
ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศบ.สต.) ร่วมกับ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12



กรอบกระบวนการจัดท าแผนฯ ปี 2562

ประชุมจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ฯ ครั้ง
ที่ 1 ณ รร.หำด

แก้วรีสอร์ท

ประชุมจัดท ำแผน
ยุทธ์ฯ ครั้งที่ 3 ณ 
โรงแรมขนอมซัน

ไรส์

ประชุมจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ฯ ครั้ง

ที่ 2 ณ 
โรงพยำบำล
หำดใหญ่

ก ำหนดส่งแบบ
เสนอโครงกำร

4-5 ก.ย. 
61

11 ก.ย. 
61

17 ก.ย. 
61

19-20
ก.ย. 61

จัดสรร
งบประมำณ
ตำมล ำดับ
โครงกำร

ต.ค.61

จัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรเขตฯ

ต.ค. 61

ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



(ร่าง) ปฏิทินการจัดท าแผน ปี 2562
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

16 ส.ค. 61 ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 จัดส่งหนังสือรำชกำรแจ้งผู้รับผิดชอบโครงกำร จัดส่งสรุปผลกำรด ำเนินงำน สนง. เขต 12
27 ส.ค. 61 ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 จัดส่งหนังสือเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมเพ่ือหำรือทิศทำงกำรด ำเนินกำรงำนฯ สนง. เขต 12
4 – 5 ก.ย. 61 โครงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ระดับเขต ปีงบประมำณ 2562 เขตสุขภำพท่ี 12 ณ โรงแรมหำดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลำ ศบ.สต.+สนง. เขต 12
11 ก.ย. 61 ก ำหนดจัดส่งแบบเสนอโครงกำร เพ่ือขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ คณะอนุกรรมกำรด้ำนต่ำงๆ
11 – 12 ก.ย. 61 หัวหน้ำกลุ่มงำน ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 12 ตรวจสอบ/กลั่นกรอง แบบเสนอโครงกำรฯ ในเบื้องต้น สนง. เขต 12
6 ก.ย. 61 ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมกำรยุทธศำสตร์และสำรสนเทศและผู้เกี่ยวข้อง สนง. เขต 12
17 ก.ย. 61 ประชุมคณะอนุกรรมกำรยุทธศำสตร์และสำรสนเทศและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือกลั่นกรองโครงกำร ณ ห้องประชุมโรงพยำบำลหำดใหญ่ ศบ.สต.+สนง. เขต 12
13 ก.ย. 61 ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 จัดส่งหนังสือเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเขตสุขภำพท่ี 12 สนง.เขต 12
19 – 20 ก.ย.  61 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเขตสุขภำพท่ี 12 ณ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช ศบ.สต.+สนง. เขต 12
ต.ค. 61 จัดสรรงบประมำณที่ได้รับจำกกระทรวงตำมล ำดับโครงกำร CIO
ต.ค. 61 กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ เสนอแผนปฏิบัติกำร เขตสุขภำพที่ 12 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต่อผู้ตรวจรำชกำรฯ 

พิจำรณำลงนำมอนุมัติแผนปฏิบัติกำร เขตสุขภำพท่ี 12 ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

CIO

ต.ค. 61 กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศแจ้งแผนปฏิบัติกำร และแนวทำงในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร เขตสุขภำพ

ที่ 12 ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ และก ำหนดให้จัดส่งโครงกำรฉบับลงนำมจริง

CIO

หมายเหตุ ปฏิทินอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต 
ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 12

จ านวนครั้งประชุม 
ประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 : สรุปปัญหำที่ส ำคัญ จัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ มอบหมำย            
ท ำแผนปฏิบัติกำร

ประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ครั้งที่ 2 : เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณ
โครงกำร

ประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ครั้งที่ 3 : รับฟังควำมคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง ยุทธศำสตร์เขตสุขภำพ
ที่ 12 และเห็นชอบในหลักกำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562





ปิรามิดประชากร ปี 2560

ร้อยละประชากร (%)

ข้อมูลทั่วไป : เขตสุขภาพที่ 12
ข้อมูล จากฐานทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 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  สุขพิพัฒน์ปำนนท์ ประธำน นำยอนันต์ อัครสุวรรณกุล เลขำนุกำร

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.สงกรำนต์  ไหมชุม  ประธำน

นำยจิรวิทย์ มำกมิ่งจวน เลขำนุกำร

CSO
นพ.พีระพงษ์ ภำวสุทธิไพศิฐ ประธำน
นพ.ธรีะชัย ทรงเกียรติกวิน เลขำนุกำร

CFO
นพ.ธนิศ เสริมแก้ว ประธำน

นำยกิตติศักดิ์  เมืองหนู เลขำนุกำร

CHRO
นพ.ไชยสิทธิ์  เทพชำตรี  ประธำน
น.ส.อุสำห์ เพ็งภำรำ  เลขำนุกำร

คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค

นพ.ชัยรัตน์ ล ำโป ประธำน
นำงแวสะลำเมำะ สะนิ เลขำนุกำร

ศูนย์บริหำรกำรพัฒนำ
สุขภำพจังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ (ศบ.สต.)

คณะอนุกรรมการ War Surgery
นพ.กิตติศักดิ์  อักษรวงศ์ ประธำน
นพ.รุซตำ สำและ เลขำนุกำร

คณะกรรมการกิจการพิเศษ CSOD
นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ประธำน

นพ.ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน เลขำนุกำร

คณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย
นพ.สถำพร สินเจริญกิจ ประธำน
น.ส.อำรีย์ อ่องสว่ำง เลขำนุกำร

คณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ ประธำน

นพ.เดชำ แซ่หลี เลขำนุกำร

คณะท างานป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพ

คณะท างานบริหารสิ่งแวดล้อม
นพ.บุญแสง  บุญอ ำนวยกิจ ประธำน
นำยมำนะ  หะสำเมำะ เลขำนุกำร

คณะท างานระบบป้องกันควบคุมโรค
นพ.สุวิช ธรรมปำโล ประธำน
นำยปฐมพร พริกชู เลขำนุกำร

คณะท างานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ฯ
นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนำ ประธำน
ภก.ภำษิต พิศำลสุทธิกุล เลขำนุกำร

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข

1.ภก.ประเวศ หมีดเส็น
2.นำงสุนันทำ กำญจนพงศ์



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 ตรวจรำชกำร รอบ 1/2561

อัตรำส่วนบุคลำกรสำยงำนหลัก ต่อประชำกรในพื้นท่ี ส่วนใหญ่สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน(ส ำนักบริหำรสำธำรณสุข) 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 พยำบำลวิชำชีพ 1:441 (เกณฑ์ 1:550) 



รายงานสถานะทางการเงิน เขตสุขภาพท่ี 12 ไตรมาสที3่/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 : สรุปตรวจรำชกำรรำยจังหวัด เขตสุขภำพที่ 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

การคัดกรองกลุ่มสีย่งวัณโรค

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
6



HT (ความดันโลหิตสูง)
ปี 2561 คัดกรอง HT 89.71% เป็นกลุ่มสงสัยป่วย 
5.55% (82,649 คน) ได้รับกำรวัดควำมดันโลหิต
ที่บ้ำน 7,244 คน คิดเป็นร้อยละ 8.76

เพ่ือกำรพัฒนำระบบกำรดูแลสุขภำพ 
เขต 12 ด้วยโครงสร้ำง
5 โรคส ำคัญที่ต้องติดตำม/แก้ไข

อย่ำงเร่งด่วน

5 ระบบสุขภำพที่พัฒนำงำน
สำธำรณสุขในพ้ืนท่ี

5 ระบบสนับสนุนท่ีช่วยแก้ไข
ปัญหำสำธำรณสุข

Dengue (ไข้เลือดออก)
เขต 12 ล ำดับที่ 1 ของประเทศ
อัตรำป่วย 123/สูงสุดสงขลำ
อัตรำตำย 0.33/สูงสุดสตูล 
อัตรำป่วยตำย 0.27

DM (เบาหวาน)
- เขต 12 มีผลงำนกำรตรวจน้ ำตำลซ้ ำสูงเป็นอันดับ 
2 ของประเทศ
- ปี 2561  กลุ่มเสี่ยง DM ได้รับกำรตรวจน้ ำตำลซ้ ำ 
93.27 % เป็นผู้ป่วย
รำยใหม่ 0.87 %

เป้ำหมำยผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่ ≤2.40%

เป้ำหมำยกลุ่มสงสัยป่วย HT วัดควำมดันที่
บ้ำน ≥ 10% 

ACS (หัวใจ)
อัตรำกำรตำยของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดหัวใจ เขต 12
ร้อยละ 31.58 (จ ำนวน 1,517 รำย)

เป้าหมาย
≤28:แสน
ประชากร

Maternal Death (มารดาตาย)
มีอัตรำส่วนกำรเสียชีวิตของมำรดำร้อยละ 82.15 เขต 12 ตำยแล้ว 18
รำย มำกสุดท่ีปัตตำนี 6 รำย โดยตรังและพัทลุงไม่มีแม่ตำย

เป้ำหมำย ไม่เกิน 20 ต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน

RTI (อุบัติเหตุทางถนน)

อัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบตัิเหตุทำงถนนต่อแสนประชำกร เป้ำหมำย ลดลงร้อยละ 21  จำก 
median ปี 2553-2555

TB (วัณโรคปอด)
มีอัตรำควำมส ำเร็จกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่
อยู่ที่ 7.24 (จ ำนวน 67 รำย) เป้ำหมำย 926 รำยในเขต 12 (หรือคิด

เป็นร้อยละ 85)



ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

แผนฯ 12

3.ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสรำ้งศักยภำพคน4. ด้ำนกำรสร้ำงควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม

ยุทธศำสตร์

กระทรวง

กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2561

ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคตำม

กลุ่มวัยให้เป็นเลิศ
บริกำรทำงกำรแพทยท์ี่เป็นเลิศ บุคลำกรเป็นเลิศ บริหำรจัดกำรเป็นเลศิด้วยธรรมำภิบำล

ยุทธศำสตร์เขต

สุขภำพฯ

Dengue/ 

TB
NCD RTI RTI

Maternal 

Death

5 โรคส ำคัญที่เป็นปัญหำของเขตฯ 5 ระบบท่ีสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำ 5 โรคส ำคัญของเขตฯ

DHB/ PCC ECS& EOC G&C Hos TTM
Smart 

KIDS

HA/PMQA/รพ.สต.ตดิดำว

CSO

Finance                 

CFO
Information Management 

CIO

ITA                                  

CGO

การบริหารร่วมการบริการร่วม

Happy MOPH                

CHRO

5 สนับสนุน

เป้าหมาย : ประชาชนสุขภาพดี เครือข่ายเข้มแข็ง ระบบสุขภาพย่ังยืน เจ้าหน้าที่มีความสุข

ความเป็นธรรม การตอบสนองต่อความต้องการ การป้องกันความเสี่ยงทางสังคมและการเงิน ประสิทธิภาพการบริการ





ประชากรสัญชาติไทย PERSON เทียบกับฐานทะเบียนราษฏร์

ที่มา : http://hdcservice.moph.go.th ประมวลผล ณ วันที่ 3 กันยำยน 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 6 
(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)

ที่มำ : http://hdcservice.moph.go.th ประมวลผล ณ วันท่ี 3 กันยำยน 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 5
(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)

ที่มำ : http://hdcservice.moph.go.th ประมวลผล ณ วันท่ี 3 กันยำยน 2561

กลุ่มรายงานมาตรฐาน HDC (ต่อ)

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


ล ำดับ รำยกำรตัวชี้วัด ประเทศ เขต สูงสุด ต  ำสุด

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)

ที่มำ : http://hdcservice.moph.go.th ประมวลผล ณ วันท่ี 3 กันยำยน 2561

กลุ่มรายงานมาตรฐาน HDC (ต่อ)

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


ล ำดับ รำยกำรตัวชี้วัด ประเทศ เขต สูงสุด ต  ำสุด

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)

ที่มำ : http://hdcservice.moph.go.th ประมวลผล ณ วันท่ี 3 กันยำยน 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)

ที่มำ : http://hdcservice.moph.go.th ประมวลผล ณ วันท่ี 3 กันยำยน 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)

ที่มำ : http://hdcservice.moph.go.th ประมวลผล ณ วันท่ี 1 กันยำยน 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)

ที่มำ : http://hdcservice.moph.go.th ประมวลผล ณ วันท่ี 3 กันยำยน 2561

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




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

คณะที่ 1 ปัญหำอนำมัยแม่เด็ก/เด็กจมน้ ำตำย / อัตรำกำรคลอดซ้ ำในอำยุ15-19ปี /
กำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ long term care  / Green&Clean

คณะที่ 2 เรื่องที่ต้องเร่งรัด TB 

คณะที่ 3 เรื่อง เร่งรัด กำรน ำดัชนีควำมสุขไปใช้

คณะที่ 4 เร่งรัดท ำ ITA /รพ.สต.ติดดำว 

“ข้อเสนอ เห็นควร 
ติดตำม ก ำกับ 
กำรด ำเนินงำน ในส่วน
ของคณะที่ 1 เข้มข้น
ขึ้นทั้งในระดับจังหวัด
และระดับเขต พร้อม
ทั้งน ำเสนอต่อทีป่ระชุม 
คกก.เขต 
รำยเดือน”



















“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง”

วิสัยทัศน์

เป้าหมายเขตฯ

“ประชาชนสุขภาพดี เครือข่ายเข้มแข็ง 
ระบบสุขภาพยั่งยืน เจ้าหน้าที่มีความสุข”



พันธกิจ/และยุทธศาสตร์สาธารณสุข
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดระบบ
บริการสุขภาพให้เกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วน

0
1

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบ
ธรรมาภิบาล

พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานและ
สอดคล้องกับบริบทภาคใต้ตอนล่าง

ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่สอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสุขในพื้นที่

พัฒนาสมรรถนะและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่

0
2

0
3

0
4

0
5



Mastery : เป็นนายตัวเอง

Core Value : MOPH

Originality : เร่งสร้างสิ่งใหม่

People centered approach : ใส่ใจประชาชน

Humility : ถ่อมตน อ่อนน้อม



สรุปแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 
2561



สรุปแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบฯ 2561

โครงการ ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณตามยุทธศาสตร์
รวม

งบประมาณP&P 
Excellence

Service 
Excellence

People 
Excellence

Governance 
Excellence

โครงกำรแม่คุณภำพ สู่ Smart kids 4.0  ปี 2561 เขต 12 คณะกรรมกำรอนำมัย
แม่และเด็ก

1,000,000 - - - 1,000,000

โครงกำรพัฒนำกำรคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ 
(District Health Board : DHB)

คณะท ำงำนสำขำบรกิำร
ปฐมภูมิฯ

1,000,000 - - - 1,000,000

โครงกำรพัฒนำศักยภำพและประเมินผลกำรป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เขต 12

คณะกรรมกำรป้องกนั
ควบคุมโรค เขตสุขภำพที่ 
12

191,800 - - - 191,800

โครงกำรกำรจัดกำรของเสียอันตรำยของโรงพยำบำล ในเขตสุขภำพท่ี 12 คณะท ำงำนบริหำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม

210,000 - - - 210,000

โครงกำร สนับสนุน Mobile unit for food safety สสจ.สงขลำ 100,000 - - - 100,000

สนับสนุนกำรบริหำรจดักำรด้ำนสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำวและเหยื่อกำรค้ำ
มนุษย์

สสจ.ปัตตำนี 80,000 - - - 80,000

โครงกำรพัฒนำกำรดูแลผูป้่วยระยะท้ำยอย่ำงต่อเนื่อง คณะท ำงำน SP สำขำ
Palliative care

- 105,000 - - 105,000



สรุปแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบฯ 2561

โครงการ ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณตามยุทธศาสตร์
รวม

งบประมาณP&P 
Excellence

Service 
Excellence

People 
Excellence

Governance 
Excellence

โครงกำร ส่งเสริมสุขภำพหญิงตั้งครรภ์ เขตสุขภำพท่ี 12 ปีงบประมำณ 
2561

คณะท ำงำน SP 
สำขำกำรแพทยแ์ผน
ไทยฯ

- 1,000,000 - - 1,000,000

โครงกำรตรวจคัดกรองมะเรง็เต้ำนมแบบ CBE เขตสุขภำพท่ี 12
ปีงบประมำณ 2561

คณะท ำงำนพัฒนำ
ระบบบริกำรสุขภำพ 
สำขำมะเร็ง

- 1,000,000 - - 1,000,000

โครงกำร ปฐมนิเทศและกำรสัมมนำรว่มกันหลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี
ส ำหรับแพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่บรรจุใหม่ เขตสุขภำพท่ี 12
ปีงบประมำณ 2561

CHRO - - 1,296,000 - 1,296,000

กำรประเมินผลงำนวิชำกำรของบุคลำกรเพ่ือนเลื่อนระดับ CHRO - - 650,000 - 650,000

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกร เขตสุขภำพท่ี 
12

CHRO - - 156,755 - 156,755

สนับสนุนกำรเสนอผลงำนวิชำกำรระดับประเทศ CHRO - - 200,000 - 200,000



สรุปแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบฯ 2561

โครงการ ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณตามยุทธศาสตร์
รวม

งบประมาณP&P 
Excellence

Service 
Excellence

People 
Excellence

Governance 
Excellence

พัฒนำศักยภำพบุคลำกรรองรบั Service Plan ปีงบประมำณ 2561 เขต
สุขภำพท่ี 12 (ได้รับจัดสรร 4,000,000 บำท โอนให้ รพ.หำดใหญ่ 
1,037,000)

CHRO - - 2,963,000 - 2,963,000

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเสรมิสรำ้งค่ำนิยมองค์กร  MOPH  เขตสุขภำพ
ที่  12

CHRO - - 30,000 - 30,000

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำและช้ีแจงแผนกำรพัฒนำ เขตสุขภำพ
ที่ 12 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

CIO - - - 500,000 500,000

ค่ำบริหำรจัดกำร ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 12 ส ำนักงำนเขตสุขภำพ
ที่ 12

- - - 4,324,000 4,324,000

ประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน ส ำนักงำนเขตสุขภำพ
ที่ 12

- - - 989,319 989,319

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจดักำรคุณภำพภำครัฐ เขตสุขภำพท่ี 12
ปีงบประมำณ 2561

CGO - - - 307,900 307,900

โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูล เขตสุขภำพท่ี 12 CIO - - - 366,300 366,300



สรุปแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบฯ 2561

โครงการ ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณตามยุทธศาสตร์
รวม

งบประมาณP&P 
Excellence

Service 
Excellence

People 
Excellence

Governance 
Excellence

โครงกำรพัฒนำพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรเงินกำรคลัง เขตสุขภำพท่ี 12 CFO - - - 269,150 269,150

โครงกำรพัฒนำประสิทฺธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรเงินกำรคลัง เขต
สุขภำพท่ี 12

CFO - - - 300,000 300,000

มหกรรมวิชำกำรเขตสุขภำพท่ี 12 ประจ ำปีงบประมำณ 2560 CHRO - - - 2,300,000 2,300,000

โครงกำรชี้แจงกำรตรวจรำชกำร รอบที่ 1/2561 ส ำนักงำนเขตสุขภำพ
ที่ 12

- - - 60,000 60,000

โครงกำรตรวจสอบภำยใน 2561 ตรวจสอบภำยใน 
ส ำนักงำนเขตฯ

- - - 177,876 177,876

จัดสรรเพื่อสนับสนุนกิจกรรม รพ.สต.ติดดำว ส ำนักงำนเขตสุขภำพ
ที่ 12

- - - 300,000 300,000

โครงกำรสรุปตรวจรำชกำร รอบที่ 1/2561 ส ำนักงำนเขตสุขภำพ
ท่ี 12

- - 200,000 200,000



สรุปความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การ ปีงบประมาณ 2561

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยำยน 2561)



สรุปความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 (ข้อมูล ณ 11 กันยายน 2561)

แหล่งงบประมาณ
งบประมาณ

หมายเหตุงบประมาณ
รวม

เบิกจ่าย ร้อยละ
เบิกจ่าย

คงเหลือ ร้อยละงบ
คงเหลือ

1. งบ สป.สธ M4954 6,473,400 5,818,470.81 89.88 654,929.19 10.12 1.งบส ำนักงำนเขต 7,000,000 บำท
2.โอนสนับสนุน สป.สัญจร 1,034,600 บำท
3.ตรวจสอบภำยใน 208,000 บำท
4.รพ.สต.ติดดำว 300,000 บำท

2. งบจังหวัดชำยแดนใต้ (โอนลงเขต) 6,296,300 5,606,763.93 89.05 689,536.07 10.95 1.งบชำยแดนใต้งวด 1+ งวด 2 + งวด 3
2.งบสรุปตรวจรำชกำรฯ 200,000 บำท

3. งบก ำกับ ประเมินผลตำมนโยบำย M4976 (งบ สป.สธ.) 410,000 298,800.00 72.88 111,200.00 27.12 1.อวช. = 150,000 บำท
2.ชี้แจ้งตรวจฯ = 160,000 บำท
3. ได้รับกำรจัดสรรงบ อวช. เพิ่มเติม 100,000 บำท

4.สนับสนุนกำรจัดบูธ รพ.สต. ติดดำว M4975 10,000 - - 10,000.00 100 สนับสนุนกำรจัดบูธ รพ.สต. ติดดำว วันท่ี 19-20 ก.ย. 61

5.สนับสนุนกำรเดินทำง (CFO) M4974 6,730 6,730.00 - - - คชจ.โครงกำรอบรมประเมินผลงำน

6. สนับสนุนและด ำเนินกำรคุ้มครองผู้บริโภคดำ้นสุขภำพ 
M4981 (งบ สป.สธ.)

100,000 61,440 61.44 38,560 38.56 Mobile unit for food safety

7. แรงงำนต่ำงด้ำวและเหยื่อจำกกำรค้ำมนุษย์ (งบ สป.สธ.) 80,000 - - 80,000 100 แรงงำนต่ำงด้ำว

รวมท้ังสิ้น 13,376,430.00 11,785,474.74 88.11 1,590,955.26 11.89
1. งบอุดหนุน (พัฒนำบุคลำกร) 3,392,000 3,392,000 100.00 - -

รวมท้ังสิ้น 16,768,430.00 15,177,474.74 90.51 1,590,955.26 9.49

ต่ ากว่าเป้าหมาย 98.36%



ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบ : งบบริหารส านักงานเขต
โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ความก้าวหน้า

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 156,755 156,755.00 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรเงินกำรคลัง 269,150 230,054.00 39,096.00 โครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว

โครงกำรกำรจัดกำรของเสียอันตรำยของโรงพยำบำลในเขตสุขภำพท่ี 12 210,000 133,952.00 76,048.00 โครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว

สนับสนุนกิจกรรม รพ.สต. ติดดำว 400,000 399,214.40 785.60 โครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว

กำรประเมินผลงำนวิชำกำรของบุคลำกรเพ่ือนเลื่อนระดับ (อวช.) 300,000 271,265 28,735 โครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว

บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 4,837,495 4,327,230.41 510,264.59 อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย
เสร็จสิ้น 28ก.ย.61

สนับสนุนรพ.สต.ติดดำว 7 จังหวัด 300,000 300,000.00 - อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย
(ส่งเอกสำรเพ่ิมเติม)

รวมงบบริหารส านักงานเขตทั้งสิน้ 6,473,400 5,818,471 654,929 ร้อยละการเบิกจ่าย
89.88



ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบ : งบจังหวัดชายแดนใต้ (โอนให้ส านักงานเขต)
โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ความก้าวหน้า

โครงกำร ปฐมนิเทศและกำรสัมมนำร่วมกันหลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีส ำหรับแพทย์  
ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่บรรจุใหม่

1,296,000 1,137,524.00 158,476.00 โครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว

โครงกำรสรุปตรวจรำชกำร รอบที่ 1/61 200,000 146,274.00 53,726.00 โครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพภำครัฐ เขตสุขภำพที่ 12 ปีงบประมำณ 2561 300,000 215,664.70 84,335.30 โครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนกำรเงินกำรคลัง เขตสุขภำพที่ 12

300,000 272,276.00 27,724.00 โครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเสริมสร้ำงค่ำนิยมองค์กร MOPH  เขตสุขภำพที่ 12 30,000 26,390.00 3,610.00 โครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว

โครงกำรมหกรรมวิชำกำรเขตสุขภำพที่ 12 ปีงบประมำณ 2561 2,300,000 2,299,826.50 173.50 โครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว
โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูล เขตสุขภำพที่ 12 366,300 283,463.68 82,836.32 อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย

เสร็จสิ้น 28ก.ย.61

โครงกำรประชมุแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนำกำรจัดท ำรำคำอ้ำงอิงวัสดุทันตกรรมภำคใต้ ปี 2561 104,000 104,000.00 - โครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว

บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 1,200,000 1,121,345.05 78,654.95 อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย 
(ค.สนับสนุนผลงำนวิชำกำร)

โครงกำรท ำแผนเขต ปี 2563 (ไม่ใช้งบประมำณแล้ว) 200,000 - 200,000.00 ไม่ใช้งบประมำณ

รวมงบชายแดนใต้ทั้งสิ้น 6,296,300 5,606,763.93 689,536.07 ร้อยละการเบิกจ่าย 89.05



ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบ : งบอื่นๆ
โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ความก้าวหน้า

โครงกำรชี้แจงกำรตรวจรำชกำรรอบที่ 1/2561+สรุปตรวจ 2/61 (M4976) 160,000 148,800.00 11,200.00 โครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว

สนับสนุนเดินทำงกำรเงินกำรคลัง (CFO) (M4974) 6,730 6,730.00 - โครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว

กำรประเมินผลงำนวิชำกำรของบุคลำกรเพ่ือนเลื่อนระดับ (อวช.) (M4976) 250,000 150,000 100,000 โครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว

สนับสนุนจัดบูท รพ.สต.ติดดำว 19-20ก.ย.61 (M4975) 10,000 - 10,000.00 อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย
เสร็จสิ้น 28ก.ย.61

สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำวและเหยื่อกำรค้ำมนุษย์
(M4938)

80,000 - 80,000.00 อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย
เสร็จสิ้น 31ส.ค.61

โครงกำรหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรและผลิตภัณฑ์สุขภำพพ้ืนที่ 7 
จังหวัดภำคใต้ตอนล่ำง (M4981)

100,000 61,440.00 38,560.00 อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย
เสร็จสิ้น 31ส.ค.61

รวมงบอื่นๆ ทั้งสิ้น 606,730 366,970 239,760 ร้อยละการเบิกจ่าย
60.48



รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบบริหารส านักงานเขต

ล าดับ โครงการ

แหล่งงบประมาณ

เบิกจ่าย คงเหลือ รายละเอียดความก้าวหน้างบ สป.สธ. งบชายแดนใต้
รวม

M4954 M4937
1 บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 3,602,750 - 3,602,750 3,350,411.41 252,338.59 อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย

เสร็จสิ้น 28ก.ย.61
2 ประชุมคณะท ำงำนเขตสุขภำพที่ 12 1,026,745 - 1,026,745 773,420.00 253,325.00 อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย

เสร็จสิ้น 28ก.ย.61
3 สนับสนุนกำรประกวดผลงำนวิชำกำร - 200,000 200,000 121,430.00 78,570.00 อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย

เสร็จสิ้น 28ก.ย.61
4 สนับสนุนสสจ.สงขลำ - 200,000 200,000 200,000.00 -
5 สนับสนุนรพ.สงขลำ - 300,000 300,000 300,000.00 -

6 สนับสนุนรพ.ปำดังเบซำร์ - 500,000 500,000 499,915.05 84.95 
7 สนับสนุนงำนตรวจสอบภำยใน 208,000 - 208,000 203,399.00 4,601.00 

รวม 4,837,495 1,200,000 6,037,495 5,448,575.46 588,919.54 

คาดว่าจะใช้งบ 
200,000 บาท



การจัดท าแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 12
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



สรุปปัญหาแผนปฏิบัติการ ปี 2561

ด้านกระบวนการจัดท าแผนฯ
1.โครงกำรจัดท ำแผน มีกำรสอดแทรกกิจกรรม
อื่น ท ำให้มีเวลำจ ำกัด
2.เขตฯ ก ำหนดยุทธศำสตร์ก่อนกระทรวง
3.ขำดกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินโครงกำร
4.กำรถ่ำยทอดนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนิน
กิจกรรมไม่ชัดเจน

ด้านการบริหารแผนฯ
1.แผนปฏิบัติกำรเสร็จล่ำช้ำ (เสร็จ ม.ค. 61)
2.กระทรวงจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติม ในไตรมำสที่ 2
โดยทำงเขตฯ ไม่มีแผนรองรับฯ 
3.งบประมำณที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอและไม่
ครอบคลุมทุก C
4.โครงกำรที่ได้รับจัดสรรไม่ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
เขตฯ
5.กำรจัดโครงกำรไม่เป็นไปตำมแผนฯ



แหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 
2561

• งบ สป.สธ. = 5,000,000 บำท 

• งบบริหำรส ำนักงำนเขต = 2,000,000 บำท

• งบอุดหนุน(พัฒนำบุคลำกร) = 2,963,000 บำท 

• งบจังหวัดชำยแดนใต้ปี 2561 = 6,296,300 บำท 

• งบ PPA = 4,000,000 บำท 

• รวมทั้งสิ้นประมาณ 20,259,300 บาท

• หมายเหตุ มีงบประมำณอื่นๆ ที่กระทรวงจัดสรรมำที่
เขต เช่น คุ้มครองบริโภคด้ำนสุขภำพ,แก้ไขแรงงำนต่ำง
ด้ำวฯ,อวช.,ตรวจสอบภำยใน งบประมำณรวมกว่ำ 
998,000 บำท

งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร 
ปีงบประมาณ 2562

• งบ สป.สธ. = 5,000,000 บำท 

• งบอุดหนุน(พัฒนำบุคลำกร) = 5,000,000  บำท 

• งบจังหวัดชำยแดนใต้ปี .......... (รอจัดสรร) ......

• งบ PPA = 2,000,000 บำท 

• รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,000,000 บาท



หลักเกณฑการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการและงบประมาณโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

✓ ตรงกับเข็มมุ่ง
✓ การด าเนินงานครอบคลุมพื้นที่เขต (ภาพรวม)
✓ สามารถบริหารแผนการด าเนินงานได้ทันระยะเวลา
✓ Winning Process
✓ ไม่ใช่โครงการประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการ ต่างๆ

(เพราะส านักงานเขตฯ กันงบไว้ส าหรับจัดประชุม
คณะกรรมการ/คณะท างาน ต่างๆ)



แบบฟอร์มและเอกสารส าคัญ ปี 2562

• แบบเสนอโครงกำรเพื่อพิจำรณำ เขตสุขภำพที่ 12 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
• แบบเสนอโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร เขตสุขภำพที่ 12 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
• แบบฟอร์มสรุปผลกำรปฏิบัติงำนโครงกำรฯ 
• แนวปฏิบัติในกำรจัดท ำโครงกำร เขตฯ

– กระบวนกำรจัดท ำโครงกำร
– กระบวนกำรยืมเงิน/ส่งใช้เงินยืม
– แบบฟอร์มต่ำงๆ
– ข้อก ำหนด/แนวทำงส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำร



ท่ีมา : รายงาน PA จากทุกจงัหวดั/สคร.12/ศอ.12









ท่ีมา : Health KPI : 
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/











STROKE
อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ผลงำนเขต 12 ร้อยละ 6.37

5 โรค 

Maternal Death (มารดาตาย)
มีอัตรำกำรเสียชีวิตของมำรดำ 48.85 เขต 12 ตำยแล้ว 25
รำย มำกสุดที่ปัตตำนี 7 รำย โดยตรังและพัทลุงไม่มีแม่ตำย

เป้าหมาย ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

SEPSIS
อัตรำตำยผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
Community acquired เขต 12 อยู่ที่ร้อยละ 33.45

TB (วัณโรคปอด)
มีอัตรำควำมส ำเรจ็กำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคปอด
รำยใหม่อยู่ที่ร้อยละ 48 (จ ำนวน 444 รำย)

เป้าหมาย 925 รายใน
เขต 12 (หรือคิดเป็น

ร้อยละ 85)

เป้าหมาย ต่ ากว่าร้อยละ 30

5 ระบบ

Green & Clean Hospital 
ร้อยละของโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อม ได้ตำมเกณฑ์  
Green & Clean Hospital ระดับดีมำกร้อยละ 19.28

เป้าหมาย ร้อยละ 20 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก

DM (Diabetes mellitus)
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่ควบคุมได้ 
ผลงำนเขต 12
ร้อยละ 20.84

เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 40

เป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 7

Smart Kid (Vaccine & Growth Development) 
-ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อำยุ 5 ปี เป้ำหมำย มำกกว่ำร้อยละ 
54.00 ผลงำน ร้อยละ 50.57
-ควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตำมเกณฑ์ในเด็กอำยุครบ 3 ปี (fully 
immunized) ผลงำน 62.37 เป้ำหมำยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90

LTC (Long Term Care)
ร้อยละของต ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะ
ยำว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่ำนเกณฑ์ ผลงำน 51.33

เป้าหมาย ร้อยละ 60

ECS (Long Term Care)
อัตรำกำรเสียชีวิตของ ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภำยใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยำบำลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) ผลงำน 1.49

เป้าหมาย - น้อยกว่าร้อยละ 12

RDU (Rational Drug Use)
ร้อยละของ รพ. ที่ใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 
- RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ 50 ผลงำน ร้อยละ 100  - RDU ขั้นที่ 2 ร้อย
ละ 20 ผลงำน ร้อยละ 100  AMR : ร้อยละ 70 ผลงำน ร้อยละ 100

Finance
ร้อยละของหน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวกิฤติทำง

กำรเงิน ผลงำน ร้อยละ 0.00
เป้าหมาย - น้อยกว่าร้อยละ 6

5 ส่งเสรมิ

Retention rate
อัตรำกำรคงอยู่ของบุคลำกรสำธำรณสุข ผลงำน ร้อยละ 97.70

เป้าหมาย - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ITA
ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน ITA เขต 12 ร้อยละ 83.02

เป้าหมาย - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

รพ.สต.ติดดาว
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพฒันำ
คุณภำพ รพ.สต. ติดดำว ผลงำน ร้อยละ 41.55

เป้าหมาย - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

พชอ.
ร้อยละของคณะกรรมกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) ที่มี
คุณภำพ ผลงำน ร้อยละ 70.13

เป้าหมาย - ร้อยละ 50

Smart Organization
ร้อยละคุณภำพข้อมูลสุขภำพระดับเขตสุขภำพ (43 แฟ้ม) อยู่ที่ร้อยละ 99.84

เป้าหมาย - ร้อยละ 99.50

อ้างอิงข้อมูล จาก สรุปตรวจราชการ รอบ
2/2561,ข้อมูล PA 2/2561,ระบบรายงาน MIS

,HDC


