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3.6 สุขภาพจิตและจิตเวช 

ประเด็น การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
ตัวชี้วัด  1. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 8  ต่อประชากรแสนคน 

2. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทำร้ายตนเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 90 
3. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต  ร้อยละ 71 

            4. ผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการสุขภาพจิต  ร้อยละ 82 
   5. ผู้ป่วยสมาธิสั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิต  ร้อยละ 25 

6. ผู้ป่วยโรคออทิสติก (ASD)เข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ 55.. 
7. ร้อยละ 80 กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตใน 4 ประเด็นได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ติดตาม 

ตัวชี้วัด 1.อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 8  ต่อประชากรแสนคน 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จจังหวัดพัทลุง ย้อนหลังปี 2560 – 2564  เท่ากับ 8.21 ,11.05,11.81, 
6.67 และ 10.9 ต่อประชากรแสนคน โดยมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จจำนวน 43, 47, 62, 37 และ57 คน ตามลำดับ 
โดยปี 2561 – 2562 อยู่อันดับ 5 และ 4 ของประเทศ ตามลำดับ  และลดลงในปี 2563  แต่ยังคงเกินเป้าหมาย 
คือ 6.3 ต่อประชากรแสนคน  สำหรับปี 2564 อัตราผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 10.9 ต่อประชากรแสนคน (57 คน)   
เกินเป้าหมาย คือ 8 ต่อประชากรแสนคน   

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. การคัดกรองสุขภาพจิตเชิงรุก และการดูแลช่วยเหลือจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ 
2. การดำเนินงานตามระบบ service plan 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2564 อัตราผู ้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 10.9 ต่อประชากรแสนคน (57 คน) เกินเกณฑ์

เป้าหมาย โดยอำเภอที่มีการฆ่าตัวตายสำเร็จสูงเกินเกณฑ์ตามลำดับ คือ อำเภอศรีนครินทร์   เมือง เขาชัยสน        
ป่าบอน  ปากพะยูน และ ตะโหมด ส่วนอำเภอที่การฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกินเกณฑ์ ได้แก่ บางแก้ว ศรีบรรพต 
และกงหรา  สำหรับอำเภอป่าพะยอม ไม่รายงานการฆ่าตัวตายของประชากรในพื้นที่  

จากจำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 57 คน เป็นเพศชาย  ร้อยละ 71.9 (41 คน) เพศหญิง ร้อยละ 28.1 
(16คน)  พบใน ช่วงอายุ 30 -39 ปี  ร้อยละ 28 (16 คน) มากที่สุด  รองลงมาเป็นช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
21 (12 คน)  และพบว่าช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป มีอัตราการฆ่าตัวตายถึงร้อยละ 38 (22คน)   อาชีพ  รับจ้าง     
ฆ่าตัวตายสำเร็จมากที่สุด ร้อยละ 33 (19 คน) รองลงมาเป็นเกษตรกรรม ร้อยละ 22.8 (13คน) ในส่วน          
ผู ้ไม่ประกอบอาชีพ ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา พบร้อยละ 21.1 (12คน)  วิธีการฆ่าตัวตาย โดย         
การผูกคอ มากที่สุด ร้อยละ 70.2 ( 40 คน)  รองลงมา คือกินยาเกินขนาดร้อยละ 15.8 (9คน)  ปัจจัยกระตุ้น
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การฆ่าตัวตายสำเร็จ  เป็นปัญหาความสัมพันธ์ ทะเลาะกับคนใกล้ชิด ร้อยละ 35.1 (20คน) น้อยใจถูกดุด่า   
ร้อยละ 24.6 (14คน) มากที่สุด  รองลงมาคือการใช้สุราและยาเสพติด ร้อยละ 29.8 (17 คน)  และความทุกข์
ทรมานจากการเจ็บป่วยเรื้อรังทั้งทางกายและทางจิต ร้อยละ 28.1 (16 คน) ส่วนปัญหาเศรษฐกิจ  ร้อยละ 
17.5 (10 คน)  และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ร้อยละ 3.5 (2 คน)  

ในส่วนปัจจัยจากความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยโรคทางกายทางจิต พบว่า ร้อยละ 24.6 (14 คน)   
เจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช  ได้แก่ โรคซึมเศร้า  ร้อยละ 10.5 (6 คน)   โรคจิต ร้อยละ  8.8 (5 คน) โรคจิตจากยาเสพติด 
ร้อยละ 5.3  ( 3 คน)  ติดสุราเรื้อรัง ร้อยละ 1.8 (1คน)   สำหรับโรคทางกาย พบมากที่สุด ในโรคความดันโลหิตสูง 
และเบาหวาน ร้อยละ 15.8 ( 9 คน) 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ปี 
งบประมาณ 

2564 

ผลการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ ปชก.

เป้าหมาย 
เสียชีวิต 
(ราย) 

อัตราต่อ
แสน ปชก. 

ระดับประเทศ ไม่เกิน 
8.0 ต่อ

ประชากร
แสนคน 

เมืองพัทลุง 121,303 18 14.8 
6.32 6.64 6.59 กงหรา 36,572 0 0 

เขตสุขภาพที่ 12 เขาชัยสน 44,847 6 13.4 
4.57 5.00 3.95 ตะโหมด 31,422 3 9.5 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 84,247 11 13.1 
11.05 11.81 6.67 ปากพะยูน 51,121 5 9.8 

 ศรีบรรพต 17,956 1 5.57 

ป่าบอน 47,930 6 12.5 
บางแก้ว 26,600 2 7.52 

ป่าพะยอม 36,986 0 0 
ศรีนครินทร ์ 26,881 5 18.6 

รวม 524,865 57 10.9 
ที่มา  :   ศูนย์เฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 
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ตัวชี้วัด 2. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทำร้ายตนเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 90 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

      ร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา1ปี ย้อนหลัง ปี 2563 และ 
2564 เท่ากับ 98.72 และ 98.52 จำนวน 78 และ 65 คน ตามลำดับ  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. การเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงเพ่ือนำเข้าระบบบริการ 
2. ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว ทั้งในโรงพยาบาล และชุมชน ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ
จนถึงตติยภูมิ โดยภาคีเครือข่าย 

ผลการดำเนินงาน 
  ปี 2564  มีจำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย  65 ราย เพศชายร้อยละ 27.7 (18คน) เพศหญิง ร้อยละ 

72.3 (47คน) ช่วงอายุ 10-19  ปี  พบมากที่สุด ร้อยละ 34.4   (22 คน)  รองลงมาช่วงอายุ   20-29 ปี ร้อยละ 
26.6 (17คน)  และ ช่วงอายุ 40 - 49 ปี ร้อยละ 17.2 (11คน) โดยอายุน้อยที่สุด คือ 11 ปี  อายุมากที่สุด คือ 
81 ปี  พบในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา/แม่บ้าน(ผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพ) มากที่สุด ร้อยละ 42.2 (27 คน) รองลงมา 
ได้แก่อาชีพ รับจ้าง ร้อยละ 18.8 (12 คน) และ เกษตรกรรม ร้อยละ 14.1 (9คน) วิธีการที่ใช้มากที่สุด คือ    
กินยาเกินขนาด ร้อยละ 64.1 (41 คน) รองลงมาคือ การผูกคอ ร้อยละ 17.2 (11 คน)   และ กินสารเคมี ร้อยละ 
12.5 (8 คน)  สาเหตุที่ทำให้เกิดการพยายามฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ ปัญหาความสัมพันธ์  ได้แก่ ทะเลาะกับ   
คนใกล้ชิด ร้อยละ 51.6 (33 คน)  น้อยใจถูกดุด่า ร้อยละ 46.9 (30 คน)  รองลงมาคือความทุกข์ทรมานจาก       
การเจ็บป่วยเรื้อรังด้วยโรคทางกาย /ทางจิต ร้อยละ  26.6 ( 17 คน)  ปัญหาเศรษฐกิจ ร้อยละ 20.3   (13 คน)  และ
ปัญหาการใช้สุรา/ยาเสพติด ร้อยละ 9.4 (6คน)  นอกจากนี้พบว่ามีประวัติโรคทางจิตเวช  ร้อยละ  34.4 (22 คน) 
ได้แก่ โรคซึมเศร้า ร้อยละ 26.6 (17 คน)  โรคจิต ร้อยละ 6.3 (4 คน)  ส่วนประวัติโรคทางกาย  พบร้อยละ 20.3  
(13 คน)  ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ร้อยละ 4.7 (3 คน)  โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 3.1 ( 2 คน)  และโรคหลอดเลือด
สมอง ร้อยละ 3.1 (3คน)  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  การระบาดของโรคโควิด 19 ร้อยละ 6.1 (4คน) รับการ
รักษาในโรงพยาบาล ร้อยละ 78.46 ( 51 คน )  และได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 44.61 (29 คน) 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทำร้ายตนเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ90 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปีงบประมาณ 

2564 

ผลการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ ปชก.

เป้าหมาย 
ผลงาน 
(ราย) 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ90 เมืองพัทลุง 119 119 100 
   กงหรา 26 26 100 

เขตสุขภาพที่ 12 เขาชัยสน 5 5 100 
  97.53 ตะโหมด 20 17 85 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 17 17 100 
  98.72 ปากพะยูน 20 20 100 

 ศรีบรรพต 9 8 88.88 

ป่าบอน 19 19 100 
บางแก้ว 8 8 100 

ป่าพะยอม 9 9 100 
ศรนีครินทร ์ 19 19 100 

รวม 271 267 98.52 

ที่มา  :   ศูนย์เฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์/การรายงานโดยผู้รับผิดชอบจากทุก
โรงพยาบาล  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1.การดำเนินการประเมินสุขภาพจิตเชิงรุกไม่ครอบคลุม เนื ่องจากผู ้รับผิดชอบงานต้ องไปร่วม
ปฏิบัติงานกรณีการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด 19  
2.ข้อมูลที่รายงานตัวเลขทุกสิ้นเดือนไม่ตรงกับที่คีย์ในรายงาน 506S และระบบ HDC ไม่ตรงกัน 
3. การเยี่ยมบ้านผู้พยายามทำร้ายตัวเองยังทำได้น้อย 
4. การรายงานล่าช้า/บางหน่วยบริการไม่รายงาน 
5. การเปลี่ยนผู้รับผดิชอบงาน  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. การสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายสำเร็จ 
2. การเยี่ยมบ้านผู้พยายามฆ่าตัวตาย 
3. การเฝ้าระวังป้องกันการทำร้ายตัวเองในชุมชน  และการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่อง 
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4. การนำข้อมูลเข้าระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายระดับชาต ิ
5. การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน 
6. การบรูณาการการดำเนินงานร่วมกับ พชอ. 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
             - 

 
 

      
ผู้รับผิดชอบ นางอารี   ชูสังข ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท ์ 0939742659  
e-mail arrysang960@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 14 พฤศจิกายน 2564 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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ตัวชี้วัด ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต  ร้อยละ 71 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
      การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปี 2561 - 2564 ร้อยละ 42.48 , 84.92, 100.77 และ 

108.84 ตามลำดับ  จำนวนผู้เข้าถึงบริการ  4,159, 8,353, 9,942 และ 10,753 คน มีแนวโน้มสูงขึ้น 

ผลการดำเนินงาน 
การเข้าถึงบริการของผู ้ป่วยโรคซึมเศร้า ร้อยละ 108.84  ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย อำเภอที่         

ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอเมือง กงหรา เขาชัยสน ควนขนุน ศรีบรรพต  บางแก้ว ป่าพะยอม            
และ ศรีนครินทร์ รวม 8 อำเภอ 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเขา้ถึงบริการสุขภาพจิต  ร้อยละ 71 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปีงบประมา
ณ 2564 

ผลการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ 2564  
2561 2562 2563 จังหวัด จำนวนผู้ป่วย

คาดประมาณ 
ผลงาน 
(ราย) 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ71 เมืองพัทลุง 2,322 1,783 76.79 

61.21 66.67 72.84 กงหรา 674 790 117.21 
เขาชัยสน 855 752 87.95 

เขตสุขภาพที่ 12 ตะโหมด 571 363 63.57 
  83.2 ควนขนุน 1,660 3,337 201.02 

จังหวัดพัทลุง ปากพะยูน 961 602 62.64 
42.48 84.92 100.77 ศรีบรรพต 343 531 154.81 

ป่าบอน 892 533 59.75 
 
 

บางแก้ว 501 357 71.26 
ป่าพะยอม 673 669 99.41 
ศรีนครินทร ์ 526 445 84.60 

รวม workload 9,978 10,162 101.84 
ภาพรวมจังหวัด 9,904 10,753 108.57 

ที่มา : 1.ประชากรอายุ15 ปีขึ้นไปในปีที่ใช้คำนวณในปีที่ใช้คำนวณ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 จากระบบHDC  
         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
        2.จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ คำนวณจากร้อยละความชุกของโรคในคนไทย 2.3 
        3. ผลการดำเนินงานจากระบบHDC   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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ตัวชีว้ัด  ผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการสุขภาพจิต  ร้อยละ 82 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเภท ปี 2561 - 2564  ร้อยละ 59.81, 74.25, 80.53 และ 92.68 
ตามลำดับ จำนวนผู้ป่วย 2,037 ,2,540, 2,755 และ 3,063 คน แนวโน้มสูงขึ้น 

ผลการดำเนินงาน 
การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิต ร้อยละ 92.68 ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย    โดยจำนวนผู้ป่วยโรคจิต         

คาดประมาณ 3,455 คน เข้าถึงบริการสุขภาพจิต 3,207 คน อำเภอที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย  ได้แก่ อำเภอเมือง 
กงหรา  ควนขนุน ศรีบรรพต ป่าพะยอม และ ศรีนครินทร์   รวม  6 อำเภอ 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการสุขภาพจิต  ร้อยละ 82 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปีงบประมาณ 

2564 

ผลการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ 2564  
2561 2562 2563 อำเภอ จำนวนผู้ป่วย

คาดประมาณ 
ผลงาน 
(ราย) 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 82 เมืองพัทลุง 808 681 84.31 
79.11 91.67 91.45 กงหรา 23 211 89.98 

เขตสุขภาพที่ 12  เขาชัยสน 465 241 81.00 
  76.06 ตะโหมด 199 139 70.02 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 577 557 96.46 
59.81 74.25 80.53 ปากพะยูน 334 193 57.72 

 ศรีบรรพต 119 112 93.87 

ป่าบอน 310 192 61.85 
บางแก้ว 174 116 66.55 

ป่าพะยอม 234 214 91.37 
ศรีนครินทร ์ 182 150 82.06 

รวม workload 3,471 2,806 80.84 

ภาพรวมจังหวัด 3,455 3,207 92.68 

ที่มา : 1.ประชากรอายุ15 ปีขึ้นไปในปีที่ใช้คำนวณในปีที่ใช้คำนวณ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 จากระบบHDC  
         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
        2.จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ คำนวณจากร้อยละความชุกของโรคในคนไทย 0.8 
        3. ผลการดำเนินงานจากระบบHDC   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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ตัวชี้วัด  ผู้ป่วยสมาธิสั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิต  ร้อยละ 25 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยสมาธิสั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดย  ในปีงบประมาณ 2561 , 2562 , 

2563 และ 2564 จำนวนผู้ป่วย 260 ,496,706 และ 846  คน คิดเป็นร้อยละ 7.50, 14.33 ,20.39 และ 26.40 
ตามลำดับ  

ผลการดำเนินงาน 
อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยสมาธิสั้นร้อยละ 26.40 ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย  โดยจำนวนผู้ป่วย  

สมาธิสั้นคาดประมาณ 3,496 คน เข้าถึงบริการสุขภาพจิต 923 คน อำเภอที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย  ได้แก่ 
อำเภอเมือง  ควนขนุน และศรีบรรพต  รวม 3 อำเภอ  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผู้ป่วยสมาธิสั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิต  ร้อยละ 25 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปีงบประมาณ 

2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564  
2561 2562 2563 อำเภอ จำนวนผู้ป่วย

คาดประมาณ 
ผลงาน 
(ราย) 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 25 เมืองพัทลุง 781 240 30.73 
   กงหรา 277 46 16.61 

เขตสุขภาพที่ 12  เขาชัยสน 293 47 16.04 
  2.81 ตะโหมด 253 34 13.44 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 472 157 33.26 
7.5 14.33 20.39 ปากพะยูน 360 60 16.67 

 ศรีบรรพต 118 35 29.66 

ป่าบอน 345 37 10.72 
บางแก้ว 187 26 13.90 

ป่าพะยอม 258 53 20.54 
ศรีนครินทร ์ 151 27 17.88 

รวม Work load 3,495 762 21.80 
ภาพรวมจังหวัด 3,496 923 26.40 

ที่มา : 1.ประชากรอายุ 6 -15 ปี 11 เดือน 29 วันในปีที่ใช้คำนวณ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 จากระบบHDC  
         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
        2.จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ คำนวณจากร้อยละความชุกของโรคในคนไทย 5.40 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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        3. ผลการดำเนินงานจากระบบHDC   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน  
ตัวชี้วัด  ผู้ป่วยโรคออทิสติก (ASD)เข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ 55 

สถานการณ์และสภาพปัญหา  
อัตราผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ  ปี  2561–2564   คิดเป็นร้อยละ 45.10 ,67.33 ,74.67 และ

23.24 ตามลำดับ โดยมีจำนวนผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ  จำนวน 69, 101, 112 และ 33 คน ตามลำดับ   

ผลการดำเนินงาน 
  ปี 2564  ผู้ป่วยโรคออทิสติกคาดประมาณ จำนวน 142 คน เข้าถึงบริการ 33 คน คิดเป็น ร้อยละ 
23.24 ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 55) และลดลงจากปีก่อนหน้า  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด 19  ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน และไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย โดยไม่มีอำเภอที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วดั ร้อยละของโรคออทิสติกเข้าถึงบริการสุขภาพจิตร้อยละ 55 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปีงบประ 

มาณ 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564  
2561 2562 2563 อำเภอ จำนวนผู้ป่วย

คาดประมาณ 
ผลงาน 
(ราย) 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 55 เมืองพัทลุง 30 10 33.33 
   กงหรา 11 1 9.09 

เขตสุขภาพที่ 12  เขาชัยสน 12 4 33.33 
  51.79 ตะโหมด 10 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 18 2 11.11 
45.10 67.33 74.67 ปากพะยูน 14 1 7.14 

 ศรีบรรพต 4 1 25 

ป่าบอน 14 0 0 
บางแก้ว 7 3 42.9 
ป่าพะยอม 10 4 40 
ศรีนครินทร์ 6 3 50 
รวม Work load 136 29 21.3 
ภาพรวมจังหวัด 142 33 23.24 

 

ที่มา : 1.ข้อมูลจำนวนประชากรอายุ 2 - 5 ปี จากระบบ HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
         ณ วันที่ 1 มกราคม 2564   
      2. ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ คำนวณจากร้อยละความชุกของโรคในคนไทย  0.6 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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        3. ผลการดำเนินงานรายอำเภอ/จังหวัด จากจากระบบ HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
           ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
        
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตใน 4 ประเด็นได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ติดตาม 

ผลการดำเนินงาน 
     ปี 2564 จังหวัดพัทลุงประเมินสุขภาพจิตประชากร 11,610 คน  พบกลุ ่มเสี ่ยงต่อปัญหา

สุขภาพจิตในประเด็น Burn out  ความเครียด ซึมเศร้า เสี่ยงฆ่าตัวตาย อย่างน้อย 1 ประเด็น จำนวน 323 คน 
ได้รับการติดตามช่วยเหลือ 319 คน คิดเป็น  ร้อยละ 98.76 โดยดำเนินการคัดกรองผ่าน Application Mental 
Health Check In โดยอำเภอป่าบอน ดำเนินการมากที่สุด 2,206 คน เขาชัยสน 1,786 คน ป่าพะยอม     
1,782 คน ควนขนุน 1,622 คน อำเภอเมือง 1,283 คน กงหรา 887 คน ศรีบรรพต 695 คน บางแก้ว 591 คน      
ปากพะยูน 341 คน ตะโหมด 228 คน และศรีนครินทร์ 189 คน   

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
อำเภอ จำนวนประเมิน(คน) จำนวนกลุ่ม

เสี่ยง 
จำนวนได้รับการ
ช่วยเหลือ/ติดตาม 

ร้อยละช่วยเหลือ/
ติดตาม 

เมืองพัทลุง 1,283 50 50 100 
กงหรา 887 22 22 100 
เขาชัยสน 1,786 59 59 100 
ตะโหมด 228 7 7 100 
ควนขนุน 1,622 52 52 100 
ปากพะยูน 341 9 8 88.9 
ศรีบรรพต 695 22 22 100 
ป่าบอน 2,206 17 15 88.2 
บางแก้ว 591 21 21 100 
ป่าพะยอม 1,782 59 58 98.3 
ศรีนครินทร ์ 189 5 5 100 
รวม 11,610 323 319 98.76 

ที่มา : ระบบรายงานการประเมินสุขภาพจิตคนไทย(จังหวัดพัทลุง) ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2564 
        แจ้งทางอีเมล์ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด 

 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตต้องไปปฏิบัติงานตามมาตรการในสถานการณ์การระบาดของ 
   โรคโควิด 19 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน 
2. การติดตามการดำเนินงาน 

 
 

   
ผู้รับผิดชอบ นางอารี   ชูสังข ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท ์ 0939742659  
e-mail arrysang960@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 14 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


