
สรุปผลการดําเนินงาน
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

ตําบลปูยุด อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี



ปัญหาสาธารณสุขตําบลปูยุด ปี 2560



- กลุ่มอายุ 0-4 ปี ,5-9 ปี, 25-34 ปี ตามลําดับ

- อาชีพ นักเรียน (397.5) , เด็กในปกครอง (318.1) และรับจ้าง (206.7)
- ระบาดมากที่สุด เดือน ธ.ค.(14ราย) ,  ก.พ.,มิ.ย. (9 ราย)

อัตราป่วย 1097.15 ต่อแสนประชากร

โรคอุจจาระร่วง 

ฟันผุในเด็ก 6-12 ปี (53.10%) ,หญงิมีครรภ์ 46.53% 
เด็ก 0-5 ปี(38.0%) และผู้สูงอายุ (37.5%) 

แนวโน้มโรคฟนัผุลดลง จากปี 2559

โรคในช่องปาก

ผู้ป่วยรายใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

1.คืนข้อมูลให้ รร. และชุมชน

2.ให้ความรู้การลา้งมือ และการป้องกันโรคฯ

 ในสถานบรกิาร และชุมชน

3.สุ่มตรวจรา้นอาหาร โรงน้ําดืม่ โรงอาหาร 

4.พัฒนาศักยภาพแกนนาํควบคมุโรคใน รร. 

5.รณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคโดย อบต.ปูยุด

โรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง

   ควบคุม HT=12.94%/DM=12.33%

ทุกกลุ่มวัย –ตรวจสขุภาพช่องปาก/ให้สขุศึกษา

- เด็ก0-5ปี - ฝึกพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กแปรงฟันแบบลงมือปฏิบตัจิรงิ

-เด็ก6-12 ปี เคลือบหลุมรอ่งฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 (6ปี)  

                      คุณครูส่งตอ่นักเรยีนที่ตอ้งรักษาดว่น

- หญิงมีครรภ์-นัดรกัษาทันตกรรม

- DM ติดตามโดยโปรแกรมตรวจระดบัน้าํตาลดว้ย

ตนเอง 15 ราย ควบคุมน้ําได ้7 ราย(46.66%)

- HT โครงการเสรมิสรา้งพลงัอํานาจผู้ป่วยโรคไม่ตดิตอ่

เรื้อรัง 70 ราย ควบคุมได้ 22 ราย(31.4) มีบุคคล

ต้นแบบ 7 ราย

ปัญหาสาธารณสุขตําบลปูยุด ปี 2560 กิจกรรมสําคัญ5



ขยะและสิ่งแวดล้อม

บุหรี่

- จัดการสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพให้เหมาะสมต่อการทํางาน

- แยกขยะเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ และมีระบบกําจัดขยะอย่างถูกวิธี

- จัดกิจกรรมออกกําลังกายทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ 
หลังเลิกปฏิบัติงานเพื่อเจ้าหน้าที่และประชาชนละแวกใกล้เคียง 

กิจกรรมบรรยายธรรมจัดขึ้นร่วมกับผู้นําศาสนา

- ด้านความปลอดภัย  ติดตั้ง กล้องวงจรปิด 5 จุด
เพื่อความปลอดภัยและสอดส่องดูแลความปลอดภัย เครื่องจักร 

และอุปกรณ์เครื่องใช้ ติดตั้งอย่างมั่นคงและปลอดภัย

กิจกรรมสําคัญ

โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชันย์

- เชิญชวนเลิกบุหรี่ ในชุมชน มัสยิด ร้านน้ําชา

- คลินิกบุหรี่ใน รพ.สต. (ยาชงหญ้าดอกขาว กดจุดสะท้อนเท้า 

อบสมุนไพร)

     ผู้สูบบุหรี่ 440 ราย เข้าคลินิก 33 ราย

        เลิกได้ 8 ราย ลดได้ 14 ราย ลดไม่ได้ 11 ราย

ปัญหาสาธารณสุขตําบลปูยุด ปี 25605



กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ



11กิจกรรมเนื่องในวันแม ่12 สิงหา 

ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
11 ส.ค.59

ปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระชนมายุ 

ครบ 84 พรรษา
11 ส.ค.5922

33 โครงการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 2560
20 เม.ย.60

กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ



44
กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ

กิจกรรม ปลูกดาวเรืองในวันแม่ 

           เพื่อเบ่งบานในวันพ่อ
ก.ค.60

กิจกรรม จิตอาสา ร่วมใจ พัฒนา เทิดพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ55 8 ต.ค.60

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต 

           คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เดือนละ 1 ครั้ง66



การดําเนินงานการพัฒนา

ต้นแบบ 5 ด้าน



2.แพทย์

แผนไทย

- ผ่านการประเมิน ส่งเสริมแพทย์แผนไทย 

ระดับดีเยี่ยม ปี 2557,2561

- เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านแพทย์แผนไทยฯ 

ระดับภาค ปี 2557

- ผู้ป่วยนอกรับบริการแพทย์แผนไทย25.66%

(เกณฑ์18.5%)

ผู้พิการ 

ทางการเคลื่อนไหว 65 ราย

ได้ยินหรือสือ่ความหมาย 29 ราย

จิตใจหรือพฤติกรรม 25 ราย

5.ด้านการ

มีส่วนร่วม

ปี 2560 - ผ่านเกณฑ์ Pattani Healthy Workplace  ระดับดีเด่น

ปี 2561- รับการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital 
            ขาดโรงพักขยะติดเชื้อแบบมิดชิด

4. คุ้มครอง

ผู้บริโภคและ

วิทยาศาสตร์

การแพทย์ชุมชน

3.ด้านการฟื้นฟู

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

กิจกรรมสําคัญ

- ในชุมชน บูรณาการกับคลนิคิหมอครอบครัว

- ในคลนิกิ (คลินิกเวชกรรมไทย 

คลินิกข้อเข่าเสื่อม - ดีขึ้น 38 ราย(65.5%)

คลินิกมารดาหลังคลอด)

 - ผสมผสานงานแพทย์แผนไทย 

(คลินิกบุหรี่ – เลิกได้ 8 ราย ลดได้ 14 ราย)

พัฒนาการเด็ก NCD ฟื้นฟูผู้พิการ)

1.ภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม

ผู้สูงอายุ : ติดเตียง 9 ราย (โรคหลอด

เลือดสมอง 5 ชรา 4) 

-ติดเตียง 9 เป็นติดบ้าน 4ราย

-ติดบ้าน 26 เป็นติดสังคม 7 ราย

6.R2R
ปีละ 1 เรื่อง

-พัฒนาศักยภาพ เครือข่ายผู้ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ

-ให้บริการฟื้นฟูฯผู้พิการและผู้สูงอายใุนศูนย์ฯ-ชุมชน

-เยี่ยมเยียนโดยทีมภาคีเครือข่าย

-สนับสนนุกายอุปกรณ์จากหนว่ยทหาร 

-กิจกรรมชมรมผู้สงูอายุในชุมชน

ุ

การช่วยเหลือ 

- ส่งต่อ รร.พิเศษ 8 ราย(เด็ก)

- ส่งต่อพบจิตแพทย์ 4 ราย (ผู้ใหญ่)

- ประสาน รพ.ปน.มอบกายอุปกรณ์ 8 ราย 

- เยี่ยมบ้านติดตามอาการเพื่อประเมินสุขภาพ 165ราย

การดําเนินงานการพัฒนาต้นแบบ 5 ด้าน



2.แพทย์

แผนไทย

5.ด้านการ

มีส่วนร่วม 4. คุ้มครอง

ผู้บริโภคและ

วิทยาศาสตร์

การแพทย์ชุมชน

3.ด้านการฟื้นฟู

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

1.ภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม

-ขยายเครือขา่ย อสม.วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ชมุชน สู่ 3 ตําบล /  เก็บตัวอย่างส่งตรวจ

-ให้ความรู้ อย.น้อย และเครือข่าย อสม.วิทย์ฯ (เรื่องอาหารและยา)

-พบสเตียรอยในยาแผนโบราณ ¼ ตัวอย่าง (25%) สารโพลาร์ในน้าํมันทอดซ้ํา 1/20 ตัวอย่าง(5%) /

ยาฆ่าแมลง 5/20 ตัวอย่าง (25%) /โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 5/50 ตัวอย่าง (10%)

6.R2R
ปีละ 1 เรื่อง

ปี 2559 :พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ควบคุมระดับ

น้ําตาลไมไ่ด้ ในสถานอีนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี 

ปี 2560 : การพัฒนาระบบบริการคลนิกิ NCD แบบผสมผสาน(ปี 2560)

ปี 2561 :ผลของการใชรู้ปแบบการจัดการด้านอาหารและยาเพื่อป้องกัน                    

ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญงิตั้งครรภ์ (อยู่ระหว่างดําเนินการ)

1.คณะกรรมการประชุมทกุ 3 เดือน

2.กิจกรรม – น้ําชายามเช้า (มาแกแตเพื่อความสามัคคี และแด่ผู้ด้อยโอกาส

             - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มผูน้าํศาสนา ผู้นาํชุมชน

             - การเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการโดยทีมเครือข่ายสุขภาพ

               ต.ปูยุด ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

การดําเนินงานการพัฒนาต้นแบบ 5 ด้าน



รายรับ -รายจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ปัจจุบัน 

ปีงบประมาณ ยอดยกมา รับ จ่าย คงเหลือ

ปี 2558 88,471.48 442.91 - 88,914.39

ปี 2559 88,914.39 140,430.47 - 229,344.86

ปี 2560  229,344.86 23,655.71 - 253,000.57

หมายเหตุ : - 19 สิงหาคม 2559 ได้รับเงินบริจาค จากแพทย์หญิงรังสิมา แสงหิรัญวัฒนา 50,000บาท 

               เพื่อโครงการปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระชนม์ 84 พรรษา  

               - 11 สิงหาคม 2560 ได้จัดกิจกรรมสมทบทุน (มาแกแต) ได้รับเงินบริจาค 114,015บาท



ข้อเสนอแนะ ปี 2559
ข้อเสนอแนะ การดําเนินการ

1. การแก้ปัญหาด้านการบริหาร

1.1 การบริหารจัดการกองทุน

1.2 การปรับปรุงโครงสร้างทางลาด 

และห้องบริการให้เอื้อต่อผู้พิการ

1.3 การจัดวาง ห้องฉุกเฉินให้สะดวกและ

เอื้อต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

1. คณะกรรมการพัฒนามูลนิธิร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนการบริหารกองทุน 

และแก้ปัญหาสาธารณสุข

- จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯและร่วมกินน้ําชาเพื่อสมทบกองทุน

พัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯตําบลปูยุด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 

2559   ณ.สนามโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด

ได้รับเงินบริจาค 114,015 บาท

2. ปรับปรุงทําทางลาด และขยายบริเวณทางเข้าสุขาให้มีพื้นที่สําหรับผู้พิการและ

สูงอายุ

3. ปรับปรุงห้องน้ําผู้พิการให้ผ่านมาตรฐาน HAS

4. จัดคลินิกทันตกรรมให้อยู่ชั้น 1 เพื่อเพิ่มความสะดวกต่อผู้รับบริการ  

5. จัดทําจุดจอดรถสําหรับผู้พิการ 

6. จัดห้องฉุกเฉินให้กว้างขวาง และสะดวกต่อการรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

2. ปรับภมูิทัศน์ให้มีพื้นที่สีเขียว ร่มรื่น 1. ปรับปรุงพื้นที่เพื่อพื้นที่สีเขียว บริเวณหน้าและหลังสถานบริการ

2. ปลูกต้นไม้ใหญ่และต้นไม้มงคลจํานวน 19  ต้น

3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วย

แพทย์แผนไทย

จ้างผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในอัตรา ร้อยละ 60  ตามระเบียบหนังสือกระทรวงการ

คลัง  0526.9/1603  ลงวันที่ 14  มีนาคม 2544



ข้อเสนอแนะ การดําเนินการ

1.เร่งรัดการบรรจุ

เจ้าพนักงานทันต

สาธารณสุข 

ให้เป็นข้าราชการ 

(ปัจจุบันมีตําแหน่ง 

เจ้าพนักงานทันต

สาธารณสุข ที่เป็น

ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน)

ได้ขอรับการสนับสนุนตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  จํานวน 1 อัตรา 

จากสํานักงานเขตสุขภาพที่ 12 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลในพื้นที่เข้ารับราชการ

ในสังกัด สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตําบลปูยุด 

ตามหนังสือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

ด่วนที่สุด ที่ ปน 0032/3615 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561

ข้อเสนอแนะ ปี 2561

กรอบปี 2560 ขั้นต่ํา ขั้นสูง มีได้ทั้งหมดไม่เกินขั้นต่าํ

รพ.สต. M/L  ทุกแห่ง 1 1 96
รพช. ทุกแห่ง 3 3 33
รพท.ปน. 4 5 4
มีได้ทั้งหมดไม่เกินขั้นต่าํ 133
มีจริงทั้งหมด 124
ส่วนขาดตามกรอบขั้นต่าํ 9
มีจริงคิดเป็นรอ้ยละ 93.23



ข้อเสนอแนะ การดําเนินการ

2.เร่งรัดการปรับตําแหน่ง

รักษาการหัวหน้าสถานี

อนามัย ให้เป็นหัวหน้า

สถานีอนามัย

1.ผู้ครองตําแหน่ง ผอ.รพ.สต. คือ นางขิต โอชาอัมพวัน 
  ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) ปฏิบัติงานจริง สสอ.แม่ลานตั้งแต่ 12 ม.ค.2559
2.ผู้ปฏิบัติงานจริงในตาํแหน่ง ผอ.รพ.สต. ณ สอน.ปูยุดคือ นางรอปีเย๊าะ โต๊ะอาดัม 
ได้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.60 และได้ขอใช้ตําแหน่งว่างไปทางเขตฯ 12 แล้ว
เมื่อ18 เม.ย.61  ตามหนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน 0032/6989 
ลงวันที่ 18 เม.ย.61 
คาดว่า สป.จะอนุมัติให้ใช้ตําแหน่งได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2561 (3 เดือน) 
และเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อดํารงตําแหน่งต่อไป
3.รักษาการในตําแหน่ง ผอ.รพ.สต. สถานีอนามัยตําบลปูยุด ปัจจุบัน คือ 
นางฮานาน    มะยีแต  ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมืองปัตตานี 
ตั้งแต่วันที่  19 ก.พ.61

ข้อเสนอแนะ ปี 2561

3. ให้คณะกรรมการมูลนธิิสอน.ปูยดุ พิจารณาระดมทุนเข้ากองทุนฯ  โดยเสนอแนะ ให้ขอสนบัสนนุ

  จากกลุ่มแม่บ้านมหาดไทย ทหารบก ตํารวจ และสาธารณสุข  เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่



สวัสดี


