
แผนพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายแพทย์ชัยวัฒน์  พัฒนาพิศาลศักดิ์
ผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 12



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)
นโยบายรัฐบาล ด้านสาธารณสุข

และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข
และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ

ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดับสูง

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ

สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

“มั่นคง” 
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การปรบัสมดุลและ
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บริหารจัดการภาครัฐ

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 



แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 

• การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย 

• การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย 
(๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
(๒) การป้องกันและ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
(๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
(๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่



ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์
ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี 

พ.ศ. 2580

2558
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
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ครม. มีมติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.  2558  เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ตามที่ส านักงานฯ เสนอ โดยมี
ความเห็นเพิ่มเติมว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการ
ในช่วง 5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13        14        15



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) พ.ศ.



กรอบหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

• ชุมชน ภาคประชาสั งคม 
ภาค เอกชนและภาครั ฐ
ร่วมกันพัฒนาประเทศบน
หลักการ ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา

• มีการพัฒนาเชิงบูรณา
การระหว่างหน่วยงาน
ที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก 

• ปรับปรุงกฎหมายและ
กฎ ระเบียบต่างๆ ให้
เอื้อต่อการขับเคลื่อน
ก า ร พั ฒ น า ใ น ทุ ก
ระดับ 

• คนไทยให้เป็นพลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศ โดยมี
ลักษณะส าคัญ 5 ประการ
ได้ แ ก่  มี ค ว าม เ ช่ี ย วชาญ
เฉพาะด้าน มีทักษะในการ
คิดเชิงสังเคราะห์ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความเคารพใน
ความแตกต่าง และมีจุดยืน
ทางจริยธรรม

• ยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง จ า ก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
9-11

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

คนเป็น
ศูนย์กลาง
การพัฒนา

การมีส่วน
ร่วมในการ

พัฒนา

มุ่งเสริมสร้าง
กลไกการ
พัฒนา
ประเทศ

ปรับรากฐานเพื่ อ
เป็นคานงัดสู่การต่อ
ยอดการพัฒนา

ที่มาภาพ: http://www.kmart.com.au/













นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายหลัก 12 ประการ
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภยัของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ

- แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังท้ังระบบ 
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ในเป้าหมายที่ 3 Good Health and Well-being
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย

- การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม
- การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
- พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจสปาและแพทย์แผนไทย 

ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย
- สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสนับสนุนนโยบายด้านการบริการสาธารณสุข
- การทบทวนกฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองผู้บริโภค

6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
- พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง (ศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย)

8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
- ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส

พัฒนาตามศักยภาพ)
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและความยากจน

9.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลกัประกันทางสงัคม
- พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย
- ส่งเสริมการป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
- พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
- สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพการมีงานทา ท่ีเหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

- เร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ ลดภาระการเดินทางไป
สถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกลและภูมิ
ปัญญาแพทย์แผนไทย 
4.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

- เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และ
พืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้
ของประชาชน
9.การแก้ไขปัญหายาเสพตดิและสร้างความสงบสขุในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้

- ฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข









ข้อมูลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 12



ตรัง พัทลุง

สตูล สงขลา ปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส

เขตสุขภาพที่ 12

Regional Health 12 Map

7 จังหวัด
77 อ าเภอ 
565 ต าบล
29,593.21 ตร.กม.
1,569,969 ครัวเรือน
4,975,239 คน

สตูล : ประชากรน้อยสุด

สงขลา : พื้นที่มากสุด 
ประชากรมากสุด 

ปัตตานี : พื้นที่น้อยสุด



ประชากรในเขตสุขภาพที่ 12 ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12
Regional Health Office 12

www.rh12.moph.go.th

ปีระมิดประชากร 2561

หญิง ชาย
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จังหวัด
ประชากร การนับถือศาสนา

เพศชาย เพศหญิง รวม พุทธ อิสลาม อ่ืนๆ

ตรัง 311,280 325,603 636,883 535,619 99,927 1,274 
พัทลุง 253,684 267,489 521,173 457,798 63,062 313
สงขลา 682,852 721,045 1,403,897 894,423 465,532 43,942
สตูล 158,450 160,719 319,169 73,473 245,026 670
ปัตตานี 350,258 358,177 708,435 107,131 611,025 354
ยะลา 261,501 264,429 525,930 107,131 407,754 11,045
นราธิวาส 390,129 399,296 789,425 84,784 702,983 1,658
รวมประชากร 2,408,154 2,496,758 4,904,912 2,249,691 2,596,965 59,319
สัดส่วน 49.10 50.90 100.00 45.84 52.95 1.21

90-100 ปีขึ้นไป
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70-79 ปี

60-69 ปี
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10-19 ปี

0-9 ปี

จังหวัด
จ านวน
อ าเภอ

จ านวน
ต าบล

จ านวน
หมู่บ้าน

จ านวน
เทศบาล

จ านวน 
อบต.

จ านวน 
หลังคาเรือน

จ านวน
พื้นที่

(ตร.กม.)
ตรัง 10 87 723 22 77 223,740 4,917.52

พัทลุง 11 65 669 48 25 187,343 3,424.50
สตูล 7 36 279 7 34 100,936 2,807.52

สงขลา 16 127 1023 48 92 532,791 7,393.89
ปัตตานี 12 115 642 17 97 181,505 1,940.35
ยะลา 8 58 380 16 47 135,910 4,634.00

นราธิวาส 13 77 589 16 72 207,744 4,475.43
รวม 77 565 4,305 175 444 1,569,969 29,593.21

• เขตสุขภาพที่ 12 ประกอบด้วย 7 จังหวัด 77 อ าเภอ พื้นที่รวมกว่า 29 ตร.กม. 
• มีประชากรรวมทั้งสิ้น 4,904,912 คน 
• ประชากรส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 20 – 29 ปี จ านวนกว่า 783,706 คน
• ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 52.94% ศาสนาพุทธ 45.84%
• จังหวัดสงขลา มีพื้นที่และมีประชากร มากที่สุด
• จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่น้อยที่สุด 
• จังหวัดสตูลมีประชากรนอ้ยที่สุด 

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กระทรวงมหาดไทยธันวาคม 2561,ข้อมูลตรวจราชการจังหวัด รอบที่ 2/2561

2,408,154 คน
สัดส่วนประชากรเพศชายต่อเพศหญิงอยู่ที่ 

49.10 : 50.90

2,496,758 คน



สถิติชีพ ประชากรในเขตสุขภาพที่ 12
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ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

อัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพิ่ม

จังหวัดปัตตานีมีอัตราตายต่อพันประชากรสูงสุดอยู่ที่ 7.11 และจังหวัดสตูลมีอัตราตายต่อพันประชากรต่ าสุดอยู่ท่ี 4.85 

จังหวัดยะลามีอัตราเพิ่มต่อร้อยประชากรสูงสุดอยู่ที่ 1.54 และจังหวัดพัทลุงมีอัตราเพิ่มต่อร้อยประชากรต่ าสุดอยู่ท่ี 0.21 

ส ำนักงำนเขตสขุภำพที่ 12
Regional Health Office 12

www.rh12.moph.go.th

1
2
3

5ที่มา : ข้อมูลสถานะสุขภาพประชาชน จาก ข้อมูลตรวจราชการจังหวัด รอบที่ 2/2562

จังหวัด จ านวนทารกเกิด
มีชีพ

จ านวนตาย จ านวน
ประชากรเพิ่ม

ตรัง 6,341 3,637 2,704

พัทลุง 4,274 3,363 911

สตูล 3,883 1,733 2,150

สงขลา 18,946 9,438 9,508

ปัตตานี 11,065 4,385 6,680

ยะลา 10,671 3,000 7,671

นราธิวาส 12,200 4,693 7,507

รวม 67,380 30,249 37,131



สถานะสุขภาพ ประชากรในเขตสุขภาพที่ 12

5 อันดับสาเหตุการป่วยผู้ป่วยนอก เขต 12

ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12
Regional Health Office 12

www.rh12.moph.go.th

1ความดนัโลหิตสูง จ านวนผู้ป่วย 1,067,410 คน

เนื้อเยื่อผิดปกติ จ านวนผู้ป่วย 556,135 คน

เบาหวาน จ านวนผู้ป่วย 438,405 คน

ความผิดปกติของฟันและโครงสร้าง 

จ านวนผู้ป่วย 437,707 คน

2
3
4

การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบ

เฉียบพลัน จ านวนผู้ป่วย 885,969 คน

5

5 อันดับสาเหตุการป่วยผู้ป่วยใน เขต 12

2
1

3
4
5

ปอดบวม จ านวนผู้ป่วย 27650 คน

ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ของการตั้งครรภ์ และ

การคลอด จ านวนผู้ป่วย 20,840 คน

โรคหลอดลมอกัเสบ ถุงลมโป่งพองและปอด

ชนิดอุดกั้นแบบเร้ือรงัอื่น จ านวนผู้ป่วย 

15,681 คน

การดูแลมารดาที่มีปัญหาเกี่ยวกบัทารกใน

ครรภ์ จ านวนผู้ป่วย 11,912 คน

ความผิดปกติเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ

และเมตะบิลิซึมอ่ืน ๆจ านวนผู้ป่วย 8,650 คน

ที่มา : ข้อมูลสถานะ
สุขภาพประชาชน จาก 
ข้อมูลตรวจราชการ

จังหวัด รอบที่ 2/2562



สาเหตุการตาย 3 อันดับแรก จ าแนกรายโรค  

ตรัง พัทลุง

สตูล
สงขลา

ปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส

1

2

3

โรคความดันโลหิตสูง

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคมะเร็งทุกชนิด

1
2
3

โรคเสื่อมของระบบประสาท 

ความดันโลหิตสูง 

เนื้องอกร้าย 

1

2

3

ระบบไหลเวียนโลหิต

โรคระบบประสาท

โรคติดเช้ือและปรสิต

มะเร็ง

ปอดบวม

โรคหลอดเลือดสมอง

1

2

3

ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ

หัวใจล้มเหลว

เป็นลมเพราะความร้อนและเป็นลมแดด

1
2
3

โรคมะเร็ง

โรคหลอดเลือดในสมอง

โรคหัวใจและหลอดเลือด

1

2

3

โรคระบบไหลเวียนโลหติ

เนื้องอกชนิดร้าย

ปอดบวม

1

2

3

ที่มา : ข้อมูลสถานะสุขภาพประชาชน จาก ข้อมูลตรวจราชการจังหวัด รอบที่ 2/2562
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S

S

S

S

S

A1

A2

สถานบริการในเขตสุขภาพที่ 12
A=3 1. รพ.ตรัง 2. รพ.หาดใหญ่                          3. รพ.ยะลา

S=5
1. รพ.พัทลุง 2. รพ.สตูล 5. รพ.นราธิวาส
3. รพ.สงขลา 4. รพ.ปัตตานี

M1=2 1. รพ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 2. รพ.เบตง จ.ยะลา

M2=4
1. รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง 2. รพ.ควนขนุน จ.พัทลุง
3. รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ นาทวี จ.สงขลา 4. รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี

F1=10

1.รพ.ย่านตาขาว 2. รพ.ตะโหมด 3. รพ. ละงู
4.รพ.ระโนด 5. รพ.โคกโพธิ์ 6. รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา
7.รพ.รามัน 8. รพ.ระแงะ 9. รพ.ตากใบ 10. รพ.กันตัง

F2=51

M1
M1

F3=1 1. รพ.หาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ตรัง

12. รพ.ปะเหลียน จ.ตรัง         
13. รพ.สิเกา จ.ตรัง               
14. รพ.สุคิริน จ.ตรัง              
15. รพ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส                 
16. รพ.แว้ง จ.นราธิวาส                      
17. รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
18.รพ.ยี่งอฯ จ.นราธิวาส
19. รพ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
20. รพ.จะแนะ 
21. รพ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
22. รพ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
23. รพ.กะพ้อ จ.นราธิวาส
24. รพ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
25. รพ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

1.รพ.ศรีนครินทร์ฯ จ.พัทลุง
2. รพ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
3. รพ.บางแก้ว จ.พัทลุง
4. รพ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
5. รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง
6. รพ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
7. รพ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
8. รพ.กงหรา  จ.พัทลุง
9. รพ.รัษฎา จ.ตรัง             
10. รพ.วังวิเศษ จ.ตรัง
11. รพ.นาโยง จ.ตรัง            

26. รพ.มายอ จ.ปัตตานี
27. รพ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
28. รพ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
29. รพ.ยะรัง จ.ปัตตานี
30. รพ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี
31. รพ.หนองจิก จ.ปัตตานี
32. รพ.บันนังสตา จ.ยะลา
33. รพ.ธารโต จ.ยะลา
34. รพ.กาบัง จ.ยะลา
35. รพ.กรงปินัง จ.ยะลา
36. รพ.บางกล่ า จ.สงขลา
37. รพ.สิงหนคร จ.สงขลา
38. รพ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
39. รพ.สะเดา จ.สงขลา

40. รพ.สทิงพระ จ.สงขลา
41.รพ.ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา
42.รพ.นาหม่อม จ.สงขลา
43.รพ.เทพา จ.สงขลา
44.รพ.จะนะ จ.สงขลา
45.รพ.ควนเนียง จ.สงขลา
46.รพ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
47.รพ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
48.รพ.รัตภูมิ จ.สงขลา
49.รพ.ควนกาหลง จ.สงขลา
50.รพ.ควนโดน จ.สงขลา
51.รพ.ท่าแพ จ.สงขลา
52.รพ.ทุ่งหว้า จ.สงขลา
53.รพ.มะนัง จ.สงขลา

โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดฯ จ านวน 78 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล 799 แห่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 33 แห่ง  





ก าลังคนในเขตสุขภาพที่ 12
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ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล รวมเขต 12

อัตราก าลัง วิชาชีพแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 

มีจริง อัตราขั้นต่ า

2,008

รวมในเขตมีจริง 1,630 คน กรอบขั้นสูง 2,008 คน             
คิดเป็นร้อยละ 81.18

กรอบข้ันสูง 
2,008 คน
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ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล รวมเขต 12

อัตราก าลัง วิชาชีพทันตแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 

มีจริง อัตราขั้นต่ า

รวมในเขตมีจริง 518 คน กรอบขั้นสูง 585 คน           
คิดเป็นร้อยละ 88.55

กรอบขั้นสูง 
585 คน

585

ที่มา : ข้อมูลบุคลากร จาก ระบบ HROPS  ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562



ก าลังคนในเขตสุขภาพที่ 12

100 104 95 101
74

181

54

709

90 106 91 81 81

182

48

679

0

100

200

300

400

500

600

700

800

ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล รวมเขต 12

อัตราก าลัง วิชาชีพเภสัชกร เขตสุขภาพที่ 12 

มีจริง อัตราขั้นต่ า

853

รวมในเขตมีจริง 709 คน กรอบขั้นสูง 853 คน             
คิดเป็นร้อยละ 83.12

กรอบข้ันสูง 
853 คน
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ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล รวมเขต 12

อัตราก าลัง วิชาชีพพยาบาล เขตสุขภาพที่ 12 

มีจริง อัตราขั้นต่ า

รวมในเขตมีจริง 9,094 คน กรอบขั้นสูง 10,339 คน
คิดเป็นร้อยละ 87.96

กรอบขั้นสูง 
10,339 คน10,339

ที่มา : ข้อมูลบุคลากร จาก ระบบ HROPS  ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562



ยุทธศาสตร์การพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563



“เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง ระบบสุขภาพยั่งยืน
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข”

วิสัยทัศน์

เป้าหมายเขตฯ

“ประชาชนสุขภาพดี เครือข่ายเข้มแข็ง 
ระบบสุขภาพยั่งยืน เจ้าหน้าที่มีความสุข”



Mastery : เป็นนายตัวเอง

Originality : เร่งสร้างสิ่งใหม่

People centered approach : ใส่ใจประชาชน

Humility : ถ่อมตน อ่อนน้อม



สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดระบบบริการสุขภาพให้เกิด

การบูรณาการในทุกภาคส่วน
0
1

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบ ธรรมาภิบาล

พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับ
บริบทภาคใต้ตอนลา่ง

ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคทีส่อดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข
ในพื้นที่

พัฒนาสมรรถนะและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

0
2

0
3

0
4

0
5



STRATEGIC 
REGIONAL 
HEALTH 12

(2562-2564)

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อ
การจัดการเขต

สุขภาพที่เป็นเลิศ
การพัฒนา

เครือข่ายระบบ
บริการสุขภาพ
แบบไร้รอยต่อ

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ สู่การ
เป็นคลังข้อมูล
ระดับสุขภาพ

การบริหารจัดการ
ก าลังคนด้าน

สุขภาพ

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและพัฒนา
ภาคีเครือข่าย



STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM 

Strategic Formulation
1.การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขต
สุขภาพที่ 12 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือการจัดการ
เขตสุขภาพท่ีเป็นเลิศ

1.2 การพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพแบบ
ไร้รอยต่อ

1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ สู่การเป็นคลังข้อมูล
ระดับสุขภาพ
1.4 การบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่าย

2.การจัดท าจุดเน้นการพัฒนาการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขที่ส าคัญในพื้นที่

Feedback & Report
1.รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี (Annual 
Report)
2.รายงานสรุปผลการด าเนินงานรายไตรมาส

Implementation
1.แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12
2.แผนปฏิบัติการประจ าปี
3.แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขต
สุขภาพที่ 12
4.การถ่ายทอดนโยบายสุขภาพสู่การ
ปฏิบัติ (Kick off)
5.แผนบริหารงบประมาณ หน่วยบริการ
เขตสุขภาพที่ 12
6.แผนพัฒนาก าลังคน เขตสุขภาพที่ 12

M&E
1.ระบบการตรวจราชการประจ าปี
2.การก ากับติดตามงบประมาณรายไตร
มาส/รายเดือน
3.การติดตามการพัฒนาก าลังคนให้
เป็นไปตามแผน
4.การติดตามข้อมูลสุขภาพตามระบบ
สารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12 (HDC 
,MIS)

Rolling Plan
1.การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพ
2.การทบทวนจุดเน้นการพัฒนาการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

“ประชาชนสุขภาพดีเครือข่ายเข้มแข็ง
ระบบสุขภาพยั่งยืน เจ้าหน้าที่มีความสุข”
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