
ยินดีต้อนรับ
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12
จังหวัดสงขลา

นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 12



ขอต้อนรับทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง



ข้อมูลทั่วไป



แดนดอกกาหลง    ถิ่นดงต้นปาล์ม    งดงามน ้าตก 
มรดกธรรมชาติ   ดารดาษขุนเขา

“ค าขวัญอ าเภอควนกาหลง”



อาณาเขตติดต่อ

อาณาเขตติดต่อ
• ทิศเหนือ ติดต้าบลทุ่งนุ้ย
•ทิศใต้ ติดต้าบลควนโดน
•ทิศตะวันออก ติดต้าบลทุ่งนุ้ย
•ทิศตะวันตก ติดต้าบลควนกาหลง

- 3 หมู่บ้าน

- 1,343 ครัวเรือน

- 3,362 คน

การปกครอง



ข้อมูลประชากรที่รับผิดชอบ W E C A N D O

กลุ่มเด็กปฐมวัย จ ำนวน 248 คน

กลุ่มเด็กวัยเรียน จ ำนวน 420 คน

กลุ่มเด็กวัยรุ่น จ ำนวน 279 คน

กลุ่มวัยท ำงำน จ ำนวน 1,876 คน

กลุ่มผู้สูงอำยุ จ ำนวน  539 คน

-พัฒนำกำรเด็กล่ำช้ำ
-ภำวะทุพโภชนำ (อ้วน เตี้ย ผอม)

-ฟันผุในเด็กนักเรียน
-ไข้เลือดออก

-กำรใช้สำรเสพติด
-Teenage pregnancy

-อุบัติเหตุกำรจรำจร
-พฤติกรรมสุขภำพไม่เหมำะสม

-โรคเรื้อรัง (เบำหวำน ควำมดันโลหิต)
-พฤติกรรมสุขภำพไม่เหมำะสม
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ทีม่า : ทะเบียนรำษฎร์อ ำเภอควนกำหลง ณ 1 มิ.ย.64

กลุ่มอายุ (ปี)
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70-74 ปี

75 ป+ี

3,362 คน



การนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ

อิสลาม ร้อยละ 58 พุทธ ร้อยละ 42

ค้าขาย ร้อยละ 20เกษตรกรรม ร้อยละ 75

อื่นๆ ร้อยละ 5



รพ.สต.             1  แห่ง
วัด 2 แห่ง
มัสยิด 2  แห่ง
โรงเรียน 2 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
วิทยาลัย 1 แห่ง
สถานีต ารวจ 1 แห่ง
ส านักงานเกษตร 1 แห่ง
โรงงาน 3  แห่ง



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ให้บริการสุขภาพ  
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคีเพื่อสุขภาพที่ดี
ของประชาชน



o ให้บริการแบบองค์รวมแบบผสมผสานคลอบคลุมการส่งเสริม ป้องกัน 
รักษา ฟ้ืนฟูสภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ

o เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพให้เกิดการ
สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

o พัฒนาระบบบริหาร  บริการ  วิชาการ  และข้อมูลสารสนเทศให้เอื อต่อ
การจัดการสุขภาพ



1. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ
3. มีข้อมูลสุขภาพ ถูกต้องครบถ้วน
4. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
5. ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน
6. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพ



1.พัฒนาระบบบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2.พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ
3. ส่งเสริมองค์กรชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสุขภาพ
4. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมการคุ้มครองสุขภาพ
6. การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชน



บุคลากรสาธารสุข

นำงนำรรีตัน์  เบ็ญสลำหมัน
ผอ.รพ.สต.ควนกำหลง

นำงสำวสมิตำนันตน์  เพชรไชย
พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร

นางดวงเดือน  จันทกูล
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นำงอัญชนำ  ลำหมำดสกุล
พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร

นำงสำวไมสำเรำะห์  สำรดี
เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข
ปฏิบัติงำน

ทีม่า : งำนทรัพยำกรบุคลำกร รพ.สต.ควนกำหลง ณ 1 มิถุนำยน 2564

วิชาชีพ อัตราส่วนตาม
เกณฑ์

อัตราส่วนที่
เป็นจริง

เพียงพอ/ไม่
เพียงพอ

พยาบาลวิชาชีพ 1:5,000 1 : 1120 เพียงพอ

นักวิชาการ 1:5,000 1 : 3,362 ไม่เพียงพอ

จพ.ทันตฯ 1 : 7,000 1 : 3,362 เพียงพอ

สัดส่วนของวิชาชีพของเครือข่าย



ข้อมูลภาวะสุขภาพ



ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2564

โรคเบาหวาน  จ านวน 119 คน
โรคความดันโลหิตสูง  จ านวน 187 คน
โรคหัวใจ จ านวน 4  คน
โรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 5 คน
โรคมะเร็ง จ านวน 8 คน
โรคไต จ านวน 4 คน
โรคหอบหืด จ านวน 32 คน

รวม จ านวน     359  คน



ปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย

วัยเด็ก

วัยเรียน

วัยท ำงำน

ผู้สูงอำยุ 

วัยรุ่น

โรคตามฤดูกาล

ฟันผุ , ดูแลสุขภาพ

Teenage
pregnancy

โรคจำกกำรท ำงำน 
DM/HT

โรคเรื้อรัง



( 1ต.ค.63 – 31 พฤษภำคม
64)

ผู้ป่วยนอก
(คน)

ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)

ผู้ป่วยนอก
เฉลี่ยต่อวัน

ชำย(คน) ชำย(ครั้ง) หญิง(คน) หญิง(ครั้ง)

1,535 3,840 20 606 1,191 928 1,934



ล าดับ ชื่อโรค จ านวน(ครั้ง) ชาย(คน) หญิง(คน)

1 โรคควำมดันโลหิตสูง 575 163 412

2 โรคเบำหวำน 243 83 160

3 ไข้หวัด 198 80 118

4 กำรดูแลแผลติดเชื้อหลังกำรบำดเจ็บ 187 109 78

5 กำรดูแลสุขภำพช่องปำก 122 69 53

6 กำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค 84 34 50

7 โรคไขมันในเลือดสูง 77 21 56

8 ผื่นคัน 65 20 45

9 ปวดกล้ำมเนื้อ 53 16 37

10 อำหำรไม่ย่อย 50 12 38

( 1ต.ค.63 – 31 พฤษภำคม
64)



จัดทีม :ดูแลปัญหาสุขภาพ โดยทีมหมอครอบครัว





รายรับ 1,730

รายจ่าย 111,083.59

เงินบ ารุงคงเหลือ 497,440.81

รายรับ - รายจ่าย รวม 
เดือน พฤษภาคม 2564



ผลงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ MOU ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง 

เป้าหมาย : ลดลง ≥5

เป้าหมาย(คน) 7

ผลงำน(คน) 6

ร้อยละ (คน) 14.29



2 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง

เป้าหมาย : ลดลง ≥2.5

เป้าหมาย(คน) 19

ผลงำน(คน) 19

ร้อยละ (คน) 0



3 อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับ
การวัดความดันโลหิตที่บ้าน

เป้าหมาย : ร้อยละ 20

เป้าหมาย(คน) 1

ผลงำน(คน) 1

ร้อยละ (คน) 100



4 ร้อยละการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

เป้าหมาย(คน) 1

ผลงำน(คน) 1

ร้อยละ (คน) 100



5 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการวัคซีนแต่ละชนิดครบ
ชุดตามเกณฑ์

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

เป้าหมาย(คน) 39

ผลงำน(คน) 39

ร้อยละ (คน) 100



6 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั งตามเกณฑ์

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

เป้าหมาย(คน) 21

ผลงำน(คน) 20

ร้อยละ (คน) 95.24



7 ร้อยละของเด็ก 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน ้าเสริมธาตุเหล็ก

เป้าหมาย : ร้อยละ 80

เป้าหมาย(คน) 131

ผลงำน(คน) 117

ร้อยละ (คน) 89.31



8 ระดับความส้าเร็จของการจัดการความเสี่ยงเพื่อส่งเสริมให้มีการ
ใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน (RDU Community)

เป้าหมาย : ร้อยละ 100  

เป้าหมาย(คน) 5

ผลงำน(คน) 5

ร้อยละ (คน) 100



9 ร้อยละของนักเรียนอายุ 6-12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพ
ในช่องปาก

เป้าหมาย : ร้อยละ 40

เป้าหมาย(คน) 314

ผลงำน(คน) 156

ร้อยละ (คน) 49.68



10 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ

เป้าหมาย : ร้อยละ 95

เป้าหมาย(คน) 256

ผลงำน(คน) 246

ร้อยละ (คน) 96.09



11 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั งหมดที่ได้รับการบริการตรวจวินิจฉัย 
รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

เป้าหมาย : ร้อยละ 20.5 

เป้าหมาย(คน) 1674

ผลงำน(คน) 451

ร้อยละ (คน) 26.94



12 ระดับความส้าเร็จ รพ.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ Green & Clean Hospital

เป้าหมาย : ร้อยละ 100 

เป้าหมาย(คน) 5

ผลงำน(คน) 5

ร้อยละ (คน) 100



13 อัตราความครอบคลุมการขึ นทะเบียนรักษาส้าเร็จผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ ้า

เป้าหมาย : ร้อยละ 60

เป้าหมาย(คน) 131

ผลงำน(คน) 117

ร้อยละ (คน) 89.31



14 ร้อยละของสถานบริการที่มีการผลิตสื่อและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 12 ครั ง : ปี

เป้าหมาย : ร้อยละ 50

เป้าหมาย(คน) 12

ผลงำน(คน) 6

ร้อยละ (คน) 50



15 ความครอบคลุมของหน่วยงานที่ส่งรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

เป้าหมาย : ร้อยละ 80

เป้าหมาย(คน) 5

ผลงำน(คน) 5

ร้อยละ (คน) 100



17 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาระบบงานข้อมูล

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

เป้าหมาย(คน) 5

ผลงำน(คน) 5

ร้อยละ (คน) 100



18 ร้อยละของ รพ.สต.ที่ คกก.ตรวจสอบภายในระดับ
อ้าเภอได้ท้าการตรวจสอบภายใน

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

เป้าหมาย(คน) 5

ผลงำน(คน) 5

ร้อยละ (คน) 100



19 ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินงาน คปสอ.

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

เป้าหมาย(คน) 5

ผลงำน(คน) 5

ร้อยละ (คน) 100





กลุ่มเป้าหมาย เข็มที่ 1 เข็มที่ 2

5 5

10
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ความภาคภูมิใจ





สิ่งที่ต้องการสนับสนุน
จาก ผตร.สุขภาพที ่12

แอร์ติดห้องประชุม ขนำด 36,000 BTU จ ำนวน ๒ เครื่อง (100,000 บำท)




