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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ตอนที่ 2  
แผนยุทธศาสตร์ ปัญหาสาธารณสุข และการบริหารงบประมาณ 

1. แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง 

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

วิสัยทัศน์   
 

1.  
2.  

 
พันธกิจตามยุทธศาสตร์ (Mission) 
1. พัฒนานโยบายสุขภาพในทุกระดับ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติทั่วทุกพ้ืนที่ ส่งเสริมภาคีทุกภาพส่วนร่วมสร้าง

สังคมสุขภาพดี และการแก้ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของพ้ืนที่ให้ยั่งยืน  
2. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาโรค ฟ้ืนฟูสุขภาพการคุ้มครอง

ผู้บริโภคของจังหวัดให้มีคุณภาพ มาตรฐานรองรับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ การพัฒนาตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และความจ าเป็นในการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ 

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

4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพของตนเองอย่างเข้มแข็งให้ประชาชน  
มีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้ 

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

6. พัฒนาบุคลากรการสาธารณสุข ระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

 
เป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) 

พัทลุงเป็นสังคมสุขภาวะ  ประชาชนสุขภาพดี  มีความสุขทางสุขภาพมากขึ้น 
 

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

“ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพด ี
ชุมชนพ่ึงตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน” 
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หน้า 27 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ (Outcome Goal) 
1. จังหวัดพัทลุงประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาสุขภาพ และโรคส าคัญของจังหวัดให้ลดน้อยลง อย่างเป็น

รูปธรรม และผ่านเกณฑ์ประเทศ 
2. มีชุมชนต้นแบบการจัดการสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้ และระบบการจัดการสุขภาพ

ชุมชนที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ แพทย์แผนไทย และการจัดการ
โรคเรื้อรัง    

3. จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองสุขภาวะที่เข้มแข็งระดับประเทศ มีนโยบายสุขภาพในทุกมิติทั้งในและนอกระบบ
สาธารณสุขที่เข้มแข็ง สามารถน าสุขภาพร่วมสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ  

4. ระบบสุขภาพสามารถสร้างคุณค่าต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และความเป็นอยู่ที่ดี
แก่ประชาชน 

5. สถานบริการสุขภาพทุกระดับของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน ที่ยั่งยืน มีผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์ในระดับ
สถานบริการมาตรฐานการสาธารณสุข เป็นสถานบริการปลอดภัย ที่ประชาชนเชื่อมั่น วางใจได้  

6. สถานบริการทุกแห่งผ่านเกณฑ์การบริการที่ยอดเยี่ยม และมาตรฐานการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
7. หน่วยงานในระบบสาธารณสุขเป็นองค์กรสมรรถนะสูง พัฒนาสู่องค์กรดิจิตอล ระบบงานมีความพร้อมสู่

สากลเปิดสู่อาเซียน 
8. มีผลงานการวิจัย สร้างองค์ความรู้ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด

อย่างต่อเนื่อง  
9. บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรการสาธารณสุขในทุกระดับมีสมรรถนะ มีทักษะสากล มีความสุขใน

การปฏิบัติราชการ เป็นต้นแบบของคนสุขภาพดี 
 

กลยุทธ์  
ในการก าหนดกลยุทธ์ได้น าศักยภาพ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาก าหนดทิศทางการ

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

ควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างเข้มข้นในระดับหมู่บ้าน และการรักษาและฟ้ืนฟูด้วย
คุณภาพทางการแพทย์ในทุกระดับ แบบปฏิบัติการเชิงรุกด้วยภารกิจร่วม หมู่บ้านเป็นฐาน ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง  

2. สร้าง และพัฒนาบริการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยบริการแบบครบวงจรเป็นองค์รวม 
และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทั้งในมิติครอบครัว ชุมชน   

3. บูรณาการชุมชน ครอบครัว และภาคีทุกภาคส่วน ร่วมจัดระเบียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยโรค
เรื้อรัง ให้เกิดค่านิยมทางสุขภาพใหม่ที่สามารถพ่ึงพาตนเองทางสุขภาพได้ จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

4. สร้างระบบการจัดการสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นเน้นการน ากีฬามาใช้ในการสร้างสุขภาพ ขจัดปัจจัยเสี่ยงแก่เด็ก 
เยาวชน ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสุขภาพ 

5. ส่งเสริม ให้ชุมชนสร้างระบบการจัดการสุขภาพ และวัฒนธรรมทางสุขภาพที่เข้มแข็งเป็นหมู่บ้านสุขภาพดี
วิถีไทย ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลไกสมัชชาสุขภาพชุมชน  

6. ส่งเสริมให้ภาคีทุกภาคส่วนร่วมสร้างนโยบายสุขภาพ และผลักดันมาตรการด้านสุขภาพให้ได้การบรรจุใน
แผนพัฒนาของจังหวัด ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และท้องถิ่น   

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

9. ยกระดับคุณภาพการบริการ หน่วยบริการสุขภาพในระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่
ยั่งยืนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพที่เข้มแข็ง เป็นสถาน  

10. ยกระดับการบริการสุขภาพให้มีความยอดเยี่ยม เน้นประชาชนมีความสุขระหว่างรอรับบริการ มีอัตลักษณ์
ของการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่โดดเด่นในระดับประเทศ บริการที่ปลอดภัย ไร้รอยต่อ  
ไม่รอนาน 

11. เสริมสร้างประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค การรักษา และการฟ้ืนฟูสุขภาพในโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัด 
ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ และทีมสหวิชาชีพเฉพาะทาง และวิทยาการทางการ
แพทย์ที่เหมาะสมตามที่เหมาะสม 

12. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการจัดบริการทางการแพทย์ของสถานบริการทั้งในระดับปฐมภูมิ ให้ประชาชน 
มีความเชื่อมั่น และศรัทธาในการใช้บริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจอย่างแท้จริง 

13. การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในระดับชุมชน การดูแล คุ้มครองสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
การคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน  

14. สร้างความเข้มแข็งในระบบการสอบสวน ควบคุมโรค ที่คลอบคลุมในระดับต าบล และสามารถตอบสนอง
ต่อการควบคุมโรคทันเวลา มีมาตรฐานระดับดีมากในทุกแห่ง  

15. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด การจัดการปัญหาสุขภาพทั้งในภาวะปกติ 
และภาวะฉุกเฉิน ให้มีความพร้อมระดับมาตรฐานประเทศ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

16. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์วิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม รองรับความจ าเป็นทางสุขภาพของพ้ืนที่ 
การบริการแก่ประชาชน และแนวโน้มการพัฒนาระบบสุขภาพของจังหวัด   

17. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพให้มีคุณภาพ ทันสมัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการบริการ การสื่อสารสุขภาพแก่ประชาชน การบริหาร และการตัดสินใจเชิงนโยบาย    

18. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ สมบูรณ์ในทักษะสากล พัฒนาคุณภาพชีวิต  
ที่ดี เสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการ เป็นต้นแบบคนสุขภาพดีมีความสุข  

19. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพทุกแห่งให้ ให้มีสมรรถนะสูง 
บริหารจัดการภายในที่มีความคล่องตัว เด่นด้านแบบธรรมาภิบาล เข้มแข็งทางการเงินการคลัง  

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

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

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

บริการ (SMART) 
ตัวชี้วัดที่ 12 :   ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาม

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

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
การขับเคลื่อนต าบลสุขภาวะสู่เมืองลุงเมืองสุขภาวะ ตามกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังภาพ 

 

 

 
กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนต าบลสุขภาวะ สู่เมืองลุงเมืองสุขภาวะ 

จังหวัดพัทลุง 
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ส าหรับการขับเคลื่อนต าบลสุขภาวะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เน้นการวัดผลในมิติ 
ของสุขภาพดี แต่ส าหรับการด าเนินงานในระดับต าบล ให้มีการบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ และมีการ
ขับเคลื่อนร่วมกันทั้ง 3 มิติ (สุขภาพดี, ศึกษาดี, เศรษฐกิจดี)  

เกณฑ์การประเมินต าบลสุขภาวะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเมินในมิติด้านสุขภาพ จ านวน 
10 ประเด็น ได้แก่ 

ล า 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ระดับการประเมิน 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก 

1 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ผ่าน 
4 ข้อ 

ผ่าน 
6 ข้อ 

ผ่าน 
8 ข้อ  1.1  ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับ

ฟลูออไรด์วานิช ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65 

ทันตสาธารณสุข 

 1.2  ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการ
ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 75 

ส่งเสริมสุขภาพ 

 1.3  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ
คัดกรองพัฒนาการ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

ส่งเสริมสุขภาพ 

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

ส่งเสริมสุขภาพ 

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

ส่งเสริมสุขภาพ 

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

ส่งเสริมสุขภาพ 

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

ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ 

   

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

ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ 
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ล า 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ระดับการประเมิน 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก 

2 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลอนามัยเจริญพันธุ์ ส่งเสริมสุขภาพ 60 
คะแนน 

70 
คะแนน 

80 
คะแนน 

3 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย ร้อยละ 
18.5 

ร้อยละ 
20.5 

ร้อยละ 
22.5  3.1  ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์

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

 

4 ต าบลผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ 

มีแผน 
พัฒนา 

มี MOU 
กับต าบล 
ที่มีหน่วย 

FR 

มีหน่วย 
FR 

5 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบล GREEN and 
CLEAN  

อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

4-5  
คะแนน 

6-7 
คะแนน 

8-9 
คะแนน 

6 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลคุ้มครองผู้บริโภค 
6.1 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานร้าน

ช าคุณภาพ (ตรวจ ร้อยละ 90 ผ่าน
คุณภาพ ร้อยละ 90) 

คุ้มครองผู้บริโภค 

 

ผ่าน
ระดับ 3 
คะแนน  

ผ่าน
ระดับ 4 
คะแนน  
 

ผ่าน 
ระดับ 5 
คะแนน   

7 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ควบคุมโรคติดต่อ 
 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

8 ต าบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

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

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

ร้อยละ 80 
(2) คัดกรองสุขภาพช่องปาก ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60 
(3) คัดกรองสมองเสื่อม AMT 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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ล า 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ระดับการประเมิน 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก 

(4) คัดกรองซึมเศร้า 2Q ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

(5) คัดกรองข้อเข่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60  

(6) คัดกรองภาวะหกล้ม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

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

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

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

9 ต าบลผ่านเกณฑ์การจัดการสุขภาพได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานต าบลจัดการสุขภาพ
แบบบูรณาการ (TPAR) 

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

ต าบลที่มีศักยภาพ 
P = plan มีการจัดท าแผน

สุขภาพต าบลแบบมีส่วนร่วม 
A = activity มีการจัดกิจกรรม

หรือบริการสุขภาพกลุ่มวัย 
R = result มีผลลัพธ์ด้านสุขภาพ

ในชุมชน 
(ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
www.thaiphc.net) 

http://www.thaiphc.net/
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ล า 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ระดับการประเมิน 
พ้ืนฐาน ดี ดีมาก 

10 ต าบลมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในประเด็น
ปัญหาที่เลือกอย่างมีคุณภาพ 

พัฒนาคุณภาพ ประเมินผ่าน / ไม่ผ่าน 
(ผ่าน UCCARE ระดับ 3) 

 
เกณฑ์การวัดผลต าบลสุขภาวะ 

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

ดี ผ่านระดับดีข้ึนไปทุกข้อ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
ดีมาก ผ่านระดับดีมากทุกข้อ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 

หมายเหตุ  
- เกณฑ์ข้อที่มีการประเมินเป็นรายสถานบริการ กรณีต าบลที่มีสถานบริการมากกว่า 1 แห่ง  

ต าบลจะผ่านเกณฑ์ ก็ต่อเมื่อสถานบริการในต าบลนั้นผ่านเกณฑ์ทุกสถานบริการ 
- การประเมินต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง กรณีต าบลที่มีสถานบริการมากกว่า 1 แห่ง  

ผลการประเมินใช้คะแนนของสถานบริการที่ได้คะแนนต่ าสุด 
- ประเมินโดยผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด และส่งกลับข้อมูลให้ คปสอ. ตรวจสอบและรับรอง 
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3. ปัญหาสาธารณสุข 

การจัดปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้กระบวนการวิเคราะห์
และจัดอันดับปัญหา โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

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

ประเด็น คือ ขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา และความสนใจ/ความ
มีส่วนร่วมของชุมชน 

4. จัดอันดับปัญหาตามล าดับคะแนน 
 

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

1. แผนงานแก้ปัญหาโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ไต  
เป้าหมาย 1. ลดอัตราป่วยรายใหม่โรคเบาหวานจากกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 

2. ลดอัตราป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูงจากกลุ่มเสี่ยง/สงสัยป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง 

3. ลดภาวะแรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
4. ลดอัตราตายจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
5. ลดอัตราป่วยรายใหม่โรคไตเรื้อรัง 

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

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

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

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

ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้สมาธิบ าบัด SKT และได้รับการติดตามผล 
ร้อยละ 80 

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

ร้อยละ 65 
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

1. ลดอัตราผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่ และทบทวนระบบส่งต่อให้ผู้ป่วย
สามารถเข้าถึงการวินิจฉัยโรค เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา 

2. ควบคุมระดับน้ าตาล/ความดันโลหิต กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

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

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

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

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

7. การควบคุมก ากับ ติดตามระบบข้อมูล NCD ใน HDC และ chronic link 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 

 
2. แผนงานแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก 
เป้าหมาย 1. ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 

2. ลดอัตราตายจากโรคไข้เลือดออก 
ตัวชี้วัด 1. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงมากกว่าร้อยละ 15 ของค่ามัธยฐาน ปี 2557-2561 

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

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

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

ตรวจจับสถานการณ์โรค และใช้ข้อมูลเพ่ือการประเมินพ้ืนที่เสี่ยง     
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการป้องกันโรค โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อป้องกันการเสียชีวิตโดยร่วมมือ
กับกรมการแพทย์ ให้มีการสนับสนุนคู่มือมาตรฐานการรักษาและ
จัดระบบแพทย์ที่ปรึกษาและบูรณาการระบบการรักษาแบบสหสาขา
วิชาชีพ       

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค  
กิจกรรมที่ 1   พัฒนาระบบข้อมูล รายงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

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

เข้าระบบให้มากขึ้นพัฒนาระบบการป้องกันโรค 
กิจกรรมที่ 1   ส่งเสริมให้ทุกองค์กรและประชาชนทุกคน ร่วมกันจัดการไม่ให้มี

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

พัฒนาระบบการควบคุมโรคและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
กิจกรรมที่ 1   จัดการสอบสวนและควบคุมโรคตามมาตรฐานการควบคุมโรค 
กิจกรรมที่ 2   สุ่มประเมินระบบการควบโรค 

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

แบบสหสาขาวิชาชีพ 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรค 

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

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

กิจกรรมหลัก 1. จัดประชุมราชการคณะกรรมการ Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมองอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

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

เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง  
6. รณรงค์การเข้าถึงบริการ 1669 เพ่ือผู้ป่วยได้รับการรักษาและรับยาละลายลิ่มเลือด

อย่างทันท่วงที 
7. ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 4.5 ชั่วโมง 
8. พยาบาลวิชาชีพได้รับการสนับสนุนในการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

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

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

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

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

ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

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

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

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

 
5. แผนงานแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร 
เป้าหมาย 1. ลดอัตราการบาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 

2. เพ่ือให้ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 1. อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน 

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

ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

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

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

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

กิจกรรมหลัก 1. การด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากจราจรทางถนนผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ 
DHS-RTI 

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

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 

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

2. ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

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

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

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

3. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานเกณฑ์
อนามัยแม่และเด็กและการจัดการตั้งครรภ์คุณภาพ 

4. พัฒนาแนวทางการด าเนินงานในระบบฝากครรภ์ คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ และ
ระบบส่งต่อ 

5. พัฒนาแนวทางการด าเนินงานห้องคลอดคุณภาพตามมาตรฐาน  และระบบส่งต่อ 
6. จัดระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ    
7. ประชุมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รพ.สต. และ รพ.ทุกแห่ง  

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

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

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคจิตสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและ
จิตเวช 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า โรคจิตเภท สามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 

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

อย่างต่อเนื่องในทุกอ าเภอของจังหวัดพัทลุง 
2. รณรงค์คัดกรอง ค้นหา ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า โรคจิต (สุขภาพจิตสัญจร) 

รายใหม่ให้ได้รับการช่วยเหลือและรักษาได้อย่างทันท่วงที 
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3. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโรคซึมเศร้า  โรคจิตเภท ระบบการช่วยเหลือ 
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  โรคจิตเภท ให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตในจังหวัดพัทลุง 

4. ประชุมติดตามการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย
ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

 
8. แผนงานแก้ปัญหายาเสพติด 
เป้าหมาย 1. เพ่ิมความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

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

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

3. อัตราการคงอยู่ในระบบบ าบัดรักษายาเสพติดทุกระบบ (Retention rate) ร้อยละ 
70 

4. การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดให้เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ยุทธศาสตร์/ 
มาตรการ 

1. ส่งเสริมการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE 

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

เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมหลัก 1. เร่งรัดการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 

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

พ้ืนที่ โดยอาศัยการบูรณาการงานจากทุกภาคส่วน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

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

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

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

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

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

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

ด าเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและ
สุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 

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

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

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

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

ร้อยละ 85 
2. ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB 

Treatment Coverage) ร้อยละ 75 
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายได้รับการคัดกรองเชิงรุกด้วยการถ่ายภาพรังสี  
  ทรวงอก 
- ร้อยละผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาวัณโรคมาก่อนมีผลตรวจทดสอบความไวต่อยา  
  วัณโรค 

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

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

กิจกรรมที่ 1  เร่งรัดการคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงวัณโรค   
กิจกรรมที่ 2  ส่งทดสอบความไวต่อยาในผู้ป่วยวัณโรคท่ีเสี่ยงต่อการดื้อยา 
กิจกรรมที่ 3  ค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรค   

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

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

4. แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

เป้าประสงค์สูงสุด
ของแผนยุทธศาสตร์ 

สสจ.พัทลุง 

กรอบยุทธศาสตร์
กระทรวง 4 

Excellences 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ สสจ. 
งบประมาณ 
(ทุกแหล่ง) 1 2 3 4 5 

พัทลุงเป็นสังคม 
สุขภาวะ ประชาชน
สุขภาพดี มีความสุข
ทางสุขภาพมากขึ้น 

P&P Excellence 
 

✓ ✓  ✓    5,459,786 

Service Excellence  
 

     ✓  5,125,250 
 

People Excellence 
 

    ✓  864,380 

Governance 
Excellence 

  ✓  ✓ 967,550 

รวม        12,416,966  

หมายเหตุ  รายละเอียดตามแผนงานโครงการ บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562  
จ านวน 39 โครงการ 
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ตารางท่ี 2.4.1  สรุปงบด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellences 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellences โครงการ งบ สป. 

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

รวม 39 3,428,650 
ที่มา : งานแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 

5. การบริหารงบประมาณ 

5.1 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จังหวัดพัทลุงได้รับจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 ส าหรับหน่วยบริการในสังกัดเป็นค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ระดับหน่วยบริการ 70% จ านวน 
32,744,716.39 บาท ระดับจังหวัด 20% จ านวน 9,355,633.26 บาท และระดับเขต 10% จ านวน 5,054,000 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,154,349.65 บาท ผลการด าเนินงาน ก่อหนี้ผูกพัน ส่งมอบและตรวจรับ และ
เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 78.61 66.76 และ 65.03 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2.5.1 - 2.5.2 

ตารางท่ี 2.5.1  รายละเอียดการจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

ล าดับ เครือข่ายหน่วยบริการ 
70%  

ระดับหน่วยบริการ 
20% 

ระดับจังหวัด 
10% 

ระดับเขต 
รวมจัดสรร 

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

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

รวม 32,744,716.39  9,355,633.26 5,054,000  47,154,349.65  
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ตารางท่ี 2.5.2 ผลการด าเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (25 มิถุนายน 2562)  

เครือข่ายหน่วย
บริการ 

อนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน ส่งมอบ/ตรวจรับ เบิกจ่าย ยังไม่ก่อหนี้ 
วงเงิน สปสช.  จ านวนเงิน   %   จ านวนเงิน  %  จ านวนเงิน  %  จ านวนเงิน  % 

รพ.พัทลุง 13,970,927.20  5,800,927.20 41.52     4,020,927.20  28.78    3,413,500.00  24.43  8,170,000.00 58.47 
รพ.กงหรา     2,731,071.48  2,731,071.48 100  2,731,071.48  100      2,731,071.48  100     
รพ.เขาชัยสน     3,289,556.61  3,289,556.61 100  3,289,556.61  100      3,289,556.61       100     
รพ.ตะโหมด     2,392,145.23  2,392,145.23 100  2,392,145.23  100      2,392,145.23  100    
รพ.ควนขนุน 6,812,099.64  4,898,099.64 71.90  2,524,468.00  37.06      2,524,468.00  37.06  1,914,000 28.10 
รพ.ปากพะยูน     4,079,256.01  4,079,256.01 100  3,751,256.01  91.96      3,751,256.01  91.96    
รพ.ศรีบรรพต     2,602,000.15  2,602,000.15 100  2,602,000.15        100      2,602,000.15  100   
รพ.ป่าบอน    3,498,585.41  3,498,585.41 100  2,766,285.41  79.35        2,766,285.41  79.35    
รพ.บางแก้ว     2,233,943.03  2,233,943.03 100  2,233,943.03  100      2,233,943.03    100   
รพ.ป่าพะยอม     2,904,394.33  2,905,394.33 100  2,905,394.33  100      2,905,394.33  100   
รพ.ศรีนครินทร์     2,639,370.56  2,639,370.56 100  2,639,370.56        100      2,639,370.56     100    

รวม   47,154,349.65  37,070,349.65 78.61  31,866,418.01  67.58    31,258,990.81  66.29  11,404,000 28.14 
ที่มา : งานแผนงาน  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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5.2 งบด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 จ านวน 119,385,193.00 บาท แยกเป็นกรมต่าง ๆ ดังนี้ 
1. สป. จ านวน   118,623,841.00  บาท แยกเป็น 

- งบด าเนินงาน จ านวน   63,109,146.00  บาท 
- งบอุดหนุน  จ านวน  11,480.00  บาท 
- งบรายจ่ายอื่น จ านวน     129,755.00 บาท 
- งบลงทุน  จ านวน   50,084,060.00    บาท 
- งบกลาง  จ านวน     5,289,400.00   บาท 

2. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   จ านวน   110,500.00  บาท 
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  จ านวน   625,852.00  บาท 
4. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  จ านวน     15,000.00  บาท 
5. กรมอนามัย  จ านวน     10,000.00  บาท 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562  

รายการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

(PO) 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

1. งบกรม สป. 118,623,841.00 19,225,401.40 72,203,252.12 46,420,588.88 60.87 
- งบด าเนินงาน 63,109,146.00 38,999.40 46,462,483.12 16,646,662.48 73.62 
- งบลงทุน 50,084,060.00 19,186,402.00 21,585,088.00 28,498,972.00 43.10 
- งบอุดหนุน 11,480.00 - - 11,480.00 - 
- งบรายจ่ายอื่น 129,755.00 - 18,280.00 111,475.00 14.09 
- งบกลาง โครงการ 

100 ปี หมอ
อนามัย 

3,523,400.00 - 3,451,501.00 71,899.00 97.96 

- งบกลางรายการ
ครุภัณฑ์ 

1,766,000.00 - 685,900.00 1,080,100.00 38.84 

2. งบเบิกแทน อย. 110,500.00 15,984.00 54,016.00 56,484.00 48.88 
3. งบเบิกแทนกรม 

สบส. 
625,852.00 - 201,240.00 424,612.00 32.15 

4. งบเบิกแทน
กรมการแพทย์
แผนไทย 

15,000.00 - 15,000.00 - 100.00 

5. งบเบิกแทนกรม
อนามัย 

10,000.00 - 9,900.00 100.00 99.00 

รวม 119,385,193.00 19,241,385.40 72,483,408.12 46,901,784.88 60.71 
ที่มา : งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
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5.3 งบประมาณหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดอัตราเหมาจ่ายรายหัว จ านวน 3,426.56 บาท ต่อผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สรุปผลการพิจารณาปรับเกลี่ยและจัดสรรงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายราย
หัวค่าใช้จ่ายเพื่อบริการทางการแพทย์และงบนอกเหมาจ่ายรายหัว ประจ าปี 2562 ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  

1.1 เงินบริการประเภทผู้ป่วยนอกทั่วไป ผู้ป่วยในทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายการค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว กรณี
ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการทางการแพทย์ ประเภทบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ใช้การจัดสรรแบบขั้นบันได (Step ladder) ตามจ านวนผู้มีสิทธิ ณ 1 เมษายน 2562 โดยอัตราจ่ายงบ OP  
หลัง Step ladder สูงสุดที่ รพช.ศรีบรรพต เป็นเงิน 1,406.81 บาท ต่อประชากร และ รพท.พัทลุง ต่ าสุด 
969.72 บาทต่อ ประชากร  อัตราจ่ายงบ PP หลัง Step ladder สูงสุดที่ รพช.ศรีบรรพต เป็นเงิน 258 บาท
ต่อประชากรและ รพท.พัทลุง ต่ าสุด 178.29 บาทต่อประชากร ผู้ป่วยในทั่วไปจัดสรรด้วยผลงานบริการตาม
ข้อมูลการให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 ปรับตามค่าถ่วงน้ าหนักบริการผู้ป่วยใน 
(ค่า K)  และการันตีอัตราจ่ายเบื้องต้นที่ 8,050 บาทต่อ AdjRW  

1.2 เงินกันบริหารจัดการระดับเขต/จังหวัด เงินกันบริหารจัดการระดับเขตจากรายรับค่าบริการ
ผู้ป่วยนอกทั่วไป ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการพ้ืนฐานและค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท โดยเขตสุขภาพที่  12 ได้รับจั ดสรรรวม 
263,313,509.84 บาท แบ่งจัดสรร 2 งวด และจังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรดังนี้  งวดที่  1 วงเงิน 
40,413,509.84 บาท งวดที่ 2 วงเงิน 4,495,000 บาท รวมทั้งสิ้น 44,908,509.84 บาท  

1.3. งบค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการพื้นฐาน (กรณีสิทธิอ่ืนๆ ที่
ไม่ใช่สิทธิ UC: PP NON UC) เนื่องจากประชากรสิทธิอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สิทธิ UC ไม่มีการลงทะเบียนกับหน่วย
บริการ จึงให้กลไกระดับเขตมอบให้จังหวัดด าเนินการจัดสรรให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในการให้บริการ
ของหน่วยบริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรงบ PP NON UC วงเงินรวม 
ทั้งสิ้น 12,354,557.25 บาท (ลดลงจากปี 2561 จ านวน 361,416.75 บาท) 

ผลการปรับเกลี่ยค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว รายการค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการทาง
การแพทย์ต่างๆ แยกตามประเภทบริการที่มีการประมาณการและการจัดสรรล่วงหน้า ประจ าปี 2562 จังหวัด
พัทลุง รายละเอียดดังตารางที่ 2.5.3 และ 2.5.4 
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ตารางท่ี 2.5.3   สรุปประมาณการรายรับค่าบริการทางการแพทย์ฯ ประเภทบริการ OP PP IP ประจ าปี 2562 

ล า 
ดับ 

CUP 
OP PP IP รวม OP PP IP 
[1] [2] [3] [4]=[1]+…[3] 

1 พัทลุง 21,956,728.68 4,041,940.57 76,788,714.51 102,787,383.76 
2 กงหรา 20,918,910.01 3,843,324.68 6,520,112.87 31,282,347.56 
3 เขาชัยสน 18,348,548.18 3,370,247.26 4,619,059.17 26,337,854.61 
4 ตะโหมด 23,381,186.72 4,274,812.18 5,515,634.57 33,171,633.47 
5 ควนขนุน 24,835,354.58 4,567,881.70 10,405,160.24 39,808,396.52 
6 ปากพะยูน 23,374,690.29 4,296,845.95 7,079,294.85 34,750,831.09 
7 ศรีบรรพต 11,657,524.75 2,129,134.67 3,120,268.16 16,906,927.58 
8 ป่าบอน 26,271,865.97 4,823,500.24 5,981,230.24 37,076,596.45 
9 บางแก้ว 14,702,858.00 2,695,569.29 4,234,851.36 21,633,278.65 
10 ป่าพะยอม 19,451,031.83 3,575,790.65 8,850,250.69 31,877,073.17 
11 ศรีนครินทร์ 16,894,056.29 3,104,886.31 5,365,240.15 25,364,182.75 

รวม 221,792,755.30 40,723,933.50 138,479,816.81 400,996,505.61 
 
ตารางท่ี 2.5.4   สรุปรายรับค่าบริการทางการแพทย์ฯ ประเภทบริการอื่น ประจ าปี 2562 

ล า 
ดับ 

CUP PP Non UC 
เงินบริหารระดับเขต/จังหวัด 

งบลงทุน 
งวดที่ 1 งวดที่ 2 รวม 

1 พัทลุง 5,023,374.85 -    310,000.00  310,000.00 13,970,927.20 
2 กงหรา - 221,350.00  385,000.00  606,350.00 2,731,071.48 
3 เขาชัยสน 681,089.95 *8,121,350.00  480,000.00  8,601,350.00 3,289,556.61 
4 ตะโหมด 470,962.14 221,350.00   435,000.00  656,350.00 2,392,145.23 
5 ควนขนุน 1,630,572.36 *10,221,350.00  480,000.00  10,701,350.00 6,812,099.64 
6 ปากพะยูน 722,672.22 *4,421,350.00  280,000.00  4,701,350.00 4,079,256.01 
7 ศรีบรรพต 300,729.64 *2,221,350.00  380,000.00  2,601,350.00 2,602,000.15 
8 ป่าบอน 2,509,886.36 *7,921,350.00  455,000.00  8,376,350.00 3,498,585.41 
9 บางแก้ว 305,473.73 *2,221,350.00  380,000.00  2,601,350.00 2,233,943.03 
10 ป่าพะยอม 327,381.20 *3,021,350.00  480,000.00  3,501,350.00 2,905,394.33 
11 ศรีนครินทร์ 382,414.80 1,821,359.84  430,000.00  2,251,359.84 2,639,370.56 

รวม 12,354,557.25 40,413,509.84 4,495,000.00         44,908,509.84           47,154,349.65 
 

* หน่วยบริการที่ต้องจัดท าหนังสือแสดงเจตจ านงปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเงิน  
(Letter of Intent : LOI) จ านวน 7 แห่ง จากผลการพิจารณาจัดสรรเงินกันบริหารจัดการระดับเขตงวดที่ 1 

 
 
 
  



วิสัยทัศน์  :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 หน้า 50 

2. รายรับจริง งบค่าบริการทางการแพทย์ ประเภทบริการ OP PP IP ประจ าปี 2562 
ผลการก ากับ ติดตามการจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ประเภทบริการผู้ป่วยนอกท่ัวไป 

ผู้ป่วยในทั่วไปและสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจ าปี 2562 ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562  
 
ตารางท่ี 2.5.5 ร้อยละรายรับจริงงบค่าบริการทางการแพทย์ ประเภทบริการ OP PP IP ประจ าปี 2562  

เทียบวงเงินประมาณการ ณ 30 พฤษภาคม 2562 

ล า 
ดับ 

CUP 
ร้อยละรับจริงแยกประเภท OP+PP+IP ร้อยละ

รวม OP 
PP IP OP PP IP ประมาณการ รับจริง 

1 พัทลุง 82.50 100.00 117.45 102,787,383.76  112,344,586.59  109.30 
2 กงหรา 95.01 100.00 68.57 31,282,347.57  28,190,047.63  90.11 
3 เขาชัยสน 91.14 100.00 44.95 26,337,854.61   22,168,998.43  84.17 
4 ตะโหมด 95.04 100.00 81.36 33,171,633.47  30,983,941.41  93.40 
5 ควนขนุน 87.06 100.00 92.81    39,808,396.52  35,846,694.01  90.05 
6 ปากพะยูน 89.89 100.00 66.62 34,750,831.10  30,024,353.35  86.40 
7 ศรีบรรพต 96.11 100.00 178.54   16,906,927.59    18,904,254.24  111.81 
8 ป่าบอน 92.73 100.00 78.72 37,076,596.46  33,894,287.18  91.42 
9 บางแก้ว 94.97 100.00 79.19    21,633,278.65  20,012,712.22  79.93 
10 ป่าพะยอม 94.32 100.00 54.75 31,877,073.18  26,767,848.88  93.89 
11 ศรีนครินทร์ 94.57 100.00 106.89 25,364,182.76  24,816,442.59  89.44 

รวม 91.72 100.00 100.00 400,996,505.67 383,954,166.53 76.53 
หมายเหตุ 

1) ร้อยละรายรับ OP หมายถึง รายรับล่วงหน้างบ OP หักลบ OP Refer พ่ึงจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  (ตั้งแต่กันยายน 2561-เมษายน 2562) 

2) ร้อยละรายรับ IP หมายถึง รายรับ IP รายเดือนเทียบร้อยละที่ควรจะได้รับ (ผลงาน IP ตั้งแต่ตุลาคม 
2561 – เมษายน 2562 (รวม 7 เดือน เกณฑ์รายรับคิดเป็นร้อยละ 58.33) 

 
 

 


