


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

อาณาเขต
ทิศเหนือ       ติดต่อ อ าเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง   

                  และอ าเภอชะอวดจังหวัดนครศรธีรรมราช

ทิศตะวนัออก  ติดต่อ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ทิศใต้       ติดต่อ อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ทิศตะวนัตก    ติดต่อ อ าเภอ ศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง



ข้อมูลทั่วไป

 โรงพยาบาลชุมชนM2 ขนาด  90  เตียง
 หน่วยบริการปฐมภูมิ                                    17   แห่ง
        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต)     16   แห่ง
        - ศูนย์สุขภาพชุมชน(CMU)เทศบาลควนขนุน      1   แห่ง



โครงสร้างประชากร

วยัเด็ก ภยัสุขภาพ:โรคอุจจาระรว่ง 
โรคฟันผุ 

วยัรุน่ ภยัสุขภาพ: มปีญัหาสุขภาพ
เรือ่ง การตัง้ครรภก์อ่นวยัอนัควร

และปญัหา ยาเสพตดิ

วยัแรงงาน ซึ่งส่วนใหญม่อีาชพีท าสวนยางพาราและท านา
ภยัสุขภาพ: มปีญัหาสุขภาพเรือ่งปวดเมือ่ยกล้ามเนื้อ 

โรคNCD โรคเอดส์  อุบตัเิหตุ

ผู้สงูอายุ ภยัสุขภาพ: มปีัญหาเรือ่ง
โรคไมต่ดิตอ่  และ ซมึเศร้า



สถานทีท่่องเที่ยว



ทะเลน้อย









 ค่านิยม
ค่านิยมร่วม  MOPH

Mastery : (ตรงเวลา/รับผิดชอบ/เสียสละ/ซื่อสัตย์/มีคุณธรรมและจริยธรรม)
Originality : สร้างผลงานคุณภาพ(CQI/R2R/วิจัย/นวัตกรรม) 

                            (1 เรื่อง/หน่วย/1ปี )
     People Centered Approach : ใหบ้ริการท่ัวถึง เท่าเทียม  และมีส่วนร่วม

Humility : เป็นมิตร มีสัมมาคารวะ

          ค่านิยม



วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน ์: เป็นองค์กรที่มคีณุภาพ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  เพื่อประชาชนมี
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และ เป็นต้นแบบในการดแูลผู้สูงอายุ  

               นิยาม
เป็นองค์กรที่มคีุณภาพ =รพ.สต.ติดดาว  ,รพ. =HA ,สสอ.ITA , PMQA
โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  = อปท.และ ภาครัฐและเอกชน ที่เก่ียวข้องทุกส่วน
เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี = อัตราป่วย และอัตราตาย ด้วยโรคส าคัญลดลงอย่าง 
                                             เป็นรูปธรรม
เจ้าหน้าที่มีความสุข = ความสุขในการท างาน / และไม่ย้ายที่ท างาน
ต้นแบบในการดูแลผู้สูงอาย ุ = LTC เข้มข้น และ คลินิกผูสู้งอายุในโรงพยาบาล



   พันธกิจ

    1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มคีุณภาพที่
ประชาชนเชื่อมั่นในบริการ
     2. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพ
     3. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคีเครือข่าย ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
ฟื้นฟู ควบคุมโรคของตนเอง   ครอบครัว ชุมชน และ 
สังคม ให้สามารถพึ่งตนเองได้  ปรับตวัได้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง
     4. บริหารจัดการบคุลากรตามหลักองคก์รคุณธรรม 
เข้มแข็ง มีสมรรถนะสูงอย่างต่อเนื่อง
     ๕. พัฒนางานวิจัย ส่งเสริมงานวิชาการให้มี
นวัตกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง



      1. พัฒนาระบบบริหารจดัการใหบุ้คลากรเชี่ยวชาญอย่างมืออาชพีมสีมรรถนะ
สูงในการบรหิาร สร้างสรรคน์วัตกรรมระบบสุขภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
     2. พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพให้มคีุณภาพมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ
ของประชาชนและประชาชนมีความพงึพอใจต่อบริการภาครัฐ
     3. เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดขีองประชาชน ชมุชนให้พึ่งตนเองได้ในทุก
มิติ  เป็นชุมชนสันติสุข
     4. ผนึกก าลงัประชารัฐและภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ
     5. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
     6. ลดอัตราป่วย และ อัตราตาย ด้วยโรคที่ส าคัญ

  ยุทธศาสตร์



ล าดับความส าคัญปัญหา

ขนาดของ
ปัญหา

ความรุนแรง ความยากง่าย ความร่วมมือ
ของชุมชน รวมคะแนน

น้ าหนัก 2 น้ าหนัก 3 น้ าหนัก 2 น้ าหนัก 3

1. เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ไต 230 255 154 249 888
2. หัวใจ และ หลอดเลอืด 198 312 132 225 867
3. บาดเจ็บ/ตาย จากอบุัติเหตุจราจร 208 333 120 201 862
4. มะเร็ง 198 333 120 204 855
5. เด็กจมน้ า 146 333 144 225 848
6. พิษสุนัขบ้า 146 297 140 222 805
7. อนามัยแม่และเด็ก(ลูกตายคลอด) 160 300 130 201 791
8. วัณโรคปอด 158 273 136 207 774
9. เลปโตสไปโรซีส 132 303 136 201 772
10. จิตเวช ซึมเศร้า/วติกกังวล/จิตเภท/ท าร้าย

ตนเอง 180 300 102 147 729

การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสาธารณสุข  
อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง



จ านวนผู้ป่วย 10 อันดับโรค เทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
 (ในช่วงเวลาเดียวกัน)



ข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิต(จากทะเบียนราษฎร์)

2560 • 1.โรคสมองฝ่อวัยชรา 2.มะเร็ง 3.โรคหัวใจและหลอด
เลือด  4.อุบัติเหตุจราจร 5. ไตวาย 6.เบาหวาน

2561 • 1.โรคสมองฝ่อวัยชรา 2.มะเร็ง   3.หัวใจและหลอดเลือด
4.ไตวาย   5.เบาหวาน 6.ตับแข็ง

2562

(8 M)

• 1.โรคสมองฝ่อวัยชรา 2.มะเร็ง   3.หัวใจและหลอดเลือด
4.อุบัติเหตุจราจร 5. ไตวาย 6.ตับแข็ง



ปีงบฯ2562 อัตราป่วยIPD อัตราป่วย0PD ส่งต่อ

อันดับที่1 Pneumonia HT Abd.pain

อันดับที่2 AGE DM CVA

อันดับที่3 gastritis ไตวาย DM

อันดับที่4 DHF Common cold CHF

อันดับที่5 Bronchitis Muscle strain Breast mass

สถานการณ์สขุภาพ



ต าแหน่ง FTE. กรอบขั้นต่ า/สูง ปฏิบัติงานจริง

แพทย์ 28 19/23 11

ทันตแพทย์ 12 9/12 10

เภสชักร 14 10/12 11

พยาบาล 79 63/79 81

นักวิชาการ/จพ.สาธารณสุข 6 10/12 3

จพ.เวชกิจฉุกเฉิน 3 3/6 3

จพ.เภสัชกรรม 10 6/7 10

นักกายภาพ 2 4/5 2

เทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์ฯ 7 6/8 10

จพ.แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทย 3 3/3 4

จพ.รังสี 2 2/2 3

เน้นจดัตามกรอบสงูสดุ



ต าแหน่ง ปฏิบัติงานจริง
นักวิชาการ/จพ.สาธารณสุข 37

พยาบาล 25

จพ.ทันตภบิาล 8

จพ.แพทย์แผนไทย 7

      รวม 77



จ านวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในโรงพยาบาลควนขนุน 
 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 - 2562 (8M) 



จ านวนผู้ป่วยใน ที่มารบับริการในโรงพยาบาลควนขนุน เ
 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 - 2562 (8M) 



การวางแผนก ากบังานคปสอ.
-คณะกรรมการด าเนินการ
-งบสนับสนุน
-ค่าจ้าง
-ระบบยา
-Central supply



งบประมาณสนับสนุน CUP ปี 2562

- งบ FIX COST  4,320,000.00 บาท
-สนับสนุนค่าจ้างสายวิชาชีพและลกูจ้าง
  2,411,226.49 บาท
- สนับสนุนรายการยา 2,589,422.35 บาท
- สนับสนุนรายการเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย ์595,847.50 บาท
- สนับสนุนรายการวิทยาศาสตร ์135,715.80    
บาท
- สนับสนุนรายการสมุนไพร 338,431.20 บาท
- สนับสนุนวัสดุและเคร่ืองมือทันตกรรม 
205,979.28 บาท

- งบตามผลงาน  1,805,394.43 บาท
- สนับสนุนพยาบาลอบรมเวชปฏิบตัิ 
180,000.00 บาท
- สนับสนุนโครงการส่งเสริมและป้องกันโรค 
600,000.00 บาท
- สนับสนุนการบริหารอื่นๆ 458,803.00 บาท

รวมสนับสนุน Cup ทั้งหมด

          13,640,820.05 บาท



การด าเนินงาน Service plane 
PCC / พชอ.



ตัวช้ีวดัการด าเนินงาน Service plane งานสุขภาพจติและยาเสพตดิ
ตัวชี้วัด เกณฑ/์เป้าหมาย ผลงาน ฐานข้อมูล

1.ร้อยละการเข้าถึงบริการผู้ป่วยซึมเศร้า ร้อยละ 65 ร้อยละ 162.68 ข้อมูล รพ. พระศรีมหา
โพธิ์

2.ร้อยละการเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเภท ร้อยละ 75 ร้อยละ 75.84 ฐานข้อมูล HDC 

3.ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดสุราเข้าถึง
บริการ
เพิ่มขึ้น  1 %

เพิ่มผู้ป่วยใหม่ 
1 %

ผู้ป่วยใหม่ 
22 คน( 20.04% )

-ผ่านเกณฑ์ 
 

4. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 6.3: แสน ปชก. 9.87(7คน) -ไม่ผ่านเกณฑ์

5.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตาย ไม่ท า
ร้ายตนเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ผู้พยายามฆ่าตัวตาย 10 คน
 ไม่ท าซ้ า
-ผ่านเกณฑ์

6. ผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษา
และหยุดเสพยาต่อเนื่องหลังจ าหน่ายครบ
ตามเกณฑ์

ร้อยละ 92 ร้อยละ 95 - ผ่านเกณฑ์
25



ปัญหา สิ่งที่ได้ด าเนินการแล้ว

อัตราฆ่าตัวตายสูง 7คน

ปัญหา 
น้อยใจ  ทะเลาะกับคนใกล้ชิด
สัมพันธภาพในที่ท างาน
ติดสุรา ติดยาเสพติด  โรคซึมเศร้า
มะเร็ง  โรคเส้นเลือดสมอง 
ปวดท้องเรื้อรัง

1.ประเมินภาวะซึมเศร้า /ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายใน
กลุ่มเสียง/ โรคเรื้อรัง/สุรา ยาเสพติด

2. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต การป้องกันฆ่าตัว
ตายให้แก่ผู้ป่วยจิตเวช และญาติ

3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พฤติกรรมฆ่าตัวตายให้
จนท.รพ.สต./ติดไวนิลประชาสัมพันธ์/สัญญาณเตือน
เสี่ยงฆ่าตัวตายและช่องทางการช่วยเหลือ /เสียงตามสาย
สถานีวิทยุวัดลานแซะ 

แนวทางการแก้ไขต่อไป บูรณาการการท างานร่วมกับเครือข่ายพื้นที่/พชอ.เพื่อ
ค้นหา/คัดกรองผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาฆ่าตัวตาย
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ผลการด าเนินงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU) และปัญหา



ตัวชี้วัด RDU 18 ตัวชี้วัดและผลการด าเนินงาน

ตัวชี้วัด เกณฑ์
ผล

ปีงบ 61
ผลป ี62 

(ต.ค.-ธ.ค.)
ผลป ี62 

(ม.ค.-มี.ค.)
ผลป ี62 

(เม.ย.-มิ.ย.)

1. ร้อยละรายการยาท่ีสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ               (ผ่าน) >=85 91.57 92.69 94.77 95.69

6. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคิดเชื้อระบบทางเดินหายใจช่วงบนและ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ระดับโรงพยาบาล 
                                                                                   (ไม่ผ่าน)

<= 20.0 31.05 40.59 38.57 38.50

7. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก 
ระดับโรงพยาบาล                                                           (ไม่ผ่าน) <= 20.0 31.96 54.41 50.46 32.19

8. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ         (ไม่ผ่าน)
<= 50.0 63.28 66.93 60.56 57.02

9. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด 
ระดับโรงพยาบาล                                                                      (ผ่าน) <= 15.0 12.46 7.14 12.00 2.94

10. ร้อยละของผู้ป่วยความดันสูงท่ีใช้ RAS blockade 2 ชนิดร่วมกันใน
การรักษา
    ภาวะความดันเลือดสูง                                                         (ผ่าน)

0.00 0.02 0.00 0.00 0.00

11. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยท่ีมีอายุ > 
60 ปี หรือมี GFR < 60                                                        (ผ่าน) <= 5.0 0.00 0.00 0.00 0.00



ตัวชี้วัด เกณฑ์
ผล

ปีงบ 61
ผลป ี62 

(ต.ค.-ธ.ค.)
ผลป ี62 

(ม.ค.-มี.ค.)
ผลป ี62 

(เม.ย.-มิ.ย.)

12. ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานที่ใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียว
หรือใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมน้ าตาล โดยไม่มีข้อห้ามใช้              (ไม่ผ่าน) >=80.0 78.47 81.79 79.85

(ดึงข้อมูลยัง
ไม่ส าเร็จ)

13. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ าซ้อน                  (ผ่าน)
<=5.0 0.00 0.00 0.00 0.00

14. ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคไตเร้ือรังระดับ 3 ขึ้นไปท่ีได้รับยา NSAIDs 
                                                                                                          (ผ่าน) <=10.0 2.53 0.09 1.40 1.07

15. ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคหืดที่ได้รับยา inhaled corticosteroid
                                                                                                          (ผ่าน) >=80.0 76.89 75.27 75.90

(ดึงข้อมูลยัง
ไม่ส าเร็จ)

16. ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุที่ใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine 
ได้แก่ chlordiazepoxide,diazepam, dipotassium chlorazepate  
                                                                                                         (ผ่าน)

<=5.0 1.46 1.30 1.75 1.44

17. จ านวนสตรีตั้งครรภ์ท่ีได้รับยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ยา warfarin,statins หรือ 
ergots เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว                                                          (ผ่าน) 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00

ตัวชี้วัด RDU 18 ตัวชี้วัดและผลการด าเนินงาน



ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผล
ปีงบ 61

ผลปี 62 
(ตุลา-ธ.ค.)

ผลป ี62 
(ม.ค.-มี.ค.)

ผลปี 62 
(ต.ค.-มิ.ย.)

18. ร้อยละคร้ังบริการ (visit) ผู้ป่วยเด็กท่ีได้รับการวินิจฉัยเป็น
โรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ และได้รับยาต้านอิสามีนชนิด 
non-sedating                                                        (ไม่ผ่าน)

<= 20.0 22.79 22.17 20.89 23.04

ตัวชี้วัด เกณฑ์
ผล

ปีงบ 61
ผลป ี62 

(ตุลา-ธ.ค.)
ผลป ี62 

(ม.ค.-ม.ีค.)
ผลป ี62 

(ต.ค.-มิ.ย.)

1. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อท่ีระบบการหายใจช่วง
บนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ระดับ รพ.สต. 
(RI-PSU)                      

<= 20.0 7.72 5.63 5.50 5.21

2. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันใน
ผู้ป่วยนอก ระดับ รพ.สต. (AD-PCU) <= 20.0 9.80 9.17 2.78 11.01

3. ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีมีอัตราการใช้ยาปฏิชีนะในโรค 
respiratory infection และ acute diarrhea 
<=ร้อยละ 20 ท้ัง 2 โรค                                                (ผ่าน)

ปี 61 > 60 %
ปี 62 > 80 % 88.24

(>60%)
88.24

(80 %)

88.24
(80 %)

88.24
(80 %)

ตัวชี้วัด RDU รพสต.

ตัวชี้วัด RDU 18 ตัวชี้วัดและผลการด าเนินงาน
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การด าเนนิงานตาม Service Plan RDU

       - ชี้แจงให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบ เช่น PTC รับทราบ Service Plan ดังกล่าว

       - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบ RDU (ช่วงต้นใช้ PTC ในการติดตาม)

       - ด าเนินงานตามตัวชี้วัด และติดตามการด าเนินงานทุกรายไตรมาส 

       - ชี้แจงผลการด าเนินงานให้ผู้รับผิดชอบรับทราบต่อเนื่อง (บันทึกข้อความแจ้งผลการ
ด าเนินงานแก่ผู้อ านวยการต่อเนื่อง โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน (Antibiotic Smart Use)

       - Audit แพทย์ใหม่รับทราบ Service plan RDU

           - ปี งบประมาณ 60 Audit แพทย์หมุนเวียนทุก 2 เดือน

           - ปี งบประมาณ 61 (มิ.ย.) เป็นแพทย์ประจ าที่เคยหมุนเวียน Audit แล้ว 

           - ปี งบประมาณ 62 (มิ.ย.)Plan เตรียม Audit ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 62

       - รพสต. แจ้งผลการด าเนินงานในช่วงต้น ปี 60-61 ทุกเดือน และลงพื้นที่เพื่อ Audit 
รพสต. ที่มีปัญหา เมื่อผ่านตัวชี้วัดแจ้งผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน



ปัญหาและอุปสรรค

• การก าหนดนโยบาย Service Plan RDU ยังไม่ลงถงึผู้ปฎิบัติทุกคน         

     ให้รับทราบทั่วถึงทัง้หมด

• ผู้สั่งใช้ส่วนใหญ่รับทราบนโยบายแตข่าดการกระตุ้นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
• ข้อมูลท่ีแจง้ผลการด าเนินงานต่อเนื่อง  อาจไม่ถึงตัวผู้ปฏิบัติ (ผู้ปฎิบัติไม่

รับทราบ)

• ผู้รับผิดชอบขาดการติดตามเพื่อแก้ไข ไดต้รงจุดที่ชดัเจนอย่างต่อเนื่อง



ข้อมูลตั้งแต่ 1ต.ค. 2561-30 เม.ย. 2562

• ผ่าตัดทางสูติกรรมจ านวน 207  ราย

ผ่าตัดเล็ก 145 ราย

ผ่าตัดใหญ่ 62 ราย

ด้านศัลยกรรมและสูติกรรม



ผลการรักษาผู้ป่วยวณัโรคใหมแ่ละเคยรกัษามาก่อนขึ้นทะเบียนช่วง 12 เดือน
ทีผ่่านมาผู้ป่วยขึ้นทะเบียน ระหว่างวันที ่01/10/2561 - 30/06/2561
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ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคใหม่และเคยรักษามาก่อนขึ้นทะเบียนงวดที่ 1 
ระหว่างวันที่ 01/10/2561 - 31/12/2561

15 14

1
0

5

10

15

20

ขึ้นทะเบียนรักษา
รักษาหาย ครบ
ตาย

ราย

(93.33)

(6.66)



ผลการด าเนนิงานตามเป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพผูป้่วยวณัโรคตรวจพบ
และรายงานปงีบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม – ๓0 มิถุนายน ๒๕๖2)
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ผลงานการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง อ าเภอควนขนุน  ปีงบประมาณ 2562
(๑ ตุลาคม 61 – ๓0 มิถุนายน ๖2)

กลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย CXR ร้อยละ ขึ้นทะเบียน ร้อยละ

ผู้สัมผัส 312 269 86.22 3 1.12

HIV 368 368 100 6 1.63

DM 2,456 1,851 75.36 4 0.21

COPD 347 177 51.00 3 1.69

ต่างด้าว 35 35 100 0 0

จนท. 529 529 100 0 0

รวม 4.038 3,229 79.96 16 0.49



Service Plan Palliative Care
• ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ดว้ย Strong Opioid ใน

ผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 45.45 (จาก HDC report 2 ก.ค.2562)

• ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid ใน
ผู้ป่วยประคับประคอง และได้รับการเยี่ยมบ้าน 61.82 (จาก HDC report 2 
ก.ค.2562)

ปัญหาอุปสรรค  : จ านวน ผู้ป่วยPalliative  ที่ลงทะเบียน น้อยกว่าความเป็นจริง

แนวทางแก้ไข   : สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ผู้น าทอ้งถิ่น เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการค้นหาผูป้่วย



การดแูลผู้ป่วยโรคหวัใจ

วิสัยทัศน์

รพ.ควนขนุน จะเป็น รพช. ทีม่ีศักยภาพการดูแล

ผู้ป่วยโรคหัวใจทีด่ีทีส่ดุในภาคใต้ ภายในป ี2563

(นพ.จารวุทิย์ บษุบรรณ และทีม)



งานทนัตกรรม โรงพยาบาลควนขนุน 
ร่วมกบั
ส านักงานวิจัยและเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
• สนบัสนุนเครือ่ง CT scan (มูลค่า 5,000,000 

บาท) พร้อมโปรแกรมวางแผนรากเทียม 
DentiiPlan

• ทนัตแพทย์ 3 ท่าน เข้าอบรมการท ารากเทียม
• ใหบ้ริการงานรากฟนัเทียมแบบซี่เดียว 60 ราก 

กับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (รากละ 
30,000 บาท รวม 1,800,000)

งานทันตกรรมรากเทียม    



การจัดบริการปฐมภมูิของอ าเภอควนขนุน
การจัดการงานด้านสาธารณสุขของอ าเภอควนขนุน อยู่ภายใต้การดูแลของ คณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ   (คปสอ.)
• แบ่งตามลักษณประชากร ความสะดวกการประสานงานในพื้นที่ ตามเกณฑ์คลินิกหมอ

ครอบครัว  โดยแบ่งเป็น cluster  ดังนี้
• 1.cluster 1 CMU ควนขนุน  ประกอบด้วย 
• 1.1 CMU.เทศบาลควนขนุน  รพ.สต.โตนดด้วน 
• 1.2 รพ.สต.สี่แยกไสยวนรพ.สต.ควนดินแดงรพ.สต.จันนา
• 1.3รพ.สต.แพรกหารพ.สต.สะพานข่อยรพ.สต.พังดาน รพ.สต.เกาะยาง
• 2.cluster 2 รพ.สต.แหลมโตนด ประกอบด้วย 
• 1.1 รพ.สต.ปันแต รพ.สต.หัวถนนรพ.สต.ศาลาต าเสา
• 1.2 รพ.สต.ทะเลน้อย
• 1.3 รพ.สต.พนางตุงรพ.สต.ปากคลองรพ.สต.ดอนศาลา



ศักยภาพของชุมชน/เครือข่าย

ทีมจัดการสุขภาพชุมชน ประกอบด้วย 17 ปฐมภูมิ แบง่เป็น  2 cluster  6  team
       มีการประสานงาน ติดตามงาน ควบคุมและก ากับงานโดยผู้รับผิดชอบงานหลักของ
       โรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

ผลการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
มีทีมสุขภาพที่ชัดเจน เข้มแข็ง และแบ่งทีมดูแลสุขภาพประชาชน
มีการประสานงาน ติดตามงาน  ควบคุม และก ากับงานผ่านระบบสารสนเทศ 
มีกลุ่มไลน์งานต่างๆ และกลุ่ม facebook
มีทีมด าเนินงานที่ชัดเจน เช่น ทีม SRRT , ทีม MCH BOARD , ทีม NCD BOARD,

คณะกรรมการดูแล TB 



ประเด็นการขับเคล่ือน
1) การจัดการขยะ
2) อาหารปลอดภัย
3) อุบัติเหตุจราจร
4) การดูแลผู้สูงอายุและผู้เปราะบางทาง
สังคม
5) ยาเสพติด
6) ไข้เลือดออก
7) หมู่บ้าน 9 ดี

การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ. )

แต่งตั้ง & ประชุม พชอ. และ พชต.



การนิเทศงาน คปสอ.ควนขนุน

การตรวจสอบภายใน



ค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน



แผนการตรวจสอบภายในหน่วยงานในอ าเภอ



สรุปการตรวจสอบภายใน
       อ าเภอควนขนุนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้งหมด 16 แห่ง 
ทีมตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562



ประสทิธภิาพการเงนิการคลงั



สถานะทางการเงินของรพ.
รายการ จ านวนเงิน

ปีงบประมาณ 2561 31 พฤษภาคม 2562

ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 14,050,489.23 12,379,267.74 
รายรับ 126,835,032.91 106,360,469.10 
รายจ่าย 128,506,254.40 87,186,651.95 
เงินบ ารุงคงเหลือยกไป 12,379,267.74 31,553,084.89 
วัสดุคงเหลือ 5,878,778.40 6,165,673.61 
หนี้สินเงินบ ารุง 35,137,954.88 36,856,670.99 
หนี้สินงบลงทุน - -



สถานะทางการเงินของรพ.สต.
หน่วยงาน เงินบ ารุง ณ 31 พ.ค..2562  (บาท)

รวมรับ รวมรายจ่าย เงินคงเหลือ
1.รพสต.เกาะยาง 419,291.56 414,584.53 728,756.41
2.รพสต.แพรกหา 909,339.45 931,681.00 657,782.99
15.รพสต.ดอนศาลา 267,278.57 278,647.29 151,860.19
16.รพสต.สะพานข่อย 299,985.02 313,778.41 74,017.73

รวม 9,405,101.42 8,843,816.22 5,998,730.27
เฉลี่ย 587,818.84 552,738.51 374,920.64



กราฟเปรียบเทียบรายได้จากการให้บริการแยกตามสิทธิ 
ปีงบประมาณ 2559 - 2562



กราฟเปรียบเทียบรายจ่ายอันดับสูงสุด 
ปีงบประมาณ 2559 - 2562



กราฟเปรียบเทียบงบก าไรขาดทุน ปีงบประมาณ 2559 - 2562

ล้านบาท



กราฟเปรียบเทียบหนี้สินสิ้นปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2559 - 2562

ล้านบาท



สถานการณ์ทางการเงิน

เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562(8ด.)

Quick Ratio 1.0 0.89 0.89 0.68 1.21

Current R. 1.5 1.01 1.01 0.84 1.07

Cash R. 0.8 0.55 0.42 0.33 0.64

NWC. เพิ่มขึ้น+  320,617.08  366,112.51 - 6,082,878.15 8,980,988

Risk score ระดับ0 5 3 7 2



0

1

2

3

4

5

6

7

8

                                

       

       

       

       

กราฟเปรียบเทียบวิกฤติการทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) 
รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2559 - 2562



การเพิม่ประสทิธภิาพการเงนิการคลงั



กราฟเปรียบเทียบจ านวนผู้ป่วยรับเข้ารักษาในโรงพยาลบาล
แยกตามเดือน ปีงบประมาณ 2562 



กราฟเปรียบเทียบอัตราการครองเตียง ในโรงพยาบาลควนขนุน 
ปีงบประมาณ 2556  -2562 (8M) 



กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย CMI ในโรงพยาบาลควนขนุน 
ปีงบประมาณ 2556  -2562 (8M) 



กราฟเปรียบเทียบ Sum_Adj.Rw ในโรงพยาบาลควนขนุน
ปีงบประมาณ 2556  -2562 (8M) 



พัฒนาระบบการตรวจสุขภาพเชิงรุก

ให้บริการตรวจ
สุขภาพในหน่วยงาน

ภายนอก

นัดฟังผลตรวจสุขภาพกับ
อายุรแพทย์โรคหัวใจกรณีมีการนัดติดตาม นัดเข้า

ระบบ OFC Center

ลงประชาสัมพันธ์การ
ตรวจสุขภาพเชิงรุกใน
หน่วยงาน



รายรับจากการตรวจสุขภาพเชิงรุก
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ข้อมลู จากรายงานการตรวจสขุภาพประจ าปี  ณ มิถนุายน 2562



งบลงทนุและงบคา่เสือ่ม



• ยังไม่ส่งมอบ 2 รายการ คือ ปรับปรงุห้องผ่าตดั และโปรแกรมบริหาร
ระบบงานส าหรับโรงพยาบาล

 จ านวนรายการอนุมัติ ท าสัญญาแล้ว เบิกจ่าย

รายการ 23 2 21

งบประมาณ             7,587,550         4,287,631      2,524,468 

ร้อยละ 100 63.94 37.06

ความก้าวหน้างบค่าเสื่อม ปี 62



2

21

ท าสัญญา

เบิกจ่าย

-รอส่งมอบ 2 รายการ คือ ปรับปรุงห้องผ่าตัดและ
-โปรแกรมบริหารระบบงานส าหรับโรงพยาบาล 

แสดงความก้าวหน้างบค่าเสื่อม ปี 62



4,287,631

2,524,468 

ท าสัญญา
เบิกจ่าย

วงเงิน สปสช. 6,812,099 บาท

ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี 62



153649, 
55%

124576, 
45% เบิกจ่าย

ก าลังด าเนินการ

ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

งบยาเสพติด อยู่ระหว่างด าเนินการโครงการ

ความก้าวหน้างบค่าเสื่อม ปี 62



153649, 
55%

124576, 
45% เบิกจ่าย

ก าลังด าเนินการ

งบยาเสพติด อยู่ระหว่างด าเนินการโครงการ

ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ



• อาคารพักแพทย์ ได้รับการจัดสรรเงินเพิ่มเตมิ 9,312,570 บาท

• อยู่ระหว่างเสนอสัญญาให้ผู้ว่าฯ ลงนาม

ความก้าวหน้างบลงทุนปี 61

ขอขอบพระคุณ....

    ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข
เขต 12 และคณะผู้บริหาร
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลงุ 



การวิเคราะห์  
Happinometer  

ปีงบป  มาณ 2562

โรงพยาบาลควนขนุน

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 251 คนคิดเป็นร้อยละ 86 



สรุปค่าเฉลี่ย Happinnometer รายมิติ
             มิติ       ค่าเฉลี่ย (รอ้ยละ)
สุขภาพกายดี (Happy Body) 64.20
ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 54.42
น้ าใจดี (Happy Heart) 70.29
จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 70.77
ครอบครัวดี (Happy Family) 63.97
สังคมดี (Happy Society) 65.07
ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 63.67
สุขภาพการเงนิดี (Happy Money) 53.68
การงานด ี(Happy Worklife) 61.13
เฉลี่ยความสุข (Average Happy) 63.02







ผลงานเด่น



     อ าเภอคุณธรรมต้นแบบการจัดการอุบัติเหตุทางถนน
ด้วยการขับเคลื่อนวินัยจราจร จากกระทรวงวัฒนธรรม



     คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  อ าเภอควนขนุน 
จากกระทรวงมหาดไทย



     ผ่านการประเมินรับรอง Re-accration HA ครั้งที2่ 
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 



รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 poster presentation ระดับจังหวัด ปี 2562
เป็นวิจัยหลักท่ีใช้อ้างอิงของคณะกรรมการคดัเลือกวัสดุทันตกรรมภาคใต้

วิจยั เร่ือง ผลการยึดติดของสารเคลือบหลมุร่องฟัน2ชนิด ติดตาม 2ปี

     รางวัล  จากการประกวดมหกรรมวิชาการระดับจังหวัด



* เป็นตัวแทนจังหวัดพัทลุง น าเสนอวิจัย Oral presentationระดับเขต ปี 2562
* เป็นวิจัยหลกัทีใ่ช้อ้างอิงของคณะกรรมการคัดเลือกวสัดุทันตกรรมภาคใต้ 

วิจยั เร่ือง ผลการยึดติดของสารเคลือบหลมุร่องฟัน 5 ชนิด

     รางวัล  จากการประกวดมหกรรมวิชาการระดับจังหวัด



รางวัลชนะเลิศ R2R Poster Presentation ระดับ รพช. 
ในมหกรรมวิชาการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจ าปี 2562 

ระหว่างวันท่ี 18-19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมร้อยทองรีสอร์ท อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

     รางวัล  จากการประกวดมหกรรมวิชาการระดับจังหวัด



โล่รางวัลผลงานดีเด่น Best Practice  สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ในการประชุมสมัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 (service plan sharing) ปี2561  วันที่ 17 ส.ค. 61

โล่รางวัลผลงานดีเด่น Best Practice 

สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

ในการประชุมสัมมนาแลกเปลีย่น
เรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

(service plan sharing) ปี2561

วันที่ 17 ส.ค.61



 1.ขาดบุคลากรบางสาขา เช่นด้านแพทย์ ข้าราชการ
เกษียณอายุราชการ เช่นนักรังสีการแพทย์
2.ขาดเครือ่งมืออุปกรณ์ทางการแพทย์



      เครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูก 
  เพื่อพัฒนาการการให้บริการด้านออร์โธปิดิกส์



1.ชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้
 (Set Compact air drive)~ 730,000 บาท
2.ชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะตามกระดูก 
(Set Small instrument) ~670,000 บาท
3.ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก 
(Set Small instrument) ~880,000 บาท
      รวมจ านวนเงิน 2,280,000 บาท
 (สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)




