
4 0 0 4 

 รวม 65 9 26 30 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. การดำเนินงานเรื่องการคุมกำเนิดกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ให้กับหญิงไทย 

อายุต่ำกว่า 20 ปี ยังไม่ครอบคลุมทุกคน ข้อเสนอแนะควรมีการส่งเสริมสนับสนุน และติดตามหญิงไทย               
อายุต่ำกว่า 20 ปีที่คลอด ให้วางแผนครอบครัวแบบกึ่งถาวร ครอบคลุมทุกคน  

2. การบนัทึกข้อมูลตามตัวชี้วัดวัยรุ่น ในโปรแกรม HDC หน่วยบริการยังไม่สามารถบันทึกได้ 
ครอบคลุมฯ ข้อเสนอนะแนะควรมีการซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้บันทึกข้อมูล ให้มีความเข้าใจตรงกัน  

3. การดำเนินงานการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่หลังคลอดหรือหลังแท้ง ควรมีการซักซ้อม 
ความเข้าใจในการดำเนินงานฯ ในระดับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 
โอกาสพัฒนาต่อไป 

1. ส่งเสริมการดำเนินงานตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการประเมินและ 
การมอบเกียรติบัตรฯ เพ่ือเป็นแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจให้กับพื้นที่ 

2. ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่น  
ศึกษาธิการจังหวัด พมจ. สวัสดิการและคุ้มครองแรงจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน เป็นต้น 

3. ส่งเสริมให้โรงพยาบาลทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล มีนโยบายการ 
จัดบริการให้คำปรึกษาในเรื่องการคุมกำเนิดในวัยรุ่นหลังคลอดหรือหลังแท้ง และการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร 
(ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) และวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) พร้อมมีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
HDC อย่างครอบคลุมและถูกต้อง  

4. ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น ทุกระดับ ให้เข้าใจเรื่องเพศวิถีศึกษา  
การให้คำปรึกษาเรื่องวัยรุ่น และการให้บริการวางแผนครอบครัว  
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และอำเภอเขาชัยสน ได้รับเกียรติบัตรการขับเคลื่อน            
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับพื้นที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถเป็นพื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อน 
การดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ จากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 
 กลุ่มวัยทำงาน 
ประเด็น   ร้อยละ 40 ของประชากรวัยทำงานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
สถานการณ์และสภาพปัญหา 
           จากการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายของประชาชนวัยทำงานผ่าน Application 
“ก้าวท้าใจ”  ปี 2563 และ 2564  จังหวัดพัทลุงมีประชาชนสมัครเข้ารว่มกิจกรรมออกกำลังกายตามกิจกรรม 
“ก้าวท้าใจ” รอ้ยละ 8.49 และ ร้อยละ 19.40 ตามลำดับ    
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การบรหิารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
          1. มีนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานบริการตามความเหมาะสมในพื้นที่
และกำกับสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย 
          2. สสจ.ให้การสนับสนุนคำปรึกษา ประเมินภาพรวมเป็นรายอำเภอ และดำเนินการแก้ไขให้บรรลุ
เป้าหมาย  
          3. มีการสื ่อสาร ประชาสัมพันธ์พัฒนาการเข้าถึงระบบข้อมูลการลงทะเบียนโครงการ 10 ล้าน
ครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
          4. สนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งประสานความร่วมมือกับ อปท.และหน่วยงานต่างๆ  
ใน การลงทะเบียนและจัดสถานที่ออกกำลังกาย และประชุมชี้แจงกับ อสม. ในการลงทะเบียน และจัดกิจกรรม
สร้างความรอบรู้และร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายตามโครงการฯ  
          5. ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี
และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ผลการดำเนินงาน 
          1. มีการจัดประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ผู้รับผิดชอบงานของสถานบ
ริกาทราบจำนวน 1 ครั้ง 
          2. มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางทางสื่อออนไลน์ กลุ่มไลน์วัยทำงาน  และแจ้งเป็น
หนังสือให้พื้นทราบ 
          3. เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเปิดตัว ก้าวท้าใจ ซีซัน 3 ของเขต 12  ณ  บริเวณสนามกีฬาหน้า
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 
         4. มีการสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้า ซีซัน 3 และแจ้งให้พื้นที่ทราบเป็นระยะๆ และ
ติดตามผลการดำเนินงาน/การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกสัปดาห ์
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 40 ของประชากรวัยทำงานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 40 เมืองพัทลุง 39,483 1,911 4.84 
- - - กงหรา 9,998 679 6.79 

เขต 12 เขาชัยสน 13,401 1,110 8.28 
- - 10.13 ตะโหมด 8,792 1,392 15.83 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 24,860 11,299 45.45 
- - 8.49 ปากพะยูน 14,371 6,568 45.70 

 ศรีบรรพต 5,713 1,236 21.63 
ป่าบอน 12,937 2,893 22.36 
บางแก้ว 7,564 385 5.09 

ป่าพะยอม 10,356 2,333 22.53 
ศรีนครินทร ์ 8,506 386 4.54 

รวม 155,971 30,267 19.40 
ที่มา : จากการลงทะเบียนในกิจกรรมก้าวท้าใจ ซีซัน 3 ปี 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ ซีซัน 3 ต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ และผู้ลงทะเบียน
จะต้องมีทักษะ ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีระดับหนึ่ง  ส่งผลทำให้กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มไม่สามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้  หรือไม่อยากลงทะเบียน   
โอกาสพัฒนาต่อไป 

มีระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก และเข้าถึงได้ง่าย  ครอบคลุมได้ทุกกลุ่มวัย
หรือแนวทางลงทะเบียนที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน 
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2.1.5 กลุ่มวัยทำงาน 
ประเด็น   ร้อยละ 50 ของประชาชนวัยทำงานอายุ 18 – 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
          สถานการณ์  จากการสำรวจพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของประชาชนวัยทำงานอายุ 15 -59 ปี จำนวน
ตัวอย่าง 5,199 คนในพื้นที่  11 อำเภอของจังหวัดพัทลุง ปี 2564  พบว่า ประชาชนวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปี 
มีค่าดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในระดับปกติ(ค่า BMI 18.5 – 22.90) ร้อยละ 41.80  ระดับอยู่ในเกณฑ์น้ำหนัก
น้อยหรือผอม(ค่า BMI < 18.5) ร้อยละ 9.50, ระดับน้ำหนักเกิน(ค่า BMI 23–24.90) ร้อยละ 19.60, ระดับ
อ้วน (ค่า BMI 25 – 29.90) ร้อยละ 22.00  และอยู่ในระดับอ้วนอันตราย (ค่า BMI 30 ขึ้นไป)  ร้อยละ 7.10 
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
         1. มีนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานบริการตามความเหมาะสมในพื้นที่
และกำกับสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย 
        2. สสจ.ให้การสนับสนุนคำปรึกษา ประเมินภาพรวมเป็นรายอำเภอ และดำเนินการแก้ไขให้บรรลุ
เป้าหมาย  
        3. มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์พัฒนาการเข้าถึงระบบข้อมูล ชี้แจงแนวทางการลงข้อมูลในโปรแกรม 
HDC        
       4. สนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งประสานความร่วมมือกับ อปท.และหน่วยงานต่างๆ ใน  
พื้นที่ให้มีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในพื้นที่   
       5. ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีและ 
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ผลการดำเนินงาน 
        1. มีจัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้กับผู้รับผิดชอบของ สสอ./รพช./
รพช. ทราบ 
        2. มีการประชุมชี้แจงแนวทางการเก็บและบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HDC ให้กับผู้ผิดชอบงานของอำเภอ
ทราบ 
        3. มีการสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานและแจ้งข้อมูลให้พื้นที่ทราบทุก 1 เดือน และติดตามข้อมูลการ
ดำเนินงานผ่านกลุ่มไลน์วัยทำงาน 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 49 ของประชากรวัยทำงานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 50 เมืองพัทลุง 28,848 11,347 39.33 
- - - กงหรา 9,625 3,693 38.37 

เขต 12 เขาชัยสน 11,063 4,080 36.88 
- 39.42 38.19 ตะโหมด 7,764 2,764 35.60 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 23,324 11,314 48.51 
- 38.23 38.10 ปากพะยูน 11,269 4,054 35.97 

 ศรีบรรพต 5,338 2,288 42.86 
ป่าบอน 12,043 4,652 38.63 
บางแก้ว 5,547 2019 36.40 

ป่าพะยอม 8,907 3,491 39.19 
ศรีนครินทร ์ 6,745 2,565 38.03 

รวม 130,473 55,267 42.36 
ที่มา : ข้อมูลจาก HDC On Cloud  ปี 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
               ควรให้มีการรณรงค์คัดกรองเชิงรุกในกลุ่มวัยทำงานในชุมชนให้มากขึ้น(เป้าหมายการคัดกรอง   
ร้อยละ 90)โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานตอนต้น(อายุ15-29 ปี) วัยทํางานตอนกลาง(อายุ30- 44 ปี) ให้มากขึ้น 
และลงทะเบียนในฐานข้อมูล HDC On Cloud ให้ครอบคลุมมากที่สุด  
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ประเด็น  ร้อยละ 60 ของสถานบริการสาธารณสุขใน คปสอ.ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองคลินิกไร้พุงคุณภาพ   
            (DPAC Quality)  
สถานการณ์และสภาพปัญหา 
           สถานการณ์  จากผลการดำเนินงานพัฒนาโครงการพัฒนาคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC   Quality) 
และโครงการองค์กรต้นแบบไร้พุงมาตั้งแต่  ปี 2559 จนถึงปัจจุบันมีสถาน/บริการสาธารณสุข(รพท./รพช./รพ.
สต.)ที่ผ่านการประเมินรับรองการพัฒนาคลินิกไร้พุงคุณภาพ  จำนวน 56  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.48     
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
          1. มีนโยบาย แนวทางการดำเนินงานคลินิกไร้พุงคุณภาพ(DPAC Quality) ปี 2564  
          2. สสจ.ให้การสนับสนุนคำปรึกษา ประเมินภาพรวมเป็นรายอำเภอ และดำเนินการแก้ไขให้บรรลุ
เป้าหมาย  
          3. มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานคลินิกไร้พุงคุณภาพ(DPAC Quality)   
          4. มีการติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการ 
ดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน    
          5. มีการประเมินรับรองการดำเนินงานคลินิกไร้พุงคุณภาพ(DAPC Quality) ทั้งระดับจังหวัดและระดับ  
เขต 
ผลการดำเนินงาน 
          1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคลินิกไร้พุงคุณ(DPAC Quality) ปี 2564 ให้ผู้รับผิดชอบ
งานของอำเภอทราบ  
    2. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งมีการทำแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงาน
คลินิกคุณภาพ(DAPC Quality) ของกรมอนามัย และสรุปแจ้งให้สำนักงาสาธารณสุขจังหวัดทราบ 

3. มีการคืนข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality) ให้พื้นที่ทราบ และ
ติดตามการดำเนินงานผ่านไลน์กลุ่มวัยทำงานและไลน์ส่วนตัว 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 60 ของสถานบริการสาธารณสุขใน คปสอ.ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองคลินิกไร้พุง   
            คุณภาพ (DPAC Quality)  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 60 เมืองพัทลุง 25 7 28 
- - - กงหรา 10 2 20 

เขต 12 เขาชัยสน 14 4 100 
- - - ตะโหมด 12 1 8.33 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 17 4 23.33 
- 20.14 31.09 ปากพะยูน 17 5 29.41 

 ศรีบรรพต 7 4 57.14 
ป่าบอน 12 5 41.67 
บางแก้ว 8 3 37.50 

ป่าพะยอม 7 6 85.71 
ศรีนครินทร ์ 6 5 83.33 

รวม 135 56 41.48 
ที่มา : แบบรายงานสรุปการดำเนินงานคลินิกไร้พุงคุณภาพ สสจ.พัทลุง 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ในปี 2564 การขับเคลื่อนการดำเนินงานคลินิกไร้พุงคุณภาพไม่สามารถลงประเมินพื้นที่ได้เนื่อ งจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 แต่ให้ทุกสถานบริการสาธารณสุขมีการประเมินตนเองตามเกณฑ์มา
ตฐานการดำเนินงานคลินิกไร้พุงคุณภาพของกรมอนามัย และสรุปส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ 
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2.1.6 กลุ่มวัยสูงอายุ 
ประเด็น  การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอาย ุ

1. ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  
2. ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care: LTC) 

2.1 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care: LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดร้ับการดูแลตาม Care Plan 
3. ร้อยละของโรงพยาบาล ขนาด M2 ขึ้นไป มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอาย ุ

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
      จากข้อมูลรายงานของระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี 2562 - 2564  สถานการณ์
สุขภาพผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ของจังหวัดพัทลุง พบว่ามีประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และได้เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) หมายความว่ามีสัดส่วนประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 โดยใน
ปี 2562 - 2564 มีจำนวนผู้สูงอายุ 81,539  84,177 และ 87,806 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59, 21.28 และ 
22.06 ตามลำดับ 
      จังหวัดพัทลุง มีทั้งหมด 65 ตำบล 73 อปท. ได้เข้าร่วมโครงการ LTC ของสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติครบทุก อปท. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561  มี Care Manager 168 คน Caregiver 1,004 คน สัดส่วน 
CM : CG 1:6  สัดส่วน CM : ผู้สูงอายุ 1:23  สัดส่วน CG:ผู้สูงอายุ 1:4 มีชมรมผู้สูงอายุ 450 ชมรม เป็นชมรม
ผู้สูงอายุคุณภาพ 65 ชมรม มีโปรแกรมหรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น Blue Book App., H4U, 
โปรแกรม 3C, Aging health Data, BGS เป็นต้น 

ตารางที่ 9 แสดงจำนวนผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมด แยกรายอำเภอ ปีงบประมาณ 
2564 

อำเภอ 
ประชากร จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 
ทั้งหมด ผู้สูงอาย ุ

ร้อยละ 
เพศชาย 

ร้อยละ 
เพศหญิง 

ร้อยละ 
(คน) (คน) (คน) (คน) 

เมืองพัทลุง 88,851 22,736 25.59 9,333 41.05 13403 58.95 
กงหรา 29,808 5,328 17.87 2,270 42.61 3058 57.39 

เขาชัยสน 35,508 7,915 22.29 3,304 41.74 4611 58.26 
ตะโหมด 24,948 4,064 16.29 1,779 43.77 2285 56.23 
ควนขนุน 63,243 16,962 26.82 7,103 41.88 9859 58.12 
ปากพะยูน 36,593 8,154 22.28 3,521 43.18 4633 56.82 
ศรีบรรพต 15,145 2,912 19.23 1,284 44.09 1628 55.91 
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อำเภอ 
ประชากร จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 
ทั้งหมด ผู้สูงอาย ุ

ร้อยละ 
เพศชาย 

ร้อยละ 
เพศหญิง 

ร้อยละ 
(คน) (คน) (คน) (คน) 

ป่าบอน 37,343 6,427 17.21 2,764 43.01 3663 56.99 
บางแก้ว 18,486 3,930 21.26 1,625 41.35 2305 58.65 

ป่าพะยอม 28,111 5,208 18.53 2,212 42.47 2996 57.53 
ศรีนครินทร ์ 19,936 4,170 20.92 1,755 42.09 2415 57.91 

รวม 397,972 87,806 22.06 36,950 42.08 50856 57.92 
หมายเหตุ :   จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่จากการสำรวจ (Type Area = 1,3) 
ที่มา :รายงานประชากรในระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข (ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564) 

จากตารางพบว่า จังหวัดพัทลุงมีประชากรทั้งหมด (ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่) จำนวน 397,972 คน  
มีผู้สูงอายุจำนวน 87,806 คน คิดเป็นร้อยละ 22.06 ของประชากรทั้งหมด เป็นชาย 36,950 คน (ร้อยละ 
42.08) หญิง จำนวน 50,856 (ร้อยละ 57.92) อำเภอที่มีอัตราส่วนของผู้สูงอายุมากที่สุดเมื่อเทียบกับประชากร
ทั้งหมด คืออำเภอควนขนุน ร้อยละ 26.82 รองลงมาคือ อำเภอเมืองพัทลุง ร้อยละ 25.59 น้อยที่สุด คือ อำเภอ
ตะโหมด  ร้อยละ 16.29 

ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) 

ที่มา : รายงาน HDC กระทรวงสาธารสุข (ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564) 

อำเภอ 
จำนวน
ผู้สูงอาย ุ

คัดกรอง
ADL 

ร้อยละ กลุ่ม1 ร้อยละ กลุ่ม2 ร้อยละ กลุ่ม3 ร้อยละ 

เมืองพัทลุง 22,736 19,953 87.76 18,338 91.91 1,427 7.15 188 0.94 
กงหรา 5,328 5,035 94.5 4,797 95.27 168 3.34 70 1.39 

เขาชัยสน 7,915 7,425 93.81 7,049 94.94 289 3.89 87 1.17 
ตะโหมด 4,064 3,922 96.51 3,782 96.43 103 2.63 37 0.94 
ควนขนุน 16,962 15,979 94.2 15,427 96.55 440 2.75 112 0.70 
ปากพะยูน 8,154 7,939 97.36 7,564 95.28 268 3.38 107 1.35 
ศรีบรรพต 2,912 2,842 97.6 2,718 95.64 103 3.62 21 0.74 
ป่าบอน 6,427 5,689 88.52 5,432 95.48 198 3.48 59 1.04 
บางแก้ว 3,930 3,664 93.23 3,563 97.24 65 1.77 36 0.98 

ป่าพะยอม 5,208 4,924 94.55 4,770 96.87 108 2.19 46 0.93 
ศรีนครินทร ์ 4,170 4,013 96.24 3,874 96.54 125 3.11 14 0.35 

รวม 87,806 81,385 92.69 77,314 95.00 3,294 4.05 777 0.95 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง                              หน้า 63  

       ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) 
จำนวน 81,385 คน จากจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 87,806 คน (คัดกรองร้อยละ 92.69) พบว่าเป็นกลุ่มที่ 1 กลุ่ม
ติดสังคม (ช่วยเหลือตัวเองได้ และ/หรือ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคมได้) ร้อยละ 95.00 มากที่สุดคืออำเภอ
บางแก้ว (ร้อยละ 97.24) น้อยที่สุดคืออำเภอเขาชัยสน (ร้อยละ 94.94) กลุ่มที่ 2 กลุ่มติดบ้าน (ช่วยเหลือตัวเอง
ได้และดูแลตนเองได้บ้าง) ร้อยละ 4.05 มากที่สุดอำเภอคือ อำเภอเมืองพัทลุง (ร้อยละ 7.15) น้อยที่สุดคือ
อำเภอบางแก้ว (ร้อยละ 1.77) กลุ่มที่ 3 กลุ่มติดเตียง (ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) ร้อยละ 0.95 มากที่สุดคืออำเภอ 
กงหรา (ร้อยละ 1.39) น้อยที่สุดคืออำเภอศรีนครินทร์ (ร้อยละ 0.35) 
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
  1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่คณะทำงานในการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุระดับจังหวัด  
  2. ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้กับผูบ้ริหารท้องถ่ินในเวทีประชุมประจำเดือน  
  3. จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือติดตามและประเมินผล และสรุปผลการประเมินทุกเดือน  
  4. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในเวทีประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด  
  5. จัดทีมพี่เลี้ยง เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และเสริมพลังในพื้นที ่ 
  6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (CM) ระหว่างพ้ืนที่ 
ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี
เกณฑ์ 

ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ 
จำนวนการ
ตอบ (คน) 

ผ่านเกณฑ์ 
8 ข้อ 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

เมืองพัทลุง 6,637 2,925 44.70 
- 54.2 34.79 กงหรา 88 6 6.82 

เขต 12 เขาชัยสน 1,443 210 14.55 
- 12.3 38.85 ตะโหมด 1,562 261 16.71 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,657 911 54.98 
- - 36.38 ปากพะยูน 1,097 306 27.89 

 ศรีบรรพต 125 14 11.20 
ป่าบอน 247 7 2.83 
บางแก้ว 234 148 63.25 

ป่าพะยอม 1,778 157 8.83 
ศรีนครินทร ์ 508 398 78.35 

รวม 15,376 5,343 34.75 
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ที่มา : ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล HDC ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2564 
      จากตาราง ผลการดำเนินงานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุ ปี 2564 มีการสำรวจ
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์จำนวน 8 องค์ประกอบ มีจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าตอบแบบสอบถามจำนวน 
15,376 จากจำนวผู้สูงอายุทั้งหมด 87,806 คน คิดเป็นร้อยละ 17.51 โดยผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามผ่าน
เกณฑ์ 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 34.75 ซึ่งมีแนวโน้มลดลง  จากปี 2563 คือ ร้อยละ 36.38 และมีค่าน้อยกว่าค่า
เป้าหมาย อำเภอที่ดำเนินงานได้สูง 3 อันดับแรก คือ อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอบางแก้ว และอำเภอควนขนุน 
ร้อยละ 78.35, 63.25 และ 54.98 ตามลำดับ น้อยที่สุด อำเภอป่าบอน ร้อยละ 2.83  
       เมื่อจำแนกผลการดำเนินงานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ที่ผู้สูงอายุปฏิบัติได้น้อยเรียงลำดับไปหาพฤติกรรมที่ปฏิบัติได้มากที่สุด คือ การมีกิจกรรมทางกาย
อย่างน้อยวันละ 30 นาที มากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 60.39 รองลงมา คือการกินผัก/ผลไม้สด ทุกวัน/
เกือบทุกวัน ร้อยละ 60.39 การดื่มน้ำสะอาดได้ 8 แก้ว ทุกวัน/เกือบทุกวัน ร้อยละ 63.77 การนอนหลับอย่าง
เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 7 – 8 ชั่วโมง ร้อยละ 69.81 การดูแลสุขภาพช่องปาก (แปรงฟันก่อนนอน) ร้อยละ 
78.17 พฤติกรรมเคยสูบบุหรี่หรือไม่เคยสูบ ร้อยละ 91.16 การตรวจสุขภาพประจำปี ร้อยละ 92.77 และการ
ดื่มสุรา แอลกอฮอล์ เฉพาะเทศกาลหรือไม่เคยดื่ม ร้อยละ 97.24 (ข้อมูลจากโปรแกรม HDC กรมอนามัย  
ณ 31 สิงหาคม 2564) 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ตำบลมีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง (Long Term Care) ด้านสุขภาพ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อย
กว่า ร้อย
ละ 95 

เมืองพัทลุง 14 13 92.86 
  91.55 กงหรา 5 5 100.00 

เขต 12 เขาชัยสน 5 5 100.00 
54.90 66.72 68.70 ตะโหมด 3 3 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 12 12 100.00 
89.0 92.31 98.46 ปากพะยูน 7 7 100.00 

 ศรีบรรพต 3 3 100.00 
ป่าบอน 5 4 80.00 
บางแก้ว 3 3 100.00 

ป่าพะยอม 4 4 100.00 
ศรีนครินทร ์ 4 4 100.00 

รวม 65 63 96.92 
ที่มา : ระบบรายงาน HDC, โปรแกรม 3C-LTC กรมอนามัย และจากระบบรายงาน ณ 30 กันยายน 2564 
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      จากตาราง ผลการดำเนินงานตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชน ในปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 96.92 มีแนวโน้มลดลงจากปี 2563 คือ 98.46 แต่มีผล
การดำเนินงานมากกว่าค่าเป้าหมาย โดยทุกอำเภอมีผลดำเนินงานที่ร้อยละ 100 ยกเว้นอำเภอเมืองพัทลุง และ
อำเภอป่าบอน ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ร้อยละ 92.86 และ 80.00 ตามลำดับ  
ตัวชี้วัด 3 : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มภีาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care plan 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี
เกณฑ ์

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผลงาน 
(ฉบับ) 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ  
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 85 

เมืองพัทลุง 924 919 99.46 
71.07 84.22 94.17 กงหรา 225 223 99.11 

เขต 12 เขาชัยสน 359 359 100 
54.03 82.88 90.22 ตะโหมด 115 113 98.26 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 548 534 97.45 
42.56 90.09 98.01 ปากพะยูน 462 459 99.85 

 ศรีบรรพต 152 147 96.71 
ป่าบอน 152 151 99.34 
บางแก้ว 59 57 96.61 

ป่าพะยอม 135 133 98.52 
ศรีนครินทร ์ 116 115 99.14 

รวม 3247 3210 98.86 
ที่มา : โปรแกรม 3C-LTC กรมอนามัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 
      จากตาราง ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดบ้าน ติดเตียง) ผ่านการยืนยันจาก อปท. และได้รับ
งบประมาณ ในการดูแลเหมาจ่ายรายหัวจาก สปสช. รายละ 5 ,000 บาท จำนวน 3,247 คน ได้รับการ
จัดทำแผน การดูแลรายบุคคลจากหน่วยบริการสาธารณสุข จำนวน 3 ,210 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.18 มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2563 และมีผลการดำเนินงานมากกว่าค่าเป้าหมาย โดยอำเภอที่มีผลการดำเนินงาน
มากที่สุด คือ อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน และอำเภอเมืองพัทลุง คิดเป็นร้อยละ 100, 99.85 และ 
99.46 ตามลำดับ 
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ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของโรงพยาบาลขนาด M2 ขึ้นไป ที่มีการจัดต้ังคลินิกผู้สูงอายุ 
      จังหวัดพัทลุง มีการจัดต้ังคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลขนาด M2 ขึ้นไป จำนวน 2 โรงพยาบาล
คือ โรงพยาบาลพัทลุง และโรงพยาบาลควนขนุน โดยคลินิกผู้สูงอายุทั้งสองแห่งผ่านเกณฑ์การประเมิน
คลินิกผู้สูงอายุระดับพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 มีแผนพัฒนาการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุให้ผ่านเกณฑ์
การประเมินผู้สูงอายุระดับคุณภาพ ในปี พ.ศ. 2565       
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ขาดความต่อเนื ่อง
และขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน 
- หน่วยบริการบางแห่งไม่ม ี CM เนื ่องจากย้าย
สถานที่ทำงานและลาออก  
- หน่วยบริการที่รับผิดชอบพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดบ้าน/
ติดเตียงมาก ไม่สามารถดำเนินงานได้ทันตามเวลา 
- หน่วยบริการบันทึกผลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
ในโปรแกรม Aging Health Data น ้อย รวมทั้ ง
โปรแกรมการบันทึกข้อมูลมีหลายโปรแกรม ทำให้
เก ิดความยุ ่งยาก และเก ิดความซ้ำซ ้อนในการ
ปฏิบัติงาน  

1.  ปร ับแผนการดำเนิ นงานให ้สอดคล ้องกับ
สถานการณ์    การระบาดของโรคติดเชื้อฯ  
 
1. สำรวจความต้องการ CM ในพื้นที ่
2. กรมอนามัยจัดอบรม CM ทดแทน 
3. ขอความร่วมมือให้ CM หน่วยบริการใกล้เคียง
จัดทำ Care Plan ให้ 
1. ควรบูรณาการโปรแกรมการบันทึกข้อมูลต่างๆ ให้ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน LTC คุณภาพ ระดับจังหวัด 
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียน/ชมรมผู้สูงอายุจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล 

(Individual Wellness Plan) 
3. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรและเมืองแห่งความสุขของ

ผู้สูงอาย ุ
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

1. ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ดีเด่น ประจำปี 2564 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว 
2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน 
3. ชมรมผู้สูงอายุ ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ชมรมผู้สูงอายุบ้านปากคลอง อำเภอควน

ขนุน 
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4. นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ดีเด่น (เรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ
โดยแกนนำสุขภาพ ครอบครัว และชุมชน) รพ.สต.บ้านทุ่งยาว อำเภอเมืองพัทลุง 

5. ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 
ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว 

6. ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564 รพ.สต.บ้านปลวก
ร้อน อำเภอเมืองพัทลุง 


