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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีแนวทางในการรับการตรวจราชการและนิเทศงาน โดยมีการ
จัดการและบริหารงานให้เป็นไปตามความคาดหวังของรัฐบาล ตามงาน Inspection ได้แก่ 1) งานตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข 2) งานที่จังหวัดวิเคราะห์เห็นว่ามีปัญหาและต้องการพัฒนาให้มีความยั่งยืน  
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น 3) งานที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเห็นว่าควรท าให้
ได้ผลตามนโยบายและภายในห้วงเวลาที่ก าหนด และ 4) งานที่คาดว่าจะเกิดปัญหาในอนาคต การคาดการณ์ 
และวางแผนป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดได้ 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดพัทลุง เพ่ือใช้น าเสนอการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวง
สาธารณสุขกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการก ากับ ติดตามความก้าวหน้า 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค ในการน านโยบายที่ส าคัญเร่งด่วน และนโยบาย
ด้านสุขภาพไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดเครื่องมือตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมายให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ในการพัฒนาระบบสุขภาพในแต่ละยุทธศาสตร์ ให้บรรลุตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ที่ก าหนด เพ่ือเป็นการสะท้อนผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

 ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงาน  
ในสังกัด ได้แก่ โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง ตลอดจน
กลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงทุกกลุ่มงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูล
ส าหรับการพัฒนางานสาธารณสุข ต่อไป 

 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

9 มกราคม 2562 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

จังหวัดพัทลุง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 65 ต าบล 1 เทศบาลเมือง 47 เทศบาล
ต าบล 25 องค์การบริหารส่วนต าบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหมู่บ้านทั้งหมด 669 หมู่บ้าน  
มีชุมชนในเขตเทศบาลเมือง 45 ชุมชน บ้านเรือนทั้งหมด 192,087 หลังคาเรือน จ านวนประชากรกลางปี 
จากทะเบียนราษฎร์ ณ 1 กรกฎาคม 2561 มีทั้งหมด 524,857 คน เพศหญิงมีมากกว่าเพศชายเล็กน้อย โดย 
เพศชาย มีจ านวน 255,997 คน ร้อยละ 48.77 เพศหญิง จ านวน 268,860 คน ร้อยละ 51.23 มีกลุ่มวัยทารก
ถึงวัยเด็ก อายุ 0-4 ปี ร้อยละ 5.53 กลุ่มวัยเรียน อายุ 5-14 ปี ร้อยละ 12.36 กลุ่มวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี 
ร้อยละ 64.76 และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 17.35 โดยมีอัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุ เท่ากับ 54.41  

สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ มีโรงพยาบาลทั้งหมด 11 แห่ง เป็นโรงพยาบาลระดับ S  
1 แห่ง ระดับ M2 1 แห่ง ระดับ F1 1 แห่ง ระดับ F2 8 แห่ง มีจ านวนเตียงทั้งหมด 805 เตียง มีอัตราส่วนเตียง
ต่อประชากรเท่ากับ 1 : 651 มี รพ.สต. 124 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 3 แห่ง และศูนย์สุขภาพชุมชน 
ที่โรงพยาบาลจัดตั้งขึ้น (เปิดให้บริการนอกที่ตั้งของโรงพยาบาล) อีก 4 แห่ง 

สถานะทางสุขภาพ ในปี พ.ศ.2561 อัตราเกิด 8.74 ต่อพันประชากร อัตราตาย 6.69 ต่อพัน
ประชากร อัตราเพิ่มของประชากร ร้อยละ 0.21 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน แต่ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลง 
สาเหตุการตายของประชาชนในจังหวัดพัทลุง 3 อันดับแรก พ.ศ.2561 คือ โรคระบบไหลเวียนโลหิต เนื้องอก
ชนิดร้าย และปอดบวม โดยมีอัตราตาย 108.22 96.98 และ 36.39 ต่อแสนประชากรตามล าดับ สาเหตุการ
ป่วยของประชาชน พ.ศ.2561 ประเภทผู้ป่วยนอก 3 อันดับแรก คือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า การติด
เชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ และเบาหวาน โดยมีอัตราป่วย 38,655.67 27,900.74 
และ 24,698.92 ต่อแสนประชากรตามล าดับ ประเภทผู้ป่วยใน 3 อันดับแรก คือ ปอดบวม ภาวะแทรกซ้อน 
อ่ืน ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด และหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน/หลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน โดยมี
อัตราป่วย 773.93 502.80 และ 464.70 ต่อแสนประชากรตามล าดับ ส าหรับสถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้า
ระวังทางระบาดวิทยา พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พบว่าโรคที่มี
อัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรคอุจจาระร่วง ปอดบวม และไข้หวัดใหญ่ โดยมีอัตราป่วย 1,628.3 
313.1 และ 305.7 ต่อแสนประชากรตามล าดับ โดยโรคปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ และตับอักเสบรวม มีอัตรา
ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 

ในส่วนปัญหาสาธารณสุข จังหวัดพัทลุงได้มีกระบวนการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
สาธารณสุข ประจ าปี 2561 โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มของปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข  
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 เพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของจังหวัด โดยมีปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 10 อันดับแรก คือ 1) เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ไต  
2) ไข้เลือดออก 3) โรคหัวใจ/หลอดเลือด 4) มะเร็งทุกชนิด 5) บาดเจ็บ/ตายจากอุบัติเหตุจราจร 6) อนามัยแม่
และเด็ก 7) การฆ่าตัวตายส าเร็จ 8) ยาเสพติด 9) สูงดีสมส่วน และ 10) วัณโรค  

  



วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 หน้า ค 

ผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 3 คณะ 12 
ประเด็นหลัก 35 ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) 
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงก าลังด าเนินการ มีความก้าวหน้าตาม Small Success ที่ก าหนดไว้ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
คือผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญ และเร่งให้น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ให้รักษา
สภาพการผ่านเกณฑ์ไว้ ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ให้มีการทบทวนมาตรการ เร่งรัดการด าเนินงานให้ผ่านเกณฑ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ และคณะที่ 
3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนคณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพัทลุงเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

คณะที่ 1 กำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และกำรจัดกำรสุขภำพ มีตัวชี้วัดตามแผนการตรวจ
ราชการ จ านวน 9 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงก าลัง
ด าเนินการโดยมีความก้าวหน้าตาม Small Success ที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่เป็นค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (PA) จ านวน 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) อัตราส่วนการตายมารดาไทย เป้าหมายไม่เกิน 17  
ต่อแสนการเกิดมีชีพ ผลการด าเนินงาน ไม่ผ่ านเกณฑ์ โดยมีมารดาในอ าเภอศรีบรรพต เสียชีวิด  
1 ราย สาเหตุจาก Severe Pneumonia อัตรามารดาตาย 92.25 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 2) ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับ
การคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 87.60 (เกณฑ์ร้อยละ 90), เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการ
ติดตาม/ส่งต่อ ร้อยละ 80.70 (เกณฑ์ร้อยละ 90), เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 48.70 (เกณฑ์ร้อยละ 
57) ที่ด าเนินการได้ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 
27.99 (เกณฑ์ร้อยละ 20), เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ร้อยละ 64.29 (เกณฑ์
ร้อยละ 60) และ 3) โรงพยาบาลที่ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  Green & Clean Hospital 
เป้าหมายการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 มีแผนการขับเคลื่อนและประเมิน ผลการด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 
โดยมีโรงพยาบาลเป้าหมายทั้งหมด 11 แห่ง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 4 แห่ง ระดับดี 4 แห่ง และระดับพ้ืนฐาน 3 
แห่ง ส าหรับตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้แก่ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี, 
ร้อยละต าบลที่มีระบบ LTC ผ่านเกณฑ์ และอัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ส่วนตัวชี้วัดที่ยัง
ด าเนินการไม่ได้ตามเกณฑ์ ได้แก่ จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เนื่องจาก IC ยังไม่ผ่านการอบรม ICS ส าหรับผู้บริหารทุกคน, กลุ่มสงสัยป่วย 
HT ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ร้อยละ 0.57 (เกณฑ์ร้อยละ 30), ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมได้  
ร้อยละ 16.08 (เกณฑ์ร้อยละ 40) ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ร้อยละ 19.84 (เกณฑ์ร้อยละ 50) และ 
โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” มีผู้เข้าร่วมโครงการ 12,377 คน ร้อยละ 36.00 จาก
เป้าหมาย 34,383 คน 

คณะที่ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรจัดบริกำรสุขภำพ มีตัวชี้วัดตาม
แผนการตรวจราชการ จ านวน 10 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 ส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงก าลังด าเนินการโดยมีความก้าวหน้าตาม Small Success ที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 
ที่เป็นค ารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) จ านวน 8 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินในภาพเขต จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
ประเมินระดับจังหวัด 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข ผลการประเมิน 
HAPPINOMETER และ HPI ร้อยละ 88.52 ผ่านเกณฑ์ (เกณฑ์ร้อยละ 70) 2) โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ผลการด าเนินงาน รพท. ร้อยละ 100 (เกณฑ์ร้อยละ 100) รพช. ร้อยละ 90 (เกณฑ์
ร้อยละ 90) ผ่านเกณฑ์ โดยโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ คือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)  
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ซึ่งอยู่ระหว่างรอรับการประเมิน 3) ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน PMQA ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ผลการ
ด าเนินงาน สสจ. และ สสอ. ทั้ง 11 แห่ง ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ซึ่งเป้าหมายต้องพัฒนาให้ผ่านระดับ 5 ทุกสถาน
บริการ  4) มีการใช้  Application ส าหรับ PCC จังหวัดพัทลุง มี  PCC จ านวน 9 แห่ง  อยู่ ในขั้นตอน 
รอ Application จากส่วนกลาง และ 5) หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ผลการประเมิน  
ณ 30 พฤศจิกายน 2561 ไม่มีโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ส่วนผลการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด สป. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ผลงาน ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ ์(เกณฑ์
ร้อยละ 100) และระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด ผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการด าเนินการประเมิน EIA และการออก
ตรวจสอบภายใน รพ.สต. ของคณะกรรมการระดับอ าเภอ 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดตามประเด็นการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 

(คณะที่ 1, 3) 
 

ประ 
เด็น
หลัก 

ตัวชี้วัดตรวจราชการ 
เน้นหนัก ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1/2562 

หมาย
เหตุ PA 

ปลัด 
PA 

ผตร. 
เป้าหมาย ผลงาน 

ผลการ
ประเมิน 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ (9 ตัวช้ีวัด) 
1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

  1) อัตราส่วนการตาย
มารดาไทย  

  ไม่เกิน 17  
ต่อแสนการเกิด 

มีชีพ 

92.25  
ต่อแสนการเกิด 

มีชีพ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

 

  2) ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาการ
เด็กตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

      

  2.1) ร้อยละ 90 
ของเด็กอายุ 
0-5 ปี ได้รับ
การคัดกรอง
พัฒนาการ 

  90 % 87.60 % ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

 

  2.2) ร้อยละ 20 
ของเด็กอายุ 
0-5 ปี ได้รับ
การคัดกรอง
พัฒนาการพบ
สงสัยล่าช้า 

  20 % 27.99 % ผ่านเกณฑ์  

  2.3) ร้อยละ 90 
ของเด็กอายุ 
0-5 ปี ที่มี
พัฒนาการ
สงสัยล่าช้า
ได้รับการ
ติดตาม/ส่งต่อ 

 
 
 
 

  90 % 80.70 % ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 
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  2.4) ร้อยละ 60 
ของเด็ก
พัฒนาการ
ล่าช้าได้รับ
การกระตุ้น
พัฒนาการ
ด้วย TEDA4I 

  60 % 64.29 % ผ่านเกณฑ์  

  2.5) ร้อยละของ
เด็กอายุ 0-5 
ปี สูงดีสมส่วน 

  57 % 48.70 % ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

 

1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
 3) อัตราการคลอดมี

ชีพในหญิงอายุ 15-
19 ปี 

  ไม่เกิน 38 
ต่อหญิงอายุ 
15-19 ปี 
พันคน 

6.46  
ต่อหญิงอายุ 
15-19 ปี 
พันคน 

ผ่านเกณฑ์  

1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
 4) ร้อยละต าบลที่มี

ระบบ LTC ผ่าน
เกณฑ์   

  70 % 100 % ผ่านเกณฑ์  

1.4 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
 5) ร้อยละของจังหวัด

มีศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) 
ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 

  IC ได้รับการ
อบรม ICS ของ

ผู้บริหาร 
(เป้าหมาย 5 

คน) 

IC ได้รับการ
อบรม ICS ของ
ผู้บริหาร 4 คน 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

IC รวม 
ผอ.รพ.
พัทลุง 

 6) อัตราผู้ป่วย DM 
รายใหม่จากกลุ่ม
เสี่ยงเบาหวาน  
และอัตรากลุ่ม
สงสัยป่วย HT 
ได้รับการวัดความ
ดันโลหิตที่บ้าน 

  - DM รายใหม่ 
< 2.05 % 

- Pre HT ได้รับ
การวัด BP ที่
บ้าน 30% 

- DM รายใหม่ 
0.49 % 

- Pre HT ได้รับ
การวัด BP ที่
บ้าน 0.57 % 

- DM ราย
ใหม่ 
ผ่าน
เกณฑ์ 

- Pre HT 
ได้วัด BP 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 
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 7) ร้อยละผู้ป่วย
เบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงที่
ควบคุมได้ 

  - DM 40 % 
- HT 50 % 

- DM 16.08 % 
- HT 19.84 % 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

 

 8) ร้อยละของ รพ.  
ที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ Green & 
Clean Hospital 
(รพ. ผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมากข้ึนไป
ร้อยละ 40 และ 
รพ.ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก Plus 
อย่างน้อยจังหวัด
ละ 1 แห่ง) 

  มีแผนในการ
ขับเคลื่อน และ
ประเมิน (Re-
accreditation) 
(รพ. เป้าหมาย 
11 แห่ง) 

- มีแผนในการ
ขับเคลื่อน และ
ประเมิน 

- ผ่านดีมาก 4 
แห่ง 

- ผ่านระดับดี 4 
แห่ง 

- ผ่านพ้ืนฐาน 3 
แห่ง 

ผ่านเกณฑ์  

 9) โครงการ “3 ล้าน 
3 ปี เลิกบุหรี่ทั่ว
ไทย เทิดไท้องค์
ราชัน” 

  34,383 คน 12,377 คน 
(36.00 %) 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

 

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ (10 ตัวช้ีวัด) 
3.1 ระบบการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 1) ร้อยละของเขต
สุขภาพที่มีการ
บริหารจัดการ
ก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ (มี
ข้อมูล มีแผนการ
บริหารต าแหน่ง มี
การด าเนินการตาม
แผน และมี
บุคลากร
สาธารณสุข
เพียงพอ ≥ ร้อยละ 
71) 

  - มีข้อมูล  
- มีแผนการ

บริหาร
ต าแหน่ง มี
การ
ด าเนินการ
ตามแผน  

- มีบุคลากร
สาธารณสุข
เพียงพอ ≥ 
ร้อยละ 71 

- มีข้อมูล  
- มีแผนการ

บริหารต าแหน่ง 
มีการด าเนินการ
ตามแผน  

- มีบุคลากร
สาธารณสุข
เพียงพอ ร้อยละ 
82 

ประเมิน
ในภาพ

เขต 
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 2) จ านวนหน่วยงานที่
เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข (อย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 
แห่ง) 

  ประเมิน
HAPPINO 

METER และ 
HPI ร้อยละ 70 

ประเมิน
HAPPINO 

METER และ HPI 
ร้อยละ 88.52 

ผ่านเกณฑ์  

3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
 3) ร้อยละของ รพ.

สังกัด กสธ. มี
คุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA 
ขั้น 3 (รพศ./รพท./
รพ.กรม 100 %, 
รพช. 90 %) 

  - รพท. 100 % 
- รพช. 90 % 

- รพท. 100 % 
- รพช. 90 % 

ผ่านเกณฑ์  

 4) ร้อยละความส าเร็จ
ของส่วนราชการใน
สังกัด สป. ที่
ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 
(ร้อยละ 70 ของ
กองใน สป., ร้อย
ละ 70 ของ สสจ., 
ร้อยละ 40 ของ 
สสอ.) 

  - สสจ. ผ่าน 
ระดับ 5 

- สสอ. ผ่าน
ระดับ 5  
ร้อยละ 40 

- สสจ. ผ่าน 
ระดับ 4 

- สสอ. ผ่าน
ระดับ 4 ร้อย
ละ 100 (ไม่มี 
สสอ. ที่ผ่าน
ระดับ 5) 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

 

 5) ร้อยละของเขต
สุขภาพที่มี
นวัตกรรมการ
บริหารจัดการ  
ร้อยละ 100 

     ตัวชี้วัด
ระดับ
เขต 

 6) ร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัด 
สป. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

 
 

  ผ่านระดับ 3 
(5) 

100 % 

ผ่านระดับ 5 
จ านวน 23 
หน่วยงาน  
(100 %) 

ผ่านเกณฑ์  
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ประ 
เด็น
หลัก 

ตัวชี้วัดตรวจราชการ 
เน้นหนัก ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1/2562 

หมาย
เหตุ PA 

ปลัด 
PA 

ผตร. 
เป้าหมาย ผลงาน 

ผลการ
ประเมิน 

 7) ระดับความส าเร็จ
ของหน่วยงานสังกัด 
สป. มีระบบการ
ตรวจสอบภายใน 
ควบคุมภายใน และ
การบริหารความ
เสี่ยงระดับจังหวัด 

  - รพ.สต. ได้รับ
การ
ตรวจสอบ
ภายใน  

- การประเมิน
ระบบควบคุม
ภายในด้วย
ระบบ EIA 

- สสอ./รพ.  
มีค าสั่งแต่งตั้ง 
คกก. และ
แผนการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

รอ
ประเมิน 

 

3.3 การบริหารจัดการประสิทธิภาพ 
 8) เขตสุขภาพ

ด าเนินการ digital 
transformation 
อย่างน้อยเขตละ 1 
จังหวัด 

  รพ. รับทราบ 
Smart 
hospital 
- รพท. 1 แห่ง 
- รพช. 10 

แห่ง 

รพ. รับทราบ 
Smart hospital 
- รพท. 1 แห่ง 
- รพช. 10 แห่ง 

ประเมิน
ในภาพ

เขต 

 

 9) มีการใช้ 
Application 
ส าหรับ PCC ใน 
PCC ทุกแห่ง 

  9 แห่ง รอ Application 
จากส่วนกลาง 

รอ
ประเมิน 

 

 10) ร้อยละของหน่วย
บริการที่ประสบ
ภาวะวิกฤตทาง
การเงินระดับ 7 ≤ 
ร้อยละ 4 

  11 แห่ง 0 แห่ง 
(ณ. 30 พ.ย. 61) 

ผ่านเกณฑ์  
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1. ข้อมูลทั่วไป และทรัพยากรสาธารณสุข 

1.1 สภาพการณ์ทั่วไป 

 ขนาดและท่ีตั้ง 
จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่บริเวณเส้นรุ้ง (latitude) ที่ 7 

องศา 5 ลิปดา ถึง 7 องศา 55 ลิปดาเหนือ และเส้นแวง 
( longitude) ที่  99 องศา 44 ลิปดา ถึง 100 องศา 25 
ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทาง
รถไฟสายใต้ประมาณ 846 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 41 ประมาณ 856 กิโลเมตร หรือตามทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 1,200 
กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีส่วน 
กว้างที่สุดตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ 56 
กิโลเมตร และส่วนยาวที่สุดตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ประมาณ 
83 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3,424.473 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 2,140,295.60 ไร่ เป็นพื้นดิน 1,919,446 ไร่ 
และเป็นพ้ืนน้ า 220,850 ไร่  (กรมแผนที่ทหาร 2534; 
กรมการปกครอง, 2541) นับเป็นจังหวัด ที่มีเนื้อที่มากเป็น
อันดับที่ 10 ของภาคใต้และเป็นอันดับที่ 58 ของประเทศ
ไทย มีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอชะอวด อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ าเภอระโนด  
จังหวัดสงขลา 

ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอควนเนียง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และอ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอสิงหนคร อ าเภอสทิงพระ อ าเภอกระแสสินธุ์ และอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ อ าเภอควนกาหลง และก่ิงอ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล อ าเภอปะเหลียน  

อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอนาโยง อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอห้วยยอด และอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

 ลักษณะภูมิประเทศ 
       สภาพพ้ืนที่ ประกอบด้วย พ้ืนที่ภูเขา มีลักษณะเป็นเทือกเขาที่มียอดสูงสลับต่ า มีความสูงเฉลี่ย
ประมาณ 800 เมตร และลาดไปทางทิศตะวันออกลงสู่ทะเลสาบสงขลาในอัตราความลาดชัน 25-30 เปอร์เซ็นต์ 
เทือกเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช เรียกกันโดยทั่วไปในท้องถิ่นว่าเขาบรรทัด พ้ืนที่ภูเขา  
มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 835.90 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 24.41 ของพ้ืนที่ทั้งหมด อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
ป่าบอน ตะโหมด กงหรา ศรีนครินทร์ ศรีบรรพต และป่าพะยอม พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน เป็นส่วนที่อยู่ถัดจาก
เทือกเขาบรรทัด หรือพ้ืนที่เชิงเขาลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเตี้ยๆ ที่เรียกกันโดยทั่วไปในท้องถิ่นว่า “ควน” มี
เนื้อท่ีประมาณ 539.70 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 15.76 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่ราบมีเนื้อท่ีรวมกันประมาณ 
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1,485.54 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 43.38 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ลักษณะพ้ืนที่ราบและเนื่องจากเป็นที่เหมาะสม
แก่การกสิกรรม ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด จึงนิยมตั้งถิ่นฐานหนาแน่นในบริเวณนี้ และพ้ืนที่เกาะ เป็นพื้นที่
ในบริเวณทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอปากพะยูนมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 219.17 
ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 6.40 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่เกาะเป็นถิ่นที่อยู่ของนกอีแอ่นกินรัง มีเนื้อที่รวมกัน
ประมาณ 1.12 ตารางกิโลเมตร อนึ่งพ้ืนน้ าในจังหวัดพัทลุงนั้นนับเป็นส่วนส าคัญของทะเลสาบสงขลา 
ประกอบด้วย ทะเลน้อยและทะเลหลวงหรือทะเลสาบสงขลาตอนใน คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 344.16 ตาราง
กิโลเมตร หรือร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 ลักษณะอากาศทั่วไป   
 ลักษณะอากาศทั่วไป จังหวัดพัทลุงอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ าเป็นฤดูกาล 2 ชนิด 
คือฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมแห้งจากประเทศ
จีนพัดปกคลุมประเทศไทยท าให้ภาคต่างๆ ทางตอนบนของประเทศตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปมีอากาศหนาว แต่
ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไป รวมถึงจังหวัดพัทลุงกลับมีฝนตกชุกเพราะลมมรสุมนี้พัดผ่านอ่าวไทย 
จึงพาเอาไอน้ าไปตกเป็นฝน อากาศจึงไม่หนาวเย็นดังเช่นภาคอ่ืนๆ ที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ แต่อาจมี
อากาศเย็นเป็นครั้งคราว ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่ง คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย จึงพาเอา
ไอน้ าและความชุ่มชื้นมาสู่ประเทศไทย แต่เนื่องจากเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกกั้นกระแสลมไว้
ท าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและจังหวัดพัทลุงมี ฝนน้อยกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลม 

 ฤดูกาล  
 ฤดูกาลของจังหวัดพัทลุง พิจารณาตามลักษณะอากาศของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาลดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่างของลมมรสุม  

จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือเดือน
เมษายน แต่จังหวัดพัทลุงอยู่ใกล้ทะเลจึงไม่ร้อนมากนัก เพราะได้รับกระแสลมและไอน้ าท าให้อากาศคลาย
ความร้อนลงไปมาก  

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
พัดปกคลุมประเทศไทย และเนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้จึงได้รับอิทธิพลจากมรสุม  
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย ท่าให้มีฝนตกในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมอีกด้วย 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมี
ลมเย็นและแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน แต่เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลจึงได้รับอิทธิพลจากลมนี้เต็มที่  
ท าให้มีฝนตกชุก โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 

 อุณหภูมิ  
  จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ทะเล ท าให้ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนมากนัก ส่วนฤดูหนาวอากาศก็ไม่
หนาว จัดโดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 28.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ     
32.1 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24.1 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศร้อนอบ
อ้าวที่สุด คือเดือนเมษายน ซึ่งอุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยตรวจวัดได้คือ 39.4 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 12 เมษายน 
2559 ส่วนอุณหภูมิต่ าท่ีสุดที่เคยตรวจวัดได้คือ 18.0 องศาเซลเซียสเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2532 
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ฝน  
  พัทลุงจัดว่าเป็นจังหวัดที่มีฝนค่อนข้างดีของภาคใต้ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนชุก 
มากกว่าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เพราะอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้ ไม่มีเทือกเขาสูงปิดกั้น จึงได้รับ
มรสุมเต็มที่ท าให้มี ฝนตกชุกโดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 2,071.8 
มิลลิเมตร มีฝนตกหนักประมาณ 174 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนพฤศจิกายน มีฝนเฉลี่ยประมาณ
533.0 มิลลิเมตรและมีฝนตก ประมาณ 23 วัน ปริมาณฝนสูงที่สุดที่เคยตรวจวัดได้ใน 24 ชั่วโมง 312.8 
มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2542 

 พายุหมุนเขตร้อน  
  พายุหมุนเขตร้อนที่ผ่านบริเวณภาคใต้และท่าความกระทบกระเทือนให้กับจังหวัดพัทลุง ส่วนมาก
เป็นพาย ุดีเปรสชั่น ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก ท่าให้มีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรง
เป็นครั้งคราว บางครั้งท่าให้เกิดน้ าท่วมได้ ก าลังแรงของลมจะท าอันตรายแก่อาคารบ้านเรือนและพืชผล
การเกษตร จากสถิติในคาบ 66 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559 ปรากฏว่ามีพายุที่มีความรุนแรงระดับดีเปรสชั่น 
เคลื่อนจากอ่าวไทยและเคลื่อนผ่านจังหวัดพัทลุง จ านวน 7 ลูก ในเดือนตุลาคม 2 ลูก (2509, 2512) เดือน
พฤศจิกายน 2 ลูก (2511, 2553) และ เดือนธันวาคม 3 ลูก (2507, 2517, 2536) โดยพายุที่ไม่ได้เคลื่อนผ่าน
จังหวัดพัทลุงแต่มีความรุนแรงและท าความเสียหายให้แก่จังหวัดพัทลุงและภาคใต้เป็นบริเวณกว้างได้แก่พายุ
โซนร้อน “แฮเรียต” ซึ่งก่อตัวในทะเลจีนใต้ใกล้ปลายแหลมญวน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2505 แล้วเคลื่อนเข้าสู่
อ่าวไทยพร้อมกับทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน และได้เคลื่อนตัวสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัด
นครศรีธรรมราช แล้วเคลื่อนผ่านจังหวัดและสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2505 ลงสู่ทะเลอัน
ดามัน พายุนี้ได้ท่าความเสียหายเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้ โดยมีผู้เสียชีวิตถึง 935 คน และ บาดเจ็บ 445 คน 
ทรัพย์สินของทางราชการและราษฎรเสียหายคิดเป็นมูลค่าถึง 1,320 ล้านบาท นับเป็นความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติที่ร้ายแรงครั้งหนึ่งของประเทศไทย 

ที่มา - สถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูล คาบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2553  
      - สถิติภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559  
   ศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา มิถุนายน 2560 

 การเมืองการปกครอง 
 จังหวัดพัทลุง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 65 ต าบล 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
1 เทศบาลเมือง 47 เทศบาลต าบล 25 องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้าน ทั้งหมด 669 หมู่บ้าน และ ชุมชน 
ในเขตเทศบาลเมือง 45 ชุมชน บ้านเรือนทั้งหมด 192,087 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 524,857 คน  
เมื่อพิจารณาพ้ืนที่เป็นรายอ าเภอ พบว่าอ าเภอ ควนขนุนมีพ้ืนที่มากที่สุดเท่ากับ 453.960 ตารางกิโลเมตร  
คิดเป็น ร้อยละ 13.26 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ขนาดประชากรเฉลี่ย 2.73 คนต่อ 1 ครัวเรือน ความหนาแน่น 
ของประชากรต่อพ้ืนที่ คิดเป็น 153 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร  

 ศาสนา 
 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 87.84 ศาสนาอิสลามร้อยละ 12.10 และศาสนาอ่ืน ๆ 
ร้อยละ 0.06 ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในจังหวัด ได้แก่ งานประเพณี แข่งโพน ชักพระ 
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เศรษฐกิจ 
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด ณ ราคาตลาดปัจจุบัน (GPP; Gross Provincial Product at Current Market 
Prices) ในปี 2559 มูลค่า 35,108 ล้านบาท นับเป็นล าดับที่ 59 ของประเทศ เป็นล าดับที่ 13 ของภาคใต้,
ล าดับที่ 6 ในเขตสุขภาพที่ 12 ส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด ณ ราคาตลาด ต่อหัวต่อหนึ่งปี (Gross 
Provincial Product at Current Market Price per capita) ในปี 2559 มูลค่า 69,159 บาท นับเป็นล าดับที่ 
59 ของประเทศ, ล าดับที่ 13 ของภาคใต้ และล าดับที่ 6 ในเขตสุขภาพที่ 12 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของ
ประชากรจังหวัดพัทลุง ได้ลดลงจากปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และเพ่ิมขึ้นจากปี 2558 โดยในปี 
2554=79,138 บาท ปี 2555=74,056 บาท ปี 2556=71,908 บาท ปี 2557= 65,150 บาท และปี 2558= 
62,466 บาท ตามล าดับ  (ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) รายได้ของ
จังหวัดพัทลุงมาจากผลผลิตด้านการเกษตร โดยเฉพาะยางพารา ข้าว ผักผลไม้และปศุสัตว์ รวมทั้งประมง ทั้งนี้
เพราะศักยภาพโดยรวมเหมาะแก่การเกษตร ทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาบรรทัดแหล่งต้นน้ าล าธาร (พ้ืนที่ลาด
เอียงไม่มาก) และทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มและทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อย  

 การศึกษา 
 จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดที่มีสถานศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึง
ระดับอุดมศึกษา แบ่งเขตการศึกษาออกเป็น 2 เขต คือ เขตการศึกษา 1 ประกอบด้วยอ าเภอเมือง, ควนขนุน, 
ศรีบรรพต, ป่าพะยอม, ศรีนครินทร์ เขตการศึกษา 2 ประกอบด้วย อ าเภอบางแก้ว , เขาชัยสน, ปากพะยูน,  
ป่าบอน, ตะโหมด, กงหรา มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษารวมทั้งหมด 317 แห่ง จ าแนกเป็น ระดับอุดมศึกษา  
มีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 1 แห่ง อาชีวศึกษา 7 แห่ง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 241 โรง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 (ส่วนแยกพัทลุง) 28 โรง 
การศึกษาเอกชน 28 โรง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 โรง กองการศึกษาพิเศษ (ศึกษาสงเคราะห์) 1 โรง 
และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 1 โรง  

 โครงสร้างของประชากรตามกลุ่มอายุ 
จ านวนประชากรกลางปีจากทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 จังหวัดพัทลุง 

มีประชากรทั้งหมด 524,857 คน ประชากรเพศหญิงมีมากกว่าประชากรเพศชายเล็กน้อย โดยประชากร 
เพศชาย มีจ านวน 255,997 คน ร้อยละ 48.77 และเพศหญิง จ านวน 268,860 คน ร้อยละ 51.23 ประชากร 
ที่มีมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 40-44 ปีช่วงอายุ 45-49 ปี ร้อยละ 7.92 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 35-39 ปี ร้อยละ 
7.66 เมื่อจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการด้านสุขภาพ พบว่า มีกลุ่มวัยทารกถึงวัยเด็ก อายุ 0-4 ปี 
ร้อยละ 5.53 กลุ่มวัยเรียน อายุ 5-14 ปี ร้อยละ 12.36 กลุ่มวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี ร้อยละ 64.76 และกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 17.35 โดยมีอัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุ เท่ากับ 54.41 
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ตารางท่ี 1.1.1 แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรกลางปี พ.ศ.2561 จ าแนกตามเพศและกลุ่มอายุ 

กลุ่มอายุ 
(ป)ี 

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 1 กรกฎาคม 2561 
ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 

0-4 15,037 2.86 14,014 2.67 29,051 5.53 
5-9 16,705 3.18 15,950 3.04 32,655 6.22 

10-14 16,488 3.14 15,747 3.00 32,235 6.14 
15-19 16,940 3.23 15,658 2.98 32,598 6.21 
20-24 19,328 3.68 19,190 3.66 38,518 7.34 
25-29 19,210 3.66 18,358 3.50 37,568 7.16 
30-34 19,490 3.71 18,709 3.56 38,199 7.27 
35-39 20,306 3.87 19,905 3.79 40,211 7.66 
40-44 20,421 3.89 21,129 4.03 41,550 7.92 
45-49 19,891 3.79 21,688 4.13 41,579 7.92 
50-54 18,121 3.45 19,844 3.78 37,965 7.23 
55-59 14,825 2.83 16,888 3.22 31,713 6.05 
60-64 11,235 2.14 13,318 2.54 24,553 4.68 
65-69 9,313 1.77 11,616 2.21 20,929 3.98 
70-74 7,003 1.33 9,253 1.76 16,256 3.09 
75-79 5,295 1.02 7,055 1.34 12,350 2.36 
80-84 3,549 0.68 5,260 1.01 8,809 1.69 
85+ 2,840 0.54 5,278 1.01 8,118 1.55 
รวม 255,997 48.77 268,860 51.23 524,857 100.00 

ที่มา :  ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ประมวลผลโดยระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข   
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แผนภูมิที่ 1.1.1 แสดงโครงสร้างของประชากรกลางปีจากทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2561 
 

 
ที่มา : งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
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1.2 สภาพการณ์ด้านสุขภาพ 

สถานบริการด้านสาธารณสขุ 
จังหวัดพัทลุงมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ประเภทโรงพยาบาล จ านวน 11 แห่ง มีจ านวนเตียง

ทั้งหมด 805 เตียง มอัีตราส่วนเตียงต่อประชากรเท่ากับ 1 : 651 ดังตารางที่ 1.2.1 และ 1.2.2 

ตารางท่ี 1.2.1 รายชื่อโรงพยาบาลและจ านวนเตียง ในจังหวัดพัทลุง 
ล า 
ดับ 

อ าเภอ ชื่อ ประเภท ระดับ 
จ านวน 
(เตียง) 

1 เมือง โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลทั่วไป S 445 
2 ควนขนุน โรงพยาบาลควนขนุน โรงพยาบาลชุมชน M2 90 
3 เขาชัยสน โรงพยาบาลเขาชัยสน โรงพยาบาลชุมชน F2 30 
4 กงหรา โรงพยาบาลกงหรา โรงพยาบาลชุมชน F2 30 
5 ตะโหมด โรงพยาบาลตะโหมด โรงพยาบาลชุมชน F1 30 
6 ป่าบอน โรงพยาบาลป่าบอน โรงพยาบาลชุมชน F2 30 
7 บางแก้ว โรงพยาบาลบางแก้ว โรงพยาบาลชุมชน F2 30 
8 ปากพะยูน โรงพยาบาลปากพะยูน โรงพยาบาลชุมชน F2 30 
9 ศรีบรรพต โรงพยาบาลศรีบรรพต โรงพยาบาลชุมชน F2 30 
10 ป่าพะยอม โรงพยาบาลป่าพะยอม โรงพยาบาลชุมชน F2 30 
11 ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
โรงพยาบาลชุมชน F2 30 

รวม 805 
ที่มา : งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (มกราคม 2562) 

ตารางท่ี 1.2.2 พ้ืนทีร่ับผิดชอบและสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2561 

อ าเภอ 

ประชากร 
ครัว 
เรือน 

หมู ่
บ้าน 

ต า 
บล 

อบต. 
เทศ 
บาล 

นคม. 
รพ.
สต. 

ศสช. 
รพ./ 
ขนาด 
เตียง 

เตียง:
ปชก. 

พื้นที ่
(กม.2) 

ระยะ 
ทางจาก 
อ.เมือง 
(กม.) 

ชาย หญิง รวม 

เมือง 57,817 63,651 121,468   48,056  144 14 4 10 1 24 3 445 1:1177 427.42 200 ม. 
กงหรา 18,100 18,255 36,355   11,308  45 5 1 4 - 9 - 30 1:1206 255.86 40 
เขาชยัสน 22,069 22,957 45,026   16,288  58 5 3 3 - 13 1 30 1:1498 260.12 28 
ตะโหมด 15,459 15,867 31,326   11,485  33 3 - 5 - 11 1 30 1:1061 264.26 42 
ควนขนุน 40,565 43,884 84,449   31,217  129 12 3 11 - 16 1 90 1:938 453.96 17 
ปากพะยูน 25,146 25,948 51,094   17,259  65 7 2 6 - 16 2 30 1:1698 433.27 66 
ศรีบรรพต 9,019 9,009 18,028     6,723  30 3 3 - - 6 1 30 1:599 218.50 30 
ป่าบอน 23,657 24,182 47,839   17,050  49 5 5 1 - 11 - 30 1:1590 380.95 48 
บางแกว้ 13,210 13,431 26,641     9,394  34 3 2 2 - 7 1 30 1:865 386.40 34 
ป่าพะยอม 17,496 18,397 35,893   13,333  39 4 2 2 - 6 1 30 1:1192 119.00 43 
ศรีนครินทร ์ 13,459 13,279 26,738     9,974  43 4 - 4 - 5 - 30 1:889 225.63 16 

รวม 255,997 268,860 524,857 192,087 669 65 25 48 1 124 11 805 1:651 3,424.47  

ที่มา : งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2561) 
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ตารางท่ี 1.2.3 จ านวนคลินิกเอกชนร้านขายยาและสถานที่ผลิตยาจังหวัดพัทลุง ปี 2562 
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
- การประกอบโรคศิลปะ 1    แห่ง  โรงพยาบาลปิยะรักษ์  1 แห่ง 
- คลินิกเวชกรรม 29 แห่ง  ขนาด 30 เตียง 

  

- กายภาพบ าบัด 1 แห่ง  ร้านขายยา/สถานที่ผลิตยา   
- คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 17 แห่ง  - แผนปัจจุบัน (ขย.1) 79 แห่ง 
- คลินิกทันตกรรม 20 แห่ง  - แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ (ขย.2) 10 แห่ง 
- คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม 4 แห่ง  - ร้านขายยาสัตว์ (ขย.3) 13 แห่ง 
- คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 61 แห่ง  - แผนโบราณ ( ขยบ.) 10 แห่ง 
- คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4 แห่ง  - ผลิตยาแผนโบราณ 3 แห่ง 
- คลินิกการแพทย์แผนไทย 4 แห่ง  รวม 115 แห่ง 
- สหคลินิก 2 แห่ง  

   

- คลินิกทันตกรรมชั้นสอง 1 แห่ง  
   

รวม 144 แห่ง  
   

ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (ณ 8 มกราคม 2562) 

 

1.3 ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ 

ข้อมูลสถิติสาธารณสุขที่ส าคัญ 
ข้อมูลสถิติชีพ 

ตารางท่ี 1.3.1  ข้อมูลสถิติชีพจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2550-2561 

เครื่องช้ีวัด 
(หน่วยวัดต่อประชากร) 

เป้า 
หมาย 

สถานการณ์ ปี พ.ศ. 
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

- อัตราการเกิด (ต่อพัน) 
 

11.57 11.83 11.25 10.73 10.82 8.42 10.68 10.19 9.48 8.47 8.22 8.74 
- อัตราการตาย (ต่อพัน) 

 
5.50 5.75 5.66 6.13 5.56 4.88 5.95 6.13 6.27 6.48 6.74 6.69 

- อัตราการเพิ่มประชากร  
(ต่อร้อย) 

 
0.61 0.61 0.56 0.46 0.53 0.35 0.47 0.41 0.32 0.20 0.15 0.21 

- อัตรามารดาตาย (ต่อ
แสนเกิดมีชีพ) 

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

- อัตราทารกตาย (ต่อพัน
เกิดมีชีพ) 

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

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ (ข้อมูลการเกิด,การตาย,การเพิ่มประชากร)  
       : งานสง่เสริมสุขภาพ สสจ.พัทลุง (ข้อมูลการตายของมารดา และทารก) 
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ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
(1) สาเหตุการตาย 

ตารางท่ี 1.3.2 จ านวนการตายและอัตราตายต่อแสนประชากร ของประชาชนจังหวัดพัทลุง 
จ าแนกตามสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2556-2561 

อัน 
ดับ 

สาเหตุการตาย 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จ านวน 
อัตรา
ตาย 

จ านวน 
อัตรา
ตาย 

จ านวน 
อัตรา
ตาย 

จ านวน 
อัตรา
ตาย 

จ านวน 
อัตรา
ตาย 

จ านวน 
อัตรา
ตาย 

1 โรคระบบ
ไหลเวียน
โลหิต (I00-
I99) 

372 72.31 529 101.3 609 116.99 565 108.09 520 99.29 568 108.22 

2 เนื้องอกชนิด
ร้าย (C00-
D48) 

382 74.26 212 40.6 484 92.98 510 97.56 493 94.13 509 96.98 

3 ปอดบวม 
(J12-J18) 

78 15.16 158 30.25 183 35.15 201 38.45 221 42.19 191 36.39 

4 เบาหวาน 
(E10-E14) 

45 8.75 59 11.3 115 22.09 126 24.1 128 24.44 128 24.39 

5 โรคของระบบ
สืบพันธุ์และ
ทางเดิน
ปัสสาวะ 
(N00-N99) 

84 16.33 122 23.36 107 20.55 107 20.47 132 25.2 115 21.91 

6 โลหิตเป็นพิษ  
(A40-A41) 

99 19.24 170 32.55 101 19.4 136 26.02 111 21.19 115 21.91 

7 อุบัติเหตุการ
ขนส่ง (V01-
V99) 

84 16.33 116 22.21 133 25.55 119 22.77 143 27.3 111 21.15 

8 โรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง
เนื่องจากไวรัส 
(B20-B24) 

27 5.25 30 5.74 33 6.34 45 8.61 27 5.155 38 7.24 

9 ถูกผู้อื่นท าร้าย 
(X85-Y09) 

86 16.72 70 13.4 73 14.02 51 9.76 40 7.638 30 5.72 

10 วัณโรค (A15-
A19) 

16 3.11 27 5.17 41 7.88 22 4.21 21 4.01 19 3.62 

ที่มา : มรณบัตร (1 มกราคม - 31 ธันวาคม ) ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
            
  



  วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 10 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

(2) สาเหตุการป่วย 

ตารางท่ี 1.3.3 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2556-2561 

อัน 
ดับ 

สาเหตุการป่วย 
(กลุ่มโรค) 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
จ านวน 
(ราย) 

อัตรา
ป่วย 

ต่อแสน 
ปชก. 

จ านวน 
(ราย) 

อัตรา
ป่วย 

ต่อแสน 
ปชก. 

จ านวน 
(ราย) 

อัตรา
ป่วย 

ต่อแสน 
ปชก. 

จ านวน 
(ราย) 

อัตรา
ป่วย 

ต่อแสน 
ปชก. 

จ านวน 
(ราย) 

อัตรา
ป่วย 

ต่อแสน 
ปชก. 

จ านวน 
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน 
ปชก. 

     
1 ความดันโลหิตสูง

ที่ไม่มีสาเหตุน า 
72,754 14,045 161,048 31,085 223,513 42,936 240,411 45,992 245,943 46,961 202,887 38,655.67 

2 การติดเช้ือของ
ทางเดินหายใจ
ส่วนบนแบบ
เฉียบพลันอื่น ๆ 

76,987 14,862 126,144 24,348 171,634 32,961 188,091 35,983 189,486 36,181 146,439 27,900.74 

3 เบาหวาน 30,737 5,934 87,649 16,918 140,932 27,065 150,280 28,749 158,113 30,190 129,634 24,698.92 
4 เนื้อเยื่อผิดปกต ิ 31,840 6,146 66,736 12,881 111,928 21,495 121,821 23,305 116,983 22,337 91,417 17,417.51 
5 ความผิดปกติอื่น 

ๆ ของฟันและ
โครงสร้าง 

12,678 2,447 46,341 8,945 70,756 13,588 76,490 14,633 96,491 18,424 85,470 16,284.44 

6 การบาดเจ็บระบุ
เฉพาะอื่น ๆ , ไม่
ระบุเฉพาะและ
หลายบริเวณใน
ร่างกาย 

19,770 3,816 49,067 9,471 73,811 14,175 77,136 14,756 83,170 15,881 68,162 12,986.78 

7 ฟันผุ 5,561 1,074 18,572 3,585 39,446 7,575 59,173 11,320 77,321 14,764 57,911 11,033.67 
8 โรคอื่น ๆ ของ

ผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง 

15,174 2,929 33,176 6,404 49,018 9,414 53,018 10,143 50,496 9,642 38,599 7,354.19 

9 โรคอื่น ๆ ของ
หลอดอาหาร 
กระเพาะและดู
โอเดนัม 

8,836 1,706 28,837 5,566 46,651 8,959 48,966 9,367 47,854 9,137 36,442 6,943.22 

10 คออักเสบ
เฉียบพลันและ
ต่อมทอนซิล
อักเสบ
เฉียบพลัน 

31,356 6,053 60,664 11,709 77,104 14,807 74,845 14,318 61,146 11,675 34,187 6,513.58 

ที่มา  :  ระบบรายงานมาตรฐาน HDC   
 
 
  



วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพด ี  
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 หน้า 11 

ตารางท่ี 1.3.4 สาเหตุการป่วย ของผู้ป่วยในที่มารับบริการในสถานบริการของรัฐ ปี พ.ศ. 2557-2561 

อัน 
ดับ 

สาเหตุการป่วย 
(กลุ่มโรค) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จ านวน 
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน 
ปชก. 

จ านวน 
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน 
ปชก. 

จ านวน 
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน 
ปชก. 

จ านวน 
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน 
ปชก. 

จ านวน 
(ราย) 

อัตราป่วย 
ต่อแสน 
ปชก. 

1 ปอดบวม 1,576 304.2 3,420 656.97 3,853 737.09 4,226 806.92 4,062 773.93 
2 ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการ

ตั้งครรภ์ และการคลอด 
1,281 247.26 2,682 515.2 2,461 470.8 2,488 475.06 2,639 502.80 

3 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและ
หลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 

770 148.62 2,081 399.75 2,422 463.34 2,588 494.15 2,439 464.70 

4 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , 
ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณ
ในร่างกาย 

1,049 202.48 2,109 405.13 2,267 433.69 2,240 427.71 2,422 461.46 

5 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่ง
พองและปอดชนิดอุดกั้นแบบ
เร้ือรังอื่น 

1,096 211.55 1,949 374.4 2,172 415.51 2,296 438.4 2,402 457.65 

6 โรคหืด 826 159.43 1,594 306.2 1,644 314.5 1,811 345.79 1,895 361.05 
7 การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มปีัญหา

เกี่ยวกบัทารกในครรภ์ และถุง
น้ าคร่ า และปัญหาที่อาจจะเกิด
ได้ในระยะคลอด 

629 121.41 1,473 282.96 1,386 265.15 1,387 264.83 1,487 283.32 

ที่มา  :  ระบบรายงานมาตรฐาน HDC   
  **สาเหตุการป่วย เป็นข้อมูลกลุ่มโรคที่มีข้อมูลครบทุกปีในปี พ.ศ.2557- พ.ศ.2561 
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  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 12 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

1.4 ข้อมูล CMI/อัตราการใช้เตียง 

ตารางท่ี 1.4.1 ตารางแสดงข้อมูล CMI (Case Mix Index) ของผู้ป่วยในรวมทุกสิทธิ และค่า Sum Adj.RW ของแต่ละระดับสถานบริการตาม Service Plan ของปีงบประมาณ 
2559 ถึง 2561 และ 2562 ไตรมาส 1 (ต.ค. – พ.ย.)  

ล า
ดับ 

หน่วยบริการ  
(ระดับ) 

จ านวนผู้ป่วยใน Sum Adj.RW CMI 
เกณฑ์ ปีงบ  

59 
ปีงบ 
60 

ปีงบ  
61 

ปีงบ 
62  

ปีงบ  
59 

ปีงบ  
60 

ปีงบ  
61 

ปีงบ  
62  

ปีงบ 
59 

ปีงบ 
60 

ปีงบ 
61 

ปีงบ  
62  

1 รพท.พัทลุง (S)  35,326 36,099  35,818   6,717  43,266.84 43,868.60  47,745.17  10,305.92  1.22  1.22   1.33   1.53  1.20 
2 รพช.ควนขนุน (M2) 7,217 7,715  7,597   1,299  4,126.45  4,450.73   4,575.53   779.76  0.57  0.58   0.60   0.60  0.80 
3 รพช.กงหรา (F2)   2,163  2,900  2,459   416  913.24   1,485.97   1,583.22   262.61  0.42   0.51   0.64   0.63  

0.60 

4 รพช.เขาชัยสน (F2)   3,092  3,209  2,821   524  1,400.40   1,587.66   1,425.70   224.87  0.45   0.49   0.49   0.43  
5 รพช.ตะโหมด (F1)   3,126  2,872  2,960   498  1,519.12   1,329.54   1,548.33   259.57  0.49   0.46   0.52   0.52  
6 รพช.ปากพะยูน (F2)   4,073  3,981  4,079   687  1,887.91   1,819.87   2,025.79   313.34  0.46   0.46   0.50   0.46  
7 รพช.ศรีบรรพต (F2)   1,791  1,754  2,464   521  951.47   852.11   1,254.42   272.27  0.53   0.49   0.50   0.52  
8 รพช.ป่าบอน (F2)   2,681  2,953  2,996   499  1,323.16   1,392.07   1,583.17   255.42  0.49   0.47   0.53   0.51  
9 รพช.บางแก้ว (F2)   2,620  2,616  2,721   500  1,188.37   1,227.28   1,382.89   234.87  0.45   0.47   0.51   0.47  
10 รพช.ป่าพะยอม (F2)   4,270  4,872  4,296   723  1,926.93   2,145.40   2,221.29   371.75  0.45   0.44   0.50   0.51  
11 รพช.ศรีนครินทร์ (F3)   2,503  2,479  2,514   554  1,189.17   1,178.14   1,275.83   305.53  0.48   0.48   0.51   0.55  

ที่มา : โปรแกรมระบบรายงานศูนย์ประสิทธิภาพ ส านักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 หน้า 13 

ตารางท่ี 1.4.2 อัตราครองเตียง ผู้ป่วยใน รวมทุกสิทธิ 2559 ถึง 2561 และ 2562 ไตรมาส 1 (ต.ค.- พ.ย.) 

ล า 
ดับ 

โรงพยาบาล 
จ านวน
เตียง 

จ านวนผู้ป่วยใน รวมวันนอนผู้ป่วยใน อัตราครองเตียง 
ปีงบ 
59 

ปีงบ 
60 

ปีงบ 
61 

ปีงบ  
62 

ปีงบ  
59 

ปีงบ  
60 

ปีงบ  
61 

ปีงบ  
62 

ปีงบ 
59 

ปีงบ 
60 

ปีงบ 
61 

ปีงบ  
62 

1 รพท.พัทลุง (S)  445 35,326  36,099   35,818   6,717  169,485  169,788   167,351   31,149  104.06  104.53   103.03  114.75  
2 รพช.ควนขนุน (M2) 90  7,217   7,715   7,597   1,299   22,507   22,782   21,376   3,641   68.33   69.35   65.07   66.32  
3 รพช.กงหรา (F2)  30  2,163   2,900   2,459   416   4,773   6,242   6,026   1,209   43.47   57.00   55.03   66.07  
4 รพช.เขาชัยสน (F2)  30  3,092   3,209   2,821   524   7,349   7,853   6,904   1,151   66.93   71.72   63.05   62.90  
5 รพช.ตะโหมด (F1)  30  3,126   2,872   2,960   498   8,377   8,061   8,948   1,754   76.29   73.62   81.72   95.85  
6 รพช.ปากพะยูน (F2)  30  4,073   3,981   4,079   687   9,916   10,102   10,241   1,864   90.31   92.26   93.53  101.86  
7 รพช.ศรีบรรพต (F2)  30  1,791   1,754   2,464   521   4,703   4,059   5,578   1,275   42.83   37.07   50.94   69.67  
8 รพช.ป่าบอน (F2)  30  2,681   2,953   2,996   499   5,619   6,153   6,876   1,211   51.17   56.19   62.79   66.17  
9 รพช.บางแก้ว (F2)  30  2,620   2,616   2,721   500   6,159   6,392   6,715   1,110   56.09   58.37   61.32   60.66  
10 รพช.ป่าพะยอม (F2)  30  4,270   4,872   4,296   723   9,778   11,148   11,736   1,877   89.05  101.81   107.18  102.57  
11 รพช.ศรีนครินทร์ (F3)  30  2,503   2,479   2,514   554   7,342   5,814   5,883   1,219   66.87   53.10   53.73   66.61  

อัตราครองเตียง = (รวมวันนอนผู้ป่วยใน x 100) / (จ านวนเตียงของโรงพยาบาล x จ านวนวันของเดือนนั้นๆ) 
ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข (www.ptho.moph.go.th)          



  วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 14 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

2. การบริหารอัตราก าลังคนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

2.1 ข้อมูลอัตราก าลังคนในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงแยกตามประเภทเจ้าหน้าที่ 
ประเภทเจ้าหน้าที่ จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ 1,448 60.23 
พนักงานราชการ 43 1.79 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 648 26.96 
ลูกจ้างประจ า 94 3.91 
ลูกจ้างชั่วคราว 171 7.11 

รวม 2,404 
 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีบุคลากรในสังกัดทุกประเภทปฏิบัติงานจริง จ านวน 
2,404 คน ประกอบด้วย ข้าราชการมีจ านวนมากที่สุด 1,448 คน ร้อยละ 60.23 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 648 คน ร้อยละ 26.96 ลูกจ้างประจ า จ านวน 94 คน ร้อยละ 3.91 ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 171 คน 
ร้อยละ 7.11 และพนักงานราชการน้อยที่สุด จ านวน 43 คน ร้อยละ 7.11 

2.2 ข้อมูลบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จ าแนกตามประเภทหน่วยงานที่
ปฏิบัติงาน 

ประเภทหน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 641 26.66 
โรงพยาบาลชุมชน 1,524 63.39 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 98 4.08 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 141 5.87 

รวม 2,404  
บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 

จ านวน 1,524 คน ร้อยละ 63.39 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 641 คน ร้อยละ 26.66 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 141 คน ร้อยละ 5.87 และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มีจ านวนบุคลากรน้อยที่สุด จ านวน 
98 คน ร้อยละ 4.08 

2.3 ข้อมูลข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงแยกตามระดับต าแหน่ง 
ประเภทต าแหน่ง ระดับ จ านวน ร้อยละ 

บริหาร อ านวยการสูง 1 0.07 

วิชาการ 

เชี่ยวชาญ 3 0.21 
ช านาญการพิเศษ 47 3.25 
ช านาญการ  806 55.66 
ปฏิบัติการ 230 15.88 

ทั่วไป 
อาวุโส 20 1.38 
ช านาญงาน 259 17.89 
ปฏิบัติงาน 82 5.66 

รวม  1,448  
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ข้อมูลข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีจ านวนข้าราชการทั้งหมด 1,448 
คน ข้าราชการประเภทวิชาการระดับช านาญการ มากที่สุด จ านวน 806 คน ร้อยละ 55.66 ระดับช านาญการ
พิเศษจ านวน 47 คน ร้อยละ 3.25 ระดับปฏิบัติการ จ านวน 230 คน ร้อยละ 15.88 ระดับเชี่ยวชาญ จ านวน 
3 คน ร้อยละ 0.21 ส่วนประเภททั่วไป มีข้าราชการระดับช านาญงาน จ านวน 259 คน ร้อยละ 17.89 ระดับ
ปฏิบัติงาน จ านวน 82 คน ร้อยละ 5.66 และระดับอาวุโส จ านวน 20 คน ร้อยละ 1.38  

2.4 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาชีพซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพัทลุง เปรียบเทียบกับ
กรอบอัตราก าลังตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

 
ข้อมูลอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาชีพของโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดพัทลุง จ านวน 10 แห่ง เมื่อพิจารณาถึงความขาดแคลนตามต าแหน่งสายงาน เปรียบเทียบกับกรอบ
อัตราก าลังที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด พบว่าส่วนใหญ่มีจ านวนบุคลากรปฏิบัติงานจริงน้อย
กว่ากรอบอัตราก าลังขั้นต่ า โดยจ านวนผู้ปฏิบัติงานจริงไม่ถึงขั้นต่ าของกรอบอัตราก าลัง แต่พยาบาลวิชาชีพ  
นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานจริง 
มากกว่ากรอบอัตราก าลังขั้นต่ า แต่ไม่เกินกรอบอัตราก าลังขั้นสูง  

ข้ันสูง ข้ันต ำ่ ขรก. พรก. พกส. ลชค. รวม

1 แพทย์ 104   87     47    -   1     48   39       

2 ทันตแพทย์ 66     53     45    45   8        

3 เภสัชกร 62     50     56    56   6-        

4 พยำบำลวิชำชพี 446   356   371   24    23    418 62-       

5 นักเทคนิคกำรแพทย์/ 36     33     30    1     7      1     39   6-        

นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

6 นักกำยภำพบ่ำบัด 39     32     5      2     8      1     16   16       

7 นักรังสีกำรแพทย์ 19     11     10    10   1        

เจ้ำพนักงำนรังสีกำรแพทย์

8 เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข 30     30     25    3      1     29   1        

9 เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม 36     31     28    7      1     36   5-        

10 นักจิตวิทยำคลินิก 12     12     -  12       

11 นักเวชศำสตร์กำรสื อควำมหมำย -    -    -  -      

12 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก -    -    -  -      

13 นักกำยอุปกรณ์ -    -    -  -      

14 นักกิจกรรมบ่ำบัด -    -    -  -      

15 นักโภชนำกำร 20     20     3     1      1     5     15       

16 นักสังคมสงเครำะห์ -    -    -  -      

17 แพทย์แผนไทย/จพ.อำยุรเวท 30     30     8      7      4     19   11       

18 เจ้ำพนักงำนเวชสถิติ 23     23     9      3      12   11       

19 เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ 2      2      1      1     2     -      

20 เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 33     30     2      2      4     8     22       

21 นวก./จพง.สำธำรณสุข 130   110   34    22    21    77   33       

ขำด/เกิน
จ่ำนวนที มีจริง

ล่ำดับที ต่ำแหน่ง
กรอบอัตรำก่ำลัง
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2.5 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาชีพซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 
เปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

          
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลัง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในสังกัดส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จ านวน 124 แห่ง พบว่ามีบุคลากรสายวิชาชีพปฏิบัติงานจริง จ านวน 532 คน 
ประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 468 คน คิดเป็นร้อยละ 88.97 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 4.89 เมื่อพิจารณาถึงความ 
ขาดแคลนตามต าแหน่งสายงาน เปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติ  
พบว่า สายงานแพทย์แผนไทย มีจ านวนบุคลากรปฏิบัติงานจริงเกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า แต่พยาบาลวิชาชีพ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และนักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข มีจ านวนบุคลากรปฏิบัติงานจริง 
น้อยกว่ากรอบอัตราก าลังขั้นต่ า 

 
  

ข้ันสูง ข้ันต ่ำ ขรก. พรก. พกส. ลชค. รวม
พยำบำลวิชำชีพ 254  190   164  -  -  3     167 23      
เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข 64    64    19    -  4     13   36   28      
แพทย์แผนไทย 2      2      1      -  -  3     4    2-       
นวก./จพง.สำธำรณสุข 502  376   284  -  21   20   325 51      

รวม 468  -  25   39   532 

ต่ำแหน่ง
กรอบอัตรำก่ำลัง จ่ำนวนที มีจริง

ขำด/เกิน
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3. สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ของจังหวัดพัทลุง 
ตั้งแต ่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังตารางที ่3.1 ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1  จ านวนและอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จังหวัดพัทลุง  

(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561) 

 
ล าดับ 

 
โรคในข่ายเฝ้าระวัง รง.506 

31 ธันวาคม 2561 อ าเภอ 
ที่มีอัตราป่วย 

(ต่อแสน) สูงสุด 
จ านวน
ป่วย 
(ราย) 

อัตรา
ป่วย 

(ต่อแสน) 

มัธยฐาน 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
1. อุจจาระร่วง (Diarrhoea) 8,528 1,628.3 1,925.4 ปากพะยูน (2,562.3) 
2. ปอดบวม (Pneumonia) # 1,640 313.1 297.0 กงหรา (795.9) 
3. ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) # 1,601 305.7 101.6 ป่าพะยอม (542.1) 
4. ตาแดง (H. conjunctivitis) 655 125.1 206.4 กงหรา (417.3) 
7. ไข้เลือดออก  

(Dengue fever, DHF, DSS) 
619 118.2 147.0 ตะโหมด (320.4) 

9. มือ เท้า ปาก (Hand, food, and 
mouth disease) 

512 97.8 102.3 ตะโหมด (224.3) 

5. โรคสุกใส (Chickenpox) 454 86.7 109.9 บางแก้ว (158.0) 
6. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

(S.T.D., total) 
325 62.1 76.1 ป่าพะยอม (167.7) 

8. อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) 165 31.5 41.6 ศรีบรรพต (139.2) 
10 ตับอักเสบรวม  

(Hepatitis,total 10-13, 69-70) # 
90 17.2   14.8 เมืองพัทลุง (28.0) 

# มีอัตราป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2561 
ที่มา : รายงาน 506 ณ วันที่ 7 มกราคม 2562 

จ านวนประชากรกลางปีจังหวัดพัทลุง ปี 2560 = 523,723 คน 
 
ส่วนไข้ไม่ทราบสาเหตุ (Pyrexia) จ านวน 1,674 ราย อัตราป่วย 319.6 ต่อแสนประชากร อ าเภอ

เขาชัยสน มีอัตราป่วยสูงสุด 1,200.9 ต่อแสนประชากร รองลงมาคืออ าเภอปากพะยูน (748.1), อ าเภอตะโหมด 
(612.0) ตามล าดับ  
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แผนภูมิที ่3.1 อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ จังหวัดพัทลุง  
(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561) 

 

 
 

 
 

เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์รายโรค มีรายละเอียดดังนี้ 
 

โรคอุจจาระร่วง ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบมากในกลุ่มอายุต่ ากว่า 5 ปี โดยเฉพาะกลุ่มอายุต่ ากว่า 2 ปี 
พบมากที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา อัตราป่วยมีแนวโน้มค่อยๆ ลดลงในปี 2560 และ ปี 2561 ทั้งนี้สถานการณ์ 
ปี 2557 พบผู้ป่วยสูงสุด 11,302 ราย (พบผู้ป่วยสูงสุดเดือนมิถุนายน 2557 จ านวน 1,222 ราย) ส่วนปี 2560 
มีผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และ มีนาคม ส่วนปี 2561 มีผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน  
ในเดือนมกราคม และ กุมภาพันธ์ ซึ่งอ าเภอที่มอัีตราป่วยสูงสุดคืออ าเภอปากพะยูน 2,562.3 ต่อแสนประชากร  

ตารางท่ี 3.2  จ านวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง จ าแนกรายเดือน ปี 2556 – 2561 กับ ค่ามัธยฐาน จังหวัดพัทลุง 

ปี พ.ศ. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec รวม 
2556 938 691 832 865 1,170 1,127 1,164 792 827 868 809 816 10,899 
2557 819 911 980 990 930 1,222 1,096 949 658 747 1,211 789 11,302 
2558 803 734 780 722 850 994 855 841 829 701 698 588 9,395 
2559 768 681 819 759 880 1,074 1,051 1,014 830 631 814 887 10,208 
2560 1,160 808 1,001 748 801 685 573 673 716 654 716 813 9,348 

Median 819 734 832 759 880 1,074 1,051 841 827 701 809 813 10,140 
2561 948 776 682 778 794 760 574 689 778 596 642 508 8,528 

 

  

อัตราป่วยปี 2561 

มัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
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แผนภูมิที ่3.2  อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง รายเดือน เปรียบเทียบ ปี 2560 2561 กับ ค่ามัธยฐาน จังหวัดพัทลุง 

 
 

โรคอาหารเป็นพิษ  ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบมากในกลุ่มอายุ 5-14 ปี โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา มี
แนวโน้มอัตราป่วยลดลง อ าเภอที่มีอุบัติการณ์สูงสุดในปี 2561 คือ อ าเภอศรีบรรพต (139.2 ต่อแสนประชากร) 
ต้นปี 2561 เดือนมกราคม มีจ านวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน ทั้งนี้เคยมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียน
ทะเลเหมียง อ.ปากพะยูน เมื่อปี 2558 จากการสอบสวนโรคพบว่าน่าจะเกิดจากเชื้อโรคปนเปื้อนในอาหารมื้อ
กลางวันที่โรงเรียน แต่ไม่สามารถระบุชนิดของอาหารและการปนเปื้อน เนื่องจากไม่ได้เก็บอาหารส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (ไม่มีอาหารเหลือให้เก็บ) 

ตารางท่ี 3.3 จ านวนผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จ าแนกรายเดือน ปี 2556 - 2561 กับ ค่ามัธยฐาน จังหวัดพัทลุง  

ปี พ.ศ. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec รวม 
2556 24 26 22 25 47 40 30 19 23 13 16 22 307 
2557 20 22 34 23 26 18 20 20 19 13 19 20 254 
2558 22 22 12 22 18 39 26 10 22 9 10 9 221 
2559 15 17 22 21 12 18 15 18 8 6 11 13 176 
2560 18 18 13 11 13 10 8 11 15 16 14 12 159 

Median 20 22 22 22 18 18 20 18 19 13 14 13 219 
2561 24 17 9 12 15 13 15 16 9 12 11 12 165 

แผนภูมิที ่3.3 อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษ รายเดือน เปรียบเทียบ ปี 2560 2561 กับ ค่ามัธยฐาน จังหวัด
พัทลุง 

 
 

  



  วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 20 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

โรคปอดบวม ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี และ 65 ปีขึ้นไป โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่าน
มา อัตราป่วยเพ่ิมสูงขึ้น ในปี 2560 ในภาพรวมปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น อ าเภอที่มีอุบัติการณ์สูงสุดในปี 2561 
คือ กงหรา อัตราป่วย 795.9 ต่อแสนประชากร ไม่มีลักษณะการการเกิดโรคมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน 
(Cluster) ทั้งนี้ ปี 2561 พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนกันยายน จ านวน 195 ราย โดยปี 2561 มีจ านวนผู้ป่วย
ใกล้เคียงกับค่ามัธยฐาน  

ตารางท่ี 3.4 จ านวนผู้ป่วยโรคปอดบวม จ าแนกรายเดือน ข้อมูลปี 2556 - 2561 กับ ค่ามัธยฐาน จังหวัด
พัทลุง 

ปี พ.ศ. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec รวม 
2556 213 121 108 76 72 83 108 92 120 115 101 81 1,290 
2557 153 85 106 72 95 95 108 219 117 139 128 150 1,467 
2558 170 158 137 90 99 119 119 177 208 173 83 91 1,624 
2559 105 138 116 54 60 102 96 121 201 146 136 174 1,449 
2560 206 154 124 86 135 127 100 170 182 183 140 133 1,740 

Median 170 138 116 76 95 102 108 170 182 146 128 133 1,564 
2561 160 131 130 82 102 131 132 160 195 157 151 109 1,640 

 

แผนภูมิที ่3.4 อัตราป่วยโรคปอดบวม รายเดือน เปรียบเทียบ ปี 2560 2561 กับ ค่ามัธยฐาน จังหวัดพัทลุง 

 
 

 
โรคไข้หวัดใหญ่  ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบมากในกลุ่มอายุ 0-9 ปี  โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา มีอัตรา

ป่วยเพ่ิมขึ้น สูงสุดในปี 2561 จ านวน 1601 ราย (305.7 ต่อแสนประชากร) ตั้งแต่ต้นปี 2561 มีอัตราป่วยสูง
กว่าค่ามัธยฐาน ภาพรวมมีแนวโน้มอัตราป่วยสูงขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2561 อ าเภอที่มีอุบัติการณ์สูงสุด คือ อ าเภอป่า
พะยอม อัตราป่วย 542.1 ต่อแสนประชากร ไม่มีการระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อน (Cluster) พบว่ามีการ
ระบาดต่อเนื่องในปี 2560 - 2561 โดยพบผู้ป่วยสูงสุดเดือนพฤศจิกายน 2561 จ านวน 301 ราย อัตราป่วย 
57.5 ต่อแสนประชากร 

 

  



วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 หน้า 21 

ตารางท่ี 3.5 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จ าแนกรายเดือน ข้อมูลปี 2556 - 2561 กับ ค่ามัธยฐาน จังหวัด
พัทลุง 

ปี พ.ศ. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec รวม 
2556 57 14 18 8 15 23 46 27 24 17 15 26 290 
2557 22 26 34 20 20 47 28 23 54 21 30 44 369 
2558 47 26 17 8 16 25 17 41 75 44 73 107 496 
2559 81 56 45 18 18 36 25 52 61 56 76 116 640 
2560 187 139 89 33 30 40 50 53 93 79 70 102 965 

Median 57 26 34 18 18 36 28 41 61 44 70 102 535 
2561 180 134 62 23 52 108 72 103 220 163 301 183 1,601 

 

แผนภูมิที ่3.5 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายเดือน เปรียบเทียบ ปี 2560 2561 กับ ค่ามัธยฐาน จังหวัดพัทลุง 

 
 

โรคตาแดง  ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบมากในกลุ่มอายุ 0-9 ปี โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา อัตราป่วยมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี จนกระทั่ง ปี 2561 อัตราป่วยต่ าสุด 125.1 ต่อแสนประชากร โดยอ าเภอที่มี
อุบัติการณ์สูงสุด คือ อ าเภอกงหรา 417.3 ต่อแสนประชากร ตั้งแต่ปี 2560 – 2561 มีอัตราป่วยต่ ากว่า 
ค่ามัธยฐาน ทั้งนี้เคยพบการระบาดของโรคตาแดงเมื่อปี 2558 ในโรงเรียนปอเนาะ ซึ่งเป็นโรงเรียนมีหอพัก
ภายใน  

ตารางท่ี 3.6 จ านวนผู้ป่วยโรคตาแดง จ าแนกรายเดือน ขอ้มูลปี 2556 - 2561 กับ ค่ามัธยฐาน จังหวัดพัทลุง 

ปี พ.ศ. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec รวม 
2556 85 59 64 83 108 109 114 82 62 49 120 782 1,717 
2557 1,117 258 160 120 119 149 397 436 361 282 249 145 3,793 
2558 113 103 141 92 93 91 119 94 97 92 72 53 1,160 
2559 98 105 61 79 68 83 91 81 61 52 50 59 888 
2560 69 67 92 74 81 89 77 66 70 83 111 67 946 

Median 98 103 92 83 93 91 114 82 70 83 111 67 1,087 
2561 57 81 61 58 76 72 48 46 43 35 42 36 655 

 

  



  วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 22 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

แผนภูมิที ่3.6 อัตราป่วยโรคตาแดง รายเดือน เปรียบเทียบ ปี 2560 2561 กับ ค่ามัธยฐาน จังหวัดพัทลุง 

 
 

สุกใส ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบมากในกลุ่มอายุ 5 - 14 ปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา มีอุบัติการณ์สูงสุดในปี 
2557 พบผู้ป่วย 858 ราย โดยพบผู้ป่วยสูงสุดเดือนมีนาคม 2557 จ านวน 197 ราย ในภาพรวมในช่วง 5 ปี มี
แนวโน้มอัตราป่วยลดลง ปี 2561 มีผู้ป่วย 454 ราย อัตราป่วย 86.7 ต่อแสนประชากร ต่ ากว่าค่ามัธยฐาน โดย
อ าเภอบางแก้วมีอัตราป่วยสูงสุด 158. ต่อแสนประชากร 

 

ตารางท่ี 3.7 จ านวนผู้ป่วยโรคสุกใส จ าแนกรายเดือน ข้อมูลปี 2556 - 2561 กับ ค่ามัธยฐาน จังหวัดพัทลุง 

ปี พ.ศ. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec รวม 
2556 46 50 74 49 43 45 55 58 94 102 60 49 725 
2557 74 98 197 136 71 42 53 49 37 39 27 35 858 
2558 43 57 61 44 32 25 33 31 42 50 36 44 498 
2559 49 53 79 80 46 41 45 40 39 47 40 30 589 
2560 43 56 38 51 43 77 34 49 54 43 46 46 580 

Median 46 56 74 51 43 42 45 49 42 47 40 44 579 
2561 46 65 57 53 20 39 38 32 14 28 28 34 454 

แผนภูมิที ่3.7 อัตราป่วยโรคสุกใส รายเดือน เปรียบเทียบ ปี 2560 2561 กับ ค่ามัธยฐาน จังหวัดพัทลุง 

 
  



วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 หน้า 23 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี เป็นโรคในกลุ่มกามโรค 
(ซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม แผลริมอ่อน ฯลฯ) ประมาณร้อยละ 16 นอกนั้นเป็นโรคกลุ่มอ่ืนๆ (พยาธิช่อง
คลอด โลนที่อวัยวะเพศ หูดข้าวสุกที่อวัยวะเพศ และอ่ืนๆ) ร้อยละ 84 ตั้งแต่ปี 2560 - 2561 มีอัตราป่วยต่ า
กว่าค่ามัธยฐาน โดยปี 2561 พบผู้ป่วยจ านวน 325 ราย อัตราป่วย 62.1 ต่อแสนประชากร โดยอ าเภอป่า
พะยอมมีอัตราป่วยสูงสุด 167.7 ต่อแสนประชากร 

ตารางท่ี 3.8 จ านวนผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ รายเดือน ข้อมูลปี 2556 - 2561 กับ ค่ามัธยฐาน จังหวัด
พัทลุง 

ปี พ.ศ. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec รวม 
2556 51 32 37 32 24 30 34 51 35 49 48 37 460 
2557 58 50 65 45 59 44 29 27 35 48 32 28 520 
2558 36 67 49 49 32 23 39 29 32 24 27 27 434 
2559 39 31 37 26 37 39 33 38 31 32 27 35 405 
2560 39 43 31 39 32 29 25 26 27 25 27 19 362 

Median 39 43 37 39 32 30 33 29 32 32 27 28 401 
2561 40 44 20 35 22 28 23 23 21 23 24 22 325 

แผนภูมิที ่3.8 อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ เปรียบเทียบ ปี 2560 2561 กับ ค่ามัธยฐาน จังหวัดพัทลุง 

 
 

ไข้เลือดออก ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (อัตราป่วย 404.8 ต่อประชากรแสน
คน) ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามักจะระบาดในช่วง มิถุนายน - กรกฎาคม และ ตุลาคม - ธันวาคม (เกิดหลังเปิดภาค
เรียนทั้งสองช่วง) มีการระบาดต่อเนื่องในปี 2559 และ 2560 พบผู้ป่วยสูงสูดในเดือนกันยายน 2559 จ านวน 
266 ราย (อัตราป่วย 50.9 ต่อประชากรแสนคน) อ าเภอที่มีอุบัติการณ์สูงสุดในปี 2559 คือ อ าเภอกงหรา 
(593.9 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคืออ าเภอตะโหมด และ อ าเภอป่าบอน ตามล าดับ ส่วนปี 2560 อ าเภอ
ที่มีอุบัติการณ์สูงสุดในปี 2560 คือ อ าเภอเมือง (417.1 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือ อ าเภอเขาชัยสน 
(235.4 ต่อประชากรแสนคน) และ อ าเภอป่าพะยอม (156.4 ต่อประชากรแสนคน) ตามล าดับ ปี 2561 พบ
ผู้ป่วย 619 ราย อัตราป่วย 118.2 ต่อแสนประชากร โดยอ าเภอตะโหมดพบผู้ป่วยสูงสุด 320.4 ต่อแสน
ประชากร รองลงมาอ าเภอศรีบรรพต 267.3 ต่อแสนประชากร และ อ าเภอป่าพะยอม 265.5 ต่อแสนประชากร 
ตามล าดับ  

 

  



  วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 24 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

ตารางท่ี 3.9 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ าแนกรายเดือน ข้อมูลปี 2556 - 2561 กับ ค่ามัธยฐาน จงัหวัด
พัทลุง 

ปี พ.ศ. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec รวม 
2556 157 72 92 89 110 192 184 136 82 94 98 72 1378 
2557 49 56 38 30 28 86 51 76 61 101 91 70 737 
2558 40 27 14 13 32 57 83 59 39 37 66 73 540 
2559 41 31 24 20 13 20 116 258 266 227 255 205 1,476 
2560 194 151 119 101 110 96 89 51 49 52 51 21 1,084 

Median 49 56 38 30 32 86 89 76 61 94 91 72 774 
2561 33 11 18 26 53 81 56 58 50 61 103 69 619 

แผนภูมิที ่3.9 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก รายเดือน เปรียบเทียบ ปี 2560 2561 กับ ค่ามัธยฐาน จังหวัดพัทลุง 

 
 

โรคมือ เท้า ปาก ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบมากในกลุ่มอายุ 0-9 ปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จังหวัดพัทลุงมี
อุบัติการณ์สูงสุดในปี 2556 โดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอม ระหว่าง มิถุนายน-สิงหาคม ลักษณะการเกิดโรคมักมี
การระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนประถมศึกษาที่มีชั้นเด็กเล็ก ทั้งนี้ ปี 
2560 และ ปี 2561 เริ่มมีการระบาดในช่วง พฤษภาคม – มิถุนายน โดยปี 2561 พบผู้ป่วย 512 ราย อัตรา
ป่วย 97.8 ต่อแสนประชากร อ าเภอตะโหมดมีอัตราป่วยสูงสุด 224.3 ต่อแสนประชากร 

ตารางท่ี 3.10  จ านวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จ าแนกรายเดือน ข้อมูลปี 2556 - 2561 กับค่ามัธยฐาน จังหวัด
พัทลุง 

ปี พ.ศ. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec รวม 
2556 80 44 24 20 19 115 167 115 97 69 57 45 852 
2557 34 8 11 8 4 46 63 92 74 20 20 32 412 
2558 25 25 20 14 16 95 92 55 72 46 32 34 526 
2559 49 33 20 9 4 70 142 75 42 33 23 29 529 
2560 23 54 65 29 56 306 72 20 8 9 5 3 650 

Median 34 33 20 14 16 95 92 75 72 33 23 32 539 
2561 5 4 3 19 37 191 149 46 16 6 9 26 512 

 
  



วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 หน้า 25 

แผนภูมิที ่3.10  อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปาก รายเดือน เปรียบเทียบ ปี 2560 2561 กับ ค่ามัธยฐาน จังหวัด
พัทลุง 

 
 

ที่มา : รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (7 มกราคม 2562) 
 



 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี 2 
แผนยุทธศาสตร์ ปญัหาสาธารณสุข  

และการบริหารงบประมาณ 
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ตอนที่ 2  
แผนยุทธศาสตร์ ปัญหาสาธารณสุข และการบริหารงบประมาณ 

1. แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

          ทิศทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง 5 ปี  (พ.ศ.2559-2563) ด้านสาธารณสุข 

วิสัยทัศน์   
 

1.  
2.  

 
พันธกิจตามยุทธศาสตร์ (Mission) 
1. พัฒนานโยบายสุขภาพในทุกระดับ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติทั่วทุกพ้ืนที่ ส่งเสริมภาคีทุกภาพส่วนร่วมสร้าง

สังคมสุขภาพดี และการแก้ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของพ้ืนที่ให้ยั่งยืน  
2. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาโรค ฟ้ืนฟูสุขภาพการคุ้มครอง

ผู้บริโภคของจังหวัดให้มีคุณภาพ มาตรฐานรองรับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  การพัฒนาตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และความจ าเป็นในการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพของจังหวัดทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ  และตติยภูมิ ให้มี
ความเข้มแข็ง  มีมาตรฐานในการจัดบริการ การบริหาร ที่สามารถสนองตอบต่อปัญหา และแนวโน้มความ
ต้องการของพ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และทันท่วงที 

4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพของตนเองอย่างเข้มแข็งให้ประชาชน มีขีด
ความสามารถในการพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้ 

5. ส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และ ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพให้มีความเป็น
ปัจจุบัน มีคุณภาพท่ีสามารถรองรับการพัฒนาการบริการ และการบริหารทั้งในระดับพ้ืนที่ จังหวัด และเขต
สุขภาพ 

6. พัฒนาบุคลากรการสาธารณสุข ระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

 
เป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) 

พัทลุงเป็นสังคมสุขภาวะ  ประชาชนสุขภาพดี  มีความสุขทางสุขภาพมากขึ้น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
1. การลดปัญหาสุขภาพ และโรคส าคัญของจังหวัดแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน 
2. การสร้างระบบการจัดการสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้  
3. การพัฒนาจังหวัดสู่เมืองสุขภาวะที่เข้มแข็งระดับประเทศ    
4. การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และระบบบริการที่เป็นเลิศ     
5. การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการให้มีความเป็นเลิศ 

“ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพด ี
ชุมชนพ่ึงตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน” 
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เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ (Outcome Goal) 
1. จังหวัดพัทลุงประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาสุขภาพ และโรคส าคัญของจังหวัดให้ลดน้อยลง อย่างเป็น

รูปธรรม และผ่านเกณฑ์ประเทศ 
2. มีชุมชนต้นแบบการจัดการสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้ และระบบการจัดการสุขภาพ

ชุมชนที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ แพทย์แผนไทย และการจัดการ
โรคเรื้อรัง    

3. จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองสุขภาวะที่เข้มแข็งระดับประเทศ มีนโยบายสุขภาพในทุกมิติทั้งในและนอกระบบ
สาธารณสุขที่เข้มแข็ง สามารถน าสุขภาพร่วมสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ  

4. ระบบสุขภาพสามารถสร้างคุณค่าต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และความเป็นอยู่ที่ดี
แก่ประชาชน 

5. สถานบริการสุขภาพทุกระดับของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน ที่ยั่งยืน มีผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์ในระดับ
สถานบริการมาตรฐานการสาธารณสุข เป็นสถานบริการปลอดภัย ที่ประชาชนเชื่อมั่น วางใจได้  

6. สถานบริการทุกแห่งผ่านเกณฑ์การบริการที่ยอดเยี่ยม และมาตรฐานการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
7. หน่วยงานในระบบสาธารณสุขเป็นองค์กรสมรรถนะสูง พัฒนาสู่องค์กรดิจิตอล ระบบงานมีความพร้อมสู่

สากลเปิดสู่อาเซียน 
8. มีผลงานการวิจัย สร้างองค์ความรู้ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด

อย่างต่อเนื่อง  
9. บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรการสาธารณสุขในทุกระดับมีสมรรถนะ มีทักษะสากล มีความสุขใน

การปฏิบัติราชการ เป็นต้นแบบของคนสุขภาพดี 
 

กลยุทธ์  
ในการก าหนดกลยุทธ์ได้น าศักยภาพ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาก าหนดทิศทางการ

พัฒนา และกลยุทธ์ ตามหลัก Balanced Scorecard โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
1. สร้างจัดการปัญหาสุขภาพของพ้ืนที่ที่ส าคัญให้ลดลง ด้วยมาตรการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันและการ

ควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างเข้มข้นในระดับหมู่บ้าน และการรักษาและฟ้ืนฟูด้วย
คุณภาพทางการแพทย์ในทุกระดับ แบบปฏิบัติการเชิงรุกด้วยภารกิจร่วม หมู่บ้านเป็นฐาน ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง  

2. สร้าง และพัฒนาบริการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยบริการแบบครบวงจรเป็นองค์รวม 
และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทั้งในมิติครอบครัว ชุมชน   

3. บูรณาการชุมชน ครอบครัว และภาคีทุกภาคส่วน ร่วมจัดระเบียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยโรค
เรื้อรัง ให้เกิดค่านิยมทางสุขภาพใหม่ที่สามารถพ่ึงพาตนเองทางสุขภาพได้ จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

4. สร้างระบบการจัดการสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นเน้นการน ากีฬามาใช้ในการสร้างสุขภาพ ขจัดปัจจัยเสี่ยงแก่เด็ก 
เยาวชน ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสุขภาพ 

5. ส่งเสริมให้ชุมชนสร้างระบบการจัดการสุขภาพ และวัฒนธรรมทางสุขภาพที่เข้มแข็งเป็นหมู่บ้านสุขภาพดีวิถี
ไทย ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลไกสมัชชาสุขภาพชุมชน  

6. ส่งเสริมให้ภาคีทุกภาคส่วนร่วมสร้างนโยบายสุขภาพ และผลักดันมาตรการด้านสุขภาพให้ได้การบรรจุ  
ในแผนพัฒนาของจังหวัด ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และท้องถิ่น   

7. เพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขของประเทศ กระทรวง เขตด้วยระบบการท างาน  
เชิงบูรณาการร่วมและการควบคุมก ากับติดตาม และประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ   
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8. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนทั้งในระบบสาธารณสุข  นอกระบบสาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชน 
ประชาชน ร่วมพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองแห่งสุขภาวะ   ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคม ด้วยระบบ
สุขภาพ  

9. ยกระดับคุณภาพการบริการ หน่วยบริการสุขภาพในระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่
ยั่งยืนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพท่ีเข้มแข็ง เป็นสถาน  

10. ยกระดับการบริการสุขภาพให้มีความยอดเยี่ยม เน้นประชาชนมีความสุขระหว่างรอรับบริการ มีอัตลักษณ์
ของการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่โดดเด่นในระดับประเทศ บริการที่ปลอดภัย ไร้รอยต่อ ไม่รอ
นาน 

11. เสริมสร้างประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค การรักษา และการฟ้ืนฟูสุขภาพในโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัด 
ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ และทีมสหวิชาชีพเฉพาะทาง และวิทยาการทางการ
แพทย์ที่เหมาะสมตามที่เหมาะสม 

12. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการจัดบริการทางการแพทย์ของสถานบริการทั้งในระดับปฐมภูมิ  ให้ประชาชน
มีความเชื่อม่ัน และศรัทธาในการใช้บริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจอย่างแท้จริง 

13. การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในระดับชุมชน  การดูแล คุ้มครองสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
การคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน  

14. สร้างความเข้มแข็งในระบบการสอบสวน ควบคุมโรค ที่คลอบคลุมในระดับต าบล และสามารถตอบสนอง
ต่อการควบคุมโรคทันเวลา  มีมาตรฐานระดับดีมากในทุกแห่ง  

15. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด การจัดการปัญหาสุขภาพทั้งในภาวะปกติ 
และภาวะฉุกเฉิน ให้มีความพร้อมระดับมาตรฐานประเทศ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

16. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์วิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม รองรับความจ าเป็นทางสุขภาพของพ้ืนที่ 
การบริการแก่ประชาชน และแนวโน้มการพัฒนาระบบสุขภาพของจังหวัด   

17. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพให้มีคุณภาพ ทันสมัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการบริการ การสื่อสารสุขภาพแก่ประชาชน การบริหาร และการตัดสินใจเชิงนโยบาย    

18. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ สมบูรณ์ในทักษะสากล พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดี เสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการ เป็นต้นแบบคนสุขภาพดีมีความสุข  

19. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพทุกแห่งให้ ให้มีสมรรถนะสูง 
บริหารจัดการภายในที่มีความคล่องตัว เด่นด้านแบบธรรมาภิบาล เข้มแข็งทางการเงินการคลัง  

20. จัดระเบียบสภาพแวดล้อมองค์กรเป็นต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
และยั่งยืน เอ้ือต่อการบริการสุขภาพที่ด ี
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ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดที่ 01:  อัตราการลดลงของการเจ็บป่วยในโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัด 
ตัวชี้วัดที่ 02:   อัตราการลดลงของการป่วยตายในโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัด 
ตัวชี้วัดที่ 03:  จ านวนชุมชนต้นแบบการจัดการสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้ตามเกณฑ์ 
ตัวชี้วัดที่ 04:  ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดการสุขภาพท่ีโดดเด่นเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
ตัวชี้วัดที่ 06:  จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนที่ประกาศนโยบายสุขภาพ และน าสู่

การปฏิบัติจนเป็นรูปธรรม  
ตัวชี้วัดที่ 07:  ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของจ านวนรายได้จากการจ าหน่าย ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด   
ตัวชี้วัดที่ 08:   ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นและวางใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพสถานบริการสุขภาพทุก

ระดับ 
ตัวชี้วัดที่ 9.1:  ร้อยละของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน HA              
ตัวชี้วัดที่ 9.2:  ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน PCA 
ตัวชี้วัดที่ 10:   ร้อยละของหน่วยบริการ ที่ผ่านเกณฑ์การบริการที่ยอดเยี่ยม ของจังหวัดพัทลุง 
ตัวชี้วัดที่ 11:   จ านวนสถานบริการในทุกระดับที่มีความส าเร็จในการพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้เป็นหน่วย

บริการ (SMART) 
ตัวชี้วัดที่ 12:   ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาม

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
ตัวชี้วัดที่ 14.1: จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด 
ตัวชี้วัดที่ 14.2: จ านวนผลงานนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัดที่ 15:   จ านวนบุคลากรสุขภาพระดับเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
ตัวชี้วัดที่ 16:  ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัดที่ 17:   รอ้ยละความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานของบุคลากรสุขภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 18:   ร้อยละบุคลากรสุขภาพเป็นต้นแบบคนสุขภาพดี 
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2. การด าเนินงานต าบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ 2562 
 

ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ต าบลสุขภาวะสู่เมืองลุงเมืองสุขภาวะ ตามกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังภาพ 

 

 

 
กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนต าบลสุขภาวะ สู่เมืองลุงเมืองสุขภาวะ 

จังหวัดพัทลุง 
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ส าหรับการขับเคลื่อนต าบลสุขภาวะ ในปีงบประมาณ 2562 เน้นการวัดผลในมิติของสุขภาพดี 
แต่ส าหรับการด าเนินงานในระดับต าบล ให้มีการบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ และมีการขับเคลื่อนร่วมกันทั้ง 3 
มิติ (สุขภาพดี, ศึกษาดี, เศรษฐกิจดี)  

เกณฑ์การประเมินต าบลสุขภาวะ ในปีงบประมาณ 2562 ประเมินในมิติด้านสุขภาพ จ านวน 10 
ประเด็น ได้แก่ 

ล า 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ระดับการประเมิน 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก 

1 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ผ่าน 
4 ข้อ 

ผ่าน 
6 ข้อ 

ผ่าน 
8 ข้อ  1.1  ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับ

ฟลูออไรด์วานิช ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65 

ทันตสาธารณสุข 

 1.2  ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการ
ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 75 

ส่งเสริมสุขภาพ 

 1.3  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ
คัดกรองพัฒนาการ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

ส่งเสริมสุขภาพ 

 1.4  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการ และพบ
สงสัยพัฒนาการล่าช้า  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 

ส่งเสริมสุขภาพ 

 1.5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับ
การตรวจคัดกรองพัฒนาการ และ
พบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการ
ติดตาม/ส่งต่อ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
90 

ส่งเสริมสุขภาพ 

 1.6  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับ
การตรวจคัดกรองพัฒนาการ และ
พบสงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
ติดตามกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

ส่งเสริมสุขภาพ 

 1.7  ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 60 ปี 
ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
(สะสม ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 
62) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ 

   

 1.8  ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 70 ปี 
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดย จนท. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ 
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ล า 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ระดับการประเมิน 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก 

2 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลอนามัยเจริญพันธุ์ ส่งเสริมสุขภาพ 60 
คะแนน 

70 
คะแนน 

80 
คะแนน 

3 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย ร้อยละ 
18.5 

ร้อยละ 
20.5 

ร้อยละ 
22.5  3.1  ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 18.5  
(รพท.ร้อยละ 11, รพช. ร้อยละ 19, 
รพ.สต. ร้อยละ 36) 

 

4 ต าบลผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ 

มีแผน 
พัฒนา 

มี MOU 
กับต าบล 
ที่มีหน่วย 

FR 

มีหน่วย 
FR 

5 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบล GREEN and 
CLEAN  

อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

4-5  
คะแนน 

6-7 
คะแนน 

8-9 
คะแนน 

6 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลคุ้มครองผู้บริโภค 
6.1 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานร้าน

ช าคุณภาพ (ตรวจ ร้อยละ 90 ผ่าน
คุณภาพ ร้อยละ 90) 

คุ้มครองผู้บริโภค 

 

ผ่าน
ระดับ 3 
คะแนน  

ผ่าน
ระดับ 4 
คะแนน  
 

ผ่าน 
ระดับ 5 
คะแนน   

7 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ควบคุมโรคติดต่อ 
 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

8 ต าบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

ส่งเสริมสุขภาพ ประเมินผ่าน / ไม่ผ่าน 
ต้องผ่านเกณฑ์ ข้อ 1-4 ทุกข้อ 
1. หน่วยบริการสาธารณสุขมี

ระบบการประเมินคัดกรอง
ปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะ
ยาวในชุมชน โดยมีการประเมิน
คัดกรองครอบคลุม จ านวน 6 
เรื่อง คือ 
(1) คัดกรอง ADL ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
(2) คัดกรองสุขภาพช่องปาก ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60 
(3) คัดกรองสมองเสื่อม AMT 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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ล า 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ระดับการประเมิน 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก 

(4) คัดกรองซึมเศร้า 2Q ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

(5) คัดกรองข้อเข่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60  

(6) คัดกรองภาวะหกล้ม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

2. มีแผนการดูแลผู้สูงอายุ
รายบุคคล (Care plan) กลุ่ม
ติดบ้าน กลุ่มติดเตียงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

3. มีการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน  
กลุ่มติดเตียง ตามแผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) 
โดยผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care 
manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
(Care giver) หรืออาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง 

 4. อปท.มีการสนับสนุน
งบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุ 
กลุ่มติดบ้าน  กลุ่มติดเตียง ตาม
แผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล 
(Care plan) อย่างต่อเนื่อง 

9 ต าบลผ่านเกณฑ์การจัดการสุขภาพได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานต าบลจัดการสุขภาพ
แบบบูรณาการ (TPAR) 

พัฒนาคุณภาพ ประเมินผ่าน / ไม่ผ่าน 
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 
องค์ประกอบ ได้แก่  
T = team  มีทีมสุขภาพระดับ

ต าบลที่มีศักยภาพ 
P = plan มีการจัดท าแผน

สุขภาพต าบลแบบมีส่วนร่วม 
A = activity มีการจัดกิจกรรม

หรือบริการสุขภาพกลุ่มวัย 
R = result มีผลลัพธ์ด้านสุขภาพ

ในชุมชน 
(ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
www.thaiphc.net) 

http://www.thaiphc.net/
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ล า 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ระดับการประเมิน 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก 

10 ต าบลมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในประเด็น
ปัญหาที่เลือกอย่างมีคุณภาพ 

พัฒนาคุณภาพ ประเมินผ่าน / ไม่ผ่าน 
(ผ่าน UCCARE ระดับ 3) 

 
เกณฑ์การวัดผลต าบลสุขภาวะ 

ระดับต าบลสุขภาวะ เกณฑ์ ข้อ 1 – 7 เกณฑ์ ข้อ 8 – 10 
พ้ืนฐาน ผ่านระดับพ้ืนฐานขึ้นไปทุกข้อ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 

ดี ผ่านระดับดีข้ึนไปทุกข้อ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
ดีมาก ผ่านระดับดีมากทุกข้อ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 

หมายเหตุ  
- เกณฑ์ข้อที่มีการประเมินเป็นรายสถานบริการ กรณีต าบลที่มีสถานบริการมากกว่า 1 แห่ง  

ต าบลจะผ่านเกณฑ์ ก็ต่อเมื่อสถานบริการในต าบลนั้นผ่านเกณฑ์ทุกสถานบริการ 
- การประเมินต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง กรณีต าบลที่มีสถานบริการมากกว่า 1 แห่ง  

ผลการประเมินใช้คะแนนของสถานบริการที่ได้คะแนนต่ าสุด 
- ประเมินโดยผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด และส่งกลับข้อมูลให้ คปสอ. ตรวจสอบและรับรอง 
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3. ปัญหาสาธารณสุข 

การจัดปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2562 ใช้กระบวนการวิเคราะห์และจัด
อันดับปัญหา โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

1. วิเคราะห์สภาวการณ์ทางสุขภาพโดยกลุ่มงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ 
2. ระบุปัญหาโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ค่าเฉลี่ย ข้อมูลในอดีต 
3. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากภาคส่วนต่าง ๆ ให้คะแนนโดยพิจารณาใน 4 

ประเด็น คือ ขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา และความสนใจ/ความ
มีส่วนร่วมของชุมชน 

4. จัดอันดบัปัญหาตามล าดับคะแนน 
 

ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 10 อันดับแรกของจังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
1. เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ไต 
2. ไข้เลือดออก 
3. โรคหัวใจ/หลอดเลือด 
4. มะเร็งทุกชนิด 
5. บาดเจ็บ/ตาย จากอุบัติเหตุจราจร 
6. อนามัยแม่และเด็ก 
7. การฆ่าตัวตายส าเร็จ 
8. ยาเสพติด 
9. สูงดีสมส่วน 
10. วัณโรค 
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แผนงานการแก้ปัญหาสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

1. แผนงานแก้ปัญหาโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ไต  
เป้าหมาย 1. ลดอัตราป่วยรายใหม่โรคเบาหวานจากกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 

2. ลดอัตราป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูงจากกลุ่มเสี่ยง/สงสัยป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง 

3. ลดภาวะแรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
4. ลดอัตราตายจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
5. ลดอัตราป่วยรายใหม่โรคไตเรื้อรัง 

ตัวชี้วัด 1. ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิต
สูง ร้อยละ 90  

2. ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ได้รับการคัดกรองโดย 75 กรัม OGTT (น าร่องใน
ต าบลน าร่องNCD) 

3. กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ได้วัดความดันที่บ้านด้วยตนเอง (HBPM) ร้อยละ 80 
4. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานไม่เกินร้อยละ 2.4 
5. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ ร้อยละ 40 
6. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ ร้อยละ 50 
7. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิต ได้วัดความดันที่

บ้านด้วยตนเอง (HBPM) ร้อยละ 80 
8. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาล/ความดันโลหิต 

ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้สมาธิบ าบัดSKT และได้รับการติดตามผล 
ร้อยละ 80 

9. ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรอง ตา  เท้า ร้อยละ 65 
10. ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรอง  ไต  ร้อยละ 65 
11. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ร้อย

ละ 65 
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

1. ลดอัตราผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่ และทบทวนระบบส่งต่อให้ผู้ป่วย
สามารถเข้าถึงการวินิจฉัยโรค เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา 

2. ควบคุมระดับน้ าตาล/ความดันโลหิต กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3. ชะลอความเสื่อมของไต กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหติสูง 
กิจกรรมหลัก 1. ประชุมคณะกรรมการservice plan NCD & CKD ทุก 3 เดือน  

2. ถ่ายทอดนโยบาย ตัวชี้วัด 
3. คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต ประชากรกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป  
4. คัดกรองเบาหวานโดยใช้ OGTT กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในต าบลน าร่อง NCD อ าเภอละ 

1 ต าบล 
5. การวัดความดันโลหิตที่บ้านด้วนตนเอง (HBPM) กลุ่มเสี่ยง/สงสัยป่วยความดันโลหิต

สูง 
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6. การใช้สมาธิบ าบัด SKT กลุ่มป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ไม่สามารถควบคุม
ระดับน้ าตาล/ความดันโลหิตได้ 

7. การควบคุมก ากับ ติดตามระบบข้อมูลNCD ใน HDC และ chronic link 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 

 
2. แผนงานแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก 
เป้าหมาย 1. ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 

2. ลดอัตราตายจากโรคไข้เลือดออก 
ตัวชี้วัด 1. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงมากกว่าร้อยละ 10 ของค่ามัธยฐาน ปี 2556-2560 

(อัตราป่วยไม่เกิน 132.05ต่อประชากรแสนคน) 
2. อัตราป่วยตายไม่เกินร้อยละ 0.1 
3. ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายระดับหมู่บ้านไม่เกินค่ามาตรฐาน (ในชุมชน ค่า BI < 50 / โรง

ธรรม,โรงแรม, โรงงาน ค่า CI < 5 /โรงเรียน, สถานบริการสาธารณสุข   ค่า CI=0 ) 
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

เป้าหมาย ปี 2561 – 2564 ก าหนดให้อัตราป่วยลดลงจากค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 
ร้อยละ 10, 15, 20 และ 25 ตามล าดับ  โดยมีกรอบแนวทางการด าเนินงานควบคุม
ไข้เลือดออก ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค ให้มีฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังโรคและ

ตรวจจับสถานการณ์โรค และใช้ข้อมูลเพ่ือการประเมินพ้ืนที่เสี่ยง     
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการป้องกันโรค โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายของประชาชนและชุมชน  
(6 ร.) ภายใต้กลไก “อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง” โดยเน้นการจัดการ 
พาหะน าโรคแบบผสมผสาน (IVM) ในระดับต าบล” 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการควบคุมโรคและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยเน้น
ประสิทธิภาพในการควบคุมควบคุมโรคเร็ว (3-3-1) เพ่ือตัดวงจรการ
แพร่เชื้อป้องกันไม่ให้การระบาดเกิน 2 Generation 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อป้องกันการเสียชีวิตโดยร่วมมือ
กับกรมการแพทย์ ให้มีการสนับสนุนคู่มือมาตรฐานการรักษาและ
จัดระบบแพทย์ที่ปรึกษาและบูรณาการระบบการรักษาแบบสหสาขา
วิชาชีพ       

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค  
กิจกรรมที่ 1   พัฒนาระบบข้อมูล รายงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข รายงานข้อมูล รง.506 ให้ครบถ้วน ทันเวลา 
กิจกรรมที่ 2   ประสานงาน ขอความร่วมมือสถานพยาบาลเอกชน รายงานข้อมูล

เข้าระบบให้มากขึ้นพัฒนาระบบการป้องกันโรค 
กิจกรรมที่ 1   ส่งเสริมให้ทุกองค์กรและประชาชนทุกคน ร่วมกันจัดการไม่ให้มี

ลูกน้ าและตัวยุงลาย ในบริเวณหน่วยงาน บ้าน ที่อยู่อาศัยของ
ตนเอง และบริเวณท่ีสาธารณประโยชน์ 
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กิจกรรมที่ 2   สุ่มส ารวจค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพ่ือประเมิน
พ้ืนที่เสี่ยง 

พัฒนาระบบการควบคุมโรคและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
กิจกรรมที่ 1   จัดการสอบสวนและควบคุมโรคตามมาตรฐานการควบคุมโรค 
กิจกรรมที่ 2   สุ่มประเมินระบบการควบโรค 

พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย 
กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมให้โรงพยาบาลทุกแห่งมีมุมไข้เลือดออก (DHF Corner) 
กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมให้จัดระบบแพทย์ที่ปรึกษา และบูรณาการระบบการรักษา

แบบสหสาขาวิชาชีพ 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรค 

 
3. แผนงานแก้ปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือด 
เป้าหมาย ลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง 
ตัวชี้วัด อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่าร้อยละ 7 
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง  
2. กระตุ้นระบบ Stroke Fast Track  
3. มีมาตรฐานการให้ยาละลายลิ่มเลือดทุกโรงพยาบาล 
4. โรงพยาบาลพัทลุง มีมาตรฐานตามระบบ Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 

กิจกรรมหลัก 1. จัดประชุมราชการคณะกรรมการ Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมองอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

2. รณรงค์ระบบ Stroke Fast Track โดยใช้สื่อวิทยุ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 
3. ผู้ป่วย DM HT รู้อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง 
4. โรงพยาบาลชุมชนพัฒนาระบบส่งต่อให้ด่วนที่สุด  
5. โรงพยาบาลพัทลุงเน้นการรักษาเฉียบพลัน ทีมสหวิชาชีพมีความรู้และความพร้อม

เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง  
6. รณรงค์การเข้าถึงบริการ 1669 เพื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาและรับยาละลายลิ่มเลือด

อย่างทันท่วงที 
7. ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 4.5 ชั่วโมง 
8. พยาบาลวิชาชีพได้รับการสนับสนุนในการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หลักสูตร 4 เดือน 
9. ด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ 
10. ติดตามรายงานตามตัวชี้วัดจากฐานข้อมูล HDC  

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
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4. แผนงานแก้ปัญหาโรคมะเร็ง 
เป้าหมาย ลดอัตราตายจากโรคมะเร็ง 
ตัวชี้วัด 1. อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด  ลดลง ร้อยละ 5 

2. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ ลดลงร้อยละ 5 (ไม่เกิน 24 ต่อแสนประชากร) 
3. อัตราตายจากโรคมะเร็งเต้านมไม่เกิน 5.8 ต่อแสนประชากร 
4. อัตราตายจากโรคมะเร็งปากมดลูกไม่เกิน 5.2  ต่อแสนประชากร 
5. อัตราตายจากโรคมะเร็งล าไส้ลดลง 
6. ลดระยะเวลาการรอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด และรังสีรักษา เป้าหมาย ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

1. การป้องกันและรณรงค์เพ่ือลดความเสี่ยง 
2. การตรวจคัดกรองและการค้นหามะเร็งระยะเริ่มต้น 
3. การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง 
4. การรักษาโรคมะเร็ง 
5. การดูแลเพ่ือประคับประคอง 
6. สารสนเทศโรคมะเร็ง 

กิจกรรมหลัก 1. การให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งชนิดต่างๆ 
2. การติดตามกลุ่มเป้าหมายรับการตรวจคัดกรอง 
3. การรณรงค์ ตรวจคัดกรอง 
4. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan 
5. การวินิจฉัยโรค การรักษา และการส่งต่อ  

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

 
5. แผนงานแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร 
เป้าหมาย 1. ลดอัตราการบาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 

2. เพ่ือให้ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 1. อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในระดับ
อ าเภอ (DHS-RTI)  

ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

1. ด้านการส่งเสริมป้องกัน ( DHS-RTI  ด่านชุมชน ) 
2. ด้านการจัดการข้อมูลและการประเมินผล ( การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน การสอบสวน

การบาดเจ็บ จุดเสี่ยง ) 
3. ด้านการรักษาพยาบาล ( ER คุณภาพ / EMS คุณภาพ In Hospital care / Referral 

system) 
4. ด้านการบริหารจัดการ (SAT / EOC-RTI การจัดตั้ง TEA Unit คุณภาพ) 

กิจกรรมหลัก 1. การด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากจราจรทางถนนผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ 
DHS-RTI 

2. การบูรณาการข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 
3. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ  
- ER คุณภาพ EMS คุณภาพ 
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- การเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาล 
- พัฒนาบุคลากรระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 

 
6. แผนงานแก้ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก 
เป้าหมาย ลดอัตราการตายของมารดาไทย 
ตัวชี้วัด 1. อัตราการตายของมารดาไทย ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

2. ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

1. ใช้กลไกผ่านกระบวนการ MCH Board ระดับอ าเภอ/จังหวัด 
2. คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ 
3. ห้องคลอดคุณภาพ 
4. พัฒนาระบบการส่งต่อ/ภาวะฉุกเฉิน 

กิจกรรมหลัก 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ MCH Board ระดับอ าเภอ/จังหวัด  
2. มีการประชุมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาระบบ/แนวทางในการด าเนินงานและวิเคราะห์

ปัญหา อุปสรรค สรุปผลการด าเนินงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

3. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานเกณฑ์
อนามัยแม่และเด็กและการจัดการตั้งครรภ์คุณภาพ 

4. พัฒนาแนวทางการด าเนินงานในระบบฝากครรภ์   คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ และ
ระบบส่งต่อ 

5. พัฒนาแนวทางการด าเนินงานห้องคลอดคุณภาพตามมาตรฐาน  และระบบส่งต่อ 
6. จัดระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ    
7. ประชุมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รพสต.และรพ.ทุกแห่ง  

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

 
7. แผนงานแก้ปัญหาฆ่าตัวตายส าเร็จ 
เป้าหมาย ลดอัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ 
ตัวชี้วัด อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน 
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคจิตสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและ
จิตเวช 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า โรคจิตเภท สามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 

3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิต จังหวัดพัทลุง 
กิจกรรมหลัก 1. ติดตาม/เยี่ยมเยียนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรคจิตเภท ให้ได้รับการช่วยเหลือและรักษา

อย่างต่อเนื่องในทุกอ าเภอของจังหวัดพัทลุง 
2. รณรงค์คัดกรอง ค้นหา ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า โรคจิต (สุขภาพจิตสัญจร) 

รายใหม่ให้ได้รับการช่วยเหลือและรักษาได้อย่างทันท่วงที 
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3. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโรคซึมเศร้า  โรคจิตเภท ระบบการช่วยเหลือ 
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  โรคจิตเภท ให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตในจังหวัดพัทลุง 

4. ประชุมติดตามการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย
ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

 
8. แผนงานแก้ปัญหายาเสพติด 
เป้าหมาย 1. เพ่ิมความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. เพ่ิมความส าเร็จในการรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ตัวชี้วัด 1. ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  

2. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษา (Remission rate) ร้อยละ 92 

3. อัตราการคงอยู่ในระบบบ าบัดรักษายาเสพติดทุกระบบ (Retention rate) ร้อยละ 
70 

4. การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดให้เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ยุทธศาสตร์/ 
มาตรการ 

1. ส่งเสริมการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE 

2. พัฒนาระบบการคัดกรองผู้เสพ/ ผู้ติดสารเสพติดให้ได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาระบบการบ าบัดรักษาทุกระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
4. พัฒนาระบบการติดตามหลังการบ าบัดรักษา โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมหลัก 1. เร่งรัดการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 

NUMBER ON 
2. จัดตั้งศูนย์คัดกรองในสถานบ าบัดรักษายาเสพติดทุกแห่ง 
3. พัฒนาสถานบ าบัดรักษายาเสพติดทุกแห่งให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HA ยาเสพติด 
4. พัฒนาการบ าบัดรักษายาเสพติดตามเกณฑ์คุณภาพ 
5. การติดตามผู้ป่วยหลังการบ าบัดรักษา โดยใช้กระบวนการที่เหมาะสมตามบริบทของ

พ้ืนที่ โดยอาศัยการบูรณาการงานจากทุกภาคส่วน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
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9. แผนงานแก้ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก 
เป้าหมาย เด็กพัทลุงสูงดีสมส่วน 
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 54  
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

จังหวัดพัทลุง มีนโยบายให้ทุกอ าเภอด าเนินการต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ในทุกพ้ืนที่ และให้ทุกหน่วยบริการมีอุปกรณ์ เครื่องชั่ง
น้ าหนัก ที่วัดความยาว ที่วัดส่วนสูง ให้ได้มาตรฐาน กรมอนามัย และมีแผนงาน/
โครงการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการเด็กปฐมวัยทุกหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง 

กิจกรรมหลัก มีการประชุมติดตามพัฒนางานเด็กปฐมวัย   
1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 2 ปี 
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง การส่งเสริมโภชนาการ (อาหารหญิง
ตั้งครรภ์ อาหารหญิงให้นมบุตร นมแม่ และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี รวมทั้งการ
เสริมสารอาหารที่ส าคัญในรูปของยา ได้แก่ ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิกส าหรับ
หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่ให้นมแม่ 6 เดือน ยาน้ าเสริมธาตุเหล็กส าหรับเด็ก
อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี) ร่วมกับการ บูรณาการงานสุขภาพอ่ืน ๆ เช่น สุขภาพช่องปาก 
กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ า 
ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย หมายถึง ต าบลที่มี
การด าเนินงานดังนี้  
1. ประเมินตนเองตามแบบประเมินต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 

พัฒนาการสมวัยซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญด้านโภชนาการ ทันตสุขภาพ 
กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ า ใน 5 setting ได้แก่ สถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐ ชุมชน อปท. ศูนย์เด็กเล็ก และครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 

2. จัดท าแผนพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางก
การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ า 

3. มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้รายละเอียดในหนังสือแนวทางการด าเนินงาน 
4. ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย และแนวทางการ

ด าเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและ
สุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 

5. มีการติดตามประเมินโดยสุ่ม ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัยในไตรมาส 2, 3  โดยบูรณาการกับศูนย์เด็กเล็กมาตรฐานแห่งชาติ 

6. มีการส ารวจอุปกรณ์ เครื่องชั่งน้ าหนัก ที่วัดความยาว ที่วัดส่วนสูง ให้ได้มาตรฐาน 
กรมอนามัย หน่วยบริการสาธารณสุขไหนที่ยังไม่มีอุปกรณ์หรือมีแต่ไม่ได้มาตรฐาน 
ให้จัดซื้อให้ได้มาตรฐานทุกอย่าง 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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10. แผนงานแก้ปัญหาวัณโรค 
เป้าหมาย เพ่ิมความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
ตัวชี้วัด 1. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่(TB Treatment Success) 

ร้อยละ 85 
2. ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า(TB 

Treatment Coverage) ร้อยละ 75 
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ปี 2560 – 2564 ผู้ป่วยทุกคนได้รับการวินิจฉัยในช่วงแรกโดยเร็วที่สุดที่
เป็นไปได้ (Early detection) และได้รับดูแลรักษาผู้ป่วยให้หายขาดในการรักษาครั้ง
แรก (Successfully treat at first time round)  โดยมีกรอบแนวทางการด าเนินงาน
วัณโรค  ดังนี้ 
มาตรการที่ 1  เร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย   
      กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ต้องขังเรือนจ า ผู้ป่วยเอชไอวี  ผู้
สัมผัสใกล้ชิด กลุ่มเสี่ยงวัณโรคดื้อยา   
เด็กสัมผัสอายุ < 5 ปี โดยมีการติดตามประเมินผลดังนี้ 

- จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายได้รับการคัดกรองเชิงรุกด้วยการถ่ายภาพรังสี  
  ทรวงอก 
- ร้อยละผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาวัณโรคมาก่อนมีผลตรวจทดสอบความไวต่อยา  
  วัณโรค 

มาตรการที่ 2  ป้องกันการแพร่เชื้อวัณโรคโดยค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มเด็กอายุต่ า
กว่า  5 ปี ซึ่งอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค 
      กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ เด็กสัมผัสวัณโรค อายุต่ ากว่า  5 ปี  และผู้ต้องขังในเรือนจ า
ที่ติดเชื้อเอชไอวี  โดยมีการติดตามประเมินผลดังนี้ 
    -ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 5  ปี ซึ่งอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค   ได้รับยา
รักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงตามแนวทางการรักษาวัณโรคในเด็ก 
    -ร้อยละของผู้ต้องขังในเรือนจ าที่ติดเชื้อ  HIV ได้รับยารักษาวัณโรคระยะแฝง 
มาตรการที่ 3  ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยตามมาตรฐานให้หายและกินยาครบ    
เน้นในโรงพยาบาลที่มีผลส าเร็จการรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าต่ ากว่า  80 %  
โดยมีการติดตามประเมินผลดังนี้ 
    -ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคมีอัตราการตายลดลง  

กิจกรรมหลัก แนวคิดการป้องกันควบคุมวัณโรค  คือ  ลดความล่าช้าในการวินิจฉัย  ลดระยะการแพร่
เชื้อในชุมชน  ลดโอกาสเกิดเชื้อดื้อยา  และลดความเสี่ยงการตายระหว่างรักษา   
มาตรการค้นหาเชิงรุก (Q-Finding)  

กิจกรรมที่ 1  เร่งรัดการคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงวัณโรค   
กิจกรรมที่ 2  ส่งทดสอบความไวต่อยาในผู้ป่วยวัณโรคที่เสี่ยงต่อการดื้อยา 
กิจกรรมที่ 3  ค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรค   

มาตรการป้องกัน (Q-Preventing) 
กิจกรรมที่ 1  ให้ยาป้องกันวัณโรคในเด็กสัมผัสวัณโรค 
กิจกรรมที่ 2  ให้ยาป้องกันวัณโรคในผู้ต้องขังท่ีติดเชื้อ HIV 
กิจกรรมที่ 3  จัดระบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลและชุมชน 
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มาตรการดูแลรักษา (Q-Caring) 
กิจกรรมที่ 1  ให้ยารักษาตามมาตรฐาน 
กิจกรรมที่ 2  รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูตรยาระยะสั้น 
กิจกรรมที่ 3  ดูแลรักษาโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient  Centered Care) / 
การก ากับการกินยาแบบ DOT 
กิจกรรมที่ 4  ก ากับติดตามผลการรักษาทุกราย 
กิจกรรมที่ 5  การช่วยเหลือทางสังคม 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

4. แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ปงีบประมาณ 2562 

ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขกับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.  การลดปัญหาสุขภาพ และโรคส าคัญของจังหวัดแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.  การสร้างระบบการจัดการสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.  การพัฒนาจังหวัดสู่เมืองสุขภาวะที่เข้มแข็งระดับประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และระบบบริการที่เป็นเลิศ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.  การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการให้มีความเป็นเลิศ 
 

เป้าประสงค์สูงสุด
ของแผนยุทธศาสตร์ 

สสจ.พัทลุง 

กรอบยุทธศาสตร์กระทรวง 4 
Excellences 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
สสจ. งบประมาณ 

(ทุกแหล่ง) 
1 2 3 4 5 

พัทลุงเป็นสังคมสุข
ภาวะ ประชาชน
สุขภาพดี มีความสุข
ทางสุขภาพมากขึ้น 

P&P Excellence        5,459,786 
Service Excellence         5,125,250 
People Excellence      864,380 
Governance Excellence      967,550 
รวม      12,416,966 

หมายเหตุ  รายละเอียดตามแผนงานโครงการ บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 จ านวน 50 โครงการ 

ตารางท่ี 4.1  สรุปงบด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellences 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellences โครงการ งบ สป. 

1. P&P Excellence 17 1,182,770 
2. Service Excellence  15 413,950 
3. People Excellence 2 684,380 
4. Governance Excellence 5 967,550 

รวม 39 3,428,650 
ที่มา : งานแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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5. การบริหารงบประมาณ 

5.1 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562 

จังหวัดพัทลุงได้รับจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 
2562 ส าหรับหน่วยบริการในสังกัดเป็นค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ระดับหน่วยบริการ 70% จ านวน 
32,744,716.39 บาท ระดับจังหวัด 20% จ านวน 9,355,633.26 บาทและระดับเขต 10% จ านวน 5,054,000 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,154,349.65 บาท ผลการด าเนินงาน ก่อหนี้ผูกพัน ส่งมอบและตรวจรับ และ
เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 72.42 ,64.61 และ 61.46 ตามล าดับ  รายละเอียดดังตารางที่ 2.5.1 - 2.5.2 

ตารางท่ี 5.1.1  รายละเอียดการจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
ปีงบประมาณ 2562  

ล าดับ 
เครือข่ายหน่วย

บริการ 
70% 

ระดับหน่วยบริการ 
20% 

ระดับจังหวัด 
10% 

ระดับเขต 
รวมจัดสรร 

1 รพ.พัทลุง   13,307,927.20     663,000.00                 -    13,970,927.20  
2 รพ.กงหรา     1,837,571.48     893,500.00                 -      2,731,071.48  
3 รพ.เขาชัยสน     2,102,398.52     687,158.09       500,000    3,289,556.61  
4 รพ.ตะโหมด     1,559,145.23     643,000.00       190,000    2,392,145.23  
5 รพ.ควนขนุน     3,977,299.64     920,800.00    1,914,000    6,812,099.64  
6 รพ.ปากพะยูน     2,295,256.01   1,084,000.00       700,000    4,079,256.01  
7 รพ.ศรีบรรพต       923,000.15     679,000.00    1,000,000    2,602,000.15  
8 รพ.ป่าบอน     2,237,765.41   1,010,820.00       250,000    3,498,585.41  
9 รพ.บางแก้ว     1,256,799.03     977,144.00                -      2,233,943.03  
10 รพ.ป่าพะยอม 1,963,394.33    942,000.00                 -   2,905,394.33  
11 รพ.ศรีนครินทร์ 

(ปัญญานันทภิกขุ) 
    1,284,159.39     855,211.17  500,000    2,639,370.56  

รวม 32,744,716.39   9,355,633.26 5,054,000 47,154,349.65   
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ตารางท่ี 5.1.2 ผลการด าเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562 (31 ธันวาคม 2561)  

เครือข่ายหน่วย
บริการ 

อนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน ส่งมอบ/ตรวจรับ เบิกจ่าย 
เงินคงเหลือ  ยังไม่ก่อหนี้  

วงเงิน สปสช.  จ านวนเงิน   %   จ านวนเงิน   %   จ านวนเงิน  % 
รพ.พัทลุง  13,970,927.20  360,000.00  2.58   130,000.00   0.93  70000  0.50   13,610,927.20 
รพ.กงหรา  2,731,071.48  1,258,400.00  46.08   876,500.00   32.09   340,000.00   12.45   1,472,671.48 
รพ.เขาชัยสน  3,289,556.61  704,460.52  21.42   528,460.52   16.06   409,690.52   12.45   2,585,096.09 
รพ.ตะโหมด  2,392,145.23  719,500.00  30.08   -   -   -   -   1,672,645.23 
รพ.ควนขนุน  6,812,099.64  1,603,668.00  23.54   870,368.00   12.78   870,368.00   12.78   5,208,431.64 
รพ.ปากพะยูน  4,079,256.01  1,724,256.01  42.27   510,256.01   12.51   327,256.01   8.02   2,355,000.00 
รพ.ศรีบรรพต  2,602,000.15  923,000.15  35.47   57,900.00   2.23   35,900.00   1.38   1,679,000.00 
รพ.ป่าบอน  3,498,585.41  611,465.41  17.48   475,465.41   13.59   396,265.41   11.33   2,887,120.00 
รพ.บางแก้ว  2,233,943.03  1,136,799.03  50.89   712,899.52   31.91   634,500.00   28.40   1,097,144.00 
รพ.ป่าพะยอม  2,904,394.33  1,707,394.33  58.77   611,697.00   21.05   31,697.00   1.09   1,198,000.00 
รพ.ศรีนครินทร์  2,639,370.56  642,159.39  24.33   608,159.39   23.04   302,159.39   11.45   1,997,211.17 

รวม  47,153,349.65  11,391,102.84  24.16   5,381,705.85   11.41   3,417,836.33   7.25   35,763,246.81 
ที่มา : งานแผนงาน  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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5.2 งบด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 48,987,013.00 บาท แยกเป็นกรมต่าง ๆ ดังนี้ 
1. สป                 จ านวน    48,471,657.00  บาท แยกเป็น 

- งบด าเนินงาน จ านวน   17,394,977.00  บาท 
- งบอุดหนุน  จ านวน         11,480.00  บาท 
- งบกลาง จ านวน    3,523,400.00  บาท 
- งบลงทุน  จ านวน   27,541,800.00  บาท 

2. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  จ านวน   110,500.00  บาท 
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ านวน 404,856.00  บาท 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

รายการ 
งบประมาณท่ี

ได้รับ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

(PO) 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
1. งบกรม สป.  48,471,657.00  6,178,672.00   9,976,758.02  38,494,898.98  20.58 

 - งบด าเนินงาน  17,394,977.00  59,600.00      7,271,540.02  17,497,711.17  41.80 
 - งบลงทุน  27,541,800.00  6,119,072.00   2,077,818.00   25,463,982.00  7.54 
 - งบอุดหนุน        11,480.00          -             - 11,480.00          0.00 
 - งบกลาง 3,523,400.00 - 627,400.00 2,896,000.00 17.81 

2. งบเบิกแทน อย.      110,500.00          -                -     110,500.00  0.00 
3. งบเบิกแทนกรม สบส.      404,856.00         -            26,120.00                           378,736.00  6.45 

รวม  48,987,013.00  6,178,672.00  10,002,878.02  38,984,134.98  20.42 
ที่มา : งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
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5.3 งบประมาณหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) ปีงบประมาณ 2562 

1. การบริหารจัดการงบเหมาจ่ายรายหัว ประจ าปี 2562 
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 

2562 ได้ก าหนดอัตราเหมาจ่ายรายหัว จ านวน 3,426.56 บาทต่อผู้มีสิทธิ  
1.1 การปรับเกลี่ยค่าแรงที่มีการปรับลดเพิ่มจากการค านวณของส านักงบประมาณ 

      มีการปรับลดค่าแรงโดยใช้ตัวเลขการเบิกจ่ายงบบุคลากรจากระบบของกรมบัญชีกลางและระบบ 
GFMIS ณ 1 ตุลาคม 2560 เป็นตัวเลขอ้างอิงระดับจังหวัด โดยน าจ านวนเงินค่าแรงในระบบรวมตามการ
ค านวณของส านักงบประมาณ  แล้วน ามาปรับเกลี่ยค่าแรง (ในส่วนของเงินเดือนและส่วนควบเงินเดือนของ
บุคลากรกลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ) ตามการปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 24 เมษายน 
2561 จากโปรแกรมบริหารบุคคลใหม่ ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุงมีอัตราการเพ่ิมของเงินเดือนร้อย
ละ 5.4  คิดเป็นเงิน 27,116,772.70 บาท โดยแต่ละหน่วยบริการถูกหักเงินเดือน/ปรับลดค่าแรงจากงบที่ได้รับ
จัดสรรจาก สปสช. ซึ่งจะหักลดค่าแรงจากงบ OP PP PP คิดเป็นร้อยละรวม 63.56 โดยมีสัดส่วนการหักลด
ค่าแรงในงบ OP PP IP รายละเอียดดังตารางที่ 5.3.1 

ตารางท่ี 5.3.1 การหักเงินเดือน 

ล า 
ดับ 

CUP 
ประมาณการ 

เงินเดือน 100% 

ประมาณการค่าแรง 
ปรับให้เท่า  
สงป.ปรับลด 

ปรับลดค่าแรงแยกกอง OP PP IP 
สัดส่วน 

OP:PP:IP OP PP IP 

1 พัทลุง 361,532,996.04 229,802,318.00 59,449,859.67 109,156,610.11 159,436,848.22 26:5:69 
2 กงหรา 39,783,900.00 25,287,961.37 17,033,970.78 3,128,120.82 5,125,869.77 67:12:20 
3 เขาชัยสน 55,091,280.00 35,017,837.89 24,491,475.82 4,496,290.39 6,030,071.68 70:13:17 
4 ตะโหมด 45,367,740.00 28,837,234.58 20,385,041.12 3,725,770.71 4,726,422.75 71:13:16 
5 ควนขนุน 94,472,694.00 60,049,965.86 37,897,533.45 6,965,796.04 15,186,636.37 63:12:25 
6 ปากพะยูน 47,652,288.00 30,289,368.77 20,490,757.97 3,737,997.47 6,030,613.33 68:12:20 
7 ศรีบรรพต 35,551,620.00 22,597,784.36 15,689,641.68 2,865,399.06 4,042,743.62 69:13:18 
8 ป่าบอน 46,280,400.00 29,417,351.43 20,942,212.48 3,844,847.83 4,630,291.12 71:13:16 
9 บางแก้ว 36,602,340.00 23,265,656.71 15,888,116.97 2,912,860.22 4,464,679.52 68:13:19 
10 ป่าพะยอม 42,489,180.00 27,007,526.73 17,157,881.73 3,154,479.12 6,695,165.88 64:12:25 
11 ศรีนครินทร์ 24,974,520.00 15,874,630.12 10,628,064.87 1,954,166.97 3,292,398.28 67:12:21 

รวม 829,798,970.04 527,447,635.82 260,054,556.54 145,942,338.74 219,661,740.54 49:9:42 

ที่มา : สปสช.  
 
1.2 วงเงินเหมาจ่ายรายหัว (Basic payment)  มีแนวทางในการบริหารการจัดสรรงบเหมา

จ่ายรายหัวในส่วนของงบ OP PP IP ดังนี้ 
งบผู้ป่วยนอก (OP)  จัดสรรให้หน่วยบริการตามหลักเกณฑ์ Step  ladder  โดยใช้ข้อมูลการ

ลงทะเบียนประชากรสิทธิ UC ณ 1 เมษายน 2561 เป็นตัวแทนจ่ายทั้งปี หลังปรับลดค่าแรงและเงินกัน คุณภาพ
และผลงานบริการ จ านวน 9 บาทต่อประชากร รวมถึงกันเงินบริหารจัดการเฉพาะ สป.สธ. โดยจังหวัดพัทลุงมี
อัตราจ่าย งบ OP หลัง Step ladder อัตราสูงสุดที่ รพ.ศรีบรรพต 1,406.81  ต่ าสุดคือ รพท.พัทลุง 969.72 
บาทต่อประชากร 

งบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (PP Basic service) จัดสรรให้หน่วยบริการตามหลักเกณฑ์ 
Step  ladder  โดยใช้ข้อมูลการลงทะเบียนประชากรสิทธิ UC ณ 1 เมษายน 2561 เป็นตัวแทนจ่ายทั้งปี หลังปรับ
ลดค่าแรงและเงินกันส าหรับจ่ายตามคุณภาพและผลงานบริการ  จ านวน 9 บาทต่อประชากร รวมถึงกันเงิน
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บริหารจัดการเฉพาะ สป.สธ. โดยจังหวัดพัทลุงมีอัตราจ่าย หลัง Step ladder อัตราสูงสุดที่ รพ.ศรีบรรพต 
258  ต่ าสุดคือ รพท.พัทลุง 178.29 บาทต่อประชากร 

งบผู้ป่วยใน (IP)  จัดสรรให้หน่วยบริการตาม AdjRw  และปรับถ่วงน้ าหนัก ค่า K (เฉพาะการ
ให้บริการผู้ป่วยในภายในเขต)  โดยบริหารวงเงินแบบมีเพดานระดับเขต (Global Budget) หลังปรับลดค่าแรง  
เงินกัน และเงินส าหรับจ่ายด้วยราคากลางดังนี้ 

1. ข้อตกลงและอันตราการจ่ายเพ่ิมเติมระดับเขต และบริการจ่ายด้วยราคาค่ากลาง    
2. กันเงินบริหารจัดการเฉพาะ สป.สธ.และจัดสรรตามค่า K ตามระดับโรงพยาบาล  

(แบ่งกลุ่มระดับโรงพยาบาล โดยใช้ข้อมูลประเภท รพ., จ านวนเตียง และจ านวนประชากร) ตามแนวทางการตาม 
DRG v5 และการันตีอัตราจ่ายเบื้องต้นที่ 8,050 บาทต่อ AdiRW     

ตารางท่ี 5.3.2 ข้อมูลประชากร ณ 1 เมษายน 2561 และ AdjRW 

ล า 
ดับ 

CUP POP UC 
ประมาณการ AdjRW IP 

บริการคนในเขต บริการคนนอกเขต NBป่วย/นน.1,500g 
1 พัทลุง 81,316  28,974.74  820.97  1,121.21  
2 กงหรา 28,650  1,323.34  23.61  0.00  
3 เขาชัยสน 32,759  1,270.89  10.85  0.00  
4 ตะโหมด 24,633  1,112.68  9.92  0.00  
5 ควนขนุน 59,338  3,291.68  46.76  0.00  
6 ปากพะยูน 36,567  1,555.95  20.80  0.00  
7 ศรีบรรพต 13,380  786.56  11.94  0.00  
8 ป่าบอน 36,829  1,258.13  17.96  0.00  
9 บางแก้ว 19,635  958.94  11.08  0.00  
10 ป่าพะยอม 28,806  1,655.48  131.25  0.00  
11 ศรีนครินทร์ 20,239  905.37  13.62  0.00  

รวม 382,152 43,093.76  1,118.74  1,121.21  
จากการค านวณเบื้องต้นการจัดสรรก่อน SK  คือ ประมาณการรายรับ OP PP IP ก่อนปรับลดค่าแรง ที่

ค านวณตามหลักเกณฑ์กลางของ สปสช.สรุปวงเงิน รายละเอียดดังตารางที่ 5.3.3       

ตารางท่ี 5.3.3 ประมาณการรายรับงบ OP IP PP ก่อนปรับลดค่าแรง 

ล า 
ดับ 

CUP 
[1] [2] [3] [4]=[1]+[2]+[3] 

OP PP IP 
รวม  

OP+PP+IP 
1 พัทลุง 81,406,588.35  14,957,550.68  236,225,562.73   332,589,701.76  
2 กงหรา 37,952,880.79  6,971,445.50  11,645,982.64     56,570,308.93  
3 เขาชัยสน 42,840,024.00  7,866,537.65  10,649,130.85     61,355,692.50  
4 ตะโหมด 43,766,227.84  8,000,582.89  10,242,057.32     62,008,868.05  
5 ควนขนุน 62,732,888.03  11,533,677.74  25,591,796.61     99,858,362.38  
6 ปากพะยูน 43,865,448.26  8,064,843.42  13,109,908.18     65,040,199.86  
7 ศรีบรรพต 27,347,166.43  4,994,533.73  7,163,011.78     39,504,711.94  
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ล า 
ดับ 

CUP 
[1] [2] [3] [4]=[1]+[2]+[3] 

OP PP IP 
รวม  

OP+PP+IP 
8 ป่าบอน 47,214,078.45  8,668,348.07  10,611,521.36     66,493,947.88  
9 บางแก้ว 30,590,974.97  5,608,429.51  8,699,530.88     44,898,935.36  
10 ป่าพะยอม 36,608,913.56  6,730,269.77  15,545,416.57     58,884,599.90  
11 ศรีนครินทร์ 27,522,121.16  5,059,053.28  8,657,638.43     41,238,812.87  

รวม 481,847,311.84 88,455,272.24  358,141,557.35  928,444,141.43  
 

1.3. วงเงินส าหรับหน่วยบริการในระดับเขต/จังหวัด   วงเงินกันส าหรับบริหารจัดการ
ระดับประเทศ/เขต/จังหวัด วงเงินประเทศรวมทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท ส านักงานสุขภาพเขต 12 ได้รับจัดสรร เป็น
เงิน 263,313,509.84 บาท เพ่ือใช้ปรับเกลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส าหรับหน่วยบริการในเขต โดยมีการแนว
ทางการปรับเกลี่ยระดับเขต ดังนี้  

1. กันบริหารจัดการในไตรมาส 3 วงเงิน 39,000,000 บาท 
2. ปรับเกลี่ยให้หน่วยบริการตามกรอบและแนวทางการพิจารณาระดับเขตสุขภาพที่ 12 รอบแรก 

วงเงิน 224,313,509.84 บาท โดยจังหวัดพัทลุงได้รับจัดสรร รวม 40,413,509.84 บาท และพิจารณาปรับ
เกลี่ยให้หน่วยบริการตามกรอบแนวทางพิจารณาและก าหนดโดย CFO ระดับเขต ระดับจังหวัด ดังรายละเอียด
ดังตารางที่ 5.3.4 

ตารางท่ี 5.3.4 วงเงินบริหารจัดการระดับเขต/จังหวัด (CF) 

ที ่ หน่วยบริการ 
วงเงินจัดสรรตามเกณฑ์ 

รวม 
ระดับเขต (จัดท า LOI) ระดับจังหวัด 

1 กงหรา - 221,350.00        221,350.00  
2 เขาชัยสน 7,900,000 221,350.00     8,121,350.00  
3 ตะโหมด - 221,350.00        221,350.00  
4 ควนขนุน 10,000,000 221,350.00    10,221,350.00  
5 ปากพะยูน 4,200,000 221,350.00     4,421,350.00  
6 ศรีบรรพต 2,000,000 221,350.00     2,221,350.00  
7 ป่าบอน 7,700,000 221,350.00     7,921,350.00  
8 บางแก้ว 2,000,000 221,350.00     2,221,350.00  
9 ป่าพะยอม 2,800,000 221,350.00     3,021,350.00  

10 ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) - 1,821,359.84     1,821,359.84  
รวม 36,600,000 3,813,509.84    40,413,509.84  

** ทั้งนี้หน่วยบริการที่ได้รับเงินบริหารจัดการระดับเขตทั้ง 7 แห่ง จะต้องจัดท าหนังสือแสดงเจตจ านง
ปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเงิน (Letter of Intent : LOI)    
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1.4. การจัดสรรค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการพื้นฐาน (กรณีสิทธิ
อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สิทธิ UC : PP NON UC) เนื่องจากประชากรสิทธิอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สิทธิ UC ไม่มีการลงทะเบียนกับ
หน่วยบริการ จึงให้กลไกระดับเขตมอบให้จังหวัดด าเนินการจัดสรรให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในการ
ให้บริการของหน่วยบริการ  ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรงบ PP NON UC วงเงิน
รวมทั้งสิ้น 12,354,557.25 บาท (ลดลงจากปี 2561 จ านวน 361,416.75 บาท) 

2. การบริหารจัดการงบนอกเหมาจ่ายรายหัว ประจ าปี 2562 
2.1. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส าหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (Hardship:HS) เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส าหรับหน่วยบริการในพ้ืนที่กันดาร พ้ืนที่เสี่ยงภัย ซึ่ง
ก าหนดให้สามารถปรับเกลี่ยระดับหน่วยบริการภายใต้วงเงินเขต (เฉพาะ HS1)  ส าหรับจังหวัดพัทลุงมี
โรงพยาบาลที่อยู่ในเกณฑ์ (HS1) จ านวน 1 แห่งที่ได้รับการจัดสรร รายละเอียดดังตารางที่ 5.3.5 

ตารางท่ี 5.3.5 การจัดสรรค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส าหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร ฯ 

ล า 
ดับ 

CUP 

[1] [2] [3]=[1]+[2] 

HS1 : พ้ืนที่กันดารและ
พ้ืนที่เสี่ยงภัย 

HS2 : เพ่ิมเติมกรณีมีการ
เพ่ิมค่าแรงแบบก้าวกระโดด
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

รวมจัดสรรค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
ส าหรับหน่วยบริการในพื้นที่ 

กันดารพ้ืนที่ เสี่ยงภัย 
1 กงหรา 4,837,698.20 - 4,837,698.20 

รวม 4,837,698.20 - 4,837,698.20 
 
2.2. ค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข (หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) เป็น

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมค่าตอบแทนบุคลากรของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2562 โดยใช้หลักเกณฑ์
ตามประกาศ ฉ.11 และ ฉ.12 โดยประมาณการจัดสรรให้ รพ.สต.ร้อยละ 100 วงเงินรวมทั้งสิ้น 2,800 ล้าน
บาท  โดยใช้ข้อมูลฐานบุคลากร จ านวน 5 กลุ่ม (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว) จากโปรแกรมบริหารบุคคลใหม่ กลุ่มบริหารบุคคล โดยแบ่งการ
จัดสรรเป็น 2 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 วงเงิน 1,062 ล้านบาท งวดที่ 2 วงเงิน 1,738 ล้านบาท จังหวัดพัทลุงได้รับ
จัดสรรรวมเป็นเงิน 24,211,300 ล้านบาท (ลดลงจากปี 2561 เป็นเงิน 3,927,312 บาท) รายละเอียดดังตาราง
ที่ 5.3.6 

ตารางท่ี 5.3.6 ร่างการจัดสรรค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข 

ล าดับ CUP 
จัดสรรค่าตอบแทน 

รพ.สต. รพ. รวม 
1 พัทลุง           2,902,800.00              7,299,100.00          10,201,900.00  
2 กงหรา           1,413,600.00                292,200.00            1,705,800.00  
3 เขาชัยสน           1,504,800.00                293,100.00            1,797,900.00  
4 ตะโหมด           1,105,200.00                262,100.00            1,367,300.00  
5 ควนขนุน           1,957,200.00                647,800.00            2,605,000.00  
6 ปากพะยูน           1,458,000.00                280,800.00            1,738,800.00  
7 ศรีบรรพต             584,400.00                207,600.00              792,000.00  
8 ป่าบอน           1,159,200.00                270,600.00            1,429,800.00  
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ล าดับ CUP 
จัดสรรค่าตอบแทน 

รพ.สต. รพ. รวม 
9 บางแก้ว             698,400.00                242,200.00              940,600.00  
10 ป่าพะยอม             632,400.00                301,000.00              933,400.00  
11 ศรีนครินทร์             520,800.00                178,000.00              698,800.00  

รวม 13,936,800.00 10,274,500.00 24,211,300.00 

** แจ้งโอนงวดแรกตามหนังสือที่ สธ 0201.04/ว 32 ลว 7 มกราคม 2562 จัดสรรให้หน่วยเบิกระดับ สสจ. 
วงเงิน 6,414,800  บาท (รพช.และสสอ.) จัดสรรให้หน่วยเบิก รพท.พัทลุง วงเงิน 2,768,500 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 37.93 ของวงเงินหน่วยเบิก
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ตารางท่ี 5.3.7 สรุปงบประมาณการรายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 

ล า 
ดับ 

CUP 

OP+IP+PP 
หลังหักเงินเดือน 

 

บริหารจดัการ
ระดับเขต/จังหวัด 

(CF) 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ
ส าหรับหน่วย
บริการในพื้นที่
กันดารฯ (HS) 

PP Non UC รวม 

[1] [2] [3] [4]=[1]+…[3] [5] [6] [7] [8]=[4]+…[7] 
1 พัทลุง 21,956,728.68 4,041,940.57 76,788,714.51 102,787,383.76 221,350.00  5,023,374.85 108,032,108.61 
2 กงหรา 20,918,910.01 3,843,324.68 6,520,112.87 31,282,347.56 8,121,350.00 4,837,698.20 - 44,241,395.76 
3 เขาชัยสน 18,348,548.18 3,370,247.26 4,619,059.17 26,337,854.61 221,350.00  681,089.95 27,240,294.56 
4 ตะโหมด 23,381,186.72 4,274,812.18 5,515,634.57 33,171,633.47 10,221,350.00  470,962.14 43,863,945.61 
5 ควนขนุน 24,835,354.58 4,567,881.70 10,405,160.24 39,808,396.52 4,421,350.00  1,630,572.36 45,860,318.88 
6 ปากพะยูน 23,374,690.29 4,296,845.95 7,079,294.85 34,750,831.09 2,221,350.00  722,672.22 37,694,853.31 
7 ศรีบรรพต 11,657,524.75 2,129,134.67 3,120,268.16 16,906,927.58 7,921,350.00  300,729.64 25,129,007.22 
8 ป่าบอน 26,271,865.97 4,823,500.24 5,981,230.24 37,076,596.45 2,221,350.00  2,509,886.36 41,807,832.81 
9 บางแก้ว 14,702,858.00 2,695,569.29 4,234,851.36 21,633,278.65 3,021,350.00  305,473.73 24,960,102.38 
10 ป่าพะยอม 19,451,031.83 3,575,790.65 8,850,250.69 31,877,073.17 1,821,359.84  327,381.20 34,025,814.21 
11 ศรีนครินทร ์ 16,894,056.29 3,104,886.31 5,365,240.15 25,364,182.75 221,350.00  382,414.80 25,967,947.55 

รวม 221,792,755.30 40,723,933.50 138,479,816.81 400,996,505.61 40,413,509.84 4,837,698.20 12,354,557.25 458,823,620.90 

 



 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี 3 
ผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ 

  



 
 
 
 
 

 
คณะที่ 1 

การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
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คณะที่ 1  

การส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และการจดัการสุขภาพ 
 

1. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

 ระบบการเฝ้าระวังมารดาตาย (ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 

2) สถานการณ์ / สภาพปัญหา / มาตรการด าเนินงาน 

 สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก จังหวัดพัทลุง ปี 2561 พบปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพของ
มารดาและเด็กอายุแรกเกิด ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง (ร้อยละ 19.58) ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ 
(ร้อยละ 13.62 ) อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน (22.64 : 1,000 การเกิดมีชีพ) อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนัก
น้อยกว่า 2,500 กรัม (ร้อยละ 7.53) (ข้อมูลจากระบบรายงานกิจกรรม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ปี 2561 และข้อมูล HDC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)  

การตายของมารดา ปี 2559 ไม่มีมารดาตาย ปี 2560 มีมารดาตายจ านวน 2 ราย สาเหตุเกิดจาก 
Severe Pneumonia และภาวะ Amniotic fluid embolism ปี 2561 ไม่มีมารดาตาย  

ส าหรับปี 2562 มีมารดาตาย 1 ราย สาเหตุจาก Severe Pneumonia  

3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : อัตราตายของมารดา ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 

อ าเภอ 
จ านวนเกิด

มีชีพ 
จ านวน

มารดาตาย 
อัตรา/
แสน 2559 2560 2561 

ระดับโลก / WHO < 17 ต่อ
การเกิดมี
ชีพแสน

คน 

เมือง/รพ.พัทลุง 750 0 0 
   กงหรา 31 0 0 

ระดับประเทศ เขาชัยสน 20 0 0 
   ตะโหมด 41 0 0 

เขต 12 ควนขนุน 104 0 0 
45.26 30.97 35.01 ปากพะยูน 34 0 0 

จังหวัดพัทลุง ศรีบรรพต 7 1 14,285 
0 45.45 0 ป่าบอน 49 0 0 

 บางแก้ว 14 0 0 
ป่าพะยอม 33 0 0 
ศรีนครินทร์ 1 0 0 
รวม 1,084 1 92.25 

ที่มา : ระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 



  วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 55 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

 จากตาราง ผลการด าเนินงาน ปี 2562 จังหวัดพัทลุงมีมารดาตาย จ านวน 1 ราย จากอ าเภอ 
ศรีบรรพต สาเหตุจาก Severe Pneumonia 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ < 12 สัปดาห์ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน  ร้อยละ 
ระดับโลก / WHO > 60 % เมือง 151 111 73.51 

   กงหรา 55 44 80.00 
ระดับประเทศ เขาชัยสน 68 44 64.71 

47.27 60.24 74.74 ตะโหมด 33 22 66.67 
เขต 12 ควนขนุน 113 85 75.22 

70.31 75.78 80.58 ปากพะยูน 31 25 80.65 
จังหวัดพัทลุง ศรีบรรพต 23 19 82.61 

64.81 74.78 82.44 ป่าบอน 64 48 75.00 
 บางแก้ว 41 29 70.73 

ป่าพะยอม 62 44 70.97 
ศรีนครินทร์ 48 34 70.83 
รวม 689 505 73.29 

ที่มา : ระบบรายงาน HDC ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

 จากตารางพบว่าร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ < 12 
สัปดาห์ ภาพรวมระดับจังหวัดสามารถด าเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายตัวชี้วัด ร้อยละ 73.29 อ าเภอที่มีผลงานสูง 
คือ อ าเภอศรีบรรพต, ปากพะยูน และกงหรา ร้อยละ 82.61, 80.65 และ 80.00 ตามล าดับ 

คณะกรรมการ MCH Board จังหวัดพัทลุง ได้ให้ความส าคัญกับการรณรงค์ฝากครรภ์ทันทีที่รู้ว่า
ตั้งครรภ์ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงและหญิงตั้งครรภ์ภาวะ
ฉุกเฉินอย่างชัดเจน โดยให้ทุกหน่วยบริการ ทุกพ้ืนที่  ด าเนินงานเชิงรุกโดยเครือข่าย อสม./รพ.สต . 
ประชาสัมพันธ์ ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ให้เข้าสู่ระบบบริการให้เร็วที่สุด เพ่ือให้หญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์
ทุกรายได้รับการประเมินภาวะเสี่ยงและได้รับการดูแลตามระบบที่วางไว้ และได้มีการติดตามความก้าวหน้า  
ผลการด าเนินงานในการประชุมทุกครั้ง  

จากผลการด าเนินงานในรอบ 3 เดือน พบว่า แต่ละอ าเภอมีการด าเนินงานตามแนวทางที่วางไว้ 
และเมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่ ปัญหาเกิดจากการฝากครรภ์ล่าช้า  การเดินทางไป
ท างานต่างจังหวัด มีประวัติประจ าเดือนไม่สม่ าเสมอ หญิงตั้งครรภ์ไม่มาตามนัดและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค ์

 
 
 
 
 

 
 



วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 หน้า 56 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับโลก / WHO > 60 % เมือง 151 98 64.90 

   กงหรา 55 40 72.73 
ระดับประเทศ เขาชัยสน 65 36 55.38 

40.60 43.09 63.38 ตะโหมด 33 21 63.64 
เขต 12 ควนขนุน 105 66 62.86 

54.99 62.79 69.60 ปากพะยูน 30 21 70.00 
จังหวัดพัทลุง ศรีบรรพต 22 18 81.82 

71.71 66.65 76.01 ป่าบอน 64 44 68.75 
 บางแก้ว 40 25 62.50 

ป่าพะยอม 60 34 56.67 
ศรีนครินทร์ 48 28 58.33 
รวม 673 431 64.04 

ที่มา :ระบบรายงาน HDC ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
  
จากตารางพบว่าร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ใน

ภาพรวมจังหวัดพัทลุงผ่านเกณฑ์ คือร้อยละ 64.04 มีอ าเภอที่ด าเนินการได้สูงสุด คือ อ าเภอศรีบรรพต, กงหรา 
และปากพะยูน ร้อยละ 81.82, 72.73 และ 70.00 ตามล าดับ 

จังหวัดพัทลุงได้มีการพัฒนาระบบการติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และเน้น
ให้มีการด าเนินงานเชิงรุก การส่งต่อข้อมูลหญิงตั้งครรภ์โดยใช้ระบบการติดตามและส่งต่อข้อมูลทางโทรศัพท์ 
การใช้โซเซี่ยลมีเดีย เช่น โปรแกรมไลน์ และการสร้างระบบการเชื่อมโยงติดตามหญิงตั้งครรภ์ให้ไปฝากครรภ์
ตามนัด โดยพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านส่งต่อข้อมูล ระบบออนไลน์ในโปรแกรมการเยี่ยมบ้าน มีแม่ข่ายส่งต่อ
จากโรงพยาบาลพัทลุง ส่งข้อมูลตรงไปในระดับ รพ.สต./ โรงพยาบาลชุมชน เพ่ือให้การติดตามเยี่ยมบ้าน และ
บันทึกข้อมูลแบบออนไลน์ส่งกลับโรงพยาบาลพัทลุง และมีการวิเคราะห์หาสาเหตุในระดับพ้ืนที่ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กระดับอ าเภอ / จังหวัด (MCH Board)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 57 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับโลก / WHO > 65 %  เมือง/รพ.พัทลุง 232 109 46.98 

   กงหรา 91 61 67.03 
ระดับประเทศ เขาชัยสน 108 60 55.56 

60.21 52.03 63.03 ตะโหมด 50 24 48.00 
เขต 12 ควนขนุน 154 83 53.90 

53.63 63.86 73.18 ปากพะยูน 64 40 62.50 
จังหวัดพัทลุง ศรีบรรพต 34 27 79.41 

61.34 65.95 77.39 ป่าบอน 100 57 57.00 
 บางแก้ว 55 37 67.27 

ป่าพะยอม 93 52 55.91 
ศรีนครินทร์ 71 37 52.11 
รวม 1,052 587 55.80 

ที่มา : ระบบรายงาน HDC ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
  

จากตารางพบว่า ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ในภาพรวม คือ 
ร้อยละ 55.80 อ าเภอที่ด าเนินการได้สูงสุด คือ อ าเภอศรีบรรพต, บางแก้ว และกงหรา ร้อยละ 79.41, 67.27 
และ 67.03 ตามล าดับ 

จังหวัดพัทลุงได้ให้ความส าคัญในการดูแลหลังคลอดครบตามเกณฑ์โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
เพ่ือลดอัตราการตายของมารดา ลดภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด และเพ่ิมอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
จึงมีแนวทางการส่งต่อข้อมูลมารดาหลังคลอดระหว่างหน่วยบริการทุกระดับและคืนกลับข้อมูลในการประชุม 
ทุกครั้ง 
ตัวชี้วัด  ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ไม่เกินร้อยละ 20 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 
2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับโลก / WHO < 20 % เมือง 341 64 18.77 
   กงหรา 92 12 13.04 

ระดับประเทศ เขาชัยสน 16 0 0 
18.50 17.57 16.23 ตะโหมด 11 1 9.09 

เขต 12 ควนขนุน 269 21 7.81 
20.41 18.68 18.54 ปากพะยนู 12 0 0 

จังหวัดพัทลุง ศรีบรรพต 17 2 11.76 
11.44 12.52 13.62 ป่าบอน 30 4 13.33 
 บางแก้ว 96 9 9.38 

ป่าพะยอม 41 3 7.32 
ศรีนครินทร์ 12 2 16.67 
รวม 937 118 12.59 

ที่มา :ระบบรายงาน ข้อมูล HDC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  



วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 หน้า 58 

จากตารางพบว่า ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ในภาพรวม คือ ร้อยละ 12.59 อ าเภอที่พบ
ภาวะโลหิตจางสูง คือ อ าเภอเมืองพัทลุง , ศรีนครินทร์ และป่าบอน ร้อยละ 18.77, 16.67 และ 13.33 
ตามล าดับ  

จังหวัดพัทลุงได้ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาโลหิตจาง โดยใช้แนวทาง Anemia Mobile เน้น
การแก้ปัญหาเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายคือ แก้ปัญหาในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่กินกับสามี โดยคัดกรอง/ค้นหา 
และด าเนินการแก้ไขโดยการสุ่มเจาะเลือดเพ่ือหาภาวะซีด ให้ความรู้เรื่องโภชนาการและให้ยาเสริมธาตุเหล็กใน
กลุ่มเป้าหมาย 

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนนิงานตามมาตรการส าคัญ 

1. จังหวัดพัทลุงด าเนินงานโดยใช้กลไก คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) มีการ
ประชุมทุก 3 เดือน เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ ปัญหาทบทวน
แนวทางฯ อย่างต่อเนื่อง 

2. มีการนิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลทุกแห่ง 
3. มีระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อ 
4. มีระบบ MCH consult ที่เข้าถึงง่าย รวดเร็ว โดยใช้ระบบ Group line “One Labour One 

Province” 
Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 

1. มีข้อมูล วิเคราะห์และแนวทางแก้ไข 
2. มีระบบการจัดเก็บและติดตามข้อมูล 
3. ปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพงานระบุถึงปัจจัย

เสี่ยงและปัจจัยเสริมที่ท าให้บรรลุเป้าหมาย 
ออกแบบกระบวนการท างาน 

4. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
5. มีมาตรการ ข้อเสนอนโยบาย 
6. ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 
7. การบริหารจัดการเพ่ือลดการตายของมารดา  
 

1. มีการเก็บข้อมูล ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลการ
ด าเนินงาน/ติดตามการด าเนินงานฯ 1 ครั้ง 

2. มีการประชุมทบทวนแนวทางการด าเนินงานฯ  
3. มีแผนปฏิบัติการในการด าเนินงานฯ 
4. ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก(MCH 

Board) จ านวน 1 ครั้ง 
5. มีคู่มือแนวทางการดูแล/ระบบการส่งต่อหญิง

ตั้งครรภ์เสี่ยง 

5) สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

- 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- - 
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7) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 

8) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 

 
ผู้รายงาน นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร 081 328 1399 
e-mail nartnarkkee@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 9 มกราคม 2562 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 
2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ 
2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้พัฒนาการด้วย TEDA4I 
2.5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการเด็กสมวัย 

2) สถานการณ์  

 จังหวัดพัทลุง ได้คัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM ในเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน 
เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561 จ านวน 1,395 คน จากทั้งหมด จ านวน 1,222 คน คิดเป็นร้อยละ 87.60 
ไม่ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) พบพัฒนาการสงสัย/ล่าช้าจ านวน 342 คน  
คิดเป็นร้อยละ 27.99 ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ 
ภายใน 30 วัน จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 80.70 ไม่ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90) มีพัฒนาการสมวัย (จากการคัดกรองครั้งแรกรวมกับคัดกรองหลังกระตุ้นภายใน 30 วัน) จ านวน 1,147 คน 
คิดเป็นร้อยละ 93.86 ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) เมื่อจ าแนกเป็นรายอ าเภอ พบว่า อ าเภอ
ที่คัดกรองพัฒนาการเด็กได้มากที่สุดคืออ าเภอบางแก้ว, ศรีบรรพต และ ป่าพะยอม เท่ากับร้อยละ 98.70, 
97.62 และ 96.64 ตามล าดับ อ าเภอที่คัดกรองแล้วพบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้มากที่สุด  คือ อ าเภอ 
ตะโหมด, ศรีบรรพต และ กงหรา เท่ากับร้อยละ 42.17, 41.46 และ 35.00 ตามล าดับ การติดตามเด็กสงสัย
พัฒนาการล่าช้าภายใน 30 วัน อ าเภอที่ติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้าได้มากที่สุด คือ อ าเภอ 
ศรีบรรพต, ปากะยูน, บางแก้ว และ ป่าพะยอม เท่ากับร้อยละ 100, 100, 92.86 และ 86.11 ตามล าดับ และ
อ าเภอที่มีเด็กพัฒนาการสมวัยมากที่สุดคือ อ าเภอปากพะยูน, ศรีบรรพต, ควนขนุน และเขาชัยสน เท่ากับ 
ร้อยละ 100, 100, 95.73 และ 95.35 ตามล าดับ และเด็กที่สงสัยล่าช้าทันทีและสงสัยล่าช้าหลังติดตามกระตุ้น
ด้วย DSPM ยังพบล่าช้า จ านวน 14 คน เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าส่งต่อกระตุ้นด้วย TEDA4I จ านวน 9 คน  
คิดเป็นร้อยละ 64.29 ผ่านเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) เด็กที่ล่าช้าได้รับการส่งต่อและกระตุ้นด้วย TEDA4I 
มากที่สุดคือ อ าเภอ ป่าพะยอม, ควนขนุน, เขาชัยสน และเมืองพัทลุง คิดเป็นร้อยละ 100, 100, 54.20, 52.05
และ 50.98 ตามล าดับ 

จังหวัดพัทลุง มีการเฝ้าระวังโภชนาการเด็กปฐมวัยเด็กอายุ 0 - 5 ปี จ านวน 26,496 คน ได้รับ
การเฝ้าระวังโภชนาการเด็กจ านวน 20,975 คน คิดเป็นร้อยละ 79.16 มีสูงดีสมส่วน จ านวน 10,215 คน  
คิดเป็นร้อยละ 48.70 ไม่ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 57) อ าเภอที่มีเด็กสูงดีสมส่วนมากที่สุด คือ 
ป่าพะยอม, เขาชัยสน และเมืองพัทลุง คิดเป็นร้อยละ 54.20, 52.05 และ 50.98 ตามล าดับ 
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3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

ตัวช้ีวัด : 1.ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี พัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ ต.ค. – ธ.ค. 2561 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ 

85 
 

เมืองพัทลุง 173 159 91.91 
92.72 95.92 96.56 กงหรา 120 111 92.50 

เขต 12 เขาชัยสน 129 123 95.35 
93.03 96.89 97.41 ตะโหมด 83 72 86.75 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 164 157 95.73 
92.73 96.70 97.54 ปากพะยูน 121 121 100.00 

 ศรีบรรพต 41 41 100.00 
ป่าบอน 156 142 91.03 
บางแก้ว 76 74 97.37 
ป่าพะยอม 115 109 94.78 
ศรีนครินทร์ 44 38 86.36 
รวม 1,222 1,147 93.86 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

ตัวช้ีวัด : 2. ร้อยละเด็กอายุร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
โดยใช้คู่มือ DSPM ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ ต.ค. – ธ.ค. 2561  
2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
90 
 

เมืองพัทลุง 245 173 70.61 
27.37 91.30 83.73 กงหรา 127 120 94.49 

เขต 12 เขาชัยสน 138 129 93.48 
27.06 91.30 91.33 ตะโหมด 119 83 69.75 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 181 164 90.61 
39.52 94.38 96.10 ปากพะยูน 131 121 92.37 

 ศรีบรรพต 42 41 97.62 
ป่าบอน 164 156 95.12 
บางแก้ว 77 76 98.70 
ป่าพะยอม 119 115 96.64 
ศรีนครินทร์ 52 44 84.62 
รวม 1,395 1,222 87.60 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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ตัวช้ีวัด : 3. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
และพบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ ต.ค. – ธ.ค. 2561  
2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 

 

เมืองพัทลุง 173 52 30.06 
13.80 16.36 21.18 กงหรา 120 42 35.00 

เขต 12 เขาชัยสน 129 18 13.95 
18.03 20.59 25.41 ตะโหมด 83 35 42.17 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 164 31 18.90 
22.11 28.85 29.53 ปากพะยูน 121 40 33.06 

 ศรีบรรพต 41 17 41.46 
ป่าบอน 156 44 28.21 
บางแก้ว 76 14 18.42 
ป่าพะยอม 115 36 31.30 
ศรีนครินทร์ 44 13 29.55 
รวม 1,222 342 27.99 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

ตัวช้ีวัด : 4. ร้อยละของเด็กอายุเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ไดต้รวจคัดกรองพัฒนาการในครั้งแรก
และพบสงสัยล่าช้าได้รับการประเมินพัฒนาการซ้ าภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ ต.ค. – ธ.ค. 2561  
2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
90 
 

เมืองพัทลุง 52 42 80.77 
27.37 91.30 83.73 กงหรา 42 33 78.57 

เขต 12 เขาชัยสน 18 14 77.78 
27.06 91.30 91.33 ตะโหมด 35 24 68.57 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 31 25 80.65 
39.52 94.38 96.10 ปากพะยูน 40 40 100.00 

 ศรีบรรพต 17 17 100.00 
ป่าบอน 44 30 68.18 
บางแก้ว 14 13 92.86 
ป่าพะยอม 36 31 86.11 
ศรีนครินทร์ 13 7 53.85 
รวม 342 276 80.70 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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ตัวช้ีวัด : 5. ร้อยละเด็กอายุ 0–5 ปี พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ60) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ ต.ค. – ธ.ค. 2561  
2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

 

เมืองพัทลุง 7 4 57.14 
  39.03 กงหรา 0 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 3 2 66.67 
  41.12 ตะโหมด 0 0 0 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2 2 100   
38.89 ปากพะยูน 0 0 0 

 ศรีบรรพต 0 0 0 
ป่าบอน 0 0 0 
บางแก้ว 1 0 0 
ป่าพะยอม 1 1 100 
ศรีนครินทร์ 0 0 0 
รวม 14 9 64.29 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

ตัวช้ีวัด : 6. ร้อยละเด็กอายุ 0–5 ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 57) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ ต.ค. – ธ.ค. 2561  

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
2559 2560 2561 

ระดับประเทศ ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ
57 
 

เมืองพัทลุง 3,780 1,927 50.98 
47.83 49.90 48.49 กงหรา 2,069 1,042 50.36 

เขต 12 เขาชัยสน 1,760 916 52.05 
46.65 47.17 49.46 ตะโหมด 1,433 604 42.15 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2,907 1,475 50.74 
48.23 47.41 49.00 ปากพะยูน 2,296 1,118 48.69 

 ศรีบรรพต 926 458 49.46 
ป่าบอน 2,252 960 42.63 
บางแก้ว 762 413 54.2 
ป่าพะยอม 1,591 794 49.91 
ศรีนครินทร์ 1,199 508 42.37 
รวม 20,975 10,215 48.70 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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4) สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์  
จากการตรวจติดตาม 

 ไม่มี 

5) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ประเด็น 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / 
ข้อเสนอแนะ 

1. ระบบบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

ไม่มี  

2. ระบบบริการที่มีคุณภาพ ไม่มี  
3. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 

และลดปัจจัยเสี่ยงเด็กปฐมวัย 
ไม่มี  

4. การจัดการระบบข้อมูลและการ
เฝ้าระวัง 

ไม่มี  

  

6) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

 ไม่มี  

7)  นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

 ไม่มี 
 

 
 ผู้รายงาน  นางมานิตา เสรีประเสริฐ  
 ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 โทร  0887949586  
 e-mail  manita18wan@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี  7 มกราคม 2562 
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2. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

กลุ่มวัยรุ่น : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 38 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 
ปี 1,000 คน) 

2) สถานการณ์ 

จังหวัดพัทลุง มีการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
การป้องกันวัยรุ่นกลุ่มปกติ และเข้าถึงวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาพฤติกรรมทางด้าน
อารมณ์ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การตั้งครรภ์ซ้ า และการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร โดยมีการขับเคลื่อนงาน
ผ่านคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ตามค าสั่ง
จังหวัดพัทลุง ที่ 1259/2560 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 และส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพ  
ที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services) และกระบวนการอ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์/ต าบลอนามัยการเจริญพันธุ์ ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และเครือข่ายร่วมบูรณาการความร่วมมือ 
ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของจังหวัดพัทลุง และเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ ซึ่ งวัยรุ่น
จ านวนมากยังเข้าไม่ถึงข้อมูลและบริการด้านเพศวิถีศึกษา ขาดความรู้และทักษะการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง 
ไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้านเพศศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขาดความเข้าใจเรื่องการคุมก าเนิดอย่างถูกวิธี รวมทั้งเข้า
ไม่ถึงการบริการคุมก าเนิดที่มีประสิทธิ์ภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเสริมต่อพฤติกรรมวัยรุ่น 

สถานการณ์อัตราการการตั้งครรภ์หญิงอายุ 15-19 ปี จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.2559-2561 พบว่า จังหวัด 
พัทลุง มีอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่ าเป็นอันดับที่ 2 รองจากปัตตานี ในเขตบริการสุขภาพที่ 12 
และจังหวัดพัทลุง มีแนวโน้มลดลง คิดเป็นอัตราต่อพัน 19.72 , 24.76 และ 20.40 ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 
1.3.1 

แผนภูมิที่ 1.3.1 ข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เขต 12 แยกรายจังหวัดปี 2559-2561 

ข้อมูล : ปี 2559 : ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย, ปี 2560-2561 : HDC 
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3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

 

จากตาราง ข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 
1,000 คน (เป้าหมายไม่เกิน 38 ต่อ ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1000 คน) แยกตามรายโรงพยาบาลที่คลอด
มีชีพ ผลงานการด าเนินงานในปี 2562 เดือนตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ภาพรวมจังหวัดพัทลุง เท่ากับ 
4.64 ซึ่งผลลัพธ์โรงพยาบาลที่มีอัตราการคลอดมีชีพสูง ได้แก่ รพ.พัทลุง , รพ.ควนขนุน, รพ.ป่าพะยอม, และ 
รพ.เขาชัยสน เท่ากับ 14.59, 6.18, 4.48 และ 3.04 ตามล าดับ 
 

 

ตัวช้ีวัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน 38 ต่อหญิงอายุ 15 – 19 ปี พันคน  
(แยกราย รพ.) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน 
อัตราต่อ

ปชก.พันคน 2559 2560 2561 
ระดับประเทศ ไม่เกิน 38  

ต่อหญิงอายุ  
15 – 19 ปี  

พันคน 

รพ.พัทลุง 2,604 38 14.59 
36.70 27.26 23.42 รพ.กงหรา 1,060 1 0.94 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 1,168 1 0.86 
28.10 26.63 22.33 รพ.ตะโหมด 901 4 1.11 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 1,942 12 6.18 
19.72 24.76 20.40 รพ.ปากพะยูน 1,418 1 0.71 

 รพ.ศรีบรรพต 434 0 0 
รพ.ป่าบอน 1,453 1 0.69 
รพ.บางแก้ว 657 2 3.04 
รพ.ป่าพะยอม 893 4 4.48 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 615 0 0 
รวม 13,145 61 4.64 

ทีม่า : ข้อมูล HDC DATA ประมวลผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ตัวช้ีวัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน 38 ต่อหญิงอายุ 15 – 19 ปีพันคน  
(แยกราย อ าเภอ) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน 
อัตราต่อ

ปชก.พันคน 2558 2559 2560 
ระดับประเทศ ไม่เกิน 38  

ต่อหญิงอายุ  
15 – 19 ปี  

พันคน 

เมืองพัทลุง 2,604 17 6.53 
36.70 27.26 23.42 กงหรา 1,060 3 2.83 

เขต 12 เขาชัยสน 1,168 5 4.28 
28.10 26.63 22.33 ตะโหมด 901 5 5.55 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,942 10 5.15 
19.72 24.76 20.40 ปากพะยูน 1,418 2 1.41 

 ศรีบรรพต 434 0 0 
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จากตาราง ข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 

1,000 คน (เป้าหมายไม่เกิน 38 ต่อ ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1000 คน) แยกตามรายอ าเภอ ผลงาน การ
ด าเนินงานในปี 2562 เดือนตุลาคม 2561 –31 ธันวาคม 2561 ภาพรวมจังหวัดพัทลุง เท่ากับ 4.64 ซึ่งผลลัพธ์
อ าเภอที่อัตราการคลอดมีชีพสูง ได้แก่ อ าเภอบางแก้ว, อ าเภอป่าพะยอม และอ าเภอเมืองพัทลุง เท่ากับ 13.70, 
7.84 และ 6.53 ตามล าดับ 

 
จากตาราง ข้อมูลร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี (ไม่เกินร้อยละ 14.50) แยก

ตามรายโรงพยาบาลฯ ผลงานการด าเนินงานในปี 2562 เดือนตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 พบว่า
จังหวัดพัทลุง มีอัตราร้อยละ 8.43 โรงพยาบาลที่อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าสูงในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี มีเพียง  
2 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.ตะโหมด และ รพ.พัทลุง เท่ากับ ร้อยละ 66.67 และ 9.43 ตามล าดับ 
 

 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

2558 2559 2560 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน 
อัตราต่อ

ปชก.พันคน 
 

 

ป่าบอน 1,453 3 2.06 
บางแก้ว 657 9 13.70 
ป่าพะยอม 893 7 7.84 
ศรีนครินทร์ 615 0 0 
รวม 13,145 61 4.64 

ที่มา : ข้อมูล HDC DATA ประมวลผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ไม่เกินร้อยละ 14.50 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

2559 2560 2561 โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่เกิน  

ร้อยละ 14.50 
รพ.พัทลุง 53 5 9.43 

 17.00  รพ.กงหรา 1 0 0 
เขต 12 รพ.เขาชัยสน 2 0 0 

12.49 20.16  รพ.ตะโหมด 3 2 66.67 
จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 14 0 0 

19.75 19.05 14.14 รพ.ปากพะยูน 0 0 0 
 รพ.ศรีบรรพต 0 0 0 

รพ.ป่าบอน 2 0 0 
รพ.บางแก้ว 2 0 0 
รพ.ป่าพะยอม 6 0 0 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 0 0 0 
รวม 83 7 8.43 

ที่มา : ข้อมูล HDC DATA ประมวลผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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จากตาราง ข้อมูลร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ 
(Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง แยกรายโรงพยาบาล ผลงานการด าเนินงานในปี 2562  
เดือนตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 พบว่า จังหวัดพัทลุง มีอัตราร้อยละ 44.58 โรงพยาบาลที่อัตราหญิง  
อายุน้อยกว่า 20 ปี ที่คลอดหรือหลังแท้งบุตรที่ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร  ที่มีผลงานดี ได้แก่  
รพ.เขาชัยสน รพ.ตะโหมด รพ.ควนขนุน และรพ.บางแก้ว (ร้อยละ 100, 100, 100, 100)   

ตัวชี้วัด :  ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลัง
คลอดหรือหลังแท้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
2559 2560 2561 โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 80 ต่อ
หญิงอายุน้อย

กว่า 20 ปี 

รพ.พัทลุง 53 13 24.53 
   รพ.กงหรา 1 0 0 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 2 2 100.00 
   รพ.ตะโหมด 3 3 100.00 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 14 14 100.00 
   รพ.ปากพะยูน 0 0 0 

 รพ.ศรีบรรพต 0 0 0 
รพ.ป่าบอน 2 0 0 
รพ.บางแก้ว 2 2 100.00 
รพ.ป่าพะยอม 6 3 50.00 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 0 0 0 
รวม 83 37 44.58 

ที่มา : ข้อมูล HDC DATA ประมวลผล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมก าเนิดได้รบัการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่ง
ถาวร (ยาฝงัคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
2558 2559 2560 โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 80 ต่อ
หญิงอายุน้อย

กว่า 20 ปี 

รพ.พัทลุง 13 9 69.23 
 65.77 65.91 รพ.กงหรา 0 0 0 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 2 2 100.00 
 52.62 55.04 รพ.ตะโหมด 3 3 100.00 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 14 13 92.86 
60.83 79.33 79.56 รพ.ปากพะยูน 0 0 0 

 รพ.ศรีบรรพต 0 0 0 
รพ.ป่าบอน 0 0 0 
รพ.บางแก้ว 2 1 50.00 
รพ.ป่าพะยอม 3 3 100.00 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 0 0 0 
รวม 37 31 83.78 

ที่มา : ข้อมูล HDC DATA ประมวลผล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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จากตาราง ข้อมูลร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมก าเนิด
ได้รับการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย) แยกรายโรงพยาบาล ผลงานการด าเนินงาน
ในปี 2562 เดือนตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 พบว่า จังหวัดพัทลุงมีอัตราร้อยละ 83.78 โรงพยาบาล 
ที่อัตราหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่คลอดหรือหลังแท้งบุตรที่ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร ที่มีผลงานดี 
ได้แก่ รพ.เขาชัยสน รพ.ตะโหมด และ รพ.ป่าพะยอม เท่ากับ ร้อยละ 100, 100, 100 

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

1. จังหวัดพัทลุง มีการแต่งตั้งอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัด จังหวัดพัทลุง ตามค าสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 1259/2560 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เพ่ือการขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  ของทุก
กระทรวง ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2562 มีการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 
2562 และก าหนดจะประชุม ครั้งที่ 2/2562 ในเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งในการประชุมฯ มีพิจารณาอนุมัติ 
ในหลักการการจัดท ายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง 
พร้อมให้ทบทวนการบูรณการ การจัดท าแผนร่วมกัน และมอบหมายภารกิจตามหน่วยงานนั้น 

2. จังหวัดพัทลุง มีการแต่งตั้งคณะท างานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดพัทลุง ตามค าสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 3196/2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 มีหน้าที่เพ่ือจัดท า (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด และอ่ืนๆ ที่อนุกรรมการฯ ระดับ
จังหวัด จังหวัดพัทลุง ได้มอบหมาย  

3. จังหวัดพัทลุง มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานกลุ่มวัยรุ่น ประจ าปี 2562 เพ่ือชี้แจง
ตัวชี้วัดกลุ่มวัยรุ่น ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจ าปี 2562 
และผลการด าเนินงานกลุ่มวัยรุ่น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 มีผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นของ
สสจ./รพท./รพช./สสอ. เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 40 คน  

4. จังหวัดพัทลุง มีนโยบายการขับเคลื่อนด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ผ่านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนต าบลสุขภาวะ ตัวชี้วัดต าบลอนามัยการเจริญพันธุ์ ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการ
นิเทศงานผสมผสานระดับ คปสอ. เป้าหมายต าบลผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ของต าบลทั้งจังหวัดพัทลุง  

5. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เข้าร่วมด าเนินงาน 
เฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น โดยด าเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 เพ่ือเก็บข้อมูลการเฝ้าระวัง
ตั้งครรภ์การแม่วัยรุ่นที่มารับบริการฝากครรภ์และตรวจหลังคลอดในโรงพยาบาล และน ามาใช้ในการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

6. จังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เปิดรับสมัครให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่น ประจ าปี 2562 
โดยให้ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 และจะเชิญกลุ่มเป้าหมายมาร่วมรับฟังการด าเนินงานฯ ใน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมจะด าเนินการคัดเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ ระดับจังหวัดในเดือนพฤษภาคม 2562 
ต่อไป 

7. ผลักดันให้โรงพยาบาลมีการขับเคลื่อนบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
(Youth Friendly Health Services) ให้ผ่านการประเมินฯ ประจ าปี 2562 จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาล
พัทลุง (จาก 11 แห่ง โดย รพ. ที่ผ่านการประเมินคือ รพ.กงหรา/ปากพะยูน/ควนขนุน/บางแก้ว/ป่าพะยอม/ 
ป่าบอน/ศรีบรรพต/ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)/ตะโหมด/เขาชัยสน) และผลักดันให้มีการขับเคลื่อน
กระบวนการอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ให้ผ่านการประเมินฯ ประจ าปี 2562 จ านวน 1 แห่ง คือ อ าเภอเมือง
พัทลุง (จาก 11 อ าเภอ โดยมีอ าเภอที่ผ่านแล้ว คือ อ าเภอกงหรา/เขาชัยสน/ปากพะยูน/บางแก้ว/ป่าบอน/ 
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ศรีบรรพต/ศรีนครินทร์/ตะโหมด/ป่าพะยอม/ควนขนุน) ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ก าหนดแผนการประเมิน 
นิเทศติดตาม ประจ าปี 2562 ในเดือนกรกฎาคม 2562  

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 
- คณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง
มีการประชุมหรือมีการก าหนดแผนการประชุม 
ประจ าปี 2562  

- คณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหา การ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง  มีการ
ประชุมฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 และมีการอนุมัติ
แผนยุทธศาสตร์ พร้อมแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
อีกท้ังก าหนดการประชุม ครั้งที่ 2/2562 อีกด้วย  

- มี อปท.อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง เป็นแหล่ง
เรียนรู้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

- ประเภท แหล่งเรียนรู้ดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้ งครรภ์ ในวัยรุ่ น ระดับจั งหวัด คือ 
ส านักงานเทศบาลต าบลนาท่อม ต าบลนาท่อม อ าเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

- ประเภท แหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด คือ  
1) ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสวน ต าบลบ้านสวน 

อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
2) องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสน ต าบลเขาชัย

สน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  
3) องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ต าบลเกาะเต่า 

อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
- ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็ง

ในการด าเนินงานอนามัยการเจริญพันธุ์ ระดับจังหวัด 
คือ  
1) ส านักงานเทศบาลต าบลชุมพล ต าบลชุมพล อ าเภอ

ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  
2) องค์การบริหารส่วนต าบลควนขนุน ต าบลควนขนุน 

อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

5) สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

1. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ประจ าปี 2561 เกณฑ์คือ ไม่เกินร้อยละ 
9.50 และในปี 2562 จังหวัดพัทลุง มีผลงานการด าเนินงานฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 
พบว่าจังหวัดพัทลุง มีอัตราร้อยละ 8.43 ซึ่งเพียงไตรมาสที่ 1 ก็มีผลงานที่ค่อนจะสูงไปแล้ว ท่านนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จึงได้ให้นโยบายดังกล่าว กับผู้อ านวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง/
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง เน้นย้ ากับสถานบริการทุกแห่ง ให้ความส าคัญในการให้
ค าปรึกษาแก่วัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ในการคุมก าเนิดแบบกึ่งถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย) ให้ได้ทุกคน 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง สมัครเข้าร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2561 จ านวน 31 
แห่ง (ทั้งหมด 73 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 42.47 และในปี 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมัครฯ เข้าร่วมด าเนินงานครอบคลุม ร้อยละ 100 
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และจะติดตามให้สมัครฯ ครบทุกแห่งต่อไป ซึ่งหากสามารถขับเคลื่อนได้ในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะ
ท าให้มีการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม และประสานความร่วมมือกับสถานบริการ โรงเรียน ชุมชน ครอบครัว 
ผลักดันให้ให้ผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ดีขึ้นได้  

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- - 

7) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 

8) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 
      

ผู้รายงาน นายนพพร สมจิตต์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทร 074 613127 ต่อ 311 หรือ 086 694 1325  
e-mail npo360000@Hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 7 มกราคม 2562 
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3. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
ตัวช้ีวัดที่ 4 :  ร้อยละต าบลท่ีมีระบบ LTC ผ่านเกณฑ์   

1) ข้อมูลทั่วไป 

ตารางท่ี 1.4.1 แสดงจ านวนผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมด แยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2562  

อ าเภอ 

จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการส ารวจ 
ประชากร
ทั้งหมด 
(คน) 

ผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุ 

(คน) 
ร้อยละ เพศชาย

(คน) 
ร้อยละ เพศหญิง

(คน) 
ร้อยละ 

เมือง 87,861 21,635 24.62 8,927 41.26 12,708 58.74 
กงหรา 29,546 5,015 16.97 2,160 43.07 2,855 56.93 
เขาชัยสน 35,229 7,626 21.65 3,199 41.95 4,427 58.05 
ตะโหมด 24,938 3,820 15.32 1,690 44.24 2,130 55.76 
ควนขนุน 63,708 16,367 25.69 6,868 41.96 9,499 58.04 
ปากพะยูน 37,672 7,939 21.07 3,434 43.25 4,505 56.75 
ศรีบรรพต 15,149 2,702 17.84 1,176 43.52 1,526 56.48 
ป่าบอน 38,006 6,179 16.26 2,651 42.90 3,528 57.10 
บางแก้ว 18,196 3,852 21.17 1,640 42.58 2,212 57.42 
ป่าพะยอม 27,461 4,872 17.74 2,077 42.63 2,795 57.37 
ศรีนครินทร์ 19,797 3,837 19.38 1,608 41.91 2,229 58.09 
รวม 397,563 83,844 21.09 35,430 42.26 48,414 57.74 

หมายเหตุ : จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่จากการส ารวจ (Type Area = 1,3) 
ที่มา : รายงานประชากรในระบบ HDC (ณ วันที่ 8 มกราคม 2562) 

 
จากตารางพบว่า มีประชากรทั้งหมด (ที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่) จ านวน 397,563 คน มีผู้สูงอายุ

จ านวนทั้งสิ้น 83,884 คน คิดเป็นร้อยละ 21.09 ของประชากรทั้งหมด เป็นชาย 35,430 คน (ร้อยละ 42.26) 
หญิง จ านวน 48,414 (ร้อยละ 57.74) อ าเภอที่มีอัตราส่วนของผู้สูงอายุมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด 
คืออ าเภอควนขนุน ร้อยละ 25.69 รองลงมาคือ อ าเภอเมืองพัทลุง ร้อยละ 24.62 น้อยที่สุด คือ อ าเภอ 
ตะโหมด ร้อยละ 15.32 

 
 
 
 
 
 
 
  

 



  วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 73 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน(ADL) ของผู้สูงอายุ  

ตารางที่ 1.4.2 ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมิน/คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจ าวัน แยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2562  

ที่มา : รายงาน HDC (8 มกราคม 2562) เป็นทะเบียนแบบสะสม ที่สถานพยาบาลประเมินครั้งสุดท้าย 
 
จากตาราง ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร

ประจ าวัน (ADL) จ านวนทั้งหมด 79,445 คน จากจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด 83,844 คน (คัดกรองร้อยละ 94.75) 
พบว่า เป็นกลุ่มที่ 1 (ช่วยเหลือตัวเองได้และ/หรือ ช่วยเหลือผู้ อ่ืน ชุมชน และสังคมได้)  (ร้อยละ 96.24 )  
มากที่สุด อ าเภอควนขนุน (ร้อยละ 97.08) น้อยที่สุด อ าเภอเขาชัย (ร้อยละ 95.39) กลุ่มท่ี 2 (ช่วยเหลือตัวเอง
และดูแลตนเองได้บ้าง) (ร้อยละ 2.79) มากทีสุดอ าเภอเขาชัยสน (ร้อยละ 3.58) น้อยที่สุดอ าเภอบางแก้ว  
(ร้อยละ 1.82) กลุ่มที่ 3 (ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) (ร้อยละ 0.97) มากที่สุดอ าเภอเมือง (ร้อยละ 1.22) น้อยที่สุด
อ าเภอศรีบรรพต (ร้อยละ 0.63)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อ าเภอ 
จ านวน
ผู้สูงอายุ 

คัดกรอง
ADL 

ร้อยละ กลุ่ม 1 ร้อยละ กลุ่ม 2  ร้อยละ กลุ่ม 3  ร้อยละ 

เมือง 21,635 20,653 95.46 19,773 95.74 629 3.05 251 1.22 
กงหรา 5,015 4,698 93.68 4,539 96.62 115 2.45 44 0.94 
เขาชัยสน 7,626 7,268 95.31 6,933 95.39 260 3.58 75 1.03 
ตะโหมด 3,820 3,526 92.30 3,397 96.34 100 2.84 29 0.82 
ควนขนุน 16,367 15,606 95.35 15,138 97.00 347 2.22 121 0.78 
ปากพะยูน 7,939 7,584 95.53 7,291 96.14 226 2.98 67 0.88 
ศรีบรรพต 2,702 2,554 94.52 2,457 96.20 81 3.17 16 0.63 
ป่าบอน 6,179 5,844 94.58 5,611 96.01 167 2.86 66 1.13 
บางแก้ว 3,852 3,627 94.16 3,521 97.08 66 1.82 40 1.10 
ป่าพะยอม 4,872 4,516 92.69 4,381 97.01 104 2.30 31 0.69 
ศรีนครินทร์ 3,837 3,569 93.02 3,414 95.66 122 3.42 33 0.92 
รวม 83,844 79,445 94.75 76,455 96.24 2,217 2.79 773 0.97 
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2) ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละของต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์ 

ตารางท่ี 1.4.3 แสดงร้อยละของต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ แยกรายอ าเภอ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 

อ าเภอ 
เป้าหมาย
(อปท) 

ผลงาน ร้อยละ 
2559 2560 2561 

ระดับประเทศ ไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ
70 

เมืองพัทลุง 14 14 100 
   กงหรา 5 5 100 

เขต 12 เขาชัยสน 5 5 100 
  54.90 ตะโหมด 3 3 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 12 12 100 
13.84 20.00 92.31 ปากพะยูน 7 7 100 

 ศรีบรรพต 3 3 100 
ป่าบอน 5 5 100 
บางแก้ว 3 3 100 
ป่าพะยอม 4 4 100 
ศรีนครินทร์ 4 4 100 
รวม 65 65 100 

ที่มา : จากระบบรายงานและการส ารวจข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561  
 

จากตาราง จังหวัดพัทลุงมีทั้งหมด 65 ต าบล มีผลการด าเนินงานต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์กรมอนามัยครบทั้ง 7 องค์ประกอบ จ านวน 65 
ต าบล คิดเป็นร้อยละ 100  
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ตารางท่ี 1.4.4 อปท.ที่มีการโอนเงินให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและหน่วยบริการสาธารณสุข 

อ าเภอ 
อปท.เข้าร่วม ปี 59 อปท.เข้าร่วม ปี 60 อปท.เข้าร่วม ปี 61 

รวม 
โอน
แล้ว 

ร้อยละ เป้า 
หมาย 

โอน
แล้ว 

ร้อยละ 
เป้า 

หมาย 
โอน
แล้ว 

ร้อยละ 
เป้า 

หมาย 
โอน
แล้ว 

ร้อยละ 

กงหรา 1 1 100.00 3 3 100.00 1 1 100.00 5 5 100.00 
เขาชัยสน 1 1 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00 6 6 100.00 
ควนขนุน 2 2 100.00 5 5 100.00 7 7 100.00 14 14 100.00 
ตะโหมด 1 1 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 5 5 100.00 
บางแก้ว 1 1 100.00 2 2 100.00 1 1 100.00 4 4 100.00 
ปากพะยูน 1 1 100.00 2 2 100.00 5 5 100.00 8 8 100.00 
ป่าบอน 1 1 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00 6 6 100.00 
ป่าพะยอม 1 1 100.00 1 1 100.00 2 2 100.00 4 4 100.00 
เมืองพัทลุง 2 2 100.00 5 5 100.00 7 7 100.00 14 14 100.00 
ศรีนครินทร์ 1 1 100.00 1 1 100.00 2 2 100.00 4 4 100.00 
ศรีบรรพต 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00 3 3 100.00 

รวม 13 13 100.00 28 28 100.00 32 32 100.00 73 73 100.00 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 

จากตาราง จังหวัดพัทลุงมีทั้งหมด 73 อปท. มีจ านวนเป้าหมาย ได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ครบทั้ง 73 อปท. โดย อปท. 
ได้โอนเงินให้กับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและหน่วยบริการสาธารณสุข ครบทั้ง 73 แห่ง 

3) การด าเนินงาน/ผลการด าเนนิงานตามมาตรการส าคัญ 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 
มีการคัดกรอง ADL, กลุ่มอาการที่พบบ่อยใน
ผู้สูงอายุ และส ารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ 

ADL ร้อยละ 18.00, หกล้ม ร้อยละ 12.50, ข้อเข่า 
ร้อยละ 11.28, ซึมเศร้า ร้อยละ 15.42, สมองเสื่อม 
ร้อยละ 10.38, สุขภาพช่องปาก ร้อยละ 13.54 

4) ปัจจัยความส าเร็จ  

1. ผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัดให้ความส าคัญ มีนโยบายที่ชัดเจน 
2. มีแผนงาน/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทแต่ละ  

พ้ืนที 
3. ผู้น าท้องถิ่น เห็นความส าคัญและให้การสนับสนุน  
4. ผู้บริหารทุกระดับมีการควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
5. มีชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ครอบคลุมทุกต าบล 
6. กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
7. ภาคีเครือข่าย เช่น พมจ., อบจ. ให้การสนับสนุนในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ, 

วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
 



วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 หน้า 76 

5) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหา 
1. หน่วยบริการบางแห่งไม่มี ผู้จัดการดูแล

ผู้สูงอายุ (CM) เนื่องจาก ย้ายสถานที่ท างาน
และ ลาออกจากราชการ  

2. ระบบและโปรแกรม Long Term Care ที่ใช้ใน
ด าเนินงานและประมวลผลยังขาดประสิทธิภาพ 

 

- กรมอนามัยจัดอบรม CM ทดแทน 
 
 
- สปสช. และกรมอนามัย พัฒนาระบบโปรแกรมให้มี

ประสิทธิภาพ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างหน่วยบริการและ อปท. 

6) ผลงานเด่น/ความภาคภูมิใจ 

มีพ้ืนที่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน Long Term Care (ต าบลโคกชะงาย อ าเภอเมือง, 
ต าบลปันแต อ าเภอควนขนุน, ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา) 

1. ต าบลโคกชะงาย อ าเภอเมืองพัทลุง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาวดีเด่นระดับประเทศประจ าปี 2558 และระดับดีเด่นเขตสุขภาพ ปี2560 

2. รพ.สต.บ้านทุ่งยาว ต าบลโคกชะงาย อ าเภอเมืองพัทลุง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณวิจัยการมี
ส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชื่อมโยงกับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ดีเด่นระดับเขต
สุขภาพ ปี 2560 

 
 

ผู้รายงาน  นายสมคิด ฤทธิศักดิ์ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร.  081 – 8970891 
E-mail:   somkid112510@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี   9 มกราคม 2562 
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4. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 

(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

วัตถุประสงค์  เพ่ือยกระดับการพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินให้สามารถรับมือภาวะฉุกเฉิน 
ทางสาธารณสุข ที่เกิดจากโรคและภัยสุขภาพได้ 

1) สถานการณ ์

กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุขรับผิดชอบในการ
ตอบสนองต่อสาธารณภัย โดยประสานและจัดการให้มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
(Public Health & Medical Incidence Commander) รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขในระดับต่าง ๆ (Public Health Emergency Operation Center: PHEOC) จัดเตรียมความพร้อม
สถานพยาบาลทุกระดับในการรับมือกับสาธารณภัย รวมถึงพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครให้มี
ความรู้และทักษะ พร้อมที่จะปฏิบัติงานเมื่อเกิดสาธารณภัย และป้องกันตนเองจากภัยที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน 
จัดหาและจัดเตรียมส ารองทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาทีมปฏิบั ติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินในระดับต่าง ๆ ที่พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัย ได้แก่ ทีม Mini MERT ระดับอ าเภอ ทีม MERT ระดับจังหวัด 
(Medical Emergency Response Team: MERT) ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จัดให้มีและ
พัฒนาระบบสื่อสารเพ่ือการประสานงานและสั่งการภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และ
สาธารณสุข รวมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ของภาครัฐและเอกชน ประสานและสั่งการหน่วยงาน
ในสังกัด ประสานการระดมสรรพก าลังและทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบบูรณาการ 
( Integrated resource management) จัดให้มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System) 
ครอบคลุมการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล (Emergency medical services: EMS) การรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินที่ โรงพยาบาล (Emergency Care in hospital) การส่งต่อ ( Inter hospital care) และจัดระบบ
เครือข่ายบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วประเทศ จัดให้มีระบบฐานข้อมูล
และความเสียหายทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขและการรายงานผลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ก ากับให้มี
การคงสภาพและประคับประคองระบบบริการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ มิติด้าน
การดูแลสภาพจิตใจ การอนามัยแม่และเด็ก การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ ตลอดจนการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ 
ฟ้ืนฟูระบบการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงฟ้ืนฟูสภาพจิตใจสังคม และวิถีชีวิตของ
ผู้ประสบภัย และผู้เกี่ยวข้องให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว จัดให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชนในด้านการ
ป้องกัน การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สามารถช่วยตนเองและผู้อื่น
ได้ พัฒนาให้มีระบบการพยากรณ์โรค (Prognosis) และการแจ้งเตือนภัย (Warning system) พร้อมทั้ง มีการ
กระจายข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาวิชาการและองค์ความรู้ด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค และเผยแพร่ให้ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงท าหน้าที่เป็นกลไกผลักดันและขับเคลื่อนการด าเนินงาน มีการ
จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
(ICS) เตรียมสถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการประชุมวางแผน
ระดมทรัพยากรจากทุกกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กรณีมีการ Activate EOC และได้จัดท า
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข และศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) ตามค าสั่งส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงที่ 87/2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจา กมีการย้าย ลาออก 
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานย้ายสับเปลี่ยนภายในกลุ่มงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ท าให้
คณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งไว้เดิมไม่สามารถปฏิบัติตามค าสั่งได้ หรือไม่สะดวกในการท างานตามค าสั่งเดิม 
จึงยกเลิกค าสั่งชุดเดิม พร้อมจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน และศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ทางการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) ชุดใหม่ตาม
ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงที่ 188/2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

การด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ด าเนินการจัดเตรียมห้องส าหรับเป็นศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขเป็นการเฉพาะสามารถรองรับระบบการบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันทีที่มี
เหตุการณ์ ระบบการสื่อสารใช้การสื่อสารออนไลน์ ผ่านระบบ WIFI เป็นหลัก แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ห้อง EOC กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟฟ้าดับยังไม่มีเตรียมการระบบส ารองไฟรองรับเป็นการเฉพาะ คาดว่าจะไปสู่
การพิจารณาแผนที่จะเตรียมการต่อไปในอนาคต หรือเตรียมการจัดท าแผนประคองกิจการภายในองค์กร 
(Business Continuity Plan: BCP) เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2555 หน่วยงานภาครัฐ ต้องเร่งด าเนินการให้การด าเนินงานหรือการให้บริการกลับมาให้เหมือนภาวะปกติ  
แม้ในสถานการณ์สาธารณภัย 

ปีงบประมาณ 2562 ด าเนินการเตรียมความพร้อมห้อง EOC โดยใช้ห้อง VDO Conference ชั้น 
3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ให้มีความพร้อมสามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินรองรับทั้งโรคและภัยสุขภาพ 
และจัดเตรียมห้องปฏิบัติงานส าหรับกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) โดยใช้ร่วมกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
และซักซ้อมเปิด EOC สถานการณ์อุทกภัยพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ประชุม 
VDO Conference ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 5 ครั้ง ผู้บริหารร่วมประชุมคณะกรรมการกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงเพ่ือติดตามสถานการณ์และการด าเนินตามภารกิจของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับจังหวัดทุกวันตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 7 มกราคม 2562 และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
สั่งปิดศูนย์ฯระดับจังหวัดวันที่ 8 มกราคม 2562 เนื่องจากสถานการณ์คลี่คลาย พร้อมให้ทุกหน่วยงานสรุป
รายงานผลการปฏิบัติช่วยเหลือฟ้ืนฟูครอบคลุมทุกมิติ เร่งให้ความช่วยเหลือตามข้อสั่งการ สรุปรายงานหน่วย
เหนือทุกวันเวลา 16.00 น. และเปิด OC-RTI ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยจังหวัด จัดตารางเวรติดตาม
รายงานสถานการณ์ช่วงเทศกาลปีใหม่และตรวจเยี่ยมด่านชุมชนระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 
2562 (ผลการด าเนินงานดังปรากฏตาม ICS) 

2) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

3) การด าเนินงาน/ผลการด าเนนิงานตามมาตรการส าคัญ 

การพัฒนาศูนย์ EOC ประกอบด้วย การพัฒนาให้ครอบคลุม ด้านก าลังคนที่มีสมรรถนะ (Staff) 
ด้านอุปกรณ์ (Stuff) และด้านระบบงาน (System) เพ่ือบริหารจัดการในการบัญชาการเหตุการณ์ สั่งการ ของผู้
บัญชาการ (Incident Commander: IC) ได้อย่างรวดเร็ว บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.1 ด้านก าลังคนที่มีสมรรถนะ (Staff) การสร้าง เพ่ิมความรู้ และ ทักษะ ด้านระบบบัญชาการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการเตรียมพร้อมรับสาธารณภัยแก่ผู้บริหาร ได้แก่ นพ.สสจ., ผชช.ว., ผชช.ส. 
และผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดพัทลุง ซึ่งผู้บริหารผ่านการอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหาร 9 
ชม. ดังนี้ 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 
ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ทาง สาธารณสุขตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัดได้รับการอบรม
หลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหารจ านวน 9 ชั่วโมง 

นพ.สสจ. ( ) อบรม ICS (    ) ยังไม่อบรม 
ผอ.รพ.พัทลุง ( ) อบรม ICS (    ) ยังไม่อบรม 
ผชช.ว. IC1 (    ) อบรม ICS (    ) ยังไม่อบรม 
ผชช.ส. IC2 ( ) อบรม ICS (    ) ยังไม่อบรม 
รองบริหาร IC3 ( ) อบรม ICS (    ) ยังไม่อบรม 

 หมายเหตุ : ช่วงระยะเวลาการอบรม 16-17 มกราคม 2562 ผชช.ว. ติดภารกิจผู้นิเทศงานระดับเขต 12 

3.1.1 หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หมายถึง หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบภารกิจตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) และหัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ที่ยังไม่ผ่านการอบรม
หลักสูตร ICS 9 ชม. 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 
หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบภารกิจ
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และหัวหน้า
กลุ่มงานที่รับผิดชอบภารกิจปฏิบัติการ 
(Operation) ได้รับการอบรมหลักสูตร ICS 
จ านวน 9 ชั่วโมง 

หัวหน้า SAT ( ) อบรม ICS (    ) ยังไม่อบรม 
หัวหน้า Operation (    ) อบรม ICS ( ) ยังไม่อบรม 
รอง Operation ล าดับ 1 (    ) อบรม ICS ( ) ยังไม่อบรม
รอง Operation ล าดับ 2 (    ) อบรม ICS ( ) ยังไม่อบรม 
รอง Operation ล าดับ 3 (    ) อบรม ICS ( ) ยังไม่อบรม 

3.2 ด้านอุปกรณ์ (Stuff) การจัดเตรียมข้อมูลทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน ห้อง EOC & SAT 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ล า
ดับ 

อุปกรณ์ 
มีพร้อม

ใช้ 
จัดหา หมายเหตุ 

1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 8 เครื่อง (8 กล่องภารกิจ)   ห้อง EOC 
2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง+จอภาพขนาดใหญ่ (IC)   ห้อง EOC 
3 คอมพิวเตอร์พกพา 2 เครื่อง   ห้อง EOC 
4 ปรินซ์เตอร์1 ตัว   ห้อง EOC 
5 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 5 เครื่อง (ทีม SAT)   ห้อง SAT 
6 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง+จอภาพขนาดใหญ่ (ประธาน 

SAT)  

 ห้อง SAT 

7 คอมพิวเตอร์พกพา 2 เครื่อง   ห้อง SAT 
8 ปรินซ์เตอร์ 1 ตัว   ห้อง SAT 
9 ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์แบบที่ 1 (ขนาด 32 u) 2 ตัว   EOC+SAT 
10 เครื่องส ารองไฟขนาด 3 kva 2 ตัว   EOC+SAT 
11 อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต L2 2 ตัว   EOC+SAT 
12 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย 2 ตัว   EOC+SAT 
13 เครื่องโทรศัพท์สายตรง 2 หมายเลข   EOC+SAT 
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ล า
ดับ 

อุปกรณ์ 
มีพร้อม

ใช้ 
จัดหา หมายเหตุ 

14 เครื่องโทรศัพท์ภายใน 2 หมายเลข   EOC+SAT 
15 เครื่องรับ – ส่ง Fax 2 เครื่อง   EOC+SAT 
16 เครื่องสแกนเอกสาร 2 เครื่อง   EOC+SAT 
17 แผนที่      
18 ชุดไวท์บอร์ดอิเล็คทรอนิค 2 ตัว   EOC+SAT 
19 ชุด VDO Conference/ Web 1 ชุด   EOC 
20 จอ LED 50 นิ้ว 2 ตัว    EOC+SAT 
21 อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 30M   EOC+SAT 
22 ชุด Teleconference     
23 ชุดวิทยุสื่อสาร+วิทยุเคลื่อนที่ 33 เครื่อง 

 
 สสจ.11+

รพช.+สสอ. 
24 สมาร์ทโฟน+เครื่องส ารองไฟแบบพกพา+อินเตอร์เน็ต   EOC+SAT 
25 ชุดไมโครโฟน + เครื่องขยายเสียง+จอฉาย   ห้อง SAT 
26 อุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพและเสียงแบบHDMI   EOC+SAT 
27 โต๊ะ เก้าอ้ี   ห้อง SAT 
28 กล้องวงจรปิด 2 จุด พร้อมเครื่องบันทึก     
29 ชุดอุปกรณ์ดับเพลิง     
30 อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ     
31 ห้องประชุม 2 ห้อง   EOC+SAT 
32 จัดเตรียมตู้เก็บเครื่อง AED พร้อมชุดAED จ านวน 30 ชุด 

รองรับเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติปี2564  
 

 

 3.3 ด้านระบบงาน (System) หมายถึง ระบบงาน เช่น แผน มาตรฐานการปฏิบัติการ 
(SOP) งบประมาณ ผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพของจังหวัด พบว่า อุทกภัย เป็นปัญหาที่
มีความเสี่ยงสูงล าดับต้น ๆ ของจังหวัดพัทลุง จากเหตุภัยจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural & 
Environment Events) ซึ่งเกิดต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี และสร้างความสูญเสียเป็นจ านวนมากในแต่ละปี 
จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเตรียมความพร้อมรองรับ (All Hazards Plan: AHP) เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
เตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้ทันต่อสถานการณ์ และมี
ประสิทธิภาพ ใช้ในกรณีที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจัดท าแผนรองรับ AHP แต่ทั้งนี้การ
ด าเนินงานต้องเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ รวมถึงแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  (Incident Action 
Plan: IAP) ยังต้องขอสนับสนุนด้านวิชาการจากศูนย์วิชาการเขต/กระทรวง  

4) สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

-ไม่มี- 
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5) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- จากบทเรียนการเผชิญเหตุพายุโซนร้อนปาบึก
(PABUK) การเตรียมความพร้อมระบบสื่อสารส ารอง
ขณะเกิดเหตุของ สสจ. และหน่วยบริการ กรณีมี
เหตุฉุกเฉิน ไม่สามารถใช้การติดต่อสื่อสารช่องทาง
ปกติ เช่น เกิดภัยธรรมชาติ เสาไฟฟ้าล้ม ไฟฟ้าดับ
ติดต่อกันหลายวัน ยังไม่มีการด าเนินการจัดระบบ
การสื่อสารส ารอง หรือเตรียมการซักซ้อมแผน
ระบบสื่อสารในการติดต่อสื่อสารหากเกิดภาวะวิกฤต  

- เครื่องส ารองไฟประจ าศูนย์บัญชาการ (EOC) ช่วง
ระยะเกิดเหตุการณ์ VDO conference ร่วมกับ
กระทรวงฯ และ 16 จังหวัดที่ประสบเหตุและได้รับ
ผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ไฟฟ้า
ดับหลายครั้ง ต้องรอบู๊ทเครื่องใหม่สัญญานการ
ติดต่อไม่ต่อเนื่อง ต้องใช้เวลารอจนกระแสไฟกลับมา
จึงสามารถเชื่อมโยงได้ การสั่งการขาดความต่อเนื่อง 
ครบถ้วน 
 

- เห็นควรจัดท าแผนระบบการสื่อสารส ารอง
เตรียมพร้อมรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินใน
อนาคตเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจาก
ส่วนกลาง เหตุผลเนื่องจากการเผชิญเหตุพายุ
แต่ละครั้งไม่สามารถลดความรุนแรงของพายุ
ได้ แต่สามารถลดความสูญเสียได้หากมีการ
เตรียมความพร้อม ศึกษาบทเรียนการเผชิญ
เหตุที่ผ่านมาร่วมขับเคลื่อนเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน 

- การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมและความรู้ทักษะการใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคม เป็นทางเลือกส ารอง 

- ขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง
ส าหรับเครื่องส ารองไฟประจ าศูนย์บัญชาการ 
(EOC) 

6) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 

7) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 

8) ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายสมใจ หนูฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   

โทรศัพท์ที่ท างาน : 074-613127 ต่อ 305  
  โทรศัพท์มือถือ : 081-898-0825   

E-mail : sojar752@hotmail.com 
นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์  นิติกรช านาญการ  
  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค   

โทรศัพท์ที่ท างาน : 074-613127 ต่อ 401  
  โทรศัพท์มือถือ : 086-747-1226   

E-mail : lerdler@hotmail.com 
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9) ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงาน 

นายเฉลิมชัย แป้นน้อย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  โทรศัพท์ที่ท างาน : 074-613127 ต่อ 402   

โทรศัพท์มือถือ : 081-608-3421 
 โทรสาร : 074-612344  

E-mail : pom348@gmail.com 
 นางสาวสุปราณี พิพัฒนโสธร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทรศัพท์ที่ท างาน : 074-613127 ต่อ 402  

โทรศัพท์มือถือ : 082-435-9911 
 โทรสาร : 074-612344   

E-mail : sudkanung.saw@hotmail.com 
 นางจุรินทร์ เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 โทรศัพท์ที่ท างาน : 074-613127 ต่อ 305 

โทรศัพท์มือถือ : 087-293-5160 
 โทรสาร : 074-612344   

E-mail : jp_rin@hotmail.com 
 นางสาวภคณัฏฐ์ ทองขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  โทรศัพท์ที่ท างาน : 074-613127 ต่อ 305 

โทรศัพท์มือถือ : 089-594-9333 
 โทรสาร : 074-612344   

E-mail : tpakanut@gmail.com 

10) วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 10 มกราคม 2562 

11) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และเอกสารอ้างอิง 

1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
2. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
3. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2558 
4. พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
5. พ.ร.บ. การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 
6. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค การจัดการภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินส าหรับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 
ปีที่พิมพ์ 2560 www.boe.moph.go.th 

7. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
(EOC: PTHO) แผนปฏิบัติการส าหรับทุกภัยอันตราย: All Hazards Plan รองรับการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม วันที่ประกาศใช้ 2 มกราคม 2562 แก้ไขครั้งที่ - 
  

http://www.boe.moph.go.th/
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ตัวช้ีวัดที่ 6 : อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วย HT ได้รับการวัด
ความดันโลหิตท่ีบ้าน 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  ≤ ร้อยละ 2.05 อัตรากลุ่มสงสัยป่วย 
ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 30 

2) สถานการณ์ 

โรคเบาหวาน :  
จากข้อมูล HDC พบว่า ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพัทลุง มีเป้าหมายคัดกรองเบาหวาน

ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 197,281 คน ได้รับการคัดกรอง จ านวน 185,411 คน คิดเป็นร้อยละ 93.98 
จ าแนกเป็นกลุ่มปกติ ร้อยละ 76.86 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 20.17 และกลุ่มเสี่ยงสูง ร้อยละ 2.52 ในผู้ป่วยเบาหวาน
ทั้งหมด 23,458 คน การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 21,040 คน คิดเป็นร้อยละ 89.69 และ
ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี คิดเป็นร้อยละ 29.05 

ในไตรมาสแรกในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุง มีเป้าหมายคัดกรองเบาหวานประชากรอายุ 
35 ปีขึ้นไป จ านวน 199,733 คน ได้รับการคัดกรอง จ านวน 110,008 คน คิดเป็นร้อยละ 55.08 จ าแนกเป็น
กลุ่มปกติ ร้อยละ 70.68 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 25.80 และกลุ่มเสี่ยงสูง ร้อยละ 3.08 มีผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 
23,239 คน การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 18,456 คน คิดเป็นร้อยละ 79.42 และ มีผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี ของ คิดเป็นร้อยละ 15.66 

โรคความดันโลหิตสูง :  
จากข้อมูล HDC พบว่าในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพัทลุง มีเป้าหมายการคัดกรองความดัน

โลหิตประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 168,336 คน ได้รับการคัดกรอง จ านวน 157,519 คน คิดเป็น ร้อยละ 
93.57 จ าแนกเป็นกลุ่มปกติ ร้อยละ 53.95 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 33.77 และกลุ่มเสี่ยงสูง ร้อยละ 12.03 มีผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงทั้งหมด 56,116 คน การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 49229 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.73 และปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วยดันโลหิตสูง ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับความดันโลหิต
ได้ร้อยละ 43.16  

ในปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล HDC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พบว่า การคัดกรองความดัน
โลหิตประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ประชากรเป้าหมาย จ านวน 168,676 คน ได้รับการคัดกรอง จ านวนร้อยละ 
54.71 จ าแนกเป็นกลุ่มปกติร้อยละ 48.41 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 37.50 และกลุ่มเสี่ยงสูง ร้อยละ 13.91 ได้รับการ
วัดความดันโลหิตที่บ้านด้วยตนเอง จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 0.57 
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3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 9 มกราคม 2562 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ < 2.05 % เมืองพัทลุง 9,784 67 0.68 

2.54 1.63 1.99 กงหรา 875 9 1.03 
เขต 12 เขาชัยสน 2,881 15 0.52 

2.30 1.17 1.63 ตะโหมด 2,342 18 0.77 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5,582 26 0.47 

2.69 1.85 2.04 ปากพะยูน 3,839 10 0.26 
 ศรีบรรพต 1,891 6 0.32 

ป่าบอน 2,967 13 0.44 
บางแก้ว 2,286 3 0.13 
ป่าพะยอม 2,529 10 0.40 
ศรีนครินทร์ 1,763 3 0.17 
รวม 36,739 180 0.49 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 9 มกราคม 2562 
 

ตัวช้ีวัด : อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 9 มกราคม 2562 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ≥30 % เมืองพัทลุง 3,266 7 0.21 

  26.81 กงหรา 580 2 0.34 
เขต 12 เขาชัยสน 1,220 0 - 

  20.15 ตะโหมด 680 6 0.88 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2,030 5 0.25 

  19.94 ปากพะยูน 820 3 0.37 
 ศรีบรรพต 845 17 2.01 

ป่าบอน 1,140 36 3.16 
บางแก้ว 675 0 - 
ป่าพะยอม 831 0 - 
ศรีนครินทร์ 1,206 0 - 
รวม 13,293 76 0.57 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 9 มกราคม 2562 
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4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

ได้มีการประชุมเมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานการคัดกรอง 
ติดตามกลุ่มสงสัยป่วยของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ผ่านมา และพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบ
บริการสาขาโรคเรื้อรัง และเพ่ือการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ได้มีการร่วมกันก าหนดเป้าหมายและมาตรการ
เพ่ือลดความเสี่ยงและการป่วยจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยมีมาตรการในการลดความเสี่ยงใน
ประชาชน มาตรการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และมาตรการดูแลผู้ป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน  

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 
อัตราประชากร Pre-DM ในเขตรับผิดชอบของปีที่ผ่าน
มาได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า และได้รับค าแนะน าเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ให้ค าแนะน าเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การงด
สูบบุหรี่ และดมควันบุหรี่ แนะน าการออกก าลัง
กายและควบคุมการบริโภคอาหาร และ งดการ
บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  
 

5) สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

ตัวชี้วัด อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
เป็นตัวชี้วัดที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ คือเครื่องวัดความดันโลหิตทั้งปริมาณและคุณภาพ ต้อง
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน และชี้แจงแนวทางการลงข้อมูล ซึ่งจะด าเนินการชี้แจงระดับจังหวัด 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- - 
 

7) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 

8) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 
      

ผู้รายงาน นายเจริญ ปราบปรี 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร 0 7461 3127 ต่อ 403  
e-mail charoem_ems@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 5 มกราคม 2561 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 : ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้ 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

2) สถานการณ์ 

โรคเบาหวาน :  
จากข้อมูล HDC พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 - 2561 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วยเบาหวานที่อยู่ใน

เขตรับผิดชอบ จ านวน 22,838 คน, 24,622 คน และ 23,438 คน ตามล าดับ ได้มีการตรวจและควบคุมระดับ
น้ าตาล ในภาพของจังหวัดพัทลุงผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี มีแนวโน้มที่ดีขึ้น  กล่าวคือ
ปีงบประมาณ 2559 - 2561 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี คิดเป็นร้อยละ 21.80, ร้อยละ 
25.53 และ ร้อยละ 29.05 ตามล าดับ 

ในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 23,277 คน ได้รับ
การตรวจ จ านวน 9,553 คน และเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี คิดเป็นร้อยละ 16.08 

แผนภูมิที่ 1.7.1 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ ปีงบประมาณ 2559-2561 

 
 

โรคความดันโลหิตสูง :  
จากข้อมูล HDC พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 - 2561 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่

อยู่ในเขตรับผิดชอบ จ านวน 52,290 คน, 55,955 คน และ 56,116 คน ตามล าดับ ได้มีการตรวจวัดความดัน
โลหิต อย่างน้อย 2 ครั้ง และควบคุมระดับความดัน ในภาพของจังหวัดพัทลุงผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ควบคุม
ระดับความดันได้ดี มีแนวโน้มที่ดีขึ้น กล่าวคือ และปีงบประมาณ 2559 - 2561 มีผู้ป่วยดันโลหิตสูง สามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 29.40, ร้อยละ 38.25 และร้อยละ 43.16 ตามล าดับ 

ในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 55,441 คน ได้มีการ
ตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง จ านวน 21,179 คน และ มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี คิดเป็น 
ร้อยละ 19.84 
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  วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 87 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

แผนภูมิที่ 1.7.2 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ ปีงบประมาณ 2559-256 

 
3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 9 มกราคม 2562 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ > ร้อยละ 40 เมืองพัทลุง 5,604 1,051 18.75 

  26.91 กงหรา 1,496 555 37.10 
เขต 12 เขาชัยสน 2,037 50 2.45 

  21.22 ตะโหมด 1,219 269 22.07 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 4,632 592 12.78 

  29.05 ปากพะยูน 2,221 299 13.46 
 ศรีบรรพต 791 141 17.83 

ป่าบอน 1,765 419 23.74 
บางแก้ว 1,196 99 8.28 
ป่าพะยอม 1,303 115 8.83 
ศรีนครินทร์ 1,013 152 15.00 
รวม 23,277 3,742 16.08 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 9 มกราคม 2562 
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วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 หน้า 88 

ตัวช้ีวัด : อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 9 มกราคม 2562 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ≥ ร้อยละ 50 เมืองพัทลุง 14,029 2,890 20.60 

  41.74 กงหรา 3,153 1,008 31.97 
เขต 12 เขาชัยสน 4,222 1,123 26.60 

  33.39 ตะโหมด 2,807 258 9.19 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 10,804 1,605 14.86 

  43.16 ปากพะยูน 5,321 1,085 20.39 
 ศรีบรรพต 2,000 350 17.50 

ป่าบอน 4,317 909 21.06 
บางแก้ว 2,856 777 27.21 
ป่าพะยอม 3,307 715 21.62 
ศรีนครินทร์ 2,625 278 10.59 
รวม 55,441 10,998 19.84 

ที่มา : HDC ณ วันที่ 9 มกราคม 2562 

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ จังหวัดพัทลุง เรื่องร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 และร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม 
ความดันโลหิตได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 เป็นเรื่องที่ผู้บริหารของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และ
ผู้บริหารระดับอ าเภอให้ความส าคัญจึงได้มีการท าข้อตกลงร่วมกัน และได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2561 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ผ่านมา และพิจารณาแนวทางการ
พัฒนาระบบบริการสาขาโรคเรื้อรัง และเพ่ือการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ได้มีการร่วมกันก าหนดเป้าหมายและ
มาตรการเพือ่ลดความเสี่ยงและการป่วยจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส
ที่ 1 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี คิดเป็นร้อยละ 16.08 และมีผู้ป่วยโรคโรค
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี คิดเป็นร้อยละ 19.84  

5) สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

- 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- - 
 
 
 
 



  วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 89 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

7) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 

8) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 
      

ผู้รายงาน นายเจริญ ปราบปรี 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร 0 7461 3127 ต่อ 403  
e-mail charoem_ems@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 5 มกราคม 2561 

  



วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 หน้า 90 

ตัวช้ีวัดที่ 8 : ร้อยละของ รพ. ท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ได้แก่ รพศ./รพท./รพช. มีการพัฒนาอนามัย 
สิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 

2) สถานการณ์ 

จังหวัดพัทลุง มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน 11 แห่ง ประกอบด้วย
โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง ผ่านการประเมินรับรอง GREEN & CLEAN Hospital 
ระดับดีมาก 4 แห่ง ระดับดี 4 แห่ง และระดับพ้ืนฐาน 3 แห่ง ใช้แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
CLEAN เพ่ือพัฒนาให้โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสูงขึ้นต่อไป 

3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ รพ. ผ่านเกณฑ์ 

- ดีมาก ร้อยละ 
40 

- ดีมากพลัส 1 
แห่ง 

เมืองพัทลุง 1  1 (ดีมาก) 100 
   กงหรา 1  1 (พ้ืนฐาน) 100 

เขต 12 เขาชัยสน 1  1 (ดี) 100 
   ตะโหมด 1  1 (พ้ืนฐาน) 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1  1 (ดีมาก) 100 
100 100 100 ปากพะยูน 1  1 (ดี) 100 

 ศรีบรรพต 1  1 (ดี) 100 
ป่าบอน 1  1 (พ้ืนฐาน) 100 
บางแก้ว 1  1 (ดีมาก) 100 
ป่าพะยอม 1  1 (ดี) 100 
ศรีนครินทร์ 1  1 (ดีมาก) 100 
รวม 11 - ดีมาก 4 แห่ง 

- ดี 4 แห่ง 
- พ้ืนฐาน 3 แห่ง 

100 

 ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุขและผลการประเมินรับรองโดย สสจ./ศอ. 12 

 

 

 

 

 

 

 



  วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 91 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

การประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน การประเมินตนเองเพ่ือหาส่วนขาดและท าแผน
ปรับปรุงพัฒนา โดยใช้งบประมาณจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและของโรงพยาบาล  ภายใต้กลยุทธ์ 
CLEAN โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 
- มีแผนการขับเคลื่อนและประเมิน  
(Re-Accreditation) โรงพยาบาล GREEN & 
CLEAN Hospital 

- โรงพยาบาลมีการจัดท าแผนพัฒนา GREEN & 
CLEAN Hospital 

- สสจ. สนับสนุนงบขับเคลื่อนด าเนินงานให้ รพ. 
- การนิเทศติดตามงาน รพ. 

5) สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

- ระบบบ าบัดน้ าเสียโรงพยาบาลส่วนมากก่อสร้างมานาน ท าให้ประสิทธิภาพในการท างาน
น้อยลง 

- การปรับปรุงและงานก่อสร้างของโรงพยาบาล อาจส่งผลกระทบต่อระบบจัดการของเสียได้  
- ปัจจัยเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ  

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- ระบบจัดการของเสียช ารุด ท างานไม่มีประสิทธิภาพ  - ท าแผนขอสนับสนุนงบประมาณ 

7) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 

8) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- โรงพยาบาลควนขนุนใช้มาตรการประหยัดพลังงาน E: Energy มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับ
อาเซี่ยนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้รู้แก่หน่วยงานอื่นได้ 

- โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงทุกแห่ง ได้รับการรับรองเป็นองค์กรปลอดโฟม 100 เปอร์เซ็นต์ 
 
      

ผู้รายงาน  นายมานพ รามทอง 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร  083-6545969  
e-mail  manop7657@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 14 มกราคม 2562 

  



วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 หน้า 92 

ตัวช้ีวัดที่ 9 : โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

ผู้ที่สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” และเลิกสูบบุหรี่ได้ 

2) สถานการณ์ 

สถานการณ์การควบคุมยาสูบจังหวัดพัทลุง พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
พ.ศ.2550, พ.ศ.2554, พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2560 ร้อยละ 24.61,  24.09,  23.20 และ ร้อยละ 23.76 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ) 

3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน” 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 7 มกราคม 2562 

2559 2560 2561 อ าเภอ 
เป้าหมายผู้

สูบบุหรี่ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

จ านวน 
ผู้สูบบุหรี่ที่  
เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ - เมืองพัทลุง 6,639 2,647 39.87 
0 205,159 930,578 กงหรา 2,574 506 19.66 

เขต 12 เขาชัยสน 3,015 1,093 36.25 
0 34,059 164,793 ตะโหมด 2,127 332 15.61 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5,406 2,003 37.05 
0 1,062 7,684 ปากพะยูน 3,840 1,760 45.83 

 ศรีบรรพต 1,344 184 13.69 
ป่าบอน 3,219 900 27.96 
บางแก้ว 1,806 858 47.51 
ป่าพะยอม 2,115 1,285 60.76 
ศรีนครินทร์ 2,148 809 37.66 
รวม 34,383 12,377 36.00 

ที่มา : ข้อมูลรายงาน HDC 

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

1. จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานบุหรี่ของ รพ.สต./สสอ./รพ./รพช.รพท เพ่ือชี้แจงการด าเนินงาน
และการคีย์ข้อมูลระบบ 43 แฟ้ม (SpeccialPP) โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 18 ตุลาคม 2561 

2. ถ่ายทอดนโยบาย แนวทาง และองค์ความรู้ แก่คณะกรรม อสม.ระดับจังหวัด  เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2561 (โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) 

3. ถ่ายทอดนโยบาย แนวทาง และองค์ความรู้ แก่คณะกรรม อสม. ระดับอ าเภอประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 (โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) 

4. อสม.ที่สูบบุหรี่และเป็นคณะกรรมการ อสม.ทุกระดับ ทุกคนเข้าร่วมโครงการฯ 
5. อสม.ส ารวจ ค้นหาผู้สูบบุหรี่ ขอให้เข้าร่วมโครงการ (อสม. 1 คน ต่อ ผู้สูบบุหรี่ 3 คน) 
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6. อสม. ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแบบ อสม.1 ให้ รพ.สต. เพ่ือเข้าสู่ขบวนการ
บ าบัดรักษาและเจ้าหน้าที่รายงานผ่านระบบ HDC 

7. คณะกรรมการชมรม อสม. ที่เลิกสูบบุหรี่ได้ (6, 9 เดือน) ได้รับมอบเกียรติบัตรและเป็น อสม.
ต้นแบบ 

8. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว การประชุมประจ าเดือน  
อสม. และการการประชุมประจ าเดือน ใน คปสอ. และ กวป. ระดับจังหวัด 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 
มีจ านวนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการฯ 

เป้าหมาย 34,383 คน 
12,377 คน 

5) สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง เน้นการประชาสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้าน ต าบลฯ โดย
แกนนน า อสม. แกนน าชุมชน 

2. การเชิญชวน ชักชวน ให้ผูสู้บบุหรี่เข้าร่วม
โครงการฯ เพ่ือเลิกสูบยาสูบยาก ซับซ้อน และ
ต้องใช้ทักษะและเวลา 

 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

7) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

ไม่มี 

8) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

การด าเนินงานควบคุมยาสูบการบริโภคยาสูบตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้
องค์ราชัน” ปี 2561 รพ.สต.บ้านพูด อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ได้รับรางวัลผู้มีผลงานและนวตกรรมดีเด่น
ระดับภาคใต ้

  
      

ผู้รายงาน นายไพฑูรย์  จิตไชยรักษ์ 
ต าแหน่ง นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
โทร 081-957-3363 
e-mail jitchairak@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 9 มกราคม 2562 
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คณะที่ 3  

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
 

1. ระบบการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

 จังหวัดที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 

2) สถานการณ์ 

ประเภทเจ้าหน้าที่ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 1,448 60.23 
พนักงานราชการ 43 1.79 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 648 26.96 
ลูกจ้างประจ า 94 3.91 
ลูกจ้างชั่วคราว 171 7.11 

รวม 2,404 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีบุคลากรในสังกัดทุกประเภทปฏิบัติงานจริง จ านวน 2,404 
คน ประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 1,448 คน คิดเป็นร้อยละ 60.23 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 
648 คน ร้อยละ 26.96 ลูกจ้างประจ า จ านวน 94 คน ร้อยละ 3.91 ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 171 คน ร้อยละ 
7.11 และพนักงานราชการ จ านวน 43 คน ร้อยละ 7.11 

ประเภทหน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 641 26.66 
โรงพยาบาลชุมชน 1,524 63.39 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 98 4.08 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 141 5.87 

รวม 2,404  

บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 
จ านวนทั้งสิ้น 1,524 คน คิดเป็นร้อยละ 63.39 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 641 คน ร้อยละ 
26.66 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 141 คน ร้อยละ 5.87 และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มีจ านวนบุคลากร
น้อยที่สุด จ านวน 98 คน ร้อยละ 4.08 
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3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
1. มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาฐานข้อมูล/

สารสนเทศด้านก าลังคนให้มีประสิทธิภาพ 
2. มีแผนบริหารต าแหน่ง หน่วยงานต้องมีแผนบริหารต าแหน่ง (และแผนก าลังคนด้านอ่ืน  เช่น 

แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพแผนพัฒนาบุคลากรฯลฯ) 
3. มีการด าเนินการตามแผน 
4. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ 

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 
1. มีข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงาน

เป็นปัจจุบัน 
มีการปรับปรุงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ ข้อมูลวุฒิใน
ต าแหน่ง ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ในระบบ HROPS ให้เป็น
ปัจจุบัน 

2. มีการรายงานสถิติก าลังคน 2.1 รายงานข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 
(ระบบ HROPS) 

2.2 รายงานข้อมูลการสูญเสียบุคลากร (ระบบ HROPS) 
2.3 รายงานข้อมูลจ านวนต าแหน่งทั้งหมดของบุคลากร 

(ระบบ HROPS) 
2.4 รายงานข้อมูลจ านวนต าแหน่งว่างของบุคลากร (ระบบ 

HROPS) 
3. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบุคลากร

สาธารณสุข (ระบบ HROPS) 
3.1 การบริหารต าแหน่ง 
3.2 การวางแผนก าลังคน 
3.3 การวิเคราะห์ภาระงาน 
3.4 สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

4. แผนบริหารต าแหน่ง 4.1 มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผน
ก าลังคน 

4.2 จัดท าแผนก าลังคน และมีแผนบริหารต าแหน่ง 
4.3 มีแผนก าลังคนด้านอื่น  เช่น แผนความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ แผนพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 
4.4 มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ แผนบริหารต าแหน่ง

ภายในจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดทราบ 
5. ต าแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่ก าหนด มีต าแหน่งว่างลดลงจ านวน 4 ต าแหน่ง 
6. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ บุคลากรสาธารณสุข (สายงานการให้บริการทางการแพทย์ 

(ยกเว้นสายงานขาดแคลน) จ านวน 10 สายงาน) มีความ
เพียงพอ ร้อยละ 82 
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5) สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

1. ระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านก าลังคน ระบบ HROPS มีการถ่ายโอนข้อมูลมาจากระบบ
เดิมท าให้มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 

2. ไม่สามารถด าเนินการตามแผนบริหารต าแหน่ง ได้  เนื่องจากผู้ได้รับการคัดเลือกส่งแบบ
ประเมินผลงานไม่ทันตามก าหนด 

3. จ านวนบุคลากรสาธารณสุขในภาพรวมมีความเพียงพอ แต่บางสายงานมีความขาดแคลน  

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- - 
 

7) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 

8) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 

      
ผู้รายงาน นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
โทร 0862892497 
e-mail tsumscseaw@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 9 มกราคม 2562  
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ตัวช้ีวัดที่ 2 : จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง) 

2) สถานการณ์ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินการชี้แจงและติดตามให้บุคลากรในสังกัดได้มีการ
ประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) รายบุคคล ซึ่งผู้บริหารทุกระดับได้ให้ความส าคัญในการ
ติดตามความครอบคลุม ท าให้มีผู้ท าแบบประเมินทั้งหมดจ านวน 2,205 คน คิดเป็นร้อยละ 88.52 ของจ านวน
บุคลากรทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งไว้ 

3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของบุคลากรที่มีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน HAPPINOMETER  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ 

70 
เมืองพัทลุง 244 237 97.13 

   กงหรา 191 176 92.15 
เขต 12 เขาชัยสน 235 170 72.34 

   ตะโหมด 208 192 92.31 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 423 351 82.98  

81 
 

ปากพะยูน 228 174 76.32 
 ศรีบรรพต 140 131 93.57 

ป่าบอน 211 203 96.21 
บางแก้ว 156 137 87.82 
ป่าพะยอม 194 187 96.39 
ศรีนครินทร์ 138 127 92.03 
สสจ.พัทลุง 123 120 97.56 

รวม 2,491 2,205 88.52 
ที่มา : happinometer.moph.go.th 

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

1. มีการประกาศนโยบายของผู้บริหารทุกระดับ 
2. มีการติดตามการบันทึกข้อมูล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
3. มีการถ่ายทอดแนวคิดองค์กรสร้างสุขโดยผู้บริหารทุกระดับ  

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 
บุคลากรมีการประเมินดัชนีความสุขของ
คนท างาน HAPPINOMETER และ HPI ร้อยละ 
70 

บุคลากรมีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน 
HAPPINOMETER และ HPI ร้อยละ 88.52 



วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 หน้า 98 

5) สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

การคืนข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนสร้างสุขให้บุคลากร 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- - 

7) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 

8) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 

      
ผู้รายงาน นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
โทร 0862892497 
e-mail tsumscseaw@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 9 มกราคม 62 
 

2. ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละของ รพ.สังกัด กสธ. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3  

2) สถานการณ์ 

จังหวัดพัทลุงประกอบด้วยโรงพยาบาลทั่วไปขนาด S จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 
M2 จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลควนขนุน โรงพยาบาลชุมชนขนาด F1 จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลตะ
โหมด โรงพยาบาลชุมชนขนาด F2 จ านวน 8 แห่ง รวมทั้งหมด 11 แห่ง โรงพยาบาลทุกแห่งได้มีการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลโดยใช้มาตรฐาน HA เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาล
สามารถพัฒนาคุณภาพและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงก าหนด คือ ผ่าน HA ขั้น 3 จ านวน 10 แห่ง 
ทั้งนี้โรงพยาบาล 1 แห่งคือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) เป็นโรงพยาบาลขนาด F2 มีการพัฒนา
ตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ อยู่ในระยะด าเนินการเพ่ือส่งเอกสารเพ่ือเข้าสู่
กระบวนการรับรองให้สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลประเมินเพ่ือการรับรอง HA ขั้น 3 ต่อไป  

จะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง และธ ารงสถานะการรับรองได้ทุกแห่งและก าลังด าเนินการเพ่ือขอประเมินเพ่ือการ
รับรอง HA ขั้น 3 จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
  



  วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 99 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 4 มกราคม 2562 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ - รพท. 100 % 

- รพช. 90 % 
เมืองพัทลุง 1 1 100 

   กงหรา 1 1 100 
เขต 12 เขาชัยสน 1 1 100 

   ตะโหมด 1 1 100 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 1 100 

9 10 10 ปากพะยูน 1 1 100 
 ศรีบรรพต 1 1 100 

ป่าบอน 1 1 100 
บางแก้ว 1 1 100 
ป่าพะยอม 1 1 100 
ศรีนครินทร์ 1 0 0 
รวม รพท.=1 

รพช.=10 
รพท.=1 
รพช.=9 

รพท.=100% 
รพช.=90% 

ที่มา : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน HA 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายการพัฒนา การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในแบบเครือข่าย มีทีมงานพ่ีเลี้ยง (QLN) ที่เข้มแข็ง และเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ในโรงพยาบาลเพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาคุณภาพมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานด้านคุณภาพ
และความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA และมีองค์ความรู้ใหม่  เพ่ือการพัฒนา 
ที่ไม่หยุดนิ่ง การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยงาน
ก ากับติดตามประเมินผลและประสานเชื่อมโยง ระหว่างสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าพ้ืนที่ เพ่ือให้ค าแนะน าและความรู้ด้านคุณภาพ เชื่อมโยงคนในโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ภายใต้
บริบทของโรงพยาบาล บุคลากรในโรงพยาบาลเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ขั้น 3 และสามารถถอดบทเรียนความส าเร็จของการพัฒนา 
ไปแนะน าให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลให้ผ่านการรับรองขั้น 3 ใน
ปีงบประมาณ 2562 ต่อไป ขณะนี้ อยู่ในระยะด าเนินการเพ่ือส่งเอกสารเพ่ือเข้าสู่กระบวนการรับรองให้สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาลประเมินเพ่ือการรับรอง HA ขั้น 3 ต่อไป  

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 
โรงพยาบาลทั่วไปผ่านการรับรอง โรงพยาบาลพัทลุง ผ่านการรับรอง Re-accreditation ครั้งที่ 1 

แล้ว มีอายุการรับรอง ถึง 3 ก.พ. 2564 
โรงพยาบาลชุมชนผ่านการรับรอง โรงพยาบาลชุมชนผ่านการรับรองจ านวน 9 โรงพยาบาล จาก

ทั้งหมด 10 โรงพยาบาล 



วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 หน้า 100 

5) สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

- 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- - 
 

7) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

 โรงพยาบาลส่วนใหญ่ ที่ผ่านการรับรองทั้งที่ผ่านการรับรองขั้น 3 และที่ Re-accreditation จะ
ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เยี่ยมส ารวจ ให้ปรับปรุงแก้ไขระบบการคุณภาพบริการ และ ระบบงานด้านสิ่งแวดล้อม 
(ENV) ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ดังนั้น ควรมีการสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล ในระบบงานสิ่งแวดล้อม (ENV) เพ่ิมข้ึน  

8) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

 โรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลชุมชน มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ CQI อย่างต่อเนื่อง มีผลงาน
เด่นที่ได้รับการน าเสนอในเวทีการประชุมระดับเขตและระดับประเทศ หลายผลงาน ส่งผลให้มีการพัฒนา
คุณภาพทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้โรงพยาบาล ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA  

      
ผู้รายงาน  นางวาสนา ขวัญสกุล 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร  091-8476379  
e-mail khunsakul_na@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี  4 มกราคม 2562 

 
 
  



  วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 101 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัด สป. ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

2) สถานการณ์ 

ปีงบประมาณ 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector management Quality Award : PMQA) มาพัฒนาองค์กร ผ่านเกณฑ์ระดับ 5  
ร้อยละ 100 และมีนโยบายให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
มาพัฒนาองค์กรเช่นเดียวกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 4 แห่ง คือ 
สสอ.เมืองพัทลุง, สสอ.ป่าพะยอม, สสอ.ควนขนุน, และ สสอ.ศรีนครินทร์ ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 
36.36  

ปีงบประมาณ 2562 ผู้บริหารมีนโยบายให้ สสจ.พัทลุง และ สสอ. ทั้ง 11 แห่ง มีการพัฒนาตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยให้มีการประเมินและพัฒนาเชื่อมโยงไปพร้อม  กันทั้ง 7 หมวด 

3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 

2559 2560 2561 ส่วนราชการ 
ระดับการผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 
เป้าหมาย ผลงาน 

ระดับประเทศ ผ่านเกณฑ์
ระดับ 5  
สสจ.1 
แห่ง 

สสจ.11 
แห่ง 

สสจ.พัทลุง ระดับ 5 ระดับ 4  
   เมืองพัทลุง ระดับ 5 ระดับ 4  

เขต 12 กงหรา ระดับ 5 ระดับ 4   
  เขาชัยสน ระดับ 5 ระดับ 4  

จังหวัดพัทลุง ตะโหมด ระดับ 5 ระดับ 4   
 - สสจ.ผ่าน

เกณฑ์
ระดับ 5 = 
100% 

- สสอ.ผ่าน
เกณฑ์
ระดับ 5 = 
36.36% 

ควนขนุน ระดับ 5 ระดับ 4  
ปากพะยูน ระดับ 5 ระดับ 4  
ศรีบรรพต ระดับ 5 ระดับ 4  
ป่าบอน ระดับ 5 ระดับ 4  
บางแก้ว ระดับ 5 ระดับ 4  
ป่าพะยอม ระดับ 5 ระดับ 4  
ศรีนครินทร์ ระดับ 5 ระดับ 4  
รวม 1 สสจ. 

11 สสอ. 
- สสจ. ผ่าน

ระดับ 4 
- สสอ. ผ่าน

ระดับ 4 = 
11 แห่ง 

 

ที่มา : รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 5 แบบฟอร์ม  
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4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 11 แห่ง ด าเนินการ 
1. จัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การครบ 13 ค าถาม 
2. มีการผลประเมินองค์การ (Self-Assessment) เทียบกับ เกณฑ์หมวด 2 และหมวด 4 และคง

รักษาสภาพ (Maintain) หมวด 1 และหมวด 5  
3. จัดท าาแผนพัฒนาองค์การ หมวด 1, 2, 4, 5 อย่างละ 1 แผน 
4. ก าหนดตัวชี้วัดหมวด 1, 2, 4, 5 ได้ครบถ้วน (บังคับ หมวดละ 2 ตัวชี้วัด และก าหนดเองหมวด

ละ 3 ตัวชี้วัด)  
Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 

 1. ส่วนราชการตอบค าถาม ลักษณะส าคัญของ
องค์การ ครบ 13 ค าถาม ภายในวันที่ 8 ม.ค.62  

 2. ส่วนราชการ Self Assessment หมวด 2 กับ 
หมวด 4 ภายใน ภายในวันที่ 8 ม.ค.62 และ 
Maintain หมวด 1 กับ หมวด 5  

 3. ส่วนราชการจัดท าแผนพัฒนาองค์การหมวดละ 1 
แผน ภายในภายในวันที่ 8 ม.ค. 62  

 4. ส่วนราชการก าหนดตัวชี้วดั ขึ้นเองหมวดละ 3 
ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับ OFI ภายในวันที่ 8 ม.ค.62 

 1. สสจ.และ สสอ.ทั้ง 11 แห่ง ได้จัดท าลักษณะ
ส าคัญขององค์กรแล้วเสร็จ ครบ 13 ค าถาม 
ส่งทันเวลา 

 2. สสจ.และ สสอ.ทั้ง 11 แห่ง Self 
Assessment หมวด 2 กับ หมวด 4 ภายใน 
และ Maintain หมวด 1 กับ หมวด 5 ส่ง
ทันเวลา 

 3. สสจ.และ สสอ.ทั้ง 11 แห่ง จัดท าแผนพัฒนา
องค์การหมวด 1,2,4,5 หมวดละ 1 แผน ส่ง
ทันเวลา 

 4. สสจ.และสสอ.ทั้ง 11 แห่ง ก าาหนดตัวชี้วัด 
ขึ้นเองหมวดละ 3 ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับ OFI 
ส่งทันเวลา 

5) สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

การก าหนด small success รายไตรมาสให้สามารถด าเนินการเชิงคุณภาพได้ เพราะเป็นระบบ
คุณภาพ 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- ระบบรายงาน ไม่พร้อมใช้งาน  

7) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

1. ให้องค์ความรู้เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ที่ผู้ปฏิบัติสามารถน ามาเทียบกับ
เกณฑ์แล้วน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กร  

2. ควรให้มีการประเมิน PMQA และมีแผนพัฒนาในช่วงปลายปีงบประมาณก่อนหน้า ท าให้
สามารถน าแผนพัฒนาองค์กรมาบูรณาการกับแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ 

3. ขอให้ปรับ Small success ให้สามารถท าได้เชิงคุณภาพอย่างแท้จริง  
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8) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 
      

ผู้รายงาน นางปิยะมาลย์ ฉ่ าเฉกหงษ์ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร 0612572310 
e-mail iampiyapew@gmail.com. 
วัน/เดือน/ปี 7 มกราคม 2562 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ 

(เป็นตัวชี้วัดระดับเขต) 
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ตัวช้ีวัดที่ 6 : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สป. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
(ร้อยละ 90) 

2) สถานการณ์ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจน
การประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส  
รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
ตลอดจนมีคุณสมบัติที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการ
สร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการ
ปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภารกิจหลักและใน
ภาพรวมที่สะท้อนจากผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้น ากรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบบประมาณ พ.ศ.2560 และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด มาบูรณาการเข้าด้วยกันและประยุกต์เป็นกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค โดยหน่วยงานเป้าหมายในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย  

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง   จ านวน 1 หน่วยงาน 
2. โรงพยาบาลพัทลุง    จ านวน 1 หน่วยงาน 
3. โรงพยาบาลชุมชน    จ านวน 10 หน่วยงาน 
4. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   จ านวน 11 หน่วยงาน 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 23 หน่วยงาน 

3)  ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ITA ประกอบด้วย  
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (รวมโรงพยาบาลพัทลุง)  
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน าร่อง คือ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนขนุน และส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม  
3. โรงพยาบาลชุมชนน าร่อง คือ โรงพยาบาลควนขนุน และโรงพยาบาลป่าพะยอม 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ITA ประกอบด้วย 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง   จ านวน 1 หน่วยงาน 
2. โรงพยาบาลพัทลุง    จ านวน 1 หน่วยงาน 
3. โรงพยาบาลชุมชน    จ านวน 10 หน่วยงาน 
4. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   จ านวน 11 หน่วยงาน 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 23 หน่วยงาน 
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โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ใช้แบบส ารวจหลักฐาน 
เชิ งประจักษ์  (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT)  จ านวน 11 ข้อ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใช้แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) จ านวน 26 ข้อ ท าให้การน าข้อมูลผลการประเมิน ITA แต่ละในปีงบประมาณ 
มาเปรียบเทียบกันเพ่ือน ามาวิเคราะห์ท าได้ยาก อีกทั้งผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเพียงผล
การประเมินในไตรมาสแรก EB1– EB4 เท่านั้น แต่อย่างไรกต็ามในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ที่เข้ารับการประเมิน ITA จ านวน 23 หน่วยงาน ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เกินกว่าร้อยละ 90 ทุกหน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย 93.54  

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ประเด็น 
การจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น (EB 1 – EB 4) 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 3 (5) วัดระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 
เกณฑ์การให้คะแนน : ปรับเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
EB 1 - EB 2 - EB 3 – EB 4 

ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) ดังนี้ 
ระดับ

คะแนน การด าเนินการ 

1 EB 1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี(ที่ผ่านมา)  
3 EB 2 การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ 

ด าเนินการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
5 EB 3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  

EB 4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการ
จัดซื้อ จัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

 

หน่วยงานเป้าหมาย
จ านวน 23 หน่วยงาน 
ประเมินตนเองตามแบบ
ประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ประเด็นการ
จัดซื้อจัดจ้าง (EB 1 -  
EB 4) ครบทุกหน่วยงาน 
และผ่านเกณฑ์ระดับ 5 
ทุกหน่วยงาน 
(รายละเอียดผลคะแนน
ตาม ตารางท่ีแนบ) 
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สรุปผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 1 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

การจัดซื้อจัดจ้าง  

อ าเภอ 
สสจ.พัทลุง โรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

คะแนน ระดับ 
ผล

ประเมิน คะแนน ระดับ 
ผล

ประเมิน คะแนน ระดับ 
ผล

ประเมิน 
เมืองพัทลุง   5 ผ่าน   5 ผ่าน   5 ผ่าน 
กงหรา         5 ผ่าน   5 ผ่าน 
เขาชัยสน         5 ผ่าน   5 ผ่าน 
ตะโหมด         5 ผ่าน   5 ผ่าน 
ควนขนุน         5 ผ่าน   5 ผ่าน 
ปากพะยูน         5 ผ่าน   5 ผ่าน 
ศรีบรรพต         5 ผ่าน   5 ผ่าน 
ป่าบอน         5 ผ่าน   5 ผ่าน 
บางแก้ว         5 ผ่าน   5 ผ่าน 
ป่าพะยอม         5 ผ่าน   5 ผ่าน 
ศรีนครินทร์         5 ผ่าน   5 ผ่าน 

5) สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

-ไม่มี-. 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

-ไม่มี-  

7) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

-ไม่มี- 

8) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

-ไม่มี- 
            

ผู้รายงาน นายเฉลิม ไตรสุวรรณ์ 
ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
โทร  08-6949-24466.  
e-mail  thongpraprayai@gmail.com  
วัน/เดือน/ปี 9 มกราคม 2562 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 : ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการตรวจสอบ
ภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด  

2) สถานการณ์ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีระดับจังหวัดได้จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 
ตามนโยบายและตัวชี้วัดของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานในสังกัด (รพ.พัทลุง/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) 

2. คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอ าเภอได้จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน  หน่วยงาน 
ในสังกัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัด(รพ.สต.ทุกแห่ง) ครบทุกอ าเภอ 

3. หน่วยบริการ รพท./รพช. ทุกแห่ง มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ระบบควบคุม
ภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) ครบทุกหน่วยบริการ 

4. หน่วยงานในสังกัดมีระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยได้ประเมินและจัดท า
รายงานควบคุมภายใน ครบถ้วน ทันเวลา ทุกหน่วยงานในสังกัด 

3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของ รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบภายใน (จากทีมตรวจระดับอ าเภอ) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 9 มกราคม 2562 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 100% เมืองพัทลุง 24 รอด าเนินการตามแผน 

   กงหรา 9 
เขต 12 เขาชัยสน 13 

   ตะโหมด 11 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16   

100% ปากพะยูน 16 
 ศรีบรรพต 6 

ป่าบอน 11 
บางแก้ว 7 
ป่าพะยอม 6 
ศรีนครินทร์ 5 
รวม 124 

หมายเหตุ : ทีมตรวจระดับอ าเภอได้จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครบทุก
อ าเภอ 
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ตัวช้ีวัด : การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 9 มกราคม 2562 

2559 2560 2561 โรงพยาบาล 
เป้าหมาย 

(%) 
ผลงาน 
(%) 

หมายเหตุ 

ระดับประเทศ 80% พัทลุง 80 ยังไม่ถึง
รอบ

ประเมิน 

มีค าสั่ง 
แต่งตั้ง

คณะกรรมการ 
   กงหรา 80 

เขต 12 เขาชัยสน 80 
   ตะโหมด 80 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 80   
90 % ปากพะยูน 80 

 ศรีบรรพต 80 
ป่าบอน 80 
บางแก้ว 80 
ป่าพะยอม 80 
ศรีนครินทร์ 80 
รวม  

 

4)  การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

- จัดท าโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตรวจสอบภายใน และควบคุมภายในแก่
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีระดับจังหวัดและคณะกรรมการตรวจสอบภายในของอ าเภอ 

- นิเทศงานชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดให้ทุกอ าเภอทราบ 
- ให้ทุกอ าเภอมีการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 
- ให้ทุกโรงพยาบาลจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ระบบควบคุมภายในด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA)  
Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 

- รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบภายใน 
 
 

- การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (EIA) 

- ทีมตรวจสอบภายในระดับอ าเภอได้จัดท า
แผนการตรวจสอบภายในและส่งให้ส านักงาน 
สธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานครบ
ทุกโรงพยาบาล 
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5) สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานในสังกัดยังขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

2. ทุกหน่วยงานมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกส่วนงานย่อ 
3. ข้อเสนอแนะบางประเด็นของคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้

แล้วเสร็จ 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- - 

7) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 

8) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 
      

ผู้รายงาน นายโชติ ช่วยเนียม 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร 074613127ต่อ407  
e-mail chot2513@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 9 มกราคม 2562 
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3. การบริหารจัดการประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 8 : เขตสุขภาพด าเนินการ digital transformation อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

การรับทราบแนวทางการด าเนินงานและการประเมินผลตามเกณฑ์ Smart hospital  

2) สถานการณ์ 

จังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินการในบางกิจกรรม คือ การจัดระบบสั่งยาอิเลคทรอนิกส์ในโรงพยาบาล 
และบางกิจกรรมอยู่ในระยะรอรับการชี้แจงและแนวทางการพัฒนาระบบจากส่วนกลาง  

3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : เขตสุขภาพมีการด าเนินงาน Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Hospital    
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ50 

ผ่านเกณฑ์ 
เมืองพัทลุง 1 0 0 

   กงหรา 1 0 0 
เขต 12 เขาชัยสน 1 0 0 

   ตะโหมด 1 0 0 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 0 0 

0 1 1 ปากพะยูน 1 0 0 
 ศรีบรรพต 1 0 0 

ป่าบอน 1 0 0 
บางแก้ว 1 0 0 
ป่าพะยอม 1 0 0 
ศรีนครินทร์ 1 0 0 
รวม 11 0 0 

ที่มา : งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

4.1 รพท. และ รพช. ทุกแห่ง ในจังหวัดพัทลุง ยังไม่มีบริการระบบจองคิวออนไลน์เพ่ือนัดหมาย
เวลาเข้ารับบริการ 

4.2 รพท. และ รพช. ทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง ยังไม่มีการติดตั้ง HIS Gateway แลกเปลี่ยนข้อมูล
จาก HIS ของ รพ.ได ้

4.3 รพท. และ รพช . มีการปรับลดกระบวนการและใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยแพทย์ ยกเว้น รพ.กงหรา ที่แพทย์เขียนใบสั่งยาด้วยกระดาษ 
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Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 
รับทราบแนวทางการด าเนินงานและการประเมินผล
ตามเกณฑ์ Smart hospital ดังนี้กลุ่มเป้าหมาย : 

 

1. รพท. 1 แห่ง รับทราบ 
2. รพช. 10 แห่ง รับทราบ 

5) สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

- 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- - 

7) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

การก าหนดให้มีเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการบริหารในโรงพยาบาล เช่น  ระบบคิวออนไลน์ 
ระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน เช่น HIS Gateway ควรมีการน าเสนอหรือสนับสนุน
จากส่วนกลาง และต้องมีการใช้งานได้จริงในระดับโรงพยาบาล มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระต้นทุนที่สูง 

8) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 
      

ผู้รายงาน นายอนิรุธ นาคะวิโรจน์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร 0 7461 3127 ต่อ 105 
e-mail anirut_nak@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 9 มกราคม 2562 

  

mailto:anirut_nak@hotmail.com


วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
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ตัวช้ีวัดที่ 9 : การใช้ Application ส าหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง 

2) สถานการณ์ 

จังหวัดพัทลุงมีการด าเนินงาน PCC แต่การใช้  Application ใน PCC จ าเป็นต้องรอการ
ด าเนินงานจากส่วนกลางก่อน จึงจะสามารถด าเนินการต่อในส่วนของภูมิภาคต่าง  ได้ 

3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 100 % เมืองพัทลุง 6 0 0 

- - - กงหรา 0 0 0 
เขต 12 เขาชัยสน 1 0 0 

- - - ตะโหมด 0 0 0 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2 0 0 

- - - ปากพะยูน 0 0 0 
 ศรีบรรพต 0 0 0 

ป่าบอน 0 0 0 
บางแก้ว 0 0 0 
ป่าพะยอม 0 0 0 
ศรีนครินทร์ 0 0 0 
รวม 9 0 0 

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

อยู่ระหว่างรอผลการด าเนินงานจากส่วนกลาง 

5) สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

อยู่ระหว่างรอผลการด าเนินงานจากส่วนกลาง 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- - 

 

 



  วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 113 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

7) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

ส่วนกลางควรมีนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนมากข้ึน 

8) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

-       
 
ผู้รายงาน นางนภาพร เนตรเกื้อกูล 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร 0855889498  
e-mail pompeyee@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 4 มกราคม 2562 
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ตัวช้ีวัดที่ 10 : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 

1) สถานการณ์ปัญหา 

จังหวัดพัทลุง  
สภาวะวิกฤตการเงินการคลัง (Risk Scoring) ของหน่วยบริการ จ านวน 11 แห่ง มีรายละเอียด 

ดังนี้ ณ เดือน พฤศจิกายน 2561 พบว่าในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2561 มีหน่วยบริการที่ประสบภาวะ
วิกฤตทางการเงินการคลังที่วัดด้วยค่าคะแนนความเสี่ยง ระดับ 7 (Risk Scoring = 7) จ านวน 1 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลควนขนุน (เม่ือ ตุลาคม 2561) 

ตารางท่ี 3.10.1  ภาวะวิกฤติทางการเงิน (Risk Scoring) ของหน่วยบริการ รายไตรมาส ปี 2560 - 2561 

ล าดับ หน่วยบริการ 
25

60
Q4

 

25
61

Q1
 

25
61

Q2
 

25
61

Q3
 

25
61

Q4
 

สถานการณ์ 

1 พัทลุง 1 0 0 0 0 ปกติ 
2 กงหรา 1 0 0 0 0 ปกติ 
3 ตะโหมด 2 0 0 1 3 ปกติ 
4 เขาชัยสน 7 4 0 5 6 กลุ่มเสี่ยง 4-6  
5 ศรีบรรพต 6 0 0 1 1 ดีขึ้น  
6 ควนขนุน 3 2 0 3 7 แย่ลง 
7 ปากพะยูน 1 0 0 2 5 แย่ลง 
8 ป่าบอน 7 2 0 6 6 กลุ่มเสี่ยง 4-6  
9 บางแก้ว 7 1 0 1 4 กลุ่มเสี่ยง 4-6  
10 ป่าพะยอม 7 3 0 3 6 กลุ่มเสี่ยง 4-6  
11 ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 2 0 0 0 4 แย่ลง 

ที่มา : http://hfo61.cfo.in.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561, กระทรวงสาธารณสุข 

2) กลยุทธ์ /กิจกรรมที่ขับเคลื่อนงาน 

1. ควบคุม ก ากับ การจัดท าแผนรายรับ รายจ่าย เป็นแบบสมดุลหรือเกินดุล 
2. ควบคุม ก ากับ ติดตาม การใช้แผนประมาณการรายได้ รายจ่าย (Planfin) อย่างเคร่งครัด 
3. มีการจัดระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนาคุณภาพการบันทึกบัญชี 
4. ทีมคุณภาพบัญชีระดับจังหวัด มีการจัดประชุมติดตามคุณภาพบัญชีทุกเดือน 
5. คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัดและหน่วยบริการ มีการประชุม

ติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง ทุกไตรมาส 
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สถานะทางการเงินของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง ณ เดือน พฤศจิกายน 2561 ไม่มีโรงพยาบาลที่มีภาวะ
วิกฤตทางการเงินระดับ 7  

ตารางท่ี 3.10.2 วิกฤติทางการเงินระดับ7 (Risk Scoring Plus)  

 
ที่มา : http://hfo61.cfo.in.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561, กระทรวงสาธารณสุข 
 

การจัดท าแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin) 
แผนประมาณการรายได้ – ค่าใช้จ่าย (Planfin) พบว่า รพ. จัดท าแผนแบบเกินดุลทุกแห่ง ผลการ

ด าเนินงานจริงตลอดปีงบประมาณ 2562 พบว่า รพ. ที่ท ารายได้มากกว่าแผนประมาณการ จ านวน 11 แห่ง 
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) 2,262,292,680.36 และ รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) 
รายจ่าย 2,174,954,131.92 (EBITDA 87,338,548.44 บาท, NWC เหลือหลังลงทุน > 20% EBITDA จ านวน 
95,813,714.31 บาท) 
  

หน่วยบริการ CR QR Cash NWC NI+Depreciation

R
is

k 
S

co
ri

n
g

EBITDA
เงนิบ ำรงุคงเหลอื

(หกัหนีแ้ลว้)

พัทลุง,รพท. 2.02 1.75 1.19 144,852,317.42 42,226,443.94 0 41,843,937.58 38,542,897.26

กงหรา,รพช . 2.08 1.95 1.67 17,199,500.63 8,425,368.56 0 7,231,703.86 10,762,769.48

เขาชัยสน,รพช . 1.11 1.02 0.92 2,407,734.22 13,002,897.02 1 11,451,970.48 -1,754,576.75 

ตะโหมด,รพช . 1.83 1.71 1.34 12,369,719.15 10,698,029.45 0 10,660,642.48 5,070,750.46

ควนขนุน,รพช . 1.40 1.23 0.75 14,352,659.78 19,543,800.85 2 19,364,792.98 -8,876,688.59 

ปากพะยูน,รพช . 1.97 1.76 1.52 12,518,106.86 10,815,057.54 0 9,999,311.19 6,700,574.94

ศรีบรรพต,รพช . 2.01 1.88 1.51 9,105,239.82 6,188,788.70 0 6,555,965.00 4,665,018.50

ป่าบอน,รพช . 1.58 1.49 1.32 13,315,841.60 17,240,187.42 0 15,803,989.52 7,492,459.13

บางแก้ว,รพช . 1.80 1.62 1.33 8,897,254.23 6,314,417.32 0 6,195,090.63 3,609,687.08

ป่าพะยอม,รพช . 1.55 1.42 1.14 9,399,588.42 10,934,883.30 0 10,730,925.34 2,352,708.72

ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิขุ),รพช . 1.88 1.74 1.49 11,613,147.08 7,702,807.76 0 8,814,272.30 6,389,801.65
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ตารางท่ี 3.10.3 แผนประมาณการรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) และค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและตัด
จ าหน่าย) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุง 

หน่วยงาน 
รวมรายได้  

(ไม่รวมงบลงทุน) 

รวมค่าใช้จ่าย 
 (ไม่รวมค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัด

จ าหน่าย) 

EBITDA 
สรุปแผน
ประมาณ

การ 

Risk 
NWC 

เหลือต่อ
รายจ่าย 
:เดือน 

PlanFin 
แบบ 

พัทลุง,รพท. 1,222,352,000.00  1,178,578,000.00  43,774,000.00  เกินดุล Normal 1 
กงหรา,รพช. 87,121,766.41  79,207,533.73  7,914,232.68  เกินดุล Normal 1 
เขาชัยสน,รพช. 100,947,493.74  97,791,037.63  3,156,456.11  เกินดุล Risk 2 
ตะโหมด,รพช. 91,141,301.69  89,751,161.40  1,390,140.29  เกินดุล Risk 2 
ควนขนุน,รพช. 242,847,341.77  230,523,330.91  12,324,010.86  เกินดุล Risk 2 
ปากพะยูน,รพช. 105,526,168.00  104,985,788.00  540,380.00  เกินดุล Risk 2 
ศรีบรรพต,รพช. 67,619,272.00  64,330,332.00  3,288,940.00  เกินดุล Risk 2 
ป่าบอน,รพช. 91,056,002.11  90,300,291.25  755,710.86  เกินดุล Risk 2 
บางแก้ว,รพช. 77,706,190.35  73,446,345.10  4,259,845.25  เกินดุล Risk 2 
ป่าพะยอม,รพช. 107,332,162.09  102,566,362.99  4,765,799.10  เกินดุล Risk 2 
ศรีนครินทร์ฯ,รพช. 68,642,982.20  63,473,948.91  5,169,033.29  เกินดุล Risk 2 
รวม 2,262,292,680.36 2,174,954,131.92 87,338,548.44  

ที่มา : http://planfin.cfo.in.th ณ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, กระทรวงสาธารณสุข 
 
เมื่อประเมินความเสี่ยงของแผนประมาณการรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่รวม

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย) พบว่า มี แบบที่ 2 จ านวน 9 แห่ง คือ เขาชัยสน ตะโหมด ควนขนุน ปากพะยูน 
ศรีบรรพต ป่าบอน ป่าพะยอม และ ศรีนครินทริทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ซึ่งต้องทบทวนการลงทุนด้วยเงินบ ารุง 

 
ความเสี่ยงด้าน
กระแสเงินสด 

ความเสี่ยงด้าน
การลงทุน 

ความเสี่ยงด้าน
เงินทุนหมุนเวียน   

PlanFin 
แบบ 

 
 

EBITDA 
บวก=Normal 

ลบ=Risk 

% Investment 
ต่อ EBITDA 

<20%  
Normal 

>20%  Risk 

สัดส่วน NWC  
เหลือหลัง 

Investment  
ต่อ รายจ่าย:เดือน 

< 1 = Risk 
> 1 = Normal 

การปรับ PlanFin 

1 Normal Normal Normal ไม่ต้องปรับ 
2 Normal Normal Risk ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง  
3 Normal Risk Normal ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ท า Feasibility 

study 
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  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 117 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

 
ความเสี่ยงด้าน
กระแสเงินสด 

ความเสี่ยงด้าน
การลงทุน 

ความเสี่ยงด้าน
เงินทุนหมุนเวียน   

PlanFin 
แบบ 

 
 

EBITDA 
บวก=Normal 

ลบ=Risk 

% Investment 
ต่อ EBITDA 

<20%  
Normal 

>20%  Risk 

สัดส่วน NWC  
เหลือหลัง 

Investment  
ต่อ รายจ่าย:เดือน 

< 1 = Risk 
> 1 = Normal 

การปรับ PlanFin 

4 Normal Risk Risk ปรับลดการลงทุนให้ < 20% EBITDA เพ่ือ
เงินเหลือจาก EBITDA – ลงทุนจะไปเพ่ิม 
NWC  ท า Feasibility study 

5 Risk Normal Normal ปรับ EBITDA ให้เป็น + 
6 Risk Normal Risk ปรับ EBITDA ให้เป็น + และทบทวนการ

ลงทุนอีกครั้งเพ่ือเงินเหลือจาก EBITDA – 
ลงทุนจะไปเพ่ิม NWC  

7 Risk Risk Normal ปรับ EBITDA ให้เป็น + และ ทบทวนการ
ลงทุนอีกครั้งควร ลงทุนให้ < 20% EBITDA
ท า Feasibility study 

8 Risk Risk Risk ปรับ EBITDA ให้เป็น + และ ชะลอการ
ลงทุน  

 
ผลต่างผลและแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ไม่เกินร้อยละ ± 5  

ด้านรายได้ 

ปี 2561 ด้านรายได้ ในภาพรวมรายได้จังหวัดพัทลุงมีผลต่างของแผนและผลอยู่ที่ ร้อยละ 47.73 
หน่วยบริการทุกแห่งไม่ผ่านเกณฑ์  

ตารางท่ี 3.10.4 เปรียบเทียบแผนประมาณการรายได้ ปี 2561 

หน่วยบริการ 
รายได้ 

แผนประมาณการ รายได้จริง ผลต่าง ร้อยละ 
1.รพ.พัทลุง 217,678,164.58 212,540,416.92 -5,137,747.66 -2.36 
2.รพ.กงหรา 14,926,997.82 20,800,473.81 5,873,475.99 39.35 
3.รพ.เขาชัยสน 16,073,030.37 29,521,488.31 13,448,457.94 83.67 
4.รพ.ตะโหมด 14,860,138.27 21,350,187.48 6,490,049.21 43.67 
5.รพ.ควนขนุน 39,817,667.74 52,164,612.36 12,346,944.62 31.01 
6.รพ.ปากพะยูน 15,931,638.23 24,466,853.56 8,535,215.33 53.57 
7.รพ.ศรีบรรพต 10,996,116.67 17,980,690.65 6,984,573.98 63.52 
8.รพ.ป่าบอน 15,207,000.00 26,732,528.99 11,525,528.99 75.79 
9.รพ.บางแก้ว 12,279,185.04 18,091,890.37 5,812,705.33 47.34 
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สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 หน้า 118 

หน่วยบริการ 
รายได้ 

แผนประมาณการ รายได้จริง ผลต่าง ร้อยละ 
10.รพ.ป่าพะยอม 16,918,628.97 23,613,333.67 6,694,704.70 39.57 
11.รพ.ศรีนครินทร์ฯ 11,222,631.26 16,821,660.06 5,599,028.80 49.89 

รวม 385,911,198.95 464,084,136.18 78,172,937.23 47.73 
ที่มา : ส านักงานงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง, 2561 

 
ด้านค่าใช้จ่าย 
ด้านค่าใช้จ่าย ปี 2561 ในภาพรวม มีผลต่างของแผนและผลอยู่ที่ ร้อยละ -7.04 เมื่อแยกเป็นราย 

หน่วยบริการพบว่า หน่วยบริการทุกแห่งไม่ผ่านเกณฑ์  

ตารางท่ี 3.10.5 เปรียบเทียบแผนประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2561 

หน่วยบริการ 
ค่าใช้จ่าย 

แผนประมาณการ ค่าใช้จ่ายจริง ผลต่าง ร้อยละ 
1.รพ.พัทลุง 184,638,043.66 170,480,659.31 -14,157,384.35 -7.67 
2.รพ.กงหรา 14,225,784.24 12,423,435.55 -1,802,348.69 -12.67 
3.รพ.เขาชัยสน 16,076,729.11 14,868,080.72 -1,208,648.39 -7.52 
4.รพ.ตะโหมด 15,082,935.97 13,092,269.97 -1,990,666.00 -13.20 
5.รพ.ควนขนุน 39,060,210.45 38,902,561.38 -157,649.07 -0.40 
6.รพ.ปากพะยูน 15,746,940.00 17,471,246.52 1,724,306.52 10.95 
7.รพ.ศรีบรรพต 10,896,076.67 10,206,006.63 -690,070.04 -6.33 
8.รพ.ป่าบอน 15,074,900.55 13,723,215.01 -1,351,685.54 -8.97 
9.รพ.บางแก้ว 12,296,898.50 11,631,601.49 -665,297.01 -5.41 
10.รพ.ป่าพะยอม 17,138,727.74 15,715,637.90 -1,423,089.84 -8.30 
11.รพ.ศรีนครินทร์ฯ 11,580,084.05 9,505,762.67 -2,074,321.38 -17.91 

รวม 351,817,330.94 328,020,477.15 -23,796,853.79 -7.04 
ที่มา : ส านักงานงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง, 2561 

 

ด้านรายได้ ปี 2562 เดือน ตุลาคม 2561 ในภาพรวมรายได้ มีผลต่างของแผนและผลอยู่ที่ร้อยละ 
2.34 เมื่อแยกเป็นรายหน่วยบริการพบว่า หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ จ านวน 2 แห่ง คือ รพ.เขาชัยสน และ รพ.
บางแก้ว 
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หน้า 119 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

ตารางท่ี 3.10.6 เปรียบเทียบแผนประมาณการรายได้ ปี 2562 

หน่วยบริการ 
รายได้ 

แผนประมาณการ รายได้จริง ผลต่าง ร้อยละ 
1.รพ.พัทลุง 1,222,352,000.00 1,234,442,000.00 12,090,000.00  0.99 
2.รพ.กงหรา 87,121,766.41 89,852,837.89 2,731,071.48 3.13 
3.รพ.เขาชัยสน 100,947,493.74  112,281,754.26 11,334,260.52 11.23 
4.รพ.ตะโหมด 91,141,301.69 94,273,946.92 3,132,645.23 3.44 
5.รพ.ควนขนุน 242,847,341.77 248,060,773.41 5,213,431.64 2.15 
6.รพ.ปากพะยูน 105,526,168.00 107,526,168.00 2,000,000.00 1.90 
7.รพ.ศรีบรรพต 67,619,272.00 68,962,272.00 1,343,000.00 1.99 
8.รพ.ป่าบอน 91,056,002.11 94,304,587.52 3,248,585.41 3.57 
9.รพ.บางแก้ว 77,706,190.35 86,119,733.86 8,413,543.51 10.83 
10.รพ.ป่าพะยอม 107,332,162.09 109,161,859.42 1,829,697.33 1.70 
11.รพ.ศรีนครินทร์ฯ 68,642,982.20 70,255,352.76 1,612,370.56 2.35 

รวม 2,262,292,680.36 2,315,241,286.04  52,948,605.68 2.34 
ที่มา : http://hfo61.cfo.in.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561, กระทรวงสาธารณสุข 
 

ด้านค่าใช้จ่าย ปี 2562 เดือน ตุลาคม 2561 ในภาพรวมจังหวัดพัทลุง มีผลต่างของแผนและผล
อยู่ที่ร้อยละ 3.86 ผ่านเกณฑ์ (ไม่เกินร้อยละ ± 5) เมื่อแยกเป็นรายหน่วยบริการพบว่า หน่วยบริการไม่ผ่าน
เกณฑ์ 4 แห่ง คือ รพ.กงหรา รพ.ควนขนุน รพ.บางแก้ว และ รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 

ตารางท่ี 3.10.7 เปรียบเทียบแผนประมาณการค่าใช้จ่าย เดือน ตุลาคม 2561 

หน่วยบริการ 
ค่าใช้จ่าย 

แผนประมาณการ ค่าใช้จ่ายจริง ผลต่าง ร้อยละ 
1.รพ.พัทลุง 1,222,352,000.00  1,178,578,000.00  43,774,000.00   3.58  
2.รพ.กงหรา 87,121,766.41  79,207,533.73  7,914,232.68   9.08  
3.รพ.เขาชัยสน 100,947,493.74  97,791,037.63  3,156,456.11   3.13  
4.รพ.ตะโหมด 91,141,301.69  89,751,161.40  1,390,140.29   1.53  
5.รพ.ควนขนุน 242,847,341.77  230,523,330.91  12,324,010.86   5.07  
6.รพ.ปากพะยูน 105,526,168.00  104,985,788.00  540,380.00   0.51  
7.รพ.ศรีบรรพต 67,619,272.00  64,330,332.00  3,288,940.00   4.86  
8.รพ.ป่าบอน 91,056,002.11  90,300,291.25  755,710.86   0.83  
9.รพ.บางแก้ว 77,706,190.35  73,446,345.10  4,259,845.25   5.48  
10.รพ.ป่าพะยอม 107,332,162.09  102,566,362.99  4,765,799.10   4.44  
11.รพ.ศรีนครินทร์ฯ 68,642,982.20  63,473,948.91  5,169,033.29   7.53  

รวม 2,262,292,680.36  2,174,954,131.92  87,338,548.44   3.86  
ที่มา : http://hfo62.cfo.in.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561, กระทรวงสาธารณสุข 
 



วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 หน้า 120 

การประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้ดัชนี 7 ตัว (7 Plus Efficiency Score) 
การประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้ดัชนี 7 ตัว ในไตรมาส 4/2561 พบว่าหน่วย

บริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มีจ านวน 5 แห่ง ได้แก่ รพ.ตะโหมด รพ.ควนขนุน รพ.ปากพะยูน รพ.ป่าพะยอม และ 
รพ.ศรีครินทร ์ 

ตารางท่ี 3.10.8 คะแนนประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้ดัชนี 7 ตัว ไตรมาส 4/2561 

หน่วยบริการ 
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1.รพ.พัทลุง 0 0 1 1 1 1 1 B 
2.รพ.กงหรา 1 1 0 1 1 0 1 B 
3.รพ.เขาชัยสน 1 1 0 1 1 0 1 B 
4.รพ.ตะโหมด 0 1 0 1 0 0 1 C 
5.รพ.ควนขนุน 0 0 0 1 1 0 1 C 
6.รพ.ปากพะยูน 0 0 1 1 1 0 1 B- 
7.รพ.ศรีบรรพต 1 1 0 1 1 0 1 B 
8.รพ.ป่าบอน 1 1 0 1 1 0 1 B 
9.รพ.บางแก้ว 1 0 1 1 1 0 1 B 
10.รพ.ป่าพะยอม 0 1 0 1 1 0 1 B- 
11.รพ.ศรีนครินทร์ฯ 0 0 0 1 1 0 0 C- 
ที่มา : http://hfo61.cfo.in.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561, กระทรวงสาธารณสุข 

 
ต้นทุนบริการ (Unit Cost) พบว่า ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ที่วิเคราะห์แบบ Quick method 

และ แบบ Modified full cost method ของ รพ.ทุกแห่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Mean+ STDV) ของหน่วยบรกิารกลุ่มระดับเดียวกัน พบว่า มีโรงพยาบาลศรีบรรพต ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต้นทุน 
ผู้ป่วยนอก 



  วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 121 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

ตารางท่ี 3.10.9 แสดงต้นทุนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ของหน่วยบริการ ค านวณโดยวิธี Quick Method  

ที่มา : http://hfo61.cfo.in.th ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561, กระทรวงสาธารณสุข 
 

การพัฒนาคุณภาพบัญชี (Accounting Audit : AC) 

ข้อมูลคุณภาพบัญชี พบว่า แม่ข่ายและลูกข่ายมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 100 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงมีหน่วยบริการ จ านวน 11 แห่ง จากการตรวจสอบการส่งงบ
การเงินประจ าเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 ขึ้นเว็ปกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพของแม่
ข่ายและลูกข่าย มีคะแนนคุณภาพบัญชีด้วยการตรวจทางอิเล็กทรอนิกส์ 100 คะแนนเต็ม ทุกแห่ง ดังนี้ 

ล าดับที่ หน่วยบริการ คะแนนแม่ข่าย คะแนนลูกข่าย 
1 โรงพยาบาลพัทลุง 100 50 
2 โรงพยาบาลกงหรา 100 50 
3 โรงพยาบาลเขาชัยสน 100 50 
4 โรงพยาบาลตะโหมด 100 50 
5 โรงพยาบาลควนขนุน 100 50 
6 โรงพยาบาลปากพะยูน 100 50 
7 โรงพยาบาลศรีบรรพต 100 50 
8 โรงพยาบาลป่าบอน 100 50 
9 โรงพยาบาลบางแก้ว 100 50 
10 โรงพยาบาลป่าพะยอม 100 50 
11 โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 100 50 

  

หน่วยบริการ 
ต้นทุน OPD ต้นทุน IPD 

ค่าเฉลี่ย Q4/61 การประเมิน ค่าเฉลี่ย Q4/61 การประเมิน 
รพ.พัทลุง 1,102.25 811.04 √ 15,990.87 13,238.22 √ 
รพ.กงหรา 847.64 681.29 √ 21,822.46 14,202.94 √ 
รพ.เขาชัยสน 776.18 695.26 √ 19,052.00 18,174.04 √ 
รพ.ตะโหมด 753.14 599.34 √ 18,656.45 15,651.06 √ 
รพ.ควนขนุน 813.74 765.32 √ 19,155.63 18,163.81 √ 
รพ.ปากพะยูน 776.18 587.70 √ 19,052.00 12,851.50 √ 
รพ.ศรีบรรพต 847.64 993.74 × 21,822.46 13,900.28 √ 
รพ.ป่าบอน 776.18 631.80 √ 19,052.00 15,427.87 √ 
รพ.บางแก้ว 847.64 634.87 √ 21,822.46 12,704.52 √ 
รพ.ป่าพะยอม 847.64 688.18 √ 21,822.46 14,798.21 √ 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 766.80 630.02 √ 18,196.10 14,899.50 √ 
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การบริหารจัดการ 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบัญชี  ระดับ
จังหวัด ตามค าสั่งจังหวัดพัทลุงที่ 2589/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เพ่ือประสานการจัดส่งรายงาน
ทางการเงินของเครือข่ายหน่วยบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง,  พัฒนาระบบและกลไกการ
เฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงินเครือข่ายหน่วยบริการ, พัฒนาการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของ
บัญชีเกณฑ์คงค้างในโรงพยาบาล ประสานการจัดส่งรายงานทางการการเงินของเครือข่ายหน่วยบริการในสังกัด 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานทางการเงิน  

2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบัญชี ได้มีการตรวจสอบคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีละ 1 ครั้ง 

3. มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามการส่งข้อมูลให้งานบัญชีตามก าหนดเวลา การบันทึกบัญชี  ให้
เป็นไปตามนโยบายบัญชี การจัดส่งงบการเงินทางเว็ปไซต์ภายในก าหนด  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1.  ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
2.  มีโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ เช่น โปรแกรม HosXp, โปรแกรม MIT-NET 

ปัญหาอุปสรรค 

1. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย มีผลท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ท าให้  
ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจกระบวนการบันทึกบัญชี 

2. ตามที่มีนโยบายเลื่อนก าหนดเวลาการส่งงบการเงินให้เร็วขึ้น จากเดิมส่งภายในวันที่ 20 ของ
เดือนถัดไป เป็น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ท าให้ความครบถ้วนของข้อมูลมีไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่ง ผลให้
รายงานทางการเงินขาดความน่าเชื่อถือ 

3. การออกรายงาน statement UC IP ของ สปสช. การก าหนดออกรายงานวันที่ 15 และ วันที่ 
16 ของเดือนถัดไป ซึ่งหากเดือนใดออกรายงานวันที่ 16 ของเดือนถัดไปจะท าให้ไม่สามารถบันทึกส่วนต่าง   
ค่ารักษาได้ เนื่องจากระบบ GFMIS จะปิดระบบในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป การออกรายงาน statement UC 
IP ของ สปสช.ควรออกรายงานก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
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3) แผนงาน/มาตรการ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลงั ปี 2562 

 
มาตรการ 

บทบาทการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลัก

ระดับเขต 
เปาหมาย 
(หนวยนับ) 

กิจกรรมหลักระดับ
จังหวัด 

เปาหมาย 
(หนวยนับ) 

มาตรการที่ 1 
พัฒนาคุณภาพ
การบัญทึกบัญชี 
ใหมีมาตรฐาน ของ
หนวยบริการและ
ของ CUP  
 

1. ผบูริหารของ
จังหวัดลงนาม
รับรองงบ
การเงินของ  
หนวยบริการ
และ CUP ทุก 
เดือน และ
น าเสนอการ 
วิเคราะหตอที่
ประชุม CFO 
เขต โดย 
ผชช.ว. และ
รองแพทย  

1. ใหผูบริหารรวม
รับรูและพัฒนา 
ระบบบัญชี จัด
ประชุมจ านวน 
3 ครั้ง จัด
ประชุมทุก 
ไตรมาส  

 

1. ผบูริหารลงนาม
รับรองบัญชี ของ
หนวยบริการ 
และของ CUP 
ทุกเดือน และท า
บทวิเคราะห
เสนอในที่ประชุม 
กวป.  

2. จัดระบบการ
ลงบัญชีของ  
รพ.สต. ใหมี
มาตรฐาน และ
เชื่อมโยง 
รายการกับ รพ.  

1. ใหผูบริหาร 
หนวยบริการรวม
รับรูและพัฒนา 
ระบบบัญชี จัด
ประชุมทุกเดือน 
12 ครั้ง  

2. งบการเงินรวมที่
สมบูรณของ 
CUP อยาง นอย 
1 แหง 

มาตรการที่ 2 
พัฒนาการท าแผน
ทางการเงินการ
คลัง  
 

1. ตรวจสอบการ
ท าแผนการเงิน 
การคลังโดย 
ผชช.ว. และ
รองแพทย น า
เสนอตอที่
ประชุม CFO 
เขต และมีเปา
หมายท าแผนให
มีรายรับ
เพียงพอตอ 
รายจาย  

  
  
 

1. มีแผนการเงิน 
ที่รายรับนอย 
กวารายจายไม
เกิน 1 แหง 
(ไมเกิน 10% 
ของเขต) มี
แผนการเงินที่
มี EBITDA 
เป็นบวกทุก 
แหง  

 
  
 

1. ตรวจสอบการท า
แผนการเงิน  
หนวยบริการ 
และใหมีการปรับ 
แผนโดยค านึงถึง
การปรับ 
ประสิทธิภาพ 
และปรับเกลี่ย
เงิน  

2. หนวยบริการที่มี
แผนรายรับ
น้อยกวารายจาย 
ใหท าบท 
วิเคราะห Root 
Cause Analysis 
ถึงปญหา สาเหตุ 
พรอมแนวทาง 
แกไขอยาง 
เปนระบบ  

 

1. มีแผนการเงิน
การคลังที่ปรับ
ประสิทธิภาพ 
แลวของทุก 
หนวยบริการ  
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มาตรการ 

บทบาทการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลัก

ระดับเขต 
เปาหมาย 
(หนวยนับ) 

กิจกรรมหลักระดับ
จังหวัด 

เปาหมาย 
(หนวยนับ) 

มาตรการที่ 3  
การควบคุมการ
ด าเนินการตาม
แผนทางการเงิน 
การคลัง  
 

1. ติดตามเฝาระวัง 
สะทอน 
สถานการณให
จังหวัด 
รับทราบกรณ ี
หนวยบริการที่ 
ไมเปนไปตาม
แผน และลง 
ตรวจเยี่ยม  

2. ตรวจเยี่ยม 
หนวยบริการ 
วิกฤติระดับ 7 
ที่ไมสามารถ 
ท าตามแผนได  

1. รพ.วิกฤติระดับ 
7 ไม่มี  

2. รพ.ที่มีเงิน
บ ารุงติดลบ 
จ านวน 1 แหง  

3. รพ.ที่มีทุน
ส ารองติดลบ
ไมเกิน 1 แหง  

4. รพ.ปฏิบัติได
ตามแผนการ
เงินมากกวา 
100%  

 

1. ใหมีการปรับลด
การลงทุนและ
การจัดซื้อ ให
สอดคลองกับ 
สถานการณที่
เกิดข้ึนจริง 
(Scenario 
Analysis) ให
เชื่อมโยงกับ
มาตรการของ
กรรมการดานยา, 
Lab และการ 
ลงทุน รวมถึง 
service plan  

1. รพ.วิกฤติระดับ 
7  
 - ไมมีเพ่ิมใหม  
 - ที่มีอยูตองมี

จ านวน รพ. 
ดังกลาวลดลง  

 

มาตรการที่ 4  
การพัฒนา
บุคลากรดาน
การเงินการคลัง 
และ จัดระบบ
ควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน  
 

1. จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  
1.1 มาตรฐาน

การลงบัญชี 
และพัฒนา
ระบบบัญชี 
รพ.สต. น า
สูงบการเงิน
รวมของ 
CUP และ
บัญชีตนทุน  

1.2 การวิ
เคราะห
ระบบ 
การเงินการ
คลังเบื้อง 
ตน  

 
 
 
 

1. ทีมงาน CFO 
ของทุกจังหวัด 
ผชช.ว. และ
รองแพทย
ทีมงานการเงิน
การคลัง สสจ. 
ผูอ านวยการ 
สาธารณสุข
อ าเภอและ
หัวหน้าบริหาร
ของหน่วย 
บริการ 65 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดการอบรม
พัฒนาบุคลากร 
ดานบัญชี 
การเงินการคลัง 
และผูบริหาร ให
มีความสามารถ 
วางแผนการเงิน
การคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผบูริหารหนวย
บริการและทีม
การเงินการคลัง 
หนวยบริการทุก 
แหงในจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



  วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 125 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

 
มาตรการ 

บทบาทการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลัก

ระดับเขต 
เปาหมาย 
(หนวยนับ) 

กิจกรรมหลักระดับ
จังหวัด 

เปาหมาย 
(หนวยนับ) 

2. วางระบบ
ควบคุมภายใน 
และตรวจสอบ
ภายในตอทุก
จังหวัด เขา
ตรวจสอบ
ภายใน  

  
 

2. ตรวจสอบ 
หนวยบริการที่
มีแผนรายรับ 
นอยกวาราย 
จาย เป้าหมาย
ทุกแห่งภายใน 
2 เดือน 

 

2. ท าระบบควบคุม
ภายใน และ 
ตรวจสอบภายใน 
ตอหนวยบริการ
ภายในจังหวัด  

  
 

2. มีระบบควบคุม
ภายในที่เกี่ยว 
ของกับดาน
การเงินการคลัง 
และรายงานผล 
การปฏิบัติทุก
เดือนตอ กวป. 

3. ตรวจสอบภายใน
หนวยในจังหวัด
ที่ไมเปนไปตาม 
แผน  

4) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

1. นายกิติศักดิ์ เมืองหนู  
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  โทร 081 388 6822 

2. นางไพลิน ฆังครัตน์  
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  โทร 095 013 5222



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี 4 
ผลการด าเนินงานตามประเด็นที่มุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ 12 
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ตอนที่ 4  

ผลการด าเนินงานตามประเด็นที่มุ่งเน้นของเขตสุขภาพท่ี 12 
 

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรคแต่ละชนิดตามเกณฑ์ 
1) ประเด็นการตรวจราชการ 

ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี (Fully 
immunized) 

2) สถานการณ์ 

 ในปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 จังหวัดพัทลุง พบผู้ป่วยโรคหัด
จ านวน 4 ราย คิดเป็น 0.76 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยหัดเยอรมันจ านวน 2 ราย คิดเป็น 0.38 ต่อแสนประชากร 
ผู้ป่วยโรคไอกรนจ านวน 3 ราย คิดเป็น 0.57 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยคางทูม 21 ราย คิดเป็น 4.01 ต่อแสน
ประชากร 

3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี  
(Fully immunized ) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 
2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 90 เมืองพัทลุง 199 161 80.90 
22.63 77.06 80.92 กงหรา 98 92 93.88 

เขต 12 เขาชัยสน 92 79 85.87 
14.66 75.75 79.88 ตะโหมด 67 57 85.07 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 151 127 84.11 
18.78 89.76 91.49 ปากพะยูน 102 89 87.25 

 ศรีบรรพต 43 35 81.40 
ป่าบอน 116 95 81.90 
บางแก้ว 53 45 84.91 
ป่าพะยอม 77 63 81.82 
ศรีนครินทร์ 68 51 75.00 
รวม 1,066 894 83.86 

ที่มา : โปรแกรม HDC ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ วันที่ประมวลผล 3 มกราคม 2562 

 

 

 

 



  วิสัยทัศน ์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี  
  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

หน้า 127 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

จังหวัดพัทลุงมีเด็กอายุครบ 1 ปี ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1,066 ราย ได้รับ
วัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์จ านวน 894 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.86 ซึ่งผลการด าเนินงานยังต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด คือ จะต้องมีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เมื่อจ าแนกผลการด าเนินงานรายอ าเภอ พบว่า อ าเภอที่มีความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี ผ่านเกณฑ์ 1 อ าเภอ คือ อ าเภอกงหรา ความครอบคลุม
ร้อยละ 93.88 อ าเภอที่เหลืออีก 10 อ าเภอ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด อ าเภอที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีน
แต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี ต่ าสุด คือ อ าเภอศรีนครินทร์ ความครอบคลุมร้อยละ 75.00 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตาม
เกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิด
ครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี ไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุง = 83.86 

5) สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

เด็กมีการเคลื่อนย้าย และสลับที่อยู่บ่อยท าให้พลาดการรับวัคซีนตามช่วงอายุที่ก าหนด และ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความส าคัญในการน าบุตรมารับ
วัคซีน 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- - 

7) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

 - 

8) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

ผู้ปกครอง ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ในนิคมฯบ้านลานข่อย จะจัดสมุดสีชมพู(ประวัติวัคซีน) 
ของเด็ก ใส่ร่วมไปกับเสื้อผ้า สัมภาระของเด็กทุกครั้ง ที่มีการสับเปลี่ยนเลี้ยงดู 

 
     

ผู้รายงาน นางพัชรี โยมเอียด 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร 084 2682453 
e-mail baitauy369@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 4 มกราคม 2562 

 



 


