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เขตสุขภาพที่ 12 เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต และพัฒนาระบบบริการในพื้นที่ให้ครอบคลุม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งได้แก่ จังหวัดตรัง พัทลุง 
สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยกำหนดกรอบในการดำเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12  จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ขับเคลื ่อนแผนพัฒนาเขตสุขภาพที ่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที ่ 13 – 14 สิงหาคม 2563                  
ณ โรงแรมThe Bed Vacation Rajamangala Hotel อำเภอเมือง จ ังหว ัดสงขลา  เพื ่อกำหนดทิศทางในการ
ดำเนินงาน และทบทวนผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมารวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ กำหนดเป้าหมาย 
มาตรการ กลยุทธ์ โดยใช้รูปแบบการจัดบริการสุขภาพตามลักษณะของพื้นที่ “บ้านเลขที่ 12/AAA สร้างภาพ”           
เป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 12 ทั้งนี้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ
เขตสุขภาพที่ 12 คำนึงถึงความสอดคล้องของนโยบายในทุกระดับ และบริบทด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วย
แก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยตั้งเป้าหมาย ให้ ประชาชนสุขภาพดี เครือข่ายเข้มแข็ง          
ระบบสุขภาพยั่งยืน เจ้าหน้าทีม่ีความสุข 

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12 โดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12       
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) จะเป็นแนวทาง
สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารเขตสุขภาพ             
และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ครอบคลุม ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ต่อประชาชนทุกคน ต่อไป 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12 ระยะ 3 ปี (ปี พ.ศ.2564 – 2566) ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั ้งในระดับประเทศและระดับกระทรวง รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารเขตสุขภาพ ซึ่งได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาเขตสุขภาพ สำหรับ            
การพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินงานให้ทันถ่วงทีตามบริบทของสถานการณ์สุขภาพที่เปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว            
รวมทั้งการคำนึงถึงเป้าหมายการพัฒนาของประเทศไทยที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตาม Road map          
สู่ประเทศไทย 4.0 ให้สามารถรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึง
ระบบสุขภาพ และมุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี 
ด้านสาธารณสุขที่มีความสอดคล้องต่อแผนพัฒนาชาติ โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข        
ให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมและครอบคลุม ตั้งเป้าหมายให้ "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน" 

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ที่ขับเคลื่อนผ่านการพัฒนายุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ        
4 ด้าน (4 Excellence) ได้แก่  

1.การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (Promotion & Prevention Excellence) คือ การดูแล
ประชาชนคนไทยทุกกลุ่มวัย ลดการบาดเจ็บจากการจราจร ลดกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง  

2.ระบบบริการ (Service Excellence) คือ การพัฒนาระบบบริการคุณภาพที่ครอบคลุมทั่วถึง            
ตาม Service plan รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิ 

3.การพัฒนาคน (People Excellence) คือ การแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล วางแผนอัตรา
กำลังคน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพ่ือพัฒนาบุคลากร ปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข 

4.ระบบบร ิหารจ ัดการ (Governance Excellence) ได ้แก ่  ค ือ อภ ิบาลระบบสาธารณสุข                  
สร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม สร้างความม่ันคงด้านยาและเวชภัณฑ์ และจัดระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เขตสุขภาพที่ 12 ตั้งอยู่ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส 
และยะลา มีประชากรประมาณ 4.9 ล้านคน มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดของประเทศและมีพ้ืนที่ติดกับ 
ประเทศมาเลเซีย เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน  มีลักษณะภูมิอากาศ
เป็นแบบร้อนชื้นแถบมรสุม คือ มีฝนตกชุกสลับกับฤดูแล้งสั้นๆ จากสภาพพื้นที่ที่มี ความจำเพาะทางภูมิศาสตร์            
และประวัติศาสตร์  ทำให้ภาคใต้ตอนล่าง เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ มีความแตกต่าง หลากหลายทั้งทางเชื้อชาติ 
ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากปัญหา สถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ เป็นความ ท้าทายของเขตสุขภาพที่ 12           
ที่ต้องพัฒนาการ เสริมสร้างสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของประชาชน   

ด้วยเหตุนี้ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพที่  12 โดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 
จึงได้จัดทำจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เมื่อวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมThe Bed Vacation Rajamangala Hotel จังหวัดสงขลา โดยการ
ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทบทวนผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่าน เพ่ือกำหนดกรอบและทิศทางใน
การพัฒนางานด้านสาธารณสุข ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี        
ด้านสาธารณสุข ที่ขับเคลื่อนผ่านการพัฒนายุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน (4 Excellence) ได้แก่  

บทสรุปผู้บริหาร 
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1.การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (Promotion & Prevention Excellence) คือ การดูแล
ประชาชนคนไทยทุกกลุ่มวัย ลดการบาดเจ็บจากการจราจร ลดกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง  

2.ระบบบริการ (Service Excellence) คือ การพัฒนาระบบบริการคุณภาพที่ครอบคลุมทั่วถึง           
ตาม Service plan รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิ 

3.การพัฒนาคน (People Excellence) คือ การแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล วางแผนอัตรา
กำลังคน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพ่ือพัฒนาบุคลากร ปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข 

4.ระบบบร ิหารจ ัดการ (Governance Excellence) ได ้แก ่  ค ือ อภ ิบาลระบบสาธารณสุข          
สร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม สร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ โดยเน้นการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและพัฒนา
สมุนไพร จัดระบบการเงินการคลังสาธารณสุข เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ และจัดระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 เขตสุขภาพที่ 12 มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข ให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง
เท่าเทียมและครอบคลุม โดยใช้หลักการ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” (seamless health service network)           
และได้กำหนดยุทธศาสตร์ “5 5 5” เป็นจุดเน้นนการพัฒนาเขตสุขภาพในทุกมิติ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงของเขตสุขภาพ ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดจะต้องขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน
สาธารณสุข เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของเขตสุขภาพที่ 12 คือ “ประชาชนสุขภาพดี เครือข่ายเข้มแข็ง ระบบสุขภาพยั่งยืน 
เจ้าหน้าที่มีความสุข”  
 ความท้ายทายของเขตสุขภาพที่ 12 ถูกกำหนดให้เป็นเขตสุขภาพนำร่อง จึงพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการเขตสุขภาพที ่ 12 “AAA สร้างสุขภาพ” ขึ ้น มีคิดหลักเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร                 
เพื่อผู้รับบริการ โดยมีเป้าหมายในการจัดการโครงสร้างของประชากร สถานะสุขภาพ การเข้าถึงบริการในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 12 และพิจารณาปัจจัยด้านความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนความจำเพาะของพื้นที่ เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ในการลดความแออัด ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ การลดภาระงาน การกระจายกำลังคนที่เหมาะสม ส่งผลต่อ
ความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้รับบริการ 
 เขตสุขภาพที่ 12 ได้ดำเนินการบริหารกระบวนการจัดทำแผนทั้งระบบ ตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ 
(Strategic Formulation) โดยใช้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพ ซึ่งจะมีการทบทวนสภาพปัญหา 
และความเหมาะสมของกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ โดยคำนึงถึงการกำหนดปัจจัยความสำเร็จในแต่ละประเด็น ทั้งนี้เขต
สุขภาพได้กำหนดโมเดลในการพัฒนางานสาธารณสุขโดยใช้ร ูปแบบของ House Model เพื ่อประมวลผลการ
ดำเนินงาน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาในแต่ละปี ทั้งนี้ได้กำหนดแผนในการดำเนินงานของแต่ละประเด็นเป้าหมาย
ในรูปแบบ Small success รายไตรมาส ในส่วนของขั้นตอนการนำไปปฏิบัตินั้น (Implementation) เขตสุขภาพที่ 12 
ได้ดำเนินการผ่านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี , แผนปฏิบัติราชการประจำปี, แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan), แผนแม่บทการพัฒนา (Blue print), โครงการถ่ายทอดนโยบายสุขภาพสู ่การปฏิบัติ (Kickoff)          
ซึ่งการแปลงแผนสู่การปฏิบัตินั้น เขตสุขภาพได้อาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการให้ความร่วมมือในการ
รวบรวมข้อมูล และการสร้างความรับรู้แก่หน่วยงานทุกระดับ ขั้นตอนการกำกับ ติดตาม ประเมินผล (Monitoring & 
Evaluation) ผ่านกลไกการตรวจราชการประจำปี ซึ่งเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานของพื้นที่ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวง และผู้บริหาร รวมถึงจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาแก่ผู้บริหารของกระทรวงได้
รับทราบ เพ่ือวางแผนในการดำเนินงานต่อไป การติดตามในส่วนของงบประมาณ เขตสุขภาพได้กำหนดรูปแบบในการ
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ติดตามงบประมาณทั้งในส่วนของการเบิกจ่าย และการบริหารสัญญา โดยในส่วนของการติดตามด้าน
ข้อมูล ใช้ระบบสารสนเทศในการประมวลผลข้อมูลผ่านฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12 ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญ          
ที่ช่วยประสานการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 12 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงเป็นส่วน
ช่วยในการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามกรอบแนวทางที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานสาธารณสุขใน    
เขตสุขภาพที่ 12 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความมุ่งมั่น การพัฒนา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่
สำคัญในพ้ืนที่ ต่อไป   
 

 

        (นายสุเทพ  เพชรมาก) 
        ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
           เขตสุขภาพท่ี 12 
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 นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 
 นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 
 นางสุนันทา กาญจนพงศ์   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 
 นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 
 นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 
 แพทย์หญิงณิชาภา สวัสดิกานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 
 นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม  ประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO) 
 นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ  ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) 
 นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์  ประธานคณะอนุกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) 
 นายแพทย์อินทร์ จันแดง   ประธานคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) 
 นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ  ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  
      และคุ้มครองผู้บริโภค (CPPO) 
 นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล (CGO) 
 
 นางสาวภาวนา อำนวยตระกูล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 12  

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 
 นายจิรวิทย์ มากม่ิงจวน   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 
 นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 
 นางสาวปราณี บัวศรี   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 
 นางสาวมธุวรรณ ขุนแก้ว   หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะที่ปรึกษา 
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นพ.สุเทพ  เพชรมาก 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 

นพ.สมชัย  อัศวสุดสาคร 
สาธารณสุขนิเทศก ์

นางสุนันทา กาญจนพงศ ์
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 

นพ.อนุรักษ์ สารภาพ 
รองผู้อำนวยการ 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 12 

นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ ์
ผู้อำนวยการ 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 12 

พญ.ณชิาภา สวัสดิกานนท์ 
รองผู้อำนวยการ 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหารเขตสขุภาพที่ 12 
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นพ.ดุษฎี คงตระกลูทรัพย ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

นพ.บรรเจดิ สุขพิพัฒปานนท์ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง 

นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกลุ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล 

นพ.ชัยรัตน์ ลำโป 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา 

นพ.วิเศษ สิริทรโสภณ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหารระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 12 
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นพ.สมบัติ สธนเสาวภาคย ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง 

นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ ่

นพ.อินทร์ จันแดง 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา 

นพ.จรุง บุญกาญจน ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง 

พญ.วันทนา ไทรงาม 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล 

นพ.ศักดา อัลภาชน ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา 

นพ.วิชัย วิเชียรวัฒนชัย 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 

นพ.เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเร๊ะ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตาน ี

พญ.ปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง 

นพ.บรรยง เหล่าเจริญสุข 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสไุหงโก-ลก 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 12 
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เรื่อง                  หน้า 

คำนำ            ก 
บทสรุปผู้บริหาร           ข 
รายนามท่ีปรึกษา           ค 
ทำเนียบบุคลากรระดับเขตสุขภาพ         ง 
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เขตสุขภาพท่ี 12         1 
 -  ความเป็นมาการจัดตั้งเขตสุขภาพ       2 
 -  ที่ตั้ง อาณาเขต พรหมแดน และอัตลักษณ์ของพื้นที่     4 
 -  อำนาจ หน้าที่ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12   8 
 -  โครงสร้างการบริหารงานเขตสุขภาพที่ 12      12 
 -  ข้อมูลทั่วไปจังหวัด เขตสุขภาพที่ 12       14 
 -  ข้อมูลการปกครองและประชากร       21 
 -  ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพี่ 12      25 
 -  ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12      33 
 -  สถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 12    34 
 -  สรุปสถานการณ์สุขภาพ        37 
บทที่ 2 กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  42 
 -  ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ       43 
 -  นโยบายสุขภาพที่เก่ียวข้อง        54 
บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร        61 
 -  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร        62 
บทที่ 4 สาระสำคัญแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12     65 
 -  สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12      66 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12        78 
 -  จุดเน้นการพัฒนาการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพ้ืนที่      80 
    (ยุทธศาสตร์ 5 โรค 5 ระบบ 5 สนับสนุน)  
 -  แนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนางานเขตสุขภาพที่ 12     82 
 -  โมเดลสุขภาพ “AAA สร้างสุขภาพ” ปี 2564      85 
บทที่ 5 การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ        89 
 -  การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ        90 
 -  การติดตามและประเมินผลโครงการ       92 
 -  การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์        102 
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บทที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 12 
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 กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดกรอบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเขตสุขภาพ เพ่ือให้แต่ละเขต
สุขภาพ มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 4- 8 จังหวัด ทั้งนี้โดยมีสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 - 12 เป็นหน่วยราชการ
ส่วนกลางที่มีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั่งกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 114/2558 เรื่องการจัดตั้งสำนักงานเขตสุขภาพ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นสำนักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการเขตสุขภาพ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ และเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
ยั่งยืน เป็นรูปธรรมและสร้างระบบบริหารจัดการที่มีเอกภาพ 

     ภาพแผนที่ตั้งเขตสุขภาพ 13 เขต 

ความเป็นมาการจัดตั้งเขตสุขภาพ 
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 กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดกรอบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเขตสุขภาพในรูปแบบ        
เขตสุขภาพ เพื่อให้แต่ละเขตสุขภาพพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการดำเนินการ
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างมีคุ ณภาพ
มาตรฐาน และประสาน ผลักดัน ขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับสุขภาพของประชาชน ให้ส่งผลต่อสุขภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งเขตสุขภาพมีบทบาทในการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการจากส่วนกลาง 
ไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
   1. เพ่ิมการเข้าถึงบริการ (Access) ที่มีคุณภาพ (Quality) แก้ปัญหาความไม่เท่าเทียม  
เพ่ิมการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนอย่างมีคุณภาพ 
   2. สร้างความเท่าเทียม (Equity) ในการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพในเขตสุขภาพให้มีการ
กระจายที่เหมาะสม และสามารถจัดบริการภายในเขตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Efficiency) และเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ให้เชื่อมโยงสู่ระดับพื้นท่ีและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม  
   4. สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (Social accountability) 
 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการปฏิรูปด้านสาธารณสุขซึ่งมีเป้าหมายดำเนินงานปฏิรูปทุกด้าน โดยเฉพาะ
การขับเคลื่อนเขตสุขภาพ  ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องประเด็นการขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อหาแนวทางบริหาร
จัดการ เรื่องระเบียบและแนวทางการสนับสนุนเขตสุขภาพ ที่มีต้องการการบริหารจัดการด้วยตนเอง ทดลองนำร่อง
กระบวนการบริหารจัดการเขตสุขภาพ  3 เขตสุขภาพ คือ เขตสุขภาพที่ 6 , 8 และ12 หัวใจสำคัญของการปฏิรูป
ระบบสุขภาพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ใน ๓ ด้านคือ ๑)การยกระดับระบบบริการสุขภาพ ๒)การตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการและประชาชน ๓)ประชาชนเมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้าถึงการบริการที่ดีได้โดยไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายใน
การรักษา กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทภารกิจดังกล่าว เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การบริหารจัดการที่เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด จึงกำหนดให้มีบทบาทภารกิจการพัฒนาเขตสุขภาพ ๑๒ เขตและเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นรูปแบบการพัฒนาระบบบริการในพื้นที่ที ่จะสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในแต่ละเขต            
โดยมีเป้าหมายลดอัตราป่วย อัตราตายของประชาชน และสามารถเข้าถึงการบริการในทุกระดับอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรมมากขึ้นทั้ง ๑๒ เขตท่ัวประเทศ โดยในชั้นนโยบายการปฏิบัติจะมีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการลง
ไปในระดับพื้นที่ โดยแบ่งพื้นที่บริการสุขภาพของประเทศออกเป็น ๑๒ เขตสุขภาพและเขตกรุงเทพมหานคร แต่ละ
เขตสุขภาพจะดูแลประชากรประมาณ ๔-๖ ล้านคน ซึ่งเป็นขนาดที่ดูแลได้ทั่วถึงและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
และในการลงทุนด้านงบประมาณ ในการพัฒนาศักยภาพของแต่ละเครือข่ายให้สามารถให้บริการโรคท่ีมีความซับซ้อน
หรือต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงได้ 
 เขตสุขภาพ เป็นกลไกการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการทำงานในส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงสาธารณสุข เพื ่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากร และระบบบริการสาธารณสุขร่วมกันในพื้นที่              
เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในรูปแบบเดิม เพราะการจัดระบบการบริการดูแลในรูปแบบของจังหวัดยังมีข้อจำกัดใน
สถานะความแตกต่างระหว่างจำนวนประชากร ความแตกต่างในลักษณะของพื้นที่ และความเหลื่อมล้ำของการ
กระจายทรัพยากรระหว่างจังหวัด 
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 เขตสุขภาพท่ี 12 ตั้งอยู่ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย 7 จังหวัด คือ จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี 
นราธิวาส และยะลา ทิศเหนือติดจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ ส่วนทิศใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย           
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรที่มีทะเลขนาบทั้งสองด้าน คือ ฝั่งตะวันออกด้านอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดสงขลา 
พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ฝั่งตะวันตกด้านอันดามัน ได้แก่ จังหวัดตรัง สตูล มีเพียงจังหวัดยะลาที่ไม่มีพ้ืนที่ติดต่อ
กับทะเล และเป็นที ่ราบในบางพื ้นที ่สลับแนวภูเขา โดยมีทิวเขาสันกาลาคีรี ซึ ่งทอดตัวยาวต่อ จากเทือกเขา
นครศรีธรรมราชเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย สำหรับแม่น้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำปัตตานี 
แม่น้ำตรัง แม่น้ำสายบุรี โดยแม่น้ำโก-ลก เป็นพรมแดนธรรมชาติที่ก้ันเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย  
และยังมีทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบแห่งเดียวในประเทศไทย  
 ลักษณะภูมิอากาศของเขตสุขภาพที่ 12 เป็นแบบร้อนชื้นแถบมรสุม คือ มีฝนตกชุกสลับกับฤดูแล้งสั้นๆ 
เนื่องจากมีพ้ืนน้ำขนาบอยู่ทั้งทางด้านตะวันตก และทางด้านตะวันออก จึงทำให้มีฝนตกตลอดปีจึงได้รับปริมาณน้ำฝน
มากทั้ง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน อีกทั้งเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เช่น ยา งพารา  
ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นพืชเมืองร้อน ที่ต้องการความชื้นสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     แผนที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 
 
 เขตสุขภาพที่ 12 พื้นที่แห่งการพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน พรมแดนมาเลเซีย-ไทย มีทั้งชายแดน
ระหว่างประเทศทั้งบนบกผ่านคาบสมุทรมลายู และทางน้ำทางช่องแคบมะละกา รวมไปถึง อ่าวไทย/ทะเลจีนใต้ 
มาเลเซียทอดตัวอยู่ทางตอนใต้ของ ประเทศไทย มีแม่น้ำโกลก เป็นพรมแดนระหว่างประเทศ ที่มีความยาวประมาณ 
95 กิโลเมตรกั้นประเทศไทยและมาเลเซีย โดยประเทศไทยอยู่ทางเหนือ และประเทศมาเลเซียอยู่ทางใต้ รัฐพรมแดน
ระหว่างประเทศของมาเลเซีย ซึ่งได้แก่ (เรียงจากตะวันตกไปตะวันออก) ปะลิส (Perlis) เกอดะฮ์ (Kedah) เประก์ 
(Perak) และกลันตัน (Kelantan) กับ 4 จังหวัดพรมแดนระหว่างประเทศของไทย (เรียงจากตะวันตกไปตะวันออก) 
คือจังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยมีจุดผ่านแดนถาวรไทย-มาเลเซีย ดังนี้ 

สงขลา 

พัทลุง ตรัง 

สตูล ปัตตาน ี

ยะลา 
นราธิวาส 

ที่ตั้ง อาณาเขต พรหมแดน และอตัลักษณ์ของพ้ืนที่ 
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  1. จังหวัดสงขลาพื้นที ่ของไทย ด่านสะเดา อ.สะเดา  พื ้นที ่ของมาเลเซีย ด่านบูกิตกายูฮิตัม              
(Bukit Kayu Hitam) รัฐเคดาห์ 
  2. จังหวัดสงขลาพื้นที่ของไทย ด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา พื้นที่ของมาเลเซีย ด่านปาดังเบซาร์ 
(Padang Besar) รัฐเปอร์ลิส 
  3. จังหวัดสงขลาพื้นที่ของไทย ด่านบ้านประกอบ อ.นาทวี พื้นที่ของมาเลเซีย ด่านบ้านดูเรียนบูรง 
(Kota Putra, Durian Burung) อ.ปาดังเตอรับ รัฐเคดาห์ 
  4. จังหวัดนราธิวาสพื้นที่ของไทย ด่านสุไหงโกลก อ.สุไหงโก-ลกพื้นที่ของมาเลเซีย ด่านรันตูปนยัง 
(Rantau Panjang) รัฐกลันตัน 
  5. จังหวัดนราธิวาสพ้ืนที่ของไทย ด่านตากใบ (ท่าเรือ) อ.ตากใบ พ้ืนที่ของมาเลเซีย ด่านเป็งกาลันกูโบ 
(Pangkalan Kubur) รัฐกลันตัน 
  6. จังหวัดนราธิวาสพื ้นที ่ของไทย ด่านบูเก๊ะตา อ.แว้ง  พื ้นที ่ของมาเลเซีย ด่านบูกิตบุหงา          
(Bukit Bunga) รัฐกลันตัน 
  7. จังหวัดยะลาพ้ืนที่ของไทย ด่านเบตง อ.เบตง พ้ืนที่ของมาเลเซีย ด่านบูกิตบือราปิต (Pengkalan 
Hulu) รัฐเคดาห์ 
  8. จังหวัดสตูลพื ้นที ่ของไทย ด่านวังประจัน อ.ควนโดน พื ้นที ่ของมาเลเซีย ด่านวังเกลียน                
(Wang Kelian Checkpoint) รัฐเปอร์ลิส 
  9. จงัหวัดสตูลพ้ืนที่ของไทย ด่านสตูล (ท่าเรือ) อ.เมืองสตูล พ้ืนที่ของมาเลเซีย ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส 
(Kuala Perlis) รัฐเปอร์ลิส - ท่าเรือเจตตีกัว ลังกาวี รัฐเคดาห์ - ท่าเรือเทลก อีกวาลังกาวี รัฐเคดาห์ 
  สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย มีมูลคาสูงที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 32.32 ของมูลคาการคา
ชายแดนรวม โดยข้อมูลป 2563 (ม.ค.-พ.ย.) การคาชายแดนไทย-มาเลเซีย มีมูลคาการคารวม 222,872 ลานบาท 
สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และรถยนต์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ โดยในปี 2562 มีสถิติผู้ผ่านแดนเข้า-ออกจาก 9 ด่านถาวร จำนวนรวม 12,106,725 คน 
มากที่สุดที่ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศลุกากรปาดังเบซาร์ ด่านสุไหงโก-ลก ตามลำดับ (ข้อมูลจากรายงานสรุปสถิติการ
เดินทางเข้า – ออก จุดผ่านแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 2562) 
   กรอบแนวคิด พัฒนาภายใต้กรอบแนวคิดเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” โดยพัฒนา
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และ อ.เบตง จ.ยะลา ให้เป็นเมือง
ต้นแบบที่มีการพัฒนาในลักษณะพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ ให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนที่สามารถสร้างงานและสร้าง
รายได้ไปยังพื ้นที ่ใกล้เคียงและเพิ ่มพื ้นที่ ปลอดภัยได้มากยิ ่งขึ ้น เป้าหมาย พัฒนา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี                            
เป็น “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร” พัฒนา อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เป็น “ศูนย์กลางการค้าขาย
แดนระหว่างประเทศ” พัฒนา อ.เบตง จ.ยะลา เป็น “เมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” 
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ความเป็นมาของพ้ืนที่ 

 - ด้านวัฒนธรรม 
 เขตสุขภาพที่ 12 ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ มีลักษณะทางวัฒนธรรมและ
สังคมมีประชากรที่มีเชื้อชาติ ศาสนาและภาษาคล้ายคลึงกับคนไทยในภาคใต้ตอนบน ประเพณีที่มีชื่อเสียง ได้แก่ 
ประเพณีชิงเปรตและประเพณีชักพระ ส่วนคนไทยเชื้อสายจีนมีประเพณีบางอย่างที่แตกต่างออกไปเช่น มีเทศกาลถือ
ศีลกินเจ และชาวไทยมุสลิม มีเทศกาลถือศีลอด ในเดือนรอมฎอน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ชาวไทยมุสลิมใช้ภาษาพ้ืนเมือง เรียกว่าภาษายาวี  
 - ด้านประวัติศาสตร์ 
 จากสภาพทางภูมิศาสตร์ทำให้ภาคใต้มีความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียอาคเนย์มาโดยตลอด เช่น ค้าขายกับ
จีนมาตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ 5 จนถึง 16 สินค้าที่ค้าขาย ได้แก่ ไข่มุก เครื่องแก้ว น้ำหอม อัญมณี และนอแรด         
ในกลางพุทธศตวรรษที่ 10-12 มีการติดต่อกับอินเดีย มีการเผยแผ่ศาสนาพุทธและพราหมณ์ ซึ่งมีอิทธิพลทางด้าน
ศิลปะเป็นอย่างมาก รวมทั้ง วรรณคดี ความเชื่อ ประเพณี และกฎหมาย จากนั้นในพุทธศตวรรษที่ 12-15 มีการค้า
เครื่องเทศกับชาวเปอร์เซียและชาวอาหรับ ซึ่งได้นำศาสนาอิสลามมาสู่เกาะสุมาตรา จากนั้นได้ขยายสู่แหลมมลายู            
ถึงประเทศอินโดนีเซีย และเลยมาถึงทางใต้ ของไทยในราวศตวรรษที่ 20 ทำให้ชาวพื้นเมืองภาคใต้บางส่วนนับถือ
ศาสนาอิสลาม 
 - ผลิตภัณฑ์ดีเด่น 
 ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่างสะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรม และภูมิปัญญาไม่ด้อยไปกว่าภูมิภาคอื่นๆ 
ของประเทศไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมเกษตรกรรมที่ได้มีการสั่งสมสืบสานองค์ความรู้และภูมิปั ญญา
ท้องถิ่นไว้มากมาย ซึ่งทำให้ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านภาคใต้ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความละเอียด ประณีต เป็นการ
นำเอาทรัพยากรในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่มีการ
พัฒนามาถึงสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน โดยมีศิลปหัตถกรรมที่โดดเด่น ดังนี้ 
 ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า ได้แก่ ผ้าทอเกาะยอ หรือผ้าเกาะยอ ผ้าบาติก ผ้าขาวม้า ผ้าทอหมื่นศรี และผ้ามัดย้อม
ลวดลายต่างๆ เป็นต้น 
 เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานมีความเกี่ยวเนื่องด้วยวัฒนธรรมการดํารงชีวิตคือ เครื่องมือเครื่องใช้ใน
ครัวเรือนและในการประกอบอาชีพ วัสดุที่นํามาใช้ทําเครื่องจักสานมีหลากหลายชนิด เช่น ไม้ไผ่ หวาย กก ใบเตย 

ภาพเมืองต้นแบบ จัดทำโดย   สศช. ได้ร่วมกับ ศอ.บต. 
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ย่านลิเภา ก้านมะพร้าว ก้านธูปฤาษี กระจูด และวัสดุอื่นๆ ทําให้มีเครื่องจักสานหลายชนิด ได้แก่ กระจาด กระเป๋า
รูปแบบต่างๆ เข่ง เสวียนหม้อ หมวก กระบุง โคมไฟ กระเช้า ตะกร้า ข้อง ฝาขัดแตะ เป็นต้น  
 ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา สถานที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ เครื่องปั้นดินเผาสทิงหม้อ            
ตําบลสทิงหม้อ อําเภอสิงหนคร และที่ตําบลบางกลํ่า อําเภอบางกลํ่า จังหวัดสงขลา โดยลักษณะการทําแตกต่างไป
จากพื้นที่อื่นๆ คือ มีการใช้แป้นหมุนและการเผาจะไม่เผากลางแจ้ง จะใช้เตาเผาจึงทําให้เนื้อแข็งแรงโดยใช้ฟางทํา 
เรียกวิธีนี้ว่าการเผาดาด  
 ผลิตภัณฑ์การหล่อหลอมโลหะ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้เท่านั้น  
ซึ่งพบได้น้อยมากมีเพียง 3 จังหวัดเท่านั้น คือ ตําบลควนปริง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง (ผลิตกี) และตําบลโคกสัก
อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง (ผลิตพร้า) ตําบลท่าเรือ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

อัตลักษณ์ของเขตสุขภาพที่ 12 

 เขตสุขภาพที่ 12 ตั้งอยู่ภาคใต้ตอนล่างมีประชากรประมาณ 4.9 ล้านคน มีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม
มากที ่ส ุดของประเทศและมีพื ้นที ่ติดกับ ประเทศมาเลเซีย จากสภาพพื ้นที ่ที ่ม ี ความจำเพาะทางภูมิศาสตร์                    
และประวัติศาสตร์  ทำให้ภาคใต้ตอนล่าง เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ มีความแตกต่าง หลากหลายทั้งทางเชื้อชาติ 
ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากปัญหา สถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ เป็นความ ท้าทายของเขตสุขภาพที่ 
12 ที่ต้องพัฒนาการ เสริมสร้างสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของประชาชน  ดังคำกล่าวที่ว่า          

“พลังพหุวัฒนธรรม ก้าวล้ำคุณภาพบริการ” 
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 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการที่จัดตั้ง “สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 -12 และกรุงเทพมหานคร” 
สำนักงานเขตสุขภาพเป็นราชการส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีฐานะเทียบเท่ากองในสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 114/2558 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558 

  หน้าที่ตามกฎหมาย 

  1. เป็นสำนักงานเลขานุการการบริหารงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพ (Regional Health board)            
และคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ  

  2. ประสาน ส ่งเสร ิม สนับสนุนและพัฒนากลยุทธ ์การดำเน ินงานของเขตสุขภาพ บนฐานข้อมูล                 
และ ฐานความรู้ แผนปฏิบัติการและเป้าหมายการดำเนินงาน ให้สอดดองกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ          
ของประเทศตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข  

  3. วิเคราะห์การจัดตั้งคำของบประมาณ บริหารจัดการงบประมาณ ติดตาม กำกับ เร่งรัด และรายงานผลการ
ใช้งบประมาณในภาพรวมของเขตสุขภาพ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์              
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๑๒  

  4. ประสานงานการบริหารทรัพยากร ด้านการเงินการคลังและพัสดุ ด้านบุคลากร และด้านวิชาการ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์กลาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตสุขภาพ  

  5. บริหารจัดการระบบบริการในระดับเขตสุขภาพ กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรร ทรัพยากร
ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการในเขสุขภาพ ให้แก่หน่วยงานในเขต สุขภาพที่สอดคล้อง
ตามบริบทของพื้นที่ ให้เกิดประสิทธิภาพ มีคุณภาพได้มาตรฐานและสร้างความเป็นธรรม โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 

  6. กำกับดูแลติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลสัมฤทธิ ์ และประเมินผลของหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น               
และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประหยัด คุ้มค่า ให้เป็นตาม กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และสมประโยชน์ต ่อราชการ รายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานในเขตสุขภาพ เสนอต่อ 
คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ จัดระบบการประเมินผลและรับรองมาตรฐานบริการต่าง ๆ  

  7. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลข่าวสาร จัดทำระบบข้อมูลและฐานความรู้ 
ด้านสาธารณสุข พัฒนารูปแบบพัฒนากลไกการเฝ้าระวังและป้องกันโรค ภัยสุขภาพ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน                
ในเขตสุขภาพ ให้มีคุณภาพ ใช้งานได้ 

  8. เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ ระหว่างเขตสุขภาพ เขตสุขภาพกับส่วนกลาง ทั้งภายใน/
นอกกระทรวงสาธารณสุข ประสานงาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพ คณะกรรมการ
อำนวยการเขตสุขภาพ 

  9. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพ 

  10. เป็นศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์ ทั้งด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การบริการ การบริหาร 
และการปฏิบัติราชการ 

  11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 

อำนาจ หน้าที่ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 



           แผนยุ ทธศาสต ร์ก ารพัฒนา เ ขต สุขภาพ ท่ี  ๑๒  ร ะยะ  ๓  ปี  ( ปี  พ .ศ . ๒๕๖๔-๒๕๖๖ )  ●   ๙    
 

● Strategic Plan, (2021 – 2023). | www.rh12.moph.go.th ● 
 

 บทบาทและภารกิจของสำนักงานเขตสุขภาพ 

 1. เป ็นสำนักงานเลขานุการบร ิหารงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพ (Regional Health board)            
และคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 
  2. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ และประสานแผนการปฏิบัติราชการ                 
รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของเขตสุขภาพ 
 3. บริหารแผนงานและดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี งบประมาณ สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ของเขตสุขภาพฯ 
 4. การดำเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในเขตสุขภาพ 
 5. กำกับดูแล และสนับสนุนการพัฒนาการบริการสุขภาพในเขตสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 6. ติดตาม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในฐานะ
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพ 
 7. เป็นศูนย์ดำเนินการเก่ียวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียน ด้านบริหาร ด้านบริการ และด้านวิชาการ 
 8. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพและอ่ืนๆ  

 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตสุขภาพ 

 1.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ให้เชื่อมโยงสู่ระดับพื้นที่
และแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม  
 2. เพื ่อบริหารจัดการด้านทรัพยากรภายในเขตสุขภาพให้มีการกระจายที่เหมาะสม และสามารถ
จัดบริการภายในเขตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อจัดระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ แก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียม เพ่ิมการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ของประชาชนที่มีคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
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แผนผังแสดงบทบาทและภารกิจของสำนักงานเขตสุขภาพ 

 

 

 

 
ที่มา : เอกสารคู่มือการจัดทำคำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการเขตสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มงานบริหาร
การเงินและบัญช ี

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มงานพัฒนาระบบ
บริการ 

กลุ่มงานอำนวยการ 

-งานแผนงานและ
ยุทธศาสตร ์
-งานข้อมูลข่าวสาร 

-งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

-งานด้านงบลงทุน 

-งานควบคุมกำกับ 
และประเมินผล 

-โครงการพิเศษ 

-โครงการพระราชดำริ
และโครงการเฉลิมพระ
เกียรต ิ

-งานบริหารการเงิน
และการคลัง 

-งานบริหารและจัดการ
งบประมาณ 

-งานบริหารเวชภณัฑ์
และวัสดุการแพทย ์

-งานการเงินและบญัช ี

-งานวิเคราะห์การเงิน
การคลัง 

-งานวางแผนทรัพยากร
บุคคล 

-งานสรรหาและ
คัดเลือกบุคคล 

-งานบริหารทรัพยากร
บุคคล 

-งานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

-งานบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมลู
ทรัพยากรบุคคล 

-งานพัฒนาสายอาชีพ
และวางแผนสืบทอด
ตำแหน่ง 

-งานวิจัย 

-งานยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 

-งานบริหารจัดการ
ระบบบริการสุขภาพ 

-งานขับเคลื่อนระบบ
บริการสุขภาพ 

-งานส่งเสริมสุขภาพ 

-งานควบคุมโรค 
โรคตดิต่อ และโรคไม่
ติดต่อ  
-งานคุ้มครองผู้บรโิภค 

-งานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอ
นามัย 

-งานบริหาร 

-งานสารบรรณงาน
ธุรการ 

-งานการเงินและบญัช ี

-งานพัสดุ ยานพาหนะ 
และอาคารสถานท่ี 

-งานนิติการ 
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แผนผังแสดงข้อมูลโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังสำนักงานเขตสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : เอกสารคู่มือการจัดทำคำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการเขตสุขภาพ 

ตามเอกสารคู่มือการจัดทำคำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการเขตสุขภาพ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 
จะประกอบด้วยบุคลากรตามกรอบ 44 คน โดยมีอัตรากำลังในส่วนของข้าราชการ จำนวน 33 คน และอัตรากำลัง
ในส่วนของพนักงานราชการ จำนวน 11 คน  

 
 
 
 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ 

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตสุขภาพ 

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตสุขภาพ 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 
จำนวนบุคลากรตาม

กรอบ 8 คน 

กลุ่มงานบริหาร
การเงินและบัญชี 

จำนวนบุคลากรตาม
กรอบ 8 คน 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จำนวนบุคลากรตาม
กรอบ 8 คน 

กลุ่มงานพัฒนาระบบ
บริการ 

จำนวนบุคลากรตาม
กรอบ 10 คน 

กลุ่มงานอำนวยการ 
จำนวนบุคลากรตาม

กรอบ 7 คน 

-นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  
-นักวิชาการ
สาธารณสุข 
-นักวิชาการ
คอมพิวเตอร ์

-นักวิชาการเงินและ
บัญช ี
-เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญช ี
-นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

-นักทรัพยากรบุคคล -นายแพทย ์
-ทันตแพทย์ 
-เภสัชกร 
-พยาบาลวิชาชีพ 
-นักวิชาการ
สาธารณสุข 

-นักจัดการงานท่ัวไป 
-นักวิชาการพัสดุ/เจ้า
พนักงานพัสดุ 
-เจ้าพนักงานธุรการ 
-นิติกร 

งานตรวจสอบภายใน 
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สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 
นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 
นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ ์

CEO  
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12) 

นพ.สุเทพ เพชรมาก 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพท่ี 12 
นางสุนันทา กาญจนพงศ ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ 
นพ.อนุรักษ์ สารภาพ 

รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ 
พญ.ณชิาภา สวัสดิกานนท์ 

ประธานคณะอนุกรรมการ
บริหารการเงินการคลัง (CFO) 

นพ.ดุษฏี คงตระกลูทรัพย ์

ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (CSO) 
นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ 

ประธานคณะอนุกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) 

นพ.อินทร์ จันแดง 

ประธานคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 

และคุ้มครองผู้บริโภค (CPPO) 
นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ 

ประธานคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO) 

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม 

ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาล (CGO) 

นพ.บรรเจดิ สุขพิพัฒปานนท์ 

โครงสร้างการบริหารงานเขตสุขภาพที่ 12 
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คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2560-2564 
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ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
เขตสุขภาพที่ 12 คณะกรรมการอำนวยการ 

(ที่ 921/2559) 

คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 
(ที่ 116/2559) 

คณะอนุกรรมการเขตสขุภาพที่ 12 
(ที่ 3918/2561) 

CIO 

- คณะทำงานสารสนเทศ 
- คณะทำงานประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศใน รพ. 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร ์

CHRO 

- คณะทำงานบริหารกำลังคน HRM 
- คณะทำงานพัฒนากำลังคน HRD 
- คณะทำงานกลั่นกรองบุคลากรเกินกรอบอัตรากำลัง 

CFO 

- คณะทำงานนักบรหิารการเงินการคลัง และ
ผู้ตรวจสอบบัญชีระดับเขต และระดับจงัหวัด 
- คณะทำงานพัฒนาคุณภาพบัญชแีละตรวจสอบ
คุณภาพบัญชีหนว่ยบรกิาร 

CGO 

CSO 

1.สาขาหวัใจและหลอดเลือด               6.สาขาตา                  12.สาขาออร์โธปิดิกส ์        18.สาขาการแพทยแ์ผนไทยฯ 
2.สาขามะเร็ง                                 7.สาขาไต                  13.สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง   19.สาขาการดูแลผู้ปว่ยประคับประคอง 
3.สาขาอุบัติเหตุ                              8.สาขาสูติ-นรีเวชกรรม  14.สาขาสขุภาพชอ่งปาก     20.สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและการ 
4.สาขามารดาและทารกแรกเกิด           9.สาขาศัลยกรรม         15.สาขาบริการปฐมภูมิฯ    จัดการเช้ือดื้อยาต้านจลุชีพ (RDU&AMR) 
5.สาขารับบริจาคและปลูกถา่ยอวยัวะ    10.สาขาอายุรกรรม      16.สาขาจิตเวช                    21.สาขาพัฒนาบริการผูป้่วยพ้นระยะวกิฤต 
                                                 11.สาขากุมารเวชกรรม  17.สาขายาเสพติด            22.สาขาพัฒนาระบบเภสัชกรรม 

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 

CPPO 

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชวีิตระดับอำเภอ 

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชวีิตทุกกลุ่มวัย 

คณะทำงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

คณะทำงานขับเคลื่อน ติดตามการดำเนนิงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก อายุ 0-5 ป ี 

คณะทำงานระบบ
ป้องกันควบคุมโรค 

คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 

คณะทำงานป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสียงด้านสุขภาพ 

คณะอนุกรรมการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

คณะกรรมการอนามัยแม่
และเด็ก (MCH Board) 

คณะกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ  CSOD 

คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

คณะอนุกรรมการ
ปรับระดับ CMI 

คณะทำงานเสรมิพลังการมสี่วนร่วม
พัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้ใน รพ. 

คณะทำงานทีมเฉพาะกิจเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ย 

คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมบริโภคยาสบู 

COO รอง COO 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ 

คณะอนุกรรมการ War Surgery 

คณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ 

คณะอนุกรรมการวิเคราะห์
การตายของมารดา 

คณะกรรมการพัฒนาธนาคารเลือด คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการ
ผ่าตัดแบบวันเดียวและการผ่าตัดแผลเล็ก 

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าบริหารงบลงทุน 

คณะกรรมการพัฒนาการใช้กัญชาเพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย ์

คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งและ
ขยายหน่วยบริการ 

คณะกรรมการดำเนินการจัดประชมุความ
ร่วมมือสาธารณสขุ ไทย-มาเลเซีย 

คณะอนุกรรมการพิจารณาบริการ
สุขภาพ Blue print of Service 

คณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาอาคาร
สถานบริการ Building List 

คณะกรรมการ EOC All Hazard  

คณะกรรมการ Blueprint of Health 
and Human Resource 

คณะทำงานศึกษาและขบัเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพแม่และเด็ก  

คณะกรรมการตดัสินการประกวดนวัตกรรม 
Green&Clean Hospital 

คณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อ และศูนย์ประสานการส่งต่อ 
คณะทำงานพัฒนาโปรแกรมข้อมูล และระบบรายงานส่งต่อผู้ป่วย 

คณะอนุกรรมการ 
Service Model 

คณะกรรมการ Service Model 

คณะอนุกรรมการจัดประชุมความ
ร่วมมือสาธารณสุขไทย-มาเลเซีย 

คณะกรรมการพิจารณาคำของบลงทุน 

คณะกรรมการตรวจประเมินและคัดเลอืกโรงพยาบาลที่
มีมาตรฐานความปลอดภยัด้านยาดเียีย่ม 
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ภาพแผนที่ จังหวัดตรัง ตราประจำจังหวัดตรัง 

 
 
 เขตสุขภาพที่ 12 เป็นกรอบในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพส่วนภูมิภาค ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งมีแบ่งพื้นที่ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ครอบคลุมพื้นที่ 4 -8 จังหวัด 
โดยมีขนาดประชากรที ่เหมาะสม ต่อการจัดตั ้งเขตสุขภาพ โดยเขตสุขภาพที ่ 12 ตั ้งอยู่ในภาคใต้ตอนล่าง 
ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

1.จังหวัดตรัง 

มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 4,917.519 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่ชายฝั่งเลียบมหาสมุทรอินเดียทางทิศตะวันตก 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 โดยทั่วไปจะเป็นเนินสูงๆ ต่ำๆ สลับกับภูเขาใหญ่เล็กกระจายอยู่ทั่วไป ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัด
ยาวจากเหนือจรดใต้ มีพ้ืนที่เป็นเกาะจำนวน 46 เกาะ 

ลักษณะภูมิอากาศ 

 มี 2 ฤดูกาล ซึ่งได้แก่ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน
ถึงพฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ยคือ 27.67 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยคือ 33.42 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ต่ำสุดเฉลี่ย 23.67 องศาเซลเซียส 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพพ้ืนที่สวนใหญ่โดยทั่วไปจะเป็นเนินสูงต่ำ สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปพ้ืนที่ราบเรียบ
มีจำนวนน้อยซึ ่งใช้เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าว ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัดยาวจากตอนเหนือจรดตอนใต          
และเป็นแนวเขตแบงจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง ลักษณะพื้นดินสวนใหญ่เป็นดินรวนปนทรายสภาพปาเป็นปาดิบชื้น 
มีปาชายเลนสำหรับทองที่ท่ีอยู่ติดกับทะเล มีพ้ืนที่เป็นเกาะจำนวน 46 เกาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.เมืองตรัง 

อ.นาโยง 

อ.รัษฎา 

อ.ห้วยยอด 
อ.วังวิเศษ 

อ.สิเกา 

อ.กันตัง อ.ย่านตาขาว 

อ.ปะเหลียน 
อ.หาดสำราญ 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัด เขตสุขภาพที่ 12 
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ภาพแผนที่ จังหวัดพัทลุง ภาพตราประจำจังหวัดพัทลุง 

2.จังหวัดพัทลุง 

อยู่ทางทิศตะวันออกของภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ทั ้งหมดอยู่ที ่ 3,424 ตารางกิโลเมตร ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 846 กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศ 

มีลักษณะพื้นที ่ภูเขาเป็นเทือกเขาที ่มียอดสูงสลับต่ำ มีความสูงเฉลี ่ย800เมตร มีพื ้นที ่รา บประมาณ
1,485.54 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ประชาชนของจังหวัดนิยมตั้งถิ่นฐานกันบริเวณนี้ และมีพื้นที่ด้าน
ตะวันออกของจังหวัดจรดทะเลสาบสงขลา 

สภาพภูมิอากาศ 

จังหวัดพัทลุงตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีสภาพอากาศแบบ
ภาคใต้อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประจำฤดูกาล ทำให้ในปีหนึ่งๆ จะมีเพียง 2 ฤดูกาลคือ 

1. ฤดูร้อน เริ ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม – กลางเดือนกันยายน ความร้อนและความอบอ้าวของอากาศ 
มีสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายน โดยมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24.0 องศา
เซลเซียส โดยในช่วง 10 ปี จังหวัดพัทลุงมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 27-29 องศาเซลเซียส 

 2. ฤดูฝน เริ ่มตั ้งแต่กลางเดือนกันยายน – กลางเดือนมีนาคม มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี ่ยสูงสุด 93.4%  
และเฉลี่ยต่ำสุด 62.54% ปริมาณน้ำฝนจังหวัดพัทลุง มีฝนเฉลี่ยทั้งปีในช่วง 10 ปี 2,052.1 มิลลิเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ป่าพะยอม 

อ.ควนขนุน 

อ.ศรีบรรพต 

อ.เมืองพัทลุง 

อ.ศรีนครินทร์ 

อ.กงหรา 

อ.เขาชัยสน 

อ.บางแก้ว 

อ.ตะโหมด 

อ.ป่าบอน 

อ.ปากพะยูน 
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ภาพแผนที่ จังหวัดสตูล ตราประจำจังหวัดสตูล 

3.จังหวัดสตูล 
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยทางชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลทางด้าน

ตะวันตก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยเส้นทางรถยนต์ 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2 ,807.522 ตาราง
กิโลเมตร หรือเท่ากับ 1,754,701 ไร่ พื้นที่ส่วนที่เป็นเกาะประมาณ 105 เกาะ มีชายฝั่งทะเลยาว 144.80 
กิโลเมตร  

ลักษณะภูมิประเทศ 

พื้นที่จังหวัดสตูลทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขา พื้นที่ของจังหวัดค่อยๆ ลาดเอียง
ลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกและมีที่ราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล  

ลักษณะภูมิอากาศ 

พื้นที่จังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดูกาลคือ 

1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนเมษายน 

2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนธันวาคมอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.72 องศาเซลเซียส ต่ำสุดเฉลี่ย 
23.51 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 38.4 องศาเซลเซียส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.เมืองสตูล 

อ.ควนโดน อ.ท่าแพ 

อ.ละงู อ.ควนกาหลง 

อ.มะนัง อ.ทุ่งหว้า 
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ภาพแผนที่ จังหวัดสงขลา ตราประจำจังหวัดสงขลา 

4.จังหวัดสงขลา 

มีขนาดพื้นที่ 7,393.889 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของภาคใต้ทางเหนือเป็นคาบสมุทรยื่นลง
มาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างละติจูดที่ 6๐17' - 7 ๐56' เหนือลองติจูดที่ 100 ๐01' - 101๐06' 
ตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 4 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร 
และทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศ 

ทิศเหนือเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล ทิศใต้และตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบสูง 

ลักษณะภูมิอากาศ 

มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประจำทุกปี ทำให้มีเมฆมากและฝนตกชุก ทำให้จังหวัดสงขลามี 2 ฤดูกาล คือ 
1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 
2. ฤดูฝน แบ่งเป็น 2 ระยะ  

1) จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม 
2) จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ 

อุณหภูมิเฉลี่ยที่ 28.27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดที่ 37 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำที่สุด 28.6องศาเซลเซียส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ระโนด 

อ.กระแสสินธุ์ 
อ.สทิงพระ 

อ.เมืองสงขลา 

อ.สิงหนคร 

อ.ควนเนียง 
อ.รัตภูมิ 

อ.บางกล่ำ 

อ.หาดใหญ่ 

อ.สะเดา อ.นาทวี 
อ.สะบ้าย้อย 

อ.เทพา 

อ.นาหม่อม 

อ.จะนะ อ.คลองหอยโข่ง 
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ภาพแผนที่ จังหวัดปัตตานี ตราประจำจังหวัดปัตตานี 

5.จังหวัดปัตตานี 

จังหวัดปัตตานี เป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประชาชนจึงมีรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตที่บ่งบอกถึงความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมที่เป็นไปตามหลักคิดของศาสนาอิสลาม รวมถึงวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่ประชาชนส่วนใหญ่ยึดถือปฏิบัติ โดยคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นที่มีความเรียบ
ง่ายในรูปของสังคมที่ยังคงความเป็นเครือญาติค่อนข้างสูง ยึดถือผู้นำศาสนาเป็นสำคัญ รูปแบบการดำเนินชีวิตของ
ประชาชนในพื ้นที ่น ี ้จะมีความเรียบง่าย และใช้หลักการศาสนาที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในวิถีช ีวิตมีพื ้นที่  
1,940.356 ตารางกิโลเมตร  

ลักษณะภูมิประเทศ 

มีพ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเล 1/3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีพ้ืนที่ภูเขาเป็นส่วนน้อยทางตอนใต้และทางตะวันออก 

ลักษณะภูมิอากาศ 

ปัตตานีตั้งอยู่ในเขตร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตร ทำให้มีลักษณะมรสุมเมืองร้อน มีฤดู 2 ฤดูกาลคือ 

1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน 
2. ฤดูฝนแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่ดีต่อการทำเกษตรกรรม ช่วงหลังเริ่ม

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม ซึ่งในช่วงนี้มักจะทำให้เกิดความเสียหายจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากเป็น
ประจำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.หนองจิก 

อ.โคกโพธิ์ 

อ.แม่ลาน อ.ยะรัง 

อ.เมือง 

ปัตตานี 

อ.ทุ่งยางแดง 

อ.มายอ 

อ.ยะหริ่ง 

อ.กะพ้อ 

อ.สายบุรี 

อ.ปานาเระ 

อ.ไม้แก่น 
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ภาพแผนที่ จังหวัดยะลา ตราประจำจังหวัดยะลา 

6.จังหวัดยะลา 

 จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดที ่อยู ่ ใต้ส ุดของประเทศไทย อยู ่ระหว่างเส้นรุ ้ งที ่  5 -7 องศาเหนือ 
และเส้นแวงที่ 100–102 องศาตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 4,634 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2.8 ล้านไร่ คิด
เป็นร้อยละ 6.4 ของพ้ืนที่ภาคใต้ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 1,084 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 มีลักษณะเป็นภูเขาเนินเขาและหุบเขาตั้งแต่ตอนกลางจนถึงใต้สุด มีที่ราบบางส่วนทางตอนเหนือของจังหวัด 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าดงดิบ สวนยางพารา มีพ้ืนที่เป็นพรมแดนไทย - มาเลเซีย 

ลักษณะภูมิอากาศ 

 ยะลาเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีฤดู 2 ฤดูกาลคือ 

  1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม 
 2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย 34.50 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 28.20 องศาเซลเซียส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.เมืองยะลา อ.รามัน 

อ.ยะหา 

อ.กาบัง อ.กรงปนิัง 

อ.บันนังสตา 

อ.ธารโต 

อ.เบตง 
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ตราประจำจังหวัดนราธิวาส

 

ภาพแผนที่ จังหวัดนราธิวาส

 

7.จังหวัดนราธิวาส 

 มีพื้นที่ทั้งหมด 4,475.43 ตารางกิโลเมตร จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนประชาชนส่วนมากนับถือ
ศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายู ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทาง
รถยนต์ 1,149 กิโลเมตร และทางรถไฟ 1,116 กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 พื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเป็นป่าและภูเขาประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั ้งหมด มีภูเขาหนาแน่นแถบทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้จดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแนวกั้นพรมแดนไทย-มาเลเซีย ลักษณะของพ้ืนที่มีความลาดเอียงจาก
ทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและเป็นที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำ 4 สาย คือ 
แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำบางนรา แม่น้ำตากใบ และปลายแม่น้ำโก-ลก มีพ้ืนที่เป็นพรุจำนวนประมาณ 361,860 ไร่  

ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งออกเป็น 2 ฤดูกาลคือ 
 1. ฤดูฝน แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 
ช่วงหลังเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทำให้ฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม 
 2. ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน จากลมตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้อากาศร้อนและชื้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.บาเจาะ 

อ.รือเสาะ 
อ.ยี่งอ อ.เมือง 

นราธิวาส 

อ.ศรีสาคร 

อ.ระแงะ 
อ.เจาะไอร้อง 

อ.ตากใบ 

อ.สุไหงปาดี 

อ.จะแนะ 

อ.สุคิริน อ.แว้ง 

อ.สุไหงโก-ลก 
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ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ธันวาคม 2563 

 
        
1. การปกครอง ในเขตสุขภาพที่ 12 
 พ้ืนที่ในเขตสุขภาพที่ 12 ตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดตรัง 
พัทลุง สงขลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี และยะลา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรที่มีทะเลขนาบอยู่ 2 ด้าน               
คือ ตะวันออกด้านอ่าวไทย และตะวันตกด้านทะเลอันดามัน ซึ่งมีเขตการปกครองรวม 77 อำเภอ 565 ตำบล 
4,305 หมู่บ้าน 173 เทศบาล 443 องค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,566,875 หลังคาเรือน 
ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 2,9480.18 ตางรางกิโลเมตร  

ตารางแสดงข้อมูลการปกครองและประชากร จำแนกรายจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 12 ปี พ.ศ. 2563 

      ที่มา : ข้อมูลพ้ืนฐาน สำนักงานสถิติ 7 จังหวัดในเขตสุขภาพ 
2. ข้อมูลประชากร เขตสุขภาพที่ 12 

ตารางแสดงจำนวนประชากรจำแนกตามเพศ แยกช่วงอายุ รวมทุกประเภท ปี พ.ศ. 2563 
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

0-9 ป ี 366,995 345,651 712,646 
10-19 ป ี 379,219 359,470 738,689 
20-29 ป ี 397,060 378,012 775,072 
30-39 ป ี 369,646 364,753 734,399 
40-49 ป ี 333,738 354,899 688,637 
50-59 ป ี 284,345 320,050 604,395 
60-69 ป ี 176,883 211,282 388,165 
70-79 ป ี 90,991 119,563 210,554 
80-89 ป ี 40,492 63,695 104,187 
90-100 ปีขึ้นไป 10,788 17,870 28,658 

รวม 2,450,157 2,535,245 4,985,402 
 

จังหวัด 
จำนวน
อำเภอ 

จำนวน
ตำบล 

จำนวน
หมู่บ้าน 

จำนวน
เทศบาล 

จำนวน 
อบต. 

จำนวน 
หลังคาเรือน 

จำนวนพื้นที่ 
(ตาราง กม.) 

ตรัง 10 87 723 22 77 223,740 4,917.52 
พัทลุง 11 65 670 47 25 192,087 3,424.47 
สตูล 7 36 279 7 34 104,281 2,807.52 

สงขลา 16 127 1,022 48 92 543,879 7,393.89 
ปัตตานี 12 115 642 17 96 153,466 1,940.35 
ยะลา 8 58 380 16 47 135,246 4,521.00 

นราธิวาส 13 77 589 16 72 214,176 4,475.43 
รวม 77 565 4,305 173 443 1,566,875 2,9480.18 

ข้อมูลการปกครองและประชากร 
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จากตารางจึงได้จัดทำพีระมิดประชากรเปรียบเทียบข้อมูลประชากรตามช่วงอายุ และเพศ พบว่า ประชากร
ส่วนใหญ่ในเขตสุขภาพที่ 12 มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 20 – 29 ปี จำนวนกว่า 775,072 คน คิดเป็นร้อยละ 15.55  
ทั้งนี้ ประชากรที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุ (60 – 100 ปีขึ้นไป) มีจำนวน 731,564 คน คิดเป็นร้อยละ 14.67 ในพื้นที่           
เขตสุขภาพที่ 12 มีสัดส่วนประชากรเพศชายต่อเพศหญิงอยู่ที่ร้อยละ 49.15 : 50.85 (เพศชาย 2,450,157 คน : 
เพศหญิง 2,535,245 คน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากระบบสถิติการลงทะเบียน ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย ธันวาคม 2563 แบ่งประเภท
ข้อมูลประชากรตามตาราง 

จังหวัด ประชากรรวม
ทุกประเภท 

ผู้ที่มีสัญชาติไทย 
และมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน 

ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย 
และมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน 

ผู้ที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน

กลาง 

ผู้ที่อยู่ระหว่าง
การย้าย 

ตรัง 640,574 637,799 864 1,624 287 
พัทลุง 523,077 521,847 247 797 186 
สงขลา 1,428,608 1,411,710 3,257 12,803 839 
สตูล 324,098 322,209 306 1,346 237 
ยะลา 538,602 534,583 1,234 2,429 356 

ปัตตานี 726,015 722,399 1,097 2,175 344 
นราธิวาส 804,428 800,615 979 2,501 334 

รวม 4,985,402 4,951,162 7,984 23,675 2,583 
 

 
ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ธันวาคม 2563 

90-100 ปีขึ้นไป 
80-89 
70-79 ป ี
60-69 ป ี
50-59 ป ี
40-49 ป ี
30-39 ป ี
20-29 ป ี
10-19 ป ี
0-9 ป ี

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

ช่วงอายุ 

จำนวน 

พีระมิดประชากร 2563

ชาย หญิง
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3. ข้อมูลการนับถือศาสนาในพื้นที่ 
 ประชากรในเขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 4 ,985,402 คน มีผู ้นับถือศาสนาอิสลามมากกว่าศาสนาพุทธ          
อยู่ที่ร้อยละ 53.36 : 45.43 (ศาสนาอิสลาม จำนวน 2,660,221 คน : ศาสนาพุทธ จำนวน 2,264,687 คน) 
ทั้งนี้มีจำนวนผู้นับถือศาสนาอื่น (คริสต์ ซิกข์ และอ่ืนๆ) จำนวน 60,567 คน คิดเป็นร้อยละ 1.21 โดยในจังหวัดตรัง 
พัทลุง สงขลา มีสัดส่วนผู้นับถือศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาอิสลาม (พุทธ 73.60 : อิสลาม 24.59) แต่ในจังหวัดสตูล 
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีสัดส่วนผู้นับถือศาสนาอิสลามมากว่าศาสนาพุทธ (อิสลาม 84.52 : พุทธ 14.91) 

ตารางแสดงจำนวนประชากรรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12 จำแนกตามเพศ และการนับถือศาสนา ปี พ.ศ. 2563 

จังหวัด 
ประชากร การนับถือศาสนา 

เพศชาย เพศหญิง รวม พุทธ อิสลาม อ่ืนๆ 
ตรัง 313,368  327,206  640,574  537,698  101,595  1281 
พัทลุง 254,908 268,169 523,077  459,994  62,142  942  
สงขลา 696,349 732,259 1,428,608  910,166  473,726  44,715  
สตูล 161,303 162,795 324,098  74,607  248,810  681  
ยะลา 267,919 270,683 538,602  105,728  421,833  11,041  
ปัตตานี 358,611 367,404 726,015  90,098  635,771  218  
นราธิวาส 397,699  406,729  804,428  86,396  716,343  1,689  
รวมประชากร 2,450,157 2,535,245  4,985,402  2,264,687  2,660,221  60,567 
สัดส่วน (%) 49.15 50.85 100 45.43  53.36  1.21 

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ธันวาคม 2563 และรายงานสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2/2563 

4. ข้อมูลการย้ายเข้า ย้ายออก ในเขตสุขภาพที่ 12  

โดยจังหวัดสงขลามีจำนวนประชากรย้ายเข้า – ย้ายออก มากที่สุดในเขตสุขภาพที่ 12 และจังหวัดสตูลมี
จำนวนประชากรย้ายเข้า – ย้ายออก น้อยที่สุดในเขตสุขภาพท่ี 12 

ตารางสถิติการย้ายเข้า – ย้ายออก ของประชากร ในเขตสุขภาพที่ 12 ปี พ.ศ.2563 

จังหวัด ย้ายเข้า ย้ายออก 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ตรัง 13,935 13,792 27,727 13,523 13,921 27,444 
พัทลุง 11,307 10,841 22,148 10,469 10,549 21,018 
สงขลา 40,034 36,955 76,989 38,973 37,622 76,595 
สตูล 8,157 7,716 15,873 7,811 7,720 15,531 
ปัตตานี 17,040 15,584 32,624 16,393 14,698 31,091 
ยะลา 12,217 11,918 24,135 12,782 12,793 25,575 
นราธิวาส 16,296 15,521 31,817 16,666 15,721 32,387 

รวม 118,986 112,327 231,313 116,617 113,024 229,641 
 ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ธันวาคม 2563 
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5. ข้อมูลจำนวนการเกิด และการตายของประชาชน จำแนกตามเพศ และช่วงอายุ รายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12 

จังหวัด ตาย เกิด 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ตรัง 2,167 1,697 3,864 2,859 2,705 5,564 
พัทลุง 1,941 1,424 3,365 1,945 1,774 3,719 
สงขลา 5,297 4,039 9,336 8,382 7,735 16,117 
สตูล 894 712 1,606 1,825 1,684 3,509 
ปัตตานี 2,343 1,899 4,242 5,626 5,307 10,933 
ยะลา 1,618 1,247 2,865 5,232 5,029 10,261 
นราธิวาส 2,557 1,997 4,554 6,115 5,851 11,966 
รวม 16,817 13,015 29,832 31,984 30,085 62,069 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ธันวาคม 2563 
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 สถานบริการสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ ๑๒ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีโรงพยาบาลศูนย์ 
๓ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 7 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 68 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 800 แห่ง และศูนย์
สุขภาพชุมชน จำนวน 33 แห่ง ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนสถานบริการจำแนกตามระดับบริการ รายจังหวัด 

จังหวัด รพศ./รพท (แห่ง) รพช. (แห่ง) หน่วยปฐมภูมิ (แห่ง) 
A S M1 M2 F1 F2 F3 รพ.สต. ศทบ. ศสม. 

๑. ตรัง 1 0 0 1 2 5 1 125 4 4 
๒. พัทลุง 0 1 0 1 1 8 0 124 N/A 3 
๓. สงขลา 1 1 0 1 1 13 0 175 11 2 
๔. สตูล 0 1 0 0 1 5 0 55 N/A 4 
๕. ปัตตานี 0 1 0 1 1 9 0 129 N/A 3 
๖. ยะลา 1 0 1 0 2 4 0 81 N/A 8 
๗. นราธิวาส 0 1 1 0 2 9 0 111 2 6 

รวม 3 5 2 4 10 53 1 800  30 

ที่มา : รายงานสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2/2563 
หมายเหตุ ศทบ. ย่อมาจาก ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 
             ศสม. ย่อมาจาก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 

 

 

ภาพแผนที่เขตสุขภาพท่ี 12 แสดงที่ตั้งสถานบริการสาธารณสุข ระดับ A – M1 

A1 

A2 

A3 

S 

S 
S 

S 

S 

M1 M1 

ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพ่ี 12 
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ตารางแสดงข้อมูลจำนวนเตียงในสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2563 

จังหวัด สถานบริการ ระดับ จำนวนเตียง 
เปิดใช้จริง 

 SumAdjRW CMI เกณฑ์ 
CMI 

ตรัง 1.โรงพยาบาลตรัง A 553 65433.1 1.4873 1.6 
2.โรงพยาบาลห้วยยอด M2 100 6681.35 0.6219 0.80 
3.โรงพยาบาลกันตัง F1 77 4333.91 0.5150 0.6 
4.โรงพยาบาลย่านตาขาว F1 60 4396.56 0.5281 0.6 
5.โรงพยาบาลปะเหลียน F2 43 2325.72 0.5006 0.6 
6.โรงพยาบาลนาโยง F2 60 2512.68 0.5098 0.6 
7.โรงพยาบาลรัษฎา F2 45 1871.01 0.5053 0.6 
8.โรงพยาบาลสิเกา F2 44 1654.92 0.5114 0.6 
9.โรงพยาบาลวังวิเศษ F2 38 1672.94 0.4803 0.6 
10.โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษา 

F3 25 1161.38 0.4978 0.6 

พัทลุง 1.โรงพยาบาลพัทลุง  S 448 56731.7 1.5506 1.2 
2.โรงพยาบาลควนขนุน  M2 90 5166.81 0.6140 0.8 
3.โรงพยาบาลตะโหมด  F1 36 1070.86 0.4892 0.6 
4.โรงพยาบาลเขาชัยสน  F2 50 1919.29 0.5465 0.6 
5.โรงพยาบาลปากพะยูน  F2 36 1704.22 0.5078 0.6 
6.โรงพยาบาลกงหรา  F2 30 995.384 0.4965 0.6 
7.โรงพยาบาลป่าบอน  F2 30 1380.21 0.5097 0.6 
8.โรงพยาบาลบางแก้ว  F2 30 1043.16 0.4716 0.6 
9.โรงพยาบาลศรีบรรพต  F2 30 1060.17 0.4991 0.6 
10.โรงพยาบาลป่าพะยอม  F2 30 1596.98 0.5089 0.6 
11.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันท
ภิกขุ)  

F2 30 1053.51 0.5516 0.6 

สงขลา 1.โรงพยาบาลหาดใหญ่ A 619 99015.4 1.9317 1.6 
2.โรงพยาบาลสงขลา S 508 52922.2 1.5066 1.2 
3.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
ณ อำเภอนาทวี 

M2 143 8372.4 0.8676 0.8 

4.โรงพยาบาลระโนด F1 62 2316.54 0.5435 0.6 
5.โรงพยาบาลรัตภูมิ F2 72 2623.21 0.5067 0.6 
6.โรงพยาบาลเทพา F2 70 2841.18 0.5676 0.6 
7.โรงพยาบาลจะนะ F2 64 3258.5 0.5350 0.6 
8.โรงพยาบาลสะเดา F2 55 2267.74 0.5573 0.6 
9.โรงพยาบาลสะบ้าย้อย F2 46 2465.54 0.5664 0.6 
10.โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง F2 36 1241.7 0.5933 0.6 
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จังหวัด สถานบริการ ระดับ จำนวนเตียง 
เปิดใช้จริง 

 SumAdjRW CMI เกณฑ์ 
CMI 

11.โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ F2 34 979.507 0.5174 0.6 
12.โรงพยาบาลนาหม่อม F2 30 1600.4 0.6333 0.6 
13.โรงพยาบาลสิงหนคร F2 30 1163.93 0.5092 0.6 
14.โรงพยาบาลสทิงพระ F2 30 1712.85 0.5042 0.6 
15.โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ F2 30 653.554 0.4978 0.6 
16.โรงพยาบาลควนเนียง F2 29 999.112 0.5196 0.6 
17.โรงพยาบาลบางกล่ำ F2 24 1001.51 0.7133 0.6 

สตูล 1.โรงพยาบาลสตูล S 203 22481.4 1.1740 1.2 
2.โรงพยาบาลละงู F1 83 3364.62 0.6581 0.6 
3.โรงพยาบาลทุ่งหว้า F2 36 1162.37 0.5076 0.6 
4.โรงพยาบาลมะนัง F2 34 1322.79 0.5471 0.6 
5.โรงพยาบาลควนกาหลง F2 33 1209.04 0.539 0.6 
6.โรงพยาบาลท่าแพ F2 33 1061.78 0.5296 0.6 
7.โรงพยาบาลควนโดน F2 31 961.506 0.5983 0.6 

ปัตตานี 1.โรงพยาบาลปัตตานี S 504 37288.3 1.2943 1.2 
2.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี M2 128 4700.58 0.6812 0.8 
3.โรงพยาบาลโคกโพธิ์ F1 106 3463.58 0.5625 0.6 
4.โรงพยาบาลยะหริ่ง F2 79 2820.91 0.5192 0.6 
5.โรงพยาบาลยะรัง F2 48 2454.57 0.4897 0.6 
6.โรงพยาบาลหนองจิก F2 46 1972.19 0.5217 0.6 
7.โรงพยาบาลมายอ F2 42 1828.45 0.4783 0.6 
8.โรงพยาบาลปะนาเระ F2 39 1387.62 0.5042 0.6 
9.โรงพยาบาลแม่ลาน F2 39 889.909 0.5065 0.6 
10.โรงพยาบาลกะพ้อ F2 37 881.237 0.5106 0.6 
11.โรงพยาบาลทุ่งยางแดง F2 36 1202.1 0.5137 0.6 
12.โรงพยาบาลไม้แก่น F2 34 722.43 0.4911 0.6 

ยะลา 1.โรงพยาบาลยะลา A 541 58058.5 1.5772 1.6 
2.โรงพยาบาลเบตง M1 157 8409.61 0.9091 1 
3.โรงพยาบาลรามัน F1 107 4852.9 0.5217 0.6 
4.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา F1 79 3764.96 0.4737 0.6 
5.โรงพยาบาลบันนังสตา F2 60 2570.1 0.5019 0.6 
6.โรงพยาบาลกาบัง F2 33 1188.71 0.4702 0.6 
7.โรงพยาบาลธารโต F2 30 1233.94 0.4695 0.6 
8.โรงพยาบาลกรงปินัง F2 30 1767.72 0.4761 0.6 

นราธิวาส 1.โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร์ S 407 34049.8 1.2904 1.2 
2.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก M1 212 16533.6 1.0672 1 
3.โรงพยาบาลตากใบ F1 109 3218.48 0.5397 0.6 
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จังหวัด สถานบริการ ระดับ จำนวนเตียง 
เปิดใช้จริง 

 SumAdjRW CMI เกณฑ์ 
CMI 

4.โรงพยาบาลระแงะ F1 85 5288.07 0.5701 0.6 
5.โรงพยาบาลรือเสาะ F2 82 4346.56 0.5037 0.6 
6.โรงพยาบาลจะแนะ F2 72 2103.87 0.4842 0.6 
7.โรงพยาบาลบาเจาะ F2 68 3153.19 0.5422 0.6 
8.โรงพยาบาลแว้ง  F2 66 1757.63 0.5481 0.6 
9.โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 

F2 44 2667.07 0.5283 0.6 

10.โรงพยาบาลศรีสาคร F2 42 2038.81 0.5293 0.6 
11.โรงพยาบาลสุไหงปาดี F2 36 1883.32 0.5649 0.6 
12.โรงพยาบาลเจาะไอร้อง F2 34 1707.45 0.5218 0.6 
13.โรงพยาบาลสุคิริน F2 30 1311.96 0.5200 0.6 

   ที่มา : ระบบประมวลผล CMI รอบท่ี 2/2563 http://cmi.healtharea.net/site/index 

ตารางแสดงข้อมูลผังการจัดเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 12 

แม่ข่าย ศูนย์เชี่ยวชาญระดับ 1 : รพศ.หาดใหญ่ 
จังหวัด ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
รพศ. (A) รพศ.ตรัง (A1) รพศ.หาดใหญ่ (A2) รพศ.ยะลา (A3) 
รพท. (S)  รพ.พัทลุง รพ.สงขลา รพ.สตูล รพ.ปัตตานี  รพ.นราธิวาสฯ 

รพท. (M1)      รพ.เบตง รพ.สุไหงโก-ลก 
รพช.แม่ข่าย 

(M2) 
รพ.ห้วยยอด รพ.ควน

ขนุน 
รพ.สมเด็จฯ 
ณ อ.นาทวี 

 รพ.สายบุรี   

รพช. ขนาด
ใหญ่ (F1) 

รพ.ย่านตาขาว 
รพ.กันตัง 

รพ.ตะ
โหมด 

รพ.ระโนด รพ.ละงู รพ.โคกโพธิ์ รพ.ยะหา 
รพ.รามัน 

รพ.ระแงะ 
รพ.ตากใบ 

รพช. ขนาด
กลาง(F2) 

รพ.ปะเหลียน 
รพ.สิเกา 

รพ.วังวิเศษ 
รพ.นาโยง 

รพ.รัษฏา 

รพ.เขาชัย
สน 
รพ.ปาก
พะยูน 
รพ.บาง
แก้ว 
รพ.กงหรา 
รพ.ป่า
พะยอม 
รพ.ป่าบอน 
รพ.ศรี
บรรพต 

รพ.ควนเนียง 
รพ.นาหม่อม 
รพ.บางกล่ำ 
รพ.รัตภูม ิ
รพ.คลอง
หอยโข่ง 
รพ.ปาดังเบ
ซาร์ 
รพ.สะเดา 
รพ.สทิงพระ 
รพ.สิงหนคร 
รพ.กระแส
สินธุ ์

รพ.ท่าแพ 
รพ.ควน

โดน 
รพ.ทุ่ง
หว้า 

รพ.ควน
กาหลง 

รพ.มะนัง 

รพ.มายอ 
รพ.ยะรัง 
รพ.แม่ลาน 
รพ.ยะหริ่ง 
รพ.หนองจิก 
รพ.ไม้แก่น 
รพ.ทุ่งยาง
แดง 
รพ.ปะนา
เราะ 
รพ.กะพ้อ 

รพ.กาบัง 
รพ.ธารโต 

รพ.บันนังสตา 
รพ.กรงปินัง 

รพ.จะแนะ 
รพ.บาเจาะ 
รพ.รือเสาะ 
รพ.ศรีสาคร 

รภ.เจาะไอร้อง 
รพ.ยี่งอฯ 
รพ.แว้ง 

รพ.สุคิริน 
รพ.สุไหงปาดี 
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แม่ข่าย ศูนย์เชี่ยวชาญระดับ 1 : รพศ.หาดใหญ่ 
จังหวัด ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

รพ.ศรี
นครินทร์ 

รพ.จะนะ 
รพ.สะบ้า
ย้อย 
รพ.เทพา 

รพช.ขนาด
เล็ก (F3) 

รพ.หาด
สำราญฯ 

      

รวม (แห่ง) 10 11 17 7 12 8 13 
ที่มา : รายงานการตรวจราชการ รอบท่ี 2/2563 

       หมายเหตุ  A 1 = ศูนย์เชี่ยวชาญระดับ 1 ทุกสาขา ระดับโรงพยาบาลศูนย์ (Advance High-level  
Referral Hospital) 

        A 2 = ศูนย์เชี่ยวชาญระดับ 2 บางสาขา ระดับโรงพยาบาลศูนย์ (Advance High-level Referral 
 Hospital 

ตารางแสดงข้อมูลแผนยก/ลดระดับ และแผนขยายเตียง สถานบริการ ปี 2562 – 2564 

จังหวัด ชื่อหน่วยบริการ ระดับ
ปัจจุบัน 

จำนวน
เตียง 

แผนยก/ลดระดับ  
(ระบุปีที่จะยก/ลด) 

แผนเพิ่ม/ลดเตียง  
 

ยก 
ระดับ 

ลด
ระดับ 

ปี เพิ่มเตียง ลด
เตียง 

ปี 

ปัตตานี รพ.ยะรัง F2 30    30  62 
ปัตตานี รพร.ยุพราชสายบุรี M2 60    30  62 

นราธิวาส โรงพยาบาลระแงะ F1 85    35  62 
ยะลา โรงพยาบาลยะหา F1 47    43  62 
พัทลุง โรงพยาบาลพัทลุง S 445    5  62 
สตูล โรงพยาบาลละงู F1 90    30  62 

สงขลา โรงพยาบาลสะเดา F2 60 F1  63    
สงขลา โรงพยาบาลนาทวี M2 110 M1  64    

 ที่มา : แผนการจัดระบบบริการสุขภาพและกำลังคนด้านสุขภาพ โดยเขตสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข (Blueprint of Health Service and Human Resource)  ปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2567 
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ตารางแสดงข้อมูลสถานพยาบาลสังกัดกรมอ่ืนๆ ในกระทรวงสาธารณสุข 

ที่มา : รายงานการตรวจราชการ รอบท่ี 2/2563 
เขตสุขภาพที่ 12 มีโรงพยาบาลเอกชน 9 แห่ง มากที่สุดอยู่ที่จังหวัดสงขลา โดยจังหวัดสตูล และนราธิวาส 

ไม่มีโรงพยาบาลเอกชน 

ตารางแสดงข้อมูลโรงพยาบาลเอกชนในเขตสุขภาพท่ี 12 
 
 
 
 

 

ที่มา : รายงานการตรวจราชการ รอบท่ี 2/2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ จังหวัด โรงพยาบาล สังกัด จำนวนเตียง 
1 สงขลา รพ.ธัญญารักษ์  กรมการแพทย์ 200 
2 สงขลา รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต 300 
3 ปัตตานี รพ.ธัญญารักษ์  กรมการแพทย์ 110 
4 ตรัง รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ กรมการแพทย์ 60 
5 ยะลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที ่12 กรมอนามัย 30 

รวมทั้งสิ้น 700 

จังหวัด ชื่อสถานบริการภาคเอกชน จำนวนเตียง 
ตรัง โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ 150 

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ 120 
พัทลุง โรงพยาบาลปิยะรักษ์  30 
สตูล -  
สงขลา โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี 196 

โรงพยาบาลศิครินทร์ 200 
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 180 
โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี 56 

ปัตตานี โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี 30 
ยะลา โรงพยาบาลสิโรรส 60 
นราธิวาส -  
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ที่มา : รายงานการตรวจราชการ รอบท่ี 2/2563 

ตารางแสดงข้อมูลโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอ่ืนๆ ในเขตสุขภาพที่ 12 

ลำดับ จังหวัด โรงพยาบาล กระทรวง จำนวนเตียง 
1 ปัตตานี รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร กลาโหม 30 
2 สงขลา รพ.ฐานทัพเรือสงขลา กลาโหม 15 
3 สงขลา รพ. ค่ายเสนาณรงค์ กลาโหม 60 
4 สงขลา รพ. กองบิน 56 กลาโหม 10 
5 สงขลา รพ. สงขลานครินทร์ ศึกษาธิการ 853 
6 สงขลา รพ. ทันตกรรม มอ. ศึกษาธิการ 10 
7 นราธิวาส รพ. กัลยานิวัฒนาการุณย์ ศึกษาธิการ 44 

รวม 992 
 

 

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนคลินิกเอกชน และสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 12 

จังหวัด คลินิกเอกชน (แห่ง) ร้านจำหน่ายยา (ร้าน) สถานบริการด้วยสุขภาพ (แห่ง) 
ตรัง 254 150 N/A 
พัทลุง 142 115 N/A 
สตูล 81 73 N/A 
สงขลา 584 505 198 
ปัตตานี 117 74 N/A 
ยะลา N/A N/A N/A 
นราธิวาส 97 109 N/A 

ที่มา : รายงานการตรวจราชการ รอบท่ี 2/2563 
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ทั้งนี้ เขตสุขภาพที่ 12 มีเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัด
กระทรวงอ่ืนๆ ที่มีภารกิจครอบคลุมการให้การรักษาพยาบาลและการฝึกศึกษานักศึกษาแพทย์ และวิชาชีพด้านสาธารณสุข รวมถึงเครือข่ายศูนย์วิชาการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่มีภารกิจในการสนับสนุนข้อมูลวิชาการในพื้นที่ ดังภาพ 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร ์สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 
สงขลา 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

โรงพยาบาลธญัญารักษ์ สงขลา 

โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค ์

โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา 

โรงพยาบาลกองบิน 56 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โรงพยาบาลกลัยาณิวัฒนาการณุย ์

ศูนย์สุขภาพจติที่ 12 ปัตตาน ี

โรงพยาบาลธญัญารักษ์ ปัตตาน ี

โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร 

วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ยะลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 

โรงพยาบาลยะลาสริิรตันรักษ์ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขต 
12 กรมอนามัย 

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ 
จังหวัดตรัง 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร
ตรัง 

หมายเหตุสญัลักษณ ์

= เครือข่ายสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

= เครือข่ายอื่นนอก
กระทรวงสาธารณสุข 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
12/1 ตรัง 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 
12 
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ตารางแสดงข้อมูลจำนวนบุคลากร เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2564 

จังหวัด แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร แพทย์ทางเลือก นักวิชาการ
สาธารณสุข 

รวมทั้งสิ้น 

ตรัง 935 163 1,051 32 117 251 2,549 
พัทลุง 657 331 1,547 60 183 519 3,297 
สงขลา 3,106 429 3,846 123 413 554 8,471 
สตูล 433 124 911 16 62 254 1,800 
ยะลา 792 116 1,734 49 105 335 3,131 
ปัตตานี 432 271 1,323 10 150 360 2,546 
นราธิวาส 950 145 1,578 16 216 298 3,203 

รวมทั้งสิ้น 7,305 1,579 1,1990 306 1,246 2,571 24,997 

          ที่มา : ระบบรายงาน HDC ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564 

 

 

ข้อมูลบุคลากร เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2564 
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 จากรายงานของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในระบบ HFO ประจำ
ไตรมาสที่ 4/2563 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 พบว่า โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๑๒ ประสบปัญหาทางด้าน
การเงินในระดับ ๗ (Risk Score) 2 แห่ง ในจังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี โรงพยาบาล
ปะนาเระ โดยส่วนใหญ่สถานะทางการเงินของโรงพยาบาล เขตสุขภาพท่ี 12 อยู่ในระดับที่ 0  

ตารางแสดงข้อมูล สถานะทางการเงินของโรงพยาบาล ในจังหวัด เขตสุขภาพ ที่ ๑๒ ณ กันยายน พ.ศ.2563 

จังหวัด สถานบริการ ระดับวิกฤตทางการเงิน 

ตรัง 1.โรงพยาบาลตรัง 0 
2.โรงพยาบาลห้วยยอด 3 
3.โรงพยาบาลย่านตาขาว 1 
4.โรงพยาบาลกันตัง 2 
5.โรงพยาบาลนาโยง 2 
6.โรงพยาบาลสิเกา 2 
7.โรงพยาบาลปะเหลียน 3 
8.โรงพยาบาลวังวิเศษ  2 
9.โรงพยาบาลรัษฎา 2 
10.โรงพยาบาลหาดสำราญฯ 0 

พัทลุง 1.โรงพยาบาลพัทลุง  0 
2.โรงพยาบาลควนขนุน  2 
3.โรงพยาบาลตะโหมด  0 
4.โรงพยาบาลเขาชัยสน  1 
5.โรงพยาบาลกงหรา  0 
6.โรงพยาบาลป่าบอน  1 
7.โรงพยาบาลบางแก้ว  0 
8.โรงพยาบาลปากพะยูน  3 
9.โรงพยาบาลศรีบรรพต  0 
10.โรงพยาบาลป่าพะยอม  0 
11.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)  1 

สงขลา 1.โรงพยาบาลหาดใหญ่ 0 
2.โรงพยาบาลสงขลา 1 
3.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี 1 
4.โรงพยาบาลระโนด 0 
5.โรงพยาบาลควนเนียง 1 
6.โรงพยาบาลนาหม่อม 1 
7.โรงพยาบาลบางกล่ำ 1 
8.โรงพยาบาลรัตภูมิ 4 

สถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการในเขตสุขภาพท่ี 12 
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จังหวัด สถานบริการ ระดับวิกฤตทางการเงิน 

9.โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง 5 
10.โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ 1 
11.โรงพยาบาลสะเดา 1 
12.โรงพยาบาลสทิงพระ 3 
13.โรงพยาบาลสิงหนคร 1 
14.โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ 0 
15.โรงพยาบาลจะนะ 1 
16.โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 6 
17.โรงพยาบาลเทพา 1 

สตูล 1.โรงพยาบาลสตูล 3 
2.โรงพยาบาลละงู 1 
3.โรงพยาบาลควนโดน 0 
4.โรงพยาบาลควนกาหลง 0 
5.โรงพยาบาลท่าแพ 0 
6.โรงพยาบาลทุ่งหว้า 0 
7.โรงพยาบาลมะนัง 4 

ปัตตานี 1.โรงพยาบาลปัตตานี 1 
2.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 7 
3.โรงพยาบาลโคกโพธิ์ 3 
4.โรงพยาบาลหนองจิก 0 
5.โรงพยาบาลปะนาเระ 7 
6.โรงพยาบาลมายอ 2 
7.โรงพยาบาลทุ่งยางแดง 0 
8.โรงพยาบาลไม้แก่น 0 
9.โรงพยาบาลยะหริ่ง 0 
10.โรงพยาบาลยะรัง 2 
11.โรงพยาบาลกะพ้อ 0 
12.โรงพยาบาลแม่ลาน 0 

ยะลา 1.โรงพยาบาลยะลา 0 
2.โรงพยาบาลเบตง 1 
3.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 1 
4.โรงพยาบาลรามัน 0 
5.โรงพยาบาลบันนังสตา 1 
6.โรงพยาบาลธารโต 0 
7.โรงพยาบาลกาบัง 2 
8.โรงพยาบาลกรงปินัง 1 

นราธิวาส 1.โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 0 
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จังหวัด สถานบริการ ระดับวิกฤตทางการเงิน 

2.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 0 
3.โรงพยาบาลระแงะ 1 
4.โรงพยาบาลตากใบ 0 
5.โรงพยาบาลรือเสาะ 1 
6.โรงพยาบาลสุไหงปาดี 1 
7.โรงพยาบาลแว้ง 2 
8.โรงพยาบาลบาเจาะ 0 
9.โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 4 
10.โรงพยาบาลเจาะไอร้อง 2 
11.โรงพยาบาลศรีสาคร 2 
12.โรงพยาบาลจะแนะ 0 
13.โรงพยาบาลสุคิริน 0 

ที่มา: ระบบรายงาน HFO ไตรมาสที่ 4/2563  

ตารางสรุปสถานการณ์ทางการเงิน ของโรงพยาบาล ในจังหวัด เขตสุขภาพ ที่ ๑๒  

ระดับวิกฤตทางการเงิน 
(Risk Score) 

จำนวนหน่วยงานบริการ ร้อยละ 

Risk Score 7 2 2.56 
Risk Score 6 2 2.56 
Risk Score 5 3 3.85 
Risk Score 4 5 6.41 
Risk Score 3 5 6.41 
Risk Score 2 12 15.38 
Risk Score 1 20 25.64 
Risk Score 0 29 37.18 

ที่มา: ระบบรายงาน HFO ไตรมาสที่ 4/2563  
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 สถานะสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 12 เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ โดยเขตสุขภาพที่ 12 มีประชากรรวม
ทั้งสิ้น 4,985,402 คน โดยจังหวัดยะลามีอัตราเกิดมีชีพต่อพันประชากรสูงสุดอยู่ที่ 18.90 และอัตราเกิดมีชีพต่อ
พันประชากรต่ำสุดอยู ่ที ่จังหวัดพัทลุง 7.39 โดยอัตราตายต่อพันประชากร จังหวัดสงขลามีสูงสุดอยู่ที ่ 6.43            
และจังหวัดสตูลมีอัตราตายต่อพันประชากรต่ำสุดอยู่ที่ 4.96 จังหวัดยะลามีอัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติสูงสุด
อยู่ที่ 1.36 และจังหวัดพัทลุงมีอัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติต่ำสุดอยู่ที่ 0.10 ซึ่งอัตราการตาย 1 คนต่อคนเกิด
สูงสุดอยู่ที่จังหวัดยะลา (คนตาย 3.55 คนต่อ 1 คนเกิด) ต่ำสุดที่จังหวัดพัทลุง (คนตาย 1.15 คนต่อคนเกิด) 

ตารางแสดงข้อมูลอัตราเกิดมีชีพต่อพันประชากร อัตราต่อพันประชากร อัตราเพ่ิมต่อร้อยประชากร และข้อมูล           
อัตราตาย 1 คนต่อคนเกิด รายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2563 

จังหวัด 
จำนวน

ประชากร(คน) 
เกิดมีชีพ ตาย เพิ่ม อัตราตาย 1 

คนต่อคนเกิด จำนวน อัตราต่อพัน จำนวน อัตราตาย จำนวน อัตราเพิ่ม 
ตรัง 640,574 5,685 8.87 3,864 6.03 1,821 0.28 1.47 
พัทลุง 523,077 3,864 7.39 3,365 6.43 499 0.10 1.15 
สงขลา 1,428,608 16,350 11.44 9,336 6.54 7,014 0.49 1.75 
สตูล 324,098 3,535 10.91 1,606 4.96 1,929 0.60 2.20 
ยะลา 538,602 10,182 18.90 2,865 5.32 7,317 1.36 3.55 
ปัตตานี 726,015 10,922 15.04 4,242 5.84 6,680 0.92 2.57 
นราธิวาส 804,428 11,957 14.86 4,554 5.66 7,403 0.92 2.63 
รวม 4,985,402 62,495 12.54 29,832 5.98 32,663 0.66 2.09 

   ที่มา :   การเกิดมีชีพ DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมสุขภาพ) 
    การตาย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

กราฟแสดงอัตราเกิดมีชีพต่อพันประชากร อัตราตายต่อพันประชากร และอัตราเพ่ิมต่อร้อยประชากร ในเขตสุขภาพที่ 12 
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สรุปสถานการณ์สุขภาพ ในเขตสุขภาพท่ี 12 
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ในปีงบประมาณ 2563 มีการรายงานจำนวนป่วยของผู้ป่วยนอกในสถานบริการสาธารณสุข ของเขตสุขภาพ
ที่ 12 โดยมีอัตราการป่วย 5 อันดับแรก ดังนี้ 
 1.ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ จำนวนผู้ป่วย 1,205,787 คน อัตราป่วยต่อแสนประชากร ทั้งเขตสุขภาพ 24,186.35 
 2.การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืนๆ จำนวนผู้ป่วย 803,651 อัตราป่วยต่อแสน
ประชากร ทั้งเขตสุขภาพ 16,120.08 
 3.เบาหวาน จำนวนผู้ป่วย 579,524 อัตราป่วยต่อแสนประชากร ทั้งเขตสุขภาพ 11,624.42 
 4.โรคระบบไหลเวียนเลือด จำนวนผู้ป่วย 410,662 อัตราป่วยต่อแสนประชากร ทั้งเขตสุขภาพ 8,237.29 
 5.เนื้อเยื่อผิดปกต ิจำนวนผู้ป่วย 392,804 อัตราป่วยต่อแสนประชากร ทั้งเขตสุขภาพ 7,879.08 

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนและอัตราป่วยต่อแสนประชากร ผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก แยกตามรายจังหวัด 

ลำดับ โรค จำนวน อัตรา จังหวัด 
1 โรคระบบไหลเวียนเลือด 410,662 64,108.44  ตรัง 
2 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม 350,057 54,647.39  
3 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 279,338 43,607.45  
4 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 232,245 36,255.76  
5 โรคระบบหายใจ 220,054 34,352.63  
1 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 197,650 37,786.02  พัทลุง 
2 เบาหวาน 118,247 22,606.04  
3 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วน บนแบบเฉียบพลัน อ่ืนๆ 116,527 22,277.22  
4 เนื้อเยื่อผิดปกติ 80,967 15,478.98  
5 ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้าง 69,828 13,349.47  
1 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 447,264 31,307.68  สงขลา 
2 ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 237,465 16,622.12  
3 เบาหวาน 215,962 15,116.95  
4 เนื้อเยื่อผิดปกติ 192,394 13,467.24  
5 ความผิดปกติอ่ืนของฟันและโครงสร้าง 151,616 10,612.85  
1 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 84,979 26,220.16  สตูล 

2 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ 61,265 18,903.23  
3 ฟันผ ุ 51,878 16,006.89  
4 เนื้อเยื่อผิดปกติ 47,077 14,525.54  
5 เบาหวาน 44,509 13,733.19  
1 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ 147,777 20,354.54  ปัตตานี 
2 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 146,980 20,244.76  
3 ฟันผ ุ 113,635 15,651.88  
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ลำดับ โรค จำนวน อัตรา จังหวัด 
4 เนื้อเยื่อผิดปกติ 72,366 9,967.56  
5 เบาหวาน 64,067 8,824.47  
1 ความดัน โลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 148,799 27,626.89  ยะลา 
2 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน อื่น ๆ 105,693 19,623.58  
3 เบาหวาน 68,197 12,661.85  
4 ฟันผ ุ 60,204 11,177.83  
5 ความผิด ปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้าง 56,198 10,434.05  
1 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 180,115 22,390.44  นราธิวาส 
2 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืนๆ 134,924 16,772.66  
3 ฟันผ ุ 91,513 11,376.16  
4 เบาหวาน 68,542 8,520.59  
5 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอ่ืนๆ 
68,224 8,481.06 

ที่มา : เอกสารรับการตรวจราชการ รายจังหวัด รอบ 1/2564 
ในปีงบประมาณ 2563 มีการรายงานจำนวนป่วยของผู้ป่วยใน สถานบริการสาธารณสุข ของเขตสุขภาพที่ 12 

โดยมีอัตราการป่วย 5 อันดับแรก ดังนี้ 
 1.ปวดบวม ผู้ป่วย 25,171 คน อัตราป่วยต่อแสนประชากร ทั้งเขตสุขภาพ 504.89 

 2.ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบิลิซึมอ่ืน ๆ ผู้ป่วย 24,873 คน อัตราป่วยต่อแสน
ประชากร ทั้งเขตสุขภาพ 498.92 
 3.โรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วย 18,431 คน อัตราป่วยต่อแสนประชากร ทั้งเขตสุขภาพ 369.70 
 4.โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอ่ืน ผู้ป่วย 13,077 คน อัตราป่วยต่อ
แสนประชากร ทั้งเขตสุขภาพ 262.31 
 5.การดูแลมารดาอ่ืนๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์และถุงน้ำคร่ำและปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด
 ผู้ป่วย 11,854 คน อัตราป่วยต่อแสนประชากร ทั้งเขตสุขภาพ 237.77 

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนและอัตราป่วยต่อแสนประชากร ผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก จำแนกตามกลุ่มโรค 

ลำดับ โรค จำนวน อัตรา จังหวัด 
1 ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบิลิซึมอ่ืน ๆ  24,873 3,882.92  ตรัง 
2 โรคความดันโลหิตสูง 2,865.68 447.36  
3 โรคเบาหวาน 1,638.77 255.83  
4 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่

เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน 
8,390 1,309.76  

5 โรคติดเชื้ออ่ืน ๆ ของลำไส้ 6,930 1,081.84  
1 ปอดบวม 2588 494.76  พัทลุง 
2 ภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด 1995 381.40  
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ที่มา : เอกสารรับการตรวจราชการ รายจังหวัด รอบ 1/2564 

ลำดับ โรค จำนวน อัตรา จังหวัด 
3 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอ่ืน 1753 335.13  
4 การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ 1729 330.54  
5 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน  ๆ, ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 1706 326.15  
1 ปอดบวม 7,429 520.02  สงขลา 
2 ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์และคลอด 6,025 421.74  

3 การบาดเจ็บ 5,333 373.30  

4 หลอดลมอักเสบถุงลมโป่งพอง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 4,808 336.55  

5 มารดามีปัญหาทารกในครรภ์ 3,924 274.67  

1 ปอดบวม 588 181.43  สตูล 

2 การดูแลมารดาอ่ืนๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์และถุง
น้ำคร่ำและปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด 

324 99.97  

3 ภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆของการตั้งครรภ์และการคลอด 285 87.94  

4 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอ่ืน 272 83.93  

5 โรคอ่ืน ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ 206 63.56  

1 ปอดบวม 3,466 643.52  ปัตตานี 
2 ภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด 3,321 616.60  
3 การดูแลมารดาอ่ืน ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุง

น้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด  
2,459 456.55  

4 ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอ่ืน ๆ 1,572 291.87  
5 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอ่ืน 1,556 288.90  
1 ปอดบวม 4,233 785.92  ยะลา 
2 ภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด 3,519 653.36  
3 การดูแลมารดาอ่ืน ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ทารกในครรภ์ 3,223 598.40  
4 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้น แบบเรื้อรังอ่ืน 1,771 328.81  
5 หัวใจล้มเหลว 1,701 315.82  
1 ปอดบวม 6,867 853.65  นราธิวาส 
2 การดูแลมารดาอ่ืนๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และ ถุง

น้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด 
5,848 726.98  

3 ภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด 5,222 649.16  
4 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอ่ืน 2,917 362.62  
5 ไข้จากไวรัสที่นาโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอ่ืนๆ 2,890 359.26  
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สาเหตุการตายของประชากรในเขตสุขภาพที่ 12 พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากโรคมะเร็งทุกชนิด โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง โรคเก่ียวกับระบบประสาท และ
โรคหัวใจ โดยมีผู้เสียชีวิตรวมจาก 5 อันดับโรค จำนวน 9,012 ราย 

ตารางแสดงข้อมูลสาเหตุการตาย 5 อันดับแรก รายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2563 

อัน
ดับ 

เขตสุขภาพที่ 12 ตรัง พัทลุง สตูล 
โรค จำนวน โรค จำนวน โรค จำนวน โรค จำนวน 

1 โรคมะเร็งทุกชนิด 2,926 โรคมะเร็ง 562 อาการ อาการแสดงและสิ่ง
ผิดปกติที่พบจากการตรวจทาง
คลินิกและตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้ 

421 

มะเร็ง (รวมทุกชนิด) 155 

2 โรคหลอดเลือดสมอง 1,782 โรคหลอดเลือดสมอง 334 มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 360 หลอดเลือดสมอง 109 
3 โรคความดันโลหิตสูง 1,487 โรคหัวใจและหลอดเลือด 256 โรคหลอดเลือดในสมอง 168 โรคหัวใจ 77 
4 โรคระบบประสาท 1,409 โลหิตเป็นพิษ 188 ปอดบวม 159 โรคปวดบวม 70 
5 โรคหัวใจ 1,408 ปอดบวม 174 โรคหัวใจขาดเลือด 138 โรคเบาหวาน 62 

 

อัน
ดับ 

สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
โรค จำนวน โรค จำนวน โรค จำนวน โรค จำนวน 

1 มะเร็ง 1,198 1. โรคความดันโลหิตสูง 532 ระบบไหลเวียนโลหิต 611 โรคเสื่อมระบบประสาท 520 
2 โรคหัวใจ 563 2. โรคหลอดเลือดสมอง  485 โรคระบบประสาท 493 ความดันโลหิตสูง 344 
3 โรคหลอดเลือดสมอง 529 3. โรคสมองฝ่อวัยชรา 396 โรคเนื้องอก(รวมมะเร็ง) 309 ปอดบวม 163 
4 โรคปอดบวม 476 4. โรคหัวใจทุกชนิด 374 โรคระบบหายใจ 257 เลือดออกในสมอง 157 
5 การติดเชื้อในกระแสเลือด 412 5. โรคมะเร็งทุกชนิด 342 โรคติดเชื้อและปรสิต 224 เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด 

ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
144 

ที่มา : เอกสารรับการตรวจราชการ รายจังหวัด รอบ 1/2564 
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บทที่ 2 
กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์       

การพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ทิศทางแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 

 เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำ
ตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า”ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน”   
เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 มีความเชื่อมโยงกับทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ด้านการสาธารณสุข ในประเด็นสำคัญของยุทธศาสตร์ต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
1.1  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้

ปัญหาใหม่เกิดขึ้น ทั้งเรื่องการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาภัยพิบัติสำคัญ ปัญหาด้านแรงงาน
ต่างด้าวและเหยื่อจากการค้ามนุษย์ การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขความถาวรในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.1  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มุ่งเน้นอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อาศัย

ความเชี ่ยวชาญด้านบริการการแพทย์ของไทยเพื ่อสร้างอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวเนื ่องในประเทศ  
เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการการแพทย์ที่จะเพ่ิมมากขึ้นทั้งจากสังคมผู้สูงอายุ และความ
ต้องการการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนาไปสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรม
และบริการการแพทย์ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครอบคลุมการผลิต
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ การผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์การแพทย์ 
การผลิตเภสัชภัณฑ์ซึ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ และการให้บริการการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคน
ไทยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในบริการการแพทย์ เพ่ือลดต้นทุนการรักษาพยาบาล ยกระดับการ
ให้บริการการแพทย์อย่างมีคุณภาพในระดับสากล และสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุข  
ของไทย พร้อมทั ้งการเชื ่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการท่องเที่ยวเพื ่อสุขภาพ  
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพและรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

2.2  การสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน 
นักลงทุน และนักท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการให้รวดเร็ว
และทันสมัย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีการพัฒนาศูนย์กลางบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Service) และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและแพทย์แผนไทย
แบบครบวงจร เพื่อรองรับการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันโรคที่ได้มาตรฐาน 
สามารถตรวจจับเหตุการณ์ที่ผิดปกติได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ และพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาล
อาหารในพื้นที่ท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุน นอกจากนี้ได้ดำเนินการ
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศบนพื้นฐานของเทคโนโลยีใหม่ ทั้งการ

แผนยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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วิจัยพัฒนาวัคซีนตั้งแต่ระดับต้นน้ำ ถึงปลายน้ำอย่างครบวงจร ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน
ในประเทศสามารถสร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์วัคซีนใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.1.การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย  
 3.๑.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  
 3.1.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑  
 3.1.๓ ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
 3.1.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
3.2. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปัญญา และสังคม โดย 
 3.2.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
 3.2.๒ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
 3.2.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
 3.2.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีและ 
 3.2.๕ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน

ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด
ร่วมท่าเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที ่มีคุณภาพ  
สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

 4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
4.1.1 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยทุกเพศภาวะและ

ทุกกลุ่ม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและทางสังคมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตและการมีส่วนร่วมเป็นพลังในสังคมสาหรับคนทุกกลุ่ม 
โดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงวัย 

4.1.2 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะสาหรับผู้มี
รายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการกระจายทรัพยากรและเพ่ิม
บุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล ให้กระจายไปยังพ้ืนที่อาเภอ ตาบล เพ่ือให้สามารถดูแลประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับบริการที่ไม่มี
ความเหลื่อมล้าในด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยที่สร้างภาระทาง
การเงินโดยไม่คาดคิดหรือเกินขีดความสามารถของผู้มีรายได้น้อย สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลให้มีคุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ต่อ
ประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพื ้นที ่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ
สาธารณสุข ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอ
กัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  
การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วน
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ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผล
เพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

 4.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั ้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพ และสภาพแวดล้อม 
4.3 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

 4.3.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้ และการยกระดับการเรียนรู้ของ
ครัวเรือน ทั้งในกลุ่มครัวเรือนภาคเกษตรและอาชีพอ่ืน ๆ เพ่ือปรับการคิดเชิงระบบ การวางแผนอนาคต
การออมและการลงทุน การดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื ่อนำไปสู ่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนในทุกมิติ  

ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน  
และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็น
การดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน โดยให้ความสำคัญการพัฒนาและปรับปรุงระบบบำบัด
น้ำเสีย การจัดการขยะติดเชื้อในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
ให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital กระทรวง
สาธารณสุขให้ความสำคัญกับการคุ ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ ่งแวดล้อมในพื้นที ่เสี ่ยง  
(Hot Zone) โดยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและสถานบริการสาธารณสุขในการป้องกันโรคอุบัติใหม่  
และอุบัติซ้ำ และสร้างความพร้อมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่างๆ ประชาชนได้รับการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากปัญหามลพิษ เพ่ือลดผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั ่งยืนบน
พ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

 5.1 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นการเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

5.1.1 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและค ่ ามาตรฐานสากล โดยปร ับปร ุ งมาตรฐานส ิ ่ งแวดล ้อมของประ เทศ  
ตามมาตรฐานสากล และบังคับใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านดิน น้ ำ อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และความ
หลากหลายทางชีวภาพกับทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด การพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษ
กำเนิดใหม่ พร้อมทั้งขจัดมลพิษและแก้ไขฟ้ืนฟูผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโ นโลยี             
เพื่อลดมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึง
ปลายทาง ด้วยเป้าหมาย ๓R (Reduce, Reuse, Recycle) พร้อมทั้งมีกลไกกำกับดูแลการจัดการขยะ
และมลพิษอย่างเป็นระบบทั้งประเทศ 

5.1.2 เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ตลอดจนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเหล่านี้ โดยศึกษาวิจัยสร้าง
องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
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เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่ 
และอุบัติซ้ำ และสร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่าง ๆ 

 5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
5.2.1 พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ ซ้ำที ่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ทางภูมิอากาศ ต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ็ฎ การพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์
ป้องกันทั้งระบบ 

 5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโต 
และมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที ่ดีด้วย
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความ
เสี่ยงของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมีเป้าหมาย           
สู่สังคมที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำลง ผ่านแนวทางและมาตรการต่าง 
ๆ เช่น การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและป่าไม้ รักษาฐานทรัพยากร
สัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอ้ืออาทร และเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ 

 5.4 พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการน้ำ
ทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้าทุกภาคส่วนดูแลภัยพิบัติ
จากน้าทั้งระบบ พัฒนาความม่ันคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกที่คานึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพ             
และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความมั ่นคง
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการ
ผลิตที่มีผลิตภาพสูง 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที ่สำคัญเพื ่อปรับเปลี ่ยนภาครัฐที ่ย ึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน            

เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ
บทบาทหน่วยงานของร ัฐที ่ท ่าหน้าที ่ ในการกำกับหรือในการให้บร ิการย ึดหลักธรรมาภิบาล                  
ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท่างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนใน
สังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จำเป็น มีความทันสมัยมีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อ
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการ
อำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 
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6.1  ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของ
ภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

6.2  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ (๓) ระบบติ ดตาม
ประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

6.3  ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
และ (๓) ส่งเสริมการกระจายอ่านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

6.4  ภาครัฐมีความทันสมัยโดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

6.5  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม          
และ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

6.6  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ          
ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่น ในหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและความซื ่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมี
ประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

6.7  กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็นโดย(๑) ภาครัฐจัดให้มี
กฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น         
และ (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย 

6.8  กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย (๑) บุคลากร
และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม(๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาท
เชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทาง
แพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก
ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ  (๕) พัฒนา
มาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDG) 

 ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานสาธารณสุข คือ เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีทำ ให้มั่นใจว่า
ชีวิตมีสุขอนามัยและส่งเสริมการอยู่ดีมีสุขแก่ทุกคนในทุกวัย โดยมีจุดมุ่งหมายคือ 
 1. ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลก ให้ต่ำกว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 1 แสนคน ภายในปี 2573 
 2. ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตรา

การตายในทารกลงให้ต่ำถึง 12 ต่อการเกิดมีชีพพันคน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 
ลงให้ต่ำถงึ 25 ต่อการเกิดมีชีพพันคน ภายในปี 2573 

 3. ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับ
อักเสบโรคติดต่อทางน้ำและโรคติดต่ออ่ืนๆ ภายในปี 2573 

 4. ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการป้องกันและการรักษา
โรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 2573 

 5. เสริมการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและ
การใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย 

 6. ลดจำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563 

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

สาระสำคัญ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)ประกอบด้วย 5 
ส่วน กรอบหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ส่วนที่ 2 การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนา
ประเทศ ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
และส่วนที่ 5 การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

วิสัยทัศน์ “สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน

ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่อง
จากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่
ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับ
การกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว“ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกำหนดตำแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้า
และบริการ(Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย ์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
 1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
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 2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 3) การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ วางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที ่มี

ความสุขอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
ความเชื่อมโยงด้านสาธารณสุข โดยมีประเด็นด้านสาธารณสุขใน 6 ยุทธศาสตร์คือ 

1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์โดยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ตลอดช่วงชีวิต ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลังสุขภาพ และพัฒนา
ระบบดูแล สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  

2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม และลดความเลื่อมล้ำในสังคม โดยจัดบริการด้านสุขภาพ
ให้กับประชากรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และกระจายการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาระบบ
มาตรฐานสินค้าที่รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและยา พัฒนาตลอด/อุตสาหกรรมอาหารที่
เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพบริการสุขภาพ 

4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพ  

5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสร้างความมั ่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั ่งคั่ง           
และยั ่งยืน โดยสร้างความร่วมมือใน และต่างประเทศ ในการวางระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ 

6) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการบริการ
ด้านสุขภาพ 

ทิศทางการพัฒนาแผนสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งขาติ ฉบับที่ 12 อยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12           
เป็นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี และเป็นกลไกเชื่อมต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ด้านสุขภาพ ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ยึดหลักการ ดังนี้  

1) ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพ่ือให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
3) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2580 ควบคู่การกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
4) การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  
5) ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
6) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
7) กรอบแนวทางแผนระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข พเอวางรากฐานของระบบสุขภาพในระยะ 5 

ปี ให้เข้มแข็งเพื่อคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์  
ระบบสุขภาพไทยเข้มแข็งเป็นเอกภาพ เพ่ือคนไทยสุขภาพดี สร้างประเทศให้มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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 พันธกิจ 
 เสริมสร้าง สนับสนุนและประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการและภาค
ประชาสังคมในการอภิบาล และพัฒนาระบบสุขภาพไทยให้เข้มแข็ง รองรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 เป้าประสงค์  

1. ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การ
เจ็บป่วยและตายจากโรคท่ีป้องกันได้ลดลง 

2. คนไทยทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี ลดการตายก่อนวัยอันควร 
3. เพิ่มขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้

สะดวก เหมาะสม 
4. มีบุคลากรด้านสุขภาพท่ีดูแลประชาชน ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
5. มีกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพแห่งชาติทีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งการเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ 

ทิศทางแผนพัฒนา Thailand 4.0 ด้านสาธารณสุข 

ประเทศไทย 4.0 ในอดีตที ่ผ ่านมา ประเทศไทยมีโครงสร้างเศรษฐกิจที ่เร ิ ่มจากสังคมเกษตรกรรม           
หรือประเทศไทย 1.0 เน้นการสร้างรายได้จากการเกษตรเป็นหลัก ต่อมาจึงปรับเข้าสู่อุตสาหกรรมเบาหรือประเทศ
ไทย 2.0 โดยมุ่งเน้นแรงงานราคาถูก ใช้ทรัพยากรธรรมาชาติที่มีในประเทศ น สิ่งทอ อาหาร หลังจากนั้นก็ได้
ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ประเทศไทย 3.0 ที่ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ต้นทุนและ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเน้นการส่งออกทำให้ประเทศไทย มีอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง สูงสุดที่
ร้อยละ 7 – 8 ต่อปี แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศปรับลดลงมาอยู่ที่ร้ อยละ 3 – 4 
ต่อปี และทำให้ประเทศไทย ติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลางมากกว่า 20 ปี มจนมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง   
เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบเต็มที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมไปสู่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพ่ือผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจาก 3 กับดักที่ประเทศกำลังเผชิญ นั้นคือ กักดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา โดยใช้พลังประชารัฐ ในการ
ขับเคลื่อน ผู้มีส่วนร่วมหลักประกอบด้วยภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ 
โดยเน้นตามความถนัดและจุดเน้นของแต่ละองค์กร และมีภาครัฐคอยสนับสนุนโดยแปลงความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัยและการพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยี 
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย อันประกอบด้วย  

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, agriculture & Bio-Tech) 
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart 

Device, robotics & Mechatronics) 
4. กลุ ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื ่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์  และ

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital lot, Artificial intelligence & Embedded Technology) 
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5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัมนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & Hight 
value Service) 

จากประเด็นข้างต้น ถือว่าได้เป็นองค์ประกอบบสำคัญในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข ปี พ.ศ.2560 – 2564 โดยในระยะ 5 ปีแรกนี้มีจุดเน้น คือ การปฏิรูประบบสุขภาพ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่ยวัย และสร้างความรู้ด้านสุขภาพที่
ถูกต้องให้แก่ประชาชนตั้งแต่ผู้ที่ยังมีร่างกายแข็งแรงไปจนถึงผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาโดยควบคู่ไปกับการให้บริการ
ด้านสุขภาพในเชิงรุก ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมกำลังคน และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดูแลคนไทย พร้อมทั้งนำนวัตกรรมเดิมเสริมนวัตกรรมใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และครอบคลุมทั้งประเทศสอดรับกับการเป็นประเทศไทย 4.0  
โดยเป็นอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีคุณธรรม  

ทิศทางแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ช่วงละ 5 ปี เพื่อให้จัดลำดับ
ความสำคัญในการทำงาน และการจัดสรรทรัพยากร แบ่งได้เป็น 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ช่วงปฏิรูประบบ (พ.ศ.2560 – 
2564) ช่วงที่ 2 สร้างความเข้มแข็ง (พ.ศ.2565 - 2569) ช่วงที่ 3 สู่การยั่งยืนของเอเชีย (พ.ศ.2570 - 2574) 
ช่วงที่ 4 เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย (พ.ศ.2575 – 2579) ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพคน และระบบบริการสาธารณสุขให้รองรับบริบทโลกในอนาคต โดยกระทรวงสาธารรสุขได้ทำการ
วิเคราะห์เหตุการณ์และแนวโน้มด้านสาธารณสุขที ่เกิดขึ ้นในอนาคต และนำกรอบแนวคิด ประเทศไทย 4.0               
สร้างเศรษฐกิจใหม่ ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง รวมถึงผสานเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั ่งยืน (SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาใช้ในการกำกหนดทิศทางนโนบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
และการวางแผนระยะยาวในด้านสาธารณสุข เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับอนาคต 
 จุดยืนองค์กร  
  ส่วนกลาง : พัฒนานโยบาย กำกับ ติดตาม ประเมินผล 
  ส่วนภูมิภาค : บริหารจัดการหน่วยบริการและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 วิสัยทัศน์  
  เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพด ี
 เป้าหมาย  
  ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสข ระบบสุขภาพทยั่งยืน 
 พันธกิจ  
  พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
 ค่านิยม  
  M : Mastery เป็นนายตัวเอง  
  O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่  
  P : People Centered ใส่ใจประชาชน 
  H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 
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 ยุทธศาสตร์หลัก  
1) Prevention& Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและความป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
2) Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
3) People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) 
4) Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
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นโยบายรัฐบาล 

รัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดวิสัยทัศน์ในการ
ขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี ๒๑” โดยมีการแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งรัฐบาลได้
กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 12 ด้าน ในช่วง ๔ ปีข้างหน้า ดังนี้ 
  ๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
  ๓. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
  ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
  ๖. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
  ๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
  ๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  ๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
  ๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  ๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนการยุติธรรม 
 โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขโดยตรงคือนโยบายด้านที่ ๙ การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม มุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุก
กลุ่มอย่างเหมาะสมนำไปสู่ความเสมอภาค ประกอบด้วย 
 ๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย ให้มีประสิทธิภาพทันสมัย              
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพื้นที่ รวมถึงการยกระดับไปสู่ความเชี่ยวชาญในด้าน
การแพทย์แม่นยำ และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพ ให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยู่บนพื้นฐานหลัก
ประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะและอนามัยให้คนไทย
ทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เอ้ือต่อสุขภาพของ
ประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง 
 ๙.๒ ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะที่ถูกต้อง
ของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบรับมือต่อโรคอุบั ติใหม่
และโรคอุบัติซ้ำ ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ 
จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุข
ภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
 ๙.๓ พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจำบ้านควบคู่
กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง  และครอบคลุม
ประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมทั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
บริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู ่บ ้าน และการยกระดับคุณภาพการบร ิการของโรงพยาบาลส่งเสร ิมส ุขภาพตาบล               

นโยบายระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่าง
ทั่วถึงและรวดเร็ว 
 ๙.๔ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานทำที่เหมาะสมกับประชากรทุก
กลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง จัดให้มีระบบ
บำเหน็จบำนาญ หลังพ้นวัยทางาน ปฏิรูประบบภาษีส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษาผ่านกลไกกองทุน และยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงาน
ทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์ ที่เหมาะสมแก่การดำรงชีพ 
 นอกจากนโยบายหลักทั้ง ๑๒ ด้าน รัฐบาลได้กาหนดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพ่ือบรรเทาปัญหาและลด
ผลกระทบกับประชาชน และระบบเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ดังนี้ 
  ๑. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจากัดในการประกอบอาชีพของคนไทย 
  ๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มี รายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส            
และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบลด
ภาระการเดินทาง ไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตาบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล และภูมิปัญญาแพทย์
แผนไทย เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการ สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงรวดเร็ ว และได้รับการ
บริการอย่างมีคุณภาพ 
  ๓. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
  ๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
  ๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
  ๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
  ๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจา 
  ๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
  ๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
  ๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
  ๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และ การดาเนินการเพ่ือ 
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 

 ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่อนาคตสาธารณสุขไทยสำหรับปี 2564 ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนา
งานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ และได้กำหนดจุดมุ่งเน้นที่สำคัญในการดำเนินการให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชนทุกคนในประเทศ
ไทย ใน 9 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 
  1. การสร้าง ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็งโดยการยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งการ

พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับ อสม. หมอประจำบ้านเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน
คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัวครบ 3 คน ได้แก่ หมอประจำบ้าน คือ อสม. หมออนามัย คือ 
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บุคลากรสาธารณสุขประจำ รพ.สต. และหมอครอบครัว คือ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพ่ือให้ทุกภาคส่วน
ช่วยกันสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิให้แก่ประเทศไทย สร้างสุขภาพที่ดีให้แก่คนไทย           
และให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

 2. ให้ความสำคัญกับ เศรษฐกิจสุขภาพสนับสนุนแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
ด้านการจัดบริการสุขภาพ และเพิ่มมูลค่านวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพ สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน และประเทศชาติ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical & Wellness Hub) 
ของประเทศไทย 
 3. ผลักดันสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ ได้ใช้ อย่าง
ครอบคลุม พัฒนาศักยภาพบุคลากร เร่งวิจัยพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจากสมุนไพร กัญชา             
กัญชง ให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

  4. ส่งเสริมการมีสุขภาพดีว ิถีใหม่ โดยมุ ่งปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบ New Normal            
เน้น อาหาร ออกกำลังกาย เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 

  5. COVID-19 ยังเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุมการระบาดของมุ่งพัฒนา
ระบบสาธารณสุขในภาพรวมของประเทศ เป็นโอกาสในการเพิ่มศักยภาพความมั่นคง ทางสุขภาพในการ
จัดการกับโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

  6. การพัฒนา หน่วยบริการก้าวหน้าเพื่อลดความแออัด ลดการรอคอยในสถานพยาบาล มุ่งสร้าง
ความปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการบริการ ด้านการแพทย์วิถี
ใหม่และนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เขตสุขภาพมีการจัดระบบบริการให้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

  7. การ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ดูแลและลด
ผลกระทบด้านสุขภาพที ่เกิดจากการเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างประชากร มุ ่งเน้นในกลุ ่มเด็กปฐมวัย             
และผู้สูงอายุ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตในเชิงรุก 

  8. ยึดหลัก ธรรมาภิบาล โปร่งใสในการบริหาร ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามครรลองคลอง
ธรรม ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อม่ันให้กับองค์กร 

  9. บุคลากร ถือเป็นหัวใจขององค์กร ผู้นำต้องดูแล ต้องสร้าง “กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่ง
ความสุข” ให้บุคลากรมีความสุขและปลอดภัยในการทำงาน งานได้ผล คนเป็นสุข จะสร้างผลผลิตของงาน
ในการดูแลประชาชนได้อย่างยั่งยืน 

 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด้วยหลักการทำงาน H – SMILE  
  Health : บุคลากรเป็น Health Model ที่ดี ใส่ใจสุขภาพประชาชน  
  Seamless : ทำงานไร้รอยต่อทุกพ้ืนที่ ทุกมิติ  
  Mate : มีเพ่ือน มีทีม มีเครือข่าย  
  Integrate : คิดและทาอย่างบูรณาการด้วยเป้าหมายเดียวกัน  
  Life : เป็นองค์กรคุณภาพ สร้างคน สร้างงาน ด้วยใจและปัญญา  
  Encourage : เสริมพลัง เพ่ือก้าวผ่านความท้าทาย เพื่อนำไปสู่  

  “คนไทยแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง”  
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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้มอบนโยบายในการ
ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
 กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง มีภารกิจดูแลประชาชนทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนสิ้น
อายุขัย ต้องทางานทั้งในมิติสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อลดความเจ็บป่วย ลดความจนของประชาชน ดังนั้น 
นโยบายที่ต้องการให้เกิดผลต่อประชาชนทุกคนในประเทศไทย นับจากวันนี้ คือ “ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ร่างกาย
แข็งแรง ทาให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” โดยการร่วมแรงร่วมใจกันทางาน ที่สำคัญ 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอดและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 2. การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพเพ่ือให้คนไทยทุก
ช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง และลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง 
  (2.1) สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาพที่ดีส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย และโภชนาการที่ถูกสุขอนามัย ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
  (2.2) พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์อย่างต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียนให้มีพัฒนาการ
สมวัย มีคุณภาพเพ่ือส่งต่อการพัฒนาในระยะถัดไป 
  (2.3) จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีลดจำนวนผู้ป่วย
ติดบ้าน ติดเตียง เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี สนับสนุนให้ ชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้ามาจัดบริการดูแล
ระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ โดยกำกับดูแลให้มีมาตรฐาน 
  (2.4) จัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ ำการคุ้มครองผู้บริโภคโดยความ
ร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ประชาชน ท้องถิ่น และเอกชนรวมทั้งการยกระดับความร่วมมือทางสาธารณสุขกับ
ต่างประเทศ ด้านความมั่นคงทางสุขภาพโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดน และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 3. การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้าลดความแออัดลดระยะเวลา
การรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 
  (3.1) เพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื ้นที ่เขตสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั ่วไป เพิ ่มขีด
ความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที ่มี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างท่ัวถึง รวมทั้งการพัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ และกำลังคนที่เพียงพอ 
  (3.2) พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หรือ อสม.ให้เป็นหมอ
ประจำบ้าน ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ เข้าถึงข้อมูลและแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปพบแพทย์ 
  (3.3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ ได้แก่ 
ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ระบบคิว ระบบงานบริการของโรงพยาบาลระบบส่งต่อ ตลอดจนการ
เชื่อมโยงข้อมูลการบริการสุขภาพให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data) ในการบริหาร
จัดการระบบบริการสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 
  (4.1) ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัยเร่งศึกษาวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ เพื่อสร้าง
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โอกาสทางการรักษา เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกาหนดกลไกการดำเนินงานที่รัดกุมเพื่อมิให้
เกิดผลกระทบทางสังคม ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 
  (4.2) ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ทั้งด้านระบบบริการทางการแพทย์ 
การสร้างเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ เพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมรายได้ของประชาชนให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย (Medical Hub) 
 5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  (5.1) ให้ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานกระจายอำนาจการ
บริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสู่เขตสุขภาพ เพื่อความคล่องตัวและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีได้ดียิ่งขึ้น 
  (5.2) สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร ผู ้บริหารหน่วยงานทุกระดับต้องให้ความสำคัญกับการดูแล
บุคลากรตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน ความปลอดภัย และความสุขในการทำงาน การพัฒนาศักยภาพความก้าวหน้าในอาชีพ 
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม เพ่ือธารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 

  1.ให้ความสำคัญสูงสุดต่อโครงการพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
  2.ระบบสุขภาพ 
   • มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
   • ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและ อสม คนไทยทุกคนต้องมีหมอประจาตัว 3 คน 
   • ดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม 
  3. ระบบบริการก้าวหน้า 
   • เสริมสร้าง พัฒนา Basic Excellenceให้มีศักยภาพครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ 
   • New Normal Medical Care 
   • ยกระดับสู่ Innovation healthcare management 
   • สนับสนุน 30 บาท รักษาทุกท่ี 
  4. เศรษฐกิจสุขภาพ 
   • เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
   • ให้ความสำคัญกับสมุนไพร กัญชากัญชง ทางการแพทย์ 
   • เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงอย่างปลอดภัย 
  5. สุขภาพดีวิถีใหม่ (New Normal) 
   • สร้างความม่ันใจและความพร้อมในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ COVID-19 
   • สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพประชาชน สุขภาพดีวิถีใหม่ 3อ 

6. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
• บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
• สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและผู้รับบริการ 
• งานได้ผล คนเป็นสุขมีความเป็นพี่ เพ่ือน น้อง 
• สร้างผู้นำรุ่นใหม่ และ พัฒนาคนให้เก่งกล้า (อัศวิน สธ ) 
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นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564-2564 

  1. สุขภาพดีวิถีใหม่ 
   - ส่งเสริมการออกกำลังกายอาหารปลอดภัย 
   - สุขภาพจิตเชิงรุก 
   - Health Literacy เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
  2. ดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบ 
   - พัฒนาเด็กปฐมวัย (Free Fun Family) 
   - พัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุ 
  3. การแพทย์วิถีใหม่ 
   - การจัดบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ลดแออัดเพ่ิมการเข้าถึง (New Normal Medical Care) 
   - Digital Health 
   - สถานพยาบาลปลอดภัย 
  4. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
   - ดูแลและพัฒนาศักยภาพ อสม. 
  5. มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
  6. ธรรมาภิบาลโปร่งใส
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บทที่ 3 การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กร 
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 เขตสุขภาพที่ 12 ได้มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของการสาธารณสุขของเขตสุขภาพโดยนำเครื่องมือ
ทางการบริหาร SWOT Analysis มาใช้เพื่อค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการดำเนินงานด้วยการวิเคราะห์
หาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค สถานการณ์ แนวโน้ม ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ และโอกาสในการพัฒนา          
โดยระดมความคิดผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานสาธารณสุขทั้งในระดับพื้นที่จังหวัด และเขตสุขภาพ            
เพ่ือเป็นแนวทางการกำหนดแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์องค์กรเขตสุขภาพที่ 12 ปัจจัยภายในเขตสุขภาพที่ 12 
 จุดแข็ง Strength 
 1. เขตสุขภาพมีการจัดทำจุดเน้นการพัฒนาสาธารณสุขท่ีสอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมจากหน่วยงานในเขตสุขภาพ 
 2. มีการถ่ายทอดนโยบาย และจุดเน้นการพัฒนาสาธารณสุข ให้แก่หน่วยงานในพ้ืนที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 3. เขตสุขภาพมีการจัดการโครงสร้างการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ  บริหารงานโดยอาศัยการ
มีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและเพ่ิมการรับรู้กับหน่วยงานทุกระดับ 
 4. เขตสุขภาพมีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. มีระบบการตรวจราชการที่เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน          
โดยผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 จุดออ่น Weakness 
 1. การบูรณาการงานในเครือข่ายยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 2. ขาดกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมาย และกระบวนการติดตามประเมินผล จุดเน้นการพัฒนาสาธารณสุข 
 3. ระดับเขตสุขภาพมีคำสั่ง แต่ขาดการทบทวนบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง การถ่ายทอด/สื่อสาร 
ภารกิจต่าง ๆ ของเขตสุขภาพ จากหัวหน้างานไม่ครอบคลุม/ไม่ชัดเจน 
 4. รอบการตรวจราชการ ไม่สะท้อนผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ โดยมีเวลาระยะเวลาไม่เพียงพอ 
ที่จะนำนโยบายของเสนอแนะของทีมตรวจราชการมาแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางาน 
 5. ระบบเครือข่ายข้อมูลขาดความเชื่อมโยงในระดับภาพเขต 
 6. ขาดระบบการติดตามข้อมูลสุขภาพ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของพ้ืนที่ 

 ผลการวิเคราะห์องค์กรเขตสุขภาพที่ 12 ปัจจัยภายนอกเขตสุขภาพที่ 12 
 โอกาส Opportunity 
 1. กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนโยบายในการพัฒนาสุขภาพระดับพ้ืนที่ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขอย่าง
ครอบคลุม สอดคล้องกับปัญหาของพ้ืนที่ 
 2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การบริหารจัดการการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่มีความเข้มแข็ง  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
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 4. โรงพยาบาลในระดับ ตติยภูมิ (A) มีที่ตั้งเหมาะสมตามลักษณะภูมิประเทศ ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการระบบสุขภาพ 
 5. มีระบบสารสนเทศท่ีเพียงพอต่อการสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานในทุกระดับ 
 6. มีค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่สร้างขวัญและกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ในการทำงาน 
 อุปสรรค Threat 
 1. ประชาชนมีความเชื่อถือในโรงพยาบาลระดับสูงที่มีการรักษาซับซ้อน ส่งผลให้เกิดความแออัดใน
โรงพยาบาลระดับสูง 
 2. ประชากรในพ้ืนที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้มีวัยพ่ึงพิงด้านสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 3. ปัจจัยด้านสังคม/สิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพ้ืนที่ ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก  
ปัญหายาเสพติด  
 4. ปัญหาเรื่องความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน
ใต้และส่งผลต่อความเชื่อมั่นและขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ 
 5. ความเชื่อทางศาสนาและสังคมมีอิทธิพลต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

การสร้างกลยุทธ์จาก TOWS Matrix          
TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ที่นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส                  

และอุปสรรค มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ต่างๆ 
สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส SO)  

S: เขตสุขภาพมีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

O: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนโยบายในการพัฒนาสุขภาพระดับพ้ืนที่ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุข
อย่างครอบคลุม สอดคล้องกับปัญหาของพ้ืนที่   

มาตรการ การพัฒนาระบบบริหารเพ่ือการจัดการเขตสุขภาพที่เป็นเลิศ 
 สถานการณ์ที่ 2 (จุดแข็ง-อุปสรรค ST) 
  S: เขตสุขภาพมีการจัดการโครงสร้างการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ บริหารงาน             
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มการรับรู้กับหน่วยงานทุก
ระดับ 
  T: ประชาชนมีความเชื่อถือในโรงพยาบาลระดับสูงที่มีการรักษาซับซ้อน ส่งผลให้เกิดความแออัดใน
โรงพยาบาลระดับสูง      

มาตรการ การพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 
มาตรการ การขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังสังคมชุมชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 

 สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส WO) 
  W: ระบบเครือข่ายข้อมูลขาดความเชื่อมโยงในระดับภาพเขต     

O: มีระบบสารสนเทศท่ีเพียงพอต่อการสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานในทุกระดับ     
มาตรการ การพัฒนาระบบสารสนเทศสู่การเป็นคลังข้อมูลระดับสุขภาพ   
W: ระดับเขตสุขภาพมีคำสั่ง แต่ขาดการทบทวนบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง การ

ถ่ายทอด/สื่อสาร ภารกิจต่าง ๆ ของเขตสุขภาพ จากหัวหน้างานไม่ครอบคลุม/ไม่ชัดเจน    
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O: มีค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่สร้างขวัญและกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ในการทำงาน
     มาตรการ การบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 
สถานการณ์ที่ 4 (จุดอ่อน-อุปสรรค WT) 

W: ปัญหาอนามัยแม่และเด็กเป็นปัญหาสำคัญในเขตสุขภาพที่ 12 
T: ปัจจัยด้านสังคม/สิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพ้ืนที่ ปัญหาอนามัยแม่และ

เด็ก ปัญหายาเสพติด 
มาตรการ ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด Provincial Network 

Certificate (PNC) 
 มาตรการ สร้างและพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานเสริมสร้างความ

รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
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บทที่ 4 สาระสำคัญ                  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา           

เขตสุขภาพที่ 12 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12 ระยะ 3 ปี (ปี พ.ศ.2564 – 2566) ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั ้งในระดับประเทศและระดับกระทรวง รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารเขตสุขภาพ ซึ่งได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาเขตสุขภาพ สำหรับการ
พัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินงานให้ทันถ่วงทีตามบริบทของสถานการณ์สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการ
คำนึงถึงเป้าหมายการพัฒนาของประเทศไทยที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตาม Road map สู่ประเทศไทย 
4.0 ให้สามารถรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ         
และมุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
ที่มีความสอดคล้องต่อแผนพัฒนาชาติ โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข ให้สามารถเข้าถึง
บริการไดอ้ย่างเท่าเทียมและครอบคลุม ตั้งเป้าหมายให้ "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" 

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ที่ขับเคลื่อนผ่านการพัฒนายุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 
ด้าน (4 Excellence) ได้แก่  

1.การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (Promotion & Prevention Excellence) คือ การดูแล
ประชาชนคนไทยทุกกลุ่มวัย ลดการบาดเจ็บจากการจราจร ลดกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง  

2.ระบบบริการ (Service Excellence) คือ การพัฒนาระบบบริการคุณภาพที่ครอบคลุมทั่วถึง    
ตาม Service plan รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิ 

3.การพัฒนาคน (People Excellence) คือ การแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล วางแผนอัตรา
กำลังคน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพ่ือพัฒนาบุคลากร ปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข 

4.ระบบบร ิหารจ ัดการ (Governance Excellence) ได ้แก ่  ค ือ อภ ิบาลระบบสาธารณสุข                  
สร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม สร้างความม่ันคงด้านยาและเวชภัณฑ์ และจัดระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12 ระยะ 3 ปี (ปี พ.ศ.2564 – 2566) ฉบับนี้สอดคล้องกับช่วง
ระยะเวลาของการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขใน
ระยะ ๕ ปีแรก และจะเป็นการวางรากฐานของระบบสุขภาพของเขตสุขภาพให้เข้มแข็งมีเอกภาพสามารถต่อยอดให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขตสุขภาพที่ 12 ฉบับต่อๆ ไป จึงกำหนดเป้าประสงค์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. จุดยืนการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 
  1.เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรสาธารณสุขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน  
  3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ 
  4.การพัฒนาและสร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 
  5.พัฒนากระบวนการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายให้เกิดรูปธรรมสูงสุด 
2. วิสัยทัศน์ (Vision)  
 “เครือข่ายสุขภาพเข็มแข็ง ระบบสุขภาพยั่งยืนประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข” 
  
ความหมายของวิสัยทัศน์ 

สาระสำคัญแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสขุภาพที่ 12 
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  1. เครือข่ายสุขภาพเข็มแข็ง คือ เครือข่ายสุขภาพทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขมีการบูรณาการพัฒนา
ระบบสุขภาพร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมการพัฒนางานสาธารณสุขในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.เจ้าหน้าที่มีความสุข คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาความก้าวหน้าใน
วิชาชีพและมีความสุขในการทำงาน 

3.ระบบสุขภาพยั่งยืน คือ ประชาชนมีระบบสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว แบบองค์รวม ไร้รอยต่อ เป็นธรรม 
และมั่นคงทางสุขภาพ มุ่งพัฒนาสู่ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 

3. เป้าหมาย 

ประชาชนสุขภาพดี  เครือข่ายเข้มแข็ง  ระบบสุขภาพยั่งยืน  เจ้าหน้าที่มีความสุข 

4. พันธกิจ (Mission) 
 1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดระบบบริการสุขภาพให้เกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วน 
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทภาคใต้ตอนล่าง 
 4. ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
 5. พัฒนาสมรรถนะและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

5. ค่านิยม : MOPH 
 M : Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิดพูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจา
เหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ) 
 O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
 P : People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน 
 H : Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อ่ืน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ เปิดรับฟัง
ความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยผูอ่ื้นแก้ปัญหาในยามคับขัน 

6. สมรรถนะหลักขององค์การ (Core Competency)  
 1. ปฏิบัติภารกิจในการอำนวยความสะดวกการปฏิบัติราชการ ประสานงาน ด้วยความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูง 
 2. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือกับภาคี และหน่วยงานต่างๆ ในเขตสุขภาพท่ี 12 
 3. เป็นหน่วยวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลระดับเขตสุขภาพ ที่มีความน่าเชื่อถือ รวดเร็ว และครอบคลุมใน
หลากหลายประเด็น  
 4. เป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลระดับเขตสุขภาพสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุข อาทิ ข้อมูล
งบประมาณประจำปี ข้อมูลอาคารสถานบริการ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลสถานะทางการเงิน ข้อมูลสุขภาพ 

7. วัฒนธรรมองค์กรหลักพฤติกรรมพึ่งประสงค์ 
 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
 2. การบริการที่ด ี(Service Mind) 
 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 
 5. การทำงานเป็นทีม (Teamwork) 



    ๖๘ ●  แผน ยุทธศาสตร์ ก า รพัฒนา เขต สุ ขภาพ ท่ี  ๑๒  ร ะยะ  ๓  ปี  ( ปี  พ .ศ .๒๕๖๔-๒๕๖๖ )   
 

● Strategic Plan, (2021 – 2023). | www.rh12.moph.go.th ● 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 4 Excellence 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ ้มครองผู ้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion, 
Prevention &  Protection Excellence)   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)   
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)   
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
 แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการ
จัดทำขึ้น ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยผ่านการทบทวน ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ แนวโน้ม 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพ และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาอย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด
และในกำกับกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งให้มีความสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนโยบายรัฐบาล เป้าหมายการ
พัฒนาที ่ย ั ่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ               
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion, Prevention 
& Protection Excellence)  

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)(2 โครงการ 9 ตัวชี้วัด) 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคน
ไทยทุกกลุ่มวัย 

1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน  
2) เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย  
ตัวชี้วัดย่อย :  
  2.1) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมสว่น และสว่นสูงเฉลีย่ ที่อายุ 5 ป ี 
  2.2) ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย  
3) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100  
ตัวชี้วัดย่อย :  
  3.1) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100  
  3.2) ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ด้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน  
4) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน  
5) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  
6) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 7) ผู้สูงอายุ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการ และในชุมชน  
ตัวชี้วัดย่อย :  
  7.1) ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์      
  7.2) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ 
ระยะยาว (Long Term Care: LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์  
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
7.3) ร้อยละของโรงพยาบาล ขนาด 120 เตียงขึ้นไป มีการจัดตั้ง 
คลินิกผู้สูงอายุ  
8) ร้อยละของโรงพยาบาล ขนาด M2 ขึ้นไป ที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ  
ตัวชี้วัดย่อย :  
  8.1) ร้อยละของโรงพยาบาล ขนาด M2 ขึ้นไป ที่มีการจัดตั้ง คลินิก
ผู้สูงอายุระดับคุณภาพ  
  8.2) ร้อยละของโรงพยาบาล ขนาด M2 ขึ้นไป ที่มีการจัดตั้ง คลินิก
ผู้สูงอายุระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 

2. โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของประชากร 

9) จำนวนครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ 

  แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ( 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด) 
โครงการ ตัวช้ีวัด 

1. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ (พชอ.) 

1) ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ 

 แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (3 โครงการ 7 ตัวชี้วัด) 
โครงการ ตัวช้ีวัด 

1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 

1) ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของ
หน่วยงานระดับจังหวัด 

2. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความ
ดันโลหิตสูง 
ตัวชี้วัดย่อย :  
  2.1) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
  2.2) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
3) จำนวนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและปัญหาสำคัญในพ้ืนที่ 
4) ร้อยละชุมชนผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” 
5) ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน 

3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

6) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
7) จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ(สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร) 
ตัวชี้วัดย่อย :  
7.1) ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) 
7.2) อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) 
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 แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (1 โครงการ 2 ตัวชี้วัด) 
โครงการ ตัวช้ีวัด 

1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 
ตัวชี้วัดย่อย :  
1.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑG์REEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมากขึ้นไป 
1.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑG์REEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก Plus 
2) ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)   
 แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (3 โครงการ 4 ตัวชี้วัด) 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 1) จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ

ปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
2) จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิ และ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์
ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

2. โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้าน
สุขภาพและ อสม. 

3) ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอ
ประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตัวชี้วัดย่อย : 
  3.1) ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง 
ได้ตามเกณฑ์ 
  3.2) ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. 
หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. โครงการชุมชนสร้างสุข โดยตำบล
จัดการคุณภาพชีวิต 

4) ร้อยละตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 

 แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (18 โครงการ 26 ตัวชี้วัด) 
โครงการ ตัวช้ีวัด 

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการ
รักษาที่เหมาะสม 
ตัวชี้วัดย่อย : 
  1.1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) 
  1.2) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic 
Stroke: I60-I62) 
  1.3) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
(Ischemic Stroke: I63) 
  1.4) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน 
(I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5ชั่วโมง ได้รับการรักษาด้วยยาละลาย 
ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ ภายใน 60 นาที (door to needle time) 
  1.5) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการ 
ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit 

2. โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
ตัวชี้วัดย่อย :  
  2.1) อัตราสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
  2.2) อัตราความครอบคลุมของการข้ึนทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ้ำ 
3) ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 
4) อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019              
(COVID-19) ของทั้งประเทศ 
5) ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S ให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์
วิถีใหม่ในสาขาที่เลือกครบถ้วนตาม Key Step Assessment 
6) ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S มีการจัดท าแผนและซ้อมแผน BCP 
for EID 

3. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยา
ต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

7) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
ตัวชี้วัดย่อย :  
  7.1) RDU ขั้นที่ 2 
  7.2) RDU ขั้นที่ 3 
8) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่าง
บูรณาการ (AMR) 
ตัวชี้วัดย่อย :  
  8.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการจัดการผ่านระดับintermediate 
ทั้ง 5 กลุ่ม กิจกรรมสำคัญ 
  8.2) อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 

4. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ 

9) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 

5. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาทารกแรกเกิด 

10) อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน 

6. โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ 
ประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน 

11) ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย 
Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 

7. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

12) ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินจิฉัย รักษาโรค
และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 13) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 14) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ 

ตัวชี้วัดย่อย :  
  14.1) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ 
  14.2) ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซำ้ในระยะเวลา 1 ป ี

9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 
สาขาหลัก 

15) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
16) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาล 
ตั้งแต่ระดับ M 1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพ่ิมขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 
ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ 
ตัวชี้วัดย่อย :  
  16.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Preventionใน
โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M 1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพ่ิมขึ้น ให้ได้
อย่างน้อย 1 ทีม ต่อ 1 เขตสุขภาพ 
  16.2) การผ่าตัดภายใน 72 ชัว่โมง (Early surgery) มากกว่าร้อยละ 50 
นับตั้งแต่รับผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล 
  16.3) Refracture Rate น้อยกว่าร้อยละ 20 (ตัวชี้วัดนี้ใช้ไดก้รณี
โรงพยาบาลนั้นทำโครงการมาแล้ว 1 ปี) 

10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคหัวใจ 

17) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด 
ตัวชี้วัดย่อย :  
  17.1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
  17.2) ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด 

11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคมะเร็ง 

18) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด  
ตัวชี้วัดย่อย :  
  18.1) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์  
  18.2) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ 18.3) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย
รังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคไต 

19) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 
ml/min/1.73m2/yr 

13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาจักษุวิทยา 

20) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการ
ผ่าตัด ภายใน 30วัน 

14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 

21) อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย 
ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) 

15. โครงการพัฒนาระบบบริการ
บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 

22) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการ
ดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
16. โครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะ
กลาง (Intermediate Care; IMC) 

23) การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบ Intermediate ward ใน
โรงพยาบาลระดับ M และ F 
ตัวชี้วัดย่อย :  
  23.1) ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะ
กลางแบบ Intermediate ward ในโรงพยาบาลระดับ M และ F 
  23.2) ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic brain Injury และ Spinal 
cord injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน 
Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟ้ืน
สภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 

17. โครงการพัฒนาระบบบริการ One 
Day Surgery: ODS 

24) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery 
25) ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีหรือถุง
น้ำดีอักเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) 
ตัวชี้วัดย่อย :  
  25.1) เกิดการบาดเจ็บ CBD injury หรือเกิด massive bleeding ซึ่งต้อง
ให้เลือด 2 ยูนิตขึ้นไประหว่างผา่ตัดหรือ hollow viscus organ injury 
  25.2) Re-admit ภายใน 1 เดือน (ที่เกี่ยวกับการผ่าตัด เช่น delay 
detect CBD injury หรือ delay detect hollow viscus organ injury 
หรือ surgical site infection : SSI) 

18. โครงการกัญชาทางการแพทย์ 26) ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชา 
ทางการแพทย์แบบบูรณาการ 

 แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ (1 โครงการ 3 ตัวชี้วัด) 
โครงการ ตัวช้ีวัด 

1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

1) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
ตัวชี้วัดย่อย :  
  1.1) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) 
ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ท้ังที่ ER และ 
Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma‹12%, Non-Trauma‹12%) 
  1.2) อัตราของผู้ป่วย Trauma triage level 1และมีข้อบ่งชี้ 
ในการผ่าตัดในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ 
ภายใน 60 นาที 
  1.3) อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2ชั่วโมง 
ในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 
  1.4) อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe 
traumatic brain injury) (GCS≤8) ในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 
  1.5) อัตราของ TEA Unit ในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 
ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน) 
2) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
3) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ 
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 แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนที่เฉพาะ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด) 
โครงการ ตัวช้ีวัด 

1. โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิม
พระเกียรติ และโครงการพ้ืนที่เฉพาะ 

1) ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานการบริการ
สุขภาพนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะตามที่กำหนด 

 แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย (1 
โครงการ 3 ตัวชี้วัด) 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและการแพทย์ 

1) อัตราการเพ่ิมขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว 
2) ร้อยละเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของสถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด (AHQ/WQ) 
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)   
 แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (3 โครงการ 4 ตัวชี้วัด) 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
1. โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน
สุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 

1) ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการ
ผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์ 

2. โครงการบริหารจัดการกำลังคนด้าน
สุขภาพ 

2) ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ 
3) ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
ได้รับการพัฒนา 

3. โครงการ Happy MOPH กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 

4) องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ 
ตัวชี้วัดย่อย :  
  4.1) จังหวัดมีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ 
  4.2) กรมวิชาการมีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)   
 แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (2 โครงการ 6 ตัวชี้วัด) 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
1. โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
2) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 
3) ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 4) ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด 
ตัวชี้วัดย่อย :  
  4.1) ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (กองส่วนกลาง) 
  4.2) ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สสจ.) 
  4.3) ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สสอ.) 
5) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
ตัวชี้วัดย่อย :  
  5.1) ร้อยละจำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3 
  5.2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค
และกรมสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
  5.3) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
6) ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

 แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด) 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ 

1) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 

2. โครงการ Smart Hospital 2) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital 
ตัวชี้วัดย่อย :  
  2.1) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools 
& Smart service) (รพ. ระดับ A, S, M1, M2) 
  2.2) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools 
& Smart service) (รพ. ระดับ F1, F2, F3 ) 
  2.3) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools 
& Smart service) (รพ. นอกสังกัด สป.สธ.) 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
3) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบบริการรับยาที่ร้านยา มีการ
ดำเนินการตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด) 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
1. โครงการลดความเหลื่อมล้าของ 3
กองทุน 

1) ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ (compliance rate) เมื่อไปใช้
บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ 
2) ระดับความสำเร็จของการจัดทาสิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐมภูมิ
ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ 

2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการ
คลัง 

3) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 
ตัวชี้วัดย่อย :  
  3.1) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 
7) 
  3.2) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 
6) 

 แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ (1 โครงการ 2 ตัวชี้วัด) 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
1. โครงการพัฒนางานวิจ ัย/นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการ
แพทย ์

1) จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อ
ยอด 
2) ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ 

 แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด) 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
1. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนา
กฎหมายด้านสุขภาพ 

1) ระดับความสำเร็จในการพัฒนากฎหมาย และมีการบังคับใช้ 
ตัวชี้วัดย่อย : 
  1.1) ระดับความสำเร็จในการพัฒนากฎหมาย 
  1.2) ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายด้านสุขภาพ             
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 

 ที่มา : ข้อมูลจากแผนงานโครงการและตัวชี้วัด ปีงบฯ 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
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 การทบทวนภารกิจเดิมที่มีอยู่ นำไปสู่การกำหนดพันธกิจและการวิเคราะห์องค์กรรวมถึงการวางกลยุทธ์จาก 
TOWS matrix นำไปสู่การพัฒนากรอบประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

8. ประเด็นยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 ซึ่งกลั่นกรองจากการวิเคราะห์ SWOT เขตสุขภาพที่ 12 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเขตสุขภาพที่เป็นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ สู่การเป็นคลังข้อมูลระดับสุขภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่ายสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ๗๘ ●  แผนยุ ทธศาสต ร์กา รพัฒนา เขต สุ ขภาพ ท่ี  ๑๒  ร ะยะ  ๓  ปี  ( ปี  พ .ศ .๒๕๖๔-๒๕๖๖ )   
 

● Strategic Plan, (2021 – 2023). | www.rh12.moph.go.th ● 
 

 

 
 เขตสุขภาพท่ี 12 มีภารกิจหลักในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับเขตสุขภาพ ที่คำนึงถึงความสอดคล้องของ
นโยบายในทุกระดับซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ       
ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และมุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข ให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมและครอบคลุม 
 การบริหารงานยุทธศาสตร์ของเขตสุขภาพที่ 12 มุ ่งเน้นการขับเคลื ่อนนโยบายไปสู ่ระดับปฏิบัติการ           
เป็นกระบวนการสำคัญใน การขับเคลื่อนให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของของเขตสุขภาพให้
บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในทุกระดับก่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง และมีการติดตาม ประเมินผลที่สะดวก รวดเร็ว 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการจัดการเขตสุขภาพที่เป็นเลิศ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรสาธารณสุขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
เป้าประสงค์ 1. เขตสุขภาพที่ 12 การจัดการในรูปแบบพ้ืนที่ “บ้านเลขที่ 12/AAA” ได้รับการพัฒนาและนำไป

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
2. เขตสุขภาพที่ 12 มีการพัฒนา ระบบบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีสถานบริการ  
3. เขตสุขภาพที่ 12 มีการพัฒนาการกำกับและประเมินผล (M&E) ครอบคลุมทุกมิติในการปฏิบัติงาน  

มาตรการ 1. การพัฒนาระบบบริหารเพื่อการจัดการเขตสุขภาพท่ีเป็นเลิศ  
  2. เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการของสถานบริการสาธารณสุข สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของหน่วย

บริการในพ้ืนที่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพปัญหา

ปัจจุบัน 
เป้าประสงค์ มีการพัฒนาระบบบริการและสร้างเสริมสุขภาพในเครือข่ายมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน และมีการ

เชื่อมโยงการบริการแบบไร้รอยต่อ 
มาตรการ 1.เพิ่มขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพเขตสุขภาพที่ 12 ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้

อย่างสะดวก เหมาะสม 
  2.การขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังสังคมชุมชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพ และสร้างความตระหนักรู้

ในการดูแลสุขภาพของประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศ สู่การเป็นคลังข้อมูลระดับเขตสุขภาพ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุม

และเป็นข้อมูลด้านบริการ เป็นคลังข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ ที่มีความทันสมัยทุกหน่วยงานในระบบ
สาธารณสุขในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

เป้าประสงค์ 1.มุ่งเน้นการพัฒนาการสาธารณสุขให้เติบโตสู่สังคมดิจิทัล ใช้ประโยชน์จากระบบดิจิทัลรองรับการ
ให้บริการสุขภาพ และการพัฒนาการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพท่ี 12 
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      2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ 
มาตรการ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นเอกภาพและการเชื่อมโยงทุกระดับ  มุ่งเน้นการพัฒนาคลังข้อมูล
สุขภาพระดับเขต ให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐานความปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและสร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 
เป้าประสงค์ 1. มีการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถสร้างกำลังใจและจูงใจให้บุคลากรทางการแพทย์ 

และสาธารณสุขมีความสุขและเห็นคุณค่าของการทำงาน 
2. มีการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับอย่างเพียงพอ รองรับการพัฒนาการบริการ
สุขภาพสู่ความเป็นเลิศ 

มาตรการ    1.เขตสุขภาพท่ี 12 มีการวางแผนกำลังคน (HRP) อย่างมีส่วนร่วม ในการวางแผนและจัดสรรบุคลากร
อย่างเหมาะสม  

 2. เขตสุขภาพท่ี 12 มีการบริหารจัดการด้านกำลังคน (HRM) อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจ   
 3. เขตสุขภาพที่ 12 มีการพัฒนากำลังคน (HRD) ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รองรับการ
พัฒนาการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 4.เขตสุขภาพที่ 12 มีการสร้างเครือข่ายด้านกำลังคน (HRN) ให้เชื่อมโยงทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคเีครือข่ายสุขภาพ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากระบวนการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพให้เกิดรูปธรรมสูงสุด 
เป้าประสงค์ 1. เขตสุขภาพที่ 12 ภาคีเครือข่ายสุขภาพให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพใน

การแก้ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่  
มาตรการ    1.ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด Provincial Network Certificate (PNC) 

     2.ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหากิจกรรมการร่วมมือจากองค์กรสุขภาพ ระหว่างประเทศในพ้ืนที่
ชายแดน ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และการจัดบริการสุขภาพ  

     3.สร้างและพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
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 เขตสุขภาพที่ 12 มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข ให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง
เท่าเทียมและครอบคลุม โดยใช้หลักการ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” ( seamless health service network)           
และได้กำหนดยุทธศาสตร์ “5 5 5” เป็นจุดเน้นนการพัฒนาเขตสุขภาพในทุกมิติ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงของเขตสุขภาพ ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดจะต้องขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน
สาธารณสุข เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของเขตสุขภาพที่ 12 “ประชาชนสุขภาพดี เครือข่ายเข้มแข็ง ระบบสุขภาพยั่งยืน 
เจ้าหน้าที ่มีความสุข” โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4 Excellence) และค่านิยมองค์กร 
(MOPH)  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตสุขภาพที่ 12 กำหนดประเด็นเข็มมุ่งการพัฒนาโดยใช้รูปแบบของ 
House Model ที่เรียกว่า “5 5 5” อันเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือในการ
กำหนดประเด็นการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล ประกอบด้วย  
 5 กลุ่มโรค/ระบบที่เป็นปัญหาสำคัญของเขตสุขภาพท่ี 12 ได้แก่  
  1) กลุ ่มโรค/ระบบ Prima-NICS ได้แก่ ระบบบริการปฐมภูมิ , กลุ ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs,            
ระบบบริการสุขภาพระยะกลาง Intermediate Care, กลุ่มโรคไต CKD, โรคหลอดเลือดสมอง Stroke, และโรคหัวใจ 
(STEMI)   
  2) กลุ ่มโรค/ระบบที ่ต ้องติดตามอย่างเร ่งด่วน ได้แก่ มารดาตั ้งครรภ์เสี ่ยงสูง ( Hight Risk 
Pregnancy) และกลุ่มอาการติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) 
  3) กลุ่มการดูแลทารกแรกเกิด 
  4) กลุ่มโรคมะเร็ง (Cancer) 
  5) กลุ่มการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma ) 

จุดเน้นการพัฒนาการแก้ไขปัญหาสาธารณสขุที่สำคัญในพ้ืนที่                              
(ยุทธศาสตร ์5 โรค 5 ระบบ 5 สนับสนุน) 
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 5 ระบบการดำเนินงานที่สำคัญ สอดคล้องนโยบายทุกระดับ คือ  
  1) ความครอบคลุมวัคซีน (Vaccine)  
  2) โครงการราชทัณฑ์ปันสุข/โครงการตามพระราชดำริ 
  3) นโยบาย 30 บาทรักษาทุกท่ี  
  4) ปัญหาเรื่องพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก Growth and Development Vaccine  
  5) การดำเนินงานเรื่องกัญชาทางการแพทย์/กัญชง  
 5 สนับสนุน คือ ระบบการทำงานที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนเขตสุขภาพที่ 12 ให้นำไปสู่รูปแบบการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ คือ  
  1) ประเด็น Health Literacy, New Normal, Seamless Refer ขับเคลื่อนโดยคณะอนุกรรมการ 
CPPO และคณะอนุกรรมการ CSO  
  2) การจัดทำ HR Blueprint โดยคณะอนุกรรมการ CHRO  
  3) การขับเคลื่อนประเด็น HIE (Health Information Exchange) โดยคณะอนุกรรมการ CIO 
  4) Financial Early Evaluation Detection และ เศรษฐกิจสุขภาพ โดยคณะอนุกรรมการ CFO 
  5) คุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานในประเด็น HA, PMQA, HNA, 2PSafety และ รพ.สต.ติดดาว
โดยคณะอนุกรรมการ CGO  
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 แนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนางานเขตสุขภาพที่ 12 อยู่ภายใต้กรอบแนวคิด “โมเดลดี-Service ชัด-จัดแผนได้” 
โดยมีเป้าหมายคือ ลดความแออัดของหน่วยบริการ กระจายการบริการให้ครอบคลุมผ่านเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อเพ่ิม
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย 
 รู้ดี หมายถึง มีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาที่ดี สะท้อนให้เป็นแนวทางพัฒนาได้ (Problem Identification) 
 คิดดี หมายถึง มีแผน หรือแนวคิดที่ดี เป็นหลักในการพัฒนาในแต่ละด้านได้ (Blueprint, Planning) 
 ทำดี หมายถึง มีการนำไปปฏิบัติได้ดี สามารถประเมินหรือวัดผลได้ (Deployment) 

 ความท้าทายของเขตสุขภาพที่ 12 ถูกกำหนดให้เป็นเขตสุขภาพนำร่อง ที่ทดลองกระบวนการบริหารจัดการ
เขตสุขภาพด้วยตนเอง โดยมีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและโครงสร้างการดำเนินงาน เพื่อให้กลไกการทำงาน         
มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เกิดนวัตกรรมด้านการจัดการระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชน
เข้าถึงการบริการทุกระดับ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  

  มาตรการในการปฏิรูปเขตสุขภาพมีดังนี้ 
1. ใช้หลักการ PMQA เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน  

มุ่งเน้นในประเด็น แผนยุทธศาสตร์ การบริหารการเงินการคลัง และการบริหารงานบุคคล 
2. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วยรูปแบบการพัฒนาด้าน

โครงสร้าง ด้านการพัฒนาหน่วยบริการ และด้านการจัดการปัญหาสาธารณสุข  
3. การพัฒนาระบบสนับสนุนเขตสุขภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ผ่านการพัฒนา

โครงสร้างที่เข้มแข็ง 

แนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนางานเขตสุขภาพที่ 12 
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4. กระบวนการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของเขตสุขภาพ มุ่งเน้นการวัดผล
จากกระบวนการ 

แม้ว่าการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริการ (Service plan) ในภาพรวมเขตสุขภาพที่ 12 ส่งผลให้
ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีขึ้น แต่พบว่าการพัฒนาศักยภาพของสถานบริการในแต่ละระดับ ในเขตสุขภาพที่ 12 ไม่เป็นไป
ตามขีดความสามารถตามที่กำหนด ทำให้ผู้รับบริการขาดโอกาสการเข้าถึงบริการ ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข 
กำหนดให้เขตสุขภาพมีนวัตกรรมการบริหารจัดการเขตสุขภาพละ 1 Model เขตสุขภาพท่ี 12 จึงพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการภายในเขตเรื ่อง “AAA สร้างสุขภาพ” ขึ้น โดยใช้กลไกการจัดโครงสร้าง (Establish Structure)          
การกระจายอำนาจการทำงาน (Decentralized Establish Functioning) ภายใต ้การทำงานแบบบูรณาการ         
จากความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และมีการติดตามการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง   

ความเป็นมาแนวคิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) 

 เริ่มต้นใน ปี 2561 ได้มีการกำหนดแนวคิดเข็มมุ่งการพัฒนา 5 โรค 5 ระบบ 5 สนับสนุน ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และเป็นเครื่องมือในการกำหนดประเด็นการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล 
 ปี 2562 กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการ Initiative Management โดยใช้โรงพยาบาลศูนย์เป็นเครือขา่ย
ของพ้ืนที่ (โรงพยาบาลระดับ A) เรียกโมเดล “AAA สร้างภาพ” หมายถึง ศักยภาพ คุณภาพ เอกภาพ ซึ่งเป็นกรอบใน
การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของเขตสุขภาพ โดยใช้กลไกการจัดโครงสร้าง (Establish Structure)                    
การกระจายอำนาจการทำงาน (Decentralized Establish Functioning) ภายใต้การทำงานแบบบูรณาการ        
จากความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และมีการติดตามการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยลักษณะพ้ืนที่ของหน่วยบริการ
ในเขตสุขภาพท่ี 12 ที่สามารถแบ่งพ้ืนที่ในการบริหารจัดการได้ 3 ส่วน ดังนี้  
  - การแบ่งโซนตามเครือข่ายโรงพยาบาล (A) ระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศสร้างความสะดวกต่อ
ผู้รับบริการ 
  - การจัดสรรทรัพยากรสุขภาพ ในพ้ืนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจต่างๆ 
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  - ข้อมูลทางวิชาการด้านสุขภาพ ได้รับการวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยการแบ่งพ้ืนที่ในแต่ละโซน (A) 
 ปี 2563 พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบโมเดลการบริหารจัดการ ในชื่อ “ตองเอ สร้างภาพ” และมีการจัดทำ
แผนแม่บท การจัดระบบบริการสุขภาพและกำลังคนด้านสุขภาพ (Blueprint of Health Service and Human Resource)  
ปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2567 ซึ่ง สร้างภาพ หมายถึง ศักยภาพ คุณภาพ เอกภาพ อันจะเป็นเครื่องมือในการกำหนด
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการในพื้นที่ ซึ่งมีประเด็นมุ่งเน้นที่สำคัญคือ ความเป็นเครือข่าย (Network) 
ความปลอดภัย (Safety) ความครอบคลุม (Seamless) และเรื่องของประสิทธิภาพ (Outcome) กำหนดให้การตรวจ
ราชการซึ่งเป็นการติดตามโดยใช้หลักการ Area based เป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ โดยเฉพาะการผลักดันให้เป็นไป
ตามหลักการ “สร้างภาพ” ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งเป้าหมายสูงสุดคือการลดปัญหาสุขภาพท่ีสำคัญของเขตสุขภาพท่ี 12 
 ปี 2564 พัฒนาโมเดลสุขภาพทั้งในด้านโครงสร้างและการพัฒนาคุณภาพ ในชื่อ “AAA สร้างสุขภาพ”          
และใช้แนวคิดในการกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการในพื้นที่ “คุณ-เอก-ศักย์-สิทธิ์” (คุณภาพ 
เอกภาพ ศักยภาพ ประสิทธิภาพ) ภายใต้กรอบคิด รู้ดี คิดดี ทำดี 
 ปี 2565 วางเป้าหมายการบรรลุผลลัพธ์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยใช้หลักคิด เจอดี ได้ดี โดยวัดผล
จาก ผลงานที่ความโดดเด่น และผลงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
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 รูปแบบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามลักษณะของพ้ืนที่ (Service Initiative Model) “AAA สร้างสุขภาพ” 
ปี พ.ศ.2564 มีคิดหลักเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรเพ่ือผู้รับบริการ โดยมีเป้าหมายในการจัดการโครงสร้าง
ของประชากร สถานะสุขภาพ การเข้าถึงบริการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 และพิจารณาปัจจัยด้านความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ตลอดจนความจำเพาะของพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ในการลดความแออัด ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ การลดภาระ
งาน การกระจายกำลังคนที่เหมาะสม ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้รับบริการ 
 การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพในปี 2564 อยู ่ภายใต้กรอบในการกำหนดเป้าหมายการ
ดำเนินงานของเขตสุขภาพ “โมเดลดี-Service ชัด-จัดแผนได้” 

 1. แนวคิด โมเดลดี หมายถึง การจัดระบบบริการสุขภาพผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ในเขตสุขภาพที่ 
12 (โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ A) วิเคราะห์จากขนาดของประชากร จากเดิมที่มีการพัฒนา โดยกำหนดพ้ืนที่ขนาดใหญ่รวม 
7 จังหวัด โดยมีประชากรจำนวนทั้งหมดประมาณ 4.9 ล้านคน เปลี่ยนมาเป็นการพัฒนาตามขนาดประชากร โดยการจัด
กลุ่มจังหวัดให้มีประชากรกลุ่มหลักล้านในกลุ่มที่มีประชากรใกล้เคียงกัน แบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 โซน คือ   
  โซน A 1 : โรงพยาบาลตรังเป็นแม่ข่าย ประกอบด้วยโรงพยาบาลตรัง และ โรงพยาบาลพัทลุง 
  โซน A 2 : โรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นแม่ข่าย ประกอบด้วยโรงพยาบาลหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลสตูล 
   โซน A 3 : โรงพยาบาลยะลาเป็นแม่ข่ายประกอบด้วย โรงพยาบาลยะลา ปัตตานี และ โรงพยาบาลนราธิวาส 
  การขับเคลื่อนโมเดล “บ้านเลขท่ี 12 ตองเอ” เรื่อง การกระจายอำนาจการทำงาน ใน Community  
ด้านคุณภาพ กำหนดให้ทุกจังหวัดในเขตพัฒนาในด้านปฐมภูมิ PCC, Intermediate Care, LTC  Hospice Home 
care และ Dental Care  ส่วนด้าน Excellence Service  ประชุมและเลือกโรค/สาขา ที่เป็นปัญหาในเขตสุขภาพ 
เพ่ือนำร่องในการพัฒนาโดยให้แม่ข่ายแต่ละโซน เป็นผู้รับผิดชอบและจับมือกันเพ่ือพัฒนากับลูกข่ายตาม ที่กำหนด 6 
สาขา คือ สาขาหัวใจ สาขาอุบัติเหตุ สาขาทารกแรกเกิด สาขามะเร็ง สาขาโรคหลอดเลือดสมอง สาขาแม่และเด็ก 
(Maternal Death) โดยมอบหมายให้แต่ละโซนรับผิดชอบโซนละ 2 สาขา 
   A 1 : โรงพยาบาลตรัง (A) เป็นแม่ข่าย รับผิดชอบประชากรในพ้ืนที่จังหวัดตรัง และจังหวัด
พัทลุง ประมาณ 1.2 ล้านคน มุ่งเน้นการพัฒนางาน excellence ด้าน stroke, newborn 
   A 2 : โรงพยาบาลหาดใหญ่ (A) เป็นแม่ข่ายรับผิดชอบประชากรในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา  
และจังหวัดสตูล ประมาณ 1.7 ล้านคน มุ่งเน้นการพัฒนางาน excellence ด้าน Cancer, STEMI 
   A 3 : โรงพยาบาลยะลา (A) เป็นแม่ข่ายรับผิดชอบประชากรในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี 
และจังหวัดนราธิวาส ประมาณ 2 ล้านคน มุ่งเน้นการพัฒนางาน excellence ด้าน Maternal death และ War 
surgery (Trauma) 

 

 

 

 

 

ตรัง พัทลุง 

สตูล 
สงขลา 

ปัตตานี 

ยะลา นราธิวาส 

A1 ประชากร
ประมาณ 1.2 ล้านคน 

A2 ประชากรประมาณ 
1.7 ล้านคน A3 ประชากร

ประมาณ 2 ล้านคน 

โมเดลสุขภาพ “AAA สร้างสุขภาพ” ปี 2564 
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  2. แนวคิด Service ชัด หมายถึงการปร ับแนวคิดด ้านร ูปแบบการให้บร ิการ (Service & Job 
Redesign) คือการปรับรูปแบบการให้บริการ ในประเด็นของการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ 
(Primary care) และโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิ การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence center) ตลอดจน
งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P) โดยมุ่งประเด็นเพื่อลดความแออัด เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้เตียง ผ่านกระบวนการ Initiative Management Model และการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืนๆ 
  ในเรื่องของ Service Redesign นำไปสู่ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นด้านกำลังคนด้านสุขภาพ 
กล่าวคือ นำไปสู่การจัดทำ HR Blueprint คือ แผนกำลังคนด้านสุขภาพ (HRP) การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ (HRD)   
และการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (HRM) ในส่วนของ Job Resign คือการปรับภารกิจให้เหมาะสมกับบริบทของ
เขตสุขภาพ และแนวคิดการพัฒนาเขตสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบริหารร่วม และการบริการร่วม  

 การปรับโฉมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเขตสุขภาพที่ 12 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการด้าน
สุขภาพ (Digital Transformation) คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื ่องมือในการพัฒนาระบบบริการ           
โดยมุ่งเน้นการเป็น Smart Hospital การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพผ่านแนวคิดการจัดทำระบบ HIE (Health Information 
Exchange) การจัดทำระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่วย PHR (Personal Health Records) เพ่ือมุ่งไปสู่การเตรียมการจัดทำ
และบริหารฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของเขตสุขภาพท่ี 12 ต่อไป 

 3. แนวคิด จัดแผนได้ หมายถึง เขตสุขภาพที่ 12 มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเขตสุขภาพ            
ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก กำหนดมาเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพ รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์
ในการดำเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ทั้งนี้ เขตสุขภาพได้กำหนดจุดเน้นการพัฒนาการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ที่สำคัญในพื้นที่ (ยุทธศาสตร์ 5 โรค 5 ระบบ 5 สนับสนุน) และการจัดทำแผนการจัดระบบบริการสุขภาพและ
กำลังคนด้านสุขภาพ (Blueprint of Health Service and Human Resource)  ปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2567           
โดยเขตสุขภาพที่ 12 มีการกำหนดกลยุทธ์ โดยมี Service Delivery Blueprint ใน 6 ประเด็นคือ การสร้างภาพ / 
Focal node / intermediate care / Merging /การยกฐานะ และขยายเตียง 

 การสร้างภาพ  
  คุณภาพ จะใช้หลักการของการคำนึงถึงเครือข่าย ความปลอดภัย ความครอบคลุม ประสิทธิภาพ 
และมิต ิของการเข้าถึงต่างๆ โดยเป็นการจัดบริการที ่ไร ้รอยต่อ คือ seamless จะประกอบด้วย seamless 
knowledge, seamless service , seamless ของ HR รวมทั้งทรัพยากรสาธารณสุขต่างๆได้  
  ศักยภาพ คือ การดูแลระดับของโรงพยาบาลให้เหมาะสมในแต่ละราย Node เช่น ระดับ A           
ควรจัดบริการระดับไหนได้ โรงพยาบาลระดับ S โรงพยาบาลระดับ M และโรงพยาบาลระดับ F เพ่ือให้เหมาะสมและ
สอดประสานในการทำงานรูปแบบของเครือข่าย  
  เอกภาพ เป็นความสามารถดูแลตนเองได้ ในพื้นที่ของกลุ่มตัวเอง เช่น 3 จังหวัดชายแดนดูแลโดย
โรงพยาบาลยะลาเป็นศูนย์กลาง จะลดการส่งต่อที ่ไม่จำเป็น เพิ ่มศักยภาพในพื้นที ่ให้สูงขึ ้นทำให้การเข้าถึง                  
ของประชาชนง่ายมากขึ้น  
  ประสิทธิภาพ หมายถึงการมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (Performance)             
โดยใช้การกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ และรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ต่อคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ โดยกลไกการตรวจราชการและนิเทศงาน ร่วมกับกลไกการตรวจประเมิน
โดยหน่วยงานภายในและภายนอก (Internal & External Audit) โดยสร้างความเข้าใจและความร่วมมือผ่านเครือข่าย
บริการสุขภาพในพ้ืนที่  
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  การกำหนด focal Point ในการพัฒนางาน 
 การกระจายอำนาจการทำงาน ใน Community  ด้านคุณภาพ กำหนดให้ทุกจังหวัดในเขตพัฒนาใน

ด้านปฐมภูมิ PCC, Intermediate Care, LTC  Hospice Home care และ Dental Care  ส่วนด้าน Excellence 
Service  ประชุมและเลือกโรค/สาขา ที่เป็นปัญหาในเขตสุขภาพ เพื่อนำร่องในการพัฒนาโดยให้แม่ข่ายแต่ละโซน 
เป็นผู้รับผิดชอบและจับมือกันเพ่ือพัฒนากับลูกข่ายตาม ที่กำหนด 6 สาขา คือ สาขาหัวใจ สาขาอุบัติเหตุ สาขาทารก
แรกเกิด สาขามะเร็ง สาขาโรคหลอดเลือดสมอง  สาขาแม่และเด็ก (Maternal Death) โดยมอบหมายให้แต่ละโซน
รับผิดชอบโซนละ 2 สาขา คือ  

  A 1 : โรงพยาบาลตรังเป็นแม่ข่าย รับผิดชอบสาขาโรคหลอดเลือดสมอง และสาขาทารกแรกเกิด 
      A 2 : โรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นแม่ข่าย รับผิดชอบสาขาหัวใจ และสาขามะเร็ง 
       A 3 : โรงพยาบาลยะลาเป็นแม่ข่าย รับผิดชอบสาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสาขาแม่และเด็ก 
(Maternal Death)   

  การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย Intermediate care  
    A1 : รพ.เขาชัยสน, รพ.กันตังม รพ.หาดสำราญฯ, รพ.บางแก้ว 
   A2 : รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี, รพ.ควนเนียง, รพ.นาหม่อม, รพ.คลองหอยโข่ง, 
รพ.บางกล่ำ, รพ.สิงหนคร, รพ.กระแสสินธุ์, รพ.ควนโดน, รพ.ทุ่งหว้า, รพ.มะนัง, รพ.ควนกาหลง 
   A3 : รพ.นราธิวาสฯ, รพ.เบตง, รพ.ระแงะ 
  การ Merging สถานบริการ 
   การควบรวมสถานบริการ หมายถึง การผสานการดำเนินงานร่วมกันทั้งการบริหารจัดการ
ร่วม และการบริการร่วม โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านศักยภาพของโรงพยาบาล พื้นที่รับผิดชอบ และการเดินทางของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ โดยมีจุดมุ่งหวังในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาล
ให้มีการจัดบริการที่ครอบคลุม และเท่าเทียมในเขตสุขภาพ 
   จังหวัดสงขลา 
    รพ.หาดใหญ่-รพ.นาหม่อม 
    รพ.สะเดา-รพ.ปาดงัเบซาร ์
    รพ.ระโนด-รพ.กระแสสินธุ ์
   จังหวัดพัทลุง 
    รพ.ควนขนุน-รพ.ศรีบรรพต 
   จังหวัดตรัง 
    รพ.ตรัง-รพ.นาโยง  
  การยกฐานะ  
  ตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Delivery Blueprint) ปี พ.ศ.2563 – 2567 มีการ
กำหนดเป้าหมายของการยกฐานะสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
   1.รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จากเดิมโรงพยาบาลขนาดแม่ข่ายระดับ M2 
สู่การยกฐานะโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ M1 ขนาด 110 เตียง 
   2.รพ.สะเดา จากเดิมโรงพยาบาลชุมชนระดับ F2 สู่การยกฐานะโรงพยาบาลชุมชนระดับ F1 ขนาด 60 เตียง 
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 การขยายเตียงสถานบริการ  
  การขยายเตียงสถานบริการ ตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Delivery Blueprint)        
ปี พ.ศ.2563 – 2567 ความต้องการขยายจำนวนเตียงของโรงพยาบาลให้ตรงกับศักยภาพปัจจุบัน โดยคำนึงถึงอัตราครอง
เตียง, Case Mix Index (CMI), Active Bed, ประสิทธิภาพการจัดการด้านการเงิน 

จังหวัด ชื่อหน่วยบริการ ระดับปัจจุบัน เป้าหมายแผนการ
ขยายเตียง 

จำนวนเตียง
จริง 

ปัตตานี โรงพยาบาลยะรัง F2 60 49 
นราธิวาส โรงพยาบาลระแงะ F1 90 85 

ยะลา โรงพยาบาลพระยุพราชยะหา F1 60 72 
พัทลุง โรงพยาบาลพัทลุง S 450 448 

   
  DIM SUM  
  เป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบริการการจัดบริการของเครือข่ายสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
รวมถึงการจัดบริการโดยใช้การจัดการข้อมูลดิจิตัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   DIM : Digital Information Management หมายถึง การจัดบริการโดยใช้การจ ัดการ
ข้อมูลดิจิตัล มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ HIE (Health Information Exchange) การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการดูแล
สุขภาพของผู้ป่วยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์กรต่าง ๆ ภายในระบบโรงพยาบาล 
   SUM : Service Utility Management หมายถึง การจัดบริการของสถานบริการให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นการพัฒนาระบบส่งต่อ Seamless Refer โดยมีเป้าหมายคือ ลดอัตราการส่งต่อ ข้ามเครือข่ายย่อย 
A และนอกเขตสุขภาพ โดยการสร้างเครือข่ายระบบส่งต่อ Referral Network ซึ่งนำโปรแกรมติดตามข้อมูลการส่งต่อ  
ทั้งการ Refer in, Refer Out, Refer Back จากโปรแกรม Thai Refer ซึ่งสามารถติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานส่งต่อ
ผู้ป่วย (Fast Track) เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วย และให้การรักษาพยาบาลอย่างทันถ่วงที 
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บทที่ 5 การนำยุทธศาสตร์ไป      
สู่การปฏิบัติ 
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 ระยะ 3 ปี เป็นแนวทางในการบรรลุจเป้าหมายขององค์กร  
โดยใช้หลักการ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” (Seamless Health Service Network) โดยใช้รูปแบบการจัดบริการ
สุขภาพตามลักษณะของพื้นที่ โมเดลสุขภาพ “AAA สร้างสุขภาพ” ปี 2564 มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการบริการ
ด้านสาธารณสุข ให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมและครอบคลุม  ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป ทั้งนี้เขตสุขภาพที่ 12 ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย เป้าประสงค์ขององค์กร สู่การปฏิบัติ โดยดำเนินตามแผนงานหลัก โครงการหลักที่
กำหนดไว้จากแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขประจำปี โดยเขตสุขภาพที่ 12 ได้นำเครื่องมือการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นส่วนเสริมในการยกระดับการบริหารบุคคล การบริหาร
การเงินการคลัง และการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ ให้มีความเชื่อมโยงและมีการดำเนินการอย่างเป็น
ระบบ สามารถวัดผลการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนาสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จึงถือเป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดทำแผนขององค์กร ที่จะต้องแปลง
เจตนารมณ์ขององค์กร ให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงเป้าหมาย และความสำคัญของทิศทางการพัฒนาเขต
สุขภาพ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติโดยคำนึงถึงเป้าหมายเดียวกัน ทั้งนี้การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตินั้น มีหลาย
ขั้นตอนและหลายรูปแบบ ซึ่งมีจุดเหมือนกันคือการสร้างเข้าใจสู่ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไป
ตามทิศทางที่กำหนดไว้ ทั้งนี้องค์กรควรต้องทบทวนสภาพแวดล้อม ทรัพยากร ขีดความสามารถ บทบาท ภารกิจ  
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในทุกระดับ เพ่ือให้เข้าใจสถาะขององค์กร ปัญหา สถานการณ์ 
อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรตามเป้าหมายได้  

  ขั้นตอนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
   1. สร้างความรู้ความเข้าใจในแผน 
    - ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในกระบวนการ 
    - สร้างองค์ความรู้ในการบริหารให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
   2. จัดทำแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ให้เชื่อมโยงกัน 

- จัดทำแผนยุทธศาสตร์ หรือจุดเน้นการพัฒนางานสาธารณสุข  
    - จัดทำแผนงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับ 
   3. สร้างระบบการติดตามประเมินผล กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ 
    - กำหนดกลไกการติดตามประเมินผลให้เป็นระบบและมีเอกภาพ 
    - พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้เชื่อมโยงกัน 
    - คืนข้อมูลแก่หน่วยงาน  
 
 
 
 
 

การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
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ระบบบริหารยุทธศาสตร์สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 
 เขตสุขภาพที่ 12 ได้ดำเนินการบริหารกระบวนการจัดทำแผนทั้งระบบ ตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ 
(Strategic Formulation) โดยใช้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพ โดยจะมีการทบทวนสภาพปัญหา 
และความเหมาะสมของกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ โดยคำนึงถึงการกำหนดปัจจัยความสำเร็จในแต่ละประเด็น ทั้งนี้เขต
สุขภาพได้กำหนดโมเดลในการพัฒนางานสาธารณสุขโดยใช้ร ูปแบบของ House Model เพื ่อประมวลผลการ
ดำเนินงาน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาในแต่ละปี ทั้งนี้ได้กำหนดแผนในการดำเนินงานของแต่ละประเด็นเป้าหมาย
ในรูปแบบ Small success รายไตรมาส ในส่วนของขั้นตอนการนำไปปฏิบัตินั้น (Implementation) เขตสุขภาพที่ 12 
ได้ดำเนินการผ่านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี , แผนปฏิบัติราชการประจำปี, แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan), แผนแม่บทการพัฒนา (Blue print), โครงการถ่ายทอดนโยบายสุขภาพสู ่การปฏิบัติ (Kickoff)          
ซึ่งการแปลงแผนสู่การปฏิบัตินั้น เขตสุขภาพได้อาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการให้ความร่วมมือในการ
รวบรวมข้อมูล และการสร้างความรับรู้แก่หน่วยงานทุกระดับ ขั้นตอนการกำกับ ติดตาม ประเมินผล (Monitoring & 
Evaluation) ผ่านกลไกการตรวจราชการประจำปี ซึ่งเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานของพื้นที่ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวง และผู้บริหาร รวมถึงจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาแก่ผู้บริหารของกระทรวงได้
รับทราบ เพ่ือวางแผนในการดำเนินงานต่อไป การติดตามในส่วนของงบประมาณ เขตสุขภาพได้กำหนดรูปแบบในการ
ติดตามงบประมาณทั้งในส่วนของการเบิกจ่าย และการบริหารสัญญา โดยในส่วนของการติดตามด้านข้อมูล ใช้ระบบ
สารสนเทศในการประมวลผลข้อมูลผ่านฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ทั้งนี้ภายหลังจากการติดตามข้อมูล เขตสุขภาพมีบทบาท
ในการคืนข้อมูลกลับไปยังหน่วยงานในเครือข่าย และการจัดทำรายงานสรุปในแต่ละไตรมาสหรือประจำปี   
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 การติดตามโครงการ เป ็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเก ี ่ยวกับโครงการในด้าน ปัจจ ัยนำเข้า                   
การดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน โดยใช้แผนเป็นกรอบอ้างอิง เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับสำหรับกำกับ ทบทวน 
แก้ไข และป้องกันปัญหาขณะดำเนินโครงการ โดยการติดตามโครงการแบ่งออกเป็น ดังนี้ 
  1. ติดตามด้านการเตรียมการและการวางแผนโครงการ 
  2. ติดตามด้านการดำเนินโครงการ 
  3. ติดตามด้านการบริหารงบประมาณ 
 การประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ ตลอดจน
ผลกระทบของโครงการที่มีต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณภาพของโครงการและประสิทธิภาพของการ
บริหารหน่วยงาน การจะประเมินผลโครงการอะไรเมื่อใดนั้น สามารถทำได้ในขอบเขตตามหลักวิชาการ คือ 
  1. ประเมินประสิทธิผลโครงการ 
  2. ประเมินประสิทธิภาพโครงการ 
  3. ประเมินผลกระทบโครงการ 
  4. ประเมินด้านวิธีการของโครงการ (Technical Audit) 
  5. ประเมินประสิทธิภาพการบริหารของหน่วยงาน  
 เขตสุขภาพที่ 12 ใช้กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อวัดผลการดำเนินงานของโครงการ            
ซึ่งโครงการจะถูกบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งเขตสุขภาพเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีระดับเขต และเป็นหน่วยงานที่กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการ             
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ เขตสุขภาพมีประเด็นในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล 
ดังนี้ 
 1. ติดตามด้านการเตรียมการและการวางแผนโครงการ 
  1.1 วันที่ดำเนินการ หรือระยะเวลา 
  1.2 ความสำคัญ ของโครงการ 
  1.3 ชื่อโครงการ 
  1.4 งบประมาณในการดำเนินงาน 
  1.5 สถานที่ในการดำเนินงาน 
  1.6 กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ 
  เขตสุขภาพที่ 12 ได้กำหนดกลไกในการติดตามการวางแผนโครงการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่จัดโครงการ สถานที่จัดโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ และกลุ่มเป้าหมาย หรือรายละเอียดสำคัญอื่นๆ             
ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการจากผู้มีอำนาจในการอนุมัติก่อนดำเนินการ ทั้งนี้การ เปรียบเทียบวันที่ดำเนิน
โครงการ วันที่ระบุในโครงการ และวันที่ระบุในแผนคำขอโครงการ โดยการระบุวันที่ที่สอดคล้องตรงกัน จะเป็นส่ วน
ช่วยในการบริหารงบประมาณของเขตสุขภาพ โดยผู้รับผิดชอบโครงการควรกำหนดวันที่จัดโครงการให้ตรงกับวันที่
ระบุไว้ในแผนฯ รวมถึงการติดตามในประเด็นของสถานที่จัดโครงการ และความสำคัญ ของโครงการที่เสนอขออนุมตัิ 
เปรียบเทียบกับคำขอโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินผลการจัดโครงการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
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 2. ติดตามด้านการดำเนินโครงการ เป็นขั้นตอนติดตามโครงการในขณะที่ดำเนินโครงการ เพื่อติดตามการ
ดำเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ หรือปัญหาต่างๆ ที่ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประสบ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือวางแผนในการดำเนินงานให้เหมาะสมต่อปัจจัยต่างๆต่อไป ทั้งนี้การ
ติดตามการดำเนินโครงการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการด้วย โดยให้ความสำคัญในการกำกับ
ผลลัพธ์ของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
ต้องส่งสรุปโครงการภายหลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จใน 30 วัน โดยครอบคลุมประเด็นผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การบริหารจัดการงบประมาณโครงการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการ
ดำเนินโครงการ  
 3. ติดตามด้านการบริหารงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 12 โดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 มีกลไกในการ
บริหารงบประมาณ :ซึ ่งเป็นทรัพยากรที ่สำคัญในการขับเคลื ่อนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื ้นที ่อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงงบประมาณจะเป็นส่วนช่วยในการกระจายทรัพยากรสาธารณสุขให้ครอบคลุมในระดับพื้นที่              
โดยการบริหารงบประมาณในเขตสุขภาพที่ 12 คำนึงถึงหลัก ดังนี้ หลักความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ
ได้ หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งผู้มีอำนาจใช้การบริหารงบประมาณเป้นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนใน
การดำเนินงานขององค์กร หรือภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการดำเนินงานที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ใน
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ ทั้งนี้หน่วยงานในที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ให้นำเสนอโครงการที่
แสดงให้เห็นถึงหลักการความจำเป็น ประโยชน์ วัตถุประสงค์ และวิธีการดำเนินงาน ในรูปแบบโครงการ (Project)      
ที่เป็นส่วนย่อยในกลไกการบริหารงบประมาณของเขตสุขภาพ โดยสำนักงานเขตสุขภาพจัดประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองโครงการ ระดับเขตสุขภาพ ซึ่งจะจัดภายหลังจากได้รับคำขอจากหน่วยงานต่างๆ ตามกำหนดการ ทั้งนี้
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการจะกำหนดแนวทางในการพิจารณาโครงการแต่ละปี ซึ่งจะใช้สำหรับพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้หน่วยงานหรือคณะทำงานต่างๆ ซึ่งสำนักงานเขตสุขภาพจะรวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการและผู้มีอำนาจในลักษณะของแผนปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 
โดยกระบวนการในการกำกับติดตามการดำเนินงาน มุ่งเน้นการควบคุมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ 
โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
   1. ชื่อโครงการ 
   2 งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
   3. กำหนดการดำเนินโครงการ 
   4. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ หรือคณะทำงานที่รับผิดชอบโครงการ 
   5. ยุทธศาสตร์ แผนงานหลัก โครงการหลัก ตาม ยุทธศาสตร์ 4 Excellence กระทรวง 
   สาธารณสุข 
 โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ หรือคณะทำงานที่รับผิดชอบโครงการ หรือผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัด
ให้รายละเอียดของโครงการที่เสนอขออนุมัติ เป็นไปตามองค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการข้างต้น เพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้มีมาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงสามารถสร้างความรับรู้ทิศทางในการดำเนินงานของ
เขตสุขภาพแก่หน่วยงานในทุกระดับ  
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ปฏิทินการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 

ที ่ เดือน กิจกรรม/โครงการ 
 มกราคม  คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO) ทบทวนภารกิจ และผลการดำเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ รวมถึงกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในปีถัดไป 
3 สิงหาคม  สำนักงานเขตฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปี

งบประมาณ  
4 สิงหาคม สำนักงานเขตฯ จัดส่งข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปี

งบประมาณ  ไปยังคณะอนุกรรมการ เขตสุขภาพท่ี 12 
5 กันยายน  กำหนดส่งแบบเสนอโครงการ เขตสุขภาพท่ี 12 ผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 12 

6 พฤศจิกายน ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ เขตสุขภาพท่ี 12 
7 พฤศจิกายน จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสุขภาพ และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่การพัฒนาระบบสาธารณสุข

อย่างยั่งยืน   (Kick Off RH12) 
9 พฤศจิกายน แจ้งส่งข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินงานตามจุดเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปี

งบประมาณ เพ่ือติดตามประเมินผล 
10 ธันวาคม  รวบรวมตัวชี้วัดการดำเนินงานตามจุดเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 12 ประจำปี

งบประมาณ 

11 ธันวาคม  จัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพท่ี 12 12 ประจำปีงบประมาณ 
12 ธันวาคม  เสนอ(ร่าง)แผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 12 ประจำปีงบประมาณ ต่อผู้ตรวจราชการฯ 

พิจารณาลงนามอนุมัติ 
13 มกราคม  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศจัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติ ราชการ เขตสุขภาพที่ 12 12 

ประจำปีงบประมาณ และแนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้
เป็นแนวในการดำเนินโครงการต่อไป 

14 มกราคม  ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จัดทำโครงการ และจัดส่งเอกสารมายัง สำนักงาน
เขตสุขภาพท่ี 12  

15 มกราคม  กลุ ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศร่วมกับกลุ ่มงานอำนวยการตรวจสอบความถูกต้องของ
โครงการ  

16 มกราคม  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 เสนอโครงการเพื่อให้ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 ลงนามเป็นผู้
เสนอโครงการ 

17 มกราคม  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 เสนอโครงการไปยังผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ลงนามอนุมัติโครงการ 
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ขั้นตอนการบริหารโครงการกระบวนการโครงการ (Flow Chart) 
ขั้นตอนการจัดทำ

โครงการ 
กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด หมายเหตุ 

1. การจัดทำโครงการ  
 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

1.1 การจัดทำโครงการ 
 - ผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการตาม
แบบฟอร์มที ่ทางสำนักงานเขต
สุขภาพที่ 12 กำหนด และลงนาม
ในโครงการ 

 

2. การเสนอโครงการ  
 
 
 
  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

1.2 การเสนอโครงการ 
 - ผู ้ร ับผิดชอบเสนอโครงการให้
ประธานคณะอน ุกรรมการเขต
สุขภาพที่ 12 ลงนามเป็นผู้เสนอ
โครงการ   

 

3. รวบรวมโครงการ  
 
 
 
 

กลุ่มงาน ภายในเขต
สุขภาพที่ 12  

 

1.3 รวบรวมโครงการ 
 - ผู ้ร ับผิดชอบส่งโครงการไปยัง
กลุ่มงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อรวบรวม
โครงการในภาพรวมของกลุ่มงาน 
 
 

 

4. การตรวจสอบ
ความสอดคล้องของ

โครงการ 

 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ 

 
 

1.4 การตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโครงการ 
 - กลุ ่มงานภายในเขตสุขภาพที่
เกี่ยวข้องจัดส่งโครงการให้กับกลุ่ม
งานยุทธศาสตร ์และสารสนเทศ 

หากโครงการมีรูปแบบที่ไม่
ตรงกับแบบฟอร์มที่ทางกลุ่ม
งานยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศกำหนด รวมถึง
โครงการไม่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ เขต

จัดทำโครงการ 

กลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

รวบรวมโครงการ 

ตรวจสอบความ
สอดคล้องโครงการกับ

แผนฯ 

ปรับปรุง
รายละเอียด
โครงการ 

ประธาน C เสนอ
โครงการ 
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ขั้นตอนการจัดทำ
โครงการ 

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด หมายเหตุ 

เพื ่อตรวจสอบความถูกต้องตาม
แบบฟอร์ม ตรวจสอบความ 
เชื่อมโยงและสอดคล้องของ 
โครงการกับแผนปฏิบัติราชการ 
เขตสุขภาพที่ 12 และหัวหน้ากลุ่ม
งานที่เกี่ยวข้องลงนามกำกับที่ท้าย
กระดาษ 

สุขภาพที่ 12 กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
จะส่งโครงการกลับไปยัง
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้ง
ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ
ให้ปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดต่อไป 

5. ตรวจสอบ
รายละเอียด
งบประมาณ 

 งานการเงินและบัญชี 
สำนักงานเขตสุขภาพ

ที่ 12 

1 .4  ต ร ว จสอบร ายละ เ อ ี ย ด
ค่าใช้จ่าย 
 -  กล ุ ่ ม ง านย ุ ทธศาสตร ์ แ ล ะ
สารสนเทศจัดส่งโครงการที ่ผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้องและ
สอดคล้อง มายังงานการเงินและ
บัญชี เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายละเอ ียดค ่ า ใช ้ จ ่ าย ใน
โครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง และหัวหน้า
งานการเงินและบัญชี ลงนามกำกับ
ท้ายตารางงบประมาณ 
 
 
 

หากรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ของโครงการไม่เป็นไปตาม
ระเบียบของกระทรวงการ 
คลัง กลุ ่มงานยุทธศาสตร์
และสารสนเทศจะส่งกลับ
โครงการไปยังกล ุ ่มงานที่
เก ี ่ ยวข ้อง เพ ื ่อแจ ้ ง ไปยั ง
ผ ู ้ร ับผ ิดชอบโครงการให้
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายต่อไป 

ตรวจสอบงบประมาณ 

โครงการไมผ่่าน
ความเห็นชอบ/

อนุมัต ิ

ตรวจสอบความ
สอดคล้องโครงการกับ

แผนฯ 
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ขั้นตอนการจัดทำ
โครงการ 

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด หมายเหตุ 

6. การเห็นชอบ
โครงการ 

 
 
 
 

กลุ่มงานอำนวยการ 1.5 การเห็นชอบโครงการ 
 - กลุ่มงานอำนวยการนำโครงการ
ที่ผ่านการตรวจสอบและมีการลง
นามจากประธานคณะอนุกรรมการ
เขตในแต่ละด้าน เสนอต่อ
ผู้อำนวยการเขตสุขภาพท่ี 12 เพ่ือ
ลงนามเห็นชอบในโครงการต่อไป 

หากโครงการไม่ผ่านความ
เห็นชอบจากผู้อำนวยการฯ 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ส่ง
โครงการคืนผู้รับผิดชอบ
โครงการปรับแก้
รายละเอียดตามความเห็น
ของผู้อำนวยการฯ ต่อไป 

7. การอนุมัติโครงการ  กลุ่มงานอำนวยการ 1.6 การอนุมัติโครงการ 
กลุ่มงานอำนวยการนำโครงการที่
ผ่านการเห็นชอบจากผู้อำนวยการ
เขตสุขภาพที่ 12 เสนอต่อผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 
12 เพื ่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
ต่อไป  
 

โครงการผ่านการอนุมัติจาก
ผู้ตรวจราชการฯ กลุ่มงาน
อำนวยการสำเนาเอกสาร
โครงการจำนวน 1 ชุดให้
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และ
ส่งโครงการไปยังกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ
ต่อไป  
และหากโครงการไม่ผ่านการ
อนุมัติจากผู้ตรวจราชการฯ 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ส่ง
โครงการคืนผู้รับผิดชอบ
โครงการปรับแก้
รายละเอียดตามความเห็น
ของผู้ตรวจราชการฯ ต่อไป 

 

COO เห็นชอบ
โครงการ 

ผู้ตรวจราชการฯ 
อนุมัติโครงการ 
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ขั้นตอนการบริหารโครงการกระบวนการยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมราชการ 

ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด หมายเหตุ 

1.จัดทำเอกสาร
อนุมัติการยืมเงิน

ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(A)                                         (B)                                                 
 
                                                            
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๑.1 การขออนุมัติยมืเงินราชการ 
- ผู ้รับผิดชอบโครงการจัดทำหนังสือ
ขออนุมัติการยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดโครงการหรือกิจกรรม ให้
ระบุวันที่จัด สถานที่จัด และค่าใช้จ่าย
ในการจัดโครงการ ให้หัวหน้าส ่วน
ราชการของผ ู ้ย ืม เป ็นผ ู ้ลงนามใน
หนังสือ เสนอใหผู้้อำนวยการสำนักงาน
เขตฯ เป็นผู้อนุมัติการยืมเงิน 
ท้ายหนังสือ ระบุชื ่อผู ้ประสานงาน 
เบอร์โทร และE-mail ให้ชัดเจนเพื่อ
ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
โดยตรง 
- จัดทำสัญญาการยืมเงินราชการโดยยื่น
ต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ โดยระบุ
วันที่ สถานที่ และรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ให้ชัดเจนจัดทำใบยืมเงิน 2 ฉบับ 
- แนบเอกสาร(ต้นฉบับ)โครงการที่ได้รับ
อนุมัติโครงการแล้ว 
-แนบเอกสารสำเนาหนังสือขออนุม ัติ
หลักการจัดซื้อ/จัดจ้าง และใบเสนอราคา 
- แนบเอกสารสำเนาบัญชีเง ินฝาก
ธนาคารของผู้ยืมเงิน  
- แนบหนังสือมอบฉันทะ กรณีให้รับ
เช็คแทน 

1.ส่งเอกสารขออนุมัติการยมืเงิน 
ก่อนการจัดโครงการ 10 วันทำการ 
2.รายการค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ของสถานท่ีจัดเป็นเอกชนและตั้งอยู่
ในเขตจังหวัดสงขลาให้วางบิลไปยงั
สำนักงานเขตฯเพื่อจ่ายตรงให้กับ
สถานท่ีจัดนั้น ยกเว้นมีหนังสือจาก
สถานท่ีจัดว่าไม่รับเครดิต 
3.การจดัซื้อ/จัดจ้างให้งานพัสดุใน
ส่วนราชการของผู้ยมืเป็น
ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จดัจ้าง 

เอกสารมอบฉันทะ 

จัดทำคำขออนุมัติการ
ยืมเงินราชการ 

คำขอการยืมเงิน
ราชการไม่ผ่าน

การอนุมัต ิ

สำเนาบญัชีเงินฝากธนาคารผู้ยมืเงิน 

สำเนาขออนุมัตหิลักการจัดซื้อจดัจ้าง 
+ ใบเสนอราคา 

โครงการต้นฉบับ 

สัญญาการยมืเงิน 

เอกสารขออนุมตัิการยมืเงิน 



                 แผน ยุทธศาสต ร์ก าร พัฒนา เ ขต สุขภาพ ท่ี  ๑๒  ร ะยะ  ๓  ปี  ( ปี  พ .ศ . ๒๕๖๔-๒๕๖๖ )  ●   ๙๙    
 

● Strategic Plan, (2021 – 2023). | www.rh12.moph.go.th ● 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด หมายเหตุ 

1.จัดทำเอกสาร
อนุมัติการยืมเงิน

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

- ร ับรองสำเนาถ ูกต ้องท ุกฉบับใน
เอกสารฉบับสำเนา 

 
 
 
 
 
 

งานการเงนิ
และบัญชี 
สำนักงาน

เขตสุขภาพที่ 
12 

๑.2 การเสนออนุมัติการยืมเงิน
ราชการ 
- งานการเง ินฯ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการยืมเงินราชการ  
- งานการเงินฯ เสนอเอกสารหลักฐาน
การยืมเงินต่อ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตสุขภาพที่ 12 เพื่ออนุมัติการยืม
เงินต่อไป 

 

 งานการเงนิ
และบัญชี 
สำนักงาน

เขตสุขภาพที่ 
12 

๑.3 การอนุมัติยมืราชการ 
-  เมื่อเอกสารหลักฐานการยืมเงิน
ราชการได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตฯ 
จะเป็นผู้อนมุัติการยืมเงินราชการ 

(กรณีB) หากคำขอการยืมเงินราชการ
ไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้อำนวยการเขต
สุขภาพที่ 12 สำนักงานเขตฯ จะส่ง
ข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักฐานการยืมเงิน
ราชการให้ถูกต้อง 

 
 

งานการเงนิ
และบัญชี 
สำนักงาน

เขตฯ 

๑.4 การจ่ายเงินยืม 
- งานการเงินฯ พิมพ์เช็คในนามผู้ยมื 
- งานการเงินฯ จ่ายเงินยืมให้กับผู้ยมื 
หรือผู้รบัมอบฉันทะ 

 

2.จัดทำเอกสารขอ
ส่งใช้เงินยืม

ราชการ 
 
 
 

 
 
 
 
(A)                                                         (B) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๒.1 การจัดทำเอกสารขอส่งใช้เงินยืม
ราชการ 
 - ผู ้รับผิดชอบจัดทำหนังสือขอส่งใช้
เงินยืม เสนอผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตฯ โดยสร ุปรายรายละ เอ ี ยด
ค่าใช้จ่ายโครงการไม่เกินงบประมาณที่
ได ้ร ับจ ัดสรร พร ้อมแนบเอกสาร

1. จัดทำเอกสารส่งใช้เงินยืม ภายใน 
30 วัน หลังจากรับเงินยืม 
2 .  จ ั ดทำราย งานสร ุ ปผลการ
ดำเนินงานโครงการ ภายใน 30 วัน 
หลังจากโครงการแล้วเสร็จ 
 

จัดทำเอกสารขอส่งใช้
เงินยืมราชการ 

เอกสารขอส่งใช้เงิน
ยืมราชการไมผ่่าน

การอนุมัต ิ

COO อนุมตัิ
การยืมเงิน 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การยืมเงินราชการ 

- การเงินพิมพ์เช็คเงินยืมราชการ 

- แจ้งการโอนเงินยมืราชการ 

คำขอยืมเงิน
ราชการไม่ผ่าน

การอนุมัต ิ
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ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.จัดทำเอกสารขอ
ส่งใช้เงินยืม
ราชการ (ต่อ) 

 
 

หล ักฐานการจ่าย และแนบสำเนา
โครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมท้ังรับรอง
สำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยให้หัวหน้า
ส่วนราชการเป็นผู้ลงนามในหนังสือขอ
ส่งใช้เงินยืมราชการ โดยส่งเอกสารขอ
ส่งใช้เงินยืมไปยังสำนักงานเขตฯ 
 - ผู้รับผิดชอบโคร งการจัดทำรายงาน
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตาม
แบบฟอร์มที่สำนักงานเขตฯ กำหนดไว้ 

 งานการเงินและ
บัญชี 

สำนักงานเขตฯ 

๒.2 การตรวจสอบเอกสาร 
 - งานการเง ินฯ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการคืนเงินยืมราชการ 
 

(กรณีB) หากเอกสารหลักฐานการส่ง
เงินยืมราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังให้ผู ้ร ับผิดชอบ
โครงการนำเอกสารหล ักฐานไป
ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบ 

 งานการเงินและ
บัญชี 

สำนักงานเขตฯ 

๒.3 การอนุมัติการส่งใช้เงินยืมราชการ 
 - งานการเงินฯ เสนอผู้อำนวยการเขต
ฯ อนุมัติการส่งใช้เงินยืมราชการ  
 - ผู้อำนวยการเขตฯ พิจารณาอนุมัติการ
เอกสารหลักฐานการขอส่งเงินยืมราชการ 

(กรณีB) หากผู้อำนวยการพิจารณา
ไม่อนุมัติเอกสารหลักฐานการส่งเงินยมื
ราชการให้ผู ้ร ับผิดชอบโครงการนำ
เอกสารหลักฐานไปปรบัปรุงแก้ไขตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การส่งใช้เงินยืมราชการ 

COO อนุมัติ
การส่งใช้เงินยืม

ราชการ 
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สรุปกระบวนการกำกับติดตามประเมินผลโครงการ เขตสุขภาพที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สรุปกระบวนการกำกับติดตามประเมินผลโครงการ เขตสุขภาพที่ 12 เมื่อผู้รับผิดชอบโครงการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้
จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ส่งให้สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ภายใน 30 วัน โดยรายงานผลการดำเนินโครงการนั้น จะถูกรวบรวมเพื่อจั ดทำรายงานประจำปีของเขต
สุขภาพ และใช้สำหรับการทบทวนคำขอโครงการในครั้งถัดไป โดยกระบวนการติดตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ต่อที่ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพ หรือที่ประชุมคณะกรรมการ เขตสุขภาพ หากมีงบประมาณคงเหลือ หรือมีผู้รับผิดชอบโครง การไม่ประสงค์ดำเนินโครงการต่อ 
เนื่องจากสาเหตุต่างๆนั้น สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 รวบรวมคำขอโครงการเพื่อปรับแผนปฏิบัติราชการ ในรายไตรมาส หรือรายครั้ง เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหาร
งบประมาณของเขตสุขภาพ และการดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ต้องรวบรวมสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือจัดทำรายงานประจำปีต่อไป  
 
 
 

 คร การ สร ป คร การ า หลั  สร      วัน รา  านสร ปปร   าป 

  นป ิ ัติ
ราชการ

รา  านความก าวหน า    ริหาร    ปร ช ม
คณ กรรมการ  ต  รา   ือน

รา  านสร ปปร   าป 

ปรั   นป ิ ัติราชการ  ตรมาส     
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    ใช กล   ธ์ (Tactics) การนำ   ธศาสตร์ ปส ่การป ิ ัติ  ำให ใน  ตส   าพ   รั ร   ิศ า  ความตั้ ใ  
 ล ความคา หวั  อ   ตส   าพ อ ก ั้ ช่ว สนั สน นการสื อสาร  ำความ   าใ ใน ารกิ ต่า  อ   ตส   าพ   
รวมถึ     ริหาร      วนสถาน าพ ล ปั  ั ต่า ๆ   ม  ลต่อการ ำ นิน าน  ล การกำหน  ิศ า  อ   ตส   าพ 
การพัฒนาอ ค์กร   ำ นินอ ่า  ป็นร     กิ การ ร  นร   ปร   กต์ หรือการริ ริ มใหม่ๆ  ำให  กิ กล กการ ั  คลื อน 
ส ่การพัฒนาอ ่า ต่อ นื อ  สม ำ สมอ สริมสร า  ร    ใ ให  ก่  คลากร อ   ตส   าพ  กร  ั  ให  ห น ป้าหมา ของ
เขตสุขภาพที่ 12 ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงาน ในการสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื ่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ         
เขตสุขภาพท่ี 12 ทั้งนี้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของเขตสุขภาพที่ 12 คำนึงถึงความสอดคล้องของนโยบายในทุก
ระดับซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเขตสุขภาพที่ 12 ได้นำแนวทางการ
บริหารจัดการตามเกณฑ์ตามคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ ่งจะช่วยยกระดับการบริหารบุคคล           
การบริหารการเงินการคลัง และการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ ให้มีความเชื่อมโยงและมีการดำเนินการ
อย่างเป็นระบบ สามารถวัดผลการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนาสาธารณสุขได้ 

สำนักงานเขตสุขภาพที ่ 12 โดยกลุ ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีภารกิจหลักในการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ระดับเขตสุขภาพ และเพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเขตสุขภาพมีความสมบูรณ์ สำนักงานเขต
สุขภาพที่ 12 จึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื ่อนแผนพัฒนาเขตสุขภาพที ่ 12 ปีงบประมาณ              
พ.ศ.2564 เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน และทบทวนผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมารวมถึง
วิเคราะห์สถานการณ์ กำหนดเป้าหมาย มาตรการ กลยุทธ์ รวมถึงการบูรณาการแผนงาน เพื่อใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

  แผนภาพการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ระดับเขตสุขภาพ       
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การประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์
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 แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 มีการประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์           
ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการปรับปรุงและทบทวนกลยุทธ์ประจำปี ผ่านการจัดโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเขตสุขภาพที่ 
12 ประจำปีงบประมาณ โดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานทุกระดับในเขตสุขภาพ เพ่ือระดมสมอง และหารือแนวทาง
ในการดำเนินงาน รวมถึงอภิปรายปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดกลยุทธ์หรือกลวิธีในการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา โดยมีการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์จากคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ซึ่งมีการ
วิพากษ์แผนพัฒนาเขตสุขภาพ จากผู้บริหารเขตสุขภาพ เพ่ือกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ได้การยอมรับการมีส่วนร่วม
ในระดับเขตสุขภาพ โดยดำเนินการควบคู่กับการตรวจราชการกระทรวง กรณีปกติ ซึ่งเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญ    
ของการติดตาม กำกับและประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญและการปฏิบัต ิราชการ                  
รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคและร่วมแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 



“เครือข่ายสุขภาพเข็มแข็ง 

ระบบสุขภาพยั่งยืนประชาชนสุขภาพดี 

เจ้าหน้าที่มีความสุข”


