
สรปุผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั PA + ตรวจราชการ
ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัพทัลุง

ปีงบประมาณ 2561 
ไตรมาส 2 (ตลุาคม 2560 – มีนาคม 2561)



คณะท่ี 1 

การส่งเสริมสขุภาพป้องกนัโรค 
และการจดัการสขุภาพ 

(12 ตวัช้ีวดั)



1. อตัราสว่นการตายของมารดาไทย

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

< 20 การเกิดมีชีพแสนคน 19.00 78.94 0 1 1 เม.ย. 61

# จงัหวดั ผลงาน

1 พทัลุง 0

2 ตรงั 0

3 สตูล 128.53(2ราย)

4 นราธวิาส 128.63(5ราย)

5 ปัตตานี 143.09(6 ราย)

6 สงขลา 35.93(2ราย)

7 ยะลา 74.18(3ราย)

Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o อตัราการตายมารดาไทยเทา่กบั 0
o มกีารด าเนินงานตามแนวทางที่
ก าหนด

o จงัหวดัพทัลุง ไมม่มีารดาตาย
o รอ้ยละของหญงิตัง้ครรภไ์ดร้บัการ
ฝากครรภค์รบ 5 ครัง้ ตามเกณฑ์
เทา่กบั 73.54 (ต.ค. 60 -1 เม.ย. 61)

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
oพบวา่ บาง รพ.ไมไ่ดด้ าเนินการตามแนวทาง
อยา่งเครง่ครดั เชน่ การใชถุ้งตวงเลอืด ไมใ่ช้
ทุกราย

o ระบบฝากครรภ ์เน้นการคน้หา/ดแูลหญงิตัง้ครรภเ์สีย่งรว่มกบั SP 
อายรุกรรม และการวางแผนครอบครวัเวน้ระยะการมบีุตร

o ระบบการดแูล ในหอ้งคลอดตามมาตรฐาน



2. รอ้ยละของเดก็อายุ 0 - 5  ปี มพีฒันาการสมวยั

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

85 % 95.25 95.49 95.14 7 21 เม.ย. 2561

# จงัหวดั ผลงาน

1 สตูล 98.99

2 ปัตตานี 98.98

3 สงขลา 98.70

4 ตรงั 98.58

5 นราธวิาส 98.51

6 ยะลา 97.47

7 พทัลุง 95.14

99.25 98.38 97.37 97.02 95.58 95.00 94.39 93.97 92.59
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o อ าเภอทีเ่ดก็มพีฒันาการสมวยั
มากทีส่ดุคอื อ าเภอป่าบอน
99.25% อ าเภอปากพะยนู 
98.38% อ าเภอกงหรา 97.37%

o ผา่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ



รอ้ยละของเดก็อายุ 9,18,30,42 เดอืนไดร้บัการตรวจกรองพฒันาการโดยใชคู้ม่อื DSPM

. เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 95% 82..47 93 96.15 1 21 เม.ย. 2561

# จงัหวดั ผลงาน

1 พทัลุง 96.15

2 ตรงั 96.13

3 สตูล 95.60

4 ยะลา 93.32

5 นราธวิาส 92.81

6 ปัตตานี 91.58

7 สงขลา 90.54

7 รวม 93.00

98.44 98.35 98.06 97.82 97.81
96.76 96.30 95.90

94.88 94.76

91.21
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o อ าเภอทีค่ดักรองพฒันาการ
เดก็ไดน้้อยทีส่ดุ คอื อ าเภอตะ
โหมด 91.21% อ าเภอเมอืง
94.76% อ าเภอควนขนุน 
94.88%

o ผา่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o การบนัทกึขอ้มลูมคีวามซบัซอ้น
ท าใหเ้กดิความผดิพลาดไดง้า่ย 
ไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั
และยงัมเีวลาบนัทกึขอ้มลูได้

o มไีลน์กลุม่ส าหรบั
ใหบ้รกิารสอบถามและ
แกไ้ขปัญหาการบนัทกึ
ขอ้มลู มกีารคนืขอ้มลู 
และใหบ้นัทกึขอ้มลูให้
เป็นปัจจุบนั



รอ้ยละของเดก็อายุ 9,18,30,42 เดอืนไดร้บัการตรวจกรองพฒันาการโดยใชคู้ม่อื DSPM อ าเภอตะโหมด

. เกณฑ์ พทัลุง อ าเภอตะโหมด อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 95% 96.15 91.21 11 21 เม.ย. 2561
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o สถานบรกิารทีค่ดักรอง
พฒันาการเดก็ไดน้้อยทีสุ่ด คอื 
รพ.ตะโหมด 76.37%

o ไมผ่า่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o การบนัทกึขอ้มลูมคีวามซบัซอ้น
ท าใหเ้กดิความผดิพลาดไดง้า่ย 
ไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั
และยงัมเีวลาบนัทกึขอ้มลูได้

o มไีลน์กลุม่ส าหรบั
ใหบ้รกิารสอบถามและ
แกไ้ขปัญหาการบนัทกึ
ขอ้มลู มกีารคนืขอ้มลู 
และใหบ้นัทกึขอ้มลูให้
เป็นปัจจุบนั



รอ้ยละของเดก็อายุ 9,18,30,42 เดอืนไดร้บัการตรวจกรองพฒันาการโดยใชคู้ม่อื DSPM อ าเภอเมอืง

. เกณฑ์ พทัลุง อ าเภอเมอืง อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 95% 96.15 94.76 10 21 เม.ย. 2561

100 100 100 100 100 100 99.1599.0598.8598.8598.6898.1796.2296.0895.7695.4295.2194.3392.9392.0892.0691.8691.4390.7388.8987.21

54.93

94.76

0
20
40
60
80

100

รพ
.ส
ต.
บา้

นอ
า้ย
น้อ

ย 

รพ
สต

.บ
า้น

คว
นม

ะพ
รา้
ว

รพ
.ส
ต.
บา้

นป
าก
สร
ะ 

รพ
.ส
ต.
บา้

นไ
พ

รพ
.ส
ต.
บา้

นม
ะก
อก

ใต
้

รพ
.ส
ต.
บา้

นน
 ้าเ
ลอื

ด 

รพ
.ส
ต.
บา้

นโ
คก

ชะ
งา
ย

รพ
.ส
ต.
บา้

นท
ุ่งล
าน

รพ
.ส
ต.
บา้

นต
น้ไ
ทร

 

รพ
.ส
ต.
บา้

นท
ุ่งย
าว
 

รพ
.ส
ต.
บา้

นป
รา
งห

มู่

รพ
.ส
ต.
ล า
ป า

ศนู
ยแ์

พท
ยช์

ุมช
นค

หูา
…

รพ
.ส
ต.
บา้

นส
วน

รพ
.ส
ต.
บา้

นป
ลว
กร
อ้น

รพ
.ส
ต.
บา้

นเ
ขา
แด

ง

รพ
.ส
ต.
บา้

นโ
ตร
ะ

ศส
ช.
ท่า

มหิ
ร า

รพ
.ส
ต.
บา้

นห
วัถ

นน

ศส
ช.
ดอ

นย
อ

รพ
.ส
ต.
บา้

นท
่าส
 าเภ

าใ
ต้

รพ
.ส
ต.
บา้

นห
แูร
่

รพ
.ส
ต.
บา้

นป
าก
ปร

ะ

รพ
.ส
ต.
บา้

นน
าโ
หน

ด 

รพ
.ส
ต.
บา้

นค
วน

ถบ
 

รพ
.ส
ต.
บา้

นน
าท

่อม

รพ
.ส
ต.
บา้

นล
 า 

รว
ม

Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o สถานบรกิารทีค่ดักรอง
พฒันาการเดก็ไดน้้อยทีสุ่ด คอื 
รพสต.บา้นล า 54.93% รพสต.
นาทอ่ม  87.21% และรพสต.
บา้นควนถบ88.89%

o ไมผ่า่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o การบนัทกึขอ้มลูมคีวามซบัซอ้น
ท าใหเ้กดิความผดิพลาดไดง้า่ย 
ไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั
และยงัมเีวลาบนัทกึขอ้มลูได้

o มไีลน์กลุม่ส าหรบั
ใหบ้รกิารสอบถามและ
แกไ้ขปัญหาการบนัทกึ
ขอ้มลู มกีารคนืขอ้มลู 
และใหบ้นัทกึขอ้มลูให้
เป็นปัจจุบนั



รอ้ยละของเดก็อายุ 9,18,30,42 เดอืนไดร้บัการตรวจกรองพฒันาการโดยใชคู้ม่อื DSPM อ าเภอควนขนุน

. เกณฑ์ พทัลุง อ าเภอควนขนุน อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 95% 96.15 94.88 9 21 เม.ย. 2561
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o สถานบรกิารทีค่ดักรอง
พฒันาการเดก็ไดน้้อยทีสุ่ด คอื 
รพสต.บา้นดอนศาลา 83.78%
รพสต.บา้นควนดนิแดง    
86.14% และรพสต.บา้นจนันา
86.76%

o ไมผ่า่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o การบนัทกึขอ้มลูมคีวามซบัซอ้น
ท าใหเ้กดิความผดิพลาดไดง้า่ย 
ไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั
และยงัมเีวลาบนัทกึขอ้มลูได้

o มไีลน์กลุม่ส าหรบั
ใหบ้รกิารสอบถามและ
แกไ้ขปัญหาการบนัทกึ
ขอ้มลู มกีารคนืขอ้มลู 
และใหบ้นัทกึขอ้มลูให้
เป็นปัจจุบนั



รอ้ยละของเดก็อายุ 9,18,30,42 เดอืนไดร้บัการตรวจคดักรองพฒันาการครัง้แรกโดยใชคู้ม่อื DSPM 
และพบสงสยัพฒันาการล่าชา้
. เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 20 % 19.98 23.04 30.44 1 21 เม.ย. 2561

# จงัหวดั ผลงาน

1 พทัลุง 30.44

2 ยะลา 26.13

3 ตรงั 24.68

4 สงขลา 23.90

5 สตูล 21.58

6 ปัตตานี 19.74

7 นราธวิาส 18.37

7 รวม 23.04

37.46
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o อ าเภอทีพ่บเดก็สงสยัลา่ชา้มากทีส่ดุ
คอือ าเภอ กงหรา 37.46% อ าเภอ
ปากพะยนู 32.64% อ าเภอเมอืง
พทัลุง 31.04%

o ผา่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ



รอ้ยละของเดก็อายุ 9,18,30,42 เดอืนไดร้บัการตรวจคดักรองพฒันาการโดยใชคู้ม่อื DSPM และพบ
สงสยัพฒันาการล่าชา้ไดร้บัการตดิตามกระตุน้พฒันาการภายใน 30 วนั

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

> 95 % 78.25 89.45 92.04 3 21 เม.ย. 2561

# จงัหวดั ผลงาน

1 ตรงั 92.93

2 สตูล 92.79

3 พทัลุง 92.04

4 สงขลา 91.86

5 ยะลา 89.62

6 ปัตตานี 86.69

7 นราธวิาส 80.63

97.45 97.26
95.23 93.67

91.69 90.58 90.17 89.75 89.37 89.36
87.35
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
อ าเภอทีค่ดิตามเดก็สงสยั
ลา่ชา้ไดน้้อยคอื อ าเภอตะ
โหมด 75.00% อ าเภอบาง
แกว้83.73% อ าเภอศรี
นครนิทร8์2.24%

ไมผ่า่นเกณฑต์วัชีว้ดั ตอ้งตดิ
ตาใหเ้ขม้ขน้และมคีุณภาพให้
มากขึน้

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o การบนัทกึขอ้มลูมคีวาม

ซบัซอ้นท าใหเ้กดิความ
ผดิพลาดไดง้า่ย ไมไ่ดบ้นัทกึ
ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั และยงั
มเีวลาบนัทกึขอ้มลูได้

o มไีลน์กลุม่ส าหรบัใหบ้รกิาร
สอบถามและแกไ้ขปัญหา
การบนัทกึขอ้มลู มกีารคนื
ขอ้มลู และใหบ้นัทกึขอ้มลู
ใหเ้ป็นปัจจุบนั



รอ้ยละของเดก็อายุ 9,18,30,42 เดอืนไดร้บัการตรวจคดักรองพฒันาการโดยใชคู้ม่อื DSPM และพบ
สงสยัพฒันาการล่าชา้ไดร้บัการตดิตามกระตุน้พฒันาการภายใน 30 วนั อ าเภอบางแกว้
. เกณฑ์ พทัลุง อ าเภอบางแกว้ อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 95% 92.04 87.35 11 21 เม.ย. 2561
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o สถานบรกิารทีค่ดักรอง
พฒันาการเดก็ไดน้้อยทีสุ่ด คอื 
รพสต.บา้นทา่มะเดือ่ 66.67%
รพสต.บา้นตน้สน 66.67%
และรพสต.หนองบ่อ86.67%

o ไมผ่า่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o การบนัทกึขอ้มลูมคีวามซบัซอ้น
ท าใหเ้กดิความผดิพลาดไดง้า่ย 
ไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั
และยงัมเีวลาบนัทกึขอ้มลูได้

o มไีลน์กลุม่ส าหรบั
ใหบ้รกิารสอบถามและ
แกไ้ขปัญหาการบนัทกึ
ขอ้มลู มกีารคนืขอ้มลู 
และใหบ้นัทกึขอ้มลูให้
เป็นปัจจุบนั



รอ้ยละของเดก็อายุ 9,18,30,42 เดอืนไดร้บัการตรวจคดักรองพฒันาการโดยใชคู้ม่อื DSPM และพบ
สงสยัพฒันาการล่าชา้ไดร้บัการตดิตามกระตุน้พฒันาการภายใน 30 วนั อ าเภอตะโหมด
. เกณฑ์ พทัลุง อ าเภอตะโหมด อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 95% 92.04 89.36 10 21 เม.ย. 2561
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o สถานบรกิารทีค่ดักรอง
พฒันาการเดก็ไดน้้อยทีสุ่ด คอื 
รพ.ตะโหมด 71.93% รพสต.
บา้นทา่เชยีด 76.47% และ
รพสต.ปลกัปอม 82.61%

o ไมผ่า่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o การบนัทกึขอ้มลูมคีวามซบัซอ้น
ท าใหเ้กดิความผดิพลาดไดง้า่ย 
ไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั
และยงัมเีวลาบนัทกึขอ้มลูได้

o มไีลน์กลุม่ส าหรบั
ใหบ้รกิารสอบถามและ
แกไ้ขปัญหาการบนัทกึ
ขอ้มลู มกีารคนืขอ้มลู 
และใหบ้นัทกึขอ้มลูให้
เป็นปัจจุบนั



รอ้ยละของเดก็อายุ 9,18,30,42 เดอืนไดร้บัการตรวจคดักรองพฒันาการโดยใชคู้ม่อื DSPM และพบ
สงสยัพฒันาการล่าชา้ไดร้บัการตดิตามกระตุน้พฒันาการภายใน 30 วนั อ าเภอควนขนุน
. เกณฑ์ พทัลุง อ าเภอควนขนุน อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 95% 92.04 89.37 9 21 เม.ย. 2561
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o สถานบรกิารทีค่ดักรอง
พฒันาการเดก็ไดน้้อยทีสุ่ด คอื 
รพสต.พนางตุง 40.00% รพ
สต.ทะเลน้อย 51.06% และ
รพสต.ควนดนิแดง 66.67%

o ไมผ่า่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o การบนัทกึขอ้มลูมคีวามซบัซอ้น
ท าใหเ้กดิความผดิพลาดไดง้า่ย 
ไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั
และยงัมเีวลาบนัทกึขอ้มลูได้

o มไีลน์กลุม่ส าหรบั
ใหบ้รกิารสอบถามและ
แกไ้ขปัญหาการบนัทกึ
ขอ้มลู มกีารคนืขอ้มลู 
และใหบ้นัทกึขอ้มลูให้
เป็นปัจจุบนั



3. รอ้ยละของเดก็อายุ 0-5 ปี สงูดสีมสว่น

.

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

> 54 % 52.98 50.77 50.18 4 21 เม.ย. 2561

# จงัหวดั ผลงาน

1 ยะลา 57.45

2 ปัตตานี 51.64

3 ตรงั 50.70

4 พทัลุง 50.18

5 สงขลา 49.31

6 นราธวิาส 48.42

7 สตูล 48.36

58.08 56.59
51.85 51.46 49.86 48.82 47.53 46.90 46.65 45.53
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o อ าเภอทมีเีดก็สงูดสีมส่วนน้อย

ทีสุ่ดคอื อ าเภอศรบีรรพต 
40.50% อ าเภอตะโหมด 
45.53% อ าเภอป่าพะยอม 
46.65%

ไมผ่า่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o หน่วยบรกิาร และ อสม.ในหมูบ่า้น 
บางสว่นยงัมเีครื่องชัง่น ้าหนัก/วดั
สว่นสงู/ความยาวทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน ท า
ใหเ้กดิความผดิพลาดในการแปลผล 
และยงัไมม่แีผนงาน/โครงการแกไ้ข
ภาวะเดก็ทุพโภชนาการ

ตอ้งมเีครื่องมอือุปกรณ์ใหไ้ด้
มาตรฐานกรมอนามยัและมี
แผนการแกไ้ขภาวะทุพ
โภชนาการรายบุคคลและ
รายกลุม่



รอ้ยละของเดก็อายุ 0-5 ปี สงูดสีมสว่น อ าเภอศรบีรรพต

เกณฑ์ พทัลุง อ าเภอศรบีรรพต อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 54% 50.18 40.50 11 21 เม.ย. 2561
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน

o สถานบรกิารทีค่ดักรอง
พฒันาการเดก็ไดน้้อยทีสุ่ด คอื 
รพสต.บา้นสวนโหนด 25.90%
รพสต.ตะแพน 36.84% และ
รพสต.บา้นทา่ขา้ม 41.67%

o ไมผ่า่นเกณฑต์วัชีว้ดั

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o หน่วยบรกิารและอสม.ในหมูบ่า้น

บางสว่นยงัมเีครื่องชัง่น ้าหนกั/วดั
สว่นสงู/ความยาวทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน 
ท าใหเ้กดิความผดิพลาดในการแปล
ผล และยงัไมม่แีผนงาน/โครงการ
แกไ้ขภาวะเดก็ทุพโภชนาการ

ตอ้งมเีครื่องมอือุปกรณ์ใหไ้ด้
มาตรฐานกรมอนามยัและมี
แผนการแกไ้ขภาวะทุพ
โภชนาการรายบุคคลและ
รายกลุม่



รอ้ยละของเดก็อายุ 0-5 ปี สงูดสีมสว่น อ าเภอตะโหมด

เกณฑ์ พทัลุง อ าเภอตะโหมด อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 54% 50.18 45.53 10 21 เม.ย. 2561
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o สถานบรกิารทีค่ดักรอง
พฒันาการเดก็ไดน้้อยทีสุ่ด คอื 
รพสต.บา้นตะโหมด 30.77%
รพสต.บา้นพรนุาขาว 34.78%
และรพสต.บา้นควนเลา้เป็ด
42.22%

o ไมผ่า่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o หน่วยบรกิารและอสม.ในหมูบ่า้น 
บางสว่นยงัมเีครื่องชัง่น ้าหนัก/วดั
สว่นสงู/ความยาวทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน ท า
ใหเ้กดิความผดิพลาดในการแปลผล 
และยงัไมม่แีผนงาน/โครงการแกไ้ข
ภาวะเดก็ทุพโภชนาการ

ตอ้งมเีครื่องมอือุปกรณ์ใหไ้ด้
มาตรฐานกรมอนามยัและมี
แผนการแกไ้ขภาวะทุพ
โภชนาการรายบุคคลและ
รายกลุม่



รอ้ยละของเดก็อายุ 0-5 ปี สงูดสีมสว่น อ าเภอป่าพะยอม

เกณฑ์ พทัลุง อ าเภอป่าพะยอม อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 54% 50.18 46.65 9 21 เม.ย. 2561

60.75
50.56 47.65 46.06 43.46 42.91 41.06 46.65

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00

Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o สถานบรกิารทีค่ดักรอง
พฒันาการเดก็ไดน้้อยทีสุ่ด คอื 
รพสต.บา้นตลิง่ชนั 41.06%
รพสต.บา้นในนคิมฯ 42.91%
และรพสต.บา้นปากเหมอืง
43.46%

o ไมผ่า่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o การบนัทกึขอ้มลูมคีวามซบัซอ้น
ท าใหเ้กดิความผดิพลาดไดง้า่ย 
ไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั
และยงัมเีวลาบนัทกึขอ้มลูได้

o มไีลน์กลุม่ส าหรบั
ใหบ้รกิารสอบถามและ
แกไ้ขปัญหาการบนัทกึ
ขอ้มลู มกีารคนืขอ้มลู 
และใหบ้นัทกึขอ้มลูให้
เป็นปัจจุบนั



4. รอ้ยละเดก็กลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดไีมม่ผีุ (cavity free)

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

> 54 % 80.47 71.66 67.50 5 16 เม.ย.61

# จงัหวดั ผลงาน

1 ตรงั 83.40

2 สงขลา 75.74

3 ยะลา 75.15

4 ปัตตานี 68.45

5 พทัลุง 67.50

6 สตูล 67.31

7 นราธวิาส 55.61
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o หน่วยบรกิารทุกแห่งมกีาร

วางแผนงานใหบ้รกิารเชงิรกุ 
ครอบคลุมทัง้ 2 ภาคการศกึษา

o การจดับรกิารเน้นการรกัษาแบบ
complete case ในเดก็ ป.5 –
ป.6 เพื่อลดการสญูเสยีฟันแท้

o cavity free รอ้ยละ 67.50
สงูกว่าเกณฑเ์ป้าหมายทีก่ าหนดไว้
( cavity free รอ้ยละ 54)

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o กจิกรรมการพฒันาทกัษะระดบั

บุคคลเพื่อปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมยงัไมส่มัฤทธผ์ล
เท่าทีค่วร

o การจดัการขอ้มลูในกลุ่มเดก็12 
ปี ยงัไมเ่ป็นปัจจบุนั

-คนืขอ้มลูสุขภาพช่องปากนร.แก่ ครู
ผูป้กครอง เพื่อกระตุน้ความรว่มมอื
-พฒันารปูแบบกจิกรรมทีม่ ี
ประสทิธภิาพ เช่น โครงการแปรงฟัน
คุณภาพใน รร . ประถมศกึษา
-ตดิตาม ประเมนิผล เดก็กลุ่มเสีย่ง/มี
ปัญหาฟันผุสงู



รอ้ยละเดก็กลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดไีมม่ผีุ (cavity free) อ าเภอศรนีครนิทร์

เกณฑ์ เขต 12 พทัลุง อ าเภอศรนีครนิทร์ อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

> 54% 71.66 67.50 25.00 11 16 เม.ย.61
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
cavity free รอ้ยละ 25
ต ่ากว่าเกณฑเ์ป้าหมายทีก่ าหนดไว้
( cavity free รอ้ยละ 54)

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
ยงัไมด่ าเนินกจิกรรมในกลุ่มเดก็
12 ปี (นร.ประถมศกึษา)วาง
แผนการด าเนินกจิกรรมในเดก็
นกัเรยีนช่วงเทอมแรกของปี
การศกึษา



รอ้ยละเดก็กลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดไีมม่ผีุ (cavity free) อ าเภอควนขนุน
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o cavity free รอ้ยละ 52.44
สงูกว่าเกณฑเ์ป้าหมายทีก่ าหนดไว้
( cavity free รอ้ยละ 54)

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o พืน้ทีก่ าลงัด าเนินกจิกรรมใน

กลุ่มเป้าหมาย

เกณฑ์ เขต 12 พทัลุง อ าเภอควนขนุน อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

> 54% 71.66 67.50 52.44 10 16 เม.ย.61



รอ้ยละเดก็กลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดไีมม่ผีุ (cavity free) อ าเภอตะโหมด

100.00 100.00

66.67 66.67
50.00

40.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0

20
40
60
80

100

Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
cavity free รอ้ยละ 52.94
ต ่ากวา่เกณฑเ์ป้าหมายทีก่ าหนดไว้
( cavity free รอ้ยละ 54)

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o ยงัไมด่ าเนินกจิกรรมในกลุ่มเดก็

12 ปี (นร.ประถมศกึษา)วาง
แผนการด าเนินกจิกรรมในเดก็
นกัเรยีนช่วงเทอมแรกของปี
การศกึษา

เกณฑ์ เขต 12 พทัลุง อ าเภอตะโหมด อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

> 54% 71.66 67.50 52.94 9 16 เม.ย.61



5. อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี ไมเ่กนิ 40 ต่อหญงิอาย ุ15-19 ปี พนัคน จ าแนกตามสถานทีก่ารคลอด

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ
ไม่เกิน 40 ต่อหญิง

อาย ุ15-19 ปี 1,000 คน
11.59 10.41 9.49 3 1 เมษายน 2561

# จงัหวดั ผลงาน

1 ปัตตานี 8.41

2 นราธวิาส 8.69

3 พทัลุง 9.49

4 ยะลา 9.83

5 สงขลา 10.82

6 สตูล 13.58

7 ตรงั 14.98

1.53 2.19 3.67 4.48 4.63 5.73 5.83 6.67
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอายุ 15-19 

ปี ไม่เกนิ 20 ต่อหญงิอายุ 15-19 ปี พนั
คน

o จงัหวดัพทัลุง มอีตัราการคลอดมชีพีในหญงิอายุ 15-
19 ปี = 9.49 ต่อหญงิอายุ 15-19 ปี พนัคน

o มกีารประชุมคณะอนุกรรมการตามพรบ.วยัรุ่นฯ ครัง้
ที ่1/2561 ไปแลว้เมื่อวนัที ่6 ก.พ.61

o มกีารประเมนิคดักรองและใหบ้รกิารเยีย่มบา้นเชงิรุก 
เพื่อใหค้วามรู ้และทกัษะการป้องกนัการตัง้ครรภซ์ ้า/
การคุมก าเนิดกึง่ถาวร

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
- เป็นขอ้มลูจากการคลอดมี
ชพี ทีร่พ.นัน้ๆ  ท าคลอด

-ควรมกีารน าเสนอขอ้มลูแยก
รายชื่อหญงิฯตามสถานบรกิาร
สาธารณสุข และรายอ าเภอ 
เพื่อดสูถานการณ์แนวโน้มของ
การคลอดมชีพี

เกณฑ์



กราฟแสดงอตัราการคลอดมชีพีในหญงิอายุ 15-19 ปี จ าแนกตามทีอ่ยูข่องสถานบรกิารสาธารณสขุระดบัอ าเภอ

5.87 6.58 7.50 7.66 8.44 9.16 10.01 11.11 12.31 12.65
17.94

9.49

0
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10
15
20
25
30
35
40 เกณฑ์

อ ำเภอ ปำกพะยูน ตะโหมด เขำชัย
สน

บำงแก้ว เมืองพัทลุง ป่ำ
พะยอม

ป่ำบอน กงหรำ ศรี
นครินทร์

ควนขนุน ศรี
บรรพต

รวม

หญิง 15-19 ปี 
ทั้งหมด (คน)

1,363 912 1,200 653 2,724 873 1,498 1,080 650 1,977 446 13,376

หญิง 15-19 ปี 
คลอดมีชีพ (คน)

8 6 9 5 23 8 15 12 8 25 8 127

ขอ้มลูจากโปรแกรม HDC ณ 1 เมษายน 2561



กราฟแสดงอตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี จ าแนกตามทีอ่ยูข่องสถานบรกิารสาธารณสขุอ าเภอศรบีรรพต
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เกณฑ์

รพ.สต. บ้านศาลามะปราง บ้านสวนโหนด บ้านท่าข้าม บ้านเขาปู่ ศูนย์สุขภาพ 
รพ.ศรีบรรพต

บ้านโหล๊ะเร็ด บ้านตะแพน รวม

หญิง 15-19 ปี 
ทั้งหมด (คน)

59 53 20 101 83 80 50 446

หญิง 15-19 ปี คลอดมี
ชีพ (คน)

0 0 0 1 1 2 4 8

ขอ้มลูจากโปรแกรม HDC ณ 1 เมษายน 2561



กราฟแสดงอตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี จ าแนกตามทีอ่ยูข่องสถานบรกิารสาธารณสขุอ าเภอควนขนุน
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เกณฑ์

รพ.สต. พัง
ดาน

เกาะ
ยาง

แหล
ม

โตน
ด

ควน
ดิน
แดง

จัน
นา

ดอน
ศา
ลา

แพร
กหา

ศา
ลา
ต า 
เสา

หัว
ถนน

ทะ 
เล

น้อย

ปัน 
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พนา
งตุง

สะ 
พาน
ข่อย

โต 
นด
ด้วน

สี่แยก
ใส

ยวน

ปาก
คลอง

ศูนย์
แพทย์

รพ.ควน
ขนุน

รวม

หญิง 15-19
ปี ทั้งหมด 

(คน)

66 52 122 98 70 63 140 89 85 329 133 171 53 140 135 99 132 1,977

หญิง 15-19
ปี คลอดมี
ชีพ (คน)

0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 3 1 3 3 3 4 25

ขอ้มลูจากโปรแกรม HDC ณ 1 เมษายน 2561



กราฟแสดงอตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี จ าแนกตามทีอ่ยูข่องสถานบรกิารสาธารณสขุอ าเภอศรนีครนิทร์
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เกณฑ์

รพ.สต. บ้านล าใน บ้านล ากะ บ้านโล๊ะขนุน บ้านขัน รพ.ศรีนครินทร์ บ้านล าสินธ์ รวม

หญิง 15-19 ปี ทั้งหมด 
(คน)

70 131 104 77 108 160 650

หญิง 15-19 ปี คลอดมีชีพ 
(คน)

0 1 1 1 2 3 8

ขอ้มลูจากโปรแกรม HDC ณ 1 เมษายน 2561



อตัราการคลอดซ ้าในหญงิอายุต ่ากวา่ 20 ปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 9.50

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

ไม่เกิน ร้อยละ 9.50 16.51 19.83 17.33 1 1 เมษายน 2561

# จงัหวดั ผลงาน

1 พทัลุง 17.33

2 ตรงั 18.11

3 สงขลา 19.30

4 ยะลา 19.16

5 นราธวิาส 19.94

6 ปัตตานี 20.39

7 สตลู 27.13

0 0 0 0

11.11 12.50
16.67

18.75 19.35

25.00

33.33

17.33
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o อตัราการคลอดซ ้าในหญงิอายุต ่ากว่า 

20 ปี ไม่เกนิ 9.5 
o จงัหวดัพทัลุง มอีตัราการคลอดซ ้าในหญงิอายุต ่ากว่า 

20 ปี = 17.33
o มกีารประชุมคณะอนุกรรมการตามพรบ.วยัรุ่นฯ ครัง้ที ่

1/2561 ไปแลว้เมื่อวนัที ่6 ก.พ.61
o มกีารประเมนิคดักรองและใหบ้รกิารเยีย่มบา้นเชงิรุก 

เพื่อใหค้วามรู ้และทกัษะการป้องกนัการตัง้ครรภซ์ ้า/
การคุมก าเนิดกึง่ถาวร

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
-ไม่สามารถหาขอ้มลู แยกราย
สถานบรกิารจาก Data-Exchange 
ตามโปรแกรม HDC

-รพ.ศรนีครนิทร ์ไม่มี
กลุ่มเป้าหมายและไมม่กีารคลอดซ า้
-รพ.บางแกว้ เป้าหมาย 2
-รพ.ศรบีรรพต เป้าหมาย 2
-รพ.ป่าพะยอมเป้าหมาย 8 แต่  
ทัง้ 3 รพ.ไม่มกีารคลอดซ ้า

เกณฑ์



รอ้ยละของหญงิไทยอายุน้อยกวา่ 20 ปี หลงัคลอดหรอืหลงัแทง้ทีคุ่มก าเนิดไดร้บัการคุมก าเนิดดว้ยวธิกีึง่ถาวร 
(ยาฝังคุมก าเนิด/หว่งอนามยั)  ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 67.02 60.89 82.14 2 1 เมษายน 2561

# จงัหวดั ผลงาน

1 ตรงั 87.90

2 พทัลุง 82.14

3 สงขลา 65.73

4 สตลู 41.94

5 ยะลา 16.67

6 นราธวิาส 15.15

7 ปัตตานี 0

100 100 100 100
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o รอ้ยละของหญงิไทยอายนุ้อยกว่า 20 

ปี หลงัคลอดหรอืหลงัแทง้ที่
คุมก าเนิดไดร้บัการคุมก าเนิดดว้ยวธิี
กึง่ถาวร(ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วง
อนามยั) ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 

o จงัหวดัพทัลุง มรีอ้ยละการคุมก าเนิดฯ = 82.14
o มกีารประชุมคณะอนุกรรมการตามพรบ.วยัรุ่นฯ 

ครัง้ที ่1/2561 ไปแลว้เมื่อวนัที ่6 ก.พ.61
o มกีารประเมนิคดักรองและใหบ้รกิารเยีย่มบา้นเชงิ

รุก เพื่อใหค้วามรู ้และทกัษะการป้องกนัการ
ตัง้ครรภซ์ ้า/การคุมก าเนิดกึง่ถาวร

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
-ไมส่ามารถหาขอ้มลู แยกราย
สถานบรกิารจาก Data-
Exchange ตามโปรแกรม 
HDC

เกณฑ์



6. รอ้ยละต าบลทีม่รีะบบ LTC ผา่นเกณฑ์

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

ร้อยละ60 n/a n/a 32.31 n/a 27 เม.ย. 61
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Small Success 
ไตรมาส 2

ผลการด าเนินงาน

o รอบ6เดือนผา่น
เกณฑร้์อยละ50

o จงัหวดัพทัลุงเขา้ร่วมโครงการLTC
ครอบคลุมทุก อปท.ทั้ง73 อปท.(65 
ต าบล) มีผลการด าเนินงานผา่น
เกณฑ ์จ านวน 24 อปท. ร้อยละ 
32.88(18ต าบล ร้อยละ27.69)

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o พืน้ทีท่ีส่มคัรปี61 ยงัไมผ่่านเกณฑ์

เนื่องจากยงัอยูใ่นช่วงของการอบรมCG
o พืน้ทีปี่60 บาง อปท. ผูร้บัผดิชอบงานมี

ภาระงานมาก ยงัไมม่กีองสาธารณสุข ยงั
ไมเ่ขา้ใจระเบยีบและขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน

o ประสานความรว่มมอืและสรา้งความเขา้ใจ
รว่มกนักนัระหว่างหน่วยบรกิารและ อปท.

o น าเสนอแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเวทปีระชุม 
กวป. และประชุมประจ าเดอืนผูน้ าทอ้งถิน่

o คนืขอ้มลูและแลกเปลยีนผลการ
ด าเนินงานในกรุป้ไลน์ของทอ้งถิน่ และCM

o เยีย่มเสรมิพลงัในพืน้ที ่โดยทมีจงัหวดั

เกณฑ์



7. รอ้ยละของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัอ าเภอทีม่คีุณภาพ

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

> 50 % n/a n/a 27.27 n/a 31 มี.ค. 61

Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o ทุกอ าเภอมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติ

ระดบัอ าเภอ (พชอ.)
o ทุกอ าเภอมกีารประชุมจดัท าแผนการด าเนินการและคดัเลอืก

ประเดน็ทีส่ าคญัตามบรบิทในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วกบัการพฒันา
คุณภาพชวีติมาด าเนินการพฒันาคุณภาพชวีติมาด าเนินการ
พฒันาหรอืแกไ้ขปัญหาอยา่งน้อย 2 ประเดน็

o 11 อ าเภอมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ
ชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.)

o 3 อ าเภอมปีระเดน็พฒันา อ าเภอเมอืง ควนขนุน และ
ป่าพะยอม

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยคณะกรรมการ

พฒันาคุณภาพชวีติระดบัอ าเภอ พ.ศ.2560 
ประกาศเมอืวนัที ่7 ม.ีค. 61

o การแต่งตัง้และจดัประชุมตอ้งอา้งระเบยีบฯ ท าให้
ไมส่ามารถด าเนินการได้



8. จงัหวดัพฒันาศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉินและทมีตระหนกัรูส้ถานการณ์ระดบัจงัหวดั (EOC&SAT)

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

ขัน้ท่ี 5 - - ขัน้ 2 และ3 n/a 31 มี.ค. 61

Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o จงัหวดั มกีารจดัเวรเฝ้าระวงั ตรวจจบั และ
ประเมนิสถานการณ์การเกดิโรคและภยั
สขุภาพ (SAT ภาวะปกต ิและ SAT ภาวะ
ฉุกเฉนิ) และมทีมีปฏบิตักิารภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสขุ 

o จงัหวดัมกีารจดัเวรเฝ้าระวงั ตรวจจบั
และประเมนิสถานการณ์การเกดิโรค
และภยัสขุภาพเป็นรายสปัดาห์

o จดัทมีปฏบิตัแิบ่งตามผูบ้รหิาร 3 ทมี

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ



9. อตัราการเสยีชวีติจากการจมน ้าของเดก็อายุน้อยกวา่  15 ปี

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

< 4.5 ต่อแสน n/a 4.0 4.22 6 30 มี.ค.61

Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o มกีารสอบสวนการจมน ้าของเดก็ทุก

รายโดยพืน้ที่
o เน้นการการจดัท ากัน้เดก็ในชุมชน

ในปีงบประมาณ 2561 จงัหวดัพทัลุงมผีูเ้สยีชวีติ
จากการจมน ้าจ านวน 4 ราย คดิเป็นอตัรา 4.2 ต่อ
แสนประชากรของเดก็อายตุ ่ากว่า 15 ปี และได้
พฒันาศกัยภาพพืน้ทีเ่พื่อสรา้งทมีผูก่้อการด ีทมี
ใหมอ่ยา่งน้อยอ าเภอละ 1 ทมี

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o พืน้ทีเ่สีย่งทางน ้ามหีลาย

ประเภททัง้ในบา้นและ
นอกบา้น

o การรณรงคแ์ละ
ประชาสมัพนัธอ์ยา่ง
ต่อเนื่อง

อ าเภอ จ านวนผูเ้สียชีวิต อตัราต่อแสน แหล่งน ้าท่ีเกิดเหตุ
เมอืงพทัลุง 0 4.71
กงหรา 2 26.82 รอ่งน ้าหลงัโรงเรยีนตอนฝนหนกั/น ้าหลาก

เขาชยัสน 0 0
ตะโหมด 0 0
ควนขนุน 1 7.82 คลองหน้าบา้น ม.9 ควนขนุน
ปากพะยนู 0 0
ศรบีรรพต 0 31.07
ป่าบอน 1 10.42 คลองโต๊ะสา ม.1  ต. หนองธง
บางแกว้ 0 0
ป่าพะยอม 0 0
ศรนีครนิทร์ 0 0

รวม 4 4.22



10. อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจบ็ทางถนน

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ
ไม่เกิน 16 ต่อแสน n/a n/a 11.84 n/a 31 มี.ค. 61

1.97 3.76 5.52
8.38 9.07 11.17

14.20 16.02 16.71
22.52

28.91
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
เป้าหมายไมเ่กนิ 8 ต่อแสน
ประชากร

11.84 ต่อแสนประชากร
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o ขบัรถโดยประมาท ความเรว็เกนิ
ก าหนด

o ไมเ่คารพกฎวนิยัจราจร
o เมาแลว้ขบั/ หลบัใน

o เคารพกฎวนิยัจราจร
o รณรงคส์วมหมวกนิรภยั
o รณรงคข์บัรถตามความเรว็ทีก่ าหนด
o รณรงค์ งว่งไมข่บั จอดจดุพกัรถ
o ด าเนินงาน D-RTI ตามแนวทางทุก

อ าเภอ

เกณฑ์



11.1 อตัราผูป่้วย DM รายใหมจ่ากกลุม่เสีย่ง (ไตรมาส 2 ประชากร Pre-DM ในเขตไดต้รวจซ ้าและไดร้บัค าแนะน า)

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

>ร้อยละ 80 90.28 94.04 95.21 2 23 เม.ย.61

# จงัหวดั ผลงาน

1 ตรงั 95.48

2 พทัลุง 95.21

3 ปัตตานี 95.02

4 ยะลา 94.98

5 สงขลา 93.12

6 นราธวิาส 91.11

7 สตลู 91.11

97.92 96.05 95.54 95.47 95.46 95.45 94.59 94.46 94.41 94.26
91.85

60
65
70
75
80
85
90
95

100

Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน

ประชากร Pre-DM ในเขตได้
ตรวจซ ้าและไดร้บัค าแนะน า>
รอ้ยละ 80

จงัหวดัพทัลุง กลุม่ pre DMสามารถ
ด าเนินการตรวจเลอืดซ ้า และให้
ค าแนะน าการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
รอ้ยละ  95.21  ผา่นเกณฑท์ุกอ าเภอ

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
อ าเภอทีม่ผีลงานต ่าไดแ้ก่ 
อ าเภอ กงหรา ตะโหมด
และบางแกว้ตามล าดบั



อตัราผูป่้วย DM รายใหมจ่ากกลุม่เสีย่ง (ไตรมาส 2 ประชากร Pre-DM ในเขตไดต้รวจซ ้าและไดร้บัค าแนะน า)

96.85 96.84 96.35 95.35

91.12
89.47 89.23 87.79

85.11
83.33

91.85
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
ประชากร Pre-DM ในเขตได้
ตรวจซ ้าและไดร้บัค าแนะน า>
รอ้ยละ 80

อ าเภอกงหรา สามารถตรวจเลอืดซ ้า
ไดร้อ้ยละ 91.85

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

อ าเภอกงหรา



อตัราผูป่้วย DM รายใหมจ่ากกลุม่เสีย่ง (ไตรมาส 2 ประชากร Pre-DM ในเขตไดต้รวจซ ้าและไดร้บัค าแนะน า)

99.2 99.17 98.39 97.85 96.95 96.66 96.59 94.85 94.33 93.72 91.67
88.71

94.26
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
ประชากร Pre-DM ในเขตได้
ตรวจซ ้าและไดร้บัค าแนะน า>
รอ้ยละ 80

อ าเภอกงหรา สามารถตรวจเลอืดซ ้า
ไดร้อ้ยละ 94.26

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

อ าเภอตะโหมด



อตัราผูป่้วย DM รายใหมจ่ากกลุม่เสีย่ง (ไตรมาส 2 ประชากร Pre-DM ในเขตไดต้รวจซ ้าและไดร้บัค าแนะน า)

99.42 97.47 96.66 96.37 96.34 94.17
91.89 89.78

94.41
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
ประชากร Pre-DM ในเขตได้
ตรวจซ ้าและไดร้บัค าแนะน า>
รอ้ยละ 80

อ าเภอบางแกว้ สามารถตรวจเลอืดซ ้า
ไดร้อ้ยละ 94.41

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

อ าเภอบางแก้ว



11.2 ตวัชีว้ดัอตัรากลุม่สงสยัป่วย HT ไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

≥ ร้อยละ3 15.53 8.76 8.80 3 23 เม.ย. 61

# จงัหวดั ผลงาน

1 ตรงั 18.17

2 ยะลา 15.06

3 พทัลุง 8.80

4 สงขลา 7.60

5 ปัตตานี 5.97

6 นราธวิาส 3.48

7 สตลู 1.84

Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
อตัราประชากรกลุม่สงสยัป่วย
ความดนัโลหติสงู ในพืน้ที่
รบัผดิชอบไดร้บัการวดัความดนั
โลหติทีบ่า้น ≥รอ้ยละ 3

จงัหวดัพทัลุง กลุม่ป่วยความดนัโลหติสงู
วดัความดนัโลหติทีบ่า้น ไดร้อ้ยละ 8.8 
อ าเภอทีย่งัมผีลงานต ่าใน 3 ล าดบั ไดแ้ก่ 
อ าเภอตะโหมด/เมอืงพทัลุง/ปากพะยนู

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
จงัหวดัไดจ้ดัประชุมชีแ้จงแนว
ปฏบิตัติวัชีว้ดัใหก้บัผูป้ฏบิตัิ
สสอ./รพ./ตวัแทนรพ.สต. แต่
ยงัมปัีญหาเครือ่งวดัความดนั
โลหติไมเ่พยีงพอ

จงัหวดัไดส้ ารวจเครือ่งวดั
ความดนัโลหติ เพื่อประการ
จดัท าแผนในการพฒันาใน
โอกาสต่อไป

71.33

14.61 13.79 10.47 9.47 8.66 8.37 7.87 7.64 4.66 3.05
8.8
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11.2 ตวัชีว้ดัอตัรากลุม่สงสยัป่วย HT ไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น

Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
อตัราประชากรกลุม่สงสยัป่วย
ความดนัโลหติสงู ในพืน้ที่
รบัผดิชอบไดร้บัการวดัความดนั
โลหติทีบ่า้น ≥รอ้ยละ 3

อ าเภอปากพะยนูด าเนินการไดร้อ้ยละ 
3.05 หน่วยบรกิารทีย่งัไมม่ผีลงานจ านวน 
11 หน่วยบรกิาร

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
จงัหวดัไดจ้ดัประชุมชีแ้จงแนว
ปฏบิตัติวัชีว้ดัใหก้บัผูป้ฏบิตัิ
สสอ./รพ./ตวัแทนรพ.สต. แต่
ยงัมปัีญหาเครือ่งวดัความดนั
โลหติไมเ่พยีงพอ

จงัหวดัไดส้ ารวจเครือ่งวดั
ความดนัโลหติ เพื่อประการ
จดัท าแผนในการพฒันาใน
โอกาสต่อไป

อ าเภอปากพะยนู



11.2 ตวัชีว้ดัอตัรากลุม่สงสยัป่วย HT ไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น

ล าดบั หน่วยบริการ ร้อยละ

1 รพ.สต.บา้นโคกชะงาย 43.33

2 รพ.สต.บา้นอา้ยน้อย 27.59

3 รพ.สต.บา้นสวน 19.05

4 รพ.สต.บา้นหวัถนน 13.61

5 รพ.สต.บา้นปลวกรอ้น 10.27

6 รพ.สต.ล าป า 9.27

7 รพ.สต.บา้นปากสระ 7.64

8 รพ.สต.บา้นนาทอ่ม 7.10

9 รพ.สต.บา้นนาโหมด 0.32

10 CMU รพ.พทัลุง 0.32

หน่วยบรกิารของอ าเภอเมอืงพทัลุง อกี 17 แหง่ ผลการด าเนินงาน เทา่กบั “0”

อ าเภอเมืองพทัลุง



11.2 ตวัชีว้ดัอตัรากลุม่สงสยัป่วย HT ไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น

Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
อตัราประชากรกลุม่สงสยัป่วย
ความดนัโลหติสงู ในพืน้ที่
รบัผดิชอบไดร้บัการวดัความดนั
โลหติทีบ่า้น ≥รอ้ยละ 3

อ าเภอตะโหมด ด าเนินการไดร้อ้ยละ 7.64 
หน่วยบรกิารทีย่งัไมม่ผีลงานไดแ้ก่ รพ.
สต.บา้นควนอนินอโม/บา้นโหล๊ะบา้/บา้น
เกาะเรยีน และ รพ.ตะโหมด

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
จงัหวดัไดจ้ดัประชุมชีแ้จงแนว
ปฏบิตัติวัชีว้ดัใหก้บัผูป้ฏบิตัิ
สสอ./รพ./ตวัแทนรพ.สต. แต่
ยงัมปัีญหาเครือ่งวดัความดนั
โลหติไมเ่พยีงพอ

จงัหวดัไดส้ ารวจเครือ่งวดั
ความดนัโลหติ เพื่อประการ
จดัท าแผนในการพฒันาใน
โอกาสต่อไป

52.17

32.89

23.61 23.53
17.33
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12. รอ้ยละของโรงพยาบาลทีพ่ฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์ GREEN & CLEAN  Hospital

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

ระดบัพืน้ฐาน  ร้อยละ 100 n/a n/a 100 n/a 2 เม.ย 61

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o มแีผนปฏบิตักิารเพือ่พฒันา

อนามยัสิง่แวดลอ้ม ตามเกณฑ ์ 
G&C โดยการมสีว่นรว่มของคน
ในองคก์ร

o รพ ผา่นระดบัพืน้ฐาน 100%

o ด าเนินการไดผ้า่นเกณฑต์ามเป้าหมาย
11 แหง่ ผา่นพืน้ฐาน 11 แหง่

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

เกณฑ์



คณะท่ี 2

การพฒันาระบบบริการสขุภาพ 
(14 ตวัช้ีวดั)



KPI เป้าหมาย 61 ผลงาน ผลการประเมนิ กลุม่งาน
ทีร่บัผดิชอบไตรมาส 2 ปีงบ 61

1. รอ้ยละของคลนิิกหมอครอบครวัทีเ่ปิด
ด าเนินการในพืน้ที ่(Primary Care Cluster)
(PA + ตรวจราชการ)

12 ทมี
(สะสม)

19 ทมี
(สะสม)

12 ทีม ผ่านเกณฑ์ ปฐมภมูิ

2. รอ้ยละของผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการผา่ตดัแบบ One 
Day Surgery (PA + ตรวจราชการ)

15% 15% 0%
(มี ผป.ที่

เขา้เกณฑ์ 15 
คน

รพ.พทัลุง
เปิด ODS
2 เม.ย. 61)

รอประเมิน พฒันา
คุณภาพ

3. จ านวนเมอืงสมุนไพร (PA + ตรวจราชการ) ไม่เป็นจงัหวดัเป้าหมาย



4. ตวัชีว้ดัอตัราความส าเรจ็การรกัษาผูป่้วยวณัโรครายใหม ่

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

>ร้อยละ 85 81.34 84.23 85.71 3 ปี 2560

100 100 100 100 100 100 96.67 93.33 80 80 75

3.33
20 25

6.67 20

0

20

40

60

80

100
รกัษา ตาย โอนออก

Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
ก ากบัและตดิตามการด าเนินงานตาม
แผนงานเพื่อลดการเสยีชวีติ การขาด
ยาและพฒันาระบบการส่งต่อของพืน้ที่
เป้าหมาย**

o ผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหมข่ึน้ทะเบยีนรกัษา
ในไตรมาส 1/61  จ านวน 88 ราย  ก าลงั
รกัษา 83   ราย คดิเป็นรอ้ยละ 94.32 
เสยีชวีติ 3 ราย  คดิเป็นรอ้ยละ 3.41 โอน
ออก  2 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 2.27 

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o การค้นหาเชิงรุกใน

ประชากรกลุ่มเส่ียงโดย
การ Xray ต ่ากว่า
เปา้หมาย

o เร่งรัดติดตามการค้นหา
ในประชากรกลุ่มเส่ียง 

o ติดตามการด าเนินงาน
รายสปัดาห์



5. ตวัชีว้ดัอตัราตายของผูป่้วยโรคดว้ยโรคหลอดเลอืดสมอง น้อยกวา่รอ้ยละ 7

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

< ร้อยละ 7 n/a 6.38 5.57 3 30 มี.ค. 61

# จงัหวดั ผลงาน

1 สตูล 3.62

2 ตรงั 3.73

3 พทัลุง 5.57

4 ปัตตานี 6.20

5 ยะลา 6.28

6 สงขลา 6.86

7 นราธวิาส 8.91

Small Success ไตรมาส 2
o รายสถานการณ์โรคหลอดเลอืด

สมอง
o ประสานงานการประชุมราชการ

คณะ Service Plan สาขาโรค
หลอดเลอืดสมอง

ผลการด าเนินงาน
o ตดิตามและรวบรวมขอ้มลูจาก

HDC เพือ่จดัเกบ็ขอ้มลูเพื่อคนื
ขอ้มลูพืน้ที ่ทุกไตรมาสในการ
ประชุมราชการ

o จดัประชุมราชการคณะ
Service Plan สาขาโรคหลอด
เลอืดสมอง ไตรมาส 3

อ าเภอ จ านวน
ผูป่้วย

จ านวนผูป่้วย
ตาย

ร้อยละ

เมืองพัทลุง 575 36 6.26

กงหรา 6 0 0

เขาชัยสน 9 0 0

ตะโหมด 5 0 0

ควนขนุน 18 0 0

ปากพะยูน 13 0 0

ศรีบรรพต 2 0 0

ป่าบอน 2 0 0

บางแก้ว 0 0 0

ป่าพะยอม 9 0 0

ศรีนครินทร์ 7 0 0

รวม 646 36 5.57



6. อตัราตายของโรคหลอดเลอืดหวัใจ น้อยกวา่รอ้ยละ 27

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

< ร้อยละ 27 n/a n/a 30.17 n/a 30 มี.ค.61
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Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o รายงานสถานการณ์โรคหลอด

หวัใจ
o ประสานงานการประชุมราชการ

คณะ Service Plan สาขาโรค
หลอดเลอืดหวัใจ

o ตดิตามและรวบรวมขอ้มลูจาก HDC 
เพือ่จดัเกบ็ขอ้มลูเพือ่คนืขอ้มลูพืน้ที ่
ทุกไตรมาสในการประชุมราชการ

o จดัประชุมราชการคณะ Service plan
สาขาโรคหลอดเลอืดหวัใจ ไตรมาส 2

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

เกณฑ์



- -
2.31 

4.35 
5.97 6.67 6.90 
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 5.00

 10.00

 15.00

 20.00
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7. อตัราการเสียชีวิตภายใน 24 ชัว่โมงของผู้ เจ็บป่วยวิกฤตฉกุเฉิน
ท่ี Admit จากห้องฉกุเฉินในโรงพยาบาลระดบั F2 น้อยกว่าร้อยละ 14

เกณฑ์

< 14%
ประเทศ

2.96
เขต 12

2.69
ตรงั พทัลุง

4.50
อนัดบัของเขต

5
ขอ้มลู ณ

24 เม.ย.2561

เกณฑ์

- บุคลำกรได้รับควำมรู้ และทักษะ
กำรคัดแยกผู้ป่วย แตกต่ำงกัน
- กำรรับรู้ที่ถูกต้อง ในกำรลงข้อมูล 
แฟ้ม ACCIDENT 
- บุคลำกรขำดทักษะในกำรจัดกำร
กรณี เกิดอุบัติเหตุหมู่

ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไขผลกำรด ำเนินงำนSmall  success

o มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
o จัดท ำแผนจัดกำรสำธำรณภัยใน รพ.
o มีกำรทบทวนและวิเครำะห์สำเหตุ 

กำรเสียชีวิต และจัดท ำแผนพัฒนำ 

- มีกำรประชุมคณะท ำงำน 2 ครั้ง เตรียมกำร ในกำร
คัดแยกผู้ป่วย และกำรพัฒนำกำรประเมินตนเองด้ำน
กำรรักษำพยำบำลฉุกเฉิน และจัดท ำแผนจัดกำร    
สำธำรณภัยในโรงพยำบำล
- มีกำรทบทวนและวิเครำะห์สำเหตุ กำรเสียชีวิต และ
จัดท ำแผนพัฒนำ 

- กำร Audit chart เพ่ือ
พิกำร Triage 
- ติดตำม ชี้แจงกำรลงข้อมูล 
แฟ้ม ACCIDENT 
- พัฒนำบุคลำกร กรณี กำร
จัดกำรอุบัติเหตุหมู่

1.61

ร้อยละ
ผู้บาดเจ็บวิกฤต

จ านวน เสียชีวิต ร้อยละ

ปัตตานี 1,132 5 0.44

นราธิวาส 2,372 38 1.60

ตรัง 3,778 61 1.61

ยะลา 1,376 44 3.20

พัทลุง 844 38 4.50

สงขลา 2,165 123 5.68

สตูล 83 6 7.23



อตัราการเสียชีวติของผูเ้จบ็ป่วยวกิฤตฉุกเฉิน

49

สถานบริการ
จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 

จ านวน เสียชีวิตใน  24 ชม ร้อยละ

รพ.ปากพะยูน 23 0 -

รพ.บางแก้ว 3 0 -

รพ.พัทลุง 432 10 2.31 

รพ.ตะโหมด 23 1 4.35 

รพ.ป่าบอน 67 4 5.97 

รพ.กงหรา 15 1 6.67 

รพ.ป่าพะยอม 29 2 6.90 

รพ.เขาชัยสน 37 3 8.11 

รพ.ศรีบรรพต 11 1 9.09 

รพ.ควนขนุน 34 6 17.65 

รวม 674 28 4.15 

• ตามข้อมูลที่มีการลงใน แฟ้ม Accident
เกือบทุก รพ.ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ยกเว้น รพ.ควนขนุน ไม่ผ่าน

• ผูเ้จ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน หมายถึง ผู้มารับ
บริการ ณ ห้องฉุกเฉิน  และได้ลงข้อมูล
ในแฟ้ม Accident และได้รับการคัดแยก 
เป็น Triage Level 1 และ 2  ( Field 
URGENCY เป็น 1,2 ) 

• ปัญหาที่พบ  การลงข้อมูลของผู้ป่วยที่มี
การ Triage Level 1 และ 2  ( Field 
URGENCY เป็น 1, 2 ) หลายๆ 
โรงพยาบาล  ไม่สอดคล้องกับความเป็น
จริงของผู้ป่วยท่ีมารับบริการ



8. รอ้ยละบรกิารผูป่้วยนอกไดร้บับรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกระดบัจงัหวดั

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

> 20 % 23.99 22.89 32.87 1 18 เมษายน 61

# จงัหวดั ผลงาน

1 พทัลงุ 32.87

2 ตรงั 24.45

3 สตลู 23.20

4 ยะลา 22.89

5 ปัตตานี 21.49

6 นราธวิาส 19.78

7 สงขลา 19.71

Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน

มีการจัดบริการด้านการแพทย์
แผนไทย ฯ ในระบบบริการ
สุขภาพทุกระดับ 

หน่วยบริการทุกแห่งมีการจัด
ให้บริการด้านการแพทย์แผน
ไทยทุกแห่ง 

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อมูลการให้บริการด้าน
การแพทย์แผนไทยของ ศพช.
คูหาสวรรค์ ในระบบ HDC (รหัส
หน่วยบริการข้ึนกับสังกัด อปถ.)

ติดตามผลการแจ้งขอ
เปลี่ยนสังกัดของ รหัส
หน่วยบริการ

48.76 47.57
41.60 41.21

37.65 35.40 35.05 33.21 30.88 28.60
24.33

32.87

20



รอ้ยละบรกิารผูป่้วยนอกไดร้บับรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

85.04
77.63 75.83 75.82

68.02
62.93

50.82 50.71 47.78 43.86 42.72 42.45
37.64 36.64 35.69 35.45 35.34 32.16 31.74

26.43
17.96
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รอ้ยละบรกิารผูป่้วยนอกไดร้บับรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกระดบั รพท.

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

> 10 % - 16.73 9.45 8 18 เมษายน 61

# รพศ./รพท. ผลงาน

1 รพท.สตูล 20.37

2 รพท.นราธิวาส 15.83

3 รพท.เบตง 13.91

4 รพศ.ตรัง 13.06

5 รพท.สงขลา 11.64

6 รพท.ปัตตานี 11.23

7 รพท.สุไหงโก-ลก 11.08

8 รพท.พัทลุง 9.45

9 รพศ.ยะลา 8.19

10 รพศ.หาดใหญ่ 6.85

4.91

6.16

9.52 9.41 9.16 9.45

Q1_60 Q2_60 Q3_60 Q4_60 Q1_61 Q2_61

รพท.พัทลุง จ.พัทลุง

10



รอ้ยละบรกิารผูป่้วยนอกไดร้บับรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก ระดบั รพช.

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

> 20 % - 20.65 20.19 4 18 เมษายน 61

# รพช. ผลงาน

1 ยะลา 32.23

2 ปัตตานี 25.02

3 สตลู 22.78

4 พทัลงุ 20.19

5 นราธิวาส 19.60

6 สงขลา 19.28

7 ตรงั 16.06

38.66 

30.09 27.64 
23.88 

20.75 19.95 19.31 
16.95 14.18 13.19 

20.19 

จ.พัทลุง

20



รอ้ยละบรกิารผูป่้วยนอกไดร้บับรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
เปรียบเทียบกลุ่ม รพ.สต.ท่ีมีและไม่มีแพทยแ์ผนไทย

หมายเหต ุ  เกณฑร์้อยละบริการผู้ป่วยนอกฯ ระดบั รพ.สต.ท่ีไม่มีแพทยแ์ผนไทย ร้อยละ 30 ** ผ่านทุกอ าเภอ

เกณฑร์้อยละบริการผู้ป่วยนอกฯ ระดบั รพ.สต.ท่ีมีแพทยแ์ผนไทย ร้อยละ 50 ** อ.ควนขนุนไม่ผ่าน

ข้อมูล ณ 18 เมษายน 61

ผลงานเทา่กบั 0 เนื่องจากไมม่หีน่วยบรกิารทีม่แีพทยแ์ผนไทยประจ า 

กงหรา ศรีบรรพต ปากพะยูน บางแก้ว ศรีนครินทร์ ตะโหมด ป่าบอน ควนขนุน เมืองพัทลุง ป่าพะยอม เขาชัยสน รวม
ไม่มีแพทย์แผนไทย 78.66 64.4 63.63 44.14 43.65 71.61 58.01 56.22 46.23 43.87 42.19 55.09
มีแพทย์แผนไทย 0 0 0 0 0 74.89 56.80 45.01 56.25 64.00 83.35 57.44
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100

50
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รอ้ยละบรกิารผูป่้วยนอกไดร้บับรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
รพ.สต.ท่ีมีแพทยแ์ผนไทยประจ า ร้อยละ 50

ข้อมูล ณ 18 เมษายน 61

67.15

49.27

38.67 38.63
45.01

บ้านปากคลอง ต าบลแพรกหา ศพช.เทศบาลควนขนุน ต าบลทะเลน้อย รวม

รพ.สต.ที่มีแพทย์แผนไทยประจ ำ อ.ควนขนุน

50



9. ตวัชีว้ดัรอ้ยละของผูป่้วย CKD ทีม่อีตัราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

≥ร้อยละ66 62.51 59.37 58.56 6 31 มี.ค.61

# จงัหวดั ผลงาน

1 ปัตตานี 60.99

2 สตูล 60.52

3 ตรงั 60.27

4 ยะลา 59.74

5 สงขลา 58.97

6 พทัลุง 58.56

7 นราธวิาส 57.95

69.05
62.02 61.94 60.86 59.83 55.69 55.37 53.1 52.77 51.66 51.25

0
10
20
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40
50
60
70
80

Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
ไตรมาส 2 ผูป่้วย CKD ทีม่อีตัราการ
ลดลง 66

ผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั Stage 3-4 จ านวน 6,378 ราย ไดร้บัการ
ตรวจ creatinine และมผีล eGFR ≥ 2 ค่า และมคี่าเฉลีย่การ
เปลีย่นแปลง < 4 จ านวน 3,735 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 58.56 ผล
การด าเนินงานยงัไมผ่่านเกณฑ ์จงัหวดัไดป้ระชุมคณะกรรมการ
service plan ไต แลว้ ใหทุ้กโรงพยาบาลไปทบทวน ปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงาน เพื่อหาแนวทางทางแกไ้ขรว่มกนั

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

การดตูวัชีว้ดัดงักล่าวควร
มคีวามสมัพนัธก์นั
ระหว่างปรมิาณทีต่รวจ
และคุณภาพทีเ่กดิขึน้

ระดบัเขต/ประเทศควรดู
ปรมิาณทีต่รวจควบคู่
กบัคุณภาพ เนื่องจาก
บางแห่งตรวจไดน้้อยแต่
ผ่านคุณภาพ

เกณฑ์



KPI เป้าหมาย 61 ผลงาน ผลการประเมนิ กลุม่งาน
ทีร่บัผดิชอบไตรมาส 2 ปีงบ 61

10. อตัราสว่นจ านวนผูย้นิยอมบรจิาคอวยัวะ
จากผูป่้วยสมองตายต่อจ านวนผูป่้วย
เสยีชวีติใน รพ. (ตรวจราชการ)

0.2 : 100 0.7 : 100 - ตัง้ คกก.
- ประชุมชีแ้จง
- เปิดศูนยร์บั
บรจิาค
- ประสานขอ้มลู
- ประชา 
สมัพนัธ์

รอประเมิน พฒันา
คุณภาพ



11. รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิ ทีไ่ดร้บัการบ าบดัรกัษาและหยุดเสพต่อเน่ือง (remission)

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

> ร้อยละ 90 93.4 80.18 93.89 2 31 มีนาคม 61

# จงัหวดั ผลงาน

1 สตูล 95.33

2 พทัลุง 93.89

3 ตรงั 93.85

4 สงขลา 84.12

5 ยะลา 83.75

6 ปัตตานี 76.75

7 นราธวิาส 57.31

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 94.12 90.00 88.89 87.50 83.33 80.00

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
1) มีการทบทวน และแต่งตั้งคณะกรรมการบ าบัดรักษายาเสพติดระดับ
เขต ระดับจังหวัด

1) จังหวัดพัทลุงได้มีกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำท่ีผูป้ฏิบัติงำนยำเสพติดทุกปี และมีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำร
บ ำบัดรักษำยำเสพติดระดับจงัหวัดเพื่อกำรดูแลระบบกำรบ ำบัดรักษำยำเสพติดในทุกระบบให้ได้มำตรฐำน

2) มีการก าหนดเป้าหมายการบ าบดั การจัดสรรงบประมาณลงถึงระดับ
หน่วยงาน และแผนการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ

2) จังหวัดพัทลุงได้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรบ ำบัด กำรจัดสรรงบประมำณลงถึงระดบัหน่วยงำนในพื้นที่ และแผนกำรพัฒนำ
ศักยภำพระบบบริกำรที่ชัดเจน

3) มีแผนพัฒนาศักยภาพระบบบริการ และแผนการด าเนินงานลด
อันตรายจากยาเสพติด (ในพ้ืนที่ 37 จังหวัด)

3) จังหวัดพัทลุงมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำศักยภำพระบบบรกิำร และแผนกำรด ำเนินงำนลดอันตรำยจำกยำเสพติด โดย
ด ำเนินกำรประชุมคณะท ำงำน HARM REDUCTION และเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีทุก 3 เดือน โดยเมื่อวันท่ี 8 
มกรำคม 2560 ได้มีกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ี

4) ร้อยละของการน าเข้าข้อมูลการบ าบัดรักษายา-เสพตดิในฐานข้อมูล 
บสต.ร้อยละ 80

4) ร้อยละของกำรน ำเข้ำข้อมูลกำรบ ำบัดรักษำยำ-เสพติดในฐำนข้อมูล บสต.ร้อยละ 96.55 (จ ำนวนผูเ้ข้ำรับกำรบ ำบัดทั้งหมด
จำกทุกระบบ 476 คน น ำเข้ำข้อมูล บสต.จ ำนวน 493 คน)

เกณฑ์
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12.1 รอ้ยละของ รพ. ทีใ่ชย้าอยา่งสมเหตุผล
(RDU) (PA + ตรวจราชการ)

- RDU ขัน้ที่ 1
60%

- RDU ขัน้ที่ 2  
5%

- RDU ขัน้ที่
1 60%

- RDU ขัน้ที่
2 5%

- RDU ขัน้ที่ 1 
100%

- RDU ขัน้ที่ 2  
27.27%
(ศรนีครนิทร,์
บางแกว้,
ศรบีรรพต)

ผ่านเกณฑ์ คุม้ครอง

12.2 รอ้ยละของ รพ. ทีม่รีะบบจดัการการดือ้ยา
ตา้นจุลชพีอยา่งบรูณาการ (AMR) (PA +
ตรวจราชการ)

1 แหง่
(รพท.)

1 แหง่
(รพท.)

1 แห่ง
(รพ.พทัลงุ)

ผ่านเกณฑ์ คุม้ครอง

13. รอ้ยละการสง่ต่อผูป่้วยนอกเขตสุขภาพ
ลดลง (ตรวจราชการ)

ขัน้ที ่1-5 ลดลง 10% ครบ 5 
ขัน้ตอน
(ลดลง 

28.87 %)

ผา่นเกณฑ์ พฒันา
คุณภาพ
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14. รอ้ยละ รพ.F2 ขึน้ไปสามารถใหย้าละลาย
ลิม่เลอืด (Fibrinolytic drug) ในผูป่้วย 
STEMI ได ้(ตรวจราชการ)

100% 100% 100%
มจี านวนผูป่้วย 
รวม 75 ราย  
และไดฉ้ีดยา 

SK จ านวน 11 
ราย คดิเป็น
รอ้ยละ 14.67  
ทัง้น้ี ฉีดใน
ระดบั S (รพ.
พทัลุง) สว่น
ระดบั F2 –M2 
ยงัไมม่กีารฉีด 

SK

ผ่านเกณฑ์ ประกนั
สุขภาพ

คณะท่ี 2 การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (14 ตวัชีว้ดั)



คณะท่ี 3

การพฒันาระบบบริหารจดัการ 
เพื่อสนับสนุนการจดับริการสขุภาพ 

(9 ตวัช้ีวดั)
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1. รอ้ยละของหน่วยงานทีม่กีารน าดชันีความสุข
ของคนท างาน (Happinometer) ไปใช ้(PA +
ตรวจราชการ)

ระดบั 3 ขึน้ไป 
60%

(วเิคราะห์
ขอ้มลู เสนอ

ผลต่อ
ผูบ้รหิาร)

ระดบั 5 60%
(ใช้

แผนพฒันา
ความสุข
คนท างาน)

ระดบั 3 รอประเมิน ทรพัยากร
บุคคล

2. อตัราการคงอยูข่องบุคลากรสาธารณสุข 
(Retention rate) (PA + ตรวจราชการ)

มแีผน/
กจิกรรม

เสรมิสรา้งและ
ธ ารงรกัษา
บุคลากร

85% 99.27%
- มกีารจดัท า
Career Model  
และเกณฑ์
ความกา้วหน้า
สายงานอาชพี 
25 สายงาน

- มกีารจดัท า
แผนสรา้ง
ความสุข

ผ่านเกณฑ์ ทรพัยากร
บุคคล



1. ร้อยละหน่วยงานท่ีมีการน าดชันีความสขุของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ตัง้แต่ระดบั 3 ข้ึนไป

Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน

o รอ้ยละ 60 ของหน่วยงาน มกีารน าดชันคีวามสุข
ของคนท างาน (Happinometer) ไปใช ้ตัง้แต่ระดบัที ่
3 ขึน้ไป (ระดบัที ่3  มกีารวเิคราะห ์สงัเคราะห์
ขอ้มลู และน าเสนอผลต่อผูบ้รหิาร) 

o สสจ.พทัลุง  มกีารคนืขอ้มลูเพือ่ใหห้น่วยงานในสงักดั ไดม้ี
การวเิคราะหข์อ้มลูของหน่วยงาน     

o สสจ.พทัลุง  มกีารจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ชีแ้จงความ
เขา้ใจแนวทางและขัน้ตอนการน าดชันวีดัความสขุของ
คนท างานไปใช ้ การวเิคราะหข์อ้มลู  และจดัท าแผนสรา้ง
ความสขุของคนท างาน  แกห่น่วยงานในสงักดัทุก
หน่วยงาน 

oหน่วยงานในสงักดั มกีารจดัท าแผนสรา้งความสขุของ
หน่วยงาน

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

oหน่วยงานขาดองคค์วามรูใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู o มกีารพฒันาศกัยภาพ  นกัสรา้งสขุในระดบัเขตสขุภาพ เพือ่
เป็นแกนน าในการจดักจิกรรมสรา้งสขุในหน่วยงาน



2. อตัราการคงอยู่ของบคุลากรสาธารณสขุ  (Retention rate)

Small Success ไตรมาส 2 ผลการด าเนินงาน
o จดัท าแผนก าลงัคนดา้นสขุภาพ สายวชิาชพี 25 สายงาน
o จดัท า Career Model และเกณฑค์วามกา้วหน้าสาย
วชิาชพี 25 สายงาน

o จดัท าแผนความผาสขุบุคลากรสาธารณสขุ

o สสจ.พทัลุง  มกีารด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู  เพื่อจดัท า
แผนก าลงัคนดา้นสขุภาพ สายวชิาชพี 25 สายงาน

o สสจ.พทัลุง  มกีารด าเนินการจดัท า Career  Model  และ
เกณฑค์วามกา้วหน้าสายงานอาชพี 25 สายงาน

o สสจ.พทัลุง  มกีารจดัท าแผนสรา้งความสขุของคนท างาน 
ของบุคลากรในสงักดั

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
oไมม่รีปูแบบในการจดัท า Career Model และ
เกณฑค์วามกา้วหน้าสายงานอาชพี 

o เขตสขุภาพพฒันาศกัยภาพผูป้ฏบิตังิานดา้นบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล ดา้นการจดัท า Career Model และ
เกณฑค์วามกา้วหน้าสายงานอาชพี 
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3. รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดักระทรวง
สาธารณสุขผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ITA
(ตรวจราชการ)

ผา่นระดบั 
80%

90% รอประเมิน
ก าหนดสง่
หลกัฐานเชงิ
ประจกัษ์ EB1-
EB11 เพือ่
ประเมนิ ใน
วนัที ่3 
เมษายน 2561

รอประเมิน นิตกิาร

4. รอ้ยละของการจดัซือ้รว่มของยา เวชภณัฑท์ี่
ไมใ่ชย่า วสัดุวทิยาศาสตร ์และวสัดุทนัตกรรม
(ตรวจราชการ)

15% 20% 20.77% ผ่านเกณฑ์ คุม้ครอง

5. ระดบัความส าเรจ็ของหน่วยงานสงักดั
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขมรีะบบ
การตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการ
บรหิารความเสีย่งระดบัจงัหวดั (ตรวจ
ราชการ)

สสจ./รพ.
(12 หน่วย) 
ผา่นเกณฑ์
ระดบั 1

(ค าสัง่) , 2
(วางระบบ
ควบคุม
ภายใน)

สสจ./รพ.
(12 หน่วย) 
ผา่นเกณฑ์
ระดบั 4 ขึน้

ไป

สสจ./รพ.
(12 หน่วย) 
ผ่านเกณฑ์
ระดบั 1, 2
ครบทุกแห่ง

ผ่านเกณฑ์ ตรวจสอบ
ภายใน
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6. ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาคุณภาพการ
บรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) ของสว่น
ราชการในสงักดัส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข (PA + ตรวจราชการ)

ระดบั
ความส าเรจ็

ของ
การพฒันา
องคก์รใน
หมวด

ทีด่ าเนินการ

ระดบั 5 
(สสจ.100%/ 
สสอ. 20%)

สสจ.พทัลุง และ
สสอ. 11 แหง่

ก าลงั
ด าเนินการ

จดัท าลกัษณะ
ส าคญัของ

องคก์ร ประเมนิ
องคก์รตาม
เกณฑ ์และ
จดัท า

แผนพฒันา

รอประเมิน ปฐมภมูิ

7. รอ้ยละของโรงพยาบาลสงักดักระทรวง
สาธารณสุขมคีุณภาพมาตรฐานผา่นการ
รบัรอง HA ขัน้ 3 (PA + ตรวจราชการ)

- รพท. 100%
- รพช. 80%

- รพท. 100%
- รพช. 80%

- รพท. 100%
- รพช. 90% 
(รพ.ศรี
นครนิทรฯ์ 
รอประเมนิ)

ผ่านเกณฑ์ ปฐมภมูิ
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8. รอ้ยละของ รพ.สต. ทีผ่า่นเกณฑก์ารพฒันา
คุณภาพ รพ.สต. ตดิดาว (PA + ตรวจ
ราชการ)

- อบรมคร ูก, 
ข

- ตัง้ทมี
ประเมนิ
ระดบั จว.

25% - แต่งตัง้ทมี
ประเมนิ
ระดบัจว.และ
ระดบัอ าเภอ 
หน่วยบรกิาร
ปฐมภมูทิุก
แหง่

- รพสต. ศสช. 
ศพช. อยูใ่น
ขัน้ตอน
ประเมนิ
ตนเอง

รอประเมนิ ปฐมภมูิ

9. รอ้ยละของหน่วยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤติ
ทางการเงนิ (PA + ตรวจราชการ)

< 6% < 6% 0
(ณ 28 ก.พ. 

61)

ผ่านเกณฑ์ ประกนั





คณะ จ านวนตวัช้ีวดั
ทัง้หมด

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ รอประเมิน ไม่เป็นพื้นท่ี
ด าเนินการ

คณะท่ี 1 การสง่เสรมิ
สขุภาพป้องกนัโรค 
และการจดัการสขุภาพ

12 9 3 0 0

คณะท่ี 2 การพฒันา
ระบบบรกิารสขุภาพ

14 8 2 3 1

คณะท่ี 3 การพฒันา
ระบบบรหิารจดัการ 
เพือ่สนบัสนุนการ
จดับรกิารสขุภาพ

9 5 0 4 0

รวม 35 22
(62.86%)

5
(14.29%)

7
(20.00%)

1
(2.86%)

สรปุผลการประเมินตวัช้ีวดั PA + ตรวจราชการ ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัพทัลงุ
ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 (ตลุาคม 2560 – มีนาคม 2561)


