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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข และสถานะสุขภาพ 

 

1.1 ข้อมูลทั่วไป และทรัพยากรสาธารณสุข 

1.1.1 สภาพการณ์ทั่วไป 
 ขนาดและที่ตั้ง 

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

 

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่จังหวัดพัทลุง 

ทิศเหนือ  จดอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนดจังหวัดสงขลา 
ทิศใต้  จดอำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาและอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันออก  จดทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นน่านน้ำติดต่อกับอำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์  
                  อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
ทิศตะวันตก   จดเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแนวติดต่อกับอำเภอห้วยยอด อำเภอเมือง อำเภอนาโยง  
                 อำเภอย่านตาขาว และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
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 ลักษณะภูมปิระเทศ 
       สภาพพื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ภูเขา มีลักษณะเป็นเทือกเขาที่มียอดสูงสลับต่ำ มีความสูงเฉลี่ย
ประมาณ 800 เมตร และลาดไปทางทิศตะวันออกลงสู่ทะเลสาบสงขลาในอัตราความลาดชัน 25-30 เปอร์เซ็นต์ 
เทือกเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช เรียกกันโดยทั่วไปในท้องถิ่นว่าเขาบรรทัด พื้นที่ภูเขามี
เนื้อที่รวมกันประมาณ 835.90 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 24.41 ของพื้นที่ทั้งหมด อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอป่า
บอน ตะโหมด กงหรา ศรีนครินทร์ ศรีบรรพต และป่าพะยอม พื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน เป็นส่วนที่อยู่ถัดจาก
เทือกเขาบรรทัด หรือพื้นที่เชิงเขาลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเตี้ยๆ ที่เรียกกันโดยทั่วไปในท้องถิ่นว่า “ควน” มี
เนื้อที่ประมาณ 539.70 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 15.76 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พื้นที่ราบมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 
1,485.54 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 43.38 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ลักษณะพืน้ที่ราบและเนื่องจากเป็นที่เหมาะสม
แก่การกสิกรรม ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด จึงนิยมต้ังถิ่นฐานหนาแน่นในบริเวณนี้ และพื้นที่เกาะ เป็นพื้นที่
ในบริเวณทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ ในเขตอำเภอปากพะยูนมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 219.17 
ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 6.40 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เกาะเป็นถิ่นที่อยู่ของนกอีแอ่นกินรัง มีเนื้อที่รวมกัน
ประมาณ 1.12 ตารางกิโลเมตร อนึ ่งพื ้นน้ำในจังหวัดพัทลุงนั ้นนับเป็นส่วนสำคัญของทะเลสาบสงขลา 
ประกอบด้วย ทะเลน้อยและทะเลหลวงหรือทะเลสาบสงขลาตอนใน คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 344.16 ตาราง
กิโลเมตร หรือร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 ลักษณะอากาศทั่วไป   
 ลักษณะอากาศทั่วไป จังหวัดพัทลุงอยู่ในเขตฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันออกเฉียง
ใต้ ทำให้มีสภาพอากาศแบบภาคใต้อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประจำฤดูกาล ทำให้ในปีหนึ่งๆ  
จะมีเพียง 2 ฤดูกาล คือ 
 1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนกันยายน ความร้อนอบอ้าวของอากาศมีสูงสุด
ในช่วงเดือนมิถุนายน โดยมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 24.0 องศา
เซลเซียส โดยในช่วง 10 ปี จังหวัดพัทลุงมีอุณหภูมิช่วงเฉลีย่อยู่ในช่วง 27-29 องศาเซลเซียส  
 2. ฤดูฝน เริ ่มตั ้งแต่กลางเดือนกันยายนถึงกลางเดือนมีนาคม โดยปริมาณฝนสูงสุดในรอบปี  
2556-2562 คือเดือนพฤศจิกายน 2560 วัดได้ 1,063 มิลลิเมตร มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 94.0 % และเฉลี่ย
ต่ำสุด 62.0 % 

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

ที่มา : สถานีอุตินิยมวิทยาพัทลุง 

 การเมืองการปกครอง 
 จังหวัดพัทลุง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 65 ตำบล 1 องค์การบรหิารส่วนจังหวัด  
1 เทศบาลเมือง 47 เทศบาลตำบล 25 องคก์ารบริหารส่วนตำบล หมู่บ้าน ทั้งหมด 670 หมู่บ้าน และ ชุมชนใน



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 3 

เขตเทศบาลเมือง 45 ชุมชน บ้านเรือนทั้งหมด 197,839  หลังคาเรือน มีประชากรทัง้สิ้น 523,077  คน เมื่อ
พิจารณาพื้นที่เป็นรายอำเภอ พบว่าอำเภอ ควนขนุนมีพ้ืนที่มากที่สุดเท่ากับ 453.960 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 
ร้อยละ 13.26 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ขนาดประชากรเฉลี่ย 2.64 คนต่อ 1 ครวัเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อ
พื้นที่ คิดเป็น 153 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร  
 ศาสนา 
 ประชากรส่วนใหญ ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 87.82 ศาสนาอิสลาม รอ้ยละ 12.04 และศาสนาอื่นๆ 
ร้อยละ 0.14  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในจังหวัด ได้แก่ งานประเพณี แข่งโพน ชักพระ 

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

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

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

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

 
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของประชากรปี พ.ศ. 2564 จำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ 

กลุ่มอาย(ุปี) 
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์  

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

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

ที่มา :  ประชากรจากทะเบียนราษฎร ์
          ประมวลผลโดยระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข(มกราคม 2564) 
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  ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างของประชากรกลางปีจากทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2564 

 
 ที่มา : งานข้อมูลข่าวสาร กลุม่งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
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1.2 สภาพการณ์ด้านสุขภาพ 
 

สถานบริการด้านสาธารณสุข 
จังหวัดพัทลุงมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ประเภทโรงพยาบาล จำนวน 11 แห่งมีจำนวนเตียง

ทั้งหมด 810 เตียง มีอัตราส่วนเตียงต่อประชากรเท่ากับ 1 : 648 ดังตารางที่ 2 และ 3 
ตารางที่ 2 รายช่ือโรงพยาบาลและจำนวนเตียง ในจังหวัดพัทลุง 

ลำดับ อำเภอ ชื่อ ประเภท ระดับ 
จำนวน 
(เตียง) 

1 เมือง โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลทั่วไป S 450 
2 ควนขนุน โรงพยาบาลควนขนุน โรงพยาบาลชุมชน M2 90 
3 เขาชัยสน โรงพยาบาลเขาชัยสน โรงพยาบาลชุมชน F2 30 
4 กงหรา โรงพยาบาลกงหรา โรงพยาบาลชุมชน F2 30 
5 ตะโหมด โรงพยาบาลตะโหมด โรงพยาบาลชุมชน F1 30 
6 ป่าบอน โรงพยาบาลป่าบอน โรงพยาบาลชุมชน F2 30 
7 บางแก้ว โรงพยาบาลบางแก้ว โรงพยาบาลชุมชน F2 30 
8 ปากพะยูน โรงพยาบาลปากพะยูน โรงพยาบาลชุมชน F2 30 
9 ศรีบรรพต โรงพยาบาลศรีบรรพต โรงพยาบาลชุมชน F2 30 
10 ป่าพะยอม โรงพยาบาลป่าพะยอม โรงพยาบาลชุมชน F2 30 
11 ศรีนครินทร ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญา

นันทภิกขุ) 
โรงพยาบาลชุมชน F2 30 

รวม 810 
ที่มา : งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข(พฤษภาคม 2564) 
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ตารางที่ 3 พื้นที่รับผิดชอบและสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2564 

อำเภอ 
ประชากร 

ครัว 
เรือน 

หมู่ 
บ้าน 

ตำ 
บล 

อบต. 
เทศ 
บาล 

นค
ม. 

รพ.
สต. 

ศสช. 

รพ./ 
ขนาด 
เตียง 

เตียง:
ปชก. 

พื้นที่ 
(กม.2) 

ระยะ 
ทาง
จาก 

อ.เมือง 
(กม.) 

ชาย หญิง รวม             
เมือง 57,320 63,580 120,900 49,936 144 14 4 10 1 24 3 450 1:1166 427.42 0.2 

กงหรา 18,308 18,312 36,620 11,660 45 5 1 4 - 9 - 30 1:1215 255.86 40 

เขาชัย
สน 

21,972 22,940 44,912 16,730 58 5 3 3 - 13 1 30 1:1497 260.12 28 

ตะโหมด 15,442 15,940 31,382 11,818 33 3 - 5 - 11 1 30 1:1045 264.26 42 

ควน
ขนุน 

40,021 43,486 83,507 32,080 129 12 3 11 - 16 1 90 1:936 453.96 17 

ปาก
พะยูน 

24,977 25,821 50,798 17,681 65 7 2 6 - 16 2 30 1:1706 433.27 66 

ศรี
บรรพต 

9,008 8,976 17,984 6,884 30 3 3 - - 6 1 30 1:599 218.50 30 

ป่าบอน 23,645 24,083 47,728 17,511 50 5 5 1 - 11 - 30 1:1596 380.95 48 

บางแก้ว 13,029 13,398 26,427 9,624 34 3 2 2 - 7 1 30 1:884 386.40 34 

ป่า
พะยอม 

17,512 18,385 35,897 13,672 39 4 2 2 - 6 1 30 1:1201 119.00 43 

ศรี
นครินทร์ 

13,674 13,248 26,922 10,243 43 4 - 4 - 5 - 30 1:893 225.63 16 

รวม 254,908 268,169 523,077 197,839 670 65 25 48 1 124 11 810 1:648 3,425.37  

ที่มา : งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข(พฤษภาคม 2564) 
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ตารางที่ 4 จำนวนคลินิกเอกชนร้านขายยาและสถานที่ผลิตยาจังหวัดพัทลุง ปี 2564 

สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
- การประกอบโรคศิลปะสาขาสาขา    
  การแพทย์แผนจีน 

1    แห่ง  โรงพยาบาลปิยะรักษ์ ขนาด  30 เตียง 1 แห่ง 

- คลินิกเวชกรรม 32 แห่ง  
   

- กายภาพบำบัด 4 แห่ง  ร้านขายยา/สถานที่ผลิตยา   
- คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 24 แห่ง  - แผนปัจจุบัน (ขย.1) 92 แห่ง 
- คลินิกทันตกรรม 22 แห่ง  - แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ (ขย.2) 10 แห่ง 
- คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม 4 แห่ง  - ร้านขายยาสัตว์ (ขย.3) 12 แห่ง 
- คลินิกการพยาบาลและการผดุง
ครรภ ์

46 แห่ง  - ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ขสม.) 12 แห่ง 

- คลินิกเทคนิคการแพทย ์ 5 แห่ง  - ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ผสม.) 3 แห่ง 
- คลินิกการแพทย์แผนไทย 6 แห่ง  รวม 129 แห่ง 
- สหคลินิก 2 แห่ง  

   

- คลินิกทันตกรรมชั้นสอง 1 แห่ง     

รวม 147 แห่ง  
   

ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (ณ  กันยายน 2564) 
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1.3 ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ 
 ข้อมูลสถิตสิาธารณสุขที่สำคัญ 

1.3.1 ข้อมูลสถิติชีพ 
ตารางที่ 5 ข้อมูลสถิติชีพจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2564 

เครื่องชี้วัด 
(หน่วยวัดต่อ
ประชากร) 

เป้า 
หมาย 

สถานการณ์ ป ีพ.ศ. 
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

อัตราการเกิด  
(ต่อพัน) 

 
11.57 11.83 11.25 10.73 10.82 8.42 10.68 10.19 9.48 8.47 8.22 8.74 7.19 7.22 6.06 

อัตราการตาย  
(ต่อพัน) 

 
5.50 5.75 5.66 6.13 5.56 4.88 5.95 6.13 6.27 6.48 6.74 6.69 7.19 6.80 7.09 

อัตราการเพิ่ม
ประชากร (ต่อร้อย) 

 
0.64 0.61 0.56 0.46 0.52 0.35 0.47 0.41 0.32 0.20 0.15 0.21 0.00 0.04 -0.10 

อัตรามารดาตาย  
(ต่อแสนเกิดมีชีพ) 

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

อัตราทารกตาย (ต่อ
พันเกิดมีชีพ) 

<5 2.4 4.2 3.2 2.30 5.51 6.28 4.16 4.00 3.53 3.22 3.40 7.63 4.77 4.65 4.41 

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลการเกิด,การตาย)  
       : งานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.พัทลุง (ข้อมูลการตายของมารดา และทารก) 
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1.3.2 ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
(1) สาเหตุการตาย 
ตารางที่ 6 จำนวนการตายและอัตราตายต่อแสนประชากร ของประชาชนจังหวัดพัทลุง จำแนกตาม

สาเหตุการตาย ปีงบประมาณ  2559 – 2564 

อัน 
ดับ 

สาเหตุการตาย 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

1 อาการ อาการแสดงและส่ิง
ผิดปกติที่พบจากการตรวจทาง
คลินิกและตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้ 
(R00-R99)(Symptoms, signs 
and abnormal clinical and 
laboratory 
findings,(Malignant 
neoplasms, all forms) not 
elsewhere classified) 

762 146 799 153 828 158 680 130 421 80.2 349 66.7 

2 มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 
(C00-D48) 

495 94.7 485 93 511 97 505 96.2 360 68.6 283 54.1 

3 ปอดบวม(J12-
J18)(Pneumonia) 

145 27.8 163 31 181 34 239 45.6 159 30.3 166 31.7 

4 โรคหลอดเลือดในสมอง (I60-
I69)(Cerebrovascular 
diseases) 

245 46.9 237 45 220 42 260 49.6 168 32 161 30.8 

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

152 29.1 151 29 174 33 177 33.7 138 26.3 91 17.4 

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

110 21.1 119 23 103 20 132 25.2 71 13.5 66 12.6 

7 เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม
ใหญ่และปอด(C33-
C34)(Malignant neoplasm of 
trachea, bronchus and lung) 

79 15.1 94 18 113 22 87 16.6 64 12.2 63 12 

8 สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ 
ทั้งหมด(W20-W64,W75-
W99,X10-X39,X50-X59,Y10-

75 14.4 69 13 39 7.4 49 9.34 57 10.9 62 11.9 
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อัน 
ดับ 

สาเหตุการตาย 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

Y89)(All other external 
causes) 

9 โลหิตเป็นพิษ (A40-
A41)(Septicaemia) 

66 12.6 63 12 82 16 64 12.2 95 18.1 61 11.7 

10 ความดันโลหิตสูง (I10-
I15)(Hypertensive diseases) 

113 21.6 105 20 105 20 94 17.9 57 10.9 59 11.3 

11 อุบัติเหตุการขนส่ง(V01-
V99)(Transport accidents) 

126 24.1 142 27 152 29 174 33.2 81 15.4 54 10.3 

12 เบาหวาน (E10-E14)(Diabetes 
mellitus) 

139 26.6 139 27 124 24 119 22.7 64 12.2 53 10.1 

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

71 13.6 66 13 68 13 82 15.6 47 8.95 51 9.75 

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

70 13.4 78 15 92 18 70 13.3 45 8.57 38 7.26 

15 โรคหัวใจอ่ืน(I26-I52)(Other 
heart diseases) 

54 10.3 40 7.6 36 6.9 62 11.8 26 4.95 28 5.35 

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

29 5.55 43 8.2 30 5.7 45 8.58 21 4 27 5.16 

17 อุบัติเหตุการตกน้ำและการจมน้ำ 
(W65-W74)(Accidental 
drowning and submersion) 

16 3.06 29 5.5 39 7.4 30 5.72 13 2.48 21 4.01 

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

41 7.85 44 8.4 64 12 77 14.7 28 5.33 18 3.44 

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

50 9.57 30 5.7 34 6.5 34 6.48 28 5.33 18 3.44 

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

24 4.59 16 3.1 15 2.9 20 3.81 15 2.86 17 3.25 

21 วัณโรคทางเดินหายใจ (A15-
A16)(Respiratory 
tuberculosis) 

29 5.55 22 4.2 18 3.4 21 4 13 2.48 15 2.87 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 12 

อัน 
ดับ 

สาเหตุการตาย 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

22 เนื้องอกร้ายทีล่ำไส้ใหญ่ เร็คตัม
และทวารหนัก(C18-
C21)(Malignant neoplasm of 
colon, rectum and anus) 

20 3.83 26 5 30 5.7 33 6.29 10 1.91 13 2.49 

23 เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก 
(C61)(Malignant neoplasm 
of prostate) 

12 2.3 10 1.9 24 4.6 23 4.38 5 0.95 13 2.49 

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

12 2.3 12 2.3 7 1.3 12 2.29 11 2.1 11 2.1 

25 โรคติดเชื้อและปรสิตที่เหลืออยู่
(A21-A32,A38,A42-A49,A65-
A79,A81,A83-A89,B00-
B04,B06-B09,B25-B49,B58-
B64,B66-
B94,B99)(Remainder of 
certain infectious and 
parasitic diseases) 

7 1.34 12 2.3 16 3.1 16 3.05 13 2.48 9 1.72 

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

12 2.3 4 0.8 16 3.1 9 1.72 10 1.91 9 1.72 

27 ถูกผู้อื่นทำร้าย (X85-
Y09)(Assault) 

51 9.76 48 9.2 32 6.1 31 5.91 13 2.48 8 1.53 

28 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจาก
ไวรัส(B20-B24)(Human 
immunodeficiency virus 
(HIV) disease) 

52 9.95 37 7.1 37 7.1 16 3.05 11 2.1 8 1.53 

29 โรคระบบไหลเวียนโลหิตที่
เหลืออยู ่(I71-I99)(Remainder 
of diseases of the 
circulatory system) 

6 1.15 5 1 10 1.9 9 1.72 8 1.52 6 1.15 

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

20 3.83 15 2.9 15 2.9 15 2.86 5 0.95 6 1.15 
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อัน 
ดับ 

สาเหตุการตาย 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

31 เนื้องอกร้ายทีต่ับอ่อน 
(C25)(Malignant neoplasm 
of pancreas) 

6 1.15 10 1.9 7 1.3 12 2.29 2 0.38 6 1.15 

32 การพลัดตก (W00-W19)(Falls) 12 2.3 27 5.2 13 2.5 14 2.67 3 0.57 5 0.96 

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

5 0.96 6 1.2 8 1.5 9 1.72 2 0.38 5 0.96 

34 โรคทางจิตเวชและความผิดปกติ
ของพฤติกรรม(F01-
F99)(Mental and 
behavioural disorders) 

12 2.3 12 2.3 10 1.9 8 1.52 1 0.19 5 0.96 

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

14 2.68 12 2.3 16 3.1 12 2.29 5 0.95 4 0.76 

36 ความผิดปกต ิความพิการแต่
กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ 
(Q00-Q99)(Congenital 
malformations,deformations 
and chromosomal 
abnormalities)  

14 2.68 14 2.7 12 2.3 10 1.91 5 0.95 3 0.57 

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

7 1.34 6 1.2 6 1.1 11 2.1 3 0.57 3 0.57 

38 เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ 
(C67)(Malignant neoplasm 
of bladder) 

4 0.77 4 0.8 7 1.3 6 1.14 2 0.38 3 0.57 
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อัน 
ดับ 

สาเหตุการตาย 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

จำ 
นวน 

อัตรา
ตาย 

39 โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเม
ตะบอสลิซึมที่เหลืออยู่ที่(E00-
E07,E15-E34,E50-
E88)(Remainder of 
endocrine,nutritional and 
metabolic diseases) 

2 0.38 3 0.6 3 0.6 9 1.72 8 1.52 2 0.38 

40 อาการท้องร่วง กระเพาะและ
ลำไส้อักเสบซึ่งสัณนิษฐานว่าเกิด
จากการติดเชื้อ(A09)(Diarrhoea 
and gastroenteritis of 
presumed infectious origin) 

10 1.91 10 1.9 13 2.5 11 2.1 4 0.76 2 0.38 

41 โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส  
(B15-B19)(Viral hepatitis) 

3 0.57 6 1.2 6 1.1 5 0.95 3 0.57 2 0.38 

42 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
และความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไก 
ของภูมิคุ้มกันบางชนิดที่เหลืออยู่ 
(D65-D89) (Remainder of 
diseases of the blood and 
blood-forming organs and 
certain disorders involving 
the immune mechanism)  

1 0.19 1 0.2 5 1 5 0.95 2 0.38 2 0.38 

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

5 0.96 5 1 5 1 8 1.52 1 0.19 2 0.38 

44 เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง 
(C32)(Malignant neoplasm 
of larynx) 

9 1.72 6 1.2 6 1.1 5 0.95 5 0.95 1 0.19 

45 โลหิตจาง (D50-
D64)(Anaemias) 

6 1.15 5 1 1 0.2 6 1.14 1 0.19 1 0.19 

 

ที่มา  :   ระบบฐานข้อมูลการเกิด - การตาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
            สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข 
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1.3.3 สาเหตุการป่วย 

ตารางที่ 7 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค ปีงบประมาณ 2559 – 2564 

ลำ 
ดับ 

สาเหตุการป่วย 
(กลุ่มโรค) 

พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จำนวน
(ราย) 

อัตราปว่ย 
ต่อแสน
ปชก. 

จำนวน
(ราย) 

อัตราปว่ย 
ต่อแสน
ปชก. 

จำนวน
(ราย) 

อัตราปว่ย 
ต่อแสน
ปชก. 

จำนวน
(ราย) 

อัตราปว่ย 
ต่อแสน
ปชก. 

จำนวน
(ราย) 

อัตราปว่ย 
ต่อแสน
ปชก. 

จำนวน
(ราย) 

อัตราปว่ย 
ต่อแสน
ปชก. 

1 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ
นำ 

240,303 45,985 245,943 46,961 202,887 38,656 206,445 39,345 197,650 37,658 189,019 36,136 

2 เบาหวาน 149,965 28,697 158,113 30,190 129,634 24,699 122,418 23,331 118,247 22,529 113,909 21,777 
3 การติดเช้ือของทางเดินหายใจ

ส่วนบนแบบเฉยีบพลันอ่ืน ๆ 
188,434 36,059 189,486 36,181 146,439 27,901 144,633 27,565 116,527 22,201 75,982 

 
14,526 

 
4 เนื้อเยือ่ผิดปกติ 122,039 23,354 116,983 22,337 91,417 17,418 89,519 17,061 80,967 15,426 74,819 14,30 
5 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและ

โครงสร้าง 
76,738 14,685 96,491 18,424 85,470 16,284 83,383 15,891 69,828 13,304 53,317 

 
10,193 

 
6 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , 

ไม่ระบเุฉพาะและหลายบริเวณ
ในร่างกาย 

77,629 14,855 83,170 15,881 68,162 12,987 60,749 11,578 54,221 10,331 47,623 
 

9,104 
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ที่มา  :  ระบบรายงานมาตรฐาน HDC   
 

 
 

9 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 

32,511 6,221 35,761 6,828 30,502 5,811 32,532 6,200 32,372 6,168 34,490 
 

6,594 
 

7 ฟันผุ 59,952 11,472 77,321 14,764 57,911 11,034 54,650 10,415 53,665 10,225 32,875 6,285 
8 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อ 

เยื่อใต้ผิว หนัง 
53,120 10,165 50,496 9,642 38,599 7,354 37,174 7,085 32,850 6,259 29,730 

 
5,684 

 
10 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร 

กระเพาะและดโูอเดนัม 
49,080 9,392 47,854 9,137 36,442 6,943 35,228 6,714 31,918 6,081 28,414 

 
5,432 

 
11 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 36,743 7,031 31,528 6,020 24,860 4,737 28,558 5,443 22,126 4,216 19,261 3,682 
12 โรคหืด 32,453 6,210 30,590 5,841 24,650 4,697 23,598 4,497 21,491 4,095 19,251 3,680 
13 โรคอักเสบติดเช้ือของผิวหนัง

และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 
27,778 5,316 29,940 5,717 24,327 4,635 23,371 4,454 20,338 3,875 15,847 

 
3,030 
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ตารางที่ 8 สาเหตุการป่วย ของผู้ป่วยในที่มารับบริการในสถานบริการของรัฐ ปีงบประมาณ 2559 - 2564 

อัน 
ดับ 

สาเหตุการป่วย 
(กลุ่มโรค) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จำนวน 
(ราย) 

อัตราป่วย
ต่อแสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

1. 1 ปอดบวม 3878 742.1 4226 806.92 4062 773.93 3753 715.26 2588 493.08 3434 656.50 
2. 2 การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ 1432 274.03 1368 261.21 1576 300.27 1918 365.54 1729 329.42 1732 331.12 
3. 3 โรคหลอดลมอกัเสบ ถุงลมโปง่พองและ

ปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอ่ืน 
2177 416.59 2296 438.4 2402 457.65 2286 435.67 1753 333.99 1601 306.07 

4. 4 ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ของการตั้งครรภ์
และการคลอด 

2469 472.47 2488 475.06 2639 502.8 2262 431.1 1995 380.1 1528 292.12 

5. 5 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอืน่ๆ , ไม่ระบุ
เฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 

2285 437.26 2240 427.71 2422 461.46 2273 433.2 1706 325.04 1457 278.54 

6. 6 การดูแลมารดาอื่นๆ  ทีม่ีปัญหาเกี่ยวกับ
ทารกในครรภแ์ละถุงน้ำคร่ำและปัญหาที่
อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด 

1387 265.42 1387 264.83 1487 283.32 1551 295.59 1307 249.02 1340 256.18 

7. 7 เนื้อสมองตาย 712 136.25 895 170.89 1144 217.96 1286 245.09 1097 209.01 1283 245.28 

8.  หัวใจล้มเหลว 1179 225.61 1365 260.63 1476 281.22 1252 238.61 1045 199.1 1220 233.24 
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อัน 
ดับ 

สาเหตุการป่วย 
(กลุ่มโรค) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จำนวน 
(ราย) 

อัตราป่วย
ต่อแสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

9.  โรคหืด 1646 314.98 1811 345.79 1895 361.05 1848 352.2 1405 267.69 1032 197.29 
10.  เบาหวาน 984 188.3 1118 213.47 1127 214.73 1050 200.11 929 177 964 184.29 

11.  โรคหัวใจขาดเลือด อื่น ๆ 498 95.3 608 116.09 713 135.85 1689 321.9 1409 268.45 902 172.44 
12.  ปวดท้องและปวด อุ้งเชิงกราน 695 133 761 145.31 777 148.04 830 158.18 734 139.85 891 170.34 

13.  โรคอักเสบติดเช้ือของผิวหนังและเนื้อเยื่อ
ใต้ผิวหนัง 

1214 232.31 1316 251.28 1523 290.17 1458 277.87 1063 202.53 852 162.88 

14.  หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลม
เล็กอักเสบเฉียบพลัน 

2465 471.71 2588 494.15 2439 464.7 1724 328.57 1074 204.63 812 155.24 

15.  ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ 1261 241.31 1010 192.85 857 163.28 967 184.29 653 124.41 773 147.78 

16.  โรคของท่อและเนื้อ เยื่อระหว่างท่อในไต 936 179.11 813 155.23 881 167.86 877 167.14 682 129.94 706 134.97 

17.  โลหิตจางอื่น ๆ 
 
 

883 168.97 990 189.03 943 179.67 930 177.24 710 135.27 639 122.16 
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อัน 
ดับ 

สาเหตุการป่วย 
(กลุ่มโรค) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จำนวน 
(ราย) 

อัตราป่วย
ต่อแสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

จำนวน
(ราย) 

อัตรา
ป่วยต่อ
แสน 
ปชก 

18.  ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บ
บางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษา
ทางศัลยกรรมและอายุร กรรมที่มิได้มีรหัส
ระบุไว้ที่อื่น 

507 97.02 615 117.43 770 146.71 828 157.8 596 113.55 530 101.32 

19.  ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด 514 98.36 677 129.27 829 157.95 700 133.41 799 152.23 503 96.16 
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
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 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
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   
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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 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง                              หน้า 39  

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 
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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 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง                              หน้า 61  

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 
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       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 
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2.2 การควบคุมป้องกันโรค 

2.2.1 ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ระลอกใหม่ 

ประเด็น 
ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ระลอกใหม ่

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

  ปีงบประมาณ  2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) จังหวัดพัทลุงพบผู้ป่วยยืนยัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4,744 ราย อัตราป่วย 906.94 ต่อแสนประชากร มีผู้ป่วย
เสียชีวิตจำนวน 48 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.96 จำแนกรายอำเภอ ดังนี ้

                 ลำดับ อำเภอ               จำนวนผู้ป่วย          จำนวนผู้ป่วยตาย 

1 กงหรา 1,009 0 
2 ควนขนุน 676 9 
3 ตะโหมด 644 5 
4 เมือง 617 9 
5 ป่าบอน 414 4 
6 ปากพะยูน 379 2 
7 เขาชัยสน 358 5 
8 บางแก้ว 261 1 
9 ป่าพะยอม 207 7 
10 ศรีนครินทร ์ 134 2 
11 ศรีบรรพต 48 1 
รวม  4,992 45 
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การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้ระดมทรัพยากรและจัดระบบตอบโต้มาตรการฉุ กเฉิน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แผนและขั้นตอนการดำเนินงาน(แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา) ของจังหวัดพัทลุง 
1. การคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วยที่สถานพยาบาล และชุมชน 

1) คัดกรองที่โรงพยาบาลและจัด ARI clinic แบบ one stop service ทุก โรงพยาบาลใน 

จังหวัดพัทลงุ 

2) เฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน ในกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อ เช่น ผู้ประกอบการ 

โรงแรม, รถโดยสารสาธารณะ, สถานที่ท่องเที่ยว, สถานที่ทำงาน และสถานศึกษา 

3) เฝ้าระวังและสอบสวนการระบาดของอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในชุมชน 

4) เฝ้าระวังการป่วยในบุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าทีผู่้เกี่ยวข้อง  

5) การดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกันการติดเชื้อ  

2. การดูแลรักษาผู้ป่วย 
1) เตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วยในสถานพยาบาล ได้แก่จุดคัดกรองที่โรงพยาบาล, ห้องแยกโรค,  

Cohort ward, ICU/RCU แยกเฉพาะ 
2) ทุกโรงพยาบาลซ้อม Flow การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยใน ARI clinic แบบ one stop  

service และการส่งต่อผู้ป่วย 
3) เตรียมสถานที่ในโรงพยาบาลไว้สำหรับรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก 
4) เตรียมห้องปฏิบัติการวินิจฉัยของโรงพยาบาลพัทลุง ให้พร้อมสำหรับการตรวจหาเชื้อโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ของจังหวดัพัทลุง 
5) จัดหาเวชภัณฑ์ในการดูแลผู้ป่วยให้เพียงพอเช่น ห้องแยกโรคความดันลบ, เครื่องช่วย 

หายใจ, ยาต้านไวรัส และบรหิารจัดการเวชภัณฑ์ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้มีการกระจายอย่างเหมาะสม 

3. การป้องกันการแพร่กระจาย 
1) จัดระบบป้องกันการแพร่เช้ือในสถานพยาบาล 
2) จัดหาอปุกรณ์ป้องกันการติเชื้อให้เพียงพอทุกโรงพยาบาล 

4. ติดตามผู้สัมผัสโรคและควบคุมการระบาดในชุมชน 
1) ติดตามกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อคัดกรองอาการและตรวจหาเชื้อ 
2) ค้นหาผู้ป่วยเพ่ิมเติมในพื้นที่ที่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเพ่ือแยกโรคในพื้นที่ที่ 

จัดไว้ (home quarantine) 
3) ส่งเสริมมาตรการ home isolation เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล 
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4) มาตรการให้ทำงานที่บ้านและมาตรการเหลื่อมเวลาทำงานและพักกลางวัน 
5) ส่งเสริมการป้องกันโรคในที่สาธารณะ social distancing  
6) การปิดสถานที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เป็นต้น 

5. การสื่อสารความเสี่ยง 
1) สื่อสารสถานการณ์แก่สื่อมวลชน เพื่อการกระจายข้อมูลการเกิดโรคในจังหวัดที่ ถูกต้อง 
ตรงตามความเป็นจริงแก่ประชาชน  
 2) การรณรงค์มาตรการป้องกันการติดเช้ือตามประกาศจังหวัดพัทลุงในสื่อต่างๆ  
              เช่น สถานีวิทยุ ไลน์กลุ่ม และเฟสบุ๊ค 
 6. การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย 
 1) การชี้แจงมาตรการทางกฎหมายที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการควบคุมโรคแก่หน่วยงาน 

ต่างๆ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน เพ่ือเผยแพร่ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
   2) รณรงค์การใช้หน้ากากอนามัย 100% 

ผลการดำเนินงาน 

  สสจ.พัทลุง และ ทุก คปสอ. ในจังหวัดพัทลุง จำนวน 11 อำเภอ   มีการจัดตั ้งระบบ
บัญชาการเหตุการณ์รายอำเภอ มีและซ้อมแผนควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และสามารถควบคุมโรคได้
ภายใน 28 วัน และจังหวัดพัทลุงมีอัตราตาย ไม่เกินร้อยละ 1.6 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ระลอกใหม ่ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 1 1 100 
   กงหรา 1 1 100 

เขต 12 เขาชัยสน 1 1 100 
   ตะโหมด 1 1 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 1 100    
ปากพะยูน 1 1 100 

 ศรีบรรพต 1 1 100 
ป่าบอน 1 1 100 
บางแก้ว 1 1 100 

ป่าพะยอม 1 1 100 
ศรีนครินทร ์ 1 1 100 

รวม 11 11 100 
ที่มา : งานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.พัทลุง  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ 
บุคลากรทุกด้านยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน  ต้องมีกระบวนการให้ความรู้แก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ด้วยข้อจำกัดด้านการสื่อสารและภาระงานที่มากทำให้เกิดความล่าช้าและซ้ำซ้อนในการจัดการ  จึง
ควรมีการถอดบทเรียนและสื่อสารผลที่ได้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

โอกาสพัฒนาต่อไป 

 จังหวัดพัทลุงมีผลการควบคุมโรคในระดับที่น่าพอใจในระดับเขต 12 จึงควรถอดบทเรียนเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
กระบวนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด 

พัทลุง 
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ผู้รับผิดชอบ นายทวี  ชูชว่ย 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทรศัพท ์ 0862850007  
e-mail Taweec@icloud.com 
วัน/เดือน/ปี 18/11/2564 
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2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง สู่ตำบลสุขภาวะ ปี 2564 

ประเด็น 
ความสำเร็จของการดำเนินงานตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง สู่ตำบลสุขภาวะ ปี 2564 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ทุกอำเภอมีแผนยุทธศาสตร์ มีการวิเคราะห์สถานการณ์ กำหนดโรคที่เป็นนโยบายและโรคที่เป็น

ปัญหาในพื้นที่ มีแผนการปฏิบัติงาน มีความพร้อมของทรัพยากร (คน เงิน ของ) ในการดำเนินงานตำบลควบคุม
โรคเข้มแข็ง สู่ตำบลสุขภาวะ ปี 2564 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
ทุกอำเภอมีการบริหารจัดการงบประมาณ มีแผนติดตามการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุน

ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง สู่ตำบลสุขภาวะ ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน 
เชิงปริมาณ  
1) ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง (ร้อยละ 70 ของคะแนน ใน 5 องค์ประกอบ) 

จำนวน 65 ตำบล คิดเป็น ร้อยละ 100 
2) มีการพัฒนาศักยภาพการทำงานหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ทั้งในเครือข่าย

ระดับตำบล ระดับอำเภอ และจังหวัด โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อ จังหวัดพัทลุง หลักสูตร 4 วัน เป้าหมายผ่านการอบรม 70 คน เสนอคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หน่วย
ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (Communicable Disease Control Unit ; CDCU) ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อำเภอละ 3 ทีม 

      เชิงคุณภาพ  
      พัฒนาศักยภาพการทำงานหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) มีความรู้ความเข้าใจหลัก

ระบาดวิทยา และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ สามารถตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ การสอบสวนโรค/ภัย
สุขภาพ และควบคุมเบื้องต้นได้ทันเวลา โดยเฉพาะการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
ประกอบด้วยการเฝ้าระวังในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigate: PUI) การเฝ้า
ระวังกลุ่มจากพื้นที่เสี ่ยง แรงงานต่างด้าว กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ การประสานการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
สามารถตรวจจับเหตุการณ์ได้รวดเร็ว และควบคุมเบื้องต้นได้ทันเวลา 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ความสำเรจ็ของการดำเนินงานตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง สู่ตำบลสุขภาวะ ปี 2564  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 14 14 100 
   กงหรา 5 5 100 

เขต 12 เขาชัยสน 5 5 100 
   ตะโหมด 3 3 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 12 12 100 
100% 100% 100% ปากพะยูน 7 7 100 

 ศรีบรรพต 3 3 100 
ป่าบอน 5 5 100 
บางแก้ว 3 3 100 

ป่าพะยอม 4 4 100 
ศรีนครินทร ์ 4 4 100 

รวม 65 65 100 
  



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง                              หน้า 75  

ที่มา : สรุปผลการประเมินรับรองจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง  
 
ตัวชี้วัด 2 :ความสำเร็จของการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2564 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี
เกณฑ์ 

ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2561 2562 2563 อำเภอ 
เป้าหมาย 
(อำเภอ) 

ผลงาน 
(อำเภอ) 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 1 1 100 
   กงหรา 1 1 100 

เขต 12 เขาชัยสน 1 1 100 
   ตะโหมด 1 1 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 1 100 
100% 100 % 100 % ปากพะยูน 1 1 100 

 ศรีบรรพต 1 1 100 
ป่าบอน 1 1 100 
บางแก้ว 1 1 100 

ป่าพะยอม 1 1 100 
ศรีนครินทร ์ 1 1 100 

รวม 11 11 100 
ที่มา : สรุปผลการประเมินรับรองจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
 

 
ผู้รับผิดชอบ นายเฉลิมชัย แป้นน้อย 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทรศัพท ์ 0816083421 
e-mail pom348@gmail.com 
วัน/เดอืน/ปี 24 พฤศจิกายน 2564   
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2.2.3 การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบ
ผสมผสานในระดับตำบล 

ประเด็น  

    การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน 

ในระดับตำบล 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

ในปีที่ผ่านมา  ต้ังแต่  1  มกราคม  2563  ถึง  31  ธันวาคม  2563  จังหวัดพัทลุง  พบผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก   จำนวน  685  ราย  คิดเป็น  104.25 ต่อแสนประชากร  มีมีผู้ป่วยเสียชีวิต รายละเอียดตาม 

ตารางที่ 11 จำนวนและอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2563 จำแนกตามเวลาและ
พื้นที ่

 
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้มีนบายให้ทุกหน่วยงานร่วมกันกำจัด 
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยมุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อ
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และได้กำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน 1 ตัวชี้วัดคือ การดำเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในระดับตำบล ซึ่งในส่วนของ

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

เมษายน 10 1 1 7 5 0 0 1 0 0 0 25

พฤษภาคม 6 0 4 5 8 6 1 4 3 0 1 38
มิถุนายน 14 4 5 5 8 8 1 16 2 4 1 68

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

สิงหาคม 15 2 13 5 5 3 3 3 4 1 4 58

กันยายน 4 7 1 6 4 2 1 2 0 1 3 31

ตุลาคม 6 2 1 5 2 2 0 4 0 0 2 24

พฤศจิกายน 6 2 2 3 1 2 0 0 2 0 0 18

ธันวาคม 5 0 1 2 1 2 2 0 1 14
รวม 159 25 41 72 80 28 19 58 25 7 33 547

อัตราป่วย 131.20   68.56   91.24   229.64  94.87    54.70    105.73  121.13  94.17    19.42    123.11    104.25    
POP 121,191  36,462  44,936  31,353  84,328  51,188  17,971  47,881  26,547  36,043  26,805    524,705  
ล าดับ 2 9 8 1 6 10 5 4 7 11 3
ค่ามัธยฐาน 205 35 47 93 117 43 21 40 24 34 26 685

MD58-62 173.44    100.93  106.14  320.80   140.12   86.41     124.16  87.06     92.60     101.93   100.21    134.54     
ลดลงร้อยละ 32.20      47.20    16.33    39.70     47.70     57.98     17.43    28.13-     1.67-       424.83   18.60-      29.06       

เดือน พ้ืนท่ีอ าเภอ รวม
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้มีกิจกรรมประชุมราชการเพื่อประเมินผลการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
โดยสุ่มพื้นที่ประเมินผลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย/ติดตามประเมินผลตัวช้ีวัดระดับอำเภอ  

ผลการดำเนินงาน 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  ได้ดำเนินกิจกรรมป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564 โดยมีกิจกรรมหลักๆดังนี้  
1.การจัดประชุมราชการเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดการควบคุมโรคไข้เลือดออกและสุ่มประเมินค่า

ดัชนีลูกน้ำยุงลาย ผลการดำเนินงาน ดังน้ี 
ตารางที่ 12 สรุปผลการดำเนินการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชน ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

จ ำนวนหลังคำเรือน ภำชนะส ำรวจ (ช้ิน) สรุปค่ำดัชนี หมำยเหตุ
ล ำดับ อ ำเภอ ช่ือหมู่บ้ำน หมู่ที่ ต ำบล ส ำรวจ พบลูกน้ ำ(หลัง) ทัง้หมด พบลูกน้ ำ HI CI BI

(หลัง) (หลัง) (ช้ิน) (ช้ิน) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ต่อ100หลัง)
๑ เมือง สวนดอกไม้  - คูหำสวรรค์ ๓๓ ๕ ๗๖ ๕ 15.15 6.58 15.15

นอก ๑๐ ควนมะพร้ำว ๓๒ ๔ ๑๗๓ ๔ 12.50 2.31 12.50
๒ กงหรำ หูเล่ ๘ ชะรัด ๓๑ ๑ ๒๔๑ ๑ 3.23 0.41 3.23

ควน ๒ กงหรำ ๒๖ ๔ ๙๒ ๔ 15.38 4.35 15.38
๓ เขำชัยสน พรุ ๗ จองถนน ๓๐ ๓ ๒๒๓ ๔ 10.00 1.79 13.33

แหลมแชง ๔ ควนขนุน ๒๓ ๙ ๑๒๗ ๑๔ 39.13 11.02 60.87
๔ ตะโหมด ท่ำน้ ำ ๓ ตะโหมด ๒๓ ๔ ๘๖ ๔ 17.39 4.65 17.39

ด่ำนโลด ๓ แม่ขรี ๒๑ ๑ ๑๔๓ ๑ 4.76 0.70 4.76
๕ ควนขนุน เขำพนม ๑ พนมวังก์ ๔๓ ๔ ๑๗๘ ๔ 9.30 2.25 9.30

ศำลำต ำเสำ ๓ ชะมวง ๓๒ ๕ ๑๔๒ ๕ 15.63 3.52 15.63
๖ ปำกพะยูน ทุง่นอก ๔ ดอนทรำย ๒๗ ๐ ๑๓๓ ๐ 0.00 0.00 0.00

แหลมยำง ๓ ดอนประดู่ ๒๙ ๔ ๑๘๗ ๔ 13.79 2.14 13.79
๗ ศรีบรรพต โหล๊ะปรำง ๑๐ เขำปู่ ๒๖ ๒ ๑๓๕ ๓ 7.69 2.22 11.54

วังยำว ๓ ตะแพน ๒๒ ๔ ๑๓๑ ๔ 18.18 3.05 18.18
๘ ป่ำบอน หนองธง ๒ หนองธง ๓๒ ๔ ๒๑๕ ๕ 12.50 2.33 15.63

ควนแหวง ๗ โคกทรำย ๓๐ ๘ ๑๒๗ ๙ 26.67 7.09 30.00
๙ บำงแก้ว ปำกพล ๙ นำปะขอ ๒๒ ๙ ๑๗๔ ๑๑ 40.91 6.32 50.00

ห้วยเนียง ๕ โคกสัก ๒๒ ๓ ๑๔๐ ๕ 13.64 3.57 22.73
๑๐ ป่ำพะยอม หนองเทพ ๕ บ้ำนพร้ำว ๒๗ ๓ ๙๖ ๓ 11.11 3.13 11.11

คลองใหญ่ ๔ เกำะเต่ำ ๒๖ ๐ ๑๗๒ ๐ 0.00 0.00 0.00
๑๑ ศรีนครินทร์ ควนดินสอ ๗ ชุมพล ๒๕ ๒ ๑๗๑ ๒ 8.00 1.17 8.00

เกำะเหรียง ๖ อ่ำงทอง ๒๕ ๔ ๑๓๖ ๔ 16.00 2.94 16.00
542 74        3,049  87     13.65 2.85 16.05รวม
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ตารางที่ 13 สรุปผลการดำเนินการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ อ ำเภอ ช่ือโรงเรียน ต ำบล ทัง้หมด พบลูกน้ ำ
(ช้ิน) (ช้ิน)

๑ เมือง รร.เทศบำลวัดนิโครธำรำม คูหำสวรรค์ ๑๓ ๑ 7.69
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนสวน ควนมะพร้ำว ๑ ๐ 0.00

๒ กงหรำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กพัฒนำอิสลำม ชะรัด ๖ ๐ 0.00
รร.วัดเขำวงค์ กงหรำ ๑๒ ๐ 0.00

๓ เขำชัยสน รร.เทศบำลจองถนน จองถนน ๔ ๐ 0.00
รร.วัดโพธิญำนวรำรำม ควนขนุน ๗ ๑ 14.29

๔ ตะโหมด รร.วัดตะโหมด ตะโหมด ๙ ๑ 11.11
ศพด.มัสยิดอัตยำตุ๊ลอิตยะห์ แม่ขรี ๑ ๐ 0.00

๕ ควนขนุน รร.บ้ำนเขำพนม พนมวังก์ ๑๓ ๑ 7.69
รร.บ้ำนหยีใน ชะมวง ๑๑ ๐ 0.00

๖ ปำกพะยูน รร.บ้ำนโคกทรำย ดอนทรำย ๑๖ ๒ 12.50
รร.บ้ำนหัวควน ดอนประดู่ ๑๒ ๒ 16.67

๗ ศรีบรรพต ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อ.บ.ต.เขำปู่ เขำปู่ ๖ ๐ 0.00
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อ.บ.ต.ตะแพน ตะแพน ๒ ๐ 0.00

๘ ป่ำบอน รร.บ้ำนหนองธง หนองธง ๑๘ ๒ 11.11
รร.บ้ำนควนแหวง โคกทรำย ๒๔ ๓ 12.50

๙ บำงแก้ว รร.ปำกพล นำปะขอ 10 ๐ 0.00
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กห้วยเนียง โคกสัก 10 ๐ 0.00

๑๐ ป่ำพะยอม รร.บ้ำนบ่อทรำย บ้ำนพร้ำว ๑๒ ๐ 0.00
รร.วัดคลองใหญ่ เกำะเต่ำ ๑๘ ๐ 0.00

๑๑ ศรีนครินทร์ รร.บ้ำนควนดินสอ ชุมพล ๑๒ ๑ 8.33
รร.บ้ำนอ่ำงทอง อ่ำงทอง ๗ ๐ 0.00

รวม 224  14     6.25

ภำชนะส ำรวจ
ค่ำCI (ร้อยละ) หมำยเหตุ
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ตารางที่ 14  สรุปผลการดำเนินการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในศาสนสถาน ปีงบประมาณ 
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI
ล ำดับ อ ำเภอ ช่ือศำสนสถำน ต ำบล ทัง้หมด พบลูกน้ ำ (ร้อยละ)

(ช้ิน) (ช้ิน)
๑ เมือง วัดนิโครธำรำม คูหำสวรรค์ ๑๒ ๓ 25.00

วัดบ้ำนสวน ควนมะพร้ำว ๓๘ ๒ 5.26
๒ กงหรำ มัสยิดพัฒนำอิสลำม ชะรัด 7 ๐ 0.00

วัดบ้ำนเขำวงค์ กงหรำ 5 ๑ 20.00
๓ เขำชัยสน วัดเขียนบำงแก้ว จองถนน ๑๖ ๒ 12.50

วัดโพธิญำนวรำรำม ควนขนุน ๒๒ ๓ 13.64
๔ ตะโหมด วัดตะโหมด ตะโหมด ๑๑ ๒ 18.18

มัสยิดอัตยำตุ๊ลอิตยะห์ แม่ขรี ๓ ๐ 0.00
๕ ควนขนุน วัดหนองโต๊ะปำน พนมวังก์ ๒๓ ๓ 13.04

  - ชะมวง   -   - #VALUE!
๖ ปำกพะยูน วัดหัวเตย ดอนทรำย ๓๙ ๑ 2.56

วัดหัวควน ดอนประดู่ ๑๐ ๑ 10.00
๗ ศรีบรรพต วัดถ้ ำเขำปู่ เขำปู่ ๗ ๓ 42.86

ส ำนักสงฆ์ท่ำข้ำม ตะแพน ๔ ๐ 0.00
๘ ป่ำบอน มัสยิดหนองธง หนองธง ๕ ๑ 20.00

วัดควนแสวง โคกทรำย ๑๒ ๔ 33.33
๙ บำงแก้ว วัดปำกพล นำปะขอ ๕ ๐ 0.00

วัดห้วยเนียง โคกสัก ๑๕ ๒ 13.33
๑๐ ป่ำพะยอม วัดโดนคลำน บ้ำนพร้ำว ๑๘ ๒ 11.11

วัดคลองใหญ่ เกำะเต่ำ ๒๖ ๐ 0.00
๑๑ ศรีนครินทร์ วัดล ำกะ ชุมพล ๑๔ ๒ 14.29

วัดขัน อ่ำงทอง ๙ ๕ 55.56
301         37             12.29รวม

ภำชนะส ำรวจ
หมำยเหตุ
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 ตารางที่ 15 สรุปผลการดำเนินการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในสถานบริการสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CI
ล ำดับ อ ำเภอ ช่ือ รพ.สต./รพ. ต ำบล ทัง้หมด พบลูกน้ ำ (ร้อยละ)

(ช้ิน) (ช้ิน)
๑ เมือง ศสช.ผดุงดอนยอ คูหำสวรรค์ ๙ ๑ 11.11

รพ.สต.บ้ำนสวน ควนมะพร้ำว ๒ ๐ 0.00
๒ กงหรำ รพ.สต.บ้ำนชะรัด ชะรัด 8 ๑ 12.50

รพ.สต.บ้ำนกงหรำใหม่ กงหรำ 3 ๐ 0.00
๓ เขำชัยสน รพ.สต.บ้ำนบำงแก้วใต้ จองถนน ๒ ๐ 0.00

รพ.สต.บ้ำนไสนำยขัน ควนขนุน ๓ ๐ 0.00
๔ ตะโหมด รพ.สต.บ้ำนตะโหมด ตะโหมด ๔ ๐ 0.00

รพ.สต.บ้ำนด่ำนโลด แม่ขรี ๒ ๐ 0.00
๕ ควนขนุน รพ.สต.บ้ำนส่ีแยกใสยวน พนมวังก์ ๑๐ 0 0.00

รพ.สต.บ้ำนศำลำต ำเสำ ชะมวง ๓ 0 0.00
๖ ปำกพะยูน รพ.สต.บ้ำนโคกทรำย ดอนทรำย ๔ ๐ 0.00

รพ.สต.บ้ำนหัวควน ดอนประดู่ ๔ ๑ 25.00
๗ ศรีบรรพต รพ.สต.ต ำบลเขำปู่ เขำปู่ ๙ ๐ 0.00

รพ.สต.บ้ำนท่ำข้ำม ตะแพน ๔ ๐ 0.00
๘ ป่ำบอน รพ.สต.บ้ำนหนองธง หนองธง ๗ ๑ 14.29

สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ โคกทรำย ๗ ๐ 0.00
๙ บำงแก้ว รพ.สต.บ้ำนหำดไข่เต่ำ นำปะขอ ๓ ๐ 0.00

รพ.สต.บ้ำนหนองบ่อ โคกสัก ๔ ๐ 0.00
๑๐ ป่ำพะยอม รพ.สต.บ้ำนบ่อทรำย บ้ำนพร้ำว ๓ ๐ 0.00

รพ.สต.บ้ำนคลองใหญ่ เกำะเต่ำ ๑๘ ๐ 0.00
๑๑ ศรีนครินทร์ รพ.สต.บ้ำนล ำกะ ชุมพล ๓ ๐ 0.00

รพ.สต.บ้ำนโหล๊ะขนุน อ่ำงทอง ๘ ๐ 0.00
120     4        3.33รวม

ภำชนะส ำรวจ
หมำยเหตุ
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ตารางที่ 16  สรุปผลการดำเนินการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในสถานที่ราชการ ปีงบประมาณ 
2564 

 
2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหลงเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่อง

มาตั ้งแต่ ปีงบประมาณ 2562 โดยเน้นให้จิตอาสาดำเนินการพัฒนาสิ ่งแวดล้อมในบ้าน ชุมชน และ
สาธารณสถาน รายงานตามลำดับชั้น ส่งถึงศูนย์จิตอาสาพระรานทาน กระทรวงสาธารณสุข ทุกเดือน สำหรับ 
ปีงบประมาณ 2564 มีผลการดำเนินงาน ดังน้ี 

 
 

 

CI
ล ำดับ อ ำเภอ ช่ือ สถำนทีร่ำชกำร ต ำบล ทัง้หมด พบลูกน้ ำ (ร้อยละ)

(ช้ิน) (ช้ิน)
๑ เมือง กองสำธำรณสุขฯท.ต.ม.พัทลุง คูหำสวรรค์ ๒๒ ๑ 4.55

อ.บ.ต.ควนมะพร้ำว ควนมะพร้ำว ๙ ๑ 11.11
๒ กงหรำ ท.ต.ต.ชะรัด ชะรัด 6 ๒ 33.33

ท.ต.กงหรำ กงหรำ 4 ๐ 0.00
๓ เขำชัยสน ท.ต.จองถนน จองถนน ๑ ๐ 0.00

อ.บ.ต.ควนขนุน ควนขนุน ๙ ๑ 11.11
๔ ตะโหมด ท.ต.ตะโหมด ตะโหมด ๔ ๐ 0.00

ท.ต.ควนเสำธง แม่ขรี ๒ ๐ 0.00
๕ ควนขนุน อ.บ.ต.พนมวังก์ พนมวังก์ ๖ 0 0.00

อ.บ.ต.ชะมวง ชะมวง ๑๔ 0 0.00
๖ ปำกพะยูน ท.ต.ดอนทรำย ดอนทรำย ๗ ๐ 0.00

ท.ต.ดอนประดู่ ดอนประดู่ ๑๔ ๐ 0.00
๗ ศรีบรรพต อ.บ.ต.เขำปู่ เขำปู่ ๑๒ ๐ 0.00

อ.บ.ต.ตะแพน ตะแพน ๖ ๐ 0.00
๘ ป่ำบอน อ.บ.ต.หนองธง หนองธง ๗ ๐ 0.00

อ.บ.ต.โคกทรำย โคกทรำย ๑๓ ๐ 0.00
๙ บำงแก้ว อ.บ.ต.นำปะขอ นำปะขอ ๖ ๐ 0.00

อ.บ.ต.โคกสัก โคกสัก ๑๑ ๐ 0.00
๑๐ ป่ำพะยอม ท.ต.บ้ำนพร้ำว บ้ำนพร้ำว ๑๐ ๐ 0.00

อ.บ.ต.เกำะเต่ำ เกำะเต่ำ ๙ ๐ 0.00
๑๑ ศรีนครินทร์ ท.ต.ชุมพล ชุมพล ๗ ๐ 0.00

ท.ต.อ่ำงทอง อ่ำงทอง ๙ ๐ 0.00
188        5         2.66

ภำชนะส ำรวจ
หมำยเหตุ

รวม
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ตารางที่ 17 จำนวนจิตอาสาที่ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัด         
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปีงบประมาณ 2564 

 
 

 ตารางที่ 18 สรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 

 
 
 
 
 
 
 

 

บ้ำน วัด/ศำสนสถำน โรงเรียน โรงพยำบำล สถำนทีอ่ื่นๆ รวมทัง้ส้ิน

(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)

เมืองพัทลุง 14,477              1,661                1,464                355                  563                  18,520

กงหรำ 35,015              4,491                6,853                1,134                2,124                49,617

เขำชัยสน 10,240              1,187                2,251                507                  585                  14,770

ตะโหมด 3,387                750                  822                  365                  389                  5,713

ควนขนุน 7,498                1,451                1,640                796                  832                  12,217

ปำกพะยูน 8,407                1,572                3,613                303                  905                  14,800

ศรีบรรพต 4,402                1,117                2,479                410                  264                  8,672

ป่ำบอน 7,473                2,581                2,984                2,146                887                  16,071

บำงแก้ว 4,147                969                  1,307                338                  514                  7,275

ป่ำพะยอม 4,214                475                  479                  250                  184                  5,602

ศรีนครินทร์ 13,374              2,377                2,459                1,685                1,831                21,726

รวม 112,634            18,631              26,351              8,289                9,078                174,983         

หมำยเหตุ:บวร/ชุมชน  หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมรณรงค์ก ำจัดยุงลำยในสถำนทีบ้่ำน/วัด ศำสนสถำน/โรงเรียน/ชุมชน ในวันเดียวพร้อมกันใน 1 วัน

                  : อ่ืนๆ หมำยถึง กิจกรรมทีไ่ม่เก่ียวข้องกับกำรรณรงค์ก ำจัดลูกน้ ำยุงลำยในพ้ืนทีเ่ป้ำหมำย(บ้ำน/วัด/รร/บวร) เช่นก ำจัดลูกน้ ำยุงลำยในหน่วยบริกำร

                    สถำนทีร่ำกำร / กำรจัดหน่วยแพทย์เคล่ือนที ่ฯ กำรปลูกต้นไม้ เป็นต้น

อ ำเภอ

จ ำนวน
บ้ำนท่ี
ส ำรวจ

จ ำนวน
บ้ำนท่ีพบ

ลูกน  ำ

HI  (%) 
ในภำพรวม

จ ำนวน
ภำชนะท่ี
ส ำรวจ

จ ำนวน
ภำชนะท่ีพบ

ลูกน  ำ

CI  
(%)

จ ำนวน
วัดท่ี

ส ำรวจ

จ ำนวน
วัดท่ี

พบลูกน  ำ

คิดเป็น
ร้อยละ
(%)

จ ำนวน
ภำชนะท่ี
ส ำรวจ

จ ำนวน
ภำชนะท่ี
พบลูกน  ำ

CI  
(%)

จ ำนวน
โรงเรียน

ท่ี
ส ำรวจ

จ ำนวน
โรงเรียน

ท่ีพบ
ลูกน  ำ

คิดเป็น
ร้อยละ
(%)

จ ำนวน
ภำชนะท่ี
ส ำรวจ

จ ำนวน
ภำชนะ
ท่ีพบ
ลูกน  ำ

CI  
(%)

จ ำนวน
โรงพยำบ

ำลท่ี
ส ำรวจ

จ ำนวน
โรงพยำบ
ำลท่ีพบ
ลูกน  ำ

คิดเป็น
ร้อยละ
(%)

จ ำนวน
ภำชนะท่ี
ส ำรวจ

จ ำนวน
ภำชนะ
ท่ีพบ
ลูกน  ำ

CI  
(%)

จ ำนวน
สถำนท่ี

ท่ี
ส ำรวจ

จ ำนวน
สถำนท่ี
ท่ีพบ
ลูกน  ำ

คิดเป็น
ร้อยละ
(%)

จ ำนวน
ภำชนะท่ี
ส ำรวจ

จ ำนวน
ภำชนะ
ท่ีพบ
ลูกน  ำ

CI  
(%)

พัทลุง เมืองพัทลุง 60,589    6,409   10.58   332,662    10,897     3.28   336     78      23.21  4,322   255      5.90   148    11     7.43   2,479   20      0.81   50      -     -     384    -   -   63    6      9.52   499      11    2.20    
พัทลุง กงหรา 49,245    4,126   8.38     200,336    14,046     7.01   353     25      7.08    5,661   587      10.37 224    8       3.57   2,805   36      1.28   58      -     -     364    -   -   109  3      2.75   728      5      0.69    
พัทลุง เขาชัยสน 29,503    2,294   7.78     62,146      2,250       3.62   116     17      14.66  2,362   185      7.83   48      6       12.50 1,563   61      3.90   46      -     -     432    -   -   22    -   -     1,301   2      0.15    
พัทลุง ตะโหมด 35,228    3,800   10.79   146,420    5,530       3.78   75       30      40.00  2,375   121      5.09   115    38     33.04 2,385   118    4.95   61      -     -     678    27    3.98 66    6      9.09   449      23    5.12    
พัทลุง ควนขนุน 64,055    4,099   6.40     387,218    7,741       2.00   150     49      32.67  4,083   352      8.62   194    38     19.59 4,613   141    3.06   48      -     -     619    -   -   95    7      7.37   778      32    4.11    
พัทลุง ปากพะยูน 23,894    2,043   8.55     116,611    2,620       2.25   418     59      14.11  1,200   88        7.33   126    29     23.02 1,155   78      6.75   164    -     -     527    -   -   47    1      2.13   534      1      0.19    
พัทลุง ศรีบรรพต 28,876    3,660   12.67   135,693    9,278       6.84   55       40      72.73  1,664   135      8.11   84      35     41.67 3,306   169    5.11   34      -     -     908    -   -   31    9      29.03 688      46    6.69    
พัทลุง ป่าบอน 83,173    18,855 22.67   542,101    55,361     10.21 163     89      54.60  4,207   305      7.25   190    34     17.89 3,106   97      3.12   86      4        4.65   885    4      0.45 85    14    16.47 718      27    3.76    
พัทลุง บางแก้ว 47,138    4,337   9.20     166,840    6,019       3.61   165     42      25.45  6,308   676      10.72 120    15     12.50 3,813   146    3.83   18      -     -     1,328 -   -   62    -   -     403      -   -      
พัทลุง ป่าพะยอม 7,520      701      9.32     6,621         657          9.92   52       22      42.31  550      70        12.73 35      8       22.86 417      27      6.47   5        -     -     179    -   -   -   -   #DIV/0! -        -   #DIV/0!
พัทลุง ศรีนครินทร์ 44,318    4,069   9.18     111,192    5,830       5.24   101     51      50.50  1,778   287      16.14 90      4       4.44   1,513   17      1.12   52      -     -     701    -   -   49    5      10.20 626      -   -      

สรุป 473,539  54393 11.49   2,207,840 120,229   5.45   1984 502 25.30  34,510 3061 8.87   1374 226 16.45 27,155 910 3.35   622 4 0.64   7,005 31 0.44 629 51 8.11   6,724   147 2.19    
ผู้รำยงำน นำยศรีอรรถ แก้วทิพย์ หมำยเลขติดต่อ .๐๘๙ ๙๗๘๖๔๐๓

หมำยเหตุ : 1. ก ำหนดให้ด ำเนินกิจกรรมตำม setting 7ร. ได้แก่ 1.โรงเรือน(บ้ำน/ชุมชน)  2.โรงธรรม(ศำสนสถำน) 3.โรงเรียน 4.โรงพยำบำล 5.โรงแรม 6.โรงงำน 7.สถำนท่ีรำชกำร
2. ตัดข้อมูลภำยในวันท่ี 25 ของทุกเดือน
3. สสจ./ส ำนักอนำมัย กทม. รวบรวมข้อมูลเป็น sheet เดียวของจังหวัด ส่งส ำนักงำนเขตสุขภำพ/สคร./สปคม. หลังเสร็จกิจกรรมฯ ภำยในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป
4. ส ำนักงำนเขตสุขภำพ/สคร./สปคม. รวบรวมข้อมูลส่งทำง email : jitarsa.moph@gmail.com

กำรส ำรวจสถำนท่ีอ่ืนๆ ระบุ .......................

จังหวัด อ าเภอ

กำรส ำรวจบ้ำน/ชุมชน กำรส ำรวจศำสนสถำน กำรส ำรวจโรงเรียน กำรส ำรวจโรงพยำบำล
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สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรค
แบบผสมผสาน ในระดับตำบล ปีงบประมาณ 2564 

ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรค 
            แบบผสมผสาน ในระดับตำบล 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 80 เมืองพัทลุง 100 91.00 91.00 
   กงหรา 100 92.00 92.00 

เขต 12 เขาชัยสน 100 91.50 91.50 
   ตะโหมด 100 90.50 90.50 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 100 90.50 90.50 
81.49 83.90 86.64 ปากพะยูน 100 91.50 91.50 

 ศรีบรรพต 100 92.00 92.00 
ป่าบอน 100 94.00 94.00 
บางแก้ว 100 91.50 91.50 

ป่าพะยอม 100 92.50 92.50 
ศรีนครินทร ์ 100 93.00 93.00 

รวม 100 91.82 91.82  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

........................................................................................................................................................ 
โอกาสพัฒนาต่อไป 

โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือออก
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะดำเดินการโครงการดังกล่าวต่อไปในปีงบประมาณ 2565 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
........................................................................................................................................................ 

             ผู้รับผิดชอบ    นายศรีอรรถ  แก้วทิพย์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทรศัพท ์ 08 9978 6403  
e-mail srius16@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 25 พฤศจิกายน 2564 
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2.2.4 ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี  
(fully immunization) 

ประเด็น  

                ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี (fully 
immunization) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

ในปีที่ผ่านมา  ต้ังแต ่ 1  มกราคม  2563  ถึง  31  ธันวาคม  2563  จังหวัดพัทลุง  พบผู้ป่วยโรค
หัด  จำนวน  4  ราย  คิดเป็น  0.76 ต่อแสนประชากร  ผู้ป่วยโรคคางทูม  จำนวน  8  ราย  คิดเป็น  1.52  
ต่อแสนประชากร 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
หน่วยบริการทุกแห่งให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและติดตามกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่จรงิใน

พื้นที่รับผิดชอบ  ให้ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคครบตามเกณฑ์ของแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ
กระทรวงสาธารณสุข 

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุง  มีเด็กอายุครบ  1  ปี  ในปีงบประมาณ  2564  จำนวน  3,645  ราย  ได้รับวัคซีน

แต่ละชนิดครบตามเกณฑ์  จำนวน  3,386  ราย  คิดเป็นร้อยละ  92.89  เกณฑ์ที่กำหนดคือ  ความครอบคลุม
การได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ  1  ปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  จังหวัดพัทลุงมีอำเภอ
ทั้งหมด  11  อำเภอ  เมื่อจำแนกผลการดำเนินงานรายอำเภอ  พบว่า อำเภอที่มีความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ  1  ปี  ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  มีจำนวน  4  อำเภอ  คือ อำเภอ
ศรีบรรพต  อำเภอบางแก้ว  อำเภอป่าพะยอม  และอำเภอศรีนครินทร์  ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน  7 
อำเภอ  อำเภอที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ  1  ปี  สูงสุด  คือ 
อำเภอป่าพะยอม  ความครอบคลุมร้อยละ  96.75  อำเภอที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบ
ตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ  1  ปี  ต่ำสุด  คือ  อำเภอปากพะยูน  ความครอบคลุมร้อยละ  87.28 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 690 628 91.01 
80.72 84.41 80.48 กงหรา 332 310 93.37 

เขต 12 เขาชัยสน 333 309 92.79 
79.88 81.79 79.05 ตะโหมด 282 257 91.13 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 528 501 94.89 
91.49 96.90 96.57 ปากพะยูน 283 247 87.28 

 ศรีบรรพต 167 159 95.21 
ป่าบอน 363 334 92.01 
บางแก้ว 209 201 96.17 

ป่าพะยอม 277 268 96.75 
ศรีนครินทร ์ 181 172 95.03 

รวม 3645 3386 92.89 
ที่มา : โปรแกรม HDC   ประมวลผลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
 - 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

ผู้รับผิดชอบ นางพัชรี  โยมเอียด 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทรศัพท ์ 084 2682453  
e-mail baitauy369@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 25 พฤศจิกายน 2564 
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2.2.5 ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี 

ประเด็น 
ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2  ในเด็กอายุครบ  3  ปี 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ในปีที่ผ่านมา  ต้ังแต่  1  มกราคม  2563  ถึง  31  ธันวาคม  2563  จังหวัดพัทลุง  พบผู้ป่วยโรค

หัด  จำนวน  4  ราย  คิดเป็น  0.76  ต่อแสนประชากร  ผู้ป่วยโรคคางทูม  จำนวน  8  ราย  คิดเป็น  1.52  
ต่อแสนประชากร 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
หน่วยบริการทุกแห่งให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและติดตามกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่จรงิใน

พื้นที่รับผิดชอบ  ให้ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคครบตามเกณฑ์ของแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ
กระทรวงสาธารณสุข 

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุงมีเด็กอายุครบ  3  ปี  ในปีงบประมาณ  2564  จำนวน  3,939  ราย  ได้รับวัคซีน 

MMR2  จำนวน  3,853  ราย  คิดเป็นร้อยละ  97.82  เกณฑ์ที่กำหนดคือ  ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 
MMR2  ในเด็กอายุครบ  3  ปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  95  จังหวัดพัทลุง  มีอำเภอทั้งหมด  11  อำเภอ  ทุก
อำเภอผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  อำเภอที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2  ในเด็กอายุครบ  3  ปี  สูงสุด
คือ  อำเภอป่าพะยอม  ความครอบคลุมร้อยละ  99.63 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2  ในเด็กอายุครบ 3 ปี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 763 737 96.59 
86.44 90.15 89.37 กงหรา 389 378 97.17 

เขต 12 เขาชัยสน 385 369 95.84 
82.30 86.44 86.64 ตะโหมด 263 254 96.58 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 547 539 98.54 
95.20 97.33 98.50 ปากพะยูน 378 371 98.15 

 ศรีบรรพต 140 139 99.29 
ป่าบอน 385 381 98.96 
บางแก้ว 226 226 100 

ป่าพะยอม 267 266 99.63 
ศรีนครินทร ์ 196 193 98.47 

รวม 3939 3853 97.82 
ที่มา : โปรแกรม HDC  ประมวลผล 16 พฤศจิกายน 2564 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

   - 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 - 

      
ผู้รับผิดชอบ นางพัชรี  โยมเอียด 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทรศัพท ์ 084 2682453  
e-mail baitauy369@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 25 พฤศจิกายน 2564 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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2.2.6 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

ประเด็น 
อัตราความสำเร็จการรักษาผูป้่วยวัณโรคปอดรายใหม่  
ตัวชี้วัดย่อย  1. อัตราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่  (เป้าหมาย > ร้อยละ 85) 
      2. ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (เป้าหมาย > ร้อยละ 75) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สถานการณ์วัณโรคในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง  ในปี  พ.ศ.2564  พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน

รักษา จำนวน 424 ราย อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ       กลับเป็นซ้ำ 
คิดเป็นร้อยละ 53.86 (ข้อมูล 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) พบผู้ป่วยวัณโรคในเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง กลุ่มอายุที่พบมาก คือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป(ร้อยละ 30.9) รองลงมาคือกลุ่มอายุ 45-54 ปี(ร้อยละ 21.7) 
และกลุ่มอายุ 55-64 ปี(ร้อยละ 19.3) ตามลำดับ และผู้ป่วยวัณโรคที่มีการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย จำนวน 28 
ราย(ร้อยละ 6.6) ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  ปี 2563  มีผู้ป่วยประเมินทั้งสิ้น จำนวน 501 ราย พบว่า 
รักษาสำเร็จ จำนวน 428 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.4  (เป้าหมายร้อยละ 85) อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 17 
ราย คิดเป็นร้อยละ 3.4 ล้มเหลว จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.2 เสียชีวิตระหว่างการรักษา จำนวน 45 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 8.9 (เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 5) และขาดยา จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.1  (เป้าหมาย ≤ร้อย
ละ3) ปัจจัยสำคัญที่เป็นปัญหาของจังหวัดพัทลุง คือ ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตระหว่างการรักษา ซึ่งส่วนใหญ่คือ
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังร่วมและผู้ติดเชื้อ HIV 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
นโยบายเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรค  เพื่อขับเคลื่อนงานสู่เป้าหมายยุติวัณโรค คือ 

“ค้นให้พบ จบด้วยหาย” โดยมีมาตรการ ดังนี ้ 
   มาตรการที่ 1  เร่งรัดค้นหา และขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา  
   มาตรการที่ 2  การตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วและได้มาตรฐาน  

 มาตรการที่ 3  การรักษาที่มคีุณภาพได้มาตรฐาน และรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 มาตรการที่ 4  การป้องกันวัณโรค 

โดยได้กำหนดเป็นข้อตกลง (MOU) ในการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานระดับอำเภอ และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตาม กำกับ การดำเนินงาน ,รับทราบปัญหาอุปสรรคใน
การดำเนินงานระดับหน่วยบริการ และร่วมแก้ปัญหา  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  คือ     
      1) ผลสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (Success rate) มากกว่าร้อยละ 85  

2) ค้นหา/ขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรค (Treatment coverage) มากกว่าร้อยละ 82.5 ของ
ค่าประมาณการ   
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โดยได้เร่งรัดให้หน่วยบริการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุม่ประชากรที่เสี่ยง  ได้แก่  ผูส้ัมผัสร่วมบ้าน  
ผู้ติดเช้ือเอชไอวี  ผู้สูงอายุ  ผู้ต้องขังในเรือนจำ  ผู้ป่วยเบาหวาน  แรงงานข้ามชาติ  บุคลากรสาธารณสุข  และ
ผู้ที่มีอาการสงสัยวัณโรค ให้ครอบคลุม 100 % และให้ความสำคัญกับคุณภาพการรักษาเพ่ือป้องกันการขาดยา
และการดื้อยา 

ผลการดำเนินงาน 
อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาส 1/2564  เป้าหมายที่รับการประเมิน 

จำนวน 85 ราย รักษาสำเร็จ จำนวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 และมีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษา 15 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 17.7 เกินเป้าหมาย (น้อยกว่าร้อยละ 5) ขาดยา 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.3 โรงพยาบาล   ที่ไม่
ผ่านการประเมิน ได้แก่ โรงพยาบาลตะโหมด โรงพยาบาลควนขนุน  โรงพยาบาลปากพะยูน  โรงพยาบาลป่า
บอน โรงพยาบาลป่าพะยอมและโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  (เป้าหมาย > ร้อยละ 85) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 25 23 92 
82.34 83.24 83.8 กงหรา 4 4 100 

เขต 12 เขาชัยสน 5 5 100 
85.76 84.74 88.6 ตะโหมด 5 3 60 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 15 10 66.7 
85.92 90.56 92.0 ปากพะยูน 10 6 60 

 ศรีบรรพต 3 3 100 
ป่าบอน 5 3 60 
บางแก้ว 4 4 100 
ป่าพะยอม 6 5 83.3 
ศรีนครินทร์ 3 2 66.7 

รวม 85 68 80 
ที่มา : โปรแกรม NTIP ณ 30 กันยายน 2564 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

วัณโรค  ทั้งในการมารับบริการรับยา และการนัดหมายการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการ 
ขาดนัด  ขาดยา แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ การปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ และการมารับบริการ
รับยาของผู ้ป่วย จึงปรับเปลี ่ยนจัดบริการส่งยาถึงบ้าน  เพื ่อส่งเสริมไม่ให้ผู ้ป่วยขาดยา และขาดนัด   
ตามแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
กองวัณโรค  กรมควบคุมโรค 

โอกาสพัฒนาต่อไป 

สนับสนุนให้มีนโยบายการดำเนินงานวัณโรคอย่างต่อเนื ่อง  เพื ่อให้สามารถลดโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ปี  2564  สนับสนุนให้ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจจากพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงจากมนุษย์ (พมจ.)  จำนวน  25 ราย  และจากกาชาดจังหวัดพัทลุง จำนวน  2  ราย 
 

 
ผู้รับผิดชอบ นางเกษณี     ไชยเพชร 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
กลุ่มงาน/งาน งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
โทรศัพท ์  089-9755512   
e-mail K.chaipet@gmail.com  
วัน/เดือน/ปี 12/11/2564 
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2.2.7 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักได้รับบริการเชิงรุกเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  (เป้าหมาย > ร้อยละ 85) 

ประเด็น 
ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักได้รับบริการเชิงรุกเพ่ือตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์  (เป้าหมาย > รอ้ยละ 85) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สถานการณ์โรคเอดส์จังหวัดพัทลุง พบผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543- 2564 (ที่มา: NAP 

Plus ข้อมูล  ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564) จำนวน 4,043 ราย เสียชีวิต 1,225 ราย คิดเป็นร้อยละ  30.30  
มีชีวิตอยู่ 2,818 ราย คิดเป็นร้อยละ  69.70  รับยาต้านไวรัส 2,438 ราย   คิดเป็นร้อยละ  86.52 จำแนกเป็น
ผู้ป่วยกลุ่มผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า15 ปี ขึ้นไป) จำนวน 2,426 ราย ผู้ป่วยเด็ก (อายุ ต่ำกว่า 15 ปี) จำนวน 12 ราย 
กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ อายุ 25-49 ปี จำนวน 1,867 ราย รองลงมากลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป 818 ราย กลุ่ม
อายุ 20-25 ปี จำนวน 81 ราย กลุ่มอายุ 15-19 ปี จำนวน 12 ราย คิดเป็น ร้อยละ  66.25, 29.03, 2.87  และ 
0.43 
                  ปี 2564 กลุ่มประชากรหลัก ( MSM, TG, MSW, FSW, PWID) ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 
MSM 238 ราย ติดเชื้อ 22 คิดเป็นร้อยละ 9.24  MSW 4 ราย ติดเชื้อ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 FSW 130 
ราย ไม่พบติดเช้ือ PWID 30 ราย ติดเชื้อ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.67 
 
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ มี 3 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
1) ลดการติดเช้ือเอชไอวีใหม่ < 1,000  คน/ป ี 
2) ลดการตายจากเอดส์ < 4,000 คน/ป ี   
3) ลดการเลือกปฏิบัตจิากเอดส ์ร้อยละ 90 

เป้าประสงค์ ที่ 1 ลดการตดิเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรหลัก ดังนี ้
           1.จัดทำโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มประชากรหลัก ในจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2564  
ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา เป็นเงิน 810,000บาท  
เพื่อใช้ดำเนินการตรวจคัดกรองเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ซิฟิลิส,หนองใน,หนองในเทียม,มะเร็ง
ปากมดลูก,มะเร็งทวารหนัก)  ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไวรัสตับอักเสบซี  
วัณโรค  และสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงยางอนามัย  สารหล่อลื่น  โดยดำเนินการในกลุ่มพนักงานบริการ
หญิง(FSW)  และกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กำหนดแผนในการดำเนินงาน ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน
กรกฎาคม 
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ผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินกิจกรรม ดังน้ี กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จำนวน 202 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.8              

กลุ่มพนักงานบริการหญิง จำนวน 139 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.5 และเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 จึงได้ยุติกิจกรรมเพื่อเป็นการป้องกันการติดเช้ือในกลุ่มบุคลากรผู้จัดบริการ  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักได้รับบริการเชิงรุกเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ (เป้าหมาย > ร้อยละ 85) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 

ปี 2564 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 85 เมืองพัทลุง 150 163 108.7 

   กงหรา 70 91 130.0 
เขต 12 เขาชัยสน 20 50 250.0 

   ตะโหมด 20 10 50.0 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 80 0 0 

100 100 79.14 ปากพะยูน 10 0 0 
 ศรีบรรพต 20 0 0 

ป่าบอน 40 0 0 
บางแก้ว 20 20 100 

ป่าพะยอม 20 0 0 
ศรีนครินทร ์ 20 44 220.0 

รวม 470 378 80.43 
ที่มา : โปรแกรม Nap web plus  ณ 31 กรกฎาคม 2564 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานบริการ

ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มประชากรหลัก ซึ่งเป็นการจัดบริการเชิงรุก              
ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้ความรู้ คำปรึกษาและแจกอุปกรณ์ป้องกันเอชไอวี รวมทั้งการส่งต่อเพื่อตรวจ
การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โดยได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 
และมีแผนดำเนินการจนถึงเดือนกรกฎาคม 2564 เนื ่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส             
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โคโรนา 2019  ยังควบคุมไม่ได้ เพื ่อเป็นการป้องกันการติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  ในกลุ ่มบุคลากร                      
ผู้ให้บริการ จึงได้ยุติกิจกรรมดังกล่าวไว้ก่อน 
โอกาสพัฒนาต่อไป 

ปรับแผนการจัดบริการเชิงรุก ให้สอดรับกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
โดยมุ่งเน้นจัดบริการและส่งต่อในระดับชุมชน ผ่านแกนนำกลุ่มประชากรหลัก และส่งต่อตรวจผ่านระบบ                 
นัดหมาย แยกเฉพาะกลุ่ม 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ปี  2564  บริการเชิงรุกเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบผู้ติดเชื้อเอช

ไอวีรายใหม่ 3 ราย และส่งต่อรับยาต้านไวรัส ทั้ ง 3 ราย ส่งต่อกินยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี              
ในกลุ่มพฤติกรรมเสี่ยงสูง 3 ราย 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบ นางณัฐชญา  รามจันทร ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน/งาน งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
โทรศัพท ์  081-9597912 
e-mail natchaya.ak@gmail.com  
วัน/เดือน/ปี 12/11/2564 
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2.7.8 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างตอ่เนื่อง  
(เป้าหมาย >รอ้ยละ 85) 
ประเด็น 

ร้อยละของผู้ติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง (เป้าหมาย >ร้อยละ 85) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
    ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในปี พ.ศ.2564 จำนวน 109 ราย  รับยาต้านไวรัส 90 ราย  คิดเป็นร้อยละ  82.6               
ผู้ติดเชื้อรายใหม่เสียชีวิต 12 ราย  คิดเป็นร้อยละ 11.01 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ขาดการรักษา 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 
6.42 ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ถึงร้อยละ 92.31 และ
ยังพบปัจจัยเสี่ยงจากใช้เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา และอุปกรณ์ฉีดยาอื่นๆ ร่วมกัน ร้อยละ 1.71 
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 

เป้าประสงค์ ที่ 2 ลดการตายจากเอชไอวี/เอดส์ 
ติดตามประเมินระบบการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในโรงพยาบาลทุกแห่ง ดังนี้ 

1) ปริมาณไวรัสในกระแสเลือด ผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 
2) การส่งตรวจหาการด้ือยา (Drug Resistance) 
3) การติดตามการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ 
4) การคัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
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ผลการดำเนนิงาน 

 ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง (เป้าหมาย>
ร้อยละ 85) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 85 เมืองพัทลุง 60 51 85.0 
74 72 75 กงหรา 1 1 100.0 

เขต 12 เขาชัยสน 5 5 100.0 
80 81 81 ตะโหมด 2 2 100.0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16 14 87.5 
84 86 87 ปากพะยูน 8 5 62.5 

 ศรีบรรพต 3 3 100.0 
ป่าบอน 7 4 57.1 
บางแก้ว 3 3 100.0 

ป่าพะยอม 2 1 50.0 
ศรีนครินทร ์ 2 1 50.0 

รวม 109 90 82.6 
ที่มา : โปรแกรม Nap web plus  ณ 7 ตุลาคม 2564 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผลกระทบต่อการรับบริการยาต้าน

ไวรัส เนื่องจากผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย และกลัวการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เมื่อมารับยา
ต้านไวรัส 
โอกาสพัฒนาต่อไป 

ปรับแผนการจัดบริการยาต้านไวรัส โดยการส่งยาทางไปรษณีย์ในรายที่กินยาต่อเนื่อง กดปริมาณไวรัส
ในกระแสเลือดได้ (VL< 1,000 ) และติดตามรับการรักษาในรายที่ไม่มาตามนัด 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ปี  2564  ผลการดำเนินงานภาพรวมจังหวัดพัทลุง ตามตัวชี ้วัด 90 ที่ 2 ผู ้ติดเชื ้อเอช ไอวีกินยา             

ต้านไวรัส เป็นอันดับ 1 ระดับเขต และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
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ผู้รับผิดชอบ    นางณัฐชญา  รามจันทร ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน/งาน งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
โทรศัพท ์  081-9597912 
e-mail natchaya.ak@gmail.com  
วัน/เดือน/ปี 12/11/2564 
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2.7.9 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์บริการชุมชน (Drop In Center : DIC) 
ประเดน็ 

ระดับความสำเร็จของการดำเนนิงานศูนย์บริการชุมชน (Drop In Center : DIC) 
สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนนิงาน 
        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ออกประเมินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรฐาน
ศูนย์บริการชุมชน(DIC) เพื่อพัฒนาหน่วยบริการให้ได้มาตรฐานและมีคณุภาพ เข้าถึงและครอบคลมุประชากร
เป้าหมายประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้   
 กิจกรรม 

1. มีการจัดตั้งศูนยบ์ริการชุมชนในระดับพื้นที ่
2. ศูนย์บริการชุมชนมีการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 4 ด้าน 
3. ศูนย์บริการชุมชนมีการจัดบริการตรวจคัดกรองเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
   แก่กลุ่มประชากรหลัก      
4. มีการประเมินมาตรฐานศนูย์บริการชุมชน โดยสำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดพทัลุง            
5. มีการประเมินมาตรฐานศนูย์บริการชุมชน โดยกรมควบคุมโรค ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม 

ศูนย์บริการชุมชน ที่รับการประเมิน ปี 2564  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ดังนี้ 
1. รพ.สต.บ้านปรางหมู ่
2. รพ.สต.บ้านกงหราใหม ่
3. รพ.สต.บ้านหานโพธ์ิ 
4. รพ.สต.บ้านปลักปอม 
5. รพ.สต.บ้านหัวถนน 
6. ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพะยูน 
7. รพ.สต.บ้านศาลามะปราง 
8. รพ.สต.บ้านต้นสน 
9. รพ.สต.ในนคิมฯบ้านลานข่อย 
10. ทณัฑสถานเปิดบ้านนาวง 
จากการประเมินมาตรฐานคัดเลือกDIC ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม เข้ารับการประเมนิ

มาตรฐานศูนย์บริการชุมชนจากกรมควบคุมโรค   การประเมินมาตรฐานโดยกรมควบคุมโรค มีระดับ 4 ระดับ 
ดังนี้  

1. ควรปรับปรงุ     คะแนน < 50 
2. ระดับเงิน         คะแนน 50 - 69 
3. ระดับทอง        คะแนน 70 – 89 
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    4. ระดับเพชร       คะแนน  90 – 100 
ผลการดำเนินงาน 
  ศูนย์บริการชุมชน ผ่านการประเมินในระดับดีเยี่ยม เข้ารับการประเมินมาตรฐานจากกรมควบคุมโรค 
จำนวน 2 แห่ง คือศูนย์บริการชุมชนรพ.สต.บ้านปลักปอม และศูนย์บริการชุมชนรพ.สต.ในนิคมฯบ้านลานข่อย 

  ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานศนูย์บริการชุมชน (Drop In Center : DIC) 

 (เป้าหมาย>ระดับ 3 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 

ปี 2564 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ระดับ 
ระดับประเทศ 3 เมืองพัทลุง 3 3 3 

   กงหรา 3 4 4 
เขต 12 เขาชัยสน 3 3 3 

   ตะโหมด 3 5 5 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 3 3 3 

 ระดับทอง  
1 แห่ง 

ระดับเพชร 
2 แห่ง 

ปากพะยูน 3 3 3 

 ศรีบรรพต 3 4 4 
ป่าบอน 3 3 3 
บางแก้ว 3 4 4 

ป่าพะยอม 3 5 5 
ศรีนครินทร ์ 3 3 3 

รวม    
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   การดำเนินงานตามกลยุทธ์ตามหลักบริการสขุภาพที่ต่อเน่ือง ต้องการการเชื่อมตอ่ระหว่างการ
จัดบริการเชิงรุกในชุมชนกับระบบบริการสุขภาพ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนศูนย์บริการ
ชุมชน ภาคีเครือข่ายอื่นๆ ในการขับเคลื่อนและยั่งยืน จงึควรมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 99 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมทีส่ามารถเปน็แบบอย่าง 
         จังหวัดพัทลุง มีศูนย์บริการชุมชนที่ผา่นการประเมินโดยกรมควบคุมโรค ดังนี้ 
         ปี 2562  DIC เรือนจำกลางพัทลุง   ผ่านการประเมินระดับ ทอง 
         ปี 2563  DIC รพ.สต.บ้านลอน ผ่านการประเมินระดับ เพชร 
                    DIC  รพ.สต.บ้านลำกะ ผ่านการประเมินระดับ เพชร 
                    DIC  รพ.สต.บา้นหนองธง ผ่านการประเมินระดับ ทอง 
          

 
 
 
ผู้รับผิดชอบ นางณัฐชญา  รามจันทร ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน/งาน งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
โทรศัพท ์  081-9597912 
e-mail natchaya.ak@gmail.com  
วัน/เดือน/ปี 12/11/2564 
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2.3 การคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

2.3.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (เพิ่ม RDU community ผ่านขั้น 3) 
ประเด็น 

 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ( เพิ่ม RDU community ผ่าน ขั้น 3 ) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 ในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลที่ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 63.64  ผ่าน RDU 
ขั้นที่ 3 ร้อยละ 45.45 ของโรงพยาบาลทั้งหมดในจังหวัด ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน RDU ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 
3 ไม่ผ่านประกอบด้วย ปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรคได้แก่ 1) โรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบน
และหลอดลมอักเสบ, 2) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน, 3) การใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดที่เกิดจากอุบัติเหตุ, 4) 
การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอด  ซึ่งปัญหาการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะดังกล่าวนี้ 
สาเหตุเกิดจากโรงพยาบาลชุมชนมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแพทย์บ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการสานต่อการ
ดำเนินงานและต้องเริ่มมีการสร้างความตระหนักรู้ และชี้แจงในประเด็นการดำเนินงาน RDU ใหม่หลายๆครั้ง 
และแพทย์ไม่ค่อยนิยมสั่งใช้ยาสมุนไพรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ เนื่องจากแพทย์ยังไม่มีความมั่นใจในการสั่ง
ใช้ยาสมุนไพร ไม่มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนที ่เพียงพอ และมีวิธ ีการบริหารยาที ่ย ุ ่งยาก ดังนั ้นใน
ปีงบประมาณ 2564 จะต้องมีการกำชับ ติดตาม สะท้อนข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะของแพทย์อย่างใกล้ชิดโดย
อาศัยเวทีประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและแก้ปัญหา 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
 โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงทุกแห่งดำเนินการตามเกณฑ์ 18 ตัวชี้วัด มีการประชุมติดตามในเวทีคณะ
กรรมเภสัชกรรมและการบำบัด (Pharmaceutical Therapeutic Committee : PTC)  อย่างต่อเนื่อง การจัด
ประชุมติดตามโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดพัทลุง (Service plan) สาขาการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล (RDU) ในทุกไตรมาส พร้อมทั้งติดตามกำกับโรงพยาบาลที่ยังดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ ด้วย
วิธีการกระตุ้นพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างผู้บริหารในระดับโรงพยาบาลกับ
ทีมคณะกรรมการระดับจังหวัด ให้มีการกำชับควบคุมการดำเนินงานของแพทย์ผู้ปฏิบัติในตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายอย่างใกล้ชิด และนอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2564 ยังมีการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้
ลงไปถึงในระดับชุมชน RDU community โดยอาศัยกลไกในการขับเคลื่อนงานผ่าน 5 กิจกรรมหลักด้วยกัน 
ได้แก่ 1.การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในโรงพยาบาล (Proactive Hospital based surveillance)  
2. การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน (Active Community based Surveillance) 3.การ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Community Participation)     
4.การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private Sector) 5.การสร้างความรอบรู้ด้านการ
ใช ้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน (RDU Literacy) เป ้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้
ปีงบประมาณ 2564 ในแต่ละอำเภอจะต้องดำเนินผ่านเกณฑ์กิจกรรม RDU community อยู่ในระดับ 3 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ( เพิ่ม RDU community ผ่านขั้น 3 ) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ปี 
2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ 
RDU ขั้น

ที่ 2 
RDU    

ขั้นที่ 3 
RDU 

community 
ระดับประเทศ จังหวัด

พัทลุงมี
รพ.ที่ผ่าน 
RDU ขั้นที่ 
2 ร้อยละ 
62, RDU 
ขั้นที่ 3 
ร้อยละ 

32, RDU 
communi
ty ระดับ 3 

เมืองพัทลุง ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับ 3 
   กงหรา ผ่าน ผ่าน ระดบั 5 

ระดับเขต เขาชัยสน ผ่าน ผ่าน ระดับ 5 
   ตะโหมด ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับ 2 

ระดับจังหวัด ควนขนุน ผ่าน ผ่าน ระดับ 1 
ขั้นที่ 2 
18.18% 

ขั้นที่ 2 
45.45% 

ขั้นที่ 2 
63.64% 

ปากพะยูน ผ่าน ผ่าน ระดับ 3 

ขั้นที่ 3 
18.18% 

ขั้นที่ 3 
18.18% 

ขั้นที่ 3 
45.45% 

ศรีบรรพต ผ่าน ผ่าน ระดับ 1 

 

ป่าบอน ผ่าน ผ่าน ระดับ 5 
บางแก้ว ผ่าน ผ่าน ระดับ 3 

ป่าพะยอม ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับ 5 
ศรี

นครินทร ์
ผ่าน ผ่าน ระดับ 4 

ผ่าน
ทั้งหมด 

10 9 - 

ร้อยละ 90.91 81.82 - 

ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

  จากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามตารางข้างต้น รพ.ในจังหวัดพัทลุงผ่าน RDU ระดับขั้นที่ 2     
ร้อยละ 90.91, RDU ระดับขั้นที่ 3 ร้อยละ 81.82 และมี รพ.ผ่านกิจกรรม RDU community ในระดับ 3 ขึ้น
ไปจำนวน 8 รพ. ได้แก่ รพ.พัทลุง, รพ.กงหรา, รพ.เขาชัยสน, รพ.ปากพะยูน, รพ.ป่าบอน, รพ.บางแก้ว,        
รพ.ป่าพะยอม, รพ.ศรีนครินทร์ ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด 

 

 

 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 102 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1.1 ปัญหา โรงพยาบาลชุมชนมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแพทย์อยู่บ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องใน

การสานต่อการดำเนินงาน ต้องมีการสร้างความตระหนักรู้และชี้แจงในประเด็นการดำเนินงาน RDU ใหม่อยู่
บ่อยครั้ง 
แนวทางในการแก้ปัญหา  

เมื่อมีแพทย์จบใหม่จะได้ต้องรับการปฐมนิเทศและชี้แจงเรื่อ งนโยบาย RDU จากระดับสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดก่อนที่จะลงไปปฏิบัติงาน และเมื่อลงไปปฏิบัติงานในแต่ละโรงพยาบาลแล้ว ให้โรงพยาบาล
ชี้แจงในเรื่องนโยบาย RDU อีกครั้งก่อนที่จะเริ่มการทำงาน รวมถึงสร้างความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่อง คอย
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมด้าน RDU ร่วมกันในระดับโรงพยาบาล หรืออาจจะ มีการสร้าง MOU 
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารในระดับโรงพยาบาลและบุคคลากรทางการแพทย์ 
 1.2 ปัญหา การขาดความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องในการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรค การสั่ง
ใช้ยาสมุนไพรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะมีน้อย เนื่องจากแพทย์ยังไม่มีความมั่นใจในการสั่งใช้ยาสมุนไพร ไม่มี
ข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนที่เพียงพอ และมีวิธีการบริหารยาที่ยุ่งยาก  
       แนวทางในการแก้ปัญหา ชี้แจงในเรื่องนโยบายการใช้ยาสมเหตุผล(RDU) รวมถึงเกณฑ์การ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดในทุกเกณฑ์ ให้แพทย์ซึ่งเป็นผู้สั่งใช้ยาเป็นหลักรับทราบ และสะท้อนข้อมูลการใช้ยาของ
แพทย์เฉพาะบุคคล โดยการแสดง Pop Up  เพื่อเป็นข้อมูลลดการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ และเป็นการแจ้งเตือนใน
แต่ละครั้งที่มีการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรคให้เป็นแนวทาง
เดียวกันและถือปฏิบัติร่วมกัน และใช้เวทีการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) เป็นเวทีใน
การกำกับติดตามงาน ติดตามปัญหา สะท้อนข้อมูลและพูดคุยแลกเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 

1.3 ปัญหา การดำเนินงาน RDU community ของจังหวัดพัทลุงยังอยู่ในขั้นตอนการเริ่ม 
ดำเนินการประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การลงทำงานในเชิงรุกในพื้นที่เป็นไป
อย่างยากลำบาก การจัดวางระบบการทำงานตามกิจกรรม RDU community ให้เห็นเป็นรูปธรรมยังไม่
สามารถดำเนินการได้ในทุกโรงพยาบาล และการดึงร้านยา คลินิกเอกชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาด้านยาไม่สมเหตุผลและปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร 
เนื่องจากขาดการทำงานในเชิงรุก ขาดการประชาสัมพันธ์ หรือ กระตุ้นการทำงานอย่างต่อเนื่อง บุคคลากรที่จะ
ลงไปทำงานด้านนี้ยังมีความขาดแคลน เพราะเภสัชกรที่รับผิดชอบงานประจำก็มีภาระงานในหน้าที่ที่มากอยู่
แล้ว ทำให้ความตระหนักรู้ในด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของร้านยาและคลินิกยังอยู่ในระดับที่ต่ำ 
แนวทางในการแก้ปัญหา  

มีการวางแผนการดำเนินงานในรูปแบบของยุทศาสตร์ 5 ปี โดยกำหนดความก้าวหน้าของกิจกรรม
ต่างๆ เป็นในลักษณะของขั้นบันได มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานใช้ยาอย่างสมเหตุผลระดับจังหวัด 
ระดับอำเภอ โดยดึงผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องด้านร้านยา คลินิกเอกชน โรงพยาบาล เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
คณะกรรมการขับเคลื่อน ทางจังหวัดต้องมีการกำหนดกิจกรรมที่ชัดเจนในแต่ละปีงบประมาณ มีการกำกับ
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ติดตามประเมินผล สะท้อนข้อมูล และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีการออกแบบการวางระบบตั้งแต่เป็นจุดตั้ง
รับปัญหา การส่งต่อปัญหา จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และเกิดเป็นองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใน
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
ข้อเสนอแนะ 

1. การดำเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลและสถานบริการของรัฐเพื่อให้เกิดความ
ยั ่งยืนและมีความต่อเนื ่อง จะต้องได้รับการส่งเสริมและถือเป็นนโยบายที่ทางกระทรวงสาธารณสุขให้
ความสำคัญและควรมีแผนพัฒนาการดำเนินให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมทั้งนำไปบูรณาการกับ  service 
plan สาขาอื่นๆที่มีความเก่ียวข้อง 

2. ควรเพิ่มความรู้ให้แพทย์ในการเรียนการสอนและปลูกฝังด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตั ้งแต่
โรงเรียนแพทย์ ให้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติและสร้างความตระหนักรู้ในการสั่ งใช้ยาอย่างเหมาะสมให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากที่สุด  

3.ควรเพิ่มบทบาทการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับชุมชนให้มากขึ้นโดยอาศัยกิจกรรม 5 
กิจกรรมของ RDU community เข้ามาใช้ในการดำเนินงานเป็นกลไกหลัก และมีบุคคลากรสนับสนุนการ
ทำงานในเชิงรุกที่เพียงพอ 
โอกาสพัฒนาต่อไป 
      1. การพัฒนาการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลใน 4 กลุ่มโรคสำหรับโรงพยาบาลในจังหวัด
พัทลุงด้วยวิธีจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการโรงพยาบาลและแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน 
      2. พัฒนาสง่เสริมให้เกิดอำเภอใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างน้อย 1 อำเภอในจังหวัด 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ไม่มี 
 
      
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเอมจิตร  สขุสกุล 
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทรศัพท ์ 074-613127 ต่อ 109 
e-mail aimpz31@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11/พ.ย./64 
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2.3.2 การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (เฉพาะ รพท.) 
ประเด็น 

 การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (เฉพาะ รพท.) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

 ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการติดเช้ือดื้อยาในกระแสเลือดระหว่างปีปฏิทิน 2561 (มค. 61 –ธค.61) และ 
ปีปฏิทิน 2564 (มค.64 – มิย.64) พบว่า อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดปีปฏิทิน 2561 เท่ากับ ร้อยละ 
32.46 , อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดระหว่างปีปฏิทิน 2563 เท่ากบัร้อยละ 40.54 ดังนั้นอัตราการติด
เชื้อดื้อยาในกระแสเลือดปีปฏิทิน 2563 เพิ่มขึน้ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 

 ดำเนินการผ่านคณะกรรมการดำเนินการป้องกันและควบคุมการดื ้อยาต้านจุลชีพ(AMR) ของ
โรงพยาบาลพัทลุง 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (เฉพาะรพท.) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของร้อยละการติดเช้ือดื้อยาในกระแสเลือด 

2561 2562 2563 อำเภอ ปี 61 ปี 64 
ข้อมูล

เปรียบเทียบ 
32.36% 31.24% 40.54% ข้อมูลเปรียบเทียบ

อัตราการติดเชื้อดื้อ
ยาในกระแสเลอืด
ระหว่างปีปฏิทิน 
2561 (มค. 61 –
ธค.61) และ ปี

ปฏิทิน 2564 (มค.
64 – มิย.64) 
จะต้องลดลง 

เมืองพัทลุง 32.36% 43.54% เพิ่มขึ้น 

ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 1. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ: ไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในกระแสโลหิตและสะท้อน
กลับข้อมูลปัญหา AMR แยกรายแผนกหรือ เชื่อมโยงกับ Service Plan Sepsis  
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 2. การกำกับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล : การกำกับติดตามลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นใน
กลุ่มโรคติดเชื้อ ได้แก่ RI, AD, FTW, APL ไม่บรรลุตามเป้าหมาย, ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม โดยเป็นการ integrate ข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจ  
 3. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและระบบจัดการ AMR ของโรงพยาบาล: ไม่มีการวิเคราะห์และ
สรุปสถานการณ์ปัญหาเชื ้อดื ้อยาแต่ละชนิด สถานการณ์การติดเชื ้อและตำแหน่งของการติดเชื ้อ และ
สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาล 
โอกาสพัฒนาต่อไป 
 ไม่มี 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 ไม่มี 
 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเอมจิตร  สขุสกุล 
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทรศัพท ์ 074-613127 ต่อ 109 
e-mail aimpz31@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11/พ.ย./64 
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2.3.3 ระดับความสำเร ็จการพัฒนาร้านชำคุณภาพ( RDU community) ฉลากอาหาร 
ฉลากโภชนาการ, GDP มีความถูกต้อง ร้อยละ 70 
ประเด็น 
 ระดับความสำเร็จการพัฒนาร้านชำคุณภาพ( RDU community) ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ, 
GDP มีความถูกต้อง ร้อยละ 70 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การดำเนินงานตรวจติดตามร้านชำในหมู่บ้านและชุมชน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์

สุขภาพ ประกอบด้วย อาหาร เครื่องสำอาง และยาสามัญประจำบ้านที่วางจำหน่ายในร้านชำ โดยจากรายงาน
กิจกรรมสาธารณสุขในปี พ.ศ.2563  มีร้านชำที่สำรวจทั้งหมด 2,565 แห่ง อำเภอเมืองมีจำนวนร้านชำมาก
ที่สุดจำนวน 618 แห่ง และอำเภอศรีนครินทร์มีร้านชำจำนวน 69 แห่ง  ในการตรวจสอบร้านชำมีอุปสรรคจาก
สถานณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ปรับเปลี่ยนโดยการเน้นเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงที่อาจ
จำหน่ายในชุมชนและเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เน้นการตรวจยาที่ห้ามจำหน่ายในร้านชำ และการตรวจฉลาก
อาหารให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข    

 การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การกำหนดหัวข้อการตรวจและแผนการตรวจ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จะมอบหมายเจ้าหน้าที่
สุ่มตรวจร้านชำร่วมกับเจ้าหนา้ที่ของอำเภอ ซึ่งนอกจากการประเมินร้านชำคุณภาพแล้ว หากพบผลิตภัณฑ์ที่ผิด
กฎหมาย หรือพบยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ จะขอความร่วมมืองดการขายยาเหล่านั้น พร้อมทั้งส่งมอบยา
อันตราย ยาไม่มีทะเบียน ยาควบคุมพิเศษ ในการนำไปทำลาย อีกทั้งขอความร่วมมือแจ้งแหล่งที่ขายยาให้ร้าน
ชำ เพื่อแก้ปัญหาการกระจายยาทั้งระบบ  

 ผลการดำเนินงาน 
เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ/รพ.สต. ที่มีร้านชำตั้งอยู่สุ่มตรวจตามแผนงาน ซึ่งได้กำหนดไว้จำนวน 2,498 ร้าน โดย
สามารถตรวจได้จำนวน 2,492 แห่ง และผ่านเกณฑ์ร้านชำคุณภาพจำนวน 2,431 แห่ง  ดังแสดง ตารางที่ 22 
แสดงจำนวนรา้นชำของจังหวัดพัทลุง  
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ตารางที่ 19 แสดงจำนวนร้านชำของจังหวัดพัทลุง 

อำเภอ ทั้งหมด ตรวจ 
ผ่านร้านชำ
คุณภาพ 

ขายยา 
ขายยา
ถูกต้อง 

ตรวจ
ฉลาก 

ฉลาก
ถูกต้อง 

เมืองพัทลุง 584 579 561 268 253 1842 1805 

 กงหรา 137 137 137 68 68 719 719 

 เขาชัยสน 179 178 178 88 87 697 697 

  ตะโหมด 147 147 144 100 100 468 467 

 ควนขนุน 444 444 443 193 193 990 990 

  ปากพะยูน 329 329 319 164 149 1003 970 

 ศรีบรรพต 119 119 119 62 53 459 459 

 ป่าบอน 170 170 166 76 88 595 582 

 บางแก้ว 212 212 194 58 49 1,737 1,737 

  ป่าพะยอม 156 156 147 110 101 723 675 

  ศรีนครินทร ์ 70 70 65 32 32 338 338 

 2547 2541 2473 1219 1173 9571 9439 
 
 ผลการดำเนินงานร้านชำคุณภาพประจำปี พ.ศ.2564 จึงสามารถตรวจร้านชำได้ครอบคลุมร้อยละ 
99.76 ร้านชำผ่านเกณฑ์ร้านชำคุณภาพร้อยละ 97.09 ฉลากอาหารที่ตรวจพบผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดร้อยละ 
98.62 ร้านชำขายยาอย่างถูกต้องร้อยละ 96.23  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การตรวจร้านชำไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้แผนการตรวจต้อง
ล่าช้า แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สามารถส่งรายงานได้ทันตามกำหนดเวลา ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การตรวจ เช่น การใช้วิดีโอคอล (video call) ช่วยในการตรวจร้านเพ่ือรักษาระยะห่างของการตรวจร้านชำ 
จากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลับยังคงพบการจำหน่ายยาในร้านขายวัสดุทางการแพทย์ 1 แห่ง และร้าน

จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 แห่ง พบการจำหน่ายยาอันตรายหลากหลายรายการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  

 โอกาสพัฒนาต่อไป 

 สร้างความร่วมมือการกระจายยาจากร้านยา โดยร้านยาจะต้องขายเฉพาะยาสามัญประจำบ้านให้ร้าน
ชำ และขณะเดียวกันต้องมีความร่วมมือและตรวจสอบการจำหน่ายยาของร้านขายเครื่องมือแพทย์ ร้าน
จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
-   

 
      
ผู้รับผิดชอบ นายราชัน คงชุม 
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
โทรศัพท ์ 0865651176   
e-mail Rachan.k@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 22/11/2564  
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2.3.4 ระดับความสำเร็จมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
ประเด็น 
 ระดับความสำเร็จมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

 การดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยทั้ง 11 แห่งในจังหวัดพัทลุงสามารถดำเนินงานได้อย่าง
ครอบคลุมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรฐานด้านอาหารผู้ป่วย และมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
ของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย และร้านอาหารในโรงพยาบาล แต่ด้วยสถานการณ์โควิด – 19  ทำให้บาง
กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น การจัดตลาดสีเขียวเพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ผ่านมาตรฐาน ไม่มีผู้
จำหน่ายมาส่งสินค้า    ทำให้โรงพยาบาลบางแห่งไม่สามารถซื้อวัตถุดิบที่ผ่านมาตรฐานได้  และการดำเนินการ
ก่อสร้างสถานที่ประกอบอาหารใน รพ. 2 แห่ง ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขแบบปลน และขออนุมัติงบประมาณ  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. โรงพยาบาลทุกแห่งต้องดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโดยโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การ

ประเมินมาตรฐาน รพ.อาหารปลอดภัย (ผ่านทุกมาตรฐาน)ร้อยละ 100 
2. แผนการดำเนินงาน  

  2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุงเพื่อชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานและใช้เกณฑ์การประเมิน  
 2.2. โรงพยาบาลรับทราบและดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานสำหรับโรงพยาบาล  
 2.3 คณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงลงประเมินผลการดำเนินงานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัยทุกแห่ง  
 2.4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุงเพื ่อสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
 โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 8  แห่งคิดเป็นร้อยละ 72.72 รพ.อาหารปลอดภัยที่ผ่านมาตรฐานจะต้องผ่าน
มาตรฐานทุกด้าน ได้แก่ด้านอาหารผู้ป่วยด้านสุขาภิบาลของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลและ
ด้านสุขาภิบาลอาหารร้านอาหารในโรงพยาบาล ผลสรุปการประเมินแต่ละด้านดังนี ้

- ผ่านมาตรฐานด้านอาหารผู้ป่วย  10/11 แห่ง (ร้อยละ 90.90) 
- ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในรพ. 9/9 แห่ง (ร้อยละ100) 
- ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยนอก รพ. 0/2 แห่ง (ร้อยละ 0) 
- ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในโรงพยาบาล 3/3 แห่ง (ร้อยละ 100 )  



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 111 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ ์
การประเมิน
มาตรฐาน    
รพ.อาหาร
ปลอดภัย   
(ผ่านทุก
มาตรฐาน)  
ร้อยละ 100  

เมืองพัทลุง  
 

ร้อยละ 
100 

 

ผ่าน 
   กงหรา ไม่ผ่าน 

เขต 12 เขาชัยสน ผ่าน 

   ตะโหมด ผ่าน 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน ผ่าน 

63.63 45.45 80 ปากพะยูน ไม่ผ่าน 
 ศรีบรรพต ไม่ผ่าน 

ป่าบอน ผ่าน 
บางแก้ว ผ่าน 
ป่าพะยอม              ผ่าน 
ศรีนครินทร์ ผ่าน 

รวม ผ่าน  8 แห่ง (ร้อยละ 72.72) 
ที่มา : …รายงานตัวช้ีวัดงานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2564 
http://pharmacy.ptho.moph.go.th/backend/06_admin.php 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. การจัดหาวัตถุดิบที ่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ขึ ้นอยู ่กับฤดูกาล  และสถานการณ์โควิด-19 

เกษตรกรไม่สามารถผลิตวัตถุดิบได้ตลอดระยะเวลาสัญญา หรือผู้ผลิตในพื้นที่ไม่สามารถติดต่อได้  
 2. รพ. ที่ตั้งไกลวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ผู้ผลิตไม่ไปส่งสินค้า หรือราคาขนส่งสูง รวมทั้งไม่
มีตัวเลือกสำหรับผู้รับจ้างเหมาทำอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล หากพบมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร ก็ยากต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
 1. สนับสนุนให้มีการดำเนินการก่อสร้างสถานที่ประกอบอาหารใน รพ.ทุกแห่ง และมีการควบคุมกำกับ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลทุกด้านโดยบุคลากรในโรงพยาบาล  
 2. ผลักดัน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ให้เกิดกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ผ่าน
มาตรฐาน ซึ่งสามารถปลกู และจัดส่งสินค้าตรงตามความต้องการของ รพ. ได้ตลอดระยะเวลาที่ทำสัญญา  
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
จัดเมนูต้านโควิด รพ.อาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง ประจำโรงพยาบาลทุกแห่งเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วย 
 

   
 

   
ภาพที่ 4 จัดเมนูตา้นโควิด รพ.อาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง ประจำโรงพยาบาลทุกแห่งเพ่ือให้บริการ

แก่ผู้ป่วย 

ผู้รับผิดชอบ     นางพรชนก  เจนศิริศักดิ์  
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวอาภรณ์   นวลศรีทอง 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน  
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคเภสัชกรรมและสาธารณสขุ 
โทรศัพท ์ 0849995105 
e-mail memhew@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 22/11/2564 
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2.3.5 ระดับความสำเร็จมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล 
ประเด็น 

ระดับความสำเร็จมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล 
สถานการณ์และสภาพปัญหา 

ระบบงานเภสัชกรรมในแต่ละโรงพยาบาลยังต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไข้ทุกคนได้รับการ
บริการด้านเภสัชกรรมอย่างมีมาตรฐาน จึงได้กำหนดระดับความสำเร็จมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาใน
โรงพยาบาลเป็นตัวชี ้ว ัดในปีงบประมาณ 2564 เพื ่อให้การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยาใน
โรงพยาบาลเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง   
 การบริหารจัดการ/แผนการดำเนนิงาน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดระดับความสำเร็จมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาใน
โรงพยาบาลเป็นตัวชี้วัด  โดยรูปแบบการทำงานตามแผนงาน คือ ให้แต่ละโรงพยาบาลประเมินตนเองและ
พัฒนาประเด็นโอกาสที ่สามารถพัฒนาได้ หลังจากนั ้นคณะกรรมการของจังหวัดจะลงประเมินแต่ละ
โรงพยาบาล  แต่เนื่องจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 เกิดขึ้นในประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปรับแผนงานให้เข้า
กับสถานการณ์คือ หลังจากแต่ละโรงพยาบาลประเมินตนเองในครั้งที่ 1 และพัฒนาประเด็นโอกาสที่พัฒนาได้
แล้วนั้น ให้แต่ละโรงพยาบาลประเมินตนเองในครั้งที่ 2 เพื่อดูความก้าวหน้าของการพัฒนางาน และให้แต่ละ
โรงพยาบาลส่งผลงานเด่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยา  
 ผลการดำเนนิงาน 
 แม้ว่าในสถานการณ์โรคระบาด แต่หลายโรงพยาบาลมีการดำเนินการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย
ด้านยาในโรงพยาบาลที่ดีขึ้นได้แก่ โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลกงหรา โรงพยาบาลเขาชัยสน โรงพยาบาล
บางแก้ว โรงพยาบาลศรีนครินทร์  โรงพยาบาลควนขนุน โรงพยาบาลป่าบอน นอกจากนี้หลายโรงพยาบาลมี
การดำเนินการผลงานเด่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา ดังนี้  โรงพยาบาลพัทลุง มีผลงานเด่น 
คือ การพัฒนาระบบเพื่อป้องกันการแพ้ยาซ้ำ, การพัฒนาระบบบริหารการจัดวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
คลังวัคซีนโรงพยาบาลพัทลุง , พัฒนาระบบ  medication reconcillation (โปรแกรม MR) , พัฒนาระบบเฝ้า
ระวังการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยไตบกพร่อง , การจัดการปัญหาด้านยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังระหว่างการเยี่ยมบ้านโดย
เภสัชกรของสหวิชาชีพ , การเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยทารกแรกคลอด  
โรงพยาบาลกงหรา  มีผลงานเด่น คือกระแสยา น่ารู ้ (ประชาสัมพันธ์ข่าวสารยาทั ้งเชิงรับและเชิงรุก)  
โรงพยาบาลเขาชัยสน มีผลงานเด่น คือ การบริหารวัคซีน COVID 19 รพ. เขาชัยสน  โรงพยาบาลบางแก้ว  มี
ผลงานเด่น คือ ปัญหาและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วย DM และ HT ที่เข้ารับการรักษาช่วงระบาดไวรัสโคโรน่า 
2019 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีผลงานเด่น คือการบริบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลป่าพะยอม มีผลงานเด่น คือ  
การพัฒนากล่องยาฉุกเฉินโรงพยาบาลควนขนุน มีผลงานเด่น คือ การพัฒนาระบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล อย่างไรก็ดีจากผลการประเมินตนเองดังกล่าว คาดว่าปีงบประมาณ 2565 ในทุกโรงพยาบาลจะ
สามารถพัฒนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาได้ดีขึ้น   
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 ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเรจ็งานเภสัชกรรมตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง  
 
5 

5 100 
   กงหรา 5 100 

เขต 12 เขาชัยสน 5 100 

   ตะโหมด 4 80 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 100 

100 100 100 ปากพะยูน 3 60 
 ศรีบรรพต 3 60 

ป่าบอน 5 100 
บางแก้ว 5 100 

ป่าพะยอม 4 80 
ศรีนครินทร ์ 5 100 

รวม ผ่าน 7 อำเภอ 89 
ที่มา : …รายงานตัวช้ีวัดงานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2564 
http://pharmacy.ptho.moph.go.th/backend/06_admin.php 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

แม้ว่าภาวะโรคระบาดที่เกิดขึ้นทำให้การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาลชะลอ
การพัฒนา แต่หลายโรงพยาบาลก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การดำเนินต่อเนื่องและยั่งยืน 
ในช่วงที่มีโรคระบาดการดำเนินการและการประเมินอาจเลือกด้านที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดเพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ 
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. จัดประชุมคณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล เพื่อติดตามงาน และ

กระตุ้นการดำเนินงาน  
 2. นำข้อมูลการพัฒนา, รูปแบบ, ผลงานเด่นของโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานโดดเด่นเพื่อเป็น
ตัวอย่างในการพัฒนาแก่โรงพยาบาลอื่นๆ   
 
 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวจุรีวรรณ ชูอักษร  
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคเภสัชกรรมและสาธารณสขุ 
โทรศัพท ์ 0809542635 
e-mail b_pz306@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 22/11/2564 
  

mailto:b_pz306@hotmail.com
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2.3.6 ระดับความสำเร็จงานเภสัชกรรมตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว 
ประเด็น 

ระดับความสำเร็จงานเภสัชกรรมตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562 เป้าหมายคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90 
พบว่าผลการดำเนินงานร้อยละ 100 ครู ค (คณะทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิระดับอำเภอ)สามารถพัฒนาให้ รพ.
สต ดำเนินงานตามมาตรฐานตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว โดยเฉพาะประเด็นการเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหา ใน
พื้นที่ (OTOP) มีความชัดเจนมากขึ้น 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563 ให้ท้าทายการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

มากกว่าร้อยละ 90 
2. จัดประชุมคณะพัฒนาทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อเตรียมพร้อม React- 

Credit มาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว ปีงบประมาณ 2564 

ผลการดำเนินงาน 
แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะส่งผลต่อการ React-Credit มาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว ไม่ 

สามารถดำเนินการได้ แต่ในส่วนงานมาตรฐานเภสัชกรรม บริหารเวชภัณฑ์ RDU และเภสัชกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคยังคงมีการนิเทศให้คงไว้ซึ่งมาตรฐาน โดยมีครู ค. ซึ่งเป็นเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สสอ.ร่วมกันลงพื้นที่
รายงานผลการประเมินผ่านครอบคลุมทุกอำเภอ ในส่วนอำเภอป่าพะยอมค่าเฉลี่ยคะแนนในภาพรวมไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 90) แต่ผู้รับผิดชอบรับทราบปัญหาและอุปสรรคพร้อมที่จะพัฒนา 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จงานเภสัชกรรมตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ หน่วยปฐม
ภูมิ(รพ.
สต.)มีคะ

เฉลี่ยในแต่
ละอำเภอ
ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 90  

เมืองพัทลุง  
 

ร้อยละ90 
 

ผ่าน 95.65 
   กงหรา ผ่าน 96.06 

เขต 12 เขาชัยสน ผ่าน 92.00 

   ตะโหมด ผ่าน 93.44 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน ผ่าน 99.85 

100 100 100 ปากพะยูน ผ่าน 90.00 
 ศรีบรรพต ผ่าน 92.50 

ป่าบอน ผ่าน 95.50 
บางแก้ว ผ่าน 100 
ป่าพะยอม ไม่ผ่าน 89.88 
ศรีนครินทร์ ผ่าน 92.5 

รวม ผ่าน 10 อำเภอ                
ร้อยละ 90.90 

 

ที่มา : …รายงานตัวช้ีวัดงานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2564 
http://pharmacy.ptho.moph.go.th/backend/06_admin.php 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

สถานการณ์โควิด-19 มีผลกระทบกับการลงพื้นที่ในการลงนิเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานตามเกณฑ์  
รพ.สต.ติดดาว  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
 1. จัดประชุมคณะทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิยังคงดำเนินต่อเนื่อง เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา
งาน เภสัชกรรมปฐมภูมิได้มีคุณภาพ 
 2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังการรายงาน Tawai For Health ระบบการเฝ้าระวังการแพ้ยาซ้ำ และ
Medication error ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน RDU District 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
  -   
 
 
ผู้รับผิดชอบ     นางฐิติมา ทองสังข ์
ตำแหน่ง         เภสัชกรชำนาญการ 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวเอมจิตร สุขสกุล 
ตำแหน่ง         เภสัชกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน         คุ้มครองผูบ้รโิภคเภสัชกรรมและสาธารณสุข 
โทรศัพท ์        0869586455 
e-mail          Toy4150019@yahoo.com 
วัน/เดือน/ป ี    22/11/2564 
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2.3.7 ระดับความสำเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล 

ประเด็น 
ระดับความสำเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 สถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลแล้ว มักพบปัญหาว่าไม่ได้รักษา
มาตรฐานให้เหมือนกับตอนที่ขออนุญาตไว้ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 จึงต้อง
ตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล เพื่อให้สามารถรักษามาตรฐานสถานพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด 
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
 วางแผนการดำเนินงานโดยสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ออกตรวจโดยสสจ.พัทลุง สำหรับ
พื้นที่เขตนอกอำเภอเมือง ตรวจโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ (เจ้าหน้าที่ของรพช.หรือสสอ.) และส่งผล
การตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลมายังสสจ.พัทลุง เพื่อใช้ในการพิจารณาต่ออายใุบอนุญาตฯ 
ผลการดำเนินงาน 
 ผลการตรวจประเม ินพบว่าสถานพยาบาลบางแห่ง ไม ่ผ ่านเกณฑ์การประเม ินในรอบแรก      
แต่หลังจากที่ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลได้รับคำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงจากพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า   
ทุกแห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 
ผลการดำเนนิงานรายตัวชี้วดั 
ตัวชี้วัด : 007 ระดับความสำเร็จการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาล 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 62 62 100 
   กงหรา 1 1 100 

เขต 12 เขาชัยสน 6 6 100 
   ตะโหมด 14 14 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 23 23 100    
ปากพะยูน 7 7 100 

 ศรีบรรพต 4 4 100 
ป่าบอน 10 10 100 
บางแก้ว 3 9 100 

ป่าพะยอม 9 9 100 
ศรีนครินทร ์ 5 5 100 

รวม 144 144 100 
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ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 

 

 
ภาพที่ 5 ภาพกิจกรรมการออกพื้นที่  
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  1. พบปัญหาการใช้ยาเกินกรอบรายการจากที ่กฎหมายกำหนดในคลิน ิกการพยาบาลและ  
การผดุงครรภ ์

  2. พบการโฆษณาสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

  3. เกิดความล่าช้าในการตรวจประเมินสถานพยาบาล เนื่องจากความไม่พร้อมรับการตรวจของ
สถานพยาบาลในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 

  4. สถานพยาบาลบางแห่งปิดกิจการแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการแจ้งปิดกิจการที่สสจ. 

โอกาสพัฒนาต่อไป 

  การเข้มงวดเกี่ยวกับมาตรฐานสถานพยาบาลตั้งแต่ก่อนออกใบอนุญาต (Pre-marketing)    
และการจัดทำแนวทางชี้แจงผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหลังจากได้รับใบอนุญาต จะช่วยทำให้ผู้ประกอบ
กิจการตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานสถานพยาบาลและสามารถรักษามาตรฐานสถานพยาบาลตาม    
ที่เคยได้รับอนุญาต 
 
 
      
ผู้รับผิดชอบ       นางสาวปรียานุช  รัตนพงศ ์
ตำแหน่ง           เภสัชกรชำนาญการ 
กลุ่มงาน           คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทรศัพท ์          074-613127 ต่อ 104 
e-mail             kwanrx_19@hotmail.com 
วัน/เดือน/ป ี      19 พฤศจิกายน 2564 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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2.3.8 ระดับความสำเร็จการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตน้ำบริโภคตามเกณฑ์ GMP 
ประเด็น 

ระดับความสำเร็จการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตน้ำบริโภคตามเกณฑ์ GMP 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 สถานที่ผลิตน้ำบริโภคจังหวัดพัทลุง  มีทั้งทีก่่อสร้าง ผลิตมานานและก่อสร้างใหม่ ซึ่งหลังจากผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน GMP และได้รับอนุญาตผลิตแล้ว สถานที่ผลิตหลายแห่ง ละเลยการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน GMP ทำให้ตกมาตรฐาน GMP อาจทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคที่ผลิตไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
ได้ จึงต้องมีการตรวจเฝ้าระวังและกระตุ้นการผลิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ออกตรวจเฝ้าระวังและกระตุ้นการผลิตตามเกณพ์มาตรฐาน GMP ณ สถานที่

ผลิตในเขตรับผิดชอบ  
2. กรณีพบไม่ผ่านมาตรฐาน ให้คำแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และออกตรวจเฝ้าระวังซ้ำ จนผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน 

ผลการดำเนินงาน 
สถานที่ผลิตน้ำบริโภค จ.พัทลุง ทั้งหมด 131 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP 119 แห่ง คิดเป็นร้อย

ละ 90.84  เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งผล
ให้ระดับความสำเร็จ ได้ร้อยละ 90.84   
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตน้ำบริโภคตามเกณฑ์ GMP 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 37 37 100 
   กงหรา 5 5 100 

เขต 12 เขาชัยสน 11 11 100 

   ตะโหมด 12 12 100 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 19 19 100  

  ปากพะยูน 8 8 100 
 ศรีบรรพต 1 1 100 

ป่าบอน 12 0 0 
บางแก้ว 6 6 100 

ป่าพะยอม 9 9 100 
ศรีนครินทร ์ 11 11 100 

รวม 131 119 90.84 
ที่มา : …รายงานตัวช้ีวัดงานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2564 
http://pharmacy.ptho.moph.go.th/backend/06_admin.php 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. ผู้ประกอบการบางรายยังขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรฐานสถานที่ผลิตน้ำบริโภค ซึ่ง

ต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะต้องทำความเข้าใจและชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญ ในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
       2. ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถตรวจติดตาม เฝ้าระวังได้
อย่างครบถ้วน สมบูรณ ์

โอกาสพัฒนาต่อไป 
  เนื่องจากต่อไป เกณฑ์มาตรฐาน GMP จะมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาปัจจุบันมากขึ้น มีการเพิ่มเกณฑ์ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร สถานที่ผลิตละ 1 คน ซึ่งจะต้องมีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตรที่กำหนด ซึ่งจะช่วยทำให้การดูแลสถานที่ผลิตตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานได้ง่ายขึ้น  
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
  - 
 
      
ผู้รับผิดชอบ      นางกัญญรัตน์  บุญสนิท 
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวจิตรกร  เพชรโชต ิ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคเภสัชกรรมและสาธารณสขุ 
โทรศัพท ์ 0620534747 
e-mail poo-rx13@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 22/11/2564 
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2.4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

2.4.1 โรงพยาบาลสังก ัดกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาอนามัยส ิ ่งแวดล้อมได ้ตามเกณฑ์   
GREEN & CLEAN Hospital 
ประเด็น  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  
            GREEN & CLEAN Hospital 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาล  11  แห่ง  ได้ดำเนินการพัฒนาและผ่านการประเมินรับรอง  GREEN & 

CLEAN  Hospital  ทุกแห่ง  (ร้อยละ 100)  โดยผ่านระดับดีมาก  11  แห่ง /ระดับดีมากพลัส  8 แห่ง   
จังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  งบการจัดการน้ำเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานที ่ผ ่านมาในปี  2564   ได้ร ับงบประมาณก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน  2 แห่ง  คือ  
โรงพยาบาลเขาชัยสน และโรงพยาบาลควนขนุน  นอกจากนั้นโรงพยาบาลทุกแห่งยังเป็นแม่ข่ายในการจัดการ
ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 124  แห่ง         

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
จังหวัดได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดของ  คปสอ.  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง  โดยได้ตั้งเป้าหมายและกลวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องนโยบายของกระทรวงได้จัดสรร
งบประมาณการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม   งบการจัดการน้ำเสีย  เพื่อช่วยขับเคลื่อนก ารพัฒนาให้แก่
โรงพยาบาลทุกแห่ง  พร้อมทั้งนิเทศติดตามการดำเนินงาน  การตรวจประเมินรับรองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
งานโดยคณะกรรมการ  GREEN & CLEAN  Hospital  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง 

ผลการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลทุกแห่งมีแผนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้แนวทางการดำเนินงาน

ของกรมอนามัย  และบูรณาการการดำเนินงานในหน่วยงานอย่างเหมาะสม   
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN & 
CLEAN  Hospital 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ ดีมากขึ้น
ไป 

ร้อยละ 90 

เมืองพัทลุง 1 ดีมากพลัส 100 
   กงหรา 1 ดีมาก 100 

เขต 12 เขาชัยสน 1 ดีมากพลัส 100 
   ตะโหมด 1 ดีมากพลัส 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 ดีมากพลัส 100 
100 63 72 ปากพะยูน 1 ดีมากพลัส 100 

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

รวม 11  100 
ที่มา : แบบสรุปผลงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงปี 2564 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบางรายการเก่า เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดความชำรุด  ทำให ้

ประสิทธิภาพในการใช้งานน้อยลง   
      -ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเน่ืองจากสถานการณ์  Covid 19  ทำให้เพิ่มภาระระบบ 
จัดการมูลฝอยติดเช้ือและค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง 
        กระทรวงควรสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วย 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
กระทรวงได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โรงพยาบาลมีเป้าหมายการพัฒนาให้ผ่านการ

รับรองในระดับสูงขึ้น และคงสภาพอย่างยั่งยืน  โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งได้มแีผนการการนเิทศ กำกับ  
ติดตาม  และประเมินอย่างต่อเนื่องจากจังหวัดและศูนย์อนามัย   
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 - 
 
 
ผู้รับผิดชอบ   นายมานพ  รามทอง 
ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน   อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร   083-6545969 
e-mail   Manop7657@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี   9  ธันวาคม  2564 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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2.4.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตำบลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์   
GREEN & CLEAN Hospital 
ประเด็น   
          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพัฒนาอนามัยสิ ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN  
Hospital 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  124  แห่ง  ผ่านการประเมินรับรอง  GREEN & 

CLEAN  Hospital  จำนวน  122 แห่ง (ร้อยละ 98.39)  สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางแห่งเป็นอาคารเก่าและชำรุด   

การบริหารจัดการ 
จังหวัดได้ชี้แจงแก่ทุกหน่วยงาน  การนิเทศติดตามการดำเนินงาน  การตรวจประเมินรับรอง    และได้

บูรณาการดำเนินงานกับโครงการอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา  GREEN & CLEAN  Hospital  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

ผลการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

โดยใช้แนวทางการดำเนินงานของกรมอนามัย   และให้ทุกคนในองค์กรมสี่วนร่วมในการพัฒนา  
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์   
            GREEN & CLEAN  Hospital 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ ร้อยละ 80 เมืองพัทลุง 24 23 95.83 
   กงหรา 9 9 100 

เขต 12 เขาชัยสน 13 13 100 
   ตะโหมด 11 11 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16 16 100 
55 67 78 ปากพะยูน 16 16 100 

 ศรีบรรพต 6 6 100 
ป่าบอน 11 11 100 
บางแก้ว 7 7 100 

ป่าพะยอม 6 6 83.33 
ศรีนครินทร ์ 5 4 80.00 

รวม 124 122 98.39 
ที่มา : แบบสรุปผลงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงปี 2564 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมบางรายการเกิดความชำรุด  ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งาน 

น้อยลง  ควรสนับสนุนงบประมาณในการกอ่สร้างหรือปรับปรุงพัฒนา 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
กระทรวงและจังหวัดมีนโยบายในการพัฒนาหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง  มีการนิเทศ กำกับ  ติดตาม  

และประเมินอย่างต่อเนื่อง   
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบ   นายมานพ  รามทอง 
ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน   อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร   083-6545969 
e-mail   Manop7657@gmail.com 
          9  ธันวาคม  2564 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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2.4.3 ส้วมสาธารณะพัฒนาผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย HAS 
ประเด็น   
          ส้วมสาธารณะพัฒนาผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย  HAS 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาส้วมสาธารณะ  12  กลุ่ม  เพื่อให้พัฒนาได้ตาม

เกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย  ผลการดำเนินงานปี  2564  จังหวัดพัทลุงมีเป้าหมายส้วมสาธารณะทั้งหมด  
1,196  แห่ง  ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน  HAS  จำนวน  1091 แห่ง  คิดป็นร้อยละ  87.88 สภาพ
ปัญหาที่สำคัญของปี 2564  คือ  หน่วยงานหรือผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากโรค  Covid – 19  เพราะ
ต้องปิดสถานประกอบการ  หน่วยงานเป็นจำนวนมาก   

การบริหารจัดการ 
จังหวัดได้ชี้แจงแก่หน่วยงาน  การนิเทศติดตามการดำเนินงาน  การตรวจประเมินรับรอง  และได้

บูรณาการดำเนนิงานกับโครงการอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาส้วมสาธารณะอย่างครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินงาน 
ส้วมสาธารณะได้มีการประเมินมาตรฐานและคงสภาพไว้อย่างต่อเนื่อง  สถานประกอบการที่ต้องปิด

ดำเนินการ ได้มีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะเปิดดำเนินกิจการใหม่ทุกแห่ง 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ส้วมสาธารณะพัฒนาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย  ร้อยละ  80                 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ ร้อยละ 80 เมืองพัทลุง 349 298 85.39 
   กงหรา 57 57 100 

เขต 12 เขาชัยสน 107 84 78.50 
   ตะโหมด 83 68 81.93 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 186 177 95.16 
55 67 78 ปากพะยูน 92 79 85.87 

 ศรีบรรพต 54 52 96.30 
ป่าบอน 85 83 97.65 
บางแก้ว 78 65 83.33 
ป่าพะยอม 67 50 74.63 
ศรีนครินทร์ 38 38 100 

รวม 1196 1051 87.88 
ที่มา : แบบสรุปผลงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงปี 2564 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ผู้ประกอบการประสบปัญหาการระบาด Covid 19  ต้องปิดสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
การประเมินมาตรฐานสถานประกอบการตามมาตรฐาน  Thai  Stop Covid  ช่วยกระตุ้นการพัฒนา

และเพิ่มความครอบคลุมด้านมาตรฐานส้วมสาธารณะอีกทางหนึ่งด้วย 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
  - 
 

ผู้รับผิดชอบ   นายมานพ  รามทอง 
ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน   อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร   083-6545969 
e-mail   Manop7657@gmail.com 
          9  ธันวาคม  2564 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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2.4.4 ร้านอาหารผ่านการประเมินรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย CFGT) ตามกฎกระทรวง
สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 

ประเด็น 
ร้านอาหารผ่านการประเมินรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย CFGT) ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะ

ของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีเป้าหมายร้านอาหารที่ต้องพัฒนาและยกระดับตามกฏกระทรางสุขลักษณะของสถานที่

จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ปี 2564 จำนวน 450 ร้าน และผ่านมาตรฐานฯ จำนวน 394 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 
87.56 สภาพปัญหา คือ ความไม่ต่อเนื่องของการรักษามาตรฐานของผู้ประกอบการ และอปท.บางแห่งขาด
บุคลากรในสายงานที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขโดยตรง 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การดำเนินงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานร้านอาหาร ของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมีการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย อันประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วย
บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้ ประสานงาน ติดตาม สุ่มประเมินและลง
พื้นที่เป็นระยะๆ โดยมีศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินงาน 
หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน 

ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 และเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่เกี่ยวข้อง 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 134 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชีว้ัด : ร้านอาหารผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน ตามกฎกระทรวงฯ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ ร้อยละ 10 เมืองพัทลุง 250 227 90.80 
   กงหรา 13 13 100 

เขต 12 เขาชัยสน 17 15 88.24 
   ตะโหมด 39 36 92.32 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 33 33 100    
ปากพะยูน 10 10 100 

 ศรีบรรพต 10 10 100 
ป่าบอน 12 12 100 
บางแก้ว 22 20 90.91 

ป่าพะยอม 35 10 28.57 
ศรีนครินทร ์ 9 8 88.89 

รวม 450 394 87.56 
ที่มา : แบบสรุปผลงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงปี 2564 

 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ผู้ประกอบการขาดความต่อเนื่องในการรักษามาตรฐาน ซึ่งหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนและ 

อปท.ควรจัดทำแผนร่วมกันเพื่อเยี่ยมติดตามและสุม่ตรวจประเมิน อย่างต่อเนื่อง 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น คือ มาตรฐาน Clean Food Good Taste Plus 

ของร้านอาหาร เป็นประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไปในอนาคต 
 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 135 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
                   -                             
 
                                                  
ผู้รับผิดชอบ   นายนิรัตน์  อินสุวรรณ ์
ตำแหน่ง      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน       อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร            081-9577549 
e-mail         niratinsuwan@gmail.com 
 9  ธันวาคม  2564 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 136 

2.4.5 แผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านการประเมินรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (CFGT) ตามมาตรฐาน
ของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ประเด็น 
แผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านการประเมินรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (CFGT )  

ตามมาตรฐานของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีเป้าหมายแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ต้องพัฒนาและยกระดับตามมาตรฐาน อาหาร

สะอาด รสชาติอร่อย (CFGT) ปี 2564 จำนวน 486 ร้าน และผ่านมาตรฐานฯ จำนวน 435 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 
89.51 สภาพปัญหา คือ ความไม่ต่อเนื่องของการรักษามาตรฐานของผู้ประกอบการ และอปท.บางแห่งขาด
บุคลากรในสายงานที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขโดยตรง 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การดำเนินงานพัฒนาและยกระดับแผงลอยจำหน่ายอาหาร ตามมาตรฐานของ กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย อันประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้ ประสานงาน ติดตาม 
สุ่มประเมินและลงพื้นที่เป็นระยะๆ โดยมีศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินงาน 
หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน 

ตามเกณฑม์าตรฐานฯ ที่เกี่ยวข้อง 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 137 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : แผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน ของ กรมอนามัย 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ ร้อยละ 80 เมืองพัทลุง 91 82 90.11 
   กงหรา 20 20 100.00 

เขต 12 เขาชัยสน 18 18 100.00 
   ตะโหมด 29 21 72.41 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 83 83 100.00    
ปากพะยูน 84 75 89.29 

 ศรีบรรพต 9 9 100 
ป่าบอน 29 29 100 
บางแก้ว 69 51 73.91 
ป่าพะยอม 24 24 100 
ศรีนครินทร์ 30 23 76.67 

รวม 486 435 89.31 
ที่มา : แบบสรุปผลงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงปี 2564  

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ผู้ประกอบการขาดความต่อเนื่องในการรักษามาตรฐาน ซึ่งหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนและ 

อปท.ควรจัดทำแผนร่วมกันเพื่อเยี่ยมติดตามและสุ่มประเมิน อย่างต่อเนื่อง 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
การพัฒนาและยกระดับในการเลือกใช้วัตถุดิบ ประเภทอาหารสด ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นประเด็นที่ควรดำเนินการต่อไปในอนาคต 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 138 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
        - 
                                         
 
ผู้รับผิดชอบ   นายนิรัตน์  อินสุวรรณ ์
ตำแหน่ง      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน       อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร            081-9577549 
e-mail         niratinsuwan@gmail.com 
 9  ธันวาคม  2564 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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2.4.6 ตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านการประเมินรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประเด็น 
ตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านการประเมินรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ  ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีเป้าหมายตลาดสดประเภทที่ 1 ที่ต้องพัฒนาและยกระดับตามมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ  

ปี 2564 จำนวน 9 แห่ง และผ่านมาตรฐานฯ จำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.89 สภาพปัญหา คือ สภาพ
โครงสร้างของอาคารตลาดสดบางแห่ง มีสภาพเก่าและชำรุดเนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การดำเนินงานพัฒนาและยกระดับตลาดสด ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าของกิจการตลาดสด
โดยมีหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมติดตาม แนะนำ สุ่มประเมิน
และลงพื้นที่เป็นระยะๆ โดยมีศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินงาน 
หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน 

ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่เกี่ยวข้อง 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 140 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านการประเมินรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ กรมอนามัย 

ข้อมูลย้อนหลงั 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ ร้อยละ 
100 

เมืองพัทลุง 2 2 100 
   กงหรา 0 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 1 1 100 
   ตะโหมด 1 1 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2 2 100    
ปากพะยูน 1 0 0 

 ศรีบรรพต 0 0 0 
ป่าบอน 0 0 0 
บางแก้ว 1 1 100 

ป่าพะยอม 1 1 100 
ศรีนครินทร ์ 0 0 0 

รวม 9 8 88.89 
ที่มา : แบบสรุปผลงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงปี 2564  

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
สภาพโครงสร้างของอาคารตลาดสดบางแห่ง มีสภาพเก่าและชำรุดเนื่องจากการใช้งานมาเป็น 

เวลานาน ควรจัดทำแผนขอสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงหรือก่อสร้างใหม่ทดแทนอาคารตลาดหลังเดิม 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
               การพัฒนาและยกระดับตลาดสดให้ถูกสุขลักษณะและผ่านมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อเป็นประเด็น
สำคัญ อปท.ซึ่งเป็นเจ้าของตลาด ควรดำเนินการเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความปลอดภัยทางด้านอาหารต่อไป 
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
  - 
                                                
 
                                                 
ผู้รับผิดชอบ   นายนิรัตน์  อินสุวรรณ ์
ตำแหน่ง      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน       อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร            081-9577549 
e-mail         niratinsuwan@gmail.com 
 9  ธันวาคม  2564 
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2.4.7 ตลาดนัดประเภทที่ 2 ได้รับการติดตามและประเมินเชิงคุณภาพ ตามแบบประเมิน (ตล.2) ของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ประเด็น 
ตลาดนัดประเภทที่ 2 ได้รับการติดตามและประเมินเชิงคุณภาพ ตามแบบประเมิน (ตล.2) ของกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีเป้าหมายตลาดนัด ประเภทที่ 2 ที่ต้องได้รับการติดตามและประเมินเชิงคุณภาพ  ตาม

ประเมิน (ตล.2) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขปี 2564 จำนวน 80 แห่ง และผ่านมาตรฐานฯ จำนวน 
64 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80  สภาพปัญหา คือ สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปบริเวณตลาด เช่น การจัดการขยะ ระบบ
ประปา ห้องน้ำห้องส้วม เป็นต้น ยังไม่ถูกสุขลักษณะ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การดำเนินงานการติดตามและประเมินเชิงคุณภาพ ตลาดนัดประเภทที่ 2 ตามประเมิน (ตล.2) ของ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินการ และแจ้งผลการประเมินให้
เจ้าของกิจการตลาดนัด และ อปท.ในพื้นที ่ทราบ และบันทึกผลการประเมินในระบบรายงานกิจก รรม
สาธารณสุข 

ผลการดำเนินงาน 
หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน 

ตามแบบประเมินฯ ที่เกี่ยวข้อง 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
      ตัวชี้วัด : ตลาดนัดประเภทที่2 ได้รับการติดตามและประเมินเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์ของ กรมอนามัย 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ ร้อยละ 80 เมืองพัทลุง 7 4 57.14 
   กงหรา 19 18 94.74 

เขต 12 เขาชัยสน 3 3 100.00 
   ตะโหมด 4 4 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 10 8 80.00    
ปากพะยูน 3 1 33.33 

 ศรีบรรพต 9 9 100 
ป่าบอน 9 8 88.89 
บางแก้ว 2 2 100 
ป่าพะยอม 11 5 45.45 
ศรีนครินทร์ 3 2 66.67 

รวม 80 64 80.00 
ที่มา : แบบสรุปผลงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงปี 2564  

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปบริเวณตลาด เช่น การจัดการขยะ ระบบประปา ห้องน้ำห้องส้วม เป็นต้น ไม่ถูก

สุขลักษณะ โดยแนะนำให้ อปท.ในพื้นที่ ควบคุม กำกบั และดำเนินการตามข้อบัญญัติท้องถิ่นของแต่ละแห่ง  
โอกาสพัฒนาต่อไป 
          การพัฒนาและยกระดับตลาดนัดให้ผ่านมาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ ของ กรมอนามัย เป็นประเด็นสำคัญ
ที่ เจ้าของกิจการตลาดนัด อปท.และหน่ายบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ควรขับเคลื่อนให้ผ่านมาตรฐานต่อไป 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
           -                                                                                  
ผู้รับผิดชอบ   นายนิรัตน์  อินสุวรรณ ์
ตำแหน่ง      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน       อนามัยสิ่งแวดลอ้มและอาชีวอนามัย 
โทร            081-9577549 
e-mail         niratinsuwan@gmail.com 
 9  ธันวาคม  2564 
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2.4.8 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 
ประเด็น 
    การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
         จังหวัดพัทลุงมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 73 แห่ง เป็นระดับเทศบาล 48 แห่ง ระดับ อบต.25 
แห่ง  เป้าหมายดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่ งแวดล้อม( EHA) ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับเทศบาลจำนวน 48 แห่ง ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินรับรองระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 60 

การบริหารจัดการ 
 จังหวัดพัทลุงได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้ ติดตามการดำเนินงาน และการประเมินรับรองให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไข
ผ่านการประเมินรับรองตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนดอย่างน้อย 1 ด้าน คือ การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 
การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค การจัดการสิ่งปฏิกูล และการจัดการมูลฝอย รวมทั้งการใช้อำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ในการออกเทศบัญญัติที่สอดคล้อ งกับ
บริบทปัญหาของพ้ืนที ่

ผลการดำเนินงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นระดับเทศบาล จำนวน 48 แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินรับรอง EHA 

ระดับพื้นฐาน และระดับเกียรติบัตร จำนวน 15 แห่ง ร้อยละ 31.25 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 10 6 60.00 
   กงหรา 4 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 3 2 66.67 
   ตะโหมด 5 1 20.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 11 2 18.19    
ปากพะยูน 6 1 16.67 

 ศรีบรรพต 0 0 0 
ป่าบอน 1 1 100 
บางแก้ว 2 1 50.00 
ป่าพะยอม 2 1 50.00 
ศรีนครินทร์ 4 1 25.00 

รวม 48 15 31.25 
ที่มา : การประเมินรับรอง EHA ปี 2564 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ครอบคลุม

ประเด็นงานมาก ทั้งหมด 9 ระบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะ
ในการดำเนินงาน 

2. เทศบาลที่ยังไม่มีกองสาธารณสุข ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน ต้องใช้บุคลากรในตำแหน่งอื ่นมา
ขับเคลือ่นงาน  

3. งบประมาณของเทศบาลมีจำกัด ยังไม่ถูกนำมาช่วยในการขับเคลื่อนงาน EHA เท่าที่ควร 
4. ไม่มีการออกเทศบัญญัติ  หรือออกแต่ไม่สามารถนำมาบังคับใช้ 
5. ควรมีเงินรางวัลเหมือนระบบ LPA 
6. สถานการณ์โควิด19 เทศบาลสมัครน้อย ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานและการ

ประเมินรับรอง 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 146 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
 กรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดพัทลุงได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่ สนับสนุนเครื่องมือ และติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสริมพลังสร้าง
แรงจูงใจเทศบาลที่ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง 
 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

1. เทศบาลเมืองพัทลุง  การจัดการสุขาภิบาลอาหาร(1001)และมูลฝอยอันตรายจากชุมชน (4003) 
2. เทศบาลตำบลป่าบอน การจัดการคุณภาพน้ำประปา (2001) 
3. เทศบาลตำบลเขาชัยสน การจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชน (4003) 
4. เทศบาลตำบลแม่ขร ีการจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ (1003) 
5. เทศบาลตำบลควนขนุน การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (1002) 

 
 
 

      
ผู้รับผิดชอบ นางกิติยา บุรีภักดี 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร 0822651975 
e-mail kbureepakdee@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 ธันวาคม 2564 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 147 

2.4.9 หน่วยบริการสาธารณสุขมีการดำเนินการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร 
ประเด็น  หน่วยบริการสาธารณสุขมีการดำเนินการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร  
สถานการณ์และสภาพปัญหา 

จังหวัดพัทลุง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบผู้มีรายได้
น้อย ทำงานหนักและลักษณะการทำงานมีความเสี่ยงอันตรายต่ออสุขภาพ และเกษตรกรยังมีการใช้สารเคมี
กำจัดศัตรูพืช จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลสุขภาพเชิงรุกและการให้ความรู้เพื่อควบคุมป้องกันก่อนการเกิดโรค
จากพิษสารกำจัดศัตรูพืช  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
หน่วยบริการสาธารณสุข มีการดำเนินการเฝ้าระวังสารเคมีในเลือดของเกษตรกร 

กลุ่มเป้าหมายโดยการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพ่ือหาระดับความเสี่ยง   
และปรับพฤติกรรมเพือ่ป้องกัน และลดภาวะเสี่ยงของอันตรายของสารเคมีตกค้างในเลือด 

ผลการดำเนินงาน 
          หน่วยบริการสาธารณสุข มีการดำเนินงานในทุก คปสอ.    

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของหนว่ยบริการสาธารณสุข มีการดำเนินงานเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเกษตรกร 

ข้อมลูย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 24 20 83.33 
   กงหรา 9 8 88.89 

เขต 12 เขาชัยสน 13 12 92.31 
   ตะโหมด 11 4 36.36 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16 11 68.75    
ปากพะยูน 16 11 68.75 

 ศรีบรรพต 6 3 50 
ป่าบอน 11 7 63.64 
บางแก้ว 7 5 71.43 

ป่าพะยอม 6 5 83.33 
ศรีนครินทร ์ 5 4 80 

รวม 124 90 72.58 
ที่มา : แบบสรุปผลงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงปี 2562 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 การดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุข ยังไม่ครอบคลุมทุกแห่ง เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
  
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบ   นายสมศักดิ์  เหล็มนุ้ย 
ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน   อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร   064-0692299 
e-mail :  up_health@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี   9  ธันวาคม  2564 
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2.5 การควบคุมการบริโภคสุรา ยาสูบ 

ประเด็น 
1. การคัดกรองผู้มีปัญหาการด่ืมสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 55) 
2. การคัดกรองพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 55) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพัทลุง โดยพบว่าอัตราการดื่มสุราหรือเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ.2550 ,2554,และพ.ศ.2560คดิเป็นร้อยละ 24.3 ,26.2 และ 
ร้อยละ 16.9 ตามลำดับ สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดัชนีความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์
จังหวัดพัทลุง ปี 2560  ความชุกของนักดื่มในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 16.9 เป็นอันดับที่ 70 ของ
ประเทศ ความชุกของนักดื่มในประชากรอายุ 15 ปี ถึง 19 ปี  ร้อยละ 6.6 เป็นอันดับที่ 61 ของประเทศ 
สัดส่วนของนักดื่มประจำร้อยละ 56.4 อันดับที่ 12 ของประเทศ สัดส่วนของนักดื่มหนักร้อยละ 25.2 สัดส่วน
ของการดื่มและขับยานพาหนะ ร้อยละ 68.3 ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง ความชุกของประชากรที่ได้รับผลกระทบต่อ
การทำงานจากการดื่มสุราของตนเองหรือผู้อื่น ร้อยละ 1.7 ค่อนข้างต่ำ และค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนใน
การซื้อสุรา คิดเป็น 815.8 บาท 

 สถานการณ์การบริโภคยาสูบจังหวัดพัทลุง โดยพบว่าอัตราการบริโภคยาสูบในประชาชนอายุ 15      
ปีขึ้นไป พ.ศ. 2554 2557 และ 2560  คิดเป็นร้อยละ 24.04,23.20 และร้อยละ 24.30  ตามลำดับ   และจาก
การสำรวจการพบเห็นการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะจำแนกรายสถานที่ในจังหวัดพัทลุง พบเห็นการสูบบุหรี่ใน
ตลาดนัดสูงที่สุด ร้อยละ 69.74 รองลงมาคือร้านอาหาร และศาสนสถาน คิดเป็นร้อยละ 44.76 และ28.35 
ตามลำดับและเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 จะเห็นได้ว่าปี 2560 การพบเห็นการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะใน
จังหวัดพัทลุง มีแนวโน้มลดลงทุกสถานที่  เมื่อเปรียบเทียบอัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านอย่างน้อย
เดือนละครั้ง ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ.2554 และ พ.ศ 2560 คิดเป็นร้อยละ 53.39 และ 36.15 
ตามลำดับ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลงุได้มีการดำเนินงานควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตามแนวทางยุทธศาสตร์นโยบาย

แอลกอฮอล์ระดับชาติทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 1 : ความคุมการเข้าถึง (เศรษฐศาสตร์ และ
กายภาพ) ยุทธศาสตร์ 2 : ปรบัเปลี่ยนค่านิยม และลดแรงสนับสนุนการดื่ม ยุทธศาสตร์ 3 : ลดอันตรายของ
การบริโภค ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง ในส่วนของการดำเนินงานควบคุม
ยาสูบได้ดำเนินตามแนวทางยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบระดับชาติ ฉบับที่ 2 จำนวน 4 ยุทธศาสตร ์ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสรมิความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชนและนัก
สูบหน้าใหม ่ยุทธศาสตร์ที่ 3 ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่  
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ทั้งนี้การขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวในพื้นที่ ได้มีการมอบหมายใหส้่วนของ รพ.สต. /สสอ/ รพท/รพช 
ดำเนินการตามตัวชีว้ัดที่ได้กำหนดขึ้น 

ผลการดำเนินงาน 
เชิงปริมาณ การคัดกรองผู้มีปัญหารการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2564 

ร้อยละ 35.52  ไม่มีอำเภอใดที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 55)  แต่อำเภอที่มีผลการคัดกรอง 
มากที่สุดคืออำเภอป่าพะยอม ร้อยละ 52.49 

เชิงปริมาณ การคัดกรองพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2564 
ร้อยละ  40.34   อำเภอที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 55) คืออำเภอป่าพะยอม อำเภอปากพะยูน   
และอำเภอศรีบรพต  คิดเป็นร้อยละ 56.07 , 58.77 และ ร้อยละ 62.43 ตามลำดับ 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 1: ร้อยละของการคัดกรองผู้มีปัญหาการด่ืมสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 74,461 21728 29.25 
6.13 32.67 34.10 กงหรา 22,986 6591 28.67 

เขต 12 เขาชัยสน 28,750 5898 20.51 
4.07 28.04 31.74 ตะโหมด 19,539 3864 19.78 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 52,526 23214 44.20 
3.17 28.98 35.69 ปากพะยูน 29,058 13433 46.23 

 ศรีบรรพต 12,268 5206 42.44 
ป่าบอน 29,595 13127 44.36 
บางแก้ว 14,312 4021 28.10 

ป่าพะยอม 22,378 11746 52.49 
ศรีนครินทร ์ 16,384 4938 30.14 

รวม 322,257 113820 35.32 
ที่มา รายงานHDC  
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ตัวชี้วัด 2 : ร้อยละของการคัดกรองพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 

 
เมืองพัทลุง 74,461 22881 30.73 

26.08 48.35 45.03 กงหรา 22,986 6813 29.64 
เขต 12 เขาชัยสน 28,750 8022 27.90 

35.81 44.75 41.33 ตะโหมด 19,539 4493 23.00 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 52,526 24742 47.10 

20.47 28.98 42.80 ปากพะยูน 29,058 17078 58.77 
 ศรีบรรพต 12,268 7659 62.43 

ป่าบอน 29,595 14023 47.38 
บางแก้ว 14,312 6001 41.93 

ป่าพะยอม 22,378 12547 56.07 
ศรีนครินทร ์ 16,384 5741 35.04 

รวม 322,257 130000 40.34 
ที่มา รายงาน HDC  

ปัญหา อุปสรรค  
1. บางพื้นไม่ได้ดำเนินการคัดกรอง และบางพื้นที่คัดกรองแล้วไม่ได้คีย์ข้อมูล 

                 2. สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำ 
ข้อเสนอแนะ 
                 ติดตามเยี่ยม นิเทศงานในระดับ สสอ/รพท/รพช/รพ.สต.  
โอกาสพัฒนาต่อไป 
                 จัดประชุมผู้รับผิดชอบงาน ระดับ สสอ/รพท/รพช/รพ.สต.เพื่อห้ามารถดำเนินตามแนวทาง 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
                 สถานศึกษาปลอดบุหรี่  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร และเครือข่ายเทศบาลตำบลท่าแค 

ผู้รับผิดชอบ นายไพฑูรย์  จิตไชยรักษ ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไมต่ิดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด. 
โทรศัพท ์ 081-9573363  
e-mail jitchairak@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 18 พ.ย.64 
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ส่วนที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบบริการ 
3.1 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ประเด็น 
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย ์

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จากสถิติของประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้ต้องขังมากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก เป็นอันดับ 3 

ของเอเชีย และ อันดับ 1 ของอาเซียน โดยพบว่ามีผู้ต้องขังทั้งประเทศ จำนวน 289,332 คน เป็นชาย 255,968 
คน หญิง 33,346 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564) แต่เรือนจำสามารถรองรับได้เพียง 120,000 คน  ทำ
ให้เกิดความแออัด จึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อ ซึ่งมีโอกาสแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว อีกทั้งขาด
แคลนบุคลากรที่ดูแล ปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ รวมทั้งผู้ที่มีปัญหาสถานะสิทธิ กระทรวงสาธารณสุข
ได้ตระหนักปัญหานี ้มาโดยตลอด จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมราชทัณฑ์ เนื่องจากผู้ต้องขังส่วน
ใหญ่ (ประมาณร้อยละ 80) เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

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

1. บันทึกความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ 
2. บันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการ

พื้นฐานของรัฐ 
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพฒันาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสรจ.)  
4. บันทึกความเข้าใจระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมราชทัณฑ์ กระทรวง

ยุติธรรม เรื่องความร่วมมือเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ 
5. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการพัฒนาการดำเนินงานการให้บริการด้าน

สุขภาพจิตแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ระหว่างกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมกับกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 

จังหวัดพัทลุงมีสถานควบคุมผู้ต้องขังทั้งหมด 2 แห่งคือ เรือนจำกลางพัทลุง และทัณฑสถานเปิด
บ้านนาวง อำเภอศรีนครินทร์ โดยเรือนจำกลางพัทลุงมีจำนวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น 1,607 คน เป็นชาย 1.468 คน 
และหญิง 139 คน (ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2564) สำหรับทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง มีจำนวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น 46 
คน เป็นชายทั้งหมด (ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2564)  
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เรือนจำกลางพัทลุง มีจำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข (ราชทัณฑ์) ทั้งสิ้น 3 คน ประกอบด้วยพยาบาล
วิชาชีพ 2 คน พยาบาลเทคนิค 1 คน มีโรงพยาบาลพัทลุงเป็นแม่ข่าย โดยมีศูนย์แพทย์คูหาสวรรค์เป็นผู้ดูแล
การให้บริการทางด้านสุขภาพ ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ (รหัสหน่วยบริการคือ 22756) เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2561 มีโรคที่พบบ่อย 5 อันดับแรก 1.โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน (ไข้หวัด ไอ ภูมิแพ้)  2. โรคใน
ช่องปาก (ฟันผุ เหงือกอักเสบ) 3.ปวดศีรษะ 4. โรคทางจิตเวช 5. โรคความดันโลหิตสูง 

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

ผลงานการให้บริการอื่นๆ ดังนี้ ให้บริการวัคซีนหัด/หัดเยอรมัน ตรวจสุขภาพผู้ต้องขังกองงานฝึก
วิชาชีพ  ตั้งครรภ์ หลังคลอด เด็กติดมารดา มีอาสาสมัครเรือนจำ (อสรจ.) ทั้งหมด 115 คน เป็นชาย 106 คน 
เป็นหญิง 9 คน (เกณฑ์ 1: 50) 

ทัณฑสถานเปดิบ้านนาวง อำเภอศรีนครินทร์)ผู้ต้องขังทั้งสิ้น 46 คน (ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2564 
มีจำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข (ราชทัณฑ์) 1 คน (พยาบาลเทคนิค) มีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญา
นันทภิกขุ) ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการดูแลให้บริการทางด้านสุขภาพ   ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริ การปฐมภูมิ 
(รหัสหน่วยบริการคือ 22848) สำหรับโรคที่พบบ่อย 5 อันดับแรก (ปีงบประมาณ 2564) 1.โรคระบบกล้ามเนื้อ
และกระดูก 2.โรคติดชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 3.โรคในช่องปาก (ฟันผุ เหงือกอักเสบ) มีอาสาสมัครเรือนจำ 
(อสรจ.) ทั้งหมด 1 คน เนื่องจากผู้ที่ได้รับการอบรมในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2563) ได้รับการ
ปล่อยตัวแล้ว สำหรับ อสรจ.ที่ได้วางแผนให้มีการจัดอบรมในเดือนเมษายน 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการเลื่อนการจัดอบรมออกไปโดยไม่มีกำหนด   

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. มีคำสั่งแต่งตั้งจังหวัดพัทลุง ที่ 849/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบ

บริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดพัทลุง  
2. การเข้าร ่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference เพื ่อร ับฟังแนวทางการ

ดำเนินงานผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิดในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม Conference สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

3. โรงพยาบาลพัทลุงซึ ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย มีการจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจำตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ครบทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรักษาพยาบาล ด้านบริการ
พื้นฐานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ด้านการสง่เสริมสุขภาพจิต ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านการส่งต่อเพื่อการ
รักษา ด้านการตรวจสอบสิทธิ์  
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ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานตามข้อสั่งการ 
ข้อสั่งการ คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงาน 

1. ขอให้เร่งรัดการจัดบริการด้านทันตกรรมให้
ครอบคลุม 

มีการประสานงานไปยังหน่วยบริการที่มีหนว่ย  
ทัณฑสถานทั้ง 2 พื้นที ่ได้แกโ่รงพยาบาลพัทลุง และ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปญัญานันทภิกขุ) เร่งรัด
การจัดบริการให้ครอบคลุมและมีการรายงานผล
อย่างสม่ำเสมอ  
ผลการดำเนินงานเบื้องต้นมีดังนี้  
1.มีการอบรม อสรจ. ในการดูแลสุขภาพ ชอ่งปาก
ครอบคลุมทัณฑสถานทั้ง 2 แห่ง  
2.มีการจัดบริการทันตกรรมพื้นฐาน คือการถอนฟัน 
โดยทัณฑสถานเปิดนาวง มีการจัดบริการสัปดาห์ละ 
1 วัน(วันพุธ) ส่วนเรือนจำพัทลุง มีการจัดบริการ 2 
เดือนครั้งเน่ืองจากบุคลากรไม่พอ(รับผิดชอบรพ.สต.
ด้วย) 
ข้อจำกัดในการจัดบริการและแนวทางการจัดการ 
1.การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ทำให้ไม่
สามารถจัดบริการ อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย เนื่องจาก
เป็นงานฟุ้งกระจาย เสี่ยงในการแพร่ระบาด 
2.ผู้รับบริการ(ผู้ต้องขัง) ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก 
ประสงค์รับบริการทางทันตกรรมต้องผ่านการคัด
กรอง TB ทุกราย โดยประสานงานผู้รับผิดชอบงาน 
TBในการดำเนินการต่อไป 
3. กรณีโรงพยาบาลพัทลุงไม่สามารถจัดบริการได้ทุก
เดือน ได้มีการประสานงานทันตแพทย์จาก สสจ.เข้า
ร่วมจัดบริการโดยปรับแผนเดือนละ 1 ครั้ง 

2. ขอให้เน้นยำ้การจัดบริการด้านสุขภาพจิต 1. จนท.กลุม่งานจิตเวช รพ.พัทลุง ให้บริการให้
คำปรึกษาและบำบัดรักษาแก่ผู้ต้องขังที่มีภาวะ
เครียดและซมึเศร้ารวมถึงการเจ็บป่วยทางด้านจิต
เวช (2 เดือน/ครั้ง) 
2.ทางด้านการส่งเสริม ป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต ได้มี
กิจกรรมประเมิน 2Q, 9Q, 8Q และความเครียด ให้
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คำปรึกษาตามปัญหา ฝึกทักษะการคลายเครียด/
สมาธิ ให้สุขภาพจิตศึกษา (ปีละ 1 ครั้ง) 
3. อบรม อสรจ. ปีละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันที ่ 17 
มีนาคม 2564) เรื่องการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต / 
จิตเวช 
- การประเมินสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพจิต 
การปรับตัว 
- การให้การปรึกษาผู้ที่มีภาวะความเครียดสูง 

3. ขอใหใ้ช้ประโยชน์จากรถ Mobile (รถคัดกรอง
ค้นหาวัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก) อย่าง
เต็มที่เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด 

เนื่องจากจังหวัดพัทลุงมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ จึงได้มี
การบริหารจัดการออกให้บริการ คัดกรองวัณโรคใน
กลุ่มต้องขัง มกีารวางแผนออกให้บริการ  คัดกรอง
ในผู้ต้องขังแรกรับทุกเดือนๆละ 1  ครั้ง  ซึ่งขณะนี้
ดำเนินการไปได้ 100 % 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรบัผู้ต้องขังในเรือนจำ 

ตามโครงการราชทณัฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี

เกณฑ ์
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ   เมืองพัทลุง ผ่าน ผ่าน 100 

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

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

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

ระดับ 3 ป่าบอน - - - 
 บางแก้ว - - - 

ป่าพะยอม - - - 
ศรีนครินทร ์ ผ่าน ผ่าน 100 

รวม 2 2 100 
ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโอกาสพัฒนาต่อไป 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค ์
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
(เสนอต่อคณะตรวจราชการ) 

1. จำนวนบุคลาการที ่ปฏิบัติงานในเรือนจำกลาง
พัทลุง (3 คน) ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู ้ต ้องขัง 
(1,607 คน) และคาดวา่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 

ควรมีแนวทางในการสนับสนนุบุคลากรทาง
การแพทย์เพ่ิมเติม 

2. สถานที่ปฏิบัติงานแออัด ไม่สามารถขยายได้ บาง
คลินิกไม่สามารถดำเนินการได้เนื ่องจากไม่มี
สถานที่ เช่น ไม่มีที่วางยูนิตทำฟัน เป็นต้น 

ติดตามคำขออนุมัติงบประมาณต่อเติมอาคาร
บางส่วนเพ่ือขยายจุดบริการ  

โอกาสพัฒนาต่อไป 

 การพัฒนาแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษปล่อยตัว 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ไม่มี 

 
     

ผู้รับผิดชอบ นางนภาพร เนตรเกื้อกูล 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท ์ 085 5889498 
e-mail pompeyee@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 12 พฤศจิกายน 2564 
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3.2 ตาต้อกระจก 

ประเด็น           - ร้อยละ 85 ผู้สูงอายุ 60 ปี ได้รับการคัดกรองสายตาต้อกระจก   
              - ร้อยละ 85 ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รบัการผ่าตัดภายใน 30 วัน   

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุว ิทยาอย่างต่อเนื่ อง               
โดยดำเนินงานเรื่องการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(โดยอสม.) และผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก          
(Blinding Cataract) ได้ร ับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ซึ ่งส่วนใหญ่การผ่าตัดต้อกระจกจะดำเนินการที่
โรงพยาบาลพัทลุง และโรงพยาบาลชุมชนบางแห่ง โรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ แม้ไม่ใช่โรคร้ายแรงที่ส่งผล
กระทบถึงแก่ชีวิต แต่เมื่อเป็นโรคนี้แล้ว ผู้สูงอายุหลายคนก็ย่อมเกิดความรู้สึกหงุ ดหงิดกับสภาพดวงตาที่
ผิดปกติ เพราะจะทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนดังเดิม ซึ่งหากปล่อยไว้จนเกิดอาการรุนแรงก็ยังเสี่ยงต่อการตา
บอดสนิทได้อีกด้วย ดังนั้น ควรใส่ใจป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ และควรพบแพทย์หากพบว่าสุขภาพดวงตามีปัญหา  
เพื่อที่แพทย์จะได้รับมือให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่ปัญหาสายตาจะแย่บานปลายหนักไปกว่าเดิม 
สำหรับภาวะแทรกซ้อนของโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุอาจจะมีอันตราย เนื่องจากเมื่อ เป็นโรคต้อกระจกและ
ปล่อยให้ต้อสุกโดยที่ไม่มีการรักษาหรือดูแลใดๆ ก็จะทำให้เป็นปัญหาต่อดวงตาอย่างร้ายแรงคือ ทำให้ตาบอด
สนิท หรือบางรายก็อาจจะกลายเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดโรคต้อหิน และกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันคือ 
อาจจะปวดตาอยู่ตลอดเวลา 

สถานการณ์ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตาอัตราสายตาผิดปกติ สงสัยตาบอด (จากการ
คัดกรองโดย อสม.) ของเขตบริการสุขภาพที่ 12  ปีงบประมาณ 2560- 2564 การคัดกรองคิดเป็นร้อยละ
69.87,77.47, 90.02,71.57และ64.94 ตามลำดับ จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2560- 2564 พบว่า จังหวัด
พัทลุง มีผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตาเพิ่มขึ้นทุกปี สูงกว่าในเขตบริการสุขภาพที่ 12 ติดต่อกัน คิดเป็นร้อย
ละ 96.16, 95.96 ,96.22 ,95.69และ81.27ตามลำดับ  
            การดำเนินงานผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract)  ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ป ี
พ.ศ.2560- 2564 ของเขตบริการสุขภาพที่ 12  การคัดกรองคิดเป็นร้อยละ  85.71, 82.48,80.02,84.56 และ
92.10 ตามลำดับ ปีงบประมาณ 2560- 2564 พบว่า จังหวัดพัทลงุ มีผู้สูงอายุได้รับการผ่าตัดต้อกระจกชนิดบอด  
คิดเป็นร้อยละ  99.79 .98.84,100 ,99.09 และ 98.57ตามลำดับ  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุวิทยาอย่างต่อเนื่อง                  

โดยดำเนินงานเร่ืองการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (โดยอสม.) และผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก          
(Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน เพื่อลดอัตราความชุกของตาบอดจากต้อกระจก ซึ่งสามารถ
ป้องกันได้ด้วยการผ่าตัด โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดพัทลุง ตาม
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คำสั่งจังหวัดพัทลุง ขับเคลื่อนงานทั้งจังหวัดแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนบริการสุขภาพในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจากต้อกระจก โดยใช้แนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรอง  
รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กบัระบบบริการ สาขาจักษุวิทยาอย่างยั่งยืน ด้วยการเพ่ิมคุณภาพ และการเข้าถึง
บริการ ลดระยะการรอคอย และลดการส่งต่อออกนอกเขต ดังนี ้

1. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณก์ารดำเนินงาน ระบบเฝ้าระวังการคัดกรองต้อกระจกในผูสู้งอายุ 60 ป ี 

ขึ้นไป(โดย อสม.)  บันทึกข้อมูลการคัดกรองฯในโปรแกรม Vision2020 thailand.org.th ส่งต่อพบจักษุแพทย์ 

ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด ดำเนินงานตาม CPG   และคืนข้อมูลให้พื้นที่เพ่ือจดัทำแผนพัฒนาและกำกับติดตาม เพื่อ

สนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีประสานความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตาต้อกระจก ในทุกระดับทั้งแนวด่ิงและแนวราบเน้น 
เชิงรุกให้อสม.   มีจิตอาสาในการช่วยคัดกรอง ส่งต่อ รพ.สต ติดตามผู้สูงอายุที่มีสายตาผิดปกติ และจนท.คืน
ข้อมูล คุณภาพการเฝ้าระวังให้อสม.ติดตามหลังจากได้รับการผ่าตัด         

3. การบูรณาการในการดำเนินงานต้อกระจกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกระดับ 
4. พัฒนาระบบการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการระดับ จังหวัด และอำเภอ  

5. ส่งเสริมและสนับสนุน สถานบริการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ดำเนินงานตามมาตรฐาน CPG ของ 

กรมการแพทย ์

6. ส่งเสริมสนับสนุนสถานบริการ และภาคีเครอืข่าย ในการคดักรอง ติดตามผู้ป่วยต้อกระจก อายุ 60 ป ี 

ขึ้นไป 

7. พัฒนากลไกการสนับสนุนการกำกับติดตามงานในทุกระดับ 

     8.   มีการประชุมติดตาม กำกับงาน และนิเทศงาน คณะกรรมการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้เครื่องมือ
ในการคัดกรอง  “พี่สอนน้อง” และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision2020 thailand.org.th 
          เพื่อขบัเคลื่อนงานต้อกระจกให้ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดและมีคุณภาพในทุกด้านๆ 

ผลการดำเนินงาน 
(วิเคราะห์เชิงคุณภาพ) การดำเนินงานคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป(โดยอสม.)  

ปี 2560 - 2564 มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทุกปีทุกพื้นที่สูงกว่าระดับประเทศและระดับเขต ผล
การดำเนินงานระดับประเทศ เท่ากับ ร้อยละ76.57,78.62,79.92,73.19 และ63.62 ตามลำดับ 

ระดับเขต เท่ากับร้อยละ69.87,77.47,90.02 ,71.57และ64.94 ตามลำดับ โดยได้มีการจัดกิจกรรม
การคัดกรองต้อกระจกและบนัทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision2020thailand.org.th  

จังหวัดพัทลุง เท่ากับร้อยละ 96.16,95.95,96.22 ,95.69 และ81.27 ตามลำดับ ไม่ผ่านเกณฑ์
(เป้าหมายร้อยละ85) 
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ผลการดำเนนิงานรายตัวชี้วดั 
ตารางที่ 1 : ตัวชี้วัด :  ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา ร้อยละ 85  

ข้อมูลย้อนหลงั 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 85 เมืองพัทลุง 24,063 11,356 47.19 
78.62 79.92 73.19 กงหรา 5,746 5,642 98.19 

เขต 11 เขาชัยสน 8,418 7,436 88.33 
73.72 80.90 67.88 ตะโหมด 4,074 3,699 90.80 

เขต 12 ควนขนุน 18,229 15,962 87.56 
77.47 90.02 71.57 ปากพะยูน 8,736 8,687 99.44 

จังหวัดพัทลุง ศรีบรรพต 3,179 2,914 91.66 
95.96 96.22 95.69 ป่าบอน 7037 6,576 93.45 

ปีงบประมาณ2563 บางแก้ว 4159 4,094 98.44 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ป่าพะยอม 5,606 5,369 95.77 
12.34 95.69 ศรีนครินทร ์ 4,519 4,472 98.96 

 รวม 93,766 76,207 81.27 

ที่มา :  โปรแกรมVision 2020thailand.org .th  ณ   11 พฤศจิกายน 2564  
จากตาราง ข้อมูลการดำเนินงานการคัดกรองสายตา ปีงบประมาณ2564 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย
จำนวน 93,766 ราย ได้รับการคัดกรองสายตา จำนวน 76,207คน    คิดเป็นร้อยละ81.27 (เป้าหมายร้อยละ
85) ไม่ผ่านเกณฑ์(อ.เมืองพัทลุง) 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
         เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การบันทึกข้อมูลการคัดกรองในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง  มีผล
การดำเนินงานค่อนข้างต่ำ ไม่ผ่านเกณฑ์ ส่งผลให้การดำเนินงานระดับจังหวัดไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อเสนอแนะ
ติดตามพื้นที่ที่รับผิดชอบที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ทางโทรศัพท์ และทางไลน์ เพื่อให้กา รดำเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 
โอกาสพัฒนาต่อไป 

1. มีการวิเคราะห์ข้อมูล นำเข้าประชากรให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงกับข้อมูลใน HDC 
2. เน้นใหทุ้กหน่วยบริการมีการติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญใน

การคัดกรองสายตาเบ้ืองต้น โดยใช้ภาคีเครือข่าย และอสม. ค้นหาและติดตาม ให้มาตามนัดทันเวลา ภายใน 
30 วัน ส่งต่อผู้ป่วยในรายผิดปกติ  
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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3. มีการคืนข้อมูลให้พื้นที่และภาคีเครือข่ายเพื่อติดตามดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมและกระตุ้นผลงาน
ให้ผ่านเกณฑ์ บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision 2020thailand.org.th   

4. ประสานงานพื้นที่บรูณาการกับภาคีเครือข่าย แก้ไขข้อมูลและบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision 
2020thailand.org.th    
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
         อำเภอปากพะยูน เป็นอำเภอที่มีผลงานการดำเนินงานการคัดกรองต้อกระจกได้อันดับที่ 1 ของ
จังหวัด ติดต่อกันทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2564 ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 6 ปี ผลการคัดกรอง
เท่ากับร้อยละ 96.82, 99.09, 99.21,99.09,9912และ99.44 ตามลำดับ   
  
ตารางที่ 2: ตัวชี้วัด :  ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน30 วัน  
                         ร้อยละ 85  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 รพ. เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 85 
 
 
 
 
  

พัทลุง 350 345 98.57 
84.89 84.89 83.23  

 เขต 12 
85.48 80.02 82.65 

จังหวัดพัทลุง 
98.84 100 98.83 

 รวม 350 345 98.57 

ที่มา :  โปรแกรมVision 2020thailand.org .th  ณ   11 พฤศจิกายน 2564 
ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ร้อยละ 85  

ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลพัทลุง ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก เป้าหมาย 350 คน ผ่าตัด 345 ดวงตา  
คิดเป็นร้อยละ 98.57  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

         สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุกได้  
โอกาสพัฒนาต่อไป 

1. มีการวิเคราะห์ข้อมูล นำเข้าประชากรให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงกับข้อมูลใน HDC 
2. เน้นใหทุ้กหน่วยบริการมีการติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญใน

การคัดกรองสายตาเบ้ืองต้น โดยใช้ภาคีเครือข่าย และอสม. ค้นหาและติดตาม ให้มาตามนัดทันเวลา ภายใน 
30 วัน ส่งต่อผู้ป่วยในรายผิดปกติ  
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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3. มีการคืนข้อมูลให้พื้นที่และภาคีเครือข่ายเพื่อติดตามดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมและกระตุ้นผลงานให้
ผ่านเกณฑ์ บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision 2020thailand.org.th   

4. ประสานงานพื้นที่บูรณาการกับภาคีเครือข่าย แก้ไขข้อมูลและบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision 
2020thailand.org.th   

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 อำเภอปากพะยูน เป็นอำเภอที่มีผลงานการดำเนินงานการคัดกรองต้อกระจกได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด  

ติดต่อกันทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2564 ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 6 ป ีผลการคดักรองเท่ากับร้อยละ 
96.82, 99.09, 99.21, 99.09,99.12 และ99.44 ตามลำดับ ทำให้เป็นการกระตุ้นให้การได้ดำเนินการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลให้การดำเนินงานภาพรวมของจังหวัดพัทลุงมีผลงานระดับต้นๆของเขตสุขภาพที่ 12  
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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3.3 การดูแลระยะกลาง (Intermediate care; IMC) 

ประเด็น  การบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลที่จัดระบบบริการดูและระยะกลางในระยะเริ่มแรกตั้งแต่ปี 2559 ได้แก่ 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลศรีบรรพต  ต่อมาจังหวัดพัทลุงมีนโยบายสนับสนุนให้โรงพยาบาล
ระดับ Mและ F มีการจัดระบบบริการดูแลระยะกลางทุกโรงพยาบาล  ปัจจุบันจังหวัดพัทลุงจึงมีโรงพยาบาล
ระดับ Mและ F  ที่มีการจัดระบบบริการดูแลระยะกลาง  ร้อยละ 100 เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการฟื้นฟูและ
การบริการสุขภาพหลังพ้นภาวะวิกฤตใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ stroke, traumatic brain injury , spinal cord 
injury และ Other neurodeficit อื่นๆ ที่รอดชีวิต  
 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้บางโรงพยาบาลชุมชนต้องปิดบริการ
การฟืน้ฟูผู้ป่วยทั้งแบบผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก และขาดการเยี่ยมบ้านลงพื้นที่ติดตามผู้ป่วยในชุมชน 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 

กลุ่มโรคจัดบริการ IMC คือ stroke, traumatic brain injury และ spinal cord injury และ Other 
neurodeficit 

รูปแบบบริการ คือ IPD , OPD และ PCC (การออกให้บริการเยี่ยมบ้านในชมุชน) 

ผลการดำเนนิงาน 

สถานพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดพัทลุง สามารถที่ให้บริการดูแลระยะกลางสำหรับผู้ป่วย 
stroke, traumatic brain injury และ spinal cord injury ที่รอดชีวิต และมีคะแนน Barthel Index < 15 
รวมทั้งคะแนน Barthel index ≥ 15  with multiple impairment  ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง
และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 

มีการพัฒนาระบบการส่งต่อที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูและระยะกลางอย่างครอบคลุมและ
ต่อเนื่องผู้ป่วยได้รับการส่งต่อเพื่อการฟื้นฟูสภาพแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลอำเภอมากขึ้น 
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ผลการดำเนนิงานรายตัวชี้วดั 
ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดหลัก : ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะ

กลางแบบผู้ป่วยใน (Intermediate bed/ward) (เป้าหมาย ร้อยละ 80) 
ตัวชี้วัดรอง :  ร้อยละผู้ป่วย stroke, traumatic brain injury และ spinal cord injury ที่รอดชีวิต และมี

คะแนน Barthel Index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index ≥ 15  with multiple impairment  
ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 
(เป้าหมาย ร้อยละ 65) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 258 254 98.45 
83.73   กงหรา 45 41 91.11 

เขต 12 เขาชัยสน 98 93 94.90 
91.33   ตะโหมด 43 40 93.02 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 200 200 100 
96.10 100 96.93 ปากพะยูน 94 90 95.74 

 ศรีบรรพต 30 27 90.00 
ป่าบอน 74 67 90.54 
บางแก้ว 47 40 85.11 

ป่าพะยอม 60 57 95.00 
ศรีนครินทร ์ 56 54 96.43 

รวม 1005 963 95.82 
ที่มา : ระบบ Google-ไดร์ฟ บันทึกข้อมูลการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. สรุปประเด็นสำคัญทีเ่ปน็ความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

การดำเนินงานการดูและระยะกลางต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย เช่น แพทย์เฉพาะทาง  

แต่ละสาขาแพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชน และสหสาขาวิชาชีพทั้งโรงพยาบาลระดับจังหวัดที่ส่งต่อและ

โรงพยาบาลชุมชนที่รับส่งต่อ หากในระบบมีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือก็จะไม่สามารถดำเนิ นงานให้

สำเร็จได้   

2. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- ระบบการบันทึกข้อมูลเพื่อส่งต่อ และตอบกลับข้อมูล
ยังไม่ดี ทำให้บางครั้งโรงพยาบาลอำเภอไม่ได้รับข้อมูล
ครบถ้วน  จึงมปีัญหาตอนดูแลผู้ป่วยหลังจากส่งกลับมา
ดูแลที่โรงพยาบาลอำเภอ และไม่ได้ตอบกลับข้อมูลมายัง
หน่วยเก็บข้อมูลของจังหวัด 

- พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลทีเ่ข้าถึงได้ง่ายและ
บันทึกง่าย 

- ผู้ป่วยและญาติไม่ยินยอมที่จะรับการฟ้ืนฟูสภาพต่อ 
แบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลอำเภอ  

- วางแผนและดำเนินการพัฒนาระบบ 
Intermediate ward ในจังหวัด 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ทำให้โรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถให้การดูแล
แบบระยะกลางได้ 

- เปิดบริการแบบ Rehab new normal 
service ตามแนวทางของกรมการแพทย ์

- ติดตามผู้ป่วยโดยใช้โทรศัพท/์Line 
application (VDO call)/Telemedicine 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบการบันทึกและส่งต่อข้อมูลผ่านฐานข้อมูลแบบ web  

application  โดยอาจทำเป็นภาพรวมทั้งประเทศหรือสั่งการในระดับจังหวัด 
- สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ Telemedicine ให้ทำได้ทั้งจังหวัด 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- การพัฒนาระบบการส่งต่อ  
- การบันทึกระบบข้อมูลผ่าน application google drive  
- ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัด สามารถให้การบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะ 
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กลางแบบผู้ป่วยใน (Intermediate bed/ward) และติดตามอาการผู้ป่วย stroke, traumatic brain injury 
และ spinal cord injury ที่รอดชีวิต และมีคะแนน Barthel Index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index ≥ 
15  with multiple impairment  ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน 
Barthel index = 20 ได้ผ่านเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 65 (ทำได้ มากกว่า ร้อยละ 90) 

- โรงพยาบาลพัทลุงสามารถเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยกลุ่ม Intermediate care ได้โดยใหบ้ริการตาม 
แนวทาง Rehab new normal service 
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3.4 การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(Palliative Care)  
ประเด็น 

ตัวชี ้ว ัด : ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการต่ างๆ ด้วย Opioid ในผู ้ป ่วย
ประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 40)    มีการทำ Advance Care Planning (ACP) เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (ร้อยละ 60) 
สถานการณ์และสภาพปัญหา 
              จากสถานการณ์สภาวะด้านสุขภาพของประชาชนไทยพบว่า  แนวโน้มการเจ็บป่วยและตายด้วยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ ่มขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับสูงขึ้น ประกอบกับความเจริญก้าวหน้า ทาง
เทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์มีมากขึ้น ทำให้ประชาชนมีชีวิตยืนยาวขึ้นและโครงสร้างประชากร
สูงอายุเพิ่มมากขึ้นด้วย จึงทำให้ประเทศไทยเรามีผู้ที่เจ็บป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายหรือระยะที่คุกคามชีวิตจนไม่
สามารถตอบสนองต่อการรักษาได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จากแนวโน้มดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงความต้องการ
การบริการการดูแลแบบประคับประคองมากขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยเรื้อรังจะมีอาการของโรคทรุดลงไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดและกลายเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต  มีความเจ็บปวดและทรมานทั้งร่างกายและ
จิตใจ  เกิดปัญหาที่ซับซ้อนทั้งจากผู้ป่วยและครอบครัว   
              ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในจังหวัดพัทลุง ปี 2561 จำนวน 1,232 ราย ปี 
2562 จำนวน 1,236 ราย ปี 2563 จำนวน 1,705 ราย ปี 2564 จำนวน 1,669 ราย มีการวินิจฉัยเมื่อผู้ป่วยเข้า
สู่ระยะประคับประคอง (ICD-10Z51.5)ตามกลุ่มโรคที่องค์การอนามัยโลกหึความสำคัญ โดยใช้แนวทางการ
ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย กรมการแพทย์ ดังนี ้
               1. กลุ่มโรคมะเร็งระยะแพร่กระจาย ICD-10 รหัส C00-C96 หรือ D37-D48 
               2. กลุ่มโรคระบบประสาท (Neurological Disease) หลอดเลือดสมองแตก/ตีบ(Stroke) ICD-10 
รหัส I60-I69 และ (Dementia) ICD-10 รหัส F03 
               3. โรคไตในกลุ่มที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง ICD-10 รหัส N18.5 
               4. โรคถุงลมโป่งพอง (COPD) ICD-10 รหัส J44 
               5. ภาวะหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure) ICD-10 รหัส 150 
               6. ภาวะตับล้มเหลว Hepatic failure รหัส K72 หรือ alcoholic hepatic failure (K70.4) หรือ 
hepatic failure with toxic liver disease (K71.7) 
               7. ภาวะเอดส์เต็มขั้น (Full-Blown AIDS/Progression of AODS) รหัส B20-B24 ยกเว้น B23.0, 
B23.1 
               8. ผู้ป่วยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) ประคับประคองระยะท้าย 
               9. ผู้สูงอายุ (อายุ ≥ 60ปี) ที่เจ็บป่วยในกลุ่มโรคตามข้อ 2.1-2.7 และภาวะพึ่งพิง ICD-10 รหัส 
R54 เข้าสู่ระยะประคับประคอง 
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จากสถานการณ์ที่ผ่านยังพบสภาพปัญหาดังนี้ 
    1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 มีปัญหาเมื่อส่งกลับผู้ป่วยกลับบ้าน/ชุมชน 
ขาดการติดตามเยี่ยมบ้าน  
    2. มียากลุ่ม Opioid ใน รพช. แต่ไม่เพียงพอมีข้อจำกัดการเบิก  
          3. ภาระงาน  
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 

การพัฒนาระบบบริการ สาขา Palliative Care  จังหวัดพัทลุงได้มีการจัดทำแผนงานและกิจกรรม
ดำเนินการดังนี ้

1. โรงพยาบาลระดับ S,M2,F1,F2,F3 มีคณะทำงานและมีผู ้ร ับผิดชอบโดยตรง แพทย์ เภสัชกร 
ผู้รับผิดชอบ ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3-5 วัน พยาบาลผู้รับผิดชอบใน รพช.ผ่านการอบรมหลักสูตร 1 
เดือนพยาบาลผู้รับผิดชอบใน รพท.ผ่านการอบรมหลักสูตร 4 เดือน 
          2. พัฒนาระบบการเข้าถึงยาบรรเทาปวดชนิดรุนแรง ในผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการปวด ต่อเนื่องที่บ้าน/
ชุมชน 
           2.1 พัฒนาระบบบริการแบบประคับประคองที่เข้าถึงง่ายและมีความต่อเนื่ อง ครอบคลุมการ
รักษาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตลอดจนลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านที่มีประสิทธิภาพ  
                  2.2 รับปรึกษาทั้งผู้ป่วยใน  ผู้ป่วยนอก  และรับปรึกษาจากเครือข่าย  
            2.3 Clinic Pain , Clinic Palliative Care , กัญชาทางการแพทย ์
            2.3 พัฒนาการเข้าถึงยา Opioid ในกรณีที ่ผู ้ป่วยไม่สามารถมาได้ให้ญาตินำใบประเมิน 
Narcotic Drug ซึ่งเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นผู้กรอกแบบบันทึกและชื่อกำกับมาในเอกสาร 
            2.4 จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบริหารยาด้วย Syringe Driver ที่บ้าน/ชุมชนในเขตพ้ืนที ่
รับผิดชอบโรงพยาบาลพัทลุง มีการกระจายการใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม Opioid ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
                  2.5 โรงพยาบาลระดับ S,M2,F1,F2,F3 มียากลุ่ม Opioid ใช้แต่มีข้อจำกัดในการเบิกและใช้ยา 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองแก่ทีมสหสาขา 
           3.1 ส่งเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลพัทลุงและเครือข่ายเข้าร่วมการอบรม 
            3.2 จัดโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและอาสาสมัคร 
4. วางแผนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามความจำเป็น 
             4.1 รับบริจาคจากญาติผู้ดูแลเป็นเครื่องผลิตออกซิเจน  เครื่องดูดเสมหะ Syringe Driver 
                  4.2 สนับสนุนให้แต่ละพื้นที่ในเครือข่ายโรงพยาบาลพัทลุงมีการจัดเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
จำเป็นสำหรับให้ผู้ป่วย 
                  4.3 ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ งบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด
พัทลุง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงอยู่ในระยะท้ายของชีวิต (ผู้ป่วยแบบประคับประคอง) 
จังหวัดพัทลุง  
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          5. พัฒนาระบบการ Withdrawal tube ในกรณีเข้าสู่ระยะ End of life 
          6. พัฒนาระบบ Standing Order ที ่แพทย์เจ้าของไข้สามารถให้การรักษาแบบประคับประคอง
เบื้องต้นได ้
          7. จัดระบบนิเทศน์งานและติดตามงานร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย 
          8. พัฒนาการดูแลผู ้ป ่วยแบบประคับประคองที ่ม ีความต้องการใช้ Home Ventilator อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
การดำเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนนิการที่ผา่นมา 
1.ม ีคณะกรรมการ /หร ือศ ูนย ์การดูแลแบบ
ประคับประคองที่ประกอบด้วยบุคลากรสหสาขา
ที่เกี่ยวข้อง  

1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขา
Palliative Care  
2.มีศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ซึ่งมีพยาบาล
ประจำที่ทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง  

2. มีการแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตร Palliative Care 

1.มีพยาบาลอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง ทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
2.มีทีมรับปรึกษาโดยตรง 

3. มีการกำหนดแนวทางการดูแลแบบ
ประคับประคองในกลุ่มโรคสำคัญของ
โรงพยาบาล 

1.มีการจัดทำแนวทางในการส่งปรึกษาการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง 
2.แนวทางในการส ่งปร ึกษาการด ูแลผ ู ้ป ่วยแบบ
ประคับประคองมีการดำเนินครอบคลุมในกลุ่มโรคสำคัญ  
ตามที่กรมการแพทย์กำหนด 

4.การขยายบริการการดูแลแบบประคับประคอง
ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 

1.มีการขยายเครือข่ายสู่ระดับโรงพยาบาลชุมชนและ
สามารถปรึกษาแม่ข่ายได้ โดยการมีLineกลุ่มประสาน 
Internet โทรศัพท ์
2.ประชุมสื่อสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน
และหาแนวทางในการพัฒนางาน 
3.ม ีการประช ุมเย ี ่ยมต ิดตามการด ูแลผ ู ้ป ่วยแบบ
ประคับประคองเครือข่ายจังหวัดพัทลุง 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid Medication ใน
ผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 40)   

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 212 99 46.70 
   กงหรา 68 24 35.29 

เขต 12 เขาชัยสน 66 26 39.39 
   ตะโหมด 31 10 32.26 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 115 47 40.87    
ปากพะยูน 67 14 20.90 

 ศรีบรรพต 19 6 31.58 
ป่าบอน 60 17 28.33 
บางแก้ว 35 9 25.71 

ป่าพะยอม 55 25 45.45 
ศรีนครินทร ์ 54 19 35.19 

รวม 782 296 37.85 
ที่มา : HDC 30 ก.ย.64 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : มีการทำ Advance Care Planning (ACP) เป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยกระบวนการ Family Meeting  
(ร้อยละ 60) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 881 754 85.58 
   กงหรา 52 42 80.77 

เขต 12 เขาชัยสน 9 5 55.56 
   ตะโหมด 23 22 95.65 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 181 63 34.81    
ปากพะยูน 45 32 71.11 

 ศรีบรรพต 8 3 37.50 
ป่าบอน 60 34 56.67 
บางแก้ว 29 7 24.14 

ป่าพะยอม 23 2 8.70 
ศรีนครินทร ์ 69 38 55.07 

รวม 1380 1002 72.61 
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3.5 เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไต 

ประเด็น 
            ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน >ร้อยละ 60 
            ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง >ร้อยละ 60 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
โรคเบาหวาน 

จากข้อมูล HDC จากสถานการณ์การคัดกรอง ปีงบประมาณ 2561 พบว่า คัดกรองเบาหวาน
ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 197,281 คน  ได้รับการคัดกรอง  จำนวน  185,411  คนร้อยละ 93.98 
จำแนกเป็นกลุ่มปกติร้อยละ 77.31 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 20.17 และกลุ่มสงสัยป่วย ร้อยละ 2.52  

 ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จังหวัดพัทลุง มีเป้าหมายคัด
กรองเบาหวานประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป  จำนวน  197,063คน  ได้รับการคัดกรอง จำนวน  184,646 คน 
คิดเป็นร้อยละ  93.70  จำแนกเป็นกลุ่มปกติ  ร้อยละ 76.52 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 21.08 และกลุ่มเสี่ยงสูง 
ร้อยละ 2.4 พบว่าปีนี้มีกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น 

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

ปีงบประมาณ 2564 จากข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จังหวัดพัทลุง เป้าหมายคัด
กรองเบาหวานประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 199,232 คน ได้รับการคัดกรอง จำนวน 184,644 คน        
คิดเป็นร้อยละ  92.68  จำแนกเป็นกลุ่มปกติ จำนวน  137,064 คน ร้อยละ 74.33 กลุ่มเสี่ยง จำนวน 
43,424 คน ร้อยละ 23.62 และกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน จำนวน 4,156 คน ร้อยละ 2.26 พบว่าปีนี้มีกลุ่ม
เสี่ยงเพ่ิมขึ้น กลุ่มสงสัยป่วยได้รับการติดตาม  จำนวน  2,678 คน คิดเป็นร้อยละ 55.68 
โรคความดนัโลหิตสงู 

จากข้อมูล HDC พบว่าในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพัทลุง มีเป้าหมายการคัดกรองความดัน
โลหิตประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน  168,336 คน ได้รับการคัดกรอง  จำนวน  157,519  คน คิดเป็น  
ร้อยละ 93.57 จำแนกเป็นกลุ่มปกติ  ร้อยละ 53.95 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 33.77 และกลุ่มเสี่ยงสูง ร้อยละ 
12.03      ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านด้วยตนเอง  จำนวน 4,245 คน คิดเป็นร้อยละ 19.94   

ในปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล HDC ณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่า การคัดกรองความ
ดันโลหิตประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ประชากร เป้าหมาย  จำนวน  166,922 คน ได้รับการคัดกรอง  จำนวน 
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155,787 คนร้อยละ 93.33 จำแนกเป็นกลุ่มปกติร้อยละ 52.88 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 35.93  และกลุ่มเสี่ยงสูง 
ร้อยละ 11.03 ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านด้วยตนเอง  จำนวน 7,403 คน คิดเป็นร้อยละ 40.03    

ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพัทลุง จากข้อมูล HDC ณ 30 กันยายน 2563 พบว่า การคัด
กรองความดันโลหิตประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ประชากร เป้าหมาย  จำนวน  165,855 คน ได้รับการคัด
กรอง  จำนวน 155137 คนร้อยละ 93.54 จำแนกเป็นกลุ ่มปกติ จำนวน 124 ,789 คน ร้อยละ 80.44     
กลุ่มเสี่ยง จำนวน  18,128 คน ร้อยละ 11.69  และกลุ่มสงสัยป่วย จำนวน 11786 ร้อยละ 7.25 กลุ่มสงสัย
ป่วยได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านด้วยตนเอง  จำนวน 13,523 คน คิดเป็นร้อยละ 75.97 

ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพัทลุง จากข้อมูล HDC ณ 30 กันยายน 2564 พบว่า การคัด
กรองความดันโลหิตประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ประชากร เป้าหมาย  จำนวน  167,630 คน ได้รับการคัด
กรอง  จำนวน 154,614 คนร้อยละ 92.29 จำแนกเป็นกลุ่มปกติ จำนวน 135 ,579 คน ร้อยละ 87.69     
กลุ่มเสี่ยง จำนวน  12,491 คน ร้อยละ 8.08  และกลุ่มสงสัยป่วย จำนวน 6083 ร้อยละ 3.93 กลุ่มสงสัย
ป่วยได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านด้วยตนเอง  จำนวน 13,154 คน คิดเป็นร้อยละ 81.94 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 

การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพจังหวัดพัทลุง ซึ่งตาม KPI ร้อยละ
ของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน >ร้อยละ 60 และ ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ที่ควบคุม ความดันโลหิตได้ >ร้อยละ 60  เป็นตัวชี้วัดที่พื้นที่ต้องเร่งทำในสถานการณืแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ทันกรอบเวลาที่กำหนด อาจจะต้องใช้เวลาในการวางแผนและประสานงานกันในระบบเครือข่าย 
ต้องมีการติดตามประสานงานอย่างติอเนื่อง 

ผลการดำเนินงาน 
                     จากข้อมูล HDC ณ วันที่   30 กันยายน 2564  จากข้อมูล ร้อยละของการตรวจติดตาม
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน สูงกว่าระดับเขต และมากว่าระดับประเทศ แต่ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง >ร้อยละ 60 ยังสูงกว่าระดับเขต และมากว่าระดับประเทศ ในเขตสุขภาพที่ 
12 จังหวัดพัทลุงสามารถติดตามกลุ่มสงสัยได้สูงสุด 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด :  ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 60 เมืองพัทลุง 1,417 592 41.78 
- - 59.99 กงหรา 113 102 90.27 

เขต 12 เขาชัยสน 552 152 27.54 
- - 47.31 ตะโหมด 251 186 74.10 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 791 595 75.22 
- - 64.32 ปากพะยูน 600 494 82.33 

 ศรีบรรพต 194 87 44.85 
ป่าบอน 217 106 48.85 
บางแก้ว 272 103 37.87 

ป่าพะยอม 259 185 71.43 
ศรีนครินทร ์ 144 76 52.78 

รวม 4,810 2,678 55.68 
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ที่มา : จากข้อมูล HDC ณ วันที่   30 กันยายน 2564 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด :  ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 60 เมืองพัทลุง 4,154 3,450 83.05 
- - 68.92 กงหรา 792 743 9381 

เขต 12 เขาชัยสน 1,650 1,159 70.24 
- - 70.65 ตะโหมด 1,021 891 87.27 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2,534 2,129 84.02 
- - 75.97 ปากพะยูน 1,410 1,255 89.01 

 ศรีบรรพต 864 627 72.57 
ป่าบอน 1,154 1,056 91.51 
บางแก้ว 509 405 79.57 

ป่าพะยอม 1,178 867 73.60 
ศรีนครินทร์ 787 527 72.68 

รวม 16,053 13,154 81.94 
ที่มา : จากข้อมลู HDC ณ วันที่   30 กันยายน 2564 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
                 เป็นตัวชี้วัดชองปี 2564 พื้นที่อาจจะต้องศึกษาและวางแผนการดำเนินงานให้เป็นกระบวนการที่
ชัดเจนเพราะต้องให้ รพ.แม่ข่ายและหลายหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมการทำงานอาจจะจำกัดด้วยภาระ
งานและจำนวนบุคคลากร อุปกรณ์ในการทำงานต่างๆ และมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการติดตาม 

โอกาสพัฒนาต่อไป 

  - 
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

  - 
    

ผู้รับผิดชอบ นางชะอ้น  ส่งแก้ว 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท ์ 08 7475 3131 
e-mail chaon1996@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 12 พฤศจิกายน 2564 
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ประเด็น 
          ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้>ร้อยละ 40 
          ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม ความดันโลหิตได้ >ร้อยละ 50 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
โรคเบาหวาน 

                    จากข้อมูล HDC จากสถานการณ์การคัดกรอง ปีงบประมาณ 2561 พบว่า คัดกรองเบาหวาน
ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 197,281 คน  ได้รับการคัดกรอง  จำนวน  185,411  คนร้อยละ 93.98 
จำแนกเป็นกลุ่มปกติร้อยละ 77.31 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 20.17 และกลุ่มสงสัยป่วย ร้อยละ 2.52 กลุ่มเสี่ยง
จำนวน 37,392 คน ได้รับการวินิจฉัยจำนวน 736 คน คิดเป็นร้อยละ 2.04  ในผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งหมด 
23,458 คน    มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีจำนวน 6,815 คน คิดเป็นร้อยละ  29.05    
   งบประมาณ 2562 ข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จังหวัดพัทลุง มีเป้าหมายคัด
กรองเบาหวานประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 197,063 คน ได้รับการคัดกรอง จำนวน 184,646  คนคิด
เป็นร้อยละ 93.70 จำแนกเป็นกลุ่มปกติ ร้อยละ 76.52 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 21.08 และกลุ่มเสี่ยงสูง ร้อยละ 2.4 
พบว่าปีนี้มีกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 1.90  ผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 24,357 
คน มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีจำนวน 7,877 คิดเป็นร้อยละ 32.34 ยังไม่ผ่านตัวชี้วัด 
                    ปีงบประมาณ 2563 จากข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วย 
เบาหวาน จำนวน  25640 คน  ได้รับการตรวจ  จำนวน  13 ,456  คน และเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุม
ระดับน้ำตาลได้ดีจำนวน 10301คน คิดเป็นร้อยละ 
                     ปีงบประมาณ 2563 จากข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วย 
เบาหวาน จำนวน  27,337 คน  ได้รับการตรวจ  จำนวน  21,754  คน และเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุม
ระดับน้ำตาลได้ดีจำนวน 10,685  คน คิดเป็นร้อยละ 39.09 
โรคความดันโลหิตสูง 

จากข้อมูล HDC พบว่าในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพัทลุง มีเป้าหมายการคัดกรองความดัน
โลหิตประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน  168,336 คน ได้รับการคัดกรอง  จำนวน  157,519  คน คิดเป็น  
ร้อยละ 93.57 จำแนกเป็นกลุ่มปกติ  ร้อยละ 53.95 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 33.77 และกลุ่มเสี่ยงสูง ร้อยละ 
12.03      ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านด้วยตนเอง  จำนวน 4,245 คน คิดเป็นร้อยละ 19.94  มีผู้ป่วย
ความดัน   โลหิตสูงทั้งหมด 56,116 คน  มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับความดัน
โลหิตได้ดีจำนวน 24,218 คน ร้อยละ 43.16   

ในปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล HDC ณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่า การคัดกรองความ
ดันโลหิตประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ประชากร เป้าหมาย  จำนวน  166,922 คน ได้รับการคัดกรอง  จำนวน 
155,787 คนร้อยละ 93.33 จำแนกเป็นกลุ่มปกติร้อยละ 52.88 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 35.93  และกลุ่มเสี่ยงสูง 
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ร้อยละ 11.03 ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านด้วยตนเอง  จำนวน 7,403 คน คิดเป็นร้อยละ 40.03   มี
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด 57,697 คน  มีผู้ป่วยดันโลหิตสูง สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
จำนวน 28,389 คน ร้อยละ 49.21 

ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพัทลุง จากข้อมูล HDC ณ 30 กันยายน 2563 มีผู้ป่วยความดัน  
โลหิตสูงจำนวน  59,923 คน ได้มีการตรวจอย่างน้อย 2  ครั้ง  จำนวน  40 ,084 คน ซึ่ง มีผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง  จำนวน 31,879 คน สามารถคุมระดับความดันโลหิตได้ดี คิดเป็นร้อยละ  53.20 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่
ดีขึ้นตามลำดับจากปีที่ผ่านมา ดังตาราง 

ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพัทลุง จากข้อมูล HDC ณ 30 กันยายน 2564 มีผู้ป่วยความดัน  
โลหิตสูงจำนวน  63,315 คน ได้มีการตรวจสุดท้าย จำนวน  39 ,784 คน ซึ่ง มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  
จำนวน 39,765 คน สามารถคุมระดับความดันโลหิตได้ดี คิดเป็นร้อยละ  62.81 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้น
ตามลำดับจากปีที่ผ่านมา ดังตาราง 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
- 

ผลการดำเนินงาน 

การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพจังหวัดพัทลุง ซึ่งตาม KPI ร้อยละ
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้  >ร้อยละ 40  และ ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุม ความดันโลหิตได้ >ร้อยละ 50  เป็นเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดและผู้บริหารระดับอำเภอให้ความสำคัญจึงได้มีการทำข้อตกลงร่วมกัน และได้เป็นตัวชี้วัดของ กพร.
เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนงาน 

จากข้อมูลในภาพรวมจังหวัดพัทลุงผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดผลงาน จากข้อมูล HDC ณ วันที่  30 
กันยายน  2564 ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ดี ร้อยละ 39.09 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ดี 
ร้อยละ 62.81 มากกว่าระดับเขต และมากว่าระดับประเทศ 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด :          ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมได้                         

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ >ร้อยละ 
40  

เมือง 6,695 2,624 43.30 
28.32 21.22 29.42 กงหรา 1,776 769 43.30 

เขต 12 เขาชัยสน 2,556 786 30.75 
25.00 21.22 25.16 ตะโหมด 1,560 592 37.95 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5,163 2,467 47.78 
32.34 29.05 40.07 ปากพะยูน 2,603 1,063 40.48 

 ศรีบรรพต 962 544 56.55 
ป่าบอน 2,049 470 22.94 
บางแก้ว 1,264 436 34.49 

ป่าพะยอม 1,505 535 35.55 
ศรีนครินทร ์ 1,203 399 39.09 

รวม 27,337 10,685 39.09 
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ที่มา : จากข้อมูล HDC ณ วันที่   30 กันยายน 2564 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้             

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 50 เมืองพัทลุง 16,211 9,069 55.94 
41.74 44.15 58.61 กงหรา 3,516 2,841 80.80 

เขต 12 เขาชัยสน 5,481 3,411 62.23 
33.39 51.48 49.43 ตะโหมด 3,214 2,321 72.22 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 11,791 8,267 70.11 
43.16 49.09 66.68 ปากพะยูน 6,230 4,146 66.55 

 ศรีบรรพต 2,196 1,267 57.70 
ป่าบอน 4,872 3,004 61.66 
บางแก้ว 3,039 1,505 49.52 

ป่าพะยอม 3,754 2,105 56.07 
ศรีนครินทร ์ 3,011 1,829 60.74 

รวม 63,315 39,765 62.81 
ที่มา : จากข้อมูล HDC ณ วันที่   30 กันยายน 2564 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   ข้อมูลคนไข้ที่พื้นที่มีเป็นข้อมูลคนไข้ที่ป่วยจริงและไม่ได้ป่วยจริงต้องจัดการข้อมูลให้เป็น

ป่วยจริงเท่านั้นเพราะถ้าไม่เคลียข้อมูลให้ถูกต้องจะมีผลให้เป้าหมายการทำงานเพิ่มขึ้น ตัวหาร มากขึ้น 
ผลงานจะน้อยลง การบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องขาดการตรวจสอบ  

ควรจะมีการจัดทำนโยบายและตัวชี ้วัดให้เสร็จก่อนขี ้นงบประมาณใหม่ และไม่ควร
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบ่อยเนื่องพื้นที่อาจเกิดการสับสนและพื้นที่มีภาระงานต้องดำเนินการหลายด้าน 
นอกจากนี้พื้นที่จะได้มีเวลาวางแผนการปฎิบัติงานได้ถูกต้องทันเวลา 
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โอกาสพัฒนาต่อไป 

  - 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
  - 
                               ผู้รับผิดชอบ    นางชะอ้น  ส่งแก้ว 

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท ์ 08 7475 3131 
e-mail chaon1996@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 12 พฤศจิกายน 2564 
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ประเด็น 
          ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 5 ml/min/1.7m2/yr  ≥ 66% 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ในจังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง เปิดให้บริการ CKD Clinic 

ทุกแห่ง สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ให้บริการผู้ป่วย CKD Stage 3 และ โรงพยาบาลพัทลุงให้บริการ CKD 
Stage  4 ,5 (stage 1,2,3 ให้บริการในคลินิก NCD ) จังหวัดพัทลุงมีหน่วยไตเทียม HD 3 แห่ง คือโรงพยาบาล
พัทลุง โรงพยาบาลควนขนุน และโรงพยาบาลปิยะรักษ์ มีหน่วย CAPD จำนวน 2 แห่ง คือที่โรงพยาบาลพัทลุง
และโรงพยาบาลควนขนุน  จำนวนผู้ป่วย CKD Stage 3, 4, 5 ปี 2561 – 2563  คือ 4,933 คน 5,049 คน และ
จำนวน  7,521 คน ตามลำดับ สาเหตุของโรคไตส่วนใหญ่เกิดจาก ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง จากการคัดกรองผู้ป่วยโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2561 – 2563 ร้อยละ 73.83 
ร้อยละ 74.89 และร้อยละ 73.53 ตามลำดับ และพบว่าผู ้ป่วยไตเสื ่อม สามารถชะลอความเสื ่อมของไต          
ปี 2561 – 2563 ได้ คิดเป็นร้อยละ 61.18 , 64.84 ,69.96  และผู้ป่วยสามรถชะลอความเสื่อมของไตได้ดีขึ้น
ตามลำดับ  (จากข้อมูล HDC 30 ก.ย.2563) ซึ่งมีแนวโน้มพบผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และภาวะแทรกซ้อน
ดังกล่าวทำให้ยอดสะสมคนไข้เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปีทำให้เกิดความแออัดใน CKD Clinic ของโรงพยาบาลพัทลุง  
ดังนั้นโรงพยาบาลพัทลุงและเครือข่ายจึงได้พัฒนาระบบบริการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการตามมาตรฐานในรายที่
ต้องรักษาต่อเนื่อง และส่งต่อดูแลต่อเนื่องในชุมชนในรายที่ได้ปรับแผนการรักษาแล้ว และพัฒนาหน่วย CKD 
Clinic ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง   ให้สามารถบริการผู้ป่วยโรคไตโดยใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อลดจำนวน
ผู้ป่วยไตรายใหม่ และเพื่อการชะลอไตในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  

            ในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล HDC ณ วันที่  30  กันยายน  2563  พบว่า ผู้ป่วยไตเสื่อม 
ระยะ 3-4 จำนวน 7,521 คน สามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ จำนวน 5,262 คน คิดเป็นร้อยละ 69.96 
ผู้ป่วยสามรถชะลอความเสื่อมของไตได้ด ี

 ในปีงบประมาณ 2564 ข้อมูล HDC ณ วันที่  30  กันยายน  2564  พบว่า ผู้ป่วยไตเสื่อม 
ระยะ 3-4 จำนวน 7,199 คน สามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ จำนวน 6 ,003 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 
ผู้ป่วยสามรถชะลอความเสื่อมของไตได้ดี 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
                       ทบทวนและประชุมคณะกรรมการ service plan ติดตาม ประเมินการดำเนินงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CKD Clinic ชี้แจงแนวทางการส่งต่อ และแนวทางการคัดกรอง/ ผล eGFR /ตัวชี้วัดที่
เปลี่ยนแปลงพร้อมให้หน่วยบริการวิเคราะห์หาสาเหตุที ่ผู ้ป่วยไม่สามารถชะลอไตไ ด้ประเมิน CKD Clinic       
ตามเกณฑ์ประเมินคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ ปี 2563 การจัดการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง eGFR < 60 รายบุคคล 
ค้นหาปัจจัยเสี่ยงรายบุคคลที่มีค่า eGFR ลดลง 
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ผลการดำเนินงาน 
จากข้อมูลในภาพรวมจังหวัดพัทลุงผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ผลงานค่อนข้างดี จากข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 

กันยายน 2564 ผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR< 5 ml ได้ถึงร้อยละ 69.50 มากกว่าระดับเขต   
(ร้อยละ64.89) และมากกว่าระดับประเทศ (ร้อยละ 66.00)  
ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด :  ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr            

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ 66 เมืองพัทลุง 2,423 1,636 67.52 
60.33 60.91 65.55 กงหรา 465 356 76.50 

เขต 12 เขาชัยสน 417 254 60.91 
62.14 60.23 63.90 ตะโหมด 411 321 78.10 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 929 742 79.87 
61.18 64.84 69.96 ปากพะยูน 676 485 71.75 

 ศรีบรรพต 342 212 61.99 
ป่าบอน 482 380 78.84 
บางแก้ว 194 119 61.34 

ป่าพะยอม 550 312 56.73 
ศรีนครินทร ์ 310 186 60.00 

รวม 7,199 6,003 69.50 

ที่มา : จากข้อมูล HDC ณ วันที่   30 กันยายน 2564 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
พบว่าเกิดจากเหตุปัจจัยส่วนใหญ่ คือ  

1. ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้  
2. ผู้ป่วยยังใช้สมุนไพรในการรักษาไต และพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ ์

สมุนไพร อาหารเสริมได้ง่าย ทางสื่อออนไลน์ และทดลองใช้โดยไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
3. ผู้ป่วย CKD clinic ในโรงพยาบาลพัทลุงมีความแอดอัด เพ่ิมจำนวนมากขึ้น 
4. ผู้ป่วย ESRD ปฏิเสธการบำบัดทดแทนไตในระยะแรก จึงเกิดผู้ป่วย Un plan จำนวนมาก 
5. ทีมสหสาขาในโรงพยาบาลชุมชนยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ  
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
ให้ส่วนกลางมกีารขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เช่น ลดปริมาณเกลือในผลิตภัณฑ์อาหารขายดี 

อาหารขบเคี้ยว รณรงค์ลดเคม็ ในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ออนไลน์ต่างๆที่ประชาชนเข้าถึงง่าย 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง    - 

ผู้รับผิดชอบ นางชะอ้น  ส่งแก้ว 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท ์ 08 7475 3131 
e-mail chaon1996@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 12 พฤศจิกายน 2564 

 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 184 

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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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 
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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 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 192 

        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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        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  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 194 

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 
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3.7 ระบบบริการการแพทยฉ์ุกเฉิน 

ประเด็น 
ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ร้อยละผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินมาโดยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ให้ครอบคลุมทุกมิติ การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลและในโรงพยาบาลทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ  
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  การพัฒนาหน่วย
ปฏิบัติการของโรงพยาบาลและพัฒนาหน่วยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมการดำเนินงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชน โดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เนือ่งจากเป็นหน่วยที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายและรวดเร็ว 

 ในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพัทลุง มีร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ผู้ป่วย level 1 และ 2) ที่เข้า
รับบริการในสถานบริการของสาธารณสุข จำนวน 36,556 คน ในจำนวนนี้มาโดย ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน จำนวน 3,473 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 ซึ่งในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ต้องการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ผู้ป่วยlevel 1 และ 2) มาโดยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
26 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ 2561-2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดการพัฒนาระบบ

การแพทย์ของตำบล เป็นตัวชี้วัดในการประเมินตำบลสุขภาวะ โดยมีความมุ่งหวังให้หน่วยงานของรัฐ, องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเอกชนที่เป็นนิติบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  โดยการจัดตั้งหน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตำบล หรือสนับสนุนให้มีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตำบล เขา้มาดูแลประชาชนเมื่อมี
อุบัติเหต ุหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน 
และเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ผู้ป่วย level 1และ 2) สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่ และได้มีการการพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินและสั่งการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพัทลุง  อย่างต่อเนื่อง และได้มีการจัดทำแผนและ
ดำเนินการตานแผนงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

ผลการดำเนินงาน 

 การพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดพัทลุง ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที ่ซึ่งมีการจัดทำแผนงานและดำเนินการตามแผนงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
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1. การพัฒนาสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีการประชุมผู้รับผิดชอบงาน
การแพทย์ฉุกเฉินของแต่ละหน่วยบริการ มีการจัดหาวัสด ุและครุภัณฑ ์มีการจัดทำแบบบันทึกสนับสนุนศูนย์
รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและสั่งการ ฯ และหน่วยปฏิบัติ  

2. มีการอบรมใหม่และฟื้นฟูบุคลากรของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นร่วมกับศูนย์รับแจ้งเหตุ
และสั่งการจังหวัดพัทลุง  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 20,140 2,132 10.59 
- - - กงหรา 628 63 10.03 

เขต 12 เขาชัยสน 1,500 231 15.40 
- - - ตะโหมด 3,396 331 9.75 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2,501 288 11.52  
12.45 5.82 ปากพะยูน 2,169 213 9.82 

 ศรีบรรพต 685 43 6.28 
ป่าบอน 2,411 174 7.22 
บางแก้ว 1286 83 6.45 

ป่าพะยอม 3,406 97 2.85 
ศรีนครินทร ์ 976 125 12.81 

รวม 39,098 3,771 9.64 
ที่มา : ข้อมูลจาก ITEM จากงานทะเบียนของ รพท. และ รพช.  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีประสิทธิภาพ ให้มีครอบคลุมทุกพื้นที่ ผู้บริหารขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญ ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมให้ผู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รับรู้แนวทางการดำเนินด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
               ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุง ได้มีการปรับเปลี่ยนการการบริหารจัดการ โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้เข้ามาร่วมในการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัดพัทลุง และได้มีการทำข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ซึ่งจะส่งผลให้มี
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การประสานด้านการพัฒนาระบบการแพทย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะมี
การทำข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมดำเนินงาน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 - 
 
 

 
     ผู้รับผิดชอบ  นางสุวรรณดี  ชูรัตน์  
     ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

     กลุ่มงาน  ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  
     โทร   074 613127 ต่อ 403  
     e-mail   trtchoo@gmail.com  
     วัน/เดือน/ปี  24 พฤศจิกายน 2564 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 198 

3.7.1 อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1 < ร้อยละ 12 

ประเด็น 

อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1 < ร้อยละ 12 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ข้อมูลการตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1 น้อย

กว่า ร้อยละ 12 ซึ่งในจังหวัดพัทลุง จะเก็บข้อมูลเฉพาะโรงพยาบาลพัทลุง ข้อมูลที่นำเสนอเป็นข้อมูลที่รวบรวม
จากระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลพัทลุง ไม่ได้นำข้อมูลจาก HDC มานำเสนอเน่ืองจาก ข้อมูลจาก HDC เป็น
ข้อมูลผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน (แฟ้ม Accident)  

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาลพัทลุง (ระดับS) ทั้งที่ ER 
และAdmit น้อยกว่าร้อยละ 12 จากการทบทวน พบว่า กลุ่มผู ้ป่วยที่ตายใน 24 ชม. ในปี 2563 ทั้งหมด     
240 ราย จากผู้ป่วย Level 1 จานวน 2,931 ราย คิดเป็น 8.19% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ ในปี 2564 ผู้ป่วยที่ตายใน          
24 ชม. จานวน 226 ราย จากผู้ป่วย Level 1 จำนวน 3,011 ราย คิดเป็น 7.51 %  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
จากสถานการณ์อัตราการเสียชีวิตของผูป่้วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24ชั่วโมง ใน

โรงพยาบาลระดับ A,S, M1 พบว่าได้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานดังนี้  
  - เพิ่มประสิทธภิาพและลดระยะเวลาการเข้าถึง definite care ผ่านระบบ fast track กลุ่ม
โรคสำคัญ เช่น STEMI , Stroke , Severe sepsis/shock , Traumaและกลุ่มโรคสำคญัอ่ืนๆโดยเช่ือมโยง
โรงพยาบาลทุกระดับผ่านระบบการส่งต่อและการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไร้รอยต่อ 
  - มีการประเมินผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบ fast track ทุกรายเพ่ือให้ได้รับการรักษาตามCPG ทีว่างไว้ 
และส่งกลับข้อมูลที่พบว่าเป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องในการดูแลผู้ป่วยยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางการ
ประชุมการส่งต่อของแต่ละเดือนหรือผ่านใบเฝ้าระวังการส่งต่อผู้ป่วยในแต่ละครั้ง 
  - โรงพยาบาลพัทลุงจัดประชุมเพื่อทบทวนผู้ป่วย trauma โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพัทลุงและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชนเพื่อหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
  - มีแผนลงเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชนเพื่อรับทราบปัญหา ในการปฏิบัติงานในการดูแล ส่งต่อผู้ป่วย
และวางแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  -มีการแบ่ง zone ที่ชัดเจนสำหรับพ้ืนที่ให้บริการผู้ป่วยแต่ละประเภท 
  - มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3 ท่าน (จากเมือ่ก่อนมี 1 ท่าน) แต่มีข้อจำกัดที่สามารถจัดเวร
ประจำการได้เฉพาะเวร เช้าและบ่าย 
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  - พยาบาลผ่านการอบรม EN/ENP 7/29 คน (และกำลังศึกษาอีก 1 ท่าน) สามารถจัดเวร
ครอบคลุม เชา้ บ่าย ดึก ได ้
    - ใช้ MOPH  ED triage เปน็ระบบเดียวกันทั้ง OPD และ ER บุคลากรผ่านการอบรม 
  - มีการประเมิน TEA unit คณุภาพ 
 มาตรการลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด 

- มีการเปิด OPD นอกเวลาจนถึงเวลา 20.30 น.ของทุกวัน 

ผลการดำเนินงาน 
จากผลการดำเนินงานพบว่า อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ใน

โรงพยาบาลพัทลุง (ระดับS) ทั้งที่ ER และ Admitted น้อยกว่าร้อยละ 12 ซึ่งเป็นผลมาจาการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องของทีมทำงาน โดยมีการนำประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดจาการปฏิบัติงานมาปรับแก้ไข เพื่อใหเ้ข้ากับ
บริบทของโรงพยาบาลร่วมกับทีมทำงานในทุกระบบงาน 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด : อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1 < ร้อยละ 12 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 

ปี 2564 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 

 
เมืองพัทลุง 3,011 226 7.51 

- - - กงหรา 0 0 0 
เขต 12 เขาชัยสน 0 0 0 

- - - ตะโหมด 0 0 0 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 0 0 0 

- - 8.19 ปากพะยูน 0 0 0 
 ศรีบรรพต 0 0 0 

ป่าบอน 0 0 0 
บางแก้ว 0 0 0 

ป่าพะยอม 0 0 0 
ศรีนครินทร ์ 0 0 0 

รวม 3,011 226 7.51 
ที่มา : ข้อมูลจากงาน TEA unit โรงพยาบาลพัทลุง  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 การรวบรวมข้อมูลไม่สามรารถดึงรายงานหรือข้อมูลต่างๆจาก HDC ได้ และขาดแคลน
บุคลากรที่มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านภาวะฉุกเฉินที่ประจำการในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
การทำงานร่วมกันในระดับเขตของ service plan เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกัน รวมทั้ง

หาทุนสนับสนุนเพ่ือจัดสรรให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 - 

 
 
     ผู้รับผิดชอบ  นางสุวรรณดี  ชูรัตน์  
     ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

     กลุ่มงาน  ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  
     โทร   074 613127 ต่อ 403  
     e-mail   trtchoo@gmail.com  
     วัน/เดือน/ปี  24 พฤศจิกายน 2564 
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3.8 ทันตสาธารณสุข 

3.8.1 ประเด็นการตอบสนอง Service plan สาขาสุขภาพช่องปากเพื่อการเข้าถึงบริการ  
สถานการณ์และสภาพปัญหา  

 จากการเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยที่สำคัญ พบว่า เด็กอายุ 0-12 ปียังคงมีฟันผุสูงทั้งในฟัน
น้ำนมและฟันถาวร การพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพช่องปากของใน
กลุ่มเด็กดังกล่าว ยังพบการจัดบริการความครอบคลุมต่ำและขาดการติดตามต่อเนื่อง การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ช่องปากของประชาชนส่วนใหญ่เป็นการเข้าถึงการตรวจวางแผนฯและการทันตกรรมตามความจำเป็นเท่านั้น 
ส่วนการจัดบริการทันตกรรมรักษาผลงานยังต่ำ ดังนั้นการจัดบริการสุขภาพช่องปากในระดับบริการปฐมภูมิ 
ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)และศูนย์สุขภาพเขตเมือง(ศสม.)/ศูนย์สุขภาพชุมชน(ศสช.) มี
ความจำเป็นอย่างมากเพื่อการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาโรคในช่องปากของประชาชนส่วนใหญ่ ปัจจุบัน รพ.สต.ใน
จังหวัดพัทลุงมีทันตาภิบาลประจำ จำนวน 44 แห่ง (ร้อยละ35.5) และทันตบุคลากรหมุนเวียนอย่างน้อย 1 วัน
ต่อสัปดาห์ จำนวน 36 แห่ง (ร้อยละ 29) ส่วนศูนย์สุขภาพเขตเมืองจำนวน 3 แห่ง มีการจัดบริการแบบประจำ 
จะเห็นได้ว่างานสุขภาพช่องปากในระดับปฐมภูมิของจังหวัดพัทลุงยังมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรพื้นฐาน ดังนั้น
งานบริการทันตกรรมที่เกินศักยภาพของทันตาภิบาลก็จะเป็นบทบาทของทันตแพทย์ในโรงพยาบาล 
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนนิงาน  

 รพ.สต./ศสม. สามารถจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
ให้บริการได้ตามเกณฑ์ 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรม และเพิ่มคุณภาพกิจกรรมตามกลุ่มวัยที่สำคัญ และ
ครอบคลุมประชากรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 (200 คนต่อ 1000 ประชากร)  
คลินิกฝากครรภ์ (ANC) คือ การตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อย 1 ครั้ง บริการขูดหินน้ำลาย ทำ 
ความสะอาดฟัน และ บริการทันตกรรมหรือส่งต่อในรายที่จำเป็น (จากรายงานระบบ HDC ผลงานการ
ดำเนินงาน) 

1. คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC)  มีการให้แปรงฟันและยาสีฟันให้กับเดก็ทุกคนที่มารับบริการ มี 
การตรวจช่องปาก ความสะอาด และประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุของเด็ก การฝึกพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กแปรงฟัน
แบบลงมือปฏิบัติ จัดระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ดูแลต่อเนื่องในเด็กกลุ่มเสี่ยง (เด็กกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กที่ฟันไม่
สะอาด/ฟันมีรอยขาวขุ่น/มีฟันผุ) ให้บริการเด็กที่มีภาวะเสี่ยงด้วยการทาฟลูออไรด์วาร์นิชทุก 6 เดือน  และมี
การตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากรครอบคลุมเด็กอย่างน้อยร้อยละ 50  (จากรายงานระบบ HDC 
ผลงานความครอบคลุม) 

2. ศูนย์พัฒนาเด็ก คือ การตรวจสุขภาพช่องปากเด็กปีละ 1 ครั้ง โดยทันตบุคลากรครอบคลุมเด็กอย่าง 
น้อยร้อยละ 50 และเด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช ตามความจำเป็น โดยทันตบุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรม  (จากรายงานระบบ HDC ผลงานความครอบคลุม) 

3. โรงเรียนประถมศึกษา คือ การตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ แก่เด็กนักเรียนประถมศึกษา และการให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียน
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ประถมศึกษาตามความจำเป็น ในเด็กอายุ 6-12 ปีอย่างน้อยร้อยละ 50 (จากรายงานระบบ HDC ผลงาน
ความครอบคลุม) 

4. กลุ่มวัยทำงาน การให้บริการทันตกรรมรวมถึงการตรวจช่องปากประชาชนวัยทำงาน 
5. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวา 
6. กลุ่มผู้สูงอายุ คือ การตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ(จากรายงานระบบ HDC ผลงานความ 

ครอบคลมุ) 
7. การจัดบริการสุขภาพช่องปากทุกประเภทในประชาชนทุกสิทธิ์เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
 เป้าหมายสูงสุดของการจัดบริการสุขภาพช่องปาก เพื่อประชาชนทุกสิทธิ์เข้าถึงบริการสุขภาพ
ช่องปากทุกด้าน ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ  สำหรับปี 2563-2564  สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หน่วยบริการส่วนใหญ่มีการชะลอการจัดบริการ และมีการจัดบริการสุขภาพ
ช่องปากวิถี New normal ตามข้อเสนอแนะของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   

ตัวชี้วัด : ร้อยละของ รพ.สต/ศสม./ศสช.ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี
เกณฑ ์

ปี 2564 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 ร้อยละ 
65 

อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ เมืองพัทลุง 27 12 44.44 

64.94 65.74 56.29 กงหรา 9 6 66.67 
เขตสุขภาพที่ 12 เขาชัยสน 14 13 92.86 

69.61 72.27 59.68 ตะโหมด 11 11 100 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 17 16 94.12 

84.89 91.79 92.54 ปากพะยูน 18 12 66.67 
 ศรีบรรพต 7 3 42.86 

ป่าบอน 11 4 36.36 
บางแก้ว 8 6 75 

ป่าพะยอม 7 7 100 
ศรีนครินทร ์ 5 5 100 

รวม 134 95 70.9 
ที่มา  รายงาน HDC on Cloud สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง วันที่  16 พฤศจิกายน  2564 
 จังหวัดพัทลุงมีจำนวนประชากรแยกตามหน่วยบริการและชนิดการอยู่อาศัย TYPEAREA ในปี 
2564  จำนวน  398,379 คน  มีการใช้บริการสุขภาพช่องปากในสถานบริการของรัฐ จำนวน 154,575 คน 
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เป็นร้อยละ 38.80  โดยส่วนใหญ่เป็นบริการส่งเสริมป้องกันโรคร้อยละ 38.44  บริการทันตกรรมพื้นฐาน ร้อย
ละ 5.24 และบริการทันตกรรมเฉพาะทาง ร้อยละ 1.0  อำเภอที่มีการจัดบริการสุขภาพช่องปากสูงกว่าค่า
เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอเขาชัยสน(ร้อยละ 45.10)  อำเภอควนขนุน(ร้อยละ 45.10)  อำเภอศรีนครินทร์(ร้อยละ 
45.09) และอำเภอป่าบอน(ร้อยละ 43.87) ส่วนผลการดำเนินงาน รพ.สต./ศสม/ศสช.ให้บริการสุขภาพ       
ช่องปากที่มีคุณภาพ ปี 2564 ผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 เกณฑ์ ร้อยละ 70.9 และเมื่อเทียบกับการดำเนินงานในปีก่อน 
พบว่ามีการจัดบริการฯลดลง  โดยหน่วยบริการที่มีการจัดบริการต่ำกว่าเกณฑ์(ร้อยละ 65) เรียงลำดับจากนอ้ย
ไปมาก ได้แก่ อำเภอป่าบอน(ร้อยละ36.36) อำเภอศรีบรรพต(ร้อยละ42.86)  อำเภอเมือง(ร้อยละ 44.44)      
 
ตัวชี้วัด : อัตรา(ร้อยละ) การใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี
เกณฑ ์

ปี 2564 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 ร้อยละ 
40 

อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ เมืองพัทลุง 89,019 31,833 35.76 

29.68 27.81 29.32 กงหรา 29,814 9,812 32.91 
เขตสุขภาพที่ 12 เขาชัยสน 35,571 16,043 45.10 

26.22 24.85 27.01 ตะโหมด 25,013 8,684 34.72 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 63,268 28,536 45.10 

34.62 39.95 42.92 ปากพะยูน 36,598 12,840 35.08 

 

ศรีบรรพต 15,137 6,732 44.47 
ป่าบอน 37,410 16,413 43.87 
บางแก้ว 18,488 5,743 31.06 

ป่าพะยอม 28,104 8,941 31.81 
ศรีนครินทร ์ 19,957 8,998 45.09 

รวม 398,379 154,575 38.80 
ที่มา  รายงาน HDC on Cloud สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง วันที่  16 พฤศจิกายน  2564 
ปัญหาอุปสรรค  

1. ขาดความพร้อมในการจัดบรกิารสุขภาพช่องปากในระดับปฐมภูมิ  
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดบริการทันตกรรมในปี 2563-

2564 ชะลอการจัดบริการทันตกรรม เนื่องจากความไม่พร้อมของหน่วยบริการในการจัดการ
ระบบอากาศภายในคลินิกทันตกรรม และระบบคัดกรองโดยวาจายังเป็นความเสี่ยง และพื้นที่ที่มี
การแพร่ระบาดสูงจะมีการงดบริการทันตกรรมทุกชนิด 
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ข้อเสนอแนะ  
1. มีแผนการจดับริการทันตสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิเป็นระบบ  
2. หน่วยบริการมีการทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม ป้องกัน รกัษาและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากเพื่อการ

เข้าถึงบริการอย่างเป็นระบบ 

โอกาสพัฒนาต่อไป  
 ระบบบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่ายเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (ทันตบุคลากรและวัสดุ

ครุภัณฑ์)  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 ไม่ม ี
 

ผู้รับผิดชอบ นายนฤพงศ์  ภักดี 
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข 
โทรศัพท ์ 0817380077 
e-mail n_pakdee@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี  1 ธันวาคม  2564 
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3.8.2 ประเด็นการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เป็นการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์

รวมในกลุ่มหญิงมีครรภ์  เด็กอายุ 0-2 ปี และ เด็กอายุ 3-5 ปี ให้มีสภาวะสุขภาพช่องปากที่พึงประสงค์ คือ ไม่
มีโรคในช่องปาก ได้แก่ โรคฟันผุทั้งในฟันน้ำนม ฟันถาวร และโรคปริทันต์อักเสบ รวมทั้งมีพฤติกรรมสุขภาพ
ช่องปากที่ดี   
สถานการณ์และสภาพปัญหากลุ่มหญิงตั้งครรภ์  
 จังหวัดพัทลุง ไม่เคยมีการศึกษาสถานการณ์ปัญหาในช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อย่างเป็น
ระบบ  จากการทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวข้องพบการศึกษาของ สกาวรัตน์ วชิรขจรชัย และคณะ ในปี 2458 ที่
มีการศึกษาปัจจัยบ่งชี้โรคฟันผุของหญิงตั้งครรภ์  โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา พบว่า หญิง
ตั้งครรภ์ร้อยละ 91 มีโรคฟันผุ และพบว่าโรคฟันผุสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ การศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้โรคฟันผุยังสัมพันธ์กับปัจจัยความเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะตั้งครรภ์และพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพช่องปาก ได้แก่ การรับประทานอาหารมากกว่า 3 มื้อต่อวัน การอาเจียนมากกว่า 5 ครั้งต่อวัน  
การประเมินสุขภาพช่องปากตนเองต่ำกว่าระดับปานกลาง และการไม่ไปพบทันตแพทย์ในรอบปีที่ผ่านมาเป็น
ต้น  นอกจากนี้สุขภาพช่องปากของมารดา มีผลต่อการเกิดฟันผุในเด็ก โดยหากมารดามีสุขภาพช่องปากไม่ดี มี
ฟันผุมาก ลูกจะมีปัญหาฟันผุมากเช่นกัน เพราะเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุจะส่งต่อจากมารดาไปสู่
ลูกผ่านทางน้ำลาย เช่น การใช้ช้อน แก้วน้ำ ร่วมกันการชิมอาหาร เป่าอาหาร การจูบ เป็นต้น และมารดาที่เป็น
โรคปริทันต์มีความเสี่ยงรวมที่จะคลอดก่อนกำหนดและทารกแรกคลอดมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์  โดยการศึกษา
ของ Pitiphat et al (2008) มีความเสี่ยง 2.26 เท่า และการศึกษาของ Khader และ Ta’ani (2005) มีความ
เสี่ยง 2.3 เท่า โดยสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียมีการกระจายผ่านรก ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน 
 ดังนั้น การให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในช่วงของการตั้งครรภ์ และการจัดระบบ
บริการสุขภาพช่องปากที่เอื้อต่อหญิงตั้งครรภ์มีความสำคัญมาก  ซึ่งหากสุขภาพช่องปากแม่ดีส่งผลต่อสุขภาพ
ของทารกในครรภ์แข็งแรงสมบูรณ์ คลอดปลอดภัยและเด็กมีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์  นอกจากนี้ทัศนคติต่อการ
ดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีของมารดาทำให้มารดามีสุขภาพช่องปากที่ดีและส่งผลให้มารดาดูแลสุขภาพช่องปาก
ลูกได้ดีอย่างสม่ำเสมอ 
การบริหารจัดการ 
 - ใช้มาตรการ “คัดกรอง ตรวจ ฝึกทักษะ ความรู้และจัดบริการสุขภาพช่องปาก”โดยทันตบุคลากร
 - บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ผ่าน มาตรฐาน ANC คุณภาพ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของ
ชีวิต  
 - การจัดบริการบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในหญิงตั้งครรภ์ภายใต้การบริหารงบประมาณ Fee 
schedule ของ สปสช. (ปี 2564) 
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ผลการดำเนินงานในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
 ปี 2563-2564  กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีนโยบายใน
การเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ภายใต้การบริหารจัดการงบประมาณจ่าย
ตามรายการ fee schedule โดยในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ให้มีการตรวจสุขภาพช่องปาก และมีการขัดทำความ
สะอาดฟันโดยการขูดหินน้ำลายและขัดฟัน โดยมีการจัดสรรงประมาณ 500 บาทต่อราย จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การจัดบริการทันตกรรมทุกประเภทหยุดชะงัก เนื่องจากหน่วยบริการส่วน
ใหญ่ไม่ได้มีการปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันการแพร่ระบาด  ผลการดำเนินงานในปี 2563 
ความครอบคลุมการจัดบริการในภาพรวมจังหวัดพัทลุง ร้อยละ 24.55 และในปี 2564 ผลการดำเนินงานความ
ครอบคลุมในการจัดบริการฯ ร้อยละ 28.65  หน่วยบริการที่มีการจัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันมากกว่า
ร้อยละ 30 ได้แก่  คือ รพ.เขาชัยสน (ร้อยละ 42.41)  โรงพยาบาลตะโหมด (ร้อยละ38.63) โรงพยาบาลพัทลุง 
(ร้อยละ35.07) และโรงพยาบาลควนขนุน (ร้อยละ32.87)  ส่วนโรงพยาบาลที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 
20 ได้แก่ โรงพยาบาลป่าพะยอม(ร้อยละ19.77)  โรงพยาบาลศรีบรรพต(ร้อยละ18.52)  โรงพยาบาลบางแก้ว
(ร้อยละ14.80) และโรงพยาบาลปากพะยูน(ร้อยละ14.71) 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด : อัตรา(ร้อยละ)การให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี
เกณฑ ์

ปี 2564 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 ร้อยละ 
40 

อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ เมืองพัทลุง 633 222 35.07 

n/a n/a 17.83 กงหรา 357 85 23.81 
เขตสุขภาพที่ 12 เขาชัยสน 382 162 42.41 

n/a n/a 19.63 ตะโหมด 233 90 38.63 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 508 167 32.87 

n/a n/a 24.55 ปากพะยูน 272 40 14.71 

 

ศรีบรรพต 135 25 18.52 
ป่าบอน 310 77 24.84 
บางแก้ว 196 29 14.80 

ป่าพะยอม 258 51 19.77 
ศรีนครินทร ์ 136 32 23.53 

รวม 3,420 980 28.65 
ที่มา  รายงาน HDC on Cloud สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง วันที่  16 พฤศจิกายน  2564 
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ปัญหาอุปสรรค  
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดบริการทันตกรรมในปี  

2563-2564 ชะลอการจัดบริการ เนื่องจากความไม่พร้อมของหน่วยบริการในการจัดการระบบอากาศภายใน
คลินิกทันตกรรม และระบบคัดกรองโดยวาจายังเป็นความเสี่ยง  

2. หญิงตั้งครรภ์ส่วนหน่ึงไม่มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นผลกระทบของเชื้อโรคในช่องปากที ่
ส่งผลภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์และการแพร่ผ่านเชื้อโรคฟันผุจากแม่สู่ลูก ทำให้ไม่เห็นความสำคัญในการ
เข้ารับบริการทันตกรรมตามความจำเป็น 

3. หน่วยบริการบางหน่วยขาดการจัดการแบบ “ทีม”  มองงานส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มหญิง 
ตั้งครรภ์เป็นงานของทันตาภิบาล   
ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยบริการควรมีการจัดการระบบระบายอากาศในคลินิกตามข้อเสนอของกองแผนฯ  
กระทรวงสาธารณสุข  

2. การจัดบริการสุขภาพภายใต้ข้อเสนอแนะการจัดบริการทันตกรรมในรูปแบบ new normal  
กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และควรมีการนำ ATK มาใช้ร่วมกับการคดักรองด้วยวาจา 

3.  ระบบบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพที่เน้นการทำงานเป็นทีมระหว่างทันตแพทย์และ    
ทันตาภิบาลภายในเครือข่าย และการทำงานเป็นเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
2. สถานการณ์และสภาพปัญหากลุ่มเด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี) 

  ปัญหาฟันผุในฟันน้ำนมในเด็กเล็กยังเป็นปัญหาสำคัญ โดยจากระบบรายงานสาธารณสุข (HDC) 
ปี พ.ศ. 2561–2564 จังหวัดพัทลุง พบว่า ความชุกการเกิดฟันผุในเด็กอายุ 18 เดือน ของจังหวัดพัทลุง เป็น
ร้อยละ 10.99 , 7.43 และ 5.28 และ 6.21 ตามลำดับ ความครอบคลุมในการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 
18 เดือน ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเป้าหมาย(ร้อยละ 50) อัตราการเปลี่ยนแปลงของการเกิดฟันผุใน
ปี 2562-63 ฟันผุลดลงร้อยละ 2.01 และปี 2663-2564 ฟันผุเพิ่มขึ้น 0.94  สำหรับในกลุ่มเด็กอายุ 3 ปี  ความ
ชุกการเกิดฟันผุในฟันน้ำนมมีแนวโน้มลดลงและในภาพรวมของจังหวัดพัทลุงในปี 2561-2564  เป็นร้อยละ 
55.2 , 49.2, 43.9 และ 38.4 ตามลำดับ ภายใต้ความครอบคลุมการตรวจที่เพิ่มขึ้น(ร้อยละ 46.26) อย่างไรก็
ตามก็ยังมีอัตราการเกิดฟันผุสูงเมื่อเทียบกับเป้าหมายของประเทศที่เด็กอายุ 3 ปีฟันผุไม่เกินร้อยละ 27 ภายใต้
ความครอบคลุมการตรวจร้อยละ 50 เมื่อพิจารณาอัตราการเกิดฟันผุเรียงลำดับจากผุน้อยไปยังมากดังนี้  
อำเภอเมืองร้อยละ 28.44 (ตรวจร้อยละ 41.63) อำเภอควนขนุนร้อยละ 32.43 (ตรวจร้อยละ 50.17) อำเภอ
บางแก้ว32.65 (ตรวจร้อยละ 20)   อำเภอศรีนครินทร์ 35.11 (ตรวจร้อยละ 62.38) อำเภอป่าพะยอม 35.43 
(ตรวจร้อยละ 45.68) อำเภอศรีบรรพต 35.44 (ตรวจร้อยละ 35.44)  อำเภอตะโหมด 37.8 (ตรวจร้อยละ 
68.52)  อำเภอกงหรา 39.27(ตรวจร้อยละ 48.6)  อำเภอปากพะยูน 44.63 (ตรวจร้อยละ 49.61 )  อำเภอเขา
ชัยสนร้อยละ52.41(ตรวจร้อยละ44.27)  และอำเภอป่าบอน ร้อยละ 58.45 (ตรวจร้อยละ35.41)  และใน
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ภาพรวมของจังหวัดพัทลุงอัตราการเปลี่ยนแปลงของการเกิดฟันผุลดลง ร้อยละ 5.5 (เป้าหมายเขตสุขภาพที่ 
12 อัตราฟันผุลดลงร้อยละ 2 ต่อปี)  
การบริหารจัดการกิจกรรมในเด็กปฐมวัย 

1. ใช้มาตรการ เฝ้าระวังโดยการตรวจและประเมินความเสี่ยงโดยทันตบุคลากร โดยใช้เกณฑ์สีในการ 
ประเมิน (สีเขียว เหลือง แดง) และให้คำแนะนำและการจัดการฟันผุตามความเสี่ยง (Prevention and Caries 
management)  

2. ใช้มาตรการสร้างเสริมความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากในชุมชน โดยการฝึกแปรงฟันด้วย 
ยาสีฟันฟลูออไรด์ และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และให้บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในคลินิก 
ได้แก่ การฝึกทักษะการแปรงฟันแก่ผู้เลี้ยงดู การทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ (NaF และ SDF) และการอุด
ฟันอย่างง่ายด้วยเทคนิค SMART 

3. การบูรณาการในคลินิกเด็กดี มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต ตรวจคัดกรอง ตามกลุ่มวัยอายุ  
18, 24,  30,  42  และ 60 เดือน   

4. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.) คุณภาพ ตำบลบูรณาการนำร่องสุขภาพเด็ก 4D 
ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิชป้องกันฟันผุ   

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ ร้อยละ 65 เมืองพัทลุง 2,490 1,485 59.64 
49.51 46.99 47.26 กงหรา 1,264 848 67.09 

เขตสุขภาพที่ 12 เขาชัยสน 1,253 887 70.79 
64.19 66.84 51.44 ตะโหมด 981 633 64.53 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,886 1,324 70.2 
68.15 70.63 66.99 ปากพะยูน 1,195 819 68.54 

 ศรีบรรพต 510 363 71.18 
ป่าบอน 1,356 741 54.65 
บางแก้ว 740 468 63.24 
ป่าพะยอม 1,000 624 62.4 
ศรีนครินทร์ 702 506 72.08 
รวม 13,377 8,698 65.02 

ที่มา  รายงาน HDC on Cloud สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง วันที่  16 พฤศจิกายน  2564 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการทันตกรรม 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี
เกณฑ ์

ปี 2564 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563  อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ 80 เมืองพัทลุง 2,493 1,946 78.06 

76.26 77.68 77.28  กงหรา 1,144 936 81.82 
เขตสุขภาพที่ 12  เขาชัยสน 1,222 1,066 87.23 

71.73 73.39 71.61  ตะโหมด 892 829 92.94 
จังหวัดพัทลุง  ควนขนุน 1,810 1,639 90.55 

88.05 89.75 88.27  ปากพะยูน 1,246 1,010 81.06 
 ศรีบรรพต 461 427 92.62 

ป่าบอน 1,264 912 72.15 
บางแก้ว 723 438 60.58 

ป่าพะยอม 924 764 82.68 
ศรีนครินทร ์ 635 548 86.3 

รวม 12,814 10,515 82.06 
ที่มา  รายงาน HDC on Cloud สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง วันที่  16 พฤศจิกายน  2564 

ผลการดำเนินงานกลุ่มอายุ 0-2 ปี  

 การจัดบริการสุขภาพในคลินิกสุขภาพเด็กดีในสถานบริการของรัฐ พบว่าเด็กอายุ 0-3 ปี  
มีแนวโน้มได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษาครอบคลุมประชากรเด็กมากขึ ้น โดย
เปรียบเทียบ ปี 2561 -2564 ดังนี้ 64.8 ,68.15, 68.18 และ 64.87 ตามลำดับ และในปี 2563-2564 มีการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านตำบลสุขภาวะ เพื่อการจัดการลดฟันผุในเด็กเล็กระดับตำบล ปี 2564 เด็กได้รับการทา
ฟลูออไรด์วาร์นิช 65.02)  โดยส่วนใหญ่อำเภอที่มีการจัดบริการฟลูออไรด์มากกว่าร้อยละ 65 ได้แก่ สูงสุด 3 
ลำดับ ได้แก่ อำเภอตะโหมด (ร้อยละ 72.46) อำเภอปากพะยูน (ร้อยละ 71.67) อำเภอควนขนุน(ร้อยละ 
71.71) โดยอำเภอที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด(ร้อยละ 65) คือ อำเภอป่าพะยอม (ร้อยละ61.73) และอำเภอ
ศรีบรรพต (ร้อยละ64.97)  
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ผลการดำเนินงานกลุ่มอายุ 3-5 ปี 

 การจัดบริการสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยนี้เน้นการจัดบริการในสถานศึกษา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ชั้นอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา โดยเน้นการตรวจ และการจัดบริการทันตกรรมป้องกันและรักษาตาม
ความจำเป็น การทาฟลูออไรด์วาร์นิชป้องกันฟันผุลุกลามและมีการแปรงฟันหลังอาหารกล างวัน ผลการ
ดำเนินงานเปรียบเทียบปี 2561-2564 ดังนี้ เด็กได้รับการตรวจโดยทันตบุคลากร ร้อยละ 79.15, 80.1, 79.48  
และ 72.15 ตามลำดับ  เด็กได้รับบริการทันตกรรม(ทุกหัตถการ) ร้อยละ  88.05, 89.75 ,88.27 และ 82.06
ตามลำดับ โดยอำเภอที่มีการจัดบริการสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อำเภอตะโหมด(ร้อยละ92.94) อำเภอศรีบรรพต
(ร้อยละ92.62) และอำเภอควนขนุน(ร้อยละ 90.55) 

 จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเด็กปฐมวัยเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากมากขึ้น แต่
ส่วนใหญ่ยังเป็นการเข้าถึงการตรวจและการจัดบริการทันตกรรมป้องกัน อาทิ การทาฟลูออไรด์ป้ องกันฟันผุ 
การจัดบริการพื้นฐานยังทำได้ต่ำ  กิจกรรมการให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กยังมีความ
จำเป็นอย่างมากเพื่อป้องกันการผุลุกลาม ซึ่งฟันผุลุกลามสำหรับเด็กเล็กถือเป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
พัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญาร่วมด้วย 

ปัญหาอปุสรรค 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดบริการสุขภาพช่องปาก 
ชะลอการให้บริการ งดการให้บริการที่มีการฟุ้งกระจาย  

2. ขาดการติดตามการเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงการเป็นโรคและการจัดการที่เหมาะสม ตามกลุ่ม
วัยที่สำคัญได้แก่ อายุ 18, 24, 30, 42  และ 60 เดือน  

3. กิจกรรมแปรงฟันหลงัอาหารกลางวันใน ศพด. มีไม่ต่อเนื่องและขาดควบคุมและติดตาม 
4. ทันตบุคลากรมีจำนวนน้อยไม่พอเพียงต่อการจัดการสุขภาพช่องปากได้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  

ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาระบบการติดตามเฝ้าระวังทันตสุขภาพในกลุ่มวัยที่สำคัญตามกลุ่มวัย อายุ 18,   
    24, 30, 42 และ 60 เดือน โดยการใช้แบบประเมินความเสี่ยงและการจัดการควบคุมการเกิดโรค

ฟันผุตามความเสี่ยง  
2. พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและภาคีเครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพ    

ช่องปากเด็กเล็กโดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
3.. พัฒนากิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ เน้น”การแปรง

ฟัน 2 นาที” ทั่วทุกที ทุกด้าน ด้วยยาสีฟันฟลูออไรด ์
4. เน้นการทำงานเป็นทีม การทำงานเชิงรุกและบูรณาการทุกระดับ และสร้างภาคีเครือข่ายในการ

ทำงานทั้งภาคสาธารณสุขและเครือข่ายนอกสาธารณสุข 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 211 

โอกาสพัฒนาต่อไป 

1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากวิถีใหม่ (New normal) ภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19  ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยได้มาตรฐาน เน้นเชิงรุก มุ่งการส่งเสริม
ป้องกันโรค  ให้ประชาขนเน้นดูแลสุขภาพตนเองได้ ผ่านการสื่อสารออนไลน์ในรูปแบบต่างๆมากขึ้น  

2. การบูรณาการแผนงาน ขับเคลื่อนงานไปด้วยกันในรูปแบบ สุขภาพเด็ก 4D  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

 ไม่มี 

 

ผู้รับผิดชอบ    นางชนิฎาภรณ์   สอนสังข์ 
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข 
โทรศัพท ์ 063-6169499 
e-mail addnida@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี  1 ธันวาคม  2564 
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3.8.3 ประเด็นการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กนักเรียนประถมศึกษา 
สถานการณ์และสภาพปัญหา  

สภาวะทันตสุขภาพในกลุ่มเด็ก 6-12 ปีภาพรวมของจังหวัด จากรายงานHDC  เปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี

ย้อนหลัง (ปี 2562 - 2564) และผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ปี 2564  พบว่า  

- เด็กอายุ 6 ปี  อัตราการเกิดโรคฟันแท้ผุ มแีนวโน้มลดลง  จากร้อยละ  9.63, 7.32, 5.09 และในปี  

2564 ลดลงเป็น ร้อยละ 3.36 ตามลำดับ 

-  เด็กอายุ 9 ปี อัตราการเกิดโรคฟันแท้ผุในเด็กกลุ่มนี้ เริ่มมีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ 37.16, 28.08,  
24.64 และในปี 2564 ลดลงเป็น ร้อยละ 22.30 ตามลำดับ 

-  เด็กอาย1ุ2 ป ีอัตราการโรคฟันแท้ผุม ีแนวโน้มลดลง  จากร้อยละ 46.48, 42.25, 31.43 ในปี 2564  
ฟันแท้ผุร้อยละ 35.40  ตามลำดับ    

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1.การจัดบริการตรวจสุขภาพช่องปาก และการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมแก่เด็กช้ันอนุบาล จนถึงชั้น  

ประถมศึกษาปีที่ 6  ทุกคน ในโรงเรียนประถมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน   
2.การให้บริการส่งเสริมป้องกัน เคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 4-12 ปี ในโรงเรียนประถมศึกษา  และ  

ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน ในฟันกรามแท้ซี่แรกและซี่ที่ สอง  แก่เด็กนักเรียนอายุ 6- 12 ปี เพื่อป้องกันฟัน
กรามแท้ผุ  

3.ให้บริการการรักษาทันตกรรมตามความจำเป็นแก่เด็กนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก  โดยเน้นการ 
ให้บริการอุดฟันในฟันแท้ที่ผุ เพื่อลดการสูญเสียฟันแท้  

ผลการดำเนินงาน 
           ในภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2564 เดก็นักเรียนอายุ 6-12 ปีได้รับการตรวจคัดกรองสภาวะ       
ช่องปากร้อยละ 69.47 อัตราการเกิดฟันแท้ผุมีแนวโน้มลดลงในกลุ่มอายุ 6 ปีและ 9 ปี ในเด็ก 12 ปีอัตราการ
เกิดฟันแท้ผุสูงกว่าปี2563 เล็กน้อย ในสว่นของการได้รับบริการทันตกรรม เด็กนักเรียนอายุ 6-12 ปีได้รับ
บริการทันตกรรมร้อยละ 76 เด็กอายุ 12 ป ีได้รับการตรวจฟันร้อยละ 67  และเด็ก 12 ปี มีภาวะฟันดีไม่มีฟัน
แท้ผุ (cavity free) ร้อยละ 80.33  โดยเป็นคนที่ปราศจากฟันแท้ผุร้อยละ 64.60  และเป็นกลุ่มเด็กที่มีปัญหา
ฟันแท้ผุ ที่ได้รบัการรักษาฟันแท้แบบสมบูรณ์ ( complete case )  ร้อยละ 15.73 และในส่วนของผลงานการ
เคลือบหลุมร่องฟัน เด็ก 6-12 ปี  ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันร้อยละ 15.74  ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา แต่ผลการ
ดำเนินงานยังอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับระดับเขต ( ร้อยละ14.09 )  และ ระดับประเทศ ( ร้อยละ 11.50 )  ใน
ส่วนของเชิงคุณภาพ ในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพัทลุงได้ออกติดตามประเมินผลคุณภาพการติดแน่นของ
การเคลือบหลุมร่องฟัน หลังให้บริการ 1 ปี   
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 6 ปีที่ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2563 

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

ระดับประเทศ ร้อยละ 50 เมืองพัทลุง 938 196 20.9 
29.44 28.91 25.71 กงหรา 467 55 11.78 

เขต 12 เขาชัยสน 423 158 37.35 
22.15 30.02 30.59 ตะโหมด 363 173 47.66 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 647 217 33.54 
48.82 51.03 35.39 ปากพะยูน 495 156 31.52 

 ศรีบรรพต 201 7 3.48 
ป่าบอน 537 66 12.29 
บางแก้ว 269 105 39.03 

ป่าพะยอม 382 49 12.83 
ศรีนครินทร ์ 212 108 50.94 

รวม 4934 1290 26.15 
ที่มา  รายงาน HDC on Cloud สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง วันที่  16 พฤศจิกายน  2564 

ผลการดำเนินงาน 
       เด็กอายุ 6 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันฟันกรามแท้ร้อยละ  26.15  ต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย

ตัวชี้วัดกิจกรรมทันตสาธารณสุข ซึ่งกำหนดค่าเป้าหมายร้อยละ  40  แต่ผลการดำเนินงานยังอยู่ในระดับสูง 
เมื่อเทียบกับระดับเขต ( ร้อยละ13.35 )  และ ระดับประเทศ ( ร้อยละ 12.65 )   

ปัญหาอุปสรรค  
       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา  2019  ทำให้การจัดบริการสุขภาพ       

ช่องปากในเด็กนักเรียนประถมศึกษาดำเนินการได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และชะลอการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทันตสุขภาพ และการให้บริการทันตกรรมทั้งในสถานบริการ และนอกสถานบริการ ตั้งแต่ เดือน มีนาคม 
2564  

โอกาสพัฒนาต่อไป 

 ในแผนงานปีงบประมาณ 2565 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพงานข้อมูล  และคุณภาพการ
ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน โดยการสุ่มตรวจการยึดติดแน่นของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันหลังให้บริการปีที่ 1 
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และ 2  การจัดอบรมปรับมาตรฐานการตรวจฟัน และพัฒนาทักษะการให้บริการงานส่งเสริมป้องกัน ทั้ง การ
เคลือบฟลูออไรด์ การเคลือบหลุมร่องฟัน  แก่ทันตบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 การประเมินผลการเคลือบหลุมร่องฟันภายใต้แผนงาน Fee-schedule ระยะ 1 ปีจังหวัดพัทลุง 

โดยกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
กลุ่มตัวอย่าง 

 นักเรียนที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในระยะ 1 ปีจากฐานข้อมูล Data Exchangeทั้งหมด
จำนวน 225 คน จาก 30 โรงเรียน ได้รับการเคลือบซ้ำก่อนการออกตรวจประเมินในระยะ 1 เดือนจำนวน 40 
คน เหลือนักเรียนที่นำมาวิเคราะห์จำนวนทั้งสิ้น 185 คน โดยมีระยะเวลานับจากได้รับการเคลือบจนถึงวัน
ประเมินต่ำสุด 12 เดือน สูงสุด 16 เดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.7 เดือน 
รูปแบบการบริการ 

 การให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันของพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) ให้บริการใน
คลินิกทันตกรรมของ รพ.สต. 2) ให้บริการด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียน 3) ให้บริการโดยเก้าอี้สนามใน
โรงเรียน และ 4) ให้บริการในคลินิกทันตกรรมของ รพ.สต. โดยใช้เก้าอี้สนามร่วมด้วย กลุ่มตัวอย่างได้รับ
บริการโดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียนประมาณร้อยละ 30 เท่ากับการออกหน่วยโดยใช้เก้าอี้สนามใน
โรงเรียน รองลงมาเป็นการบริการใน รพ.สต. โดยมีการนำเก้าอี้สนามออกร่วมด้วย และประมาณร้อยละ 15 นัด
นักเรียนเข้ารับบริการโดยใช้ยูนิตทันตกรรมใน รพ.สต. เพียงอย่างเดียว 
การยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 

 เมื่อใช้สถิติ ไค-สแควร์ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของสารเคลือบหลุมร่องฟันกับ
ประสิทธิผลการยึดติด พบว่าชนิดของสารเคลือบหลุมร่องฟันมีความสัมพันธ์กับการยึดติดอย่างมีนัยสำคัญทั้ง

ฟันในขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง โดยในฟันบนมีค่า 𝜒2 (2, N=264) = 16.364, p < .01 และในฟันล่าง

มีค่า 𝜒2 (2, N=294) = 7.042, p = .029 โดยสารเคลือบชนิดเรซินจะมีแนวโน้มการหลุดสูงกว่าชนิดกลาส    
ไอโอโนเมอร์ ในระยะ 1 ปีหลังการเคลือบ และเมื่อพิจารณาในภาพรวมตำแหน่งที่มีการหลุดของสารเคลือบ
หลุมร่องฟันมากที่สุด คือ ตำแหน่งด้านใกล้เพดาน (palatal groove) และด้านใกล้แกล้ม(buccal pit) สูงร้อย
ละ 70.79 และรูปแบบการออกให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน พบว่า การทำบนเก้าอ้ีสนามหลุดมากที่สุด(ร้อยละ 
37.2)  รถทันตกรรมเคลื่อนที่(ร้อยละ 24.8) และยูนิตทันตกรรมในคลินิก(ร้อยละ 16.1) 
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ข้อเสนอแนะ 

1. การพิจารณาในการใช้วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์รูปแบบการ 
จัดบริการฯ  โดยปัจจุบันสาร resin sealant เป็นวัสดุที่เหมาะสมและดีที่สุด แต่มีข้อจำกัดในใช้ในสิ่งแวดล้อมที่
มีความชื้น ไม่สามารถกั้นน้ำลายให้แห้งได้  ส่วนสารกลาสไอโอโนเมอร์ เป็นวัสดุทางเลือกในการใช้เคลือบหลุม
ร่องฟันได้ในรายที่ไม่สามารถเป็นข้อบ่งชี้ในการใช้ resin sealant ได้ เช่น การออกให้บริการนอกสถานที่  มี
เครื่องมือมีไม่เพียงพอ หรือกรณีผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือ  และควรให้ความสำคัญในการควบคุมเทคนิควิธีการ
ในทุกรูปแบบบริการ 

2. ควรมกีารติดตามผลการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวน 
กระบวนการในการจัดบริการฯเพื่อความสำเร็จในการป้องกันฟันผุในกลุ่มนักเรียนต่อไป 

      
 

ผู้รับผิดชอบ นางลักขณา  พืชมลคล 
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
โทรศัพท ์ 0997469924 
e-mail naunglak@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 1 ธันวาคม 2564 
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3.8.4 ประเด็นการดูแลส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 ข้อมูลจากรายงาน HDC พบว่าผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่และฟันหลัง(แท้)ใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ ร้อยละ 22.98  แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุจำนวนมากมีปัญหาไม่มีฟัน ซึ่งกระทบต่อการบด
เคี้ยว นอกจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุยังมีปัญหาเรื่องน้ำลายแห้ง  กลืนลำบาก  โรคในช่องปากที่ส่ งผลต่อความรุนแรง
ของโรคเรื้อรังทางร่างกายเช่น เบาหวานมีผลต่อการอักเสบติดเชื้อที่ปอด/ในกระแสเลือด  มะเร็งช่องปากที่
กระทบต่อคุณภาพชีวิตและค่าใช้จ่ายสูง แต่โรคในช่องปากเป็นโรคที่ป้องกันได้หากู้สูงอายุดูแลช่องปากของ
ตนเองได้ดี  รวมถึงการตรวจพบเร็วและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและมคีุณภาพ 
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
 1. พัฒนาระบบการดูสุขภาพช่องปากโดยเริ่มจากการดูแลด้วยตนเอง/โดยชุมชน(อสม.)และมีการ
เชื่อมต่อระบบบริการโดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับแบบครบวงจร 
 2. การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากร่วมกับทีมสหวิชาชีพรวมถึงการวางแผนการรักษาอย่ างเป็น
ระบบ 
 3. ในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม เพิ่มกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผ่านชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ 
 4. สนับสนุนการจัดระบบฐานข้อมูล การติดตามรายงาน การสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ผลการดำเนินงาน 
 ข้อมูลจากรายงาน HDC ปี 2564 พบว่าผู้สูงอายุได้รบัการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากร  
ร้อยละ 39.42   ซึ่งผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยกำหนดเกณฑ์ร้อยละ 45 และเมื่อดูผลงานย้อนหลัง 3 ปี 
ตั้งแต่ปี 2561-2563 พบว่าผู้สูงอายุได้รับการตรวจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.96 ,44.10,44.48 ตามลำดับ รวมถึง
ผู้ป่วยเบาหวานได้รับกรตรวจช่องปากโดยทันตบุคลากร ร้อยละ 51.84 ซึ่งผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดย
กำหนดเกณฑ์ร้อยละ 60 และเมื่อดูผลงานย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561- 2563 พบว่าผู้ป่วยเบาหวานได้รับการ
ตรวจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 59.46,63.98,61.80 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าผลงานในทั้ง 2 กลุ่มได้รับการตรวจช่องปาก
เพิ่มขึ้น อาจเป็นผลสืบเนื่องจากการออกตรวจคัดกรองร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ในการตรวจ ตา ไต เท้า และ
นอกจากนี้มีระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความชัดเจนมากขึ้น คือ ระบบ 3C ในกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ที่มี 
care manager ตรวจคัดกรอง ทำ care plan และมี care giver ช่วยครอบครัวดูแล  แต่ในปี 2563 -2564 
พบว่าผลการตรวจฟันโดยทันตบุคลากรทั้ง 2 กลุ่มลดลง เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่สามารถให้บริการ
ตามแผนที่วางไว ้
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจช่องปากโดยทันตบุคลากร 

ข้อมูลย้อนหลงั 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ ร้อยละ 
45 

เมืองพัทลุง 22,740 6,354 27.94 
35.68 35.85 33.70 กงหรา 5,328 2,154 40.43 

เขต 12 เขาชัยสน 7,916 4,158 52.53 
28.93 32.03 28.84 ตะโหมด 4,067 1,523 37.45 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16,959 8,336 49.15 
36.96 44.10 44.48 ปากพะยูน 8,152 3,031 37.18 

 ศรีบรรพต 2,910 1,439 49.45 
ป่าบอน 6,424 1,917 29.84 
บางแก้ว 3,931 1,734 44.11 

ป่าพะยอม 5,211 1,668 32.01 
ศรีนครินทร ์ 4,172 2,298 55.08 

รวม 87,810 34,612 39.42  
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากปีละ 1 ครั้ง 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ  
60 

เมืองพัทลุง 6,710 3,081 45.92 
40.05 39.74 35.88 กงหรา 1,776 1,267 71.34 

เขต 12 เขาชัยสน 2,556 1,570 61.42 
35.95 35.85 32.01 ตะโหมด 1,560 988 63.33 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5,163 2,600 50.36 
59.46 63.98 61.80 ปากพะยูน 2,603 1,225 47.06 

 ศรีบรรพต 962 614 63.83 
ป่าบอน 2,049 846 41.29 
บางแก้ว 1,264 583 46.10 

ป่าพะยอม 1,505 626 41.59 
ศรีนครินทร ์ 1,203 780 64.84 

รวม 27,351 14,180 51.84 
ที่มา  รายงาน HDC on Cloud สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง วันที่  16 พฤศจิกายน  2564 
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ปัญหาอุปสรรค  
  1. เนื ่องจากสถานการณ์โควิด โรงพยาบาลงดให้บริการผู ้ป่วย(รับเฉพาะฉุกเฉินเท่านั ้น) ทั ้งใน
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
  2. งดการออกตรวจฟันในคลินิก NCD เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
  3. มหกรรมตรวจ ตา เท้า ฟัน ไม่ได้มีการเก็บตกในรายที่ไม่มาร่วมกิจกรรม 
  4. ผู้ป่วยที่มารับริการที่คลินิกทันตกรรมบางรายไม่ได้รับการตรวจและวางแผนการรักษา 
  5. ในบาง CUP จำนวนเจ้าหน้าที่ในการออกปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับจำนวนผู้สูงอายุซึ่งมีจำนวนมาก 
  6. ผู้สูงอายุมีปญหาเรื่องการเดินทาง 
  7. ไม่มีทันตาภิบาลประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มียูนิตทันตกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ออกตรวจคัดกรองในหมู่บ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
  2 .เพิ่มการตรวจฟันผู้ป่วยเรื้อรังในคลินิก NCD   
  3. เน้นการตรวจและวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มาในคลินิกทันตกรรมทุกราย 
  4. เพิ่มจำนวนทันตาภิบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
  5. ออกให้บริการเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพอสม. 
  6. จัดทำแผนออกตรวจร่วมกับคลินิกเฉพาะโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ที่ยังไม่มี      
ทันตาภิบาลประจำ  เพราะการเข้าถึงกลุ่มผ้สูงอายุจะมีข้อจำกัดในเรื่องการรับบริการ 
โอกาสพัฒนาต่อไป 
 1. ควรมีการพัฒนา นำเทคโนโลยี นวัตกรรม การดูแลช่องปากที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการดูแลตนเองและ
การเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพมาใช้ ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม 
 2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ค้นหาบุคคลต้นแบบในการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อเข้าร่วมประกวดผู้สูงวัย 
ฟันดี 80/90 ปี 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง 

ไม่มี 
 
     ผู้รับผิดชอบ นางจิตรตรา  คชเสน 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 
กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข 
โทรศัพท ์ 088-7849083 
e-mail chee_dent25@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 1  ธันวาคม 2564 
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3.9 การแพทย์แผนไทย 

3.9.1 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    

ประเด็น 
 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
                  การพัฒนาและส่งเสริมศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวมถึงการนำภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และ
เป็นทางเลือกให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย ภาพรวมของประเทศ พบว่าประชาชนมีแนวโน้มเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจากสถานบริการสาธารณสุขลดลง ในปีงบประมาณ 2561-2564 
ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คิดเป็นร้อยละ  24.57, 21.43, 21.36และ
18.20 ตามลำดับ 

      ภาพรวมของจังหวัดพัทลุง มีการให้บริการโดยแพทย์แผนไทยและ/หรือบุคลากรวิชาชีพอื่นที่มีใบ
ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย โดยโรงพยาบาลทุกแห่งได้จัดบริการการแพทย์แผนไทยในรูปแบบ OPD  
คู่ขนาน และ OPD ครบวงจร ส่วน รพ.สต. มีบริการโดยแพทย์แผนไทย/ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่มีใบประกอบ
วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย/ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 48 แห่ง จากทั้งหมด 124 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
38.71 นอกจากนี้ยังมีบุคลากรอื่นๆ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข และแพทย์แผนจีน ให้บริการตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพร นวด อบ ประคบ การดูแลมารดาหลัง
คลอด และส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ พบว่าผู้ป่วยนอกได้รับ
บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ในปีงบประมาณ 2561–2564 คิดเป็นร้อยละ 
31.77, 30.90, 29.54และ25.37 (ไม่รวมส่งเสริมสุขภาพ) ตามลำดับ   

สำหรับโรงพยาบาลพัทลุง และ โรงพยาบาลควนขนุน เปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก และคลินิกแพทย์แผนจีนปฏิบัติงานประจำ  ให้บริการตรวจรักษา โดยการฝังเข็มพร้อม
กระตุ้นไฟฟ้า ครอบแก้วและรมยา ให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการปีงบประมาณ 2564 จำนวนบริการ 
5,175 ครั ้ง/2,400 ราย มีผู ้ป่วยรับบริการด้วยโรคปวดกล้ามเนื้อมากที่สุด  จำนวน 1,214  ครั ้ง/359 ราย          
โรคนอนไม่หลับ จำนวน 703 ครั้ง/587 ราย โรคหลอดเลือดสมองในระดับเส้นลมปราณหลัก จำนวน 261 ครั้ง/    
76 ราย และโรคตามมาจากโรคหลอดเลือดสมอง น้อยสุด จำนวน  41 ครั้ง/ 19 ราย    
(ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)    
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การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
Small Success รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 

o มีการให้บริการผู้ป่วยนอกด้วยการตรวจ  
วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 
20.5  
o ส่งเสริมใหม้ีการสั่งจ่ายยาสมนุไพร  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 (จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่มี
การจ่ายยาสมุนไพรเทียบกับจำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก
ที่มีการสั่งจ่ายยาทั้งหมด)   
o ร้อยละของการสั่งจ่ายยาปรุงเฉพาะรายเพื่อ 

การรักษาโรคเพิ่มขึ้น (จำนวนครั้งของการสั่งจ่ายยา
ปรุงเฉพาะรายเทียบกับจำนวนครั้งของการจ่ายยา
สมุนไพรทั้งหมด) 

 1) ปัญหาสถานจากการแพร่ระบาดของโรค  งด
บริการคลิน ิกแพทย์แผนไทย คลิน ิกเฉพาะโรค   
คลินิกแพทย์แผนจีน  
 2) มีเฉพาะการจ่ายยาสมุนไพรยาฟ้าทะลายโจรใน 
โรงพยาบาลสนามฯ พัทลุง  จำนวน  61 ราย จาก
ผู้ป่วยทั้งหมด   139 ราย   คิดเป็นร้อยละ  43.88  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) และ จำนวน  
766 ราย จากผู้ป่วยทั้งหมด   1,110 ราย   คิดเป็น
ร้อยละ  69.01 (ข้อมูล ณ วันที่  31 สิงหาคม 2564 
หมายเหตุ ตั ้งแต่ 4 สิงหาคม 2564 guideline ไม่
แนะนำให้จ่ายยาฟ้าทะลายโจรคู่กับ Faripiravir) 

ผลการดำเนินงาน 
                 ผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 25.37 บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบในระดับเขต
สุขภาพที่ 12 พบว่าจังหวัดพัทลุงอยู่ในระดับที่ 1 และระดับประเทศอยู่ในระดับที่ 7 

      การสั่งใช้ยาสมุนไพรเมื่อเทียบกับการสั่งใช้ยาทั้งหมดในผู้ป่วยนอก ร้อยละ 10.66 (ภาพรวมของ
เขตสุขภาพที่ 12 ร้อยละ 11.23) และมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข ร้อยละ 1.60 
(ภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 12 ร้อยละ 1.65) เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา ในระดับเขตสุขภาพที่ 12 พบว่า
จังหวัดพัทลุงอยู่ในระดับที่ 6  และระดับประเทศอยู่ในระดับที่ 6 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 

ปี 2564 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 20.50 เมืองพัทลุง 538,881 118,733 22.03 

24.57 21.43 21.36 กงหรา 99,373 19,998 20.12 
เขต 12 เขาชัยสน 127,896 32,364 25.30 

25.57 22.34 22.22 ตะโหมด 94,143 22,273 23.66 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 250,527 69,275 27.65 

31.77 30.90 29.54 ปากพะยูน 159,978 48,721 30.45 
 ศรีบรรพต 49,976 18,599 37.22 

ป่าบอน 114,835 30,807 26.83 
บางแก้ว 75,142 15,027 20.00 

ป่าพะยอม 93,505 29,710 31.77 
ศรีนครินทร ์ 75,219 20,549 27.32 

รวม 1,679,475 426,056 25.37 
ที่มา :  HDC   ณ วันที่   15  พฤศจิกายน 2564     

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
      - ปัญหาสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง 

ในการแพร่กระจายของโรค งานบริการทางคลินิกแพทยแ์ผนไทย ได้งดให้บริการชั่วคราวทำให้การดำเนินงานการ
เข้าถึงบริการและการใช้ยาสมุนไพรลดน้อยลง  และเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยต้องไปปฏิบัติงานเป็นด่านหน้าในการ
คัดกรองคนไข้ COVID-19 ร่วมกับวิชาชีพอื่นๆ  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
   1. พัฒนาระบบบริการและการดูแลผู้ป่วย Intermediate care (IMC), Palliative care ด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
                    2. การจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ให้บริการแบบ                      
on-site/online/telehealth/ telepharmacy/ ให้คำแนะนำสุขภาพผ่าน line OA  (Fah First Aid) 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
                  -ไม่มี     
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ผู้รับผิดชอบ นายพินิจสินธุ์  เพชรมณ ี
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
โทรศัพท ์  097-3453999  
e-mail pinitsin@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี  15 พฤศจิกายน 2564 
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3.9.2 กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

ประเดน็  
กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
กระทรวงสาธารณส ุ ข ได ้ ก ำหนดนโยบาย เพ ื ่ อ ให ้ ม ี ก ารบร ิ การก ัญชาทางการแพทย ์   

แก่ประชาชนได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และครอบคลุม มีเป้าหมายจัดตั้งคลินิกการให้บริการกัญชาทาง
การแพทย์แบบบูรณาการในหน่วยบริการสาธารณสุข ร้อยละ 50 โดยให้มีการจัดบริการคัดกรอง ตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค จ่ายยา และให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่ต้องใช้ยากัญชาปรุงผสม โดยและ/หรือ ร่วมกันระหว่าง
แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขและสภาวิชาชีพกำหนด  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 

 การบริหารจัดการ 

 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service plan) สาขาการใช้กัญชาบริการทางการแพทย์จังหวัด
พัทลุง ได้ขับเคลื่อนนโยบายดังนี ้

1. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยนำร่องในโรงพยาบาลป่าบอน เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 
4 กันยายน 2562 (ทุกวันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.) มีตำรับยาแผนไทย 3 รายการ คือ 1) ยาศุขไสยาศน์   
2) ยาทำลายพระสุเมรุ 3) ยาแก้ลม แก้เส้น และ 4) น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) ผลิตโดยกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก  โดยให้บริการผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ทั้งในเขตและนอกเขตบริการจังหวัด
พัทลุง  2. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาลพัทลุง  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2563 (ทุกวันอังคาร เวลา เวลา13.00-16.30 น.) มีการจ่ายสารสกัดกัญชา และคลินิกให้บริการกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย (ทุกวันอังคาร เวลา เวลา 08.30-16.30 น.) จ่ายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
2 รายการ คือ 1)ยาศุขไสยาศน์  2)ยาทำลายพระสุเมรุ  

3. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลควนขนุน เปิดให้บริการ ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 
ของเดือน เวลา เวลา 13.00-16.30 น. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน จ่ายสารสกัดกัญชา 
และคลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จ่ายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 2 รายการ คือ  
1) ยาศุขไสยาศน์ 2) ยาทำลายพระสุเมรุ  

4. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลปากพะยูน ให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 
08.30-12.00 น. จ่ายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู ่ 1) ยาศุขไสยาศน์  2) ยาทำลายพระสุเมรุ  
3) น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) ผลิตโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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5. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลป่าพะยอม ให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 
08.30-12.00 น.  ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 1)ยาศุขไสยาศน์  ผลิตโดยกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

6. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลเขาชัยสน ให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ เวลา
13.00-16.00 น.  ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 1) ยาศุขไสยาศน์  2) ยาทำลายพระสุเมรุ ผลิตโดย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์  

7. คลิน ิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลบางแก้ว ให้บร ิการทุกวันศ ุกร์  
เวลา 08.30-12.00 น. ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 1)ยาศุขไสยาศน์  2) ยาทำลายพระสุเมรุ ผลิต
โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 8. การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย  
สำหรับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน และต่ออายุ ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ของบุคลากรที ่ได้ผ่านการอบรมฯ  จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ100 โดย
ปฏิบัติงาน ใน สสจ.จำนวน 3 คน ในโรงพยาบาล 11 แห่ง จำนวน 32 คน และใน รพ.สต. 19  แห่ง จำนวน  20 คน   

9. การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ 
จำนวน 35 คน ประกอบด้วย แพทย์ 8 คน เภสัชกร 19 คน และพยาบาลวิชาชีพ 8 คน กระจายในทุกอำเภอ 

ตารางที่ 20 ประเภทใบคำขออนุญาตรายสถานบริการ 

ลำดับ ชื่อสถานที ่ ประเภทคำขอ 
เลขที่

ใบอนุญาต 
วันที่อนุมัติ 

1  รพ.ป่าบอน  ครอบครอง เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ทางด้านการแพทย์หรือ
วิทยาศาสตร์หรือเภสัชกรรม 

18/2562 1 มกราคม 2564 

2  รพ.ป่าบอน  จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

295/2562 1 มกราคม 2564 

3  รพ.สต.บ้านนาปะ
ขอ  

ผลิต (ปรุง) ซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

5/2563 
(ปรุง) 

1 มกราคม 2564 

4  รพ.พัทลุง  จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

32/2563 1 มกราคม 2564 

5  รพ.ควนขนุน  จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

70/2563 1 มกราคม 2564 

6  รพ.ปากพะยูน  จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

133/2563 1 มกราคม 2564 
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ลำดับ ชื่อสถานที ่ ประเภทคำขอ 
เลขที่

ใบอนุญาต 
วันที่อนุมัติ 

7  รพ.สต.บ้านนาปะ
ขอ  

จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

17/2563 1 มกราคม 2564 

8  รพ.สต.บ้านนาปะ
ขอ  

ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

25/2564 
(ปลูก) 

11 มกราคม 2564 

9  รพ.สต.บ้านนาปะ
ขอ  

ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

25/2564 18 มกราคม 2564 

10  รพ.สต.บ้านน้ำ
เลือด 

จำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 
5 

90/2564 1 ตุลาคม 2564 

11 รพ.สต.บ้านน้ำ
เลือด 

ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

07/2564 
(ปลูก) 

23 เมษายน 2564 

12  รพ.สต.บ้านน้ำ
เลือด  

ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

124/2564 23 เมษายน 2564 

13  รพ.สต.บ้านปราง
หมู่ 

ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

30/2564 
(ปลูก) 

7 พฤษภาคม 2564 

14  รพ.สต.บ้านปราง
หมู่  

ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

45/2564 7 พฤษภาคม 2564 

15  รพ.สต.เขาปู่  ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

39/2564  5 พฤศจิกายน 
2564 

16 
 

รพ.สต.หานโพธิ ์
 

ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

44/2564 5 พฤศจิกายน 
2564 

17  รพ.สต.เขาปู่  ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

47/2564 
(ปลูก) 

5 พฤศจิกายน 
2564 

18  รพ.สต.หานโพธิ ์ ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

49/2564 
(ปลูก) 

5 พฤศจิกายน 
2564 

19  รพ.บางแก้ว  จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

94/2564 15 มิถุนายน 2564 

20  รพ.เขาชัยสน  จำหน่าย เพื่อการรักษาผูป้่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

06/2564 18 มิถุนายน 2564 
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ลำดับ ชื่อสถานที ่ ประเภทคำขอ 
เลขที่

ใบอนุญาต 
วันที่อนุมัติ 

21  รพ.ป่าพะยอม  จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

07/2564 18 มิถุนายน 2564 

22  รพ.สต.บ้านสวน  จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

89/2564 20 กรกฎาคม 
2564 

23  รพ.สต.บ้านแพรก
หา  

จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

90/2564 20 กรกฎาคม 
2564 

24 
  

โรงพยาบาล
การแพทย์แผน

ไทยฯ เขตสุขภาพ
ที่ 12 จังหวัด

พัทลุง 

จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า)  

34/2564 
  

18 สิงหาคม 2564 
  

25  รพ.สต.บ้านพรุพ้อ  จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

45/2564 6 กันยายน 2564 
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ตารางที่ 21 ข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ในภาพรวม 

ลำ
ดับ 

อำเภอ แพทย ์
เภสัช
กร 

พยาบา
ล 

วิชาชีพ 

แพทย์
แผน
ไทย 

แพทย์แผน
ไทยใน

เครือข่าย 

วิชาชีพอื่น 
(มีใบ

ประกอบ) 

หมอ
พื้นบา้น/
หมอไทย 

แพทย์
แผนไทย
ในคลินิก
เอกชน 

สห
วิชาชีพ 

รวม 

    (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 
1 เมืองพัทลุง   2 7 1 8 3 2 1   1  25 
2 กงหรา   1   2 1       7 11 
3 เขาชัยสน   1   2 2   1 1   7 
4 ตะโหมด   1   1 3   2 2 1 10 
5 ควนขนุน 2 1 2 3 6   3 2 10 29 
6 ปากพะยูน 1 1   3 1       6 12 
7 ศรีบรรพต 1 2   2 1         6 
8 ป่าบอน 1 2 4 3 3 2     3 18 
9 บางแก้ว 1 1   2   1       5 
10 ป่าพะยอม   1   1 1       1 4 
11 ศรีนครินทร ์   1 1 3         6 11 
  รวม  8 19 8 30 21 5 7 5 35 138 
 
 แผนการดำเนินงานด้านคลินิก   
   1. การจัดตั ้งคลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 4 แห่ง คือ
โรงพยาบาลตะโหมด โรงพยาบาลกงหรา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลศรีบรรพต 
  2. การผลิตยาน้ำมันสนั่นไตรภพใน รพ.สต. นาปะขอ 
  3. การจัดการองค์ความรู้หมอพื้นบ้านเพื่อปรุงยาเฉพาะรายที่มีกัญชาปรุงผสม 
  4. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการทุกระดับ 
 แผนการดำเนินงานด้านการผลิต(ปลูก) 
  ติดตามความคืบหน้าการปลูกกัญชาระยะ 2 ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหานโพธิ์และ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาปู ่
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ผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานด้านคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่ขออนุญาตเปิดให้บริการเพิ่มเติมในปี 2565 
(อยู่ในระหว่างการขอสนับสนุนยา) 
          1) โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลป่าพะยอม และโรงพยาบาลเขาชัยสน
โรงพยาบาลบางแก้ว 
       2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านนาปะขอ อำเภอบางแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านพรุพ้อ อำเภอป่าบอน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง 
  ผลการดำเนินงานบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ณ 30 กันยายน 2564  ในภาพรวมของ
จังหวัดพัทลุง มีผู้มารับบริการ  1,120 ราย  ได้รับยา 934 ครั้ง (ร้อยละ 83.40 ) (ดีขึ้น งดจ่ายยา 111 ราย /ไม่
ผ่านการคัดรอง 75 ราย) โดย 1) รพ.ป่าบอน ผู้รับบริการ 636 ราย ได้รับยา 558 ครั้ง (ดีขึ้น งดจ่ายยา 46 ราย /
ไม่ผ่านการคัดกรอง 32 ราย 2)รพ.ควนขนุน ผู้รับบริการ 138 ราย ได้รับยา 90 ครั้ง (ดีขึ้น งดจ่ายยา 24 ราย/ไม่
ผ่านการคัดรอง 24 ราย) 3) รพ.พัทลุง ผู้รับบริการ 171 ราย ได้รับยา 164 ครั้ง ( ไม่ผ่านการคัดรอง 7 ราย) และ 
4) รพ.ปากพะยูน ผู้รับบริการ 175 ราย ได้รับยา 122 ครั้ง  (ดีขึ้น งดจ่ายยา 41 ราย/ไม่ผ่านการคัดรอง 12 ราย)   
       1. โรงพยาบาลป่าบอน (แพทย์แผนไทย) 
   1.1 มีผู้รับบริการ จำนวน 636 ราย ได้รับยา 558 ครั้ง  (ดีขึ้น งดจ่ายยา 46 ราย) 

  ตำรับยาศุขไสยาศน์            17 ครั้ง    
  ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ     41 ครั้ง    
  ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น    39 ครั้ง    
  น้ำมันกัญชา        461 ครั้ง   

   1.2 รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญที่มารักษา 1) CA 238 ราย (39.40%) 2) นอนไม่
หลับ 104 ราย (17.22%) 3) ปวดเมื่อย 32 ราย (5.29%) 4) พาร์กินสัน 29 ราย (4.80%) 5) เนื ้องอก 22 ราย 
(3.64) 6) ภูมิแพ้ 20 ราย (3.31) 7) ไมเกรน 20 ราย (3.31%) 8) หมอนรองทับกระดูก 19 ราย (3.14%) 9) 
กล้ามเนื้ออ่อนแรง 18 ราย (2.98%) 10) หมอนรองกระดูกเสื่อม 15 ราย (2.48%)  11) อัมพฤต 15 ราย (2.48%)   
        2. โรงพยาบาลพัทลุง (แพทย์แผนไทย)  
   2.1 มีผู้รับบริการ จำนวน 37 ราย ได้รับยา   35 ครั้ง 

  ตำรับยาศุขไสยาศน์                    26 ครั้ง     
  ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ    5 ครัง้  
  น้ำมันกัญชา         4 ครั้ง   

   2.2 รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญที่มารักษา 1)นอนไม่หลับ 28 ราย (80.00%)  
2) ปวดข้อ 4 ราย (11.43%) 2) ปวดเมื่อย 3 ราย (8.57%) 
  3. โรงพยาบาลควนขนุน (แพทย์แผนไทย) 
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   1. มีผู้รับบริการ จำนวน 133 ราย ได้รับยา 85 ครั้ง (ดีขึ้น งดจ่ายยา 24 ราย) 
  ตำรับยาศุขไสยาศน์          24 ครั้ง     
  ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ   61 ครั้ง    

   2. รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญที่มารักษา 1) นอนไม่หลับ 36 ราย (33.03%) 2)
ปวดเมื่อย 35 ราย (32.11%) 3) กล้ามเนื้ออ่อนแรง 26 ราย (28.85%) 4) อัมพฤต 10 ราย (9.17%) 

 4. โรงพยาบาลปากพะยูน (แพทย์แผนไทย) 
   1. มีผู้รับบริการ จำนวน 175 ราย ได้รับยา 122 ครั้ง (ดีขึ้น งดจ่ายยา 41 ราย) 

  ตำรับยาศุขไสยาศน์             5 ครั้ง    
  ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ      5 ครั้ง     
  น้ำมันกัญชา                  112 ครั้ง    

 2. รายงานข้อบ่งช้ีโรค/อาการสำคัญที่มารักษา 1) นอนไม่หลับ 51 ราย (31.29%) 2) 
ปวดเมื่อย 51 ราย (31.29%) 3) พาร์กินสัน 37 ราย (22.69%) 4) ปวดเข่า 11 ราย (6.74%) 5) อัลไซเมอร์ 5 
ราย (3.06%) 6) ไมเกรน 5 ราย (3.06%)  7) ปวดหมอนรองทับ 2 คน (1.22%) 8) CA 1 ราย (0.61%) 

ตารางที่ 22 ข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญที่มารักษา 10 อันดับ ภาพรวมจังหวัดพัทลุง(แพทย์แผนไทย) 

ลำดับ ข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญทีม่ารักษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 CA 239 26.23 
2 นอนไม่หลับ 219 24.04 
3 ปวดเมื่อย 121 13.28 
4 พาร์กินสัน 66 7.24 
5 กล้ามเนื้ออ่อนแรง 44 4.83 
6 ไมเกรน 25 2.74 
8 อัมพฤต 25 2.74 
7 เนื้องอก 22 2.41 
10 ปวดเข่า 22 2.41 
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5. โรงพยาบาลพัทลุง (แพทย์แผนปัจจุบัน)  
   1. จำนวนผู้มารับบริการ 134 คน ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ 129 คน        
      1.1 เคยมีประวัติใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชามาก่อน 40 คน  
    1.2 ไม่เคยมีประวัตใิช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชามาก่อน 89 คน  

2. รายงานสรุปจำนวนผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์   
2.1 จ่าย GPO THC สูตร 3 THC:CBD     25     ขวด 

    2.2 จ่าย GPO THC สูตร1 (High THC)    188    ขวด 
6. โรงพยาบาลควนขนุน (แพทย์แผนปัจจุบัน)  
   1. จำนวนผู้มารับบริการ 5 คน ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ 5 คน        

2. จำนวนผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ GPO THC สูตร1 (High THC) 5 ขวด 
 

ตารางที่ 23 รายงานข้อบ่งช้ีโรค/อาการสำคัญที่มารักษา (แผนปัจจุบัน) 

  ลำดับ ข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญทีม่ารักษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 74 55.22 
2 ภาวะปวดปลายประสาทส่วนกลางที่ดื้อต่อการรักษา 36 26.87 
3 โรคพาร์กินสัน 16 11.94 
4 ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง 1 0.75 
5 โรคอัลไซเมอร ์ - -  
6 ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด -  - 
7 อื่น ๆ 7 5.22 

รวม 134 100 
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ตารางที่ 24 ปริมาณการใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมในปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล ณ 30  กันยายน 
2564) 

รายการ หน่วย 
ปริมาณการใช้ 

รพ.พทัลุง รพ.ป่าบอน รพ.ควนขนุน รพ.ปากพะยนู 
1. High THC  ขวด 188 - 5 - 
2. THC:CBD ขวด 20 - - - 
3. น้ำมันกัญชา ขวด 5 823 - 112 
4. ยาทำลายพระสุเมรุ ซอง 81 352 700 165 
5. ยาศุขไสยาศน ์ ซอง 185 141 288 105 
6. ยาแก้ลมแก้เส้น ซอง  194 -  

 
ผลการดำเนินงานด้านการผลิต(ปลูก)   

      1) โครงการปลูกระยะที่1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปะขอ อำเภอบางแก้ว 
ดำเนินการปลูกกัญชากัญชาและผลิตน้ำมันสนั่นไตรภพ  
      2) โครงการปลูกระยะที่ 2 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 4 แห่ง คือ  
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำเลือด อำเภอเมือง ปลูกจำนวน 50 ต้น 
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางหมู่ อำเภอเมือง ปลูกจำนวน 50 ต้น 
  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน อยู่ในขั้นตอนการขอเมล็ดพันธ์ุ 
  4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต อยู่ในขั้นตอนการขอเมล็ดพันธ์ุ 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564) 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา 
ระดับประเทศ ร้อยละ 50 เมืองพัทลุง 1 1 100.00 

   กงหรา 1 0 0 
เขตสุขภาพที่ 12 เขาชัยสน 1 1 100.00 

   ตะโหมด 1 0 0 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 1 100.00  

9.09 36.36 ปากพะยูน 1 1 100.00 
ปี 2564 ศรีบรรพต 1 0 0 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 4 ป่าบอน 1 1 100.00 
36.36 63.64 บางแก้ว 1 1 100.00 

 
ป่าพะยอม 1 1 100.00 
ศรีนครินทร ์ 1 0 0 

รวม 11 7 63.64 
ที่มา : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ / แนวทางแกไ้ขปัญหา 

1. ความรู้ความเข้าใจด้านกัญชาทางการแพทย์ของสห
วิชาชีพและประชาชนทั่วไป 
2.ขาดการรับรู้ข่าวสารกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้อง 
 
 
 
 

1. ประชาส ัมพันธ ์ความร ู ้ เก ี ่ยวก ับก ัญชาทาง
การแพทย์ ผ่านทางกลุ ่มไลน์ อสม ชมรมหมอ
พื้นบ้าน เครือข่ายแพทย์แผนไทย 
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความรู้ความ
เข้าใจระหว่างทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ   
3. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร
การใช ้ก ัญชาทางการแพทย์ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องอย่าง
ต่อเนื่อง 
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
 - เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลทุกแห่งและ รพ.สต. ที่มีความพร้อม 
 - ประชาชนทั่วไปเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ 
 - ผู้ป่วย palliative care เข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์/ได้รับยากัญชาทางการแพทย์ 
 - หมอพื้นบ้านนำองค์ความรู้มาใช้ในการปรุงยาเฉพาะราย 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายแกนนำ อสม. กัญชาทางการแพทย์ในชุ มชน จังหวัดพัทลุง 

ปีงบประมาณ 2564  เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องสู่ประชาชนและการ
ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ปลอดภัยในชุมชน 

 
 
   

ผู้รายงาน นายพินิจสินธุ์  เพชรมณ ี
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
โทร 097-3453999  
e-mail pinitsin@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 25 พฤศจิกายน 2564 
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3.10 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

ประเด็น 
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว มีการรักษาคง

สภาพ หรือ มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ทั้งที่อยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และที่ถ่าย

โอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวม ศูนย์สุขภาพชุมชน(ศสช.) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.) และ
หน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล (PCU) มีการพัฒนาคุณภาพของรพ.สต.ให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวที่กำหนด คือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี 
ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรที่ดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี  
มีเกณฑ์ประเมินดังนี ้

หมวด 1 การนำองค์กรและการจัดการที่ด ี
หมวด 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมายชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย 
หมวด 5 ผลลัพธ ์การแปลผลระดับดาว ดังนี ้ 

ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป และทุกหมวดต้องผ่าน ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 ดาว  

การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 
ดาว รักษาสภาพ 2 ปี ก่อนรับการประเมินใหม่ 
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การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว จำนวนทั้งสิ้น 124 แห่ง ให้

ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 75 
ระดับการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1. มีแผนงาน 
หรือโครงการ
พัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว 

มีข้อ 1 และมี
การประชุม
วิเคราะห์และ
จัดทำแผนการ
สนับสนุนจาก 
CUP 

มีข้อ 1, 2 และการ
เยี่ยมเสริมพลัง
สนับสนุนของ
คณะกรรมการ ครู ค. 
เตรียมการประเมิน 
หรือ Re Accredit  

มีข้อ 1, 2, 3, และ รพ.
สต. มีการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐาน รพ.สต.
ติดดาว และรายงาน ใน
ระบบ
http://gishealth.mop
h.go.th/pcu/admin/li
st.php?=00072 ครบ 
ร้อยละ 100 

มีข้อ 1,2,3,4และ  
การสุ่มประเมนิการ 
คงสภาพมาตรฐาน  
รพ.สต.ติดดาว ของ
กรรมการ ครู ค 
ตำบลละ 1 แห่ง 

http://gishealth.moph.go.th/pcu/admin/list.php?=00072
http://gishealth.moph.go.th/pcu/admin/list.php?=00072
http://gishealth.moph.go.th/pcu/admin/list.php?=00072
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การบริหารจัดการ 

แผนการดำเนินงาน 
  1. รพ.สต. ประเมนิตนเองและบันทึกข้อมูล 
  2. คณะกรรมการระดับอำเภอ/ สสอ.ตรวจสอบแก้ไข และ รับรองผ่านโปรแกรมมายัง สสป.ผ่านระบบ
ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ http://gishealth.moph.go.th/pcu) 
  3. คณะกรรมการระดับจังหวัด/ สสจ.ตรวจสอบแก้ไข และรับรองผ่านโปรแกรมมายัง สสป.ผ่านระบบ
ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ http://gishealth.moph.go.th/pcu) 

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุงสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยมีการรักษาคงสภาพ 

หรือ มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์ จำนวน 32 แห่ง โดยรพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึก
ข้อมูล มีคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดตรวจสอบแก้ไข และ รับรองผ่านโปรแกรมมายัง สสป.ผ่าน
ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ http://gishealth.moph.go.th/pcu  โดยได้รับรองผ่าน
เกณฑ์คณุภาพ  ระดับ 5 ดาว ครอบคลุม 124 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยอำเภอเมืองพัทลุง มี 24 รพ.สต  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
-สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง, สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ
ร่วมกับโรงพยาบาล
แม่ข่ายจัดทำ
แผนงาน/โครงการ
พัฒนาศักยภาพ รพ.
สต. 
- มีคำสั่งทมีพฒันา
และประเมินระดับ
จังหวัดและอำเภอ 
 

 

-มีการประชุมพัฒนาการ
ดำเนินงานมาตรฐาน รพ.สต.ติด
ดาว ระดับจังหวดั และระดับ
อำเภอ 
-รพ.สต.มีการประเมินตนเองทุกแห่ง 
-คณะกรรมการ ครู ค ประเมิน
มาตรฐาน รพ.สต.(ที่ผ่านระดับ 5 
ดาว ในปีงบประมาณ 2560 และ
ปีงบประมาณ 2561)ที่จะเข้า
กระบวนการ  Accreditation 
และรายงานผลการประเมินใน
ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ 
หน่วยบริการปฐม
ภูมhิttp://gishealth.moph.go.
th/pcu/admin/list.php?=000
72 

-คณะกรรมการ ครู ข 
จัดทำแผนการเยี่ยมเสริม
พลังประเมินรับรองการ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.
สต.(ที่ผ่านระดับ 5 ดาว 
ในปีงบประมาณ 2560 
และปีงบประมาณ 
2561)ผ่าน 5 ดาวและ
รายงาน 
-คณะกรรมการ ครู ค 
สุ่มประเมินรับรองการคง
สภาพมาตรฐาน รพ.สต.
ติดดาว ตำบลละ 1 แห่ง 
(ตามเกณฑ์ตำบลสุขภาวะ) 

และรายงาน 

สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง สรุปผลการ
ดำเนินงาน รพ.สต.
(ที่ผ่านระดับ 5 
ดาว ใน
ปีงบประมาณ 
2560 และ
ปีงบประมาณ 
2561) ผ่าน 5 ดาว 
ในการ 
Accreditation 
ร้อยละ 75 (สะสม)  

http://gishealth.moph.go.th/pcu
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อำเภอกงหรา  มี 9 รพ.สต. อำเภอเขาชัยสน มี 13 รพ.สต อำเภอตะโหมด มี 11 รพ.สต อำเภอควนขนุน มี     
16 รพ.สต อำเภอปากพะยูน มี 16 รพ.สต อำเภอศรีบรรพต มี 6 รพ.สต อำเภอป่าบอน มี 11 รพ.สต           
อำเภอบางแก้ว มี 7 รพ.สต อำเภอป่าพะยอมมี 6 รพ.สต อำเภอศรีนครินทร์ มี 5 รพ.สต และรอลงประเมิน
รับรองซ้ำ ในปงีบประมาณถัดไป จำนวน 102 แห่ง 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด ที่ 58 
ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด : 58 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 124 แห่ง 
100% 

(ผ่าน 75%) 

เมืองพัทลุง 24 24 100 
   กงหรา 9 9 100 

เขต 12 เขาชัยสน 13 13 100 
   ตะโหมด 11 11 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16 16 100 
53 

42.74% 
102 
82.26% 

124 
100% 

ปากพะยูน 16 16 100 
ศรีบรรพต 6 6 100 

 ป่าบอน 11 11 100 
บางแก้ว 7 7 100 
ป่าพะยอม 6 6 100 
ศรีนครินทร์ 5 6 100 

รวม 124 124 100 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  แผนกำนดงานโครงการ/การเยี่ยมเสริมพลังมีแผนกำหนดต้องเลื่อนหลายรอบ ด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโควิด-19 
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการเพื่อความสะดวกในการทำงานของพื้นที่ และการลดการใช้

งบประมาณของหน่วยบริการ 
 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
     - 

ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา คงสุด 
      ตำแหน่ง     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
      กลุ่มงาน     พฒันาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
      โทรศัพท์     096 8479 765 
      e-mail       Junyakong@gmail.com 

วัน/เดือน/ปี  16 พฤศจิกายน 2564 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Junyakong@gmail.com
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3.11 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) 
  ประเด็น 

         ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75 

   สถานการณ์และสภาพปัญหา 
                   จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสุขภาพวะประชาชน ภายใต้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ .) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดย 1) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
(พชอ.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  พ.ศ.2560 
2) มีการ ประชุมคัดเลือกประเด็นปัญหา (ODOP) ที่ใช้เป็นประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อย่างน้อย จำนวน 2 ประเด็น 3) การจัดทำแผนบูรณาการการแก้ปัญหาตามประเด็นกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนงานประมาณ ตามโครงการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต
และสุขภาวะประชาชน ภายใต้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ .) ในการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายและการดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่) 4) การประเมินผลการขับเคลื่อนงานพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตามองค์ประกอบ UCCARE (อำเภอผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ได้คะแนน
ระดับ 3 ขึ้นไป)  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
                  แผนการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตและสุขภาวะประชาชน ภายใต้กลไก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 

1. การประชุมถา่ยทอดนโยบายระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
2. การจัดทำแผนบูรณาตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะประชาชน 

2.1  แผนกิจกรรมการสนับสนุนงบประมาณตามลงนามในข้อตกลงกับกระทรวง 
สาธารณสุขจำนวน  12 แผน (ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ) งบประมาณ 847,000 บาท 

2.2  แผนกิจกรรมการสนับสนุนงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอละ 20,000 บาท 
2.3  แผนกิจกรรมการสนับสนุนงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด 100,000 บาท 

3. การสำรวจกำหนดเป้าหมายกลุ่มเปราะบางทางสังคม 
4. การเยี่ยมเสริมพลังและการประเมินผลตามองค์ประกอบ UCCARE  

ผลการดำเนินงาน 
                  ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 จังหวัดพัทลุง โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ได้กำหนดให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการยกระดับสุขภาวะประชาชนเป็นนโยบายสำคัญภายใต้การ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบปฐมภูมิ โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับ คปสอ. ทุกอำเภอ จากการถอด
บทเรียน พบว่า การประเมินผลด้านคุณภาพชีวิตไม่ชัดเจน จึงได้กำหนดตัวชี้วัดและกิจกรรมการสนับสนุน
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พัฒนาศักยภาพ พชอ. จำนวน 5 ประเด็น คือ 1) มีการประชุมกำหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อย่างน้อย 2 ประเด็น 2) มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 3) มีคณะทำงานใน
การขับเคลื่อนประเด็นที่กำหนดมีการบริหารจัดการบูรณาการทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและกลุ่มเปราะบาง 4) มีรูปแบบการบูรณาการการทรัพยากร (คน เงิน ของ 
ความรู้ ข้อมูล) ที่เป็นรูปธรรม และ 5) มีการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามองค์ประกอบ UCCARE  
              ผลการดำเนินงาน ดังนี ้ 1) มีคำสั ่ง พชอ. และประเด็นในการขับเคลื ่อน 2) มีการกำหนด
เป้าหมายกลุ่มเปราะบาง 3) รายงานผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ UCCARE 4) มีแผนงานและ
การดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน และ 5) มีการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งวดที่ 
1 และเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและการประเมินคุณภาพ และมีแนวคิดการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.) เพื่อให้การเกิดการเชื่อมประสานความร่วมมือและสนับสนุนจาก
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดกับ พชอ. ทุกอำเภอ 
    

 Small Success รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
(Small Success รอบ 3 เดอืน) 
1. ประชุมทบทวนคำสั่ง 
 
 
 
2. การคัดเลือกประเด็น ที่สำคัญตาม 
   บริบทพื้นที่ อย่างน้อย 2 ประเด็น  
 
3. มีการสำรวจกำหนดเป้าหมายการดู 
   แลกลุ่มเปราะบาง 

 
4. ทุกอำเภอมีการประเมิน UCCARE  
และวางแผนการพัฒนาร่วมกับจังหวัด 

 1. ทุกอำเภอมีคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ (พชอ.) มีการทบทวนคำสั่ง พชอ. จำนวน 2 อำเภอ 
เนื่องจากคำสั่งมีการระบุช่ือประธาน พชอ. เมื่อมีการโยกย้าย
ตำแหน่ง นายอำเภอจึงต้องทบทวนคำสั่งใหม่ 
2. ทุกอำเภอมปีระเด็นในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 
2 ประเด็น และเพิ่มประเด็นการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 เป็น
ประเด็นสำคัญในการขับเคลือ่นคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
3. อำเภอจำนวน 10 อำเภอ ได้สำรวจกลุ่มเปราะบาง 7 กลุ่ม
หลักรวมจำนวน 24,091 คน อำเภอคัดเลือกประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง จำนวน 9 อำเภอ 
4. อำเภอจำนวน 9 อำเภอ ประเมินตนเองตามเกณฑ์ UCCARE 
ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ทกุเกณฑแ์ละผ่านเกณฑ ์จำนวน 9 อำเภอ  

(เชื่อมโยงสู่ Small Success รอบ 6 
เดือน) 
1. การวางแผนการขับเคลื่อนร่วมกับ
จังหวัด 

 
 

 
 
1.การประชุมกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ พชอ.ทุก 
อำเภอ เพื่อชี้แจงนโยบายและการจัดทำแผน เมื่อวันที่ 12 
มิถุนายน 2563  และ มีแต่งตั้งคณะกรรมการ รายประเด็น 
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 Small Success รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
 

2. มีการบริหารจัดการทรัพยากร (คน 
เงิน ของ ความรู้ ข้อมูล) ของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลือ่น
ประเด็นฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การดูแลกลุ่มเปราะบาง 

จำนวน 4 อำเภอ และแต่งตั้งคณะทำงาน พชต. จำนวน 10 
อำเภอ และมีการวางแผนทุกอำเภอ 
ระดับจังหวัด (การส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาศักยภาพ 
พชอ.) 
1.การประชุมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ พชอ. และ
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต 
และมีหัวหน้าสว่นราชการหรือตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็น 4 ด้าน คือ ด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้เปราะบาง 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ)  ด้านอาหารปลอดภัยและ
ความมั่นคงทางอาหาร และด้านการลดอุบตัิเหตุจาราจรทาง
ถนน  เพื่อให้ความรู้และจัดเวทีถอดบทเรียนโดยใช้แนวคิด
สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry)และ ใช้ทฤษฎีการสร้าง
พลังอำนาจ (Empowerment Theory) เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2563  ณ โรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง เป้าหมาย 80 คน 
ผลสำเร็จจากการบูรณาของหน่วยงานราชการ อธิเช่น พมจ.
ขอให้ พชอ.สำรวจกลุ่มผูสู้งอายุที่มีบ้านเรือนไม่มั่นคง ได้ผู้
เดือดร้อนที่ต้องการขอความช่วยเหลือ จำนวน 45 หลัง  
(เป้าหมาย 10 หลัง แต่จะวางแผนการช่วยเหลือต่อไป) เหล่า
กาชาดจังหวัดพัทลุง ได้เยี่ยมผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนด้านความมั่นคงทางอาหารมีการส่งเสริมเลี้ยงโค 
แพะ และการจัดการตลาดส่งออกประเทศมาเลเซีย เกิดการบูร
ณาการแผนงานกับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ซึ่งมีประเด็นที่
สอดคล้อง การจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ) และด้านอาหาร
ปลอดภัย 
2. การประชุมการเยี่ยมเสริมพลังและการประเมิน UCCARE 
และการจัดทำเครื่องมือประเมินผลสำเร็จรายประเด็น เมื่อวันที่ 
23-24 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง เป้าหมาย 60 คน เพื่อให้การประเมินตนเองตาม
องค์ประกอบ UCCARE ที่เป็นการประเมินโดยใช้วิธีการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการ พชอ. การอบรมใช้กระบวนการแบบมี
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 Small Success รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
ส่วนร่วม (World Café) และการกำหนดตัวชี้วัด UCCARE 
สำหรับพัทลุง ให้คณะกรรมการและคณะทำงานมีความเข้าใจ
ความหมายองค์ประกอบ และจัดทำกรอบแนวคิดคุณภาพชีวิต
ชาวเมืองลุง “กินอิ่ม นอนอุ่น” 9 ประเด็น ดังนี ้
1. ความมั่นคงทางด้านอาหาร                     
2. ความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย                 
3. ความมั่นคงทางด้านสังคม 
4. ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ 
5. ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
6. ความมั่นคงทางด้านความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 
7. ความมั่นคงทางสุขภาวะ 
8. ความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9. ความมั่นคงทางด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เป็นแนวการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต และจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ต่อไป 
ระดับอำเภอ (การบูรณาการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต) 
1. มีการบูรณาการแผนการขบัเคลื่อนคุณภาพชีวิตกับ
ยุทธศาสตร์ของอำเภอ จำนวน 7 อำเภอ  
2. มีแผนบูรณาการขับเคลื่อนรายประเด็น จำนวน 9 อำเภอ 
3. มีการบูรณาการแผนกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 
อำเภอ 
4. มีการบูรณาการแผนการขบัเคลื่อนคุณภาพชีวิตกับ
ภาคเอกชน จำนวน 5 อำเภอ 
5. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของ
อำเภอ จำนวน 6 อำเภอ 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 243 

 Small Success รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
( Small Success รอบ 9 เดอืน) 
 
1.มีการติดตามเยี ่ยมเสริมพลังและ
ประเม ินผลการดำเน ินการพ ัฒนา
คุณภาพชีวิตและดูแลกลุ่มเปราะบาง 
โดยการประเม ินของผ ู ้ เย ี ่ยมระดับ
อำเภอ และ จังหวัด 
2. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ งวดที่ 2 
 
( Small Success รอบ 12 เดือน) 
 
1 อำเภอรายงานผลการดำเนินงาน 
ตาม UCCARE การรายงานผลตาม
ประเด็นและการใช้จ่ายงบประมาณงวด
ที่ 3 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 
2. พชอ.ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบาง 
 

Go เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นผนวกกับมีมาตรการ ฯของคณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพัทลุงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม
ตามแผนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกระทรวง
สาธารณสุขได้แจ้งแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
    1.คณะอนกุรรมระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตมี
มติให้ พชอ. ดำเนินการประเด็นปัญหา โควิด-19 เป็นประเด็น
สำคัญในปี 2564-2565 และเพื่อการหนุนเสริมจากหนว่ยงาน
ระดับจังหวัด จึงให้มีการแต่งต้ังคำสั่ง คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.) (คำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 
1120/2564 ลงวันที ่7 กรกฎาคม 2564)  
    2. กระทรวงสาธารณสุขแจ้งการปรับแผนกิจกรรมและสาม
รรถใช้จ่ายงบประมาณในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปญัหา
โควิด-19 โดยการจัดซื้อวัสดุทางด้านการแพทย์  
    3.กระทรวงสาธารณสุขแจ้งการขยายกรอบเวลาสิ้นสุด
โครงการตามโครงการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ
ประชาชน ฯ งบ สสส. ถึง มนีาคม 2565 
   4.มีการเยี่ยมเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ 
อำเภอเมือง อำเภอควนขนุน และอำเภอปากพะยูน  
   5.การดูแลกลุ่มเปราะบาง 7 กลุ่มหลักรวมจำนวน 24,091 
คน(ไม่มีระบบการรายงาน)    
   6. การประเมิน UCCARE รอบที ่ 1 ประเมินผ่านเกณฑ์ทุก
อำเภอ 
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   ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ ์
ปีงบประมาณ 

2564 

ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 75 เมืองพัทลุง 1 1 100.00 
   N/A    N/A    N/A กงหรา 1 1 100.00 

เขต 12 เขาชัยสน 1 1 100.00 
          N/A   ตะโหมด 1 1 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 1 100.00  
N/A 11 ปากพะยูน 1 1 100.00 

 ศรีบรรพต 1 1 100.00 
ป่าบอน 1 1 100.00 
บางแก้ว 1 1 100.00 
ป่าพะยอม 1 1 100.00 
ศรีนครินทร์ 1 1 100.00 
รวม 11 11 100.00 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
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 ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค ์
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1.  แผนการขบัเคลื่อนงานคุณภาพชีวิต ของ พชอ. 
ไม่ต่อเนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 

แจ้งนโยบายการเพิ่มการแก้ไขปัญหาโรควิด-19 
เป็นประเด็นในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอและจะมีการประสานการขยายระยะเวลา
ตามโครงการที่สนับสนุนจาก สสส.  

2.  กรอบการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางไม่
ชัดเจนทำให้มีปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ควรให้มีหลักเกณฑ์การดูแลกลุ่มเปราะบางและการ
ใช้จ่ายงบประมาณชัดเจน  

3.  ไม่มีระบบการรายงานผลการขับเคลื่อนคุณภาพ
ชีวิต  

ไดจ้ัดทำแบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข 
เพื่อรายงาน 1) กิจกรรมการประชุม พชอ./พชต. 
2) ผลงานการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 
3) การเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที ่

4.  การเยี่ยมเสริมพลังระดับจังหวัดมีการแต่งตั้ง 
    คณะทำงานการเยี่ยมเสรมิพลังการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับจังหวัด แต่ยังไม่มีการประชุม 
     

ได้มีคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับจังหวัด(พชจ.) และควรจัดทำแผนการประชุม
เพื่อพัฒนาแนวทางการหนุนเสริมและเยี่ยมเสริม
พลังในระดับอำเภอ 

 
    โอกาสพัฒนาต่อไป 

1. มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.)  จึงควรแต่งต้ังคณะทำงานเยี่ยม
เสริมพลัง เพื่อให้เกิดการหนุนเสริมทางด้านวิชาการและการประเมินผลตามประเด็น 

2. มีการพัฒนาศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. การดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง (ได้จัดทำระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข เริ่ม

ดำเนินการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) 
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 ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
                                 ผลงานเด่นของการขับเคลื่อน พชอ. คือ พชอ.ควนขนุน ประเด็น การลด
อุบัติเหตุบนถนน  พชอ.เมืองพัทลุง ประเด็น วิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ พชอ. กงหรา ประเด็น กลุ่มโรค
เรือ้รัง และการป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
               
             
                                              ผู้รายงาน       นางอรสา  เหล่าเจริญสุข 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร              08 1095 7811 
e-mail sahealthi@hotmail.com 
วัน/เดือน/ป ี   18 พฤศจิกายน 2564 
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3.12 การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อยกระดับการบริการปฐมภูมิ  

ประเด็น 

การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อยกระดับการบริการปฐมภูมิ ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 กำหนดประชาชนได้รับบริการ
สุขภาพตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวโดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์อบรมเวชศาสตร์ครอบครัว
จากหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงเห็นชอบ หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบคัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ  Basic 
Course of Family Medicine for Primary Care Doctor หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั ้น “เวชศาสตร์
ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” พ.ศ.2562 โดยได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็น
บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของบุคคลในบัญชีรายชื่อ ซึ่ งมีขอบเขต1) บริการ
สุขภาพอย่างองค์รวม แต่ไม่รวมถึงการดูแลโรคหรือปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องใช้เทคนิคหรือเครื่องมือทาง
การแพทย์ที่ซับซ้อน การปลูกถ่ายอวัยวะ และการผ่าตัด ยกเว้น การผ่าตัดขนาดเล็กซึ่งสามารถฉีดยาชา
เฉพาะที่ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

 หน่วยบริการปฐมภูมิ และ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หมายถึง  แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
จากหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงเห็นชอบ1. หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบคัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ  Basic 
Course of Family Medicine for Primary Care Doctor หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั ้น “เวชศาสตร์
ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” พ.ศ.2562 คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  
หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิและให้หมายความถึงผู้ซึ่งผ่านการอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็น
ผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพ ดังกล่าว  

บริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของบุคคลในบัญชี
รายช่ือ ซึ่งมีขอบเขต ดังต่อไปน้ี 

(1) บริการสุขภาพอย่างองค์รวม แต่ไม่รวมถึงการดูแลโรคหรือปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องใช้เทคนิค
หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การปลูกถ่ายอวัยวะ และการผ่าตัด ยกเว้น การผ่าตัดขนาดเล็กซึ่ง
สามารถฉีดยาชาเฉพาะที ่

(2) บริการสุขภาพตั้งแต่แรก ครอบคลุมทุกกระบวนการสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การ 
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ควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ แต่ไม่รวมถึงการ
บริการแบบผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ การบริการผู้ป่วยใน การคลอด และการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน ยกเว้น กรณีการปฐมพยาบาลและการดูแลในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้รอดพ้นจากภาวะฉุกเฉิน 

(3) การบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทุกช่วงวัยตั้งแต่ การตั้งครรภ์ ทารก วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัย
ทำงาน วัยสูงอายุ จนกระทั่งเสียชีวิต 

(4) การดูแลสุขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพโดยการแพทย์แผน
ปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก 

(5) การบริการข้อมูลด้านสุขภาพและคำปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคลในบัญชีรายชื่อตลอดจน คำนำ
แนะนำที่จำเป็นเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้าสู่ระบบการส่งต่อ 

(6) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว ตลอดจนอาจสามารถร่วมตัดสินใจในการวางแผนการดูแลสุขภาพร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิได้ 

(7) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี เครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ 
รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. การทบทวนประชากรในพื้นที่ละจัดทำแผนการจัดต้ัง PCU/NPCU ให้ครอบคลุมพืน้ที ่
2. การจัดทำแผนการอบรมพัฒนาทีมสหวิชาชีพ  PCU/NPCU 

  3. การจัดทำแผนการอบรมแพทยแ์ละการขึน้ทะเบียน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวโดยมีการกำหนดให้มีแพทย์ 
เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์อบรมเวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนครอบคลุมพื ้นที ่ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงมีการจัดเวทีประชุมร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
เพื่อทบทวนแผนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 กำหนดเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 33 การบริหารจัดการดังนี ้

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 33 ร้อยละ 44 ร้อยละ….. 
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เกณฑ์การประเมิน และให้คะแนน 
ระดับการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
- มีแผนงาน/
โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพและ
เปิด PCU/ 
NPCU 

- มีข้อ 1 และการจัด
ทีมสหวิชาชีพการ
จัดบริการประชาชน
ตามหลักเวชศาสตร์
ครอบครัว เดือนละ 1 
ครั้ง/หน่วยบริการ 

- มีข้อ 1 และมี
แผนการจัด บริการ
ประชาชนตามหลัก
เวชศาสตร์
ครอบครัว เดือนละ 
2 ครั้ง/หน่วยบริการ 

มีข้อ 1  และมี
แผนการจัดบรกิาร
ประชาชนตามหลัก
เวชศาสตร์
ครอบครัว เดือนละ 
3 ครั้ง/หน่วย
บริการ 

มีข้อ 1 และมี
แผนการจัดบรกิาร
ประชาชนตามหลัก
เวชศาสตร์
ครอบครวั เดือนละ 
4 ครั้ง/หน่วย
บริการ 

ผลการดำเนินงาน 

จังหวัดพัทลุงมีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 33) คือ ได้ร้อยละ 45.61 มีอำเภอ 3 อำเภอ ที่ไม่ยัง
ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ อำเภอกงหรา ได้ร้อยละ 20 อำเภอตะโหมดและอำเภอป่าบอน รายงานเป็น 0  
โดยทั้ง 3 อำเภอ มีแผนและมีการจัดส่งแพทย์อบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว โดยอำเภอกงหราส่งแพทย์
อบรม จำนวน 1 คน อำเภอตะโหมด ส่งแพทย์อบรม จำนวน 2 คน และอำเภอป่าบอน ส่งแพทย์อบรม จำนวน 
2 คน เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้มีการเลื่อนกำหนดอบรมและสอบ ทำให้แพทย์อบรมและจบไม่ทันรอบ
ประกาศของกระทรวง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะจบและประกาศขึ้นทะเบียนดังกล่าวได้ในไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. มีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูม ิ 
2. มีแผนงาน/โครงการเตรียม
ทีมสหวิชาชีพ/วางแผนการส่ง
แพทย์อบรมหลักสูตรเสช
ศาสตร์ครอบครัว 
3. มีการขึ้นทะเบียน PCU/ 
NPCU ครั้งที่ 1 และทะเบียน
หมอประจำตัว 3 คน 
4. มีบริการตามหลักเวชศาสตร์
ครอบครัว 

1. มีแผนการจดัตั้ง 
PCU/ NPCU 
2. มีแผนการลง
ปฏิบัติงานและการ
อบรมแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและทีมสห
วิชาชีพ 
3. มีกำหนดทมีสห
วิชาชีพตามแผนการ
จัดตั้ง PCU/ NPCU 
4. มีจัดบริการตามหลัก
เวชศาสตร์ครอบครัว 

1. มีการอบรมแพทย์
หลักสูตรเวชศาสตร์
ครอบครัวและทีมสห
วิชาชีพ 
2. มีการขึ้นทะเบียน 
PCU/ NPCU ครั้งที่ 
2 และทะเบียนหมอ
ประจำตัว 3 คน 
3. มีจัดบริการตาม
หลักเวชศาสตร์
ครอบครัว 

1. มีการเยี่ยมเสริมพลัง
การดำเนินงานและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
2. มีการติดตามผลการ
ประกาศขึ้นทะเบียน
หน่วยบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ/ เครือข่าย
หน่วยบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิประจำปี พ.ศ.
2564 
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พ.ศ.2565 จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ อำเภอกงหรา รอประกาศจบ 1 คน นางสาวสิมิลัน บรรจงการ เครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.บ้านคู ดูแลประชาชน 8,122 คน อำเภอเขาชัยสน รอประกาศจบ 1 คน        
นส.วริศรา กังวานธรรม เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.บ้านไสนายขัน ดูแลประชาชน 8,494 คน  
อำเภอตะโหมด รอประกาศจบ 2 คน นายดารินทรา คงเกต เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.บ้าน       
ตะโหมด ดูแลประชาชน 9,538 คน นายวิชัย สว่างวัน เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.บ้านพรุนายขาว 
ดูแลประชาชน 8,666 คน อำเภอป่าบอน รอประกาศจบ 2 คน นางสาวกมลนัทธ์ เส้งนุ่ม หน่วยบริการปฐมภูมิ 
รพ.สต.บ้านหนองธง ดูแลประชาชน 10,209 คน นางสาวณฐกานต์ อัมพรพิริยกุล เครือข่ายหน่วยบริการปฐม
ภูมิ สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ดูแลประชาชน 7,094 คน อำเภอควนขนุน รอประกาศจบ 
1 คน นางสาววัชรียา ปาระกุล เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต. แพรกหา ดูแลประชาชน 8,791 คน  
อำเภอศรีบรรพต รอประกาศจบ 1 คน นางสาววัชรียา ปาระกุล เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต. เขาปู่ 
ดูแลประชาชน 12,752 คน อำเภอป่าพะยอม รอประกาศจบ 2 คน นายอดิเทพ ศรีเพชรทอง เครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ รพ.สต.ในนิคมฯ บ้านลานข่อย ดูแลประชาชน 8,679 คน (ประกาศขึ้นทะเบียนแล้ว/ แก้ไข
แพทย์) นางสาววิศัลยา จำนงค์ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน ดูแลประชาชน 8,797 คน 
และอำเภอศรีนครินทร์  รอประกาศจบ 1 คน นายตวงปรรณ จีนลอย เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.
บ้านลำกะ ดูแลประชาชน 8,935 คน รวมจำนวนแพทย์ 11 คน คาดการณ์เปิดและประกาศ 10 แห่ง ประกาศ
แก้ไข 1 แห่ง ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2565 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด ที่ 19 
ตัวชี ้ว ัด : 19. จำนวนการจัดตั ้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม

พระราชบญัญัติระบบสขุภาพปฐมภมู ิพ.ศ. 2562 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์

ปี 2564 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 26 แห่ง 

46.61% 
(ผ่าน
เกณฑ ์
ร้อยละ 

33) 

เมืองพัทลุง 12 9 75.00 
   กงหรา 5 1 20.00 

เขต 12 เขาชัยสน 5 2 40.00 
   ตะโหมด 3 0 0.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 9 7 77.78 
9 แห่ง 

15.79% 
13 แห่ง 
22.81% 

21 แห่ง 
36.84% 

ปากพะยูน 5 2 40.00 
ศรีบรรพต 2 1 50.00 

 ป่าบอน 6 0 0.00 
บางแก้ว 3 1 33.33 

ป่าพะยอม 4 2 50.00 
ศรีนครินทร ์ 3 1 33.33 

รวม 57 26 45.61 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. มีข้อจำกัดเรื่องอัตรากำลังแพทย์ ในบางโรงพยาบาล 
2. การเปลี่ยนแปลง แก้ไขแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำทีม เมื่อมีการโยกย้ายต้องจัดสรรแพทย์อื่นแทน 

โอกาสพัฒนาต่อไป 

1. วางแผนทบทวนการจัดตั้งหน่วยบริการและจัดทำแผนการส่งแพทย์อบรมหลักสูตรเวชศาสตร์
ครอบครัวให้ครอบคลุมพื้นที่หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  

2. การสนับสนุนงบประมาณเสมอภาคเพื่อสร้างขวัญกำลังใจใน PCU/NPCU ที่ขึ้นทะเบียน ตาม พรบ.  

3. มีแผนและกำหนดการพร้อมมีระยะเวลาแจ้งแผนการอบรมล่วงหน้าที่ชัดเจนเพ่ือการวางแผนอบรม 
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
  - 

 
 
ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา คงสุด 

      ตำแหน่ง     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
      กลุ่มงาน     พฒันาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
      โทรศัพท์     096 8479 765 
      e-mail       Junyakong@gmail.com 

วัน/เดือน/ปี  16 พฤศจิกายน 2564 
 

mailto:Junyakong@gmail.com
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3.13 จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ได้รับการดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐม
ภูมิ 

ประเด็น 

 จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้รับการ
ดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
 
สถานการณ์และสภาพปัญหา 
  จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ได้รับการดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
โดยรับการประกาศขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ซึ่งมีแพทย์ที่ได้รับ
หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว หรือ แพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ให้
ความเห็นชอบ 1. หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภู มิ Basic Course of Family 
Medicine for Primary Care Doctor 2.หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์
ปฏิบัติงานในคลินิก หมอครอบครัว” พ.ศ. 2562 และมีคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ คือ หน่วยบริการ
ดังกล่าวมี ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ สาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานร่วมกันกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมถึงผู ้ซึ ่งผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเพื ่อเป็นผู ้สนับสนุน  
การปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว อสม. หมอประจำบ้าน ประธาน 
อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อสม. ตาม ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ที่มีภาวะผู้นำ เป็นที่ยอมรับ และมี
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital skill) โดยได้รับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร อสม.  
หมอประจำบ้าน ที ่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด บริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นบริการทางการแพทย์แล ะ
สาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของบุคคล ในบัญชีรายชื่อ ซึ่งมีขอบเขต ดังต่อไปนี้ (1) บริการสุขภาพอย่างองค์รวม 
แต่ไม่รวมถึงการดูแลโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ จำเป็นต้องใช้เทคนิคหรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การ
ปลูกถ่ายอวัยวะ และการ ผ่าตัด ยกเว้น การผ่าตัดขนาดเล็กซึ่ งสามารถฉีดยาชาเฉพาะที่ (2) บริการสุขภาพ
ตั้งแต่แรก ครอบคลุมทุกกระบวนการสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริม สุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การ
ตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู สุขภาพ แต่ไม่รวมถึงการบริการแบบผู้ป่วยนอกของหน่วย
บริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ การ บริการแบบผู้ป่วยใน การคลอด และการปฏิบัติการฉุกเฉิน ยกเว้น กรณี
การปฐมพยาบาลและ การดูแลในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้รอดพ้นภาวะฉุกเฉิน (3) บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทุก
ช่วงวัยตั้งแต่ การตั้งครรภ์ทารก วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ จนกระทั่งเสียชี วิต (4) การดูแล
สุขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพโดย การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผน
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ไทย หรือการแพทย์ทางเลือก (5) การบริการข้อมูลด้านสุขภาพและคำปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคลในบัญชี
รายชื่อ ตลอดจน คำแนะนำที่จำเป็นเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้าสู่ระบบ การส่งต่อ 
(6) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเอง และบุคคลในครอบครัว 
ตลอดจนอาจสามารถร่วมตัดสินใจในการวางแผนการดูแลสุขภาพ ร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะ
ผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิได้ (7) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายใน
การ ส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. กำหนดหรือทบทวนเป้าหมายการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย 

บริการสุขภาพปฐมภูมิในอำเภอของตนเอง และมีแผนการดำเนินการของเครือข่ายทุกอำเภอ 
2. มีแผน กำหนดแพทย์ลงหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิใน 

อำเภอให้ครอบคลุมพื้นที่ตามแผนเป้าหมาย  
3.  ส่งแพทย์อบรมเวชศาตร์ครอบครัว ช่วงเดือนไตรมาสที่ 2  
4.  มีการเฝ้าระวังผลการดำเนินการตามแผนงาน 
5.  ติดตามการประกาศผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ 

สุขภาพปฐมภูมิในพื้นที ่

ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย ร้อยละ 40 
ระดับการประเมิน ประเมินเป็นร้อยละ หลังจาการดำเนินการ 

< ร้อยละ  30 ได้ 1 คะแนน 
ร้อยละ 30-39 ได้ 2 คะแนน 
ร้อยละ 40-49 ได้ 3 คะแนน 
ร้อยละ 50-59 ได้ 4 คะแนน 
> ร้อยละ 60 ได้ 5 คะแนน 

 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
-มีการขึ้นทะเบียน 
PCU/NPCU และ
ประกาศการขึ้นทะเบียน 
ตาม พรบ.ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ.2562 

-มีการขึ้นทะเบียน 
PCU/NPCUประกาศ
การขึ้นทะเบียน ตาม 
พรบ.ระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ พ.ศ.2562 

-มีการขึ้นทะเบียน 
PCU/NPCUประกาศ
การขึ้นทะเบียน ตาม 
พรบ.ระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ พ.ศ.2562 

-มีการขึ้นทะเบียน 
PCU/NPCUประกาศ
การขึ้นทะเบียน ตาม 
พรบ.ระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ พ.ศ.2562 
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ผลการดำเนินงาน 
จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ  

ปฐมภูมิ ได้รับการดูแลโดยมี หมอคนที่ 1 อสม.หมอประจำบ้าน หมอคนที่ 2 คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
และหมอคนที่ 3 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ ครอบครัวหรือ 
แพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบ 1. 
หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ Basic Course of Family Medicine for Primary 
Care Doctor 2.หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิก หมอ
ครอบครัว” พ.ศ. 2562 และหน่วยบริการสุขภาพ ฯ ดังกล่าว ได้ประกาศขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติ 
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40 จังหวัดพัทลุงสามารถดำเนินการครอบคลุม
ประชากร 258,612 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 523,077 คน คิดเป็นร้อยละ 49.44 โดยพบว่า อำเภอ
เมืองพัทลุง ครอบคลุมประชากรสูงสุด จำนวน 98,308 คน จากประชากร 120,900 คน คิดเป็นร้อยละ 81.31 
อำเภอควนขนุน ครอบคลุม 66,028 คน จากประชากร 83,507 คน คิดเป็นร้อยละ 79.07 อำเภอป่าพะยอม 
ครอบคลุม 18,421 คน จากประชากร 35,897 คน คิดเป็นร้อยละ 51.32 อำเภอเขาชัยสน ครอบคลุม 22,742 
คน จากประชากร 44,912 คน คิดเป็นร้อยละ 50.64 อำเภอปากพะยูน ครอบคลุม 21,888 คน จากประชากร 
50,798 คน คิดเป็นร้อยละ 43.09 อำเภอศรีนครินทร์ ครอบคลุม 10,458 คน จากประชากร 26,922 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.85 อำเภอบางแก้ว ครอบคลุม 8,729 คน จากประชากร 26,427 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
อำเภอศรีบรรพต ครอบคลุม 5,232 คน จากประชากร 17 ,984 คน คิดเป็นร้อยละ 29.09 อำเภอกงหรา 
ครอบคลุม 6,806 คน จากประชากร 36,620 คน คิดเป็นร้อยละ 18.59 อำเภอตะโหมด และอำเภอป่าบอน ยัง
ไม่มีหน่วยบริการที่ได้รับการเปิดและประกาศขึ้นทะเบียน  อยู่ระหว่างการรอแพทย์อบรมจบหลักสูตรและ
ประกาศขึ้นทะเบียนตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี พ.ศ.2562 
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ผลการดำเนนิงานรายตัวชี้วดั ที่ 20 
ตัวชี้วัด : 20 จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้รับการ

ดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี

เกณฑ์ปี 2564 
(ผ่านร้อยละ 40) 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ 258,612 คน  
ร้อยละ 49.44 
(ผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ 40) 

  

เมืองพัทลุง (12) 120,900 98,308 81.31 
   กงหรา (5) 36,620 6,806 18.59 

เขต 12 เขาชัยสน (5) 44,912 22,742 50.64 
   ตะโหมด (3) 31,382  0  0.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน (9) 83,507  66,028 79.07 
91,930 

คน 
ร้อยละ
17.57 

120,695 
คน  

ร้อยละ 
23.07 

210,629 
คน  

ร้อยละ 
40.27 

ปากพะยูน (5) 50,798  21,888 43.09 
ศรีบรรพต (2) 17,984 5,232 29.09 

หมายเหตุ  
พรบ.เริ่มปี พ.ศ. 2562 
พ.ศ.2564 มีการปรับฐานข้อมูล
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 
523,077 คน จาก HDC 21 
ก.ค. 2563 

ป่าบอน (6) 47,728 0 0 
บางแก้ว (3) 26,427 8,729 33.33 
ป่าพะยอม (4) 35,897 18,421 51.32 
ศรีนครินทร์ (3) 26,922 คน 10,458 38.85 

รวม (57) 523,077 258,612 49.44 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. การจัดการทบทวนแผนของเครือข่าย 11 อำเภอ เพื่อทบทวนการจัดตั้งหน่วยหน่วยบริการ

ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ และเตรียมความพร้อมกำหนดแพทย์อบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติ
ครอบครัว บรรจุให้ครอบคลุมประชากรในพื้นที่หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิได้ทัน
ตามช่วงระยะเวลาในการอบรม 

3. การติดตามการอบรม การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน ให้เกิดความรวดเร็ว สามารถแก้ไข
จัดการให้เป็นไปตามระบบเวลาที่วางไว้ของเขตสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุข 
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
กำหนดไตรมาสที่ 1 คืนข้อมูลผลการดำเนินงานสู่เครือข่าย 11 อำเภอ ไตรมาสที่ 2 ประชุม

เครือข่าย 11 อำเภอ เพื่อทบทวนแผนการจัดตั้งจัดตั้งหน่วยหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ พร้อมให้เครือข่ายทบทวนและเชิญชวนแพทย์อบรมและกำหนดรายชื่อ/ใบสมัครแพทย์อบรมเวช
ศาสตร์ครอบครัว ตามประกาศหลักสูตรของกระทรวงหรือเขตสุขภาพ ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 ติดตามการ
อบรม บันทึกข้อมูลระบบรายงาน ไตรมาสที่ 4 ติดตามการประกาศผลการดำเนินงานและการขึ้นทะเบียนและ
คืนข้อมูลสู่เครือข่าย เพื่อวางแผนเพิ่มความครอบคลุมในปีงบประมาณถัดไป สร้างแรงจูงใจ อำเภอที่มีความ
ครอบคลุม ร้อยละ 100 มีรางวัลต้นแบบ 3 หมอ ให้มีคุณภาพต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
-      

 
 
ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา คงสุด 

      ตำแหน่ง     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
      กลุ่มงาน     พฒันาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
      โทรศัพท์     096 8479 765 
      e-mail       Junyakong@gmail.com 

วัน/เดือน/ปี  16 พฤศจิกายน 2564 
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3.14 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว มีการ
รักษาคงสภาพ หรือ มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์ 

ประเด็น 
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว  ระดับ 5 ดาว มีการรักษาคง

สภาพ หรือ มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ทั้งที่อยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และที่ถ่าย

โอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวม ศูนย์สุขภาพชุมชน(ศสช.) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.) และ
หน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล (PCU) มีการพัฒนาคุณภาพของรพ.สต.ให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวที่กำหนด คือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี 
ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรที่ดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี  
มีเกณฑ์ประเมินดังนี ้

หมวด 1 การนำองค์กรและการจัดการที่ด ี
หมวด 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมายชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย 
หมวด 5 ผลลัพธ ์การแปลผลระดับดาว ดังนี ้ 

ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป และทุกหมวดต้องผ่าน ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 ดาว  

การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 
ดาว รักษาสภาพ 2 ปี ก่อนรับการประเมินใหม่ 
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การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว จำนวนทั้งสิ้น 124 แห่ง ให้

ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 75 
ระดับการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1. มีแผนงาน 
หรือโครงการ
พัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว 

มีข้อ 1 และมี
การประชุม
วิเคราะห์และ
จัดทำแผนการ
สนับสนุนจาก 
CUP 

มีข้อ 1, 2 และการ
เยี่ยมเสริมพลัง
สนับสนุนของ
คณะกรรมการ ครู ค. 
เตรียมการประเมิน 
หรือ Re Accredit  

มีข้อ 1, 2, 3, และ รพ.
สต. มีการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐาน รพ.สต.
ติดดาว และรายงาน ใน
ระบบ 
http://gishealth.mop
h.go.th/pcu/admin/li
st.php?=00072 ครบ 
ร้อยละ 100 

มีข้อ 1,2,3,4และ  
การสุ่มประเมนิการ 
คงสภาพมาตรฐาน  
รพ.สต.ติดดาว ของ
กรรมการ ครู ค 
ตำบลละ 1 แห่ง 

 

http://gishealth.moph.go.th/pcu/admin/list.php?=00072
http://gishealth.moph.go.th/pcu/admin/list.php?=00072
http://gishealth.moph.go.th/pcu/admin/list.php?=00072
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การบริหารจัดการ 

แผนการดำเนินงาน 
1. รพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึกข้อมูล 
2. คณะกรรมการระดับอำเภอ/ สสอ.ตรวจสอบแก้ไข และ รับรองผ่านโปรแกรมมายัง สสป.ผ่านระบบข้อมูล
ทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูม ิhttp://gishealth.moph.go.th/pcu) 
3. คณะกรรมการระดับจังหวัด/ สสจ.ตรวจสอบแก้ไข และรับรองผ่านโปรแกรมมายัง สสป .ผ่านระบบข้อมูล
ทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูม ิhttp://gishealth.moph.go.th/pcu) 

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุงสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยมีการรักษาคงสภาพ 

หรือ มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์ จำนวน 32 แห่ง โดยรพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึก
ข้อมูล มีคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดตรวจสอบแก้ไข และ รับรองผ่านโปรแกรมมายัง สสป.ผ่าน
ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ http://gishealth.moph.go.th/pcu  โดยได้รับรองผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ  ระดับ 5 ดาว ครอบคลุม 124 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยอำเภอเมืองพัทลุง มี 24 รพ.สต  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
-สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง, สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ
ร่วมกับโรงพยาบาล
แม่ข่ายจัดทำ
แผนงาน/โครงการ
พัฒนาศักยภาพ รพ.
สต. 
- มีคำสั่งทมีพฒันา
และประเมินระดับ
จังหวัดและอำเภอ 
 

 

-มีการประชุมพัฒนาการ
ดำเนินงานมาตรฐาน รพ.สต.ติด
ดาว  ระดับจังหวัด และระดับ
อำเภอ 
-รพ.สต.มีการประเมินตนเองทุก
แห่ง 
-คณะกรรมการ ครู ค ประเมนิ
มาตรฐาน รพ.สต.(ที่ผ่านระดับ 5 
ดาว ในปีงบประมาณ 2560 และ
ปีงบประมาณ 2561)ที่จะเข้า
กระบวนการ  Accreditation 
และรายงานผลการประเมินใน
ระบบข้อมลูทรัพยากรสุขภาพ 
หน่วยบริการปฐม
ภูมhิttp://gishealth.moph.go.
th/pcu/admin/list.php?=000
72 

-คณะกรรมการ ครู ข 
จัดทำแผนการเยี่ยมเสริม
พลังประเมินรับรองการ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.
สต.(ที่ผ่านระดับ 5 ดาว 
ในปีงบประมาณ 2560 
และปีงบประมาณ 
2561)ผ่าน 5 ดาวและ
รายงาน 
-คณะกรรมการ ครู ค 
สุ่มประเมินรับรองการคง
สภาพมาตรฐาน รพ.สต.
ติดดาว ตำบลละ 1 แห่ง 
(ตามเกณฑ์ตำบลสุข
ภาวะ) 
และรายงาน 

สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง สรุปผลการ
ดำเนินงาน รพ.สต.
(ที่ผ่านระดับ 5 
ดาว ใน
ปีงบประมาณ 
2560 และ
ปีงบประมาณ 
2561) ผ่าน 5 ดาว 
ในการ 
Accreditation 
ร้อยละ 75 (สะสม)  

http://gishealth.moph.go.th/pcu
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อำเภอกงหรา  มี 9 รพ.สต. อำเภอเขาชัยสน มี 13 รพ.สต อำเภอตะโหมด มี 11 รพ.สต อำเภอควนขนุน มี     
16 รพ.สต อำเภอปากพะยูน มี 16 รพ.สต อำเภอศรีบรรพต มี 6 รพ.สต อำเภอป่าบอน มี 11 รพ.สต           
อำเภอบางแก้ว มี 7 รพ.สต อำเภอป่าพะยอมมี 6 รพ.สต อำเภอศรีนครินทร์ มี 5 รพ.สต และรอลงประเมิน
รับรองซ้ำ ในปงีบประมาณถัดไป จำนวน 102 แห่ง 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด ที่ 58 
ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด : 58 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 124 แห่ง 
100% 

(ผ่าน 75%) 

เมืองพัทลุง 24 24 100 
   กงหรา 9 9 100 

เขต 12 เขาชัยสน 13 13 100 
   ตะโหมด 11 11 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16 16 100 
53 

42.74% 
102 
82.26% 

124 
100% 

ปากพะยูน 16 16 100 
ศรีบรรพต 6 6 100 

 ป่าบอน 11 11 100 
บางแก้ว 7 7 100 
ป่าพะยอม 6 6 100 
ศรีนครินทร์ 5 6 100 

รวม 124 124 100 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  แผนกำนดงานโครงการ/การเยี่ยมเสริมพลังมีแผนกำหนดต้องเลื่อนหลายรอบ ด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโควิด-19 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการเพื่อความสะดวกในการทำงานของพื้นที่ และการลดการใช้

งบประมาณของหน่วยบริการ 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
   -    
 
 
   

ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา คงสุด 
      ตำแหน่ง     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
      กลุ่มงาน     พฒันาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
      โทรศัพท์     096 8479 765 
      e-mail       Junyakong@gmail.com 

วัน/เดือน/ป ี 16 พฤศจิกายน 2564 
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3.15 การตรวจเต้านมโดยเจ้าหน้าที่ 

ประเด็น 

ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 70 ปี ได้รับการตรวจเต้านมโดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ 80 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 70 ปี ได้รับการตรวจเต้านมโดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ 80 
ปี 2561 – 2563 ร้อยละ   75.92  86.61 และ 90.18 ตามลำดับ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
บริหารจัดการห้องผ่าตัดเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกับโรคอื่นๆ อย่างเหมาะสม 

ผลการดำเนินงาน 
           พัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนมะเร็ง เช่ือมต่อข้อมูลกับสถาบันมะเร็ง 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 70 ปี ได้รับการตรวจเต้านมโดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ 80 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 

ปี 2564 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 

 
เมืองพัทลุง 25995 21326 82.04 

   กงหรา 7815 7016 89.78 
เขต 12 เขาชัยสน 9474 8339 88.02 

   ตะโหมด 6540 6055 92.58 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 18061 16769 92.85 

75.92 86.61 90.18 ปากพะยูน 9460 8551 90.39 
 ศรีบรรพต 4404 3951 89.71 

ป่าบอน 9995 8428 84.32 
บางแก้ว 4721 4438 94.01 
ป่าพะยอม 7485 6917 92.41 
ศรีนครินทร์ 5727 4210 73.51 

รวม 101867 96799 95.02 
ที่มา :  HDC ณ วันที่ 12 พ.ย. 64 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 

  - 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
     

                   ผู้รับผิดชอบ    นางวัชราภรณ์  จอมชิตกลำ่ 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กุล่มงาน         ควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต และยาเสพติด 
โทร. 087 2877 847 
e-mail Vachara_2010@hotmmail.co.th 
วันที่              12 พฤศจิกายน 2564 
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3.16 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการทำ Pap Smear  
  ประเด็น 

           ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 60  ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการทำ Pap Smear  
ร้อยละ 40 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
                การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการทำ Pap  Smear ปี 2561 – 2563 ร้อยละ   52.79   
73.64 และ 34.63 ตามลำดับ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 

               บริหารจัดการห้องผ่าตัดเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกับโรคอื่นๆ อย่างเหมาะสม 

ผลการดำเนินงาน 
                     พัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนมะเร็ง เช่ือมต่อข้อมูลกับสถาบันมะเร็ง 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 60  ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการทำ Pap   
                  Smear ร้อยละ 40 
 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 19775 9631 48.70 
   กงหรา 6275 2903 46.26 

เขต 12 เขาชัยสน 7373 3289 44.61 
   ตะโหมด 5324 2288 42.98 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 13634 6001 44.01 
52.79 73.64 34.63 ปากพะยูน 7255 5199 71.66 

 ศรีบรรพต 3529 1915 54.26 
ป่าบอน 8167 3714 45.48 
บางแก้ว 3661 1650 45.06 
ป่าพะยอม 5975 2626 43.95 
ศรีนครินทร์ 4534 1503 33.15 

รวม 85502 40719 47.62 
ที่มา : HDC ณ 12 พ.ย. 64) 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 

  - 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
 

ผู้รับผิดชอบ  นางวัชราภรณ์  จอมชิตกล่ำ 
 ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

                               กุล่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต และยาเสพติด 
 โทร.  087 2877 847 
 e-mail  Vachara_2010@hotmmail.co.th 
 วันที ่12 พฤศจิกายน 2564 
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วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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3.17 STEMI 

3.17.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
ประเด็น 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกินร้อยละ 8 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ปี ปี 2561 – 2563   เท่ากับ   10.14 6.67 และ 5.38 ตามลำดับ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 

การพัฒนาระบบ Soft ware ของ stroke ในระดับเขตที่มีมาตรฐาน และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็น 
เอกภาพ 

ผลการดำเนินงาน 

.           ผู้ป่วยเข้าถึง stroke fast track เพิ่มขึ้น มีการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน พัฒนาระบบส่งต่อ ให้กับ 
รพ. ชุมชน ลดขั้นตอนกระบวนการดูแลในโรงพยาบาล 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกินร้อยละ 8 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 117 4.00 3.42 
   กงหรา 0 0 00 

เขต 12 เขาชัยสน 0 0 0 
   ตะโหมด 0 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 0 0 0 
10.14     6.67 5.38 ปากพะยูน 0 0 0 

 ศรีบรรพต 0 0 0 
ป่าบอน 0 0 0 
บางแก้ว 0 0 0 

ป่าพะยอม 0 0 0 
ศรีนครินทร ์ 0 0 0 

รวม 117 4.00 3.42 
ที่มา : HDC ณ วันที่.12 พ.ย.64) 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 

  - 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
 
      

                            ผู้รับผิดชอบ นางวัชราภรณ์  จอมชิตกล่ำ 
       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
       กุล่มงาน   ควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต และยาเสพติด 
       โทร. 087 2877 847 
       e-mail  Vachara_2010@hotmmail.c0.th 
       วันที่        12 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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3.17.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด ร้อยละ60  
ประเด็น 

         ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด ร้อยละ 60 

สถานการณ์และสถานการณ์และสภาพปัญหา 

อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ปี ปี 2561 – 2563   เท่ากับ 10.14, 6.67 และ 5.38 ตามลำดับ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 

การพัฒนาระบบ Soft ware ของ stroke ในระดับเขตที่มีมาตรฐาน และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็น 
เอกภาพ 

ผลการดำเนินงาน 

.           ผู ้ป่วยเข้าถึง stroke fast track เพิ ่มขึ ้น มีการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน พัฒนาระบบส่งต่อ  
ให้กับ รพ. ชุมชน ลดขั้นตอนกระบวนการดูแลในโรงพยาบาล 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด ร้อยละ 60 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 212 117 55.19 
   กงหรา 1 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 2 0 0 
   ตะโหมด 0 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 0 0 0 
10.14 6.67 5.38 ปากพะยูน 1 0 0 

 ศรีบรรพต 3 0 0 
ป่าบอน 4 0 0 
บางแก้ว 0 0 0 

ป่าพะยอม 1 0 0 
ศรีนครินทร ์ 0 0 0 

รวม 224 117 52.23 
ที่มา : HDC 12 พ.ย.64 

 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 

  - 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
 
      

                            ผู้รับผิดชอบ นางวัชราภรณ์  จอมชิตกล่ำ 
       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
       กุล่มงาน   ควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต และยาเสพติด 
       โทร. 087 2877 847 
       e-mail  Vachara_2010@hotmmail.co.th 
       วันที่        12 พฤศจิกายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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3.18 stroke  

3.18.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่าร้อยละ 7 
ประเด็น 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่าร้อยละ 7 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2561 -2563 ร้อยละ 8.29, 6.32 และ 6.30 ตามลำดับ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การพัฒนาระบบ Soft ware ของ stroke ในระดับเขตที่มีมาตรฐาน และจัดเกบ็ข้อมูลได้อย่างเป็น 

เอกภาพ 

ผลการดำเนินงาน 

           ผู้ป่วยเข้าถึง stroke fast track เพิ่มขึ้น มีการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน พัฒนาระบบส่งต่อ ให้กับ 
รพ. ชุมชน ลดขั้นตอนกระบวนการดูแลในโรงพยาบาล 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่าร้อยละ 7 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 1523 110 7.22 
   กงหรา 9 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 13 0 0 
   ตะโหมด 4 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2 0 0 
8.29    6.32 6.30 ปากพะยูน 37 0 0 

 ศรีบรรพต 11 0 0 
ป่าบอน 8 0 0 
บางแก้ว 9 0 0 

ป่าพะยอม 9 0 0 
ศรีนครินทร ์ 11 0 0 

รวม 1636 110 6.72 
ที่มา : HDC 12 พ.ย . 64 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 

  - 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
 
      

                           ผู้รับผิดชอบ นางวัชราภรณ์  จอมชิตกล่ำ 
       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
       กุล่มงาน   ควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต และยาเสพติด 
       โทร. 087 2877 847 
       e-mail  Vachara_2010@hotmmail.co.th 
       วันที่        12 พฤศจกิายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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3.18.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน น้อยกว่าร้อยละ 5 

ประเด็น 
         อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน น้อยกว่าร้อยละ 5 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

           อัตราตายของผูป้่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปี  2561 -2563 ร้อยละ 8.29, 6.32 และ 6.30 ตามลำดับ 

การบริหารจัดการ 
การพัฒนาระบบ Soft ware ของ stroke ในระดับเขตที่มีมาตรฐาน และจัดเก็บข้อมูลได้อย่าง 

เป็นเอกภาพ 

ผลการดำเนินงาน 

           ผู้ป่วยเข้าถึง stroke fast track เพิ่มขึ้น มีการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน พัฒนาระบบส่งต่อ ให้กับ 
รพ. ชุมชน ลดขั้นตอนกระบวนการดูแลในโรงพยาบาล 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน น้อยกว่าร้อยละ 5 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 1175 29 2.47 
   กงหรา 0 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 13 0 0 
   ตะโหมด 2 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 0 0 0 
8.29 6.32 6.30 ปากพะยูน 11 0 0 

 ศรีบรรพต 4 0 0 
ป่าบอน 2 0 0 
บางแก้ว 2 0 0 

ป่าพะยอม 3 0 0 
ศรีนครินทร ์ 1 0 0 

รวม 1213 29 2.39 
ที่มา : HDC12 พ.ย. 64 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 

  - 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
 
      

                             ผู้รับผิดชอบ นางวัชราภรณ์  จอมชติกล่ำ 
       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
       กุล่มงาน   ควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต และยาเสพติด 
       โทร. 087 2877 847 
       e-mail  Vachara_2010@hotmmail.co.th 
       วันที่        12 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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3.18.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก น้อยกว่าร้อยละ 25 

ประเด็น 

           อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก น้อยกว่าร้อยละ 25 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2561 – 2563 ร้อยละ 8.29, 6.32 และ 6.30 ตามลำดับ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การพัฒนาระบบ Soft ware ของ stroke ในระดับเขตที่มีมาตรฐาน และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็น 

เอกภาพ 
 ผลการดำเนินงาน 

             . ผู้ป่วยเข้าถึง stroke fast track เพิ่มขึ้น มีการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน พัฒนาระบบส่งต่อ 
ให้กับ รพ. ชุมชน ลดขั้นตอนกระบวนการดูแลในโรงพยาบาล 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก น้อยกว่าร้อยละ 25  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 

ปี 2564 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 

 
เมืองพัทลุง 298 78 26.17 

   กงหรา 0 0 0 
เขต 12 เขาชัยสน 0 0 00 

   ตะโหมด 1 0 00 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 0 0 0 

8.29 6.32 6.30 ปากพะยูน 6 0 0 
 ศรีบรรพต 1 0 0 

ป่าบอน 1 0 0 
บางแก้ว 3 0 0 

ป่าพะยอม 2 0 0 
ศรีนครินทร ์ 0 0 0 

รวม 312 78 25.00 
ที่มา : HDC 12 พ.ย.64 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 276 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 

  - 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
      

                             ผู้รับผิดชอบ นางวัชราภรณ์  จอมชิตกล่ำ 
       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
       กุล่มงาน   ควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต และยาเสพติด 
       โทร. 087 2877 847 
       e-mail  Vachara_2010@hotmmail.co.th 
       วันที่        12 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 277 

3.18.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน.ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม.ได้รับยา
ละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60นาที (DTN) ; ≥ ร้อยละ 60 % 
ประเด็น 
              ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน.ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม.ได้รับยา
ละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60นาที (DTN) ; ≥ ร้อยละ 60 % 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2561 – 2563 ร้อยละ 8.29, 6.32 และ 6.30 ตามลำดับ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การพัฒนาระบบ Soft ware ของ stroke ในระดับเขตที่มีมาตรฐาน และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นเอกภาพ 

 ผลการดำเนินงาน 

             ผู ้ป่วยเข้าถึง stroke fast track เพิ ่มขึ ้น มีการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน พัฒนาระบบส่งต่อ 
ให้กับ รพ. ชุมชน ลดขั้นตอนกระบวนการดูแลในโรงพยาบาล 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน.ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม.ได้รับยา
ละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60นาที (DTN) ; ≥ ร้อยละ 60 % 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เมืองพัทลุง 14 9 64.29 
   กงหรา 0 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 0 0 00 
   ตะโหมด 0 0 00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 0 0 0 
8.29 6.32 6.30 ปากพะยูน 6 0 0 

 ศรีบรรพต 0 0 0 
ป่าบอน 0 0 0 
บางแก้ว 0 0 0 

ป่าพะยอม 0 0 0 
ศรีนครินทร ์ 0 0 0 

รวม 14 9 64.29 
ที่มา : HDC 12 พ.ย.64 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 278 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 

  - 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
      

                             ผู้รับผิดชอบ นางวัชราภรณ์  จอมชิตกล่ำ 
       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
       กุล่มงาน   ควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต และยาเสพติด 
       โทร. 087 2877 847 
       e-mail  Vachara_2010@hotmmail.c0.th 
       วันที่        12 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 279 

3.18.5 ร้อยละผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที ่มีอาการไม่เกิน 72 ชม.ได้รับการักษาใน Stroke Unite  
≥ ร้อยละ 60% 

ประเด็น 
           ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการไม่เกิน 72 ชม.ได้รับการักษาใน Stroke Unite ≥ ร้อยละ 60% 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2561 – 2563 ร้อยละ  8.29, 6.32 และ 6.30 ตามลำดับ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การพัฒนาระบบ Soft ware ของ stroke ในระดับเขตที่มีมาตรฐาน และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นเอกภาพ 

 ผลการดำเนินงาน 

             . ผู้ป่วยเข้าถึง stroke fast track เพิ่มขึ้น มีการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน พัฒนาระบบส่งต่อ 
ให้กับ รพ. ชุมชน ลดขั้นตอนกระบวนการดูแลในโรงพยาบาล 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการไม่เกิน 72 ชม.ได้รับการักษาใน Stroke Unite ≥ ร้อยละ 60% 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 434 371 85.48 
   กงหรา 0 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 0 0 00 
   ตะโหมด 1 0 00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 0 0 0 
8.29 6.32 6.30 ปากพะยูน 6 0 0 

 ศรีบรรพต 1 0 0 
ป่าบอน 1 0 0 
บางแก้ว 3 0 0 

ป่าพะยอม 2 0 0 
ศรีนครินทร ์ 0 0 0 

รวม 434 371 85.48 
ที่มา : HDC 12 พ.ย.64 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 280 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 

  - 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
 
      

                             ผู้รับผิดชอบ นางวัชราภรณ์  จอมชิตกล่ำ 
       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
       กุล่มงาน   ควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต และยาเสพติด 
       โทร. 087 2877 847 
       e-mail  Vachara_2010@hotmmail.co.th 
       วันที่        12 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 281 

ส่วนที่ 4 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ 
4.1 องค์กรแห่งความสุข 

ประเด็น 
มีองคก์รแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

        กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน”สำหรับการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเจ้าหน้าที่มีความสุข ได้มีการขับเคลื่อนภายใต้โครงการ
กระทรวงสาธารณสุข องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน โดยได้พัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการสร้างสุข
บุคลากร และระบบประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้ให้ในหน่วยงานในสังกัดจัดตั้งองค์กรแห่งความสุข ( 1 
สสจ. 10 รพช. 11 สสอ.) และดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาทีมสร้างสุขในองค์กร โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงาน พัฒนาองค์กรสร้างสุข        
ของหน่วยงาน  

2. มีการดำเนินการกิจกิจกรรมหรือกลไกการสร้างสุขในองค์กรโดยดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 
มาตรฐานการประเมินองค์กรแห่ง ความสุข กระทรวงสาธารณสุข 

ผลการดำเนินงาน 
1. ทุกหน่วยงานมีทีมสร้างสุขในองค์กร โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงาน พัฒนาองค์กรสร้างสุข   

ของหน่วยงาน  
2. ทุกหน่วยงานมีกลไกการสร้างสุขในองค์กรโดยดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการประเมิน 

องค์กรแห่ง ความสุข กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 282 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : มีองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 2 2 100 
   กงหรา 2 2 100 

เขต 12 เขาชัยสน 2 2 100 
   ตะโหมด 2 2 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2 2 100    
ปากพะยูน 2 2 100 

 ศรีบรรพต 2 2 100 
ป่าบอน 2 2 100 
บางแก้ว 2 2 100 

ป่าพะยอม 2 2 100 
ศรีนครินทร ์ 2 2 100 

รวม 22 22 100 
ที่มา : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

 

  



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 283 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

                        สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID19 เป็นอุปสรรคในการจัดกิจกรรมสร้างสุข
ขององค์กร ของหน่วยงานในสังกัด  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
              ด้วย กองยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้พัฒนาระบบ

สนับสนุนกระบวนการสร้างสุขบุคลากร เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลการดำเนินงานและฐานข้อมูลการขับเคลื่อน
ความสุขกระทรวงสาธารณสุข(website : Happy MOPH) เป็นพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
(Happy E-learning) เป็นช่องทางในการติดต่อสื ่อสารเครือข่ายสร้างสุข (Happy Chat Room) พื ้นที่ทำ
กิจกรรมอื่นๆ ร่วมกันของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happy Challenge)และพัฒนาระบบการประเมิน
ความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการประเมินสุขภาวะองค์กรภาครัฐ 
(Happy Public Organization Index :HPI) ที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
                         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MOPH การพัฒนาศักยภาพ
พื้นฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากร และการเสริมสร้างความสุข ภายใต้การนำของ นายแพทย์ดุษฎี คงตะกูลทรัพย์ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยมีการดำเนินการองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ     
ทุกหน่วยงานในสังกัดฯ เพื่อให้บุคลากรมีแรงบันดาลใจในการทำงาน เกิดความรัก ผูกพันกับองค์กร ซึ่งจะส่งผล
ต่อการทำงานในการบริการประชาชน เพื่อ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”     
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข   

 
 
      

ผู้รับผิดชอบ นายปฏิวัติ โชรรัตน ์
ตำแหน่ง เจา้พนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 
กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท ์ 0817193540  
e-mail s.patiwat@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11/11/2564 
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ส่วนที่ 5 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
5.1 การบริหารงบประมาณรายจ่าย (งบดำเนินงาน) 

ประเด็น 
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 

2564 ในส่วนของงบดำเน ินงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมต่าง ๆ จำนวน 
68,307,719.00 บาท แยกเป็นกรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  68,227,665.00  บาท 
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  จำนวน        80,054.00  บาท 
เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายรายไตรมาสไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายที่กำหนด 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการ

จัดสรรให้กับกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและหน่วยงานย่อยในสังกัด ซึ่งการจัดสรร
ให้กับหน่วยงานย่อยในสังกัดได้มีการจัดทำ MOU เพื่อประเมินผลการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส มีการติดตามผล
การเบิกจ่ายโดยคณะกรรมการบริหารจัดการซึ่งประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธาน 
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาล
ชุมชน และผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ เป็นกรรมการ โดยการจัดประชุมทุกเดือนเพื่อเร่งรัดการเบิกจา่ย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.  

2564 ในส่วนของงบดำเน ินงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมต่าง ๆ จำนวน 
68,307,719.00 บาท มีการเบิกจ่ายจำนวน 68,306,937.80 บาท ค ิดเป็นร ้อยละ 100 ภาพรวม  
ณ 30 กันยายน 2564 ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย 
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ตารางที่ 25 ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย 

รายการ งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย คงเหลือ  ร้อยละการเบิกจ่าย 
1. งบกรม สป. 68,227,975.00 68,226,905.80 1,069.20 100.00 
2. งบเบิกแทนกรมสนับสนุนฯ 80,054.00 80,032.00 22.00 99.97 
รวม 68,308,029.00 68,306,937.80 1,091.20 100.00 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 100 % เมืองพัทลุง 810,328.02 809,328.02 99.88 
   กงหรา 584,047.00 572,235.15 97.98 

เขต 12 เขาชัยสน 535,275.00 531,628.00 99.32 
   ตะโหมด 438,697.00 438,611.23 99.98 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 658,447.00 658,278.30 99.97    
ปากพะยูน 560,297.00 547,965.72 97.80 

 ศรีบรรพต 460,847.00 460,406.33 99.90 
ป่าบอน 463,345.00 460,379.15 99.36 
บางแก้ว 475,247.00 475,247.00 100.00 
ป่าพะยอม 578,645.00 576,942.20 99.71 
ศรีนครินทร์ 438,225.00 400,412.67 91.37 

รวม 6,003,400.02 5,931,433.77 98.80 
ที่มา : งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า  
2. ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดรายไตรมาส 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. การจัดสรรงบประมาณไม่ควรจัดสรรให้กระจุกตัวช่วงปลายไตรมาส และช่วงปลายปี

งบประมาณ 
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบดำเนินงานภาพรวม ณ 30 กันยายน 2564 เป็นไป

ตามเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 100.00 
      

ผู้รับผิดชอบ นางสาวสาคร  ชูภักด ี
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โทรศัพท ์ 0819764123  
e-mail choo_pak@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 12 พฤศจิกายน 2564 
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5.2 การบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 

ประเด็น 
        การบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564  

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การบริหารจัดการงบประมาณภายใต้หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ประจำปี 2564 ภายใต้ “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อ
บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ พ.ศ.2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยการ
ใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่
เกี ่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื ่น ทั ้งนี ้การ
ดำเนินงานการบริหารจัดการงบภายใต้แนวคิดการสร้างความเป็นธรรม การเพ่ิมประสิทธิผลและคุณภาพผลงาน
บริการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุน และสถานการณ์การ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงเป็นความท้าทายอย่างมากในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรให้พอเพียง 
รวดเร็วเพื่อให้หน่วยบริการสามารถบริหารจัดการงบประมาณภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิลด
ผลกระทบต่อการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดอัตราเหมาจ่ายรายหัว จำนวน 3,719.23 บาทต่อผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการปรับลดค่าแรงโดยใช้ตัวเลขการเบิกจ่ายงบบุคลากรจากระบบของ
กรมบัญชีกลางและระบบ GFMIS ณ 1 ตุลาคม 2563 เป็นตัวเลขอ้างอิงระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุงมีอัตราการ
เพิ่มของเงินเดือนร้อยละ 4.21  คิดเป็นเงิน 23,248,669.62 บาท โดยแต่ละหน่วยบริการถูกหักเงินเดือน/ปรับ
ลดค่าแรงจากงบที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. ซึ่งจะหักลดค่าแรงจากงบ OP PP PP คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 65.03  

ผลการดำเนินงาน 
1.การบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์เหมาจา่ยรายหัว  
          1.1 เงินบริการประเภทผู้ป่วยนอกทั่วไป ผู้ป่วยในทั่วไปและบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค    
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายการค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว กรณีค่า ใช้จ่ายเพื่อ
บริการทางการแพทย์ ประเภทบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ใช้การจัดสรร
แบบขั ้นบันได (Step ladder) ตามจำนวนผู ้มีสิทธิ ณ 1 เมษายน 2563   โดยอัตราจ่ายงบ OP เป็นเงิน 
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1,240.84 บาทต่อประชากร อัตราจ่ายงบ PP เป็นเงิน 131.93 บาทต่อประชากรและ ผู้ป่วยในทั่วไปจัดสรร
ด้วยผลงานบริการตามข้อมูลการให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 ปรับตามค่าถ่วง
น้ำหนักบริการผู ้ป่วยใน (ค่า K)  และการันตีอัตราจ่ายเบื ้องต้นที ่ 8,350 บาทต่อ AdjRW แต่เนื ่องจาก
สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยในของหน่วยบริการใน จึงมี
มติเพิ่มการันตีจ่ายเบื้องต้นที่ 8,750 บาทต่อ AdjRW ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 โดยมีประมาณ
การรายรับงบ OP PP IP และรายรับจริงที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2564 ดังนี้ 

ตารางที่ 26 ประมาณการรายรับงบค่าบริการทางแพทย์ประเภทบริการ OP IP PP ปีงบประมาณ  

หน่วยบริการ 
 OP  PP IP รวม OP+PP+IP 
 [1]  [2] [3] [4]=[1]+[2]+[3] 

รพ.พัทลุง 29,617,574.54 5,458,847.48 111,827,619.73 146,904,041.75 
รพ.กงหรา 22,271,917.01 4,101,234.02 4,909,196.53 31,282,347.56 
รพ.เขาชัยสน 18,327,390.38 3,377,264.98 5,319,964.11 27,024,619.47 
รพ.ตะโหมด 21,383,385.89 3,927,437.99 7,860,809.59 33,171,633.47 
รพ.ควนขนุน 28,158,048.19 5,191,543.18 13,612,900.78 46,962,492.15 
รพ.ปากพะยูน 23,429,304.78 4,319,517.76 7,002,008.55 34,750,831.09 
รพ.ศรีบรรพต 9,802,467.31 1,799,875.34 5,304,584.93 16,906,927.58 
รพ.ป่าบอน 26,115,746.75 4,806,993.23 6,153,856.47 37,076,596.45 
รพ.บางแก้ว 14,034,625.77 2,580,536.52 5,018,116.36 21,633,278.65 
รพ.ป่าพะยอม 20,519,077.88 3,779,647.52 7,578,347.77 31,877,073.17 
ศรีนครินทร(์ปัญญานันท
ภิกขุ) 

16,898,344.26 3,114,976.25 5,350,862.24 25,364,182.75 

จังหวัดพัทลุง 230,557,882.76 42,457,874.27 179,938,267.06 452,954,024.09 
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ตารางที่ 27 รายงานพึงจา่ย OP Refer เปรียบเทียบรายรับ OP สุทธิหลังหักค่าแรง ประจำปี 2564 

CUP 

รายรับ OP สุทธิ 
หลังหักค่าแรง 

กองทุนร่วมจ่าย 
>1,600 บาท:visit 

หน่วยบริการต้องร่วม
จ่าย<1,600 บาท/

ครั้งบริการ 
คชจ.ทั้งหมด 

ร้อยละที่
หน่วย

บริการต้อง
ร่วมจ่าย 

คงเหลือ OP หลังหัก
ลบ OP Refer 

ร้อยละ 
รับจริง OP 

[1] [2] [3] [4]=[2]+[3] 
[5]=[3]* 
100/[4] 

[6]=[1]-[3] 
[7]=[6]* 
100/[1] 

พัทลุง 29,617,574.54 8,098,480.34 5,518,783.11 13,617,263.45 40.53 24,098,791.43 81.37 
กงหรา 22,271,917.01 1,652,776.85 1,277,087.12 2,929,863.97 43.59 20,994,829.89 94.27 
เขาชัยสน 18,327,390.38 3,601,364.76 2,588,662.27 6,190,027.03 41.82 15,738,728.11 85.88 
ตะโหมด 21,383,385.89 2,342,970.46 1,821,788.40 4,164,758.86 43.74 19,561,597.49 91.48 
ควนขนุน 28,158,048.19 5,552,113.22 4,135,173.17 9,687,286.39 42.69 24,022,875.02 85.31 
ปากพะยูน 23,429,304.78 3,794,883.64 3,324,390.65 7,119,274.29 46.70 20,104,914.13 85.81 
ศรีบรรพต 9,802,467.31 1,041,473.45 770,828.59 1,812,302.04 42.53 9,031,638.72 92.14 
ป่าบอน 26,115,746.75 3,905,818.59 2,998,316.16 6,904,134.75 43.43 23,117,430.59 88.52 
บางแก้ว 14,034,625.77 1,618,376.10 1,163,266.07 2,781,642.17 41.82 12,871,359.70 91.71 
ป่าพะยอม 20,519,077.88 2,461,944.03 1,791,675.88 4,253,619.91 42.12 18,727,402.00 91.27 
ศรีนครินทร ์ 16,898,344.26 1,692,864.30 1,286,784.85 2,979,649.15 43.19 15,611,559.41 92.39 

รวม 230,557,882.76 35,763,065.74 26,676,756.27 62,439,822.01 42.72 203,881,126.49 88.43 
 หมายเหตุ OP Refer พึงจ่ายเดือนกันยายน 2563-กันยายน 2564 (งวด6311-6409) 
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ตารางที่ 28 สรุปรายรับ OP PP IP ปิดยอดประกัน ประจำปีงบประมาณ 2564  

หน่วยบริการ 

[1] [2] [3] [4] [5] [6]=[1]+…[5] [7] 
[8]=เติมให้
เท่ากับยอด

ประกัน 
 [9]  

 
[10]=[8]+[9]  

รายรับ 
 OP  

รายรับ 
 PP 

รายรับ  
IP Normal 

รายรับ 
 IP Covid 

รายรับจาก 
การปิด GB 

รวมรายรับ  
ยอด 

ประกัน 64 

ยอดเงินปิด 
ประกัน 64 
ที่ต้องเติม 

จำนวน
เงินเทคืน

ตาม
ผลงาน 

รวม 

รพ.พัทลุง   29,617,575   5,458,847  141,727,847  30,041,933  45,830,858  252,677,060  102,787,384              -      481,601       481,601  
รพ.กงหรา   22,271,917    4,101,234      3,273,309    9,849,546      865,451     40,361,457    31,282,348             -         9,109          9,109  
รพ.เขาชัยสน   18,327,390    3,377,265      4,950,637    6,860,206    1,468,387     34,983,885    26,337,855              -        15,456        15,456  
รพ.ตะโหมด   21,383,386    3,927,438      3,479,536    2,600,587    1,176,635     32,567,582    33,171,633    604,052      12,382       616,434  
รพ.ควนขนุน   28,158,048    5,191,543    11,149,538  27,152,338    3,978,765     75,630,232    39,808,397              -        41,862        41,862  
รพ.ปากพะยูน   23,429,305    4,319,518      6,925,943    2,622,631    1,740,989     39,038,386    34,750,831             -        18,325        18,325  
รพ.ศรีบรรพต     9,802,467    1,799,875        697,073    6,915,130      914,179     20,128,725    16,906,928              -         9,617          9,617  
รพ.ป่าบอน   26,115,747    4,806,993      3,349,406    6,750,612    1,138,362     42,161,120    37,076,596             -        11,982        11,982  
รพ.บางแก้ว   14,034,626    2,580,537      2,062,665    2,005,272      883,572     21,566,671    21,633,279     66,608       9,292        75,899  
รพ.ป่าพะยอม   20,519,078    3,779,648      4,004,846    1,416,425    1,256,281     30,976,278    31,877,073     900,795      13,214       914,009 
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หน่วยบริการ 

[1] [2] [3] [4] [5] [6]=[1]+…[5] [7] 
[8]=เติมให้
เท่ากับยอด

ประกัน 
 [9]  

 
[10]=[8]+[9]  

รายรับ 
 OP  

รายรับ 
 PP 

รายรับ  
IP Normal 

รายรับ 
 IP Covid 

รายรับจาก 
การปิด GB 

รวมรายรับ  
ยอด 

ประกัน 64 

ยอดเงินปิด 
ประกัน 64 
ที่ต้องเติม 

จำนวน
เงินเทคืน

ตาม
ผลงาน 

รวม 

รพ.ศรีนครินทร์
(ปัญญานันทภิขุ) 

  16,898,344    3,114,976      2,747,952      708,175      813,817     24,283,264    25,364,183  1,080,919       8,566    1,089,485  

รวม 230,557,883  42,457,874  184,368,751  96,922,856  60,067,295  614,374,659  400,996,506  2,652,374   631,405    3,283,779  
 

       จังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรงบ OP PP IP เมื่อเปรียบเทียบยอดเงินการันตีขั้นต่ำ ปี 64 พบว่าในภาพรวมจังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรมากกว่าและเท่ากับยอดเงิน
ประมาณการและยอดเงินการรันตีขั้นต่ำ  
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  1.2 เงินกันบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด  
1.2.1  เงินกันบริหารจัดการระดับประเทศ จำนวน 300 ล้านบาท จะดำเนินการจัดสรรผ่าน

กลไกของคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ของหน่วยบริการ
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7x7) โดยจะดำเนินการภายในไตรมาส 3 โดยเขต
สุขภาพที่ 12 ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 40,489,700 บาท ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้รับจัดสรรเป็นเงิน 899,700 บาท 
                1.2.2 เงินกันบริหารจัดการระดับเขต วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท โดยเขตสุขภาพที่ 12 ได้รับ
จัดสรรรวม 263,298,797 บาท แบ่งจัดสรร 2 งวด และจังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรดังนี้ งวดที่ 1 วงเงิน 
32,860,000 บาท งวดที่ 2 วงเงิน 1,984,317 บาท รวมทั้งสิ้น 34,844,317 บาท  

          1.3. งบค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (กรณีสิทธิอื่นๆ ที่ไม่ใช่
สิทธิ UC: PP NON UC) ในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรงบ PP NON UC วงเงิน
รวมทั้งสิ้น 13,962,019.97 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 319,554.89 บาท)   

 
ตารางที่ 29 สรุปรายรับเงินกันบริหารระดับประเทศ/เขต/จังหวัดและงบ PP NON UC ประจำปี 2564 

CUP PP NON UC 
เงินกนับริหารระดับเขต/จังหวัด เงินกนับริหาร 

ระดับประเทศ งวด1 งวด2 รวม 
พัทลุง 8,164,361.88 - 1,784,317.00 1,784,317.00 

 

กงหรา 13,175.26 1,000,000.00 - 1,000,000.00 
 

เขาชัยสน 645,833.23 6,180,000.00 - 6,180,000.00 
 

ตะโหมด 39,723.88 2,500,000.00 - 2,500,000.00 
 

ควนขนุน 828,400.71 9,500,000.00 200,000.00 9,700,000.00 
 

ปากพะยูน 853,848.91 3,000,000.00 - 3,000,000.00 899,700.00 
ศรีบรรพต 235,677.19 3,000,000.00 - 3,000,000.00 

 

ป่าบอน 2,352,132.47 300,000.00 - 300,000.00 
 

บางแก้ว 292,701.20 3,000,000.00 - 3,000,000.00 
 

ป่าพะยอม 518,449.43 1,180,000.00 - 1,180,000.00 
 

ศรีนครินทร ์ 17,715.81 3,200,000.00 - 3,200,000.00 
 

รวม 13,962,019.97 32,860,000.00 1,984,317.00 34,844,317.00 899,700.00 
** ทั้งนี้หน่วยบริการที่ได้รับเงินบริหารจัดการระดับเขตเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติทางการเงิน งวดที่ 1 ประจำปี 2564 
ประกอบด้วย รพช.เขาชัยสน และ รพช.ควนขนุน  จะต้องจัดทำหนังสือแสดงเจตจำนงปรับปรุงประสิทธิภาพ
บริหารจัดการด้านการเงิน (Letter of Intent : LOI) รายงานเขตสุขภาพที่ 12  
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2. การบริหารจัดการงบนอกเหมาจ่ายรายหัว ประจำปี 2564 
2.1. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้  (Hardship:HS) เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่ง
กำหนดให้สามารถปรับเกลี ่ยระดับหน่วยบริการภายใต้วงเงินเขต (เฉพาะ HS1)  สำหรับจังหวัดพัทลุงมี
โรงพยาบาลที่อยู่ในเกณฑ์ (HS1) จำนวน 1 แห่งที่ได้รับการจัดสรร รายละเอียดดังตาราง 

ตารางที่ 30 การจัดสรรค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร ฯ 

ลำ 
ดับ 

CUP 

[1] [2] [3]=[1]+[2] 

HS1 : พื้นที่กนัดารและ
พื้นที่เสี่ยงภัย 

HS2 : เพิ่มเติมกรณีมีการ
เพิ่มค่าแรงแบบก้าวกระโดด
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

รวมจัดสรรค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
สำหรับหน่วยบริการในพื้นที ่

กันดารพื้นที่ เสี่ยงภัย 
1 กงหรา 4,756,210.44 - 4,756,210.44 

รวม 4,756,210.44 - 4,756,210.44 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
        แนวทางการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดสรรทุกปี ส่งผลกระทบต่อการวางแผนบริหารจัดการทั้งในระดับจังหวัดและระดับหน่วยบริการ  
รวมถึงผลกระทบที่ได้รับจากการระบาดของโรคสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาการกำหนดแนว
ทางการบริหารจัดการ ระบบการควบคุม กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง
สถานการณ์การเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพโดยเครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งใน
ระดับประเทศและระดับเขต รวมถึงนโยบายของผู้บริหารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง 

      
ผู้รับผิดชอบ สินีนาฎ   อนุมณี 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ 
โทรศัพท ์ 081 098 0606 
e-mail asineenard@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 25 พฤศจิกายน 2564 
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5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในโรงพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก 

ประเด็น 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในโรงพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวมทั้ง 4 ด้าน โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 9 แห่ง

และไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 2 แห่ง จากจำนวน 11 แห่ง โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในสังกัดสำนักง านสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุงผ่านเกณฑ์ประมินความพึงพอใจ ยกเว้น โรงพยาบาลตะโหมด และโรงพยาบาลพัทลุง ที่ไม่ ผ่าน
เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจเนื่องจากโรงพยาบาลพัทลุงไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
........................................................................................................................................................ 

ผลการดำเนินงาน 
แบ่งตามระดับคะแนนที่ได ้

- โรงพยาบาลที่ได้คะแนน ระดับ 1 ร้อยละ =80 – 82.49   จำนวน  1 แห่ง 
- โรงพยาบาลที่ได้คะแนน ระดับ 2 ร้อยละ 82.50 – 84.99    จำนวน 1 แห่ง 
- โรงพยาบาลที่ได้คะแนน ระดับ 3 ร้อยละ 85.00 – 87.49    จำนวน 1 แห่ง 
- โรงพยาบาลที่ได้คะแนน ระดับ 4 ร้อยละ 87.50 – 89.99  จำนวน 4 แห่ง 

- โรงพยาบาลที่ได้คะแนน ระดับ 5 ร้อยละ =90.00    จำนวน 4 แห่ง 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หนา้ 295 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ผลงานภาพรวมจังหวัดย้อนหลัง 3 ปี ปี  2561 89.44 ปี 2562 87.98 ปี 2563 81.17 

โรงพยาบาล หน่วยนับ เป้าหมาย ร้อยละที่ได้ 
คะแนน

เต็ม 

คะแ
นนที่
ได ้

ผลการประเมนิ 
หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

เมืองพัทลุง ร้อยละ >= 85 0 5.00 0  / ไม่ส่งข้อมูล 
กงหรา ร้อยละ >= 85 88.21 5.00 4 /   
เขาชัยสน ร้อยละ >= 85 87.71 5.00 4 /   
ตะโหมด ร้อยละ >= 85 84.90 5.00 2  /  
ควนขนุน ร้อยละ >= 85 91.57 5.00 5 /   
ปากพะยูน ร้อยละ >= 85 91.02 5.00 5 /   
ศรีบรรพต ร้อยละ >= 85 94.23 5.00 5 /   
ป่าบอน ร้อยละ >= 85 85.37 5.00 3 /   
บางแก้ว ร้อยละ >= 85 89.87 5.00 4 /   
ป่าพะยอม ร้อยละ >= 85 88.75 5.00 4 /   
ศรีนครินทร์ ร้อยละ >= 85 92.13 5.00 5 /   
รวมทั้ง
จังหวัด 

ร้อยละ >= 85 81.25 5.00 1  /  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสภาวะของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ รายได้ วัน เวลา อากาศ อารมณ์ ความเจ็บป่วย ฤดูกาล ช่วงระบาดของโรค ฯลฯ  
ปีงบประมาณ 2564 ทางโรงพยาบาลพัทลุงไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบฯ ทำให้ภาพรวมของ

จังหวัดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
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โอกาสพัฒนาต่อไป 

  - 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 
 
 

ผู้รับผิดชอบ นางศิราทิพย์  จันทมาต. 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 
กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ 
โทรศัพท ์ 063-9151642  
e-mail keencream0711@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 24 พฤศจิกายน 2564 
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5.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

ประเด็น 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2564 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุญาตให้ทำงาน       

ในราชอาณาจักรไทย และแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย (สัญชาติอื่นๆ) ที่ผ่านการตรวจสุขภาพให้สามารถเข้าถึง
ระบบประกันสุขภาพ หรือระบบประกันสังคม ในการใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล เพื่อเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ ในการให้บริการแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย หรือไม่มีหลักประกันสุขภาพ 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
แรงงานต่างด้าว ที่ขออนุญาตทำงาน หรือต่อใบอนุญาตทำงานในจังหวัดพัทลุง ต้องผ่านการตรวจ 

สุขภาพ และทำประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุง ทุกราย ยกเว้นแรงงานต่างด้าวที่เข้าระบบ
ประกันสังคมอยู่แล้ว ให้ตรวจสุขภาพอย่างเดียว 

ผลการดำเนินงาน 
โรงพยาบาล (อำเภอ) แรงงานต่างด้าว        สิทธิประกันสุขภาพ       สิทธิประกันสังคม 
รพท.พัทลุง (อ.เมือง)       272         30        242 
รพช.กงหรา          55        10         45 
รพช.เขาชัยสน          58        26         32 
รพช.ตะโหมด          57          6         51 
รพช.ควนขนุน         169          9        160 
รพช.ปากพะยูน          75          8         67 
รพช.ศรีบรรพต          42          2                  40 
รพช.ป่าบอน          74          7                  67 
รพช.บางแก้ว          72          4                  68 
รพช.ป่าพะยอม          39         39                             - 
รพช.ศรีนครินทร์         117         20                  97 
รวม        1,030 (คน)        161 (คน)      869 (คน) 

ที่มา : ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 64 จากโปรแกรมกองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข และ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การตรวจสุขภาพ ที่พบโรคที่ไม่อนุญาตให้ทำงาน หรือพบสารเสพติด ต้องส่งกลับประเทศ 
ยังพบมีแรงงานต่างด้าวบางคน ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็น

เวลานานมาแล้ว ไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติและขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงระบบหลักประกัน
สุขภาพ และเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการให้บริการของหน่วยบริการ  
 ควรจัดให้มีการประชุมนายจ้าง และออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่นายจ้างและผู้ประกอบการ ใน
จังหวัดพัทลุง เพ่ือให้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
โอกาสพัฒนาต่อไป 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุง ทุกแห่ง มีการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 
สำนักงานทะเบียนภาค 9 สาขาจังหวัดพัทลุง และสำนักงานประกันสังคมจั งหวัดพัทลุง กรณีพบแรงงาน     
ต่างด้าวผิดกฎหมาย และเพื่อดำเนินการให้คำแนะนำแก่นายจ้าง ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
มีการประชุมและจัดตั้งเครือข่าย (กลุ่มไลน์) ของผู้รับผิดชอบงานจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกั บ

การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ได้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง, สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
พัทลุง, สำนักทะเบียนภาค 9 สาขาจังหวัดพัทลุง, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง, สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง และ โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพัทลุง 

การร่วมกับหน่วยงานต่างๆดังกล่าว ในการออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่แรงงานต่างด้าว และ
นายจ้าง ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 

การเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมให้คำแนะนำกับนายจ้าง/สถานประกอบการ ในจังหวัดพัทลุง  
ที่มีการจัดขึ้นทุกป ี

 
 
ผู้รับผิดชอบ นายศราวุธ  พาหุพันธ์ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ 
โทร 064-1248854  
e-mail ptl_uc@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 25 พฤศจิกายน 2564 
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5.5 ศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (CMI : Case Mix Index) 
ประเด็น 

ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตาม Service Plan ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา พบว่า 
- มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑด์ัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ที่กำหนดในแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตาม 

Service Plan จำนวน 1 แหง่ จากจำนวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.09  
- ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19  พบว่าทำให้จำนวนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลลดลงจากปี 

2563 จำนวน 9  แห่ง  และคา่ Sum Adj.RW  ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลลดลงจากปี 2563 จำนวน 8  แห่ง 

การบริหารจัดการ 

- เพิ่มอัตราการครองเตียงให้สูงขึ้นและรับผู้ป่วยในที่เป็นโรคซับซ้อนเพ่ิมขึ้น 
- การวินิจฉัยโรคต้องมีความแม่นยำและถกูต้องมากยิ่งขึ้น 
- การสรุปชารจ์ผู้ป่วยในต้องมีความสมบูรณ์ถูกต้องและทันเวลา 
- การส่งข้อมูลผู้ป่วยใน (e-claim) ต้องทันเวลาและสม่ำเสมอทุกรอบเดือน 

ผลการดำเนินงาน 

แบ่งตามระดับสถานบริการสุขภาพตาม Service Plan ดังนี ้
- โรงพยาบาลระดับ S จำนวน 1 แห่ง  ผ่านเกณฑ์ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) จำนวน 1 แห่ง คิดเป็น  

ร้อยละ 100 
- โรงพยาบาลระดับ M2 จำนวน 1 แห่ง  ผ่านเกณฑ์ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) จำนวน 0 แห่ง คิดเป็น  

ร้อยละ 0 
  - โรงพยาบาลระดับ F1-F2 จำนวน 9 แห่ง  ผ่านเกณฑ์ดชันีผู้ป่วยใน (CMI) จำนวน 0 แห่ง คิดเป็น  
ร้อยละ 0 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- โรงพยาบาลมีอัตราการครองเตียงต่ำกว่าร้อยละ 80 จำนวน 8 แห่ง 
- ให้มีทีม audit การวินิจฉัยโรคและการสรปุชาร์จให้มีความแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
- ให้มีการส่งขอ้มูลผู้ป่วยใน (e-claim) ทันเวลาของทุกรอบเดือน  

โอกาสพัฒนา/ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- โรงพยาบาลกงหรา มีอัตราครองเตียง จากเดิมเมื่อปี 2563 อยู่ที่ ร้อยละ 43.10 เพิ่ มขึ้นเป็นร้อยละ 

121.4374  ในปี  2564 ทำให้ค่า CMI เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ 0.50  เป็น 0.55 ในปี 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ที่มา : กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
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ผู้รับผิดชอบ นายวัทธิกร   วัจนขจรกุล 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ 
โทร 090-9527507 
e-mail jedsadakorn@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 22  พฤศจิกายน  2564 
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5.6 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง/วิกฤติทางการเงิน 

1.ประเด็น การบริการจัดการด้านการเงินการคลังและวิกฤติทางการเงิน 

   เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ การกำกับติดตามและการประเมินผลในประเด็นต่างๆ ดังนี ้

1.1 สถานะทางการเงินของหน่วยบริการ 
         1.1.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 
 1.1.2  ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 6 ไม่เกินร้อยละ 6 

1.2 การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง (Sufficient Allocation)         
1.2.1 หน่วยบริการ มีแผนทางการเงิน (Planfin) ที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์  (ร้อยละ 100)  
1.2.2 หน่วยบริการมีการจัดทำแผนทางการเงินไม่เป็นแผนแบบที่มีความเสี่ยง ( แบบ4,6,7,) ≥ 5 

1.3 พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management) 
1.3.1 หน่วยบริการมีการบันทึกข้อมูล บัญชีลูกหนี้ บัญชีรายได้ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ร้อยละ 

100 
1.4 ติดตาม กำกับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน (Monitoring Management) 

1.4.1 หน่วยบริการ มีผลต่างของแผนและผล ด้านรายได้ และด้านค่าใช้จ่ าย ไม่เกิน 5% (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70) 

1.4.2 หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ประเมิน ≥ 5 ตัว (ระดับ Grade B, A-, A) จากเกณฑ์ประสิทธิภาพ             
ทางการเงิน (7 Plus Efficiency) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 

1.4.3 หน่วยบริการมีสัดส่วนของต้นทุนผู้ป่วยนอก และต้นทุนผู้ป่วยใน ไม่ เกินค่ากลางของหน่วยบริการ
ในกลุ่มระดับเดียวกัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
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2.สถานการณ์และสภาพปัญหา 

แนวโน้มวิกฤติทางการเงิน ปี 54-64 ระดับประเทศ 
ภาพที่ 6 แนวโน้มวิกฤติทางการเงิน ปี 54-64 ระดับประเทศ 

ภาพที่ 6 แนวโน้มวิกฤติทางการเงิน ปี 54-64 ระดับประเทศ 

แนวโน้มวิกฤติทางการเงิน ปี 54-64 เขต 

 

ภาพที่ 7 แนวโน้มวิกฤติทางการเงิน ปี 54-64 เขต 
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แนวโน้มวิกฤติทางการเงิน ปี 59-64จังหวัดพัทลุง 

              จังหวัดพัทลุง มีหน่วยบริการทั ้งหมด 11 แห่ง ประกอบด้วย   โรงพยาบาลทั ่วไป 1 แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง  จากการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังย้อนหลัง 3 ปี และข้อมูล 
ปีงบประมาณ 2564  สรุปสถานะทางการเงิน (Risk Scoring) ปีงบประมาณ 2560 – ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 
2564  ดังนี้ 

ตารางที่ 31 สรุปสถานะทางการเงิน (Risk Scoring) ปีงบประมาณ 2560 – ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 
2564 

 
                                                    แหล่งข้อมลูwww.hfo64.cfo.in.th ณ วันที่ 21 ตุลาคม  2564 

              เมื่อดูแนวโน้มวิกฤติ รพ.ระดับ 7 และระดับ 6 ไตรมาส 4 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2564 
พบว่า จังหวัดพัทลุงมีแนวโน้มวิกฤติระดับ 7 และระดับ 6 ลดลง และไม่มีวิกฤติการเงินระดับ 7 และ 6 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นมา 

 ภาพที่ 7 แนวโน้มวิกฤติระดับ 7,6 ปี 56 – 64 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
พัทลุง,รพท. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กงหรา,รพช. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขาชัยสน,รพช. 4 5 6 7 4 2 5 6 1 1 3 5 1 0 0 1 0 0 0 1
ตะโหมด,รพช. 1 0 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ควนขนุน,รพช. 0 0 2 3 2 2 3 7 2 1 2 3 2 0 1 2 0 0 0 0
ปากพะยูน,รพช. 0 0 0 1 0 0 3 4 0 0 0 2 0 0 0 4 1 1 1 2
ศรีบรรพต,รพช. 1 1 2 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ป่าบอน,รพช. 5 2 5 7 2 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
บางแก้ว,รพช. 1 1 1 7 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ป่าพะยอม,รพช. 4 2 4 7 3 1 3 6 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ),รพช. 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

รวมวิกฤตระดับ 7 (แห่ง) 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ปี 2563
หน่วยบริการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
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ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

แนวโน้มวิกฤติระดับ 7,6 ปี 56-64
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ปี งปม. ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
RS7 5 4 1          -             -             -    
ร้อยละ      45.45       36.36        9.09  0.00 0.00 0.00 
RS6          -    1 3          -             -             -    
ร้อยละ 0.00        .09       27.27  0.00 0.00 0.00 

3.การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
ด้านการบริหารจัดการ มีการดำเนินงานตามมาตรการบริหารการเงินการคลังที ่ส ่วนกลางกำหนด                       

5 มาตรการ ดังนี้ 
มาตรการที่ 1 การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง (Sufficent Allocation)  

      มาตรการที่ 2 ติดตามกำกับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management)   
มาตรการที่ 3 สร้างประสิทธิภาพบริหารจัดการ (Efficient  Management)   
มาตรการที่ 4 พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)   
มาตรการที่ 5 พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง  

4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
   4.1 สถานะทางการเงินของหน่วยบริการ 

            เป้าหมาย ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 และ 
ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 6 ไม่เกินร้อยละ 6 
          หน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง รวมทั้งสิ้น 11  แห่ง ในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนกันยายน ไม่มีหน่วย
บริการที่มีภาวะวิกฤติระดับ 7 และ วิกฤติระดับ 6  แต่มีหน่วยบริการที่มีระดับ Risk Score  สูงสุดที่ระดับ 2 
จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลปากพะยูนและโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
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ตารางที่ 32 สถานะทางการเงินของหน่วยบริการ 

แนวโน้มวิกฤติทางการเงิน 

รายไตรมาส ปี 64 

สถานการณ์การเงนิ เดือนกันยายน 64 

 

 
  

 

4.2 การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient Allocation)  
      เป้าหมาย หน่วยบริการ มีแผนทางการเงิน (Planfin) ทีม่ีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์  (ร้อยละ 100) 

แผนทางการเงิน (Planfin) ประกอบด้วย 
1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย 
2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์  
3. แผนจัดซื้อวสัดุอื่น 
4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี ้
5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้ 
6. แผนการลงทุนเพิ่ม 
7. แผนสนับสนุน รพ.สต. 
ผลงาน การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) รอบ 2 ปี 2564 ของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง มีความ

ครบถ้วน ถูกตอ้ง สมบูรณ์ ทั้ง 7 แผน คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปผลการวิเคราะห์แผนทางการเงิน (PLANFIN) หลัง
ปรับแผนรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพัทลุง  

 
 
 

Q1 Q2 Q3 Q4

พัทลุง,รพท. 0 0 0 0
กงหรา,รพช. 0 0 0 0
เขาชัยสน,รพช. 0 0 0 1
ตะโหมด,รพช. 0 0 0 0
ควนขนุน,รพช. 0 0 0 0
ปากพะยูน,รพช. 1 1 1 2
ศรีบรรพต,รพช. 0 0 1 0
ป่าบอน,รพช. 0 0 0 0
บางแก้ว,รพช. 0 0 0 1
ป่าพะยอม,รพช. 0 0 0 0

ศรีนครินทร์ฯ,รพช. 0 0 0 2

รพ. ปี 2564

แหล่งข้อมูล www.hfo64.cfo.in.th ณ วันที่ 21 ตุลาคม  2564 
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ตารางที่ 33 สรุปผลการวิเคราะห์แผนทางการเงิน (PLANFIN) หลังปรับแผนรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 
2564 จังหวัดพัทลุง 

 
    แหล่งข้อมลู กลุม่งานประกันสุขภาพ สสจ.พัทลุง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

จากตาราง ทุกหน่วยบริการทำแผนประมาณการรวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) 
และรายได้งบลงทุน)และแผนประมาณการรวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น 
(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) เป็นแผนเกินดุลทั้งหมด เมื่อวิเคราะห์แผนการเงินเบื้องต้นพบว่า หน่วยบริการทั้ง 11 
แห่งมีการจัดทำแผนแบบต่างๆ ดังนี ้

แผนแบบที่ 1  (แผนปกติ) จำนวน 7 แห่ง  
แผนแบบที่ 2 (ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง) จำนวน 2 แห่ง  
แผนแบบที่ 3 (ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำFeasibility study) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ รพช.กงหราและ 

รพช.ป่าพะยอม    ไม่มีหน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงินแบบมีความเสี่ยง แบบ 4,6 และ 7    

รพ. EBITDA
วงเงินท่ีลงทุนได้
(ร้อยละ20ของ

EBITDA)

จัดซ้ือ/จัดหา
ด้วยเงินบ ารุงของ

รพ.ปี 2564

สัดส่วน
การลงทุน

งบลงทุน(เงินบ ารุง)
เปรียบเทียบกับ
EBITDA>20%

NWCเหลือหลังลงทุน
>20%EBITDA

อัตราส่วน
NWCเหลือ
หลังลงทุน>

20%EBITDA
ต่อรายจ่าย:

เดือน

Risk
 EBITDA

Risk 
Investment

>20%EBITDA

Risk NWC 
เหลือต่อ
รายจ่าย:

เดือน

PlanFin
แบบ

พัทลุง 213,230,000.00 42,646,000.00  42,646,000.00 20.00   -                  527,645,715.56   4.90 Normal Normal Normal 1
กงหรา 39,154,696.39 7,830,939.28    12,814,849.09 32.73   4,983,909.81-     42,314,349.74     4.64 Normal Risk Normal 3
เขาชัยสน 24,777,644.07 4,955,528.81    1,658,270.45 6.69    3,297,258.36     9,327,655.40       0.98 Normal Normal Risk 2
ตะโหมด 17,736,539.20 3,547,307.84    3,508,893.66 19.78   38,414.18         33,182,608.54     3.31 Normal Normal Normal 1
ควนขนุน 40,477,895.60 8,095,579.12    4,993,580.00 12.34   3,101,999.12     84,470,505.94     3.17 Normal Normal Normal 1
ปากพะยูน 11,943,764.06 2,388,752.81    2,388,752.81 20.00   0.00                 6,373,561.98       0.64 Normal Normal Risk 2
ศรีบรรพต 2,206,540.00 441,308.00       400,000.00 18.13   41,308.00         16,369,675.20     2.61 Normal Normal Normal 1
ป่าบอน 9,908,612.03 1,981,722.41    1,215,400.00 12.27   766,322.41       14,458,082.60     1.52 Normal Normal Normal 1
บางแก้ว 3,478,862.66 695,772.53       691,000.00 19.86   4,772.53           16,648,928.03     2.37 Normal Normal Normal 1
ป่าพะยอม 8,486,779.48 1,697,355.90    8,000,000.00 94.26   6,302,644.10-     24,566,519.98     2.62 Normal Risk Normal 3
ศรีนคริทร์(ปัญญานันทภิกขุ)6,843,995.31 1,368,799.06    1,342,200.00 19.61   26,599.06         11,670,415.88     1.94 Normal Normal Normal 1
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5.7 การพัฒนาคุณภาพบัญชี (Accounting Audit : AC) 
สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงมีหน่วยบริการ จำนวน 11 แห่ง มีการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม 
GL และมีการนำเข้าข้อมูลเงินนอกงบประมาณของหน่วยบริการในสังกัด (บช.11) ในระบบ GFMIS ผ่าน Web 
Online ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบัญชีระดับจังหวัด 
เพื่อประสานการจัดส่งรายงานทางการเงินของเครือข่ายหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง ,พัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงินเครือข่ายหน่วยบริการ, พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเกณฑ์คงค้างในโรงพยาบาล ประสานการจัดส่งรายงานทางการการเงิน
ของเครือข่ายหน่วยบริการในสังกัด และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานทางการเงิน โดยผู้รับผิดชอบ
ระดับจังหวัด 

ผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงมีหน่วยบริการ จำนวน 11 แห่ง จากการตรวจสอบการส่งงบการเงิน
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 ขึ้นเว็ปไซต์กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพของแม่
ข่ายและลูกข่าย มีคะแนนคุณภาพบัญชี ด้วยการตรวจทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้  

ตารางที่ 34 คะแนนคุณภาพบัญชี ดว้ยการตรวจทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  
หน่วยบริการ 

พ.ย.63 มี.ค.64 พ.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

แม่ข่าย ลูกข่าย แม่ข่าย ลูกข่าย แม่ข่าย ลูกข่าย แม่ข่าย ลูกข่าย แม่ข่าย ลูกข่าย 
รพท.พัทลุง 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 
รพช.กงหรา 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 
รพช.เขาชัยสน 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 
รพชงตะโหมด 100 50 100 50 100 45 100 45 100 45 
รพช.ควนขนุน 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 
รพช.ปากพะยูน 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 
รพช.ศรีบรรพต 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 
รพช.ป่าบอน 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 
รพช.บางแก้ว 100 45 100 50 100 50 100 50 100 50 
รพช.ป่าพะยอม 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 
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หน่วยบริการ 

พ.ย.63 มี.ค.64 พ.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

แม่ข่าย ลูกข่าย แม่ข่าย ลูกข่าย แม่ข่าย ลูกข่าย แม่ข่าย ลูกข่าย แม่ข่าย ลูกข่าย 
ศรีนครินทร์
(ปัญญานันทภิกขุ) 

100 50 100 45 100 50 100 50 100 50 

หมายเหตุ  แสดงผลเฉพาะเดือนที่คะแนนลูกข่ายในบางเครือข่ายหน่วยบริการไม่เต็ม 50 คะแนน 
ประเด็น  การพัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)     
ผู้รายงาน: นางจุติมา  กระจายโภชน์ 
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
โทร : 081 099 1713 
e-mail : jutima_sine_@hotmail.com 

      4.4 ติดตาม กำกับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน (Monitoring Management) 
       4.4.1 หน่วยบริการ มีผลต่างของแผนและผล ไม่เกินร้อยละ ±5 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยจะกำกับ

ติดตามผลต่างของแผนและผล ด้ายรายได้ ด้ายรายจ่าย และผลต่างของแผนรายได้กับแผนรายจ่าย  
            1)  แผนรายได้เปรียบเทียบด้านรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC&รายได้งบลงทุน&รายได้อื่น (ระบบ

บัญชีบันทึกอัตโนมัติ) ไม่เกินร้อยละ +/-5 เดือนกันยายน 2564 ดังนี ้
ตารางที่ 35 แผนรายได้เปรียบเทียบด้านรายได้ (ไม่รวมรายได้ UC&รายได้งบลงทุน&รายได้อื่น (ระบบ

บัญชีบันทึกอัตโนมัติ) ไม่เกินร้อยละ +/-5 เดือนกันยายน 2564 

หน่วยบริการ 
รวมรายได ้(ไม่รวมงบลงทนุ,รายได้อืน่(ระบบบญัชีบันทึกอัตโนมัติ) ผลการ

ประเมนิ แผนรายได ้ รายได้จริง ส่วนต่าง ร้อยละ 
พัทลุง,รพท. 1,075,224,928.00 1,338,636,329.58 263,411,401.58 24.5 ไม่ผ่าน 
กงหรา,รพช. 48,438,257.20 104,733,573.44 56,295,316.24 116.2 ไม่ผ่าน 
เขาชัยสน,รพช. 64,513,311.10 88,237,148.18 23,723,837.08 36.77 ไม่ผ่าน 
ตะโหมด,รพช. 62,176,276.30 74,415,940.23 12,239,663.93 19.69 ไม่ผ่าน 
ควนขนุน,รพช. 178,932,892.00 275,395,365.78 96,462,473.78 53.91 ไม่ผ่าน 
ปากพะยูน,รพช. 70,912,193.00 74,025,413.28 3,113,220.28 4.39 ผ่าน 
ศรีบรรพต,รพช. 53,513,155.00 61,869,630.07 8,356,475.07 15.62 ไม่ผ่าน 
ป่าบอน,รพช. 60,315,033.91 83,587,122.97 23,272,089.06 38.58 ไม่ผ่าน 
บางแก้ว,รพช. 47,735,610.48 51,914,756.52 4,179,146.04 8.75 ไม่ผ่าน 
ป่าพะยอม,รพช. 63,982,569.30 77,073,084.11 13,090,514.81 20.46 ไม่ผ่าน 
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หน่วยบริการ 
รวมรายได ้(ไม่รวมงบลงทนุ,รายได้อืน่(ระบบบญัชีบันทึกอัตโนมัติ) ผลการ

ประเมนิ แผนรายได ้ รายได้จริง ส่วนต่าง ร้อยละ 
ศรีนครินทร์ฯ,รพช 35,949,800.24 38,733,047.07 2,783,246.83 7.74 ไม่ผ่าน 
รวมพัทลุง 1,761,694,026.53 2,268,621,411.23 506,927,384.70 28.77 1 

แหล่งข้อมูล www.hfo64.cfo.in.th ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 
 
  แผนรายได้หน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง ณ เดือนกันยายน 2564 มีผลต่างของแผนและผล ไม่ผ่าน

เกณฑ์จำนวน 10 แห่ง เนื่องจากมีรายได้มากกว่าแผนที่วางไว้ ผ่านเกณฑ์จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ รพ.ปากพะยูน 
 2)  แผนค่าใชจ้่ายเปรียบเทยีบด้านค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ) ไม่เกินร้อยละ 

+/-5  เดือนกันยายน 2564 ดงันี ้
ตารางที่ 36 แผนค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบด้านคา่ใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ) ไม่เกิน

ร้อยละ +/-5  เดือนกันยายน 2564 

หน่วยบริการ 
ค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมค่าเสื่อมและตัดจำหน่าย และคา่ใช้จ่ายอืน่ (ระบบ

บัญชีบันทึกอตัโนมัติ) 
ผลการ 
ประเมนิ 

แผนรายจ่าย รายจ่ายจริง ส่วนต่าง ร้อยละ 
พัทลุง,รพท. 1,300,514,000.00 1,364,896,091.89 64,382,091.89 4.95 ผ่าน 
กงหรา,รพช. 80,982,848.85 99,163,116.84 18,180,267.99 22.45 ไม่ผ่าน 
เขาชัยสน,รพช. 103,748,168.60 115,716,819.89 11,968,651.29 11.54 ไม่ผ่าน 
ตะโหมด,รพช. 101,285,461.30 106,881,499.10 5,596,037.80 5.53 ไม่ผ่าน 
ควนขนุน,รพช. 258,273,588.03 269,714,780.96 11,441,192.93 4.43 ผ่าน 
ปากพะยูน,รพช. 119,869,174.00 122,250,432.49 2,381,258.49 1.99 ผ่าน 
ศรีบรรพต,รพช. 72,553,497.18 78,787,698.78 6,234,201.60 8.59 ไม่ผ่าน 
ป่าบอน,รพช. 103,981,863.10 118,686,192.81 14,704,329.71 14.14 ไม่ผ่าน 
บางแก้ว,รพช. 81,795,112.34 83,235,258.59 1,440,146.25 1.76 ผ่าน 
ป่าพะยอม,รพช. 107,481,787.41 115,396,268.82 7,914,481.41 7.36 ไม่ผ่าน 
ศรีนครินทร์ฯ,รพช. 68,474,896.40 72,476,872.66 4,001,976.26 5.84 ไม่ผ่าน 
รวมพัทลุง 2,398,960,397.21 2,547,205,032.83 148,244,635.62 6.18 4 

แหล่งข้อมูล www.hfo64.cfo.in.th ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 
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          แผนค่าใช้จ่ายหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง ณ เดือนกันยายน 2564 มีผลต่างของแผนและผล              
ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 7 แห่ง ผ่านเกณฑ์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.บางแก้ว รพ.ปากพะยูน รพ.ควนขนุนและ 
รพ.พัทลุง โดยมีร้อยละการใช้จ่ายไม่เกินที่กำหนด ที่ร้อยละ 1.76 ,1.99 ,4.43 และ 4.95 เรียงตามลำดับ 

          3)  ผลการดำเนินงานของหน่วยบริการมีรายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย 
ตารางที่ 37 ผลการดำเนินงานของหน่วยบริการมีรายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย 

หน่วยบริการ 

รวมรายได ้(ไม่รวมงบลงทนุ,รายได้อืน่ 
(ระบบบัญชบีนัทึกอัตโนมัติ)-ค่าใช้จา่ย(ไม่รวมค่าเสื่อมและตัด

จำหน่าย 
 และค่าใช้จ่ายอ่ืน (ระบบบญัชีบันทึกอัตโนมัติ) 

ผลการ 
ประเมนิ 

รายได้จริง รายจ่ายรวม EBITDA 
พัทลุง,รพท. 1,338,636,329.58 1,364,896,091.89 -26,259,762.31 ผ่าน 
กงหรา,รพช. 104,733,573.44 99,163,116.84 5,570,456.60 ไม่ผ่าน 
เขาชัยสน,รพช. 88,237,148.18 115,716,819.89 -27,479,671.71 ไม่ผ่าน 
ตะโหมด,รพช. 74,415,940.23 106,881,499.10 -32,465,558.87 ไม่ผ่าน 
ควนขนุน,รพช. 275,395,365.78 269,714,780.96 5,680,584.82 ผ่าน 
ปากพะยูน,รพช. 74,025,413.28 122,250,432.49 -48,225,019.21 ผ่าน 
ศรีบรรพต,รพช. 61,869,630.07 78,787,698.78 -16,918,068.71 ไม่ผ่าน 
ป่าบอน,รพช. 83,587,122.97 118,686,192.81 -35,099,069.84 ไม่ผ่าน 
บางแก้ว,รพช. 51,914,756.52 83,235,258.59 -31,320,502.07 ผ่าน 
ป่าพะยอม,รพช. 77,073,084.11 115,396,268.82 -38,323,184.71 ไม่ผ่าน 
ศรีนครินทร์ฯ,รพช. 38,733,047.07 72,476,872.66 -33,743,825.59 ไม่ผ่าน 
รวมพัทลุง 2,268,621,411.23 2,547,205,032.83 -278,583,621.60 4 

แหล่งข้อมูล www.hfo64.cfo.in.th ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 
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4.4.2 หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ประเมิน ≥ 5 ตัว (ระดับ Grade B, A-, A) จากเกณฑ์ประสิทธิภาพ            
ทางการเงิน (7 Plus Efficiency) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)  (มีการประเมินผลรอบไตรมาส) รายละเอียดดัง
ตาราง ผลการประเมินประสิทธิภาพฯ (Risk 7 Plus : 7 ตัว) ไตรมาส 4/2564 

ตารางที่ 38 ผลการประเมินประสิทธิภาพฯ (Risk 7 Plus : 7 ตัว) ไตรมาส 4/2564 

 
แหล่งข้อมูล www.hfo64.cfo.in.th  ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  

- หน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมินมากกว่า 5 ข้อ (เกรดตั้งแต่ B ขึ้นไป) จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.09 
- หน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมินต้ังแต่ 4 ข้อลงมา จำนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.90 
เกณฑ์ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ยังเป็นปัญหาภาพรวม  คือ  
    1 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้การค้ากลุ่มบริการ  (A Payment Period) ไม่ผ่านเกณฑ์ 10 แห่ง 
    2 ประสิทธิภาพการทำกำไร (Operating Margin) และข้อ 6 ระยะเวลาในการเรียกเก็บหน้ี SSS   
       (Average Collection Period) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 9 แห่ง  
    3 การบริหารสินค้าคงคลัง ยา (Inventory Management) ไม่ผ่านเกณฑ์ 9 แห่ง   
 
 

2564Q4 ค่ากลาง 2564Q4 ค่ากลาง
สิทธิ 
UC

 ≤60

สิทธิ 
CSMBS 

≤60

สิทธิ
 SSS
 ≤90

พัทลุง,รพท. 2.33 18.32 17.83 13.53 16.75 67.00 43 35 32 27 0A- ผ่าน

กงหรา,รพช. 1.46 39.20 14.88 43.99 14.61 274.00 11 88 93 53 0B- ไม่ผ่าน

เขาชัยสน,รพช. 0.60 17.77 14.81 26.47 16.07 228.00 30 85 123 63 1C ไม่ผ่าน

ตะโหมด,รพช. 1.48 13.77 17.34 22.46 17.43 315.00 53 78 179 52 0C ไม่ผ่าน

ควนขนุน,รพช. 1.38 26.29 20.44 40.48 17.23 185.00 34 52 174 62 0B- ไม่ผ่าน

ปากพะยูน,รพช. 0.64 5.87 14.81 13.11 16.07 336.00 43 53 157 64 2C- ไม่ผ่าน

ศรีบรรพต,รพช. 1.00 9.63 14.88 14.33 14.61 150.00 24 67 158 72 0D ไม่ผ่าน

ป่าบอน,รพช. 1.03 12.14 14.81 31.53 16.07 188.00 36 70 136 42 0C ไม่ผ่าน

บางแก้ว,รพช. 1.05 2.22 14.88 -2.35 14.61 177.00 36 46 43 74 1C ไม่ผ่าน

ป่าพะยอม,รพช. 0.96 3.39 14.88 2.83 14.61 196.00 6 45 150 63 0D ไม่ผ่าน

ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ),รพช. 0.62 1.65 25.16 1.51 16.05 231.00 35 121 132 92 2D ไม่ผ่าน

RG+
ผลการ
ประเมิน

Operating 
Margin

Return on Asset A Collection Period

หน่วยงาน
Inventory 

Management 
 ≤60

Average Payment 
Period (ยาเวชภัณฑ์
มิใช่ยา)ถ้า cash <0.8
 และ Payment >

180 ถ้า cash ≥0.8
 และ Payment >90

Cash 
Ratio
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4.4.3 หน่วยบริการมีสัดส่วนของต้นทุนผู้ป่วยนอก และต้นทุนผู้ป่วยใน ไม่เกินค่ากลางของหน่วยบริการ             
ในกลุ่มระดับเดียวกัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) (มีการประเมินผลรอบไตรมาส) รายละเอียดดังตารางผลการ
ประเมิน Unit Cost (Quick method) ไตรมาส 4/2564 

ตารางที่ 39 ผลการประเมิน Unit Cost (Quick method) ไตรมาส 4/2564แหล่งข้อมลู     

www.hfo64.cfo.in.th ณ วันที่ 23 พฤศจกิายน 2564 

จากตารางภาพรวม หน่วยบริการผ่านเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกันทั้งในด้านต้นทุนบริการ
ผู้ป่วยนอกและต้นทุนบริการผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  

5.สรุปประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินคลัง ประจำปี 2564 ตามเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพหน่วยบริการ (Total Performance Score)  
  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพหน่วยบริการ มีเป้าหมายเพื ่อเป็นการประมวลผลรวมเครื ่องมือวัด
ประสิทธิภาพทางการเงินหลายเครื่องมือมาประเมินผลเพื่อใช้ในการบริหารได้ง่ายขึ้น มีแนวทางการกำกับดูแล
ผลลัพธ์การดำเนินงานด้านการเงินการคลังที่ดี  รวมถึงเป็นการประเมินเพื่อวิเคราะห์และหาสาเหตุเพื่อการ
พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพผลงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการพัฒนาระบบวัด
ประสิทธิภาพโดยเน้นเรื่องการดำเนินงานการในตัวชี้วัดกระบวนการและผลลัพธ์การดำเนินงานตามแนวทาง
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  สรุปผลการประเมินคะแนนวัดประสิทธิภาพหน่วยบริการในไตรมาสที่ 4 ตาม
เกณฑ ์  Total Performance Score (TPS) v.3.0 รายละเอ ียดด ังตารางสร ุปผลคะแนนการประเมิน
ประสิทธิภาพหน่วยบริการ ดังนี ้

 ต้นทุนบริการ
 (บาท)

 จ านวนคร้ัง 
(คร้ัง)

 ต้นทุน
บริการต่อคร้ัง

Mean
+1SD

 ต้นทุนบริการ
 (บาท)

 Sum 
AdjRW 

 ต้นทุนบริการ
ต่อ AdjRW

Mean
+1SD

OP IP OP+PP

รพ.พัทลุง 553,107,807.85       523,272.00     1,057.02     1,123.58 758,383,724.83 56,298.82 13,470.68     20,256.98 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
รพ.กงหรา 48,480,623.27        87,686.00       552.89       889.45 41,764,389.88   1,199.33   34,822.99     41,924.31 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
รพ.เขาชัยสน 60,093,590.12        95,307.00       630.53       780.92 39,827,435.47   1,316.29   30,257.30     35,853.64 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
รพ.ตะโหมด 60,964,828.07        92,825.00       656.77       879.21 35,690,310.45   1,239.57   28,792.42     34,619.33 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
รพ.ควนขนุน 130,443,518.92       178,467.00     730.91       854.46 120,685,191.81 3,401.51   35,479.93     30,256.24 ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
รพ.ปากพะยูน 68,463,859.50        125,834.00     544.08       780.92 39,765,074.22   1,571.51   25,303.74     35,853.64 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
รพ.ศรีบรรพต 40,912,828.27        43,352.00       943.74       889.45 32,816,689.72   886.04     37,037.55     41,924.31 ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน
รพ.ป่าบอน 74,522,448.74        92,953.00       801.72      780.92 31,364,812.23   1,075.82   29,154.36     35,853.64 ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน
รพ.บางแก้ว 53,584,649.06        70,886.00       755.93       889.45 24,683,264.79   1,044.44   23,633.07     41,924.31 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
รพ.ป่าพะยอม 73,801,996.93        100,737.00     732.62       889.45 25,698,707.60   1,146.49   22,415.05     41,924.31 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ)48,172,361.58        71,084.00       677.68       759.45 19,462,542.26   682.31     28,524.65     49,988.23 ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ผลการประเมินต้นทุนบริการผู้ป่วยในต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก
หน่วยบริการ
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ตารางที่ 40 ผลการประเมินประสิทธิภาพ Total Performance Score ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564 

 
                    จากคะแนนผลการประเมินดังกล่าว พบว่าหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุงผ่านเกณฑ์ระดับ A  ดีมาก จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  9.09 ผ่านเกณฑ์ระดับ 
B ดี จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  9.09   ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับ รวม 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 72.72 
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10747 รพ.พัทลุง 0 0 1 1 1 0.5 0.5 1 3.0 1 1 0 0 0.5 0.5 3 2 1 1 1 2 5 9.0 1 0 1 2 1 1 2  4.0  13.0 A
11414 รพ.กงหรา 0 0 0 0 0 0.5 0.0 1 1.5 1 1 0.5 0 0.5 0.5 3.5 2 1 1 1 2 5 6.5 1 1 1 3 1 1 2  5.0  11.5 B
11415 รพ.เขาชัยสน 1 0 0 0 0 0.5 0.0 0 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 4 2 0 0 0 0 2 2.5 1 1 1 3 1 0 1  4.0    6.5 F
11416 รพ.ตะโหมด 0 0 0 0 0 0.5 0.0 1 1.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 4 2 1 0 1 1 4 5.5 0 1 1 2 1 1 2  4.0    9.5 C
11417 รพ.ควนขนุน 0 0 1 1 0 0.5 0.5 0 1.0 1 0 0 0.5 0.5 0.5 2.5 2 1 0 0 0 3 5.0 1 1 1 3 1 1 2  5.0  10.0 C
11418 รพ.ปากพะยูน 2 1 1 2 0 0.5 0.5 0 1.0 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 4 2 1 1 0 1 4 7.0 0 0 1 1 1 0 1  2.0    9.0 C
11419 รพ.ศรีบรรพต 0 0 0 0 0 0.5 0.0 0 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 3 2 1 0 0 0 3 3.5 0 0 1 1 1 1 2  3.0    6.5 F
11420 รพ.ป่าบอน 0 0 0 0 0 0.5 0.0 1 1.5 0 1 0.5 0 0.5 0.5 2.5 2 1 0 0 0 3 4.5 0 1 1 2 1 1 2  4.0    8.5 D
11421 รพ.บางแก้ว 1 0 1 1 0 0.5 0.5 0 1.0 1 1 0 0.5 0.5 0.5 3.5 2 1 0 0 0 3 5.0 0 0 1 1 1 1 2  3.0    8.0 D
11422 รพ.ป่าพะยอม 0 0 0 0 0 0.0 0.5 0 0.5 1 1 0 0.5 0 0.5 3 2 1 0 0 0 3 3.5 0 0 1 1 1 1 2  3.0    6.5 F
24673 รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ) 2 0 0 0 0 0.5 0.0 0 0.5 1 1 0 0.5 0 0 2.5 2 1 0 0 0 3 3.5 0 0 1 1 1 0 1  2.0    5.5 F

 C
as

h 
Ra

tio

คะ
แน

น  G
ra

de
 

 ร
วม

คะ
แน

นด้
าน

ผล
กา

รด
 าเ

นิน
งา

น

 ร
วม

คะ
แน

นทั้
งสิ้

น

 1.1 การบริหาร
แผน Planfin

1.2 การบริหารสินทรัพย์
หมุนเวียนและหน้ีสิน

1.3 การบริหารจัดการ 2.1 ความสามารถ 2.2 สภาพคล่อง
1.3.1 การบริหารต้นทุนบริการและค่าใช้จ่าย 1.3.3 Productivity

O
pe

ra
tin

g 
 M

ar
gi

n

รหัส โรงพยาบาล
Ri

sk
 s

co
re

1.ตัวช้ีวัดกระบวนการ

รว
มค

ะแ
นน

ด้า
นก

ระ
บว

นก
าร

2. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน

Re
tu

rn
 o

n 
 A

ss
et

EB
IT

D
A

คะ
แน

น

N
W

C

แหล่งข้อมูล www.hfo64.cfo.in.th ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง                             หน้า 315  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหาที่เสนอต่อคณะ
ตรวจฯ 

1. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ
ทุกปี ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการดำเนินงาน
และการบริหารจัดการงบประมาณ 

กระทรวงสาธารณสุขควรชี้แจงหลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดสรรงบประมาณก่อนปีงบประมาณเพื่อ
การวางแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

2.มีการปรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพทุกปี 
รวมถึงแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่หลากหลายส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารการเงินการคลังที่ชัดเจน 

1.กระทรวงสาธารณสุขควรจัดทำคู่มือแนวทางการ
ดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินพร้อมแหล่งข้อมูล
ในการประมวลผลที่เป็นศูนย์รวมการบริหารจัดการ
ข้อมูลในระบบการเงินการคลัง 
2.การกำหนดกรอบระยะเวลาการประมวลข้อมูล
ระดับประเทศและเขตที่ชัดเจนเพื่อคืนกลับข้อมูลให้
พื้นที่เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานและประมวลผล
ระดับเขต/จังหวัดให้ทันเวลาตามรอบ 

3.สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประ
สิทธิ รวมถึงการพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อเพิ่ม
การเข้าถึงและการจัดหารายได้ตามแผนทางการเงิน
ของหน่วยบริการ 

ติดตาม กำกับการบริหารจัดการงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง เฝ้าระวังสภาพคล่องและสถานะทางการเงิน
ของหน่วยบริการอย่าต่อเนื่อง รวมถึงการกระจาย
งบประมาณช่วยเหลือเพื่อเสริมสภาพคล่องให้หน่วย
บริการอย่างทั่วถึง 

4. การตรวจคุณภาพบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ของกอง
เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการกำหนดเกณฑ์การ
ตรวจสอบไม่สอดคล้องกับคู่มือบัญชี  

ควรมีการกำหนดเกณฑ์การตรวจสอบให้สอดคล้อง
กับคู่มือบัญช ี

 
 
                ผู้รับผิดชอบ   สินีนาฎ  อนุมณ ี

 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ. 
                     กลุ่มงาน        ประกันสขุภาพ 

โทรศัพท ์ 0-81098-0606  
              e-mail          asineenard@gmail.com. 

      วัน/เดือน/ป ี25 พฤศจิกายน 2564 
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5.8 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

ประเด็น 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 92)
สถานการณ์และสภาพปัญหา 
1. ประเมินผลดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานใน สังกัดสำนักงานสาธารณสุข 
     จังหวัดพัทลุง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและใหการบริหารราชการของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
     สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีประสทิธิภาพ ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล  
3. นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองดานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
  ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT)  จํานวน 24 ขอ  (EB1–EB24) และใหคะแนนการ
ประเมินตามรอบการประเมิน 3 ไตรมาส  
  1.ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกป) 
   ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ ขอ EB 1–EB 5 
  2.ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือน มีนาคมของทุกป)  
  ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ ขอ EB 1–EB 24 
  3.ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกป)  
  ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ ขอ EB 1–EB 24 
ส่งให้ สสจ.พัทลุง ตามระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทิน ของ  ศปท.กระทรวงสาธารณสุข  
หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 4 ไมส่ามารถประเมินได้ทัน เนื่องจากตัวชี้วัดนี้จะสิ้นสุดการวัด  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 
2564  

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผลคะแนนในระดับจังหวัด เท่ากับ  78.26 : ไม่ผ่านเกณฑ ์ 

โรงพยาบาลพัทลุง /โรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 22  หน่วย ผ่านเกณฑก์าร
ประเมิน  ITA (ร้อยละ 92) 17 หน่วย ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 หนว่ย 
*สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดผ่านเกณฑ ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน 100 คะแนน 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 92) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

ผลการดเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2561 2562 2563 หน่วยบริการ คะแนน ผลประเมิน 

ระดับประเทศ  สสจ.พัทลุง 100 ผ่าน 
94.34 88.22 94.38 84.19% รพ.พัทลุง 58.33 ไม่ผ่าน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

ผลการดเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2561 2562 2563 หน่วยบริการ คะแนน ผลประเมิน 

ระดับเขต  รพ.กงหรา 100 ผ่าน 
90.12 62.42 88.96 63.35 รพ.เขาชัยสน 95.83 ผ่าน 

ระดับจังหวัด  รพ.ตะโหมด 100 ผ่าน 
72.73 100 100 78.26 รพ.ควนขนุน 100 ผ่าน 

 รพ.ปากพะยูน 100 ผ่าน 
รพ.ศรีบรรพต 100 ผ่าน 
รพ.ป่าบอน 95.83 ผ่าน 
รพ.บางแก้ว 100 ผ่าน 
รพ.ป่าพะยอม 100 ผ่าน 
รพ.ศรีนครินทร ์ 91.67 ไม่ผ่าน 
สสอ.เมืองพัทลุง 100 ผ่าน 
สสอ.กงหรา - ไม่ผ่าน 
สสอ.เขาชัยสน - ไม่ผ่าน 
สสอ.ตะโหมด 100 ผ่าน 
สสอ.ควนขนุน 100 ผ่าน 
สสอ.ปากพะยูน 95.83 ผ่าน 
สสอ.ศรีบรรพต 100 ผ่าน 
สสอ.ป่าบอน 95.83 ผ่าน 
สสอ.บางแก้ว 100 ผ่าน 
สสอ.ป่าพะยอม 100 ผ่าน 
สสอ.ศรีนครินทร์ 91.67 ไม่ผ่าน 

รวม 78.26  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1.หน่วยบรกิารบางหน่วยไม่ได้ log in เข้าระบบ 
2.สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้

ตามเกณฑ์ประเมิน 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
กำกับ ติดตามทุกหน่วยบริการต้อง log in และยืนยันการส่งข้อมูลทุกครั้ง 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 92   โดยได้ผลคะแนนเต็ม 100  คะแนน  
ในปีงบประมาณ 2564 

 
 
      

ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรกวี  ข้องรัก 
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ 
กลุ่มงาน กฎหมาย 
โทรศัพท ์ 074613127 ต่อ 211  
e-mail yubolk2409@gmail.com 
วัน/เดอืน/ปี 22 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 

ที่มา : กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง/ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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5.9 การตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน 
1. ประเด็น 

ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการตรวจสอบ
ภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด    

2. สถานการณ์ 
1) คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีระดับจังหวัดได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในตามนโยบาย

และตัวชี ้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครอบคลุมทุก
หน่วยงานในสังกัด(รพ.พัทลุง/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) 

2) คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัด(รพ.สต.ทุกแห่ง) ครบทุกอำเภอ 

3) หน่วยบริการ รพท./รพช. ทุกแห่ง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ระบบควบคุมภายใน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) ครบทุกหน่วยบริการ และดำเนินการประเมินครบถ้วนทุกหน่วยบริการ 

4) หน่วยงานในสังกัดมีระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยได้ประเมินและจัดทำรายงาน
ควบคุมภายใน ครบถ้วน ทันเวลา ทุกหน่วยงานในสังกัด 

3. ผลการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของ รพ.สต.ได้รับการตรวจสอบภายใน(จากทีมตรวจระดับอำเภอ) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี
เกณฑ ์

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

ระดับประเทศ 100% เมืองพัทลุง 24 24 100 
   กงหรา 9 9 100 

เขต 12 เขาชัยสน 13 13 100 
   ตะโหมด 11 11 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16 16 100 
100% 100% 100% ปากพะยูน 16 16 100 

 ศรีบรรพต 6 6 100 
ป่าบอน 11 11 100 
บางแก้ว 7 7 100 
ป่าพะยอม 6 6 100 
ศรีนครินทร์ 5 5 100 
รวม 124 124 100 
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เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ระบาด ได้เปลี่ยนวิธีการตรวจสอบโดยให้หน่วยรับตรวจทำแบบ
ประเมินตนเองในแบบสอบทานการตรวจสอบภายใน แล้วส่งให้ทีมตรวจระดับอำเภอ 

ตัวชี้วัด : การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี

เกณฑ ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2561 2562 2563 โรงพยาบาล 
เป้าหมาย 

(%) 
ผลงาน 
(%) 

หมายเหตุ 

ระดับประเทศ 90% พัทลุง 90 98.66  
   กงหรา 90 85.60  

เขต 12 เขาชัยสน 90 93.55  
   ตะโหมด 90 92.24  

จงัหวัดพัทลุง ควนขนุน 90 88.89  
81.16 % 79.86 % 79.55 ปากพะยูน 90 91.67  

 ศรีบรรพต 90 86.99  
ป่าบอน 90 91.87  
บางแก้ว 90 95.93  
ป่าพะยอม 90 94.26  
ศรีนครินทร์ 90 85.47  
ภาพรวม   91.52  
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ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงาน(รพ./สสอ./รพ.สต.) ผ่านเกณฑ์ประเมินระบบควบคุมภายใน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี
เกณฑ ์

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

ระดับประเทศ 100% เมืองพัทลุง 26 26 100 
   กงหรา 11 11 100 

เขต 12 เขาชัยสน 15 15 100 
   ตะโหมด 13 13 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 18 18 100 
100% 100% 100% ปากพะยูน 18 18 100 

 ศรีบรรพต 8 8 100 
ป่าบอน 13 13 100 
บางแก้ว 9 9 100 
ป่าพะยอม 8 8 100 
ศรีนครินทร์ 7 7 100 
รวม 146 146       100 

4. สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานในสังกัดยังขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

2. ทุกหน่วยงานมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกส่วนงานย่อย 
3. ข้อเสนอแนะบางประเด็นของคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้แล้ว 

เสร็จ 
5. ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 
     

ผู้รายงาน นายโชติ  ช่วยเนียม 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร 074613127ตอ่407  
e-mail chot2513@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 16 พฤศจิกายน 2564 
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5.10 การพัฒนาข้อมูลสุขภาพของหน่วยบริการระดับจังหวัดให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายด้านการพัฒนาข้อมูลสุขภาพระดับประเทศ โดยกำหนดโครงสร้างชุด

ข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม ให้ทุกหน่วยบริการส่งออกเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ผ่านระบบหลักคือ Health 
Data Center (HDC) ตั้งแต่ปี งบประมาณ 2556 และได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ด้านคุณภาพ
ข้อมูลในปีงบประมาณ 2563 คือ ร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัดผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ในไตรมาสที่ 4 
ร้อยละ 80 จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพัทลุงมีผลงานดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 41 แสดงผลการดำเนินงานด้านคุณภาพข้อมูลแยกรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2563 

อำเภอ 
จำนวน
หน่วย
บริการ 

หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑค์ุณภาพข้อมูล 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผ่าน
เกณฑ์ 

% 
ผ่าน

เกณฑ ์
% 

ผ่าน
เกณฑ์ 

% 
ผ่าน

เกณฑ ์
% 

เมืองพัทลุง 28 28 100 26 92.9 24 85.7 12 42.9 

กงหรา 10 10 100 10 100 9 90 4 40 

เขาชัยสน 15 15 100 15 100 13 86.7 4 26.7 

ตะโหมด 12 12 100 12 100 12 100 5 41.7 

ควนขนุน 18 18 100 18 100 16 88.9 15 83.3 

ปากพะยนู 19 19 100 19 100 19 100 8 42.1 

ศรีบรรพต 8 8 100 6 75 6 75 1 12.5 

ป่าบอน 12 12 100 12 100 12 100 7 58.3 

บางแก้ว 9 9 100 9 100 6 66.7 0 0 

ป่าพะยอม 8 8 100 8 100 6 75 2 25 

ศรีนครินทร ์ 6 6 100 5 83.3 4 66.7 1 16.7 

รวม 145 145 100 140 96.6 127 87.6 59 40.7 

 ปีงบประมาณ 2564 กระทรวงยังคงกำหนดให้มีตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัดผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล ในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 80 โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2563 
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การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์โดยงานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดพัทลุง ได้รับผิดชอบตัวชี้วัดและถ่ายทอดตัวชี้วัด ไปยังหน่วยบริการในสังกัด และได้นำตัวชี้วัดไปเป็น 
MOU ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพข้อมูลต่อไป  พร้อมกับมีการรายงานความก้าวหน้าทุกไตรมาส ในระบบ 
HDC On Cloud เมนูตัวชี้วัด/กระทรวง/ป2ี564/67.ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน ในรอบปงีบประมาณ 2564 แยกรายไตรมาส โดยมีเกณฑ์ประเมิน รอบ 3 เดือน  

ร้อยละ 60, รอบ 6 ร้อยละ 70, รอบ เดือน 9 ร้อยละ 75 และรอบ 12 เดือน ร้อยละ 80 
ตารางที่ 42 ผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2564 แยกรายไตรมาส โดยมีเกณฑ์ประเมิน รอบ 

3 เดือน  ร้อยละ 60, รอบ 6 ร้อยละ 70, รอบ เดือน 9 ร้อยละ 75 และรอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 80 

อำเภอ 
จำนวน
หน่วย
บริการ 

หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑค์ุณภาพข้อมูล 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผ่าน
เกณฑ ์

% 
ผ่าน

เกณฑ ์
% 

ผ่าน
เกณฑ ์

% 
ผ่าน

เกณฑ ์
% 

เมืองพัทลุง 28 0 0.00 28 100.00 23 82.14 7 25.00 

กงหรา 10 0 0.00 10 100.00 8 80.00 4 40.00 

เขาชัยสน 15 0 0.00 12 80.00 12 80.00 2 13.33 

ตะโหมด 12 0 0.00 12 100.00 12 100.00 2 16.67 

ควนขนุน 18 0 0.00 18 100.00 18 100.00 13 72.22 

ปากพะยูน 19 0 0.00 19 100.00 19 100.00 7 36.84 

ศรีบรรพต 8 0 0.00 7 87.50 7 87.50 0 0.00 

ป่าบอน 12 0 0.00 12 100.00 12 100.00 7 58.33 

บางแก้ว 9 0 0.00 9 100.00 7 77.78 0 0.00 

ป่าพะยอม 8 0 0.00 8 100.00 7 87.50 3 37.50 

ศรีนครินทร ์ 6 0 0.00 5 83.33 6 100.00 0 0.00 

รวม 145 0 0.00 140 96.55 131 90.34 45 31.03 
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 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 ไม่มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ ไตรมาสที่ 2 ผ่านเกณฑ์ รวม ร้อยละ
96.55 ไตรมาสที่ 3 ผลงานลดลง เหลือ ร้อยละ 90.34 ไตรมาสที่ 4 ผลงานยังคงลดลงต่อเนื่อง อยู่ที่ร้อยละ 
31.03 อำเภอที่มีผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าทุกอำเภอ คือ อำเภอควนขนุน  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยบริการในอำเภอที่ผ่านเกณฑ์คณุภาพข้อมูล 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ ไตรมาส  
ที่ 4 หน่วย
บิการผ่าน
เกณฑ์ไม่
น้อยกว่า
ร้อย 80  

เมืองพัทลุง 28 7 25.00 
  18.84 กงหรา 10 4 40.00 

เขต 12 เขาชัยสน 15 2 13.33 
  7.61 ตะโหมด 12 2 16.67 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 18 13 72.22   
40.7 ปากพะยูน 19 7 36.84 

 ศรีบรรพต 8 0 0 
ป่าบอน 12 7 58.33 
บางแก้ว 9 0 0 
ป่าพะยอม 8 3 37.5 
ศรีนครินทร์ 6 0 0 

รวม 145 45 31.03 
ที่มา : ระบบ HDC on Cloud  https://plg.hdc.moph.go.th/hdc/main/index.php 
         เมนูตัวชี้วัด/กระทรวง/ป6ี4 
 

 

  

https://plg.hdc.moph.go.th/hdc/main/index.php


วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 325 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ผลงานที่ผ่านมาจะไม่มีความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงาน แม้จะมีการวางกรอบการดำเนินงาน
อย่างชัดเจน ที่ทุกหน่วยบริการจะต้องส่งออกข้อมูลจากโปรแกรมบริการของแต่ละหน่วย และนำเข้าระบบ 
HDC ตามรอบที่กำหนด ดังนั้นการกำกับติดตามหรือนำเสนอรายละเอียดตัวชี้วัดในระดับอำเภอจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน และจะไม่มีหน่วยบริการใดที่ไม่มีผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส การกำกับ
สามารถใช้ระบบรายงาน HDC มาเป็นตัวช่วยกำกับติดตามโดยผู้รับผิดชอบระดับอำเภอได้เป็นอย่างดี 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
การนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับ ได้วางแผนการ

ปฏิบัติการเรื ่องการรวบรวม ตรวจสอบ ส่งออกชุดข้อมูล จะทำให้มีข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
น่าเช่ือถือ  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 

 
      

ผู้รับผิดชอบ นายอนิรุธ  นาคะวิโรจน์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข. 
โทรศัพท ์ 0-7461-3127  ต่อ 305 
e-mail anirut_nak@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 25 พฤศจิกายน 2564 
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5.11 ผลการดำเนินงานด้านวิชาการและงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : พ.ศ. 2561 - 2580 เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน ตลอดจน
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) ได้กำหนดแผนงานพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ  
โดยกำหนดตัวชี้วัดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ มีการจัดทำ
ผลงานการวิจัย/R2R เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย และเชิงการพัฒนาสังคมและชุมชน  
ซึ่งมุ่งเน้นบุคลากรด้านสาธารณสุข มีการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาตามบริบทของพื้นที่ นำมาแก้ปัญหาเชิงวิชาการ 
โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร การสร้างนวัตกรรมใหม่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการแก้ไข
ปัญหาหน้างานโดยใช้วิธีการวิจัย นำไปสู่การศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์รองรับ มีวิสัยทัศน์องค์กรคือ "ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชน
สุขภาพดี ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน" มีเป้าประสงค์ที่สำคัญ คือ "พัทลุงเป็นสังคมสุข
ภาวะ ประชาชนสุขภาพดี มีความสุขทางสุขภาพมากขึ ้น" ซึ ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนางานใ ห้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง เป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ และนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการพัฒนางาน
ด้านวิชาการของจังหวัดพัทลุง ซึ่งได้จัดให้มีการประกวดผลงานวิชาการอยา่งต่อเนื่องทุกปี 

 สำหรับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำตัวชี้วัดเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินการงานวิจัยใน 
ระดับอำเภอ ในรูปแบบการวิจัย (research) หมายถึงผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์/R2R ซึ่งมี กระบวนการหรือ
วิธีการที่ได้มาซึ่งข้อความรู้ ความจริง หรือคำตอบที่เชื่อถือได้ของข้อสงสัยหรือปัญหา และคำตอบที่เชื่อถือได้
นั้นจะต้องมีองค์ประกอบ คือ มีพยานหลักฐานหรือข้อมูลยืนยัน และต้องได้มาอย่างมีระบบระเบียบที่เชื่อถือได ้
โดยการนำปัญหาระดับอำเภอมาดำเนินการวิจัย ซึ่งหมายถึง ปัญหาที่ คปสอ. ระบุเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่
ต้องดำเนินการแก้ไขในระดับอำเภอ ซึ่งอาจเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับอำเภอ , ปัญหาที่กำหนดเป็นประเด็น
สำคัญของ พชอ., ปัญหาด้านการบริหารจัดการของ คปสอ. เป็นต้น สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย หมายถึง 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวิธีต่าง ๆ เช่น การนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับจังหวัดขึ้นไป การเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ หรือการตีพิมพ์ในวารสาร เป็นต้น 
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การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. การดำเนนิงานตามระบบ PDCA 

1) ขั้นวางแผนงานดำเนินงาน (Plan) 
1.1 ศึกษาข้อมลูจากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
1.2 มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาวิชาการฯ ดำเนินงานโครงการ 
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ดำเนินงานโครงการ เพ่ือระดมความคิดเห็นและวางแผนแนว

ทางการดำเนินงาน 
   1.4 จัดเตรียมรูปแบบการสื่อสารเพื่อเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิชาการ 

2) ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดประกวดผลงานวิชาการประกอบด้วยการบรรยาย/อภิปราย/การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  

/การนำเสนอผลงานวิชาการ/การประกวดผลงานวิชาการ/สรุปผลการประกวด(ตามรายละเอียดของ
กำหนดการ) 

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
3.1 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 
4.1 ถอดบทเรยีน AAR เพื่อนำไปปรับปรุงระบบการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  

2. การดำเนนิงานของ คปสอ. มีการจัดทำงานวิจัยและพัฒนาใหส้อดคล้องกับปัญหาระดับอำเภอ 
1) รอบ 3 เดือน    

- คปสอ. มีการระบุปัญหาสำคัญระดับอำเภอ 
- มีการกำหนดหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาระดับอำเภอ และ จัดทำโครงร่างการวิจัย  

2) รอบ 6 เดือน 
- คปสอ. นำเสนอโครงร่างการวิจัย (ในการนิเทศงานผสมผสาน รอบที ่1 โดยผ่านระบบ 

ประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Conference)) 
3) รอบ 9 เดือน  

- มีเอกสารผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์
4) รอบ 12 เดือน  

- คปสอ. นำเสนอผลงานวิจัย (ในการนิเทศงานผสมผสาน รอบที่ 2 โดยผา่นระบบประชุม 
ทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Conference)) 

- เผยแพร่ผลงานการวิจัย 

5) ผลการดำเนินงาน 
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   - 

6) ผลการดำเนินงานรายตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัด : คปสอ.มีการจัดทำงานวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาระดับอำเภอ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

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

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 1 1 100 
   กงหรา 1 1 100 

เขต 12 เขาชัยสน 1 1 100 
   ตะโหมด 1 1 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 1 100    
ปากพะยูน 1 1 100 

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

รวม 11 11 100 
ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข ปี 2564 รอบ 11 เดือน  
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3. ประเด็น รอ้ยละผลงานวิจัย/ R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน ์
1) ข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

แสดงข้อมูลเชิงปริมาณผลการดำเนินงานผลงานวิชาการ 
ตารางที่ 43 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณผลการดำเนินงานผลงานวิชาการ 

ลำดับ ผลสำเร็จ/ตัวช้ีวัด  
เมือง
พัทลุง 

กงหรา 
เขาชัย

สน 
ตะโหมด 

ควน
ขนุน 

ปาก
พะยูน 

ศรี
บรรพต 

ป่าบอน บางแก้ว 
ป่า

พะยอม 
ศรี

นครินทร ์
ภาพรวม 

1 ในทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพ 
มีผลงานวิจัย/ R2R ด้านสุขภาพ 
อย่างน้อย 40 เรื่อง/ จังหวัด 

เป้าหมาย 3 3 2 4 12 18 10 4 1 0 4 61 
ผลงาน 3 3 2 4 12 18 10 4 1 0 4 61 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 

2 ร้อยละผลงานวิจัย/ R2R ด้าน
สุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ 
นำไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 40 ) 

เป้าหมาย 3 3 2 4 12 18 10 4 1 0 4 61 
ผลงาน 3 3 2 4 12 18 10 4 1 0 4 61 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 

3 
 

บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขในจังหวัดผ่านการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย 
(R2R Facilitator) อย่างน้อย    20 
คน/ จังหวัด 
 
 

เป้าหมาย 8 120 6 5 10 59 35 1 0 0 40 284 
ผลงาน 8 120 6 5 10 59 35 1 0 0 40 284 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 
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ลำดับ ผลสำเร็จ/ตัวช้ีวัด  
เมือง
พัทลุง 

กงหรา 
เขาชัย

สน 
ตะโหมด 

ควน
ขนุน 

ปาก
พะยูน 

ศรี
บรรพต 

ป่าบอน บางแก้ว 
ป่า

พะยอม 
ศรี

นครินทร ์
ภาพรวม 

4 จังหวัดรวบรวมและวิเคราะห์
ผลงานวิจัย/ R2R จากหน่วยงานใน
จังหวัด ส่งเป็นฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย/ R2R ระดับเขต
สุขภาพ 

เป้าหมาย 1 1 2 1 6 1 1 1 1 1 1 17 
ผลงาน 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 8 
ร้อยละ 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 47.06 
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2) ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 
         ควรกำหนดนโยบาย ในระดับเขตสุขภาพ ระดับจังหวัด และ คุณสมบัติตามตำแหน่งของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการจัดทำผลงานด้านวิชาการ 

3) โอกาสพัฒนาต่อไป 
         ควรมีการขับเคลื่อนนโยบาย ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลงานวิชาการในระดับเขตสุขภาพ 

4) ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
         มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลวิชาการประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ สสจ.พัทลุง 

 
 
      

ผู้รับผิดชอบ นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
โทรศัพท์        081-957-9574   
e-mail          suchart.19@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 7 ธันวาคม 2564 
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5.12 ตำบลสุขภาวะ 

ประเด็น 
ผลการดำเนินงานตำบลสุขภาวะ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุงด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) และ

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดพัทลุงด้านสาธารณสุขเพิ่มอีก 1 ปี เป็น พ.ศ. 2559 – 2564 โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ระบบ
สุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน” 
โดยมีเป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) คือ “พัทลุงเป็นสังคมสุขภาวะ ประชาชน
สุขภาพดี มีความสุขทางสุขภาพมากขึ้น” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลสุขภาวะ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในมิติด้านสุขภาพ เพื่อก้าว
สู่การเป็นสังคมสุขภาวะ ประชาชนสุขภาพดี มีความสุขทางสุขภาพมากขึ้น และพัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วม  
ในการบูรณาการดำเนินงานกับภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ตามกรอบแนวคิดในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังภาพ 

 

 
กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุงด้านสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาพที่ 7 กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ สู่เมืองลุงเมืองสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการ

ดำเนินงานตำบลสุขภาวะ เน้นการวัดผลในมิติของสุขภาพดี แต่สำหรับการดำเนินงานในระดับอำเภอ/ตำบล  
ให้มีการบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ และมีการขับเคลื่อนร่วมกันทั้ง 3 มิติ (สุขภาพดี, ศึกษาดี, เศรษฐกิจดี) 
เกณฑ์การประเมินตำบลสุขภาวะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเมินในมิติด้านสุขภาพ จำนวน 10 ประเด็น 
ได้แก ่

ตารางที่ 44 การประเมินตำบลสุขภาวะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเมินในมิติด้านสุขภาพ 
จำนวน 10 ประเด็น 

ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่ง 
ข้อมูล พื้นฐาน ดี ดีมาก 

1 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลส่งเสริม
สุขภาพตามกลุ่มวัย 

ผ่าน 4 ข้อ 
(ไม่

เรียงลำดับ) 

ผ่าน 6 ข้อ 
(ไม่

เรียงลำดับ) 

ผ่าน 8 ข้อ 
(ไม่

เรียงลำดับ) 

  

 1.1 ร้อยละของเด็ก 0-2 ป ีได้รับฟลูออไรด์วานิช ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 
(เงื่อนไขความครอบคลุมการตรวจโดยทันตบุคลากร ไม่นอ้ยกว่า  
ร้อยละ 50) 

ทันต
สาธารณสุข 

 

HDC 
 

 1.2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

HDC 
 

 1.3 ระดับความสำเร็จในการคัดกรองพัฒนาการเด็ก (ประเมิน 4 ข้อย่อย)   
 1.3.1 ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ  

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
ส่งเสริม
สุขภาพ 

HDC 
 

 1.3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
และพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

HDC 
 

 1.3.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
และพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการติดตาม ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

HDC 
 

 1.3.4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
และพบสงสัยพฒันาการล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA4I ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

HDC 
 

 *** เด็ก 0-5 ปี ประเมินตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 
เดือน 
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ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่ง 
ข้อมูล พื้นฐาน ดี ดีมาก 

 1.4 ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
(สะสมตั้งแต่ปงีบประมาณ 2563) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 

โรคไม่
ติดต่อ 

HDC 

 1.5 ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
โดย จนท. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

โรคไม่
ติดต่อ 

HDC 

2 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลอนามัย
เจริญพันธ ์

ได้คะแนน 
ร้อยละ 
60-69 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 
70-79 

ได้คะแนน 
ร้อยละ  

80 ขึ้นไป 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

แบบ
ประเมิน 

 
3 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลแพทย์แผนไทย 
 3.1 ผู้ป่วยนอกได้รับบริการ

การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกตาม
เกณฑ ์

ตำบลที่มี รพท./รพช. แพทย์แผน
ไทย 

HDC 
ร้อยละ  
12-<14 

ร้อยละ 
14-<16 

ร้อยละ  
16 ขึ้นไป 

ตำบลที่ไม่มี รพท./รพช. 
ร้อยละ  
30-<40 

ร้อยละ 
40-<50 

ร้อยละ  
50 ขึ้นไป 

4 ตำบลผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

มีแผน 
พัฒนา/
รายงาน

การ 
ประชุม

บูรณาการ
ร่วม

ระหว่าง
สาธารณสุข
กับท้องถิ่น 

มี MOU 
กับตำบล 
ที่มีหน่วย 

FR 
 

มีหน่วย 
FR 
 

ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ 

 

แบบ
ประเมิน 

 

5 ตำบลผ่านเกณฑต์ำบล GREEN 
and CLEAN 
5.1 ส้วมสาธารณผ่านเกณฑ์ HAS  

(5 คะแนน)  

6-7 
คะแนน 

 

8-9 
คะแนน 

 

10  
คะแนน 

 

อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

 

รายงาน
กิจกรรม 
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ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่ง 
ข้อมูล พื้นฐาน ดี ดีมาก 

5.2 แผงลอยจำหน่ายอาหาร ได้
มาตรฐาน CFGT (5 คะแนน) 

6 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
6.1 ร้อยละของร้านชำคุณภาพ 

ตรวจ 
ร้อยละ 80  
และ ผ่าน
คุณภาพ 

ร้อยละ 80 

ตรวจ  
ร้อยละ 90 
 และ ผ่าน
คุณภาพ 

ร้อยละ 90 

ตรวจ  
ร้อยละ 95  
และ ผ่าน
คุณภาพ 

ร้อยละ 95  
ขึ้นไป 

คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

 

รายงาน
กิจกรรม 

 

7 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุม
โรคเข้มแข็ง 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 
70-<80 

ได้คะแนน 
ร้อยละ 
80-<90 

ได้คะแนน 
ร้อยละ  

90 ขึ้นไป 

ควบคุม
โรคติดต่อ 

แบบ
ประเมิน 

8 ตำบลผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 

HDC 
  8.1 ร้อยละของผู้ป่วย

โรคเบาหวานที่ควบคุมได้ 
ร้อยละ 
41-<43 

ร้อยละ 
43-<45 

ร้อยละ 45  
ขึ้นไป 

 8.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 

ร้อยละ 
51-<53 

ร้อยละ 
53-<55 

ร้อยละ 55  
ขึ้นไป 

9 ตำบลมีการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ผ่านเกณฑ ์

ประเมนิผา่น / ไม่ผ่าน 
ต้องผ่านเกณฑ์ ข้อ 1-4 ทุกข้อ 
1.  หน่วยบริการสาธารณสุขมีระบบการ

ประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ  
และมีข้อมลูกลุ่มเป้าหมาย 
ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ระยะยาวในชุมชน โดยมีการ
ประเมินคัดกรองครอบคลุม จำนวน 
6 เรื่อง คือ 
(1) คัดกรอง ADL ไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 80 
(2) คัดกรองสุขภาพช่องปาก  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

 

- HDC  
(ข้อ 1) 

- แบบ
ประเมิน 
(ข้อ 2, 
3, 4) 
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ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่ง 
ข้อมูล พื้นฐาน ดี ดีมาก 

(3) คัดกรองสมองเสื่อม AMT  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

(4) คัดกรองซมึเศร้า 2Q  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

(5) คัดกรองข้อเข่า ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 60  

(6) คัดกรองภาวะหกล้ม  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

2.  มีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล 
(Care plan) กลุ่มติดบ้าน กลุ่ม 
ติดเตียง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  
ของกลุ่มเป้าหมาย 

3.  มีการดแูลผูสู้งอายุ กลุ่มติดบ้าน 
กลุ่มติดเตียง ตามแผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) 
โดยผู้จัดการดูแลผูสู้งอายุ (Care 
manager) ผู้ดแูลผูสู้งอายุ (Care 
giver) หรืออาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุ 
อย่างต่อเนื่อง 

4. ชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรม
ผู้สูงอายุคุณภาพ กรมอนามัย  
อย่างน้อย ตำบลละ 1 ชมรม 

10 ตำบลมี รพ.สต. ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 
ดาว 

ประเมนิผา่น/ไม่ผ่าน 
ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ 
1. รพ.สต. ทุกแห่งในตำบลผ่านเกณฑ์ 

รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว  
(คงสภาพ/รับรองใหม่) 

2. ครู ค. สุ่มประเมินการคงสภาพ  
รพ.สต.ติดดาว อย่างน้อย ตำบลละ 

พัฒนา
คุณภาพ 

 

แบบ
ประเมิน 
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ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่ง 
ข้อมูล พื้นฐาน ดี ดีมาก 

1 รพ.สต. และรายงานผลการ
ประเมิน 

3. รพ.สต. ทุกแห่ง ประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว และ
รายงานผลการประเมิน 

 

5.12.1 การวัดผลตำบลสุขภาวะ 
ตารางที่ 45 การวัดผลตำบลสุขภาวะ 

ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน การวัดผลตำบลสุขภาวะ 
ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 

1 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลส่งเสริมสุขภาพตาม
กลุ่มวัย 

ผ่านระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

2 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลอนามัยเจริญพันธ ์ ผ่านระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

3 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลแพทย์แผนไทย ผ่านระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

4 ตำบลผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ผ่านระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

5 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบล GREEN and 
CLEAN  

ผ่านระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

6 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

7 ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ผ่านระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

8 ตำบลผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได ้

ผ่านระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
ขึ้นไป 

ผ่านระดับดี
มาก 

9 ตำบลมีการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ ์

ผ่านเกณฑ ์
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ลำ 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน การวัดผลตำบลสุขภาวะ 
ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 

10 ตำบลมี รพ.สต. ผ่านเกณฑ์คณุภาพ รพ.สต. 
ติดดาว ระดับ 5 ดาว 

ผ่านเกณฑ ์

ผลการดำเนินงาน 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมายการดำเนินงานใน 65 ตำบล ผ่านการประเมินตำบล 

สุขภาวะ ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป จำนวน 3 ตำบล (ร้อยละ 4.62) ผ่านเกณฑ์ระดับดี 1 ตำบล (ร้อยละ 
1.54) 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป้าหมายการดำเนินงานใน 65 ตำบล ผ่านการประเมินตำบล 
สุขภาวะ ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป จำนวน 35 ตำบล (ร้อยละ 53.85) ผ่านเกณฑ์ระดับดี 1 ตำบล (ร้อยละ 
1.54) 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป้าหมายการดำเนินงานใน 65 ตำบล ผ่านการประเมินตำบล 
สุขภาวะ ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป จำนวน 47 ตำบล (ร้อยละ 72.31) ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 16 ตำบล 
(ร้อยละ 24.62) ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จำนวน 1 ตำบล (ร้อยละ 1.54) 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมายการดำเนินงานใน 65 ตำบล ผ่านการประเมินตำบล 
สุขภาวะ ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป จำนวน 18 ตำบล (ร้อยละ 27.70) ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 16 ตำบล 
(ร้อยละ 24.62) ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จำนวน 3 ตำบล (ร้อยละ 4.62) 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลสุขภาวะ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

อำเภอ 
เป้า 

หมาย 

ผ่านระดับ 
พื้นฐาน 

ผ่านระดับดี 
ผ่านระดับ 

ดีมาก 

2561 2562 2563 
จำ 

นวน 
ร้อย 
ละ 

จำ 
นวน 

ร้อย
ละ 

จำ 
นวน 

ร้อย
ละ 

ระดับประเทศ - ระดับ 
พื้นฐานขึ้น
ไป ร้อยละ 
90 

- ระดับดี/ดี
มาก  
ร้อยละ 50 

เมืองพัทลุง 14 0 0 1 7.14 0 0 
- - - กงหรา 5 0 0 2 40.00 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 5 0 0 0 0 0 0 
- - - ตะโหมด 3 0 0 0 0 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 12 0 0 8 66.67 3 25.00 
4.62 53.85 72.31 ปากพะยูน 7 1 14.29 0 0 0 0 

 ศรีบรรพต 3 1 33.33 2 66.67 0 0 
ป่าบอน 5 0 0 0 0 0 0 
บางแก้ว 3 0 0 0 0 0 0 
ป่าพะยอม 4 0 0 0 0 0 0 
ศรีนครินทร์ 4 0 0 0 0 0 0 

รวม 65 2 3.08 13 20 3 4.62 
ที่มา : ระบบประเมินผลตำบลสุขภาวะ (http://data.ptho.moph.go.th/kpi2564) 
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ผลการประเมินรายตำบล 
ตารางที่ 46 ผลการประเมินรายตำบล 

อำเภอ ตำบล 
ผ่านระดับพื้นฐาน ผ่านระดับดี ผ่านระดับดีมาก ไม่ผ่าน 

เมืองพัทลุง (14 ตำบล)  1. โคกชะงาย  1. คูหาสวรรค ์
2. เขาเจียก 
3. ท่ามิหรำ 
4. นาท่อม 
5. ปรางหมู่ 
6. ท่าแค 
7. ลำปำ 
8. ตำนาน 
9. ควนมะพร้าว 
10. ร่มเมือง 
11. ชัยบุร ี
12. นาโหนด 
13. พญาขัน 

กงหรา (5 ตำบล) 
 

 1. กงหรา 
2. สมหวัง 

 1. ชะรัด 
2. คลองเฉลิม 
3. คลองทรายขาว 

เขาชัยสน (5 ตำบล)    1. เขาชัยสน 
2. ควนขนุน 
3. จองถนน 
4. หานโพธิ ์
5. โคกม่วง 

ตะโหมด (3 ตำบล) 
 

   1. แม่ขรี 
2. ตะโหมด 
3. คลองใหญ่ 

ควนขนุน (12 ตำบล)  1. นาขยาด 
2. พนมวังก์ 
3. แหลมโตนด 

1. ทะเลน้อย 
2. ดอนทราย 
3. ชะมวง 

1. ควนขนุน 
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อำเภอ ตำบล 
ผ่านระดับพื้นฐาน ผ่านระดับดี ผ่านระดับดีมาก ไม่ผ่าน 

4. ปันแต 
5. โตนดด้วน 
6. มะกอกเหนือ 
7. พนางตุง 
8. แพรกหา 

ปากพะยูน (7 ตำบล) 1. ดอนทราย   1. ปากพะยูน 
2. ดอนประดู่ 
3. เกาะนางคำ 
4. เกาะหมาก 
5. ฝาละมี 
6. หารเทา 

ศรบีรรพต (3 ตำบล) 1. ตะแพน 1. เขาย่า 
2. เขาปู ่

  

ป่าบอน (5 ตำบล)    1. ป่าบอน 
2. โคกทราย 
3. หนองธง 
4. ทุ่งนารี 
5. วังใหม่ 

บางแก้ว (3 ตำบล)    1. ท่ามะเด่ือ 
2. นาปะขอ 
3. โคกสัก 

ป่าพะยอม (4 ตำบล)    1. ป่าพะยอม 
2. ลานข่อย 
3. เกาะเต่า 
4. บ้านพร้าว 

ศรีนครินทร์ (4 ตำบล)    1. ชุมพล 
2. บ้านนา 
3. อ่างทอง 
4. ลำสินธุ ์
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ความเข้าในเกณฑ์การประเมินและการ
วัดผล 

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของหน่วยงานในทุกระดับ 
ควรทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตำบลสุขภาวะ 
ในแต่ละข้อ รวมถึงการวัดผลตำบลสุขภาวะ เพื่อให้การ
วางแผน การดำเนินงาน การติดตามประเมินผลเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม จากระบบ 
HDC เพื่อติดตาม กำกับ ให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกดิผล
กระทบต่อการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

- ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลตำบลสุขภาวะให้มีความตรงในการวัดให้มากยิ่งขึ้น 
2. บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนอ่ืน ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะมีความ

ครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกจิ และสังคม 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

      
ผู้รับผิดชอบ นายจิรพงษ์  แสงทอง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
โทรศัพท ์ 074 613127 ต่อ 306   
e-mail jirapongst@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 4 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 


