
สรปุผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั PA + ตรวจราชการ
ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัพทัลุง

ปีงบประมาณ 2561
(ตลุาคม 2560 – สิงหาคม 2561)



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

รวมทัง้ 3 คณะ จ านวน 35 ตวัช้ีวดั

ผา่น
71.43%

ไมผ่า่น
14.29%

รอประเมนิ
11.43%

ไมเ่ป็นพืน้ที่
เป้าหมาย
2.86%

ผา่น ไมผ่า่น รอประเมนิ ไมเ่ป็นพืน้ทีเ่ป้าหมาย

25 ตวัชีว้ดั

1 ตวัชีว้ดั4 ตวัชีว้ดั

5 ตวัชีว้ดั



คณะ จ านวนตวัชีว้ดั
ทัง้หมด

ผา่นเกณฑ์ ไมผ่า่นเกณฑ์ รอประเมนิ ไมเ่ป็นพืน้ที่
ด าเนินการ

คณะท่ี 1 
การสง่เสรมิ
สุขภาพป้องกนั
โรค และการ
จดัการสุขภาพ

12 9
1) แมต่าย
2) เดก็ 0-5 ปี มพีฒันาการสมวยั
3) เดก็ 0-12 ปี ฟันดไีมม่ผีุ
4) คลอดในวยัรุน่ (15-19 ปี)
5) LTC
6) EOC
7) เดก็ < 15 ปี เสยีชวีติจาก

จมน ้า
8) DM รายใหม/่ Pre HT ไดว้ดั 

BP
9) Green & Clean Hospital

2
1) เดก็ 0-5 ปี สงูดสีม

สว่น
2) เสยีชวีติจากอุบตัเิหตุ

1
1) พชอ.

(ประเมนิสิน้
ไตรมาส 4)

0

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



คณะ จ านวนตวัชีว้ดั
ทัง้หมด

ผา่นเกณฑ์ ไมผ่า่นเกณฑ์ รอประเมนิ ไมเ่ป็นพืน้ที่
ด าเนินการ

คณะท่ี 2 
การพฒันาระบบ
บรกิารสุขภาพ

14 8
1) One Day Surgery
2) ตายจากโรคหลอดเลอืดสมอง
3) ตายดว้ยหลอดเลอืดหวัใจ
4) การเสยีชวีติของ ผูป่้วยวกิฤต

ฉุกเฉิน
5) การเขา้ถงึบรกิารแพทยแ์ผน

ไทย
6) ผูป่้วยยาเสพตดิไดร้บัการ

บ าบดัรกัษาและหยดุเสพ
ต่อเน่ือง 

7) สง่ต่อ ผูป่้วยนอกเขตลดลง
8) รพ. F2 ใหย้าละลายลิม่เลอืด

ในผูป่้วย STEMI

3
1) PCC
2) CKD
3) บรจิาคอวยัวะจาก

ผูป่้วยสมองตาย

2
1) TB (ประเมนิ

สิน้ไตรมาส
4)

2) RDU ขัน้ที่ 2 
(รอประเมนิ
ไตรมาส 4)

1
1) เมอืง

สมุนไพร

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



คณะ จ านวนตวัชีว้ดั
ทัง้หมด

ผา่นเกณฑ์ ไมผ่า่นเกณฑ์ รอประเมนิ ไมเ่ป็นพืน้ที่
ด าเนินการ

คณะท่ี 3 
การพฒันาระบบ
บรหิารจดัการ 
สนบัสนุนการ
จดับรกิาร
สุขภาพ

9 8
1) Happinometer
2) Retention rate
3) ซือ้รว่มยา เวชภณัฑม์ใิช่ยา
4) ตรวจสอบภายใน ควบคุม

ภายใน 
5) PMQA
6) HA
7) รพ.สต.ตดิดาว
8) วกิฤตกิารเงนิ

0 1
1) ITA (รอ

ประเมนิ
ไตรมาส 4 
เดอืน ก.ย. 
61)

0

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



คณะท่ี 1 

การส่งเสริมสขุภาพป้องกนัโรค 
และการจดัการสขุภาพ 

(12 ตวัช้ีวดั)



1. อตัราสว่นการตายของมารดาไทย

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

< 20 การเกิดมีชีพแสนคน 44.44 46.89 0 1 24 ส.ค. 61

# จงัหวดั ผลงาน

1 พทัลุง 0

2 ตรงั 0

3 สงขลา 20.9 (3 ราย)

4 ยะลา 49.46  (4ราย)

5 นราธวิาส 75.51 (7ราย)

6 ปัตตานี 81.96(7 ราย)

7 สตูล 104.31 (3ราย)

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o อตัราการตายมารดาไทย
เทา่กบั 0

o มกีารด าเนินงานตาม
แนวทางทีก่ าหนด

o จงัหวดัพทัลุง ไมม่มีารดาตาย
o รอ้ยละของหญงิตัง้ครรภไ์ดร้บัการฝากครรภค์รบ 

5 ครัง้ ตามเกณฑเ์ทา่กบั 73.06 (ต.ค.60 – 24
ส.ค.61)

o มกีารเยีย่มเสรมิพลงั/ประเมนิคลนิิก/ประชมุ
ตดิตามงานฯ

o มกีารซอ้มแผนภาวะฉุกเฉนิทางสตูศิาสตรเ์ชน่ 
ภาวะตกเลอืด ภาวะชกัจากความดนัโลหติสงูใน
รพ.กงหรา/ตะโหมด/ควนขนุน/ปากพะยนู

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o ระบบฝากครรภ ์เน้นการคน้หากลุม่เป้าหมายเชงิรกุโดยเครอืขา่ย รพสต. รพช. 
อสม. /ดแูลหญงิตัง้ครรภเ์สีย่งรว่มกบั SP อายรุกรรม และการวางแผนครอบครวั
เวน้ระยะการมบีุตรในหญงิวยัเจรญิพนัธุท์ีม่โีรคประจ าตวั

o ระบบการดแูล ในหอ้งคลอด ใหม้กีารซอ้มการชว่ยเหลอืภาวะฉุกเฉนิทางสตูิ
ศาสตร ์ใน รพช.ทุกแหง่ และด าเนินงานตามมาตรฐานอยา่งเครง่ครดั



2. รอ้ยละของเดก็อายุ 0 - 5 ปี มพีฒันาการสมวยั

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

85 % 97.84 97.22 97.31 6 27 ส.ค. 2561

# จงัหวดั ผลงาน

1 ตรงั 98.05

2 สงขลา 97.95

3 ปัตตานี 97.85

4 นราธวิาส 97.40

5 ยะลา 97.31

6 พทัลุง 97.31

7 สตูล 97.22

98.91 98.37 98.24 97.85 97.48 97.05 96.99 96.74 96.86 96.44 96.20 97.31

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o รอ้ยละ 85 o ผา่นเกณฑต์วัชีว้ดั

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ



รอ้ยละของเดก็อายุ 9,18,30,42 เดอืนไดร้บัการตรวจกรองพฒันาการโดยใชคู้ม่อื DSPM

. เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 95% 89.21 93.42 95.48 2 27 ส.ค. 2561

# จงัหวดั ผลงาน

1 ตรงั 96.89

2 พทัลุง 95.48

3 นราธวิาส 95.47

4 ปัตตานี 94.44

5 ยะลา 92.48

6 สตูล 90.70

7 สงขลา 90.24

7 รวม 93.00

97.88 97.55 97.53 96.90 96.79 96.01 95.87 95.70 94.65 94.13 93.95
92.36

95.48

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
o อ าเภอทีค่ดักรองพฒันาการเดก็ได้

น้อยทีสุ่ด คอื อ าเภอป่าบอน
92.36% อ าเภอเมอืง 93.95% 
อ าเภอศรนีครนิทร ์94.13%

o ผา่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o การบนัทกึขอ้มลูมคีวามซบัซอ้น
ท าใหเ้กดิความผดิพลาดไดง้า่ย 
ไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูใหเ้ป็น
ปัจจุบนั และยงัมเีวลาบนัทกึ
ขอ้มลูได้

o มไีลน์กลุม่ส าหรบั
ใหบ้รกิารสอบถามและ
แกไ้ขปัญหาการบนัทกึ
ขอ้มลู มกีารคนืขอ้มูล 
และใหบ้นัทกึขอ้มลูให้
เป็นปัจจุบนั



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

. เกณฑ์ พทัลุง อ าเภอป่าบอน อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 95% 95.48 92.36 11 27 ส.ค. 2561

100.00 99.27 98.89 97.98 97.01 96.70 94.44 92.16 91.77 91.07
73.28 70.80

92.36

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
o สถานบรกิารทีค่ดักรองพฒันาการ

เดก็ไดน้้อยทีสุ่ด คอื รพ.สต.บา้น
ควนทองค า 70.80% รพ.ป่าบอน
91.07% และสถานีอนามยัฯ
91.77%

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% 95.48 93.95 10 27 ส.ค. 2561

100 100 100 100 99.16 98.97 98.63 98.56 97.75 97.62 97.33 96.27 95.83 95.79 95.28 95.08 94.68 93.18 92.92 90.57 90.53 87.93 83.72 79.74
71.43

93.95
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สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
o สถานบรกิารทีค่ดักรองพฒันาการ

เดก็ไดน้้อยทีสุ่ด คอื รพ.สต.ตน้
ไทร 71.43% รพ.สต.บา้นสวน
79.74% และ รพ.สต.บา้นทา่
ส าเภาใต้ 83.72%

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 าเภอศรนีครนิทร์

. เกณฑ์ พทัลุง อ าเภอศรนีครนิทร์ อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 95% 95.48 94.13 9 27 ส.ค. 2561

100.00 100.00 98.77
93.58 90.70 86.82

94.13

50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
o สถานบรกิารทีค่ดักรองพฒันาการ

เดก็ไดน้้อยทีสุ่ด คอื รพ.ศรี
นครนิทร์ 86.82% รพ.สต.บา้น
ล ากะ 90.70% และ รพ.สต.โล๊ะ
หนุน93.58 %

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 % 22.27 25.02 30.06 1 27 ส.ค. 2561

# จงัหวดั ผลงาน

1 พทัลุง 30.06

2 ตรงั 27.52

3 ยะลา 26.03

4 สงขลา 25.73

5 สตูล 24.25

6 นราธวิาส 23.33

7 ปัตตานี 22.02

35.74 33.71 32.97 32.91 32.42 30.02 29.11 28.46 26.62 25.89 24.87
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สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
o อ าเภอทีพ่บเดก็สงสยัลา่ชา้มากทีส่ดุ
คอือ าเภอ ปากพะยนู 35.74% 
อ าเภอป่าพะยอม 33.71% อ าเภอ
กงหรา 32.97%

o ผา่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ



. เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 95% 87.86 92.95 93.99 3 27 ส.ค. 2561

# จงัหวดั ผลงาน

1 ตรงั 95.04

2 สงขลา 94.39

3 พทัลุง 93.99

4 นราธวิาส 92.11

5 ปัตตานี 91.80

6 ยะลา 91.27

7 สตูล 90.26

7 รวม 93.00

97.82 96.95 96.68 95.94 95.51 94.36 93.36 93.10 92.87 92.36 92.17
93.99
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สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
o อ าเภอทีค่ดักรองพฒันาการเดก็ได้

น้อยทีสุ่ด คอื อ าเภอศรนีครนิทร์
92.17% อ าเภอเขาชยัสน 92.36% 
อ าเภอเมอืงพทัลุง 92.87%

o ไมผ่า่นเกณฑต์วัชีว้ดั 
เน้นการตดิตามใหเ้ขม้ขน้
มากขึน้

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o การบนัทกึขอ้มลูมคีวามซบัซอ้น

ท าใหเ้กดิความผดิพลาดไดง้า่ย 
ไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูใหเ้ป็น
ปัจจุบนั และยงัมเีวลาบนัทกึ
ขอ้มลูได้

o มไีลน์กลุม่ส าหรบั
ใหบ้รกิารสอบถามและ
แกไ้ขปัญหาการบนัทกึ
ขอ้มลู มกีารคนืขอ้มูล 
และใหบ้นัทกึขอ้มลูให้
เป็นปัจจุบนั

รอ้ยละของเดก็อาย ุ9,18,30,42 เดอืนไดร้บัการตรวจคดักรองพฒันาการโดยใชคู้ม่อื DSPM และพบสงสยัพฒันาการลา่ชา้
ไดร้บัการตดิตามกระตุน้พฒันาการภายใน 30 วนั



. เกณฑ์ พทัลุง อ าเภอเมอืง อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 95% 93.99 92.87 9 27 ส.ค. 2561
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สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
o สถานบรกิารทีค่ดักรองพฒันาการ

เดก็ไดน้้อยทีสุ่ด คอื รพ.สต.,
มะกอกใต้ 63.64% รพ.สต.บา้นล า
66.67% และ ศูนยแ์พทยช์ุมชน
โรงพยาบาลพทัลุง 67.57%

o ไมผ่า่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o การบนัทกึขอ้มลูมคีวามซบัซอ้น
ท าใหเ้กดิความผดิพลาดไดง้า่ย 
ไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั
และยงัมเีวลาบนัทกึขอ้มลูได้

o มไีลน์กลุม่ส าหรบั
ใหบ้รกิารสอบถามและ
แกไ้ขปัญหาการบนัทกึ
ขอ้มลู มกีารคนืขอ้มลู 
และใหบ้นัทกึขอ้มลูให้
เป็นปัจจุบนั

รอ้ยละของเดก็อาย ุ9,18,30,42 เดอืนไดร้บัการตรวจคดักรองพฒันาการโดยใชคู้ม่อื DSPM และพบสงสยัพฒันาการลา่ชา้
ไดร้บัการตดิตามกระตุน้พฒันาการภายใน 30 วนั อ าเภอเมอืงพทัลุง



รอ้ยละของเดก็อาย ุ9,18,30,42 เดอืนไดร้บัการตรวจคดักรองพฒันาการโดยใชคู้ม่อื DSPM และพบสงสยัพฒันาการลา่ชา้
ไดร้บัการตดิตามกระตุน้พฒันาการภายใน 30 วนั อ าเภอเขาชยัสน

.
เกณฑ์ พทัลุง อ าเภอเขาชยัสน อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 95% 93.99 92.36 10 27 ส.ค. 2561
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สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
o สถานบรกิารทีต่ดิตามกระตุน้

พฒันาการเดก็ไดน้้อยทีสุ่ด คอื
รพ.สต.โคกยา 33.33% รพสต.
บา้นนาหยา 63.64% และรพสต.
บา้นควนหมอทอง 82.35%

o ไมผ่า่นเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o การบนัทกึขอ้มลูมคีวามซบัซอ้น
ท าใหเ้กดิความผดิพลาดไดง้า่ย 
ไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั
และยงัมเีวลาบนัทกึขอ้มลูได้

o มไีลน์กลุม่ส าหรบั
ใหบ้รกิารสอบถามและ
แกไ้ขปัญหาการบนัทกึ
ขอ้มลู มกีารคนืขอ้มลู 
และใหบ้นัทกึขอ้มลูให้
เป็นปัจจุบนั



รอ้ยละของเดก็อาย ุ9,18,30,42 เดอืนไดร้บัการตรวจคดักรองพฒันาการโดยใชคู้ม่อื DSPM และพบสงสยัพฒันาการลา่ชา้
ไดร้บัการตดิตามกระตุน้พฒันาการภายใน 30 วนั อ าเภอศรนีครนิทร์

.
เกณฑ์ พทัลุง อ าเภอศรนีครนิทร์ อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

ไม่น้อยกว่า 95% 93.99 92.17 11 27 ส.ค. 2561
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สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
o สถานบรกิารทีต่ดิตามกระตุน้

พฒันาการเดก็ไดน้้อยทีสุ่ด คอื
รพ.ศรนีครนิทร์ 84.00% รพสต.
บา้นล ากะ 85.00% และรพสต.
บา้นขนั 89.47%

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 % 51.35 50.26 48.76 4 27 ส.ค. 2561

# จงัหวดั ผลงาน

1 ยะลา 56.20

2 ปัตตานี 51.09

3 สงขลา 50.73

4 ตรงั 49.17

5 พทัลุง 48.76

6 นราธวิาส 48.15

7 สตูล 47.23

54.25 52.86 49.14 48.96 48.77 48.28 47.23 46.67 45.44 45.19 44.35
48.76
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Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
อ าเภอทีม่เีดก็สงูดสีมสว่นน้อย
ทีสุ่ดคอื อ าเภอศรบีรรพต  
44.35% อ าเภอบางแกว้ 45.19%
อ าเภอตะโหมด 45.44%

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



.

เกณฑ์ พทัลุง อ าเภอตะโหมด อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

> 54 % 48.76 45.44 9 27 ส.ค. 2561
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สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
รพสต.ทมีเีดก็สงูดสีมส่วนน้อยทีสุ่ด
คอื รพ.สต.ตลิง่ชนั 42.17% รพ.สต.
บา้นในนิคม 42.25% PCU รพ.ป่า
พะยอม 42.47%

ไมผ่่านเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o หน่วยบรกิาร และ อสม.ในหมูบ่า้น บางส่วนยงั
มเีครือ่งชัง่น ้าหนกั/วดัส่วนสงู/ความยาวทีไ่มไ่ด้
มาตรฐาน ท าใหเ้กดิความผดิพลาดในการแปล
ผล และยงัไมม่แีผนงาน/โครงการแกไ้ขภาวะ
เดก็ทุพโภชนาการ

ตอ้งมเีครือ่งมอือุปกรณ์ให้ได้
มาตรฐานกรมอนามยัและมี
แผนการแกไ้ขภาวะทุพโภชนาการ
รายบุคคลและรายกลุ่ม

รอ้ยละของเดก็อายุ 0-5 ปี สงูดสีมสว่น อ าเภอตะโหมด



.

เกณฑ์ พทัลุง อ าเภอบางแกว้ อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

> 54 % 48.76 45.19 10 27 ส.ค. 2561
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สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
รพสต.ทมีเีดก็สงูดสีมส่วนน้อยทีสุ่ด
คอื รพสต.บา้นตน้สน 35.90% รพ.
สต.บา้นหาดไขเ่ต่า 41.18% PCU 
รพ.บางแกว้ 41.55%

ไมผ่่านเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o หน่วยบรกิาร และ อสม.ในหมูบ่า้น บางส่วนยงั
มเีครือ่งชัง่น ้าหนกั/วดัส่วนสงู/ความยาวทีไ่มไ่ด้
มาตรฐาน ท าใหเ้กดิความผดิพลาดในการแปล
ผล และยงัไมม่แีผนงาน/โครงการแกไ้ขภาวะ
เดก็ทุพโภชนาการ

ตอ้งมเีครือ่งมอือุปกรณ์ให้ได้
มาตรฐานกรมอนามยัและมี
แผนการแกไ้ขภาวะทุพโภชนาการ
รายบุคคลและรายกลุ่ม

รอ้ยละของเดก็อายุ 0-5 ปี สงูดสีมสว่น อ าเภอบางแกว้



.

เกณฑ์ พทัลุง อ าเภอศรนีครนิทร์ อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

> 54 % 48.76 44.35 11 27 ส.ค. 2561
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สถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
รพสต.ทมีเีดก็สงูดสีมส่วนน้อยทีสุ่ด
คอื PCU รพ.ศรบีรรพต38.10% รพ
สต.บา้นตะแพน 43.09% PCU รพ
สต.ศาลามะปราง 43.79%

ไมผ่่านเกณฑต์วัชีว้ดั
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o หน่วยบรกิาร และ อสม.ในหมูบ่า้น บางส่วนยงั
มเีครือ่งชัง่น ้าหนกั/วดัส่วนสงู/ความยาวทีไ่มไ่ด้
มาตรฐาน ท าใหเ้กดิความผดิพลาดในการแปล
ผล และยงัไมม่แีผนงาน/โครงการแกไ้ขภาวะ
เดก็ทุพโภชนาการ

ตอ้งมเีครือ่งมอือุปกรณ์ให้ได้
มาตรฐานกรมอนามยัและมี
แผนการแกไ้ขภาวะทุพโภชนาการ
รายบุคคลและรายกลุ่ม

รอ้ยละของเดก็อายุ 0-5 ปี สงูดสีมสว่น อ าเภอศรบีรรพต



4. รอ้ยละเดก็กลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดไีมม่ผีุ (cavity free)

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

54 % 81.90 73.47 72.05 4 27 ส.ค. 61

# จงัหวดั ผลงาน

1 ตรงั 84.34
2 สงขลา 78.64
3 ยะลา 76.18
4 พทัลุง 72.05
5 ปัตตานี 70.42
6 สตูล 68.37
7 นราธวิาส 57

85.03 84.85
77.22 72.87 70.83 69.03 65.38 63.05 62.92 59.38
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Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o หน่วยบรกิารทุกแห่งมกีาร

วางแผนงานใหบ้รกิารเชงิรกุ 
ครอบคลุมทัง้ 2 ภาคการศกึษา

o การจดับรกิารเน้นการรกัษา
แบบcomplete case ในเดก็
ป.5 –ป.6 เพื่อลดการสญูเสยีฟัน
แท้

o cavity free รอ้ยละ /.72.05
สงูกว่าเกณฑเ์ป้าหมายทีก่ าหนดไว้
(cavity free รอ้ยละ 54)

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o กจิกรรมการพฒันาทกัษะระดบั

บุคคลเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ยงัไมส่มัฤทธผ์ลเท่าทีค่วร

o การจดัการขอ้มลูในกลุ่มเดก็12 ปี 
ยงัไมเ่ป็นปัจจบุนั

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



รอ้ยละเดก็กลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดไีมม่ผีุ (cavity free) อ าเภอศรนีครนิทร์

เกณฑ์ พทัลุง อ าเภอศรนีครนิทร์ อนัดบัในจงัหวดั ขอ้มลู ณ

54% 72.05 20.00 11 27 ส.ค.61
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Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
cavity free รอ้ยละ 50
ต ่ากว่าเกณฑเ์ป้าหมายทีก่ าหนดไว้
(cavity free รอ้ยละ 54)

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
ก าลงัด าเนินกจิกรรมในกลุ่มเดก็
12 ปี (นร.ประถมศกึษา)



5. อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอายุ 15-19 ปี ไมเ่กนิ 40 ต่อหญงิอายุ 15-19 ปี พนัคน 
(จ าแนกตามโรงพยาบาลทีค่ลอด)

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ
ไม่เกิน 40 ต่อหญิง

อาย ุ15-19 ปี 1,000 คน
20.84 19.88 18.99 3 24 สิงหาคม 2561

# จงัหวดั ผลงาน

1 ปัตตานี 16.00

2 ยะลา 18.00

3 พทัลุง 18.99

4 นราธวิาส 19.65

5 สงขลา 20.92

6 ตรงั 23.94

7 สตลู 24.54

4.40 4.59 4.63 6.79 8.78 9.35 9.97 12.16
18.52

56.42

18.99

0.00

10.00

20.00
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Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอายุ 15-19 ปี

ไม่เกนิ 40 ต่อ หญงิอายุ 15-19 ปี พนัคน
o จงัหวดัพทัลุง มอีตัราการคลอดมชีพีในหญงิอายุ 

15-19 ปี = 18.99 ต่อหญงิอายุ 15-19 ปี พนัคน
o มกีารประชุมคณะอนุกรรมการตามพรบ.วยัรุ่นฯ 

ครัง้ที ่2/2561 ไปแลว้ เมื่อวนัที ่9 พ.ค.61
o มกีารประเมนิคดักรองและใหบ้รกิารเยีย่มบา้นเชงิรุก 

เพื่อใหค้วามรู ้และทกัษะการป้องกนัการตัง้ครรภซ์ ้า/
การคุมก าเนิดกึง่ถาวร

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

ควรมกีารน าเสนอขอ้มลูแยก
รายชื่อหญงิฯตามสถานบรกิาร
สาธารณสขุ และรายอ าเภอ เพื่อ
ดสูถานการณ์แนวโน้มของการ
คลอดมชีพี

เกณฑ์



กราฟแสดงอตัราการคลอดมชีพีในหญงิอายุ 15-19 ปี จ าแนกตามสถานบรกิารสาธารณสขุทีด่แูลหญงิอายุ15-19ปี

11.01 11.48

17.82 18.66 18.92 19.95 20.06
22.63 23.33 24.30

27.15

18.99

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00 เกณฑ์

อ ำเภอ ปำกพะยูน ป่ำพะยอม เมืองพัทลุง ตะโหมด ป่ำบอน เขำชัยสน บำงแก้ว ควน
ขนุน

ศรี
นครินทร์

กงหรำ ศรี
บรรพต

รวม

หญิงทั้งหมด 
(คน)

1,362 871 2,694 911 1,480 1,203 648 1,944 643 1,070 442 13,268

หญิงรับ
บริกำร(คน)

15 10 48 17 28 24 13 44 15 26 12 252

ขอ้มลูจากโปรแกรม HDC ณ วนัที ่24 สงิหาคม 2561



กราฟแสดงอตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี จ าแนกตามสถานบรกิารสาธารณสขุทีด่แูลหญงิอายุ 15-19 ปี
อนัดบัทีม่ากทีส่ดุ อนัดบัที ่1 ของจงัหวดัพทัลุง คอื อ าเภอศรบีรรพต
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เกณฑ์

รพ.สต. บ้ำนท่ำข้ำม ศูนย์แพทย์ 
รพ.ศรีบรรพต

บ้ำนศำลำ
มะปรำง

บ้ำนเขำปู่ บ้ำน
โหล๊ะเร็ด

บ้ำนตะแพน บ้ำนสวนโหนด รวม

หญิง15-19 ปี ทั้งหมด 
(คน)

20 80 58 102 79 50 53 442

หญิงมำรับบริกำร
คลอด(คน)

0 1 1 2 2 2 4 12

ขอ้มลูจากโปรแกรม HDC ณ วนัที ่24 สงิหาคม 2561



กราฟแสดงอตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี จ าแนกตามสถานบรกิารสาธารณสขุทีด่แูลหญงิอายุ 15-19 ปี
อนัดบัทีม่ากทีส่ดุ อนัดบัที ่2 ของจงัหวดัพทัลุง คอื อ าเภอกงหรา
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เกณฑ์

รพ.สต. บ้ำนคู บ้ำน
ท่ำเหนำะ

รพ. 
กงหรำ

บ้ำนกงหรำ
ใหม่

บ้ำนหัว 
หร่ัง

บ้ำน โล๊ะจัง
กระ

บ้ำนหวัง บ้ำนพูด บ้ำน
ชะรัด

บ้ำน     
พังกิ่ง

รวม

หญิง15-19 ปี 
ทั้งหมด (คน)

158 95 91 90 86 86 40 198 158 68 1,070

หญิงมำรับบริกำรคลอด
(คน)

2 2 2 2 2 2 1 5 5 3 26

ขอ้มลูจากโปรแกรม HDC ณ วนัที ่24 สงิหาคม 2561



กราฟแสดงอตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี จ าแนกตามสถานบรกิารสาธารณสขุทีด่แูลหญงิอายุ 15-19 ปี
อนัดบัทีม่ากทีส่ดุ อนัดบัที ่3 ของจงัหวดัพทัลุง คอื อ าเภอศรนีครนิทร์

7.87

19.42

25.00 25.64
29.85

37.04

23.33

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00

รพ
.ส
ต.
บา้

น
ล า
กะ

รพ
.ส
ต.
บา้

น
โล
๊ะข
นุน

รพ
.ส
ต.
บา้

น
ล า
สนิ

ธ์

รพ
.ส
ต.
บา้

น
ขนั

รพ
.ส
ต.
บา้

น
ล า
ใน

รพ
.ศ
รี

นค
รนิ

ทร
ฯ์

รว
ม

เกณฑ์

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

หญิง15-19 ปี ทั้งหมด 
(คน)

127 103 160 78 67 108 643

หญิงมำรับบริกำรคลอด
(คน)

1 2 4 2 2 4 15

ขอ้มลูจากโปรแกรม HDC ณ วนัที ่24 สงิหาคม2561



ตวัช้ีวดั อตัราการคลอดซ ้าในหญงิอายุต ่ากวา่ 20 ปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 9.50

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

ไม่เกิน ร้อยละ 9.50 16.09 18.33 14.86 1 24 สิงหาคม 2561

# จงัหวดั ผลงาน

1 พทัลุง 14.86

2 ตรงั 15.89

3 สงขลา 17.57

4 ยะลา 18.97

5 ปัตตานี 19.12

6 นราธวิาส 19.84

7 สตลู 23.82

0 0

7.14
11.11 11.76
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Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o อตัราการคลอดซ ้าในหญงิอายุ

ต ่ากว่า 20 ปี ไมเ่กนิ 9.5 

o จงัหวดัพทัลุง มอีตัราการคลอดซ ้าในหญงิอายุต ่ากว่า 20 ปี 
=รอ้ยละ 14.86

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

o มกีารประเมนิคดักรองและใหบ้รกิารเยีย่มบา้นเชงิรุก เพือ่ให้
ความรู ้และทกัษะการป้องกนัการตัง้ครรภซ์ ้า/การคุมก าเนิด
กึง่ถาวร

ปัญหา / ข้อจ ากดั หมายเหตุ
-ไมส่ามารถหาขอ้มลู แยก
รายสถานบรกิารจาก Data-
Exchange ตามโปรแกรม 
HDC

-

เกณฑ์



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

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 66.12 55.18 78.69 2 24 สิงหาคม 2561

# จงัหวดั ผลงาน

1 ตรงั 85.42

2 พทัลุง 78.69

3 สงขลา 61.64

4 สตลู 43.10

5 นราธวิาส 21.24

6 ยะลา 15.56

7 ปัตตานี 0

100 100 97.06

66.67 66.67 66.67
59.09

0 0 0 0

78.69
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Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o รอ้ยละของหญงิไทยอายนุ้อยกว่า 20 

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

o จงัหวดัพทัลุง มรีอ้ยละการคุมก าเนิดฯ = 78.69
o มกีารประชุมคณะอนุกรรมการตามพรบ.วยัรุ่นฯ 

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

รุก เพื่อใหค้วามรู ้และทกัษะการป้องกนัการ
ตัง้ครรภซ์ ้า/การคุมก าเนิดกึง่ถาวร

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

-

เกณฑ์



6. รอ้ยละต าบลทีม่รีะบบ LTC ผา่นเกณฑ์

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

ร้อยละ 60 n/a n/a 100.00 n/a 24 ส.ค. 61

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o รอบ12เดือนผา่นเกณฑร้์อย

ละ60
o จงัหวดัพทัลุงเขา้ร่วมโครงการLTCครอบคลุม

ทุก อปท.ทั้ง73 อปท.(65 ต าบล) มีผลการ
ด าเนินงานผา่นเกณฑ ์7องคป์ระกอบของกรม
อนามยั 65 ต าบล  คิดเป็น ร้อยละ 100

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

เกณฑ์



สถานการณ์

o ปี 2559 อ าเภอควนขนุน ขบัเคลือ่น DHB น ารอ่ง
o ปี 2560 อ าเภอเมอืงพทัลุง ขยายผล DHB 
o ปี 2561 อ าเภอควนขนุน และ อ าเภอบางแกว้ ขยายผล DHB

อ าเภอ คกก. ประเดน็ 1 ประเดน็ 2 ประเดน็ 3
เมอืงพทัลุง มี สิง่แวดลอ้ม

(ขยะ)
อาหาร
ปลอดภยั

TB

กงหรา มี ผูส้งูอายุ ขยะ
No Foam

อาหาร
ปลอดภยั

เขาชยัสน มี อาหาร
ปลอดภยั

ผูย้ากไร ้
ดอ้ยโอกาส

ตะโหมด มี สิง่แวดลอ้ม
(ขยะ)

ไขเ้ลอืด
ออก

ควนขนุน มี อุบตัเิหตุ ผูส้งูอายุ TB
ปากพะยนู มี ประชารฐั สิง่แวดลอ้ม ผูพ้กิาร

ผูส้งูอายุ
ศรบีรรพต มี สิง่แวดลอ้ม

(ขยะ)
ผูส้งูอายุ

ป่าบอน มี เมอืง
สมนุไพร

วณัโรค

บางแกว้ มี ผูส้งูอายุ NCD TB
ป่าพะยอม มี สิง่แวดลอ้ม ผูส้งูอายุ
ศรนีครนิทร์ มี อุบตัเิหตุ

จราจร
วณัโรค

รวม 11 11 10

ผลงาน ปี 2561 ไตรมาส 4 (24 ส.ค. 61)

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o มกีารสรปุผลการด าเนินงานทัง้
กระบวนการและผลลพัธท์ี่
เกดิขึน้โดยกระบวนการชืน่ชม
และเสรมิพลงั รอ้ยละ 50

o รอประเมนิไตรมาส 4

ป่าพะยอม
ควนขนุน

ศรบีรรพต

เมอืงพทัลุง
ศรนีครนิทร์

เขาชยัสน
กงหรา บางแกว้

ปากพะยนู

ตะโหมด
ป่าบอน

7. รอ้ยละของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัอ าเภอทีม่คีุณภาพ



8. จงัหวดัพฒันาศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉินและทมีตระหนกัรูส้ถานการณ์ระดบัจงัหวดั (EOC&SAT)

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

ขัน้ท่ี 5 - - ขัน้ 5 n/a 24 ส.ค. 61

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o การซอ้มแผนตามระบบบญัชาการเหตุการณ์

ฉุกเฉนิทางสาธารณสขุ ระดบัจงัหวดั
o จงัหวดัมกีารซอ้มแผนบนโต๊ะเปิดศนูยบ์ญัชาการ
เหตุการณ์จ าลองเหตุการณ์กรณพีบผูป่้วยโรคตดิเชือ้
ระบบทางเดนิหายใจตะวนัออกกลาง (MER) วนัที ่23
กรกฎาคม 2561 ณ หอ้งประชมุชัน้ 5 สสจ.พทัลุง 
ผูเ้ขา้รว่มฝึกซอ้ม ประกอบดว้ย ผชช.ว IC1 ท า
หน้าที่ Commander จนท.ตามผงัโครงสรา้ง 
ICSของสสจ. พยาบาล ICของอ าเภอ ผูร้บัผดิชอบ 
งานระบาดและควบคุมโรค โดยสคร.12 สงขลา  
ประเมนิผลการฝึกซอ้ม และใหข้อ้เสนอแนะการ 
ปรบัปรงุแกไ้ข

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 24 ส.ค. 61

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o อตัราการเสยีชวีติ ไม่เกนิ 4.5 ต่อแสน ในปีงบประมาณ 2561 จงัหวดัพทัลุงมผีูเ้สยีชวีติจากการ

จมน ้าจ านวน 4 ราย คดิเป็นอตัรา 4.2/ ต่อแสนประชากร
ของเดก็อายุต ่ากว่า 15 ปี และไดพ้ฒันาศกัยภาพพืน้ทีเ่พือ่
สรา้งทมีผูก้่อการด ี(ทมีใหม่) ปี 2561 ผ่านการประเมนิ
ระดบัทองแดง จ านวน 13 ทมี

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o พืน้ทีเ่สีย่งทางน ้ามหีลาย

ประเภททัง้ในบา้นและนอกบา้น
o การรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธ์

อย่างต่อเนื่องแก่ผูป้กครองเดก็

อ าเภอ จ านวนผูเ้สียชีวิต อตัราต่อแสน แหล่งน ้าท่ีเกิดเหตุ
เมอืงพทัลุง 0 0
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 0
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

(84 คน)
n/a n/a 19.28

(101 คน)
n/a 24 ส.ค. 61
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Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
เป้าหมายไมเ่กนิ 8 ต่อแสน
ประชากร

o 16.99 ต่อประชากรแสนคน
ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

o ขบัรถโดยประมาท ความเรว็
เกนิก าหนด

o ไมเ่คารพกฎวนิยัจราจร
o เมาแลว้ขบั/ หลบัใน

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

เกณฑ์



11.1 อตัราผูป่้วย DM รายใหมจ่ากกลุ่มเสีย่ง 

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

< ร้อยละ 2.4 1.72 1.42 1.87 7 23 ส.ค. 61

# จงัหวดั ผลงาน

1 ปัตตานี 1.16

2 นราธวิาส 1.17

3 ยะลา 1.26

4 สตลู 1.32

5 สงขลา 1.39

6 ตรงั 1.54

7 พทัลุง 1.87

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่ม
เสีย่งไมเ่กนิรอ้ยละ 2.4

จงัหวดัพทัลุง กลุ่ม pre DM ไดร้บัการวนิิจฉยั
รอ้ยละ  1.87  ผ่านเกณฑท์ุกอ าเภอ ยกเวน้
อ าเภอกงหรา เนื่องจากมกีารด าเนินการ 
OGTT myh’veg4v อ าเภอทีม่กีลุ่มป่วยจาก
กลุ่ม PreDM มากสุดคอือ าเภอกงหรา อ าเภอ
เมอืงและอ าเภอศรบีรรพต

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
จงัหวดัพทัลุง มกีารด าเนิน
โครงการ OGTT  ในต าบลน า
รอ่ง ทุกอ าเภอ ท าใหก้าร
วนิิจฉยัโรคมากกว่าจงัหวดั
อื่นๆ

o ควรมกีารปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมอยา่งต่อเนื่อง



11.1 อตัราผูป่้วย DM รายใหมจ่ากกลุ่มเสีย่ง < รอ้ยละ 2.4

อ ำเภอกงหรำ ร้อยละ 3.18



11.1 อตัราผูป่้วย DM รายใหมจ่ากกลุ่มเสีย่ง < รอ้ยละ 2.4

อ ำเภอเมือง ร้อยละ 2.37



11.1 อตัราผูป่้วย DM รายใหมจ่ากกลุ่มเสีย่ง < รอ้ยละ 2.4

อ ำเภอศรีบรรพต ร้อยละ 2.28



11.2 ตวัชีว้ดัอตัรากลุ่มสงสยัป่วย HT ไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

≥ร้อยละ10 26.66 19.38 18.93 3 23 ส.ค. 61

# จงัหวดั ผลงาน

1 ยะลา 47.15

2 ตรงั 26.34

3 พทัลุง 18.93

4 สงขลา 15.71

5 สตลู 14.77

6 ปัตตานี 14.59

7 ปัตตานี 14.52

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
อตัราประชากรกลุ่มสงสยัป่วย
ความดนัโลหิตสงู ในพื้นท่ี
รบัผิดชอบได้รบัการวดัความดนั
โลหิตท่ีบ้าน ≥ร้อยละ 10

จงัหวดัพทัลุง กลุ่มป่วยความดนัโลหติสงู วดั
ความดนัโลหติทีบ่า้น ไดร้อ้ยละ  18.93 ผา่น
เกณฑท์ุกอ าเภอ อ าเภอทีม่ผีลงานต ่าใน ๓ 
ล าดบัไดแ้ก่ อ าเภอป่าพะยอม ศรนีครนิทร์
และปากพะยนู

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
ยงัมปัีญหาเครือ่งวดัความดนั
โลหติไมเ่พยีงพอ

จงัหวดัไดส้ ารวจเครือ่งวดั
ความดนัโลหติ เพื่อประการ
จดัท าแผนในการพฒันาใน
โอกาสต่อไป



ตวัชีว้ดัอตัรากลุ่มสงสยัป่วย HT ไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น > รอ้ยละ 10



ตวัชีว้ดัอตัรากลุ่มสงสยัป่วย HT ไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น > รอ้ยละ 10



ตวัชีว้ดัอตัรากลุ่มสงสยัป่วย HT ไดร้บัการวดัความดนัโลหติทีบ่า้น > รอ้ยละ 10



ผลงานเด่น/นวตักรรมท่ีเป็นแบบอย่าง
o โรงพยาบาลควนขนุน รบัรางวลัดา้นการอนุรกัษ์
พลงังาน ASEAN Energy Awards 2017 
เป็นหน่วยงานตน้แบบ และเป็นทีแ่ลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้กห่น่วยงานอื่น

โรงพยาบาล ผา่น G & C
พทัลุง ระดบัดี
กงหรา ระดบัพืน้ฐาน
เขาชยัสน ระดบัดี
ตะโหมด ระดบัพืน้ฐาน
ควนขนุน ระดบัดีมาก
ปากพะยนู ระดบัดี
ศรบีรรพต ระดบัดี
ป่าบอน ระดบัพืน้ฐาน
บางแกว้ ระดบัดีมาก
ป่าพะยอม ระดบัดี
ศรนีครนิทร ์(ปัญญานนัทภกิข)ุ ระดบัดีมาก
ผ่านระดบัพื้นฐาน 11 รพ. ดี 5 รพ. ดีมาก 3 รพ.

ผลงาน ปี 2561 (ณ 24 ส.ค. 61)

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ G&C
o ระดบัพืน้ฐานขึน้ไป 
รอ้ยละ 100

o ระดบัดขีึน้ไป รอ้ยละ 50 
o ระดบัดมีาก รอ้ยละ 20

โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ G&C
o ระดบัพืน้ฐานขึน้ไป รอ้ยละ 100
o ระดบัดขีึน้ไป รอ้ยละ 72.73 (5 รพ.)
o ระดบัดมีาก รอ้ยละ 27.27 (3 รพ.)

44

ป่าพะยอม
ควนขนุน

ศรบีรรพต
เมอืงพทัลุง

ศรนีครนิทร์
เขาชยัสน

กงหรา บางแกว้
ปากพะยนู

ตะโหมด ป่าบอน

12. รอ้ยละของโรงพยาบาลทีพ่ฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์ GREEN & CLEAN  Hospital



คณะท่ี 2

การพฒันาระบบบริการสขุภาพ 
(14 ตวัช้ีวดั)



KPI เป้าหมาย 61 ผลงาน ผลการประเมนิ กลุม่งาน
ทีร่บัผดิชอบไตรมาส 4 ปีงบ 61

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

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. รอ้ยละของผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการผา่ตดัแบบ One 
Day Surgery (PA + ตรวจราชการ)

15% 100% 100%
(15 ราย)

ผ่านเกณฑ์ พฒันา
คุณภาพ

3. จ านวนเมอืงสมุนไพร (PA + ตรวจราชการ) ไม่เป็นจงัหวดัเป้าหมาย



4. ตวัชีว้ดัอตัราความส าเรจ็การรกัษาผูป่้วยวณัโรครายใหม ่

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

>ร้อยละ 85 81.34 86.23 94.18 (ส าเรจ็+ก าลงัรกัษา+โอนออก) 1 24 ส.ค. 2561

Small Success
ไตรมาส 4

ผลการด าเนินงาน

ก ากบัและตดิตามการ
ด าเนินงานตามแผนงานเพื่อ
ลดการเสยีชวีติ การขาดยา
และพฒันาระบบการส่งต่อ
ของพืน้ทีเ่ป้าหมาย**

o ผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหมข่ึน้ทะเบยีนรกัษาในไตรมาส 1/61  
จ านวน 86 ราย  รกัษาส าเรจ็ 57 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 66.28 
ก าลงัรกัษา 23 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 26.74เสยีชวีติ 3 ราย  คดิ
เป็นรอ้ยละ 3.49 ขาดยา 2 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 2.33
โอนออก (ในจงัหวดั=1)  1 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 1.16

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o การค้นหาเชิงรุกใน

ประชากรกลุ่มเส่ียง
โดยการ Xray ต ่า
กว่าเปา้หมาย

o เร่งรัดติดตามการ
ค้นหาในประชากร
กลุ่มเส่ียง 

o ติดตามการด าเนินงาน
รายสปัดาห์



5. ตวัชีว้ดัอตัราตายของผูป่้วยโรคดว้ยโรคหลอดเลอืดสมอง น้อยกวา่รอ้ยละ 7

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

< ร้อยละ 7 n/a 6.40 6.68 4 20 ส.ค.61

# จงัหวดั ผลงาน

1 สตูล 3.91
2 ตรงั 4.16

3 ยะลา 6.59

4 พทัลุง 6.68

5 สงขลา 7.07

6 นราธวิาส 7.47

7 ปัตตานี 7.60

Small Success ไตรมาส 4
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 1,218 91 7.47

กงหรา 10 0 0

เขาชัยสน 12 0 0

ตะโหมด 10 0 0

ควนขนุน 48 1 2.08

ปากพะยูน 41 0 0

ศรีบรรพต 5 0 0

ป่าบอน 15 1 6.67

บางแก้ว 4 0 0

ป่าพะยอม 19 0 0

ศรีนครินทร์ 10 0 0

รวม 1,392 93 6.68



6. อตัราตายของโรคหลอดเลอืดหวัใจ น้อยกวา่ 27 ต่อแสนประชากร

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

< 27 ต่อแสน ปชก. n/a n/a 7.44 n/a 20 ส.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

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
o รายงานสถานการณ์โรคหลอด

หวัใจ
o ประสานงานการประชุมราชการ

คณะ Service Plan สาขาโรค
หลอดเลอืดหวัใจ

o ตดิตามและรวบรวมขอ้มลูจาก HDC 
เพือ่จดัเกบ็ขอ้มลูเพือ่คนืขอ้มลูพืน้ที ่
ทุกไตรมาสในการประชุมราชการ

o จดัประชุมราชการคณะ Service plan
สาขาโรคหลอดเลอืดหวัใจ ไตรมาส 3

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
o การเขา้ถงึของ

ประชาชนขาดความ
ตระหนกัรู้

o ไดร้บับรกิารลา่ชา้

เกณฑ์



7. อตัราการเสยีชวีติของผูเ้จบ็ป่วยวกิฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชัว่โมง ในโรงพยาบาลระดบั F2 ขึน้ไป

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

< 12 % 1.93 1.87 2.39 4 27 ส.ค. 61

ล าดบั จงัหวดั ผลงาน

1 ปัตตานี 0.27

2 ตรัง 0.99

3 นราธิวาส 1.27

4 พัทลุง 2.39

5 ยะลา 3.25

6 สงขลา 3.83

7 สตูล 4.43

0.00 0.00 0.00 1.22 1.43
3.17 3.54 4.00 4.00

12.50

27.78

2.39

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

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. รอ้ยละบรกิารผูป่้วยนอกไดร้บับรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกระดบัจงัหวดั

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

20 24.67 25.66 31.98 1 27 สิงหาคม 61

# จงัหวดั ผลงาน

1 พัทลุง 31.98

2 สงขลำ 28.09

3 สตูล 24.29

4 ตรัง 24.01

5 ปัตตำนี 22.52

6 นรำธิวำส 21.80

7 ยะลำ 21.69

Small Success ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ร้อยละ 31.98

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลร้อยละบริกำรผู้ป่วยนอก
รวมกำรให้บริกำรส่งเสริม
สุขภำพ 

ก ำหนดแนวทำงกำร
บันทึกข้อมูลที่ชัดเจน

47.36
43.78

38.51 37.93 37.80 
33.73 33.64 33.42

31.13
27.29

23.80 

31.98

20



รอ้ยละบรกิารผูป่้วยนอกไดร้บับรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกระดบั รพท.

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

10 - 11.36 9.92 8 27 สิงหาคม 61

# รพศ./รพท. ผลงาน

1 รพท.สตูล 19.38

2 รพท.นรำธิวำส 15.16

3 รพท.สุไหง-โกลก 12.99

4 รพศ.ตรัง 12.86

5 รพท.เบตง 12.50

6 รพท.ปัตตำนี 11.50

7 รพท.สงขลำ 11.26

8 รพท.พัทลุง 9.86

9 รพศ.ยะลำ 8.17
10 รพศ.หำดใหญ่ 7.60

รพท.พัทลุง จ.พัทลุง (รวมศูนย์แพทย์ 14.20)

4.91
6.16

9.52

6.4

9.16 9.64
10.94

9.86

Q1_60 Q2_60 Q3_60 Q4_60 Q1_61 Q2_61 Q3_61 ณ 27สค
61



รอ้ยละบรกิารผูป่้วยนอกไดร้บับรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกระดบั รพช.

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

20 - 20.48 19.66 5 27 สิงหาคม 61

# รพช. ผลงาน

1 ยะลำ 29.98

2 ปัตตำนี 24.31

3 สตูล 19.89

4 นรำธิวำส 19.88

5 พัทลุง 19.58

6 สงขลำ 19.32

7 ตรัง 17.59

30.84
27.60

25.65 24.53
21.31 

19.30 18.15 
16.24 15.80 

14.08 

19.58 20



รอ้ยละบรกิารผูป่้วยนอกไดร้บับรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
เปรียบเทียบกลุ่ม รพ.สต.ท่ีมีและไม่มีแพทยแ์ผนไทย

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

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

ข้อมูล ณ 27 สิงหำคม61

ผลงานเทา่กบั 0 เนื่องจากไมม่หีน่วยบรกิารทีม่แีพทยแ์ผนไทยประจ า 

เขำชัย
สน

ตะโหมด เมือง ควนขนุน ป่ำบอน
ป่ำ

พะยอม
กงหรำ

ศรี
บรรพต

ปำก
พะยูน

บำงแก้ว
ศรี

นครินทร์
เฉลี่ย

มี 81.06 80.25 60.79 56.92 50.63 55.58 62.34
ไม่มี 41.60 70.51 49.62 51.11 49.97 46.68 77.52 63.89 59.97 46.47 45.17 55.21

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00
 70.00
 80.00
 90.00

50

30



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

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

≥ร้อยละ 66 59.00 59.12 61.70 2 23 ส.ค. 61

# จงัหวดั ผลงาน

1 ตรงั 66.31

2 พทัลุง 61.70

3 สตลู 59.42

4 ปัตตานี 57.61

5 นราธวิาส 57.57

6 ยะลา 54.47

6 สงขลา 54.47

Small Success 
ไตรมาส 4

ผลการด าเนินงาน

ผูป่้วย CKD ทีม่อีตัรา
การลดลงของ 
eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr
รอ้ยละ 66

ผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั Stage 3-4 จ านวน 6,344 ราย ไดร้บัการตรวจ
creatinine และมผีล eGFR ≥ 2 ค่า จ านวน 4,329 ราย มคี่าเฉลีย่การ
เปลีย่นแปลง < 4 จ านวน 2,671 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 61.7 โดยรวมผล
การด าเนินงานยงัไมผ่่านเกณฑ ์ และผลการด าเนินงานอยูใ่นอนัดบั 2 
ของเขต อ าเภอทีผ่่านเกณฑ ์จ านวน 5 อ าเภอ คอื ศรนีครนิทร์ ควน
ขนุน ตะโหมด ป่าบอนและเขาชยัสน

ปัญหา / ข้อจ ากดั ข้อเสนอแนะ

การดตูวัชีว้ดัดงักล่าวควรมี
ความสมัพนัธก์นัระหว่าง
ปรมิาณทีต่รวจและคุณภาพที่
เกดิขึน้ ซึง่อ าเภอทีต่รวจได้
น้อยคอื อ าเภอศรบีรรพต ศรี
นครนิทร ์บางแกว้ และเขาชยั

ระดบัเขต/ประเทศควรดู
ปรมิาณทีต่รวจควบคู่กบั
คุณภาพ เนื่องจากบางแห่ง
ตรวจไดน้้อยแต่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ

รพ.



KPI เป้าหมาย 61 ผลงาน ผลการประเมนิ กลุม่งาน
ทีร่บัผดิชอบไตรมาส 4 ปีงบ 61

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

0.7 : 100 0.7 : 100 0 : 100 ไม่ผ่านเกณฑ์ พฒันา
คุณภาพ



11. รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิ ทีไ่ดร้บัการบ าบดัรกัษาและหยุดเสพต่อเนื่อง (remission)

เกณฑ์ ประเทศ เขต 12 พทัลุง อนัดบัในเขต ขอ้มลู ณ

> ร้อยละ 90 93.5 83.73 94.69 1 30 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

94.69

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.



KPI เป้าหมาย 61 ผลงาน ผลการประเมนิ กลุม่งาน
ทีร่บัผดิชอบไตรมาส 4 ปีงบ 61

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

- RDU ขัน้ที่ 1 
80%

- RDU ขัน้ที่ 2  
20%

- RDU ขัน้ที่
1 80%

- RDU ขัน้ที่
2 20%

- RDU ขัน้ที่ 1 
100%

- RDU ขัน้ที่ 2 
ไตรมาส 3 ศรี
บรรพต ผา่น
เกณฑ์
(ไตรมาส 2 
ศรนีครนิทร,์
บางแกว้,
ศรบีรรพต
ผา่นเกณฑ)์

รอประเมิน
ไตรมาส 4

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)

ลดลง 10% ลดลง 10% ครบ 5 
ขัน้ตอน
(ลดลง 
60 %)

ผา่นเกณฑ์ พฒันา
คุณภาพ



KPI เป้าหมาย 61 ผลงาน ผลการประเมนิ กลุม่งาน
ทีร่บัผดิชอบไตรมาส 4 ปีงบ 61

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

100% 100% 100%
(มจี านวนผูป่้วย 
รวม 104 ราย  
และไดฉ้ีดยา 

SK จ านวน 13
ราย คดิเป็น
รอ้ยละ 9.15
ทัง้น้ี ฉีดใน
ระดบั S (รพ.
พทัลุง) สว่น
ระดบั F2 –M2 
ยงัไมม่กีารฉีด 

SK)

ผ่านเกณฑ์ ประกนั
สุขภาพ



คณะท่ี 3

การพฒันาระบบบริหารจดัการ 
สนับสนุนการจดับริการสขุภาพ 

(9 ตวัช้ีวดั)



KPI เป้าหมาย 61 ผลงาน ผลการประเมนิ กลุม่งาน
ทีร่บัผดิชอบไตรมาส 4 ปีงบ 61

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

ระดบั 5 ขึน้ไป 
60%

(มกีารท า
แผนพฒันา
ความสุขของ
คนท างาน)

ระดบั 5 60%
(ใช้

แผนพฒันา
ความสุข
คนท างาน)

ระดบั 5 จ านวน
23 หน่วยงาน 

(100%)

ผ่านเกณฑ์ ทรพัยากร
บุคคล

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

85% 85% - สสจ.พทัลุง
94.14%

- รพ.พทัลุง
91.35%

- มกีารจดัท า
Career Model  
และเกณฑ์
ความกา้วหน้า
สายงานอาชพี 
25 สายงาน

- มกีารจดัท า
แผนสรา้ง
ความสุข

ผ่านเกณฑ์ ทรพัยากร
บุคคล



KPI เป้าหมาย 61 ผลงาน ผลการประเมนิ กลุม่งาน
ทีร่บัผดิชอบไตรมาส 4 ปีงบ 61

3. รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดักระทรวง
สาธารณสุขผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ITA
(ตรวจราชการ)

- ไตรมาส 2 
ผา่นระดบั 80
คะแนน 
รอ้ยละ 90 
ของจ านวน
หน่วยงาน
- ไตรมาส 3 
ผา่นระดบั 85
คะแนน 
รอ้ยละ 90 
ของจ านวน
หน่วยงาน-
ไตรมาส 4 
ผา่นระดบั 90
คะแนน 
รอ้ยละ 90
รอ้ยละ 90 
ของจ านวน
หน่วยงาน

ผา่นระดบั 90
คะแนน 
รอ้ยละ 90

ไตรมาส 3 ผา่น
ระดบั 85 
คะแนนทุก
หน่วยงาน

o ประเมนิ 23 
หน่วยงาน
ไดค้ะแนน
เฉลีย่ 90.65
ผ่านเกณฑ์
การประเมนิ 
ระดบั 3 
จ านวน 23
แหง่ (ทุก
แหง่)

รอประเมิน
ไตรมาส 4

นิตกิาร



อ าเภอ สสจ. โรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ

คะแนน ระดบั ผลประเมนิ คะแนน ระดบั ผลประเมนิ คะแนน ระดบั ผลประเมนิ

เมอืง 93.94 5 ผา่น 90.91 5 ผา่น 90.91 5 ผา่น

กงหรา 87.88 4 ผา่น 87.88 4 ผา่น

เขาชยัสน 96.97 5 ผ่าน 87.88 4 ผา่น

ตะโหมด 93.94 5 ผา่น 87.88 4 ผา่น

ควนขนุน 93.94 5 ผา่น 93.94 5 ผา่น

ปากพะยนู 90.91 5 ผา่น 87.88 4 ผา่น

ศรบีรรพต 93.94 5 ผา่น 87.88 4 ผา่น

ป่าบอน 87.88 4 ผา่น 87.88 4 ผา่น

บางแกว้ 90.91 5 ผา่น 87.88 4 ผา่น

ป่าพะยอม 93.94 5 ผา่น 93.94 5 ผา่น

ศรนีครนิทร์ 87.88 4 ผา่น 87.88 4 ผา่น

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

สรปุผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 (เกณฑผ์า่น 85 คะแนน ร้อยละ 90)

คะแนนเฉลี่ยทัง้จงัหวดั 90.65  คะแนน
ผา่น 85 คะแนน ทกุหน่วยงาน 

ระดบั (คะแนน)
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4. รอ้ยละของการจดัซือ้รว่มของยา เวชภณัฑท์ี่
ไมใ่ชย่า วสัดุวทิยาศาสตร ์และวสัดุทนัตกรรม
(ตรวจราชการ)

20% 20% 29.24%
(ไตรมาส 3)

ผ่านเกณฑ์ คุม้ครอง

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

สสจ./รพ.
(12 หน่วย) 
ผา่นเกณฑ์

ระดบั 4 ขึน้ไป

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

ไป

o สสจ. 1 แหง่, 
รพท. 1 แหง่
และ รพช. 
10 แหง่ รวม 
12
หน่วยงาน 
จดัวางระบบ
ควบคุม
ภายใน ตาม
เกณฑ ์ระดบั
4 ทุก
หน่วยงาน

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

ระดบั 5 
(สสจ.100%/ 
สสอ. 20%)

ระดบั 5 
(สสจ.100%/ 
สสอ. 20%)

หน่วยงานที่
ด าเนินการได้ 5
ขัน้ตอนคอื 
1. สสจ.พทัลุง
2. สสอ.เมอืง

พทัลุง
3. สสอ.ควน

ขนุน
4. สสอ.ป่า

พะยอม
5. สสอ.ศรี

นครนิทร์
(สสจ.=100%,
สสอ. 40%)

ผ่านเกณฑ์

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

25% 25% 31.88% ผ่านเกณฑ์ พฒันา
คุณภาพ

อ าเภอ เป้า
หมาย

5
ดาว

4
ดาว

3
ดาว

ร้อยละ
(5 ดาว)

เมอืงพทัลุง 27 13 14 0 48.15
กงหรา 10 3 2 5 30.00
เขาชยัสน 14 2 12 0 14.29
ตะโหมด 12 2 0 10 16.67
ควนขนุน 17 6 7 4 35.29
ปากพะยนู 18 3 7 8 16.67
ศรบีรรพต 7 1 3 3 14.29
ป่าบอน 12 2 9 1 16.67
บางแกว้ 8 6 2 0 75.00
ป่าพะยอม 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. ผา่นเกณฑ ์รพ.สต.ตดิดาว ระดบั 5 ดาว
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9. รอ้ยละของหน่วยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤติ
ทางการเงนิ (PA + ตรวจราชการ)

< 6% < 6% 0
(ณ 31 ก. 61)

ผ่านเกณฑ์ ประกนั

Org CR QR Cash NWC NI+Depreciation

Ri
sk

 S
co

rin
g

EBITDA
เงินบ ำรุงคงเหลือ

(หักหน้ีแล้ว)

พัทลุง,รพท. 1.69 1.47 1.00 93,869,020.91 36,578,008.42 0 14,747,068.98 251,964.33
กงหรำ,รพช. 1.80 1.64 1.43 11,217,511.48 8,778,041.85 0 9,674,549.56 6,224,008.77
เขำชัยสน,รพช. 0.64 0.54 0.34 -5,850,137.53 5,772,430.59 6 6,480,307.53 -10,886,788.53 
ตะโหมด,รพช. 1.29 1.14 0.73 4,055,280.41 2,780,144.16 2 2,674,970.50 -3,816,152.59 
ควนขนุน,รพช. 1.13 0.95 0.30 3,871,094.91 4,029,543.99 3 8,839,404.12 -21,404,980.02 
ปำกพะยูน,รพช. 1.28 1.05 0.79 3,247,157.98 -3,140,515.30 3 -2,468,181.06 -2,453,969.03 
ศรีบรรพต,รพช. 1.24 1.07 0.74 1,766,388.85 4,197,839.61 2 3,810,556.83 -1,890,681.84 
ป่ำบอน,รพช. 0.78 0.66 0.54 -5,208,210.58 4,277,721.43 6 3,509,053.16 -10,981,284.61 
บำงแก้ว,รพช. 1.35 1.17 0.75 3,209,799.16 2,087,035.89 2 3,928,601.29 -2,271,631.75 
ป่ำพะยอม,รพช. 1.01 0.91 0.64 258,379.05 4,020,475.31 3 5,487,172.73 -7,361,236.84 
ศรีนครินทร์(ปัญญำนันทภิขุ),รพช. 1.40 1.24 0.97 4,659,073.04 -2,052,834.86 2 2,904,801.23 -290,153.11 

ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)  เดือน กรกฎาคม 2561  ณ วันท่ี  21  สิงหาคม 2561


