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ตอนท่ี 2  
แผนยุทธศาสตร์ ปัญหาสาธารณสุข และการบริหารงบประมาณ 

1. แผนยุทธศาสตร์ ของเครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอศรนีครินทร์  

ทิศทางการพัฒนาด้านสาธารณสขุของอ าเภอศรีนครินทร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ.2562-๒564) 

วิสัยทัศน์   
 

1.  
2.  

 
พันธกิจตามยุทธศาสตร์ (Mission) 
๑. พัฒนาสถานบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานและจัดระบบบริการสาธารณสุข 5 ด้านหลัก ให้ครอบคลุมมิติ

สุขภาพแบบองค์รวม 
๒. เสริมสร้างและพัฒนาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสุขภาพตามนโยบายและปัญหาที่ส าคัญของ

พื้นที่ให้ลดลง 
๓. สร้างระบบสุขภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการของทุกหน่วยบริการสุขภาพ ด้วยการบริหารแบบธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) 

ศรีนครินทร์เป็นสังคมสุขภาวะ  ประชาชนสุขภาพดี  พึ่งตนเองทางสุขภาพได้มากข้ึน  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
๑. การพัฒนาสถานบริการสุขภาพและระบบบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
๒. การลดปัญหาสุขภาพและโรคที่ส าคัญแบบชุมชนมีส่วนร่วม  
๓. การสร้างระบบการจัดการสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้  
๔. การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการ  
 
 
  

“เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ชุมชนร่วมกันจดัการปัญหาสุขภาพ 
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข” 
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เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ (Outcome Goal) 
๑. สถานบริการสุขภาพในอ าเภอศรีนครินทร์ทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานบริการสุขภาพ ปลอดภัย 

สะอาด สวยงาม ประชาชนเช่ือมั่น ไว้วางใจ 
๒. ระบบบริการสาธารณสุข 5 ด้านหลักผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ผู้รับบริการ

พึงพอใจในระดับสูง 
๓. ปัญหาสุขภาพและโรคที่ส าคัญในอ าเภอศรีนครินทร์ลดลงผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ  
๔. มีชุมชนจัดการสุขภาพที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองทางสุขภาพได้ มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพ การ

ป้องกันควบคุมโรคติดต่อโรคเรื้อรังและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การแพทย์ทางเลือก และการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

๕. เป็นองค์กรดิจิตอลมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเช่ือมโยงประสานข้อมูลของเครือข่ายสุขภาพใน
อ าเภอศรีนครินทร์ได้รวดเร็ว Real time และมีความพร้อมสู่องค์กรภายนอก  

๖. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะ มีทักษะการใช้ชีวิตและการท างานที่ดี มีความสุขในการปฏิบัติราชการ  
บริหารแบบธรรมาภิบาล  

๗. มีผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม ที่สามารถน าไปใช้เพื่อการพัฒนาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามศักยภาพ (SWOT Matrix) 
เชิงรุก (SO) 
1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสาธารณสุขด้วยระบบสุขภาพอ าเภอและทีมเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่ือมโยง

ประสานการท างานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
2. จัดระบบบริการสาธารณสุขเชิงรุก ๕ ด้านหลัก โดยชุมชนร่วมก าหนดรูปแบบบริการ 
3. สร้างหมู่บ้านต้นแบบสุขภาวะดีวิถีท้องถ่ิน 
4. สร้างสิ่งแวดล้อมการท างานเสริมแรงจูงใจให้บุคลากรสร้างสุขภาพ สร้างความสุข 
5. พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม เสริมสร้างให้บุคลากรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ด าเนินชีวิต 
 

เชิงป้องกัน (ST) 
1. เสริมสร้างระบบการจัดการสขุภาพของชุมชน แก้ปัญหาพฤติกรรมบรโิภค แหล่งก่อปัญหาสุขภาพ ปัญหายา

เสพติด ปัญหาสุขภาพจิต การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 
เชิงแก้ไข (WO) 
1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพโดยระดมทรัพยากรและความร่วมมือ

จากชุมชน 
2. เสริมสร้างการจดัการปญัหาสุขภาพและโรคทีส่ าคัญ ด้วยมาตรการบริการสาธารณสขุที่มีคุณภาพแบบชุมชน

มีส่วนร่วม 
3. ชุมชนจัดการสุขภาพของชุมชนด้วยหลักการสาธารณสุขมูลฐานลดจ านวนผู้ป่วยในสถานบริการสุขภาพ 
4. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหพ้ร้อมรองรับระบบศูนย์กลางข้อมลูของเครือข่ายบริการสุขภาพ 
5. เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญให้บุคลากรปฏิบัติงานได้หลากหลาย 
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เชิงรับ (WT) 
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องเป็น

ประโยชน์แก่ประชาชน ได้รวดเร็ว   ผ่านชองทางการสื่อสารที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงข้อมูลได้จัดระเบียบ
สภาพแวดล้อมองค์กรเป็นต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน และยั่งยืน 
เอื้อต่อการบริการสุขภาพที่ดี 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์  
1. จ านวนสถานบริการที่มีองค์ประกอบพื้นฐานการบริการสาธารณสุข ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. จ านวนสถานบริการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานที่น่าอยู่ น่าท างาน GREEN & CLEAN 
3. จ านวนผลงานของทีมสุขภาพอ าเภอที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เป็นรูปธรรม 
4. จ านวนสถานบริการฯที่คุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขแบบองค์รวม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ผู้รับบริการพึงพอใจ 
5. ระบบการสื่อสารที่เช่ือมต่อการสื่อสารของทีมสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพได้ตลอดเวลา 

รวดเร็ว มีเสถียรภาพ และมีระบบส ารอง 
6. จ านวนทีมหมอครอบครัวระดับต าบลที่สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้ต่อเนื่องยั่งยืน 
7. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีทีมพลังชุมชนเพื่อสุขภาพร่วมกันจัดรูปแบบบริการสาธารณสุขได้ย่ังยืน 
8. ร้อยละของการลดลงของจ านวนครั้งเฉลี่ยทั้งปีของผู้ป่วยในเขตอ าเภอศรีนครินทร์ที่เข้ารับบริการด้าน

การบ าบัดรักษาในสถานบริการสขุภาพในอ าเภอฯ ในภาพรวม ลดลงต่ ากว่าค่า Med.ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
9. จ านวนปัญหาสุขภาพ อัตราป่วย อัตราตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาของอ าเภอลดลง หรือไม่เกินเกณฑ์ที่

กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
10. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีมาตรการชุมชนด้านสุขภาพและใช้มาตรการได้ย่ังยืน 
11. ร้อยละของหมู่บ้านที่ด าเนินการเวทีประชาคมสร้างสุขแก้ปัญหาได้ย่ังยืน 
12. ร้อยละของหมู่บ้านต้นแบบสุขภาวะดีวิถีท้องถ่ิน 
13. ร้อยละ ศสมช.ที่ด าเนินการต่อเนื่องในหมู่บ้าน 
14. ร้อยละของหมู่บ้านที่พึ่งตนเองได้ยั่งยืนด้วยหลักการ สาธารณสุขมูลฐานครบ ๑๔ องค์ประกอบ 
15. จ านวนกลุ่มทีมเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรจากทุกหน่วยบริการที่ขยายต่อยอดพัฒนาความรู้ 

ทักษะ ของบุคลากรในหน่วยตนเอง 
16. จ านวนศูนย์ข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอฯที่เช่ือมโยงออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยได้อย่างมี

คุณภาพ 
17. จ านวนหน่วยบริการที่สรุปผลงานเข้าระบบศูนย์ข้อมูลกลางของเครือข่าย 
18. ร้อยละของทีมสุขภาพที่เผยแพร่ข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องเป็นประโยชน์สอดคล้องกับสถานการณ์ อย่าง

น้อย ๑ ครั้งต่อเดือนหรือทันต่อเหตุการณ์เร่งด่วน 
19. จ านวนหน่วยงานหรือทีมคลินิกเฉพาะที่มีคนปฏิบัติงานหลักที่ท างานแทนกันได้อย่างน้อย ๒ คน/ทีม 
20. จ านวนผลงานวิชาการส่งเข้าประกวดระดับจังหวัด 
21. ร้อยละของผลงานวิชาการที่ไปใช้แก้ปัญหาสุขภาพ/พัฒนาระบบริการได้จริง 
22. จ านวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลงาน ทุก ๖ เดือน 
23. จ านวนหน่วยงานที่มีห้องท างาน มุมพักผ่อน เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ 
24. จ านวนหน่วยงานที่จัดระบบสวัสดิการให้บุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
25. จ านวนหน่วยงาน/แผนกในองค์กรผ่านเกณฑ์ควบคุมและตรวจสอบภายใน 
26. เรื่องร้องเรียน /การประพฤติมิชอบ/ โทษทางวินัยของบุคลากร ลดลง๕๐%จากปีก่อน ทุกๆปี 
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27. ระดับความสุขโดยรวม(Happinometer) ของบุคลากร ≥๙๐% 
 

 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายป ี ผลงาน หมายเหต ุ
 2562 2563 2564 2562 2563 2564  
1.จ านวนสถานบริการที่มี
องค์ประกอบพื้นฐานการ
บริการสาธารณสุข ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3 แห่ง 6แห่ง
(สะสม) 

คงสภาพ - รพ.สต. 
5 แห่ง 
-รพ. 1 
แห่งผ่าน
พื้นฐาน 
(HA ขั้น2) 

- รพ.สต. ผ่าน
รับรอง 5 ดาว
จาก สสจ. หมด
ทั้ง ๕แห่ง 
- รพ. รอรับการ
ประเมินHA ขั้น
3 ภายใน มี.ค 
256๓ 

  

2.จ านวนสถานบริการที่
ผ่านเกณฑม์าตรฐานสถานที่
น่าอยู่ น่าท างาน GREEN & 
CLEAN 

- พื้นฐาน   
6แห่ง 
- ระดับดี 
อย่างน้อย 1 
แห่ง 

คงสภาพ
และพัฒนา 
เป็นระดับดี
50%, ดี
มาก50%  

คงสภาพ
และ
พัฒนา 
เป็นระดับ
ดีมากทุก
แห่ง, ดี
มากพลัส 
อย่างน้อย 
50% 

-พื้นฐาน 
5 แห่ง 
-ดี0 แห่ง 
-ดีมาก  
1แห่ง 
ดีมาก 
พลัส 
0 แห่ง 

-รพ.ศรีนครินทร์
ฯ ผ่านระดับดี
มาก 
-รพ.สต.ผ่าน
ระดับพื้น ฐาน
ทั้ง 5 แห่ง 

  

3.จ านวนผลงานของทีม
สุขภาพอ าเภอทีส่่งผลต่อ
การพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขทีเ่ป็นรูปธรรม 

ทีม
ขับเคลื่อน
ระบบ
สุขภาพ
อ าเภอสรุป
เสนอผลการ
ด าเนินงาน 
3 เดือน/
ครั้ง 
 

3เดือน/ครั้ง 3เดือน/
ครั้ง 

-ยังไม่มี
ผลงานที่
เป็น
รูปธรรม
น าเสนอ  
-ทีม DHS 
มีการ
ประชุม 1
ครั้ง
(19ก.ค.
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ก าลังพัฒนาทีม   

4.จ านวนสถานบริการฯที่
ไดคุ้ณภาพการบริการด้าน
สาธารณสุขแบบองค์รวม 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผู้รบับริการพึงพอใจ 
 
 
 
 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 3 
แห่ง 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 6 
แห่ง(สะสม) 

คงสภาพ
ทุกแห่ง/
ยกระดับ
มาตรฐาน 
3 แห่ง 

ยังไม่มีการ
ประเมิน 

ก าลังด าเนินการ
พัฒนา 

  



  วิสัยทัศน ์ :  เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน  ชุมชนร่วมกันจัดการปัญหาสุขภาพ 
          ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข  

สรุปผลการด าเนินงาน รับการนิเทศงานผสมผสานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1      หน้า 25 
 

5.ระบบการสือ่สารที่
เช่ือมต่อการสื่อสารของทมี
สุขภาพของเครอืข่ายบรกิาร
สุขภาพได้ตลอดเวลา 
รวดเร็ว มีเสถียรภาพ และมี
ระบบส ารอง 

มีการ
จัดเตรียม
อุปกรณ์และ
ระบบการ
สื่อสาร
พื้นฐานเพื่อ
เชื่อมต่อเข้า
ระบบ 

มีระบบการ
สื่อสารที่
เชื่อมต่อการ
สื่อสารของ
ทีมสุขภาพ
ทั้งหมดได้ 

ระบบการ
สื่อสารมี
เสถียร 
ภาพ ตอบ 
สนองการ
ใช้งานได้
ตลอด 
เวลา 

-รพ.
เตรียม
ระบบ
เชื่อมต่อ
อินเตอร์ 
เน็ต
พื้นฐาน 
ภายใน 
รพ. 
-พัฒนา
เว็บไซต์ 
รพ.เป็น
ศูนย์ข้อมูล 
คปสอ., 
เพจ
เฟสบุ๊ก 
รพ., กลุ่ม
ไลน์ คป
สอ. 

-ตรวจสอบวิทยุ
สื่อสารและ
จัดซ้ือเพิ่ม  
(มีแผน และตั้ง
งบฯไว้แล้ว) 
-ขยายระบบ
และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
ภายใน รพ. เพิ่ม 
๒ จุด (ก าลัง
ด าเนินการ) 
 

   

6.จ านวนทีมหมอครอบครัว
ระดับต าบลทีส่ามารถ
ปฏิบัติงานเชิงรุกได้ต่อเนื่อง
ยั่งยืน 

1 ทีม 3 ทีม 6 ที
ม 

-1 ทีม 
-มีการ
ออก
ปฏิบัติงาน
แต่ยังไม่
เต็ม
รูปแบบ 

ก าลังพัฒนาทีม
หลักให้เข้มแข็ง 

  

7.ร้อยละของหมูบ่้านที่มทีีม
พลังชุมชนเพื่อสุขภาพ 
ร่วมกันจัดรูปแบบบริการ
สาธารณสุขได้ย่ังยืน 

ร้อยละ30
ของจ านวน
หมู่บ้านใน
แต่ละต าบล 

ร้อยละ60
ของจ านวน
หมู่บ้านใน
แต่ละต าบล 

ร้อยละ
100ของ
จ านวน
หมู่บ้านใน
แต่ละ
ต าบล 

-มีทีมพลัง
ชุมชนเพื่อ
สุขภาพ
ร้อยละ
100 (43 
หมู่บ้าน) 
-จัดการได้
ยั่งยืน 
*บ้านนา 
๔ หมู่
33.33% 
-ชุมพล ๕ 
หมู่
35.71% 
-ล าสินธ์ุ ๓ 
หมู่
33.33% 
-อ่างทอง 

-ส่งเสริมทีมเดิม
ให้ยั่งยืน 
-ก าลังขยายผล 
ในหมู่บ้านอ่ืนๆ 
ของทุกต าบล 
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๓ หมู่
37.50% 
 

8.ร้อยละของการลดลงของ
จ านวนครั้งเฉลี่ยทัง้ปีของ
ผู้ป่วยที่ เขตอ าเภอ        
ศรีนครินทร์ ที่เข้ารบับริการ
ด้านการบ าบัดรักษาใน
สถานบรกิารสุขภาพใน
อ าเภอฯ ในภาพรวม ลดลง
ต่ ากว่าค่า Med.ปี ๒๕๕๙-
๒๕๖๑ 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 5 ร้อยละ 
10 

-เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ
7.94 

-เน้นการ
ด าเนินงานเชิง
รุกด้านการ 
ส่งเสริม ป้องกัน 
และให้ความรู้
ด้านสุขภาพผ่าน
ช่องทางสื่อสาร
ให้หลากหลาย
ช่องทาง 

  

9.จ านวนปัญหาสุขภาพ 
อัตราป่วย อัตราตายด้วย
โรคที่เป็นปญัหาของอ าเภอ
ลดลง หรือไม่เกินเกณฑ์ที่
กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 

ลดลง<ค่า 
Med. 5 ปี
ย้อนหลัง
หรือ≤เกณฑ์
กระทรวงฯ 

ลดลง<ค่า 
Med. 5 ปี
ย้อนหลัง
หรือ≤เกณฑ์
กระทรวงฯ 

ลดลง<ค่า 
Med. 5 
ปีย้อนหลัง
หรือ≤
เกณฑ์
กระทรวง
ฯ 

*ปัญหาที่
ลดลง 
1.-โรคไข้
เลือด ออก  
2.วัณโรค 
3.มือ เท้า 
ปาก 
 
*ปัญหาที่
ไม่ลดลง 
1.โรคไม่
ติดต่อ
เรื้อรัง 
(HT/DM)  
2.อุบัติ 
เหตุทาง
ถนน 
3.โรคหัว 
ใจและ
หลอด
เลือด 
4.ภาวะ
ติดเชื้อใน
กระแส
เลือด 
(sepsis) 
5.การฆ่า
ตัวตายส า
เร็ 
6.มะเร็ง

ข้อมูล ณ 27 
ก.ค.62 
-โรค
ไข้เลือดออก 
111.92, 
med. 
141.29,ป่วย
ตาย 3.33 
-โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ระดับ
ความส าเร็จที่
ควบคุมได้ (HT>
50 /DM>40) 
ผลงาน 45.60 
และ 26.11 
-อุบัติเหตุทาง
ถนน 
-โรคหัวใจและ
หลอดเลือด 
-วัณโรค 14 
ราย(ใหม่3ราย) 
ไม่มีขาดยา
(<0%), ไม่มี
เสียชีวิต 
(<5%)-ภาวะติด
เชื้อในกระแส
เลือด (sepsis) 
-การฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ
(<6.3/แสน) 

  



  วิสัยทัศน ์ :  เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน  ชุมชนร่วมกันจัดการปัญหาสุขภาพ 
          ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข  

สรุปผลการด าเนินงาน รับการนิเทศงานผสมผสานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1      หน้า 27 
 

ทุกชนิด 
 
7.สังคม
ผู้สูงอายุ 
(สภาวการ
ณ์) 
- 
 

ผลงาน 1.49/
แสนปชก., ร้อย
ละ44.44 
-โรคมะเร็งทุก
ชนิด 
-สังคมผู้สูงอายุ 
(สภาวการณ์) 
-มือ เท้า ปาก 
55.96, med. 
97.82 

10.ร้อยละของหมูบ่้านที่มี
มาตรการชุมชนด้านสุขภาพ
และใช้มาตรการได้ย่ังยืน 

ร้อยละ50
ของจ านวน
หมู่บ้านใน
แต่ละต าบล 

ร้อยละ100
ของจ านวน
หมู่บ้านใน
แต่ละต าบล 

คงสภาพ
และ
พัฒนาต่อ
ยอด 

-ร้อยละ 
50 มี
มาตรการ 
แต่ไม่
สามารถใช้
มาตรการ
ได้อย่าง
ยั่งยืน 

เป้าหมาย 
-ต.บ้านนา.หมู่
1,3,5,7,9,11.. 
-ต.ชุมพล.หมู่ 
1,3,5,7,9,11,
13 
-ต.ล าสินธ์ุ.หมู่ 
1,3,5,7,9. 
-ต.อ่างทอง หมู่ 
1,3,5,7 

  

11.ร้อยละของหมูบ่้านที่
ด าเนินการเวทีประชาคม
สร้างสุขแกป้ัญหาได้ย่ังยืน 

สถานบริการ
ฯละ 1
หมู่บ้าน 

ร้อยละ50
ของจ านวน
หมู่บ้านใน
แต่ละต าบล 

ร้อยละ
100ของ
จ านวน
หมู่บ้านใน
แต่ละ
ต าบล 

ทุกสถาน
บริการมี
การ
ด าเนินการ 
แต่ยังไม่
เห็นเป็น
รูปธรรมที่
ยั่งยืน 

เป้าหมาย 
-รพ.ศรีนครินทร์
ฯ หมู่ที่.6. 
-ล าใน หมู่ 4 
-ล ากะ หมู่ 6 
-บ้านขัน หมู่ 2 
-ล าสินธ์ุ หมู่ 2 
-โล๊ะขนุน หมู่ 4 

  

12.ร้อยละของหมูบ่้าน
ต้นแบบสุขภาวะดีวิถี
ท้องถ่ิน 

ต าบลละ 1
หมู่บ้าน 

ร้อยละ30
ของจ านวน
หมู่บ้านใน
แต่ละต าบล 

ร้อยละ50
ของ
จ านวน
หมู่บ้านใน
แต่ละ
ต าบล 

- เป้าหมาย 
-ต.บ้านนา.หมู่8. 
-ต.ชุมพล หมู่ 
10 
-ต.ล าสินธ์ุ.หมู่ 4 
-ต.อ่างทอง หมู่ 
6 

  

13.ร้อยละ ศสมช.ที่
ด าเนินการต่อเนื่องใน
หมู่บ้าน 

สถานบริการ
ฯละ 1 
หมู่บ้าน 

ร้อยละ50
ของจ านวน
หมู่บ้านใน
แต่ละต าบล 

ร้อยละ
100ของ
จ านวน
หมู่บ้านใน
แต่ละ
ต าบล 

1 แห่ง เป้าหมาย 
-รพ.ศรีนครินทร์
ฯ หมู่ที่ 8. 
-ล าใน หมู่ 4 
-ล ากะ หมู่ 6 
-บ้านขัน หมู่ 2 
-ล าสินธ์ุ หมู่ 2 
-โล๊ะขนุน หมู่ 4 
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14.ร้อยละของหมูบ่้านที่
พึ่งตนเองได้ย่ังยืนด้วย
หลักการ สาธารณสุขมลู
ฐานครบ ๑๔ องค์ประกอบ 

สถานบริการ
ฯละ 1 
หมู่บ้าน 

ร้อยละ50
ของจ านวน
หมู่บ้านใน
แต่ละต าบล 

ร้อยละ
100ของ
จ านวน
หมู่บ้านใน
แต่ละ
ต าบล 
 

1 แห่ง เป้าหมาย 
-ร้อยละ 60 
ของจ านวน
หมู่บ้านในแต่ละ
ต าบล 
-ต.บ้านนา.หมู่
1,3,5,7,9,11.. 
-ต.ชุมพล.หมู่ 
1,3,5,7,9,11,
13 
-ต.ล าสินธ์ุ.หมู่ 
1,3,5,7,9. 
-ต.อ่างทอง หมู่ 
1,3,5,7 

  

15.จ านวนกลุม่ทีม
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรจากทุกหน่วย
บริการที่ขยายต่อยอด
พัฒนาความรู้ ทักษะ ของ
บุคลากรในหน่วยตนเอง 

รวมกลุ่มทีม
เทคโลโลยี
สารสนเทศ
ของ
บุคลากร
จากทุก
หน่วย
บริการ 1 
ทีม 

พัฒนาต่อ
ยอดความรู้ 
ทักษะ ของ
บุคลากรใน
หน่วยตนเอง 
ร้อยละ 50 
ของ
บุคลากร 

พัฒนาต่อ
ยอด
ความรู้ 
ทักษะ 
ของ
บุคลากร
ในหน่วย
ตนเอง 
ร้อยละ 
100 ของ
บุคลากร 

-มีการจัด
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
ของทีม
จากทุก
หน่วยงาน 
เม่ือ ก.ย.
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เป้าหมาย 
จัดตั้งทีม และให้
มีการประชุมทีม 
อย่างน้อย 3
เดือน/ครั้ง (มี
แผน และตั้งงบ
ฯไว้แล้ว) 

  

16.จ านวนศูนย์ข้อมูล
เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอฯที่เช่ือมโยงออนไลน์
ด้วยเทคโนโลยทีันสมัยได้
อย่างมีคุณภาพ 

มีศูนย์ข้อมูล
เชื่อมโยง
ออนไลน์ที่มี
คุณภาพ 

มีระบบ
ประชุม
ทางไกล 
(VDO 
Conferenc
e) เชื่อมโยง
ได้ทั้ง
เครือข่ายฯ 

ระบบใช้
งานได้
ยั่งยืน 
และ
พัฒนาให้
ทันสมัย 

ก าลัง
ด าเนิน 
การ 1 
แห่ง 

ก าลังด าเนิน 
การ พัฒนาต่อ 
และเตรียมงบฯ
เพื่อจัดหา
เครื่องมือ 
อุปกรณ์เพิ่มเติม
ไว้แล้ว 

  

17.จ านวนหน่วยบริการที่
สรปุผลงานเข้าระบบศูนย์
ข้อมูลกลางของเครอืข่าย 

ทุกหน่วย
สรุปผลงาน
ทุก6 เดือน 

ทุกหน่วย
สรุปผลงาน
ทุก 3 เดือน 

ทุกหน่วย
สรุป
ผลงานทุก 
เดือน 

ไม่มี เป้าหมาย 
-ทุกแห่งสรุป
ผลงาน ส่งเข้า
ศูนย์ข้อมูล 25 
เม.ย.63 
(กระตุ้นผ่านการ
ประชุม คปสอ.) 

  

18.ร้อยละของทีมสุขภาพที่
เผยแพร่ข้อมลูสุขภาพที่
ถูกต้องเป็นประโยชน์

เผยแพร่ 1 
ครั้ง/เดือน 
และทันต่อ
เหตุการณ์

เผยแพร่ 1 
ครั้ง/เดือน 
และทันต่อ
เหตุการณ์

เผยแพร่ 1 
ครั้ง/เดือน 
และทันต่อ
เหตุการณ์

ไม่มี ก าลังพัฒนาทีม 
และกระตุ้นโดย 
สรุปผลการส่ง
ข้อมูล รายงานที่
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สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดอืน
หรือทันต่อเหตุการณ์
เร่งด่วน 

เร่งด่วน 
ร้อยละ30
ของทีม 

เร่งด่วน 
ร้อยละ60
ของทีม 

เร่งด่วน 
ร้อยละ
100ของ
ทีม 

ประชุม คปสอ. 

19.จ านวนหน่วยงานหรือ
ทีมคลินิกเฉพาะทีม่ีคน
ปฏิบัติงานหลักที่ท างาน
แทนกันได้อย่างน้อย ๒ คน/
ทีม 

ร้อยละ30 ร้อยละ100 คงสภาพ
และ
พัฒนาต่อ
ยอด 

- -งานรังสี และ
คลังยา 
ด าเนินการแล้ว 
-หน่วยงานอ่ืนให้
มีการติดตาม
ก ากับและ
รายงานผล
ความก้าวหน้า
ให้ที่ประชุม   
คปสอ.ทราบทุก
ครั้ง 

  

20.จ านวนผลงานวิชาการ
ส่งเข้าประกวดระดับจังหวัด  
(7ประเภท ได้แก่ Full 
research, R2R. CQI, 
Innovation, Short film, 
Story telling, Photo 
Voice) 

1 ผลงาน 
50% ของ
ประเภท
ผลงาน 

1 ผลงาน 
ของทุก
ประเภท
ผลงาน 

ส่งทุก
ประเภท
ชนะเลิศ 
3ผลงาน 

3 
ประเภท
ผลงาน 
(42.86%
) 

ผลงานที่จะท า 
-CQI 
1.พัฒนาความ
พึงพอใจใน
สถานบริการ 
อวสานข้อ
ร้องเรียน รพ.ศรี
นครินทร์ฯ 
2.ผลส าเร็จการ
พัฒนา 
Medication 
errorรพ.ศรี
นครินทร์ฯ   
3.ความส าเร็จ
ในการลด
Medication 
error รพ.สต.
บ้านล ากะ 
4.ความส าเร็จ
ในการจัดการ
คลังเวชภัณฑ์ 
รพ.สต. บ้านขัน 
5.ความส าเร็จ
ในการจัดการยา
หมดอายุ รพ.
สต.บ้านโล๊ะ
ขนุน 
-งานวิจัย เรื่อง
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ผลของ
โปรแกรมการ
ดูแลตนเองเพื่อ
ป้องกันภาวะ
น้ าตาลต่ าใน
เลือดในระดับ
รุนแรง ของ
ผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่2 รพ.ศรี
นครินทรฯ 
-มีโครงการ
พัฒนาด้าน
วิชาการ และ
จัดสรรงบฯไว้
แล้ว 
 

21.ร้อยละของผลงาน
วิชาการที่ไปใช้แก้ปัญหา
สุขภาพ/พัฒนาระบบริการ
ได้จริง 

น าผลงานไป
ใช้ เห็นผล
เป็นรูปธรรม 
ร้อยละ 30 

น าผลงานไป
ใช้ เห็นผล
เป็นรูปธรรม 
ร้อยละ 50 

น าผลงาน
ไปใช้ เห็น
ผลเป็น
รูปธรรม 
ร้อยละ 
80 

1 ผลงาน 
(CQI)   
ร้อยละ 
25 

ยังไม่มี   

22.จ านวนสถานบริการ
สุขภาพที่ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลงาน ทุก 
๖ เดือน 

ครบทุกแห่ง ครบทุกแห่ง ทุกแห่ง+
สรุปผล 
วิเคราะห์
เสนอแนว
ทางแก้ไข
พัฒนา 

ครบทั้ง 6 
แห่ง 

-รพ.สต. 5 แห่ง 
-รพช. 1 แห่ง มี
แผนนิเทศ 2 
ครั้ง/ปี 

  

23.จ านวนหน่วยงานทีม่ี
ห้องท างาน มุมพกัผ่อน 
เพียงพอตอ่เจ้าหน้าที ่

50% ของ
หน่วย/
แผนก 

80% ของ
หน่วย/
แผนก 

ทุกหน่วย/
แผนก 

 8 หน่วย 
คิดเป็น
47.06% 

-รพ.สต. 5 แห่ง 
มีครบทุกแห่ง 
-สสอ. 1 แห่ง มี
เพียงพอ 
-รพ 11 กลุ่ม
งาน. หน่วยที่มี 
(แลป, กลุ่มการ
พยาบาล) 

  

24.จ านวนหน่วยงานที่
จัดระบบสวัสดิการให้
บุคลากรด้วยหลกัธรรมา   
ภิบาล 

๒แห่ง ทุกแห่ง(๗
แห่ง) 

คงสภาพ
และ
พัฒนาต่อ
ยอด 

๒แห่ง ๒ หน่วยใหญ่ 
1) สสอ. 1 +5-
รพ.สต.  
2) รพช 11 
กลุ่มงาน. (มี
ระบบสวัสดิการ
ของ รพ. 
ครอบคลุม) 
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25.จ านวนหน่วยงาน/
แผนกในองค์กรผ่านเกณฑ์
ควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน 

ทุกแห่ง ทุกแห่ง ทุกแห่ง -ผ่าน 2 
แห่ง สสอ.
และ รพ. 
-รพสต.
และแผนก
ใน รพ. ไม่
มีการได้
ติดตาม
ประเมิน 

มีแผนตรวจสอบ
ภายใน ครบทุก
หน่วย 

  
 

26.เรือ่งรอ้งเรียน /การ
ประพฤติมิชอบ/ โทษทาง
วินัยของบุคลากร ลดลง
๕๐%จากปกี่อน ทุกๆป ี

50% 50% 50% -รพ. 3 
เรื่อง 
-สสอ. 1 
เรื่อง 

มีการเฝ้าระวัง 
และติดตาม
ประเมินผล
ต่อเน่ือง 

  

27.ระดับความสุขโดยรวม
(Happinometer) ของ
บุคลากร ≥๙๐% 

50% 75% -≥90% -สสอ.
64.06% 
-รพ.
62.43% 
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2. การด าเนินงานต าบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คปสอ.ศรีนครินทร์ ด าเนินงานต าบลสุขภาวะต่อเนื่องจากปีที่แล้ว และ
พัฒนางานตามตัวช้ีวัด ๑๐ ประเด็น ๑๙ ตัวช้ีวัดที่ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดพทัลงุก าหนด ใหผ้่านระดับดี
มากทั้งหมด และพัฒนาต่อยอดเป็นต าบลจัดการสุขภาพ (TPAR) 

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

 

 

 
กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนต าบลสุขภาวะ สู่เมืองลุงเมืองสขุภาวะ 

จังหวัดพทัลงุ 
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การด าเนนิงานต าบลสุขภาวะ อ าเภอศรีนครนิทร์ ปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
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9 ต าบลผ่านเกณฑก์ารจัดการ
สุขภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณา
การ (TPAR) 

พัฒนา
คุณภาพ 

ประเมินผ่าน / ไม่ผ่าน 
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
T = team  มีทีมสุขภาพระดับต าบลที่มีศักยภาพ 
P = plan มีการจัดท าแผนสุขภาพต าบลแบบมีส่วน

ร่วม 
A = activity มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพ

กลุ่มวัย 
R = result มีผลลัพธ์ด้านสุขภาพในชุมชน 

(ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.thaiphc.net) 
10 ต าบลมกีารพฒันาคุณภาพชีวิต

ในประเด็นปัญหาทีเ่ลือกอย่างมี
คุณภาพ 

พัฒนา
คุณภาพ 

ประเมินผ่าน / ไม่ผ่าน 
(ผ่าน UCCARE ระดับ 3) 

 
เกณฑ์การวัดผลต าบลสุขภาวะ 

ระดับต าบลสุขภาวะ เกณฑ์ ข้อ 1 – 7 เกณฑ์ ข้อ 8 – 10 
พื้นฐาน ผ่านระดบัพื้นฐานข้ึนไปทกุข้อ ผ่านเกณฑท์ุกข้อ 

ดี ผ่านระดบัดีข้ึนไปทุกข้อ ผ่านเกณฑท์ุกข้อ 
ดีมาก ผ่านระดบัดีมากทุกข้อ ผ่านเกณฑท์ุกข้อ 

หมายเหตุ  
- เกณฑ์ข้อทีม่ีการประเมินเป็นรายสถานบริการ กรณีต าบลทีม่ีสถานบริการมากกว่า 1 แห่ง  

ต าบลจะผ่านเกณฑ์ ก็ต่อเมื่อสถานบรกิารในต าบลนั้นผ่านเกณฑ์ทุกสถานบริการ 
- การประเมินต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง กรณีต าบลที่มีสถานบริการมากกว่า 1 แห่ง  

ผลการประเมินใช้คะแนนของสถานบริการที่ได้คะแนนต่ าสุด 
- ประเมินโดยผู้รบัผิดชอบงานระดับจังหวัด และสง่กลบัข้อมลูให้ คปสอ. ตรวจสอบและรบัรอง 

3. ปัญหาสาธารณสุข 

การจัดปัญหาสาธารณสุขของอ าเภอศรีนครินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้กระบวนการ
วิเคราะห์และจัดอันดับปัญหา โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

1. วิเคราะห์สภาวการณ์ทางสุขภาพโดยคณะกรรมการ คปสอ.และตัวแทนจากหน่วยบริการ
สาธารณสุขทุกแห่งในอ าเภอศรีนครินทร์ 

2. ระบุปัญหาโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์เป้าหมาย ค่าเฉลี่ย จากข้อมูลในอดีต 
3. จัดประชุมผู้ เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง และให้คะแนน

ความสัมพันธ์ของปัญหาต่อเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ช่วงคะแนนระหว่าง 1-5 คะแนน โดยใช้เกณฑ์แบบถ่วงน้ าหนัก
ประกอบการพิจารณา 5 เกณฑ์ ได้แก่ ขนาดของปัญหา/ผู้ได้รับผลกระทบ(4) ความรุนแรง/เร่งด่วน(5) ความ
ยากง่ายในการแก้ปัญหา(3) ปฏิกิริยาชุมชน/ความสนใจของสังคม/ความเป็นไปได้ในการได้รับการสนับสนุน(4) 
ความเสียหายในอนาคต(3)  

4. จัดอันดับปัญหาโดยการบวกคะแนน ผลคูณของคะแนนความสัมพันธ์ของปัญหาต่อเกณฑ์ กับ 
น้ าหนักของเกณฑ์แต่ละตัว  

http://www.thaiphc.net/
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ปัญหาสาธารณสขุอ าเภอศรีนครินทร์ ปี ๒๕๖๓ ตามคะแนนการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
ล ำดับ ประเภทปัญหำ คะแนนเฉล่ีย

1 โรคไข้เลือดออก  76.38
2 อตัรำควำมชุกของผู้ติดสำรเสพติด (ต่อแสน ปชก.) 68.63
3 โรคหลอดเลือดสมอง 68.50
4 โรคควำมดันโลหิตสูง 67.94
5 โรคเบำหวำน 67.13
6 อบุัติเหตุทำงถนน 66.44
7 โรคมะเร็งทุกชนิด 65.00
8 โรคหัวใจ 63.94
9 กำรฆ่ำตัวตำย 63.63
10 วัณโรคปอด 61.63
11 โรคไต 60.81
12 อตัรำควำมเส่ียงและไมป่ลอดภัยจำกสำรเคมตีกค้ำงในเกษตรกร 59.56
13 ควำมขำดแคลนอตัรำก ำลังคน 58.69
14 คุณภำพชีวิตและควำมสุขบุคลำกรในกำรท ำงำน 58.69
15 เอดส์ 57.94

 
 

    ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 10 อันดับแรกของอ าเภอศรีนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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แผนงานการแก้ปัญหาสาธารณสุข อ าเภอศรีนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. แผนงานแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก 
เป้าหมาย 1. ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 

2. ลดอัตราตายจากโรคไข้เลือดออก 
ตัวช้ีวัด 1. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงนอ้ยกว่า ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลงั 

(อัตราป่วยไมเ่กิน 141.29 ต่อประชากรแสนคน) 
2. อัตราป่วยตายไม่เกินร้อยละ 0.1  
3. ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายระดับหมูบ่้านไม่เกินค่ามาตรฐาน (ในชุมชน ค่า BI < 50 / โรงธรรม, 

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

เป้าหมายจงัหวัดพัทลุง ปี 2561 – 2564 ก าหนดให้อัตราป่วยลดลงจากค่ามัธยฐาน 5 
ปีย้อนหลัง รอ้ยละ 10, 15, 20 และ 25 ตามล าดับ  โดยมีกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานควบคุมไข้เลอืดออก ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค ให้มีฐานข้อมลูเพื่อการเฝ้าระวังโรคและ

ตรวจจบัสถานการณ์โรค และใช้ข้อมลูเพื่อการประเมินพื้นทีเ่สี่ยง     
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการป้องกันโรค โดยส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจัดการ

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการควบคุมโรคและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยเน้น
ประสิทธิภาพในการควบคุมควบคุมโรคเร็ว (3-3-1) เพื่อตัดวงจรการ
แพร่เช้ือปอ้งกันไม่ให้การระบาดเกิน 2 Generation 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อป้องกันการเสียชีวิตโดยร่วมมือกบั
กรมการแพทย์ ใหม้ีการสนับสนุนคู่มือมาตรฐานการรักษาและจัดระบบ
แพทย์ที่ปรึกษาและบูรณาการระบบการรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ       

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค  
กิจกรรมที่ 1   พัฒนาระบบข้อมูลรายงานให้หน่วยงานในเครือข่ายฯ รายงานข้อมูล 

รง.506 ให้ครบถ้วน ทันเวลา 
กิจกรรมที่ 2   ประสานงาน ขอความร่วมมอืสถานพยาบาลเอกชน รายงานข้อมูลเข้า

ระบบให้มากขึ้นพัฒนาระบบการป้องกันโรค 
กิจกรรมที่ 1   ส่งเสริมใหทุ้กองค์กรและประชาชนทุกคน ร่วมกันจัดการไม่ให้มีลกูน้ า

และตัวยุงลาย ในบริเวณหน่วยงาน บ้าน ที่อยูอ่าศัยของตนเอง และ
บริเวณทีส่าธารณประโยชน ์

กิจกรรมที่ 2   สุ่มส ารวจค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายโดยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขเพื่อประเมิน
พื้นที่เสี่ยง 

พัฒนาระบบการควบคุมโรคและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
กิจกรรมที่ 1   จัดการสอบสวนและควบคุมโรคตามมาตรฐานการควบคุมโรค 
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กิจกรรมที่ 2   สุ่มประเมินระบบการควบโรค 
พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย 

กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมใหห้น่วยบริการฯทุกแหง่มีมมุไข้เลอืดออก (DHF Corner) 
กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมใหจ้ัดระบบแพทย์ทีป่รกึษา และบรูณาการระบบการรักษา

แบบสหสาขาวิชาชีพ 
กลุ่ม/หน่วยที่
รับผิดชอบ 

งานควบคุมโรค สสอ., กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม รพ.ศรีนครินทร์ฯ 

  
2. แผนงานแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง)  
เป้าหมาย 1. ลดอัตราป่วยรายใหม่โรคเบาหวานจากกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 

2. ลดอัตราป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูงจากกลุ่มเสี่ยง/สงสัยป่วยโรคความดันโลหิต
สูง 

3. ลดภาวะแรกซ้อนของผูป้่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
4. ลดอัตราตายจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
5. ลดอัตราป่วยรายใหม่โรคไตเรื้อรงั 

ตัวช้ีวัด 1. ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปีข้ึนไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิต
สูง ร้อยละ 90  

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

3. กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสงู ได้วัดความดันที่บ้านด้วยตนเอง (HBPM) ร้อยละ 80 
4. อัตราผูป้่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุม่เสี่ยงโรคเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.4 
5. อัตราผูป้่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ ร้อยละ 40 
6. อัตราผูป้่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ ร้อยละ 50 
7. ผู้ป่วยความดันโลหิตสงูที่ไมส่ามารถควบคุมระดบัความดันโลหิต ได้วัดความดันโลหิตที่

บ้านด้วยตนเอง (HBPM) ร้อยละ 80 
8. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสงู ที่ไม่สามารถควบคุมระดบัน้ าตาล/ความดันโลหิต 

ได้รับการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้สมาธิบ าบัด SKT และได้รับการติดตามผล ร้อย
ละ 80 

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

ร้อยละ 65 
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

1. ลดอัตราผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสงูรายใหม่ และทบทวนระบบสง่ต่อใหผู้้ป่วย
สามารถเข้าถึงการวินจิฉัยโรค เพื่อเข้าสูก่ระบวนการรักษา 

2. ควบคุมระดับน้ าตาล/ความดันโลหิต กลุ่มผูป้่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

3. ชะลอความเสื่อมของไต กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
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กิจกรรมหลัก 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานservice plan NCD & CKD ทุก 3 เดือน  
2. ขับเคลื่อนนโยบาย/ตัวช้ีวัด 
3. คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต ประชากรกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีข้ึนไป  
4. คัดกรองเบาหวานโดยใช้ OGTT กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในต าบลน าร่อง NCD อย่างน้อย 

1 ต าบล 
5. การวัดความดันโลหิตที่บ้านด้วนตนเอง (HBPM) กลุ่มเสี่ยง/สงสัยป่วยความดันโลหิตสงู 
6. การใช้สมาธิบ าบัด SKT กลุ่มป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสงู ที่ไม่สามารถควบคุม

ระดับน้ าตาล/ความดันโลหิตได้ 
7. การควบคุมก ากบั ติดตามระบบข้อมูล NCD ใน HDC และ chronic link 

กลุ่ม/หน่วยที่
รับผิดชอบ 

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯสสอ., กลุม่งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม รพ.ศรีนครินทร์ฯ, 
น.ส.อจัฉริยา พงศาปาน 

 
3. แผนงานแก้ปัญหาการบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
เป้าหมาย 1. ลดอัตราการบาดเจบ็เสียชีวิตจากอบุัติเหตจุราจร 

2. เพื่อใหผู้้ทีป่ระสบอุบัตเิหตุได้รบัการดูแลอย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 1. อัตราตายจากอบุัติเหตุจราจร ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน 

2. ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานป้องกันการบาดเจบ็จากอุบัตเิหตจุราจรในระดับ
อ าเภอ (DHS-RTI)  

ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

1. ด้านการสง่เสรมิป้องกัน (DHS-RTI,  ด่านชุมชน) 
2. ด้านการจัดการข้อมลูและการประเมินผล (การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน การสอบสวน

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

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

กิจกรรมหลัก 1. การด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากจราจรทางถนนผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ 
DHS-RTI (District Health System - Road Traffic Injury) 

2. การบรูณาการข้อมูลการบาดเจบ็และเสียชีวิตจากอุบัตเิหตจุราจร 
3. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งตอ่  

- ER คุณภาพ EMS คุณภาพ 
- การเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาล 
- พัฒนาบุคลากรระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

กลุ่ม/หน่วยที่
รับผิดชอบ 

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ร.พ.+สสอ., แผนก ER รพ.ศรีนครินทร์ฯ 
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4. แผนงานแก้ปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือด 
เป้าหมาย ลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง 
ตัวช้ีวัด อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่ารอ้ยละ 7 
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

1. พัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง  
2. กระตุ้นระบบ Stroke Fast Track  
3. มีมาตรฐานการให้ยาละลายลิม่เลือดในโรงพยาบาล 
4. โรงพยาบาลมีมาตรฐานตามระบบ Service Plan สาขาโรคหลอดเลอืดสมอง ในระดบั

ทุติยภูมิระดับต้น 
กิจกรรมหลัก 1. จัดประชุมราชการคณะกรรมการ Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมองอย่างน้อย 

1 ครั้ง 
2. รณรงค์ระบบ Stroke Fast Track โดยใช้สื่อวิทยุ หรือสื่อประชาสัมพนัธ์อื่น ๆ 
3. ผู้ป่วย DM HT รู้อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง 
4. โรงพยาบาลชุมชนพฒันาระบบส่งตอ่ให้ด่วนที่สุด  
5. พัฒนาทีมสหวิชาชีพให้มีความรู้และความพร้อมเรือ่งโรคหลอดเลือดสมอง  
6. รณรงค์การเข้าถึงบรกิาร 1669 เพื่อผู้ป่วยได้รบัการรักษาและรบัยาละลายลิ่มเลือด

อย่างทันท่วงท ี
7. ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิม่เลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 4.5 ช่ัวโมง 
8. สนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานโรคหัวใจและหลอดเลือดอบรมหลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะทางผูป้่วยโรคหลอดเลือดสมอง หลักสูตร 4 เดือน 
9. ด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ/การนิเทศงาน 
10. ติดตามรายงานตามตัวช้ีวัดจากฐานข้อมลู HDC  

กลุ่ม/หน่วยที่
รับผิดชอบ 

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ รพ.+สสอ., กลุม่งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม รพ.ศรี
นครินทร์ฯ 

 
 
5. แผนงานแก้ปัญหาวัณโรค 
เป้าหมาย เพิ่มความส าเรจ็การรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
ตัวช้ีวัด 1. อัตราความส าเร็จการรักษาผูป้่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (TB Treatment Success) 

ร้อยละ 85 
2. ร้อยละความครอบคลุมการรกัษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB 

Treatment Coverage) ร้อยละ 75 
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 
 
 
 
 

เป้าหมายจงัหวัด ปี 2560 – 2564 ผู้ป่วยทุกคนได้รบัการวินิจฉัยในช่วงแรกโดยเร็ว
ที่สุดทีเ่ป็นไปได้ (Early detection) และได้รับดูแลรักษาผูป้ว่ยให้หายขาดในการรกัษา
ครั้งแรก (Successfully treat at first time round)  โดยมีกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานวัณโรค  ดังนี้ 
มาตรการที่ 1  เร่งรัดการค้นหาผู้ติดเช้ือวัณโรคและผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย   
      กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ต้องขงัเรอืนจ า ผูป้่วยเอชไอวี  ผู้
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สัมผัสใกล้ชิด กลุ่มเสี่ยงวัณโรคดื้อยา   
เด็กสมัผสัอายุ < 5 ปี โดยมีการติดตามประเมินผลดังนี ้

- จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายไดร้ับการคัดกรองเชิงรุกด้วยการถ่ายภาพรงัสี  
  ทรวงอก 
- ร้อยละผูป้่วยที่มปีระวัติการรกัษาวัณโรคมาก่อนมผีลตรวจทดสอบความไวต่อยา  
  วัณโรค 

มาตรการที่ 2  ป้องกันการแพรเ่ช้ือวัณโรคโดยค้นหาผู้ติดเช้ือวัณโรคในกลุ่มเด็กอายุต่ า
กว่า  5 ปี ซึ่งอยู่ร่วมบ้านกบัผูป้่วยวัณโรค 
      กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ เด็กสัมผสัวัณโรค อายุต่ ากว่า  5 ปี  และผู้ต้องขังในเรือนจ าที่
ติดเช้ือเอชไอวี  โดยมีการติดตามประเมินผลดังนี ้
    - ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 5  ปี ซึ่งอยู่ร่วมบ้านกบัผูป้่วยวัณโรค   ได้รับยารักษาการ
ติดเช้ือวัณโรคระยะแฝงตามแนวทางการรักษาวัณโรคในเด็ก 
    - ร้อยละของผู้ต้องขังในเรือนจ าที่ติดเช้ือ HIV ได้รับยารกัษาวัณโรคระยะแฝง 
มาตรการที่ 3  ดูแลรักษาผู้ติดเช้ือวัณโรคและผู้ป่วยตามมาตรฐานใหห้ายและกินยาครบ    
เน้นในโรงพยาบาลที่มผีลส าเรจ็การรักษาวัณโรครายใหม่และกลบัเป็นซ้ าต่ ากว่า 80 %  
โดยมีการติดตามประเมินผลดังนี ้
    - ร้อยละของผูป้่วยวัณโรคมีอัตราการตายลดลง  

กิจกรรมหลัก แนวคิดการป้องกันควบคุมวัณโรค  คือ  ลดความล่าช้าในการวินิจฉัย  ลดระยะการแพร่
เช้ือในชุมชน  ลดโอกาสเกิดเช้ือดื้อยา  และลดความเสี่ยงการตายระหว่างรกัษา   
มาตรการค้นหาเชิงรุก (Q-Finding)  

กิจกรรมที่ 1  เร่งรัดการคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงวัณโรค   
กิจกรรมที่ 2  ส่งทดสอบความไวต่อยาในผู้ป่วยวัณโรคที่เสี่ยงต่อการดื้อยา 
กิจกรรมที่ 3  ค้นหาผู้ติดเช้ือวัณโรค   

มาตรการป้องกัน (Q-Preventing) 
กิจกรรมที่ 1  ให้ยาป้องกันวัณโรคในเด็กสัมผัสวัณโรค 
กิจกรรมที่ 2  ให้ยาป้องกันวัณโรคในผู้ต้องขงัที่ติดเช้ือ HIV 
กิจกรรมที่ 3  จัดระบบปอ้งกันการแพร่กระจายเช้ือในสถานพยาบาลและชุมชน 

มาตรการดูแลรกัษา (Q-Caring) 
กิจกรรมที่ 1  ให้ยารักษาตามมาตรฐาน 
กิจกรรมที่ 2  รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูตรยาระยะสั้น 
กิจกรรมที่ 3  ดูแลรักษาโดยผูป้่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient  Centered Care) / การ
ก ากับการกินยาแบบ DOT 
กิจกรรมที่ 4  ก ากับติดตามผลการรกัษาทุกราย 
กิจกรรมที่ 5  การช่วยเหลอืทางสังคม 

กลุ่ม/หน่วยที่
รับผิดชอบ 

งานควบคุมโรคติดต่อฯสสอ., กลุม่งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม รพ.ศรีนครินทร์ฯ, 
น.ส.นุชนาฎ บุญช่วย 
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6. แผนงานแก้ปัญหาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 
เป้าหมาย 1. ลดอัตราป่วยด้วยภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด 

2. ลดอัตราตายจากภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด 
ตัวช้ีวัด 1. อัตราป่วยด้วยภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดลดลงน้อยกว่า ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง  

(อัตราป่วยไมเ่กิน ..... ต่อประชากรแสนคน) 
2. อัตราป่วยตายไม่เกินร้อยละ 0.1  

ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

เป้าหมาย ปี 2562 – 2564 ก าหนดให้อัตราป่วยลดลงจากค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลงั 
ร้อยละ 10, 15, และ 20 ตามล าดับ  โดยมีกรอบแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค ให้มีฐานข้อมลูเพื่อการเฝ้าระวังโรคและ

ตรวจจบัสถานการณ์โรค  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อป้องกันการเสียชีวิตโดยร่วมมือกบั

โรงพยาบาลพัทลงุ ตามมาตรฐานการรักษาและบูรณาการระบบการ
รักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ       

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค  
กิจกรรมที่ 1   พัฒนาระบบข้อมูลรายงานให้หน่วยงานในเครือข่ายฯ รายงานข้อมูล 

ให้ครบถ้วน ทันเวลา 
กิจกรรมที่ 2   พัฒนาคุณภาพข้อมูลการวินิจฉัยโรค  

พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย 
กิจกรรมที่ 1  จัดท าคู่มือมาตรฐานการรักษาภาวะติดเช้ือในกระแสเลอืด 
กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมใหจ้ัดระบบแพทย์ทีป่รกึษา และบรูณาการระบบการรักษา

แบบสหสาขาวิชาชีพ 
กลุ่ม/หน่วยที่
รับผิดชอบ 

งานควบคุมโรค สสอ., กลุ่มงานการแพทย์ + กลุม่งานการพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์ฯ 

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

1. ส่งเสริม สนบัสนุนให้ผูป้่วยโรคจิตสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและ
จิตเวช 

2. ส่งเสริม สนบัสนุนให้ผูท้ี่มีภาวะเสีย่งต่อโรคซึมเศร้า โรคจิตเภท สามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 

3. พัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิต จงัหวัดพัทลงุ 
กิจกรรมหลัก 1. ติดตาม/เยี่ยมเยียนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรคจิตเภท ให้ไดร้ับการช่วยเหลอืและรักษา

อย่างต่อเนื่องในทุกอ าเภอของจังหวัดพัทลงุ 
2. รณรงค์คัดกรอง ค้นหา ผูท้ี่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า โรคจติ (สุขภาพจิตสญัจร) 

รายใหม่ให้ได้รับการช่วยเหลือและรกัษาได้อย่างทันท่วงที 
3. ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานโรคซมึเศร้า  โรคจิตเภท ระบบการช่วยเหลอื 

ระบบการส่งตอ่ผูป้่วยโรคซมึเศร้า  โรคจิตเภท ให้กับเจ้าหนา้ที่ที่รบัผิดชอบงาน
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สุขภาพจิตในจงัหวัดพัทลุง 
4. ประชุมติดตามการด าเนินงาน และสรปุผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย

ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 
กลุ่ม/หน่วยที่
รับผิดชอบ 

งานสุขภาพจิต รพ.+ สสอ., นางสมใจ จันทร์แก้ว 

 
8. แผนงานแก้ปัญหาโรคมะเร็ง 
เป้าหมาย ลดอัตราตายจากโรคมะเร็ง 
ตัวช้ีวัด 1. อัตราตายจากโรคมะเรง็ปอด ลดลง ร้อยละ 5 

2. อัตราตายจากโรคมะเรง็ตับ ลดลงร้อยละ 5 (ไม่เกิน 24 ต่อแสนประชากร) 
3. อัตราตายจากโรคมะเรง็เต้านมไม่เกิน 5.8 ต่อแสนประชากร 
4. อัตราตายจากโรคมะเรง็ปากมดลกูไม่เกิน 5.2 ต่อแสนประชากร 
5. อัตราตายจากโรคมะเรง็ล าไส้ลดลง 
6. ลดระยะเวลาการรอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด และรังสีรักษา เป้าหมาย รอ้ยละ 80 

ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

1. การป้องกันและรณรงค์เพื่อลดความเสี่ยง 
2. การตรวจคัดกรองและการค้นหามะเร็งระยะเริม่ต้น 
3. การตรวจวินจิฉัยโรคมะเร็ง 
4. การรกัษาโรคมะเรง็ 
5. การดูแลเพื่อประคับประคอง 
6. สารสนเทศโรคมะเรง็ 

กิจกรรมหลัก 1. การให้ความรูเ้รือ่งโรคมะเรง็ชนิดต่าง ๆ 
2. การติดตามกลุ่มเป้าหมายรบัการตรวจคัดกรอง 
3. การรณรงค์ ตรวจคัดกรอง 
4. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan 
5. การวินิจฉัยโรค การรกัษา และการส่งต่อ  

กลุ่ม/หน่วยที่
รับผิดชอบ 

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร.พ.+ สสอ. 

 
9. สังคมผู้สูงอายุ (สภาวการณ์) 
เป้าหมาย 1. เพิ่มคุณภาพชีวิตในกลุ่มผูสู้งอายุให้ดีข้ึน 

2. ลดอัตราตายจากโรคแทรกซ้อนในผูสู้งอายุ 
ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละของผู้สงูอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวัย 

2. อัตราตายจากโรคแทรกซ้อนในกลุม่ผูสู้งอายุลดลง ร้อยละ 5 
ยุทธศาสตร/์ 
มาตรการ 

1. ส่งเสริมกจิกรรมเคลือ่นไหวร่างกายและมีรายได้เสรมิ 
2. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ 
3. พัฒนาระบบการหมอครอบครัวในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 
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กิจกรรมหลัก 1. จัดต้ังกลุ่มเสริมรายไดผู้้สงูอายุในชุมชน 
2. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ 
3. พัฒนาระบบการหมอครอบครัวในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุที่บ้าน 

กลุ่ม/หน่วยที่
รับผิดชอบ 

งานผูสู้งอายุ รพ.+สสอ. 

 
10. แผนงานแก้ปัญหาโรค มือ เท้า ปาก 
เป้าหมาย ลดอัตราป่วยด้วยโรค มือ เท้า ปาก 
ตัวช้ีวัด 1.อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปาก ลดลงน้อยกว่า ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลงั 

(อัตราป่วยไมเ่กิน ...... ต่อประชากรแสนคน) 
2.ไม่มีอัตราป่วยตาย 

ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

ยุทธศาสตร์ลดปัญหาสุขภาพและโรคที่ส าคัญแบบชุมชนมสีว่นร่วม 

กิจกรรมหลัก เสริมสร้างการป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และการจัดบริการสุขภาพแบบชุมชนมี
ส่วนร่วม ดังนี ้
1. ระดับครอบครัว 
2. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียน 
3. ในชุมชน 

กลุ่ม/หน่วยที่
รับผิดชอบ 

งานควบคุมโรคติดต่อฯสสอ., กลุม่งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม รพ.ศรีนครินทร์ฯ, 
 

 
11. แผนงานแก้ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก 
เป้าหมาย เด็กศรีนครินทรส์ูงดสีมส่วน 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของเดก็ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 54  
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

จังหวัดพทัลงุ มีนโยบายให้ทุกอ าเภอด าเนินการต าบลสง่เสรมิเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ในทุกพื้นที่ และให้ทุกหน่วยบริการมีอปุกรณ์ เครื่องช่ัง
น้ าหนัก ที่วัดความยาว ที่วัดส่วนสูง ให้ได้มาตรฐาน กรมอนามัย และมีแผนงาน/
โครงการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการเด็กปฐมวัยทกุหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแหง่ 

กิจกรรมหลัก ประชุมติดตามพัฒนางานเด็กปฐมวัย   
1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 2 ป ี
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง การสง่เสรมิโภชนาการ (อาหารหญงิ
ตั้งครรภ์ อาหารหญิงให้นมบุตร นมแม่ และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี รวมทั้งการ
เสริมสารอาหารที่ส าคัญในรูปของยา ได้แก่ ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิกส าหรับ
หญิงตัง้ครรภ์และหญิงหลงัคลอดที่ให้นมแม่ 6 เดือน ยาน้ าเสริมธาตุเหล็กส าหรับเดก็
อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี) ร่วมกับการ บูรณาการงานสุขภาพอื่น ๆ เช่น สุขภาพช่องปาก 
กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ า 
ต าบลส่งเสริมเดก็อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พฒันาการสมวัย หมายถึง ต าบลที่มี
การด าเนินงานดังนี้  
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4. ประเมินตนเองตามแบบประเมินต าบลส่งเสริมเดก็อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัยซึง่ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญด้านโภชนาการ ทันตสุขภาพ 
กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ า ใน 5 setting ได้แก่ สถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐ ชุมชน อปท. ศูนย์เด็กเล็ก และครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไมผุ่ พัฒนาการสมวัย 

5. จัดท าแผนพฒันา/ปรับปรงุการด าเนินงานโภชนาการ ทันตสขุภาพ กิจกรรมทางก
การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ า 

6. มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้รายละเอียดในหนังสือแนวทางการด าเนินงาน 
7. ต าบลส่งเสริมเดก็อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พฒันาการสมวัย และแนวทาง

การด าเนินงานจัดบริการสง่เสรมิสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการ
และสุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 

8. มีการติดตามประเมินโดยสุ่ม ต าบลสง่เสรมิเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน ฟันไมผุ่ 
พัฒนาการสมวัยในไตรมาส 2, 3  โดยบูรณาการกับศูนย์เดก็เลก็มาตรฐานแห่งชาติ 

9. มีการส ารวจอุปกรณ์ เครื่องช่ังน้ าหนกั ที่วัดความยาว ที่วัดส่วนสูง ให้ได้มาตรฐาน 
กรมอนามัย หน่วยบรกิารสาธารณสุขไหนที่ยังไมม่ีอุปกรณ์หรือมีแต่ไม่ได้มาตรฐาน 
ให้จัดซื้อให้ได้มาตรฐานทุกอย่าง 

กลุ่ม/หน่วยที่
รับผิดชอบ 

งานส่งเสริมสุขภาพ ร.พ.+สสอ. 

4. แผนพัฒนาสุขภาพอ าเภอศรีนครนิทร ์จังหวัดพทัลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1.  การลดปัญหาสุขภาพ และโรคส าคัญของจงัหวัดแบบมสี่วนรว่มจากภาคีทุกภาคส่วน   
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2.  การสร้างระบบการจัดการสุขภาพชุมชนใหเ้ข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3.  การพัฒนาจังหวัดสูเ่มืองสุขภาวะที่เข้มแข็งระดบัประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4.  การพัฒนาสถานบริการสุขภาพใหม้ีคุณภาพ และระบบบริการที่เป็นเลิศ  
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5.  การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการให้มีความเป็นเลิศ 

แผนพัฒนาสุขภาพอ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1.  การพัฒนาสถานบริการสุขภาพและระบบบริการใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐาน   
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2.  การลดปัญหาสุขภาพและโรคทีส่ าคัญแบบชุมชนมสี่วนร่วม 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3.  การสร้างระบบการจัดการสุขภาพชุมชนใหเ้ข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4.  การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการ  
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ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขกับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

เป้าประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์ 

เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอ     
ศรีนครินทร ์

กรอบยทุธศาสตร์
กระทรวง 4 
Excellences 

ตอบสนองยุทธศาสตร ์สสจ. 

งบประมาณ 
(ทุกแหล่ง) 1 2 3 4 5 

1.ส่งเสริม คุ้มครอง
สุขภาพ 
1.1 มีชุมชนจัดการ
สุขภาพที่เข้มแข็ง 
พึ่งตนเองทาง
สุขภาพได้ มีความ
โดดเด่นด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันควบคุม
โรคติดต่อโรคเรื้อรัง
และปจัจัยที่คุกคาม
สุขภาพ การแพทย์
ทางเลือก และการ
ดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 

P&P Excellence 
 

       404,686 

Service Excellence  
 

        

People Excellence 
 

      

Governance 
Excellence 

      

2.ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสขุภาพ 
2.1.ปัญหาสุขภาพ
และโรคที่ส าคัญใน
อ าเภอศรีนครินทร์
ลดลงผ่านเกณฑ์
ระดับประเทศ 

P&P Excellence 
 

       602,510 

Service Excellence  
 

        

People Excellence 
 

      

Governance 
Excellence 

      

3..พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการ/
มาตรฐานบริการ 
1.1 สถานบรกิาร
สุขภาพในอ าเภอศรี
นครินทรท์ุกแหง่ 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน
สถานบรกิารสุขภาพ 

P&P Excellence 
 

      

Service Excellence  
 

       254,535 

People Excellence 
 

      

Governance 
Excellence 
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เป้าประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์ 

เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอ     
ศรีนครินทร ์

กรอบยทุธศาสตร์
กระทรวง 4 
Excellences 

ตอบสนองยุทธศาสตร ์สสจ. 

งบประมาณ 
(ทุกแหล่ง) 1 2 3 4 5 

ปลอดภัย สะอาด 
สวยงาม ประชาชน
เช่ือมั่น ไว้วางใจ 
1.2 ระบบบริการ
สาธารณสุข 5 ด้าน
หลักผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ให้บริการ
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ ผู้รับบรกิาร
พึงพอใจในระดับสูง 
 
 
 

Service Excellence  
 

        

People Excellence 
 

      

Governance 
Excellence 

      

4.พัฒนาบุคลากร 
พัฒนาวิชาการ 
ยุทธศาสตร์และ
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
4.1 บุคลากรทุก
ระดับมสีมรรถนะ มี
ทักษะการใช้ชีวิต
และการท างานที่ดี มี
ความสุขในการ
ปฏิบัติราชการ 
4.2 มีผลงาน
วิชาการ งานวิจัย 
นวัตกรรม ทีส่ามารถ
น าไปใช้เพื่อการ
พัฒนาสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.3 เป็นองค์กร
ดิจิตอลมีระบบ
เทคโนโลยี

P&P Excellence 
 

      

Service Excellence  
 

        

People Excellence 
 

      2,8000 

Governance 
Excellence 
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เป้าประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์ 

เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอ     
ศรีนครินทร ์

กรอบยทุธศาสตร์
กระทรวง 4 
Excellences 

ตอบสนองยุทธศาสตร ์สสจ. 

งบประมาณ 
(ทุกแหล่ง) 1 2 3 4 5 

สารสนเทศที่ทันสมัย
เช่ือมโยงประสาน
ข้อมูลของเครือข่าย
สุขภาพในอ าเภอศรี
นครินทร์ได้รวดเร็ว 
Real time และมี
ความพร้อมสู่องค์กร
ภายนอก 
 
5.พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริหาร 
บรหิารแบบ       
ธรรมาภิบาล 

P&P Excellence 
 

      

Service Excellence  
 

      

People Excellence 
 

      

Governance 
Excellence 

     15,000 

รวม        1,991,020  

หมายเหตุ  รายละเอียดตามแผนงานโครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 จ านวน ๓๘ โครงการ   
 
               จากการพิจารณาของ คณะกรรมการ คปสอ.ศรีนครินทร์ โครงการที่ขอใช้งบฯโครงการ CUP       
ปี ๒๕๖๓ (890,045.30บาท) ๔๓ โครงการ  
     ๑) อนุมัติตามที่ฃอ จ านวน ๑๕ โครงการ 
     ๒) ระงับโครงการ หรือให้ด าเนินการในปีถัดไป จ านวน ๗ โครงการ 
     ๓) บูรณาการ หรือยุบรวมกับโครงการที่ด าเนินงานร่วมกันได้ จ านวน ๘ โครงการ 
     ๔) ปรับกิจกรรมและงบประมาณ จ านวน ๗ โครงการ 
     ๕) ให้ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น จ านวน ๖ โครงการ 
    ๖) ให้เพิ่ม ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานชองสถานบริการทุกระดับ และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ 
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ตารางท่ี 1  สรุปงบด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 256๓ ของเครือข่ายบริการสุขภาพ          

อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellences 

ยุทธศาสตร์ 4 Excellences โครงการ 
งบ PP CUP 30%+
จากแหล่งอื่นๆ(บาท) 

1. P&P Excellence 3๑ 602,510 
2..  Service Excellence  4 254,535 
3.  People Excellence 2 2,8000 
4.  Governance Excellence 1 15,000 

รวม 3๘ 900,045 
ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รพ.ศรีนครินทร์ฯ, ข้อมูล ณ 31 ก.ค.62 
 
 
แผนภูมิท่ี ๑ ร้อยละของการจัดสรรงบ PP ในการด าเนินงานโครงการ CUP  
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แผนภูมิท่ี ๒ จ านวนโครงการ CUP จ าแนกตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

 
 

5. การบริหารงบประมาณ 

5.1 งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

จังหวัดพัทลุงได้รับจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ  
พ.ศ.256๒ 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  

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีนครินทร์ได้รับจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ส าหรับหน่วยบริการในสังกัดเปน็ค่าครุภัณฑ์และสิง่กอ่สร้าง ระดับ
หน่วยบริการ 70% จ านวน 1,401,625.20 บาท ระดับจังหวัด 20% จ านวน 620,000.00 บาท และ
ระดับเขต 10% ไม่ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,021,625.20 บาท ปัจจุบันยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณในรายการใด 
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ตารางท่ี 2 จ านวนเงินจัดสรรงบค่าบรกิารทางการแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (บาท) 

ล าดับ เครือข่ายหน่วยบริการ 
70%  

ระดับหน่วย
บริการ 

20% 
ระดับจังหวัด 

10% 
ระดับ
เขต 

รวมจัดสรร เงินเหลอืจ่าย 

1 
รพ.ศรีนครินทร ์
(ปัญญานันทภิกขุ) 

757,925.20 160,000.00 0.00 917,925.20  

2 รพ.สต.ล าสินธ์ุ 241,000.00 0.00 0.00 241,000.00  
3 รพ.สต.ล าใน 76,000.00 460,000.00 0.00 536,000.00  
4 รพ.สต.บ้านขัน 213,700.00 0.00 0.00 213,700.00  
๕ รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน 113000.00 0.00 0.00 113,000.00  
๖ รพ.สต.ล ากะ 0.00 0.00 0.00 0.00  

รวม 1,401,625.20 620,000.00 - 2,021,625.20  
ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รพ.ศรีนครินทร์ฯ, ข้อมูล ณ ๙ ม.ค.6๓  

 

แผนภูมิท่ี 4 จ านวนเงินที่เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีนครินทร์ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่าย จากงบ
ค่าบริการทางการแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)  ตั้งแต่ ปีงบฯ 2560-256๓ 

 
ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รพ.ศรีนครินทร์ฯ, ข้อมูล ณ ๙ ม.ค.6๓  
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แผนภูมิท่ี ๕ จ านวนรายการที่เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีนครินทร์ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่าย  
จากงบค่าเสื่อม รายไตรมาส จ าแนกตามปีงบประมาณ ตั้งแต่ ปี 2560-256๓ (๙ม.ค.๖๓) 

 
ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รพ.ศรีนครินทร์ฯ, ข้อมูล ณ  ๙ ม.ค.6๓
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5.2 งบด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลงุ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม 2563 จ านวน 119,385,193.00 บาท แยกเป็นกรมต่าง ๆ ดังนี ้
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. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก  จ านวน     15,000.00  บาท 
5. กรมอนามัย  จ านวน     10,000.00  บาท 

ที่มา : งานแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข(เอกสารรับการตรวจราชการและนเิทศงานฯ
2562) 

ผลการด าเนินงาน 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีนครินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 575,693.00 บาท 
 

ตารางท่ี 3 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  

หน่วยงาน รายการ งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ก่อหน้ีผูกพัน 
(PO) เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการ

เบิกจ่าย 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 127,250 0 127,198 52 99.96 
 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 20,250  20,200 50 99.75 
 การจัดการขยะ 33,000  33,000 0 100 
 ยาเสพติด N4504 

(งวด2 ส่งเบิก 22 ก.ค.
62) 

60,000 
-งวด1 
20,000 
-งวด2 
40,000 

0 
-งวด1 0 
-งวด2 0 

59,998 
-งวด1 19,998 
-งวด2 40,000 

2 
-งวด1 20,000 
-งวด2 40,000 

99.99 

 ยาเสพติด N4505 
(งวด2 ส่งเบิก 22 
ก.ค.62) 

14,000 
-งวด1 
4,000 
-งวด2 
10,000 

0 
-งวด1 0 
-งวด2 0 

14,000 
-งวด1 4,000 
-งวด2 10,000 

0 
-งวด1 0 
-งวด2 0 

100 

สสอ.ศรีนครินทร์ฯ 448,443 31,500 399,116.08 17826.92 89.00 
รวม 575,69

3 
31,500 526,314.08 17,878.92 91.42 

ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รพ.ศรีนครินทร์ฯ, ข้อมูล ณ 31 ก.ค.62 
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เจ้าหน้าที่มีความสุข  

 

สรุปการด าเนินงาน รับนิเทศงานผสมผสานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1    หน้า 54 
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5.3 งบประมาณหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบกองทุนหลักประกันสขุภาพแห่งชาติส 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 เงินบริการประเภทผู้ป่วยนอกท่ัวไป ผู้ป่วยในท่ัวไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายการค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว กรณี
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการทางการแพทย์ ประเภทบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ใช้การจัดสรรแบบข้ันบันได (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 าหนักบริการผู้ป่วย
ใน (ค่า K)  และการันตีอัตราจ่ายเบื้องต้นที่ 8,050 บาทต่อ AdjRW  

1.2 เงินกันบริหารจัดการระดับเขต/จังหวัด เงินกันบริหารจัดการระดับเขตจากรายรับ
ค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการพื้นฐานและค่าบริการ
ผู้ป่วยในทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท โดยเขตสุขภาพที่ 12 ได้รับจัดสรร
รวม 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 าหรับบริการพ้ืนฐาน (กรณีสิทธิอ่ืนๆ ท่ี
ไม่ใช่สิทธิ UC: PP NON UC) เนื่องจากประชากรสิทธิอื่นๆ 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) 
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ตารางท่ี 4   ประมาณการรายรับค่าบริการทางการแพทย์ฯประเภทบริการ OP PP IP ประจ าปี 2562 

ล า 
ดับ 

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

1 ศรีนครินทร ์ 16,894,056.29 3,104,886.31 5,365,240.15 25,364,182.75 

ล า 
ดับ 

CUP 
ร้อยละรบัจริงแยกประเภท OP+PP+IP ร้อยละ

รวม OP 
PP IP 

OP PP IP ประมาณการ รับจริง 

11 ศรีนครินทร ์ 94.57 100.00 106.89 25,364,182.76  24,816,442.59  89.44 
 
ตารางท่ี 5  รายรับค่าบริการทางการแพทย์ฯ ประเภทบริการอื่น ประจ าปี 2562 

ล า 
ดับ 

CUP PP Non UC 
เงินบริหารระดับเขต/จังหวัด 

งบลงทุน 
งวดที่ 1 งวดที่ 2 รวม 

1 
ศรี
นครินทร ์

382,414.80 1,821,359.84  
430,000.00  

2,251,359.84 2,639,370.56 
 

* ศรีนครินทร์ไม่ต้องจัดท าหนังสือแสดงเจตจ านงปรับปรงุประสทิธิภาพบรหิารจัดการด้านการเงิน  
(Letter of Intent : LOI) จ านวน 7 แห่ง จากผลการพิจารณาจัดสรรเงินกันบรหิารจัดการระดับเขตงวดที่ 1 

หมายเหต ุ
1) ร้อยละรายรับ OP หมายถึง รายรบัล่วงหน้างบ OP หักลบ OP Refer พึ่งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.

2562  (ตั้งแต่กันยายน 2561-เมษายน 2562) 
2) ร้อยละรายรับ IP หมายถึง รายรับ IP รายเดือนเทยีบร้อยละที่ควรจะได้รบั (ผลงาน IP ตั้งแต่ตุลาคม 

2561 – เมษายน 2562 (รวม 7 เดือน เกณฑ์รายรับคิดเป็นร้อยละ 58.33) 
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 หน้า 56 

หลกัเกณฑ์การจัดสรร  งบสง่เสริมป้องกันสขุภาพ  (งบ  P.P.)  ปีงบประมาณ  2563

ทัง้หมด งวดท่ี 1-63 งวดท่ี 2-63 ปีงบฯ 2562

งบ  PP    ทีเ่ครอืข่ายโรงพยาบาลศรนีครนิทรท์ีไ่ด้รบัจัดสรรทัง้หมดปี 63 3,396,464.08  1698232.04 1698232.04 3,104,886.31     

กนัไว้ด ำเนินงำนจัดกำรขยะมลูฝอยติดเชื้อของ CUP 100,000.00       100000 100,000.00          
จัดกำรส่ิงแวดล้อม สสอ.(ตัดแต่งหญำ้/บริเวณโดยรอบ) 18,000.00           

                                          คงเหลอืงบ PP ทัง้หมด ปีงบ ๒๕๖3 จ านวน ( %ปีงบฯ๖๓) 3,296,464.08  1598232.04 1698232.04 2,986,886.31     

1.  จัดสรรเวชภัณฑ์ส่งเสริมป้องกนัของ CUP  35%  40.00         1,318,585.63     559,381.21       594,381.21       1,045,410.21       

2.  จัดสรร สสอ. ศรีนครินทร์ 8 % 9.00           296,681.77       127,858.56       135,858.56       238,950.90          

3. โครงกำร CUPและแผนกลยุทธ์   30 % 27.00         890,045.30       479,469.61      509,469.61      896,065.89          

4.  จัดสรร รพ.สต. เครือข่ำย และกลุ่มเวชฯ  27% 24.00         791,151.38       431,522.65       458,522.65       806,459.30          

100                    รวม 3,296,464.08  1,598,232.04     1,698,232.04     2,986,886.31     

ตามประชากร(๓0%) คงที(่๓0%) สดัสว่น ผลงาน(๔๐%) รวมยอดจดัสรร

237,345.41     237,345.41      ผลงาน 316,460.55   791,151.38        
1 รพ.ศรีนครินทร์                   4,590 0.23            53,827.53         39,557.57         93,385.10           

2 รพ.สต.ล ำกะ                   4,029 0.20            47,248.61         39,557.57         86,806.18           

3 รพ.สต.บ้ำนขัน                   2,599 0.13            30,478.81         39,557.57         70,036.38           

4 รพ.สต.โล๊ะขนุน                   2,813 0.14            32,988.42         39,557.57         72,545.99           

5 รพ.สต.ล ำใน                   1,800 0.09            21,108.84         39,557.57         60,666.41           

6 รพ.สต.ล ำสินธ์ุ                   4,408 0.22            51,693.20         39,557.57         91,250.76           

รวม 20,239               1.00           237,345.41     237,345.41      474,690.83        

*7 เรือนจ ำบ้ำนนำวง

หมำยเหตุ: กำรจัดสรรผลงำน ๔๐ %  ใช้เกณฑ์ตำมตัวชี้วัด QOF 

ล าดับที่ รพ.สต. จ านวนประชากร สดัสว่นประชากร

 
ตารางท่ี ๕   การจัดสรรงบ PP ประจ าปี 2563 ของ CUP ศรีนครินทร ์

การประชุม คปสอ.ศรีนครินทร์ ครั้งที่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๑ พ.ย.๖๒ มีมติให้จัดสรร งบ PP          
ปี ๒๕๖๓ ที่ สปสช.จัดสรรให้จ านวน ๓,๓๙๖,๔๖๔.๐๘บาท จัดสรรใน CUP ดังนี ้

๑. กันเงินไว้เพื่อการจัดการมูลฝอยติดเช้ือชองเครือข่ายบริการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒. จัดสรรเพื่อ     
เวชภัณฑ์ส่งเสริมป้องกัน ชอง CUP ๔๐% 

๓. จัดสรรเพื่อโครงการ CUP และด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ๒๗ % 
๔. จัดสรรให้ สสอ. ศรีนครินทร์ ๙ % 
๕. จัดสรรให้ รพ.สต.ในเครือข่าย และกลุ่มบริการด้านปฐมภูมิฯ ๒๔% (จัดสรรให้รายหน่วยโดย

ก าหนด เกณฑ์ย่อย ๓ เกณฑ์ ได้แก่ ๑.ตามประชากร ๓๐%, ๒.จัดสรรคงที่(เท่ากันทกุหน่วย) ๓๐% 
และ ๓.จัดสรรตามผลงาน(ใช้เกณฑ์ QOF) ๔๐ % 

   ที่มา : กลุ่มงานยทุธศาสตร์ฯ รพ.ศรีนครินทร์ฯ, ข้อมูล ณ 21 พ.ย..62 
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ตารางท่ี ๖   ความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Scoring) ของ รพ.ศรีนครินทร์ฯ ปี 256๓ 
 

 
ที่มา : งานการเงินและบญัชี กลุ่มงานบรหิารทั่วไป รพ.ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ), ข้อมูล ณ ๙ ม.ค. 6๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางค านวณความเสีย่งทางการเงิน (Risk Scoring)ปี 2563   เขตสขุภาพที ่12  

 

ID Province OrgID Org CR QR Cash NWC NI+Depreciation

Li
qu

id
 In

de
x

St
at

us
In

de
x

Su
rv

iv
eI

nd
e

x Risk 
Scoring

ต.ค.-62 พทัลุง 24673 ศรีนครินทร์(ปัญญำนันทภิข)ุ,รพช. 2.56 2.45 2.17 19,704,708.26 11,565,974.46 0 0 0 0

พ.ย.-62 พทัลุง 24674 ศรีนครินทร์(ปัญญำนันทภิข)ุ,รพช. 2.45 2.30 2.02 17,064,194.74 9,318,189.21 0 0 0 0

ธ.ค.-62 พทัลุง 24675 ศรีนครินทร์(ปัญญำนันทภิข)ุ,รพช. 2.14 2.02 1.79 14,093,388.18 6,577,388.79 0 0 0 0


