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ข้อมูลทั่วไป  

เขตการปกครอง

ประชากร

แบ่งพื้นที่ การปกครองออกเป็น 5 
ต าบล 50 หมู่บ้าน ได้แก่ ต าบลทุ่ง
นารี ต าบลหนองธง ต าบลวังใหม่ 
ต าบลป่าบอน และต าบลโคกทราย

จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 16,072
ครั ว เ รื อน  มีประชากร  ทั้ งสิ้ น 
45,094 คน แยกเป็นเพศชาย 
21,985 คน เพศหญิง 23,109 คน



อาณาเขตติดต่อ
พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอตะโหมด และอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอควนเนียงและอ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตกติดต่อกับ เทือกเขาบรรทัด อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และ

อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

เป็นที่ราบสูงทางทิศตะวันตก และลาดเทไปทางทิศตะวันออก พื้นที่ร้อย
ละ 60 มีลักษณะเป็นป่าและภูเขา ร้อยละ  40เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดิน
เป็นดินลูกรัง เหมาะสมแก่การท าเกษตร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตร ได้แก่ สวนยางพารา ไร่สับปะรด  ท านา (ตามภูมิประเทศ เขา 
ป่า นา) ส่วนอาชีพรอง คือ อาชีพรับจ้าง
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พีระมิดประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศของอ าเภอป่าบอน ปี 2564

ปิรามิดมีรูปแบบของฐานปิรามิดแคบ ตรงกลาง

พองออกและยอดค่อยๆแคบเข้า เป็นปิรามิดแบบ
หดตัว ซ่ึงแสดงถึงรูปแบบของอัตราการเกิดที่มี

แนวโน้มลดลงและอัตราการตายที่ต่ า ประชากรที่

มีมากที่สุด อยู่ในกลุ่มอายุ 45-49 ปี คิดเป็น ร้อย

ละ 7.98 รองลงมา อายุ 15-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 

7.80 เมื่อจ าแนกตามกลุ่ม เป้าหมายในการ
ให้บริการด้านสุขภาพ พบว่า กลุ่มเด็กแรกเกิด-4 

ปี ร้อยละ 5.28 กลุ่มวัยเรียน อายุ 5-14 ปี ร้อย

ละ 15.10 กลุ่มวัยแรงงาน อายุ 15 - 59 ปี คิด

เป็นร้อยละ 62.29 และกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี

ขึ้นไป) ร้อยละ 17.66



สถานที่ท่องเที่ยว



โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30   เตียง จ านวน   1  แห่ง
- รพ.ป่าบอน 

สถานบริการสาธารณสุข

หน่วยบริการปฐมภูมิ   จ านวน   12  แห่ง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน   10  แห่ง  
- สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ   จ านวน  1 แห่ง 
- PCU รพ.      จ านวน   1  แห่ง 



แสดงที่ตั้งหน่วยบริการ
ต าบล ชื่อ จ านวน

หมู่บ้าน

ขนาด

ป่าบอน รพ.สต.บ้านป่าบอนต ่า 5 M

รพ.สต.บ้านควนค่าทอง 5 M

โคกทราย รพ.สต.บ้านพรุพ้อ 4 S

รพ.สต.บ้านควนเพ็ง 4 S

สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 5 M

หนองธง รพ.สต.บ้านหนองธง 9 L

ทุ่งนารี รพ.สต.บ้านป่าบาก 3 M

รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร 3 S

รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 3 S

วังใหม่ รพ.สต.บ้านน ่าตก 3 S

รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 2 S

โรงพยาบาลป่าบอน 5 F2

รวม 50



บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลป่าบอน

ต าแหน่ง ขั้นต่ า ขั้นสูง
จ านวนที่มีจริง

รวม
ขาด (+)/เกิน  (-)
(เทียบกับขั้นต่ า)ขรก. พรก. พกส. ลจ.ชั่วคราว

1 แพทย์ 9 11 5 - - - 5 +4
2 ทันตแพทย์ 9 11 7 - - - 7 +2
3 เภสัชกร 7 9 7 - - - 7 0
4 พยาบาลวิชาชีพ 34 43 44 - - - 44 -10
5 แพทย์แผนไทย 3 3 2 - 1 - 3 0
6 นักกายภาพบ าบัด 3 4 3 - - - 3 0
7 นักเทคนิค/จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 3 4 - - - 4 -1
8 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3 3 2 - -- - 2 +1
9 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (นวก. /จพ.สาธารณสุข) 10 12 2 - 1 - 3 +7
10 จพ.เภสัชกรรม 3 4 3 - - - 3 0
11 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 2 2 2 - - - 2 0

รวม 86 105 80 3 - - 83



บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ต าแหน่ง
กรอบ

(รวม)

จ านวนที่มีจริง
รวม

ขาด (+)/

เกิน  (-)ขรก. พรก. พกส. ลจ.ชั่วคราว
1 พยาบาลวิชาชีพ 14 19 - - - 19 -5

2 นวก./จพ.สาธารณสุข 28 29 - - - 29 -1

3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข/นวก

สาธารณสุข (ทันตฯ)

3 3 - - 1 (นวก) 4 -1

4 แพทย์แผนไทย/จพ.สาธารณสุข (แพทย์

แผนไทย)

2 1/1 - 1 - 2/1 -1

รวม 47 53 - 1 1 55 -8



กราฟแสดงข้อมูลสถิติชีพ

สถิติชีพ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1.อัตราการเกิด (ต่อพัน) 10.78 6.95 8.55 4.38 5.22 1.40

2.อัตราการตาย (ต่อพัน) 4.03 2.36 3.39 1.69 0.75 0.19

3.อัตราการเพ่ิมประชากร (ต่อร้อย) 0.67 0.45 0.42 0.26 0.44 0.11
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กราฟแสดงผลการให้บริการผู้ป่วยนอก (ครั้ง) รพ.ป่าบอน/รพ.สต. พ.ศ. 2561–2564 

ปีงบประมาณ
ผู้ป่วยนอกของ รพ. ผู้ป่วยนอกท่ี รพ.สต.

คนใหม่ในปี(คน) มาสถานบริการ(ครั ง) คนใหม่ในปี(คน) มาสถานบริการ(ครั ง)

2561 21,566 89,046 40,021 106,936

2562 20,284 86,075 41,896 98,854

2563 19,194 77,274 40,937 96,545

2564 (ต.ค. - ธ.ค.63) 2,943 20,286 10,309 26,398
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กราฟแสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2564
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กราฟแสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2564
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์
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แผนยุทธศาสตร์ปัญหาสาธารณสุข
Vision : ระบบสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม มุ่งสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน

Mission : พัฒนาระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน

พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพให้มีคุณภาพ

และเป็นเลิศ

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ

พัฒนาระบบข้อมูล
สุขภาพด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการสุขภาพ

ของภาคีเครือข่าย

S1. พัฒนาสถานบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
S2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพตามกลุ่มโรคที่เปน็ปัญหาในพ้ืนที่ 
S3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของเครือข่ายบริการสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
S4. เพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังของเครือขา่ยบริการสุขภาพ  
S5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายต่อการเป็นผู้น าแหง่การเรียนรู้
S6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเปน็เลิศ
S7. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของภาคีเครือขา่ย

กลยุทธ์ (Strategies)
G1. สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพได้มาตรฐาน
G2. ระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
G3. ข้อมูลมีคุณภาพน ามาใช้ในระบบบริการสุขภาพไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
G4. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพอย่างเข้มแข็ง
และย่ังยืน

เป้าประสงค์ (Goal) 



แผนพัฒนาสุขภาพอ าเภอป่าบอน  ปีงบประมาณ 2564

เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

อ าเภอป่าบอน

กรอบยุทธศาสตร์กระทรวง 4 

Excellences

ตอบสนองยุทธศาสตร์ สสจ.
งบประมาณ

(ทุกแหล่ง)

จ านวน

โครงการ

1 2 3 4 5

พัฒนาสถานบริการให้มีคุณภาพและ

ได้มาตรฐาน

P&P Excellence

Service Excellence  518,500 8

People Excellence

Governance Excellence

พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ

กลุ่มโรคที เป็นปัญหาในพื นที 

P&P Excellence    1,866,260 46

Service Excellence 

People Excellence

Governance Excellence



แผนพัฒนาสุขภาพอ าเภอป่าบอน  ปีงบประมาณ 2564

เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

อ าเภอป่าบอน

กรอบยุทธศาสตร์กระทรวง 4 

Excellences

ตอบสนองยุทธศาสตร์ สสจ.
งบประมาณ

(ทุกแหล่ง)

จ านวน

โครงการ

1 2 3 4 5
พัฒนาระบบบริหารจัดการของ

เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยหลักธรร
มาภิบาล

P&P Excellence

Service Excellence 

People Excellence

Governance Excellence    251,080 3

เพิ มประสิทธิภาพการเงินการคลังของ

เครือข่ายบริการสุขภาพ

P&P Excellence

Service Excellence 

People Excellence

Governance Excellence  0 1



แผนพัฒนาสุขภาพอ าเภอป่าบอน  ปีงบประมาณ 2564

เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์
อ าเภอป่าบอน

กรอบยุทธศาสตร์กระทรวง 4 
Excellences

ตอบสนองยุทธศาสตร์ สสจ.
งบประมาณ
(ทุกแหล่ง)

จ านวน
โครงการ

1 2 3 4 5

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในเครือข่าย

ต่อการเป็นผู้น่าแห่งการเรียนรู้

P&P Excellence

Service Excellence 

People Excellence  329,200 7

Governance Excellence

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี

ความเป็นเลิศ

P&P Excellence

Service Excellence   93,420 3

People Excellence

Governance Excellence



แผนพัฒนาสุขภาพอ าเภอป่าบอน  ปีงบประมาณ 2564

เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์
อ าเภอป่าบอน

กรอบยุทธศาสตร์กระทรวง 4 
Excellences

ตอบสนองยุทธศาสตร์ สสจ.
งบประมาณ
(ทุกแหล่ง)

จ านวน
โครงการ

1 2 3 4 5

สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการ

จัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย

P&P Excellence

Service Excellence 

People Excellence   655,120 15

Governance Excellence

รวม 3,613,580 83



ปัญหาสาธารณสุข 10 อันดับ 

1. โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
2. โรคไข้เลือดออก
3. ทารกแรกคลอดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์
4. โรคฟันผุ
5. โรคอุบัติใหม่ CO-VID 19
6. โรคหัวใจและหลอดเลือด/สมอง
7. โรคไต
8. สารเคมีตกค้างในเลือด
9. อุบัติเหตุทางถนน
10. ภาวะซึมเศร้า/การฆ่าตัวตาย

แผนงานการแก้ปัญหาสาธารณสุข อ าเภอป่าบอน  
ประจ าปีงบประมาณ 2564



แผนงานแก้ปัญหาโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

เป้าหมาย

1. ลดอัตราป่วยรายใหม่โรคเบาหวานจากกลุ่มเสี ยง

โรคเบาหวาน

2. ลดอัตราป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูงจากกลุ่ม

เสี ยง/สงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

3. ลดภาวะแรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง

4. ลดอัตราตายจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
5. ลดอัตราป่วยรายใหม่โรคไตเรื อรัง

ตัวชี้วัด

1. กลุ่มเป้าหมายอายุ ได้รับคัดกรองเบาหวาน/ความดัน

โลหิตสูง ร้อยละ 90

2. กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ได้รับการวัดความดัน

โลหิตที บ้าน (HBPM) มากกว่าร้อยละ 50

3. ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี ยงโรคเบาหวาน 

น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 1.85

4. ผู้ป่วยเบาหวานที ควบคุมระดับน ่าตาลได้ มากกว่า

หรือเท่ากับร้อยละ 40

5. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที ควบคุมระดับความดันโลหิต

ได้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ60

6. ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรอง ตา เท้า ร้อยละ 80

7. ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการคัด

กรอง ไต ร้อยละ 80
8. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66

ยุทธศาสตร์/มาตรการ
1. ลดอัตราผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
รายใหม่ และทบทวนระบบส่งต่อให้ผู้ป่วย
สามารถเข้าถึงการวินิจฉัยโรค เพื อเข้าสู่
กระบวนการรักษา
2. ควบคุมระดับน ่าตาล/ความดันโลหิต กลุ่ม
ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
3.  ชะลอความเสื อมของไต กลุ่มผู้ป่ วย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ และองค์

รวม/NCD Board 
- อปท./กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ 

และองค์รวม / รพ.สต. 

สถานการณ์

ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเขต
พื นที อ่าเภอป่าบอน ในปี2561- 2563 มีผู้ป่วยผู้ป่วย
โรคเบาหวานจ่านวนทั งหมด 890, 1005 และ 1,109
ราย ส่าหรับโรคความดันโลหิตสูงมีผู้ป่วย2,592, 2,794 
และ 2,836 ราย ซึ งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี



แผนงานแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก
ตัวช้ีวัด
1. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงน้อยกว่า ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง
2. อัตราป่วยตายไม่เกินร้อยละ 0.1
3. ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายระดับหมู่บ้านไม่เกินค่ามาตรฐาน (ในชุมชน ค่า BI < 50 / โรงธรรม,อโรงแรม, 
โรงงาน ค่า CI < 5 /โรงเรียน, สถานบริการสาธารณสุข ค่า CI=0 

ยุทธศาสตร์/มาตรการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค ให้มีฐานข้อมูลเพื อการเฝ้าระวังโรคและตรวจจับ
สถานการณ์โรค และใช้ข้อมูลเพื อการประเมินพื นที เสี ยง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบการป้องกันโรค โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ งแวดล้อม
ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายของประชาชนและชุมชน(6 ร.) ภายใต้กลไก “อ่าเภอควบคุมโรค
เข้มแข็ง” โดยเน้นการจัดการพาหะน่าโรคแบบผสมผสาน (IVM) ในระดับต่าบล”
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบการควบคุมโรคและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยเน้นประสิทธิภาพใน
การควบคุมควบคุมโรคเร็ว (3-3-1) เพื อตัดวงจรการแพร่เชื อป้องกันไม่ให้การระบาดเกิน 2 
Generation
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื อป้องกันการเสียชีวิตโดยร่วมมือกับกรมการ
แพทย์ ให้มีการสนับสนุนคู่มือมาตรฐานการรักษาและจัดระบบ
แพทย์ที ปรึกษาและบูรณาการระบบการรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ

กิจกรรมหลัก

1. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค

2. พัฒนาระบบการควบคุมโรคและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

3. พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานควบคุมโรค สสอป่าบอน กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม รพ.

ป่าบอน/SRRT

สถานการณ์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2563 สสอ.ป่าบอน 
ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค  ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จ่านวนทั งสิ น 58 ราย 
คิดเป็นอัตราป่วย 126.23 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
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จ านวนผู้ป่วย(ราย)

เดือน

จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค  ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)  จ าแนกรายเดือน    อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เปรียบเทียบข้อมูลปี  2563 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

Median

เป้าหมาย
1. ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
2. ลดอัตราตายจากโรคไข้เลือดออก



Agenda based 
(นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ)



ประเด็นการตรวจราชการ : กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ

สถานการณ์

โรงพยาบาลป่าบอนให้บริการคลินิกให้บริการกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย เมื อวันที  4 กันยายน 2562 (ใบอนุญาต
ครอบครอง เลขที  18/2562 และใบอนุญาตจ่าหน่ายเลขที  
295/2562) มีต่ารับยาแผนไทย 4 รายการ คือ 1) ยาศุข
ไสยาศน์ 2) ยาท่าลายพระสุเมรุ 3) ยาแก้ลม แก้เส้น และ 4) 
น ่ามันกัญชา (ต่ารับหมอเดชา)

ผลงาน ปีงบฯ 2564 (ณ 31 ธ.ค. 2563)

ผู้รับบริการ (ณ  31 ธันวาคม 2563)  115 
คน ได้รับยา 104 คน (90.43%) ได้รับยา 
234 ครัง้
• ต่ารับยาศุขไสยาศน์ 18 ครั ง   
• ต่ารับยาท่าลายพระสุเมรุ 44 ครั ง   
• ต่ารับยาแก้ลมแก้เส้น 17 ครั ง   
• น ่ามันกัญชา 155 ครั ง   

รายงานข้อบ่งชี โรค/อาการส่าคัญที มารักษา จ่าแนกได้ดังนี  
1) CA 89 ครั ง (36.33%) 
2) นอนไม่หลับ 46 ครั ง (18.78%) 
3) พาร์กินสัน 15 ครั ง (6.12%) 
4 ) ปวดเมื อย 15 ครั ง (6.12%) 
5) กล้ามเนื ออ่อนแรง 14 ครั ง (5.71%)
6) ไมเกรน 9 ครั ง (3.67%) 
7) ปวดข้อ 8 ครั ง (3.26%) 
8) ปวดเข่า,ข้อเข่าเสื อม 8 ครั ง (3.26%) 
9) เนื องอก 7 ครั ง (2.85%) 
10)หมอนรองกระดูกเสื อม 7 ครั ง (2.85%) 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ระบบรายงานหลายโปรแกรม 
2. ความรู้ความเข้าใจด้านกัญชาทางการแพทย์
ของสหวิชาชีพและประชาชนทั วไป
3. ด้านผลิตภัณฑ์พบฝาขวดยาแตก 

1. ควรจัดท่าระบบข้อมูลรายงานเป็นระบบเดียว เพื อให้บันทึก
ข้อมูลได้ครอบคลุมและไม่ซ ่าซ้อนเป็นฐานข้อมูลเดียว รวมถึง
การประมวลผลข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ น
2. ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ
ช่องทางบริการ ผ่านทางสื อสารที หลากหลาย ไปยัง ประชาชน 
อสม. ชมรมหมอพื นบ้าน และเครือข่ายแพทย์แผนไทย
3. แนะน่าผู้ป่วยไม่ปิดฝาแน่นจนเกินไป/เปลี ยนขวดใหม่ หาก
ไม่สามารถใช้ต่อได/้รายงานผู้ผลิต



ประเด็นการตรวจราชการ : จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน

สถานการณ์

oการด าเนินงานบันทึกข้อมูล 3 หมอ ทุกครัวเรือน ด าเนินการ
ตามนโยบายของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 
อ าเภอป่าบอน มีครัวเรือนจ านวน 12,959 ครัวเรือน และ
บันทึกได้ จ านวน 7,825 ครัวเรือน (ณ 6 มกราคม 2564) 

ต าบล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
oป่าบอน 2,451 1,772 72.29
o โคกทราย 2,997 2,453 81.84
oหนองธง 2,485 1,759 70.78
oทุ่งนารี 2,409 1,277 53.00
o วังใหม่ 2,617 881 33.66

รวม 12,959 8,142 62.82

ผลงาน ปีงบฯ 2564 (ณ 15 ม.ค. 256)

ปัญหา/อุปสรรค

o บุคลากรใน รพ.สต.ขาดความเข้าใจใน
การจัดการข้อมูล เพื่อมาบันทึกใน
โปรแกรม 3 หมอ ท าให้การบันข้อมูล
ล่าช้า 

o อ าเภอป่าบอนไม่มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว



ประเด็นการตรวจราชการ : หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีเปิดด าเนินการในพื้นที่

สถานการณ์

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข การยกระดับการบริการ
ปฐมภูมิ ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ก่าหนด
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์อบรมเวชศาสตร์
ครอบครัว 

การด่าเนินงานจัดตั งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิอ่าเภอป่าบอน ปีงบประมาณ 
พ .ศ .2564หน่วยบริการปฐมภูมิทั ง  12 แห่ง ยังไม่ ได้ขึ น
ทะเบียนตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ 2562 เนื่อง
ด้วยอ าเภอป่าบอนไม่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
โดยมีการก่าหนด ทีมในการดูแลสุขภาพประชาชนดังนี 

ผลงาน ปีงบฯ 2564

ปัญหา/อุปสรรค

ล า
ดับ

แพทย์ รพ.แม่ข่าย
ชื่อแม่ข่าย

PCU/NPCU
ชื่อ 

รพ.สต. (ร่วมทีม)

1 พญ.ชนากานต์ หนูยิ ม รพ.ป่าบอน บ้านหนองธง บ้านโหล๊ะหาร

2 พญ.กมลนัทธ์ เส้งนุ่ม รพ.ป่าบอน สอ.เฉลิมฯ บ้านควนเพ็ง บ้านพรุพ้อ 

3 นพ.ณัฐพล  อารยานุมาศ รพ.ป่าบอน บ้านป่าบาก บ้านทุ่งนารี บ้านโหล๊ะหาร

4 พญ.สุพิชชา ธัมม์บริสุทธิ์ รพ.ป่าบอน ศสช.รพ.ป่าบอน บ้านน ่าตก บ้านท่าดินแดง

5 พญ.ณฐกานต์ อัมพรพิริยกุล รพ.ป่าบอน บ้านป่าบอนต ่า บ้านควนค่าทอง

อ่าเภอป่าบอนไม่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

แนวทางแก้ไขปัญหา

การจัดส่งแพทย์อบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว



ประเด็นการตรวจราชการ : อ าเภอผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
สถานการณ์

อ่าเภอป่าบอน ได้ด่าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต มาตั งแต่ปี 2561 โดยมี
การแต่งตั งค่าสั งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ่าเภอ (พชอ.) ตามระเบียบ
ส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ่าเภอ  
พ.ศ.2560 มีการด่าเนินงานภายใต้กลไกล พชอ. โดยในปี 2564 พชอ.อ่าเภอป่าบอน
คัดเลือกประเด็นปัญหาที ใช้ การขับเคลื อนคุณภาพชีวิต 2 ประเด็น และการดูแลผู้
เปราะบาง มีการจัดท่าแผนด่าเนินงานตามแผนและประเมินผล  มีการด่าเนินงาน
ตามแนวคิด UCCARE และได้แต่งตั งค่าสั งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
ต่าบล (พชต.) เป็นคณะท่างานในการขับเคลื อนในระดับพื นที โดยความร่วมมือจาก
ภาครัฐ และภาคเอกชนประชาชนร่วมเป็นเจ้าของปัญหาและเป็นพลังในการ
ขับเคลื อนคุณภาพชีวิต 

ผลงาน ปีงบฯ 2564

1. โครงการการบ้านสวย เมืองงาม ป่าบอนสะอาด 
2. โครงการป่าบอนสะอาด ปลอดภัย มีวินัยจราจร 
3. โครงการป้องกันการติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019

- พชอ.มีการประขุมและคัดเลือกประเด็นในการขับเคลื อนปัญหา 3ประเด็น และการ
ดูแลผู้เปราะบาง ได้แก่

1. การจัดการสิ งแวดล้อม (ขยะ) 
2. อุบัติเหตุทางถนน
3. โรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019

- พชอ. ประเมิน UCCARE ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 

แผนงานโครงการ



Functional based 
(ระบบงานของหน่วยบริการ )



ประเด็นการตรวจราชการ : ผู้สูงอายุคุณภาพ (พลัดตกหกล้ม)

สถานการณ์ ( ณ 14 มกราคม 2564)

อ่าเภอป่าบอน มีผู้สูงอายุทั งหมด จ่านวน 6,581 คน ได้รับการคัด
กรองภาวะหกล้ม จ่านวน 1,656 คน คิดเป็นร้อยละ 25.16 (เป้าหมายร้อยละ 
30) พบผู้สูงอายุผิดปกติ จ่านวน 35 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.11

ผลงาน ปีงบฯ 2564

ต าบล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

oป่าบอน 1,613 275 17.05
o โคกทราย 1,664 823 49.46
oหนองธง 1,160 244 21.03
oทุ่งนารี 1,175 96 8.17
o วังใหม่ 969 218 22.5

รวม 6,581 1,656 25.16

ตัวชี้วัด เกณฑ์

ผลการด าเนินงาน

ณ 31 ธันวาคม 2563

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ร้อยละของต่าบลที มีระบบส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 95 5 5 100

ร้อยละของผู้สูงอายุที มีภาวะพึ งพิง 
ได้รับการดูแลตาม care plan 

ร้อยละ 85 15 15 100



ประเด็นการตรวจราชการ : สุขภาพจิตการฆ่าตัวตาย
สถานการณ์

การฆ่าตัวตายส่าเร็จของอ่าเภอป่าบอน  ย้อนหลังปี 2560 –2563  พบว่าอัตรา
การฆ่าตัวตายส่าเร็จ มีแนวโน้มสูงขึ นทุกปี  ส่าหรับปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที 1 
อ่าเภอป่าบอน มีผู้ฆ่าตัวตายส่าเร็จ จ่านวน 2 คน คิดเป็นอัตราผู้ฆ่าตัวตายส่าเร็จ 
4.43 ต่อประชากรแสนคน  (ล าดับที่ 2 ของจังหวัดพัทลุง) เป็นเพศชาย 1 ราย เพศ
หญิง 1 ราย วิธีการ ได้แก่ ผูกคอและกระโดดน ่า จากการสอบสวน พบว่า ปัจจัยที ท่า
ให้บุคคลตัดสินใจฆ่าตัวตาย ได้แก่ ปัญหาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว การไม่
สามารถจัดการกับอารมณ์ด้านลบ และมีปัญหาการเจ็บป่วยเรื อรังทั งทางกายร่วม
ด้วย

ผลงาน ปีงบฯ 2564
ต าบล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

o ป่าบอน 9,681 0 0
o โคกทราย 10,096 1 2.21
o หนองธง 9,582 1 2.22
o ทุ่งนารี 9,155 0 0
o วังใหม่ 6,580 0 0

รวม 45,094 2 4.43

1. ให้พื นที ชุมชน คัดกรองกลุ่มเสี ยงใน 4 ประเด็นสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด แบบ
คัดกรอง 2Q/9Qและ 8Q โดยใช้ Application Mental Health Check in
2. การดูแลช่วยเหลือในระดับชุมชนโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท่างานในชุมชน โดยใน
ปี 2564 อ่าเภอป่าบอนก่าหนดพื นที เป้าหมายในการด่าเนินโครงการ 2 ต่าบล ได้แก่ 
ต่าบลโคกทราย และต่าบลวังใหม่
3. เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ในกลุ่มเสี ยง และที ส่าคัญคือกลุ่มที ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรค COVID-19ด้านเศรษฐกิจ โดยใช้หลัก 3 ส plus (สอดส่องมองหา 
ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อ/ช่วยเหลือเบื้องต้น)

แผนการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 



ประเด็นการตรวจราชการ : มารดาตาย

สถานการณ์

สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก อ่าเภอป่าบอน อัตรา
การตายของมารดา ปี 2559-2564 ไม่มีมารดาตาย

ผลงาน ปีงบฯ 2564

อ่าเภอป่าบอนใช้กลไก MCH Board ในการขับเคลื อนงาน
อนามัยแม่และเด็ก ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที วางไว้ 
และมุ่งพัฒนาระบบบริการ สถานบริการทุกระดับ มีการ
ประชุมทบทวนแนวทางปฏิบัติในการดูแลหญิงตั งครรภ์ หญิง
วัยเจริญพันธ์ุที มีโรคประจ่าตัว  หญิงตั งครรภ์ที มีความเสี ยงสูง 
ก่าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามารดาใน
พื นที  

แผนการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 

1. วิเคราะห์ข้อมูล ผลการด่าเนินงาน สถานการณ์ งานอนามัยแม่และเด็ก ทบทวนแนวทาง
การด่าเนินงานฯคืนข้อมูลให้พื นที  ในการประชุมMCH Board ทุก 3 เดือน
2. สถานบริการมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพคลินิก ANC ตามชุดสิทธิประโยชน์ การ
จัดบริการโรงเรียนพ่อแม่ในทุกสถานบริการ ตั งแต่ รพช./รพ.สต. การให้ความรู้เรื อง
โรงเรียนพ่อแม่ การมีส่วนร่วมของสามีและญาติในการรับบริการ เพื อการดูแลสุขภาพหญิง
ตั งครรภ์ หลังคลอด และการดูแลเด็กอย่างมีส่วนร่วม   
3. พัฒนาห้องคลอดคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเครื องมือ  เครื องใช้  ยา เวชภัณฑ์ ที 
จ่าเป็น ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลามีการซ้อมแผนฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ ใน
ห้องคลอด มีการทบทวนแนวทางภาวะฉุกเฉินและแนวทางการด่าเนินงานการดูแลในห้อง
คลอด อย่างต่อเนื อง
4. น าแอปปลิเคชั่น 9 ย่างเพื่อสร้างลูก เพื อสร้างความรู้ให้เข้าถึงผู้รับบริการ อย่างทั วถึง



ประเด็นการตรวจราชการ : เด็กปฐมวัย
สถานการณ์ 

อ่าเภอป่าบอน ได้ด่าเนินงานการดูแลสุขภาพ เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยพร้อมการ
เรียนรู้  แบบบูรณาโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ที เ กี ยวข้อง อ่าเภอป่าบอน มี
กลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 0-5  จ่านวน 172 คน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ จ่านวน 114 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.28 พบว่ามีพัฒนาการสมวัย จ่านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 63.95 และพบสงสัย
ล่าช้า จ่านวน 31 คิดเป็นร้อยละ 27.19

ผลงาน ปีงบฯ 2564

ตัวชี้วัด เกณฑ์
ผลการด าเนินงาน

ณ 31 ธันวาคม 2563
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ   ≥90 172 114 66.28

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั งหมดตามช่วงอายุที ก่าหนดมี
พัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

≥85 114 110 63.95

3. เด็กอายุ 0-5 ปี ที ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า ≥20 114 31 27.19
4. เด็กอายุ 0-5 ปี ที มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ≥90 31 27 90.00
5. เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย  เครื องมือ
มาตรฐาน TEDA 4I 

≥70 2 1 50.00



ปี
งบประมาณ

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ

วงเงิน (บาท) เพิ่ม/ลด(%) วงเงิน (บาท) เพิ่ม/ลด (%)

2560 48,516,878.43 23.19 52,830,691.17 22.74 4,313,812.74

2561 55,526,031.76 14.44 49,535,343.04 -6.24 5,990,688.72

2562 66,681,576.78 20.09 53,557,354,74 8.11 13,124,222.04

2563 62,386,557.64 -6.44 44,463,643.40 -16.98 17,922,914.24

2564 63,629,587.46 57,913,492.52

การบริหารงบประมาณ รพ.ป่าบอน

การบริหารรายจ่าย

มีการบริหารจัดการรายจ่ายตามแผนบริหารเงินนอกงบประมาณ (เงิน

บ่ารุง) โดยเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องตามแผนที ก่าหนดอย่าง

เข้มงวด และถ้ามีความจ่าเป็นต้องปรับแผน หรือมีรายการใดที มีความจ่าเป็น

ต่อการใช้งานอย่างเร่งด่วน ก็จะพิจารณาเป็นรายการ ซึ งผ่านการพิจารณาใน

ที ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลก่อน 

การบริหารรายรับ

มีการบริหารจัดการด้านรายรับตามแผนบริหารรายรับเงินนอก

งบประมาณ (เงินบ่ารุง) มีการติดตามการเรียกเก็บเงินจากรายรับประเภท

ต่างๆ การส่งรายงายข้อมูลผลงานไปยังกองทุนต่างๆ ของ สปสช. ตาม

ก่าหนดเวลา และมีการติดตามหนี เป็นระยะ เพื อให้สามารถน่าเงินรายรับมา

ใช้ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ งขึ น 



Area based 
(การแก้ปัญหาในพื้นที่)



การด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน

สถานการณ์

ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเขตพื นที 

อ่าเภอป่าบอน ในปี2561- 2563 มีผู้ป่วยผู้ป่วยโรคเบาหวาน

จ่านวนทั งหมด 890,1005 และ 1,109 ราย ส่าหรับโรค

ความดันโลหิตสูงมีผู้ป่วย2,592, 2,794 และ 2,836 ราย ซึ งมี

แนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวชี้วัด เกณฑ์

ผลการด าเนินงาน
ณ 31 ธันวาคม 2563

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

1. ร้อยละของประชากร 35-59 ปีได้รับการ
คัดกรองความดันโลหิตสูง

เกณฑ์≥90 15,114 13,772 91.12

2. ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

เกณฑ์≥70 890 15 1.69

3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุม ความดันโลหิตได้ 

เกณฑ์≥50 4,490 2,242 49.93

ผลการด าเนินงาน

- มีนโยบาย มีการขับเคลื อนระบบงานโดยทีม NCD Board
ในการส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรคครอบคลุมทั งอ่าเภอ
- มีการพัฒนาระบบงานตามเกณฑ์ของ NCD Clinic Plus 
และรับนิเทศจาก NCD Board จังหวัด
- มีแนวปฏิบัติการด่าเนินงานตั งแต่การคัดกรอง ติดตาม 
วินิจฉัยและรักษา
- กระบวนการ Empowerment ครอบคลุมทีมโดยแพทย์ 
NCM นักโภชนากร เภสัชกร นักกายภาพบ่าบัด และทีม
ชุมชน

ตัวชี้วัด เกณฑ์

ผลการด าเนินงาน

ณ 31 ธันวาคม 2563

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

1. ร้อยละของประชากร 35-59 ปีได้รับการ
คัดกรองเบาหวาน

เกณฑ์≥90 17,811 12,044 67.62

2. ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัย
ป่วยเบาหวาน

เกณฑ์≥60 228 13 5.70

3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุม 
ระดับน้ าตาลได้

เกณฑ์≥40 1,123 391 20.97



การด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน

สถานการณ์

เมื อพิจารณาตัวชี วัดร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูงยังเป็นปัญหาที ยังไม่ผ่านตัวชี วัด ในปี2561- 2563

ผู้ป่วยที ควบคุมระดับน ่าตาลได้ดี คิดเป็นร้อยละ 24.70 27.25 

และ 34.78 ตามล่าดับ มีแนวโน้มสูงข้ึนแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ ส่าหรับ

โรคความดันโลหิตสูงมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในปี 2561-

2563 มีผู้ป่วยผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 2,592, 2,794 และ

2,836 ราย ตามล่าดับ ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที 

ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ร้อยละ 50.63 58.20 และ 62.30 

มีแนวโน้มสูงข้ึน
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ความดันโลหิตสูง เบาหวาน

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ผู้ป่วยผิดนัด
2. ป่วยมีพฤติกรรมสุขภาพที ไม่เหมาะสม
3. สถานการณ์โรค co-vid 19 เป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏิบัติงาน

4. ฐานข้อมูลHDC กลุ่มป่วยไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริง 

1.พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยขาดนัด
2.พัฒนาระบบการ Empowerment การจัดการสุขภาพ
ที เหมาะสมกับโรคโดยทีมสหวิชาชีพ
3. ให้ผู้ป่วยติดตามระดับความดัน/น ่าตาลเอง และส่ง
ข้อมูลผ่านช่องทางการสื อสารต่างๆ
4. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลที ไม่ซับซ้อน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทของพื นที พบว่าผู้ป่วยส่วน
ใหญ่อาชีพกรีดยางพารายังมีพฤติกรรมดื มกาแฟซอง เครื องดื มชู
ก่าลัง สูบบุหรี  การพักผ่อนห้วงเวลาในการท่างานพักผ่อนไม่
เพียงพอ มักนอนพักหลังมื ออาหาร และถือว่าการออกแรงท่างาน
เป็นการออกก่าลังกาย ประกอบกับพื นที มีร้านน ่าหวานและร้าน
สะดวกซื อจ่านวนมากขึ น ส่งผลให้การควบคุมระดับน ่าตาลใน
เลือดและความดันของผู้ป่วยไม่สามารถท่าได้



ผลงานเด่นของ  คปสอ.ป่าบอน 
การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน 

(RDU Community)

จากการส ารวจพฤติกรรมการใช้ยาท่ีมีส่วนท าให้เกิด
เช้ือด้ือยา  10 พฤติกรรม   ในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็น
โรคติดต่อไม่เรื้อรัง  และมารับบริการใน รพ.สต.บ้านทุ่ง
นารี  จ านวน 60  คน ในปีงบประมาณ  2562   พบว่า 
พฤติกรรมท่ีผู้ป่วยท าบ่อยที่สุด คือ  หยุดรับประทานยา
ปฏิชีวนะ เมื่อมีอาการดีข้ึน (ร้อยละ 63.33) 

1. โครงการเยาวชนต้นกล้าตาสับปะรดสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยในผู้สูงอายุของชุมชนบ้านทุ่ง

นารี ปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณ จ่านวน 14,000.-บาท จาก กองทุน

หลักประกันสุขภาพ  อบต.ทุ่งนารี

2. โครงการเยาวชนต้นกล้าตาสับปะรดสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยในผู้สูงอายุของชุมชนบ้านทุ่งนารี 
ปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับสนบัสนุนงบประมาณ จ านวน 14,000.-บาท จาก กองทุนหลกัประกันสขุภาพ  
อบต.ทุง่นารี

3. โครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอ่าเภอป่าบอนด้วยระบบเฝ้าระวัง  Tawai For Health โดย
ได้รับสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 35,000.-บาท  จากศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)  
คณะเภสชัศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

4. โครงการจัดการความไม่ปลอดภัยด้านการใช้ยาของผู้สูงอายุในคลินิกโรคเรื อรังของ รพ.สต.บ้านทุ่งนารี   
โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณ จ่านวน 20,000.-บาท  จากศูนย์วิชาการเฝา้ระวงัและพฒันาระบบยาภาคใต้   
คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 



1. การพัฒนาโรงพยาบาลการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจนผ่าน RDU ขั น 3 ในปี 2563 เกิดระบบการ

เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในหน่วยบริการสุขภาพ (Proactive Hospital based surveillance

2. มีการสร้างระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน (Active Community based 
Surveillance) โดยใช้เครื องมือ  Tawai For Health ในการเฝ้าระวัง และมีการพัฒนาเครือข่ายของ 
คปสอ.ป่าบอน ร่วมกับเขตบริการสุขภาพที  12

3. มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

(Community Participation) โดยได้รับความร่วมมือที ดีจาก รพ.สต.ในเครือข่าย คปสอ.ป่าบอน,  

อบต.ทุ่งนาร,ี  เครือข่าย อสม., แกนน่า อย.น้อยและครู และผู้น่าชุมชน ในการร่วมด่าเนินงานส่งเสริม

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ซึ่งอ าเภอป่าบอนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของภาคใต้ ใน

การถ่ายทอดรูปแบบการท างานลงวารสารยาวิพากษ์ ฉบับท่ี 45 RDU Community to RDU 

Country

4. มีการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private Sector) โดยได้รับ
ความร่วมมือที ดีจากร้านช่าในการให้ความร่วมมือเข้าร่วมการพัฒนาร้านช่าสีขาว ไม่
จ่าหน่ายยาอันตราย และเป็นตัวแทนในการรณรงค์ให้ความรู้เรื องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(RDU) แก่ภาคเอกชนผู้ประกอบการร้านขายยา   ผ่านสื่อโขนตะลุง (เป็นสื่อท่ีได้รับรางวัล
ระดับประเทศ ปี 2561)  มีการพัฒนาและประยุกต์จากสื อพื นบ้าน (หนังตะลุง)

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน

ผลงานเด่นของ  คปสอ.ป่าบอน 



ผลงานที่ภาคภูมิใจ

1. มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ผ่านมาตรฐาน GMP เป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพร

สนับสนุนให้โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงและเครือข่ายบริการอ าเภอป่าบอน

4.โรงพยาบาลป่าบอนมีผลการด าเนินงานเป็นหน่วยงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ระดับดีเยี่ยม ระดับจังหวัด โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 

2. โรงพยาบาลป่าบอนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก PLUS 
ระยะเวลารับรอง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565

3.รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2562 ประเภทการประเมิน
คุณภาพห้องปฏิบัติการ (EQA) รางวัลระดับดีเยี่ยม เมื่อ 28 มีนาคม 2563 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



รางวัลบุคคลากรภาคภูมิใจ

 นายสัญญา ชัยหาญ เภสัชกรช านาญการ ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ MOPH ประเภท 
Originality (เร่งสร้างสิ งใหม่) ระดับจังหวัด ประจ่าปี 2562เป็นผู้ที มีการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้และทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที ทันยุคทันสมัย ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ประชาชนได้อย่างเหมาะสม มีความมุ่งมั นในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

 นายนิวัช แจ้งทวี พนักงานประจ าห้องยา (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ได้รับรางวัล
บุคคลต้นแบบ MOPH ประเภท Mastery (เป็นนายตนเอง) ระดับจังหวัด ประจ่าปี 2562 
มีการด่ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตรงต่อเวลา ใช้ เวลาคุ้มค่า /มี
ประสิทธิภาพ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธประโยชน์ทับซ้อน

 นายเทพ บัวเนี้ยว พนักงานขับรถยนต์ ส.2 (ลูกจ้างประจ่า) ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ลูกจ้างประจ่าดีเด่น ประจ่าปี 2562 ของหน่วยงานในสังกัดส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง



รางวัลบุคคลากรภาคภูมิใจ

 นายสัญญา ชัยหาญ เภสัชกรช านาญการ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับ
โล่เกียรติยศ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจ่าปี พ.ศ. 2563 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น จาก
ผลงาน “หนูนุ้ยคุ้ยฉลาก



โอกาสพัฒนา

ปรับปรุงอาคารสถานที่/
มาตราฐานคุณภาพ 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่านักงาน  เป็นจ่านวนเงิน  491,000บาท 

เครื องติดตามการท่างานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 
(Central monitor) จ่านวน 1 เครื อง วงเงิน 150,000 บาท 

ระบบบ่าบัดน ่าเสียของโรงพยาบาลป่าบอน แบบก่าหนดเอง (ซึ งผ่าน
การรับรองจากกองแบบแผนแล้ว เมื อวันที  15 พฤศจิกายน 2561) 
จ่านวน 1 ระบบ วงเงิน 9,039,900 บาท

พัฒนาบุคคลากร
เพิ มอัตราก่าลังคนให้เพียงพอกับภาระ
งาน และอัตรากาลังคนตามกรอบ
โครงสร้าง FTE 

พัฒนาระบบบริการ




