


ข้อมูลทัว่ไป 
อ ำเภอทุ่งหว้ำ จงัหวดัสตูล



จ.ตรัง

ทะเลอนัดำมัน

จ.พทัลุง

อ.มะนัง

ต.ทุ่งหว้ำ

ต.ป่ำแก่บ่อหิน

ต.นำทอน

ต.ทุ่งบุหลงั

ต.ขอนคลำน

อ.ละงู

แผนทีอ่ ำเภอทุ่งหว้ำ และอำณำเขตตดิต่อ



แผนทีแ่สดงทีต่ั้งของสถำนบริกำรสำธำรณสุข อ ำเภอทุ่งหว้ำ

รพ.สต.เขาแดง

รพ.สต.คีรีวง

รพ.สต.ทุ่งดินลุ่ม

รพ.สต.นาทอน

รพ.สต.ทุ่งบุหลงั

รพ.สต.ขอนคลาน

รพ.สต.วงัตง

สถานบริการสาธารณสุข
• โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง 1 แห่ง 
• รพ.สต.  7 แห่ง
• สสอ. 1 แห่ง

อ.ทุ่งหว้ำ ห่ำงไกลจำกเมืองจังหวดัสตูล 78 กม.



ทุ่งหวา้ เดิมเรียกว่า “สุไหงอุเป” (Su-ngai Upe) หมายถึงคลองกาบหมาก ขณะนั้น ปี พ.ศ.2440 
ท าการคา้กบัชาวต่างประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองมาก สินคา้ท่ีมีช่ือเสียงคือ พริกไทย ในภูมิภาคแถบน้ี
ขนานนามว่า “ปีนงันอ้ย” ส่วนค าว่า “ทุ่งหวา้” มีท่ีมาจากท่ีตั้งของตลาด ร้านคา้ และสถานท่ีราชการตั้งอยู่
กลางทุ่ง มีตน้ไมช้นิดหน่ึงเรียกวา่  "ตน้หวา้" จึงขนานนามตามลกัษณะท่ีตั้งวา่ "ทุ่งหวา้"

อ ำเภอทุ่งหว้ำ

แบ่งกำรปกครองเป็น  5  ต ำบล
ประกอบดว้ย 35 หมู่
บา้นองคก์ารบริหารส่วนต าบล  5 แห่ง 
เทศบาลต าบล 1 แห่ง  

ประชำกรทั้งหมด 24,326 คน
เพศชาย 12,143 คน ร้อยละ 49.92 
เพศหญิง 12,183 ร้อยละ 50.08
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ปิระมดิประชำกร

ข้อมลูประชำกร



สภาพพ้ืนท่ี    แบ่งเป็น 2 โซน คือ โซนบกและโซนทะเล

 โซนบก  ประกอบดว้ย ต าบลป่าแก่บ่อหิน นาทอน และทุ่งหวา้ มีลกัษณะเป็นภูเขาเนินดิน 
ปกคลุมด้วยป่าไมเ้บญจพรรณ เป็นป่าเขาท่ีราบสูง ลูกคล่ืนลอนลาด และมีท่ีราบระหว่างภูเขา
บริเวณตอนกลาง ดงันั้น การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ท าการเกษตร ไดแ้ก่ สวนยางพารา สวน
ผลไมบ้างส่วน (เงาะ ลองกอง ทุเรียน ) และปาลม์ และรับจา้งทัว่ไป
 โซนทะเล ประกอบด้วย ต าบลทุ่งบุหลัง ขอนคลาน และ ทุ่งหวา้ บางส่วน (หมู่ 1,2)                
มีท่ีราบเรียบริมฝ่ังทะเล ลาดลงไปทางทิศตะวนัตก และมีท่ีราบบางส่วนดงันั้น อาชีพ ส่วนใหญ่ คือ 
ประมง เล้ียงกุง้ และสวนยางพารา 

ข้อมลูทัว่ไป



► ฤดูร้อน  เ ดือนมกราคม ถึง เมษายน 

อากาศจะรอ้นอบอา้ว 

►ฤดูฝน  อยูใ่นชว่งเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน

ธนัวาคม    มีฝนตกชุกตลอดปี

ลกัษณะภูมิอากาศ 

อ าเภอทุง่หวา้ อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้มี 2 ฤดู  คือ ฤดูฝนและฤดูรอ้น

ข้อมลูทัว่ไป



ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วฒันธรรม 
มีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของกลุ่มมุสลิม และ   กินเจของเช้ือสายจีน

ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัภายในหมู่บา้น ต าบล สภาพบา้นเรือน ท่ี
อยู่อาศยั      ส่วนใหญ่เป็นบา้นปูนชั้นเดียว  ส่วนการเดินทางไปมาหาสู่กนัใชร้ถจกัรยานยนต์
เป็นส่วนใหญ่

พฤติกรรมการบริโภค จะมีคนดั้ งเดิม 2 กลุ่มหลกั คือกลุ่มมุสลิม   ส่วนใหญ่จะ
รับประทานอาหาร มนั เค็ม  เผด็  และกลุ่มเช้ือสายจีน จะเนน้อาหารทอด  อาหารมนั  ส่วนการ
รับประทานอาหารม้ือเชา้ส่วนใหญ่เป็น กาแฟ ขนม ขา้วเหนียวไก่ทอด กลางคืนมีร้าน น ้ าชา 
และโรตี 

ข้อมลูทัว่ไป

http://www.pop.co.th/food/scoop/cha/images/hits.phtml?id=img008b


จ ำนวนผูร้บับริกำร ปีงบประมำณ 2563

โรงพยำบำลทุ่งหว้ำ
ผู้ ่วย    ฉล  ย/ว ั 177 
ผู้ ่วยใ  ฉล  ย/ว ั 15 
ว ั    ่   ยผู้ ่วยใ   2.97 
  ั         ย 48.63

รพ.สต. ผู้ป่วยเฉลีย่ 21 รำย:วนั:รพ.สต



สำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยนอกตำมกลุ่มโรค10 อนัดบัแรกอ ำเภอทุ่งหว้ำ  ปีงบประมำณ 2563
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ความดนัโลหิตสูงท่ีไม่มีสาเหตุน า

การติดเช้ือของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลนัอ่ืน ๆ

เน้ือเยือ่ผดิปกติ

เบาหวาน

สมองพิการและกลุ่มอาการอมัพาตอ่ืน ๆ

ความผดิปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้าง

โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนมั

ฟันผุ

การบาดเจบ็ระบุเฉพาะอ่ืน ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย

โรคอ่ืน ๆ ของผวิหนงัและเน้ือเยือ่ใตผ้วิหนงั



สำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยในตำมกลุ่มโรค10 อนัดบัแรกอ ำเภอทุ่งหว้ำ  ปีงบประมำณ 2563
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สำขำ (คน) สำขำ (คน)

- แพทย์ 3 - นวก.สำธำรณสุข 7

- ทันตแพทย์ 4 - จพ.ทันตสำธำรณสุข/ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1

- เภสัชกร 4 - จพ.เวชสถติิ 1

- เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม 2 - กำรเงนิ/ธุรกำร/พสัดุ 7

- พยำบำล วชิำชีพ/เทคนิค/พนักงำนช่วยกำรพยำบำล 41/1 - จพ.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1

- จพ.เวชกจิฉุกฉิน 3 -แพทย์แผนไทย 4

- จพ.วทิยำศำสตร์ฯ/นักวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ 2/1 -นักโภชนำกำร 1

- นักรังสีกำรแพทย์ 1 - ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 11

- นักกำยภำพบ ำบัด 3/1 - อ่ืนๆ

รวมเจ้ำหน้ำทีท่ั้งหมด 124 คน
ต ำแหน่งที่ขำด ตำมเกณฑ์ FTE ได้แก่ นักจดักำรงำนทั่วไป,นักเทคนิคกำรแพทย์, นักจติวทิยำคลนิิกและส่วนขำดตำม Workload ได้แก่  

เจ้ำพนักงำนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 ต ำแหน่ง นำยช่ำงเทคนิค 1 ต ำแหน่ง

จ ำนวนบคุลำกรของ รพ.ทุ่งหวำ้



จ ำนวนบุคลำกรของ สสอ.ทุ่งหว้ำ

บุคลำกร จ ำนวน
สำธำรณสุขอ ำเภอ 1
นักวชิำกำรสำธำรณสุข 5
จพ.สำธำรณสุขชุมชน 2

รวม 8



จ ำนวนบุคลำกร ของ รพ.สต. 7 แห่ง

ช่ือ รพ.สต. เจ้ำหน้ำที่ทั้งหมด พยำบำลเวช/วชิำชีพ จพ.สช. นวก. จพ.ทนัตฯ

ทุ่งบุหลงั 4 2/1 0 1 0
วงัตง 5 4/0 0 0 1

ทุ่งดนิลุ่ม 5 3/0 1 0 1

ขอนคลำน 5 2/0 1 1 1

เขำแดง 4 2/0 1 1 0
นำทอน 5 2/1 0 2 0
ครีีวง 3 2/0 0 1 0
รวม 31 17/2 3 6 3



จ ำนวนบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขทีส่ ำคญั
ภำพรวมของเครือข่ำยทุ่งหว้ำต่อประชำกร

บุคลำกร จ ำนวน สัดส่วนต่อประชำกร

แพทย์เวชปฏิบัตทิัว่ไป 3 1:8,109

ทนัตแพทย์ 4 1:6,082

เภสัชกร 4 1:6,082

พยำบำลวิชำชีพ 60 1:405

นักวชิำกำรสำธำรณสุขชุมชน 10 1:2,399

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 15 1:2,181



แผนยุทธศำสตร์ 
คปสอ.ทุ่งหว้ำ



วสัิยทศัน์ 
(Vision)

พนัธกจิ 
(Mission)

เป้ำประสงค์ 
(GOAL)

ยุทธศำสตร์ 
(Strategy)

1. ส่งเสริมให้ประชำชนมสุีขภำวะ
2. ระบบบริกำรสุขภำพมคุีณภำพตำมมำตรฐำน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยสุขภำพให้มคีวำมเข้มแขง็ อย่ำงยัง่ยืน
4. ระบบบริหำรมปีระสิทธิภำพตำมหลกัธรรมำภิบำล 

1. ส่งเสริมให้ประชำชนดูแลตนเองได้และมสุีขภำวะ
2. พฒันำระบบบริกำรสุขภำพอย่ำงมคุีณภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและมคีวำมพงึพอใจ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยสุขภำพให้เข้มแขง็ มส่ีวนร่วมในกำรดูแลสุขภำพตนเองและชุมชนอย่ำง

ต่อเน่ือง
4. พฒันำระบบบริหำรจัดกำร ให้มปีระสิทธิภำพตำมหลกัธรรมำภิบำล 

เป็นเครือข่ำยสุขภำพช้ันน ำระดบัเขต  โดยกำรบริหำรจัดกำรตำมหลกัธรรมำภิบำล และกำรมส่ีวนร่วมของภำคี
เครือข่ำย เพ่ือสุขภำวะของประชำชนอย่ำงยัง่ยืน

1. กำรส่งเสริมให้ประชำชนมสุีขภำวะ
2. กำรพฒันำระบบบริกำรสุขภำพอย่ำงมคุีณภำพ  ผู้รับบริกำรพงึพอใจ
3. กำรส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยสุขภำพให้เข้มแขง็ อย่ำงยัง่ยืน
4. กำรพฒันำระบบบริหำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 





ปัญหำสำธำรณสุขและปัญหำกำรด ำเนินงำนของ 
คปสอ.ทุ่งหว้ำ 

ปัญหำ ขนำด รุนแรง ยำก/ง่ำย สนใจ วธีิบวก ล ำดบั
กลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวยั (0 - 5 ปี) 2 3 2 2 9 2
กลุ่มเดก็วยัเรียน (5 – 14 ปี) 1 2 2 1 6 5
กลุ่มเดก็วยัรุ่น (15 – 21 ปี) 2 2 1 1 6 5
กลุ่มวยัท ำงำน (15 – 59 ปี) 2 3 2 3 10 1
กลุ่มผู้สูงอำยุ (60 ปีขึน้ไป) และกลุ่มคนพกิำร 1 2 1 3 7 4
ควบคุมโรคตดิต่อ 1 2 2 2 7 3
ระบบริหำรจดักำร 1 1 2 1 5 8
งำนคุ้มครองผู้บริโภค 1 1 1 1 4 9
งำนอนำมยัส่ิงแวดล้อม 1 1 1 1 4 9
Service Plan 1 2 2 1 6 5



การบริหาร จัดการงบประมาณและการบริหาร
การเงินการคลัง



วตัถุประสงค์ แนวทำงกำรด ำเนินงำน แผนงำน/โครงกำร

เพ่ือให้มีกำรจัดสรรงบประมำณ
อย่ำงเพยีงพอและมี
ประสิทธิภำพ

– กำรจัดท ำแผนระดบัเครือข่ำยและงบประมำณ
– ระบบกำรติดตำมก ำกบักำรบริหำรกำรเงนิปีละ 2 คร้ัง
– จัดระบบกำรติดตำมก ำกบัให้มคีวำมต่อเน่ืองมำกยิง่ขึน้
– พฒันำควำมรู้ทกัษะเจ้ำหน้ำทีใ่น ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

ระเบยีบกำรคลงัและกำรบริหำรจัดกำรมำกยิง่ขึน้

บริหำรจัดกำรสุขภำพระดบัอ ำเภอ คปสอ.
ทุ่งหว้ำ

จัดท ำแผนกำรเบกิจ่ำยงบประมำณ

แผนกำรตรวจสอบภำยใน

แผนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี

แผ    ด               ห  
จัด          ณแล       ห             ล ั



      ห             CUP

1. Fixed cost
• ระดบั S 6 แห่งๆ ละ 25,000 บำท
• ระดบั M 1 แห่งๆ ละ 27,500 บำท
• จ่ำยล่วงหน้ำแล้ว ตุลำคม 2562 – กนัยำยน 2563

2. ค่ำตอบแทนนอกเวลำ
• จ่ำยตำมจริง (ปฏิบัติงำน 16.30-20.30 น.) จ่ำยภำยในวนัที่ 20 ของเดือนถัดไป

3. ฉ.11
• รพ. จัดสรรให้ตำมต ำแหน่งสำยงำน

4. งบ P&P (ขั้นระหว่ำงด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรและจัดกจิกรรม)



CUP
10% 

บริหำรจัดกำรปัญหำ
สำธำรณสุขภำยใน CUP 
รวมถึงพฒันำบุคลำกร 
เช่น ผบต. เวชปฏิบัติ

เหลือ 90%   

กำรบริหำรงบปฐมภูม(ิQOF)

60% จัดสรรตำมเกณฑ์
คุณภำพผลงำนบริกำร
(QOF)

30% จัดสรรพฒันำเพ่ือ
พฒันำ 
รพ.สต. 
ปีละ 1 แห่ง



CUP

รพ. 50%

กำรบริหำรงบค่ำเส่ือม

รพ.สต.  50%

รพ.สต. 50%/7 แห่ง



นายแพทยธ์นวฒัน์ สวุฒันกุล
ผอ.รพ.ทุง่หวา้ นายสมชาย เรอืงแกว้

สสอ.ทุง่หวา้

คณะ กรรมการ คปสอ.ทุง่หวา้

ประธาน คปสอ.ทุง่หวา้ รองประธาน คปสอ.ทุง่หวา้

คณะกรรมการ คปสอ.ทุง่หวา้





ตัวช้ีวดัที ่1 อตัรำส่วนกำรตำยมำรดำไทย ไม่เกนิ 17 ต่อแสนกำรเกดิมชีีพ

ผลงาน

ปัญหา / อุปสรรค
1.หญิงตั้งครรภท่ี์มีโรคทางอายรุกรรม บางรายขาดการคุมก าเนิด
อยา่งต่อเน่ือง และขาดการเตรียมตวัก่อนการตั้งครรภ์
2.หญิงตั้งครรภเ์ส่ียง ผดินดัรีบบริการ

ขอ้เสนอแนะ
ใหแ้พทยแ์ละผูร้บัผิดชอบคลินิกฝากครรภท์กุสถานบรกิาร รว่มทบทวน
การดแูลหญิงตัง้ครรภท์กุราย เดือนละ 1 ครัง้ ก าหนดครัง้แรก วนัท่ี 18 
มกราคม 2564

Small Success
1.น ำผลกำรทบทวนปัญหำปัจจัยท่ีท ำให้มำรดำเสียชีวิตระดับ
จังหวัด มำก ำหนดมำตรกำรเพ่ือป้องกัน
2.ประชุม MCH Boardอ ำเภอเพื่อก ำหนดมำตรกำร ถ่ำยทอดและ
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
3.คลินิกฝำกครรภ์ทบทวนเคสครรภ์เสี่ยงร่วมกับแพทย์ผู้รับผิดชอบ
งำน MCH ทุกสัปดำห์เพื่อทวนสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของกำร
ดูแลหญิงตั้งครรภ์
4.มีระบบส่งต่อข้อมูล

1.ก ำหนดมำตรกำรป้องกัน โดยส่งพบ
แพทย์เพิ่มขึ้น 2 ครั้ง คือเมื่ออำยุครรภ์ 
12 สัปดำห์และ 38 สัปดำห์
2.ประชุม MCH Board 1 ครั้งเพื่อ
ทบทวนแนวทำง
3.ทบทวนเคสครรภ์เสี่ยงร่วมกับแพทย์ 
ทุกวันพุธ
4.มีระบบส่งต่อข้อมูลทำงช่องทำง
ต่ำงๆ เช่น เอกสำรส่งต่อ  
Application Line โทรศัพท์
5.มีระบบ popup แจ้งควำมเสี่ยงใน
ระบบ Hos XP ของ โรงพยำบำล

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

สถานการณ์

ปี ครรภ์เส่ียง

2561 12 GDM 12

2562 23 GDM20
Thyroid 3

2563 52 GDM 48
Thyroid 1

HT 1
Heart 2

2564 23 GDM 19
Thyroid 3
Heart 1

  .   ่ หว้ 0 0 0

ผลการด าเนินงาน



ตัวช้ีวดัที ่2 เดก็ไทยมีกำรเจริญเตบิโตและพฒันำกำรสมวยั
2.1 ร้อยละของเดก็อำยุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วนและส่วนสูงเฉลีย่ทีอ่ำยุ 5 ปี  ไม่ผ่ำนเกณฑ์

ผลงาน

ปัญหำ / อุปสรรค
• บนัทึกขอ้มูลน ้ าหนกั/ส่วนสูงไม่เป็นปัจจุบนั
• ผูป้กครองขาดความตระหนกัในเร่ืองของโภชนาการโดยเฉพาะ

กลุ่มเดก็ท่ีพ่อแม่ไม่ไดเ้ล้ียงดูเอง
มำตรกำร

• สร้างความตระหนกัใหผู้ดู้แลการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์
• มีการเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการอยา่งต่อเน่ืองทุก 3 เดือน
• มีการติดตามเยีย่มในกลุ่มเดก็ท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ

ผลกำรด ำเนินงำน
อ าเภอทุ่งหวา้มีจ านวนเดก็ทั้งหมด1,619 คนไดรั้บการ
ชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง 1,447 คน สูงดีสมส่วน คิดเป็น
ร้อยละ 52.45 ไม่ผา่นเกณฑ(์เกณฑไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ
60ไตรมาส 1

สถำนกำรณ์

ปี2561 จงัหวดั 44.2 อ าเภอทุ่งหวา้ 53.60

ปี2562 จงัหวดั 47.04 อ าเภอทุ่งหวา้ 47.54

ปี 2563 จงัหวดั 52.16 อ าเภอทุ่งหวา้ 55.08

small success ไตรมำส 1 /2564
• ประชุมช้ีแจง นโยบาย ตวัช้ีวดัการด าเนินงานปี2564
• -เร่งรัดพื้นท่ีในการลงบนัทึกขอ้มูลใหค้รอบคลุมและใหเ้ป็นปัจจุบนั
• -ประสานผูรั้บผดิชอบแต่ละพื้นท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งในการบนัทึก

ขอ้มูล



ตัวช้ีวดัที ่2 เดก็ไทยมีกำรเจริญเตบิโตและพฒันำกำรสมวยั
2.2 ร้อยละของเดก็ปฐมวยัมีพฒันำกำรสมวยั ผ่ำนเกณฑ์

ผลกำรด ำเนินงำน
อ าเภอทุ่งหวา้เดก็อายตุามช่วงวยั เดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2563 ไดรั้บการตรวจคดั
กรองพฒันาการ ทั้งหมด 337 คนมีพฒันาการสมวยัจ านวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ
93.18 ผา่นเกณฑ(์เกณฑไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 )

ปัญหำ / อุปสรรค
1.ผูป้กครองไม่ไดพ้ามาตรวจตามนดั
2.เดก็ป่วยในวนัท่ีนดั
3.ผูป้กรองไม่ไดก้ระตุน้พฒันาการ
4.ผูป้กครองไม่ยอมรับวา่เดก็พฒันาการสงสยัล่าชา้

มำตรกำร
1.เนน้เชิงรุกออกไปคดักรองในชุมชน/ศพด./โรงเรียน
2.แจง้ผลการตรวจพฒันาการใหผู้ป้กครองและคุณครูทราบเพ่ือช่วยกระตุน้
พฒันาการ

สถำนกำรณ์

ปี2561 จงัหวดั96.75 อ าเภอทุ่งหวา้ 98.05

ปี2562 จงัหวดั 97.99 อ าเภอทุ่งหวา้ 98.51

ปี 2563 จงัหวดั 90.68 อ าเภอทุ่งหวา้ 98.52

Small  Success ไตรมำส 1/2564
1. ติดตามการตรวจพฒันาการตามช่วงวยั
2. กระตุน้พฒันาการกรณีเดก็สงสัยล่าชา้
3. ส่งต่อกรณีตรวจพบล่าชา้
4. ลงบนัทึกในโปรแกรมใหเ้ป็นปัจจุบนั



ตัวช้ีวดัที่ 3 รำยกำรตัวช้ีวดัที ่ 3.2 ร้อยละของเดก็ปฐมวยัที่ได้รับกำรคดักรองแล้วพบว่ำมีพฒันำกำรล่ำช้ำได้รับกำรกระตุ้น
พฒันำกำรด้วยTEDA4I(ร้อยละ 70)

สถำนกำรณ์
ในเขตอ าเภอทุ่งหวา้มีเด็กปฐมวยัท่ีมีพฒันาการ
ล่าช้าไม่ได้รับการกระตุ้นดูแลให้มีพฒันาการท่ี
สมวยัอยา่งครอบคลุม บางรายขาดการกระตุน้จนมี
พฒันาการไม่สมวยัและไม่ได้รับการดูแลส่งต่อ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อ าเภอทุ่งหวา้ มีเป้าหมายใน
การกระตุน้พฒันาการดว้ยTEDA4I > หรือเท่ากบั
ร้อยละ ๖๕ ผลงานของ ปี๒๕๖๓ อ าเภอทุ่งหวา้      
มีผลงาน๖๖.๖๗ 

ผลงาน ปัญหำ / อุปสรรค
ผูป้กครอง/ผูดู้แลเด็กเป็นผูสู้งอายุตอ้ง
ดูแลเด็กเน่ืองจากพ่อ/แม่ของเด็กต้อง
ท างานนอกบ้านและปัญหาทางเศรษ
ฐานะในการเดินทางมารับการกระตุน้
พฒันาการ

ข้อเสนอแนะ
• แนะน าท าความเขา้ใจให้ความรู้และให้เห็น

ความส าคัญกับประโยชน์ของการกระตุ้น
พฒันาการ

• ประสาน รพสต.ในเขตรับผิดชอบเครือข่าย
เฝ้าระวงัและร่วมกนัติดตามเด็กมาเขา้รับการ
กระตุน้พฒันาการตามแผนลงให้บริการเชิง
รุกถึงชุมชนและถึงบา้น

Small Success ไตรมำสที ่๑/๒๕๖๔
• ประชุมช้ีแจงฯโยบาย แนวทาง

ปฏิบัติในการด า เนินงานให้กับ
คณะท างานภาคีเครือข่ายในเขต
อ าเภอทุ่งหวา้ท่ีรับผิดชอบดูแลเด็ก
ปฐมวยั

• ติดตามงาน เร่งรัดการด าเนินงาน
การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม J 
และ Hos-Xp

ผลกำรด ำเนินงำน จ านวน ๕ราย  ผลงาน ๕ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ

รพ. ทุ่งหวา้ 5 5 100



1 /2564  small success ไตรมาส 
• ประชุมชีแ้จง นโยบาย ตัวชีวั้ดการด าเนินงานปี2564
• เร่งรัดพืน้ทีใ่นการลงบันทกึข้อมูลให้ครอบคลุมและให้เป็นปัจจุบัน
• ประสานผู้รับผิดชอบแต่ละพืน้ทีต่รวจสอบความถูกต้องในการบันทกึ

ข้อมูล
• ประเมินภาวะโภชนาการ/จัดส่งข้อมูลคืนแก่โรงเรียน/ใหค้ าแนะน า

ตัวช้ีวดัที4่ ร้อยละของเดก็อำยุ6-14ปี สูงด ีสมส่วน(ร้อยละ66)

49.98

56.17

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

2562 2563

ผลก า ร ด า เ นิ น ง า น  2 ปี  ย้ อ นห ลั ง  

คิ ด เ ป็ น ร้ อย ล ะ  

ผลงาน ไตรมาส ที่ 1 (1 ต.ค.63 – 31 ม.ค.64

คดิเป็นรอ้ยละ 57.79
หน่วยงาน เป้าหมา

ย
ผลงาน สมดสีมส่วน ร้อยละ

นาทอน 233 145 145 62.23

วงัตง 253 155 155 61.26

ขอนคลาน 0 0 0 0

ทุ่งบหุลงั 128 76 76 59.38

ทุ่งดินลุ่ม 492 301 301 61.18

เขาแดง 105 66 66 62.86

คีรวีง 0 0 0 0

รพ. 860 454 454 52.79

สถาณการณ์

ผลกำรด ำเนินงำน
อ าเภอทุ่งหวา้มีจ านวนเดก็อาย ุ6-14ปีทั้งหมด2,273
คนไดรั้บการชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง 1,910 คน สูงดี
สมส่วน คิดเป็นร้อยละ 56.17 ไม่ผา่นเกณฑ(์เกณฑ์
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ66) 

ปัญหำ / อุปสรรค
• บนัทึกขอ้มูลน ้าหนกั/ส่วนสูงไม่เป็นปัจจุบนั
• อุปกรณ์ เคร่ืองชัง่/ท่ีวดัส่วนสูง ไม่ไดส้อบ

เทียบเคร่ืองมือ อาจจะไม่ไดม้าตรฐาน
• ผูป้กครองขาดความตระหนกัในเร่ืองของ

โภชนาการ
• ดว้ยภาระการงาน กรีดยางตอนเชา้ ใหน้กัเรียน

ซ้ืออาหารรับประทานเอง จึงมกัจะรับประทาน
อาหารแคลอร่ีสูง เป็นประจ าเช่น ขา้วเหนียวไก่
ทอด ขา้วหมกไก่ ขา้วมนัไก่

มำตรกำร
• สร้างความตระหนกัแก่ผูป้กครองในการดูแล

รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน ์การจดัการ
น ้าหนกั

• มีการเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการอยา่งต่อเน่ือง
ทุก 3 เดือน

• มีการติดตามเยีย่มในกลุ่มเดก็ท่ีมีภาวะทุพ
โภชนาการ

• มีการใหค้วามรู้แก่ คณะครู แม่ครัว ผูป้กครอง 
นกัเรียน เร่ืองโภชนาการ การจดัการน ้าหนกั



ตัวช้ีวดัที่ 5 อตัรำกำรคลอดมีชีพในหญงิอำยุ 15-19 ปี(ไม่เกนิร้อยละ 34 ต่อประชำกรหญงิ        
อำยุ 15-19 ปี 1000 คน

สถำนกำรณ์
ปีงบประมาณ ๒๕๔๓ อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ในเขตอ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดั
สตูล จ านวน ๑๖ คน จากจ านวนประชากรอายุ๑๕-
๑๙ ปี จ  านวน ๙๒๕ คน คิอเป็นร้อยละ  ๑๗.๒๙
ต่อ๑,๐๐๐ ประชากร อาย ุ๑๕-๑๙ปี  ผา่นเกณฑ ์

ผลงานตัง้แต่ ต.ค.๖๓-มกราคม๖๔ ปัญหำ / อุปสรรค
หญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปีตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
การดูแลตนเองการมาฝากครรภ์ตาม
นัด การรับประทานยาเสริมธาตุและ
กิ จ ก ร รม อ่ื น ท่ี ช่ ว ย ส่ ง เ ส ริ ม แล ะ
สนบัสนุนให้เกิดการดูแลการตั้งครรภ์
ท่ีมีคุณภาพ อาจไม่มีความพร้อมใน
หลายๆดา้น

ข้อเสนอแนะ
• ใหค้วามรู้แบบรายบุคคลและให้ครอบครัวสามีหรือบุคคลท่ีดูแลไดมี้ส่วนร่วมในการ

ดูแลและเนน้ทกัษะในการดูแลใหค้วามรู้
• ใหก้ารดูแลฝากครรภแ์บบคุณภาพ

Small Success
• ด าเนินการประชุมคณะกรรมการMCH Board 

ของCUP ทุ่งหวา้เพื่อช้ีแจงนโยบายและวิธีการ
ท างานในเชิงรุกส าหรับวยัรุ่น

• ให้ชุมชน อสมส ารวจเฝ้าระวังและส่งต่อ
ขอ้มูลในการตั้งครรภ์ในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี
เขา้รับบริการฝากครรภ์(Early ANC ก่อน 
สปัดาห์

ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงานปี ๖๔ มีอตัราการคลอดมีชีพ 
จ านวน ๓ ราย  คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๘ ผลงาน
ตั้งแต่เดือน ต.ค.๖๓-ม.ค.๖๔  

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

รพ.ทุ่งหวา้                ๙๔๓                   ๓                 ๓.๑๘        



ตัวช้ีวดัที่ 6 ร้อยละของผู้สูงอำยุทีม่ีภำวะพึง่พงิได้รับกำรดูแลตำม Care Plan (ร้อยละ 85)

สถำนกำรณ์
ขอ้มูลปี๒๕๖๓ จงัหวดัสตูลร้อยละ ๙๕.๕๙ อ าเภอ
ทุ่งหวา้ เป้าหมาย ๕๕ ผลงาน ๕๕ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐

ผลงำน ปัญหา / อุปสรรค
-ระบบสปสช.กบัโปรแกรม3Cอยูใ่นระหวา่ง
ปรับปรุงขอ้มูล อ าเภอทุ่งหวา้เขียน care plan 
ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในเดือน กนัยายน 
๒๕๖๓ เพ่ือน าเสนออปท.พิจารณาอนุมตั care 
plan ในโปรแกรม3Cของกรมอนามยัจึงไม่
ปรากฏการจดัท าcare plan จะปรากฏเม่ือครบ๙
เดือนคือในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 

ขอ้เสนอแนะ
-จดัท าcare plan ในระบบ3Cของกรมอนามยั
ใหม่ในปีปฏิทิน ๒๕๖๔ เพ่ือใหโ้ปรแกรมของกรม
อนามัยเป็นปัจจุบันเพราะถา้ไม่ครบ๙เดือนขอ้มูล
ของสปสช.จะไม่ซิง้กนักบักรมอนามยั

Small Success
• มีการช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานแก่รพสต

เครือข่ายสุขภาพในอ าเภอทุ่งหวา้
• ไตรมาสท่ี๑ ยงัตอ้งเร่งคดักรองและลงบนัทึก

ข้อ มูลให้ เ วส ร้จ ส้ินภายในเ ดือนมีนาคม
๒๕๖๔

ผลกำรด ำเนินงำน
ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึงพิงสิทธิสปสช. จ านวน ๓๕ ราย  
ทั้งหมดเขียนcare Plan จ านวน ๓๕ รายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  



ตัวช้ีวดัที่ 7 ผู้สูงอำยุมีพฤติกรรมสุขภำพทีพ่งึประสงค์ได้รับกำรดูแลทั้งในสถำนบริกำรและในชุมชน
7.1 ร้อยละของประชำกรผู้สูงอำยุทีมี่พฤตกิรรมสุขภำพทีพ่งึประสงค์(ร้อยละ 50)
สถำนกำรณ์

จ านวนผู ้สูงอายุท่ีได้รับการประเมินพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึ่งประสงคปี์ ๒๕๖๓ ในเขต  ๑๒ ร้อยละ 
๓๘.๘๕ ในจังหวัดสตูล ร้อยละ ๒๐.๖๙ อ าเภอ       
ทุ่งหวา้

ผลงาน ปัญหา / อุปสรรค
• ระบบโปรแกรมH4Uดปรับปรุงตั้ งแต่

(ต.ค.๖๓-ธ.ค.๖๓)ท าให้ไม่สามารถ
บนัทึกขอ้มูลได้ขอ้มูลลงคร้ังล่าสุด ๒๙/
๐๑/๖๔

• เป็นระบบโปรแกรมท่ีผูสู้งอายไุม่สามารถ
ประเมินดว้ยตนเองไดเ้น่ืองจากขาดความ
ช านาญในการใช้โทรศัพท์ท่ีเป็นแบบ
สมาร์ทโฟนในการประเมิน

ขอ้เสนอแนะ
ผู ้รับผิดชอบงานดูแลผู ้สูงอายุได้ด า เนิการ
ประเมินสุขภาพท่ีพึงประสงคข์องผูสู้งอายุลง
ในแบบประเมินท่ีจดัท าข้ึนจากการคดักรอง
สุขภาพและน ามาลงบนัทึกในโปรแกรมใหเ้อง

Small Success
มี ก า ร ช้ี แ จ งน โยบ า ย ตัว ช้ี ว ัด ให้ คณะท า ง าน
ผูรั้บผิดชอบงานดูแลผูสู้งอายุและกระตุ้นเสริมพลงั
ให้ช่วยกนัด าเนินงานเร่งรัดให้บนัทึกขอ้มูลให้เสร็จ
สมบูรณ์ผา่นเกณฑ ์

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการคดักรองพฤติกรรมสุขภาพและด าเนินการบนัทึกขอ้มุลลงในโปรแกรมH4U (ลงบนัทึกขอ้มุลในโปรแกรมคร้ังล่าสุด ๒๙/๐๑/๖๔ ยงัไม่แสดงใน
โปรแกรม)จากการลงบนัทึกขอ้มูลเป้าหมาย ๑๔๔ ลงบนัทึกในโปรแกรม ๑๖๖ ในโปรแกรมจ านวนการตอบแบบสอบถาม จ านวน ๒๓ คน จ านวนท่ีผา่นเกณฑ ์๑๖ คนคิดเป็น
ร้อยละ ๖๙.๕๗ 



ตัวช้ีวดั 7  ตัวช้ีวดัที่ 7.2  ร้อยละของต ำบลทีมี่ระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว(Long Term 
Care)ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์ (ร้อยละ95) 

สถำนกำรณ์
• ปี ๒๕๖๓อ าเภอทุ่งหว้ามีจ านวนผู ้สูงอายุทั้ งหมด  

๒,๕๘๑ คน แบ่งเป็น
– กลุ่มติดสงัคมจ านวน  ๒,๔๒๓  คน
– กลุ่มติดบา้นจ านวน  ๔๗ คน
– กลุ่มติดเตียงจ านวน ๘  คน
– ไดรั้บการการคดักรอง ๒,๔๗๘ คน คิดเป็นร้อย

ละ ๙๖.๐๑
– ยงัไม่ไดค้ดักรอง ๑๐๓ คน 

• ในส่วนของกลุ่มติดบา้นและติดเตียงยงัไม่มีระบบการ
ดูแลสุขภาพผูสุ้งอายุในระยะยาวท่ีครอบคลุมทุกต าบล
ซ่ึงการท่ีมีระบบดูแลครบครอบคลุม จะท าให้คุณภาพ
ชีวิตของผูสู้งอายมีุคุณภาพและสุขภาวะเพ่ิมข้ึน

ปัญหำ / อุปสรรค
หน่วยบริการท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีท่ีมีผูป่้วยติด
บ้านติดเตียงในเขตต าบลทุ่งหว้าหมู่ท่ี ๙ 
บ้านราวปลาการจราจรเส้นทางล าบาก
ทุรกนัดารเดินทางไม่สะดวกท าให้มีความ
ยากล าบากในการดูแล

ข้อเสนอแนะ
อบรม Care Giver ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีและ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัอบรม
ให้ความรู้นกับริบาลทอ้งถ่ินเพ่ือเป็นก าลงั
เสริมในการดูแลเยี่ยมผูสู้งอายุติดบา้นติด
เตียง

Small Success
ในไตรมาสท่ี๑/๒๕๖๔  ต าบลมีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผูสู้งอายรุะยะยาว LTC ครบ ๑๐๐ %

ผลกำรด ำเนินงำน 
อ าเภอทุ่งหวา้ท่ีทั้งหมด ๕ ต าบล ผา่นต าบลLTC ครบทั้ง ๕ 
ต าบลคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ท่ีผา่นเกณฑ์



ตัวช้ีวดัที่10 รอ้ยละของอ าเภอผา่นเกณฑก์ารประเมนิการพฒันาคุณภาพชวีติทีม่คีุณภาพ (รอ้ยละ 75)



ตัวช้ีวดัที่12    รอ้ยละการตรวจตดิตามกลุม่สงสยัป่วยโรคเบาหวาน
ผลกำรด ำเนินงำน

 ประชุม จนท.เพ่ือช้ีแจงกำรด ำเนินงำน
 น ำกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำนมำ

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ
รวม

เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ
09643 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนาทอน ต าบลนาทอน 6 0 0
09644 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นวงัตง ต าบลนาทอน 1 0 0
09645 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขอนคลาน 29 1 3.45
09646 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งบุหลงั 1 0 0
09647 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่งดินลุ่ม ต าบลป่าแก่บ่อหิน 45 0 0
09648 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเขาแดง ต าบลป่าแก่บ่อหิน 3 1 33.33
11406 โรงพยาบาลทุ่งหวา้ 11 4 36.36
14715 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นคีรีวง ต าบลทุ่งหวา้ 16 1 6.25

รวม 112 7 6.25

สถำนกำรณ์
ขอ้มูลปี๒๕๖๓ อ าเภอทุ่งหวา้ เป้าหมาย 131 
ผลงาน 39 คิดเป็นร้อยละ 29.77

ผลงาน ปี 2564

ปัญหำ / อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

หมำยเหตุ ::
กลุ่มสงสยัป่วยเบำหวำน จำกแฟ้ม NCDSCREEN ประมวลผลจำก
- BSTEST เป็น 1,3 โดยท่ี BSLEVEL ≥ 126 mg/dl

- BSTEST เป็น 2,4 โดยท่ี BSLEVEL ≥ 200 mg/dl

กำรตรวจยืนยนั ประมวลผลจำก
- NCDSCREEN.BSTEST = 1

- LABFU.LABTEST = 0531002

กำรคิดเป้ำหมำย/ผลงำน จกัคิดเป็นเป้ำหมำยในไตรมำสท่ี ครบก ำหนด
ติดตำม แล้วดปูระวติักำรติดตำมย้อนหลงั หำกพบจะนับเป็นผลงำน



ตัวช้ีวดัที่12    รอ้ยละการตรวจตดิตามกลุม่สงสยัป่วยความดนัโลหติสงู
ผลกำรด ำเนินงำน

 ประชุม จนท.เพ่ือช้ีแจงกำรด ำเนินงำน
 น ำกลุ่มสงสัยป่วยโรคควำมดนัมำ

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ
รวม

เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ
09643 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนาทอน ต าบลนาทอน 23 0 0
09644 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นวงัตง ต าบลนาทอน 37 0 0
09645 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขอนคลาน 85 0 0
09646 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งบุหลงั 12 0 0
09647 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่งดินลุ่ม ต าบลป่าแก่บ่อหิน 76 0 0
09648 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเขาแดง ต าบลป่าแก่บ่อหิน 18 0 0
11406 โรงพยาบาลทุ่งหวา้ 40 0 0
14715 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นคีรีวง ต าบลทุ่งหวา้ 8 6 75

รวม

สถำนกำรณ์
ขอ้มูลปี๒๕๖๓ อ าเภอทุ่งหวา้ เป้าหมาย 355 
ผลงาน 312 คิดเป็นร้อยละ 87.89

ผลงาน ปี 2564

ปัญหำ / อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

หมำยเหตุ ::
กำรคดักรองหำกพบ ควำมดนัโลหิต SBP 140-179 หรือ DBP 90-109 จะต้องติดตำม
วดัควำมดนัโลหิตท่ีบำ้น ภำยใน 120 วนั
ทัง้น้ีกำรท ำ HomeBP ต้องใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรอย่ำงน้อย 7 วนัแล้วจึงน ำมำ
สรปุผลหำค่ำเฉล่ีย ดงันัน้
กำรบนัทึกค่ำวนัท่ีในกำรด ำเนินกำรจะต้องเป็นวนัท่ีได้ค่ำเฉล่ียแล้วเท่ำนัน้ ซ่ึงต้องห่ำง
จำกวนัคดักรองอย่ำงน้อย 8 วนั
ส่วนค่ำ SBP มำกกว่ำ 180 mmHg หรือค่ำ DBP มำกกว่ำ 110 mmHg ไม่ได้น ำมำ
ประเมินผล



ตัวช้ีวดัที่14  รอ้ยละชมุชนผา่นเกณฑก์ารด าเนินงาน “ชุมชนวถิใีหม่ หา่งไกล NCDs”

ผลกำรด ำเนินงำน
กลุ่มเป้ำหมำย 2 ชุมชน ได้แก่ ม.2 ต ำบลป่ำแก่บ่อหิน 
ม.2 ต ำบลทุ่งหว้ำ
ขั้นตอน 
1.ประชุมช้ีแจง จนท.ที่เกีย่วข้อง
2.แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดบัหมู่บ้ำน
3.ด ำเนินกำร (ประชุม ค้นหำปัญหำ ท ำแผนโครงกำร 
ด ำเนินกำร สรุปผล )

ข้อเสนอแนะ / โอกำส
ในพฒันำ

1.อยากใหด้ าเนินการทั้ง
อ าเภอ
2 . จ น ท .  น า ผ ล ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์ ม า ห า
ขอ้เท็จจริง ในรูปแบบ
การวิจยั



ตัวช้ีวดัที ่18  ร้อยละของโรงพยำบำลที่พฒันำอนำมัยส่ิงแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์  
GREEN  & CLEAN Hospital

 ถ     ณ 
การพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล   เน่ืองจาก รพ.เป็น
หน่วยงานท่ีให้บริการประชาชน ทั้งด้าน การส่งเสริม ป้องกนั 
และรักษาสุขภาพ ในแต่ละวนัจึงมีกิจกรรมจาก        ผู ้มาใช้
บริการรวมทั้งเจา้หนา้ท่ี ก่อใหเ้กิดของเสีย อาทิเศษอาหารจากโรง
อาหาร ร้านอาหาร ส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดจากการขับถ่าย ของเสีย 
ตลอดจนมูลฝอยติดเช้ือการใช้พลงังาน และการใช้สารเคมี ใน
กิจกรรม ต่างๆ ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีล้วนส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล และชุมชนโดยรอบ ดงันั้น 
รพ.ทุ่งหวา้ มีนโยบายการปฏิบติัก าหนดให้มีการ ด าเนินงานเพื่อ
ดูแลส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล ภายใตโ้ครงการ GREEN & 
CLEAN Hospital เพื่อให้เกิดการพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้มใน
โรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐาน
เดียวกนัเป็น  ปี  2562  ผลงาน ระดับดีมาก    ปี2561   ผลงาน
ระดบัดี

ผลงำน ปัญหำ / อปุสรรค
1. เป็นการท างานของ สหวิชาชีพท าใหข้าดการ

ต่อเน่ืองของขอ้มูล
2. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัขาดความรู้และทกัษะ  

ข้อเสนอแนะ
1. ติดตามขอ้มูลเป็นรายเดือน
2. พฒันาความรู้และทกัษะในการดูแลระบบ

Small Success
1. เร่งรัดการบนัทึกขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั
2. วเิคราะห์ขอ้มูลการด าเนินงาน  และ คืนขอ้มูลใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเป็น

ระยะ

ผลกำรด ำเนินงำน
1.จดัท าแผนพฒันาโรงพยาบาลดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้มตามเกณฑ์ G & 
C hospital
2.ประเมินตนเองตามเกณฑ ์ G & c  hospital

ห ่วย     ้ ห  ย ผล    ้ ยล 

รพ. 
ทุ่งหวา้

โรงพยาบาลผา่น 
เกณฑฯ์ ระดบัดี
มาก ร้อยละ 80

ปี 2563  
ระดบัดีมาก Plus

100

สสอ.
ทุ่งหวา้

ปี 2563
ระดบัดีมาก
รพ.สต.บา้นทุ่งดินลุ่ม
ระดบัดี
รพ.สต.ทุ่งบุหลงั
รพ.สต.นาทอน



1) รบัฟังการประชมุชีแ้จงนโยบาย คนไทยทุก

ครอบครวัมหีมอประจาํตวั 3 คน และทศิทางการ

ขบัเคลือ่นการพฒันาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี 2564

2) อพัเดตขอ้มูล และทบทวขอ้มูล PCU/NPCU

3) กาํหนดหมอประจาํตวั 3 คนทุกครวัเรอืน และพืน้ที่

ครอบคลุมทัง้อาํเภอ

4) นําเสนอความกา้วหน้าในการประชมุ คปสอ.
5) มกีลุ่มไลนใ์นการตดิตามและกระตุน้การ

ดาํเนินงานทัง้ในสถานบรกิาร
6) พฒันาศกัยภาพยกระดบั อสม. ขึน้เป็น อสม.

หมอประจาํบา้น (หมอคนที ่1)

ขัน้ตอนมอบของขวญัปีใหม่แนะน ำ 3 หมอ ดงัน้ี
๑.รพ.สต./pcu/รพ.ทุกแห่งบนัทึกข้อมลูในล้ิงแนะน ำ 3 หมอในกลุ่ม
ผูส้งูอำยติุดบำ้น ติดเตียง ติดสงัคมจนครบ และต่อด้วยครวัเรือน
อ่ืน ๆ จนหมดทุกครวัเรอืนในเขตพืน้ท่ีรบัผิดชอบ
2.หน่วยบริกำรทกุแห่งพร้ินบตัรแนะน ำ 3 หมอโดยใช้กระดำษ post 

card

(ใช้งบ ของ รพ.สต.หรอืcup)จนหมดในกลุ่มผูป่่วยติดบำ้นและติด
เตียง แล้วเสรจ็ภำยใน
3.หน่วยบริกำรทกุแห่งส่งมอบของขวญัปีใหม่ให้กบั ผูส้งูอำยติุดบำ้น
และติดเตียงเท่ำนัน้ โดยให้อสม.และ นสค.ออกเย่ียมบำ้นส่ง
ของขวญัปีใหม่ 2  อย่ำงคือ ๑.บตัรแนะน ำ 3  หมอ ๒.ของขวญัจำก
สสอ. 

4.หน่วยบริกำรทกุแห่งจดัท ำ one page  และส่งในกลุ่มไลน์ pcc จ.

สตลู ตัง้แต่วนัท่ี 22 ธค. - 1  มค. 64

ปัญหำ / อุปสรรค
1. เวลาจ ากดัในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019
2. ส่ิงสนบัสนุน (ของขวญั) มาไม่ทนัเวลา และไม่เพียงพอ
3. ระบบการคียข์อ้มูลไม่เอ้ือต่อการบนัทึก



ตัวช้ีวดัที่20 จ านวนการจดัตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบญัญติัระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

แผนงำน/โครงกำร

ข้อเสนอแนะโอกำสพฒันำ

1.ควรมีหลกัสูตร การพฒันาศกัยภาพ 3 หมอ
และประชาชนใหมี้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ตวัเองมากข้ึน (Self Care)

อําเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

ทุ่งหว้า 2 2 100.00

ผลงำน

โ        ฒั         
จัด       ล    ห  
      ัว       ข่ ย
  ขภ      ภ   ่ หว้ 

จั หวดั  ูล 
         ณ ๒๕๖๔

  จ    
1. ฒั    ณภ           
ใ  ล    ห        ัว 
2.  ฒั  ศั ยภ     ห  
      ัว
3.   ั               ใ  
    .
4. แ ้ ัญห ด้    ขภ  ใ 
      

       ณ 
295463.13     



ตัวช้ีวดัที่21 จ านวนประชาชนทีม่รีายชือ่อยูใ่นหน่วยบรกิารปฐมภูมแิละเครอืขา่ยหน่วยบรกิารปฐมภูมิ
ทีม่แีพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัหรอืแพทยท์ีผ่า่นการอบรมและคณะผูใ้หบ้รกิารสขุภาพปฐมภูมิ

ผลงำน ปัญหำ / อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สถำนกำรณ์ปีที่ผ่ำนมำ/ผลกำรด ำเนินงำน

ปชก ท้ังอําเภอ ดูแล ปชก /ร้อยละ
ทุ่งหว้า 2 ทีม

22,867 22,867/100

มีจํานวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ที่ผ่านการอบรมจํากัด ทําให้ขาด
ความต่อเนื่อง
รพสต. ระบบอินเตอร์เนตไม่เสถียร
ระบบความพร้อมแต่ละอนามัย
(ไม่ได้ตามผล Lab นัดผู้ป่วยมา
เยอะ) 

ให้ส่วนกลางจัดหาแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวให้มีความครอบคลมุและ
เพียงพอ



ตัวช้ีวดัที่22 รอ้ยละของผูป่้วย กลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้บัการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบา้นมคีณุภาพชวีติทีด่ ี

ข้อเสนอแนะ/โอกำสพฒันำ
1. เพื่อใหผู้ท่ี้ผา่นการอบรมในปีน้ี ไดร่้วมท าแผนเยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพชีวิต
ผูป่้วยทั้ง 4 กลุ่ม กบัประธาน อสม.  และ เจา้หนา้ท่ี รพสต.ตอ้งติดตามประเมินผู ้
ผา่นการอบรม และรายงานผลในฐานขอ้มูล thaiphc.net ติดตามผลการด าเนินงาน 
ผ่านระบบกลุ่มไลน์และช่วยเป็นพี่เล้ียงสนับสนุนด้านวิชาการ ทกัษะ ท่ีจ าเป็น
เพิ่มเติม ซ่ึงอ าเภอทุ่งหวา้ ก าหนดแผนลงประเมินติดตามเยี่ยมในพื้นท่ี เดือน 
กุมภาพนัธ์ 2564



เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู้
ต าบลจดัการคณุภาพชวีติ วถิใีหม่ ปลอดภยัจาก โควดิ 19 ปี 2563

สถำนกำรณ์

ผลงำน ปี 2563

แผน ปี 64

ตัวช้ีวดัที่23     รอ้ยละต าบลเป้าหมายผา่นเกณฑต์ าบลจดัการคุณภาพชวีติ (รอ้ยละ 70)

เกณฑก์ำรประเมิน
รอบ 3 เดอืน

1. จดัท าแนวทางการด าเนินงาน
2.ถ่ายทอดนโยบายสูก่ารปฏบิตัิ

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขระดบัพื้นท่ีมีการด าเนินการตามแนวทาง
“ต าบลวถีิชีวติใหม่ปลอดภยัจาก  โควดิ 19” และบนัทึกขอ้มูลในฐานขอ้มูล
“ต าบลจดัการคุณภาพชีวติ” เวบ็ไซต ์www.thaiphc.net
ได ้เขา้ร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดบัจงัหวดั

ก าหนดพืน้ที่ ด าเนินการในปี 64 ไดแ้ก่
ต าบลป่าแก่บ่อหนิ อ าเภอทุง่หวา้

http://www.thaiphc.net/


ตัวช้ีวดัที่ 24 อตัรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลำ 
ทีไ่ด้รับกำรรักษำทีเ่หมำะสม

ผลงำน ปัญหำ / อุปสรรค
1.ปัญหา ผูป่้วยเขา้ถึงบริการชา้ มาถึงโรงพยาบาล
หลงัมีอาการชา้เกิน1 ชัว่โมง ร้อยละ 45.17
2.การน าส่งผูป่้วยท่ีไม่ถูกตอ้ง พบวา่ผูป่้วยโรค
หลอดเลือดสมองมาโรงพยาบาลเองถึงร้อยละ 74.2
ท าใหก้ารดูแลระหวา่งน าส่งไม่เหมาะโดยเฉพาะ
ผูป่้วยท่ีมีอาการรุนแรง
3.ผูป่้วยท่ีมาทนัเวลาเขา้ถึง rtPAไดน้อ้ย

ข้อเสนอแนะ
1.ใหผู้ป่้วยไดมี้โอกาสเขา้ถึง rtPAไดม้ากข้ึน

Small Success 
1. จดัท าแนวทางการประเมินและดูแลผูป่้วยStroke แก่เจา้หนา้ท่ี  ส่ือสารใหมี้การใชแ้บบประเมินท่ีครอบคลุม
2. ใหค้วามรู้แก่ผูป่้วยในคลินิก HTและประชาชนทัว่ไปใหมี้ความรู้ในการ ในการเองกนัและ เฝ้าระวงัการเกิดโรค และอาการท่ี

ตอ้งมาโรงพยาบาลใหเ้ร็วภายใน 1 ชัว่โมง

ผลกำรด ำเนินงำน   
ไม่พบอตัราเสียชีวติในปี 2564

หน่วยงำน   ้ ห  ย ผล    ้ ยล 

24.1 อตัราตายของ
ผูป่้วยโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke: I60-I69)

นอ้ยกวา่
ร้อยละ 7

0/13 0

24.2 อตัราตายของ
ผูป่้วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/อุดตนั 
(Ischemic Stroke: I63)

นอ้ยกวา่
ร้อยละ 5

0/4 0

สถำนกำรณ์ 
จากการด าเนินงานในปี2563 พบผูป่้วยโรคหลอดเลือด
สมองจะท่ีมี
1. Underlying  hypertension ร้อยละ 55.55  
2. ไม่มีโรคประจ าตวัหรือไม่เคยตรวจโรค     ร้อยละ 24.44 
3. โรคประจ าตวัอ่ืนเช่น DM, COPD , AF ร้อยละ 20.01

และพบวา่ผูป่้วยท่ีมีโรคประจ าตวัHT มกัจะมีอาการ
รุนแรงกวา่ผูป่้วยท่ีไม่มีโรคประจ าตวัและสามารถฟ้ืนตวั
ไดเ้กือบร้อยเปอร์เซ็นตคิ์ดเป็นร้อยละ ของผูท่ี้ไม่มีโรค
ประจ าตวัทั้งหมด 63.63



ตัวช้ีวดัที ่25 อตัรำควำมครอบคลุมกำรขึน้ทะเบยีนรักษำและผลส ำเร็จของกำรรักษำผู้ป่วยวณัโรค
25.1.ช่ือตัวช้ีวดั  TB Treatmemt Coverage : ร้อยละ 85
25.2.ช่ือตัวช้ีวดั  TB Success Rate : ร้อยละ 88

2.5.1.ชื่อตัวชีวั้ด  TB Treatment  Coverage : อัตราความครอบคลุมของการขึน้ทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ า้
วิธีคดิ 1.ผูป่้วยท่ีคาดวา่จะมี (Estimate case) คดิจาก  ประชากร ( 30 ม.ิย.63) X 150 (อบุตักิารณ)์   = A

100,000

2.จ  านวนผูป่้วยวณัโรคทกุชนิดท่ีขึน้ทะเบียนใหมแ่ละกลบัเป็นซ า้ตัง้แต ่1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 = B

A x 100

B

2.5.2.ชื่อตัวชีวั้ด TB Success Rate : อัตราการรักษาส าเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ทีข่ึน้ทะเบียนไตรมาสที ่1/2564

วิธีคดิ 1.จ  านวนผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม่ท่ีขึน้ทะเบียนในไตรมาสท่ี 1/2564 มีผลการรกัษาในวนัท่ี 30 ก.ย.64 เป็น  cure,complete = A

2.จ  านวนผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม่ท่ีทะเบียนในไตรมาสท่ี 1/2564 = B
A x 100

B

24.4

55.3

29.7

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

Treatment Coverage อ.ทุ่งหว้า ปี 2561-2563 

อตัรำควำมครอบคลุมกำรขึน้ทะเบียนรักษำผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่และกลบัเป็นซ ้ำ อ.ทุ่งหว้ำ 3 
ปีย้อนหลงั

88.9
77.8

100

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

successผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ (ท้ังปี) 3 ปีย้อนหลัง จ.สตูล

อตัรำกำรรักษำส ำเร็จผู้ป่วยวณัโรคปอดรำยใหม่ทีขึ่น้ทะเบียน            อ.ทุ่งหว้ำ 
3 ปี ย้อนหลงั



40

0 0

50

0 0 0

รพ. วังตง นาทอน ทุ่งบุหลัง ขอนคลาน คีรีวง เขาแดง

ผลงำน Treatment   Coverage   จ.สตูล   แยกรำยสถำนบริกำร ปี 2564

ปี 2564 : เทยีบอบัุติกำรณ์   150 / แสนประชำกร ( 3 เดือน ต.ค.-ธ.ค.)

สถำนบริกำร รพ. วงัตง นำทอน ทุ่งบุหลงั ขอนคลำน ครีีวง เขำแดง ทุ่งดนิลุ่ม อ ำเภอ

ประชำกร 5249 2537 4441 1852 2300 1996 1745 2129 22249

เป้ำหมำย 5 3 4 2 2 2 2 2 22

ผลงำน 2 0 0 1 0 0 0 0 3

ร้อยละ 40 0 0 50 0 0 0 0 13.63

ข้อมูลประชากร HDC

: มิ.ย. พ.ศ.๒๕๖๓ปัญหำ/อุปสรรค

1.กำรใช้ฐำนข้อมูลประชำกรทะเบียนรำษฎร์ที่สูงกว่ำประชำกรจริงเทียบเป็น Estimate case
2.ควำมครบถ้วนในกำรค้นหำวณัโรคในกลุ่มเส่ียงสูง
3.อตัรำกำรตำยจำกสำเหตุอ่ืนร่วมขณะผู้ป่วยรักษำวณัโรค
4.DOT ที่ไม่เข้มข้น ไม่ชัดเจน  ไม่ซ่ือตรง

แนวทาง

1.ใช้ฐำนข้อมูลประชำกร HDC 1+3 เทียบเป็นEstimate case
2.เข้มข้นในกระบวนกำรคดักรอง
3.ให้มีทีม case management /pcc ที่ เข้มแขง็
4.สร้ำงกลไกกำรท ำ DOT ให้เข้มข้น

สถำนบริกำร เป้ำหมำย

รพ.ทุ่งหว้ำ 2

วงัตง 0

นำทอน 0

ทุ่งบุหลงั 1

ขอนคลำน 0

ครีีวง 0

เขำแดง 0

ทุ่งดนิลุ่ม 0

รวม 3

เป้ำหมำย : อตัรำกำรรักษำส ำเร็จผู้ป่วยวณัโรคปอดรำยใหม่ขึน้ทะเบียนไตรมำส 1/2564



ผลงาน ปัญหำ / อุปสรรค
1.การประสานงานกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่คลอบคลุม
2.ยงัไม่สามารถคียร์หสัโรคไปในโปรแกรมR506ไดเ้น่ืองจากยงั
ไม่มีรหสัโรคมาจากระทรวง
3.การปกปิดทามไลน์ของผูป่้วยและผูส้มัผสัเส่ียง

ข้     แ  
1.อยากใหมี้การประชาสมัพนัธ์ทุกช่องทางเก่ียวกบัโรคโควิด 19 
และมาตารการ DMHTT
2.อยากใหมี้รถโมบายกระจายเสียงเคล่ือนท่ี ประชาสมัพนัธ์ไป
ในหมู่บา้นทุกวนัเก่ียวกบัความรู้เร่ืองโรคและมาตรการป้องกนั
โรคโควิด19

ผลกำรด ำเนินงำน
1.มีการเตรียมความพร้อมและตอบโตก้ารระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 )ระลอกใหม่ 
2.ไม่พบผูป่้วยเสียชีวิตดว้ยโรคโควิด 19 และไม่พบการแพร่
ระบาดไปยงักลุ่มผูส้มัผสัเส่ียง

สถำนกำรณ์
โรคโควิด 19  ระลอกใหม่ มารับรักษาท่ี รพ.ทุ่งหวา้ โดย
การตรวจหาเช้ือทั้งหมด 86 ราย ตรวจพบเช้ือ 2 ราย เขา้
รับการรักษาท่ี รพ.ทุ่งหวา้ วนัท่ี 26 ธ.ค. 2563 ส่งตรวจหา
เช้ือซ ้ าในวนัท่ี 30 ธ.ค. 2563 ผลไม่พบเช้ือแพทยจ์  าหน่าย
ออกจาก รพ. วนัท่ี 4 ม.ค 2564 มีการคน้เชิงรุกสัมผสัเส่ียง
ทั้ งหมด 49 ราย ผลไม่พบเช้ือ และมีมาตรการในการ
ควบคุมโรคผูท่ี้เดินทางมาจากพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและ
เขม้งวดและพื้นท่ีควบคุมสูงสุด ตอ้งเขา้กกัตวัใน LQ ใน
พื้นท่ีและมีการตรวจหาเช้ือ 1 คร้ัง ในพื้นท่ีควบคุมและ
พื้นท่ีเฝ้าระวงัสูง จะมีการใชม้าตรการ HQ และ DMHTT 
โดยในเขตพื้นท่ี รพ.ทุ่งหวา้มีการติดตามผูเ้ดินทางทุกราย 
โดยเดินทางมาจากพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
จ านวน 17 ราย พื้นท่ีควบคุมสูงสุด จ านวน 2 ราย และ
พื้นท่ีเฝ้าระวงัสูง จ  านวน 19 ราย และในสถานท่ีราชการ 
ศาสนสถาน สถานท่ีเอกชน มีการวดัอุณภูมิ เวน้ระยะห่าง
และสวมหนา้กากทุกคร้ังท่ีใชบ้ริการ 

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ

อ าเภอ.ทุ่งหวา้ 1.ระดบัความส าเร็จ
ในการเตรียมความ
พร้อมและตอบโต้
การระบาดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19 )
ระลอกใหม่

- มีค าสัง่แต่งตั้ง
การปฏิบติังาน
- มีการซอ้มแผน
โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา
2019(COVID-19 )
ปีละ 1 คร้ัง
-มีแผนการ
ด าเนินงานโควิด
19 ปี 2564

100

100

2.อตัราป่วยตายของ
ผูป่้วยโรคโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา
2019 2019(COVID-
19 ) <ร้อยละ 1.60

0/2 0

ตัวช้ีวดั 26 ระดับควำมส ำเร็จในกำรเตรียมพร้อมและตอบโต้กำรระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 
ตวัช้ีวดั 27 อตัรำป่วยตำยของผู้ป่วยโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ (< ร้อยละ 1.60)



จ.พัทลุง

ต.ทุ่งหว้า

ต.ป่าแก่บ่อหิน
ต.นาทอน

ต.ทุ่งบุหลัง

ต.ขอนคลาน

แผนที่ LQ อ าเภอทุ่งหว้า

อ.มะนัง

ทะเลอันดามัน

อ.ละงู

LQ อาคารเอนกประสงค์ 
จุดชมวิวท่าอ้อย

LQ ห้องประชุม 100 ปี 
ที่ว่าการอ าเภอทุ่งหว้า 

LQ ห้องประชุม 
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 

LQ รีสอร์ทชุมชนบ้านทุ่งสะโบะ๊

LQ สนามกีฬากลางอ าเภอทุ่งหว้า
LQ สวนสาธารณะชายหาดราไว



สถานที่ LQ HQ ทุกพื้นที่ เริ่ม 7 ม.ค. 64

Capaci
ty

กักตัว ครบ
ก าหนด

รวม รับ
รายงาน

กักตัว ครบก าหนด รวม

ขอนคลาน 3 2 5 22 17 5 22

ทุ่งบุหลัง 0 1 1 11 6 0 6

นาทอน 1 3 4 38 7 3 10

ป่าแก่บ่อหิน 0 4 4 18 8 0 8

อบต.ทุ่งหว้า 1 2 3 43 24 9 33

ทต.ทุ่งหว้า 0 2 2

รวม 5 14 19 132 62 17 79

ข้อมูล ณ วันท่ี 28 ม.ค. 64



ตัวช้ีวดัที ่30 ร้อยละของโรงพยำบำลทีใ่ช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (RDU)

ผลกำรด ำเนินงำนทีไ่ม่ผ่ำนเกณฑ์ RDU ขั้น 2 (เง่ือนไขข้อที2่/5)  
1.อตัราการใชย้าปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนั  24.56 %
2. อตัราการใชย้าปฏิชีวนะในแผลสดอุบติัเหตุ 65.92 %
3 .อตัราการใชย้าปฏิชีวนะในสตรีคลอดปกติครบก าหนดคลอดทาง
ช่องคลอด  20  %

ผลกำรด ำเนินงำนทีไ่ม่ผ่ำนเกณฑ์ RDU ขั้น 3
(เง่ือนไขข้อที1่,3/7)

1.อตัราการใชย้าปฏิชีวนะในโรคอุจาระร่วงเฉียบพลนั  24.56 %
2. อตัราการใชย้าปฏิชีวนะในแผลสดอุบติัเหตุ 65.92 %
3 .อตัราการใชย้าปฏิชีวนะในสตรีคลอดปกติครบก าหนดคลอดทาง
ช่องคลอด  20 %
4. ผูป่้วยหอบหืดเร้ือรังไดรั้บยา ICS 79.01 %
เห็นได้ว่ำตัวช้ีวดัทีไ่ม่ผ่ำนเกณฑ์ จะเป็นตัวช้ีวัดทีเ่กีย่วข้องกบักำร

ส่ังใช้ยำ

ผลงาน ปัญหำและอปุสรรค
1.ความรู้ ความเขา้ใจของผูป่้วย ประชาชนต่อ   
ความจ าเป็นและเหมาะสมของการใชย้า
ปฏิชีวนะ
2. ระบบการประมวลผลโปรแกรม RDU9อาจท าให้
อตัราการสั่งใชย้า ICS ในผูป่้วยหอบหืดคลาดเคล่ือน 
หากไม่มีการสั่งใช ้ICS ในช่วงเวลาท่ีท าการประมวลผล

ข้อเสนอแนะ
1.ประชุม ช้ีแจงท าความเขา้ใจแก่ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งในการสั่งใชย้า 

2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน/ 
จงัหวดัอยา่งต่อเน่ือง

3. เพิ่มทางเลือกในการสั่งใชย้ามากข้ึน เช่น  การใชฟ้้า
ทะลายโจรในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนั

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน รอ้ยละ

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน

1. RDU ขั้น 2

รพ. ทุ่งหวา้ ผา่นเกณฑ ์ RDU ขั้น 2 ไม่ผา่น
เกณฑ์

รพ.สต. จ านวน รพ.สต. มากกวา่ร้อยละ 60 มีอตัรา
การใชย้าปฏิชีวนะในโรคทางเดินหายใจ
ส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนัผา่น
เกณฑเ์ป้าหมาย(RI≤20  % , AD≤20  % )

100 %

2. RDU ขั้น 3

รพ.      ทุ่งหวา้ ผา่นเกณฑ ์ RDU ขั้น 3 ไม่ผา่น
เกณฑ์

รพ.สต. จ านวน รพ.สต. มากกวา่ร้อยละ 80 มีอตัรา
การใชย้าปฏิชีวนะในโรคทางเดินหายใจ
ส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนัผา่น
เกณฑเ์ป้าหมาย(RI≤20  % , AD≤20  % )

100 %



ตวัช้ีวดั 33    อตัราตายทารกแรกเกิดอายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 28 วนั
ผลงาน ปัญหา / อุปสรรค

1.ช่วงระบาดโควิด-19 ท าใหก้ารเยีย่ม
มารดา/ทารกล่าชา้บา้ง

ขอ้เสนอแนะ
1.ปรับแกเ้ป็นการเยีย่มทางโทรศพัท ์เยีย่ม

โดย อสม.ในบางเคสSmall Success
1.มีกำรเยี่ยมมำรดำและทำรกหลังคลอดต่อเนื่อง ตำม
เกณฑ์
2. มีระบบส่งต่อข้อมูล
3.ประชุม MCH Boardอ ำเภอเพื่อติดตำมปัญหำ 
อุปสรรค

ผลกำรด ำเนินงำน 
1เยี่ยมมำรดำและทำรกหลังคลอดต่อเนื่องตำมเกณฑ์ร่วมกับ
ทีมหมอครอบครัว
2.ประชุม MCH Board 1 ครั้ง
3.มีระบบส่งต่อข้อมูลทำงช่องทำงต่ำงๆ เช่น เอกสำรส่งต่อ  
Application Line โทรศัพท์

หน่วยงาน เปา้หมาย ผลงาน รอ้ยละ

  .  ่ หว้ 0 0 0.00

  ผล    ล ด จ   ว  ด ็  ย

2561 143 0

2562 132 0

2563 121 0

2564 24 0

สถานการณ์



ตัวช้ีวดัที่ 35 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดทีไ่ด้รับบริกำร ตรวจ วนิิจฉัย รักษำโรค และฟ้ืนฟูสภำพด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทย                             
และกำรแพทย์ทำงเลือก (ร้อยละ 20.5)

สถำนกำรณ์
1. ใหบ้ริการคลินิกแพทยแ์ผนไทยท่ีแผนกผูป่้วยนอก (OPD คู่ขนาน)
2. รพช.ทุ่งหวา้ใหบ้ริการคลินิกแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือกครบวงจร (คลินิกเฉพาะ
โรค 4 โรค)
3. ใหบ้ริการฟ้ืนฟมูารดาหลงัคลอดดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย

ผลงำน ปัญหำ / อุปสรรค
1 .  มี รายการยาสมุนไพร ท่ี จ่ ายให้ผู ้ป่ วยไ ม่
ครอบคลุมกลุ่มอาการ/โรคท่ีผูป่้วยมารับบริการ 
(ไม่ครบ30รายการตามเกณฑท่ี์ก าหนดในรพช.)
2. งบประมาณมีจ ากดั
3. ประชาชนติดการใชย้าแผนปัจจุบนัมากกว่ายา
สมุนไพร
4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019

ข้อเสนอแนะ
1. หาแนวทางการบริหารจัดการในการจัดหายา
สมุนไพรเพิ่มมากข้ึนให้เพียงพอต่อความต้องการ 
ภายใตง้บประมาณท่ีจ ากดั เช่น การจดัซ้ือยาร่วมกนั
2. สนบัสนุนการวจิยัในพื้นท่ี
3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019Small Success

1. มีระบบบริหารจดัการยาสมุนไพรดว้ยงบCF
2. มี CPG ดา้นการแพทยแ์ผนไทยและคู่มือการใชย้าสมุนไพร
3. ประกวดพื้นท่ีตน้แบบดีเด่นดา้นการแพทยแ์ผนไทยระดบัจงัหวดั

ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2563 ทีผ่่ำนมำ (ร้อยละ 18.5)

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน
25.02 25.63 22.60 27.09

สถำนบริกำรคัพทุ่งหว้ำ เป้ำหมำย ผลงำน (ร้อยละ)
นาทอน >ร้อยละ 20.5 37.93
วงัตง >ร้อยละ 20.5 19.49

ขอนคลาน >ร้อยละ 20.5 21.99
ทุ่งบุหลงั >ร้อยละ 20.5 14.60
ทุ่งดินลุ่ม >ร้อยละ 20.5 17.58
เขาแดง >ร้อยละ 20.5 22.79

รพช.ทุ่งหวา้ >ร้อยละ 20.5 25.19
คีรีวง >ร้อยละ 20.5 19.18
รวม >ร้อยละ 20.5 24.15

25.1
23.99

25.19

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ2562 ปีงบประมาณ2563

ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริกำรแพทย์แผนไทย



ตัวช้ีวดัที่ 36 ร้อยละของผู้ป่วยซึมเศร้ำเข้ำถงึบริกำรสุขภำพจติ(>หรือเท่ำกบัร้อยละ 71)
สถำนกำรณ์

ร้อยละของการเข้า ถึงบริการโรคซึมเศร้าปี
๒๕๖๓ เป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากบั ร้อยละ๖๘  
ผลการด าเนินงานประชากร ๓๖๙ คน ผลงาน 
๕๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓๕.๗๗

ผลงาน ปัญหำ / อุปสรรค
ผูป่้วยท่ีมีภาวะซึมเศร้าจากการวิเคราะห์
สถานการณ์พบวา่ในส่วนของกลุ่มวยัรุ่น
และวยัท างานมีภาวะซึมเศร้าซ่ึงเกิดจาก
การใช้สารเสพติดและไม่ยอมรับการ
รักษาหรือไม่ยอมรับความเจบ็ป่วย

ข้อเสนอแนะ
• ใหบ้ริการคดักรองเชิงรุกในชุมชน
• ติดตามเยี่ยมผู ้ป่วยในชุมชนแบบ

บูรณาการร่วมกนัแบบองคร์วมภาคี
เครือข่าย

• ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ ห้
สุขภาพจิตศึกษาทั้ งรายบุคคลและ
รายกลุ่ม

Small Success
การด า เ นินง านใน เ ชิ ง รุกและ มี เ ค รือ ข่ า ย
สุขภาพจิตในรพสตและอสม.การเฝ้าระวงัคน้หา
และคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ท าให้การเข้า ถึง
บริการโรคซึมเศร้าอีกทั้งเม่ือเขา้ถึงบรืการแพทย์
ไดท้  าการตรวจและวินิจฉัยและส่งต่อตามระบบ
ไดดี้

ผลกำรด ำเนินงำน
ผลการด าเนินงานการเขา้ถึงโรคซึมเศร้าเป้าหมาย 
๓๓๙ ผลงาน ๔๙๖ คิด เ ป็น ร้อยละ ร้อยละ 
๑๔๔.๕๔

หน่วยงาน เปา้หมาย ผลงาน รอ้ยละ

รพ.ทุ่งหวา้                 ๓๓๙                  ๔๙๐             ๑๔๔.๕๔



ตัวช้ีวดัที่ 37 อตัรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ 
ตัวช้ีวดัที่ 37.1 อตัรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ(<หรือเท่ำกบั 7.3 ต่อแสนประชำกร)

สถำนกำรณ์
-ปี ๒๕๖๓ มีอตัราการฆ่าตวัตายส าเร็จจ านวน ๓ รายคิด
เป็นร้อยละ ๑๒.๗๑ ต่อแสนประชากร ปัญหาการฆ่าตวั
ตายพบในผูป่้วยจิตเวชหรือครอบครัวท่ีมีผูป่้วยจิตเวช
หรือโรคเร้ือรัง(ประชากรกลางปี ๑๕ปีข้ึนไป จ านวน 
๑๘,๑๑๖) คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๕ ต่อแสนประชากร

ผลงาน ปัญหำ / อุปสรรค
• ผูท่ี้มีความคิดฆ่าตัวตายไม่มีสัญญาณ

เตือนในการฆ่าตวัตาย
• ผูป่้วยจิตเวชท่ีมีการใช้สารเสพติดร่วม

ด้วยกินยาไม่สม ่าเสมอกลับมาใช้สาร
เสพติดซ ้ าท าให้ เ กิดอาการก า เ ริบมี
ความคิดท าร้ายตนเองหรือฆ่าตวัตาย

ข้อเสนอแนะ
ร่วมกนัคดักรองในกลุ่มเส่ียงเช่นผูป่้วยจิตเวช
เร้ืองรังหรือผูป่้วยท่ีใชส้ารเสพติดและผูป่้วย
โรคเร้ืองเช่นเบาหวานความดัน โรคมะเร็ง
และผูสู้งอายหุรือผูป่้วยติดบา้นติดเตียง

Small Success
-พฒันาศกัยภาพบุคลากรเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขและอสม.
ใหมี้ความรู้ในการใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้และความรู้ในการ
เฝ้าระวงัคดักรองความเส่ียงป้องการการคิดท าร้ายตนเอง
-คดักรองในเชิงรุกในชุมชน

ผลกำรด ำเนินงำน
-เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๖.๓ ต่อแสนประชากร ผลงาน ๒
รายคิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๕๘ ต่อแสนประชากร ปชก.๑๕ปี
ข้ึน ๑๔,๗๒๓ คน

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

รพ.ทุ่งหวา้                ๑๔,๗๒๓             ๒                   ๑๓.๕๘



ตัวช้ีวดัที่ 37.2 ร้อยละของผู้พยำยำมฆ่ำตวัตำยไม่กลบัมำท ำร้ำยตวัเองซ ้ำ
ในระยะเวลำ ๑ ปี (ร้อยละ ๙๐)

สถำนกำรณ์
ปี ๒๕๖๓ ไม่มีอตัราการพยายายามฆ่าตวัตายซ ้ า
ประชากร  ๑๑  คน ผลงาน   ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐

ผลงาน ปัญหำ / อุปสรรค
การพยายามฆ่าตวัตายซ ้ าของผูป่้วยแต่
ละคนเกิดจากสาเหตุท่ีแตกต่างกนัและ
ไม่มีการส่งสัญญาณให้คนใกล้ชิดรู้
ก่อนบางรายเกิดจากการร้องขอแล้ว
ไม่ได ้นอ้ยใจไม่มีทางระบายออก

ข้อเสนอแนะ
อตัราการพยายามฆ่าตวัตายซ ้ าไม่มีแต่
ตอ้งมีการเฝ้าระวงัอยูเ่สมอ

Small Success
มีการประชุมช้ีแจงนโยบายการเฝ้าระวงัติดตาม
ค้นหาคดักรองผูท่ี้มีความเส่ียงท าร้ายตนเองและ
เส่ียงมีความเครียดหรือซึมเศร้าเพื่อป้องกันและ
เข้า ถึ งให้ผู ้ ท่ี มี ปัญหา เข้า รับบ ริการ ดู แลทาง
สุขภาพจิตทนัเวลา

ผลกำรด ำเนินงำน
ไม่พบการพยายามฆ่าตัวตายซ ้ าในระยะ ๑ ปี
เป้าหมาย ๑๑  คน ผลงาน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐

หน่วยงาน เปา้หมาย ผลงาน รอ้ยละ

รพ.ทุ่งหวา้               ๑๑                      ๑๑                  ๑๐๐



ตัวช้ีวดัที ่ 38 อตัรำตำยผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบชนิดรุนแรงชนิด
Community acquired< 26 % 

ผลกำรด ำเนินงำน
ผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือดปี 2564 จ านวน 11ราย พบใน
ผูป่้วยสูงอายุ และมีโรคประจ าตวั     มีภาวะช็อก 1 ราย      
คิดเป็น   % อตัราตายผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือด 0

ผลงำน ปัญหำ / อปุสรรค
ปัญหาผูป่้วยและญาติไม่รู้เร่ืองโรค และอาการ
ส าคญัท่ีตอ้งมาโรงพยาบาล เนน้การเขา้ถึงเร็ว โดย
ด าเนินการให้ความรู้ในกลุ่มผูป่้วยท่ีตอ้งเฝ้าระวงั 
ผูสู้งอายุ ผูท่ี้มีโรคประจ าตวั มีบาดแผล หรือผูท่ี้
ไดรั้บยา กดภูมิคุม้ตา้นทานโรค หากมีไข้สูงหวัใจ
หยุดเตน้ หายใจเร็ว ซึมลง คาสายสวน เร่ืองโรค 
และอาการท่ีตอ้งมา รพ. 

ข้     แ  
• ให้ความรู้กลุ่มเส่ียง เร่ืองโรค และอาการ

ท่ีตอ้งมา รพ. 
• ส่ือสารและพฒันาทกัษะพยาบาล จนท.      

รพ.สต.
• มีระบบการส่งต่อ

แนวทำงกำรด ำเนินงำน
1. วิเคราะห์ปัญหา
2. ก าหนดกลุ่มผูป่้วยท่ีตอ้งเฝ้าระวงั
3. ก าหนดเกณฑก์ารประเมินSOS Score
4. จดัท าแนวทางปฏิบติั
5. ประสาน HHC, รพ.สต. ติดตามเยีย่มบา้น

ผลกำรด ำเนินงำนปีงบ 64 
(ต.ค 63 - ม.ค. 64)

หน่วย
งาน

เป้า
หมาย

ผล
งาน

ร้อยละ

รพ.
ทุ่งหวา้

< 26 % 0/11 0

สถำนกำรณ์
ปี 2559-2563  ผูป่้วยเสียชีวิต พบวา่ อตัราการเสียชีวิต 
เท่ากบั 0,21.43,7.14,0 และ 0 ตามล าดบั สาเหตุการเสียชีวิต 
พบวา่ ประเมินไม่ครอบคลุม ท าใหวิ้นิจฉยัชา้ และไม่ไดรั้บ
ยา antibiotic ตามระยะเวลาท่ีก าหนด และ พบอตัราการเกิด
ภาวะ Septic shock ในผูป่้วยใน เท่ากบั 21.42,23.08 และ 
9.68 ตามล าดบั 



ตัวช้ีวดัที่ 40  อตัรำตำยของผู้ป่วยโรคกล้ำมเน้ือหัวใจตำยเฉียบพลนัชนิด STEMI และ               
กำรให้กำรรักษำตำมมำตรฐำนตำมเวลำทีก่ ำหนด

ผลงำน  ัญห  /        
ระยะทางในการส่งต่อผูป่้วยSTEMI ไกลท าให้
ผูป่้วยอาการรุนแรงเพิ่มมากข้ึน

ข้อเสนอแนะ
ใหมี้เครือข่ายการส่งต่อผูป่้วยท่ีใกล้ เช่น
โรงพยาบาลตรังหรือโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดั
ตรังซ่ึงสามารถท าPCIไดใ้กลว้า่ไปหาดใหญ่เพื่อ
ผูป่้วยไดรั้บการรักษาท่ีรวดเร็วมากยิง่ข้ึน

Small Success  
1.ก าหนดแนวทางการประเมินผูป่้วยท่ีครอบคลุมทั้งtypical และ Atypical chest pain 
2.ก าหนดแนวทางการดูแลผูป่้วยท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนัส่ือสารใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติั
เหมือนกนัทุกคน 
3.การใหค้วามรู้แก่ผูรั้บบริการเก่ียวกบัอาการของโรคท่ีตอ้งมาโรงพยาบาลทนัที

ห ่วย     ้ 
ห  ย

ผล
   

 ้ ยล 

40.1 อตัราตายของผูป่้วยโรค
กลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนัชนิด 
STEMI

นอ้ยกวา่
ร้อยละ 9

0/0 0

40.2 ร้อยละของการใหก้ารรักษา
ผูป้้วย STEMI ไดต้ามมาตราฐาน
เวลาท่ีก าหนด

มากกวา่
ร้อยละ 
60

0/0 0

เคร่ืองช้ีวดั 2561 2562 2563

1. อตัราการเสียชีวติของผูป่้วย 0
(0/37)

3.57

(1/28)

9,52

(2//1)

2.อตัราผูป่้วยไดรั้บยา ASA , Plavix ภายใน 10 
นาทีหลงัทราบผล EKG

64.86
(24/37)

78.57
(22/28)

76.19
(16/21)

สถำนกำรณ์
จากผลการด าเนินงานในการคกักรองดูแลรักษาผูป่้วยโรคกลา้มเน้ือหวัใจ
ตายเฉียบพลนัชนิด STEMI พบวา่ในปี2563 ผูป่้วยโรคหลอิดเลือดหวัใจมา
รับบริการ37 ราย  
1. เป็นผูป่้วย STEMI จ านวน 8ราย คิดเป็นร้อยละ22.22 ซ่ึงทัง่หมดไดรั้บ

การส่งต่อไปท าPCI ท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และโรงพยาบาล
กรุงเทพหาดใหญ่100%

2. เป็น NSTEMI จ านวน  26 รายคิดเป็นร้อยละ 70.27 ไดรั้บการadmitฉีด
Enoxa 3-5วนัและหลงัจากนั้นส่งพบแพทยเ์ฉพาะทางท่ีรพ.หาดใหญ่และ
สงขลานครินทร์

3. Unstable Angina 3ราย คิดเป็นร้อยละ 8.1
4. ส่งพบแพทยเ์ฉพาะทางท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์



ตัวช้ีวดัที่ 42 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอตัรำกำรลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr≥ 66% 

ผลกำรด ำเนินงำน

ผลงำน

ปัญหำ / อปุสรรค
ปัญหาเร่ืองของอายผุูรั้บบริการท่ีมีค่าเฉล่ีย 70 ปี ท าใหค่้าการ

ท างานของไตไม่ถึงเกณฑ ์> 66%

ข้     แ  
1. พฒันาระบบการดูแลเครือข่ายโรคไตเร้ือรังระดบั รพ.สต 
2. พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ย เม่ือมีขอ้บ่งช้ีจากความรุนแรง  เพ่ือให้ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะ

สุดทา้ยมีคุณภาพชีวิตท่ียนืยาวและลดความรุนแรงของโรค-

แนวทำงกำรด ำเนินงำน
• คดัเลือกผูป่้วยDM/HT ภาวะแทรกซ้อนทาง

ไต ระดบั 3a (poor control) ,3b, 4 และ5 เขา้
รับบริการคลินิก ชะลอไตเส่ือม  

• ตรวจคดักรองการท างานของไต2 คร้ังต่อปี
• ติดตามเยี่ยมบา้นผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง ในราย  

ท่ีมีการท างานของไตระดบั 5 ผูป่้วยไตวาย
เ ร้ือ รัง ท่ี มี ค่ าการท าง านของไตลดลง+
ค่าน ้ าตาลในเลือดสูง+ค่าความดนัโลหิตสูง 
ผูป่้วยฟอกไตทางช่องท้องและผูป่้วยฟอก
เลือดทุกราย

• มีนักโภชนากร สาธิตอาหารท่ีเหมาะสมใน
ผูป่้วย

• จัดท าแนวทางการดูแลผูป่้วยไตวายระยะ
เร้ือรัง 

• โครงการรักษไ์ตทุกปี

ผลกำรด ำเนินงำนปีงบ 64 
(ต.ค 63 - ม.ค. 64)

หน่วย
งาน

เป้า
หมาย

ผล
งาน

ร้อยละ

รพ.
ทุ่งหวา้

≥ 66% 57/111 51.35

สถำนกำรณ์
ผูป่้วยโรคไตวายเร้ือรังเป็นโรคท่ีพบไดม้ากและมีแนวโนม้สูงข้ึน 
ทั้ งน้ีสาเหตุหลักจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จาก
ขอ้มูลใน รพ.ทุ่งหวา้  ปี2563 มีผูป่้วยโรคเบาหวานและความดนั
โลหิตสูง 1662 ราย ได้รับการคน้หาและคดักรองโรคไตเร้ือรัง 
1011 ราย คิดเป็น 60.83% มีผูป่้วยไตวายเร้ือรังทั้งส้ิน 535  ราย 
แบ่งเป็น ผูป่้วยไตวายระยะท่ี 1: 217 ราย คิดเป็นร้อยละ40.56 
ระยะท่ี 2: 156ราย คิดเป็นร้อยละ 29.16 ระยะท่ี 3: 131 คิดเป็นร้อย
ละ 24.49 ระยะท่ี 4: 21 รายคิดเป็นร้อยละ3.93 และระยะท่ี 5:10
รายคิดเป็นร้อยละ1.87



ตัวช้ีวดัที ่45 ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดทีเ่ข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดรักษำได้รับกำรดูแลอย่ำงมคุีณภำพ        
อย่ำงต่อเน่ืองจนถึงกำรติดตำม (Retention Rate) ร้อยละ55( Retention rate ระบบสมัครใจ)

ปัญหำ / อุปสรรค
• การคียข์อ้มูลผา่น บสต.เท่านั้น
• ความเร็วอินเตอร์เนตชา้ ไม่
สามารถบนัทึกขอ้มูลไดท้นัท่วงที

• ผูรั้บบริการเปล่ียนท่ีอยู/่เปล่ียน
สถานท่ีท างาน/เบอร์โทรบ่อย

มำตรกำร
• สร้างความตระหนกัใหผู้รั้บบริการ
มาตามนดั

• ประสานงาน รพ.สต./ผูน้  าชุมชน
ในการติดตามผูรั้บบริการในกรณี
ผูรั้บบริการผดินดั

ผลกำรด ำเนินงำน
อ าเภอทุ่งหวา้มีจ  านวนผูรั้บบริการทั้งหมด 20 คน 
เป็นผูรั้บบริการระบบบงัคบับ าบดั18 คน 
ผูรั้บบริการระบบสมคัรใจ 3 คน  ร้อยละ 
Retention rate 66.66 ถือวา่ผา่นเกณฑ์

สถำนกำรณ์
• ปี2561 อ าเภอทุ่งหวา้ ร้อยละ 83.33

• ปี2562 อ าเภอทุ่งหวา้ ร้อยละ 75

• ปี 2563 อ าเภอทุ่งหวา้ ร้อยละ 87.5

small success ไตรมำส 1 /2564
• ช้ีแจง ท าขอ้ตกลง หาขอ้สรุปร่วมกนักบั

ผูรั้บบริการ/ญาติ
• เร่งรัดการลงบนัทึกขอ้มูลใหค้รอบคลุม

และใหเ้ป็นปัจจุบนั
• ประสานงาน รพ.สต.ผูรั้บผดิชอบงาน ยา

เสพติดในการติดตามผูรั้บบริการแต่ละ
พื้นท่ีใหม้ารับบริการตามนดั

ผลกำรด ำเนินงำนปีงบ 64 
(ต.ค 63 - ม.ค. 64)

หน่วย
งาน

เป้า
หมาย

ผล
งาน

ร้อยละ

รพ.
ทุ่งหวา้

ร้อยละ55 2/3 66.66



ตวัช้ีวดัที ่46 กำรบริบำลฟ้ืนสภำพระยะกลำงแบบ Intermediate Bed ในโรงพยำบำลระดบั F
46.1 ร้อยละของจงัหวดัในเขตสุขภำพที่ให้กำรบริบำลฟ้ืนสภำพระยะกลำงแบบ Intermediate bed ในโรงพยำบำลระดบั F (≥ ร้อยละ 40)

สถานการณ์
จากการศึกษาภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย ปี

2556-ปัจจุบนั พบว่า Stroke เป็นสาเหตุของการสูญเสียสูงเป็นอันดับ
หน่ึงในประชากรหญิง และเป็นอนัดบัสองในประชากรชาย ทั้งน้ีพบว่า 
ความชุกของการเกิดโรคเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

โรคท่ีก่อใหเ้กิดความบกพร่องทางกายมีอุบติัการณ์สูงข้ึนอยา่งมาก
ในปัจจุบนั เช่น Stroke, TBI, SCI เม่ือการแพทยไ์ทยเจริญกา้วหนา้มาก
ข้ึน ส่งผลให้ผูป่้วยมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มข้ึน ซ่ึงส่วนหน่ึงจะยงัมีความ
บกพร่องทางกาย (Impairment) หลงเหลืออยูไ่ม่มากก็นอ้ย

ระบบบริการฟ้ืนสภาพระยะกลาง จะเป็นค าตอบท่ีจะช่วยใหผู้ป่้วย
เห ล่ า น้ี เ ข้า ถึ งบ ริก า ร ฟ้ืน ฟูสมรรถภาพอย่ า ง ต่ อ เ น่ื อง  เพื่ อลด
ภาวะแทรกซ้อน ลดความพิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การรักษา
ทางกายภาพบ าบดั กิจกรรมบ าบดั และทางยา จนผูป่้วยส่วนหน่ึงกลบัมา
ช่วยตัวเองและกลับมาท างานได้ จนเปล่ียนจากภาระมาป็นพลังของ
สังคมไดใ้นท่ีสุด

ผลงาน: ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั F ในจงัหวดัท่ีใหก้ารบริบาล
ฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผูป่้วยใน (Intermediate bed)

ปัญหา / อุปสรรค
1. ยงัไม่มี Balance board, Hand function training, ADL training set,
Parapodium, ยาลดเกร็ง Baclofen, Tizanidine (บญัชี ข), Shoulder-
Bobath sling, Plastic AFO
2. ระบบฐานขอ้มูลการรายงานก ากบัติดตามท่ีชดัเจน แต่ยงัไม่มีการ link 
ในภาพรวมของระดบัจงัหวดัในแต่ละตวัช้ีวดั
3. ขาดบุคลากรท่ีมีความเฉพาะดา้น เช่น นกักิจกรรมบ าบดั (การกระตุน้
การฝึกกลืน)

ขอ้เสนอแนะ
1. พฒันาต่อยอดระบบฐานขอ้มูลเพื่อการลงทะเบียน ส่ง
ต่อ และติดตามผูป่้วยท่ีเขา้ใจง่าย ต่อการรวบรวมผล

2. พฒันาการมีอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการ (Assistive 
devices) เช่น Shoulder-Bobath sling, Plastic AFO และยา
ลดเกร็ง เช่น Baclofen, Tizanidine ในองคก์ร

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูลย้อนหลงั 2 ปี
(เป้ำหมำยร้อยละ)

ผลกำรด ำเนินงำนปีงบ 64 
(ต.ค 63 - ม.ค. 64)

2562
(40)

2563
(40)

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

60 69.23 รพ.ทุ่งหวา้ 4 ราย 4 ราย 100 60
69.23
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 ้ ยล ข  ข  โ   ย   ล  ดั  F ใ จั หวดั   ให้
        ลฟ ้   ภ    ย  ล  แ  ผู้ ่วยใ  

(Intermediate bed)≥  ้ ยล  40

รพ.ทุ่งหวา้

1. มรีะบบกำรดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภำพและ
กำรดูแลต่อเน่ืองในผู้ป่วย Stroke, TBI, 
SCI ไปจนครบระยะเวลำ 6 เดือน

2. มีเครือข่ายโดยทีมสหสาขาวชิาชีพ

3. ผูป่้วยมีคุณภาพชีวติเพ่ิมข้ึน ป้องกนั 
และลดความพิการ

4. ผูป่้วยมีทกัษะในการดูแลตนเองและ
ญาติ พร้อมเช่ือมโยงแผนการดูแลต่อเน่ือง
สู่ท่ีบา้นและชุมชน

5. เพ่ิมอตัราครองเตียงของ รพ.

Small Success 

1. น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนระดบัเขต
และระดบัจงัหวดั

2. มีคณะท างานและพฒันา IMC ระดบั
จงัหวดั

3. มีแนวทางการปฏิบติัส าหรับการ
บริบาลฟ้ืนสภาพ IPD-IMC Protocol ท่ี
ครอบคลุม ครบถว้น

4. มีพยาบาลฟ้ืนฟสูภาพ (อบรม 5 วนั) 
ในการบริบาลต่อเน่ือง เพ่ือฟ้ืนสภาพ
ผูป่้วยนอก (OPD-Protocol)

5. ติดตามการด าเนินงานการฟ้ืนฟสูภาพ
อยา่งต่อเน่ืองจนครบ 6 เดือน หรือ BI=20



ตวัช้ีวดัที่ 46 กำรบริบำลฟ้ืนสภำพระยะกลำงแบบ Intermediate Bed ในโรงพยำบำลระดบั F
46.2  ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord   Injury ทีร่อดชีวติและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel   index >15 with multiple impairment ได้รับกำรบริบำลฟ้ืน

สภำพระยะกลำง  และติดตำมจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 (≥ ร้อยละ 65)

ขอ้เสนอแนะ
1. พฒันาต่อยอดระบบฐานขอ้มูลเพื่อการลงทะเบียน ส่งต่อ 
และติดตามผูป่้วยท่ีเขา้ใจง่าย ต่อการรวบรวมผล

2. พฒันาการมีอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการ (Assistive
devices) เช่น Shoulder-Bobath sling, Plastic AFO และยาลด
เกร็ง เช่น Baclofen, Tizanidine ในองคก์ร

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูลย้อนหลงั 2 ปี
(เป้ำหมำย
ร้อยละ)

ผลกำรด ำเนินงำนปีงบ 64 
(ต.ค 63 - ม.ค. 64)

2562
(65)

2563
(65)

หน่วย
งาน

เป้า
หมาย

ผล
งาน

ร้อยละ

80 83.33 รพ.
ทุ่งหวา้

2 ราย 2 ราย 100 80 83.33
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 ้ ยล ข  ผู้ ่วย Stroke, TBI แล  SCI      ด  ว  แล     แ   
Barthel index <15  ว  ั้   แ   Barthel   index >15 with 
multiple impairment ได้ ั         ลฟ ้   ภ    ย  ล    แล 
  ด   จ     6  ด    ห   จ  Barthel index = 20 ≥  ้ ยล  65

รพ.ทุ่งหวา้

สถานการณ์
จากการศึกษาภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย ปี 2556 พบว่า 

Stroke เป็นสาเหตุของการสูญเสียสูงเป็นอนัดบัหน่ึงในประชากรหญิง และเป็น
อนัดับสองในประชากรชาย ทั้ งน้ีพบว่า ความชุกของการเกิดโรคเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง

โรคท่ีก่อใหเ้กิดความบกพร่องทางกายมีอุบติัการณ์สูงข้ึนอยา่งมากในปัจจุบนั 
เช่น Stroke, TBI, SCI เม่ือการแพทยไ์ทยเจริญกา้วหนา้มากข้ึน ส่งผลให้ผูป่้วยมี
โอกาสรอดชีวิตเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่วนหน่ึงจะยงัมีความบกพร่องทางกาย (Impairment)
หลงเหลืออยูไ่ม่มากก็นอ้ย

ระบบบริการฟ้ืนสภาพระยะกลาง จะเป็นค าตอบท่ีจะช่วยให้ผูป่้วยเหล่าน้ี
เขา้ถึงบริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือลดภาวะแทรกซอ้น ลดความพิการ
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การรักษาทางกายภาพบ าบัด แพทย์แผนไทย 
กิจกรรมบ าบดั และทางยา จนผูป่้วยส่วนหน่ึงกลบัมาช่วยตวัเองและกลบัมาท างาน
ได ้จนเปล่ียนจากภาระมาป็นพลงัของสงัคมไดใ้นท่ีสุด

ปัญหา / อุปสรรค
1. ยงัไม่มี Balance board, Hand function training, ADL training set,Parapodium, 
ยาลดเกร็ง Baclofen, Tizanidine (บญัชี ข), Shoulder-Bobath sling, Plastic AFO
2. ระบบฐานขอ้มูลการรายงานก ากบัติดตามท่ีชดัเจน แต่ยงัไม่มีการ link ใน
ภาพรวมของระดบัจงัหวดัในแต่ละตวัช้ีวดั
3. ขาดบุคลากรท่ีมีความเฉพาะดา้น เช่น นกักิจกรรมบ าบดั (การกระตุน้การฝึก
กลืน)

Small Success 

1. มรีะบบกำรดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภำพและ
กำรดูแลต่อเน่ืองในผู้ป่วย Stroke, TBI, 
SCI ไปจนครบระยะเวลำ 6 เดือน

2. มีเครือข่ายโดยทีมสหสาขาวชิาชีพ

3. ผูป่้วยมีคุณภาพชีวติเพ่ิมข้ึน ป้องกนั 
และลดความพิการ

4. ผูป่้วยมีทกัษะในการดูแลตนเองและ
ญาติ พร้อมเช่ือมโยงแผนการดูแลต่อเน่ือง
สู่ท่ีบา้นและชุมชน

5. เพ่ิมอตัราครองเตียงของ รพ.

1. น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนระดบัเขต
และระดบัจงัหวดั

2. มีคณะท างานและพฒันา IMC ระดบั
จงัหวดั

3. มีแนวทางการปฏิบติัส าหรับการ
บริบาลฟ้ืนสภาพ IPD-IMC Protocol ท่ี
ครอบคลุม ครบถว้น

4. มีพยาบาลฟ้ืนฟสูภาพ (อบรม 5 วนั) 
ในการบริบาลต่อเน่ือง เพ่ือฟ้ืนสภาพ
ผูป่้วยนอก (OPD-Protocol)

5. ติดตามการด าเนินงานการฟ้ืนฟสูภาพ
อยา่งต่อเน่ืองจนครบ 6 เดือน หรือ BI=20



ตัวช้ีวดัที่ 49 ร้อยละของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขทีม่ีกำรจดับริกำรคลนิิกกญัชำ
ทำงกำรแพทย์แบบบูรณำกำร

สถำนกำรณ์
 การจดับริการ คดักรอง ตรวจ วินิจฉยั รักษาโรค จ่ายยา และให้

ค  าปรึกษาผูป่้วยท่ีตอ้งใช้ยากญัชาปรุงผสม โดยและ/หรือร่วมกนั
ระหว่างแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ตาม
แนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขและสภาวชิาชีพก าหนด 

 ยาท่ีมีกญัชาปรุงผสม : สารสกดักญัชา ต ารับยาแผนไทย น ้ ามนั
กญัชา 

 แพทย ์เภสัชกร แพทยแ์ผนไทย ผา่นการอบรม
 หนงัสือส าคญัจ าหน่ายซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5

ปัญหา / อุปสรรค
 รอการสนบัสนุนน ้ามนักญัชา ยาแผนไทย

 เพิ่มการคน้หากลุ่มเป้าหมาย ผา่นแบบคดักรองประชาชนเบ้ืองตน้ 
การใชป้ระโยชน์กญัชาทางการแพทย ์โดย อสม. คลินิก แพทย ์แผน 
ไทย  ประชาสัมพนัธ์ผา่น social media

 ระบบการส ารองยาใหเ้พียงพอ ไม่หมดอายุ

ผลงำน

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

รพ.ทุ่งหวา้ – จดัตั้งคลินิกกญัชาทาง
การแพทยแ์บบผสมผสาน

– รายงานการสัง่ใชก้ญัชาทาง
การแพทยแ์ละรายงานความ
ปลอดภยัจากการใชก้ญัชาทาง
การแพทย ์(HPVC/AUR) 

1 แห่ง

N/A

50

100

กจิกรรม Small Success ปีงบ 63

1. เตรียมความพร้อมบุคลากร
2. ศึกษาดูงาน
3. คน้หากลุ่มเป้าหมาย
4. ก าหนดคู่มือ แนวทางการ

จดับริการ (Guidance/CPG)
5. ใหค้  าปรึกษา/ส่งต่อ
6. เปิดใหบ้ริการในคลินิก

1. เพิ่มความเขา้ถึง
2. ผูป่้วยไดรั้บความปลอดภยัจาก

การใชผ้ลิตภณัฑ์
3. คุณภาพชีวติของผูป่้วยดีข้ึน



รพ.สต.บ้ำนเขำแดง ร่วมกับวิสำหกิจชุนเพื่อเศรษฐกิจทำงเลือกจังหวัดสตูล ได้รับใบอนุญำตผลิตซึ่ง  ยำเสพติดให้โทษ
ประเภท ๕  กัญชำ (ปลูก)  และขอใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท ๕ กัญชำ (ครอบครอง) 

กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

วันที่ 26 ม.ค. 64 
เพาะพันธุ์เมล็ดกัญชา 

โรงเรือนปลูกกัญชา ระบบ Safety : Access Control System ระบบ Safety : CCTV



1.ชี้แจง
ขั้นตอน

2.เตรียม
เอกสาร และ

โรงเรือน

3.ส่งค าขอ
อนุญาตผลิต/
ครอบครอง

4.เสนอ
อนุกรรมการ

5.กระจาย
เมล็ดพันธุ์

ให้กับรพ.สต.

6.ด าเนินการ
ปลูกกัญชา ดูแล 
เก็บเกี่ยว และ
ส่งวิเคราะห์

7.รับวัตถุดิบ
กัญชาแห้งเข้า

คลัง

8.ผลิตและ
กระจาย
ต ารับยา

วันที่ 26 ม.ค. 64 
เพาะพันธุ์เมล็ดกัญชา 

ผังขั้นตอนการ
ด าเนินงานปลูก

กัญชาของ รพ.สต.

9 ม.ค 64 ได้รับเมล็ดกัญชา
จากกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข 

1 ม.ค 64 ได้รับใบอนุญาต

สถานที่ปลูก 6/1 ม.5 ต.ป่าแก่บ่อหิน
พิกัด 
X = 7.074030
Y = 99.785481

นายประชา หนูหมาด
ผอ รพสต.บา้นเขาแดง



ตัวช้ีวดัที่ 61 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกดัส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์                            
กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 92)

สถานการณ์
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น้ี กระทรวงสาธารณสุข ยงัคง

ขบัเคล่ือนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก / ปลุกจิตส านึก ป้องกนั ปราบปราม 
และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการ
ป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ นอกจากน้ีระบุให้หวัหนา้ส่วนราชการ หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 
หรือผู ้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตวัอย่าง
ในการบริหารงานดว้ยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ รวมถึงขั้นตอนและ
กระบวนการปฏิบติังานและการให้บริการท่ีมีมาตรฐานและมีความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบติั ตลอดจนมีคุณสมบติัท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล การ
ปฏิบติัราชการท่ีมีคุณธรรม ท่ีหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
จะตอ้งมี และยึดถือปฏิบติัไดเ้ป็นอย่างดี เป็นไปภายใตแ้นวคิด เปิดเผย
ขอ้มูลสู่ความโปร่งใส (Open Data to Transparency)

ปัญหา / อุปสรรค
1. การจดัท าเวบ็ไซต ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆ
ในการปฏิบติัราชการของบุคลากรหรือจากบุคคลภายนอก

2. บุคลากรของโรงพยาบาล และสสอ. ในสังกดั ขาดความรู้ การติดตาม
ความเขา้ใจในการจดัท าแผนฯ

ขอ้เสนอแนะ
1. ควรยกยอ่งบุคคลและเชิดชูเกียรติผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็นผูป้ฏิบติั
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

2. ควรเพ่ิมช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใหค้รอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ีภายในองคก์ร

3. เสริมสร้างบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัท าแผนฯ

ผลการด าเนินงาน

ข้อมูลย้อนหลงั 3 ปี
(เป้ำหมำยร้อยละ)

ผลกำรด ำเนินงำนปีงบ 64 ไตรมำสที ่1
(ต.ค 63 - ธ.ค. 63)

2561
(90)

2562
(90)

2563
(90)

หน่วย
งาน

เป้า
หมาย

ผล
งาน

ร้อยละ

93.94 92.31 100 รพ.
ทุ่งหวา้

500
(ระดบั 5)

500 100 
(ระดบั 

5)

90.91 92.31 100 สสอ.ทุ่ง
หวา้

500
(ระดบั 5)

500 100 
(ระดบั 

5)

93.34
92.31

100 100
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92.31

100 100

86

88
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2561 2562 2563 2564

 ้ ยล ข  ห ่วย        ณ  ขผ่    ณฑ    
        ITA ( ้ ยล  92)

รพ.ทุ่งหวา้ สสอ.ทุ่งหวา้

Small Success 

1. . รพ.ทุ่งหว้ำ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผล ITA 
ตำมเป้ำหมำยสังกดัส ำนักงำนปลดักระทรวง 
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 

2. หน่วยงานมีการพฒันาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบติังาน มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลตามหลกัธรรมาภิบาล

3. เกิดผลในทางปฏิบติัในการน ามาตรการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตมาใชป้ฏิบติัครอบคลุม
ทัว่องคก์ร

1. หน่วยงำนมีผลกำรตรวจประเมิน จำก ศปท.
ได้ร้อยละ 100 (ระดบั A) ตั้งแต่ปีงบประมำณ 
2563 (ทุกไตรมำส)-ปัจจุบัน

2. เป็นองคก์รท่ีประกาศเจตจ านงคก์ารต่อตา้น
ทุจริตทุกรูปแบบ

3. พฒันาในดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส
อยา่งเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้ผูม้ารับบริการ 
ประชาชน และสงัคม มีส่วนร่วมในการประเมิน
มากข้ึน



ตัวช้ีวดัที ่63 ร้อยละของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนสังกดักระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรตรวจสอบภำยใน 
กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง (ร้อยละ 75)

สถำนกำรณ์
มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 

และการบริหารความเส่ียงจากหน่วยงานภายนอก(ผู ้
ตรวจสอบจากส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข,                  
ผูต้รวจสอบเขต 12) ตรวจสอบงบการเงินและ
เอกสารหลกัฐานเก่ียวขอ้งด้านสินทรัพย์ หน้ีสิน 
รายได ้ค่าใชจ่้าย รายการปรับปรุง และอ่ืนๆ ขอ้มูล
ส าห รับปี ส้ินสุด  ณ วัน ท่ี  30  กันยายน 2562 
ระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ เม่ือวันท่ี 9-10 
กรกฎาคม 2563

ปัญหำ / อุปสรรค
ดา้นค่าใชจ่้าย 

วสัดุใชไ้ป จากการตรวจสอบวสัดุใชไ้ป 
พบวา่ มีการจดัท าทะเบียนคุมวสัดุใชไ้ปไม่
ครบถว้น ไม่ไดจ้ดัท าทะเบียนคุมวสัดุอ่ืน และ
ขาดการสอบทานยนืยนัยอดระหวา่งกนั ท าให้
ขอ้มูลในงบทดลองกบัทะเบียนคุมพสุัดไม่
ถูกตอ้งตรงกนั

ข้อเสนอแนะ
-ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุจดัท าทะเบียนคุมพสัดุใหค้รบถว้นทุก
รายการ โดยใหถื้อปฏิบติัตามหนงัสือคณะกรรมการวา่ดว้ย
การพสัดุ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค(กวพ)0408.4/ว129 ลงวนัท่ี 20 
ตุลาคม 2549 เร่ืองการลงทะเบียนควบคุมพสัดุของทาง
ราชการ และใหมี้การสอบทานและสอบยนัยอดระหวา่งกนั
ทุกส้ินเดือน

ผลงำน

ผลกำรด ำเนินงำนปีงบ 64 
(ต.ค 63 - ม.ค. 64)

หน่วย
งาน

เป้า
หมาย

ผล
งาน

ร้อยละ

รพ.ทุ่งหวา้ 1 1 100



ผลกำรด ำเนินงำน

ตวัช้ีวดัที่ 64.3 รอ้ยละความส าเรจ็ของสว่นราชการในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุทีด่ าเนินการพฒันาคณุภาพการ
บรหิารจดัการภาครฐัผา่นเกณฑท์ีก่ าหนด (ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ) ระดบั 5 (รอ้ยละ 95)

รอบ 3 เดือน ผลการ
ดําเนินงาน

1. ส่วนราชการจัดทําลักษณะสําคัญขององค์การครบ 13 คําถาม 
(แบบฟอร์ม 1) ส่งภายในวันที่ 11  มกราคม 2564 

2. ส่วนราชการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เทียบกับเกณฑค์ุณภาพ   
การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 หมวด 1-6 (แบบฟอร์ม 2) 

จัดส่ง
ภายในวันที่ 11 มกราคม 2564

3. ส่วนราชการนําโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for 
Improvement: 

OFI) มาจัดลําดับและจัดทําแผนพัฒนาองค์การหมวดละ 1 จัดส่งภายใน  
วันที่ 11 มกราคม 2564

4. ส่วนราชการกําหนดตัวช้ีวัดหมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ หัวข้อ 7.1-
7.6 ครบ18 ข้อ และจัดส่งภายในวันที่ 11 มกราคม 2564

/

/

/

/

เกณฑ์กำรประเมิน ปี 64



สถำนกำรณ์

ตัวช้ีวดัที่ 65 โรงพยำบำลผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน HA ขั้น 3

สถำนบริกำร สถำนกำรณ์

รพช.ทุ่งหว้ำ
ผ่ำนกำรรับรอง HA
Reaccreditation 3

(12 ก.พ.61 – 13 ก.พ. 64)

ได้รับกำร Reaccreditation 4 เม่ือ วันที่ 21-22 มกรำคม 
2564 ผลติด Focus ต้องรับกำร Focus Survey ในวันที ่       
5  เมษำยน 2564 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข

ผลกำรด ำเนินงำน



ตัวช้ีวดัที ่66  รอ้ยละของ รพ.สต. ทีผ่า่นเกณฑก์ารพฒันาคุณภาพ รพ.สต.ตดิดาว (รอ้ยละ 75)

ปัญหำ / อุปสรรค
1. พี่เล้ียงมีงานประจ า
2. งบประมาณสนบัสนุนมีจ ากดัในการพฒันา
3. เกณฑป์ระเมินเน้ือหามาก 
4. ขาดความยัง่ยนื หากไม่มีการติดตามพฒันาท่ี 

ต่อเน่ือง
5.  จนท.ขาดขวัญและก าลังใจ เ น่ืองมาจาก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019

Small Success 3 เดือน
1. รบัฟังกำรชี้แจงนโยบำย ก ำหนด ทิศทำง ติดตำมกำรด ำเนินงำน จำก สสจ.สตลู
2. ประชมุชี้แจง แนวนโยบำย ก ำหนดเป้ำหมำย แผน ทบทวนค ำสัง่ ในท่ีประชมุ คปสอ.

3. ศึกษำคู่มือแนวทำง กำรพฒันำคณุภำพ โรงพยำบำลส่งเสริมสขุภำพต ำบลติดดำว (รพ.สต.ติด
ดำว) ปี 2564

4. รพ.สต.ประเมินตวัเองตำมเกณฑแ์ละบนัทึกข้อมลูในระบบข้อมลูทรพัยำกรสขุภำพใน
โปรแกรม http://gishealth.moph.go.th/pcu

 ถ        ผล   ห  ย ห  

      * 5 ดำว ประเมินซ ้ำปี 64

ว ั  5 ดำว
ข   ล  5 ดำว
  ่   หล ั 5 ดำว
  ่ ด  ล ่ * 5 ดำว ประเมินซ ้ำปี 64

 ข แด 5 ดำว 
    ว 5 ดำว 



ตวัช้ีวดัที ่72
ร้อยละของหน่วยบริกำรทีป่ระสบภำวะวกิฤตทำงกำรเงิน

สถำนกำรณ์
มีการประเมินสถานการณ์ทางการเงิน ของหน่วยบริการ    
ทุก ๆ ไตรมาส โดยมีเกณฑก์ าหนดวา่หน่วยบริการท่ีได้
วิกฤตทางการเงินระดบั 7( คะแนน)  ถือวา่มีความเส่ียงวิกฤต
ทางการเงินสูงท่ีสุด  และหน่วยบริการท่ีได ้วิกฤตทางการเงิน
ระดบั 0 ( คะแนน) มีความเส่ียงทางการเงินนอ้ยท่ีสุด

ปัญหำ / อุปสรรค
ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเรียกเกบ็หน้ีในแต่
ละสิทธิของการรักษาฯ.ยงัไม่ผา่นเกณฑใ์น
บางสิทธิ นั้นกคื็อการเรียกเกบ็ค่ารักษาเกิน
วนัท่ีก าหนดการวางเบิกค่ารักษาฯ. ของแต่
ละสิทธินั้น ๆ

ข้อเสนอแนะ
การบันทึกบัญชีของหน่วยบริการท่ี ดี มี
คุณภาพ  มีส่วนส าคญัท่ีท าใหผ้ลการประเมิน
สถานการณ์ทางการเงินมีความถูกตอ้ง ตาม
เกณฑ์ประเมินฯ. และเป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณะสุข

Small Success
มีระบบการติดตาม  ก ากบั  เคร่ืองมือประสิทธิภาพทาง
การเงิน (Monitoring Management) โดยหน่วยบริการผา่น
เกณฑป์ระเมิน >หรือ= (ระดบั GRADE B, A-, A) ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 65

ผลกำรด ำเนินงำน
ผลการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของ รพ.ทุ่งหวา้ 
ไตรมาสท่ี 4 /2563 ผลท่ีไดคื้อ  0A

ผลกำรด ำเนินงำนปีงบ 64 
(ต.ค 63 - ม.ค. 64)

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

รพ.ทุ่งหวา้ 0 0 100



อ ำนวยกำรผลติ
นำยแพทย์ธนวัฒน์ สุวฒันกลุ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทุ่งหว้ำ
นำยสมชำย เรืองแก้ว สำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งหว้ำ
ผู้จัดท ำ
งำนแผนงำน/ศูนย์คุณภำพ โรงพยำบำลทุ่งหว้ำ  จังหวดัสตูล
งำนแผนงำน สสอ.ทุ่งหว้ำ


