


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
4,904,912 คน

สตูล : ประชากรน้อยสุด

สงขลา : พื้นที่มากสุด 
ประชากรมากสุด 

ปัตตานี : พื้นท่ีน้อยสุด



โครงสร้างส่วนราชการกระทรวงสาธารณสขุ



โครงสร้างการบริหารงาน เขตสุขภาพที่ 12

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพท่ี 12
เภสัชกรประเวศ หมีดเส็น

CEO (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 12)
นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 12
ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิดผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 12

นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตฯ
นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ

รองผู้อ านวยการส านักงานฯ
แพทยห์ญิงณชิาภา สวัสดิกานนท์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพท่ี 12
นางสุนันทา กาญจนพงศ์

ประธานคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม

ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (CSO)
นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ

ประธานคณะอนุกรรมการ
บริหารการเงินการคลัง (CFO)

นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์

ประธานคณะอนุกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)

นพ.อินทร์ จันแดง

ประธานคณะอนุกรรมกาส่งเสรมิ
สุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครอง

ผู้บริโภค (CPPO)
นพ.ชัยรัตน์ ล าโป

ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาล (CGO)

นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์
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คณะท างานพ  นาคุณ าพช   ตระ   อ าเ อ 

รอง COO 

คณะท างานพ  นาคุณ าพช   ตทุกกลุ ม  ย 

คณะท างาน
ระ  ป องก น
ค  คุม รค 

คณะท างานคุ มครอง
    ร   ค  าน ล ต  ณ ์

และ ร การสุ  าพ 

คณะท างาน ร หาร   การส  งแ  ล อม 

คณะท างานป องก นค  คุม รคและล 
ป    ยเส ยง  านสุ  าพ 

1.สา าห    และหลอ เล อ                  6.สา าตา                    11.สา ากุมารเ ชกรรม       16.สา า  ตเ ช 
2.สา ามะเร ง                                   7.สา าไต                    12.สา าออร์ ธป   กส์          17.สา ายาเสพต   
3.สา าอุ  ต เหตุ                                8.สา าส ต -นร เ ชกรรม    13.สา า รคไม ต  ต อเร  อร ง   18.สา าการแพทย์แ นไทย  
4.สา ามาร าและทารกแรกเก               9.สา าศ ลยกรรม           14.สา าท นตกรรม            19.สา าการ  แล   ป  ยประค  ประคอง 
5.สา าร   ร  าคและปล ก  ายอ  ย ะ      10.สา าอายุรกรรม         15.สา า ร การป ม  ม       20.สา าการ ช ยาอย างสมเหตุสม ล 
 

    33 

- คณะท างานสารสนเทศ 
- คณะท างานคุณ าพระ  สารสนเทศ น รพ. 
- คณะกรรมการ ร หารและ   หาระ  คอมพ  เตอร์ 

คณะท างานน ก ร หารการเง นการคล ง และ
   ตร  สอ    ช ระ   เ ต และระ     งห    

คณะท างานเ  าระ  งส านการณ์ทางการเง น
การคล ง และคณะท างานพ  นาคุณ าพ   ช  

คณะท างานตร  สอ คุณ าพ   ช หน  ย ร การ 

คณะอนุกรรมการ  เคราะห์
การตาย องมาร า 

คณะอนุกรรมการ รงพยา าล
อาหารปลอ   ย 

คณะท างาน ร หารก าล งคน HRM 

คณะท างานพ  นาก าล งคน HRD 

รอง COO 

คณะกรรมการ ร หาร   การ
สุ  าพ อง   เ  นทางไปแส ง
 ุ  นประเทศ าอุ  อาระเ  ย 



ประชากรในเขตสขุภาพท่ี 12 ส ำนกังำนเขตสุขภำพที ่12
Regional Health Office 12

www.rh12.moph.go.th

ปีระมิดประชากร 2561

ห  ง ชาย

500,000     400,000       300,000       200,000      100,000       0       100,000      200,000    300,000    400,000  500,000

จังหวัด
ประชากร การนับถือศาสนา

เพศชาย เพศหญิง รวม พุทธ อิสลาม อ่ืนๆ

ตรัง 311,280 325,603 636,883 533,963 101,583 1,337
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

80-89

70-79 ปี

60-69 ปี

50-59 ปี

40-49 ปี

30-39 ปี

20-29 ปี

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



สถานะสขุภาพ ประชากรในเขตสขุภาพท่ี 12
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ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

อัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพิ่ม

จังหวัดปัตตานีมีอัตราตายต่อพันประชากรสูงสุดอยู่ที่ 7.11 และจังหวัดสตูลมีอัตราตายต่อพันประชากรต่ าสุดอยู่ที่ 4.85 

จังหวัดยะลามีอัตราเพิ่มต่อร้อยประชากรสูงสุดอยู่ที่ 1.54 และจังหวัดพัทลุงมีอัตราเพิ่มต่อร้อยประชากรต่ าสุดอยู่ที่ 0.21 

5 อนัดบัสาเหตกุารป่วยผูป่้วยนอก เขต 12

ส ำนกังำนเขตสุขภำพที ่12
Regional Health Office 12

www.rh12.moph.go.th

1ความดนัโลหติสูง จ านวนผูป่้วย 764,700 คน

เบาหวาน จ านวนผูป่้วย 373,837 คน

ฟันผุ จ านวนผูป่้วย 363,048 คน

เนือ้เยือ่ผดิปกต ิจ านวนผูป่้วย 341,291 คน

2
3
4

การตดิเชือ้ของทางเดนิหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลนั 

จ านวนผูป่้วย 650,120 คน

5ที่มา : ข้อมูลสถานะสุขภาพประชาชน จาก ข้อมูลตรวจราชการจังหวัด รอบที่ 2/2561
ข้อมูล สาเหตุการป่วยผู้ป่วยนอก จาก HDC Service ประมวลผลวันที่ 19 เม.ย. 2562



สาเหตุการตาย 3 อันดับแรก จ าแนกรายโรค  

ตรัง พัทลุง

สตูล
สงขลา

ปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส

1

2

3

 รคค าม  น ลห ตส ง

 รคหลอ เล อ สมอง

 รคมะเร งทุกชน  

1

2

3

 รค  ื อ  องระ  ประสาท 

ค าม  น ลห ตส ง 

เน  องอกร าย 

1

2

3

ระ  ไหลเ  ยน ลห ต

 รคระ  ประสาท

 รคต  เช  อและปรส ต

มะเร็ง

ปอดบวม

โรคหลอดเลือดสมอง

1

2

3

ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ

ห    ล มเหล 

เป็นลมเพราะค ามร อนและเป็นลมแ  

1

2

3

 รคมะเร ง

 รคหลอ เล อ  นสมอง

 รคห    และหลอ เล อ 

1

2

3

 รคระ  ไหลเ  ยน ลห ต

เน  องอกชน  ร าย

ปอ   ม

1

2

3

ที่มา : ข้อมูลสถานะสุขภาพประชาชน จาก ข้อมูลตรวจราชการจังหวัด รอบที่ 2/2561



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 เอชไอว/ีเอดส์

4 โลหิตจาง

อุบัติเหตุทางถนน 15

หัวใจขาดเลือด 15

หลอดเลือดสมอง 13

ถูกท าร้าย 13

หอบหืด 10

เอชไอวี/เอดส์ 8

เบาหวาน 8

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 7

ติดแอลกอฮอล์ 6

ตับแข็ง มะเร็งหลอดลมและปอด
ซึมเศร้า ต้อกระจก 4

10 อันดับความส าคัญของภาระโรคตามการสูญเสียปีสุขภาวะ DALY/พันประชากร เขต 12

1

10
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8
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6
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3

2

หลอดเลือดสมอง 25

หัวใจขาดเลือด 22

อุบัติเหตุทางถนน 19

เบาหวาน 18

หอบหืด 16

ถูกท าร้าย 13

เอชไอว/ี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



A2

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

กรอบข้ันสูง 
585 คน

585

ท  มา : ข้อมูลบุคลากร จาก ระบบ HROPS  ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562



ก าลังคนในเขตสุขภาพที่ 12
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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

กรอบข้ันสูง 
10,339 คน10,339

ท  มา : ข้อมูลบุคลากร จาก ระบบ HROPS  ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562



เขตสขุภาพท่ี 12 พืน้ท่ีแห่งการพฒันาและอยู่ร่วมกนัอย่างยัง่ยืน ส ำนกังำนเขตสุขภำพที ่12
Regional Health Office 12

เมืองต้นแบบ สามเหล่ียม มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน

1
2 3

4
5

6 7

8
9

ชำยแดนไทย – มำเลเซยี มจีุดผำ่นแดนถำวร 9 จุด 

ผูผ้ำ่นแดน มำกกวำ่ 3.6 ลำ้นคน ในปี 2561
โดยดำ่นศุลกำกรสะเดำ มมีลูคำ่กำรคำ้ชำยแดน และกำรผำ่นแดนสงูสดุ

1พืน้ทีก่ำรคำ้อนัดบั     ของประเทศ  
มมีลูคำ่กวำ่ 571,927.54 ลำ้นบำท 

1 ด่ำนสตูล(ท่ำเรอื จ.สตูล – Kuala Perlis (Perlis)

2 ด่ำนวงัประจนั จ.สตูล - Wang Kelian Checkpoint (Perlis)

3 ด่ำนปำดงัเบซำร์ จ.สงขลำ - Padang Besar ICQs facilitis (Perlis)

4 ด่ำนสะเดำ จ.สงขลำ - Bukit Kayu Hitam CIQ (Kedah)

5 ด่ำนบำ้นประกอบ จ.สงขลำ - Kota Putra, Durian Burung (Kedah)

6 ด่ำนเบตง จ.ยะลำ - Pengkalan Hulu (Perak)

7 ด่ำนบเูก๊ะตำ จ.นรำธวิำส - Bukit Bunga (Kelantan)

8 ด่ำนสไุหง-โกลก จ.นรำธวิำส - Rantau Panjang (Kelantan)

9 ด่ำนตำกใบ จ.นรำธวิำส - Pangkalan Kubur (Kelantan)

ที่มา : สถิติการค้าชายแดน http://www.dft.go.th/bts/trade-report , https://www.bot.or.th
สถิติการเดินทางเข้า - ออก ราชอาณาจักร www.immigration.go.th



ความโดดเด่น/การด าเนินงาน ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 12

War Surgery สาธารณสุขทางทะเล (ตรัง/สตูล)

ศูนย์เวชศาสตร์พื้นฟู รพ.บางกล่ า จ.สงขลา

Cardiac network 12 รพ.ปัตตานี

ศูนย์รังสีรักษา รพ. นาหม่อม จ.สงขลา



ความร่วมมือ เขตสุขภาพที่ 12 กับภาคส่วนต่างๆ
1. การบริหารจัดการร่วม  เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย และเพิ่มการเข้าถึงบริการให้เป็นรูปธรรมทั้ง

ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
2. การวางแผนก าลังคนร่วม

ทั้งการผลิต การพัฒนา เพื่อให้เกิดการบริการร่วมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

3. การวางแผนลงทุนร่วม เพื่อให้เกิดการวางแผนการลงทุนร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อน

4. การพัฒนาระบบบริการ 10 สาขาร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการคุณภาพ

5. การจัดระบบส่งต่อและฉุกเฉินร่วมกัน เพื่อให้เกิดระบบการส่งต่อผู้ป่วยในแต่ละระดับที่สอดคล้องกับพื้นที่

- ช่วยเหลือบริการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยาน
- ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผ่าตัดตาต้อกระจกในพื้นที่ 3 จชต.
- ส่งศัลยแพทย์ปฏิบัติงานที่ รพ.นราธิวาส ช่วยแก้ไขปัญหาไม่มีแพทย์ 

- ร่วมซ้อมแผนรองรบัความพรอ้มการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและ
สาธารณภัยทางการแพทย์
- จัดการฝึกอบรมหลักสูตรทมีเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤตส าหรับก าลง
พลทหาร



ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา เขตสุขภาพท่ี 12

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562





1.กระทรวงสาธารณสุขก าหนดนโยบายในการพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ให้แก่หน่วยงาน
สาธารณสุขอย่างครอบคลุม สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่
2.ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การบริหารจัดการการปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
3.ภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีมีความเข้มแข็ง 
4.โรงพยาบาลในระดับ ตติยภูมิ (A) มีท่ีตั้งเหมาะสมตามลักษณะภูมิประเทศ ส่งผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการระบบสุขภาพ
5.มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอต่อการสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานในทุกระดับ
6.มีค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีเสี่ยงภัยท่ีสร้างขวัญและก าลังใจต่อเจ้าหนา้ท่ีในการท างาน

1.ประชาชนมีความเชื่อถือในโรงพยาบาลระดับสูงท่ีมีการรักษาซับซ้อน ส่งผลให้เกิดความแออัด
ในโรงพยาบาลระดับสูง
2.ประชากรในพื้นท่ีก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้มีวัยพึ่งพิงด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
3.ปัจจัยด้านสังคม/สิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญในพื้นท่ี ปัญหาอนามัยแม่และ
เด็ก ปัญหายาเสพติด
4.ปัญหาเร่ืองความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสาธารณสุขในพื้นท่ี
ชายแดนใต้และส่งผลต่อความเชื่อมั่นและขวัญก าลังใจของเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ี
5. ความเชื่อทางศาสนาและสังคมมีอิทธิพลต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี

1.การบูรณาการงานในเครือข่ายยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร
2. ขาดกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมาย และกระบวนการติดตามประเมินผล จุดเน้นการพัฒนา
สาธารณสุข
3. ระดับเขตสุขภาพมีค าส่ัง แต่ขาดการทบทวนบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง การ
ถ่ายทอด/สื่อสาร ภารกิจต่าง ๆ ของเขตสุขภาพ จากหัวหน้างานไม่ครอบคลุม/ไม่ชัดเจน
4. รอบการตรวจราชการ ไม่สะท้อนผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ี โดยมีเวลาระยะเวลา
ไม่เพียงพอ ท่ีจะน านโยบายของเสนอแนะของทีมตรวจราชการมาแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางาน
5. ระบบเครือข่ายข้อมูลขาดความเชื่อมโยงในระดับภาพเขต
6.ขาดระบบการติดตามข้อมูลสุขภาพ ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของพื้นท่ี 

1.เขตสุขภาพมีการจัดท าจุดเน้นการพัฒนาสาธารณสุขที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นท่ี โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานในเขตสุขภาพ
2. มีการถ่ายทอดนโยบาย และจุดเน้นการพัฒนาสาธารณสุข ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ี
ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง
3. เขตสุขภาพมีการจัดการโครงสร้างการด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ  
บริหารงานโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยสร้างการมีส่วน
ร่วมและเพิ่มการรับรู้กับหน่วยงานทุกระดับ 
4. เขตสุขภาพมีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เป็นเคร่ืองมือส าคัญใน
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.มีระบบการตรวจราชการท่ีเป็นเคร่ืองมือในการก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้ความส าคัญในการติดตามการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง SWOT 

Analysis

Strengths
Weaknesses

Opportunities Threats



“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 าลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี

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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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนฯ 12

3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน4. ด้านการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม

ยุทธศาสตร์

กระทรวง

กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2562

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตาม

กลุ่มวัยให้เป็นเลิศ
บริการทางการแพทย์ท่ีเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

เข็มมุ่งเขต

สุขภาพที่ 12

Maternal 

Death
SEPSIS TB DM STROKE

5 โรคส าคัญที่เป็นปัญหาของเขตฯ 5 ระบบที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหา 5 โรคส าคัญของเขตฯ

Vaccine 

G&D

G&C 

Hospital
LTC ECS RDU

HA/PMQA/พชอ./รพ.สต.ติดดาว

CSO
Finance                 

CFO

Information Management 

CIO

ITA                                  

CGO

การบริหารร่วมการบริการร่วม

HRP HRM                

CHRO

5 สนับสนุน

เป้าหมาย : ประชาชนสุขภาพดี เครือข่ายเข้มแข็ง ระบบสุขภาพยั่งยืน เจ้าหน้าที่มีความสุข

ความเป็นธรรม การตอบสนองต่อความต้องการ การป้องกันความเสี่ยงทางสังคมและการเงิน ประสิทธิภาพการบริการ

ยุทธศาสตร์เขต

สุขภาพที่ 12
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
การจัดการเขตสุขภาพที่เป็นเลิศ

การพัฒนาเครือข่ายระบบบริการ
สุขภาพแบบไร้รอยต่อ

พัฒนาระบบสารสนเทศ สู่
การเป็นคลังข้อมูลระดับ

สุขภาพ

การบริหารจัดการ
ก าลังคนด้าน

สุขภาพ

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและพัฒนาภาคี

เครือข่าย





STROKE
อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผลงาน
เขต 12 ร้อยละ 3.18

5 โรค 

Maternal Death (มารดาตาย)
มีอัตราการเสียชีวิตของมารดา 43.19 เขต 12 ตายแล้ว 21
ราย มากสุดที่ปัตตานี 7 ราย โดยสงขลาไม่มีแม่ตาย

เป้าหมาย ไม่เกิน 35 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

SEPSIS
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
Community acquired เขต 12 อยู่ที่ร้อยละ 29.51
(716 คน)

TB (วัณโรคปอด)
อัตราความส าเร็จ การรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

ผลงาน ร้อยละ 61.2

เป้าหมาย > 
85%

เป้าหมาย ต่ ากว่าร้อยละ 30

5 ระบบ

Green & Clean Hospital 
ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ตามเกณฑ์  
Green & Clean Hospital ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 92.77

เป้าหมาย ร้อยละ 85 ผ่านเกณฑ์ระดับขึ้นไป

DM (Diabetes mellitus)
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมได้ 
ผลงานเขต 12
ร้อยละ 23.03

เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 40

เป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 5

Smart Kid (Vaccine & Growth Development) 
-เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ เป้าหมาย 90% ผลงาน 96.01%
-เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรอง พัฒนาการพบสงสัยล่าช้า เป้าหมาย 20% ผลงาน 63.92%
-เด็กอายุ 0-5 ปี ที่สงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ เป้าหมาย 90% ผลงาน 87.71%
-เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รบัการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA 41 เป้าหมาย 60% ผลงาน 59.30%

LTC (Long Term Care)
ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ ผลงาน 56.11

เป้าหมาย ร้อยละ 55

ECS 
อัตราการเสียชีวิตของ ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) ผลงาน 9.26

เป้าหมาย - น้อยกว่าร้อยละ 12

RDU (Rational Drug Use)
ร้อยละของ รพ. ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
- RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ 50 ผลงาน ร้อยละ 100  - RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 
20 ผลงาน ร้อยละ 41.03  AMR : ร้อยละ 20 ผลงาน ร้อยละ 100

Finance
ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทาง

การเงิน ผลงาน ร้อยละ 0.00
เป้าหมาย - น้อยกว่าร้อยละ 4

5 สง่เสรมิ

Happy Organization
ร้อยละองค์กรแห่งความสุข ผลงานร้อยละ 100

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ITA
ร้อยละของ สสจ.ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA ผลงานร้อยละ 100 และ สสอ. 
ผลงานร้อยละ 87.01

เป้าหมาย 
สสจ. 70%
สสอ.40%

รพ.สต.ติดดาว
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ผลงาน ร้อยละ 66.11

เป้าหมาย - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

พชอ.
ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
ผลงาน ร้อยละ 74.03

เป้าหมาย ร้อยละ 60

Smart Organization
ร้อยละโรงพยาบาลมีการด าเนินงาน Digital Transformation ผลงาน รพศ./รพท. 20.69% รพช. 
29.71% เป้าหมาย รพศ./รพท. ร้อยละ 50, รพช. ร้อยละ 50

อ้างอิงข้อมูล จาก สรุปตรวจราชการ รอบ
1/2562,ข้อมูล PA 3/2562,

ระบบรายงาน MIS,HDC



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562



สรุปแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบฯ 2562

โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

โครงการ หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและผลติภัณฑ์สุขภาพพื้นที่ 7 จังหวัด
ภาคใต้ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2562

คณะท างานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลติภัณฑ์ และ
บริการสุขภาพ เขต 12

100,000

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพ+สนบัสนุน รพ.สต.ติดดาว คณะท างาน Service plan สาขาสาขาบริการปฐมภูมิ
และสุขภาพองค์รวม

274,200

P&P Excellence

รวม 2 โครงการ วงเงิน 374,200 บาท



สรุปแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบฯ 2562

โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้ศาสตร์มณีเวชร่วมกับงานแม่และเด็กในเขตสุขภาพที่ 12 คณะท างาน service plan สาขา การแพทย์
แผนไทยและแพทยผ์สมผสาน 

116,500

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการจัดท าราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรมร่วมภาคใต้ 
ปีงบประมาณ 2562

คณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาทันตกรรม เขตสุขภาพที่ 12

100,000

โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพที่ 12 คณะท างาน Service plan สาขาการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล

200,000

Service Excellence

รวม 3 โครงการ วงเงิน 416,500 บาท



สรุปแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบฯ 2562

โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

โครงการปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี ส าหรับแพทย์ ทันแพทย์ และเภสัชกร 
จบใหม่ เขตสุขภาพท่ี 12 ประจ าปี 2562

คณะอนุกรรมการ CHRO โดยส านักงาน
เขตสุขภาพท่ี 12

546,191

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอันตรายจากรังสี เขตสุขภาพท่ี 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะกรรมการเครือข่ายรังสีการแพทย์ 
เขตสุขภาพท่ี 12

62,290

People Excellence

รวม 2 โครงการ วงเงิน 608,481 บาท



สรุปแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบฯ 2562

โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

1.โครงการ ถ่ายทอดนโยบายสุขภาพ และขับเคล่ือนการปฏิบัติงานสู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่าง
ยั่งยืน 2019 (Kick Off RH12 FOR THE FUTURE)

คณะอนุกรรมการ CIO โดยส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 295,000

2.โครงการประเมินติดตาม HAIT และคุณภาพข้อมูลสุขภาพ คณะอนุกรรมการ CIO โดยส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 79,774

3.โครงการพัฒนาการบริหารระบบบัญชี Accounting Management คณะอนุกรรมการ CFO โดยส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 315,864

4.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการตอบสนองความต้องการตามยุทธศาสตร์เขตสุขภาพท่ี 12 คณะอนุกรรมการ CIO โดยส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 345,960

5.สนับสนุนกิจกรรมตรวจราชการ รอบ1/2562 กองตรวจราชการ ร่วมกับส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 300,000

6.สนับสนุนกิจกรรมตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 211,460

7.ส่งประกวดผลงานวิชาการระดับกระทรวง ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 200,000

8.โครงการสรุปผลการตรวจราชการ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และก าหนดทิศทางการ
ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 570,000

9.สนับสนุนการด าเนินการประกวดสาธารณสุขอ าเภอดีเด่น ชมรมสาธารณสุขอ าเภอ เขตสุขภาพท่ี 12 300,000

10.ลงประเมินคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลระดับเขต (HAIT) คณะอนุกรรมการ CIO 137,600

11.สนับสนุนงาน SERVICE PLAN SHARING ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 100,000

Governance Excellence รวม 11 โครงการ วงเงิน 2,855,658 บาท


