
สรปุผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั PA + ตรวจราชการ
ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัพทัลุง

ปีงบประมาณ 2561
(ตลุาคม 2560 – กรกฎาคม 2561)



คณะท่ี 1 

การส่งเสริมสขุภาพป้องกนัโรค 
และการจดัการสขุภาพ 

(12 ตวัช้ีวดั)



คณะ จ ำนวนตวัชีว้ดั
ทัง้หมด

ผำ่นเกณฑ์ ไมผ่ำ่นเกณฑ์ รอประเมนิ ไมเ่ป็นพืน้ที่
ด ำเนินกำร

คณะท่ี 1 
กำรสง่เสรมิ
สุขภำพป้องกนั
โรค และกำร
จดักำรสุขภำพ

12 9
1) แมต่ำย
2) เดก็ 0-5 ปี มพีฒันำกำรสมวยั
3) เดก็ 0-12 ปี ฟันดไีมม่ผีุ
4) คลอดในวยัรุน่ (15-19 ปี)
5) LTC
6) EOC
7) เดก็ < 15 ปี เสยีชวีติจำก

จมน ้ำ
8) DM รำยใหม/่ Pre HT ไดว้ดั 

BP
9) Green & Clean Hospital

2
1) เดก็ 0-5 ปี สงูดสีม

สว่น
2) เสยีชวีติจำกอุบตัเิหตุ

1
1) พชอ.

0

สรปุผลการประเมินตวัช้ีวดั PA + ตรวจราชการ ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัพทัลงุ
ปีงบประมาณ 2561 (ตลุาคม 2560 – กรกฎาคม 2561)



1. อตัรำสว่นกำรตำยของมำรดำไทย

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

ไม่เกิน 20 การเกิดมีชีพแสนคน 44.44 60.25 0 1 25 ก.ค. 61

# จงัหวดั ผลงำน

1 พทัลุง 0

2 ตรงั 0

3 สงขลำ 33.94 (3 รำย)

4 ยะลำ 60.25 (4 รำย)

5 นรำธวิำส 83.47 (7 รำย)

6 ปัตตำนี 106.02 (7 รำย)

7 สตูล 127.49 (3 รำย)

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o อตัรำกำรตำยมำรดำไทยไมเ่กนิ 20
ต่อกำรเกดิมชีพีแสนคน

o จงัหวดัพทัลุง ไมม่มีำรดำตำย
o รอ้ยละของหญงิตัง้ครรภไ์ดร้บักำรฝำก
ครรภค์รบ 5 ครัง้ ตำมเกณฑเ์ทำ่กบั 
71.96 (ต.ค.60 – 25 ก.ค.61)

o มกีำรเยีย่มเสรมิพลงั/ประเมนิคลนิิก/
ประชมุตดิตำมงำนฯ

o มกีำรซอ้มแผนภำวะฉุกเฉนิทำงสตูศิำสตร์
เชน่ ภำวะตกเลอืด ภำวะชกัจำกควำมดนั
โลหติสงูใน รพ.กงหรำ/ตะโหมด

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o ระบบฝำกครรภ ์เน้นกำรคน้หำกลุม่เป้ำหมำยเชงิรกุโดยเครอืขำ่ย รพ.สต.
รพช. อสม. / ดแูลหญงิตัง้ครรภเ์สีย่งรว่มกบั SP อำยรุกรรม และกำรวำงแผน
ครอบครวัเวน้ระยะกำรมบีุตรในหญงิวยัเจรญิพนัธุท์ีม่โีรคประจ ำตวั

o ระบบกำรดแูลในหอ้งคลอด ใหม้กีำรซอ้มกำรชว่ยเหลอืภำวะฉุกเฉนิทำงสูติ
ศำสตร ์ใน รพช.ทุกแหง่ และด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนอยำ่งเครง่ครดั



2. รอ้ยละของเดก็อำยุ 0 - 5 ปี มพีฒันำกำรสมวยั

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

85 % 97.84 98.02 97.80 7 25 ก.ค. 2561

# จงัหวดั ผลงำน

1 นรำธวิำส 98.30

2 ปัตตำนี 98.17

3 สงขลำ 98.01

4 สตูล 97.98

5 ตรงั 97.87

6 ยะลำ 97.82

7 พทัลุง 97.80

99.06 98.79 98.11 98.10 97.99 97.95 97.59 97.17 97.11 96.98 96.23 97.80

70.00
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85.00

90.00
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Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o รอ้ยละ 85 o ผำ่นเกณฑต์วัชีว้ดั

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ



รอ้ยละของเดก็อำยุ 9,18,30,42 เดอืนไดร้บักำรตรวจกรองพฒันำกำรโดยใชคู้ม่อื DSPM

. เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 95% 90.21 94.18 96.05 2 25 ก.ค. 2561

# จงัหวดั ผลงำน

1 ตรงั 96.50

2 พทัลุง 96.05

3 นรำธวิำส 95.94

4 ยะลำ 94.99

5 ปัตตำนี 94.93

6 สตูล 91.85

7 สงขลำ 90.99

7 รวม 93.00

98.20 97.71 97.63 97.51 97.16 96.86 96.30 96.00 95.75 95.00

90.80

96.05

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
o อ ำเภอทีค่ดักรองพฒันำกำรเดก็ได้

น้อยทีสุ่ด คอื อ ำเภอป่ำบอน
90.80% อ ำเภอเขำชยัสน 95.00% 
อ ำเภอศรนีครนิทร ์96.75%

o ผำ่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o กำรบนัทกึขอ้มลูมคีวำมซบัซอ้น
ท ำใหเ้กดิควำมผดิพลำดไดง้ำ่ย 
ไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูใหเ้ป็น
ปัจจุบนั และยงัมเีวลำบนัทกึ
ขอ้มลูได้

o มไีลน์กลุม่ส ำหรบั
ใหบ้รกิำรสอบถำมและ
แกไ้ขปัญหำกำรบนัทกึ
ขอ้มลู มกีำรคนืขอ้มูล 
และใหบ้นัทกึขอ้มลูให้
เป็นปัจจุบนั



รอ้ยละของเดก็อำยุ 9,18,30,42 เดอืนไดร้บักำรตรวจกรองพฒันำกำรโดยใชคู้ม่อื DSPM อ ำเภอป่ำบอน

. เกณฑ์ พทัลุง อ ำเภอป่ำบอน อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 95% 96.05 90.80 11 25 ก.ค. 2561
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สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
o สถำนบรกิำรทีค่ดักรองพฒันำกำร

เดก็ไดน้้อยทีสุ่ด คอื รพ.สต.โหล๊ะ
หำร 78.35%

o ไมผ่ำ่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o กำรบนัทกึขอ้มลูมคีวำมซบัซอ้น
ท ำใหเ้กดิควำมผดิพลำดไดง้ำ่ย 
ไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั
และยงัมเีวลำบนัทกึขอ้มลูได้

o มไีลน์กลุม่ส ำหรบั
ใหบ้รกิำรสอบถำมและ
แกไ้ขปัญหำกำรบนัทกึ
ขอ้มลู มกีำรคนืขอ้มลู 
และใหบ้นัทกึขอ้มลูให้
เป็นปัจจุบนั



รอ้ยละของเดก็อำยุ 9,18,30,42 เดอืนไดร้บักำรตรวจคดักรองพฒันำกำรครัง้แรกโดยใชคู้ม่อื DSPM 
และพบสงสยัพฒันำกำรล่ำชำ้
. เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 20 % 20.27 24.56 30.88 1 25 ก.ค. 2561

# จงัหวดั ผลงำน

1 พทัลุง 30.88

2 ตรงั 27.35

3 ยะลำ 25.70

4 สงขลำ 24.89

5 สตูล 24.67

6 นรำธวิำส 21.41

7 ปัตตำนี 21.24

36.77 34.91 34.34 34.10 32.46 31.05 29.60 28.83 28.22 26.63 25.26
30.88
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สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
o อ ำเภอทีพ่บเดก็สงสยัลำ่ชำ้มำกทีส่ดุ
คอือ ำเภอ ปำกพะยนู 36.77% 
อ ำเภอศรบีรรพต 34.91% อ ำเภอ
กงหรำ 34.34%

o ผำ่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ



รอ้ยละของเดก็อำยุ 9,18,30,42 เดอืนไดร้บักำรตรวจคดักรองพฒันำกำรโดยใชคู้ม่อื DSPM และพบ
สงสยัพฒันำกำรล่ำชำ้ไดร้บักำรตดิตำมกระตุน้พฒันำกำรภำยใน 30 วนั

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

> 95 % 89.89 94.15 95.70 1 25 ก.ค. 2561

# จงัหวดั ผลงำน

1 พทัลุง 95.70

2 นรำธวิำส 95.09

3 ตรงั 94.56

4 สงขลำ 94.22

5 สตูล 93.44

6 ยะลำ 93.14

7 ปัตตำนี 93.03

97.80 97.74 97.47 97.40 96.05 95.71 95.71 95.60 95.00 94.97

88.48

95.70

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
อ ำเภอทีค่ดิตำมเดก็สงสยัล่ำชำ้ได้
น้อยคอื อ ำเภอตะโหมด 88.48%
อ ำเภอกงหรำ94.97% อ ำเภอเขำ
ชยัสน 95.00%

ผำ่นเกณฑต์วัชีว้ดั แต่ยงัตอ้งตดิ
ตำใหเ้ขม้ขน้และมคีุณภำพใหม้ำก
ขึน้

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o กำรบนัทกึขอ้มลูมคีวำม

ซบัซอ้นท ำใหเ้กดิควำม
ผดิพลำดไดง้ำ่ย ไมไ่ดบ้นัทกึ
ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั และยงั
มเีวลำบนัทกึขอ้มลูได้

o มไีลน์กลุม่ส ำหรบัใหบ้รกิำร
สอบถำมและแกไ้ขปัญหำ
กำรบนัทกึขอ้มลู มกีำรคนื
ขอ้มลู และใหบ้นัทกึขอ้มลู
ใหเ้ป็นปัจจุบนั



รอ้ยละของเดก็อำย ุ9,18,30,42 เดอืนไดร้บักำรตรวจคดักรองพฒันำกำรโดยใชคู้ม่อื DSPM และพบสงสยัพฒันำกำรลำ่ชำ้
ไดร้บักำรตดิตำมกระตุน้พฒันำกำรภำยใน 30 วนั อ ำเภอกงหรำ

.
เกณฑ์ พทัลุง อ ำเภอกงหรำ อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 95% 96.70 94.97 10 25 ก.ค. 2561
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สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
o สถำนบรกิำรทีต่ดิตำมกระตุน้

พฒันำกำรเดก็ไดน้้อยทีสุ่ด คอื
รพ.สต.บำ้นคู 85.71%

o ไมผ่ำ่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o กำรบนัทกึขอ้มลูมคีวำมซบัซอ้น
ท ำใหเ้กดิควำมผดิพลำดไดง้ำ่ย 
ไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั
และยงัมเีวลำบนัทกึขอ้มลูได้

o มไีลน์กลุม่ส ำหรบั
ใหบ้รกิำรสอบถำมและ
แกไ้ขปัญหำกำรบนัทกึ
ขอ้มลู มกีำรคนืขอ้มลู 
และใหบ้นัทกึขอ้มลูให้
เป็นปัจจุบนั



รอ้ยละของเดก็อำย ุ9,18,30,42 เดอืนไดร้บักำรตรวจคดักรองพฒันำกำรโดยใชคู้ม่อื DSPM และพบสงสยัพฒันำกำรลำ่ชำ้
ไดร้บักำรตดิตำมกระตุน้พฒันำกำรภำยใน 30 วนั อ ำเภอตะโหมด

.
เกณฑ์ พทัลุง อ ำเภอตะโหมด อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 95% 96.70 88.48 11 25 ก.ค. 2561
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สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
o สถำนบรกิำรทีต่ดิตำมกระตุน้

พฒันำกำรเดก็ไดน้้อยทีสุ่ด คอื
รพ.ตะโหมด , รพสต.โหล๊ะบำ้
66.67%

o ไมผ่ำ่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o กำรบนัทกึขอ้มลูมคีวำมซบัซอ้น
ท ำใหเ้กดิควำมผดิพลำดไดง้ำ่ย 
ไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั
และยงัมเีวลำบนัทกึขอ้มลูได้

o มไีลน์กลุม่ส ำหรบั
ใหบ้รกิำรสอบถำมและ
แกไ้ขปัญหำกำรบนัทกึ
ขอ้มลู มกีำรคนืขอ้มลู 
และใหบ้นัทกึขอ้มลูให้
เป็นปัจจุบนั



3. รอ้ยละของเดก็อำยุ 0-5 ปี สงูดสีมสว่น

.

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

> 54 % 50.82 48.64 48.54 4 25 ก.ค. 2561

# จงัหวดั ผลงำน

1 ยะลำ 58.00

2 ปัตตำนี 52.62

3 สงขลำ 50.73

4 พทัลุง 48.54

5 ตรงั 48.04

6 นรำธวิำส 48.64

7 สตูล 47.17

55.93 54.32 52.82 49.86 48.54 48.45 47.86 47.84 47.55 47.44
43.02

48.54
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Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o รอ้ยละ 54 ไมผ่ำ่นเกณฑต์วัชีว้ดั

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o หน่วยบรกิำร และ อสม.ในหมูบ่ำ้น 

บำงสว่นยงัมเีครื่องชัง่น ้ำหนัก/วดั
สว่นสงู/ควำมยำวทีไ่มไ่ดม้ำตรฐำน ท ำ
ใหเ้กดิควำมผดิพลำดในกำรแปลผล 
และยงัไมม่แีผนงำน/โครงกำรแกไ้ข
ภำวะเดก็ทุพโภชนำกำร

ตอ้งมเีครื่องมอือุปกรณ์ใหไ้ด้
มำตรฐำนกรมอนำมยัและมี
แผนกำรแกไ้ขภำวะทุพ
โภชนำกำรรำยบุคคลและ
รำยกลุม่



.

เกณฑ์ พทัลุง อ ำเภอป่ำพะยอม อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

> 54 % 48.64 47.55 9 25 ก.ค. 2561

63.64

54.97

51.46
48.69

42.47 42.25 42.17

47.55
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55

60

65

สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
รพสต.ทมีเีดก็สงูดสีมส่วนน้อยทีสุ่ด
คอื รพสต.ตลิง่ชนั 42.17% รพสต.
บำ้นในนิคม 42.25% PCU รพ.ป่ำ
พะยอม42.47%

ไมผ่่ำนเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o หน่วยบรกิำร และ อสม.ในหมูบ่ำ้น บำงส่วนยงั
มเีครือ่งชัง่น ้ำหนกั/วดัส่วนสงู/ควำมยำวทีไ่มไ่ด้
มำตรฐำน ท ำใหเ้กดิควำมผดิพลำดในกำรแปล
ผล และยงัไมม่แีผนงำน/โครงกำรแกไ้ขภำวะ
เดก็ทุพโภชนำกำร

ตอ้งมเีครือ่งมอือุปกรณ์ให้ได้
มำตรฐำนกรมอนำมยัและมี
แผนกำรแกไ้ขภำวะทุพโภชนำกำร
รำยบุคคลและรำยกลุ่ม

รอ้ยละของเดก็อำยุ 0-5 ปี สงูดสีมสว่น อ ำเภอป่ำพะยอม



.

เกณฑ์ พทัลุง อ ำเภอควนขนุน อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

> 54 % 48.64 47.44 10 25 ก.ค. 2561

59.26

54.35 52.91 52.86 51.9 51.81
49.45 48.31 47.73 47.64 46.97 46.67 45.45 43.96 43.71

37.96 37.06

47.44

30
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50

55

60

สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
รพสต.ทมีเีดก็สงูดสีมส่วนน้อยทีสุ่ด
คอื รพ.สต.ปันแต 37.06 รพ.สต.ทะเล
น้อย 37.96 % รพ.สต.สะพำนขอ่ย
43.71%

ไมผ่่ำนเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o หน่วยบรกิำร และ อสม.ในหมูบ่ำ้น บำงส่วนยงั
มเีครือ่งชัง่น ้ำหนกั/วดัส่วนสงู/ควำมยำวทีไ่มไ่ด้
มำตรฐำน ท ำใหเ้กดิควำมผดิพลำดในกำรแปล
ผล และยงัไมม่แีผนงำน/โครงกำรแกไ้ขภำวะ
เดก็ทุพโภชนำกำร

ตอ้งมเีครือ่งมอือุปกรณ์ให้ได้
มำตรฐำนกรมอนำมยัและมี
แผนกำรแกไ้ขภำวะทุพโภชนำกำร
รำยบุคคลและรำยกลุ่ม

รอ้ยละของเดก็อำยุ 0-5 ปี สงูดสีมสว่น อ ำเภอควนขนุน



รอ้ยละของเดก็อำยุ 0-5 ปี สงูดสีมสว่น อ ำเภอศรบีรรพต

เกณฑ์ พทัลุง อ ำเภอศรบีรรพต อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 54% 48.54 43.02 11 25 ก.ค. 2561

50.93 50
44.31 42.76 42.40

39.37 37.89
43.02

30
35
40
45
50
55

สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน

o สถำนบรกิำรทีค่ดักรอง
พฒันำกำรเดก็ไดน้้อยทีสุ่ด คอื
PCUรพ.ศรบีรรพต 37.89 รพ
สต.ตะแพน 39.37% และรพ
สต. บำ้นสวนโหนด 42.40%

o ไมผ่ำ่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o หน่วยบรกิำรและอสม.ในหมูบ่ำ้น
บำงสว่นยงัมเีครื่องชัง่น ้ำหนกั/วดั
สว่นสงู/ควำมยำวทีไ่มไ่ดม้ำตรฐำน 
ท ำใหเ้กดิควำมผดิพลำดในกำรแปล
ผล และยงัไมม่แีผนงำน/โครงกำร
แกไ้ขภำวะเดก็ทุพโภชนำกำร

ตอ้งมเีครื่องมอือุปกรณ์ใหไ้ด้
มำตรฐำนกรมอนำมยัและมี
แผนกำรแกไ้ขภำวะทุพ
โภชนำกำรรำยบุคคลและ
รำยกลุม่



4. รอ้ยละเดก็กลุ่มอำยุ 0-12 ปีฟันดไีมม่ผีุ (cavity free)

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

54 % 81.78 72.72 71.83 4 25 ก.ค. 61

# จงัหวดั ผลงำน

1 ตรงั 83.67
2 สงขลำ 78.31
3 ยะลำ 74.78
4 พทัลุง 71.83
5 ปัตตำนี 69.45
6 สตูล 67.53
7 นรำธวิำส 56.94

85.03 84.85
77.22 72.87 70.83 69.03 65.38 63.05 62.92 59.38

20.00

71.83
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Small Success 
ไตรมาส 4

ผลการด าเนินงาน

o รอ้ยละ 54 o cavity free รอ้ยละ 71.83
สงูกว่ำเกณฑเ์ป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ (cavity free รอ้ยละ 
54)

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o กจิกรรมกำรพฒันำทกัษะระดบั

บุคคลเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมยงั
ไมส่มัฤทธผ์ลเท่ำทีค่วร

o กำรจดักำรขอ้มลูในกลุ่มเดก็12 ปี 
ยงัไมเ่ป็นปัจจบุนั

-คนืขอ้มลูสุขภำพช่องปำก นร. แก่ ครู ผูป้กครอง 
เพื่อกระตุน้ควำมรว่มมอื
-พฒันำรปูแบบกจิกรรมทีม่ปีระสทิธภิำพ เช่น 
โครงกำรแปรงฟันคุณภำพใน รร. ประถมศกึษำ
-ตดิตำม ประเมนิผล เดก็กลุ่มเสีย่ง/มปัีญหำฟันผุ
สงู



รอ้ยละเดก็กลุ่มอำยุ 0-12 ปีฟันดไีมม่ผีุ (cavity free) อ ำเภอศรนีครนิทร์

เกณฑ์ พทัลุง อ ำเภอศรนีครนิทร์ อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

54% 71.09 20.00 11 25 กค.61

25.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0

10
20
30
40
50
60

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o รอ้ยละ 54 cavity free รอ้ยละ 20

ต ่ำกว่ำเกณฑเ์ป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้
( cavity free รอ้ยละ 54)

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
ก ำลงัด ำเนินกจิกรรมในกลุ่มเดก็
12 ปี (นร.ประถมศกึษำ)



5. อตัรำกำรคลอดมชีพีในหญงิอำยุ 15-19 ปี ไมเ่กนิ 40 ต่อหญงิอำยุ 15-19 ปี พนัคน 
(จ ำแนกตำมโรงพยำบำลทีค่ลอด)

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ
ไม่เกิน 40 ต่อหญิง

อาย ุ15-19 ปี 1,000 คน
19.03 18.29 16.55 2 25 กรกฎาคม 2561

# จงัหวดั ผลงำน

1 ปัตตำนี 14.48

2 พทัลุง 16.55

3 ยะลำ 16.67

4 สงขลำ 19.02

5 นรำธวิำส 19.47

6 สตลู 21.09

7 ตรงั 22.07

4.40 4.60 4.64 6.77 7.43 8.76 9.95 10.81
15.90

47.78

16.55

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o อตัรำกำรคลอดมชีพีในหญงิอำยุ 15-19 ปี

ไม่เกนิ 40 ต่อ หญงิอำยุ 15-19 ปี พนัคน
o จงัหวดัพทัลุง มอีตัรำกำรคลอดมชีพีในหญงิอำยุ 15-

19 ปี = 16.55 ต่อหญงิอำยุ 15-19 ปี พนัคน
o มกีำรประชุมคณะอนุกรรมกำรตำมพรบ.วยัรุ่นฯ ครัง้

ที ่2/2561 ไปแลว้ เมื่อวนัที ่9 พ.ค.61
o มกีำรประเมนิคดักรองและใหบ้รกิำรเยีย่มบำ้นเชงิรุก 

เพื่อใหค้วำมรู ้และทกัษะกำรป้องกนักำรตัง้ครรภซ์ ้ำ/
กำรคุมก ำเนิดกึง่ถำวร

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
เป็นขอ้มลูจำกกำรคลอดมี
ชพี ทีร่พ.นัน้ๆ  ท ำคลอด 

ควรมกีำรน ำเสนอขอ้มลูแยก
รำยชื่อหญงิฯตำมสถำนบรกิำร
สำธำรณสขุ และรำยอ ำเภอ เพื่อดู
สถำนกำรณ์แนวโน้มของกำร
คลอดมชีพี

เกณฑ์



กรำฟแสดงอตัรำกำรคลอดมชีพีในหญงิอำยุ 15-19 ปี จ ำแนกตำมสถำนบรกิำรสำธำรณสขุทีด่แูลหญงิอำยุ15-19ปี

8.80
11.49

15.93 16.22 17.66 18.46 18.55 18.62 19.07
21.74 22.57

16.55

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00 เกณฑ์

อ ำเภอ ปำกพะยูน ป่ำพะยอม เมืองพัทลุง ป่ำบอน กงหรำ ควนขนนุ บำงแก้ว ตะโหมด เขำชัยสน ศรี
นครินทร์

ศรี
บรรพต

รวม

หญิงทั้งหมด 
(คน)

1,364 870 2,700 1,480 1,076 1,950 647 913 1,206 644 443 13,293

หญิงรับ
บริกำร(คน)

12 10 43 24 19 36 12 17 23 14 10 220

ขอ้มลูจำกโปรแกรม HDC ณ วนัที ่25 กรกฎำคม 2561



กรำฟแสดงอตัรำกำรคลอดมชีพีในหญงิอำย ุ15-19 ปี จ ำแนกตำมสถำนบรกิำรสำธำรณสขุทีด่แูลหญงิอำยุ 15-19 ปี
อนัดบัทีม่ำกทีส่ดุ อนัดบัที ่1 ของจงัหวดัพทัลุง คอื อ ำเภอศรบีรรพต

0.00 0.00

12.35
19.61

25.32

40.00

56.60

22.57

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00
รพ

.ส
ต.
บำ้

น
ศำ
ลำ
มะ
ปร

ำง

รพ
.ส
ต.
บำ้

น
ทำ่

ขำ้
ม

ศูน
ยส์

ุขภ
ำพ

รพ
.ศ
รบี

รร
พต

รพ
.ส
ต.
ต ำ
บล

เข
ำป

ู่

รพ
.ส
ต.
บำ้

น
โห
ล๊ะ
เรด็

รพ
.ส
ต.
บำ้

น
ตะ
แพ

น

รพ
.ส
ต.
บำ้

น
สว

นโ
หน

ด รว
ม

เกณฑ์

รพ.สต. บ้ำนศำลำมะปรำง บ้ำนท่ำข้ำม ศูนย์สุขภำพรพ.
ศรีบรรพต

บ้ำนเขำปู่ บ้ำน
โหล๊ะเร็ด

บ้ำนตะแพน บ้ำนสวนโหนด รวม

หญิง15-19 ปี ทั้งหมด 
(คน)

58 20 81 102 79 50 53 443

หญิงมำรับบริกำร
คลอด(คน)

0 0 1 2 2 2 3 10
ขอ้มลูจำกโปรแกรม HDC ณ วนัที ่25 กรกฎำคม 2561



กรำฟแสดงอตัรำกำรคลอดมชีพีในหญงิอำย ุ15-19 ปี จ ำแนกตำมสถำนบรกิำรสำธำรณสขุทีด่แูลหญงิอำยุ 15-19 ปี
อนัดบัทีม่ำกทีส่ดุ อนัดบัที ่2 ของจงัหวดัพทัลุง คอื อ ำเภอศรนีครนิทร์
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เกณฑ์

รพ.สต. บ้ำนล ำกะ บ้ำนล ำใน บ้ำนโล๊ะขนุน บ้ำนล ำสินธุ์ บ้ำนขัน รพ.ศรีนครินทร์ รวม

หญิง15-19 ปี ทั้งหมด 
(คน)

127 68 103 160 78 108 644

หญิงมำรับบริกำรคลอด
(คน)

1 1 2 4 2 4 14

ขอ้มลูจำกโปรแกรม HDC ณ วนัที ่25 กรกฎำคม 2561



กรำฟแสดงอตัรำกำรคลอดมชีพีในหญงิอำย ุ15-19 ปี จ ำแนกตำมสถำนบรกิำรสำธำรณสขุทีด่แูลหญงิอำยุ 15-19 ปี
อนัดบัทีม่ำกทีส่ดุ อนัดบัที ่3 ของจงัหวดัพทัลุง คอื อ ำเภอเขำชยัสน
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เกณฑ์

รพ.สต. บ้ำน
บำง

แก้วใต้

บ้ำน
สะทัง

บ้ำน
ท่ำ

ควำย

บ้ำน
เกำะ

ทองสม

บ้ำน
ลำนช้ำง

บ้ำน
โคก
ยำ

ต ำบล
จอง
ถนน

บ้ำน
นำ
หยำ

บ้ำน
ท่ำลำด

ต ำบล
หำน
โพธิ์

บ้ำน
คลอง
ขุด

บ้ำนควน
หมอทอง

บ้ำนไส
นำยขัน

รพ.
เขำ

ชัยสน

รวม

หญิง15-19 ปี 
ทั้งหมด (คน)

35 101 56 125 107 83 66 65 65 103 35 132 63 176 1,206

หญิงมำรับบริกำร
คลอด(คน)

0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 8 23

ขอ้มลูจำกโปรแกรม HDC ณ วนัที ่25 กรกฎำคม 2561



ตวัช้ีวดั อตัรำกำรคลอดซ ้ำในหญงิอำยุต ่ำกวำ่ 20 ปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 9.50

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

ไม่เกิน ร้อยละ 9.50 16.15 18.70 15.11 1 25 กรกฎาคม 2561

# จงัหวดั ผลงำน

1 พทัลุง 15.11

2 ตรงั 16.64

3 สงขลำ 18.07

4 ยะลำ 19.31

5 ปัตตำนี 19.34

6 นรำธวิำส 19.94

7 สตลู 24.01

0 0

8.33 10.00
13.64

15.54 15.79 16.67 16.67
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Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o อตัรำกำรคลอดซ ้ำในหญงิอำยตุ ่ำ

กว่ำ 20 ปี ไมเ่กนิ 9.5 

o จงัหวดัพทัลุง มอีตัรำกำรคลอดซ ้ำในหญงิอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี 
=รอ้ยละ 15.11

o มกีำรประชุมคณะอนุกรรมกำรตำมพรบ.วยัรุ่นฯ ครัง้ที่
2/2561 ไปแลว้เมือ่วนัที ่9 พ.ค.61

o มกีำรประเมนิคดักรองและใหบ้รกิำรเยีย่มบำ้นเชงิรุก เพือ่ให้
ควำมรู ้และทกัษะกำรป้องกนักำรตัง้ครรภซ์ ้ำ/กำรคุมก ำเนิด
กึง่ถำวร

ปัญหา / ข้อจ ากดั หมายเหตุ
-ไมส่ำมำรถหำขอ้มลู แยกรำย
สถำนบรกิำรจำก Data-
Exchange ตำมโปรแกรม 
HDC

-

เกณฑ์



ตวัช้ีวดั รอ้ยละของหญงิไทยอำยนุ้อยกวำ่ 20 ปี หลงัคลอดหรอืหลงัแทง้ทีคุ่มก ำเนิดไดร้บักำรคุมก ำเนิดดว้ยวธิกีึง่ถำวร 
(ยำฝังคุมก ำเนิด/หว่งอนำมยั)  ไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 80

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 67.00 54.86 79.44 2 25 กรกฎาคม 2561

# จงัหวดั ผลงำน

1 ตรงั 84.44

2 พทัลุง 79.44

3 สงขลำ 62.50

4 สตลู 39.62

5 นรำธวิำส 19.81

6 ยะลำ 16.87

7 ปัตตำนี 0

100 100 96.43
83.33

66.67
60.00

50.00

0 0 0 0

79.44
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Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o รอ้ยละของหญงิไทยอำยนุ้อยกว่ำ 20 

ปี หลงัคลอดหรอืหลงัแทง้ที่
คุมก ำเนิดไดร้บักำรคุมก ำเนิดดว้ยวธิี
กึง่ถำวร(ยำฝังคุมก ำเนิด/ห่วง
อนำมยั) ไมน้่อยกว่ำรอ้ยละ 80 

o จงัหวดัพทัลุง มรีอ้ยละกำรคุมก ำเนิดฯ = 79.44
o มกีำรประชุมคณะอนุกรรมกำรตำมพรบ.วยัรุ่นฯ 

ครัง้ที ่2/2561 ไปแลว้เมื่อวนัที ่9 พ.ค.61
o มกีำรประเมนิคดักรองและใหบ้รกิำรเยีย่มบำ้นเชงิ

รุก เพื่อใหค้วำมรู ้และทกัษะกำรป้องกนักำร
ตัง้ครรภซ์ ้ำ/กำรคุมก ำเนิดกึง่ถำวร

ปัญหา / ข้อจ ากดั หมายเหตุ
-ไมส่ำมำรถหำขอ้มลู แยกรำย
สถำนบรกิำรจำก Data-
Exchange ตำมโปรแกรม 
HDC

-

เกณฑ์



6. รอ้ยละต ำบลทีม่รีะบบ LTC ผำ่นเกณฑ์

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

ร้อยละ 60 n/a n/a 89.23 n/a 25 ก.ค. 61

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
85.71

28.57

89.23

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Small Success 
ไตรมาส 4

ผลการด าเนินงาน

o ร้อยละ60 o จงัหวดัพทัลุงเขา้ร่วมโครงการLTC
ครอบคลุมทุก อปท.ทั้ง73 อปท.(65 
ต าบล) มีผลการด าเนินงานผา่น
เกณฑ ์7องคป์ระกอบของกรม
อนามยั 58 ต าบล  คิดเป็น ร้อยละ
89.23

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o พืน้ทีท่ีส่มคัรปี 61 ยงัไมผ่่ำนเกณฑ์

เนื่องจำกยงัอยูใ่นช่วงของกำรจดัท ำ Care 
Plan

o Care Manager บำงพืน้ทีข่ำดศกัยภำพใน
กำรท ำงำน

o ผูร้บัผดิชอบงำนของ อปท.มภีำระงำนมำก

o ประสำนควำมรว่มมอืและสรำ้งควำมเขำ้ใจ
รว่มกนักนัระหว่ำงหน่วยบรกิำรและ อปท.

o แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเวทปีระชุม กวป.
o อบรมฟ้ืนฟูCare Manager
o คนืขอ้มลูและแลกเปลยีนผลกำร

ด ำเนินงำนในกรุป้ไลน์ของทอ้งถิน่ และCM
o เยีย่มเสรมิพลงัในพืน้ที ่โดยทมีจงัหวดั

เกณฑ์



สถานการณ์

o ปี 2559 อ ำเภอควนขนุน ขบัเคลือ่น DHB น ำรอ่ง
o ปี 2560 อ ำเภอเมอืงพทัลุง ขยำยผล DHB 

อ าเภอ คกก. ประเดน็ 1 ประเดน็ 2 ประเดน็ 3

เมอืงพทัลุง มี สิง่แวดลอ้ม
(ขยะ)

อำหำร
ปลอดภยั

TB

กงหรำ มี ผูส้งูอำยุ ขยะ
No Foam

อำหำร
ปลอดภยั

เขำชยัสน มี อำหำร
ปลอดภยั

ผูย้ำกไร้
ดอ้ยโอกำส

ตะโหมด มี
ควนขนุน มี อุบตัเิหตุ ผูส้งูอำยุ TB
ปำกพะยนู มี ประชำรฐั สิง่แวดลอ้ม ผูพ้กิำร 

ผูส้งูอำยุ
ศรบีรรพต มี
ป่ำบอน มี เมอืง

สมุนไพร
บำงแกว้ มี ผูส้งูอำยุ NCD TB
ป่ำพะยอม มี สิง่แวดลอ้ม ผูส้งูอำยุ
ศรนีครนิทร์ มี

รวม 11 8 7
(63.64%)

5

ผลงาน ปี 2561 ไตรมาส 4 (25 ก.ค. 61)

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o มกีำรสรปุผลกำรด ำเนินงำนทัง้
กระบวนกำรและผลลพัธท์ี่
เกดิขึน้โดยกระบวนกำรชืน่ชม
และเสรมิพลงั รอ้ยละ 50

o รอประเมนิ

26

ป่ำพะยอม
ควนขนุน

ศรบีรรพต

เมอืงพทัลุง
ศรนีครนิทร์

เขำชยัสน
กงหรำ บำงแกว้

ปำกพะยนู

ตะโหมด
ป่ำบอน

7. รอ้ยละของคณะกรรมกำรพฒันำคุณภำพชวีติระดบัอ ำเภอทีม่คีุณภำพ



8. จงัหวดัพฒันำศนูยป์ฏบิตักิำรภำวะฉุกเฉินและทมีตระหนกัรูส้ถำนกำรณ์ระดบัจงัหวดั (EOC&SAT)

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

ขัน้ท่ี 5 - - ขัน้ 5 n/a 25 ก.ค. 61

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o กำรซอ้มแผนตำมระบบบญัชำกำรเหตุกำรณ์

ฉุกเฉนิทำงสำธำรณสขุ ระดบัจงัหวดั
o จงัหวดัมกีำรซอ้มแผนบนโต๊ะเปิดศนูยบ์ญัชำกำร
เหตุกำรณ์จ ำลองเหตุกำรณ์กรณพีบผูป่้วยโรคตดิเชือ้
ระบบทำงเดนิหำยใจตะวนัออกกลำง (MER) วนัที ่23
กรกฎำคม 2561 ณ หอ้งประชมุชัน้ 5 สสจ.พทัลุง 
ผูเ้ขำ้รว่มฝึกซอ้ม ประกอบดว้ย ผชช.ว IC1 ท ำ
หน้ำที่ Commander จนท.ตำมผงัโครงสรำ้ง 
ICSของสสจ. พยำบำล ICของอ ำเภอ ผูร้บัผดิชอบ 
งำนระบำดและควบคุมโรค โดยสคร.12 สงขลำ  
ประเมนิผลกำรฝึกซอ้ม และใหข้อ้เสนอแนะกำร 
ปรบัปรงุแกไ้ข

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ



9. อตัรำกำรเสยีชวีติจำกกำรจมน ้ำของเดก็อำยุน้อยกวำ่  15 ปี

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

< 4.5 ต่อแสน N/A 4.0 4.22 6 25 ก.ค. 61

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o อตัรำกำรเสยีชวีติ ไม่เกนิ 4.5 ต่อแสน ในปีงบประมำณ 2561 จงัหวดัพทัลุงมผีูเ้สยีชวีติจำกกำร

จมน ้ำจ ำนวน 4 รำย คดิเป็นอตัรำ 4.2/ ต่อแสนประชำกร
ของเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 15 ปี และไดพ้ฒันำศกัยภำพพืน้ทีเ่พือ่
สรำ้งทมีผูก้่อกำรด ี(ทมีใหม่) ปี 2561 ผ่ำนกำรประเมนิ
ระดบัทองแดง จ ำนวน 13 ทมี

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o พืน้ทีเ่สีย่งทำงน ้ำมหีลำย

ประเภททัง้ในบำ้นและนอกบำ้น
o กำรรณรงคแ์ละประชำสมัพนัธ์

อย่ำงต่อเนื่องแก่ผูป้กครองเดก็

อ าเภอ จ านวนผูเ้สียชีวิต อตัราต่อแสน แหล่งน ้าท่ีเกิดเหตุ
เมอืงพทัลุง 0 0
กงหรำ 2 26.82 รอ่งน ้ำหลงัโรงเรยีนตอนฝนหนกั/น ้ำหลำก

เขำชยัสน 0 0
ตะโหมด 0 0
ควนขนุน 1 7.82 คลองหน้ำบำ้น ม.9 ควนขนุน
ปำกพะยนู 0 0
ศรบีรรพต 0 0
ป่ำบอน 1 10.42 คลองโต๊ะสำ ม.1  ต. หนองธง
บำงแกว้ 0 0
ป่ำพะยอม 0 0
ศรนีครนิทร์ 0 0

รวม 4 4.22



10. อตัรำกำรเสยีชวีติจำกกำรบำดเจบ็ทำงถนน

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ
ไม่เกิน 16 ต่อแสน

(84 คน)
n/a n/a 16.99

(89 คน)
n/a 25 ก.ค. 61
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Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
เป้ำหมำยไมเ่กนิ 8 ต่อแสน
ประชำกร

o 16.99 ต่อประชำกรแสนคน
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o ขบัรถโดยประมำท ควำมเรว็
เกนิก ำหนด

o ไมเ่คำรพกฎวนิยัจรำจร
o เมำแลว้ขบั/ หลบัใน

o เคำรพกฎวนิยัจรำจร
o รณรงคส์วมหมวกนิรภยั
o รณรงคข์บัรถตำมควำมเรว็ทีก่ ำหนด
o รณรงค์ งว่งไมข่บั จอดจดุพกัรถ
o ด ำเนินงำน D-RTI ตำมแนวทำงทุกอ ำเภอ

เกณฑ์



11.1 อตัรำผูป่้วย DM รำยใหมจ่ำกกลุ่มเสีย่ง 

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

< ร้อยละ 2.4 1.59 1.27 1.60 7 24 ก.ค. 61

# จงัหวดั ผลงำน

1 ปัตตำนี 1.01

2 นรำธวิำส 1.14

3 ยะลำ 1.15

4 ตรงั 1.25

5 สงขลำ 1.28

6 สตลู 1.29

7 พทัลุง 1.60

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o อตัรำผูป่้วยเบำหวำนรำยใหม่

จำก Pre-DM ไมเ่กนิรอ้ยละ 
2.40

o รอ้ยละ 1.60

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
จงัหวดัพทัลุง มกีำรด ำเนินโครงกำร 
OGTT  ในต ำบลน ำรอ่ง ทุกอ ำเภอ
ท ำใหก้ำรวนิิจฉยัโรคมำกกว่ำจงัหวดั
อื่นๆ

o ควรมกีำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
อยำ่งต่อเนื่อง



11.1 อตัรำผูป่้วย DM รำยใหมจ่ำกกลุ่มเสีย่ง < รอ้ยละ 2.4

อ ำเภอกงหรำ ร้อยละ 3.24



11.1 อตัรำผูป่้วย DM รำยใหมจ่ำกกลุ่มเสีย่ง < รอ้ยละ 2.4

อ ำเภอเมือง ร้อยละ 2.07



11.1 อตัรำผูป่้วย DM รำยใหมจ่ำกกลุ่มเสีย่ง < รอ้ยละ 2.4

อ ำเภอศรีบรรพต ร้อยละ 1.69



11.2 ตวัชีว้ดัอตัรำกลุ่มสงสยัป่วย HT ไดร้บักำรวดัควำมดนัโลหติทีบ่ำ้น

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

≥ร้อยละ10 25.56 18.00 17.24 3 24 ก.ค. 61

# จงัหวดั ผลงำน

1 ยะลำ 41.38

2 ตรงั 23.73

3 พทัลุง 17.24

4 สงขลำ 15.23

5 สตลู 14.62

6 นรำธวิำส 14.12

7 ปัตตำนี 13.74

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o อตัรำประชำกรกลุ่มสงสยัป่วย

ควำมดนัโลหติสงู ในพืน้ที่
รบัผดิชอบไดร้บักำรวดัควำมดนั
โลหติทีบ่ำ้น ≥รอ้ยละ 10

o จงัหวดัพทัลุง กลุ่มป่วยควำมดนัโลหติสงู 
วดัควำมดนัโลหติทีบ่ำ้น ไดร้อ้ยละ 17.24 
ผ่ำนเกณฑท์ุกอ ำเภอ อ ำเภอทีม่ผีลงำนต ่ำ
ใน ๓ ล ำดบัไดแ้ก่ อ ำเภอป่ำบอน  ศรี
นครนิทรแ์ละป่ำพะยอม 

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o ยงัมปัีญหำเครือ่งวดั

ควำมดนัโลหติไม่
เพยีงพอ

o จงัหวดัไดส้ ำรวจเครือ่งวดั
ควำมดนัโลหติ เพื่อ
ประกำรจดัท ำแผนในกำร
พฒันำในโอกำสต่อไป



ตวัชีว้ดัอตัรำกลุ่มสงสยัป่วย HT ไดร้บักำรวดัควำมดนัโลหติทีบ่ำ้น > รอ้ยละ 10



ตวัชีว้ดัอตัรำกลุ่มสงสยัป่วย HT ไดร้บักำรวดัควำมดนัโลหติทีบ่ำ้น > รอ้ยละ 10



ตวัชีว้ดัอตัรำกลุ่มสงสยัป่วย HT ไดร้บักำรวดัควำมดนัโลหติทีบ่ำ้น > รอ้ยละ 10



ผลงานเด่น/นวตักรรมท่ีเป็นแบบอย่าง
o โรงพยำบำลควนขนุน รบัรำงวลัดำ้นกำรอนุรกัษ์
พลงังำน ASEAN Energy Awards 2017 
เป็นหน่วยงำนตน้แบบ และเป็นทีแ่ลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้กห่น่วยงำนอื่น

โรงพยาบาล ผา่น G & C
พทัลุง ระดบัดี
กงหรำ ระดบัพืน้ฐำน
เขำชยัสน ระดบัดี
ตะโหมด ระดบัพืน้ฐำน
ควนขนุน ระดบัดีมาก
ปำกพะยนู ระดบัดี
ศรบีรรพต ระดบัดี
ป่ำบอน ระดบัพืน้ฐำน
บำงแกว้ ระดบัดีมาก
ป่ำพะยอม ระดบัดี
ศรนีครนิทร ์(ปัญญำนนัทภกิข)ุ ระดบัดีมาก
ผ่านระดบัพื้นฐาน 11 รพ. ดี 5 รพ. ดีมาก 3 รพ.

ผลงาน ปี 2561 (ณ 25 ก.ค. 61)

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน (ณ 25 ก.ค. 61)
โรงพยำบำลผำ่นเกณฑ์ G&C
o ระดบัพืน้ฐำนขึน้ไป 
รอ้ยละ 100

o ระดบัดขีึน้ไป รอ้ยละ 50 
o ระดบัดมีำก รอ้ยละ 20

โรงพยำบำลผำ่นเกณฑ์ G&C
o ระดบัพืน้ฐำนขึน้ไป รอ้ยละ 100
o ระดบัดขีึน้ไป รอ้ยละ 72.73 (5 รพ.)
o ระดบัดมีำก รอ้ยละ 27.27 (3 รพ.)

38

ป่ำพะยอม
ควนขนุน

ศรบีรรพต
เมอืงพทัลุง

ศรนีครนิทร์
เขำชยัสน

กงหรำ บำงแกว้
ปำกพะยนู

ตะโหมด ป่ำบอน

12. รอ้ยละของโรงพยำบำลทีพ่ฒันำอนำมยัสิง่แวดลอ้มไดต้ำมเกณฑ ์ GREEN & CLEAN  Hospital



คณะท่ี 2

การพฒันาระบบบริการสขุภาพ 
(14 ตวัช้ีวดั)



คณะ จ ำนวนตวัชีว้ดั
ทัง้หมด

ผำ่นเกณฑ์ ไมผ่ำ่นเกณฑ์ รอประเมนิ ไมเ่ป็นพืน้ที่
ด ำเนินกำร

คณะท่ี 2 
กำรพฒันำระบบ
บรกิำรสุขภำพ

14 7
1) ตำยจำกโรคหลอดเลอืดสมอง
2) ตำยดว้ยหลอดเลอืดหวัใจ
3) กำรเสยีชวีติของ ผป.วกิฤต

ฉุกเฉิน
4) กำรเขำ้ถงึบรกิำรแพทยแ์ผน

ไทย
5) ยำเสพตดิ Remission rate
6) สง่ต่อ ผป.นอกเขตลดลง
7) รพ. F2 ใหย้ำละลำยลิม่เลอืด

5
1) PCC
2) One Day Surgery
3) CKD
4) บรจิำคอวยัวะจำก

ผูป่้วยสมองตำย
5) RDU ขัน้ที ่2

1
1) TB

1
1) เมอืง

สมุนไพร

สรปุผลการประเมินตวัช้ีวดั PA + ตรวจราชการ ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัพทัลงุ
ปีงบประมาณ 2561 (ตลุาคม 2560 – กรกฎาคม 2561)



KPI เป้ำหมำย 61 ผลงำน ผลกำรประเมนิ กลุม่งำน
ทีร่บัผดิชอบไตรมำส 4 ปีงบ 61

1. รอ้ยละของคลนิิกหมอครอบครวัทีเ่ปิด
ด ำเนินกำรในพืน้ที ่(Primary Care Cluster)
(PA + ตรวจรำชกำร)

13 ทมี
(สะสม)

(ปี 61 = 9 
ทมี)

13 ทมี
(สะสม)

(ปี 61 = 9 
ทมี)

9 ทีม
(ปี 61 = 5 ทีม,
ปี 60 = 4 ทีม)

ไม่ผ่านเกณฑ์ ปฐมภมูิ

2. รอ้ยละของผูป่้วยทีเ่ขำ้รบักำรผำ่ตดัแบบ One 
Day Surgery (PA + ตรวจรำชกำร)

15% 15% 4.06 ไม่ผ่านเกณฑ์ พฒันำ
คุณภำพ

3. จ ำนวนเมอืงสมุนไพร (PA + ตรวจรำชกำร) ไม่เป็นจงัหวดัเป้าหมาย



4. ตวัชีว้ดัอตัรำควำมส ำเรจ็กำรรกัษำผูป่้วยวณัโรครำยใหม ่

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

>ร้อยละ 85 81.34 86.23 94.18 (ส าเรจ็+ก าลงัรกัษา+โอนออก) 1 25 กรกฎาคม 2561

83.33 80 66.67 60.72 60 50 50 40 33.33 20

16.67
6.67 33.33 35.71

20 50
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60 66.67
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20 256.67
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6.66 20
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100
รกัษำส ำเรจ็ ก ำลงัรกัษำ ตำย ขำดยำ โอนออก

Small Success
ไตรมาส 4

ผลการด าเนินงาน

ก ำกบัและตดิตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำนเพื่อ
ลดกำรเสยีชวีติ กำรขำดยำ
และพฒันำระบบกำรส่งต่อ
ของพืน้ทีเ่ป้ำหมำย**

o ผูป่้วยวณัโรคปอดรำยใหมข่ึน้ทะเบยีนรกัษำในไตรมำส 1/61  
จ ำนวน 86 รำย  รกัษำส ำเรจ็ 50 รำย คดิเป็นรอ้ยละ 58.13 
ก ำลงัรกัษำ  29 รำย คดิเป็นรอ้ยละ  33.72 เสยีชวีติ 3 รำย  
คดิเป็นรอ้ยละ 3.49 ขำดยำ 2  รำย คดิเป็นรอ้ยละ 2.33
โอนออก(ในจงัหวดั=1 นอกจงัหวดั=1)  2 รำย คดิเป็นรอ้ยละ 
2.33

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o การค้นหาเชิงรุกใน
ประชากรกลุ่มเส่ียง
โดยการ Xray ต ่า
กว่าเปา้หมาย

o เร่งรัดติดตามการ
ค้นหาในประชากร
กลุ่มเส่ียง 

o ติดตามการด าเนินงาน
รายสปัดาห์



5. ตวัชีว้ดัอตัรำตำยของผูป่้วยโรคดว้ยโรคหลอดเลอืดสมอง น้อยกวำ่รอ้ยละ 7

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

< ร้อยละ 7 n/a 6.38 6.57 3 25 ก.ค. 61

# จงัหวดั ผลงำน

1 สตูล 3.68
2 ตรงั 4.12

3 พทัลุง 6.57

4 ยะลำ 6.67

5 สงขลำ 7.05

6 นรำธวิำส 7.27

7 ปัตตานี 7.65

Small Success ไตรมาส 4
o น้อยกวำ่รอ้ยละ 7

ผลการด าเนินงาน
o รอ้ยละ 6.57

โรงพยาบาล จ านวน
ผูป่้วย

จ านวนผูป่้วย
ตาย

ร้อยละ

เมืองพัทลุง 1,088 80 7.35

กงหรา 9 0 0

เขาชัยสน 11 0 0

ตะโหมด 10 0 0

ควนขนุน 46 1 2.17

ปากพะยูน 35 0 0

ศรีบรรพต 5 0 0

ป่าบอน 14 1 7.69

บางแก้ว 3 0 0

ป่าพะยอม 18 0 0

ศรีนครินทร์ 9 0 0

รวม 1,248 82 6.57



6. อตัรำตำยของโรคหลอดเลอืดหวัใจ น้อยกวำ่ 27 ต่อแสนประชำกร

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

< 27 ต่อแสน ปชก. n/a n/a 7.44 n/a 25 ก.ค. 61

3.20
5.52 5.56 5.89 6.59 7.10 7.52 8.38 8.38

11.11 11.26

0.00
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10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o ไมเ่กนิรอ้ยละ 27 ต่อแสน

ประชำกร
o 7.44 ต่อแสนประชำกร

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

เกณฑ์



7. อตัรำกำรเสยีชวีติของผูเ้จบ็ป่วยวกิฤตฉุกเฉิน ภำยใน 24 ชัว่โมง ในโรงพยำบำลระดบั F2 ขึน้ไป

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

< 12 % 2.84 2.55 3.87 4 25 ก.ค. 61

ล ำดบั จงัหวดั ผลงำน

1 ปัตตานี 0.71

2 ตรัง 1.35

3 นราธิวาส 1.70

4 พัทลุง 3.87

5 ยะลา 3.93

6 สงขลา 5.54

7 สตูล 5.77

0.00 1.53 2.82
5.32 5.56

8.42 8.77 9.23

17.86

33.33

3.87 

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00

Small Success ผลกำรด ำเนินงำน

มีระบบข้อมูล National Triage
มีคู่มือ ER คุณภาพ 
มีคู่มือ ความปลอดภัย (ER Safety Goals)
ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
รพ.พัทลุง มี TEA unit ที่ไดมาตรฐาน 
มีมาตรฐานข้อมูลห้องฉุกเฉิน

- ประเมินการคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความฉุกเฉินของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(Audit) 
- การประเมินตนเอง ECS ER คุณภาพ ของโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป จ านวน  10 แห่ง  
พบว่า ในแต่ละโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน  มีคะแนนรวมในการประเมิน 12
องค์ประกอบ  เกินร้อยละ 40
- รพ.พัทลุง ก าลังด าเนินการพัฒนาให้ มี TEA unit ที่ได้มาตรฐาน
- โรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป จ านวน  10 แห่ง ได้ด าเนินการระบบข้อมูลห้องฉุกฉิน



8. รอ้ยละบรกิำรผูป่้วยนอกไดร้บับรกิำรกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลอืกระดบัจงัหวดั

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

20 24.61 25.48 32.13 1 26 ก.ค. 61

# จงัหวดั ผลงำน

1 พทัลงุ 32.13

2 สงขลำ 28.06

3 สตลู 24.42

4 ตรงั 24.10

5 ปัตตำนี 22.15

6 ยะลำ 22.09

7 นรำธวิำส 20.40

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน

o ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 20 o ร้อยละ 32.13

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

ข้อมูลร้อยละบริกำรผู้ป่วย
นอกรวมกำรให้บริกำร
ส่งเสริมสุขภำพ 

ก ำหนดแนวทำงกำรบันทึกข้อมูลที่
ชัดเจน

46.3 44.93
38.81 38.8 37.33

33.83 33.72 33.01 31.43
27.47

23.99

32.13
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ตวัชีว้ดั...รอ้ยละบรกิำรผูป่้วยนอกไดร้บับรกิำรกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลอืกระดบั รพท.

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

10 - 11.36 9.92 8 26 ก.ค. 61

# รพศ./รพท. ผลงำน

1 รพท.สตูล 19.82

2 รพท.นรำธิวำส 15.16

3 รพท.สุไหงโก-ลก 13.01

4 รพศ.ตรัง 12.85

5 รพท.เบตง 12.62

6 รพท.ปัตตำนี 11.56

7 รพท.สงขลำ 11.36

8 รพท.พัทลุง 9.92

9 รพศ.ยะลำ 8.26

10 รพศ.หำดใหญ่ 7.36 รพท.พัทลุง จ.พัทลุง (รวมศูนย์แพทย์ 14.18)

4.91
6.16

9.52

6.4

9.16 9.64
10.94

9.92

Q1_60 Q2_60 Q3_60 Q4_60 Q1_61 Q2_61 Q3_61 ณ 26กค
61



ตวัชีว้ดั...รอ้ยละบรกิำรผูป่้วยนอกไดร้บับรกิำรกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลอืกระดบั รพช.

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

20 - 20.49 19.55 5 26 ก.ค. 61

# รพช. ผลงำน

1 ยะลา 30.52

2 ปัตตานี 24.30

3 สตลู 19.96

4 นราธิวาส 19.86

5 พทัลงุ 19.55

6 สงขลา 19.41

7 ตรงั 17.55

33.17

27.8 26.26
24.24

19.88 18.95 18.47
16.52 15.24 13.9

19.55
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ตวัชีว้ดั...รอ้ยละบรกิำรผูป่้วยนอกไดร้บับรกิำรกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลอืก
เปรียบเทียบกลุ่ม รพ.สต.ท่ีมีและไม่มีแพทยแ์ผนไทย

หมายเหต ุ  เกณฑร์้อยละบริการผู้ป่วยนอกฯ ระดบั รพ.สต.ท่ีมีแพทยแ์ผนไทย ร้อยละ 50 ** ผ่านทุกอ าเภอ

เกณฑร้์อยละบริการผู้ป่วยนอกฯ ระดบั รพ.สต.ท่ีไม่มีแพทยแ์ผนไทย ร้อยละ 30 ** ผ่านทุกอ าเภอ

ข้อมูล ณ 26 กรกฎำคม 61

ผลงำนเทำ่กบั 0 เนื่องจำกไมม่หีน่วยบรกิำรทีม่แีพทยแ์ผนไทยประจ ำ 

เขำชัย
สน

ตะโหมด
เมือง
พัทลุง

ป่ำ
พะยอม

ควนขนุน ป่ำบอน กงหรำ
ศรี

บรรพต
ปำก

พะยูน
บำงแก้ว

ศรี
นครินทร์

เฉลี่ย

มี 80.21 79.13 61.91 57.77 56.78 51.96 0 0 0 0 0 62.73
ไม่มี 43.87 70.66 49.94 45.52 54.46 51.61 78.24 65.81 62.82 44.56 43.06 54.81
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9. รอ้ยละของผูป่้วย CKD ทีม่อีตัรำกำรลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

≥ร้อยละ66 58.48 58.77 58.99 2 24 ก.ค. 61

# จงัหวดั ผลงำน

1 ตรงั 64.31

2 พทัลุง 58.99

3 ปัตตำนี 58.26

4 สตลู 58.14

5 สงขลำ 57.69

6 นรำธวิำส 57.28

7 ยะลำ 53.75
Small Success 

ไตรมาส 4
ผลการด าเนินงาน

ผูป่้วย CKD ทีม่อีตัรำ
กำรลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr รอ้ย
ละ 66

ผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั Stage 3-4 จ ำนวน 3,848 รำย ไดร้บักำรตรวจ creatinine 
และมผีล eGFR ≥ 2 ค่ำ และมคี่ำเฉลีย่กำรเปลีย่นแปลง < 4 จ ำนวน 2,270 
รำย คดิเป็นรอ้ยละ 58.99 โดยรวมผลกำรด ำเนินงำนยงัไมผ่่ำนเกณฑ ์ จงัหวดั
ไดป้ระชุมคณะกรรมกำรservice plan ไต แลว้ ใหทุ้กโรงพยำบำลไปทบทวน 
ปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน เพื่อหำแนวทำงทำงแกไ้ขรว่มกนั

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
กำรดตูวัชีว้ดัดงักล่ำวควรมี
ควำมสมัพนัธก์นัระหว่ำง
ปรมิำณทีต่รวจและ
คุณภำพทีเ่กดิขึน้

ระดบัเขต/ประเทศควรดู
ปรมิำณทีต่รวจควบคู่กบั
คุณภำพ เนื่องจำกบำง
แห่งตรวจไดน้้อยแต่ผ่ำน
เกณฑค์ุณภำพ

รพ.
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10. อตัรำสว่นจ ำนวนผูย้นิยอมบรจิำคอวยัวะ
จำกผูป่้วยสมองตำยต่อจ ำนวนผูป่้วย
เสยีชวีติใน รพ. (ตรวจรำชกำร)

0.7 : 100 0.7 : 100 0 : 100 ไม่ผ่านเกณฑ์ พฒันำ
คุณภำพ



11. รอ้ยละของผูป่้วยยำเสพตดิ ทีไ่ดร้บักำรบ ำบดัรกัษำและหยุดเสพต่อเนื่อง (remission)

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

> ร้อยละ 90 93.5 83.73 94.69 1 28 มิถนุายน 61

# จังหวัด ผลงาน

1 สตูล 94.57

2 ปัตตานี 80.78

3 ตรัง 94.18

4 สงขลา 79.46

5 พัทลุง 94.69

6 นราธิวาส 89.51

7 ยะลา 79.98

100.00 100.00 100.00 100.00 95.21 95.05 90.91 90.00 88.87 87.50

71.43

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน

o ร้อยละ 90 o ร้อยละ 94.69 (ไตรมาส 3)

รพ.
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12.1 รอ้ยละของ รพ. ทีใ่ชย้ำอยำ่งสมเหตุผล
(RDU) (PA + ตรวจรำชกำร)

- RDU ขัน้ที่ 1 
80%

- RDU ขัน้ที่ 2  
20%

- RDU ขัน้ที่
1 80%

- RDU ขัน้ที่
2 20%

- RDU ขัน้ที่ 1 
100%

- RDU ขัน้ที่ 2 
ไตรมำส 3 ยงั
ไมผ่ำ่นเกณฑ์
(ไตรมำส 2 
ศรนีครนิทร,์
บำงแกว้,
ศรบีรรพต
ผำ่นเกณฑ)์

ไม่ผ่านเกณฑ์ คุม้ครอง

12.2 รอ้ยละของ รพ. ทีม่รีะบบจดักำรกำรดือ้ยำ
ตำ้นจุลชพีอยำ่งบรูณำกำร (AMR) (PA +
ตรวจรำชกำร)

1 แหง่
(รพท.)

1 แหง่
(รพท.)

1 แห่ง
(รพ.พทัลงุ)

ผ่านเกณฑ์ คุม้ครอง

13. รอ้ยละกำรสง่ต่อผูป่้วยนอกเขตสุขภำพ
ลดลง (ตรวจรำชกำร)

ลดลง 10% ลดลง 10% ครบ 5 
ขัน้ตอน
(ลดลง 

28.07 %)

ผา่นเกณฑ์ พฒันำ
คุณภำพ
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14. รอ้ยละ รพ.F2 ขึน้ไปสำมำรถใหย้ำละลำย
ลิม่เลอืด (Fibrinolytic drug) ในผูป่้วย 
STEMI ได ้(ตรวจรำชกำร)

100% 100% 100%
(มจี ำนวนผูป่้วย 
รวม 104 รำย  
และไดฉ้ีดยำ 

SK จ ำนวน 13
รำย คดิเป็น
รอ้ยละ 9.15
ทัง้น้ี ฉีดใน
ระดบั S (รพ.
พทัลุง) สว่น
ระดบั F2 –M2 
ยงัไมม่กีำรฉีด 

SK)

ผ่านเกณฑ์ ประกนั
สุขภำพ



คณะท่ี 3

การพฒันาระบบบริหารจดัการ 
สนับสนุนการจดับริการสขุภาพ 

(9 ตวัช้ีวดั)



คณะ จ ำนวนตวัชีว้ดั
ทัง้หมด

ผำ่นเกณฑ์ ไมผ่ำ่นเกณฑ์ รอประเมนิ ไมเ่ป็นพืน้ที่
ด ำเนินกำร

คณะท่ี 3 
กำรพฒันำระบบ
บรหิำรจดักำร 
สนบัสนุนกำร
จดับรกิำร
สุขภำพ

9 5
1) Retention rate
2) ซือ้รว่มยำ เวชภณัฑม์ใิช่ยำ
3) HA
4) รพ.สต.ตดิดำว
5) วกิฤตกิำรเงนิ

0 4
1) Hapinometer
2) ITA
3) ควบคุม

ภำยใน
4) PMQA

0

สรปุผลการประเมินตวัช้ีวดั PA + ตรวจราชการ ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัพทัลงุ
ปีงบประมาณ 2561 (ตลุาคม 2560 – กรกฎาคม 2561)
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1. รอ้ยละของหน่วยงำนทีม่กีำรน ำดชันีควำมสุข
ของคนท ำงำน (Happinometer) ไปใช ้(PA +
ตรวจรำชกำร)

ระดบั 5 ขึน้ไป 
60%

(มกีำรท ำ
แผนพฒันำ
ควำมสุขของ
คนท ำงำน)

ระดบั 5 60%
(ใช้

แผนพฒันำ
ควำมสุข
คนท ำงำน)

ระดบั 4 จ ำนวน
23 หน่วยงำน 

(100%)

รอประเมิน ทรพัยำกร
บุคคล

2. อตัรำกำรคงอยูข่องบุคลำกรสำธำรณสุข 
(Retention rate) (PA + ตรวจรำชกำร)

85% 85% - สสจ.พทัลุง
94.14%

- รพ.พทัลุง
91.35%

- มกีำรจดัท ำ
Career Model  
และเกณฑ์
ควำมกำ้วหน้ำ
สำยงำนอำชพี 
25 สำยงำน

- มกีำรจดัท ำ
แผนสรำ้ง
ควำมสุข

ผ่านเกณฑ์ ทรพัยำกร
บุคคล
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3. รอ้ยละของหน่วยงำนในสงักดักระทรวง
สำธำรณสุขผำ่นเกณฑก์ำรประเมนิ ITA
(ตรวจรำชกำร)

- ไตรมำส 2 
ผำ่นระดบั 80
คะแนน 
รอ้ยละ 90
- ไตรมำส 3 
ผำ่นระดบั 85
คะแนน 
รอ้ยละ 90
- ไตรมำส 4 
ผำ่นระดบั 90
คะแนน 
รอ้ยละ 90

ผำ่นระดบั 90
คะแนน 
รอ้ยละ 90

-
(ไตรมำส 2)
o ประเมนิ 23 

หน่วยงำน
ไดค้ะแนน
เฉลีย่ 64.03

o ผำ่นเกณฑ์
กำรประเมนิ 
ระดบั 3 
จ ำนวน 4
แหง่ 
- สสอ.ควน
ขนุน
- รพ.ควน
ขนุน
- รพ.เขำชยั
สน
- รพ.ศรี
บรรพต

รอประเมิน นิตกิำร



อ ำเภอ สสจ. โรงพยำบำล สำธำรณสุขอ ำเภอ

คะแนน ระดบั ผลประเมนิ คะแนน ระดบั ผลประเมนิ คะแนน ระดบั ผลประเมนิ

เมอืง 75.76 2 ไมผ่ำ่น 78.79 2 ไมผ่ำ่น 60.61 - ไมผ่ำ่น

กงหรำ 78.79 2 ไมผ่ำ่น 66.67 - ไมผ่ำ่น

เขำชยัสน 90.91 5 ผ่าน 57.58 - ไมผ่ำ่น

ตะโหมด 24.24 - ไมผ่ำ่น 60.61 - ไมผ่ำ่น

ควนขนุน 93.94 5 ผา่น 87.88 4 ผา่น

ปำกพะยนู 69.70 - ไมผ่ำ่น 69.70 - ไมผ่ำ่น

ศรบีรรพต 87.88 4 ผา่น 60.61 - ไมผ่ำ่น

ป่ำบอน 24.24 - ไมผ่ำ่น 24.24 - ไมผ่ำ่น

บำงแกว้ 24.24 - ไมผ่ำ่น 60.61 - ไมผ่ำ่น

ป่ำพะยอม 78.79 2 ไมผ่ำ่น 75.76 2 ไมผ่ำ่น

ศรนีครนิทร์ 60.61 - ไมผ่ำ่น 60.61 - ไมผ่ำ่น

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5
70 75 80 85 90

สรปุผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 (เกณฑผ์า่น 80 คะแนน ร้อยละ 90)

คะแนนเฉลี่ยทัง้จงัหวดั 64.03 คะแนน
ผา่น 80 คะแนน 4 หน่วยงาน จาก 23 หน่วยงาน (17.39 %)

ระดบั (คะแนน)
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4. รอ้ยละของกำรจดัซือ้รว่มของยำ เวชภณัฑท์ี่
ไมใ่ชย่ำ วสัดุวทิยำศำสตร ์และวสัดุทนัตกรรม
(ตรวจรำชกำร)

20% 20% 29.24% ผ่านเกณฑ์ คุม้ครอง

5. ระดบัควำมส ำเรจ็ของหน่วยงำนสงักดั
ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสุขมรีะบบ
กำรตรวจสอบภำยใน ควบคุมภำยใน และกำร
บรหิำรควำมเสีย่งระดบัจงัหวดั (ตรวจ
รำชกำร)

สสจ./รพ.
(12 หน่วย) 
ผำ่นเกณฑ์

ระดบั 4 ขึน้ไป

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

ไป

o ไตรมำส 2
สสจ. 1 แหง่, 
รพท. 1 แหง่
และ รพช. 
10 แหง่ รวม 
12
หน่วยงำน 
จดัวำงระบบ
ควบคุม
ภำยใน ตำม
เกณฑ ์ระดบั
2 ทุก
หน่วยงำน

o รอประเมนิ
ไตรมำส 3

รอประเมิน ตรวจสอบ
ภำยใน
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6. ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรพฒันำคุณภำพกำร
บรหิำรจดักำรภำครฐั (PMQA) ของสว่น
รำชกำรในสงักดัส ำนกังำนปลดักระทรวง
สำธำรณสุข (PA + ตรวจรำชกำร)

ระดบั 5 
(สสจ.100%/ 
สสอ. 20%)

ระดบั 5 
(สสจ.100%/ 
สสอ. 20%)

หน่วยงำนที่
ด ำเนินกำรได้ 5
ขัน้ตอนคอื

1. สสจ.พทัลุง 
2. สสอ.เมอืง

พทัลุง
3. สสอ.ควน

ขนุน
4. สสอ.ป่ำ

พะยอม 
5. สสอ.ศรี

นครนิทร์

รอประเมิน

7. รอ้ยละของโรงพยำบำลสงักดักระทรวง
สำธำรณสุขมคีุณภำพมำตรฐำนผำ่นกำร
รบัรอง HA ขัน้ 3 (PA + ตรวจรำชกำร)

- รพท. 100%
- รพช. 80%

- รพท. 100%
- รพช. 80%

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

ผ่านเกณฑ์ พฒันำ
คุณภำพ
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8. รอ้ยละของ รพ.สต. ทีผ่ำ่นเกณฑก์ำรพฒันำ
คุณภำพ รพ.สต. ตดิดำว (PA + ตรวจ
รำชกำร)

25% 25% 31.88% ผ่านเกณฑ์ พฒันำ
คุณภำพ

อ าเภอ เป้า
หมาย

5
ดาว

4
ดาว

3
ดาว

ร้อยละ
(5 ดาว)

เมอืงพทัลุง 27 13 14 0 48.15
กงหรำ 10 3 2 5 30.00
เขำชยัสน 14 2 12 0 14.29
ตะโหมด 12 2 0 10 16.67
ควนขนุน 17 6 7 4 35.29
ปำกพะยนู 18 3 7 8 16.67
ศรบีรรพต 7 1 3 3 14.29
ป่ำบอน 12 2 9 1 16.67
บำงแกว้ 8 6 2 0 75.00
ป่ำพะยอม 7 2 4 1 28.57
ศรนีครนิทร์ 6 4 2 0 66.67

รวม 138 44 62 32 31.88

75

66.67

48.15

35.29
30 28.57

16.67 16.67 16.67 14.29 14.29

31.88
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รอ้ยละของ รพ.สต. ผำ่นเกณฑ ์รพ.สต.ตดิดำว ระดบั 5 ดำว
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9. รอ้ยละของหน่วยบรกิำรทีป่ระสบภำวะวกิฤติ
ทำงกำรเงนิ (PA + ตรวจรำชกำร)

< 6% < 6% 0
(ณ 30 มิ.ย. 

61)

ผ่านเกณฑ์ ประกนั



สรปุผลการประเมินตวัช้ีวดั PA + ตรวจราชการ ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัพทัลงุ
ปีงบประมาณ 2561 (ตลุาคม 2560 – กรกฎาคม 2561)

รวมทัง้ 3 คณะ จ านวน 35 ตวัช้ีวดั

ผำ่น
60.00%

ไมผ่ำ่น
20.00%

รอประเมนิ
17.14%

ไมเ่ป็นพืน้ที่
เป้ำหมำย
2.86%

ผำ่น ไมผ่ำ่น รอประเมนิ ไมเ่ป็นพืน้ทีเ่ป้ำหมำย

21 ตวัชีว้ดั

1 ตวัชีว้ดั

6 ตวัชีว้ดั

7 ตวัชีว้ดั


