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ปิรามิดประชากร ปี 2560

ร้อยละประชากร (%)

ข้อมูลทั่วไป : เขตสุขภาพที่ 12
ข้อมูล จากฐานทะเบียนราษฎร์ ณ วันท่ี 31 ธ.ค.60

จังหวัด

1,417,440

796,239

709,796

643,072

524,857

527,295

319,700

ประชากร
(มีชื่อตาม

ทะเบียนบ้าน)

ปัตตานี

ตรัง

ยะลา

4,945,189

สงขลา

นราธิวาส

พัทลุง

สตูล

รวม

จ านวนและร้อยละของประชากร

จ านวน

ร้อยละ

2,431,632 2,513,557

49.17 50.83
จ านวน

ร้อยละ
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สถานบริการในเขตสุขภาพที่ 12

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

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

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. 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   
F3=3

1. รพ.หาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ตรัง
2. รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) จ.พัทลุง
3. รพ.มะนัง จ.สตูล

M1

M1



ธรรมาภิบาล
นพ.บรรเจิด  สุขพิพัฒน์ปานนท์ ประธาน นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล เลขานุการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพที่ 12

คณะกรรมการอ านวยการ
(ที่ 921/2559)

คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12
(ที่ 116/2559)

คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพที่ 12
(ที่ 706/2559)

ส านักงาน
เขตสุขภาพที่ 12

COO รองCOO 1

รองCOO 2

รองCOO 3

CIO
นพ.สงกรานต์  ไหมชุม  ประธาน

นายจิรวิทย์ มากมิ่งจวน เลขานุการ

CSO
นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ประธาน
นพ.ธรีะชัย ทรงเกียรติกวิน เลขานุการ

CFO
นพ.ธนิศ เสริมแก้ว ประธาน

นายกิตติศักดิ์  เมืองหนู เลขานุการ

CHRO
นพ.ไชยสิทธิ์  เทพชาตรี  ประธาน
น.ส.อุสาห์ เพ็งภารา  เลขานุการ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค

นพ.ชัยรัตน์ ล าโป ประธาน
นางแวสะลาเมาะ สะนิ เลขานุการ

ศูนย์บริหารการพัฒนา
สุขภาพจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (ศบ.สต.)

คณะอนุกรรมการ War Surgery
นพ.กิตติศักดิ์  อักษรวงศ์ ประธาน
นพ.รุซตา สาและ เลขานุการ

คณะกรรมการกิจการพิเศษ CSOD
นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ประธาน

นพ.ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน เลขานุการ

คณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย
นพ.สถาพร สินเจริญกิจ ประธาน
น.ส.อารีย์ อ่องสว่าง เลขานุการ

คณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ ประธาน

นพ.เดชา แซ่หลี เลขานุการ

คณะท างานป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพ

คณะท างานบริหารสิ่งแวดล้อม
นพ.บุญแสง  บุญอ านวยกิจ ประธาน
นายมานะ  หะสาเมาะ เลขานุการ

คณะท างานระบบป้องกันควบคุมโรค
นพ.สุวิช ธรรมปาโล ประธาน
นายปฐมพร พริกชู เลขานุการ

คณะท างานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ฯ
นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ประธาน
ภก.ภาษิต พิศาลสุทธิกุล เลขานุการ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข

1.ภก.ประเวศ หมีดเส็น
2.นางสุนันทา กาญจนพงศ์



อัตราส่วนบุคลากรต่อประชากรจ าแนกตามสายงาน รายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2561

จังหวัด ประชากร

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล

ปฏิบัติงานจริง อัตราส่วนต่อประชากร ปฏิบัติงาน
อัตราส่วนต่อ

ประชากร

ปฏิบัติงาน
อัตราส่วนต่อ

ประชากร

ปฏิบัติงาน
อัตราส่วนต่อ

ประชากร
GP SP รวม

แพทย์

ทั้งหมด
SP จริง จริง จริง

1.ตรัง 641,684 78 141 219 2,930 4,551 113 5,679 170 3,775 1,236 519

2.พัทลุง 522,322 68 56 124 4,212 9,327 40 13,058 51 10,242 1,098 476

3.สงขลา 1,411,389 241 334 575 2,455 4,226 64 22,053 94 15,015 2,617 539

4.สตูล 316,559 59 44 103 3,073 7,195 69 4,588 95 3,332 689 459

5.ปัตตานี 619,738 123 68 191 3,245 9,114 69 8,982 91 6,810 1,757 353

6.ยะลา 448,326 115 95 210 2,135 4,719 47 9,539 73 6,141 1,452 309

7.นราฯ 785,187 147 84 231 3,399 9,347 49 16,024 104 7,550 1,918 409

รวมเขต 4,745,205 831 822 1,653 2,871 5,773 451 10,522 678 6,999 10,767 441

แหล่งข้อมูล ตรวจราชการ รอบ 1/2561

อัตราส่วนบุคลากรสายงานหลัก ต่อประชากรในพื้นท่ี ส่วนใหญ่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ส านักบริหารสาธารณสุข) คือ แพทย์ 1 : 2,871 (เกณฑ์ 
1:2,500 คน) ทันตแพทย์ 1:10,522 (เกณฑ1์:8,740) เภสัชกร 1:6,999 (เกณฑ์ 1:6,200) ยกเว้น พยาบาลวิชาชีพ 1:441 (เกณฑ์ 1:550) 



สถานะทางการเงินของโรงพยาบาล ในจังหวัด เขตสุขภาพ ที่ 12 ไตรมาส 2/2561

จังหวัด สถานการณ์

ปกติ

ระดับปัญหาทางการเงิน(แห่ง) รวม

(แห่ง)1 2 3 4 5 6 7 

ตรัง 6 2 - 1 - - 1 - 10
พัทลุง 3 3 1 2 - 1 1 - 11
สงขลา 6 3 1 - 3 - 3 1 17
สตูล 2 2 - 1 - 1 1 - 7
ปัตตานี 6 3 - - 1 - 2 - 12
ยะลา 5 1 - 1 - 1 - - 8
นราธิวาส 11 2 - - - - - - 13

รวม 39 16 2 5 4 3 8 1 78
ร้อยละ 50 20.513 2.5641 6.4103 5.1282 3.8462 10.256 1.28 100

แหล่งข้อมูล ตรวจราชการ รอบ 1/2561





อัตราเกิดมีชีพ อัตราตาย และอัตราเพิ่มของประชากร ปี 2560 จ าแนกรายจังหวัด

ที่มา : ข้อมูลสรุปตรวจราชการ 1/2561

จังหวัด จ านวนประชากร (คน) อัตราเกิดมีชีพต่อพัน อัตราตายต่อพัน อัตราเพ่ิม

ตรัง 641,684 8.47 5.47 0.35

พัทลุง 523,723 7.55 6.16 0.13

สงขลา 1,417,440 14.16 6.71 0.75

สตูล 318,657 11.50 4.85 0.67

ปัตตานี 623,391 16.20 6.67 0.95

ยะลา 450,290 21.95 6.54 1.54

นราธิวาส 785,187 15.36 5.52 0.98



5 ล าดับ สาเหตุการตายของประชากรในเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2560

1.โรคมะเร็ง 

3.โรคปวดบวม

2.โรคหลอดเลือดในสมอง 

4.โลหิตเป็นพิษ/ติดเชื้อแบคทีเรีย

5.โรคหัวใจและหลอดเลือด

แหล่งข้อมูล : สรุปตรวจราชการรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 12 รอบ 1/2561



ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของเขตสุขภาพ 12

การป่วยและตายด้วย NCD  5 อันดับแรกการป่วย&ตาย คือ
มะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน ความดัน

ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก มารดาตาย /

การป่วยและตายด้วยโรคไข้เลือดออก

ปัญหาฟันผุในเด็กวัยก่อนเรียนและเด็กวัยเรียน
พัฒนาการล่าช้าในเด็กปฐมวัย
ปัญหาเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน

การบาดเจ็บและตายจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดน

การคัดกรองกลุ่มสี่ยงวัณโรค

มะเร็ง

สถานการณ์พิษสุนัขบ้า

CKD

STEMI



12 หลอดเลือดสมอง

10 เบาหวาน

7 ซึมเศร้า

7 หัวใจขาดเลือด

6 หอบหืด

5 ต้อกระจก

4 ข้อเสื่อม

4 อุบัติเหตุทางถนน

4 เอชไอวี/เอดส์

4 โลหิตจาง

อุบัติเหตุทางถนน 15

หัวใจขาดเลือด 15

หลอดเลือดสมอง 13

ถูกท าร้าย 13

หอบหืด 10

เอชไอวี/เอดส์ 8

เบาหวาน 8

ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 7

ติดแอลกอฮอล์ 6

ตับแข็ง มะเร็งหลอดลมและปอด
ซึมเศร้า ต้อกระจก 4

10 อันดับความส าคัญของภาระโรคตามการสูญเสียปีสุขภาวะ DALY/พันประชากร เขต 12

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

หลอดเลือดสมอง 25

หัวใจขาดเลือด 22

อุบัติเหตุทางถนน 19

เบาหวาน 18

หอบหืด 16

ถูกท าร้าย 13

เอชไอวี/เอดส์ 12

ซึมเศร้า 11

ต้อกระจก 9

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 7

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

DALY DALYภาระโรค ภาระโรค DALYภาระโรคล าดับ ล าดับ

ทั้งชายและหญิง

หญิงชาย



1
3



HT (ความดนัโลหิตสงู)
ปี 2561 คดักรอง HT 89.71% เป็น
กลุม่สงสยัป่วย 5.55% (82,649 คน) 
ไดร้บัการวดัความดนัโลหติ

ทีบ่า้น 7,244 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.76

เพือ่การพฒันาระบบการ

ดแูลสุขภาพ เขต 12 ดว้ย

โครงสรา้ง

5 โรคส าคญัทีต่อ้งตดิตาม/

แกไ้ข

อยา่งเรง่ดว่น

5 ระบบสขุภาพทีพ่ฒันางาน

สาธารณสขุในพืน้ที่

5 ระบบสนับสนุนทีช่ว่ยแกไ้ข

ปัญหาสาธารณสขุ

Dengue (ไข้เลือดออก)
เขต 12 ล าดบัที ่1 ของประเทศ

อตัราป่วย 123/สงูสดุสงขลา
อตัราตาย 0.33/สงูสดุสตลู 
อตัราป่วยตาย 0.27

DM (เบาหวาน)
- เขต 12 มผีลงานการตรวจน า้ตาล
ซ า้สงูเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ
- ปี 2561 กลุม่เสีย่ง DM ไดร้บัการ
ตรวจน า้ตาลซ า้ 93.27 % เป็นผูป่้วย
รายใหม่ 0.87 %

เป้าหมายผูป่้วยเบาหวานรายใหม่ 

≤2.40%

เป้าหมายกลุม่สงสยัป่วย HT 
วดัความดนัทีบ่า้น ≥ 10%

ACS (หวัใจ)
อตัราการตายของผูป่้วยโรค

หลอดเลอืดหวัใจ เขต 12
รอ้ยละ 31.58 (จ านวน 1,517 ราย)

เป้าหมาย
≤28:แสน
ประชากร

Maternal Death (มารดาตาย)
มอีตัราสว่นการเสยีชวีติของมารดารอ้ยละ 82.15
เขต 12 ตายแลว้ 18 ราย มากสดุทีปั่ตตานี 6 ราย 

โดยตรงัและพทัลงุไม่มแีม่ตาย

เป้าหมาย ไม่เกนิ 20 ตอ่การเกดิมชีพีแสนคน

RTI (อบุติัเหตทุางถนน)

อตัราการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนตอ่แสนประชากร 

เป้าหมาย ลดลงรอ้ยละ 21  จาก median ปี 2553-2555

TB (วณัโรคปอด)
มอีตัราความส าเรจ็การรกัษาผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม่

อยูท่ี ่7.24 (จ านวน 67 ราย) เป้าหมาย 926 รายในเขต 12 
(หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 85)





ประชากรสัญชาติไทย PERSON เทียบกับฐานทะเบียนราษฏร์

ที่มา : http://hdcservice.moph.go.th ประมวลผล ณ วันที่ 3 กันยายน 2561

เขต 12 : ล าดับที่ 1 ประเทศ(42.20%) นราธิวาส : น้อยที่สุด(0.00%) ปัตตานี : มากที่สุด(27.78%)

ล าดับ จังหวัด
ประชากรสัญชาติไทย PERSON

ตาม TYPEAREA 1+2
(คน)

ทะเบียนราษฎร์
ก.มหาดไทย

(คน)

ส่วนต่าง
(คน)

ส่วนต่าง
(ร้อยละ)

1 นราธิวาส 939,894 0 939,894 0.00
2 ปัตตานี 906,981 709,796 197,185 27.78
3 พัทลุง 613,073 524,857 88,216 16.81
4 ยะลา 594,001 527,295 66,706 12.65
5 สงขลา 1,699,473 1,424,230 275,243 19.33
6 ตรัง 743,235 643,072 100,163 15.58
7 สตูล 403,339 319,700 83,639 26.16

รวม 5,899,996 4,148,950 1,751,046 2.42

http://hdcservice.moph.go.th/


ล าดับ รายการตัวชี้วัด ประเทศ เขต สูงสุด ต่ าสุด

1
KPI จังหวัด ร้อยละการใช้บริการของประชาชนเขต รับผิดชอบใช้
บริการผู้ป่วยนอก(OPD)ที่หน่วยบริการปฐมภมูิ

ร้อยละ
(71.01)

ล าดับ ๖
(72.12)

พัทลุง 
(79.34)

ตรัง 
(63.30)

2
รายงานการส่งต่อระหว่างสถานพยาบาลนอกเขตสขุภาพ opd

(คร้ัง)
คร้ัง 

117,845
ล าดับ 2
(1025)

ปัตตานี 
(26)

สงขลา
(321)

3 รายงานการส่งต่อระหว่างสถานพยาบาลนอกเขตสขุภาพ IPD(คร้ัง)
คร้ัง

3,197
ล าดับ  1

29
ตรัง
18

ยะลา 
(0)

4
อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง 

ในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
ค่าเฉลี่ย 
1.94

ล าดับ  8
1.84

สตูล
4.97

ปัตตานี
0.24

5 รายงานอุบัติเหตุทางถนน (ที่เสียชีวิต)
ค่าเฉลี่ย 
0.34

ล าดับ 9 สงขลา
(0.78)

ปัตตานี
(0)

ที่มา : http://hdcservice.moph.go.th ประมวลผล ณ วันท่ี 3 กันยายน 2561

กลุ่มรายงานมาตรฐาน HDC

http://hdcservice.moph.go.th/


ล าดับ รายการตัวชี้วัด ประเทศ เขต สูงสุด ต่ าสุด

6
จ านวนของผู้พยายามฆ่าตัวตาย
(จ าแนกตามลักษณะประชากร)

241
ล าดับ 4

(21)
สงขลา 

(7)
สตูล,ตรัง,ยะลา

(0)

7
ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทย
และ/แพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานในสถานบริการสาธารณสุข

(24.72)
ล าดับ ๕
(24.72)

พัทลุง
(32.03)

ยะลา 
(21.75)

8 ผู้ป่วยนอกที่รับบริการทางทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (คร้ัง) (17,369,498)
ล าดับ 5

(1,295,498)
สงขลา

(362,187)
สตูล

(91,123)

9
ตรวจสุขภาพช่องปาก ในหญิงตั้งครรภ์
โดยทันตบุคลากร (คน)

(328,564) 
ล าดับ 2 
(42561)

สงขลา
(9921)

สตูล
(2220)

10 เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในเด็ก 0-2 ปี(คน) (871,225)
ล าดับ 12 
(134,726)

สงขลา 
(32,319)

สตูล 
(10,006)

ที่มา : http://hdcservice.moph.go.th ประมวลผล ณ วันท่ี 3 กันยายน 2561

กลุ่มรายงานมาตรฐาน HDC (ต่อ)

http://hdcservice.moph.go.th/


ล าดับ รายการตัวชี้วัด ประเทศ เขต สูงสุด ต่ าสุด

11 เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในเด็ก 3-5 ปี(คน)
1,038,929

ล าดับ 2
(111,813)

สงขลา 
(26809)

สตูล 
(6165)

12 การเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุ 6-12 ปี (คน) 548,660
ล าดับ 3 
(53,705)

สงขลา
(14634)

สตูล
(3547)

13
ตรวจสุขภาพช่องปากรวมทุกกลุ่ม ตรวจเพ่ือวางแผนรักษา 
และประเมินผลโดยทันตบคุลากร (คน)

ค่าเฉลี่ย/คน
12,713,100

ล าดับ 5
(1,004,608)

สงขลา 
(276,770)

สตูล  
(71,749)

14 รายงานสรุป CMI
ค่าเฉลี่ย ล าดับ 7  

(0.8467)
สงขลา

(1.0707)
พัทลุง 

(0.4914)

15
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คร้ังแรกกอ่น
หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์

ค่าเฉลี่ย
74.97

ล าดับ 4 
(80.13)

ตรัง  
(83.41)

สตูล 
(74.86)

ที่มา : http://hdcservice.moph.go.th ประมวลผล ณ วันท่ี 3 กันยายน 2561

กลุ่มรายงานมาตรฐาน HDC (ต่อ)

http://hdcservice.moph.go.th/


ล าดับ รายการตัวชี้วัด ประเทศ เขต สูงสุด ต่ าสุด

16 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดแูลกอ่นคลอด 5 คร้ัง ตามเกณฑ์ 
ค่าเฉลี่ย 
63.60

ล าดับ 4
(68.72)

สงขลา
(75.02)

สตูล
(60.12)

17 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ าหนักนอ้ยกว่า 2,500 กรัม
ค่าเฉลี่ย
6.20

ล าดับ 1
(7.36)

ยะลา
(8.09)

สตูล 
(6.08)

18 หญิงหลังคลอดไดร้ับการดูแลครบ 3 คร้ังตามเกณฑ์
ค่าเฉลี่ย
60.18

ล าดับ 2
(68.25)

ตรัง
(78.35)

นราธิวาส 
(59.82)

19 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี
ค่าเฉลี่ย 
16.03

ล าดับ 2
(18.15)

สตูล 
(23.71)

พัทลุง 
(14.81)

20
ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธี
สมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง

ค่าเฉลี่ย
30.51

ล าดับ 10  
(19.88)

ตรัง  
(31.93)

ปัตตานี 
(7.03)

กลุ่มรายงานมาตรฐาน HDC (ต่อ)

ที่มา : http://hdcservice.moph.go.th ประมวลผล ณ วันท่ี 3 กันยายน 2561

http://hdcservice.moph.go.th/


ล าดับ รายการตัวชี้วัด ประเทศ เขต สูงสุด ต่ าสุด

21
ร้อยละของวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมก าเนิดหลัง
คลอดหรือแท้งด้วยวิธีคุมก าเนิดแบบกึ่งถาวรกอ่นออกจาก
โรงพยาบาล

ค่าเฉลี่ย
66.05

ล าดับ 9
(54.85)

ตรัง 
(85.86)

ปัตตานี 
(0.00)

22 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดนี
ค่าเฉลี่ย
70.04

ล าดับ 10  
(65.04)

สตูล  
(74.37)

ปัตตานี 
(61.96)

23
ผลการด าเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ 
specialpp

ค่าเฉลี่ย 
94.23

ล าดับ 3 
(96.84)

พัทลุง
(98.98)

สงขลา 
(95.36)

24 อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลกูในสตรีอายุ 30-60 ปี 
ค่าเฉลี่ย 
48.52

ล าดับ 8  
(43.54)

ตรัง
(67.90)

ยะลา
(29.01)

25 อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปี
ค่าเฉลี่ย
72.27 

ล าดับ 4
(77.21)

ยะลา  
(82.88)

สตูล 
(62.59)

กลุ่มรายงานมาตรฐาน HDC (ต่อ)

ที่มา : http://hdcservice.moph.go.th ประมวลผล ณ วันท่ี 3 กันยายน 2561

http://hdcservice.moph.go.th/


ล าดับ รายการตัวชี้วัด ประเทศ เขต สูงสุด ต่ าสุด

26 ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 
ค่าเฉลี่ย 
26.01

ล าดับ 8 
(21.13)

พัทลุง 
(28.28)

ปัตตานี 
(15.56)

27
สัดส่วนผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน มารับบริการใน ศสม.
และ รพ.สต. เทียบกับ โรงพยาบาลแม่ข่าย

ค่าเฉลี่ย
522.07

ล าดับ 12
370.42

พัทลุง
(444.16)

ปัตตานี  
(262.08)

28
ร้อยละผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน ที่มารับบริการใน ศสม.
และ รพ.สต. มีผลการควบคุมโรคเบาหวาน ตามเกณฑ์

ค่าเฉลี่ย 
48.21

ล าดับ 10 
(44.92)

ยะลา
(49.89)

ตรัง  
(39.12)

29
KPI CKD 1.1 ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการค้นหา
และคัดกรองโรคไตเรื้อรัง

ค่าเฉลี่ย 
59.95

ล าดับ 8 
(56.10)

พัทลุง 
(73.80)

นราธิวาส 
(44.54)

30
การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ป่วยมีอัตราการลดลง
ของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr

ค่าเฉลี่ย
59.30 

ล าดับ 6 
(59.56)

ยะลา 
62.78

นราธิวาส
00.00

กลุ่มรายงานมาตรฐาน HDC (ต่อ)

ที่มา : http://hdcservice.moph.go.th ประมวลผล ณ วันท่ี 1 กันยายน 2561

http://hdcservice.moph.go.th/


ล าดับ รายการตัวชี้วัด ประเทศ เขต สูงสุด ต่ าสุด

31
ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) 

ได้รับยาละลายลิ่มเลอืด และ/หรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ
ค่าเฉลี่ย 
40.87

ล าดับ 11
(31.33)

นราธิวาส 
(100.00)

พัทลุง 
(12.21)

32 อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน
ค่าเฉลี่ย
4.37

ล าดับ 5  
(4.69)

ตรัง 
(5.81) 

ปัตตานี
(3.14)

33 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองลดลง
ค่าเฉลี่ย 
3.93

ล าดับ 11  
(32.67)

นราธิวาส 
(4.10)

สตูล
(0.95)

34 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
ค่าเฉลี่ย 
36.51

ล าดับ 10 
(31.80)

ตรัง
(48.17)

นราธิวาส
(17.40)

กลุ่มรายงานมาตรฐาน HDC (ต่อ)

ที่มา : http://hdcservice.moph.go.th ประมวลผล ณ วันท่ี 3 กันยายน 2561

http://hdcservice.moph.go.th/




“บทสรุป จากผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 2 ปี 2561 พบว่า 
เขตสุขภาพที่ 12 ยังมีประเด็นปัญหา ที่ต้องเร่งรัดแก้ไขอย่างเร่งด่วน”

คณะที่ 1 ปัญหาอนามัยแม่เด็ก/เด็กจมน้ าตาย / อัตราการคลอดซ้ าในอายุ15-19ปี /
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ long term care  / Clean&Green

คณะที่ 2 เรื่องที่ต้องเร่งรัด TB 

คณะที่ 3 เรื่อง เร่งรัด การน าดัชนีความสุขไปใช้

คณะที่ 4 เร่งรัดท า ITA /รพ.สต.ติดดาว 

“ข้อเสนอ เห็นควร 
ติดตาม ก ากับ 
การด าเนินงาน ในส่วน
ของคณะที่ 1 เข้มข้น
ขึ้นทั้งในระดับจังหวัด
และระดับเขต พร้อม
ทั้งน าเสนอต่อทีป่ระชุม 
คกก.เขต 
รายเดือน”


