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1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปอ าเภอควนขนุน 

 1.1.1 ประวัติอ าเภอควนขนุน 

 อ าเภอควนขนุน เดิมเรียกว่า "อ าเภออุดร" จัดต้ังเมื่อปี พ.ศ.2439 หรือ ร.ศ. 115  มีพระพล
สงคราม (โต ศิริธร : ต่อมาภายหลังเป็นพระยาศิริธรเทพสัมพันธ์ เจ้ากรมเสมียนตรา) เป็นนายอ าเภอคน
แรก มีการย้ายที่ตั้งจ านวน 4 คร้ัง คร้ังแรกเมื่อปี 2442 ย้ายที่ว่าการอ าเภอไปต้ังที่บ้านมะกอกใต้ เรียกว่า 
"อ าเภอมะกอกใต้" คร้ังที่ 2 เมื่อปี 2450 ย้ายไปที่บ้านทะเลน้อย เรียก "อ าเภอทะเลน้อย" คร้ังที่ 3 ไม่
ปรากฏปี พ.ศ. ย้ายไปที่บ้านพนางตุง เรียก "อ าเภอพนางตุง"  คร้ังสุดท้ายเมื่อปี 2466 ย้ายกลับมาตั้งที่เดิม 
คือที่บ้านควนขนุน เรียกว่า "อ าเภอควนขนุน"  มาจนถึงปัจจุบัน  

 1.1.2  ท่ีตั้ง 

 อ าเภอควนขนุน ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของ จังหวัดพัทลุง ห่างจากตัวจังหวัดตามเส้นทางหลวง 
พัทลุง - ควนขนุน ประมาณ 17 กิโลเมตร 
และห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทาง
สายเอเชีย หมายเลข 44  ประมาณ  815 
กิโลเมตร   มีเน้ือที่ประมาณ  530  ตาราง
กิโลเมตร 

 1.1.3 อาณาเขต 

 ทิศเหนือ ติดต่อ อ าเภอป่า
พะยอม  จังหวัดพัทลุง   และ อ าเภอชะ
อวดจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อ อ าเภอ 
ระโนด จังหวัดสงขลา 
 ทิศใต้   ติดต่อ อ าเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อ อ าเภอ 
ศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

 1.1.4   ภูมิประเทศ 

 เป็นที่ราบลูกระนาด  ซึ่งเหมาะ
แก่การท าสวนยางพารา  เขตที่ราบลุ่มดินตะกอน  ซึ่งเป็นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่ท านาและปลูกผัก  และเขต
ทะเลสาบ  ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออก  ได้แก่ทะเลน้อย  เป็นทะเลน้ าจืด  
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 1.1.5  ภูมิอากาศ 

 ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน  ซึ่งจัดว่าแล้งอยู่สองช่วงคือเดือน  กุมภาพันธ์ถึง
เดือนมีนาคม  อีกช่วงหน่ึงคือเดือน มิถุนายนถึงเดือน สิงหาคม  ส่วนช่วงที่มีฝนตกชุกคือเดือน ตุลาคม  ถึง  
เดือนธันวาคม   ฤดูกาลมี 2 ฤดู คือ  
  ฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่ เดือน กุมภาพันธ์ – กลางเดือน กรกฎาคม 
  ฤดูฝน    เริ่มต้ังแต่ กลางเดือน กรกฎาคม – เดือน มกราคม 

 1.1.6  การปกครอง 

            อ าเภอควนขนุน แบ่งเขตปกครอง  12   ต าบล   129   หมู่บ้าน  หลังคาเรือนทั้งหมด    21,980 
หลัง   
 การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ได้แก่ เทศบาล 11 
แห่ง และ อบต. 3 แห่ง (เทศบาลต าบลควนขนุน  เทศบาลต าบลมะกอก   เทศบาลต าบลหนองพ้อ เทศบาล
ต าบลนาขยาด เทศบาลต าบลบ้านสวน เทศบาลต าบลพนางตุง เทศบาลต าบลทะเลน้อย เทศบาลต าบล
โตนดด้วน เทศบาลต าบลแพรกหา เทศบาลต าบลแหลมโตนด เทศบาลต าบลดอนทราย องค์การบริหารส่วน
ต าบลพนมวังก์ องค์การบริหารส่วนต าบลปันแต องค์การบริหารส่วนต าบลชะมวง) 

 1.1.7  ประชากร 

 อ าเภอควนขนุน มีประชากรจากฐานทะเบียนราษฎร์ จ านวน 84,497 คน ซึ่งแยกเพศชายและหญิง
แต่ละช่วงวัย ดังรายละเอียดตาราง 

ตารางที่ 1   จ านวนประชากรทะเบียนราษฎร์ จ าแนกรายต าบลปี 2561 

ต าบล ชาย หญิง รวม 
พนางตุง 4,872 5,186 10,058 
ชะมวง 4,100 4,424 8,524 
ควนขนุน 3,961 4,414 8,375 
นาขยาด 3,969 4,307 8,276 
มะกอกเหนือ 3,521 3,935 7,456 
ทะเลน้อย 3,171 3,435 6,606 
พนมวังก์ 2,968 3,288 6,256 
ปันแต 3,020 3,151 6,171 
โตนดด้วน 2,960 3,209 6,169 
แพรกหา 2,862 3,085 5,947 
ดอนทราย 2,734 2,916 5,650 
แหลมโตนด 2,427 2,534 4,961 

 
40,565 43,884 84,449 

ที่มา: ฐานข้อมูล HDC กันยายน 2561  
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ตารางที่ 2  แสดงจ านวนและร้อยประชากรจ าแนกตามเพศแยกกลุ่มอายุ ปี 2561 

ช่วงอายุ ชาย % หญิง % รวม % 

0-4 1,966 2.33 1817 2.15 3,783 4.48 
5-9 2,245 2.66 2164 2.56 4,409 5.22 

10-14 2,194 2.60 2240 2.65 4,434 5.25 
15-19 2,355 2.79 2153 2.55 4,508 5.34 
20-24 2,774 3.28 2825 3.35 5,599 6.63 
25-29 2,836 3.36 2710 3.21 5,546 6.57 
30-34 2,868 3.40 2758 3.27 5,626 6.67 
35-39 3,127 3.70 3177 3.76 6,304 7.46 
40-44 3,378 4.00 3514 4.16 6,892 8.16 
45-49 3,358 3.97 3658 4.33 7,016 8.3 
50-54 3,106 3.68 3441 4.07 6,547 7.75 
55-59 2,597 3.08 3036 3.60 5,633 6.68 
60-64 2,139 2.53 2687 3.18 4,826 5.71 
65-69 1,825 2.16 2278 2.70 4,103 4.86 
70-74 1,450 1.72 1950 2.31 3,400 4.03 
75-79 1,102 1.30 1418 1.68 2,520 2.98 
80-84 1,245 1.47 2058 2.44 3,303 3.91 
รวม 40,565 48.03 43,884 51.97 84,449 100 

 ที่มา: ฐานข้อมูล HDC กันยายน 2561   

ประชากรทะเบียนราษฎร์ ปี 2561  ทั้งสิ้น  84,449 คน   เพศชาย  40,565 คน   เพศหญิง 
43,884 คน ประชากร กลุ่มอายุ  0-14ปี จ านวน 12,626 คน สัดส่วนร้อยละ 14.95 , กลุ่มอายุ  
15-59ปี จ านวน 53,671 คน สัดส่วนร้อยละ 63.55 และกลุ่มอายุ 60ปีขึ้นไป จ านวน 18,152 คน สัดส่วน
ร้อยละ 21.49  

 อัตราวัยพึ่งพิงกลุ่มอายุ 0-14ปี ร้อยละ 23.52   อัตราวัยพึ่งพิง60ปีขึ้นไป  ร้อยละ 33.82  อัตรา
วัยพึ่งพิงรวมเท่ากับ 57.35   (เด็กและผู้สูงอายุ 57.35  คน มีวัยแรงงาน 100 คนดูแล)  
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ประชากรจากการส ารวจของหน่วยบริการปฐมภูมิ มีจ านวน  63,904  คน ซึ่งแยกตามความ
รับผิดชอบแต่ละสถานบริการดังรายละเอียดตาราง 

ตารางที่ 3   จ านวนประชากรส ารวจจ าแนกรายหน่วยงานบริการปี 2561 

หน่วยงาน ประชากรส ารวจ (คน)  

รพ.สต.ทะเลน้อย(09827) 8,109 
ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน (23811) 5,273 
รพ.สต.แพรกหา (09841) 5,233 
รพ.สต.โตนดด้วน (09834) 4,812 
รพ.สต.พนางตุง (09839) 4,771 
รพ.สต.ปันแต (09833) 4,278 
รพ.สต.บ้านสี่แยกไสยวน (09831) 4,271 
รพ.สต.แหลมโตนด (09832) 3,398 
รพ.สต.บ้านปากคลอง (09837) 3,132 
รพ.สต.บ้านหัวถนน (09840) 3,032 
รพ.สต.บ้านควนดินแดง (09835) 2,996 
รพ.สต.บ้านศาลาต าเสา (14209) 2,864 
รพ.สต.บ้านพังดาน (09828) 2,601 
รพ.สต.บ้านสะพานข่อย (09830) 2,492 
รพ.สต.บ้านจันนา (09836) 2,474 
รพ.สต.บ้านดอนศาลา (09838) 2,071 
รพ.สต.บ้านเกาะยาง (09829) 2,066 

รวม 63,904 

     ที่มา: ฐานข้อมูล HDC  กันยายน 2561   

 

  

           รูปปิรมิดประชากร ทะเบียนราษฎร์  2561            รูปปริมิดประชากร ที่อยู่อาศัยจริง 2561 
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ตารางที่  4   แสดงข้อมูลการเกิด การตาย ในปีงบประมาณ 2559 - 2561 

สถิติชีพ 
ปีงบประมาณ2559 ปีงบประมาณ2560 ปีงบประมาณ2561 
จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

1. การเกิด   (ต่อพัน) 529 6.26 527 6.24 499 5.91 
2. การตาย   (ต่อพัน) 486 5.75 459 5.44 468 5.54 
3. การเพิ่มประชากร  (ต่อร้อย) 43 0.05 68 0.08 31 0.04 
4. มารดาตาย (ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 0 0 0 0 0 0 

 

 1.1.8  ด้านเศรษฐกิจ   

 อาชีพหลักของประชาชนคือเกษตรกรรม  จ าแนกเป็น ท านา  ท าสวนยางพารา ท าสวนผลไม้  
ปลูกพืชไร่/ผัก  พืชเศรษฐกิจ  คือ ข้าว  ยางพารา   ผัก/ ผลไม้  สัตว์เศรษฐกิจ  คือ  โค  หมู  สัตว์ปีก 
อาชีพรองคือการรับจ้างประเภทรับจ้างทั่วไป  
 สถาบันการเงิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  3  แห่ง , ธนาคารออมสิน,  ธนาคาร
กรุงเทพฯ, ธนาคารกรุงไทย , สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ , สหกรณ์การเกษตรควนขนุน  และสหกรณ์ 
กรป.กลาง ต าบลนาขยาด 

 1.1.9  ด้านการท่องเท่ียว 

 อ าเภอควนขนุนมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ที่ส าคัญของจังหวัดพัทลุงได้แก่ 
อุทยานนกน้ าทะเลน้อย   เขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต าบลพนางตุง  นอกจากน้ีมีสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ ซึ่งเป็น
แหล่งศึกษาพันธุ์ไม้นานาชนิด ต้ังอยู่ หมู่ที่ 4 ต าบลพนางตุง และในหมู่เดียวกันน้ีก็จะมีหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์  ได้แก่ บ้านชายคลอง  
 ด้านการท่องเที่ยวเพื่อสักการะพระศักด์ิสิทธิ์ อ าเภอควนขนุน  มีวัดที่โดดเด่นทางด้านไสยศาสตร์
หลายส านักได้แก่ วัดเขาอ้อ  วัดบ้านสวน  วัดดอนศาลา  ต าบลมะกอกเหนือ  วัดสุนทราวาส   
 ด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ  ตลาดใต้โหนด  ตลาดสวนไผ่ ซึ่งเป็นตลาด
ต้องชม และ สถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ นาโปแก  

 1.1.10  สถานประกอบการ  

  1) ฟาร์มสัตว์ 61 แห่ง  
  2) โรงงานแปรรูปไม้,  น้ ายาง 7 แห่ง 
  3) โรงรับซื้อน้ ายาง 9 แห่ง 
  4) โรงฆ่าสัตว์ 2 แห่ง 
  5) โรงแรม 31 แห่ง 
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1.2 ข้อมูลด้านสาธารณสุข   

 หน่วยบริการ / องค์กร 
 การจัดการงานด้านสาธารณสุขของอ าเภอควนขนุน อยู่ภายใต้การดูแลของ คณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ   (คปสอ.) 
 1). สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
  - โรงพยาบาล   90  เตียง    1   แห่ง 
  - หน่วยบริการปฐมภูมิ 17 แห่ง  
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต)    16 แห่ง            
  ศูนย์สุขภาพชุมชน(CMU)เทศบาลควนขนุน    1 แห่ง 
 2). สถานบริการสาธารณสุขเอกชน 
  - คลินิกเวชกรรมทั่วไป    6   แห่ง 
  - คลินิกทันตกรรม    2 แห่ง 
  - คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์    7  แห่ง 
 3). องค์กรในงานสาธารณสุข 

  -อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)             1,732   คน 
  -ชมรมผู้สูงอายุของสาขาสภาผู้สูงอายแุห่งประเทศไทยฯ   80 ชมรม 
  -ชมรม อสม. อ.ควนขนุน       1 ชมรม 
  -ชมรมผู้พิการระดับอ าเภอ       1 ชมรม 
 4). สถานที่จ าหน่ายยา  
  - ยาแผนปัจจุบัน    10   แห่ง 
  - ยาแผนโบราณ    8   แห่ง 
 5). บุคลากร 
 5.1) บุคลากรประจ าส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนขนุน 
  - นักวิชาการสาธารณสุข 5 คน 
  - เจ้าพนักงานสาธารณสุข 5 คน 
  - พยาบาลวิชาชีพ 1 คน  
  - ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน 
    รวม       13 คน 
 5.2) บุคลากรประจ าศูนย์แพทย์ชุมชน  
  - พยาบาลวิชาชีพ 7  คน 
  - นักวิชาการสาธารณสุข  2  คน 
  - นักการแพทย์แผนไทย 1  คน 
  - ลูกจ้างสายสนับสนุนบริการ 3  คน 
    รวม            13 คน 
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 5.3) บุคลากรประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
  - นักวิชาการสาธารณสุข 19  คน 
  - เจ้าพนักงานสาธารณสุข 18  คน 
  - พยาบาลวิชาชีพ 26  คน 
   - ทันตาภิบาล 7 คน 
  - นักการแพทย์แผนไทย 6  คน 
  - ลูกจ้างสนับสนุนบริการ 41  คน 
    รวม    117 คน 

 

ตารางที่  5  อัตราก าลังบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง  และก าหนดกรอบอัตราก าลัง ของ โรงพยาบาลควนขนุน
        

ล า 
ดับ 

ต าแหน่ง จ านวนคนที่มี จ านวนควรมี 

(คิดที่100%) 

ส่วน
ขาด 

สัดส่วน คน
ที่มี : ควรมี 
(ร้อยละ) 

ข้าราช 
การ 

พกส./
ลูกจ้าง 

รวม 

1 นายแพทย์  11 - 11 28 ขาด17 
178 

39.28 
2 ทันตแพทย์ 10 - 10 12 ขาด 2 83.33 
3 จพ.ทันตสาธารณสุข 4  4 3 เกิน1 133.33 
4 เภสัชกร 11 - 11 14 ขาด 3 78.57 
5 จพ.เภสัชกรรม 10 - 10 10 -  
6 พยาบาลวิชาชีพ 60 21 81 79 เกิน 3 102.53 
7 นักกายภาพบ าบัด 2 - 2 5 ขาด 3 40.00 
8 นักรังสีการแพทย์/จพ.

รังสีการแพทย์ 

2/1 - 2/1 2 เกิน1 150.00 
9 นักเทคนิคการแพทย์/

นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

4/3 3 10 8 เกิน 2 125.00 

10 แพทย์แผนไทย            1 3 4 3 เกิน1 133.33 
11 นวก.เวชสถิติ/จพ.เวช

สถิติ 
-/2 1 3 4 ขาด 1 75.00 

12 นักก าหนดอาหาร/นัก
โภชนาการ/โภชนากร 

- 1(พรก) 1 2 ขาด 1 50.00 

13 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(เวชกิจฉุกเฉิน) 

2 1 3 6 ขาด 3 50.00 

14 สายสนับสนุนบริการ 
(ลูกจ้างประจ า) 

18  18    

ที่มา: ฝ่ายบริหารฯ ณ 31 พฤษภาคม 2562  
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 ตารางที่   6   แสดงการกระจายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในรพ.สต.  16 หน่วย และ ศูนย์แพทย์เทศบาลฯ 1 หน่วย  

 

  คลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster)  คปสอ.ควนขนุน จัดกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  2 Cluster โดยจัดต้ังที่ ศูนย์แพทย์เทศบาลควนขนุน,  และ 
รพ.สต.บ้านปากคลอง  มีทีมหมอครอบครัว(Family medical care team)  6 ทีม 
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 ปีงบประมาณ 2560  เปิดบริการ 1 ทีม ที่  ศูนย์แพทย์เทศบาลควนขนุน  (ศูนย์แพทย์เทศบาลควนขนุน 
- รพ.สต.โตนดด้วน) 

ปีงบประมาณ 2561  เปิดบริการ 1 ทีม ที่ รพ.สต.แหลมโตนด  (รพ.สต.ปันแต – แหลมโตนด - บ้าน
ศาลาต าเสา  ) 
 พยาบาลวิชาชีพในกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ(17 หน่วยงาน)  มีจริงจ านวน 32 คน เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุข มีจริงจ านวน  38 คนเจ้าหน้าที่ทันตฯมีจริง 8 คนแพทย์แผนไทยมีจริง 8 คน  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  มีพยาบาลวิชาชพี (รพ.สต. 16 หน่วยงาน)  มีจริงจ านวน 25 คน 
(เกณฑ์ 30.43)  เพิ่มได้ 5.43 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุข มีจริงจ านวน  37 คน(เกณฑ์ 
60.86)   เจ้าหน้าที่ทันตฯมีจริง 8 คน(เกณฑ์ 7.4)   แพทย์แผนไทยมีจริง 7 คน(เกณฑ์ 7.4)   รพ.สต. มี
เจ้าหน้าที่เฉลี่ย 4.8 คนต่อหน่วยบริการ(ไม่รวมสายสนับสนุนบริการจ านวน  56 คน)   
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 2 ข้อมูลสถิติ และสภาวะสุขภาพ 

 2.1 ข้อมูลสถานะการเงิน  
  2.1.1 สถานะการเงินโรงพยาบาลควนขนุน  ณ  31 พฤษภาคม    2562 
ตารางที่ 7 สถานะการเงินโรงพยาบาลควนขนุน   

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  

หน้ีสินเงินบ ารุง             35,137,954.88              36,856,670.99  

หน้ีสินงบลงทุน - - 

 
 
 

ตารางที่ 8 การแปลผลดัชนีทางการเงิน รพ.ควนขนุน ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562  

ดัชนีชี้วัด เกณฑ์ สถานะ การแปลผล 

1.Current ratio (เท่า) ≥ 1.5 1.21 รพ.มีสภาพคล่องที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

2.Quick ra ≥ 1.0 1.06 รพ.มีสภาพคล่องในการช าระหน้ีด้วยสินทรัพย์

หมุนเวียนประกอบด้วยเงินสดและลูกหน้ี 

3.Cash ≥ 0.8 0.64 รพ.มีเงินสดไม่เพียงพอในการช าระหน้ี  

4.Average collection (วัน) ≤ 80 69 รพ.มีการเรียกเก็บหน้ีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ์ สถานะ การแปลผล 

5.Average Payment Period 

(วัน) 

≤ 80 209 รพ.มีการจ่ายช าระหน้ีช้า เน่ืองจากมีหน้ีค้าง

จ านวนมาก 

6.Net profit Margin (ร้อยละ)   7.19 รพ.มีรายได้มากกว่ารายจ่ายท าให้มีก าไรจากการ

ด าเนินงาน 

7.ต้นทุนด าเนินการต่อหน่วย บาท  

16,957.81  

รพ.ให้บริการแก่ผู้มารับบริการต่อ RW คิดเป็น

ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 16,957.81 บาท 

 

  2.1.2 สถานะการเงินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) 

  ข้อมูลเงินรายรับ  รายจ่าย และเงินบ ารุงคงแหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2562 

ตารางที่   9     สถานะการเงินบ ารุงของ รพ.สต.  

หน่วยงาน เงินบ ารุง ณ  
30 ก.ย 2558 

เงินบ ารุง ณ 31 พ.ค..2562  (บาท) เงินคงเหลือ
ปัจจุบัน 

เทียบกับ ปี 2558 รวมรับ รวมรายจ่าย เงินคงเหลือ 

รพสต.เกาะยาง 717,237.27 419,291.56 414,584.53 728,756.41 1.0 
รพสต.แพรกหา 911,699.26 909,339.45 931,681.00 657,782.99 0.7 
รพสต.แหลมโตนด 790,077.36 796,134.97 739,746.51 612,054.12 0.8 
รพสต.พังดาน 541,417.41 309,646.53 323,232.06 508,277.51 0.9 
รพสต.สี่แยกไส

ยวน 

970,819.81 659,640.23 690,878.23 451,849.53 0.5 
รพสต.หัวถนน 328,080.21 318,914.51 289,415.72 408,768.09 1.2 
รพสต.โตนดด้วน 265,714.04 930,427.28 658,513.12 374,209.86 1.4 
รพสต.ปันแต 1,265,391.31 982,917.45 935,080.88 347,957.42 0.3 
รพสต.ปากคลอง 709,878.97 466,380.12 542,097.72 340,133.56 0.5 
รพสต.ควนดินแดง 130,177.58 1,051,099.15 860,535.73 337,589.71 2.6 
รพสต.ศาลาต าเสา 371,475.54 423,137.73 454,790.55 308,784.59 0.8 
รพสต.ทะเลน้อย 322,321.80 695,406.20 538,665.26 306,280.47 1.0 
รพสต.พนางตุง 473,091.48 549,568.33 556,438.30 197,177.79 0.4 
รพสต.จันนา 386,001.74 325,934.32 315,730.91 193,230.30 0.5 
รพสต.ดอนศาลา 387,029.31 267,278.57 278,647.29 151,860.19 0.4 
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หน่วยงาน เงินบ ารุง ณ  
30 ก.ย 2558 

เงินบ ารุง ณ 31 พ.ค..2562  (บาท) เงินคงเหลือ
ปัจจุบัน 

เทียบกับ ปี 2558 รวมรับ รวมรายจ่าย เงินคงเหลือ 

รพสต.สะพานข่อย 380,149.85 299,985.02 313,778.41 74,017.73 0.2 
รวม 8,950,562.94 9,405,101.42 8,843,816.22 5,998,730.27 0.7 

เฉลี่ย 559,410.18 587,818.84 552,738.51 374,920.64  
หมายเหตุ เงินรวมรับ, รวมจ่าย รวมเงินลงทุนค่าเสื่อม  ณ ปัจจุบันเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 

 เงินบ ารุง ปี 2558 รวมทุกรพ.สต. จ านวน 8.9 ล้านบาท ปัจจุบันมีจ านวน 5.9 ล้านบาท  จ านวนปี
ปัจจุบัน เทียบกับ เงินบ ารุงปี 2558 เท่ากับ 0.7  รพ.สต.จ านวนร้อยละ 68.75 มีจ านวนเงินบ ารุงลดลง รพ.สต. ที่
มีเงินบ ารุงต่ าจ านวน 4 รพ.สต.  ได้แก่ รพ.สต.สะพานข่อย จ านวน 0.74 แสนบาท,   รพ.สต.ดอนศาลา จ านวน 
1.51 แสนบาท,  รพ.สต.จันนา จ านวน 1.93 แสนบาท  และ รพ.สต.พนางตุง จ านวน 1.97 แสนบาท 
 
ตารางที่  10  แสดงรายการ รับ – รายการจ่าย เงินบ ารุงของ รพ.สต. 

รายการ  จ านวนเงิน (บาท)  ร้อยละ 
รายรับ   

เงินจัดสรร UC  งบบริหารจัดการ(Fix cost) 2,160,000.00         22.97  
เงินจัดสรร UC  งบลงทุน 1,832,368.00         19.48  
ค่ารักษาพยาบาล 1,343,361.32         14.28  
รับงบ UC เงินตามผลงาน, QOF 1,322,076.54         14.06  
เงินจัดสรร UC  อื่นๆ (ค่าตอบแทน, กองทุน

ต าบล) 
1,168,044.72         12.42  

ค่าจ้างลูกจ้าง และ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 

1,062,854.49         11.30  
รายรับอื่นๆ 516,396.35           5.49  
รวมรับ 9,405,101.42 100 

รายจ่าย 
  จ่ายค่าจ้างลูกจ้าง พกส./ชั่วคราว (56 คน) 4,512,408.32         51.02  

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง (รวมงบค่า
เสื่อม) 

1,506,201.00         17.03  
จ่ายค่าตอบแทน/เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 1,258,142.00         14.23  
จ่ายค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง  (รวมงบค่าเสื่อม) 651,540.00           7.37  
จ่ายค่าใช้สอยวัสดุ 423,796.13           4.79  
ค่าสาธารณูปโภค 170,813.14           2.96  
ค่าลงทะเบียนหลักสูตร หรือการฝึกอบรม 59,000.00           1.93  
จ่ายอื่นๆ 261,915.63           0.67  
รวมจ่าย 8,843,816.22 100 
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 เงินรายรับของรพ.สต. ร้อยละ 22.97 เป็นเงินค่าบริหารจัดการ(Fix Cost)   ร้อยละ 14.28 เป็นเงินค่า

รักษาพยาบาล  ร้อยละ 14.06 เป็นเงินชดเชยตามผลงานจาก สปสช,  ด้านรายจ่าย ร้อยละ 51.02 เป็นการจ่าย

ค้าจ้างเจ้าหน้าที่ 

 2.2 ข้อมูลผู้ป่วยรับบริการโรงพยาบาลควนขนุน  
ตารางที่ 10   จ านวนวันนอนเฉลี่ย อัตราการครองเตียง โรงพยาบาลควนขนุน 

ปีงบประมาณ OP Visit ผู้ป่วยใน (ราย) วันนอน วันนอนเฉลี่ย ครองเตียง 

2557  177,652   5,753   18,089  3.1  55.07  
2558  181,329   6,854   19,631  2.9  59.76  
2559  196,473  7,217  21,690 3.0  65.85  
2560 198,209  7,715  22,782   3.074  69.35  
2561 186,873 7,593 21,409 2.82 62.87 

2562(8M) 115,200 5,414 14,861 2.78 66.47 
ที่มา: จากโปรแกรมMit_net   

หมายเหตุ อัตราการครองเตียง  ค่า   120  หมายถึง  ผู้ปว่ยมีเตียงไม่เพยีงพอ แออัด 
    ค่า 80-100 หมายถึง   เหมาะสม 

    ค่า   80  หมายถึง  ใช้เตียงไม่คุ้มค่า ต้องปรับระบบการให้บริการ 
 

ตารางที่  11   แสดงข้อมูลการบริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลควนขนุน 

ปีงบประมาณ ผู้ป่วยใน CMI 

จ านวน(ราย) รวม AdjRW 

2557   5,753  3,024.23  0.53  

2558           6,854  3,627.81  0.53  

2559 7,217 4,157.57  0.57 

  2560 7,715 4,450.72 0.57 

2561 7,593 4,588.88 0.61 

2562(8M) 5,414 2,819.23 0.60 

เกณฑ์เป้าหมาย ค่า CMI ของโรงพยาบาล ระดับ M2 ไม่น้อยกว่า 0.8 
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2.3 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ  

 2.3.1 โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  หลอดเลือดสมอง และโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง 

ตารางที่  12  จ านวนและอัตราโรคเบาหวาน  

ปี 
ปชก.
ส ารวจ 

ผู้ป่วย
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
อัตราป่วยแต่ละกลุ่มอายุ 

กลุ่มอายุ
<15 ป ี

กลุ่มอายุ 
15-39 ปี 

กลุ่มอายุ 
40-49 ป ี

กลุ่มอายุ 
50-59 ป ี

กลุ่มอายุ  
60 ปีขึ้นไป 

2561 63,908 4,641 7.26 0.04 0.72 4.97 10.95 19.14 
2560 62,961 4,607 7.32 0.04 0.72 4.94 10.86 19.53 
2559 62,479 4,204 6.73 0.03 0.72 4.79 10.49 18.25 

https://plg.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php 

 

ตารางที่  13   จ านวนและอัตราโรคความดันโลหิตสูง 

ปี 
ปชก.
ส ารวจ 

ผู้ป่วย
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
อัตราป่วยแต่ละกลุ่มอายุ 

กลุ่มอายุ
<15 ป ี

กลุ่มอายุ 
15-39 ปี 

กลุ่มอายุ 
40-49 ป ี

กลุ่มอายุ 
50-59 ป ี

กลุ่มอายุ  
60 ปีขึ้นไป 

2561 63,877 10,791 16.89 0.03 1.17 9.01 21.38 49.13 
2560 62,961 10,662 16.93 0.04 1.28 9.22 21.86 49.39 
2559 62,479 10,037 16.06 0.04 1.30 8.81 21.78 48.10 

https://plg.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php 

 

ตารางที่  14     อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร (Cardiovascular disease) 

ปี 
ปชก.
ส ารวจ 

ผู้ป่วย
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
อัตราป่วยแต่ละกลุ่มอายุ 

กลุ่มอายุ
<15 ป ี

กลุ่มอายุ 
15-39 ปี 

กลุ่มอายุ 
40-49 ป ี

กลุ่มอายุ 
50-59 ป ี

กลุ่มอายุ  
60 ปีขึ้นไป 

2561 63,908 1,064 1.66 0.03 0.06 0.50 1.77 5.33 
2560 62,961 1,027 1.63 0.02 0.08 0.49 1.73 5.27 
2559 62,961 1,027 1.63 0.02 0.08 0.49 1.73 5.27 

https://plg.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php 

 

https://plg.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php
https://plg.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php
https://plg.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php
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 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  หลอดเลือดสมอง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ปี 2559 -2561 มี
อัตราป่วยเพิ่มขึ้น และเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอายุ 

 2.3.2 การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน 

ตารางที่   15   จ านวนและอัตราต่อแสนประชากรที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนรายปี  

ปี 
เสียชีวิต บาดเจ็บ 

จ านวน อัตราต่อแสน จ านวน อัตราต่อแสน 
2558 11 13.08        1,194        1,419.79  
2559 19 22.53           1,495        1,772.97  
2560 30 35.57            1,256          1,489.49  
2561 9 14.24               1,072 1,269.41  

 ที่มา : รายงานข้อมูล 3 ฐาน จาก รง.จร.1-4 สภ. 3 แห่ง , งานระบาดวิทยา รพ.ควนขนุน และ บริษัท
กลางผู้ประสบภัยจากรถ 12 ธันวาคม 2561 

 การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนมีแนวโน้มลดลง   

 2.3.3  กลุ่มโรคทางจิตเวช 

ตารางที่  16   จ านวนและอัตราการท าร้ายตนเองจ าแนกรายปี 

ปีงบประมาณ พยายามท าร้ายตนเองไม่ส าเร็จ ท าร้ายตนเองส าเร็จ 
จ านวน อัตราต่อแสน จ านวน อัตราต่อแสน 

2558 24 28.54 9 10.70 
2559 29 34.39 8 9.49 
2560 24 28.40 8 9.47 
2561 12 19.06 3 3.55 

ที่มา : งานให้ค าปรึกษา รพ.ควนขนุน 14 กันยายน 2561 

 การท าร้ายตนเองส าเร็จพบอัตราที่ต่ ากว่าการพยายามท าร้ายตนเองแต่ไม่ส าเร็จ และ อัตราการท าร้าย
ตนเองส าเร็จ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายก าหนดไว้ที่ไม่เกิน 6.0 ต่อแสนประชากร   

 
2.4 กลุ่มโรคติดต่อ 
ตารางที่  17    แสดงผลงานการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย อ าเภอควนขนุน ปี 2561 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 

คน 

ผลงาน 

คน 

ร้อยละ พบผู้ป่วย 

คน ผู้สัมผัส 350 385 110 1 
HIV 328 248 75.61 5 
DM 2,363 1,995 84.43 3 
เรือนจ า (ไม่มี)  0 0 0 0 
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กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 

คน 

ผลงาน 

คน 

ร้อยละ พบผู้ป่วย 

คน ต่างด้าว 36 36 100 1 
ผู้สูงอายุ 808 519 64.23 2 
บุคลากร 421 421 100 0 

รวม 4,306 3,604 83.69 12 
หมายเหตุ...1.คัดกรองที่รพ ทุกวัน จันทร์-อังคาร-พุธบ่าย            2.คัดกรองโดยรถโมบายจากรพ.พัทลุง  

 

ตารางที่  18  โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อ าเภอควนขนุน ปีพุทธศักราช  2561 

  ชื่อโรค/รหัสโรค 1 ม.ค.2561  ถึง  31 ธ.ค.2561 
จ านวน อัตรา/แสน 

Diarrhoea(รหัส02.) 834 987.6 
Influenza(รหัส15.) 413 489.1 
Pneumonia(รหัส31.) 89 105.4 
Hand,foot and mouth disease(รหัส71.) 67 79.3 
Chickenpox(รหัส17.) 66 78.2 
H.conjunctivitis(รหัส14.) 64 75.8 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ(รหัส81.) 34 40.3 
Dengue fever(รหัส66.) 30 35.5 
D.H.F.(รหัส26.) 27 32 

 

ตารางที่   19    โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 ล าดับแรก อ าเภอควนขนุน ปีพุทธศักราช  2562 

  ชื่อโรค/รหัสโรค 
            1 ม.ค.2562    ถึง    28 มิ.ย.2562 

จ านวน อัตรา/แสน 
Diarrhoea(รหัส02.) 427 505.6 
Influenza(รหัส15.) 146 172.9 
Pneumonia(รหัส31.) 55 65.1 
Dengue fever(รหัส66.) 49 58 
Chickenpox(รหัส17.) 42 49.7 
H.conjunctivitis(รหัส14.) 26 30.8 
Pulmonary T.B.(รหัส32.) 20 23.7 
Hand,foot and mouth disease(รหัส71.) 20 23.7 
Food Poisoning(รหัส03.) 14 16.6 
D.H.F.(รหัส26.) 14 16.6 
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กราฟแสดงอัตราป่วยต่อแสนโรคไข้เลือดออกรวม(รหัส 26  27  66)  จังหวัดพัทลุง 

 
 
กราฟแสดงอัตราป่วยต่อแสนโรคไข้เลือดออกรวม(รหัส 26  27  66)  อ าเภอควนขนุน 

 
 อ าเภอควนขนุน มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเกินค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี มีอัตราป่วยสะสม 74.6 ต่อแสน
ประชากร อัตราป่วยสูงเป็นล าดับที่ 4 ของจังหวัดพัทลุง อัตราป่วยสูงสุดที่ต าบล ปันแต พนมวังก์ โตนดด้วน 
ตามล าดับ
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ตารางที่  20   จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกรวม(รหัส 26  27  66) จ าแนกรายเดือน  เปรียบเทียบข้อมูลป ี 
2562  กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี พ.ศ. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec รวม 

2562 16 12 3 8 16 8       63 
Median 10 9 3 3 6 9 12 14 12 10 17 18  

ที่มา: http://203.157.229.18/cdc/rep_med_by_area_m.php 

 

ตารางที่  21   จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Diarrhoea(รหัส02.)  จ าแนกรายเดือน  เปรียบเทียบข้อมูลปี  2562  กับ
ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี พ.ศ. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec รวม 

2562 72 75 78 39 96 67        
Median 116 96 110 114 116 132 102 128 134 88 96 86  

ที่มา: http://203.157.229.18/cdc/rep_med_by_area_m.php 

 

ตารางที่  22   จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Influenza(รหัส15.) จ าแนกรายเดือน  เปรียบเทียบข้อมูลปี  2562  กับ
ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี พ.ศ. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec รวม 

2562 37 73 22 6 2 6       146 
Median 24 23 13 5 9 17 8 12 23 18 32 31  

ที่มา: http://203.157.229.18/cdc/rep_med_by_area_m.php 

 

http://203.157.229.18/cdc/rep_med_by_area_m.php
http://203.157.229.18/cdc/rep_med_by_area_m.php
http://203.157.229.18/cdc/rep_med_by_area_m.php


~ 19 ~ 
 

ตารางที่  23   จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Pneumonia(รหัส31.) จ าแนกรายเดือน  เปรียบเทียบข้อมูลปี  2562  กับ
ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี พ.ศ. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec รวม 

2562 8 4 24 9 5 5       55 
Median 17 7 8 6 8 8 8 9 7 7 10 7  

ที่มา: http://203.157.229.18/cdc/rep_med_by_area_m.php 

 
ตารางที่  24   จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Chickenpox(รหัส17.) จ าแนกรายเดือน  เปรียบเทียบข้อมูลป ี 2562  กับ
ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี พ.ศ. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec รวม 

2562 14 7 11 1 5 4       42 
Median 6 13 8 10 10 8 10 7 6 6 4 6  

ที่มา:http://203.157.229.18/cdc/rep_med_by_area_m.php

 
 

ตารางที่  25   จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค H.conjunctivitis(รหัส14.) จ าแนกรายเดือน  เปรียบเทียบข้อมูลปี  2562  
กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี พ.ศ. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec รวม 

2562 6 10 5 0 2 3       26 
Median 16 14 9 14 11 16 15 12 4 9 9 9  

ที่มา: http://203.157.229.18/cdc/rep_med_by_area_m.php 

 

http://203.157.229.18/cdc/rep_med_by_area_m.php
http://203.157.229.18/cdc/rep_med_by_area_m.php
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3. การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกลไก พชอ. 

 อ าเภอควนขนุน ได้มีการประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน
พื้นที่ด้วยกลไก พชอ. เมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม  2561 ซึ่งที่ประชุมได้ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาคือ 
“ประชาชนอยู่ดีกินดี  ปลอดโรค  ปลอดภัย   เรียนรู้คู่คุณธรรม” และได้เสนอแนะประเด็นการพัฒนาเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน  7  ประเด็นประกอบด้วย 
 (1) การจัดการขยะ 

(2) อุบัติเหตุจราจร 
(3) อาหารปลอดภัย 
 (4) การดูแลผู้สูงอายุและผู้เปราะบางทางสังคม 
(5) ยาเสพติด 
(6) ไข้เลือดออก 
(7) หมู่บ้าน 9 ดี 

 จากที่ประชุมภาคีเครือข่ายดังกล่าว น าไปสู่การคัดเลือกและแต่งต้ังคณะกรรมการ พชอ.  ตามค าสั่ง
อ าเภอควนขนุน  ที่  271/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จ านวน  21  คน ประกอบด้วย 3 ภาคส่วน โดยมี
นายอ าเภอควนขนุน เป็นประธาน และสาธารณสุขอ าเภอควนขนุนเป็นกรรมการและเลขานุการ ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561   และได้ประชุมคณะกรรมการ พชอ. คร้ังที่ 1 
เมื่อวันที่  4 กันยายน  2561  ซึ่งที่ประชุมได้คัดเลือกประเด็นที่จะด าเนินการในปี 2562 จ านวน 2 ประเด็น 
ประกอบด้วย (1) การจัดการขยะ  (2) อาหารปลอดภัย และเพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยกลไก พชอ. 
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ได้มีการแต่งต้ัง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล (พชต.) ตามค าสั่ง
อ าเภอควนขนุน ที่ 22/2562 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562  

  

ประเด็นการจัดการขยะ  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนขนุน ในบทบาทเลขานุการ พชอ. ได้จัดท าแผนงานโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอ าเภอควนขนุน โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 จ านวน 30,000  บาท ก าหนด
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ พชอ. รายไตรมาส จ านวน 3 คร้ัง , แต่งต้ังและประชุม คณะกรรมการ พชต. 
จ านวน 1 คร้ัง เยี่ยมพื้นที่ต้นแบบ 2 พื้นที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ พชอ. และ พชต.  

ความก้าวหน้าการด าเนินงานดังน้ี 

ผลการประชุม คณะกรรมการ พชอ. ก าหนดเป้าหมายการจัดการขยะ ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย ได้แก่ 
ลดปริมาณขยะ มีการจัดการอย่างถูกวิธี สร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ  เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็น
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ฐาน เน้นส่วนราชการเป็นต้นแบบ และปฏิบัติการในระดับครัวเรือน โรงเรียน วัด และชุมชน แนวทางการ
ขับเคลื่อน การประชาสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจด้วยการประกวดพื้นที่ต้นแบบ  และการก าหนดมาตรการ   

ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะ 

จากรายงานส่วนราชการจ านวน 37 หน่วยงาน ส ารวจปริมาณขยะ 4 ประเภท ปริมาณขยะมากที่สุดจะ
เป็นขยะเปียก รองลงมา ขยะรีไซเกิล ขยะทั่วไปและ ขยะอันตราย ตามล าดับ โดยใช้จ่ายงบประมาณจัดท า
แผนงานโครงการด าเนินการจัดการขยะ จ านวน 535,773 บาท  ทั้งน้ีไม่รวมรายจ่ายประจ า ค่าซ่อมบ ารุงในส่วน
ของ อปท. ส่วนราชการที่ด าเนินการได้ดีจะเป็นในส่วนของโรงเรียน  ส าหรับชุมชนมีการจัดการขยะค่อนข้างน้อย
จะมองว่าเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาถังขยะมาสนับสนุนชุมชน ในขณะที่วัดก็ขาดการ
จัดการขยะและมีปริมาณขยะค่อนข้างมากโดยเฉพาะเมื่อมีงานบุญ 

ข้อสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบและการประชุม พชต. ในการจัดการขยะดังน้ี 

ระดับครัวเรือน   เน้นส่งเสริมการคัดแยกขยะต้ังแต่วัยเด็ก เพิ่มความรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ร่วม
รับผิดชอบบริเวณบ้านและหน้าบ้านตนเอง 

โรงเรียน ครูต้องเป็นแบบอย่างการไม่ทิ้งและเก็บขยะ ใช้สภานักเรียนในการสื่อความความรู้การคัดแยก
ขยะ จัดเก็บขยะทุกเช้าก่อนเคารพธงชาติ และการไม่ทิ้งขยะขณะผ่านเส้นทาง รวมถึงการจัดการกับร้านค้าหน้า
โรงเรียน 

วัด การถวายความรู้ และปัญหารวมถึงร่วมหาแนวทางร่วมกับเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส
และคณะกรรมการวัด พิธีกร เพื่อจัดการขยะจากงานบุญ การใช้ถุงพลาสติกใส่ข้าว พวงหรีดเคารพศพ เสนอแนะ
แนวทางในการก าหนดกติกาและท าข้อตกลงร่วมกับเจ้าภาพงานบุญ แม่ค้า   

ชุมชน เน้นด าเนินการโดยผู้น าชุมชน อสม. กลุ่มแม่บ้าน ผ่านกิจกรรมให้ความรู้  การหาบ้านต้นแบบ การ
ส่งเสริมตลาดสีเขียว   จัดหาสถานที่พักขยะและออกแบบธนาคารขยะ  รวมถึงการเพิ่มมูลค่าขยะ  โดยมีการแบ่ง
หน้าที่ด าเนินการ ออกเป็นฝ่ายรับ ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด อย่างเช่น การผลิตปุ๋ยหมักน้ า/แห้ง มูลจากไส้เดือนดิน 
การแปรรูปพลาสติก โดยเชื่อมโยงรวมกันกับครัวเรือน โรงเรียน วัด และผู้ประกอบการ ซึ่งช่วงด าเนินการ
ระยะแรกอาจจะต้องมีพี่เลี้ยง  และท างานร่วมกับจิตอาสา ทั้งในลักษณะแบบเด่ียว ทีมมีแนวร่วม  หรือเฉพาะกิจ 

ส่วนราชการ การเป็นต้นแบบหน่วยงานแยกขยะ การรณรงค์จัดอาหารว่าง อาหารกลางวัน โดยใช้วัสดุ
อินทรีย์ ไม่ใช้พลาสติก  ส่งเสริมตลาดสีเขียวในหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับชุมชน และ สนับสนุนการสร้างตลาด
ออนไลน์จากการแปรรูปขยะของชุมชน ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดนโยบายลดถังขยะ และ
ปรับเปลี่ยนงบประมาณรายจ่ายประจ าจากการจัดเก็บขยะรายเดือนเป็นการจัดการขยะด้วยรูปแบบการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน  ผ่านกลไก พชต.ต าบล 

ภาคเอกชน ด าเนินการร่วมกับ เทสโก้โลตัส 7-11 และร้านค้าประชารัฐ ร่วมประกาศนโยบายลดการใช้
พลาสติก งดให้บริการถุง 1 วันตามความเหมาะสมของแต่ละสถานประกอบการ 



~ 22 ~ 
 

กระบวนการด าเนินการ 

การประชาสัมพันธ์ ผ่านที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ที่ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน ที่ประชุมหมู่บ้าน อสม. 
สภากาแฟ หน้าเสาธง บูรณาการร่วมกับกิจกรรมอื่นๆของอ าเภอ ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน วิทยุชุมชน งานบุญ
ต่างๆ โดยด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

การสร้างแรงจูงใจด้วยการประกวดพื้นที่ต้นแบบ  โดยการประกวด หน่วยงานต้นแบบการจัดการขยะ 
แยกออกเป็น ระดับอ าเภอ และ ระดับต าบล ซึ่งประกอบด้วย อปท. และ รพ.สต. ในส่วนระดับชุมชน
ประกอบด้วย หมู่บ้าน ระดับครัวเรือน ประกอบด้วย บ้าน อสม. บ้านผู้น าชุมชน  

การก าหนดมาตรการ การรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน พชอ. ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
ต้องไม่ใช่วาระร้ังท้ายของการประชุม  การจัดอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมรวมถึงอาหารกลางวันเน้นการใช้วัสดุ
อินทรีย์ไม่ใช่พลาสติก 

งบประมาณ  บูรณาการงบประมาณร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบสนับสนุนจาก สสส. กระทรวง
วัฒนธรรมผ่านโครงการชุมชนคุณธรรม  และการบริหารจัดการงบปกติหน่วยงาน  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

อุบัติเหตุจราจรทางถนน  

ด าเนินการต่อเน่ืองจากปี 2561 สนับสนุนโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยจากการสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล  ต าบลปลอดภัย ด าเนินการพื้นที่ต าบลดอนทรายและต าบลโตนดด้วน 

งบประมาณด าเนินการจาก  สสส. ผ่านเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ จ านวน 80,000  บาท  และอยู่ระหว่าง

จัดท าโครงการ      โดยใช้งบประมาณจาก  สสส. ผ่าน สอจร.    

การดูแลผู้สูงอายุและผู้เปราะบางทางสังคม ด าเนินโครงการการพัฒนารูปแบบและสนับสนุนผู้พิการ

และผู้สูงอายุได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพขั้นพื้นฐาน  โดยใช้งบสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อ
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สุขภาพจังหวัดพัทลุง  จ านวน 79,334  บาท ด าเนินการน าร่อง 3 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลชะมวง ต าบลโตนด

ด้วน และต าบลมะกอกเหนือ 

 ยาเสพติด ด าเนินการผ่านกิจกรรม TO BE NUMBER ONE โดยใช้งบประมาณส่งเสริมสุขภาพป้องกัน

โรค ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 10,000  บาท เพื่อสนับสนุนการด าเนินการของสถานประกอบการ เพิ่มเติมจาก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และชุมชน โดยบูรณาการรวมกับกิจกรรมไทยนิยมยั่งยืน แก้ไขปัญหาปัญหายาเสพ

ติด 

 ไข้เลือดออก  บูรณาการร่วมกับกิจกรรมจิตอาสา 1 เดือน 1 คร้ัง 1 ความดี 1 พื้นที่ โดยด าเนินการทุก

หมู่บ้าน   

หมู่บ้าน 9 ดี ด าเนินการหมู่บ้านต้นแบบ จ านวน 1 หมู่ พื้นที่ต าบลนาขยาด โดยการสนับสนุนจาก

ส านักงานพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างธรรมนูญ 9 ดี ซึ่งประกอบด้วย คนดี ปัญญาดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมดี การ

ไม่มีอาชญากรรม กองทุนพึ่งพาตนเอง และการสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 24 ~ 
 

 4. สรุปผลการด าเนินงาน ตาม Service Plan 

1.Service Plan สาขาสูติกรรม 

ด้านพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาขาสูติกรรม 

1.สถานการณ์ 

ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นประชาชนในเขตพื้นที่อ าเภอควนขนุน และอ าเภอใกล้เคียง ผู้รับบริการที่มีปัญหา

ซับซ้อนเกินศักยภาพในการดูแลรักษาจะได้รับการส่งต่อไปยังรพท. พัทลุง  

เป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพ ของโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับ M2 โดยการรับส่งต่อมารดา

ท าหมันหลังคลอด รวมทั้งลดอัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด 0%    

 ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562  

(10เดือน) 

1.อัตราตายของ

มารดา 

≤15:100000 

LB 

0 0 0 0 0 
2.อัตราการตกเลือด

หลังคลอด 

<4% 11./2.20 7/1.49 7/1.67 8/2.06 5/2.12 
3.อัตราตายปริก าเนิด

ทั้งหมด 

<9:1000 ของ

การเกิดทั้งหมด 

2 /4.00 1 /2.13 8/19.00 2/6.09 1/3.80 

4.อัตราการเกิดภาวะ

ขาดออกซิเจนใน

ทารกแรกเกิด 

<25:1000 

ของการเกิดมี

ชีพ 

11/22.04 9/19.15 7/16.79 4/12.19 3/11.41 

5. คลอดก่อนก าหนด ร้อยละ3 14/2.81 9/1.92 16/3.83 6/1.83 3/1.14 
6. มารดาอายุ น้อย

กว่า 20 ปี 

ร้อยละ10 78/15.63 78/16.63 68/16.27 42/12.88 35/13.31 
 

6. มาตรการส าคัญ 

1. พัฒนาระบบคุณภาพบริการใน ANC และLR  
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการดูแลหญิงต้ังครรภ์กลุ่มเสี่ยงที่เป็นปัญหาส าคัญ เช่น การคลอดก่อน

ก าหนด, LBW, DM/GDM, PIH/HT   
2. พัฒนาระบบการป้องกันและการดูแลมารดาที่มีภาวะ PPH     
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3. การพัฒนาระบบการดูแลในหญิงต้ังครรภ์กลุ่มเสี่ยงร่วมกับทีมเครือข่าย  
4. มีการด าเนินงาน MCH ทั้งระดับอ าเภอ และ จังหวัด     
5. มีการจัดท า Guideline แนวทางการรักษาในหญิงต้ังครรภ์กลุ่มเสี่ยง 

 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ปัญหามีหญิงต้ังครรภ์ที่ไม่ได้ฝากครรภ์มาคลอดที่โรงพยาบาล/คลอดที่บ้าน 

2.  6 เดือนแรกของปี 62 อัตรา refer มารดาเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดสูงเป็นอันดับหน่ึงของมารดาที่ 

refer ทั้งหมด (ร้อยละ 37.83) 

3. ปัญหาความต่อเน่ืองในการติดตามหญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง 

4. ปัญหาการต้ังครรภ์วัยรุ่น 

5. บุคลากร สูติแพทย์ พยาบาลที่ให้บริการด้านสูติกรรมมีจ ากัด 

แผนการพัฒนา 

 1. เพิ่มสูตแพทย์ 

 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรการให้บริการด้านสูติกรรมอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

  1.1 แผนการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการค้นหาหญิงต้ังครรภ์เพื่อมารับบริการฝากครรภ์ก่อน 
12 สัปดาห์ 
  1.2 แผนอบรมพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในรพ.สต. ในการดูแล
หญิงต้ังครรภ์อย่างต่อเน่ือง 
  1.3 แผนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ออกรับ EMS ในการดูแลมารดา-ทารกคลอดที่บ้าน 
 3. พัฒนาการดูแลและป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดทั้งใน ANC และ LR  

 4. พัฒนาศักยภาพในการดูแลหญิงต้ังครรภ์กลุ่มเสี่ยง 

  2.1 การประชุมพัฒนาเครือข่ายการดูแลหญิงต้ังครรภ์กลุ่มเสี่ยง  
  2.2 การจัดท า CPG.ในการดูแล ครอบคลุมการดูแลหญิงต้ังครรภ์กลุ่มเสี่ยงในทุกระยะของการ
ต้ังครรภ์  
  2.3 พัฒนาระบบการดูแลหญิงต้ังครรภ์กลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล  
 5. การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลเฉพาะทาง 
 6. พัฒนาศักยภาพของการเป็นโรงพยาบาลระดับ M2 ให้รับส่งต่อดูแลหญิงต้ังครรภ์จากโรงพยาบาล
ใกล้เคียงได้มากขึ้น 
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2. Service plan สาขาทารกแรกเกิด 
โรงพยาบาลควนขนุน 

บริบท 

 งานห้องคลอด โรงพยาบาลควนขนุน ให้การบริบาลหญิงต้ังครรภ์ที่มีอายุครรภ์ต้ังแต่ 24 สัปดาห์ขึ้นไป ใน

ทุกระยะของการคลอด ทั้งรายปกติและมีภาวะแทรกซ้อน โดยมีทีมบุคลากรในการดูแล คือ สูติแพทย์ 1 คน 

พยาบาลวิชาชีพห้องคลอด 6 คน มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ส าคัญ ได้แก่ NST 3 เคร่ือง, Doptone 2 เคร่ือง, อัลตร้า

ซาวด์ 1 เคร่ือง , Radiant warmer 2 เคร่ือง, เคร่ือง V/E 1 เคร่ือง เคร่ือง Defibrillator 1 เคร่ือง และ 

Transport Incubator 1 เคร่ือง ซึ่งเป้าหมายในการดูแลทารกแรกเกิด ได้แก่  

• พัฒนาคุณภาพการดูแลเพื่อความปลอดภัยของทารกแรกเกิด 

• ค้นหาทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง 

• วินิจฉัยและรักษาภาวะแทรกซ้อนอย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

• ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก 

การด าเนินงานท่ีจ าเป็นส าหรับทารก 

• การควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อ 

• การควบคุมอุณหภูมิกายอย่างเหมาะสม 

• การช่วยการดูแลทางเดินหายใจและการรักษาระบบทางเดินหายใจอย่างเหมาะสม 

• เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน 

• การติดตามภาวะความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

สถานการณ์ ปี 2556 –2561  

ตัวช้ีวัด 2557 2558 2559  2560  2561 2562 

(9 เดือน) 

จ านวนทารกเกิดมีชีพทั้งหมด 522 499 470 418 390                                                                       263 

อัตราทารกตายปริก าเนิด 0 1/2.00 1/2.13 8/19.00 2/5.13                                                                                                                                                                                                                                                                     1/3.80 

อัตราทารก LBW  22/4.21 31/6.20 28/5.96 29/6.94 33/8.46 11/4.18 

อัตราทารกคลอดก่อนก าหนด 17/3.26 14/2.81 9/1.92 16/3.83 6/1.54 3/1.14 
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ตัวช้ีวัด 2557 2558 2559  2560  2561 2562 

(9 เดือน) 

อัตราทารกมีภาวะขาดออกซิเจน 23.97 22.04 9/19.15 7/16.79 4/10.26 3/11.41 

การrefer 3 ราย 4 ราย 3 ราย 3 ราย 8 ราย 6 ราย 

  

การวิเคราะห์ปัญหา 

1. มีอัตราทารก LBW เพิ่มสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 8.77 (32 ราย) 

  สาเหตุ 

    1. มารดามีปัจจัยเสี่ยงระหว่างต้ังครรภ์และการคลอด  12 ราย 
    2. Preterm birth 6 ราย 
   3. ไม่ทราบสาเหตุ 7 ราย 

  ปัจจัยเสี่ยง 
   1. มารดามีภาวะซีด 7 ราย 
   2. Preterm labour 6 ราย 
   3. มารดาอายุน้อยกว่า 20 ป ี 6 ราย 
   4. ฝากครรภ์ช้า  5 ราย 
   5. มารดาอายุมากกว่า 35 ป ี 2 ราย 
   6. ครรภ์แฝด   2 ราย 
   7. มารดามีภาวะแทรกซ้อน (DM, HT) 1 ราย 
 2. อัตราการ Refer ทารกเพิ่มสูงขึ้น  

  - เน่ืองจากไม่มีกุมารแพทย์ 

แผนการพัฒนา 

 1. เพิ่มกุมารแพทย์ 

 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ให้การดูแลทารกแรกเกิดอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

  1.1 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทารก (resuscitation) ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  1.2 แผนอบรมพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลทารกอย่าง

ต่อเน่ือง  

  1.3 แผนอบรมการป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนในทารกแรกเกิด 
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 2. พัฒนาศักยภาพในการดูแลทารกแรกเกิดก่อนก าหนด/น้ าหนักตัวน้อย 

  2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลหญิงต้ังครรภ์ป้องกันการคลอดก่อนก าหนดและการ

ดูแลทารกแรกเกิดก่อนก าหนดและทารกน้ าหนักตัวน้อย  

  2.2 มีแผนความต้องการครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอด้านการดูแลมารดาและ

ทารกแรกเกิด  

 3. การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลเฉพาะทางด้านการผดุงครรภ์และด้านทารกแรกเกิด 
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3. Service  plan สาขามะเร็ง 
มะเร็งปากมดลูก 

 สภาพปัญหา 

การคัดกรองโรคมะเร็งของอ าเภอควนขนุน ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การตรวจมะเร็งปากมดลูก ในปี 

2560 จ านวน 2,499 ราย  พบปกติ ร้อยละ 98.20  ผิดปกติ ร้อยละ 1.8 (23 ราย) เป็น CA 1 ราย  ในราย

ผิดปกติติดตามเพื่อการดูแลที่ถูกต้องต่อ  มีการติดตามมาท า colposcope จ านวน  18 ราย ผลพบ severe 

dysplasia 1 ราย   ในปี 2561 ตรวจ pap smear จ านวน 9,258ราย ร้อยละ 63.23 พบปกติ ร้อยละ 97.69  

ผิดปกติ ร้อยละ 2.31 (11 ราย) ในรายผิดปกติติดตามเพื่อการดูแลที่ถูกต้องต่อ  มีการติดตามมาท า colposcope 

จ านวน  7 ราย ไม่พบผู้ป่วยรายใหม ่ในปี 2562 ตรวจ pap smear จ านวน 10,183 ราย ร้อยละ 69.97  

พบผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งรายใหม่ เพิ่มขึ้นทุกปี  ปี 2559 จ านวน 5  ราย ปี 2560 จ านวน 8 ราย และ 
ปี 2561 จ านวน 4 ราย  ปี 2562 จ านวน 2 ราย   

ยังไม่มีระบบการดูแลที่ชัดเจน 
 

มะเร็งเต้านม   
 การคัดกรองมะเร็งเต้านม ในปี 2560 กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรอง ร้อยละ  67.13  สง่ตรวจยืนยัน
ความผิดปกติด้วย mammogramจ านวน 53 ราย พบเป็นมะเร็งรายใหม่ 15 ราย  

ในปี 2561 การคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ   80.86   พบรายใหม่ 16 ราย  
ในปี 2562 การคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ   73.02   พบรายใหม่ 9  ราย  
 

มะเร็งล าไส้ใหญ่  
การคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ อ าเภอควนขนุนเริ่มมีการคัดกรองด้วย fit test ในปี 2559 โดยคัดกรองใน

กลุ่มเป้าหมายญาติสายตรงและกลุ่มเสี่ยงจ านวน  181 ราย ผล positive 30  ราย เป็นญาติสายตรง  6 ราย และ
กลุ่มเสี่ยง 24 ราย ส่งท า colonoscope  รพ พัทลุง กลุ่มญาติสายตรง 6 ราย ผลปกติ กลุ่มเสี่ยง ท า 7 รายผล
ปกติ ปฏิเสธการท า 17 ราย   

ในปี 2560 มีการท า colonoscope ในรพ ควนขนุน โดยทีมแพทย์จากรพ หาดใหญ่ จ านวน 29 ราย ส่ง
ตรวจซ้ า 5 ราย ในปี 2561 ผลปกติ  

ในปี 2561 การคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงจ านวน  785   ราย ผล positive  26  ราย ส่งต่อท า 
colonoscope  รพ พัทลุง จ านวน 26  ราย ปฏิเสธการท า 1 ราย ผลปกติทุกราย  
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ในปี 2562 (ตค 2561- เมย 2562) คัดกรองในกลุ่มประชากร 50-70 ปี  จ านวน 717 คน พบผล 
positive 18 ราย ส่งต่อท า colonoscope  รพ พัทลุง จ านวน 13  ราย ปฏิเสธการท า 1 ราย  ผลผิดปกติ 3 ราย 
รอท า 5 ราย 

ไม่พบเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ ในกลุ่มที่ผ่านการคัดกรอง 
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4. การด าเนินงานคลินิก NCD  
โรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง 

1. ขอบเขตการให้บริการ : ให้บริการโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไตเสื่อม  
2.สภาพปัญหา  
1) การควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงยังไม่ได้ตามเป้าหมาย 
2) ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกเดือน แต่ สถานที่เป็นสัดส่วน แต่คับแคบ ไม่เอื้อต่อการให้บริการและการจัดกิจกรรม/หัตถการต่างๆ  
3) แพทย์หมุนเวียนบ่อย ท าให้การคัดกรอง วินิจฉัยไม่ได้ตาม CPG /ไม่เข้าถึงการวินิจฉัย 

โรค ปัญหา แนวทางด าเนินงาน ผลลัพธ์ โอกาสพัฒนา/แผนฯ 

*โรคเบาหวาน 1. การควบคุม HbA1c < 

7 ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ( 

40% )  

- ปี 2560 ได้ร้อยละ 25.20 

- ปี 2561 ได้ร้อยละ 26.10 

- ปี 2562 ได้ร้อยละ 17.08 

( ณ ก.พ.62) 

2. การควบคุม BP 

<140/90 mmHg ( 50% 

1. การจัดกลุ่มผู้ป่วย Un control ( A1C > 8 

)  และกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ให้ได้รับการดูแลโดย

อายุรแพทย์. จนกว่าจะควบคุม A1c หรือ BP 

ได้ 

2. การดูแลแบบเฉพาะราย (CM)ควบคู่ไปด้วย 

ในผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน 

3. ส่งทีมติดตามเยี่ยมบ้านในรายที่มีปัญหา 

ขาดนัด ขาดยาบ่อยๆและท าให้การควบคุม

โรคไม่ดี 

1. ผู้ป่วยเบาหวานมีแนวโน้ม

ควบคุม HbA1c ได้ดีขึ้น 

2. ผู้ป่วยเบาหวานมีแนวโน้ม

ควบคุม  BP ได้ดีขึ้น 

3.  

1. การศึกษาและน าข้อมูลการรับ

บริการในระบบ HDC มาใช้

ประโยชน์และเน้นบริการเชิงรุก

มาใช ้เช่น กลุ่มที่ยังไม่ได้รับการ

ตรวจ HbA1c 

2.การจัด Focus group ในกลุ่ม

ที่คุมได้ค่อนข้างดีแต่ยังไม่ได้ตาม

เป้าหมาย 
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โรค ปัญหา แนวทางด าเนินงาน ผลลัพธ์ โอกาสพัฒนา/แผนฯ 

) 

- ปี 2560 ได้ร้อยละ  71.79 

- ปี 2561 ได้ร้อยละ 64.20 

- ปี 2562 ได้ร้อยละ 57.72 

( ณ ก.พ.62) 

 

4. การติดตามประเมินในผู้ป่วยที่ใช้ยาฉีด 

5. ควบคุมให้มีการตรวจวัดระดับความดัน

โลหิตที่ถูกต้อง  

6. การน าข้อมูลการท า HBPM เข้ามาร่วมใน

การวางแผนการรักษา 

 

 3. อัตราการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน 

(<10%) 

- ปี 2560 ได้ร้อยละ 1.97 

- ปี 2561 ได้ร้อยละ 2.74 

- ปี 2562 ได้ร้อยละ 0.75 ( 

ณ ก.พ.62) 

1. การปรับเปลี่ยนแผนการรักษาในรายที่มี

ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าบ่อยๆ 

2. การใช้ SMBG ที่บ้าน 

3. การปฐมนิเทศผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ถึง

เรื่องภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ให้สามารถ

ประเมินตนเองและดูแลตนเองเบื้องต้นได้ทุก

ราย การประเมินความรู้ผู้ป่วยเป็นระยะ (การ

1. อัตราเบาหวานการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน (จริงๆ) 

ลดลง 

 

1. การปรับแผนการรักษาโดยทีม 

PCT เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิด

ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าในผู้ป่วย

เบาหวานที่นอนโรงพยาบาลด้วย

ภาวะน้ าตาลในเลือดสูง 
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โรค ปัญหา แนวทางด าเนินงาน ผลลัพธ์ โอกาสพัฒนา/แผนฯ 

สอบถามทุกคร้ังที่มารับบริการ)   

4. การก าหนดนิยาม /ข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัย

ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากเบาหวาน 

5. การวินิจฉัยที่ถูกต้องสัมพันธ์กับสภาวะของ

ผู้ป่วย (ทั้งในโรงพยาบาลและรพสต.) 

 4. ความครอบคลุมของ

การเข้าถึงการตรวจคัด

กรองภาวะแทรกซ้อนทาง

ระบบต่างๆยังไม่ได้ตาม

เป้าหมาย (60%) ปี 

2560-2562 ( ณ ก.พ.62) 

- อัตราการคัดกรองจอ

ประสาทตา ได้58.92 

,53.20 ,31.10 

- อัตราการคัดกรองสุขภาพ

1. มีการปรับเปลี่ยนวางแผนการนัดตรวจคัด

กรองจอประสาทตา  

2. ให้มีการตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มารับ

บริการในโรงพยาบาลโดยนักกายภาพบ าบัดใน

วันที่มารับบริการ และจนท.รพสต.รับผิดชอบ

ผู้ป่วยที่มารับบริการที่สถานบริการของตัวเอง 

3. ให้มีการตรวจช่องปากผู้ป่วยเบาหวานใน

ที่มารับบริการในโรงพยาบาลโดยทันตแพทย์ 

ในวันที่มารับบริการสัปดาห์ละ 1 วัน  

1. การบริการเป็นแบบต้ังรับ ท าให้

ไม่เข้าถึงผู้ป่วยที่มารับบริการไม่ตรง

นัด หรือไม่มาตามนัด ขาดการ

ติดตามที่มีการระบุตัวผู้ป่วยชัดเจน 

1. การศึกษาและน าข้อมูลการรับ

บริการในระบบ HDC มาใช้

ประโยชน์และเน้นบริการเชิงรุก

มาใช ้

2. การคืนข้อมูลให้ รพสต.ใน

เครือข่าย เพื่อกระตุ้นการท างาน

เชิงรุก 
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โรค ปัญหา แนวทางด าเนินงาน ผลลัพธ์ โอกาสพัฒนา/แผนฯ 

เท้า ได้ 55.09 , 64.35 

,33.87 

- อัตราการคัดกรองสุขภาพ

ช่องปาก ได้ 35.46 ,55.22 

,29.24 

4.  

* โรคความดัน

โลหิตสูง 

1. การควบคุม BP 

<140/90 mmHg ยังไม่ได้

ตามเป้าหมาย (50%) 

- ปี 2560 ได้ร้อยละ  30.82 

- ปี 2561 ได้ร้อยละ 33.86 

- ปี 2562 ได้ร้อยละ 26.51 

( ณ ก.พ.62) 

 

1. การคัดแยกกลุ่มผู้ป่วย un control และ

กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ใหไ้ด้รับการดูแลโดยอายุร

แพทย.์ จนกว่าจะควบคุม BP ได้ 

2. การให้ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้สามารถควบคุมโรค

ได้และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่ส าคัญ 

ได้แก่ ไต หัวใจและหลอดเลือดสมอง 

3. การให้ความรู้การแพทย์ทางเลือกที่สามารถ

ใช้ควบคู่ไปกับการรักษาทางยา ได้แก่ การใช้

เทคนิคการฝึกหายใจแบบ SKT 

1. การเข้าถึงการได้รับการตรวจวัด

ความดันโลหิต 2 คร้ังยังไม่

ครอบคลุม ณ ก.พ.62 ได้เพียงร้อย

ละ 55.78 

2.  

1. การติดตามผู้ป่วยที่อยู่นอก

ระบบการดูแล ให้มาอยู่ในระบบ

การดูแล โดยเฉพาะการติดตาม

ระดับความดันฯ 

2. การศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลใน

ระบบ HDC และการด าเนินการ

ในเชิงรุกทั้งใน โรงพยาบาลและ 

รพสต.เครือข่าย 
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โรค ปัญหา แนวทางด าเนินงาน ผลลัพธ์ โอกาสพัฒนา/แผนฯ 

4. การนิเทศการตรวจวัดความดันโลหิตที่

ถูกต้อง การตรวจวัดซ้ าทั้งใน จนท.และ อสม. 

5. การทบทวนการบริหารยาที่ถูกต้อง  

6. ติดตามผู้ป่วยที่ขาดนัด ขาดยา 

7. การน าข้อมูลการท า HBPM เข้ามาร่วมใน

การวางแผนการรักษา 

 

* โรคหัวใจ 

CVD 

1) มีข้อมูลในการประเมิน 

CVD Risk ครบถ้วนเชิง

ระบบ แต่หน้างานไม่

สามารถประเมิน /คืนข้อมูล

ให้ผู้ป่วยได้ทุกราย เน่ืองจาก

จ ากัดด้วยเวลาและบุคลากร 

ท าให้ไม่เกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงที่

1. มีการปรับเปลี่ยนแผนการรักษาโดยอายุร

แพทย์โรคหัวใจ 

2. การตรวจคัดกรองโรคร่วมอื่นๆ ได้แก่ 

เบาหวาน ไต ประจ าปี 

3. การติดตาม รับยาต่อเน่ือง 

4. การเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ า /การสื่อสาร

1) อัตราการ(ข้อมูลครบถ้วน)ได้รับ

การประเมิน CVD Risk > ร้อยละ 

90 

2) 

1) การพัฒนาระบบการบันทึก

ข้อมูลให้สามารถประเมิน CVD 

Risk แบบ Real time หรือหน้า

งานได้ 

2) การจัดท าทะเบียนผู้ป่วย CVD  

3) R2R ศึกษาการเกิด CVD ใน

ผู้ป่วยที่มี CVD Risk ระดับต่างๆ 
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โรค ปัญหา แนวทางด าเนินงาน ผลลัพธ์ โอกาสพัฒนา/แผนฯ 

เป็นรูปธรรม 

2) การดูแลในคลินิกไม่ได้ลง

แบบ specific  

เตือนภัย และทางด่วนฉุกเฉิน 1669 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

* โรคหัวใจ on 

Warfarine 

1) ยังมีผู้ป่วยขาดนัด ทาน

ยาไม่สม่ าเสมอ บางรายยัง

รับประทานอาหารเสริมหรือ

ด่ืมเหล้า 

2) ผลเลือดไม่คงที่ ต้อง

ปรับเปลี่ยนยาบ่อยๆ 

3) ขาดผู้ดูแล ใช้ยาไม่

ถูกต้อง 

1. มีการดูแลแบบสหวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาล 

เภสัชกร อายุรแพทย์โรคหัวใจ ทันตแพทย์ 

2. มีจัดคลินิกเฉพาะสัปดาห์ละ 1 วัน มีการ

แปลผลเลือดเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และหา

เหตุปัจจัยที่ท าให้ผลเลือดไม่ได้ตามเป้าหมาย 

3. การให้ความรู้รายบุคคลและรายกลุ่ม 

1) จ านวนผู้ป่วย 80 – 85 รายต่อ

เดือน 

2) ค่าผลเลือด INR ได้ตาม

เป้าหมายแต่ละคน เฉลี่ยร้อยละ 

45 - 50 

1) การประเมินความรู้รายบุคคล

และเติมความรู้ความเข้าใจในส่วน

ชาด / การประเมินซ้ า 

*โรคไตเสื่อม / 

CAPD 

1) มีหน่วยบริการ CAPD 

แต่มีผู้รับบริการเพียง 2 ราย

เสียชีวิตแล้ว 1 รายปัจจุบัน

เหลือ 1 ราย เน่ืองจาก

1) การติดตาม ให้ก าลังใจผู้ป่วย  

 

1) มีผู้ป่วยอยู่ในความดูแล 1 ราย 1) การประสานโรงพยาบาลแม่

ข่าย แสดงความพร้อมในการ

รองรับผู้ป่วย ทั้งทีมสหวิชาชีพ
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โรค ปัญหา แนวทางด าเนินงาน ผลลัพธ์ โอกาสพัฒนา/แผนฯ 

โรงพยาบาลพัทลุง ไม่ส่งต่อ

ผู้ป่วยมาให ้

2) ผู้ป่วยขาดนัดบ่อย care 

giver ไม่ให้ความส าคัญ ไม่

สนใจเท่าที่ควร 

ผู้ดูแล 

* โรคไตเสื่อม / 

CKD 

1) มี CPG ในกระบวนการ

ตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย  

แนวทางการดูแลรักษา และ

การติดตามการดูแล  แต่

การปฏิบัติจริงยังไม่ได้ตาม

เป้าหมาย  

2) มีการมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก แต่จ ากัด

ด้วยเวลา และจ านวน

ผู้รับบริการที่มีจ านวนมาก 

ท าให้การคัดกรองไม่

1) มีการจัดบริการแบบคลินิกเฉพาะ โดยสห

วิชาชีพ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ  พยาบาล PD 

พยาบาล CM เภสัชกร  แพทย์ (ไม่ประจ า) 

แพทย์แผนไทย 

2) การท าความเข้าใจกับ CPG ในแพทย์ที่

หมุนเวียนมาใหม่ 

3) การแก้ไข ปรับปรุง CPG ให้ทันสมัยและ

สอดคล้องกับบริบท 

4) การดูแลแบบเฉพาะราย การศึกษาและ

( ณ ก.พ.62) 

จ านวนผู้ป่วย CKD 2,425 ราย 

1) อัตราการค้นหา คัดกรอง CKD  

ร้อยละ 47  

2) อัตราการเกิด CKD รายใหม่ 

เฉลี่ยร้อยละ 30 

3) การได้รับยา ACEI/ARB ร้อยละ 

74.42 

4) การได้รับยา Statin ร้อยละ 

1) จัดระบบการตรวจสอบการ

วินิจฉัยที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง 

ก่อนการขึ้นทะเบียนโรค 

2) การรวบรวมข้อมูล ปัจจัยเสี่ยง

ต่อ CKD เพื่อเป็น KM ของ

หน่วยงานและเผยแพร่ต่อผู้ป่วย

โรคเร้ือรังรายอื่น 

3) การศึกษาข้อมูลใน HDC 

น ามาใช้ประโยชน์ในการวาง

แผนการติดตามเชิงรุก 
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โรค ปัญหา แนวทางด าเนินงาน ผลลัพธ์ โอกาสพัฒนา/แผนฯ 

ครบถ้วนจนจบกระบวนการ 

3) การก าหนด

กลุ่มเป้าหมายยังเป็นแบบ

ต้ังรับ ขาดกลุ่มเป้าหมาย

เชิงรุก เช่น ไม่มาตามนัด ไม่

มารับบริการ 

4) การวินิจฉัย บางคร้ังไม่

เป็นไปตาม CPG ท าให้

ข้อมูล Error เช่น ไม่เป็น 

แต่ถูกวินิจฉัย หรือ เป็นแต่

ไม่ถูกวินิจฉัย การวินิจฉัยไม่

ครบถ้วนตามที่ HDC 

ต้องการ 

 

รวบรวมปัจจัยต่างๆที่ท าให้ไตเสื่อม  

5) การให้ความรู้เรื่องไตเสื่อมทั้งแบบรายกลุ่ม

ในผู้ป่วยโรคเร้ือรังและรายบุคคลในผู้ป่วยที่

เป็น CKD แล้วทุกระยะ 

6) การปฐมนิเทศรายใหม่ และการติดตาม

ประเมินผล 

7) การวางแผนจัดการดูแลต้ังแต่ระยะการคัด

กรองพบว่ามีโปรตีนในปัสสาวะคร้ังแรก เพื่อ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและป้องกันการเกิด 

CKD รายใหม่ 

79.54 

3) การชะลอไตใหการลดลงของ 

eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 

ร้อยละ 75.86 

4) การจัดท าทะเบียน และการ

ติดตามอย่างเป็นระบบ 
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5. Service Plan โรคหัวใจ 

 ปี 2561-2562(ตค.61- มี.ค62) 

เร่ือง ปี 2561 ปี2562 

(ต.ค.61-มี.ค.62) 

ปัญหา แนวทางพัฒนา 

จ านวนผู้ป่วย ACS 

 

162 115 1. แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยMI.ในจังหวัด 

      - consult caseกับอายุรแพทย์ด้านหัวใจ
ทางไลน์ ศูนย์หัวใจรพ.พัทลุง ทุกราย  และต้อง
เจาะlabหลายตัวใช้เวลานาน 

  2. การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ท่ียังไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  เนื่องจากท้องถ่ินไม่มีงบใน
การจัดซื้อรถพยาบาลซึ่งในเขตอ าเภอควนขนุน
ม่ีเครือข่ายกู้ชีพท้องถ่ิน  ระดับเบื้องต้น 6 
หน่วย ระดับพ้ืนฐาน 2 หน่วย   

3.ระบบ IT ในการเข้าถึงบริการท่ีรวดเร็วใน
การใช้ google mapในการออกรับผู้ป่วย     

1.ศูนย์ Heart Co รพ.พัทลุง ควรมี
ช่องการการสื่อสารระหว่าง รพช.กับ
ศูนย์ Heart Co รพ.พัทลุง  หลาย
ช่องทางและการสื่อสารท่ีรวดเร็ว 

2.ในระดับกระทรวงมีการประสานกับ
หน่วยงานท้องถ่ินให้มีการจัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อรถพยาบาล
ให้มีทุกพ้ืนท่ี 

3.ให้มีเจ้าหน้าท่ี ITในระดับเขต
สุขภาพมาให้ความรู้ในการจัดท า 

google map ให้กับรพช.เพ่ือพัมนา
การเข้าถึงบริการ 

ผู้ป่วย STEMI ท่ีได้รับยา 

Streptokinase ท่ี รพ.ควนขนุน 

 

9 0 

ผู้ป่วย STEMI  refer รพ.พัทลุง 

 

12 16 

ผู้ป่วย STEMI  refer รพ.สงขลา

นครินทร์ 

8 0 

ผู้ป่วย STEMI  refer รพ.กรุงเทพ

หาดใหญ่ 

10 0 
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6. Service Plan โรค  Stroke ตาม ปี 2561-2562 
 

เร่ือง ปี 2561 ปี2562(ต.ค.61-มีค.62) ปัญหา แนวทางพัฒนา 

จ านวนผู้ป่วย Stroke 

 

202(ราย) 124 -การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ท่ียังไม่

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  เนื่องจากท้องถ่ินไม่มีงบ

ในการจัดซื้อรถพยาบาลซึ่งในเขตอ าเภอควน

ขนุนม่ีเครือข่ายกู้ชีพท้องถ่ิน  ระดับเบื้องต้น 

6 หน่วย ระดับพ้ืนฐาน 2 หน่วย   

-การประชาสัมพันธ์การใช้ระบบการแพทย์

ฉุกเฉินไม่ท่ัวถึงในพ้ืนท่ี 

 

-เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพบางหน่วยงานยังขาดทักษะใน

การประเมินอาการผู้ป่วยและการปฐม

พยาบาลเบื้องต้น 

-ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง 

- ร่วมกับหน่วยงานท้องถ่ินในการจัด

ให้มีรถกู้ชีพครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

- จัดโครงการอบรมฟ้ืนฟูทักษะ

เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพในการปฐมพยาบาล

เบื้องต้นในเครือข่ายกู้ชีพอ าเภอควน

ขนุน 

-เพ่ิมการประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินและโทร1669  
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เร่ือง ปี 2561 ปี2562(ต.ค.61-มีค.62) ปัญหา แนวทางพัฒนา 

จ านวนผู้ป่วย  Stroke ท้ังหมด  

refer รพ.พัทลุง 

 

ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่มาถึงรพ.จน 

refer รพ.พัทลุงภายใน 60 นาที 

 

ระยะเวลา refer รพ.พัทลุง เฉลี่ย 

(นาที) 

202(ราย) 

 

 

43นาที 

 

18นาที 

124 (ราย) 

 

 

39 นาที 

 

17 นาที 

  

ผู้ป่วย Stroke มาด้วยรถEMS 

จ านวนผู้ป่วยท่ีมีอาการจนได้รับ

การrefer รพ.พัทลุงภายใน 3 ชม 

45 (ราย) 

90 ราย 

40 (ราย) 

70 ราย 
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7. Service Plan โรค HI ปี 2561-2562 
 

เร่ือง ปี 2561 ปี2562 ปัญหา แนวทางพัฒนา 

จ านวนผู้ป่วย HI 281 ราย 275 ราย  -การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ยังไม่

ครอบคลุมทุกพื้นที่  เน่ืองจากท้องถิ่นไม่มีงบใน

การจัดซื้อรถพยาบาลซึ่งในเขตอ าเภอควนขนุน

มี่เครือข่ายกู้ชีพท้องถิ่น  ระดับเบื้องต้น 6 

หน่วย ระดับพื้นฐาน 2 หน่วย   

-การประชาสัมพันธ์การใช้ระบบการแพทย์

ฉุกเฉินไม่ทั่วถึงในพื้นที่ 

-เจ้าหน้าที่กู้ชีพบางหน่วยงานยังขาดทักษะใน

การประเมินอาการผู้ป่วยและการปฐมพยาบาล

เบื้องต้น 

- แนวทางการ consult  และ ส่งต่อผู้ป่วย HI 

เพื่อพบแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและ

สมอง ยังไม่ชัดเจน  มีการ consult  แพทย์

- ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดให้

มีรถกู้ชีพครอบคลุมทุกพื้นที่ 

- จัดโครงการอบรมฟื้นฟูทักษะ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพในการปฐมพยาบาล

เบื้องต้นในเครือข่ายกู้ชีพอ าเภอควน

ขนุน 

-เพิ่มการประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินและโทร1669  

- ร่วมกับท้องถิ่นและรพสต.จัดต้ังด่าน

ชุมชน 

ผู้ป่วย  HI refer รพ.พัทลุงภายใน 1

ชั่วโมง 

 

8 ราย 17 ราย 

ระยะเวลาเฉลี่ย refer severe HI 

ต้ังแต่แรกรับERถึง รพ.พัทลุง 

 

 

50นาที 48 นาที 

ผู้ป่วยเสียชีวิตจากHI 5 ราย 5 ราย 

ผู้ป่วย  HI ที่มากับEMS 93 ราย 91 ราย 
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เร่ือง ปี 2561 ปี2562 ปัญหา แนวทางพัฒนา 

หลายท่าน และหลาย รพ.กว่าจะมีรพ.รับ case  

ท าให้ผุ้ป่วยได้รับการดุแลรักษาล่าช้า 

-ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง 
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8. service plan สาขาสุขภาพจิต โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ท่ีมาและความส าคัญ 
 ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นปัญหาด้านสุขภาพที่พบบ่อย มีการคาดการณ์ว่าประชากรทั่วโลกถึง 1 

ใน 4 หรือจ านวน 450 ล้านคน มีปัญหาจิตเวชในช่วงใดช่วงหน่ึงของชีวิต ปัญหาสุขภาพจิตน้ันเกิดผลกระทบต่อ

ความสามารถในการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมในสังคมและส่งผลต่อคุณภาพชีวิต นอกจากน้ียังพบว่า โรคซึมเศร้า โรค

สุราและยาเสพติด โรคจิตเภท ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโรคที่ท า ให้เกิดภาวะทุพพลภาพสูงสุด (YLD) ส่งผลต่อ

ความพิการเร้ือรัง การเป็นภาระทางสังคม และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต พบว่า การ

เข้าถึงบริการของโรคจิต และ โรคซึมเศร้า เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 43.75 และร้อยละ 36.76 ในปี2557 เป็นร้อยละ 

67.80 และร้อยละ 44.14 ในปี2558 ตามล าดับ ถึงแม้ภาพของการเข้าถึงบริการมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ก็ยังอยู่ใน

ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ โดยต้ังเป้าภายในปี2560 ผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการไม่ต่ ากว่าร้อยละ55 และผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50  

 ส าหรับในอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่า สถานการณ์ด้านสุขภาพจิตของประชากรในพื้นที่มี
แนวโน้มที่เป็นปัญหาเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลการบริการด้านสุขภาพจิตของโรงพยาบาลควนขนุนในปีงบประมาณ 
2558 พบว่าจ านวนผู้ป่วยโรคจิตมีอัตราการเข้าถึงบริการร้อยละ 51.4  ซึ่งปัญหาระบบบริการด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวชของโรงพยาบาลควนขนุนยังไม่ชัดเจนทั้งด้านบุคลากร สถานที่  ขีดความสามารถของระบบบริการ(การ
ตรวจวินิจฉัยรักษา  การดูแลทางสังคมจิตใจ  การส่งเสริมและป้องกัน  ระบบยา  การส่งต่อและการติดตาม
ต่อเน่ือง)  ท าให้ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช  เข้าถึงบริการน้อย การดูแลไม่ต่อเน่ือง  มีการขาดนัด  ขาดยา
และมีอาการก าเริบซ้ า  ประกอบกับทิศทางการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย Service plan โดยก าหนดร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
ร้อยละ 60 และการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช  ต้องเชื่อมโยงการท างานกัน
ระหว่างหน่วยงานต้ังแต่ระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ  งานให้ค าปรึกษา โรงพยาบาลควนขนุน จึงได้พัฒนา
คุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลควนขนุน ขึ้น 
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9. Service plan สาขาสุขภาพจิต  

สถานการณ์ข้อมูลผู้ป่วยสุขภาพจิต พ้ืนที่อ าเภอควนขนุน 3 ปี ย้อนหลัง พ.ศ. 2559- 2562  

แสดงตัวชี้วัดส าหรับการขบัเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2559-2562 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
(ปี 2561) 

ผลงาน   

หมายเหตุ ปี 

2559 ปี 2560 ปี 2561 
(9 M) 

ปี2562 

1 ผู้ป่วยโรคจิตเภทในพื้นที่เข้าถึงบริการ
ตามมาตรฐาน 70% 

71 
64.37% 69.14% 

75.84(430) 
F20.0-20.9 

2 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต >58% 

95.5 
166.00% 162.68%/2672 

166.05(2705) 
สะสมต้ังแต่ปี 2551 

3 ผู้ป่วยติดสุราในพื้นที่เข้าถึงบริการตาม
มาตรฐาน 

เพิ่ม 
0.5%,1% 

 17.77% 
(221) 

19.15% (224) 20.04(246) อายุ 18 ปีขึ้นไป F10.20-

10.29 รายใหม่ที่ Admit ปี 

56-61ฐาน HDC ภาพเขต  

(เพิ่ม0.89) 

4 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 6.3:แสน 
ปชก. 

9.52 

(8) 

9.52 (8) 3.57 (3) 9.87(7)  
5 ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้าย

ตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ป ี
80% NA 91.67% 

(24/2) 
100% (4/0) 100(10) X60-X84 ช่วงปี ต.ค.60-ก.ย.

61 ฐาน Data center 
6 ผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการติดตาม

ดูแลต่อเน่ือง 
90% 60 37.50% 

(24/9) 
50.00% (4/2) 90(9)  
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ล าดับ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
(ปี 2561) 

ผลงาน   

หมายเหตุ ปี 

2559 ปี 2560 ปี 2561 
(9 M) 

ปี2562 

7 ผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีปัญหา
สุขภาพจิต ได้รับการเยี่ยวยาจิตใจตาม
มาตรฐานกรมสุขภาพจิต 

70% NA 100% (2) 100% (3) 0 รานงาน One page 24 hrs 

8 ผู้ป่วยที่ได้รับบริการจิตเวชฉุกเฉิน
ปลอดภัย และไม่ฆ่าตัวตาย รวมทั้งไม่
ท าร้ายผู้อื่นภายใน 1 ปี 

70% NA NA NA 1 A ,S, M1, M2 

9 ผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 

9% NA 10.19% (48) 11.47% (54)  (58) อายุ 6-15 ปี 
10 ผู้ป่วยออทิสติก  (ASD) เข้าถึงบริการ

สุขภาพจิต 
11% NA 52.38% (11) 61.90% (13)  (15) อายุ 2-5 ป ี

11 ผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการ

บ าบัดรักษาและหยุดเสพยาต่อเน่ือง

หลังจ าหน่ายครบตามเกณฑ์ 

 

 

ต่อต่อต่อต่อเน่ืองต่อเน่ือง 
(remission) 

92% 100 100 95.65 95 (24)  
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ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ด้านบุคลากร ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ได้ตาม Service plan   

การท างานเชื่อมโยงกันเป็นทีมสหวิชาชีพ มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง  ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการเชื่อมโยง
ประสานส่งต่อ ที่สะดวก และบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อเน่ือง  

2. ระบบงาน มีผู้รับผิดชอบงานชัดเจน รพ.แม่ข่ายให้การดูแลช่วยเหลือกรณีผู้ป่วยมีปัญหาซับซ้อน 
และมีระบบการให้ค าปรึกษาเชื่อมโยงกับรพ.แม่ข่ายที่สะดวก มีระบบติดตามเยี่ยมต่อเน่ืองในชุมชน 
ปัญหา/อุปสรรค 

1.แพทย์เปลี่ยนบ่อย มาปฏิบัติงานช่วงเวลาสั้นๆท าให้ไม่เข้าใจระบบการดูแลรักษา ส่งผลให้การบันทึก
และการวินิจฉัยไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง 

2.ไม่มีแพทย์เฉพาะทางจึงไม่มีการปรับเปลี่ยนวินิจฉัยตามแนวทาง/สภาพปัญหาของผู้ป่วยซึ่งมีผลกับ 
ICD-10 ที่เป็นตัวชี้วัด 

3.รพ.จิตเวชรับ Refer ยาก 
4.ไม่มีเตียง/พื้นที่แยก  Admit ผู้ป่วยจิตเวช ส่งผลให้ยุ่งยากในการดูแล และอาจรบกวนผู้ป่วยฝ่ายกาย  

โอกาสพัฒนา 
 1. การวางแผนเพิ่มอัตราก าลังนักจิตวิทยาตามโครงสร้าง  

2. จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งแพทย์/กุมารแพทย์ให้ได้ผ่านการอบรมความรู้เรื่องโรคทางจิต
เวชเด็กและวัยรุ่นและทักษะด้านพัฒนาการ ปัญหาการเรียนและพฤติกรรม  

3. การติดตามเฝ้าระวัง/การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้รวดเร็ว เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา  
4. จัดท าแผนการให้การบริการเชิงรุกมากขึ้น เน้นการติดตามเยี่ยม การคัดกรองในชุมชนกรณีผู้ป่วย  ที่

สงสัยมีอาการทางจิตแต่ไม่เข้าสู่ระบบการรักษา ให้ได้รับการรักษาตามความเหมาะสม  
 
ผลงานเด่น 

- มีการจัดการงานส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิตให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของรพ.และเครือข่าย โดย
การจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลควนขนุน ปี2562 เมื่อวันที่ 
22มีนาคม2562  

-จัดอบรมให้ผู้ป่วยจิตเวชและญาติ เมื่อวันที่ 18,25 เมษายน 2562   ส่วนประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนที่จัดอยู่ในกลุ่มปกติได้รับการคัดกรองโรคจิตเบื้องต้นโดย อสม.และ จนท.รพ.สต.  เมื่อพบจะมี
การประสานส่งต่อมารพ.เพื่อรับการดูแลต่อเน่ือง 

-โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินในโครงการพัฒนาระบบงาน

บริการการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจิต อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ปี 2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

- โรงพยาบาลควนขนุนได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงพยาบาลระดับ M1/M2 การประกวดผลการ

ด าเนินงานดีเด่นด้านการตอบกลับการดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองในชุมชนตามเกณฑ์ 25 ก.ค.59                                                                         
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- โรงพยาบาลควนขนุน ได้รับโล่รางวัลดีมาก ระดับโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 12 ในการ

ด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ประจ าปี 2560 วันที่ 6 ก.ค.60 จาก โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์      

- ได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยมในการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ประจ าปี 2561  ระดับโรงพยาบาล
ชุมชน เขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 25 ก.ค.61  

- ได้รับโล่รางวัลผลงานดีเด่น Best Practice สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ในการประชุมสัมมนา

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

- เข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ การด าเนินงานขับเคลื่อนบริการสุขภาพจิตและจิตเวช โครงการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 

12(Changing Life with Happiness) 

- รางวัลชนะเลิศ R2R Poster Presentation ระดับ รพช. ในมหกรรมวิชาการส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดพัทลุง ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมร้อยทองรีสอร์ท อ าเภอควน

ขนุน จังหวัดพัทลุง 

- มีการบูรณาการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมในผู้ป่วยจิตเภทที่มีปัญหาซับซ้อนทางทั้งทางด้าน

อาการของโรค ผู้ดูแล เศรษฐกิจและสังคม โดยมีกรณีศึกษา 1 รายที่ร่วมให้การดูแลและประชุมconference 

หาแนวทางการดูแลร่วมกันกับคณะกรรมการพัฒนาชีวิตอ าเภอ (พชอ.) ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข มี

เอกสารสรุปการประชุม และมีการน าเสนอผู้ตรวจราชการในการนิเทศ รพ.รอบ1/2562  
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10.  Service plan กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  
 

1. บริบทหน่วยงาน  

1.1 ทรัพยากร ด้านบุคลากร 

 - แพทยแ์ผนไทย                                        จ านวน    3     คน 
 - ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ปริมาณงาน)             จ านวน    10   คน 
 

 ก.หน้าท่ีและเป้าหมาย 

 งานแพทย์แผนไทย  โรงพยาบาลควนขนุน มีบทบาทในการให้บริการ การตรวจประเมิน วินิจฉัย ให้
การบ าบัดรักษา  การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกาย และ
จิตใจ ด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทย แก่ผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ รวมทั้งผู้รับบริการมีความปลอดภัยและมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
 

      ข.ขอบเขตการให้บริการ 

 คลินิกแพทย์แผนไทย 

           การให้บริการ   

 งานบริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลควนขนุน ให้บริการ ตรวจรักษา ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ได้แก่ การให้การรักษา ด้วยหัตถบ าบัด การประคบ
สมุนไพร การอบไอน้ าสมุนไพร การใช้ยาสมุนไพร การฟื้นฟูมารดาหลังคลอด ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน การ
ให้บริการ OPD คู่ขนานและการส่งเสริมสุขภาพด้วยการนวดเพื่อสุขภาพ การประคบเพื่อสุขภาพ การนวดฝ่า
เท้าเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย แก่ผู้รับบริการและประชาชนผู้สนใจ 
นอกจากน้ียังเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยจากหลายสถาบัน     
เวลาให้บริการ 
 วันท าการ ในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา  08.30 – 16.30   น. 

   นอกเวลาราชการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา  08.30 – 16.30   น. 

                                       

 คลินิกแพทย์ทางเลือก ( คลินิกฝังเข็ม ) 

 การให้บริการ 

 คลินิกฝังเข็ม  ให้บริการรักษาโรคด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน ซึ่งเป็นแพทย์ทางเลือกอีกแขนงหน่ึง  โดย
เปิดให้บริการให้แก่ผู้รับบริการในกลุ่มโรคต่างๆ ได้แก่  

- การปวดประเภทต่างๆ เช่น ปวดเอว ปวดหลัง ปวดเข่า  ปวดศรีษะ  ไมเกรน 
- กลุ่มอาการกล้ามเน้ืออ่อนแรง  เช่น อัมพฤกษ์   อัมพาต 
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- กลุ่มโรคอื่นๆ เช่น โรคอ้วน  สิว  ฝ้า  ภูมแิพ้หวัด  
 เวลาให้บริการ 

  วันท าการ             วันศุกร์                            เวลา   08.30 – 16.30 น. 

 

2. สรุปผลงานตามตัวช้ีวัด 

 2.1 ร้อยละจ านวนผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยท่ีมีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 

  2.1.1 รวมทั้งอ าเภอควนขนุน 

ปีงบประมาณ 2561 2562  

ผู้ป่วยนอกท้ังหมด 277,370          156,082 
ผู้รับบริการแผนไทย 8,643            60,358 

ร้อยละ 31.16   38.67 
 

  2.1.2 เฉพาะ รพ.ควนขนุน 

ปีงบประมาณ 2561 2562  

ผู้ป่วยนอกท้ังหมด 155,634          73,179 
ผู้รับบริการแผนไทย 22,166            9,554 

ร้อยละ 14.24   13.06 
 

  2.1.3 คลินิกฝังเข็ม 

ปีงบประมาณ 2561 2562  

ผู้รับบริการคลินิกฝังเข็ม 989 475 

 

 2.2 ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 

ปีงบประมาณ 2561 2562  

มูลค่ายาแผนปัจจุบัน 35,253,825.35 14,687,216.72 
มูลค่ายาสมุนไพร 359,756.50 141,552.75 

ร้อยละ 1.01   0.95 
** ข้อมูลจาก HDC 

   



~ 51 ~ 
 

2.2.1 ระดับรพ.สต. มีรายการยาสมุนไพร อย่างน้อย 15 รายการ 

  ก าหนดรายการยาสมุนไพรในบัญชียาของโรงพยาบาลควนขนุน ประจ าปี 2561 และจัดท า
คู่มือการใช้ยาสมุนไพรส าหรับบุคลากรสาธารณสุขอ าเภอควนขนุน โดยทุก รพ.สต. มีรายการยาสมุนไพรใช้
อย่างน้อย 15 รายการ 

ล าดับ รายการยา หน่วย ขนาดบรรจุ 
1 ขมิ้นชัน cap 1x500 
2 ครีมพญายอ หลอด 1 
3 ว่านหางจระเข้ หลอด 1 
4 รางจืด ซองฟอยด์ 1x10 
5 เถาวัลย์เปรียง cap 1X100 
6 ฟ้าทะลายโจร cap 1x500 
7 แก้ไอมะขามป้อม ขวด 1 
8 ยาธาตุอบเชย ขวด 1 
9 มะขามแขก เม็ด 1x60 
10 อมมะแว้ง เม็ด 20x20 
11 ครีมบัวบก หลอด 1 
12 หญ้าดอกขาว ซองฟอยด์ 1x10 
13 ยาประสะไพล cap 100 
14 หอมนวโกฐ  เม็ด 100 
15 ยาปราบชมพูทวีป  เม็ด  120 
16 ริดสีดวงมหากาฬ **  เม็ด 150 
17 ยาบ ารุงโลหิต ** cap 100 
18 เบญจกูล ** cap 80 
19 สหัสธารา ** cap 100 
20 ลูกประคบ **  cap 1 

หมายเหตุ  **เฉพาะรพ.สต.ที่มีแพทย์แผนไทย (แพรกหา, ปากคลอง, ทะเลน้อย, สี่แยกไสยวน, ปันแต,        

                 แหลมโตนด) 
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3. ปัญหา อุปสรรค ในการท างาน 

 3.1 เน่ืองจากโรงพยาบาลมีการเปลี่ยนระบบการบันทึกข้อมูลใหม่ ท าให้ข้อมูลที่ถูกดึงเข้า HDC  ยังไม่
ครบถ้วน  
 3.2 ความครอบคลุมของสิทธิต่อการรับบริการทางด้านแพทย์แผนไทย 
 3.3 สถานที่ในการให้บริการค่อนข้างคับแคบ และแออัด  
 3.4 การให้บริการนอกสถานที่ ไม่สามารถท าได้ในกลุ่มผู้รับบริการ สิทธิข้าราชการ เน่ืองจากต้องท า
การรูดบัตร  
 

4. การแก้ไข 

 4.1 ตรวจสอบข้อมูลใน HDC ทุกเดือน เพื่อความถูกต้อง  
 4.2 เรียนรู้การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
 

5. ความก้าวหน้าของงานท่ีท า 

 5.1 นวดกระตุ้นน้ านมมารดาหลังคลอดที่พักฟื้นในหอผู้ป่วยใน ทุกรายน้ านมไหลเพิ่มขึ้นหลังจากนวด 
และการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด  มีการพัฒนาต ารับยาพอกสมุนไพรส าหรับใช้รักษาในกลุ่มที่มีอาการเต้า
นมอักเสบ คัดตึงเต้านม 
 5.2 มีการจัดต้ังชมรมหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทยระดับอ าเภอ 
 5.3 การให้บริการนวดเท้า แช่เท้าสมุนไพร ในผู้ป่วยเบาหวาน ณ คลินิก NCD ทุกวันจันทร์ เวลา 
08.00 – 10.00 น. มีผู้รับบริการวันละ 10 - 20 คน 
 5.4 การน าศาสตร์มณีเวชมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย 
 5.5 ประสานงานกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เรื่องจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก ต าบลโตนดด้วน 
 5.6 การด าเนินงาน OPD คู่ขนาน ณ OPD ของโรงพยาบาล ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 
-11.00 น. 
 5.7 การด าเนินงานฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตกับสหวิชาชีพ ( IPD )  
   

6. การพัฒนาในอนาคต  

 6.1 การเปิดคลินิกเฉพาะโรค โดยเน้นการใช้ยาปรุงเฉพาะราย 
 6.2 พัฒนาการด าเนินฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตกับสหวิชาชีพ ( IPD ) อย่างเป็นระบบ และสามารถ
ประเมินผลได้ชัดเจน 
 6.3 พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย อย่างน้อย ปีละ 2 เรื่อง 
 6.4 ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในชุมชน 
 6.5 เพิ่มบทบาทหมอพื้นบ้านในชุมชน  
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11. งานห้องผ่าตัดและวิสัญญี    โรงพยาบาลควนขนุน 
 
ผลการปฏิบัติงานห้องผ่าตัดและวิสัญญี ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ ตุลาคม 61-เมษายน 62 
จ านวนห้องผ่าตัด 2 ห้อง 
1.อัตราก าลังงานห้องผ่าตัด 
จ านวนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน1ทีม 6 คนประกอบด้วย 
   - วิสัญญีแพทย์ 1 คน(เร่ิมปฏิบัติงานเดือน ก.ค. 2561) 
 - วิสัญญีพยาบาล 3 คน 
 - พยาบาลช่วยผ่าตัด 2 คน 
 - พนักงานราชการ 1 คน 
2.จ านวนผู้รับบริการ 
ข้อมูลตั้งแต่ 1ต.ค. 2561-30 เม.ย. 2562  

 ผ่าตัดท้ังหมด 578  ราย 
 ผ่าตัดเล็ก 507 ราย 
 ผ่าตัดใหญ่ 71 ราย 
เฉลี่ยเดือนละ 96 ราย 
ข้อมูลตั้งแต่ 1ต.ค. 2561-30 เม.ย. 2562  

 ผ่าตัดทางสูติกรรมจ านวน 207  ราย 
 ผ่าตัดเล็ก 145 ราย 
 ผ่าตัดใหญ่ 62 ราย 
ข้อมูลตั้งแต่ 1ต.ค. 2561-30 เม.ย. 2562  
ผ่าตัดทางศัลยกรรมจ านวน  371 ราย 

 ผ่าตัดใหญ่จ านวน                12  ราย 

 ผ่าตัดเล็กจ านวน                359  ราย 
3.จ านวนการให้บริการระงับความรู้สึก 

 รวมท้ังหมด       578  ราย  

 GA  จ านวน      70    ราย 

 SB   จ านวน      23      ราย 

 IVA  จ านวน     32      ราย 

 LA    จ านวน     453    ราย 
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4.TOP 5 ของการผ่าตัด 
1. Excission                       184  ราย 

 2.On/Off Norplant              75  ราย 
   3.Electrical cautery          63 ราย 
 4. C/S,C/S with TR               53   ราย 
 5. TR                                 38   ราย 
5.โครงการศัลยกรรมโดยศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลพัทลุงตาม service plan 
ข้อมูลผ่าตัด ตั้งแต่ ต.ค. 61-เม.ย.62 

 จ านวนผู้รับบริการผ่าตัดท้ังหมด   104  ราย 

 Appendectomy  4  ราย 

 Hernia              10 ราย  
6.กิจกรรมพัฒนาระบบบริการผ่าตัดปี 2562 

6.1กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  
เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรองผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบโดยใช้แบบประเมิน Alvarado score โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.. ลดอัตราการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบล่าช้า 
2. ลดการ Refer out ผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ กรณีศัลยแพทย์พร้อม 

6.2 พัฒนาระบบเครือข่ายการรับส่งต่อ  ผู้ป่วยท าหมันหลังคลอด และท าหมันแห้ง จาก
โรงพยาบาลป่าพะยอมและโรงพยาบาลศรีบรรพต  

6.3 เตรียมจัดหาเคร่ืองมือบริการด้าน ออโธปิดิกส์ ปลายปี 2562 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
6.4 ปรับปรุงระบบห้องผ่าตัดให้ได้มาตรฐาน ซึ่งก าลังด าเนินการปรับปรุง 

7. ปัญหาอุปสรรค 
 - มีทีมพยาบาลช่วยผ่าตัดเพียง 2 คน ท าให้ไม่สามารถให้บริการผ่าตัดฉุกเฉินใน

วันหยุดราชการได้ และ 
   - ในเดือนกันยายน 2562 มีพยาบาลช่วยผ่าตัดเกษียณอายุราชการ 1 คน เหลือ 1 คน  

-  ไม่มีศัลยแพทย์ประจ า 
-  ไม่มี blood bank  

8.โอกาสพัฒนา 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพโรงพยาบาลระดับ M 2 โดยพัฒนาระบบดังนี้ 

8.1 ปรับปรุงห้องผ่าตัดให้ได้มาตรฐาน 
8.2 ส่งพยาบาลอบรมหลักสูตรพยาบาลช่วยผ่าตัด แทนต าแหน่งท่ีจะเกษียณ 
8.3 เตรียมพร้อมให้บริการทางออโธปิดิกส์ ท้ังคนและเคร่ืองมือ 
8.4 โครงการตรวจวินิจฉัยและสลายนิ่วโดยแพทย์เฉพาะทาง ทางเดินปัสสาวะ  
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12. กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลควนขนุน 

ขอบเขตงานทันตกรรมและสรุปผลงานตัวช้ีวัดต่าง ๆ ของกลุ่มงานทันตกรรม 

ขอบเขตงานทันตกรรม 

1. ให้บริการทันตกรรมท่ัวไป ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน 
2. ทันตกรรมประดิษฐ์ ได้แก่ ฟันปลอม ครอบฟัน 
3. ทันตศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ได้แก่ ผ่าฟันคุด ผ่าฟันฝัง 
4. ทันตกรรมรากเทียม ได้แก่ การฝังรากเทียม 
5. ทันตกรรมบูรณะ ได้แก่ อุดฟันยาก อุดปิดช่องว่าง  
6. วิทยาเอ็นโดดอนต์  ได้แก่ งานรักษารากฟัน 
7. งานทันตสาธารณสุข/งานส่งเสริมป้องกันทุกกลุ่มวัย ได้แก่ ANC, WBC, ศพด., ประถม, มัธยม, 

NCD, ผู้สูงอายุ 
 

ความเช่ียวชาญของทันตแพทย์ 

1. ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต      10 คน 
2. สาธารณสุขศาตรมหาบัณฑิต     1 คน 
3. วุฒิบัตรผู้เช่ียวชาญด้านทันตกรรม สาขา ทันตกรรมท่ัวไป  1 คน 
4. ทันตแพทย์ประจ าบ้านสาขาทันตกรรมประดิษฐ์   1 คน 
5. ประกาศนียบัตรบัณฑิตศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   1 คน 
6. ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สาขาทันตกรรมหัตถการ   1 คน 

 

ทันตกรรมรากเทียม 

ทันตแพทย์ได้รับการฝึกอบรม  
  “โครงการขยายผลการวิจัยเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม (Dentiiscan) และ
การใช้แพลตฟอร์มดิจิตัลทางทันตกรรม (Digital dentistry platform)” 
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  มีเคร่ืองมือท่ีทันสมัย 

  เคร่ืองมือฝังรากเทียม 

 

  เคร่ือง CT Scan  
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รายงานตัวช้ีวัดกลุ่มงานทันตกรรม  

คปสอ.ควนขนุนปีงบประมาณ 2562 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลงาน  

1. รพ.สต.ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ (MOU)  ร้อยละ 65   88.24  

2. การเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชนในพื้นที่(MOU)  ร้อยละ 40  31.40  

3. เด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (MOU)  ร้อยละ 56  74.48   

4. เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช   (QOF)  ร้อยละ 70   66.42  

5. หญิงต้ังครรภ์ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากได้รับการรักษาทันตกรรม  ร้อยละ 80   93.82  
 

ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  ผลงาน  

6. เด็กอายุ 3-5 ปี ที่ได้รับการการรักษาทันตกรรม  ร้อยละ 80  80.21   

7. เด็กนักเรียน 6 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่ 1  ร้อยละ 50   35.20  

8. ผู้สูงอายุได้รับการตรวจช่องปากโดยบุคลากร  ร้อยละ 40   41.50  

9. ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจช่องปากปีละ 1 คร้ัง  ร้อยละ 55   46.34  
 

ตัวช้ีวัดเฝ้าระวังกลุ่มงานทันตกรรม คปสอ.ควนขนุน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลงาน (ปี) 

61  62  

1.ร้อยละเด็กอายุ 18 เดือน ปราศจากฟันผุ   

 (เงื่อนไข ความครอบคลุมการตรวจ ร้อยละ 50)  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี  

หรือร้อยละ 56  

83.64  88.64  

2.ร้อยละเด็กอายุ 3 ขวบ ปราศจากฟันผุ 

(เงื่อนไข ความครอบคลุมการตรวจ ร้อยละ 50)  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี  

หรือร้อยละ 56  

49.57  61.49  

3.ร้อยละของเด็กอายุ 6 ปี ปราศจากฟันผุ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 2  87.89  92.66  

4.ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 2  41.77  33.40  

5.ผู้สูงอายุมีฟันใช้งาน 20 ซี่ หรือมีฟัน 4 คู่สบ  ร้อยละ 60  77.24  26.71  
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13. การด าเนินงานตาม Service Plan โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
 เริ่มด าเนินการต้ังแต่ปี 2560 โดยรายละเอียดการด าเนินงาน คือ 

1. ชี้แจงให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบ เช่น PTC รับทราบ Service Plan ดังกล่าว 

2. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ RDU  

3. ด าเนินงานตามตัวชี้วัด และติดตามการด าเนินงานทุกรายไตรมาส 

4. 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 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 62 

        5.  Feed back ผลการด าเนินงานให้ผู้รับผิดชอบรับทราบต่อเน่ือง (บันทึกข้อความแจ้งผลการด าเนินงานแก่

ผู้อ านวยการต่อเน่ือง โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน  (Antibiotic Smart Use)  

        6. ในส่วนของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ชี้แจงให้ รพสต. ต่างๆรับทราบ Service Plan และ

ติดตามตัวชี้วัด แจ้งผลการด าเนินงานทุก 1 เดือน พบ รพสต. ที่ยังไม่ผ่าน ลงติดตามในแต่ละ รพสต.ที่ยังไม่ผ่านให้

ผ่านเกณฑ์ พบการด าเนินงานดีขึ้น โดยเฉพาะตัวชี้วัดเรื่อง URI  ภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี จึงแจ้งผลการ

ด าเนินงานทุก 3 เดือน ในรอบปี 2562  
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สรุปผลการด าเนินงาน RDU ปีงบประมาณ 2561 เปรียบเทียบกับ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 

 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ปีงบ 61 ผ่าน/ไม่

ผ่าน 

ไตรมาส 1 ปี

งบ 62 

ผ่าน/ไม่ผ่าน ไตรมาส 2 ปี

งบ 62 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

1. ร้อยละของรายการยาที่สั่งใช้ยาในบัญชียา

หลักแห่งชาติ 

M2  ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

91.78 

 ร้อยละ 

92.44 

 ร้อยละ 93.52  

2. ประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

PTC ในการชี้น า สื่อสารและส่งเสริมเพื่อ

น าไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา

อย่างสมเหตุผล 

ระดับ 3 ระดับ 3  ระดับ 3  ระดับ 3  

3. การด าเนินงานในการจัดท าฉลากยามาตรฐาน 

ฉลากยาเสริม และเอกสารข้อมูลยาใน 13 

กลุ่ม ที่มีรายละเอียดครบถ้วน 

รายการยา 13 

กลุ่ม 
ระดับ 3  ระดับ 3  ระดับ 3  

4. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ

ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของ

โรงพยาบาล 

 1 รายการ 0 รายการ  0 รายการ  0 รายการ  
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ปีงบ 61 ผ่าน/ไม่

ผ่าน 

ไตรมาส 1 ปี

งบ 62 

ผ่าน/ไม่ผ่าน ไตรมาส 2 ปี

งบ 62 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

5. การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการ

จัดซื้อและส่งเสริมการขายยา 
ระดับ 3 ระดับ 3  ระดับ 3  ระดับ 3  

6. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบ

การหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ

เฉียบพลันในผู้ป่วยนอก 

 ร้อยละ 20 
ร้อยละ 

30.07 
 

ร้อยละ 

38.83 
 ร้อยละ 38.74  

7. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วง

เฉียบพลัน 

 ร้อยละ 20 ร้อยละ 

31.11 

 ร้อยละ 

53.05 

 ร้อยละ 51.77  

8. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจาก

อุบัติเหตุ 

 ร้อยละ 40 ร้อยละ 

60.99 

 ร้อยละ 

64.31 

 ร้อยละ 62.42  

9. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติ

ครบก าหนดทางช่องคลอด 
 ร้อยละ 10 ร้อยละ 9.84  ร้อยละ 5.75  ร้อยละ 8.03  

10. ร้อยละของผู้ป่วยความดันเลือดสูงทั่วไป ที่ใช้ 

RAS blockage (ACEIs / ARBs / Renin 

inhibitor) 2 ชนิดร่วมกัน ในการรักษาภาวะ

ความดันเลือดสูง 

ร้อยละ 0 ร้อยละ 0  ร้อยละ 0  ร้อยละ 0  
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ปีงบ 61 ผ่าน/ไม่

ผ่าน 

ไตรมาส 1 ปี

งบ 62 

ผ่าน/ไม่ผ่าน ไตรมาส 2 ปี

งบ 62 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

11. ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ glibenclamide ใน

ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปีหรือมี eGFR น้อย

กว่า 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร 

 ร้อยละ 5 ร้อยละ 0  ร้อยละ 0  ร้อยละ 0  

12. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา 

metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยา

อื่นเพื่อควบคุมระดับน้ าตาล โดยไม่มีข้อห้าม

ใช้ 

 ร้อยละ 80 

ร้อยละ 

78.49 

 

 
ร้อยละ 

81.79  ร้อยละ 80.87  

13. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs 

ซ้ าซ้อน 

 ร้อยละ 5 ร้อยละ 0  ร้อยละ 0  ร้อยละ 0  

14. ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่

ได้รับยา NSAIDs 
 ร้อยละ 10 ร้อยละ 0.73  ร้อยละ 0.90  ร้อยละ 1.15  

15. ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา inhaled 

corticosteroid 
 ร้อยละ 80 

ร้อยละ 

81.25 
 

ร้อยละ 

75.65 
 ร้อยละ 75.77  

16. ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุที่ใช้ยากลุ่ม long-  ร้อยละ 5 ร้อยละ 1.45  ร้อยละ 1.14  ร้อยละ 1.41  
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ปีงบ 61 ผ่าน/ไม่

ผ่าน 

ไตรมาส 1 ปี

งบ 62 

ผ่าน/ไม่ผ่าน ไตรมาส 2 ปี

งบ 62 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

acting benzodiazepine ได้แก่ 

chlordiazepoxide, diazepam, 

dipotassium chlorazepate 

17. จ านวนสตรีต้ังครรภ์ที่ได้รับยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ 

ยา warfarin*, statins, ergots เมื่อรู้ว่า

ต้ังครรภ์แล้ว 

(* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve) 

0 คน 0 คน  0 คน  0 คน  

18. ร้อยละของผู้ป่วยเด็ก ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น

โรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ (ครอบคลุมโรค

ตามรหัส ICD 10 ตาม RUA-URI) และได้รับ

ยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating 

 ร้อยละ 20 
ร้อยละ 

22.12  
ร้อยละ 

20.50  ร้อยละ 20.68  

*ตัวชี้วัดที่ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1-9, 11, 14 และ 17 
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 จากผลการด าเนินงานปี2562 ไตรมาสแรกที่ผ่านมาพบว่าตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผลต้ังแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงปัจจุบัน มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน การใช้ยาปฏิชีวนะใน

บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ และผู้ป่วยเด็ก ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ (ครอบคลุมโรคตามรหัส ICD 10 ตาม RUA-URI) และได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด 

non-sedating ซึ่งตัวชี้วัดเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรคข้างต้นมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 อาจเน่ืองมาจากบุคลากรทางการแพทย์ขาด

ความตระหนักถึงความจ าเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะ ท าให้มีการสั่งใช้ยามากขึ้น ส่วนตัวชี้วัดเรื่องการใช้ non-sedating antihistamine ในเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อ

ของทางเดินหายใจ มีแนวโน้มลดลงในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 

        จากผลการด าเนินงาน2562 ไตรมาสที่สอง พบว่าตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจ

ช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน การใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยโรคหืดที่ได้รับยา 

inhaled corticosteroid และผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ (ครอบคลุมโรคตามรหัส ICD 10 ตาม RUA-URI) และได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด 

non-sedating ซึ่งอาจเน่ืองมาจากบุคลากรทางการแพทย์ขาดความตระหนักถึงความจ าเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะ ท าให้มีการสั่งใช้ยามากขึ้น 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. จัดปฐมนิเทศแพทย์ใหม่เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงาน RDU และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง  
2. จัดโครงการอบรมแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 



~ 64 ~ 
 

ตามเกณฑ์ สปสช.อ าเภอควนขนุน ต้ังแต่ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562  

                  

รายการประมวลผล  

สถานบริการ 

สี่

แยก

ไส

ยวน 

หัว

ถนน 

ควน

ดิน

แดง 

ดอน

ศาลา 

พัง

ดาน 

เกาะ

ยาง 

สะพาน

ข่อย 

ทะเล

น้อย 
ปันแต 

แหลม

โตนด 

โตนด

ด้วน 

พนาง

ตุง 

แพรก

หา 

จัน

นา 

ปาก

คลอง 

ศาลา

ด า

เสา 

ศูนย์

แพทย์

ชุมชน 

1.ร้อยละใบสั่งยาในกลุ่มโรค 

URI ที่สั่งใช้ยาปฏิชีวนะเกิน

ความจ าเป็น (%)  

0.54 0.51 1.6 0.73 6.53 5.52 0.64 8.88 2.47 7.25 4.16 0.00 15.6 2.92 14.41 3.67 10.36 

เกณฑ์สปสช. (ไม่เกิน 20 %)                                      

2.ร้อยละใบสั่งยาในกลุ่มโรค 

AGE ที่สั่งใช้ยาปฏิชีวนะเกิน

ความจ าเป็น (%)  

0.00 0.00 0.00 75.00 18.18 0.00 14.29 3.23 4.76 8.00 0.00 0.00 11.76 0.00 46.15 0.00 0.00 

เกณฑ์สปสช. (ไม่เกิน 20 %)                                      
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ปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ผ่านเกณฑ์ดังน้ี 

• การก าหนดนโยบาย Service Plan RDU ยังไม่ลงถึงผู้ปฎิบัติทุกคน ให้รับทราบทั่วถึงทั้งหมด และบุคลากรยังไม่เห็น

ความส าคัญมากนัก (ผู้รับผิดชอบต้องลงมือติดตามให้ชัดเจนกว่าน้ี และประชมุชี้แจง Service plan ให้ผู้ปฏิบัติรับทราบทั่วถึง

กัน ) 

• ผู้สั่งใช้ระดับโรงพยาบาลรับทราบนโยบายแต่ขาดการกระตุ้นรายบุคคลอย่างต่อเน่ือง (คณะกรรมการ RDU พิจารณากระตุ้น

และติดตามผู้สั่งใช้ยาอย่างต่อเน่ืองและถี่ขึ้น  พิจารณาจัดประชุมติดตามทุก 1 เดือน) 

• ข้อมูลทีแ่จ้งผลการด าเนินงาน (Feed back)  อาจไม่ถึงตัวผู้ปฏิบัติ (ผู้ปฎบิัติไมร่ับทราบ) (ประธาน RDU แจ้งรับชอบ Feed back 

ข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติ สั่งใช้รับทราบอย่างต่อเน่ือง) 
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5. ผลงานเด่น 

 1. อ าเภอคุณธรรมต้นแบบการจัดการอุบัติเหตุทางถนนด้วยการขับเคลื่อนวินัยจราจร จาก
กระทรวงวัฒนธรรม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. ควนขนุนผ่านการคัดเลือก 1 ใน 4 อ าเภอเขตสุขภาพที่ 12 การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ  
 

  -  
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3. ได้รับประกาศ..HA 
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4. รับโล่ห์เกียรติคุณ รางวัล ชนะเลิศ ในการส่งผลการด าเนินงานกิจกรรม  "วันไตโลกดีเด่น 
: สตรีไทย ไต strong" ประจ าปี 2561 จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 

5. รับโลห์รางวัลสถานบริการที่มีผลลัพธ์การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไตเรื้อรัง 
(CKD) ดีเด่น ประจ าปี 2561 จาก รมต.กระทรวงสาธารณสุข ในงาน NCD Forum 
2018 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

...  
 

6. R2R เรื่อง ทันตกรรมเคลื่อนที่ พี่ช่วยน้อง 
7. รางวัล ชนะเลิศ poster presentation ระดับจังหวัด ปี 2561 
8. รางวัล ชนะเลิศ poster presentation ระดับเขต 12 ปี 2561 
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     9. วิจัย เรื่อง ผลการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน2ชนิด 
รางวัล ชนะเลิศ poster presentation ระดับจังหวัด ปี 2561 
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 poster presentation ระดับเขต 12 ปี 2561 

เป็นวิจัยหลักที่ใช้อ้างอิงของคณะกรรมการคัดเลือกวัสดุทันตกรรมภาคใต้ 
 

            
 

10. วิจัย เร่ือง ผลการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน2ชนิด ติดตาม 2ปี 
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 poster presentation ระดับจังหวัด ปี 2562 

เป็นวิจัยหลักที่ใช้อ้างอิงของคณะกรรมการคัดเลือกวัสดุทันตกรรมภาคใต้ 
 

 
 

11. วิจัย เร่ือง ผลการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 5 ชนิด 
* เป็นตัวแทนจังหวัดพัทลุง น าเสนอวิจัย Oral presentationระดับเขต ปี 2562 
* เป็นวิจัยหลักที่ใช้อ้างอิงของคณะกรรมการคัดเลือกวัสดุทันตกรรมภาคใต้  
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 12. ผลการประกวดผลงานวิชาการ งานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด 

ประจ าปี 2562 

วันท่ี 18 - 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท  อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ล าดับ รางวัล ประเภทผลงาน

วิชาการ 

ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน/

หน่วยงาน 

1 รางวัลชนะเลิศ 

ได้รับคัดเลือก

ไปน าเสนอ

ระดับเขต 

วิจัยฉบับสมบูรณ์ :  

Poster presentation 

Efficacy of Acupuncture 

in Myofascial pain of 

shoulder: A 

Randomized Controlled 

Trial 

นพ.เชษฐพงศ์ สัจ

จาผล 

องค์กรแพทย์ 

2 รางวัลชนะเลิศ 

ได้รับคัดเลือก

ไปน าเสนอ

ระดับเขต 

R2R : 

Oral presentation  

การจัดการรายกรณีในผู้ป่วย

เบาหวานรายใหม่ที่มารับ

บริการในคลินิคเรื้อรังของ

ศูนย์แพทย์ชุมชน

โรงพยาบาลควนขนุน  

อักษรตรี พงศ์นุ

รักษ์ 

ศูนย์แพทย์ชุมชน

รพ.ควนขนุน 

3 รางวัลชนะเลิศ 

ได้รับคัดเลือก

ไปน าเสนอ

ระดับเขต 

R2R :  

Poster presentation 

การพัฒนาคุณภาพระบบ

บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 

โรงพยาบาลควนขนุน 

นางจุฑาทิพย์ นุ่น

ด้วง 

นางยุพิน จันทร์

แดง 

นางสาวกมลทิพย์ 
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ล าดับ รางวัล ประเภทผลงาน

วิชาการ 

ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน/

หน่วยงาน 

สิทธิชัย 

นางสาวรัชนู สม

เกื้อ 

งานให้ค าปรึกษา  

4 รางวัลชนะเลิศ 

ได้รับคัดเลือก

ไปน าเสนอ

ระดับเขต 

CQI (Clinic) :  

Oral presentation 

การเตรียมยาทางวิสัญญีเพื่อ

ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

นางสาวมณีรัตน์ 

พรหมคง 

พญ.ปาณฉัตร ด า

เกลี้ยง  

นายอนันต์ เรืองศรี  

นางนฤมล นุ้ยนุ่น 

งานห้องผ่าตัด  

5 รางวัลชนะเลิศ 

ได้รับคัดเลือก

ไปน าเสนอ

ระดับเขต 

CQI (Clinic) :  

Poster presentation 

การพัฒนาการดูแลผู้ป่วย

เด็กปอดอักเสบ  

 

นางจุฑารัตน์ ขวัญ

ศรี 

นางสุจิน เพชรมาก 

และ พยาบาล

ผู้ป่วยในชายและ

เด็ก 

6 ได้รับคัดเลือก

ไปน าเสนอ

ระดับเขต 

วิจัยฉบับสมบูรณ์ :  

Oral presentation

   

ผลการยึดติดของสารเคลือบ

หลุมร่องฟัน 5 ชนิดในฟัน

กรามแท้ซี่แรก  

น.ส.สุธาสินี หลี

วิจิตร 

7 ได้รับคัดเลือก

ไปน าเสนอ

หนังสั้น ยายแดง พญ.วรพิณ 

วิทยวราวัฒน์
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ล าดับ รางวัล ประเภทผลงาน

วิชาการ 

ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน/

หน่วยงาน 

ระดับเขต องค์กรแพทย์ 

8 รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ

หน่ึง 

วิจัยฉบับสมบูรณ์ :  

Poster presentation 

ผลของโปรแกรมพัฒนา

ความสามารถในการดูแล

ตนเอง ต่อระดับน้ าตาลใน

เลือด หลังรับประทาน

อาหาร 2 ชั่วโมง ในหญิง

ต้ังครรภ์ที่เป็นเบาหวานขณะ

ต้ังครรภ์ 

พญ.วรพิณ 

วิทยวราวัฒน์ 

องค์กรแพทย์ 

9 รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ

สอง 

วิจัยฉบับสมบูรณ์ :  

Poster presentation 

ผลการยึดติดของสารเคลือบ

หลุมร่องฟัน 2 ชนิดในฟัน

กรามแท้ซี่แรก ติดตามผล 2 

ป ี

น.ส.สุธาสินี หลี

วิจิตร,  

นางจรวย ทองเน้ือ

ขาว, 

 นางศิริรัตน์ จันทร์

น้อย,  

นางเกสรี จันแดง,  

นายสุรไชย เตียว

อนันต์ 

งานทันตกรรม 

10 รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ

หน่ึง 

R2R :  

Poster presentation 

การพัฒนาระบบการเฝ้า

ระวังยาที่ห้ามจ าหน่ายใน

ร้านช า โดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน ต าบลควนขนุน 

นางสาวปาริฉัตร 

ขุนทอง 

ศูนย์แพทย์ชุมชน

รพ.ควนขนุน 
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ล าดับ รางวัล ประเภทผลงาน

วิชาการ 

ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน/

หน่วยงาน 

 

11 รางวัลชมเชย CQI (Clinic) : 

Poster presentation 

OSCC : one stop service 

at ER 

รัตนา สิริโสภณวร

กุล 

ศิริพร ยอดราช  

วันเพ็ญ ทิมลาย  

จีระนันท์ อภิสุข  

กัญญา คงอินพาน 

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

และนิติเวช 

 

12 รางวัลชมเชย นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 

: Poster 

presentation 

ผ้าพันลดปวด ตรวจแผล  ยุพาวรรณ เมือง

แก้ว  

อเทตยา สิงห์แก้ว 

สุดสาย นราพงษ์ 

งานผู้ป่วยในหญิง

และหลังคลอด 

13 รางวัลชมเชย นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 

: Poster 

presentation 

เห็นปุ๊บประเมินปั๊บฉับไว เสาวรัตน์ แป้นพูน, 

ภวมัย รักชุม, 

ธนัญญา ด าสิน 

งานห้องผ่าตัด 
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ล าดับ รางวัล ประเภทผลงาน

วิชาการ 

ช่ือผลงาน เจ้าของผลงาน/

หน่วยงาน 

14 รางวัลชมเชย ภาพถ่าย : ในสถาน

บริการ 

"กอดแลก...กอดแรก" นางเรวดี แป้นย้อย 

นางสาวจุวัยนีย์ ข า

ทิพย์ 

งานห้องคลอด  

15 รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ

สอง 

เรื่องเล่า : Oral 

presentation 

ตอบฉันได้ไหม ฉันผิด ผิด

อย่างไร 

พญ.วรพิณ 

วิทยวราวัฒน์ 

องค์กรแพทย์ 
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6. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1.ขาดบุคลากรบางสาขา เช่นด้านแพทย์ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ เช่นนักรังสีการแพทย์ 
2.ขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 
  สิ่งท่ีต้องการสนับสนุน 
1.ชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ (Set Compact air drive) ประมาณ730,000 บาท 
2.ชุดเคร่ืองมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะตามกระดูก (Set Small instrument) ประมาณ670,000 บาท 
3.ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก (Set Small instrument) ประมาณ880,000 บาท 
      รวมจ านวนเงิน 2,280,000 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 


