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                   โรงพยาบาลตากใบ ได้จัดท าและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี ๒๕๕5-2559 ทบทวน
ครั้งที่ 3/2558 โดยมีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis) ของรัฐบาล กระทรวง
สาธารณสุข และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส การประเมินผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพของ
อ าเภอตากใบ การวิเคราะห์หน่วยงาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก การท า SWOT Matrix การก าหนดยุทธศาสตร์และการสรุปที่มาสาเหตุของปัญหา 
การจัดล าดับความส าคัญยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ กรอบแนวคิดในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย Balance Score Card : Score Card 
Sheet น าไปสู่การก าหนดแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข และแผนปฏิบัติงาน 
                   แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในโรงพยาบาล
ตากใบ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต และตัวชี้วัดของโรงพยาบาลตากใบ ภายใต้การบริหารราชการ
แผ่นดินได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงพยาบาลตากใบต่อไป  
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1. Policy Analysis และปัญหาด้านสุขภาพโรงพยาบาลตากใบ 
 
         การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในกระบวนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ได้มีการวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และการวิเคราะห์สรุปข้อมูลปัญหาสุขภาพ ที่เป็นบริบท
ของอ าเภอตากใบ เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลตากใบ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ดังนี้  
 
๑.๑ นโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข  

 ในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงสาธารณสุขภายใต้การน าของ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข      
ได้ก าหนดแนวนโยบายการด าเนินงาน ดังนี้ 
 หลักการส าคัญของนโยบาย 
 1. มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และมีความเสมอภาค  
  2. มุ่งเน้น ท าให้เร็ว ท าจริง ท าให้ได้ผล และมีผลต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามแนวทางนายกรัฐมนตรี  
  3. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์  

 4. มุง่เน้นการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ ให้สามารถท างานได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ 
    นโยบาย 10 ข้อ ดังนี้ 

 1. ให้ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ และโครงการเฉลิม
พระเกียรติ เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ถือเป็นนโยบายส าคัญ ที่ต้องด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สมพระเกียรติ และให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง โดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ยั่งยืน 
 2.1 พัฒนาและด าเนินการทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เน้นการพัฒนาขีด
ความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยการสนับสนุนของระบบบริการสารสนเทศด้านสุขภาพ การมี
บุคลากร และแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวให้ครอบคลุมทั่วถึง ทั้งในเขตเมือง กรุงเทพมหานคร และชนบท 
 2.2 พัฒนาระบบบริการในแต่ละเขตพ้ืนที่ โดยเน้นความเข้มแข็งระบบบริการระดับปฐมภูมิ 
ระบบเครือข่ายการส่งต่อระหว่างสถานบริการสุขภาพ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบบริการทุกระดับ ทั้งนี้ โดยมีระบบอภิบาลอย่างมีส่วนร่วมและโปร่งใส เพ่ือให้เกิดการ
กระจายและการใช้ทรัพยากรอย่างเสมอภาค และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.3 พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ให้ทุกกองทุนมีความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว 
(harmonization) ในเรื่องสิทธิประโยชน์ การเข้าถึงบริการ การสนับสนุนทางการเงิน และระบบข้อมูล 
 2.4 เร่งรัดด าเนินการให้การบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบาย “ใช้บริการได้ทุกที่ ฟรีทุก
สิทธิ์” มีความเป็นจริงในทางปฏิบัติ 
 2.5 เร่งรัดการด าเนินการระบบการสร้างเสริมสุขภาวะ ส าหรับผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะ
พ่ึงพิง รวมทั้งผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในหนึ่งปี และมีผลต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 



2 
 

โดยเน้นการดูแลโดยชุมชนและครอบครัว ด้วยการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างสถาน
บริการสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.6 เร่งรัดพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพ และพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพ ส าหรับ
ประชากรที่มีความต้องการบริการรูปแบบพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การเข้าถึงบริการส าหรับคนพิการ 
ประชากรที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ ประชากรต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ประชาชนตามพ้ืนที่พิเศษ เช่น 
ชายแดนห่างไกล ห้าจังหวัดภาคใต้ และการสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานนอกระบบ 
 2.7 พัฒนาประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้ทรัพยากรของระบบ
บริการ โดยเน้นเรื่องการสร้างภาวะผู้น าและระบบความรับผิดชอบของผู้บริหาร การกระจายอ านาจ และการ
สร้างระบบความยืดหยุ่นในการบริหารสถานพยาบาลของรัฐ รวมทั้งการให้มีโรงพยาบาลองค์การมหาชนใน
ก ากับรัฐเพ่ิมมากข้ึน 
 2.8 สนับสนุนการบูรณาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพอย่าง
ครบวงจร โดยการสนับสนุนการเพ่ิมการใช้ในสถานพยาบาล การเพ่ิมการสนับสนุนทางการเงินในระบบ
หลักประกันสุขภาพ และการเพิ่มรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
 2.9 เร่งรัดการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการ ให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยมาก
ที่สุด และผู้ให้บริการมีความมั่นใจ รวมทั้งเกิดความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างผู้รับและผู้ให้บริการ โดยจัดให้มี
ทศวรรษแห่งการพัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย 
 3. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต 
 3.1 จัดการกับปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามกลุ่มวัย 
  1) ทารกและเด็กเล็ก เน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ การจัดท า
ชุดนโยบายเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การออก พ.ร.บ.ควบคุมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก และการ
จัดการภาวะ การขาดสารอาหารเฉพาะอย่าง โดยเฉพาะธาตุเหล็กและไอโอดีน 
 2) กลุ่มวัยเรียน (5 - 14 ปี) เน้นการปรับปรุงฉลากอาหารให้เอ้ือต่อพฤติกรรมการบริโภค
ที่เหมาะสม และการด าเนินการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะด้านสุขภาพ 
 3) กลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน (15 - 59 ปี) เน้นการจัดการกับปัญหาการบริโภค บุหรี่ สุรา 
สารเสพติด อนามัยการเจริญพันธุ์ (โดยเฉพาะการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งปัญหาสังคมที่ตามมา 
ความรุนแรงทางเพศ โรคเอดส์ และความปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอด) พฤติกรรมการบริโภค 
กิจกรรมทางกาย การคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มวัย 
 4) ผู้สูงอายุ เร่งรัดการด าเนินการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพ และการดูแลระยะ
ยาวส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 

 3.2 โภชนาการและอาหารปลอดภัย เน้นการแก้ปัญหาโภชนาการตามกลุ่มประชากร และ
การสร้างความเข้มแข็งของระบบการติดตามเฝ้าระวัง และการบังคับใช้กฎหมายภายหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาด โดยเฉพาะการลักลอบน าเข้าอาหาร ปัญหาคุณภาพนมและอาหารโรงเรียน  น ้ามันทอดซ ้า ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร การใช้สเตียรอยด์ในอาหาร รวมทั้งการจัดการปัญหาการโฆษณาและการตลาดที่ไม่เหมาะสม 

 3.3 การป้องกันและการควบคุมการบาดเจ็บ โดยเฉพาะอุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บในเด็ก 
โดยเน้นการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด 

  3.4 การด าเนินการเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็ง ของกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดย
การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งรัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น 
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 4. สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะ เพ่ือสุขภาพ ที่ท างานข้ามภาคส่วน ทั้งใน
ภาครัฐ (กระทรวงอ่ืน ๆ มหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพ) เอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น เพ่ือร่วมกัน
ด าเนินการฉันกัลยาณมิตร ในการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยง ภัยคุกคามสุขภาพ และการจัดการ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น กลไกการท างานข้ามภาคส่วนของกระทรวงสาธารณสุข 
กลไกภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ และ พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น 

 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ 
  5.1 สนับสนุนให้คณะกรรมการก าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ด าเนินการวางแผนก าลังคน

ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งประเภท คุณภาพ ปริมาณและการกระจาย 
  5.2 ด าเนินการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากร ให้มีจ านวนเพียงพอและสอดคล้องกับ

ความต้องการของระบบบริการสุขภาพและแผนก าลังคน โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ ประชาสังคม 
และชุมชน ท้องถิ่น เน้นการผลิตที่มีฐานในระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่ การศึกษาร่วมกันระหว่างสาขาวิชาชีพ 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

  5.3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีระบบการจ้างงาน และระบบการสร้าง
ฉันทะและแรงจูงใจ ที่ส่งเสริมการกระจายที่เหมาะสม ทั้งในภาพรวมและรายสาขา บุคลากรมีขวัญก าลังใจดี มี
ความสุขและความภูมิใจ โดยใช้มาตรการทั้งด้านการศึกษา การบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมและการเงิน
อย่างครบวงจร โดยเฉพาะการท าให้สถานที่ท างานทุกแห่งเป็น Healthy Workplace 
 6. พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

 6.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการด าเนินการในการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน ชีววัตถุ และวัตถุดิบในการ
ผลิตยา รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพ่ือความม่ันคงด้านสุขภาพ โดยเฉพาะวัคซีนไข้หวัด
ใหญ ่วัคซีนพ้ืนฐาน ชีววัตถุท่ีใช้ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและโรคเรื้อรังอ่ืน ๆ ทั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างเหมาะสม 

  6.2 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ของกลไกการพัฒนาระบบยาและเทคโนโลยีของประเทศ โดย
ศึกษาทบทวนกลไกการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ กลไกการประเมินเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการใช้ยา วัคซีนและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสม คุ้มค่า รวมทั้งการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ 
 7. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ 

  7.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคและภัยคุกคามด้าน
สุขภาพ เพ่ือให้ทันกับแนวโน้มการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ และสนับสนุนการด าเนินการของกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ (HIR) โดยสนับสนุนประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน ในการสร้างขีด
ความสามารถด้านบุคลากรและเครือข่ายห้องปฏิบัติการ  

  7.2 เร่งรัดขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.2556-2557) โดยเน้นการด าเนินการตามหลักการ “สุขภาพหนึ่ง
เดียว” ให้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งในภาครัฐและเอกชนทุกระดับ 

 7.3 เร่งรัดและด าเนินการให้เกิดความยั่งยืนในการก าจัด กวาดล้างและควบคุมโรคติดต่อที่
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยเฉพาะโรคโปลิโอ หัด คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อที่ส าคัญ เช่น วัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อน าโดยแมลง โรคตับอักเสบ และพยาธิใบไม้ในตับ 
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 7.4 เสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นและชุมชน ในการจัดการภัยคุกคาม
ทางสุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ โดยเนินการพัฒนาขีด
ความสามารถในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และการ
พัฒนากลไกควบคุมการท างานของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขในโรง งานอย่างเข้มงวด 

 7.5 พัฒนาระบบและกลไกในการพิจารณาการน าวัคซีนและเทคโนโลยีใหม่  เข้าสู่ระบบ
หลักประกันสุขภาพ เช่น วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก การทดสอบดีเอ็นเอในการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก วัคซีนโรตาไวรัสป้องกันท้องร่วงในเด็ก วัคซีนผสมห้าหรือหกชนิด (pentavalent and hexavalent) 
เป็นต้น ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้จากการประเมินเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง 

 8. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก (Global Health) 
 8.1 จัดท าและด าเนินการแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโลก และภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทย 

โดยอาศัยจุดแข็งระบบสุขภาพไทย เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประเทศ การ
ประกันความมั่นคงของมนุษย์ การเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ การเป็น
ศูนย์กลาง การผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพ รวมทั้งรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ โดยความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรด้านสุขภาพ ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งภาคประชาสังคม ทั้งนี้ โดยใช้กลไกสมัชชาสุขภาพ ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 

  8.2 การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของภูมิภาคอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  1) พัฒนาระบบความสมดุลในการใช้ทรัพยากรด้านสุขภาพ เพ่ือมิให้นโยบายในการพัฒนา

ประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของภูมิภาค ส่งผลกระทบด้านลบต่อการบริการสุขภาพแก่คนไทย 
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  2) พัฒนาระบบสารสนเทศในการรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยและสถานพยาบาล ทั้ง
ภายในและกับต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนา Health Care Logistics 

  3) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านบริการสุขภาพ เพ่ือผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน 

 9. สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจร โดยการผลักดันให้มีกฎหมายจัดตั้งสถาบันวิจัยสุขภาพ 
เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยสุขภาพที่จ าเป็น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ตั้งแต่งานวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพพ้ืนฐาน ไปจนถึงการวิจัยระบบสาธารณสุข 

 10. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล ในกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ 
โดยการวางระบบและกลไกธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย การจัดซื้อจัดจ้าง การรับสิ่งของ
จากภาคเอกชน ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ยึดหลักคุณธรรม ความคุ้มค่า ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และการ
มีความรับผิดชอบ (Accountability) ทั้งนี ้โดยร่วมมือกับการขับเคลื่อนในภาคเอกชน 
 ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพคนไทยเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภายในทศวรรษต่อไป คน
ไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมอย่างยั่งยืนโดยพัฒนาบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการเป็น National Health Authority 
ให้เข้มแข็ง และเริ่มด าเนินการโครงสร้างการบริหารจัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่เป็นรูปแบบ
เขตบริการสุขภาพ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหรือบริหาร
จัดการ (CEO) ในเขตบริการสุขภาพ ที่แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบแต่ละเขตบริการสุขภาพครอบคลุม 4 - 8 จังหวัด 
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รวมทั้งสิ้น 12 เขตบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ก าหนด ประกอบด้วย  
 วิสัยทัศน์ 
             “ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง เพ่ิมข้ึนเพ่ือสร้างความเจริญ เติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน”  
 พันธกิจ  
  1. ก าหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมายและบริหารจัดการบนฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและการจัดการ  
ความรู้ รวมถึงการติดตามกากับประเมินผล (Regulator)  
  2. จัดระบบบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงบริการศูนย์ความเป็นเลิศที่มีคุณภาพ ครอบคลุมและ 
ระบบ ส่งต่อท่ีไร้ร้อยต่อ (Provider)  
  เป้าประสงค์  
  1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี  
  2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี  
  ยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่เน้นหนัก ประกอบด้วย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย   
  1. กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี)  
  2. กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 - 14 ปี)  
  3. กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 - 21 ปี)  
  4. กลุ่มเด็กวัยทางาน (15 - 59 ปี)  
  5. กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชน  
สามารถเข้าถึงบริการได ้ 
  6. ด้านระบบบริการปฐมภูมิ   
  7. ด้านระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ   
  8. ด้านระบบควบคุมโรค   
  9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ   
  10. ด้านการป้องกันและบาบัดรักษายาเสพติด   
  11. ด้านการต่างประเทศและอาเซียน   
  12. ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ  
  13. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย   
  14. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   

 15. ด้านพัฒนาบุคลากร   
  16. การเงินการคลัง   
   17. ยาและเวชภัณฑ์/ พัสดุ   
  18. ปราบปรามทุจริต 
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๑.๒ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  
 1.2.1 วิสัยทัศน์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส   
            “องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสสุขภาพดี โดยภาคีมีส่วนร่วมพัฒนาระบบสุขภาพ” 

              ๑.๒.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส  
                     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานของหน่วยงานในสังกัดให้มีมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง 
                       1. ระบบบริหาร และบริการสุขภาพมีคุณภาพ                       
  2. บุคลากรเพียงพอและมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่พร้อมในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
                      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้มีมาตรฐานเพ่ือการบูรณาการงานภายในและ 
ภายนอกองค์กร 
  3. ระบบข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง และจัดเก็บทันเวลา 

  4. บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
                      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพให้คนนราธิวาสมีสุขภาวะตามบริบททางสังคม 
  5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับบริบท
ทางสังคม  
  6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสม 
                        7. ประชาชนได้รับบริการที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่                               
  8. ประชาชนได้บริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย 
                       9. ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคและภัยทางสุขภาพท่ีลดลง  
                       ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความเข้มแข็งและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการพัฒนา  
ระบบสุขภาพ              

 10. ภาคีเครือข่ายร่วมเป็นเจ้าของในการด าเนินการในการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ 
  11. ภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพท่ีต่อเนื่อง 

 
๑.๓ สรุปปัญหาสุขภาพและบริบทของอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
     ๑.๓.๑ สภาพทางภูมิศาสตร์  

  1. ประวัติอ าเภอตากใบ 
 อ าเภอตากใบ เดิมอยู่ในการปกครองของเมืองกลันตัน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 อังกฤษพยายาม

ผนวกอ าเภอตากใบเข้าไปอยู่ในเมืองกลันตัน แต่ไทยได้อ้างวัดชลธาราสิงเห เป็นหลักฐานยืนยันว่าชาวไทยอาศัย
ที่ตากใบมาก่อนที่ชาวมลายูจะเข้ามาอยู่  ในที่สุดรัฐบาลอังกฤษก็จ ายอม และท าสนธิสัญญาตาบาเพ่ือตกลง
อาณาเขต โดยยึดแม่น้ าสุไหงโกลกเป็นเส้นอาณาเขต และให้ตากใบขึ้นอยู่กับเมืองระแงะ มณฑลปัตตานี  
 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชด าริ ให้ย้ายศาลากลางว่าการเมืองระแงะ มาตั้งที่บ้านมะนาลอ 
และได้พระราชทานชื่อเมืองเป็น “เมืองนราธิวาส” ตากใบจึงกลายเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส 
 ค าว่า “ตากใบ” ตามประวัติกล่าวว่า มีคนชื่อ ตาบา มาตั้งถิ่นฐานเป็นคนแรก ต่อมามีคนมาอาศัย
เพ่ิมขึ้นจนเป็นชุมชนใหญ่ เรียกว่า “บ้านตาบา” อยู่ในต าบลเจ๊ะเห และเพ้ียนมาเป็น “ตากใบ” และวันที่ 12 
สิงหาคม 2452 (ร.ศ.128) ได้ประกาศกฤษฎีกายกฐานะต าบลเจ๊ะเห ตั้งเป็นอ าเภอตากใบ มีขุนสมานธาตุ
วิสุทธิ์ (เปลี่ยน กาญจรันย์) เป็นนายอ าเภอคนแรก ปัจจุบันนายสมศักดิ์ สิทธิวรการ เป็นนายอ าเภอตากใบ 
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 2. ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบ เหมาะแก่การประกอบอาชีพกสิกรรม และที่ราบลุ่มมีน้ า
ขังตลอดปี (พรุ) ซึ่งเป็นที่ตั้งของพรุโต๊ะแดง อยู่ระหว่างรอยต่ออ าเภอตากใบ สุไหงโกลก และสุไหงปาดี เป็น
แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและสัตว์น้ า และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ นอกจากนั้นยังมีที่ราบริมชายฝั่งทะเล ซึ่ง
เหมาะแก่การประกอบอาชีพประมง  
 3. ที่ตั้งและอาณาเขต 
 อ าเภอตากใบ มีพ้ืนที่ประมาณ 253.457 ตารางกิโลเมตร หรือ 158,125 ไร่ อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนราธิวาส ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 33 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  จดอ่าวไทย 
  ทิศใต้  จดอ าเภอสุไหงโกลก  และอ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
  ทิศตะวันออก จดอ าเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก จดอ าเภอเมือง และอ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
 4. การคมนาคม  
 1) ทางหลวงจังหวัด มี 2 ตอน คือ ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนอ าเภอตากใบ-
เมืองนราธิวาส ผ่านต าบลเจ๊ะเห ต าบลศาลาใหม่ และต าบลไพรวัน และทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนอ าเภอ
ตากใบ-อ าเภอสุไหงโกลก ผ่านต าบลเจ๊ะเห ต าบลพร่อน ต าบลโฆษิต และต าบลนานาค  
 2) ถนนหลวง รพช. มี 3 สาย ได้แก่  สายโคกมะม่วง-พรุกาบแดง สายศาลาใหม่-กูจ า 
และสายซีโป-ตาเซ๊ะ  
 3) ถนนในหมู่บ้านเชื่อมโยงกันทุกหมู่บ้าน  

 5. อาชีพและรายได้เฉลี่ยของประชากร 
 ประชากรอ าเภอตากใบ ส่วนใหญป่ระกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าสวนยางพารา ท าสวน
ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์เพ่ือจ าหน่ายควบคู่กันไปด้วย สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ โคเนี้อ กระบือ สุกร เป็ด ไก่ 
ฯลฯ ส่วนอาชีพรองลงมาคือ การรับจ้าง ค้าขาย และการท าประมง ซึ่งจะเปนการท าประมงขนาดเล็กริมชายฝง 
 ประชากรอ าเภอตากใบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ การท านา ท าสวนยางพารา 
ท าสวนผลไม้ ประมง และเลี้ยงสัตว์ ส่วนอาชีพรองลงมาคือการรับจ้าง รับราชการ และค้าขาย   โดยแบ่ง
อาชีพหลักออกเป็นรายบุคคล มี เกษตรกร ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ และอ่ืน ๆ ดังนี้ 
  - เกษตรกร  8,059  คน ร้อยละ 11.67  ของประชากรทั้งหมด 
  - ค้าขาย   1,069  คน  ร้อยละ   1.55  ของประชากรทั้งหมด 
  - รับจ้าง   7,207  คน  ร้อยละ 10.43  ของประชากรทั้งหมด 
  - รับราชการ     1,206  คน  ร้อยละ   1.75  ของประชากรทั้งหมด 
  - อ่ืน ๆ           32,600  คน  ร้อยละ 47.19  ของประชากรทั้งหมด 
 รายได้เฉลี่ยประชากร 

อ าเภอตากใบ    45,049.39 บาท/คน/ปี  
จังหวัดนราธิวาส   36,864.58 บาท/คน/ปี  
ภาคใต้     45,291.04 บาท/คน/ปี  

  (ข้อมูล จปฐ. ปี 2557, http://118.175.0.190/bmn/) 
 

http://118.175.0.190/bmn/


8 
 

 6. การแบ่งเขตการปกครอง 
 อ าเภอตากใบ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ต าบล 52 หมู่บ้าน และ 9 ชุมชน และมีการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก ่เทศบาลเมือง 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 7 แห่ง ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  การแบ่งเขตการปกครองของอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 2557 

ต าบล จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน อบต. จ านวนเทศบาล 
เจ๊ะเห 4/9 0 1 
ไพรวัน 10 1 0 
พร่อน 6 1 0 
ศาลาใหม ่ 8 1 0 
บางขุนทอง 6 1 0 
เกาะสะท้อน 9 1 0 
นานาค 4 1 0 
โฆษิต 5 1 0 

รวม 52/9 7 1 
ที่มา: ส านักบรหิารการทะเบียน ทีว่่าการอ าเภอตากใบ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 
 
 7. ประชากรและหลังคาเรือน 
 อ าเภอตากใบ มีประชากร 70,252 คน และจ านวนหลังคาเรือน 16,154  หลังคาเรือน (ตาม
ทะเบียนราษฎร์) ความหนาแน่นของประชากร 278 คน/ตารางกิโลเมตร  ต าบลที่ประชากรมากที่สุดคือ 
ต าบลเจ๊ะเห จ านวน 20,204 คน รองลงมาคือ ต าบลเกาะสะท้อน และศาลาใหม่ จ านวน 9,873 คน และ 
9,606 คน ตามล าดับ ต าบลที่มีประชากรน้อยที่สุดคือ ต าบลพร่อน จ านวน 4,475 คน ต าบลที่มีหลังคา
เรือนมากที่สุดคือ ต าบลเจ๊ะเห จ านวน 5,537 หลังคาเรือน รองลงมาคือ ต าบลไพรวัน และศาลาใหม่ 
จ านวน 2,026 และ 1,913 หลังคาเรือน ตามล าดับ ต าบลที่มีหลังคาเรือนน้อยที่สุดคือ ต าบลนานาค 
จ านวน 975 หลังคาเรือน  
 เมื่อเปรียบเทียบประชากรและหลังคาเรือนระหว่างทะเบียนราษฎร์ กับการส ารวจข้อมูลอนามัย
ประจ าครอบครัว พบว่าจ านวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์มากกว่าจากการส ารวจ 2,083 คน และจ านวน
หลังคาเรือนจากทะเบียนราษฎร์ มากกว่าจากการส ารวจ 2,344 หลังคาเรือน ต าบลที่ประชากรจากทะเบียน
ราษฎร์ต่างจากการส ารวจ มากที่สุดคือ ต าบลเจ๊ะเห จ านวน 2,207 คน และต าบลที่มีหลังคาเรือนจาก
ทะเบียนราษฎร์ต่างจากการส ารวจมากที่สุด คือต าบลเจ๊ะเห จ านวน 1,058 หลังคาเรือน  
 ประชากรของอ าเภอตากใบ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 79.75 คน และนับ
ถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 20.25 
 เมื่อพิจารณาโครงสร้างประชากรของอ าเภอตากใบพบว่า ประชากรเพศชายและเพศหญิง        
มีจ านวนใกล้เคียงกันมาก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 49.12 : 50.88 ส่วนกลุ่มอายุที่มีจ านวนมากที่สุดได้แก่กลุ่ม
อายุ 10-14 ปี ร้อยละ 9.42 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15-19 ปี และ 0-4 ปี ร้อยละ 9.12 และ 9.00 
รายละเอียดดังตารางที่ 2 และตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 2 จ านวนประชากรและหลังคาเรือนเปรียบเทียบทะเบียนราษฎร์และการส ารวจแยกรายต าบล 
       อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 2557 

ต าบล 
ทะเบียนราษฎร ์ ส ารวจ 

ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 
หลังคา
เรือน 

ต าบลเจ๊ะเห 9,812 10,392 20,204 5,537 10,761 11,650 22,411 4,479 
ต าบลไพรวัน 4,494 4,699 9,193 2,026 4,293 4,487 8,780 1,754 
ต าบลพร่อน 2,136 2,339 4,475 1,453 2,169 2,376 4,545 1,166 
ต าบลศาลาใหม ่ 4,823 4,783 9,606 1,913 4,234 4,242 8,476 1,755 
ต าบลบางขุนทอง 2,668 2,640 5,308 1,169 2,336 2,335 4,671 1,138 
ต าบลเกาะสะท้อน 4,846 5,027 9,873 1,708 4,448 4,383 8,831 1,622 
ต าบลนานาค 2,320 2,390 4,710 975 1,961 1,910 3,871 753 
ต าบลโฆษิต 3,396 3,487 6,883 1,373 3,280 3,304 6,584 1,143 

รวมท้ังอ าเภอ 34,495 35,757 70,252 16,154 33,482 34,687 68,169 13,810 
ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน ที่ว่าการอ าเภอตากใบ/เทศบาลเมอืงตากใบ  และฐานข้อมูล JHCIS (30 กันยายน 2557) 
 
ตารางท่ี 3  สัดส่วนประชากรจ าแนกตามหมวดอายุและเพศ จากการส ารวจ ปี 2557 อ าเภอตากใบ 
      จังหวัดนราธวิาส  

ที่มา : ระบบฐานข้อมลู JHCIS, HOSXP 30 กันยายน 2557 

กลุ่มอายุ ( ปี ) 
ชาย หญิง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
0-4 3,224 4.73 2,912 4.27 6,136 9.00 
5-9 3,022 4.43 3,087 4.53 6,109 8.96 

10-14 3,235 4.75 3,186 4.67 6,421 9.42 
15-19 3,088 4.53 3,126 4.59 6,214 9.12 
20-24 2,837 4.16 3,111 4.56 5,948 8.73 
25-29 2,860 4.20 3,107 4.56 5,967 8.75 
30-34 2,615 3.84 2,605 3.82 5,220 7.66 
35-39 2,205 3.23 2,336 3.43 4,541 6.66 
40-44 2,193 3.22 2,185 3.21 4,378 6.42 
45-49 1,955 2.87 1,976 2.90 3,931 5.77 
50-54 1,515 2.22 1,666 2.44 3,181 4.67 
55-59 1,130 1.66 1,247 1.83 2,377 3.49 
60-64 1,089 1.60 1,064 1.56 2,153 3.16 
65-69 771 1.13 812 1.19 1,583 2.32 
70-74 655 0.96 704 1.03 1,359 1.99 
75-79 435 0.64 652 0.96 1,087 1.59 
80-84 324 0.48 432 0.63 756 1.11 

85 ปี ข้ึนไป 329 0.48 479 0.70 808 1.19 
รวมทุกกลุ่มอาย ุ 33,482 49.12 34,687 50.88 68,169 100 
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ภาพที่ 1 แสดงร้อยละของประชากรจ าแนกตามอายุและเพศของอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 2557 
 

 
 
 ๑.๓.2 ข้อมูลโรงพยาบาลตากใบ 
  1.ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล 
 โรงพยาบาลตากใบ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง เปิดให้บริการผู้ป่วยทั่วไป และสาขา
อายุรกรรม มีประชาชนอยู่ในความรับผิดชอบในอ าเภอตากใบ 70,252 คน 16,154 หลังคาเรือน และอยู่ใน
ความรับผิดชอบบริการปฐมภูมิในต าบลเจ๊ะเห จ านวน 20,204 คน 5,537 หลังคาเรือน (ส านักบริหารการ
ทะเบียน ที่ว่าการอ าเภอตากใบ/เทศบาลเมืองตากใบ, 30 กันยายน 2557) 
  2. บุคลากรโรงพยาบาล 
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตากใบ มีจ านวนทั้งสิ้น 189 คน โดยมีแพทย์ให้บริการประจ า 
รวม 7 คน ประกอบด้วย อายุรแพทย์ 1 คน แพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 4 คน แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงจิตเวช 2 คน และทันตแพทย์ 2 คน ที่เหลือเป็นบุคลากรสายงานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 180 คน โดยเป็น
พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 70 คน เภสัชกร 5 คน และอ่ืน ๆ 105 คน รายละเอียดดังตารางที่ 4 และตารางที่ 5 
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ตารางที่ 4 อัตราก าลังแพทย์  โรงพยาบาลตากใบ 
 

สาขา Full time (คน) Part time (ชม./
สัปดาห)์ 

อายุรแพทย ์ 1 - 
แพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 4 - 
แพทย์เวชศาสตรป์้องกันแขนงจิตเวช 2 - 
ทันตแพทย์ 2 - 

รวม 9 - 
ข้อมูล ฐานข้อมูลบุคลากร กลุ่มงานการจัดการ (30 กันยายน พ.ศ.2557) 
 
ตารางท่ี 5 บุคลากรสาขาอ่ืน โรงพยาบาลตากใบ 
 

ที ่ สาขา 
ข้า 

ราชการ 
ลจ.ประจ า พรก. พกส. 

ลจ.
ชั่วคราว 

นักเรียนทุน 

ลจ.ชั่วคราว
(ข้าราชการ) 

ลจ.
ชั่วคราว 

รวม 

1 เภสัชกร 5 0 0 0 0 0 0 5 
2 พยาบาลวิชาชีพ 70 0 0 0 0 0 0 70 
3 พยาบาลเทคนิค (TN&PN) 1 0 0 0 0 0 0 1 
4 จพ.รังสีการแพทย ์ 1 0 0 0 0 0 0 1 
5 นักกายภาพบ าบัด 1 0 0 0 0 0 0 1 
6 นักจิตวิทยา 0 0 2 0 0 0 0 2 
7 แพทย์แผนไทย 1 0 0 0 0 0 0 1 
8 จพ.ทันตสาธารณสุข 3 0 0 0 1 0 0 4 
9 จพ.เวชกิจฉุกเฉิน 0 0 0 1 0 0 0 1 

10 จพ.สาธารณสุขชุมชน 2 0 0 0 0 0 0 2 
11 จพ.เภสัชกรรม 6 0 0 0 0 0 0 6 
12 นักเทคนิคการแพทย ์ 2 0 0 0 0 0 0 2 
13 จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย ์   2 0 0 0 0 0 0 2 
14 จพ.เวชสถิต ิ 1 0 0 0 0 1 0 2 
15 นักวิชาการสาธารณสุข 3 0 0 0 0 0 0 3 
16 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 1 0 0 0 1 
17 นักจัดการงานท่ัวไป 1 0 0 0 0 0 0 1 
18 จพ.การเงินและบัญชี 1 0 0 1 0 0 0 2 
19 จพ.ธุรการ 0 0 2 1 0 0 0 3 
20 นักวิชาการพัสด ุ 0 0 1 0 0 0 0 1 
21 เจ้าพนักงานพัสด ุ 0 0 0 1 0 0 0 1 
22 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0 0 0 1 0 0 0 1 
23 พนักงานขับรถยนต ์ 0 2 0 0 0 0 0 2 
24 พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ 0 12 0 1 0 0 0 13 
25 พนักงานซักฟอก 0 1 0 1 0 0 0 2 
26 ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 0 0 0 2 0 0 0 2 
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ตารางท่ี 5 บุคลากรสาขาอ่ืน โรงพยาบาลตากใบ (ต่อ) 
 

ที ่ สาขา 
ข้า 

ราชการ 
ลจ.ประจ า พรก. พกส. 

ลจ.
ชั่วคราว 

นักเรียนทุน 

ลจ.ชั่วคราว
(ข้าราชการ) 

ลจ.
ชั่วคราว 

รวม 

27 ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบดั 0 0 0 1 0 0 0 1 
28 พนักงานประกอบอาหาร 0 0 0 2 0 0 0 2 
29 พนักงานบริการ 0 0 0 8 0 0 0 8 
30 จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 0 0 0 1 0 0 0 1 
31 พนักงานเปล 0 0 0 3 0 0 0 3 
32 พนักงานช่วยการพยาบาล 0 0 0 3 0 0 3 6 
 33 พนักงานเก็บเอกสาร 0 0 0 2 0 0 0 2 
 34 พนักงานประจ าห้องยา 0 0 0 1 0 0 2 3 
35 พนักงานห้องปฏิบัติการ 0 0 0 1 0 0 0 1 
36 พนักงานพิมพ์ 0 0 0 1 0 0 0 1 
37 ผู้ช่วยทันตแพทย ์ 0 0 0 2 0 0 1 3 
38 จ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 0 0 17 17 

รวม 100 15 5 35 1 1 23 180 
ที่มา : ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557 
 
 4. โครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลตากใบ  
 โครงสร้างการบริหารงานภายในโรงพยาบาลตากใบ สามารถพิจารณาได้ 2 ลักษณะ คือ 1)
โครงสร้างการท างาน ประกอบด้วยหน่วยบริการ และหน่วยงานสนับสนุนบริการ รวมทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน 
2) โครงสร้างการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ประกอบด้วยทีมงานซึ่งเป็นทีมน าในการพัฒนาคุณภาพงาน
สาขาต่าง ๆ รวม 7 สาขา และมีคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล อีก 1 ชุด ซึ่งแต่งตั้งจากผู้น า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในพื้นที่ ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ร่วมตัดสินใจพัฒนาโรงพยาบาลตากใบ รายละเอียด ดัง
ภาพที ่2 และภาพท่ี 3 
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 ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลตากใบ  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานการจดัการ 
 
 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค 

กลุ่มงานการแพทย ์

กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร ์
และสารสนเทศทางการแพทย ์

นายสุรพงศ์  เอียดช่วย 

กลุ่มงานการพยาบาล 

กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด 

กลุ่มงานทันตกรรม 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
และบริการด้านปฐมภมู ิ

 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) 
 

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล 
ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

กลุ่มงานสุขภาพจิต 
และจิตเวช 

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
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 ภาพที่ 3 โครงสร้างการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
             
 

 
 
 
 

 

คณะกรรมการบรหิารงานโรงพยาบาลตากใบ คณะกรรมการที่ปร ึกษาโรงพยาบาลตากใบ 

ให้ค าปรึกษา แนะน า ร่วมตัดสินใจพัฒนาองค์กร ก ากับ ติดตาม สนับสนุนการด าเนนิงานโรงพยาบาล 

พัฒนาคุณภาพในงานประจ าและสร้างเสริมสุขภาพ 
ผู้รับบริการ บุคลากร และชุมชน 

คณะท างาน IC 

ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
ผู้รับบริการ บุคลากรและชุมชน 

คณะท างาน PCT 

ดูแล/สร้างเสริมสุขภาพใน
กลุ่มผู้ป่วยส าคญัในพ้ืนท่ี 

คณะบริหารความเสี่ยง 

ค้นหา ประเมิน ป้องกัน 
ติดตามความเสี่ยง 

คณะกรรมการสารสนเทศ
และเวชระเบียน 

วางแผน ออกแบบระบบ 
รักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลความลับของผู้ป่วย 

Unit lead team 
(ฝ่าย/งาน/องค์กรแพทย์) 

คณะท างานพัฒนาบุคลากร 

พัฒนาขีดความสามารถ 
ส่งเสริมจรยิธรรม สร้าง
บรรยาการการท างานท่ีด ี

คณะกรรมการจรยิธรรม 

ไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียน  
พิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 

คณะกรรมการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

พัฒนา ปรับปรุงการจดัการ
ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน
ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปอดภัย 

คณะกรรมการทีมน าคณุภาพ HA/HPH 
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 ๑.๓.3 ข้อมูลด้านสุขภาพ 
   1. สถิติชีพ 
 ในปี 2557 อ าเภอตากใบมีเด็กเกิดใหม่ จ านวน 932 คน คิดเป็นอัตราการเกิด 13.67 ต่อ
ประชากรหนึ่งพันคน ลดลงจากปีที่ผ่านมา มีจ านวนคนตาย 399 คน คิดเป็นอัตราการตาย 5.85 ต่อประชากร
หนึ่งพันคน ลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย มีอัตราเพิ่ม ร้อยละ 0.78 ลดลงจากปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาอัตรา
การเกิดเป็นรายต าบลพบว่า ต าบลที่มีอัตราการเกิดสูงสุดคือต าบลเกาะสะท้อน รองลงมาคือต าบลศาลาใหม่ 
และต าบลบางขุนทอง ด้วยอัตราการเกิดเท่ากับ 17.33, 16.65 และ 16.06 ต่อประชากรพันคนตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาอัตราตายเป็นรายต าบลพบว่า ต าบลพร่อน มีอัตราการตายสูงสุด รองลงมา คือต าบลไพรวัน และ 
ต าบลบางขุนทอง ด้วยอัตราการตายเท่ากับ 7.48, 7.29 และ 6.64 ต่อประชากรพันคน ตามล าดับ  
รายละเอียดตามตารางที่ 6  เมื่อพิจารณา อัตราการเกิด และอัตราเพ่ิม เป็นรายปี พบว่ามีแนวโน้มลดลง ส่วน
อัตราการตายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ดังรายละเอียดตามตารางที่ 7 และภาพที่ 4 
 

ตารางท่ี 6 จ านวนและอัตราการเกิด การตาย การเพ่ิม และเด็ก 0 - 5 ปี ตาย แยกรายต าบล อ าเภอตากใบ    
              จังหวัดนราธิวาส ปี 2557 
  การเกิด การตาย การเพ่ิม เด็ก 0-5 ปี ตาย 

ต าบล จ านวน 
อัตรา 

จ านวน 
อัตรา 

จ านวน 
อัตรา 

จ านวน 
อัตรา 

  (คน) (คน) (คน) (คน) 
 ต าบลเจะ๊เห 254 11.33 99 4.42 155 0.69 1 3.94 
 ต าบลไพรวัน 130 14.81 64 7.29 66 0.75 0 0.00 
 ต าบลพร่อน 30 6.60 34 7.48 -4 -0.09 0 0.00 
 ต าบลศาลาใหม ่ 141 16.64 49 5.78 92 1.09 0 0.00 
 ต าบลบางขุนทอง 75 16.06 31 6.64 44 0.94 0 0.00 
 ต าบลเกาะสะท้อน 153 17.33 58 6.57 95 1.08 1 6.54 
 ต าบลนานาค 47 12.14 21 5.42 26 0.67 0 0.00 
 ต าบลโฆษิต 102 15.49 43 6.53 59 0.90 1 9.80 

รวม 932 13.67 399 5.85 533 0.78 3 3.22 
ที่มา : สูติบัตร, มรณะบัตร ท่ีว่าการอ าเภอตากใบ, รายงานการคลอด สสอ./รพ.ตากใบ 
 

ตารางท่ี 7 จ านวน และอัตราการเกิด การตาย การเพ่ิม และเด็ก 0 - 5 ปีตาย อ าเภอตากใบ  
               จังหวัดนราธวิาส ปี 2552 - 2557 
  การเกิด การตาย การเพ่ิม เด็ก 0-5 ปี ตาย 

ปี จ านวน 
อัตรา 

จ านวน 
อัตรา 

จ านวน 
อัตรา 

จ านวน 
อัตรา 

  (คน) (คน) (คน) (คน) 
ปี 2552 1,067 16.06 400 5.77 667 1.03 0 0 
ปี 2553 1,062 15.99 442 6.65 620 0.93 0 0 
ปี 2554 1,026 15.40 411 6.17 615 0.92 0 0 
ปี 2555 1,062 15.37 390 5.65 672       0.97 2 1.88 
ปี 2556    1,134     16.68 352       5.18 782       1.15 6 5.29 
ปี 2557       932    13.67 399       5.85 533        0.78 3 3.22 

หมายเหตุ   1. อัตราเกิด อัตราตาย  คิดอตัราต่อพันของประชากรกลางปี  
   2. อัตราเพิ่ม  คิดอัตราร้อยละของประชากรกลางปี 
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อตัรา/พนั 
ภาพที่ 4   แสดงอัตราเกิด, อัตราตาย และอัตราเพิ่ม ของประชากรอ าเภอตากใบ ปี 2553-2557 
 

 
 

  2. สาเหตุการตายท่ีส าคัญ 
 ในปี 2557 อ าเภอตากใบ มีจ านวนการตาย 352 คน สาเหตุการตายอันดับ 1 คือภาวะเสื่อมถอย
ของระบบประสาท รองลงมาได้แก่ โรคหัวใจ และเลือดออกใต้สมอง ด้วยอัตรา 41.10, 30.82 และ 
24.95 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ ดังรายละเอียดดังตารางที่ 8 
 
ตารางท่ี 8 สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ปี 2557  อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

อันดับ สาเหตุการตาย จ านวน อัตรา ร้อยละ 
(คน) ต่อแสนประชากร ของการตาย 

1 ภาวะเสื่อมถอยของระบบประสาท 28 41.10 7.02 
2 โรคหัวใจ 21 30.82 5.26 
3 เลือดออกใต้สมอง 17 24.95 4.26 
4 อุบัติเหตุ 16 23.48 4.01 
5 ติดเชื้อในกระแสเลือด 15 22.02 3.76 
6 เบาหวาน 14 20.55 3.51 
7 ติดเชื้อในปอด 13 19.08 3.26 
8 ถูกยิง 12 17.61 3.01 
9 เนื้องอกร้ายในระบบทางเดินอาหาร 10 14.68 2.51 

10 ไตวาย 7 10.27 1.75 
 อ่ืนๆ 246 361.08 61.65 
ที่มา : มรณบตัร ส านักบริหารงานทะเบียน ท่ีว่าการอ าเภอตากใบ 

15.99 15.4 
15.37 

16.68 

13.67 

6.65 6.17 5.65 5.18 5.85 

0.93 0.92 0.97 1.15 0.78 
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อัตราเกิด 
อัตราตาย 
อัตราเพิ่ม 
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  3. ภาวะการเจ็บป่วยของประชาชน 
 ในปีงบประมาณ 2557 อ าเภอตากใบ ได้สรุปสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ใน
โรงพยาบาลตากใบ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดฯ จ าแนกตามกลุ่มโรค 21 กลุ่มโรค 
พบว่า ประชาชนในอ าเภอตากใบป่วยด้วยโรคระบบไหลเวียนเลือด สูงที่สุด ด้วยอัตราป่วย 52,840.73 ต่อ
ประชากรแสนคน หรือร้อยละ 17.42 ของจ านวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด รองลงมา คือ โรคระบบหายใจ และ
โรคระบบย่อยอาหารฯ ด้วยอัตราป่วย 39,793.75 และ 30,970.09 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ     
ดังรายละเอียดดังตารางที่ 9 
 เมื่อพิจารณาสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในพบว่า มีผู้ป่วยด้วย โรค Diarrhoea and gastroenteritis 
of presumed infectious origin สูงเป็นอันดับ 1 ด้วยอัตราป่วย 878.70 ต่อประชากรแสนคน หรือร้อยละ 
8.03 ของจ านวนผู้ป่วยในทั้งหมด รองลงมาคือ Acute bronchitis และ Dyspepsia ด้วยอัตราป่วย 
500.23 และ 487.02 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ ดังรายละเอียดดังตารางที่ 10 
 

ตารางท่ี 9   สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก ปี 2557 อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
 

อันดับ 
 

ชื่อโรค 
 

จ านวน 
(คน) 

อัตราต่อ 
ประชากร 
แสนคน 

ร้อยละ 
ของ 

ผู้ป่วยนอก 

1 โรคระบบไหลเวียนเลือด 36,021 52,840.73 17.42 
2 โรคระบบหายใจ 27,127 39,793.75 13.12 
3 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 21,112 30,970.09 10.21 
4 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ  21,081 30,924.61 10.20 
5 อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติ 18,591 27,271.93 8.99 
6 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 17,839 26,168.79 8.63 
7 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึด 15,072 22,109.76 7.29 
9 โรคติดเชื้อและปรสิต  7,824 11,477.36 3.78 
8 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 7,090 10,400.62 3.43 

10 โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 3,674 5,389.55 1.78 
ที่มา : รายงาน 504    
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ตารางท่ี 10 สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกของผู้ป่วยใน ปี 2557 อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

อันดับ ชื่อโรค 
จ านวน 
(คน) 

อัตราต่อ
ประชากร 
แสนคน 

ร้อยละของ 
ผู้ป่วยใน 

1 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious 
origin 

 
599 878.70 8.03 

2 Acute bronchitis  341 500.23 4.57 
3 Dyspepsia 332 487.02 4.45 
4 Acute pharyngitis 197 288.99 2.64 
5 Essential (primary) hypertension 159 233.24 2.13 
6 Pneumonia, organism unspecified 157 230.31 2.10 
7 Viral infection of unspecified site  147 215.64 1.97 
8 Gastritis and duodenitis 136 199.50 1.82 
9 Heart failure 134 196.57 1.80 

10 Dengue fever (classical dengue)  131 192.17 1.76 
ที่มา  : รายงาน 505 
   
  4. สาเหตุการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 
 อ าเภอตากใบ มีผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเรียงล าดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ
อุจจาระร่วง รองลงมาคือ ตาแดง และปอดบวม ด้วยอัตราป่วย 1,361.14, 715.55 และ 337.34 
ตามล าดับ ซึ่งโรคอุจจาระร่วงมีแนวโน้มลงลงจากที่ผ่านมา แต่โรคตาแดงมีอัตราเพ่ิมขึ้นกว่า 3 เท่า และโรคปอด
บวมเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ซึ่งมีรายละเอียดของโรค 10 อันดับแรก ดังตารางที่ 11 
 
ตารางท่ี 11 จ านวนและอัตราการเกิดของโรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก อ าเภอตากใบ    
                จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2557   
 

ล าดับ โรค 
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

จ านวน    อัตรา  จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

1 อุจจาระร่วง 934 1,361.14 1,125 1,654.58 788 1,188.86 
2 ตาแดง 491 715.55 140 205.9 119 179.54 
3 ปอดบวม 156 227.34 115 169.14 87 131.26 
4 สุกใส 109 158.85 114 167.66 49 73.93 
5 ชิคุนกุนยา 109 158.85 0 0 0 0 
6 ไทฟอยด ์ 59 85.98 107 157.37 37 55.82 
7 ไข้หวัดใหญ ่ 58 84.52 31 45.59 16 24.14 
8 ไข้เด็งกี ่ 24 34.98 15 22.06 4 6.05 
9 สครับไทฟัส 23 33.52 89 130.9 32 48.28 

10 ไข้เลือดออก 23 33.52 36 52.95 14 21.16 
ที่มา : http://www.naradusis.com/ 
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  5. จ านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของสถานบริการสาธารณสุข 
 ในปี 2557 มีประชาชนมารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก 50,652 คน และจ านวนครั้ง 
141,928 ครั้ง ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 และ 2555 ดังตารางที่ 12 
 ส าหรับจ านวนผู้รับบริการในแผนกผู้ป่วยในปี 2557 มีผู้รับบริการ 7,461 คน มีวันนอน
17,602 วัน อัตราครองเตียงเท่ากับ 80.37 ลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา ดังรายละเอียดตารางที่ 13 
 
ตารางท่ี 12  ข้อมูลจ านวนผู้ป่วยนอก ปี 2555-2557 แยกรายสถานบริการ 

สถานบริการ 
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง 
รพ.ตากใบ   50,652  141,928  28,064  132,899  27,343  120,554  
ที่มา : JHCIS ,HosXP 
 
ตารางท่ี 13 ข้อมูลจ านวนผู้ป่วยใน และอัตราการครองเตียง ปี 2555 - 2557 ของโรงพยาบาลตากใบ 

                                       ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
     จ านวนคน 7,461 6,062 7,281 
     จ านวนวันนอน 17,602 17,879 18,029 
     อัตราครองเตียง 80.37 81.64 82.92 
ที่มา : 0110 รง.5  
 
      6. จ านวนผู้ที่กลับมารักษาซ้ าภายใน 28 วัน  
 ในปี 2557 พบว่าโรงพยาบาลตากใบมีผู้ป่วยในที่กลับมารักษาซ้ าภายใน 28 วัน แยกเป็นราย
โรคพบว่า ผู้ป่วยโรค Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, 
unspecified มีจ านวนผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ าภายใน 28 วันสูงสุด คือ 25 ครั้ง รองลงมาคือผู้ป่วย 
Congestive heart failure, Dyspepsia และ Status asthmaticus โดยมีจ านวนผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ า
ภายใน 28 จ านวน 17, 13 และ 9 ครั้งตามล าดับ ดังตารางที ่14                                                                                                                         
 
ตารางท่ี 14 อันดับโรคผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ าภายใน 28 วัน ปีงบประมาณ2557 
ล าดับที ่ ชื่อโรค จ านวน (ครั้ง) 

1 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified                                                                                                                                         25 
2 Congestive heart failure 17 
3 Dyspepsia 13 
4 Status asthmaticus 9 
5 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 7 

ที่มา : HosXP 
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 7. สถานการณ์โรคเรื้อรัง 
 อ าเภอตากใบ มีผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 6,162 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
15,417.49 ต่อประชากรแสนคน พบมากที่สุดในพ้ืนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางขุนทอง 
รองลงมา พ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพร่อน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกยาง 
ด้วยอัตราป่วย 23,186.81, 22,872.18 และ 19,178.45 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ 
 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบจ านวน 2,137 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 3,134.86 ต่อประชากรแสนคน  
พบมากที่สุดในพ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกยาง ด้วยอัตรา7,535.36 ต่อประชากรแสนคน  
รองลงมาพบที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางขุนทอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพร่อน  
ด้วยอัตราป่วย 7,472.53 และ 6,685.24 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ ดังรายละเอียดดังตารางที่ 15 
 
ตารางท่ี 15 จ านวนและอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน แยกรายโรงพยาบาลส่งเสริม- 
   สุขภาพต าบล  ปี 2557 

สภานบริการ 
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 

จ านวน   อัตราป่วย จ านวน อัตราป่วย 
1.รพสต.บ้านทรายขาว 469 15,417.49 132 4,339.25 
2.รพสต.บ้านกูบ ู 304 5,298.01 118 2,056.47 
3.รพสต.พร่อน 739 22,872.18 216 6,685.24 
4.รพสต.ศาลาใหม ่ 517 6,099.58 143 1,687.12 
5.รพสต.บางขุนทอง 211 23,186.81 68 7,472.53 
6.รพสต.เกาะสะท้อน 361 7,741.80 122 2,616.34 
7.รพสต.นานาค 241 6,225.78 95 2,454.15 
8.รพสต.บ้านโคกมือบา 311 7,366.18 97 2,297.49 
9.รพสต.บ้านโคกยาง 705 19,178.45 277 7,535.36 
10.รพสต.บ้านโคกงู 334 8,880.62 106 2,818.40 
11.รพสต.บ้านตะเหลี่ยง 351 8,421.31 105 2,519.19 
12.รพ.ตากใบ 1619 7,224.13 658 2,936.06 

รวม 6,162 9,039.30 2,137 3,134.86 
 
 8. จ านวนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
 อ าเภอตากใบ มีประชากร 68,169 คน มีผู้พิการประเภทต่าง ๆ รวม 1,074 ราย คิดเป็น 
1,575.50 ต่อประชากรแสนคน พบเป็นความพิการประเภทที่ 3 (ด้านการเคลื่อนไหว) มากที่สุดร้อยละ 
51.12 และพบมีความพิการซ้ าซ้อน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 ของจ านวนผู้พิการทั้งหมด เมื่อพิจารณา
ในรายสถานบริการพบว่า ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางขุนทอง มีผู้พิการมาก
ที่สุด อัตรา 4,395.60 ต่อประชากรแสนคน และพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลตากใบ มีผู้พิการน้อยที่สุด 
อัตรา 803.18 ต่อประชากรแสนคน รายละเอียดดังตารางที่ 16 
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ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนและอัตราความพิการของประชากรจ าแนกตามประเภทและรายสถานบริการ  
     ปี 2557 

สถานบริการ 

ประเภทความพิการ รวม 
ผู้พิการ 
ทั้งหมด 
(1-7) 

อัตรา/แสน
ประชากร 1 2 3 4 5 6 

 
7 

ซ้ า 
ซ้อน 

 1. รพสต.บ้านทรายขาว 2 16 38 4 2 5 0 1 67 2,202.50 
 2. รพสต.บ้านกูบ ู 2 23 50 8 10 0 0 20 93 1,620.77 
 3. รพสต.พร่อน 4 12 60 8 6 1 0 2 91 2,816.47 
 4. รพสต.ศาลาใหม ่ 12 10 59 5 15 5 0 0 106 1,250.59 
 5. รพสต.บางขุนทอง 5 5 19 4 2 5 0 1 40 4,395.60 
 6. รพสต.เกาะสะท้อน 3 13 34 1 11 0 0 4 62 1,329.62 
 7. รพสต.นานาค 10 11 45 11 20 17 0 5 114 2,944.98 
 8. รพสต.บ้านโคกมือบา 4 8 48 8 8 1 0 0 77 1,823.78 
 9. รพสต.บ้านโคกยาง 8 8 50 6 18 1 0 2 91 2,475.52 
 10. รพสต.บ้านโคกง ู 11 21 46 18 0 0 1 9 97 2,579.10 
 11. รพสต.บ้านตะเหลี่ยง 8 6 25 7 7 3 0 0 56 1,343.57 
 12. รพ.ตากใบ 8 16 75 46 16 8 11 0 180    803.18 

รวม 77 149 549 126 115 46 12 44 1,074   1,575.50 
ร้อยละ 7.17 13.87 51.12 11.73 10.71 4.28 1.12 4.10     

ที่มา : ทะเบียนผู้พิการ 
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ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ การบริหาร บริการ ข้อมูล เพ่ือคงสภาพคุณภาพขององค์กร 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
1. โรงพยาบาล
สามารถคงสภาพ
คุณภาพของ 
สถานบริการ 
 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนารักษามาตรฐานและการยกระดับคณุภาพหน่วยงาน  
   1.1 โรงพยาบาลได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA 
   1.2 จ านวน CQI/นวัตกรรม/ผลงานวิจัยขององค์กร 
   1.3 องค์กรผ่านการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ จากมาตรฐานต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก 
   1.4 เครือข่ายห้องปฏิบตัิการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการรับรองมาตรฐาน LA 
   1.5 เครือข่ายห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยได้รับการพัฒนาศักยภาพและห้องพัฒนาตาม
เกณฑ์พัฒนางานบริการรังสีวินิจฉยั 
   1.6 ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลได้ขอรับรองคุณภาพการพยาบาล 

ระดับ 5 
คง HA ขั้น 3 
13 เรื่อง/ป ี

อย่างน้อย 2 สถาบัน 
ผ่านมาตรฐานLA 

ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
 

ผ่านการรับรอง 

N/A 
HA ขั้น 3 

20 
N/A 
N/A 
N/A 

 
N/A 

N/A 
HA ขั้น 3 

15 
4 สถาบัน 
ไม่ผา่น LA 

ไม่ผา่น 
 

N/A 

ระดับ 4 
HA ขั้น 3 

12 
3 สถาบัน 
ผ่าน LA 
ไม่ผา่น 

 
N/A 

 

2. ระดับความส าเร็จในการจัดการระบบการเรียนรู้ของหน่วยงาน 
   2.1 ระดับความส าเร็จของ รพ. ในการจัดการความรู้ 
   2.2 ระดับความส าเร็จของ รพ. ในการขับเคลื่อน  R2R ของหน่วยงาน 

ระดับ 5 
ระดับ 5 
ระดับ 5 

N/A 
ระดับ 5 
ระดับ 5 

N/A 
ระดับ 5 
ระดับ 5 

ระดับ 5 
ระดับ 5 
ระดับ 5 

 

3. อัตราการเกิด  Medication Error 
   3.1  ผู้ป่วยนอก 
   - Prescribing error 
   - Pre - dispensing error 
   - Dispensing error 
   3.2 ผู้ป่วยใน 
   - Prescribing error 
   - Pre - dispensing error 
   - Dispensing error 
   - Administration Error 

 
 

≤ ร้อยละ 1 
≤ ร้อยละ 1 
≤ร้อยละ0.5 

 
≤ ร้อยละ 1 
≤ ร้อยละ 1 
≤ร้อยละ0.5 
≤ร้อยละ0.5 

 
 

0.36 
0.17 
0.02 

 
0.69 
0.62 
0.40 
1.58 

 
 

0.17 
0.50 
0.02 

 
0.37 
1.05 
0.59 

1.71/0 

 
 

0.47 
0.09 
0.02 

 
0.69 
0.25 
0.45 

1.02/0.02 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ การบริหาร บริการ ข้อมูล เพ่ือคงสภาพคุณภาพขององค์กร 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
1. โรงพยาบาล
สามารถคงสภาพ
คุณภาพของ 
สถานบริการ 
 

4. ระดับความส าเร็จในการควบคมุป้องกันความเสีย่งท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วย 
   4.1 อุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับรุนแรง G-H-I 
   4.2 อัตราความถูกต้องของการตรวจรักษาโรคโดยบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์ 
   4.3 จ านวนผู้ป่วยแพ้ยาซ้ า 

ระดับ 5 
 
0 

≥ ร้อยละ95 
0 

N/A 
 

0 
98.35 

4 

N/A 
 

0 
97.88 

0 

ระดับ 5 
 

0 
98.29 

0 

 

2. องค์กรมี
องค์ประกอบของ
ระบบบริการ 
สุขภาพท่ีได้
มาตรฐาน 
 

5. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการในองค์กร 
   5.1 อัตราการผ่านเกณฑ์ของตัวช้ีวัดองค์กร 
   5.2 ร้อยละในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมให้ทันตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
   5.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานควบคุมภายใน 
   5.4 อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว Quick Ratio 

ระดับ 5 
≥ ร้อยละ 80 
ร้อยละ 97 
ระดับ 5 

≥ ร้อยละ 1 

N/A 
86.00 
N/A 

ระดับ 5 
2.74 

N/A 
76.00 
100 

ระดับ 5 
2.00 

ระดับ 5 
76.32 
100 

ระดับ 5 
4.27 

 

6. ร้อยละโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ไดด้ าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนที่ก าหนด ≥ ร้อยละ 65 95.12 82 67.74  
7. ระดับความส าเร็จในการจัดระบบบริการของเครือข่ายสุขภาพที่เช่ือมโยงทุกระดับ 
   7.1 จ านวนสาขาของ Service plan ที่ก าหนดงานผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 
   7.2 เครือข่ายสุขภาพจัดระบบบริการสุขภาพที่เช่ือมโยงและด าเนินงานครบ 4 ขั้นตอน 
 
   7.3 อัตราการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ 

 
ร้อยละ 50 ของ
ตัวช้ีวัด 12 สาขา
ด าเนินการครบ  

4 ขั้นตอน 
ลดลงร้อยละ 50 

N/A 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

N/A 
N/A 

 
ด าเนินการครบ 

4 ข้ันตอน 
0 

ระดับ 5 
55.17 

 
ด าเนินการครบ 

4 ข้ันตอน 
0 

 

8. ระดับความส าเร็จการลดต้นทุนของยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 
   8.1 ต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
   8.2 ต้นทุนค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   8.3 มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 10 
ร้อยละ 10 
ร้อยละ 20 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

ลดลง 4.99 
ลดลง 6.20 
ลดลง 4.67 

- 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ การบริหาร บริการ ข้อมูล เพ่ือคงสภาพคุณภาพขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
2. องค์กรมี
องค์ประกอบของ
ระบบบริการ 
สุขภาพท่ีได้
มาตรฐาน 
 

9. โรงพยาบาลมีคา่ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
   9.1 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 
   - ผู้ป่วยนอก 
   - ผู้ป่วยใน 

0.6 
 

≥ ร้อยละ80 
≥ ร้อยละ80 

0.52 
 

74.65 
86.05 

0.48 
 

82.99 
88.92 

0.46 
 

85.59 
84.00 

 

10.ระดับความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสุขภาพ 
   10.1 อัตราความสมบูรณ์ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลด้านสุขภาพ 

ระดับ 5 
ร้อยละ95 

N/A 
N/A 

ระดับ 5 
98.00 

ระดับ 5 
92.50 

 

11. ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงระบบข้อมูลของโรงพยาบาล ระดับ 5 N/A ระดับ 5 ระดับ 5  
 12. ระดับความส าเร็จในการจัดระบบบริการให้เข้าถึงความต้องการของประชาชน 

   12.1 ลดระยะเวลารอคอยในการให้บริการสุขภาพ 
   12.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก 
   12.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน 

ระดับ 5 
60 นาที 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

N/A 
53.10 
89.33 
95.00 

N/A 
40.23 
95.67 
80.60 

ระดับ 5 
45.34 
87.10 
85.20 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมและบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
3. ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมไดร้ับ
การดูแลอย่าง
ทั่วถึง 

13. ระดับความส าเร็จในการดูแลสุขภาพ ผูสู้งอายุ 
   13.1 ร้อยละการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 
   13.2 ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการตรวจตาต้อกระจก 
   13.3 ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคตาต้อกระจกเข้ารับการผ่าตัด 
   13.4 ระดับความส าเร็จต าบลต้นแบบผ่านการประเมินด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
ระดับดีเย่ียม 

ระดับ 5 
ร้อยละ 50 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ระดับ 5 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

ระดับ 5 
 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
82.84 
97.52 
84.87 
ระดับ 5 

 

14. ระดับความส าเร็จในการดูแลสุขภาพผู้พิการ 
   14.1 ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ใน
ภาพรวมด้านต่างๆ 
   14.2 คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับบริการครบถ้วน 

ระดับ 5 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
ภายใน 3 ปี 

N/A 
N/A 

 
N/A 

N/A 
N/A 

 
N/A 

ระดับ 5 
95.40 

 
100 

 

15. ผู้ป่วยจิตเวชที่ขาดนัดได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านและดูแลต่อเนื่องในชุมชน (รับยา รพ.) ร้อยละ 85 N/A N/A 100  
 16. ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบบนฐาน VIS สามารถเข้าถึงบริการและได้รับ

การเยียวยาและฟื้นฟูจิตใจ 
ร้อยละ 100 86.17 93.91 100  

17. จ านวนโครงการ One Section One Kindness (OSOK) ภายในหน่วยงาน 10 โครงการ N/A 10 8  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การสร้างสุขภาพ และการจัดการโรคตามบริบทของพ้ืนท ี่ 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
4. ประชาชนตาม
กลุ่มวัยมสีุขภาวะ
ที่ด ี

18. อัตรามารดาตาย 
 
   18.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน ANCคุณภาพ 
   18.2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีดซ้ าในการตรวจเลือดครั้งที่ 2 
   18.3 อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี 
 
   18.4 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ ์
   18.5 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุ ≤ 12 สัปดาห์ 
   18.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานห้องคลอดคุณภาพ 
   18.7 อัตราการเสียชีวิตใน รพ. ของทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม ภายใน 
28 วัน 
   18.8 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด 
   - อัตราการตกเลือดหลังคลอดภายใน 24 ช่ัวโมง 
   - BA ต่อพันการเกิดมีชีพที่นาทีท่ี 1 
    

ไม่เกิน 15 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน 

ระดับ 5 
< ร้อยละ 10 
< 50/ปชก. 

15-19 ปีพันคน 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 75 
ระดับ 5 

ลดลงจากปี 2556 
 
 

≤ ร้อยละ 2 
≤ 25/พัน 

การเกิดมีชีพ 

0 
 

ระดับ 4 
8.64 
51.10 

 
62.92 
51.20 
ระดับ 5 

0 
 
 

1.59 
7.99 

0 
 

ระดับ 4 
8.80 
83.10 

 
58.58 
50.00 
ระดับ 5 

0 
 
 

1.35 
18.52 

0 
 

ระดับ 4 
15.46 
90.34 

 
75.00 
55.63 
ระดับ 5 

0 
 
 

0.99 
6.25 

 
 
 
 

19. ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญา 
   19.1 ร้อยละเด็กแรกเกิด-72 เดือนมีพัฒนาการสมวัย 
   19.2 ร้อยละเด็กแรกเกิด-72 เดือนมีภาวะโภชนาการปกติ 
   19.3 ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน 
   19.4 ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพผ่านระดับดีและดีมาก 
   19.5 ระดับความส าเร็จสถานพยาบาลให้บริการตามมาตรฐานWCC คุณภาพ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า100 
≥ ร้อยละ 85 
≥ ร้อยละ 85 
≤ ร้อยละ 15 
ร้อยละ 70 
ระดับ 5 

N/A 
100 

96.60 
2.64 
100 
N/A 

N/A 
100 

98.47 
3.67 
100 
N/A 

N/A 
99.75 
99.02 
4.25 
100 

ระดับ 5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การสร้างสุขภาพ และการจัดการโรคตามบริบทของพ้ืนท ี่ 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
4. ประชาชนตาม
กลุ่มวัยมสีุขภาวะ
ที่ด ี

20. อัตราป่วยและตายด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
   20.1 อัตราป่วยตายด้วยโรคคอตีบ 
   20.2 อัตราป่วยตายด้วยโรคหัดในทุกกลุ่มอายุ  
   20.3 ร้อยละเด็กอายุ 1 ปีท่ีได้รบัวัคซีนป้องกันโรคหัด 
   20.4 ร้อยละเด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน DTP 
   20.5 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ 
   - เด็ก 1 ป ี
   - เด็ก 2 ปี 
   - เด็ก 3 ปี 
   - เด็ก 5 ปี 
   20.6 ร้อยละของเด็ก ๖-๑๒ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ 
   - ป.1  
   - ป.6 

0 
ไม่เกิน0.11/แสน ปชก. 

ไม่เกิน 5/แสน ปชก. 
≥ ร้อยละ 95 
≥ ร้อยละ 90 

-เด็ก 1ป ี≥ร้อยละ95 
-เด็ก 2-5ป≥ีร้อยละ90 
 
 
 

≥ร้อยละ90 

0 
0 
0 

91.69 
93.47 

 
91.69 
89.97 
83.50 
73.83 

 
97.16 
97.59 

0 
0 
0 

94.23 
95.33 

 
94.23 
92.13 
88.15 
74.84 

 
95.91 
97.74 

0 
0 
0 

94.48 
99.69 

 
94.48 
92.15 
74.18 
58.73 

 
98.98 
98.31 

 

21. ระดับความส าเร็จของการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มเป้าหมาย 
   21.1 ร้อยละของเด็กอาย ุ3 ปี มีปัญหาฟันน้ านมผุ 
   21.2 ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี ได้รับการตรวจช่องปาก 
   21.3 ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช 
   21.4 ร้อยละของเด็กนักเรียนช้ัน ป.1 ได้รับบริการทันตกรรมผสมผสานตามแผนการรักษา 
   21.5 ร้อยละของเด็กนักเรียน ช้ัน ป.๑ ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 
   21.6 ร้อยละของฟันแท้ผุในเด็กอายุ 12 ปี 

ระดับ 5 
≤ ร้อยละ 75 
≥ ร้อยละ 70 
≥ ร้อยละ 50 
≥ ร้อยละ 20 
≥ ร้อยละ 30 
≤ ร้อยละ 70 

N/A 
92.50 
86.20 
51.50 
37.61 
15.17 
12.81 

N/A 
85.70 
82.00 
76.58 
0.14 

35.21 
75.80 

ระดับ 4 
52.64  
100 
100 
9.74 

63.10 
85.65 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การสร้างสุขภาพ และการจัดการโรคตามบริบทของพ้ืนท ี่ 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
4. ประชาชนตาม
กลุ่มวัยมสีุขภาวะ
ที่ด ี

22. ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวังโรคและการดูแลสุขภาพ 
   22.1 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60 ป ี
   22.2 สตรีอายุ ๓๐ - ๖๐ ปีได้รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
   22.3 ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
   22.4 ร้อยละของประชาชน ได้รับการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง 
   - เบาหวาน 
   - ความดันโลหิตสูง 

ระดับ 5 
≥ร้อยละ 80 
ร้อยละ 13 
≥ร้อยละ 80 
ร้อยละ 90 

N/A 
10.22 
3.39 

94.98 
 

95.56 
95.56 

N/A 
13.36 
3.14 

70.72 
 

66.60 
96.00 

ระดับ 3 
15.57 
2.21 

86.71 
 

97.65 
97.65 

 

23. ระดับความส าเร็จในการควบคุมระดับน้ าตาลและความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันได้ดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
   23.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 
   23.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้ดี 
   23.3 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา 

ระดับ 5  
 

≥ ร้อยละ 40 
≥ ร้อยละ 50 
ร้อยละ 60 

N/A 
 

30.9 
48.8 
N/A 

N/A 
 

39.68 
49.51 
58.17 

ระดับ 1 
 

25.32 
27.28 
52.21 

 

24. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการจัดบริการในผู้ป่วยโรคเรื้อรงั 
   24.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ 
   24.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน CKD  Clinic 
   24.3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยาละลายลิ่ม
เลือดและ/หรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI - Primary Percutaneous Cardiac 
Intervention) 
   24.4 โรงพยาบาลสามารถให้บริการ SK ได้ 
 

ระดับ 5 
ระดับ 5 
ระดับ 5 

ร้อยละ 70 
 
 

รพ. ให้บริการ SK ได ้

N/A 
ระดับ 5 

N/A 
N/A 

 
 

N/A 

N/A 
ระดับ 4 

N/A 
13.33 

 
 

รพ. ให้บริการ 
SK ได้ 

ระดับ 5 
ระดับ 5 
ระดับ 5 
100 

 
 

รพ. ให้บริการ 
SK ได้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การสร้างสุขภาพ และการจัดการโรคตามบริบทของพ้ืนท ี่ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
4. ประชาชนตาม
กลุ่มวัยมสีุขภาวะ
ที่ด ี

25. ระดับความส าเร็จ ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 
   25.1 อัตรา Re admission 
   - COPD 
   - DM 
   - HT 
   25.2 อัตรา ER Revisit 
   25.3 จ านวนการเสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกประเภท 
   - ER 
   - IPD 

ระดับ 5 
 

≤ ร้อยละ 10 
≤ ร้อยละ 2 
≤ ร้อยละ 2 
≤ ร้อยละ2 

 
 

N/A 
 

15.68 
0.18 
0.13 

0 
 
5 
9 

N/A 
 

15.62 
0 
0 

0.33 
 
4 
14 

ระดับ 4 
 

14.65 
0 

1.45 
0.28 

 
1 
11 

 

26. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
   26.1 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน 

ระดับ 5 
ร้อยละ 16 

N/A 
N/A 

 

N/A 
4.75 

ระดับ 4 
9.00 

 

5. ปัญหาสุขภาพ
ชุมชนได้รับการ
แก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง 

27. ระดับความส าเร็จของอ าเภอที่มีทีม MiniMERT, MCATT, SRRT คุณภาพ 
   27.1 ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งทีม MiniMERT 
   27.2 ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤต (เหลือง/แดง) ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉิน
ภายใน 10 นาที 
   27.3 ร้อยละงาน ER EMS มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
   27.4 ระดับความส าเร็จของการมีทีม MCATT คุณภาพ 
   27.5 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในภาวะวิกฤตได้รับการคัดกรองและดูแลต่อเนื่อง 
   27.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psycho social 
Clinic) และเช่ือมโยงกับระบบช่วยเหลือ 
   27.7 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 
   27.8 ระดับความส าเร็จทีม SRRT ระดับต าบลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ระดับ 5 
ระดับ 5 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 
ระดับ 5 

ร้อยละ 70 
ระดับ 5 

 
≥ ร้อยละ 31 

ระดับ 5 

N/A 
N/A 
N/A 

 
N/A 
N/A 
100 
N/A 

 
4.52 

ระดับ 5 

N/A 
N/A 
100 

 
80.38 
ระดับ 5 
100 

ระดับ 5 
 

22.21 
ระดับ 5 

ระดับ 5 
ระดับ 5 
98.38 

 
88.00 
ระดับ 5 
100 

ระดับ 5 
 

44.00 
ไม่ผ่านประเมิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การสร้างสุขภาพ และการจัดการโรคตามบริบทของพ้ืนท ี่ 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
5. ปัญหาสุขภาพ
ชุมชนได้รับการ
แก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง 

28. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาในโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที ่
   28.1 อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
   28.2 อัตราป่วยตายโรคไข้เลือดออก 
   28.3 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 
   28.4 จ านวนผู้ติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ลดลง 

ระดับ 5 
≥ ร้อยละ 85 

≤ 0.12/แสน ปชก. 
≤ 50/แสน ปชก. 
ลดลงร้อยละ 20 

N/A 
100 

0 
19.35 
12.76 

N/A 
100 

0 
77.33 
8.72 

ระดับ 3 
97.50 

0 
50.33 
15.00 

 

29. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานป้องกัน ควบคุมการติดเช้ือในสถานบริการ ระดับ 5 N/A 4.75 5  
30. อัตราตายของผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
   30.1 ร้อยละของการตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ์
   30.2 ร้อยละการฉีดวัคซีนของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
   30.3 ร้อยละการได้รับอบรมสุขภาพของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
   30.4 ร้อยละของผู้เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจย์ได้รับการตรวจสุขภาพ 

0 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

0 
100 
100 
100 

99.50 

1.16 
100 
100 
100 

96.50 

0 
100 
100 
100 
100 

 

31. ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดที่ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพซ้ า 
   31.1 ร้อยละของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการจ าหน่ายแบบครบเกณฑ์ที่ก าหนด 

≥ ร้อยละ 60 
≥ ร้อยละ 90 

90.32 
85.71 

100 
65.00 

100 
94.12 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การสร้างสุขภาพ และการจัดการโรคตามบริบทของพ้ืนท ี่ 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
5. ปัญหาสุขภาพ
ชุมชนได้รับการ
แก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง 

32. ระดับความส าเร็จในการควบคุมมาตรฐานสถานประกอบการด้านผลิตภณัฑ์และบริการ
สุขภาพ 
   32.1 ระดับความส าเร็จในการควบคุมมาตรฐานด้านบริการสุขภาพ 
   32.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   32.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ อย.น้อย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 
   32.4 ร้อยละของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑส์ุขภาพได้รับการตรวจสอบและผ่าน
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
   32.5 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเรื่อง primary GMP 
   32.6. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนให้ อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบมีการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
   32.7 ร้อยละของร้านช าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
   32.8 ร้อยละของสถานที่สาธารณะตามกฎหมายได้รับการจัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
   32.9 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานคลินิกบุหรี่และแอลกอฮอล ์

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
≥ ร้อยละ 93 

ระดับ 5 
 

≥ ร้อยละ 95 
 

ระดับ 5 
ระดับ 5 

 
≥ ร้อยละ 50 
≥ ร้อยละ 70 

ระดับ 5 

N/A 
 

ระดับ 5 
N/A 

ระดับ 2 
 

N/A 
 

N/A 
N/A 

 
N/A 
N/A 
N/A 

N/A 
 

ระดับ 5 
92.16 
ระดับ 2 

 
81.08 

 
N/A 
N/A 

 
40.08 
52.35 
ระดับ 4 

ระดับ 3 
 

ระดับ 5 
94.03 
ระดับ 4 

 
67.74 

 
ระดับ 5 
ระดับ 5 

 
28.06 
63.55 
ระดับ 5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
6. บุคลากรมี
ศักยภาพ
เหมาะสมกับ
หน้าท่ีความ
รับผิดชอบและ
สอดคล้องกับ
ทิศทางของ
โรงพยาบาล 

33. ระดับความส าเร็จ ของ รพ. ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ระดับ 5 N/A ระดับ 4 ระดับ 5  

7. บุคลากร
สุขภาพดีและ
ผูกพันต่อ
โรงพยาบาล 

34. ระดับความส าเร็จของ รพ. ในการสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากร 
   34.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในโรงพยาบาล 
   34.2 จ านวนครั้งการเจ็บป่วย/อุบัติเหตุจากการท างาน 

ระดับ 5 
≥ ร้อยละ 80 

0 

ระดับ 5 
83.00 

6 

ระดับ 5 
82.40 

1 

ระดับ 5 
83.20 

1 

 

8. บุคลากรมี
จริยธรรม/
พฤติกรรม 
บริการที่ด ี

35. จ านวนข้อร้องเรียนของผู้รับบริการเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการลดลง ลดลงเมื่อเทียบกับ 
ปีท่ีผ่านมา 

0 0 
 

0  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ 

 

 
 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
9. ภาคีเครือข่าย
มีส่วนร่วมสรา้ง
ระบบบริการ
สุขภาพระดับ
อ าเภอ 

36. ระดับความส าเร็จอ าเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เช่ือมโยงระบบบริการปฐม
ภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 
   36.1 ระดับความส าเร็จของระบบสุขภาพระดับอ าเภอ 5 ขั้นตอน DHSก้าวหน้าเพิ่มขึ้น 
อย่างน้อย 1 ระดับ 
   36.2 ระดับความส าเร็จของอ าเภอที่แก้ปัญหาตามประเด็นหนึ่งอ าเภอหนึ่งประเด็นสุขภาพ
(ODOP) บรรลุตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   36.3 ร้อยละของหมู่บ้านผ่านเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ร้อยละ 80 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

100 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

92.30 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

92.30 

 

 37. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานกองทุนสุขภาพต าบล 
   37.1 ระดับความส าเร็จของกองทุนสุขภาพต าบลมีการบริหารจัดการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ระดับ 5 
ระดับ 5 

N/A 
N/A 

N/A 
ระดับ 3 

ระดับ 5 
ระดับ 5 

 

 38. ร้อยละภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการให้บริการการแพทย์และสาธารณสุข 
   38.1 ร้อยละของ อปท. สมัครเข้าหน่วยบริการการแพทย์และสาธารณสุขคลอบคลุมทุกพื้นที่ 
   38.2 อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน 
   38.3 ร้อยละของศาสนสถานผ่านเกณฑ์ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ 
   38.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศาสนสถานผ่านเกณฑ์ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ 
   38.5 ระดับความส าเร็จของเทศบาลมีคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
   38.6 ร้อยละของส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS 
   38.7 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานสถานที่น่าอยู่ น่าท างาน 
   38.8 จ านวนโครงการทีม่ีการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ระดับ 5 
ร้อยละ 55 

ไม่เกิน20/ปชก.แสนคน 
ร้อยละ 95 
ระดับ 5 

ผ่านเกณฑ์อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 70 
ระดับ 5 

> 10 โครงการ 

N/A 
75.00 
N/A 
100 

ระดับ 5 
N/A 

 
N/A 

ระดับ 5 
N/A 

N/A 
75.00 
18.81 
100 

ระดับ 5 
N/A 

 
23.33 
ระดับ 5 

22 

ระดับ 5 
75.00 
18.65 
100 

ระดับ 5 
ระดับ 5 

 
60.00 
ระดับ 5 

24 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลตากใบ ปี งบประมาณ 2557 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

จ านวน KRI (32 ข้อ) จ านวน KPI () 

บรรลุ
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

ร้อยละ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

ร้อยละ บรรลุ
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

ร้อยละ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

ร้อยละ 

๑. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ การบริหาร บริการ ข้อมูล เพ่ือคงสภาพคุณภาพ 
    ขององค์กร 

11 91.67 1 8.33 24 85.71 4 14.29 

2. สนับสนุนกิจกรรมและบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม 4 80.00 1 20.00 5 83.33 1 16.67 
3. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การสร้างสุขภาพ และการจัดการโรคตามบริบทของพื้นที่ 8 53.33 7 46.67 44 66.67 22 33.33 
๔. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 100.00 0 0 1 50.00 1 50.00 
๕. สร้างเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ 3 100.00 0 0 11 91.67 1 8.33 

รวมตัวชี้วัด 29 76.32 9 23.68 85 74.56 29 25.44 
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2. การวิเคราะห์หน่วยงานโรงพยาบาลตากใบ 
 

 การวิเคราะห์หน่วยงานโรงพยาบาลตากใบ ใช้การวิเคราะห์หน่วยงานเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานผ่านกระบวนการ SWOT Analysis โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environments Analysis)  
 เป็นการประเมินหน่วยงาน ใช้หลักของความพอประมาณ ในเรื่องของความพอดี พอเหมาะ 
ประเมินจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของหน่วยงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือตัว
แบบ ๗ ปัจจัย (Mckinsey’s ๗ S Model) รายละเอียดดังตารางที่ 17  
 
ตารางท่ี 17 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environments Analysis) 
 

การวิเคราะห ์ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. กลยุทธ์ของ
หน่วยงาน (Strategy)  

S1 แผนงานมีการด าเนินงานส่งเสริม ป้องกัน 
รักษา ครอบคลมุในทุก ๆ กลุ่มวัยของประชาชน 
S2 โรงพยาบาลมี Service Plan ในการสร้าง
ระบบส่งต่อและเชื่อมโยงบริการให้กับประชาชน 
S3 นโยบายมีความชัดเจนต่อการส่งเสริมระบบ
การดูแลในกลุ่มคนด้อยโอกาส คนพิการ ซึ่งช่วย
ให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับ
ภาคีต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรม 
S4 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

W๑ การปฏิบัติการตามแผนไม่ครบถ้วน ไม่
ครอบคลมุ 
W๒ แผนงานโครงการเริ่มด าเนินงาน
ค่อนข้างช้า 
W3 การถ่ายทอดแผนสู่ผู้ปฏิบัติแต่ละ
หน่วยงานไม่ทั่วถึง 

๒. โครงสร้างหน่วยงาน 
(Structure)  

S5 มีโครงสร้างการท างานท่ีชัดเจนตามสาย
บังคับบัญชา และการท างานในแต่ละทีมน า 
 

W๔ ระบบการท างานยังขาดการบูรณาการ
ในการปฏิบัติและการมองแบบองค์รวมยัง
ไม่ชัดเจน 

๓. ระบบการปฏิบตัิงาน 
(System) 

S6 มีการด าเนินการในรูปของเครอืข่ายร่วมกัน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
S7 สถานบริการมีการจัดทมีสหสาขาวิชาชีพลง
ให้บริการใน รพ.สต. มากขึ้น 
S8 หน่วยงานไดจ้ัดท าคู่มือ (CPG) การ
ด าเนินงานในทุกงาน เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน
ที่สะดวกและถูกต้องตามแนวทางที่ก าหนด 
S9 หน่วยงานมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
หน่วยงาน เป็นประจ า 
S๑0 ศูนย์ข้อมลูมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการจดัเก็บข้อมลูทางด้าน
สาธารณสุขและการสื่อสาร ท าใหส้ะดวกมากข้ึน 
S11 หน่วยงานมีแหล่งงบประมาณในการ
ท างานจากหลายหน่วยงาน มาช่วยพัฒนางาน 
S12 โรงพยาบาลมีการสอบเทียบมาตรฐาน
เครื่องมือทุกปี ท าให้เครื่องมือพรอ้มให้บริการ 

W5 เจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการไม่ปฏิบตัิตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้ ท าให้เกิดความ
บกพร่องในการปฏิบัติงาน 
W6 ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นโปรแกรม
ส าเรจ็รูปไม่ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนด้านสุขภาพและจัดบริการอย่าง
เต็มที ่
W7 ระบบข้อมูลใน Data center ยังไม่
ครบถ้วนและสมบรูณ ์
W8 หน่วยงานมีกระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
W9 ขาดการพัฒนางานเมื่อสรุปผลการ
นิเทศติดตาม และการน าเสนอแนวความคิด
การพฒันางานใหม่ ๆ 
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ตารางท่ี 17 (ต่อ) 
 

การวิเคราะห ์ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๔. ลักษณะการท างาน 
รูปแบบการบริหาร
จัดการ(Style) 

S13 ผู้บริหารมีนโยบาย วิสยัทัศน ์การพัฒนา
ที่ชัดเจน ท าให้ทิศทางการท างานชัดเจนด้วย 
S14 มีผู้น าท่ีมีวสิัยทัศน์/มีความคดิริเริ่มและ
สนองนโยบาย/ความต้องการของประชาชน ที่
มีปัญหาในพื้นที่ ครบวงจร 
S15 ผู้บริหารมีภาวะเป็นผู้น า ทั้งในและนอก
หน่วยงาน สามารถบริหารจัดการทั้งระดับ
อ าเภอได้ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน
คุณภาพ มีการท างานในเชิงรุก มกีารติดตาม
ประเมินผลในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
S16 มีอาคาร สถานท่ี ท่ีเหมาะสมและพร้อม
ให้บริการ 
S17 กระจายการให้บริการไปตาม รพ.สต. 
เพื่อเพ่ิมการเข้าถึงบริการของประชาชน 
S18 ผู้บริหารให้การสนับสนุนเครือ่งมือและ
อุปกรณ์ในการท างานเพียงพอ 

W10 ภาระงานมากท าให้ไม่สามารถท างาน
ได้ตามสมรรถนะ 
W11 รูปแบบการสร้างขวัญและก าลังใจ
บุคลากรไม่ครอบคลมุทุกงาน เช่น ก าหนด
เฉพาะแรงจูงใจในงานท่ีส าคัญบางเรื่อง
เท่านั้น 

๕. บุคลากร (Staff) S19 มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายรุกรรม  
จิตเวช 
S20 เจ้าหน้าท่ี เป็นคนในพ้ืนท่ี ท าให้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ ผูป้ระกอบการ 
S21 เจ้าหน้าท่ีโยกย้ายน้อย 

W12 การกระจายงานและภาระงานไม่
เหมาะสม เจา้หน้าท่ีรับผิดชอบหลายงาน 
W13 เจ้าหน้าท่ีบางสาขามไีม่เพียงพอ เช่น 
จนท.เอกซเรย์ นักกายภาพบ าบัด จนท.  
ทันตกรรม 

๖. ทักษะ ความรู้
ความสามารถหลักของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
(Skill) 

S22 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ี มีความ
เข้าใจบริบทพื้นที่และสามารถพูดสื่อสารภาษา
ท้องถิ่นได้ (มลายู) ท าให้ง่ายต่อการให้บริการ
สุขภาพ 
 

W14 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะยัง
มีสัดส่วนท่ีไมเ่หมาะสมกับภาระงาน คือยังมี
จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายการ
ท างานท่ีมีมาก 
W15 เจ้าหน้าท่ีรุ่นใหม่ยังขาดทักษะ 
ความรู้ ความช านาญเฉพาะทางในการ
ท างาน เช่น การท างานเชิงรุกในชุมชน การ
ดูแลสุขภาพช่องปาก 
W16 เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะ ความรู้ในงานท่ี
เกี่ยวข้องกับ งานวิจัย  นวัตกรรม การ
วิเคราะหส์ถานการณ์ การประเมนิผล  

๗. ค่านิยมร่วม (Shared 
values) 

S23 บุคลากรมีความสามัคคี มีสมัพันธภาพที่ดี 
ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
S24 เจ้าหน้าท่ีมีความตั้งใจในการท างาน มี
ทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการผู้ป่วย มีความ
กระตือรือร้นในการท างาน  

W17 เจ้าหน้าท่ีขาดทัศนคติเชิงบวกในการ
ปฏิบัติงานสุขภาพองค์รวม ท าให้ไม่เปิดใจท่ี
จะปฏิบัติงานนอกเหนือสายวิชาชีพตนเอง 
และคิดว่าไม่ใช่หน้าท่ีหรือขาดจิตอาสา 

 
 



37 
 

๒.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)  
 ใช้หลักของความพอเหมาะในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขซึ่งเราจะมองถึงปัจจัยแวดล้อม
ภายนอก ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานของเรา โดยประเมินโอกาส (Opportunities) และข้อจากัดหรืออุปสรรค 
(Threats) ของหน่วยงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ “PEST Analysis” ดังตารางที่ 18  
 
ตารางท่ี 18 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 
 

การวิเคราะห ์ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๑. ปัจจัยด้านการเมือง
และกฎหมาย/กฎ/
ระเบียบ (Political and 
Legal Factors)  

O๑ กระทรวงมีนโยบาย และการก าหนด
ตัวช้ีวัดในการประเมินผลการด าเนนิงานท่ี
ชัดเจน  
O2 การด าเนินงานสาธารณสุขมี พรบ.
กฎหมาย รองรบัชัดเจน เช่น พรบ.บุหรี่ 
พรบ.สาธารณสุข เป็นต้น 
O3 นโยบายการจดัตั้งระบบ EMS (อบต.) 
ส่งผลใหผู้้ป่วยได้รับความช่วยเหลอื และ
เข้าถึงสถานบริการที่รวดเร็วขึ้น 
O4 กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรฐาน
รองรับด้านอนามยัสิ่งแวดล้อมท่ีตอ้ง
ประเมินอย่างต่อเนื่อง ท าให้ง่ายตอ่การ
ควบคุมก ากับ เช่น HWP, HAS, EHA, HIA 
O5 นโยบายรัฐบาลให้สถานบริการผ่าน
มาตรฐานคุณภาพ เช่น QA, HA, LA ช่วย
พัฒนาสถานบริการให้ดีขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 

T๑ การก าหนดตัวช้ีวัดระดับสูงไมไ่ด้ก าหนด
ตัวช้ีวัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล ท า
ให้การขับเคลื่อนงานท าได้ยาก 
T๒ นโยบาย สปสช. งานแลกเงิน ท าให้
เจ้าหน้าท่ีให้ความส าคญักับการบนัทึกข้อมูล
มากกว่าการดูแลผูร้ับบริการ 
T3 รัฐบาลยังไม่มีข้อบังคับในท้องถิ่นในการ
ควบคุมการจ าหน่ายของช าใกล้สถานศึกษา 
ส่งผลใหเ้ด็กมีปญัหาภาวะโภชนาการ เช่น อ้วน 
ทุพโภชนาการ 
 
 

๒. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
(Economic Factors) 

O6 สปสช. สนับสนุนงบประมาณ ในการ
บริหารจดัการสุขภาพ)  
O7 กองทุนต าบลสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดการปัญหาสุขภาพระดบัพ้ืนท่ี 
 

T4 รายได้/ ผลติภณัฑ์ทางการเกษตรตกต่ า ท า
ให้ประชาชนทุ่มเทกับการหารายได้มากกว่า
การดูแลสุขภาพ เช่น การออกก าลังกาย การ
ดูแลตรวจสุขภาพตนเอง การบริโภคอาหารที่
ไม่มีประโยชน์ 
T5 ประชาชนมีรายได้น้อย ท าให้ต้องไปท างาน
ตา่งประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซยี เป็นส่วน
หนึ่งที่ท าให้การให้บริการไดไ้ม่ครอบคลุม เช่น 
EPI ANC 

๓. ปัจจัยด้านสังคมและ
วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม  
(Socio-Cultural 
Factors) & 
Environments 

O8 วัฒนธรรมของประชาชนในพ้ืนท่ี เช่ือ
ผู้น าศาสนา ท าให้เอื้อต่อการสร้างภาคี
เครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชนมาก
ขึ้น 
 

T6 ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลายแห่งยังมีการจัดการขยะชุมชนท่ีไม่ถูกวิธี 
ส่งผลใหเ้กิดมลภาวะสุขภาพ 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
 

การวิเคราะห ์ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๓. ปัจจัยด้านสังคมและ
วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม  
(Socio-Cultural 
Factors) & 
Environments 
(ต่อ) 

O9 ผู้มารับบริการมีความคาดหวังสูงมาก
ท าให้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบบริการให้
สอดคล้องกับความคาดหวัง 
O10 ผู้รับบริการมีช่องทางการรบับริการ
จากเครือข่ายทั่วทั้งอ าเภอ 
O11 ภาคีเครือข่าย (อบต., อสม., ร.ร., 
ผู้น าศาสนา) มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนมากขึ้น 
 

T7 ผู้เข้ารับบริการในสถานพยาบาลสูงขึ้น 
ขณะที่ผู้ให้บริการมีจ านวนจ ากัด    
T8 ผู้รับบริการส่วนมากยังไม่ทราบถึงบทบาท
ของการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ผู้ประกอบการบางรายยังไม่ให้ความร่วมมือ 
เช่น ร้านช า เป็นต้น 
T9 สถานการณ์ความไมส่งบในพ้ืนท่ี ท าให้การ
ด าเนินงานไม่ปลอดภัยและเป็นไปได้ยาก เช่น 
การตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ การออก
ให้บริการทันตสุขภาพ การออกใหบ้ริการ EMS 
ในช่วงกลางคืน 
T10 ลักษณะภูมิประเทศ อากาศที่ฝนตกชุก 
ท าให้มียุง ส่งผลต่อการเกดิโรคประจ าถิ่นมา
อย่างต่อเนื่อง เช่น เท้าช้าง ไข้เลือดออก 
T๑1 ประชาชนมีพฤติกรรมด้านการบริโภคที่
ไม่เหมาะสม ท าให้เสี่ยงต่อการเกดิปัญหา
สุขภาพ เช่น โรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง ชอบ
รับประทานรสหวาน ขนมหวาน ท าให้เกิด
ปัญหาฟันผ ุ
T๑2 ผู้รับบริการขาดความตระหนักในการ
ป้องกันโรค การปรับเปลีย่นพฤติกรรม เน้นการ
รักษามากกว่าการป้องกัน และหวงัพึ่งพิงสถาน
บริการสุขภาพค่อนข้างมาก 

๔. ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี
(Technology Factors) 

O12 สัญญาณอินเตอรเ์น็ตและ
โทรศัพท์มือถือครอบคลุมเกือบท้ังอ าเภอ 
ท าให้การติดต่อระหว่างหน่วยบริการ คือ 
รพ. รพ.สต. สสอ. และผู้รับบริการในชุมชน 
เช่น การติดตามผูป้่วยหลังจ าหน่ายทาง
โทรศัพท์ สะดวกขึ้น   
O13 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารงานทันตกรรม งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค ที่ทันสมยั เช่น วิทยุชุมชน สื่อ
อินเตอร์เนต็ เป็นต้น ท าให้ประชาชน มี
โอกาสที่จะไดร้ับข้อมูลที่ถูกต้องมากข้ึน 
และง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
O14 มีการใช้งานในระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการให้บริการได้รวดเร็ว 

T๑3 โปรแกรมบันทึกข้อมลูของ รพ.สต. ใช้
ต่างกับ รพ. ท าให้ไมส่ามารถน าข้อมูลในการ
เยี่ยมบ้านมาลงในระบบคอมพิวเตอร์ของ
โรงพยาบาล 
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2.3 การวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์ 
 จากปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในและปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก เป็นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบ และ
โอกาสน่าจะเกิดขึ้น โดยใช้กระบวนการท า SWOT Matrix ซึ่งวิธีการวิเคราะห์สถานะขององค์กรจะพิจารณา
จาก ๒ ส่วน คือ 
             2.๓.๑ การให้น้ าหนักความชัดเจนที่สัมพันธ์กับปัจจัยในด้านเดียวกัน 
             การวิเคราะห์สถานะขององค์กรในส่วนของการให้น้ าหนักความชัดเจนที่สัมพันธ์กับปัจจัยในด้าน
เดียวกัน จะก าหนดคะแนนของสภาวะแวดล้อมภายใน (ด้านจุดแข็งและจุดอ่อน) เท่ากับ ๑๐๐ คะแนน และ
สภาวะแวดล้อมภายนอก (ด้านโอกาสและอุปสรรค) เท่ากับ ๑๐๐ คะแนน  
 

สภาวะแวดล้อมภายใน (๑๐๐) สภาวะแวดล้อมภายนอก (๑๐๐) 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
 

                
 2.๓.๒ การให้คะแนนระดับความส าคัญ  
              คะแนนระดับความส าคัญ ให้พิจารณาในแต่ละปัจจัยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคว่า 
องค์กรให้ความส าคัญต่อปัจจัยนั้น ๆ ในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 
                                       ๕   คือ  องค์กรให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุด  
                                       ๔   คือ  องค์กรให้ระดับความส าคัญมาก 
                                       ๓   คือ  องค์กรให้ระดับความส าคัญปานกลาง 
                                       ๒   คือ  องค์กรให้ระดับความส าคัญน้อย 
                                       ๑   คือ  องค์กรให้ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 19 แสดงการ Priority Matrix Strengths 
 

Strengths น้ าหนัก 
น้อยสุด 

(๑) 
น้อย 
(๒) 

ปานกลาง 
(๓) 

มาก 
(๔) 

มากสุด 
(๕) 

ค่าเฉลี่ย คะแนน 

S1 แผนงานมีการด าเนินงานส่งเสริม ป้องกัน รักษา 
ครอบคลุมในทุก ๆ กลุ่มวัยของประชาชน 

3 3 4 7 25 24 4.00 12.00 

S2 โรงพยาบาลมี Service Plan ในการสร้างระบบส่งต่อ
และความเชื่อมโยงบริการให้กับประชาชน 

1 5 8 18 22 10 3.38 3.38 

S3 นโยบายมีความชัดเจนต่อการส่งเสริมระบบการดูแลใน
กลุ่มคนด้อยโอกาส คนพิการ ซ่ึงช่วยให้หน่วยงานสามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับภาคีต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3 5 6 13 19 20 3.68 11.05 

S4 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2 5 5 9 25 19 3.76 7.52 
S5 มีโครงสร้างการท างานท่ีชัดเจนตามสายบังคับบัญชา 
และการท างานในแต่ละทีมน า 

1 1 1 17 24 20 3.97 3.97 

S6 มีการด าเนินการในรูปของเครือข่าย มีการด าเนินการ
ร่วมกันท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

1 2 2 22 17 20 3.81 3.81 

S7 สถานบริการมีการจัดทีมสหสาขาวิชาชีพลงให้บริการ
ใน รพ.สต. มากขึ้น 

2 4 6 13 21 19 3.71 7.43 
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
 

Strengths น้ าหนัก 
น้อยสุด 

(๑) 
น้อย 
(๒) 

ปานกลาง 
(๓) 

มาก 
(๔) 

มากสุด 
(๕) 

ค่าเฉลี่ย คะแนน 

S8 หน่วยงานได้จัดท าคู่มือ (CPG) การด าเนินงานในทุก
งาน เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานท่ีสะดวกและถูกต้องตาม
แนวทางท่ีก าหนด 

2 4 8 11 22 18 3.67 7.33 

S9 หน่วยงานมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน
เป็นประจ า  

2 3 5 8 23 24 3.95 7.90 

S10 ศูนย์ข้อมูลมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการจัดเก็บข้อมูลทางด้านสาธารณสุขและการสื่อสาร 
ท าให้สะดวกมากขึ้น 

2 3 6 13 21 20 3.78 7.56 

S11 หน่วยงานมีแหล่งงบประมาณในการท างานจาก
หลายหน่วยงาน มาช่วยพัฒนางาน 

2 5 9 16 15 18 3.51 7.02 

S12 สถานบริการทุกแห่งมีการสอบเทียบมาตรฐาน
เครื่องมือทุกปี ท าให้เครื่องมือพร้อมให้บริการ 

2 2 6 13 22 20 3.83 7.65 

S13 ผู้บริหารมีนโยบาย วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาท่ีชัดเจน 
ท าให้ทิศทางการท างานชัดเจนด้วย 

4 4 6 8 26 19 3.97 15.17 

S14 มีผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์/มีความคิดริเริ่มและสนอง
นโยบาย/ความต้องการของประชาชน ท่ีมีปัญหาในพื้นท่ี 
ครบวงจร 

3 2 3 9 24 25 4.06 12.19 

S15 ผู้บริหารมีภาวะเป็นผู้น า ท้ังในและนอกหน่วยงาน 
สามารถบริหารจัดการทั้งระดับอ าเภอได้ มีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนางานคุณภาพ มีการท างานในเชิงรุก มีการ
ติดตามประเมินผลในงานท่ีได้รับมอบหมาย 

3 3 7 18 17 18 3.63 10.90 

S16 มีอาคาร สถานท่ี ท่ีเหมาะสมและพร้อมให้บริการ 2 2 4 10 25 22 3.97 7.94 
S17 กระจายการให้บริการไปตาม รพ.สต. เพื่อเพิ่มการ
เข้าถึงบริการของประชาชน 

3 2 8 13 20 20 3.76 11.29 

S18 ผู้บริหารให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การท างานเพียงพอ 

2 5 8 13 21 16 3.56 7.11 

S19 มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม จิตเวช 3 3 5 11 15 29 3.98 11.95 
S20 เจ้าหน้าท่ีเป็นคนในพื้นท่ี ท าให้มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ผู้รับบริการ ผู้ประกอบการ  

2 4 6 13 21 19 3.71 7.43 

S21 เจ้าหน้าท่ีโยกย้ายน้อย  1 3 6 13 21 20 3.78 3.78 
S22 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี มีความเข้าใจ
บริบทพื้นท่ีและสามารถพูดสื่อสารภาษาท้องถิ่นได้ (มลายู) 
ท าให้ง่ายต่อการให้บริการสุขภาพ 

1 3 4 22 13 21 3.71 3.71 

S23 บุคลากรมีความสามัคคี มีสัมพันธภาพท่ีดี ให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

1 3 3 14 23 20 3.86 3.86 

S24 เจ้าหน้าท่ีมีความตั้งใจในการท างาน มีทัศนคติท่ีดีต่อ
การให้บริการผู้ป่วย มีความกระตือรือร้นในการท างาน  

2 2 3 9 27 22 4.02 8.03 

รวม 50       3.50        103.37 
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ตารางท่ี ๒0 แสดงการ Priority Matrix Weaknesses 
 

Strengths น้ าหนัก 
น้อยสุด 

(๑) 
น้อย 
(๒) 

ปานกลาง 
(๓) 

มาก 
(๔) 

มากสุด 
(๕) 

ค่าเฉลี่ย คะแนน 

W1 การปฏิบัติการตามแผนไม่ครบถ้วน ไม่ครอบคลุม 3 5 5 15 20 18 3.65 10.95 
W2 แผนงานโครงการเริ่มด าเนินงานค่อนข้างช้า 3 6 13 15 13 16 3.32 9.95 
W3 การถ่ายทอดแผนสู่ผู้ปฏิบัติแต่ละหน่วยงานไม่ท่ัวถึง 3 7 13 14 19 10 3.19 9.57 
W4 ระบบการท างานยังขาดการบูรณาการในการปฏิบัติ
และการมองแบบองค์รวมยังไม่ชัดเจน 

3 8 15 15 15 10 3.06 9.19 

W5 เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด
ไว้ ท าให้เกิดความบกพร่องในการปฏิบัติงาน 

3 7 10 15 15 16 3.37 10.10 

W6 ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปไม่ได้ถูก
น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนด้านสุขภาพและ
จัดบริการอย่างเต็มท่ี 

3 8 12 15 17 11 3.17 10.90 

W7 ระบบข้อมูลใน Data center ยังไม่ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ 

3 5 10 8 20 20 3.63 10.90 

W8 หน่วยงานมีกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผน  

3 4 10 16 17 16 3.49 10.48 

W9 ขาดการพัฒนางานเมื่อสรุปผลการนิเทศติดตาม และ
การน าเสนอแนวความคิดการพัฒนางานใหม่ ๆ 

3 7 7 13 21 15 3.48 10.43 

W10 ภาระงานมากท าให้ไม่สามารถท างานได้ตาม
สมรรถนะ 

2 6 8 18 19 12 3.37 6.73 

W11 รูปแบบการสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรไม่
ครอบคลุมทุกงาน เช่น ก าหนดเฉพาะแรงจูงใจในงานท่ี
ส าคัญบางเรื่องเท่าน้ัน 

3 5 7 15 18 18 3.59 10.76 

W12 การกระจายงานและภาระงานไม่เหมาะสม 
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบหลายงาน 

3 7 12 13 19 12 3.27 9.81 

W13 เจ้าหน้าท่ีบางสาขามีไม่เพียงพอ เช่น จนท.เอกซเรย์ 
นักกายภาพบ าบัด จนท.ทันตกรรม 

3 6 10 15 19 13 3.37 10.10 

W14 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะยังมีสัดส่วนท่ีไม่
เหมาะสมกับภาระงาน คือยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับ
กลุ่มเป้าหมายการท างานท่ีมีมาก 

3 8 10 14 16 15 3.32 9.95 

W15 เจ้าหน้าท่ีรุ่นใหม่ยังขาดทักษะ ความรู้ ความช านาญ
เฉพาะทางในการท างาน เช่น การท างานเชิงรุกในชุมชน 
การดูแลสุขภาพช่องปาก 

3 4 7 12 24 16 3.65 10.95 

W16 เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะ ความรู้ในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
งานวิจัย  นวัตกรรม การวิเคราะห์สถานการณ์ การ
ประเมินผล  

3 7 9 16 15 16 3.38 10.14 

W17 เจ้าหน้าท่ีขาดทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน
สุขภาพองค์รวม ท าให้ไม่เปิดใจท่ีจะปฏิบัติงานนอกเหนือ
สายวิชาชีพตนเอง และคิดว่าไม่ใช่หน้าท่ีหรือขาดจิตอาสา 

3 6 9 17 17 14 3.38 10.14 

รวม 50      3.39 169.68 

 
 



42 
 

ตารางท่ี ๒1 แสดงการ Priority Matrix Opportunities 
 

Opportunities น้ าหนัก 
น้อยสุด 

(๑) 
น้อย 
(๒) 

ปานกลาง 
(๓) 

มาก 
(๔) 

มากสุด 
(๕) 

ค่าเฉลี่ย คะแนน 

O1 กระทรวงมีนโยบาย และการก าหนดตัวชี้วัดใน
การประเมินผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน  

4 5 9 13 19 17 3.54 14.16 

O2 การด าเนินงานสาธารณสุขมี พรบ.กฎหมาย 
รองรับชัดเจน เช่น พรบ.บุหรี่ พรบ.สาธารณสุข 
เป็นต้น 

3 7 9 13 20 14 3.40 10.19 

O3 นโยบายการจัดต้ังระบบ EMS (อบต.) ส่งผลให้
ผู้ป่วยได้รับความช่วยเหลือ และเข้าถึงสถานบริการท่ี
รวดเร็วขึ้น 

4 5 9 13 19 17 3.54 14.16 

O4 กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรฐานรองรับด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง ท าให้
ง่ายต่อการควบคุมก ากับ เช่น HWP, HAS, EHA, HIA 

2 5 7 9 22 20 3.71 7.43 

O5 นโยบายรัฐบาลให้สถานบริการผ่านมาตรฐาน
คุณภาพ เช่น QA, HA, LA ช่วยพัฒนาสถานบริการให้
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

5 7 9 16 18 13 3.33 16.67 

O6 สปสช. สนับสนุนงบประมาณ ในการบริหาร
จัดการสุขภาพ 

4 4 10 12 20 17 3.57 14.29 

O7 กองทุนต าบลสนับสนุนงบประมาณในการจัดการ
ปัญหาสุขภาพระดับพื้นท่ี 

4 3 7 16 24 13 3.59 14.35 

O8 วัฒนธรรมของประชาชนในพื้นท่ี เชื่อผู้น าศาสนา 
ท าให้เอื้อต่อการสร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนมากขึ้น 

4 4 11 16 17 15 3.44 13.78 

O9 ผู้มารับบริการมีความคาดหวังสูงมากท าให้มีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบบริการให้สอดคล้องกับความ
คาดหวัง 

4 5 5 9 24 20 3.78 15.11 

O10 ผู้รับบริการมีช่องทางการรับบริการจาก
เครือข่ายท่ัวท้ังอ าเภอ 

3 7 9 13 20 14 3.40 10.19 

O11 ภาคีเครือข่าย (อบต., อสม., ร.ร., ผู้น าศาสนา) 
มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนมากขึ้น 

4 4 6 13 23 17 3.68 14.73 

O12 สัญญาณอินเตอร์เน็ตและสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือครอบคลุมพ้ืนท่ีเกือบท้ังอ าเภอ ท าให้
การติดต่อหรือส่งต่อข้อมูลท าได้ง่าย อ านวยความ
สะดวกในการให้บริการหรือติดตามผลการด าเนินงาน
ระหว่างหน่วยบริการ คือ รพ. รพ.สต. สสอ. และ
ผู้รับบริการในชุมชน เช่น การติดตามผู้ป่วยหลัง
จ าหน่ายทางโทรศัพท์ การติดตามผลการเผ้าระวังการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร   

3 5 7 14 20 17 3.59 10.76 
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ตารางท่ี ๒1 (ต่อ)  
 

Opportunities น้ าหนัก 
น้อยสุด 

(๑) 
น้อย 
(๒) 

ปานกลาง 
(๓) 

มาก 
(๔) 

มากสุด 
(๕) 

ค่าเฉลี่ย คะแนน 

O13 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
งานทันตกรรม งานคุ้มครองผู้บริโภค ท่ีทันสมัย เช่น 
วิทยุชุมชน สื่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น ท าให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสท่ีจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องมาก
ขึ้น และง่ายต่อการท าความเข้าใจ 

3 2 7 16 21 17 3.70 11.10 

O14 มีการใช้งานในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
ในการให้บริการได้รวดเร็ว 

3 5 9 13 19 17 3.54 10.62 

รวม 50      3.32 177.52 

 
ตารางท่ี ๒2 แสดงการ Priority Matrix Threats 
 

Threats น้ าหนัก 
น้อยสุด 

(๑) 
น้อย 
(๒) 

ปานกลาง 
(๓) 

มาก 
(๔) 

มากสุด 
(๕) 

ค่าเฉลี่ย คะแนน 

T1 การก าหนดตัวชี้วัดระดับสูงไม่ได้ก าหนดตัวชี้วัด
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล ท าให้การขับเคลื่อน
งานท าได้ยาก 

5 6 7 16 18 16 3.49 17.46 

T2 นโยบาย สปสช. งานแลกเงิน ท าให้เจ้าหน้าท่ีให้
ความส าคัญกับการบันทึกข้อมูลมากกว่าการดูแล
ผู้รับบริการ 

5 3 7 20 22 11 3.49 17.46 

T3 รัฐบาลยังไม่มีข้อบังคับในท้องถิ่นในการควบคุมการ
จ าหน่ายของช าใกล้สถานศึกษา ส่งผลให้เด็กมีปัญหา
ภาวะโภชนาการ เช่น อ้วน ทุพโภชนาการ 

4 4 11 9 19 20 3.63 14.54 

T4 รายได้/ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตกต่ า ท าให้
ประชาชนทุ่มเทกับการหารายได้มากกว่าการดูแล
สุขภาพ เช่น การออกก าลังกาย การดูแลตรวจสุขภาพ
ตนเอง การบริโภคอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ 

4 6 9 15 18 15 3.43 13.71 

T5 ประชาชนมีรายได้น้อย ท าให้ต้องไปท างาน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย เป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้
การให้บริการได้ไม่ครอบคลุม เช่น EPI ANC 

4 7 11 10 18 17 3.43 13.71 

T6 ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยัง
มีการจัดการขยะชุมชนท่ีไม่ถูกวิธี ส่งผลให้เกิดมลภาวะ
สุขภาพ 

3 5 9 12 20 17 3.56 10.67 

T7 ผู้เข้ารับบริการในสถานพยาบาลสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
ในขณะท่ีผู้ให้บริการมีจ านวนจ ากัด    

5 4 7 19 21 12 3.48 17.38 

T8 ผู้รับบริการส่วนมากยังไม่ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของ
การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ประกอบการ
บางรายยังไม่ให้ความร่วมมือ เช่น ร้านช า เป็นต้น 

2 3 9 21 19 11 3.41 6.83 
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ตารางท่ี ๒2 (ต่อ) 
 

Threats น้ าหนัก 
น้อยสุด 

(๑) 
น้อย 
(๒) 

ปานกลาง 
(๓) 

มาก 
(๔) 

มากสุด 
(๕) 

ค่าเฉลี่ย คะแนน 

T9 สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี ท าให้การ
ด าเนินงานไม่ปลอดภัยและเป็นไปได้ยาก เช่น กิจกรรม
การตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ การออกให้บริการทันต
สุขภาพ การออกให้บริการ EMS ในช่วงกลางคืน 

3 4 10 19 20 10 3.35 10.05 

T10 ลักษณะภูมิประเทศ อากาศท่ีฝนตกชุก ท าให้มียุง 
ส่งผลต่อการเกิดโรคประจ าถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง เช่น 
เท้าช้าง ไข้เลือดออก 

3 5 7 14 18 19 3.62 10.86 

T11 ประชาชนมีพฤติกรรมด้านการบริโภคท่ีไม่
เหมาะสมท าให้เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ เช่น โรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง ชอบรับประทานรสหวาน ขนมหวาน ท า
ให้เกิดปัญหาฟันผุ 

5 4 6 9 24 20 3.79 18.97 

T12 ผู้รับบริการขาดความตระหนักในการป้องกันโรค 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เน้นการรักษามากกว่าการ
ป้องกัน และหวังพ่ึงพิงสถานบริการสุขภาพค่อนข้างมาก 

4 4 5 13 21 20 3.76 15.05 

T13 โปรแกรมบันทึกข้อมูลของ รพ.สต. ใช้ต่างกับ รพ. 
ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลในการเยี่ยมบ้านมาลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล 

3 5 8 17 20 10 3.21 9.62 

รวม ๕๐      3.04 176.30 

 
           จากผลการวิ เคราะห์คะแนนตามตารางที่  ๒๒ - ๒๕ แสดงให้ เห็นว่า คปสอ.ตากใบ มี
สภาพแวดล้อมภายในด้านจุดแข็ง (S) มากกว่าจุดอ่อน (W) (S = ๓.50 > W = ๓.39) และสภาพแวดล้อม
ภายนอกด้านโอกาส (O) มากกว่าอุปสรรค (T) (O = ๓.32 > T = ๓.04) เมื่อน าค่าคะแนนรวมของการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมาใส่ในแกน SWOT Matrix จะได้กราฟการวิเคราะห์สถานะ
องค์กร ดังภาพที่ 5 
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ภาพที ่5 กราฟ SWOT Matrix 
 

โอกาส 
(Opportunities) 

  
                                              
                                       ๔ 
 

       กลยุทธ์เร่งพัฒนา          ๓ 
 

                                       ๒ 
 

                                       ๑                                       
3.39 

 
 
  3.32      
 
             กลยุทธ์เพ่ิมศักยภาพ 
 
 
 
                                  3.50 

 

จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

 

      ๔       ๓       ๒       ๑         
                                       ๑ 
 

  กลยุทธ์แก้วิกฤติ                 ๒ 
 

                                       ๓ 
 

                                       ๔ 
 

      ๑       ๒       ๓       ๔                                 
  
 

           กลยุทธ์สร้างภูมิคุม้กัน 
   
 ๓.04 

 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

อุปสรรค  
(Threats) 

 

         จากกราฟ จะเห็นได้ว่า สถานะของ คปสอ.ตากใบ อยู่ในช่องกลยุทธ์เพ่ิมศักยภาพ คือ ควรใช้
ประโยชน์จากโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน เป็นปัจจัยผลักดันจากภายนอกให้เกิด
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานที่มีจุดแข็งรอการเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น ในก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานของ คปสอ.ตากใบ จึงควรเน้นที่การเพ่ิมศักยภาพ พัฒนา 
และขยายลักษณะการท างานเพ่ือให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรต่อไป 
 
2.๔ การท า SWOT Matrix  
 การท า SWOT Matrix ประกอบด้วยตัวแปรย่อย ๓ ตัว คือ รู้เหตุ รู้ปัจจัยที่ท าให้เกิด รู้ผลกระทบ 
ว่าถ้าท าอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้น ดี หรือไม่ดีอย่างไร รู้ปัจจัยก าหนดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ท าให้เหตุนั้นเกิดขึ้น
หรือเบาบางลง 
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 ตารางที ่23 กระบวนการท า SWOT MATRIX เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน 
 

ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 

S (จุดแข็ง) 
S1 แผนงานมีการด าเนินงานส่งเสริม ป้องกัน รักษา ครอบคลมุในทุก ๆ กลุ่ม
วัยของประชาชน 
S2 โรงพยาบาลมี Service Plan ในการสร้างระบบส่งต่อและความเช่ือมโยง
บริการให้กับประชาชน 
S3 นโยบายมีความชัดเจนต่อการส่งเสริมระบบการดูแลในกลุ่มคนดอ้ยโอกาส
คนพิการซึ่งช่วยให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับภาคตี่างๆได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
S4 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
S5 มีโครงสร้างการท างานท่ีชัดเจนตามสายบังคับบัญชาและการท างานในแต่
ละทีมน า 
S6 มีการด าเนินการในรูปของเครอืข่ายมีการด าเนินการร่วมกันทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 
S7 สถานบริการมีการจัดทมีสหสาขาวิชาชีพลงให้บริการในรพ.สต.มากขึ้น 
S8 หน่วยงานไดจ้ัดท าคู่มือ (CPG) การด าเนินงานในทุกงานเพื่อช่วยในการ
ปฏิบัติงานท่ีสะดวกและถูกต้องตามแนวทางที่ก าหนด 
S9 หน่วยงานมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานเป็นประจ า 
S10ศูนย์ข้อมูลมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัเกบ็ข้อมูล
ทางด้านสาธารณสุขและการสื่อสาร ท าให้สะดวกมากขึ้น 
S11หน่วยงานมีแหล่งงบประมาณในการท างานจากหลายหน่วยงาน มาช่วย
พัฒนางาน 
S12สถานบริการทุกแห่งมีการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือทุกปีท าให้
เครื่องมือพร้อมให้บริการ 
S13ผู้บริหารมีนโยบาย วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาท่ีชัดเจนท าให้ทิศทางการ
ท างานชัดเจนด้วย 

W (จุดอ่อน) 
W1 การปฏิบัติการตามแผนไม่ครบถ้วน ไม่ครอบคลุม 
W2 แผนงานโครงการเริ่มด าเนินงานค่อนข้างช้า 
W3 การถ่ายทอดแผนสู่ผู้ปฏิบัติแต่ละหน่วยงานไม่ทั่วถึง 
W4 ระบบการท างานยังขาดการบูรณาการในการปฏิบัติและการมองแบบองค์
รวมยังไม่ชดัเจน 
W5 เจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการไม่ปฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนดไว้ท าให้เกดิความ
บกพร่องในการปฏิบัติงาน 
W6 ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปไม่ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนด้านสุขภาพและจัดบริการอย่างเต็มที ่
W7 ระบบข้อมูลใน Data center ยังไม่ครบถ้วนและสมบูรณ ์
W8 หนว่ยงานมีกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
W9 ขาดการพัฒนางานเมื่อสรุปผลการนิเทศติดตามและการน าเสนอ
แนวความคิดการพัฒนางานใหม่ ๆ 
W10 ภาระงานมากท าให้ไม่สามารถท างานได้ตามสมรรถนะ 
W11 รูปแบบการสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรไมค่รอบคลุมทุกงาน เช่น
ก าหนดเฉพาะแรงจูงใจในงานท่ีส าคัญบางเรื่องเท่านั้น 
W12 การกระจายงานและภาระงานไม่เหมาะสมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลาย
งาน 
W13 เจ้าหน้าท่ีบางสาขามไีม่เพียงพอ เช่นจนท.เอกซเรย์ นักกายภาพบ าบัด 
จนท.ทันตกรรม 
W14 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะยังมีสดัส่วนท่ีไม่เหมาะสมกบัภาระงาน
คือยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายการท างานท่ีมีมาก 
W15 เจ้าหน้าท่ีรุ่นใหม่ยังขาดทักษะ ความรู้ความช านาญเฉพาะทางในการ
ท างาน เช่น การท างานเชิงรุกในชุมชน การดูแลสุขภาพช่องปาก 
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ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 

S (จุดแข็ง) 
S14มผีู้น าท่ีมีวสิัยทัศน/์มีความคดิริเริ่มและสนองนโยบาย/ความตอ้งการของ
ประชาชนท่ีมีปัญหาในพื้นที่ ครบวงจร 
S15 ผู้บริหารมีภาวะเป็นผู้น า ทั้งในและนอกหน่วยงานสามารถบรหิารจัดการ
ทั้งระดับอ าเภอได้ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานคุณภาพมีการท างานในเชิงรุก 
มีการตดิตามประเมินผลในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
S16 มีอาคาร สถานท่ี ท่ีเหมาะสมและพร้อมให้บริการ 
S17 กระจายการให้บริการไปตาม รพ.สต.เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของ
ประชาชน 
S18 ผู้บริหารให้การสนับสนุนเครือ่งมือและอุปกรณ์ในการท างานเพยีงพอ 
S19 มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายรุกรรม จิตเวช 
S20เจ้าหน้าท่ีเป็นคนในพ้ืนท่ี ท าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ับบริการ 
ผู้ประกอบการ 
S21เจ้าหน้าท่ีโยกย้ายน้อย 
S22บุคลากรส่วนใหญเ่ป็นคนในพื้นที่มีความเข้าใจบริบทพื้นที่และสามารถพูด
สื่อสารภาษาท้องถิ่นได้ (มลายู)ท าให้ง่ายต่อการให้บริการสุขภาพ 
S23บุคลากรมีความสามัคคี มีสมัพันธภาพท่ีดีให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 
S24เจ้าหน้าท่ีมีความตั้งใจในการท างานมีทัศนคติท่ีดีต่อการให้บริการผู้ป่วย มี
ความกระตือรือร้นในการท างาน 

W (จุดอ่อน) 
W16 เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะความรูใ้นงานท่ีเกี่ยวข้องกับ งานวิจัยนวัตกรรม การ
วิเคราะหส์ถานการณ์ การประเมนิผล 
W17 เจ้าหน้าท่ีขาดทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงานสุขภาพองค์รวมท าให้ไม่
เปิดใจท่ีจะปฏิบัติงานนอกเหนือสายวิชาชีพตนเองและคิดว่าไม่ใช่หน้าท่ีหรือ
ขาดจิตอาสา 
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ปัจจัยภายนอก 
 

O (โอกาส) 
 

O1 กระทรวงมีนโยบายและการก าหนดตัวช้ีวัดในการประเมินผล
การด าเนินงานท่ีชัดเจน 
O2การด าเนินงานสาธารณสุขมี พรบ.กฎหมายรองรับชัดเจน เช่น 
พรบ.บุหรี่ พรบ.สาธารณสุขเป็นตน้ 
O3นโยบายการจัดตั้งระบบ EMS (อบต.)ส่งผลใหผู้้ป่วยได้รบัความ
ช่วยเหลือ และเข้าถึงสถานบริการที่รวดเร็วข้ึน 
O4กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรฐานรองรับด้านอนามยัสิ่งแวดล้อมที่
ต้องประเมินอย่างต่อเนื่องท าให้ง่ายต่อการควบคมุก ากับ เช่น HWP, 
HAS, EHA, HIA 
O5นโยบายรัฐบาลใหส้ถานบริการผ่านมาตรฐานคุณภาพเช่น QA, 
HA, LA ช่วยพัฒนาสถานบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
O6สปสช. สนับสนุนงบประมาณ ในการบริหารจัดการสุขภาพ 
O7กองทุนต าบลสนับสนุนงบประมาณในการจัดการปัญหาสุขภาพ
ระดับพื้นท่ี 
O8วัฒนธรรมของประชาชนในพ้ืนท่ี เช่ือผู้น าศาสนาท าให้เอื้อต่อ
การสร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชนมากขึ้น 
O9ผูม้ารับบริการมีความคาดหวังสูงมากท าให้มีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบบริการให้สอดคล้องกับความคาดหวัง 
O10 ผู้รับบริการมีช่องทางการรบับริการจากเครือข่ายทั่วทั้งอ าเภอ 
O11 ภาคีเครือข่าย (อบต., อสม., ร.ร., ผู้น าศาสนา)มีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพประชาชนมากขึ้น 

SO  
(กลยุทธ์หลัก) 

1. พัฒนาศักยภาพในการจัดการสง่เสริมสุขภาพ 
และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามกลุ่มวัย (S1 S2 
S5 S6 S8 S10 S11S12 S13S14 S15 S19 
O1 O2 O6 O7 O13) 
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการ
จัดบริการสุขภาพ (S1 S6S9 S10S๑1S๑3S๑4 S
๑5O6 O7O8O๑๑) 
3. พัฒนาและสนับสนุนกจิกรรม บริการ ท่ีมสี่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (S1 S3 S7 S9 S10 S19 
O6 O7) 
4. จัดบริการเพื่อสร้างความประทบัใจกับผู้มารบั
บริการ (S4 S20 S21 S22 S23 S24 O9 O12) 
5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย น่าอยู่ น่าท างาน 
และส่งเสรมิการมีสุขภาพท่ีดีของบุคลากร (S4S9 
S20 S22 S24S16 O4) 

WO  
(กลยุทธ์เพ่ือการพัฒนา) 

๑. พัฒนาระบบบริการใหม้ีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดย
อาศัยกระบวนการเรยีนรู้ที่ยั่งยืน (W1W2W3W4 W5 W8 
W9 W16O5O9O10 O14) 
2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ ให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
(W10 W11 W12 W13 W14 W15 W17 O3 O9) 
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O (โอกาส) 

 
O12 สัญญาณอินเตอรเ์น็ตและสญัญาณโทรศัพท์มือถือครอบคลมุ
พื้นที่เกือบท้ังอ าเภอท าให้การติดตอ่หรือส่งต่อข้อมูลท าได้ง่าย
อ านวยความสะดวกในการให้บริการหรือตดิตามผลการด าเนินงาน
ระหว่างหน่วยบริการ คือรพ. รพ.สต. สสอ. และผูร้ับบริการในชุมชน 
เช่น การติดตามผูป้่วยหลังจ าหน่ายทางโทรศัพท์การตดิตามผลการ
เผ้าระวังการตดิเช้ือในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร 
O13 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานทันตกรรม 
งานคุ้มครองผู้บรโิภคที่ทันสมัย เชน่ วิทยุชุมชน สื่ออินเตอร์เน็ต เป็น
ต้น ท าให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสที่จะไดร้ับข้อมลูที่ถูกต้อง
มากขึ้น และง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
O14 มีการใช้งานในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ให้บริการได้รวดเร็ว 
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T (อุปสรรค) 
 
T1 การก าหนดตัวช้ีวัดระดับสูงไมไ่ด้ก าหนดตัวช้ีวัดหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่นเทศบาล ท าให้การขบัเคลื่อนงานท าได้ยาก 
T2 นโยบาย สปสช. งานแลกเงินท าให้เจ้าหน้าท่ีให้ความส าคัญ
กับการบันทึกข้อมูลมากกว่าการดแูลผูร้ับบริการ 
T3 รัฐบาลยังไม่มีข้อบังคับในท้องถิ่นในการควบคุมการจ าหน่าย
ของช าใกล้สถานศึกษาส่งผลให้เดก็มีปัญหาภาวะโภชนาการ เช่น 
อ้วน ทุพโภชนาการ 
T4 รายได้/ ผลติภณัฑ์ทางการเกษตรตกต่ าท าให้ประชาชนทุ่มเท
กับการหารายได้มากกว่าการดูแลสุขภาพ เช่น การออกก าลังกาย
การดูแลตรวจสุขภาพตนเอง การบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ 
T5 ประชาชนมีรายได้น้อยท าให้ตอ้งไปท างานต่างประเทศ เช่น 
ประเทศมาเลเซียเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้การให้บริการไดไ้ม่
ครอบคลมุ เช่น EPI ANC 
T6 ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังมีการ
จัดการขยะชุมชนท่ีไม่ถูกวิธีส่งผลให้เกิดมลภาวะสุขภาพ 
T7 ผู้เข้ารับบริการในสถานพยาบาลสูงขึ้นเรื่อย ๆในขณะที่ผู้
ให้บริการมีจ านวนจ ากัด 
T8 ผู้รับบริการส่วนมากยังไม่ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของการ
ให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผู้ประกอบการบางรายยัง
ไม่ให้ความร่วมมือ เช่น ร้านช า เปน็ต้น 
 

ST  
(กลยุทธ์เพ่ือการขยายงาน) 

๑. พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ภัย
สุขภาพ (S๑S2 S7S17S18 
T1 T๔ T๕ T6 T9 T10 T11 T12) 
๒. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ก ากับดแูลและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สุขภาพให้ปลอดภัย (S1S6T1 T3 T8 
T11 T12) 
3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมบริการ
ของเจ้าหน้าท่ี (S20 S22 S24 T2 T7) 
 

WT  
(กลยุทธ์เพ่ือการปรบัปรุงหน่วยงาน) 

๑. พัฒนาระบบสารสนเทศใหส้ามารถเช่ือมโยงข้อมลู
ระหว่างหน่วยงาน เอื้อต่อการใช้ประโยชนไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (W6W7T13) 
 

 
 
 



 

 

51 
T (อุปสรรค) 

 
T9 สถานการณ์ความไมส่งบในพ้ืนท่ีท าให้การด าเนินงานไม่
ปลอดภัยและเป็นไปไดย้าก เช่นกิจกรรมการตรวจเยีย่ม
ผู้ประกอบการ การออกให้บริการทันตสุขภาพ การออกให้บริการ 
EMS ในช่วงกลางคืน 
T10 ลักษณะภูมิประเทศ อากาศที่ฝนตกชุก ท าให้มียุงส่งผลต่อ
การเกิดโรคประจ าถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง เช่น เท้าช้าง ไข้เลือดออก 
T11 ประชาชนมีพฤติกรรมด้านการบริโภคที่ไม่เหมาะสมท าให้
เสี่ยงต่อการเกิดปญัหาสุขภาพเช่น โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชอบ
รับประทานรสหวาน ขนมหวาน ท าให้เกิดปัญหาฟันผ ุ
T12 ผู้รับบริการขาดความตระหนักในการป้องกันโรคการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม เน้นการรักษามากกว่าการป้องกันและ
หวังพึ่งพิงสถานบริการสุขภาพค่อนข้างมาก 
T13 โปรแกรมบันทึกข้อมลูของ รพ.สต. ใช้ต่างกับ รพ.ท าให้ไม่
สามารถน าข้อมูลในการเยี่ยมบ้านมาลงในระบบคอมพิวเตอร์ของ
โรงพยาบาล 
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สรุปกลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์กร 

 
กลยุทธ์ SO 

  1. พัฒนาศักยภาพในการจัดการส่งเสริมสุขภาพ และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามกลุ่มวัย  (S1 S2 S5 S6 S8 S10 S11 S12 S13 S14 S15 
S19 O1 O2 O6 O7 O13) 
 2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดบริการสุขภาพ (S1 S6S9 S10S๑1S๑3S๑4 S๑5O6 O7O8O๑๑) 
 3. พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรม บริการ ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (S1 S3 S7 S9 S10 S19 O6 O7) 
 4. จัดบริการเพ่ือสร้างความประทับใจกับผู้มารับบริการ (S4 S20 S21 S22 S23 S24 O9 O12) 
 5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย น่าอยู่ น่าท างาน และส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของบุคลากร (S4 S9 S20 S22 S24 S16 O4) 
 

กลยุทธ์ WO 
 ๑. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (W1W2W3W4 W5 W8 W9 W16O5O9O10 O14) 
 2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข (W10 W11 W12 W13 W14 W15 W17 O3 O9) 

 
กลยุทธ์ ST 

 ๑. พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ (S๑ S2 S7S17S18T1 T๔ T๕ T6 T9 T10 T11 T12) 
 ๒. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ก ากับดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ปลอดภัย (S1S6T1 T3 T8 T11 T12) 
 3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ (S20 S22 S24 T2 T7) 
 

กลยุทธ์ WT 
๑. พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (W6W7T13) 

 



53 
 

 

3. การก าหนดวิสัยทัศน์ โรงพยาบาลตากใบ 
 
วิสัยทัศน์ 

โรงพยาบาลมีคุณภาพ  ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ประชาชนมสีุขภาพดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
 
พันธกิจ 

ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล ป้องกันโรคและฟ้ืนฟู
สภาพภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ 
 ๑.พัฒนาระบบประกันคุณภาพการบริหารบริการข้อมูล เพ่ือคงสภาพคุณภาพขององค์กร 

  2. สนับสนุนกิจกรรมและบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม 
3. พัฒนาระบบเฝ้าระวังการสร้างสุขภาพและการจัดการโรคตามบริบทของพื้นที่ 
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
5. สร้างเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. โรงพยาบาลสามารถคงสภาพคุณภาพของสถานบริการ 
2. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง 

 3. ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ และมีสุขภาพดี 
  4. บุคลากรมสีมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาล 
 5. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมสร้างระบบบริการสุขภาพระดับอ าเภอ 
 
 เป้าประสงค์สนับสนุน 

1. องค์กรสามารถรักษาระดับคุณภาพของสถานบริการ 
2. องค์กรมีองค์ประกอบของระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน 
3. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 

 4. ประชาชนตามกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี  
5. ปัญหาสุขภาพชุมชนได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

  6. บุคลากรมีศักยภาพเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับทิศทางของโรงพยาบาล 
  7. บุคลากรสุขภาพดีและผูกพันต่อโรงพยาบาล 
 8. บุคลากรมีจริยธรรม/พฤติกรรมบริการที่ดี   
  9. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมสร้างระบบบริการสุขภาพระดับอ าเภอ 
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เข็มมุ่ง  
 1. ผ่านการรับรองเพ่ือคงสภาพคุณภาพโรงพยาบาล 
 2. พัฒนาการจัดบริการสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลกับภาคีเครือข่ายในชุมชน 
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือผลิตผลงานวิชาการ/นวัตกรรม  
  
การก าหนดจุดหมายปลายทางการด าเนินงานยุทธศาสตร์ 
         การน าหน่วยงานไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์โดยการก าหนดจุดหมายปลายทาง เพ่ือน าไปก าหนดเป็น
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategic Route Map : SRM)  
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ภาพที่ 6แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategic Route Map: SRM) โรงพยาบาลตากใบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วิสัยทัศน์ 
 

โรงพยาบาลมีคุณภาพ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ประชาชนมีสุขภาพดี ภาคเีครือข่ายมีส่วนร่วม 

 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร ์

 

โรงพยาบาลสามารถคงสภาพ
คุณภาพของสถานบริการ 

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้รับการดูแลสุขภาพ

อย่างทั่วถึง 

ประชาชนสามารถ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม

สุขภาพได้ และมีสุขภาพด ี
 

บุคลากรมีสมรรถนะและทักษะการ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับทิศทาง 

การพัฒนาโรงพยาบาล 
 

ภาคีเครือข่ายมสี่วนร่วมสร้าง
ระบบบริการสุขภาพ 

ระดับอ าเภอ 

ประสิทธผิล 

คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ 

การพัฒนา
องค์กร 

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลสุขภาพ 
อย่างทั่วถึง 

 

ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการ 

ภาคีเครือข่ายได้รับ 

การพัฒนาศักยภาพ 
 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จครบทุกมติ ิ

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ที่มีคุณภาพ 

ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ที่ยั่งยืน 

หน่วยบริการได้รับ
การประกันคุณภาพ 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมจัดการและดูแลสุขภาพ 

ภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วม 
จัดการและดูแลสุขภาพ 

บริการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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วิสัยทัศน์ 
 

โรงพยาบาลมีคุณภาพ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ประชาชนมีสุขภาพดี ภาคเีครือข่ายมีส่วนร่วม 

 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร ์

ประชาชน 

ภาคี
เครือข่าย 

กระบวนการ 

พื้นฐาน 

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมสามารถเข้าถึงบริการ
สุขภาพอย่างท่ัวถึง 

 

ภาคีเครือข่ายในชุมชนมีส่วนร่วมสร้างและ
จัดการระบบบริการสุขภาพ 

พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 
ที่ได้มาตรฐาน 

มีการประกันคุณภาพและ 
การบริหารจัดการที่ด ี

พัฒนาการบริหารจัดการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ควบคุมก ากับและ
ประเมินผลอย่างบูรณาการ 

มีระบบข้อมลูและสารสนเทศ 
ที่มีคุณภาพ 

บุคลากรไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ 
คุณธรรม จรยิธรรม และพฤติกรรมบริการ 

ประชาชนสามารถปรับเปลีย่น
พฤติกรรมทางด้านสุขภาพได ้

มีการจัดการความรู้นวัตกรรมการวิจัย
และการเรียนรู้ทางสุขภาพ 

ประชาชนพึงพอใจในบริการ 
 

สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลปลอดภยั  
น่าอยู่ น่าท างาน 

โรงพยาบาลสามารถคงสภาพ
คุณภาพของสถานบริการ 

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้รับการดูแลสุขภาพ

อย่างทั่วถึง 

ประชาชนสามารถ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม

สุขภาพได้ และมีสุขภาพด ี
 

บุคลากรมีสมรรถนะและทักษะการ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับทิศทาง 

การพัฒนาโรงพยาบาล 
 

ภาคีเครือข่ายมสี่วนร่วมสร้าง
ระบบบริการสุขภาพ 

ระดับอ าเภอ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 



57 
 

 

57 
การก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์สนับสนุน กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

1. พัฒนาระบบประกันคณุภาพการบริหาร 
บริการ ข้อมูล เพื่อคงสภาพคณุภาพขององค์กร 

1.1 องค์กรสามารถรักษาระดับคณุภาพของ 
สถานบริการ 
1.2 องค์กรมีองค์ประกอบของระบบบริการสุขภาพท่ีได้
มาตรฐาน 
 

1.1.1 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการ
เรียนรู้ที่ยั่งยืน 
1.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศใหส้ามารถเชื่อมโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงาน เอื้อต่อ
การใช้ประโยชนไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.2 จัดบริการเพื่อสรา้งความประทับใจกับผูม้ารับบริการ 

2. สนับสนุนกิจกรรมและบริการที่รับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

2.1 ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมไดร้ับการดูแลอย่างท่ัวถึง 
 

2.1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาระบบบริการที่เอื้อต่อการเข้าถึงของผู้ด้อยโอกาสคน
พิการ และผู้สูงอาย ุ

3. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การสร้างสุขภาพ และ
การจัดการโรคตามบริบทของพื้นที่  

3.1 ประชาชนตามกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี 
 

3.1.1 พัฒนาศักยภาพในการจัดการส่งเสริมสุขภาพ และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
ตามกลุม่วัย 

3.2 ปัญหาสุขภาพชุมชนไดร้ับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 3.2.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกนั ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ 
3.2.2 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ก ากบัดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ปลอดภัย 

4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 

4.1 บุคลากรมีศักยภาพเหมาะสมกับหน้าท่ีความ 
รับผิดชอบและสอดคล้องกับทิศทางของโรงพยาบาล 

4.1.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความสุข 

4.2 บุคลากรมีสุขภาพดี และผูกพันต่อโรงพยาบาล  
 

4.2.1 พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย น่าอยู่ น่าท างาน และส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี
ของบุคลากร  

4.3 บุคลากรมีจริยธรรม/พฤติกรรมบริการที่ด ี 4.3.1 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าท่ี 
5. สร้างเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ  5.1 ภาคีเครือข่ายมสี่วนร่วมสร้างระบบบริการ

สุขภาพระดับอ าเภอ 
5.1.1 เสริมสรา้งการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดบริการสุขภาพ 
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4. สรุปตัวชี้วัดตามแผนยทุธศาสตร์ โรงพยาบาลตากใบ ประจ าปี๒๕๕8 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์สนับสนุน ตัวชี้วัด Baseline 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 

๑. พัฒนาระบบ 1.1องค์กรสามารถ 1. ระดับความ ส าเร็จในการพัฒนา ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 HA, HRD - จิราวรรณ 
ประกันคณุภาพ รักษาระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและการยกระดับ       
การบริหารบริการ ของสถานบริการ คุณภาพหน่วยงาน       
ข้อมูล เพื่อคงสภาพ  2. ระดับความส าเร็จในการจัดการ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 HA, HRD - จิราวรรณ 
คุณภาพขององค์กร  ระบบการเรียนรู้ของหน่วยงาน       
  3. อัตราการเกิด Medication Error ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ PTC - นภาวรรณ 
   ทุกตัว ทุกตัว ทุกตัว ทุกตัว   
  4. ระดับความส าเร็จในการควบคมุ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 RM, PTC - อักษร 
  ป้องกันความเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบต่อ      - นภาวรรณ 
  คุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วย       
  5. ระดับความส าเร็จในการด าเนิน  ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 IC - ศจี 
  งานป้องกัน ควบคุมการติดเช้ือในสถาน       
  บริการ       
 ๑.2 องค์กรมี 6. ระดับความส าเร็จของการบริหาร ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กลุ่มงานการจัดการ,  - ฉัตรชนก 
 องค์ประกอบของ จัดการในองค์กร     งานการเงิน, งานยุทธศาสตร์ - สุรพงศ์ 
 ระบบบริการสุขภาพ 7. ร้อยละโครงการตามแผนยุทธศาสตร ์ ร้อยละ ≥ ร้อยละ ≥ ร้อยละ ≥ ร้อยละ งานยุทธศาสตร์ - สุรพงศ์ 
 ที่ได้มาตรฐาน ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนที่ก าหนด 67.74 65 65 65   
  8. จ านวนสาขาของ Service plan ที ่ 55.17 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 งานยุทธศาสตร์, งานการพยาบาล - สุรพงศ์ 
  ก าหนดงานผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัด  ของตัวช้ีวัด

12 สาขา 
ของตัวช้ีวัด
12 สาขา 

ของตัวช้ีวัด
12 สาขา 

งานทันตกรรม, งานสุขภาพจิตฯ 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ, งานปฐมภูมิ 

 

  9. ระดับความส าเร็จการลดต้นทุนของ ลดลง4.99 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 งานเภสัชฯ - นภาวรรณ 
  ยาเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา       
  10. โรงพยาบาลมีค่าดัชนีผู้ป่วยใน 0.46 0.6 0.6 0.6 IM - สุรพงศ์ 
  (CMI)ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด      - มารีนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์สนับสนุน ตัวชี้วัด Baseline 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 

๑. พัฒนาระบบ ๑.2 องค์กรมี 11. อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน     IM - สุรพงศ์ 
ประกันคณุภาพ องค์ประกอบของ - เวชระเบียนผู้ป่วยนอก 85.59 ≥ ร้อยละ80 ≥ ร้อยละ80 ≥ ร้อยละ80  - มารีนา 
การบริหารบริการ ระบบบริการสุขภาพ   - เวชระเบียนผู้ป่วยใน 84.00 ≥ ร้อยละ80 ≥ ร้อยละ80 ≥ ร้อยละ80   
ข้อมูล เพื่อคงสภาพ ที่ได้มาตรฐาน 12. ระดับความส าเร็จของการใช้ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 IM, งานสารสนเทศ - มารีนา 
คุณภาพขององค์กร (ต่อ)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ      - นิราฟีดา 
  ข้อมูลสุขภาพ      - สุรพงศ์ 
  13. ระดับความส าเร็จในการจัดระบบ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 OPD, IPD - ดวงฤดี 
  บริการให้เข้าถึงความต้องการของ      - อรชร 
  ประชาชน       
2. สนับสนุน 2.1ผู้ด้อยโอกาส 14. ระดับความส าเร็จในการดูแล ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กลุ่มงานเวชศาสตร์, OPD - สุธา 
กิจกรรมและบริการ ทางสังคมได้รับ สุขภาพผู้สูงอายุ      - ดวงฤดี 
ที่รับผิดชอบต่อ การดูแลอย่าง 15. ระดับความส าเร็จในการดูแล ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 คกก.ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ, - วาสนา 
สังคม ทั่วถึง สุขภาพผู้พิการ      งานกายภาพบ าบัด, งานสุขภาพจิต  
  16. ผู้ป่วยจิตเวชที่ขาดนัดได้รับการ 100 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 คกก.ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ, - วาสนา 
  ติดตามเยี่ยมบ้านและดูแลต่อเนื่อง       งานสุขภาพจิต - ฟารีซาห์ 
  ในชุมชน (รพ.)       
  17. ร้อยละผู้ประสบภาวะวิกฤตได้รับ

การตัดกรองและดูแลต่อเนื่อง 
100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 คกก.สุขภาพจิต - ฟารีซาห์ 

  18. จ านวนโครงการ One Section 8 10 10 10 งานยุทธศาสตร์ - สุรพงศ์ 
  One Kindness (OSOK)ในหน่วยงาน โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ   
3. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง 3.1ประชาชนตาม 19. อัตรามารดาตาย  0 ≤ 15 ต่อ ≤ 15 ต่อ ≤ 15 ต่อ MCH Board, LR, - ระวิวรรณ 
การสร้างสุขภาพ และการ กลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี   การเกิดมี การเกิดมี การเกิดมี กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ - มัทณา 
จัดการโรคตามบริบทของ    ชีพแสนคน ชีพแสนคน ชีพแสนคน   
พื้นที่         
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์สนับสนุน ตัวชี้วัด Baseline 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 

3. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง 3.1ประชาชนตาม 20. ร้อยละของเด็กไทยมีความ N/A ≥100 ≥100 ≥100 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ - จันทิมา 
การสร้างสุขภาพ และการ กลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี ฉลาดทางสติปัญญา      งานสุขภาพจิต - วาสนา 
จัดการโรคตามบริบทของ (ต่อ) (เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  100)      - ซาอีด๊ะ 
พื้นที่ (ต่อ)  21. อัตราป่วยและตายด้วยโรคที่ 0 0 0 0 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ - มัชณา 
  ป้องกันได้ด้วยวัคซีน       

  22. ระดับความส าเร็จของการดูแล ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 งานทันตกรรม -ทพญ.อรชินี 
  สุขภาพช่องปากในกลุ่มเป้าหมาย       
  23. ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวัง ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 NCD Board - รัตติยา 
  โรคและการดูแลสุขภาพ      กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ - จิราภรณ ์
  24. ระดับความส าเร็จในการควบคุม  -เบาหวาน ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 NCD Board - ดวงฤดี 
  ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรค

เรื้อรัง 
ระดับ 4 
-ความดัน 

   OPD, ER - สงัด 

   ระดับ 3      
  25. ระดับความส าเร็จในการรักษา ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ OPD, IPD, ER,  - ดวงฤดี 
  พยาบาลผู้ป่วย ทุกตัว ทุกตัว ทุกตัว ทุกตัว งานกายภาพบ าบัด - อรชร 
        - สงัด 

- อาซียังวาตี 
- สาริณ ี

  26. ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานพัฒนาการแพทย์แผนไทย 

ระดับ4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 งานแพทย์แผนไทย - ปานเกศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์สนับสนุน ตัวชี้วัด Baseline 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 

3. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง 3.2 ปัญหาสุขภาพ 27. ระดับความส าเร็จของการ N/A ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5  ER - สงัด 
การสร้างสุขภาพ และการ ชุมชนได้รับการแก้ไข ด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน       

จัดการโรคตามบริบทของ อย่างต่อเนื่อง 28. ระดับความส าเร็จของการแก้ไข ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ, คกก.เอดส ์ - ชาติชาย 
พื้นที่  ปัญหาในโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่      - ทนงศักดิ์ 
(ต่อ)  (วัณโรค ไข้เลือดออกเอดส์)      - เพ็ญศรี 
  29. อัตราตายของผู้ที่เดินทางไป 0 0 0 0 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ - นารีมาลย์ 
  ประกอบพิธีฮัจย์       
  30.ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการ 

บ าบัดได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพซ้ า 
100 ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

85 
ร้อยละ 

90 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ - ชาติชาย 

  31. ระดับความส าเร็จในการควบคุม ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 คกก.คบ. - สุนทรี 
  มาตรฐานสถานประกอบการด้าน       
  ผลิตภณัฑ์และบริการสุขภาพ       
4. การพัฒนา 4.1 บุคลากรมี 32. ระดับความส าเร็จ ของ รพ. ใน ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 HRD - จิราวรรณ 
ทรัพยากรมนุษย์ ศักยภาพเหมาะสมกับ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร       

 หน้าที่ความรับผิดชอบ        

 และสอดคล้องกับ        

 ทิศทางของโรงพยาบาล        

 4.2 บุคลากร 33. ระดับความส าเร็จของ รพ. ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 HRD - จิราวรรณ 
 มีสุขภาพดี และ ในการสร้างความพึงพอใจให้กับ       

 ผูกพันต่อ บุคลากร       

 โรงพยาบาล        

 4.3 บุคลากรมี 34.จ านวนข้อร้องเรียนของ 0 ลดลง ลดลง ลดลง HRD - จิราวรรณ 
 จริยธรรม/พฤติกรรม ผู้รับบริการเกี่ยวกับพฤติกรรม  เมื่อเทียบกับ เมื่อเทียบกับ เมื่อเทียบกับ   

 บริการที่ด ี บริการลดลง  ปีท่ีผ่านมา ปีท่ีผ่านมา ปีท่ีผ่านมา   
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์สนับสนุน ตัวชี้วัด Baseline 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 

5. สร้างเครือข่าย 5.1 ภาคีเครือข่าย 35. ระดับความส าเร็จอ าเภอที่มี ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5  ระดับ 5 คกก.DHS - จิราวรรณ 
สุขภาพระดับ มีส่วนร่วมสร้างระบบ District Health System (DHS)       
อ าเภอ บริการสุขภาพ ที่เช่ือมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ       

 ระดับอ าเภอ ชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ       

  36.ระดับความส าเร็จภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการให้บริการการแพทย์ 

N/A ระดับ 5 ระดับ 5  ระดับ 5 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ - ชาติชาย 

  และสาธารณสุข       
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5. สรุปตัวชี้วัดองค์กรและโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลตากใบ ประจ าปี ๒๕๕8 
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* KRI ระดับความส าเร็จในการจัดการระบบการเรียนรู้ของหน่วยงาน มีกิจกรรมร่วมกับโครงการ ของ KRI ระดับความส าเร็จในการพัฒนารักษามาตรฐานและการยกระดับคณุภาพหน่วยงาน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์
สนับสนุน 

KRI KPI Baseline 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

๑. พัฒนา ๑.1 องค์กร 1. ระดับความ  1.1 โรงพยาบาลได้รับ ผ่าน HA รักษาสภาพ - โครงการประชุมวิชาการ/ เงิน UC  44,750 .- - งาน HA - จิราวรรณ 
คุณภาพการ สามารถรักษา ส าเร็จในการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพ ขั้น 3 HA ขั้น 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ   - HRD  
บริหาร บริการ  ระดับคณุภาพ รักษามาตรฐาน มาตรฐาน HA   พัฒนางานประจ าสู่งานวิจยั     
และวิชาการ  ของสถานบริการ และการยกระดับ 1.2 จ านวน CQI/ 12 เรื่อง 13 เรื่อง/ป ี และการจัดการองค์ความรู ้     
ให้ได้มาตรฐาน  คุณภาพหน่วยงาน นวัตกรรม/ผลงานวิจัยของ   สู่องค์กรคุณภาพประจ าป ี     
   องค์กร   งบประมาณ 2557     
   1.3 องค์กรผ่านการรับรอง

มาตรฐานต่าง ๆ จาก
หน่วยงานภายนอก 

3 สถาบัน อย่างน้อย 
2 สถาบัน 

- โครงการพัฒนาโรงครัว 
โรงพยาบาลมาตรฐาน 
ฮาลาล  ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

เงินสนับสนุน
แผนงานแก้ไข
ปัญหาและ
พัฒนาจังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้ฯ  

100,000.-  - งาน 
โรงครัว 

- สาวิกา 

   1.4 เครือข่ายห้อง ไม่ผา่น ผ่านเกณฑ ์    - งาน HA - จิราวรรณ 
   ปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย การ ประเมิน      
   ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ประเมิน       
   และห้องพัฒนาตามเกณฑ ์

พัฒนางานบริการรังส ี
       

   
   วินิจฉัย        
  2. ระดับความ * 2.1 ระดับความส าเร็จของ ระดับ 5 ระดับ 5 - โครงการประชุมวิชาการ/ เงิน UC  44,750 .- - งาน HA - จิราวรรณ 
  ส าเร็จในการจัดการ รพ. ในการจัดการความรู้   แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ   - HRD  
  ระบบการเรียนรู้ 2.2 ระดับความส าเร็จของ ระดับ 5 ระดับ 5 พัฒนางานประจ าสู่งานวิจยั     
  ของหน่วยงาน รพ. ในการขับเคลื่อน   และการจัดการองค์ความรู ้     
   R2R ของหน่วยงาน   สู่องค์กรคุณภาพประจ าป ี     
      งบประมาณ 2557     
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์
สนับสนุน 

KRI KPI Baseline 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

๑. พัฒนา ๑.1 องค์กร 3. อัตราการเกิด 3.1  ผู้ป่วยนอก   - โครงการพัฒนาระบบยา เงิน UC  8,400.- - งาน PTC นภาวรรณ 
คุณภาพการ สามารถรักษา Medication Error - Prescribing error 0.47 ≤ ร้อยละ 1 - โครงการเภสัชปฐมภมูิ  เงิน UC 19,150.-   
บริหาร บริการ  ระดับคณุภาพ  - Pre - dispensing error 0.09 ≤ ร้อยละ 1 โรงพยาบาลตากใบ     
และวิชาการ  ของสถานบริการ  - Dispensing error 0.02 ≤ร้อยละ0.5      
ให้ได้มาตรฐาน (ต่อ)  3.2  ผู้ป่วยใน        
(ต่อ)   - Prescribing error 0.69 ≤ ร้อยละ 1      
   - Pre - dispensing error 0.25 ≤ ร้อยละ 1      
   - Dispensing error 0.45 ≤ร้อยละ0.5      
   - Administration Error 1.02/0.02 ≤ร้อยละ0.5      
  4. ระดับความส าเร็จ  4.1 อุบัติการณ์ไม่พึง 0 0    - งาน RM อักษร 
  ในการควบคุม  ประสงค์ระดับรุนแรง G-H-I        
  ป้องกันความเสี่ยงท่ี 4.2 อัตราความถูกต้องของ 98.29 ≥ ร้อยละ95      
  ส่งผลกระทบต่อ การตรวจรักษาโรคโดย        
  คุณภาพการรักษา  บุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์        
  พยาบาลผู้ป่วย 4.3 จ านวนผู้ป่วยแพ้ยาซ้ า 0 0    - งาน PTC นภาวรรณ 
  5. ระดับความ 

ส าเร็จในการ
ด าเนินงานป้องกัน 
ควบคุมการติดเช้ือใน
สถานบริการ 

  ระดับ 5 - โครงการประชุมฟื้นฟู
วิชาการงานป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อพร้อม
แลกเปลีย่นเรยีนรูสู้่ชุมชน 

เงิน UC 15,420.- - งาน IC ศจี 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์
สนับสนุน 

KRI KPI Baseline 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

๑. พัฒนา ๑.2 องค์กร 6. ระดับความ 6.1 อัตราการผ่านเกณฑ์ 76.32 ≥ ร้อยละ     - กลุ่มงาน - ฉัตรชนก 
คุณภาพการ มีองค์ประกอบ ส าเร็จของการ ของตัวช้ีวัดองค์กร  80    การจัดการ - สุรพงศ์ 
บริหาร บริการ  ของระบบบริการ บริหารจัดการ 6.2 ร้อยละในการเบิกจ่าย 100 ร้อยละ     - งานการ  
และวิชาการ  สุขภาพที่ได้ ในองค์กร เงินงบประมาณในภาพรวม  97    เงิน  
ให้ได้มาตรฐาน มาตรฐาน  ให้ทันตามช่วงเวลาที่ก าหนด      - งาน  
(ต่อ)   6.3 ระดับความส าเร็จใน ระดับ 5 ระดับ 5    ยุทธศาสตร์  
   การด าเนินงานควบคุมภายใน        
   6.4 อัตราส่วนสินทรัพย์ 4.27 ≥ ร้อยละ       
   คล่องตัว Quick Ratio  1      
  7. ร้อยละโครงการ  67.74 ≥ ร้อยละ     - งาน - สุรพงศ์ 
  ตามแผนยุทธศาสตร์   65    ยุทธศาสตร์  
  ได้ด าเนินการเสร็จ         
  สิ้นตามแผนที่ก าหนด         
  8. จ านวนสาขาของ 

Service plan ที่
ก าหนดงานผ่าน 

 55.17 ร้อยละ 50
ของตัวช้ีวัด
12 สาขา 

   -ยุทธศาสตร์ 
-งานการ
พยาบาล 

- สุรพงศ์ 

  เกณฑ์ตัวช้ีวัดที่
ก าหนด 

      -งานทันตฯ 
-งานสุขภาพ 
จิตฯ 
-กลุ่มงาน
เวชศาสตร์ฯ 
-งาน 
ปฐมภูมิ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์
สนับสนุน 

KRI KPI Baseline 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

๑. พัฒนา ๑.2 องค์กร 9. ระดับความส าเร็จ 9.1 ต้นทุนค่ายาและ ลดลง 6.20 ร้อยละ      - งานเภสัชฯ  - นภาวรรณ 
คุณภาพการ มีองค์ประกอบ การลดต้นทุนของยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา  10      
บริหาร บริการ  ของระบบบริการ เวชภัณฑ์และ         
และวิชาการ  สุขภาพที่ได้ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา         
ให้ได้มาตรฐาน มาตรฐาน  9.2 ต้นทุนค่าวัสดุ ลดลง 4.67 ร้อยละ       
(ต่อ) (ต่อ)  วิทยาศาสตร์การแพทย์  10      
   9.3 มูลค่าการจัดซื้อร่วม - ร้อยละ       
   ยาและเวชภัณฑ์ฯ ของ  20      
   หน่วยงาน        
  10. โรงพยาบาลมีค่า   0.46 0.6 - โครงการประชุมเชิง เงิน UC 2,800.- - งาน IM - สุรพงศ์ 
  ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI)     ปฏิบัติการคณะกรรมการ    - มารีนา 
  ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด    เวชระเบียนและสารสนเทศ     
  11. อัตราความ

สมบูรณ์ของ 
- ผู้ป่วยนอก 
- ผู้ป่วยใน 

85.59 
84.00 

≥ ร้อยละ80 
≥ ร้อยละ80 

โรงพยาบาลตากใบ     

  เวชระเบียน         
  12.ระดับความส าเร็จ 12.1 อัตราความสมบูรณ ์ ร้อยละ ร้อยละ     - งาน IM - นิราฟีดา 
  ของการใช้เทคโนโลยี ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล 92.50 95    - งาน - สุรพงศ์ 
  สารสนเทศเพื่อการ ด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม)      สารสนเทศ - มารีนา 
  จัดการข้อมูลสุขภาพ 12.2 ระดับความส าเร็จใน

การวางระบบบริหารความ
เสี่ยงข้อมูล 

ระดับ 5 ระดับ 5      

 
 
 
 
 
 



 

69 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์
สนับสนุน 

KRI KPI Baseline 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

๑. พัฒนา ๑.2 องค์กร 13. ระดับความ  13.1 ลดระยะเวลารอคอย 45.34 60 นาที    - OPD - ดวงฤดี 
คุณภาพการ มีองค์ประกอบ ส าเร็จในการจัดระบบ ในการให้บริการสุขภาพ        
บริหาร บริการ  ของระบบบริการ บริการให้เข้าถึง 13.2 ร้อยละความพึงพอใจ 87.10 ร้อยละ  - โครงการบริการจากใจ เงิน UC  21,200.- - OPD - ดวงฤดี 
และวิชาการ ให้ได้
มาตรฐาน (ต่อ) 

สุขภาพที่ได้ 
(ต่อ) 

ความต้องการของ
ประชาชน 

ของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก  85 เพื่อผู้รับบริการ งานผู้ป่วย
นอก ปี 2557 

    

    13.3 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการผู้ป่วยใน 

85.20 ร้อยละ  
85 

- โครงการงานวันปีใหม่และ
วันเด็กในหอผู้ป่วยใน 

เงิน UC  8,500.- - IPD - อรชร 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 13 KRI 23 KPI   8 โครงการ 2 แหล่งงบฯ 220,220.-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

70 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์
สนับสนุน 

KRI KPI Baseline 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

2. สนับสนุน 2.1 ผู้ด้อยโอกาส 14. ระดับความ  14.1 ร้อยละการคัดกรอง 82.84 ร้อยละ  - โครงการส่งเสริมสุขภาพ เงิน UC  126,000.-  - กลุ่มงาน - สุธา 
กิจกรรมและบริการ ทางสังคมได้รับ ส าเร็จในการดูแล  ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ  50 สมาชิกชมรมผู้สูงอาย ุ    เวชศาสตร์ฯ  
ที่รับผิดชอบต่อ  การดูแลอย่าง  สุขภาพ ผู้สูงอายุ 14.2 ร้อยละผู้สูงอายุได้รับ 97.52 ร้อยละ  โรงพยาบาลตากใบ ปี 2557    - OPD - ดวงฤดี 
สังคม ทั่วถึง   การตรวจตาต้อกระจก  80      
   14.3 ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัย 84.87 ร้อยละ      
   เป็นโรคตาต้อกระจก  80      
   เข้ารับการผ่าตัด        
   14.4 ระดับความส าเร็จต าบล ระดับ 5 ระดับ 5      
   ผ่านการประเมินด้านการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 
       

   ระดับดีเย่ียม        
  15. ระดับความ  15.1 ร้อยละของผู้พิการ 95.40 ร้อยละ  - โครงการส่งเสริมการพัฒนา  เงิน UC 33,500.- - คกก.ฟื้นฟู - วาสนา 
  ส าเร็จในการดูแล ที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  100 ศักยภาพชมรมคนพิการ    สมรรถภาพฯ  
  สุขภาพผู้พิการ โดยกระบวนการทางการ   อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ปี      
   แพทย์ในภาพรวมด้านต่างๆ   2558     
   15.2 คนพิการทาง N/A ร้อยละ - โครงการอบรมญาติและ  เงิน UC 11,250.-   
   การเคลื่อนไหว (ขาขาด)  100 ผู้ดูแลคนพิการ เช่ียวชาญ      
   ได้รับบริการครบถ้วน  ภายใน 3 ปี เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต  
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
ปี 2558 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์
สนับสนุน 

KRI KPI Baseline 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

2. สนับสนุน 2.1 ผู้ด้อยโอกาส 16. ผู้ป่วยจิตเวช  ร้อยละ ร้อยละ      
กิจกรรมและบริการ ทางสังคมได้รับ ที่ขาดนัดได้รับการ  100 85      
ที่รับผิดชอบต่อ  การดูแลอย่าง  ติดตามเยี่ยมบ้าน         
สังคม ทั่วถึง  และดูแลต่อเนื่อง         
(ต่อ) (ต่อ) ในชุมชน          
  17. ร้อยละผู้ประสบ  ร้อยละ ร้อยละ      
  ภาวะวิกฤตได้รับการ

ตัดกรองและดูแล
ต่อเนื่อง 

 100 100      

  18. จ านวนโครงการ  8 10 - โครงการ One Section  - - - งาน - สุรพงศ์ 
  One Section One  โครงการ โครงการ One Kindness (OSOK)   ยุทธศาสตร์  
  Kindness (OSOK)         
  ภายในหน่วยงาน         

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 5 KRI 6 KPI   4 โครงการ 1 แหล่งงบฯ 170,750.-   
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์
สนับสนุน 

KRI KPI Baseline 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

3. พัฒนาระบบ 3.1 ประชาชน 19. อัตรามารดาตาย  19.1 ระดับความส าเร็จของ ระดับ 4 ระดับ 5 - โครงการพัฒนาศักยภาพ เงิน UC  7,000.- - MCH - ระวิวรรณ 
เฝ้าระวัง การสร้าง ตามกลุ่มวัยมี (ไม่เกิน 15 ต่อการ การด าเนินงาน ANCคุณภาพ   งานอนามัยแม่และเด็ก   Board  
สุขภาพ และการ สุขภาวะที่ดี เกิดมีชีพแสนคน) 19.2 ร้อยละของหญิง 15.46 < ร้อยละ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส    - กลุ่มงาน  
จัดการโรคตาม   ตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีดซ้ าใน  10     เวชศาสตร์ฯ  
บริบทของพื้นที่   การตรวจเลือดครั้งที่ 2        
   19.3 อัตราการคลอด   90.34/ปชก. < 50/ปชก.      
   ในมารดาอายุ 15-19 ปี 15-19 ป ี 15-19 ป ี      
    พันคน พันคน      
   19.4 ร้อยละของหญิง 75.00 ร้อยละ       
   ตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ ์  90      
   ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์        
   19.5 ร้อยละของหญิง 55.63 ร้อยละ       
   ตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ ์  75      
   ครั้งแรกอายุ ≤ 12 สัปดาห์        
   19.6 ระดับความส าเร็จของ ระดับ 5 ระดับ 5 - โครงการฟื้นฟูความรู้เพื่อ เงิน UC  2,175.- - MCH - มัทณา 
   การด าเนินงานห้องคลอด   เพิ่มศักยภาพในการดูแลหญิง   Board  
   คุณภาพ   ตั้งครรภ์ที่มารับบริการ     - LR  
   19.7 อัตราการเสียชีวิตใน 0 ลดลงจาก ห้องคลอด     
   รพ. ของทารกแรกเกิด  ปี 2556      

   น้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม         

   ภายใน 28 วัน        
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์
สนับสนุน 

KRI KPI Baseline 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

3. พัฒนาระบบ 3.1 ประชาชน 19. อัตรามารดาตาย  19.8 อัตราการเกิดภาวะ        
เฝ้าระวัง การสร้าง ตามกลุ่มวัยมี (ไม่เกิน 15 ต่อการ แทรกซ้อนจากการคลอด        
สุขภาพ และการ สุขภาวะที่ดี เกิดมีชีพแสนคน) - อัตราการตกเลือดหลัง 0.99 ≤ ร้อยละ      
จัดการโรคตาม (ต่อ) (ต่อ) คลอดภายใน 24 ช่ัวโมง  2      
บริบทของพื้นที่   - BA ต่อพันการเกิดมีชีพ 6.25 ≤ 25/พัน      
(ต่อ)   ที่นาทีท่ี 1  การเกิดมีชีพ      
  20. ร้อยละของ 20.1 ร้อยละเด็กแรกเกิด ร้อยละ ≥ ร้อยละ  - โครงการคัดกรองและ เงิน UC 10,125  - กลุ่มงาน - จันทิมา 
  เด็กไทยมีความ -72 เดือนมีพัฒนาการสมวัย 99.75 85 ประเมินความสามารถทาง    เวชศาสตร์ฯ - วาสนา 
  ฉลาดทางสติปัญญา 20.2 ร้อยละเด็กแรกเกิด ร้อยละ ≥ ร้อยละ  เชาวน์ปัญญา (IQ) อ าเภอ   - งาน - ซาอีด๊ะ 
  (เฉลี่ยไม่น้อยกว่า   -72 เดือนมีภาวะโภชนาการ 99.02 85 ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี    สุขภาพจิต  
  100) ปกติ   2558     
   20.3 ร้อยละของเด็ก 4.25 ≤ ร้อยละ       
   นักเรียนมีภาวะอ้วน  15      
   20.4 ระดับความส าเร็จ ระดับ 5 ระดับ 5      
   สถานพยาบาลให้บริการตาม        
   มาตรฐานWCC คุณภาพ        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

74 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์
สนับสนุน 

KRI KPI Baseline 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

3. พัฒนาระบบ 3.1 ประชาชน 21. อัตราป่วยและ 21.1 อัตราป่วยตายด้วย 0  ไม่เกิน0.11/      
เฝ้าระวัง การสร้าง ตามกลุ่มวัยมี ตายด้วยโรคที่ โรคคอตีบ  แสน ปชก.      
สุขภาพ และการ สุขภาวะที่ดี ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 21.2 อัตราป่วยตายด้วย 0 ไม่เกิน 5/      
จัดการโรคตาม (ต่อ)  โรคหัดในทุกกลุ่มอายุ  แสน ปชก.      
บริบทของพื้นที่   21.3 ร้อยละเด็กอายุ - เด็ก 1 ปี  - เด็ก 1 ปี       
(ต่อ)   0-5 ปี ได้รับวัคซีนทุก 94.48 ≥ร้อยละ95      
   ประเภทตามเกณฑ์ - เด็ก 2 ปี  - เด็ก 2-5 ปี      
    92.15 ≥ร้อยละ90      
    - เด็ก 3 ปี       
    74.18       
    - เด็ก 5 ปี       
    58.73       
   21.4 ร้อยละของเด็ก ๖-๑๒  - ป.1  ≥ร้อยละ       
   ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภท 98.98 90      
   ตามเกณฑ์ - ป.6       
    98.31       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

75 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์
สนับสนุน 

KRI KPI Baseline 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

3. พัฒนาระบบ 3.1 ประชาชน 22. ระดับความ 22.1 ร้อยละของเด็กอายุ  52.64 ≤ ร้อยละ  - โครงการชาวตากใบฟันดี ปี  เงิน UC 681,200.- - งาน - ทพญ.อรชินี 
เฝ้าระวัง การสร้าง ตามกลุ่มวัยมี ส าเร็จของการดูแล 3 ปี มีปัญหาฟันน้ านมผุ  75 2558 (PP Dent)  ทันตกรรม  
สุขภาพ และการ สุขภาวะที่ดี สุขภาพช่องปาก 22.2 ร้อยละของเด็กอายุ 100 ≥ ร้อยละ        
จัดการโรคตาม (ต่อ) ในกลุ่มเป้าหมาย ต่ ากว่า ๓ ปี ได้รับการตรวจ  70      
บริบทของพื้นที่   ช่องปาก        
(ต่อ)   22.3 ร้อยละของเด็กอายุ 100 ≥ ร้อยละ       
   ต่ ากว่า ๓ ปี ได้รับการทา  50      
   ฟลูออไรด์วานิช        
   22.4 ร้อยละของเด็ก 9.74 ≥ ร้อยละ       
   นักเรียนช้ัน ป.1 ได้รับการ  20      
   บริการทันตกรรมผสมผสาน         
   ตามแผนการรักษา        
   22.5 ร้อยละของเด็ก  63.10 ≥ ร้อยละ       
   นักเรียน ช้ัน ป.๑ ได้รับการ  30      
   เคลือบหลุมร่องฟัน        
   22.6 ร้อยละของฟันแท้ผุ 85.65 ≤ ร้อยละ       
   ในเด็กอายุ 12 ปี  70      

 
 
 
 
 
 
 
 



 

76 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์
สนับสนุน 

KRI KPI Baseline 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

3. พัฒนาระบบ 3.1 ประชาชน 23. ระดับความ 22.1 ร้อยละสะสมความ 15.57 ≥ร้อยละ     - คกก.NCD - จิราภรณ ์
เฝ้าระวัง การสร้าง ตามกลุ่มวัยมี ส าเร็จในการเฝ้าระวัง ครอบคลุมการตรวจ  80     - กลุ่มงาน - รัตติยา 
สุขภาพ และการ สุขภาวะที่ดี โรคและการดูแล คัดกรองมะเร็งปากมดลูก       เวชศาสตร์ฯ  
จัดการโรคตาม (ต่อ) สุขภาพ ในสตรีอายุ 30-60 ป ี         
บริบทของพื้นที่   22.2 สตรีอายุ ๓๐ - ๖๐ ปี  2.21 ร้อยละ       
(ต่อ)   ได้รับบริการตรวจคัดกรอง  13      
   มะเร็งปากมดลูก        
   22.3 ร้อยละของสตรีอายุ  86.71 ≥ร้อยละ      
   30-70 ปี ได้รับการตรวจ  80      
   คัดกรองมะเร็งเต้านม        
   22.4 ร้อยละของประชาชน - เบาหวาน ร้อยละ       
   อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป  97.65 90      
   ได้รับการคัดกรองเบาหวาน - ความดัน       
   ความดันโลหิตสูง 97.65       
  24. ระดับความ 24.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรค ร้อยละ ≥ร้อยละ - โครงการเพิ่มศักยภาพ เงิน UC 7,800.- - OPD - ดวงฤดี 
  ส าเร็จในการควบคุม เบาหวานที่ควบคุมระดับ 25.32 40 การดูแลภาวะแทรกซ้อน     - ดวงธิดา 
  ระดับน้ าตาลและ น้ าตาลได้ด ี   ทางตา เท้า ในผู้ป่วย     

  ความดันโลหิตใน 24.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรค ร้อยละ ≥ร้อยละ เบาหวานแก่เจ้าหน้าท่ี     

  ผู้ป่วยเบาหวานและ ความดันโลหิตสูงที่ควบคุม 27.28 50 สาธารณสุข อ.ตากใบ      

  ความดันได้ดี ไม่ม ี ความดันได้ดี   จ.นราธิวาส     

  ภาวะแทรกซ้อน 24.3 อัตราการคัดกรอง 
(CVD Risk) 

ร้อยละ 
64.00 

ร้อยละ 
90 

- โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีภาวะ
ปลายมือ-เท้าชา โดยใช้พรม
กะลามะพร้าว ปี ๒๕๕๘ 

เงิน UC 12,000.- - งาน
กายภาพ 
บ าบัด 

- กิ่งลัดฎา 
- อาซียังวาตี 
 

 
 



 

77 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์
สนับสนุน 

KRI KPI Baseline 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

3. พัฒนาระบบ 3.1 ประชาชน 24. ระดับความ    - โครงการชาวเบาหวาน เงิน UC 12,000.- - แพทย์ - ปานเกศ 
เฝ้าระวัง การสร้าง ตามกลุ่มวัยมี ส าเร็จในการควบคุม    ร่วมใจห่วงใยเท้าปี 2558   แผนไทย  
สุขภาพ และการ สุขภาวะที่ดี ระดับน้ าตาลและ    - โครงการเภสัชกรห่วงใย เงิน UC 3,500.- - กลุ่มงาน - ฤทัยรัตน ์
จัดการโรคตาม (ต่อ) ความดันโลหิตใน    ผู้ป่วยเบาหวาน   เภสัชกรรม - สุวภัทร    
บริบทของพื้นที่  ผู้ป่วยเบาหวานและ       และ  
(ต่อ)  ความดันได้ดี ไม่ม ี       คุ้มครอง  
  ภาวะแทรกซ้อน       ผู้บริโภค  
  (ต่อ)         
  25. ระดับความ  25.1 อัตรา Re admission   - โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ เงิน UC 23,750 - - งาน - อาซียังวาตี 
  ส าเรจ็ ในการรักษา  - COPD 14.65 ≤ร้อยละ30 ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง    กายภาพ - สาริณ ี
  พยาบาลผู้ป่วย - DM 0 ≤ ร้อยละ2 (COPD) โดยการทดสอบ    บ าบัด  
   - HT 1.45 ≤ ร้อยละ2 Six-minute walk test     - OPD, ER - อรชร 
   25.2 อัตรา ER Revisit 0.28 ≤ ร้อยละ2 โรงพยาบาลตากใบ    LR - สงัด 
   25.3 จ านวนการเสยีชีวิต   ปี ๒๕๕๘    - ดวงฤดี 
   ในโรงพยาบาลทุกประเภท         
   - ER  1       
   - IPD 11       
  26. ระดับความ 26.1 ร้อยละของผู้ป่วย 9.00 ร้อยละ 16 - โครงการชาวตากใบร่วมใจ  เงิน UC ๑๑,340.- - แพทย์ - ปานเกศ 
  ส าเร็จในการ นอกได้รับบริการการแพทย์   ห่างไกลโรคปวดเมื่อย   แผนไทย  
  ด าเนินงานพัฒนา แผนไทยและการแพทย์        
  การแพทย์แผนไทย ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน        

 
 
 
 
 
 
 



 

78 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์
สนับสนุน 

KRI KPI Baseline ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม แหล่ง
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

3. พัฒนาระบบ 3.2 ปัญหา 27. ระดับความ  27.1 ร้อยละของผู้ป่วย  98.38 ร้อยละ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เงิน UC 2,875.- - ER - สงัด 
เฝ้าระวัง การสร้าง สุขภาพชุมชน ส าเร็จของ เร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤต   80 เรื่องการซ้อมแผนเตรียมรับ     
สุขภาพ และการ ได้รับการแก้ไข การด าเนินงาน (เหลือง/แดง) ได้รับปฏิบัติ    อุบัติเหตุกลุ่มชน     
จัดการโรคตาม อย่างต่อเนื่อง การแพทย์ฉุกเฉิน การฉุกเฉินภายใน 10 นาที   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เงิน UC 4,125.-   
บริบทของพื้นที่
(ต่อ) 

  27.2 อัตราตายจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

18.65 ต่อ
ประชากร
แสนคน 

≤ 18 ต่อ
ประชากร
แสนคน 

เรื่องการฟื้นฟูวิชาการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
- โครงการ อฉช. 

 
 
เงิน UC 

 
 

4,500.- 

  

      - โครงการฟื้นฟูวิชาการการ เงิน UC  8,250.-    
      ช่วยฟื้นคืนชีพ     
  28. ระดับความ  28.1 อัตราความส าเร็จ 97.50 ≥ ร้อยละ      - กลุ่มงาน - ชาติชาย 
  ส าเร็จของการแก้ไข ของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค  85     เวชศาสตร์ฯ - ทนงศักดิ์ 
  ปัญหาในโรคที่เป็น 28.2 อัตราป่วยตายโรค 0 ≤ 0.12/     - คกก.เอดส์ - เพ็ญศรี 
  ปัญหาของพื้นที่ ไข้เลือดออก  แสน ปชก.      
  (วัณโรค ไข้เลือดออก 28.3 อัตราป่วยโรค 50.33/ ≤ 50/      
  เอดส์) ไข้เลือดออก แสน ปชก. แสน ปชก.      
   28.4 จ านวนผู้ติดเช้ือ 15.00 ลดลง      
   เอชไอวีรายใหม่ลดลง  ร้อยละ 20      

 
 
 
 
 
 
 
 



 

79 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์
สนับสนุน 

KRI KPI Baseline 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

3. พัฒนาระบบ 3.2 ปัญหา 29. อัตราตายของผู้ 29.1 ร้อยละของการตรวจ 100 ร้อยละ - โครงการสร้างเสริมและ เงิน On top 31,200.-  - กลุ่มงาน - นารีมาลย์ 
เฝ้าระวัง การสร้าง สุขภาพชุมชน ที่เดินทางไปประกอบ สุขภาพก่อนการเดินทาง  100 ดูแลสุขภาพอนามัยผู้เดินทาง payment   เวชศาสตร์ฯ  
สุขภาพ และการ ได้รับการแก้ไข พิธีฮัจย์ ไปประกอบพิธีฮัจย์   ไปประกอบพิธีฮัจย ์     
จัดการโรคตาม อย่างต่อเนื่อง  29.2 ร้อยละการฉีดวัคซีน 100 ร้อยละ      
บริบทของพื้นที่ (ต่อ)  ของผู้เดินทางไปประกอบ  100      
(ต่อ)   พิธีฮัจย์        
   29.3 ร้อยละการได้รับ 100 ร้อยละ      
   อบรมสุขภาพของผู้เดินทาง  100      
   ไปประกอบพิธีฮัจย์        
   29.4 ร้อยละของผู้เดินทาง 100 ร้อยละ      
   กลับจากการประกอบพิธี  100      
   ฮัจย์ไดร้ับการตรวจสุขภาพ        
  30. ร้อยละผู้เสพยา 

เสพติดที่ผ่านการ 
บ าบัดได้รับการติด 
ตาม ไม่กลับไปเสพซ้ า 

30.1 ร้อยละของผู้เสพและ
ผู้ติดยาเสพติดที่ไดร้ับการ
จ าหน่ายแบบครบเกณฑ์ที่
ก าหนด 

94.12 ร้อยละ 
90 

- โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ผ่านการบ าบัดเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยการส่งเสริมอาชีพ 

สสจ.นธ. 
(งบยาเสพติด) 

20,000.- รพ.ตากใบ - ชาติชาย 
 

  31. ระดับความ  31.1 ระดับความส าเร็จใน ระดับ 5 ระดับ 5 - โครงการคุม้ครองผู้บริโภค  เงิน UC 43,900.- รพ.ตากใบ - สุนทรี 
  ส าเร็จในการควบคุม การควบคุมมาตรฐานด้าน   อ.ตากใบ ปี 2558     

  มาตรฐานสถาน บริการสุขภาพ        

  ประกอบการด้าน 31.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ ์ 94.03 > ร้อยละ      

  ผลิตภณัฑ์และ สุขภาพที่ได้รับการ  93      

  บริการสุขภาพ ตรวจสอบได้มาตรฐานตาม        

   เกณฑ์ที่ก าหนด        
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์
สนับสนุน 

KRI KPI Baseline 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

3. พัฒนาระบบ 3.2 ปัญหา 31. ระดับความ  31.3 ระดับความส าเร็จ ระดับ 4 ระดับ 5      
เฝ้าระวัง การสร้าง สุขภาพชุมชน ส าเร็จในการควบคุม ของการด าเนินงานตาม         
สุขภาพ และการ ได้รับการแก้ไข มาตรฐานสถาน โครงการ อย.น้อย ผ่าน        
จัดการโรคตาม อย่างต่อเนื่อง ประกอบการด้าน เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด        
บริบทของพื้นที่ (ต่อ) ผลิตภณัฑ์และ 31.4 ร้อยละของสถาน ร้อยละ ≥ร้อยละ      
(ต่อ)  บริการสุขภาพ ประกอบการด้านผลิตภัณฑ ์ 67.74 95      
  (ต่อ) สุขภาพได้รับการตรวจสอบ        
   และผ่านมาตรฐานตาม        
   เกณฑ์ที่ก าหนด        
   31.5 ระดับความส าเร็จการ ระดับ 5 ระดับ 5      
   ด าเนินการ primary GMP        
   31.6. ระดับความส าเร็จใน ระดับ 5 ระดับ 5      
   การสนับสนุนให้ อปท. ใน        
   พื้นที่รับผิดชอบมีการ        
   ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค        
   ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ        
   31.7 ร้อยละของร้านช า 28.06 > ร้อยละ      
   ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  50      
   31.8 ร้อยละของสถานที่ 63.55 > ร้อยละ      
   สาธารณะตามกฎหมายได้รับ  70      
   การจัดเป็นเขตปลอดบุหรี่        
   32.9 ระดับความส าเร็จ ระดับ 5 ระดับ 5      
   ในการด าเนินงานคลินิก        
   บุหรี่และแอลกอฮอล์        

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 13 KRI 53 KPI   17 โครงการ 4 แหล่งงบฯ 885,740.- 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์
สนับสนุน 

KRI KPI Baseline 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

4. การพัฒนา 4.1 บุคลากรมี 32. ระดับความ   ระดับ 5 ระดับ 5 - โครงการประชุมวิชาการ/ เงิน UC  62,250.- - HRD - จิราวรรณ 
ทรัพยากรมนุษย์ ศักยภาพ ส าเร็จ ของ รพ. ใน    สุนทรียสนทนา พร้อมแลก     
 เหมาะสมกับ การพัฒนาสมรรถนะ     เปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาล     
 หน้าที่ความ บุคลากร    ตากใบ ประจ าปีงบประมาณ     
 รับผิดชอบและ     2558     
 สอดคล้องกับ     - โครงการประชุมวิชาการ เงิน  18,000.- - HRD - จิราวรรณ 
 ทิศทางของ     เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ ประกันสังคม    
 โรงพยาบาล     พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และ     
      ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลและผูร้ับผดิชอบ
งานสุขภาพจิตเพื่อการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปญัหา
สุขภาพจิต อ.ตากใบ  
ปี 2558 

 
เงิน UC 

 
23,400.- 

 
- งาน
สุขภาพจิต 

 
- วาสนา 
- ฟารีซาร ์

      - โครงการอบรมความรู้เชิง เงิน UC  3,300.- - ER - สงัด 
      ปฏิบัติการเรื่องการอ่าน EKG     
      - โครงการอบรมความรู้เรื่อง 

Advance Trauma Life 
Support 

เงิน UC 
 
 

3,300.- - ER - สงัด 
- อัญชลี 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์
สนับสนุน 

KRI KPI Baseline 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

4. การพัฒนา 4.2 บุคลากร 33. ระดับความ 33.1 ร้อยละความพึงพอใจ 83.20 ≥ ร้อยละ - โครงการประเมินความเสี่ยง เงิน UC  54,840.- - HRD - จิราวรรณ 
ทรัพยากรมนุษย์ มีสุขภาพดี และ ส าเร็จของ รพ.  ของบุคลากรในโรงพยาบาล  80 และความปลอดภัยของ   - อาชีว  
(ต่อ) ผูกพันต่อ ในการสร้าง 33.2 จ านวนครั้งการ 1 0 บุคลากรในโรงพยาบาล   อนามัย  
 โรงพยาบาล ความพึงพอใจให้ เจ็บป่วย/อุบัติเหตุจากการ   ประจ าปี 2558     
  กับบุคลากร ท างาน        
 4.3 บุคลากร 34. จ านวนข้อ  0 ลดลง - โครงการเสริมศักยภาพ เงิน UC  65,500.- - HRD - จิราวรรณ 
 มีจริยธรรม/ ร้องเรียนของ   เมื่อเทียบกับ บุคลากรด้านคุณธรรมและ     
 พฤติกรรมบริการ ผู้รับบริการเกี่ยวกับ   ปีท่ีผ่านมา จริยธรรมในองค์กร ปี     
 ที่ด ี พฤติกรรมบริการ    งบประมาณ 2558     
  ลดลง    - โครงการศึกษาเรียนรู้ เงิน UC  9,000.- - HRD - จิราวรรณ 
      และพัฒนาพฤติกรรมบริการ     
      ของบุคลากร โรงพยาบาล     
      ตากใบ ปีงบประมาณ 2558     

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 3 KRI 2 KPI   8 โครงการ 2 แหล่งงบฯ 239,590.-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

83 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์
สนับสนุน 

KRI KPI Baseline 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

5. สร้างเครือข่าย
สุขภาพระดับ
อ าเภอ 

5.1 ภาคี
เครือข่ายมีส่วน
ร่วมสร้างระบบ
บริการสุขภาพ
ระดับอ าเภอ 

35. ระดับความ 
ส าเร็จอ าเภอที่ม ี
District Health 
System (DHS) ที่
เช่ือมโยงระบบกับ
ชุมชนและท้องถิ่น
อย่างมีคุณภาพ 

 ระดับ 5 ระดับ 5 - ประชุมเชิงปฏิบัติการและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
คณะกรรมการระบบ
สุขภาพอ าเภอตากใบ  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
คัดเลือก ประเด็น 
เป้าหมายร่วมกันในการ
พัฒนาระบบดูแลสุขภาพ
ระดับอ าเภอ 
- ติดตาม ถอดบทเรียน
ระบบการดูแลสุขภาพ
ระดับอ าเภอ/ต าบล 

มูลนิธิ
สุขภาพ
ภาคใต้ 

57,000.- คณะกรรมการ 
DHS  
อ.ตากใบ 
 

- จิราวรรณ 
- วาสนา 
- ชาติชาย 
 

  36.ระดับความ 
ส าเร็จภาคีเครือข่าย
มีส่วนร่วมในการ
ให้บริการการแพทย์ 

36.1 ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาศาสนสถาน
ผ่านเกณฑ์ศาสนสถาน
ส่งเสริมสุขภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 5 - โครงการวัดส่งเสริม
สุขภาพ สู่ความยั่งยืน 
โรงพยาบาลตากใบ 
ปีงบประมาณ 2558 

เงิน UC 20,000.-  - กลุ่มงาน 
เวชศาสตร์ฯ 

 - สุธา 

  และสาธารณสุข         
   36.2 จ านวนโครงการที่มี

การดึงชุมชนเข้ามามี 
ส่วนร่วม 

24 > 10 
 โครงการ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อสม. ปี 2558 
 

เงิน UC 20,500.- 
 
 - กลุ่มงาน 
เวชศาสตร์ฯ 

 - สุธา 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 2 KRI 2 KPI   5 โครงการ 2 แหล่งงบฯ 97,500.-  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

84
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลตากใบ ประจ าปี ๒๕๕8 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ การบริหาร บริการ ข้อมูล เพ่ือคงสภาพคุณภาพขององค์กร 
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เป้าประสงค์ องค์กรสามารถรักษาระดับคุณภาพของสถานบริการ 
กลยุทธ์  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการประชุมวิชาการ/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย
และจัดการความรู้สู่องค์กร
คุณภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 
กิจกรรม 
1. ประชุมทีมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการ 
ทบทวน 12 กิจกรรม และ 
การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ 
(CQI&R2R) และน าเสนอ
ผลงานการพัฒนาคุณภาพ 
3. ประสานผู้เยี่ยมส ารวจ
จากองค์กรภายนอก และ
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมสู่การเฝ้าระวัง 
Surveillances Survey 

บุคลากร 
รพ.ตากใบ 
จ านวน  
100 คน 

โรงพยาบาลได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐาน HA 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้หน่วยงาน
ทบทวนโอกาสพัฒนา 
และการวางแผนใน
การขับเคลื่อนและ
พัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงานและทีมสห
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานคุณภาพ
ให้กับบุคลากรใน
โรงพยาบาลและ
หน่วยงานมีการ
ทบทวนตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. เพื่อให้องค์กรรักษา
มาตรฐานคุณภาพ
บริการ 
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดประชุม
วิชาการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ได้ตามแผน 
การอบรม 
2. จ านวนผลงาน
คุณภาพมากกว่า 
13 เรื่องต่อปี 
3. โรงพยาบาลผ่าน 
Re-accreditation 
ครั้งที่ 2 จาก สรพ. 
และผ่านการรับรอง
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ HPH 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลผ่าน 
การ re-accredit 
จาก สรพ. 

รพ.ตากใบ ธ.ค. 57 -  
 ก.ย. 58 

เงิน UC  
44,750 บาท 

งาน HA  
รพ.ตากใบ 
- จิราวรรณ 



 

 

86
 

เป้าประสงค์ องค์กรสามารถรักษาระดับคุณภาพของสถานบริการ 
กลยุทธ์  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการพัฒนาโรงครัว
โรงพยาบาลมาตรฐาน 
ฮาลาล  ประจ าปี
งบประมาณ 2558 
กิจกรรม 
1. ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาโรงครัวตาม
มาตรฐานฮาลาล 
2. ส ารวจพื้นท่ีในการ
ปรับปรุง เพื่อท าเป็นห้อง
เก็บเอกสาร 
3. จ้างเหมาปรับปรุงห้อง
เก็บของเดิมเป็นห้องเก็บ
เอกสาร 
4. จัดซื้ออุปกรณ์ในการ
ปรับปรุงสถานท่ีรับและ
เตรียมอาหาร 
5. รับการประเมินตาม
มาตรฐานฮาลาลและโรง
ครัว กรมอนามยั 
 

ผู้รับบริการ
รพ.ตากใบ 
 

1. โรงครัวผ่าน
การรับรอง
มาตรฐานฮาลาล
และมาตรฐาน 
โรงครัว กรม
อนามัย 

1. เพื่อผ่านเกณฑ์
มาตรฐานฮาลาลและ
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจาก
คณะกรรมการอิสลาม
ประจ า จ.นราธิวาส 
2. เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ
ในการบริโภคอาหาร
ของทางโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โรงครัว รพ. 
ตากใบ ผ่านเกณฑ์
การประเมินตาม
มาตรฐานฮาลาล
และโรงครัว กรม
อนามัย 
 

1. ผู้รับบริการมี
ความเชื่อมั่นต่อ
อาหารที่จัด
ให้บริการใน
โรงพยาบาล 
 

โรงครัว 
รพ.ตากใบ 

ธ.ค. 57 
- 

มี.ค. 58 

งบประมาณ 
เงินสนับสนุน
แผนงานแก้ไข
ปัญหาและ
พัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ผลผลิตจาก
ประชาชนใน 
เขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ได้รับบริการ
สุขภาพตาม
ปัญหาของพื้นที่ 
100,000 
บาท 
 

งานโรงครัว 
รพ.ตากใบ 
- สาวิกา 
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เป้าประสงค์ องค์กรสามารถรักษาระดับคุณภาพของสถานบริการ 
กลยุทธ์  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการพัฒนาระบบยา 
กิจกรรม 
1. ประชุมคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบ าบัด 
2. ประชุมคณะท างาน
เภสัชกรรมและการบ าบัด 
3. อบรมฟื้นฟูความรู้ด้าน
ระบบยาให้แก่บุคลากร
สาธารณสุขท้ังเก่าและใหม่
ใน รพ.ตากใบ 
4. อบรมช้ีแจงประสานงาน
และส่งต่อข้อมูลแพ้ยาใน
เครือข่ายอ าเภอตากใบ 

คณะกรรม 
การและ
คณะท างาน
ความ
ปลอดภัย
ด้านยา 

1. โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านยา 
2. อัตราการเกิด 
Medication 
Error ผ่านเกณฑ ์
ที่ก าหนด 
3. ไม่มีผู้ป่วย 
แพ้ยาซ้ า 

๑. เพื่อให้ระบบการ
จัดการดา้นเวชภณัฑ์ยา, 
วัคซีน มีความปลอดภัย
เหมาะสม มีคณุภาพ 
๒. เพื่อพัฒนาความ
ปลอดภัยด้านยาใหผ้่าน
เกณฑ์มาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านยาของ
กระทรวงสาธารณสุข 
๓. เพื่อพัฒนา ระบบยา 
ให้มีการประสาน
เชื่อมโยงระบบระหว่าง
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. มีการประชุม
คณะกรรมการเภสัช
กรรมและการบ าบัด
เพื่อการบริหาร 
เภสัชต ารับให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
๒. มีการประชุม
คณะท างานเภสัช
กรรมและการบ าบัด
เพื่อพัฒนาระบบยา 
อย่างน้อยปีละ  
4 ครั้ง 
๓. การประเมิน
มาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านยา 
ผ่านเกณฑ ์
 
 
 
 

ระบบยาผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านยา 

รพ.ตากใบ ธ.ค. 57 
-  

ก.ย. 58 

เงิน UC  
8,400 บาท 

PTC 
รพ.ตากใบ 
- นภาวรรณ 
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เป้าประสงค์ องค์กรสามารถรักษาระดับคุณภาพของสถานบริการ 
กลยุทธ์  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการเภสัชปฐมภูมิ 
โรงพยาบาลตากใบ 
กิจกรรม 
1. เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
เวชภัณฑ์ยาและวคัซีนใน
งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ให้
มีคุณภาพ มาตรฐาน 
2. เพื่อพัฒนางานบริการ
เภสัชกรรมปฐมภูมิให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน  
3. เพื่อพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยต่อเนื่องทางเภสัช
กรรมปฐมภูม/ิการเยี่ยม
บ้านให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน  
4. เพื่อใหง้านสร้างเสรมิ
ภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน 
ได้รับวัคซีนท่ีมีคณุภาพ  
 

รพ.สต.  
อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส
รวม 11 แห่ง 
 

1. ระบบบริหาร
เวชภัณฑย์าและ
วัคซีนในงานเภสัช
กรรมปฐมภูมิ ผ่าน
ตามเกณฑ์ของงาน
เภสัชกรรม 
ปฐมภูม ิ
2. งานบริการ
เภสัชกรรมปฐม
ภูมิ ผ่านตาม
เกณฑ์ของงาน
เภสัชกรรม 
ปฐมภูม ิ
3. การดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่องทางเภสัช
กรรมปฐมภูมิ ผ่าน
ตามเกณฑ์ของงาน
เภสัชกรรม 
ปฐมภูม ิ
 

1. เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารเวชภัณฑย์า
และวัคซีนในงานเภสัช
กรรมปฐมภูมิ ให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน 
2. เพื่อพัฒนางาน
บริการเภสัชกรรม 
ปฐมภูมิให้มคีุณภาพ 
มาตรฐาน  
3. เพื่อพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยต่อเนื่องทาง
เภสัชกรรมปฐมภูม/ิ
การเยี่ยมบ้านให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน  
4. เพื่อใหง้านสร้าง
เสรมิภูมคิุ้มกันโรคด้วย
วัคซีน ได้รับวคัซีนท่ีมี
คุณภาพ  
 

1. รพ.สต. ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
การจัดบริการเภสัช
กรรมในหน่วย
บริการปฐมภูม ิ
2. จนท. มีความรู้
เกี่ยวกับระบบงาน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ
เพิ่มขึ้น 
 
 
 

1. ระบบบริหาร
เวชภัณฑ์ยาและ
วัคซีนในงาน 
เภสัชกรรมปฐมภูมิ
มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน 
2. งานบริการเภสัช
กรรมปฐมภูม ิ
มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน  
3. การดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่องทางเภสัช
กรรมปฐมภูม/ิการ
เยี่ยมบ้าน ได้รบัการ
พัฒนาให้มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน  
4. ระบบงานสร้าง
เสรมิภูมคิุ้มกันโรค
ด้วยวัคซีนได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
วัคซีนท่ีมีคุณภาพ  

1. รพ.ตากใบ 
2. รพ.สต. 
เขต อ.ตากใบ 

ธ.ค. 57 
-  

ก.ย. 58 

เงิน UC  
19,150 บาท 

PTC 
รพ.ตากใบ 
- นภาวรรณ 
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เป้าประสงค์ องค์กรสามารถรักษาระดับคุณภาพของสถานบริการ 
กลยุทธ์  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการประชุมฟื้นฟู
วิชาการงานป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อพร้อม
แลกเปลีย่นเรยีนรูสู้่ชุมชน 

1. บุคลากร
รพ.ตากใบ     
150 คน 
2. เจ้าหน้าท่ี 
รพ.สต.  
63 คน 
 

1. ร้อยละของผู้ที่
เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่ก าหนด 
≥ร้อยละ 80 ของ
ข้อค าถามทั้งหมด 
2. รพ.สต. ใน
เครือข่ายได้รับ 
การนิเทศตดิตาม 
ผลการด าเนินงาน 
ด้านงานป้องกัน 
และควบคมุการ 
ติดเชื้อ ร้อยละ 
100 
 

1. เพื่อพัฒนาความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ในการ
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ 
2. เพื่อให้การ
ด าเนินงานป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ
ถูกต้องเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
3. เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พัฒนางาน
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อใน
โรงพยาบาลสู่ชุมชน 
 
 
 
 
 

1. ผู้ที่เข้ารับการ
อบรมมีความรู้และ
สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง 
2. รพ.สต. ใน
เครือข่ายได้รับ 
การนิเทศตดิตาม 
ผลการด าเนินงาน 
ด้านงานป้องกัน 
และควบคมุการ 
ติดเชื้อ  
3. รพ.สต.ใน
เครือข่ายผ่าน
มาตรฐานการ
ด าเนินงานด้าน 
งานป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ 

1. โรงพยาบาล,  
รพ.สต. มีระบบการ
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อที่มี
คุณภาพ  
2. ลดอุบัติการณ์
การติดเชื้อในสถาน
บริการ 
 

1. รพ.ตากใบ 
2. รพ.สต. 
 

ธ.ค.57  
- 

ก.ย.58 

เงิน UC  
15,420 บาท 

งาน IC  
- ศจี 
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เป้าประสงค์ องค์กรมีองค์ประกอบของระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์  พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะกรรมการ
เวชระเบียนและสารสนเทศ
โรงพยาบาลตากใบ 
กิจกรรม 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ติดตามผลการด าเนินงาน
เวชระเบียนและสารสนเทศ  
โรงพยาบาลตากใบ 
2. ประชุมตรวจสอบ
คุณภาพการบันทึก 
เวชระเบียน 
 

คณะกรรมการ 
เวชระเบียน 
และสารสนเทศ  
โรงพยาบาล 
ตากใบ 
 

โรงพยาบาลมีค่า 
ดัชนีผู้ป่วยใน 
(CMI) ผ่านเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

1. เพื่อทบทวน
กระบวนการบริหาร
จัดการเวชระเบียน
และสารสนเทศและ
ปรับปรุงแนวทาง
ปฏิบัติให้มีคณุภาพ 
2. เพื่อประชุมชี้แจง
สรุปผลการด าเนินงาน 
และหาแนวทางพัฒนา
งานเวชระเบียนและ
สารสนเทศ 
3. เพื่อติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการ
บันทึกเวชระเบียนของ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
 
 
 
 
 
 

1. มีการประชุม  
ตามแผนของ  
คณะกรรมการ 
เวชระเบียนและ
สารสนเทศ 4 ครั้ง/ปี 
2. มีการทบทวน 
คุณภาพเวชระเบียน 
4 ครั้ง/ป ี

1. อัตราความ  
สมบูรณ์ของ   
เวชระเบียน   
ร้อยละ 80  
2. ค่า CMI เพิ่มขึ้น 
อยู่ที่ 0.6 

รพ.ตากใบ ธ.ค. 57  
-  

  ก.ย. 58 

เงิน UC  
2,800 บาท 
 

งาน IM  
รพ.ตากใบ 
- สุรพงศ์ 
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เป้าประสงค์ องค์กรมีองค์ประกอบของระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์  จัดบริการเพ่ือสร้างความประทับใจกับผู้มารับบริการ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการบริการจากใจเพื่อ
ผู้รับบริการ งานผู้ป่วยนอก 
ปี 2558 
กิจกรรม 
เสริ์ฟน้ าสมุนไพรขณะรอ
ตรวจ) 
 

ผู้ป่วยและ
ญาติที่มารอ
ตรวจ 
 

1.อัตราความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการผู้ป่วย
นอก มากกว่า 
ร้อยละ 85 
2. ข้อร้องเรียนด้าน
พฤติกรรมบริการ 
เป็นศูนย ์
 

1.เพื่อให้ผู้รับบริการมี
การรอคอยที่มีคณุค่า 
2. เพื่อให้
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ป่วย 
และผู้ให้บริการ 
เกิดบรรยากาศแห่ง
ความสุข          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการเสริ์ฟน้ าขณะ 
รอตรวจให้กับผู้ป่วย 
และญาติทุกวันท่ี 
เปิดให้บริการใน 
เวลาราชการ 

1. ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจใน 
บริการ  
2. ไม่มีข้อร้องเรียน
ด้านพฤติกรรม 
บริการ 
 

OPD 
รพ.ตากใบ 

ธ.ค. 57 -  
 ก.ย. 58 

เงิน UC  
21,200 บาท 
 

งาน OPD  
รพ.ตากใบ 
- ดวงฤดี 



 

 

92
 

เป้าประสงค์ องค์กรมีองค์ประกอบของระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์  จัดบริการเพ่ือสร้างความประทับใจกับผู้มารับบริการ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการงานวันปีใหม่และ
วันเด็กในหอผู้ป่วยใน 
กิจกรรม 
1. จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เด็ก 

ผู้ป่วยและ
ญาติที่ 
admit ใน
แผนกหอ
ผู้ป่วยใน 
 

1.อัตราความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 
ผู้ป่วยใน มากกว่า 
ร้อยละ 85 
2. ข้อร้องเรียนด้าน
พฤติกรรมบริการ 
เป็นศูนย ์
 

1. เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติ  
และเจา้หน้าท่ีได้ร่วม
กิจกรรมในวันปีใหม่
และวันเด็ก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดกิจกรรมเนื่อง 
ในวันเด็ก 1 ครั้ง 

1. ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจใน 
บริการ  
2. ไม่มีข้อร้องเรียน
ด้านพฤติกรรม 
บริการ 
 

หอผู้ป่วยใน 
รพ.ตากใบ 

ม.ค. 58  
 

เงิน UC  
8,500 บาท 
 

งาน IPD  
รพ.ตากใบ 
- อรชร 
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6. แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลตากใบ ประจ าปี ๒๕๕8 
ยุทธศาสตร์ที ่2 สนับสนนุกิจกรรมและบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม 
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เป้าประสงค์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการที่เอ้ือต่อการเข้าถึงของผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
โรงพยาบาลตากใบ 
ปีงบประมาณ 2558 

ผู้สูงอายุ  
60 ปี ขึ้นไป 

1. ผู้สูงอายุมี
มาตรฐานสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ ≥
ร้อยละ 65 
2. ผู้สูงอายุไดร้ับ
การคัดกรองโรค 
เบาหวาน ความ
ดันโลหติสูง 
≥ ร้อยละ 30 
3. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ได้รับการพัฒนา
ทักษะทางกายและ
ใจ ≥ ร้อยละ 90 
4. ผู้สูงอายุติดบ้าน 
ติดเตยีงไดร้ับการ
เยี่ยมบ้าน ≥  
ร้อยละ 93 
5. ผู้สูงอายุเป็น
สมาชิกชมรมฯและ
มีกิจกรรมต่อเนื่อง
ทุกเดือน ≥ ร้อยละ 
50 

1. เพื่อให้ผูสู้งอายุได้ 
รับการดูแลด้านสุขภาพ 
อย่างมีคุณภาพและ
ต่อเนื่อง 
2. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีการพบปะ 
สังสรรค์และ 
แลกเปลีย่นความรู้ใน 
การปฏิบัตตินตามหลัก 
6 อ. และ 
สามารถน าไปเผยแพร ่
ต่อภายในชุมชนได ้
3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่ช่วยตนเอง
ไม่ได้ ขาดผู้ดูแลและไม่
สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมในชมรมได ้
 
 
 
 
 

- ผู้สูงอายุสมคัร
เป็นสมาชิกชมรม/
และมีกิจกรรม
ต่อเนื่อง 
- ผู้สูงอายุได้รับการ
คัดกรอง/ประเมิน
สุขภาพท้ังทาง
ร่างกายและจิตใจ 
- ต าบลต้นแบบ
ผ่านการประเมิน
ด้านการดูแล
สุขภาพผูสู้งอายุระ
ยาวตามเกณฑ ์
 

- ผู้สูงอายมุี
พฤติกรรมสุขภาพ 
ที่พึงประสงค์ และ
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 
 

ต.เจ๊ะเห 
อ.ตากใบ 
จ.นราธิวาส 

ม.ค. 58 -  
 ก.ย. 58 

เงิน UC  
126,000  
บาท 

- สุธา  
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เป้าประสงค์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการที่เอ้ือต่อการเข้าถึงของผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
โรงพยาบาลตากใบ 
ปีงบประมาณ 2558 (ต่อ) 

 6. ชมรมผู้สูงอายุ
ผ่านเกณฑ์ชมรม
ผู้สูงอายุคณุภาพ 
ระดับดีมาก ≥  
ร้อยละ 90 

4. ส่งเสริมและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพผู้สูงอายุให้มี
สุขภาพที่พึงประสงค์ 
โดยผสมผสานมาตรฐาน  
การดูแลสุขภาพแบบ 
องค์รวมทั้งสุขภาพกาย
และจิต 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ
สุขภาพอย่างถ้วนหน้า
และเท่าเทียม 
6. พัฒนาระบบบริการ
ดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ
ให้มีคุณภาพท้ังใน
สถานบริการและ
บริการเชิงรุกในชุมชน 
7. ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครอบครัว ชุมชน
และท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการดูแลผู้สูงอาย ุ
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เป้าประสงค์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการที่เอ้ือต่อการเข้าถึงของผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพชมรมคนพิการ  
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ปี 
2558 
 

1. คกก.ชมรม
คนพิการ  
อ.ตากใบ             
39 คน 
2. นักพัฒนา
ชุมชนประจ า 
อบต. และ
เทศบาล 12 
คน 
3. ผู้รบัผิด 
ชอบงาน 
คนพิการ
ประจ า สสอ. 
และ รพ.สต.
12 คน 
 

1. ร้อยละ 100 
ชมรมคนพิการเข้า
ร่วมกลุม่ ลปรร. 6 
ครั้งต่อป ี
2. คนพิการมีการ
ส ารวจข้อมลูคน
พิการและปญัหา
คนพิการในพ้ืนท่ี
ครอบคลมุ 8 
ต าบล 
3. แผนงาน
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการครอบคลุม 
8 ต าบล 

1. เพื่อให้ชมรมคน
พิการมีการรวมกลุม่
พบปะพูดคุย
แลกเปลีย่นปัญหา
ร่วมกัน 
2. เพื่อส่งเสริมให้
ชมรมคนพิการมีการ
ค้นหาข้อมูลคนผู้พิการ
และปัญหาคนพิการที่
เกิดขึ้นในพื้นที ่
3. เพื่อส่งเสริมให้
ชมรมคนพิการได้
พัฒนาการด าเนินงาน
คุณภาพชีวิตคนพิการ
ตามปัญหาที่ค้นพบ 
 
 
 
 
 
 

1. มีการ สปรร.ใน
ชมรมคนพิการ 6 
ครั้ง/ป ี
2. มกีารส ารวจ
ข้อมูลสถานการณ์
คนพิการครอบคลุม  
8 ต าบล 
3. มีแผนงาน
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการอย่างน้อย 4 
ต าบล 

1. มีการรวมกลุ่ม
ท ากิจกรรมของ
ชมรมคนพิการ 
2. มีการดูแลคน
พิการในชุมชนโดย
คนพิการ 
3. คนพิการได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

อ าเภอตากใบ 
จังหวัด
นราธิวาส 

 ธค. 57 -    
 กย. 58 

งบ UC  
33,500.-บาท 

- วาสนา 
 
 

 



 

97
 

เป้าประสงค์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการที่เอ้ือต่อการเข้าถึงของผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการอบรมญาติและ
ผู้ดูแลคนพิการ เช่ียวชาญ 
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต  
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
ปี 2558 
 

ญาติและ 
ผู้ดูแล 
คนพิการ 
ต.พร่อน 
ต.เจ๊ะเห 
อ.ตากใบ 
รวม 70 คน 
 

1. ญาติและผู้ดูแล
คนพิการที่เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ 
ร้อยละ 100  
2. ร้อยละผูป้่วย
โรคหลอดเลือด
สมองต้องไดร้ับ
ความรู้ ความ
เข้าใจ และเข้ารับ
การฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ร่างกาย 

๑. เพื่อพัฒนาญาติและ
ผู้ดูแลคนพิการ ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
การดูแลฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
๒. เพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะที่จ าเป็น
และเร่งด่วนของญาติ
และผูดู้แลคนพิการใน
การคัดกรอง ประเมิน 
ดูแล และฟื้นฟูผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง 
๓. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะทางด้านการ
ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง 
เพื่อให้ญาติและผูดู้แล
คนพิการ สามารถน า
ความรู้และทักษะไปใช้
กับผู้ป่วยได้จริง 
 

ญาติและผูดู้แลผู้
พิการ มีความรู้  
ความเข้าใจ สามารถ
ถ่ายทอดความรูด้้าน
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายในผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
แก่ผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. เกิดการพัฒนา
ระบบการเฝ้าระวัง
ค้นหา เข้าถึง ดูแล 
ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เกิดการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง
เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
และลดภาวะความ
พิการ 

ต.พร่อน  
ต.เจ๊ะเห 
อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส 

 ธค. 57 -    
 กย. 58 

งบ UC  
11,250.-บาท 

- อาซียังวาตี 
- สาริณ ี
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เป้าประสงค์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการที่เอ้ือต่อการเข้าถึงของผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการอบรมญาติและ
ผู้ดูแลคนพิการ เช่ียวชาญ 
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต  
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
ปี 2558 (ต่อ) 
 

  ๔. เพื่อส่งเสริมใหญ้าติ
และผูดู้แลคนพิการ 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสามารถ
ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและเขม้แข็งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. เพื่อพัฒนาระบบ
การเฝา้ระวังค้นหา 
เข้าถึง ดูแล ฟื้นฟู
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตั้งแต่ระยะ
แรกเริ่มเพื่อลดภาวะ
ความพิการที่จะ
เกิดขึ้นตามมา 
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เป้าประสงค์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการที่เอ้ือต่อการเข้าถึงของผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

12 โครงการ One Section 
One Kindness (OSOK) 
กิจกรรม 
1. ช้ีแจงรายละเอียดให้กับ
หัวหน้าหน่วยงานแตล่ะ
หน่วยงานทราบ 
2. หน่วยงานแต่ละ
หน่วยงานจัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ ตามความ
สมัครใจ 
3. รวบรวมข้อมูล สรุป
ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานทุก 3 เดือน 
4. สรุปผลการด าเนินงาน
และจัดท ารูปเล่มผลการ
ด าเนินงานประจ าป ี
 
 
 
 
 

หน่วยงาน
ภายใน  
รพ.ตากใบ 

จ านวนกิจกรรม 
One Section 
One Kindness 
ภายใน
โรงพยาบาล 11 
กิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ภายใน
โรงพยาบาลมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบต่อ
สังคม 

เจ้าหน้าท่ีภายใน 
โรงพยาบาล 
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม One 
Section One 
Kindness   

เจ้าหน้าท่ี รพ.ตาก
ใบ มีจิตส านึก และ
แสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วมรับผดิชอบ
ต่อสังคม 

อ าเภอตากใบ
และพื้นที่
ใกล้เคียง 
 

ม.ค. 57 
- 

ก.ย. 57 

จากการรับ
บริจาค 

งานยุทธศาสตร ์
สุรพงศ ์

 



 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลตากใบ ประจ าปี ๒๕๕8 
ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การสร้างสุขภาพ และการจัดการโรคตามบริบทของพื้นที่ 
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เป้าประสงค์ ประชาชนตามกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี 
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจัดการส่งเสริมสุขภาพ และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามกลุ่มวัย 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
งานอนามัยแม่และเด็ก 
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

1. คณะ 
กรรมการ
อนามัยแม่
และเด็ก
จ านวน    
30 คน 
2. รพ.สต./ 
รพ. ในเขต
รับผิดชอบ      
จ านวน    
12  แห่ง 
 

1. ประชุม
คณะกรรมการ
อนามัยแม่และเด็ก 
อย่างน้อย ปีละ 4 
ครั้ง ร้อยละ 100  
2. ร้อยละหญิง
ตั้งครรภ์ไดร้ับการ
ฝากครรภ์ครั้งแรก
ก่อนหรือเท่ากับ 
อายุครรภ์ 12 
สัปดาห์ ร้อยละ 75 
3. ร้อยละหญิง
ตั้งครรภ์ไดร้ับการ
ฝากครรภ์ครบ 5 
ครั้งตามเกณฑ ์ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
90 
4. ร้อยละหญิง
หลังคลอดไดร้ับ
การดูแลครบ 3 
ครั้งตามเกณฑ์   
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65 

1. เพื่อให้หญิง
ตั้งครรภ์รายใหม่ได้รับ
การดูแลจากเจ้าหน้าท่ี
จากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขโดยเร็ว      
2. เพื่อป้องกันภาวะ
เสี่ยงต่าง ๆ ท่ีเกดิกับ
หญิงตั้งครรภ์  
3. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์
ที่ตรวจพบภาวะเสี่ยง
ได้พบแพทย์และเข้ารับ
การรักษาอย่างต่อเนื่อง
และทันเวลา 
 

1. อัตราการมา
ฝากครรภ์ก่อนอายุ
ครรภ์ 12 สัปดาห ์
2. อัตราการ ANC  
ครบ 5 ครั้งตาม
เกณฑ ์
3. อัตราการคลอด
ในสถานบริการ  
4. ผลการ
ด าเนินงานของ
สถานบริการแตล่ะ
แห่ง 
 

1. หญิงตั้งครรภ์
ได้รับการดูแลจาก
เจ้าหน้าท่ีจาก
เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขโดยเร็ว      
2. หญิงตั้งครรภ์ที่
ตรวจพบภาวะ
เสี่ยงได้รับการ
รักษาอย่าง
ต่อเนื่องและ
ทันเวลา 
3. เจ้าหน้าทีม่ี
ความรู้  ทักษะใน
การให้ บริการฝาก
ครรภ์อย่างมี
คุณภาพและได้
มาตรฐานตาม
ตัวช้ีวัด 
 

อ าเภอตากใบ ธ.ค. 57 
- 

ก.ย. 58 

เงิน UC  
7,000 บาท 

ระวิวรรณ 
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เป้าประสงค์ ประชาชนตามกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี 
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจัดการส่งเสริมสุขภาพ และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามกลุ่มวัย 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
งานอนามัยแม่และเด็ก 
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (ต่อ) 

 5. อัตราการตาย
ปริก าเนิดของ
ทารกไมเ่กิน 9/
พันการเกิดมีชีพ 
6. อัตราหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
ซีดในขณะใกล้
คลอด ไม่เกิน  
ร้อยละ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



 

103 
เป้าประสงค์ ประชาชนตามกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี 
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจัดการส่งเสริมสุขภาพ และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามกลุ่มวัย 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด ำเนินกำร 

ระยะ 
เวลำ 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

14 โครงการเพิม่ศักยภาพใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มา
รับบริการห้องคลอด 
กิจกรรม 
1. ก าหนดจัดอบรมการ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มารบั
บริการห้องคลอด 2 ครั้ง 
ครั้งละ 2 รุ่น 
2. ประเมินผลการปฏิบตัิ 
การโดยใช้แบบประเมิน 
Pre-Test, Post-Test 
 

พยาบาลที่
เกี่ยวข้อง  
87 คน 

1. ระดับความ 
ส าเร็จของการ 
ด าเนินงานห้อง 
คลอดคุณภาพ 
2. อัตราการ 
เสียชีวิตใน 
โรงพยาบาลของ 
ทารกแรกเกิด
น้ าหนักต่ ากว่า 
2,500 กรัม  
ภายใน 28 วัน 
 

1. เพื่อให้บุคลากร
ทางการพยาบาลที่
เกี่ยวข้องมีความรู้และ
ทักษะในการดูแล
มารดาและทารกแรก
เกิดทั้งในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉิน 
2. เพื่อให้บุคลากร
ทางการพยาบาล
สามารถท างานเป็นทีม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้ผู้รบับริการ
ได้รับการพยาบาลที่
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. พยาบาลที่
หมุนเวียนเข้ามา
ปฏิบัติงานท่ีห้อง
คลอดเข้าร่วมอบรม 
ร้อยละ 100  
2. พยาบาลมี
ความรู้เพิ่มขึ้นข้ึน
จากเดิม ≥ ร้อยละ 
80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ลดอัตราตาย
ของมารดาและ
ทารก 
2. ผู้รับบริการ
ได้รับการพยาบาล
ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
3. บุคลากร
ทางการพยาบาลมี
ทักษะ ในการดูแล
มารดาและทารก
แรกเกิดทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน  
 

รพ.ตากใบ ก.พ. 58 -  
ก.ย. 58 

เงิน UC  
2,175 บาท 

งานห้องคลอด  
รพ.ตากใบ 
- มัทณา 

 



 

104 
เป้าประสงค์ ประชาชนตามกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี 
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจัดการส่งเสริมสุขภาพ และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามกลุ่มวัย 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

15 โครงการคดักรองและ
ประเมินความสามารถทาง
เชาวน์ปัญญา (IQ) อ าเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 
2558 

1. บุคลากร 
ครูสังกัด
สังกัด สพฐ. 
อ.ตากใบ 
62 คน  
2. จนท. 
สาธารณสุข 
ที่เกี่ยวข้อง  
12 คน 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนกลุม่เสี่ยง
ทางการเรียนไดร้ับ
การประเมินความ 
สามารถทางเชาวน์ 
ปัญญา (IQ) 
2. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรครูที่เข้ารับ
การอบรมมีความ
เข้าใจและตระหนัก
ต่อปัญหาด้าน
ความสามารถทาง
เชาวน์ปัญญาของ
นักเรียน 
๓. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรครูมี
แผนการจดัการ
เรียนการสอนให้กับ
นักเรียนท่ีมีปญัหา
ด้าน ความสามารถ
ทางเชาวน์ปัญญา 

1. เพื่อคัดกรองและ
ประเมินความสามารถ
ทางเชาวน์ปัญญา (IQ) 
ในเด็กนักเรียนสังกัด 
สพฐ.  ในเขต อ.ตากใบ  
2. เพื่อช้ีแจงรูปแบบการ
ด าเนินงานด้านการคัด
กรองและประเมิน
ความสามารถทางเชาวน์
ปัญญาในเด็กนักเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขต 
อ.ตากใบ  
3. เพื่อส่งเสริมแนว
ทางการดูแลและการ
พัฒนาความสามารถทาง
เชาวน์ปัญญา (IQ) ตาม
กลุ่มคะแนน 
 

๑. นักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงทางการเรียน
ได้รับการประเมิน
ความสามารถทาง
เชาวน์ปัญญา (IQ) 
๒. บุคลากรครูที่
เข้ารับการอบรมมี
ความเข้าใจและ
ตระหนักต่อปัญหา
ด้านความสามารถ
ทางเชาวน์ปัญญา
ของนักเรียน 
๓. บุคลากรครมูี
แผนการจดัการ
เรียนการสอนให้กับ
นักเรียนท่ีมีปญัหา
ด้าน ความสามารถ
ทางเชาวน์ปัญญา 
 

1. มีระบบการ
จัดบริการประเมิน
ความสามารถทาง
เชาวน์ปัญญา (IQ) 
ของ อ.ตากใบ 
2. นักเรียนท่ีมี
ปัญหาด้าน 
เชาวน์ปัญญา (IQ) 
เข้าถึงบริการและ
ได้รับการพัฒนา
อย่างถูกต้อง 
 

รพ.ตากใบ  มค. 58 -   
 กย. 58 

งบ UC 
10,125 บาท 

- ซาอีด๊ะ 
- วาสนา 
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เป้าประสงค์ ประชาชนตามกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี 
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจัดการส่งเสริมสุขภาพ และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามกลุ่มวัย 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

16 โครงการชาวตากใบฟันดี ปี 
2558 
กิจกรรม 
๑. กลุ่มแม่และเด็ก 
  1) กิจกรรมคุณแม่ฟันสวย 
  2) กิจกรรมส่งเสริมทันต
สุขภาพกลุม่ เด็ก 0-3 ป ี
  3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Dental team  
  4) ส่งเสริมทันตสุขภาพใน 
ศพด. และร.ร. อนุบาล 
2. ขับเคลื่อน DHS ในศูนย์
เด็กเล็ก 
3. กลุ่มเด็กวัยเรียน 
  1) รณรงค์ “ฟันสะอาด 
เหงือกแข็งแรง” 
  ๒) กิจกรรมเครือข่ายเด็ก
ตากใบฟันดี 
  3) ส่งเสริมพัฒนาทักษะ
เฝ้าระวังทันตสุขภาพเด็ก 
ร.ร.วัดพระพุทธ  

1. หญิง
ตั้งครรภ์  
2. เด็กแรก
เกิด-3 ปี   
3. เด็กอายุ 
๓-๕ ปี  
4. เด็กวัยเรียน 
ป.๑-ป.๖ และ
ครู ร.ร.
ประถมศึกษา
ทุกสังกัด  
5. ครูและ
นักเรียน ร.ร.
มัธยมศึกษา  
6. ผู้สูงอายุ
ที่มารับบริการ
ใส่ฟันเทียม 
และผูสู้งอายุใน
ชมรมผูสู้งอาย ุ
7. ศพด.และ 
ร.ร.ช้ันอนุบาล
ทุกสังกัด 

1. ร้อยละของเด็ก
อายุ 3 มีปัญหาฟัน
น้ านมผุลดลง 
2. ร้อยละของเด็ก
อายุต่ ากว่า ๓ ปี 
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 
3. ร้อยละของเด็ก
อายุต่ ากว่า ๓ ปี 
ได้รับการทา
ฟลูออไรด์วานิช 
4. ร้อยละของเด็ก
นักเรียนช้ัน ป.1 
ได้รับการบริการ
ทันตกรรม
ผสมผสานตาม
แผนการรักษา 
5. ร้อยละของเด็ก
นักเรียน ช้ัน ป.๑ 
ได้รับการเคลือบ
หลุมร่องฟัน 
 

๑. เพื่อพัฒนาและ
สนับสนุนการ
จัดบริการสร้างเสริม 
ป้องกันและรักษาทาง
ทันตกรรมในระบบ
บริการปฐมภูมิเพื่อ
เพิ่มการเขา้ถึงบริการ
ทันตสาธารณสุขใน
พื้นที ่
๒. เพื่อส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการทันต
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีให้
มากขึ้น และพัฒนา 
การมีส่วนร่วมภาค
เครือข่าย 
๓. เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดบริการสร้าง
เสรมิสุขภาพช่องปาก  

 

1. กลุ่มแม่และเด็ก 
  1) เด็ก 0-3 ปี 
ได้รับการตรวจ 
สุขภาพช่องปากและ 
ทาฟลูออไรด์วานิช 
  2) ผู้ปกครอง/ 
ผู้เลี้ยงดูเด็กไดร้ับ 
การฝึกทักษะการท า
ความสะอาดช่อง 
ปาก 
  3) จนท./อสม. ได้ 
รับการฝึกอบรม 
ด้านทันตกรรม    
 2. กลุ่มเด็กวัยเรียน   
  1) เด็กวัยเรียนได้ 
รับบริการทันตกรรม  
  2) เด็กวัยเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรม
เครือข่ายเด็กตากใบ
ฟันดี, ฟันสะอาด 
เหงือกแข็งแรง และ
กิจกรรมรวมพลคน 

1. ลดอัตราการเกิด
โรคในช่องปาก 
2. ประชาชนกลุ่ม 
เป้าหมายได้รับ
บริการเหมาะสม
ตามช่วงวัย 
 3. ประชาชนเข้าถึง
ระบบบริการ 
ทันตกรรมระดบั
ปฐมภูมิ เพิ่มขึ้น 
4. ระบบบริการ 
ทันตกรรม เครือข่าย
บริการสุขภาพ  
อ.ตากใบ สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
5. เกิดการมสี่วน
ร่วมกับภาคเีครือข่าย
ในการสร้างเสรมิ
สุขภาพช่องปาก   
 

1. รพ.ตากใบ 
2. รพ.สต.  
3. ร.ร.ประถม 
ศึกษา 31 แห่ง 
4. ร.ร.
มัธยมศึกษา 3 
แห่ง 
5. อบต., 
เทศบาล 8     
แห่ง 
6. ศพด. 13 
แห่ง 
7 ชมรม
ผู้สูงอายุ 13    
แห่ง 
 

 ม.ค. 58 -   
 ก.ย. 58 

เงิน PP  
681,200บาท 

คปสอ.ตากใบ 
- อรชินี,  
- มาซือนะห์ 



 

106 
เป้าประสงค์ ประชาชนตามกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี 
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจัดการส่งเสริมสุขภาพ และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามกลุ่มวัย 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

16 โครงการชาวตากใบฟันดี ปี 
2558 (ต่อ) 
กิจกรรม 
  4) กิจกรรมรวมพลคนรักษ์
ฟัน ร.ร.พระราชด าร ิ
4. กิจกรรมรถทันตกรรม
เคลื่อนที่ พอ.สว.  
จ.นราธิวาส 
5. การพัฒนาระบบสุขภาพ
ช่องปาก อ.ตากใบ 

6. กิจกรรมเครือข่ายผู้
สูงวัยเข้มแข็ง   
  - ตรวจสุขภาพช่องปาก 
ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู ให้ 
บริการตามความจ าเป็น  ให้
ความรู้วิธีดูแลสุขภาพช่อง
ปาก แปรงฟันหลังอาหาร 

8. ตัวแทน 
อปท. 
9. ตัวแทน 
อสม. 
10. ผู้ปกครอง 
11. ผู้น า
ศาสนา, ผู้น า
ชุมชน 
 

6. ร้อยละของฟัน
แท้ผุในเด็กอายุ 
12 ปี 
7. ผู้สูงอายุใน
ชมรมมีฟันคูส่บ 4 
คู่ขึ้นไป     
8. ร้อยละของ  
รพ.สต. ที่ให้บริการ
สุขภาพช่องปากได้
เพิ่มขึ้น 
 

๔. เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปาก
โดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือขา่ย 
๕. เพื่อลดอตัราการ
เกิดโรคในช่องปาก 
 

รักษ์ฟัน ร.ร. 
พระราชด าริ 
3. กลุ่มผู้สูงอายุ 
  1) สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุได้รับการ 
ตรวจสุขภาพช่อง
ปาก ส่งเสริม 
ป้องกัน ฟื้นฟู ให้ 
บริการตามความ
จ าเป็น   
  2) มีแกนน าผู ้
สูงวัยร่วมจดั
กิจกรรมให้ความรู้
กับเด็กใน  
ร.ร.อนุบาล และ 
ศพด.  
4. มีคณะท างาน
พัฒนาระบบ
สุขภาพช่องปาก  
อ.ตากใบ 
 

6. เกิดการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ของ
ทันตบุคลากรและ
ภาคีเครือข่ายใน
การด าเนินงานทันต
สาธารณสุขใน 
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
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เป้าประสงค์ ประชาชนตามกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี 
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจัดการส่งเสริมสุขภาพ และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามกลุ่มวัย 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

17 โครงการเพิม่ศักยภาพ 
การดูแลภาวะแทรกซ้อน  
ทางตา เท้า ในผู้ป่วย
เบาหวานแก่เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส 

1.พยาบาล
OPD รพ. 
ตากใบ   
12 คน 
2.พยาบาล/
จนท. 
รพ.สต.  
24 คน 
3. อสม. 
24 คน 
 

1.พยาบาลคัดกรอง
ความผิดปกติของจอ
ประสาทตา ดูแล/ส่ง
ต่อพบจักษุแพทย์ได ้
≥ร้อยละ80 
2.พยาบาลใช้  
fundus camera 
ได้ ≥ ร้อยละ 80 
3. จนท. รพ.สต. 
ตรวจความผิดปกติ
ของสายตาโดยใช้ 
snellent chart 
≥ ร้อยละ 80 
4. จนท. รพ.สต. 
ตรวจเท้าด้วย 
monofilament 
ได้ ≥ ร้อยละ 80 
5. จนท.รพ.สต.สอน
การบริหารเท้า 
ได้ ≥ ร้อยละ 80 

1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพแก่
เจ้าหน้าสาธารณสุขใน
การดูแลสุขภาพตา เท้า 
ในผู้ป่วยเบาหวาน 
2. เพื่อค้นหาปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการใช้ยา 
(DRPs) และจัดการ
ปัญหาที่พบได้ในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
3. ผู้ป่วยสามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาล 
ได้ดีขึ้น 
 

1. ผู้ป่วยโรค 
เบาหวานให้ความ
ร่วมมือในการรักษา
โรค สามารถใช้ยา
อย่างปลอดภัย มกีาร
ปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
เหมาะสมในการดูแล
ตนเอง จนสามารถ
ควบคุมอาการ และ
ระดับน้ าตาลของ
โรคเบาหวานได้  
2. ทราบปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการใช้ยา 
(DRPs) และจัดการ
ปัญหาที่พบได้ใน
กลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ส่งผล
ให้ผู้ป่วยเบาหวานมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น  
 
 

ผู้ป่วยเบาหวานมี
ภาวะแทรกซ้อน
ลดลง 

รพ.ตากใบ  ธ.ค. 57 -   
 ก.ย. 58 

งบ UC 
7,800 บาท 

- ดวงฤดี 
- ดวงธิดา 
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เป้าประสงค์ ประชาชนตามกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี 
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจัดการส่งเสริมสุขภาพ และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามกลุ่มวัย 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

18 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีภาวะ
ปลายมือ-เท้าชา โดยใช้
พรมกะลามะพร้าว ปี 
๒๕๕๘  

1.พยาบาล
OPD รพ. 
ตากใบ  
12 คน 
2.พยาบาล/
จนท. 
รพ.สต.  
24 คน 
3. อสม. 
24 คน 
 

1. ร้อยละผูป้่วย
เบาหวานสามารถใช้
พรมกะลามะพร้าว
ออกก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง ≥ ร้อยละ 
70 
2. ผู้ป่วยเบาหวานท่ี
มีภาวะแทรกซ้อน
ทางเท้าลดลง  
≥ ร้อยละ 50 
 

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวาน
ที่มีปลายมือ เท้าชา ได้รับ
การดูแลเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ และฟื้นฟูร่างกาย 
ได้อย่างถูกต้อง 
๒. เพื่อป้องกันภาวะการ
เกิดแผลปลายมือเท้าใน
ผู้ป่วยเบาหวาน 
3. เพื่อป้องกันภาวะ 
แทรกซ้อน การถูกตัด
อวัยวะในผู้ป่วยเบาหวาน    
๔. ส่งเสริมให้เกิดความ
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผู้ป่วย ครอบครัว  
๕. เพื่อพัฒนารูปแบบ
การดูแลเท้าของผู้ป่วย
เบาหวาน  
๖. เพื่อเป็นทางเลือกใน
การดูแลตนเอง โดยน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ป้องกันการเกิดภาวะ 
แทรกซ้อน 

๑. ผู้ป่วยเบาหวาน
มีความรู้ในการ
ป้องกันการเกิด
แผลปลายมือ เท้า  
๒. ครอบครัวมีส่วน
ร่วมในการดูแล
สุขภาพของผู้ป่วย
เบาหวาน 
3. เกิดการประดิษฐ์
อุปกรณ์ช่วยดูแลเท้า 
ที่บ้าน “พรม
กะลามะพร้าว 
นวดฝ่าเท้า” 

- ผู้ป่วยเบาหวานมี
ภาวะแทรกซ้อน
ลดลง  

รพ.ตากใบ  ธ.ค. 57 -   
 ก.ย. 58 

งบ UC 
12,000 บาท 

- กิ่งลัดฎา   
- อาซียังวาตี
  



 

109 
เป้าประสงค์ ประชาชนตามกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี 
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจัดการส่งเสริมสุขภาพ และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามกลุ่มวัย 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

19 โครงการชาวเบาหวานร่วม
ใจห่วงใยเท้าปี 2558 

1. ผู้ป่วย
เบาหวานท่ี
สมัครใจเข้า
ร่วมกิจกรรม
วิชาการ 
๑๒๐ ราย 
2. ผู้ป่วย
เบาหวานที่
สมัครใจเข้า
รับบริการ
การนวดเท้า
และแช่เท้า
ด้วยน้ า
สมุนไพร ๑๐ 
ราย/เดือน 
 
 
 
 
 
 
 

1. จ านวนผู้ป่วย
เบาหวานท่ีสมคัร
ใจเข้ารับบริการ
การนวดเท้าและ
แช่เท้าด้วยน้ า
สมุนไพร 
≥ ร้อยละ 80 
2. อัตราความพึง
พอใจหลังเข้ารับ
ฟังบรรยาย
กิจกรรมวิชาการ 
≥ ร้อยละ 80 
 

๑. เพื่อให้ผู้ป่วย
เบาหวานได้รับบริการ
การนวดเท้าและแช่
เท้าด้วยน้ าสมุนไพร 
เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อ
การเป็นแผลที่เท้าและ
ลดการตัดนิ้วเท้าหรือ
ขาในผู้ป่วยเบาหวาน 
2. เพื่อให้ผู้ป่วย
เบาหวานได้รับความรู้
การเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพเท้าอย่างถูกวิธ ี
 

ผู้ป่วยเบาหวานมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพเท้าได้
ถูกต้อง 
 

1. ประชาชนใช้
บริการแพทย์แผน
ไทยเพิ่มขึ้น 
2. ผู้ป่วยเบาหวาน
ลดภาวะเสี่ยงต่อ
การเป็นแผลที่เท้า
และลดการตัด
นิ้วเท้าหรือขา 

คลินิกแพทย์
แผนไทย 
โรงพยาบาล
ตากใบ 

 ม.ค. 58 -    
 ก.ย. 58 

เงิน UC  
๑8,700 บาท 

- ปานเกศ 



 

110 
เป้าประสงค์ ประชาชนตามกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี 
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจัดการส่งเสริมสุขภาพ และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามกลุ่มวัย 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

20 โครงการเภสัชกรห่วงใย
ผู้ป่วยเบาหวาน 

ผู้ป่วยเบาหวาน 
ที่รับบริการ
ผู้ป่วยนอก  
รพ.ตากใบ ท่ีมี
FBS > 180 
mg/dl  
100 คน 

1. ผู้ป่วยเบาหวานท่ี
ได้รับการค้นหา
ปัญหาจากการใช้ยา
และได้รับแกไ้ข 
2. ความร่วมมือใน
การรักษา ผู้ป่วย
เบาหวานเพิ่มขึ้น  
≥ ร้อยละ 80 
3. ผู้ป่วยเบาหวานมี
ระดับน้ าตาลใน
เลือดดีขึ้น ≥  
ร้อยละ 80 

1. เพื่อให้ผู้ป่วย
เบาหวานได้รับความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้
ยา โรค และการ
ปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
เหมาะสมในการดูแล
ตนเอง สนับสนุนให้
ผู้ป่วยมีความร่วมมือ
ในการรักษา  
2. เพื่อค้นหาปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการใช้ยา 
(DRPs) และจัดการ
ปัญหาที่พบได้ในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
3. ผู้ป่วยสามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาล
ได้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 

ผู้ป่วยเบาหวานมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพเท้าได้
ถูกต้อง 
 

1. ประชาชนใช้
บริการแพทย์แผน
ไทยเพิ่มขึ้น 
2. ผู้ป่วยเบาหวาน
ลดภาวะเสี่ยงต่อ
การเป็นแผลที่เท้า
และลดการตัด
นิ้วเท้าหรือขา 

งานบริการจ่าย
ยาผู้ป่วยนอก 
กลุ่มงานเภสัช
กรรมชุมชนและ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค  
รพ.ตากใบ 
 

 ธ.ค. 57 -    
 ก.ย. 58 

เงิน UC  
3,500 บาท 

กลุ่มงานเภสัช
กรรมและ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 
- ฤทัยรัตน ์
- สุวภัทร    



 

111 
เป้าประสงค์ ประชาชนตามกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี 
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจัดการส่งเสริมสุขภาพ และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามกลุ่มวัย 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

21 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
(COPD) โดยการทดสอบ  
 Six-minute walk test   
 โรงพยาบาลตากใบ  
 ปี ๒๕๕๘ 
กิจกรรม 
1. ตรวจคัดกรองผู้ป่วย 
ประเมิน และให้ค าแนะน า 
2. การประเมินสภาพทาง
กายโดยการทดสอบ
สมรรถภาพโดยวิธีการ Six 
minute-walk test 
3. การให้โปรแกรมการ
ออกก าลังกายให้เหมาะสม
กับแต่ละราย 
4. เยี่ยมบ้าน ติดตาม
โปรแกรม และให้
ค าแนะน าต่างๆเพิ่มเติม 
  

๑.พยาบาลที่
รับผิดชอบ
งานผู้ป่วยโรค
เรื้อรังทั้ง 
OPD และ 
IPD ของ รพ.
ตากใบ ๑ คน 
๒.ผู้รับผิดชอบ
งานผู้ป่วยโรค
เรื้อรังประจ า 
รพ.สต. และ 
สสอ. ๓๕ คน 
 

๑. ร้อยละ ๗๕ 
ของผู้ป่วย COPD 
เข้ารับการทดสอบ 
Six-minute walk 
test 
๒. ร้อยละ ๗๕ 
ของผู้ป่วย COPD 
ลดลงหลังจาก
ได้รับการเข้า
โปรแกรมการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ปอดและ
สมรรถภาพกาย 
๓. อัตราการ Re-
Admit ในผู้ป่วย 
COPD ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้ผู้ป่วย 
COPD ไดร้ับการ
ประเมินการทดสอบ 
Six minute-walk 
test 
๒. เพื่อให้ผู้ป่วย 
COPD ไดร้ับการเข้า
โปรแกรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพปอดและ
สมรรถภาพกาย 
 

๑. ผู้ป่วย COPD 
ได้รับการทดสอบ
โดยวิธีการ Six 
minute-walk 
test 
๒. ผู้ป่วย COPD 
เข้าโปรแกรมการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ปอดและ
สมรรถภาพกาย 
๓. พยาบาลและ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมี
องค์ความรู้  มี
ทักษะ และความ
เข้าใจใน 
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้นในผู้ป่วย 
COPD 
 

อัตราการ  
Re-Admit ในผู้ป่วย 
COPD ลดลง 

ห้องประชุม  
ชญานิศ   
รพ.ตากใบ 
 

 ธ.ค. 57 -    
 ก.ย. 58 

เงิน UC  
23,750 บาท 

งานกายภาพ 
บ าบัด 
- อาซียังวาตี   
- สาริณี         



 

112 
เป้าประสงค์ ประชาชนตามกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี 
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจัดการส่งเสริมสุขภาพ และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามกลุ่มวัย 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

22 โครงการชาวตากใบร่วมใจ  
ห่างไกลโรคปวดเมื่อย 
 

1. เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล
ตากใบ  
๑๙๒ ราย 
2. กลุ่ม
เกษตรกรและ
อาชีพอื่น ๆ ที่
สมัครใจเข้า
ร่วมกิจกรรม 
60 ราย   
 

1. จ านวนกลุ่ม
เจ้าหน้าท่ี  
รพ.ตากใบ และ
กลุ่มเกษตรกรที่
สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม  
≥ ร้อยละ 80 
2. อัตราความพึง
พอใจหลังเข้ารับ
ฟังบรรยาย
กิจกรรมวิชาการ 
≥ ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้ประชาชน
น าความรู้ที่ได้ไปใช้
บรรเทาอาการปวด
เมื่อยเบื้องต้นด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง 
๒. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้และ
ตระหนักถึงอิริยาบถ 
ท่วงท่าในการท างาน
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

1. ประชาชนมี
ความรูส้ามารถใช้
บรรเทาอาการปวด
เมื่อยเบื้องต้นด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง 
๒. ประชาชนมี
ความรู้และ
ตระหนักถึง
อิริยาบถ ท่วงท่าใน
การท างานอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

1. ประชาชนใช้
บริการแพทย์แผน
ไทยเพิ่มขึ้น 
2. ประชาชน
สามารถบ าบัด 
รักษาอาการปวด
เมื่อยได้ด้วยตนเอง 

คลินิกแพทย์
แผนไทย 
โรงพยาบาล
ตากใบ 

 ม.ค. 58 -    
 ก.ย. 58 

เงิน UC  
๑๑,340 บาท 

- ปานเกศ 



 

113 
เป้าประสงค์ ปัญหาสุขภาพชุมชนได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์  พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การเรื่องการซ้อมแผนเตรียม
รับอุบัติเหตุกลุ่มชน 
กิจกรรม 
1. ซ้อมแผนบนโต๊ะ 
2. ฝึกซ้อมแผนเสมือนจริง 

1. แพทย์  
2. พยาบาล 
รพ.ตากใบ  
3. จนท.EMT-I   
4. จนท.รพ.สต. 
ศาลาใหม่,กูบ,ู 
โคกมือบา, 
พร่อน)  
5. จนท. อบต. 
5 แห่ง  
6. จนท. 
เทศบาลเมือง
ตากใบ  
7. พนง.ขับรถ  
8. พนง.เปล  
9. จนท.อื่น ๆ 
ใน รพ.ตากใบ  
 

1. เจ้าหน้าท่ี
ทราบวิธีการ
ประกาศใช้แผนรับ
อุบัติเหตุกลุ่มชน  
ร้อยละ100 
2. เจ้าหน้าที่ทราบ
ความรับผิดชอบใน
โซนของตนและ
เตรียมเครื่องมือ
อุปกรณ์ได้ถูกต้อง
พอเพียง 
  >  ร้อยละ90 
3. ลดอตัราการ
ตายของผู้ป่วยท่ี
ได้รับอุบตัิเหต ุ> 
ร้อยละ 10 

1. เพื่อให้แพทย์ 
พยาบาล จนท.ทุกระดับ 
มีความรู้ ทักษะในการ
ดูแลผูป้่วยอุบัติเหตุกลุม่
ชน สามารถ ให้การ
รักษาผู้ประสบเหตเุป็น
จ านวนมากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อจัดระบบความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิด
อุบัติภัยหมู่ และตั้งรับ
ภายใน รพ. โดยทีม
บุคลากรทางการแพทย์
พร้อมอุปกรณ์ เวชภัณฑ์
ในการช่วยชีวิต 
3. เพื่อให้ทุกหน่วยมี
ความพร้อมในการ
เตรียมบุคลากร 
เครื่องมือเครื่องใช้ ใน
การรักษาพยาบาล
ผู้บาดเจ็บจ านวนมาก
ได้รวดเร็ว 

1. แพทย ์พยาบาล 
จนท.ทุกระดับ มี
ความรู้และทักษะใน
การดูแลผู้ป่วย
อุบัติเหตุกลุ่มชน 
สามารถให้การรักษาผู้
ประสบเหตเุป็น
จ านวนมากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ทราบวิธีการ
ประกาศใช้แผนรับ
อุบัติเหตุกลุ่มชน    
2. มีระบบความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิด
อุบัติภัยหมู่ และตั้ง
รับภายใน รพ.  

ลดอัตราการตาย 
ของผู้ป่วยท่ีได้รับ
อุบัติเหต ุ> ร้อยละ 
10 

รพ.ตากใบ  มี.ค. 58 -   
 ส.ค. 58 

เงิน UC  
2,875 บาท   

- สงัด 
- ประคอง 



 

114 
เป้าประสงค์ ปัญหาสุขภาพชุมชนได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์  พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

24 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟู
วิชาการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 
กิจกรรม 
1. อบรมฟื้นฟูวิชาการ 
2. ฝึกปฏบิัต ิ

1. พยาบาลใน 
ระบบการ 
แพทย์ฉุกเฉิน  
2. จนท.
EMT-I,  
EMT-B   
3. จนท.  
รพ.สต 4 แห่ง 
ที่มีรถพยาบาล จ านวน  20 คน 
4. คนงาน
และ พนง.
เปล, พนง. 
ขับรถยนต์  
5. จนท. ท่ี
ปฏิบัติงานใน
ระบบการ 
แพทย์ฉุกเฉิน
ของ อปท. 6 
แห่ง  
 
 
 

1. เจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้เรื่องการ
ประสานการส่งต่อ 
> ร้อยละ 90 
2. เจ้าหน้าท่ี
สามารถจัดล าดับ
ความรุนแรงของ
ผู้ป่วยได้ถูกต้อง  
> ร้อยละ 80 
3. เจ้าหน้าท่ี
สามารถปฏิบัติ 
การช่วยฟื้นคืนชีพ
เบื้องต้นได้ถูกต้อง  
> ร้อยละ 80 

1. เพื่อเพิ่มความรู้ 
ทักษะ ของ จนท. ใน
การปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 
2. เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติและการเตรยีม
ความพร้อมของ
บุคลากร 
3. เพื่อประสานการ
ร่วมมือและสร้าง
สัมพันธภาพระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

1. จนท. ซึ่งปฏิบัติ 
งานการแพทย์
ฉุกเฉินมีทักษะใน
การปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน
เพิ่มขึ้น 
2. จนท. ซึ่งปฏิบัติ 
งานการแพทย์
ฉุกเฉินมีความ
พร้อมและทราบ
แนวทางการ
ปฏิบัติงานในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
3. เกิดความร่วมมือ
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ในระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของ
หน่วยงานต่าง ๆ 

จนท. สามารถ
ปฏิบัติการช่วยฟืน้
คืนชีพเบื้องต้นได้
ถูกต้อง 

รพ.ตากใบ  ม.ค. 58 -   
 ส.ค. 58 

เงิน UC  
4,125 บาท   

- สงัด 
- วรรณฤดี 
- ซารีฟะฟ์ 



 

115 
เป้าประสงค์ ปัญหาสุขภาพชุมชนได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์  พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

25 โครงการอบรมอาสาสมัคร
ฉุกเฉินชุมชน 
กิจกรรม 
1. อบรมให้ความรู้ทาง
วิชาการ 
2. ฝึกปฏิบัติ 

อสม. 
อ.ตากใบ  
100 คน 
 

มีอาสาสมัคร
ฉุกเฉินชุมชนร้อย
ละ 5 ของ
ประชากรในเขต
รับผิดชอบ  
 

1. เพื่อให้ อสม. ทราบ
ถึงภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ 
2. เพื่อให้ อสม. ทราบ
ช่องทางและข้อมูลที่
จ าเป็นในการประสาน
การแจ้งเหต ุ
3. เพื่อให้ อสม. 
สามารถช่วยฟ้ืนคืนชีพ
เบื้องต้นได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการแจ้งภาวะ
ฉุกเฉนิทางการ
แพทย์ผ่าน
หมายเลข 1669 
เพิ่มขึ้น > ร้อยละ 3  

อสม. สามารถช่วย
ฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
ได ้> ร้อยละ 80  

รพ.ตากใบ  ม.ค. 58 -   
 ส.ค. 58 

เงิน UC  
4,500 บาท   

- สงัด 
- วรรณฤดี 
- ซารีฟะฟ์ 



 

116 
เป้าประสงค์ ปัญหาสุขภาพชุมชนได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์  พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

26 โครงการฟื้นฟูวิชาการการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
กิจกรรม 
1. อบรมฟื้นฟูวิชาการ 
2. ฝึกปฏบิัติการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จนท.  
รพ.ตากใบ 
94 คน 
2. จนท.  
รพ.สต. 
56 คน 
 

1. ระดับความ 
ส าเร็จในการจัดตั้ง
ทีม Minimert 
2. ร้อยละของ
ผู้ป่วยเร่งด่วนและ 
ฉุกเฉินวิกฤต 
(เหลือง/แดง) 
ได้รับปฏิบัติการ
ฉุกเฉินภายใน 10 
นาที 
3. ร้อยละงาน ER 
EMS มีคุณภาพ
ตามเกณฑ ์

1. เพื่อเพ่ิมความรู้ 
ทักษะของเจ้าหน้าท่ี
ในการช่วยฟื้นคืนชีพ 
2. เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติและการเตรยีม 
ความพร้อมของ
บุคลากร 
3. ลดอัตราตายของ
ผู้ป่วย 
 

1. เจ้าหน้าทีม่ี
ความรู้เพิ่มขึ้น  
2. เจ้าหน้าทีส่ามารถ 
ปฏิบัติการณส์าธิต 
ย้อนกลับได้ถูกต้อง  

1. สามารถให ้
บริการผู้ป่วยเร่งด่วน
และฉุกเฉินวิกฤต 
(เหลือง/แดง) ได้
ภายใน 10 นาท ี
2. มีระบบ ER EMS 
ที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ 

รพ.ตากใบ ม.ค. 58 
- 

ส.ค. 58 
 

เงิน UC  
8,250 บาท   

รพ.ตากใบ 
(สงัด) 
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เป้าประสงค์ ปัญหาสุขภาพชุมชนได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์  พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

27 โครงการสร้างเสริมและดูแล
สุขภาพอนามัยผู้เดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์ อ.ตากใบ 
จ.นราธิวาส 
กิจกรรม 
ก่อนเดินทางไป 
1. ตรวจสุขภาพและโรค
ประจ าตัว 
2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
ติดต่อระหว่างประเทศ 
3. ออกหนังสือใบส าคัญ 
การให้วัคซีนโรคติดต่อ 
ระหว่างประเทศและสมุด 
ตรวจสุขภาพประจ าตัว 
4. ให้ความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัยเกี่ยวกับการ 
เตรียมตัวก่อนเดินทาง 
5. แยกประเภทผู้รับบริการ 
พร้อมวางแผนการรักษา 
ผู้ป่วย 
 
 

ผู้ประสงค์
เดินทาง 
ไปประกอบ 
พิธีฮัจย์ ใน  
อ.ตากใบ  
120 คน 

อัตราตายของผู้ที่
เดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์ 
1. ร้อยละของการ
ตรวจสุขภาพก่อน
การเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์ 
2. ร้อยละการฉีด
วัคซีนของผู้
เดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์ 
3. ร้อยละการ
ได้รับอบรมสุขภาพ
ของผู้เดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์ 
4. ร้อยละของผู้
เดินทางกลับจาก
การประกอบพิธี
ฮัจย์ไดร้ับการตรวจ
สุขภาพ 

1. เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค
แก่ผู้ประสงค์จะ 
ไปประกอบพิธีฮัจย์ 
2. เพื่อดูแลสุขภาพ
อนามัยของผู้ประสงค์ 
จะไปและกลับจาก
ประกอบพิธีฮัจย์  
3. เพื่อเฝ้าระวังโรค 
ติดต่อระหว่างประเทศ 
ให้ผู้เดินทางกลับจาก
ประกอบพิธีฮัจย์  
4. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดี 
ระหวา่งรัฐกับ 
ประชาชน อันน าไปสู่
การสร้างสันติสุขและ
แก้ปัญหาความไม่ 
สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ 

1. ผู้เดินทางไป 
ประกอบพิธีฮัจย์ 
ได้รับการตรวจ 
สุขภาพก่อนเดินทาง 
ไปประกอบพิธีฮัจย์ 
2. ผู้เดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์
ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค 
3. ผู้เดินทางไป
ประกอบพิธฮีัจย์
ผ่านการอบรม
สุขภาพก่อนเดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย์ 
4. ผู้เดินทางไป 
ประกอบพิธีฮัจย์ 
ได้รับการตรวจ 
สุขภาพหลังกลับ
จากไปประกอบ 
พิธีฮัจย์ 
 

ไม่มีผู้เดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์
เสียชีวิต 

รพ.ตากใบ ก่อน
เดินทำง 
มิ.ย. 58 
หลัง
เดินทำง 
พ.ย. 58 

งบ On Top 
payment 
(กองกลาง)  
หรืองบ 
สนับสนุนจาก
สสจ.นราธิวาส 
31,200 บาท 

กลุ่มงาน 
เวชศาสตร์
ครอบครัวฯ 
- นำรีมำลย์  
 



 

118 
เป้าประสงค์ ปัญหาสุขภาพชุมชนได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์  พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

27 โครงการสร้างเสริมและดูแล
สุขภาพอนามัยผู้เดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์ อ.ตากใบ 
จ.นราธิวาส 
(ต่อ) 
กิจกรรม 
6. คีย์ข้อมูลผู้รับบริการลงใน
โปรแกรมตรวจสุขภาพของ  
ศบสต. 
หลังเดินทางกลับ 
1.ตรวจสุขภาพแก่ผู้เดินทาง
กลับ 
2. เฝ้าระวังโรคติดต่อ 
ระหว่างประเทศ 
3. มอบของที่ระลึกแก่ผู้
เดินทางกลับ 
4. คีย์ข้อมูลผู้รับบริการลง 
ในโปรแกรมตรวจสุขภาพ 
ของ ศบสต. 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 

         



 

119 
เป้าประสงค์ ปัญหาสุขภาพชุมชนได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์  พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

28  โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ผ่านการบ าบัดเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยการส่งเสริมอาชีพ 

- ผู้ผ่านการ
บ าบัด 
ยาเสพตดิ 
70 คน 
 

ผู้ป่วยยาเสพตดิที่
ได้รับการจ าหนา่ย
ครบได้รับการ
ติดตาม ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด       
(อย่างน้อย 4 ครั้ง 
ใน 1 ปี) และได้รับ
การส่งเสริมอาชีพ 
≥ ร้อยละ 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้ผู้ผ่านการ 
บ าบัดยาเสพติด รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์โดยการฝึก
อาชีพ ไม่หันไปพ่ึงพา
ยาเสพตดิ 
2. เพื่อพัฒนา
เครือข่ายผู้ผ่านการ
บ าบัดยาเสพติด 
3. เพื่อสร้างรายได้แก่
ตนเองและครอบครัว
ของผู้ติดยาเสพตดิ 
 

ผู้ผ่านการบ าบัดยา
เสพติดเข้าร่วมฝึก
อาชีพ  

1. ผู้ผ่านการ 
บ าบัดยาเสพติด 
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์โดย
การฝึกอาชีพ ไม่หัน
ไปพ่ึงพายาเสพติด 
2. เกิดเครือข่ายผู้
ผ่านการบ าบดัยา
เสพติด 
3. ผู้ผ่านการบ าบัด
ยาเสพตดิ มีรายได้
เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว  

โรงพยาบาล
ตากใบ 

 ม.ค. 58 -    
 ก.พ. 58 

สสจ.นธ. 
(งบยาเสพติด) 
20,000 บาท 

คณะกรรมการ
ยาเสพตดิ  
รพ.ตากใบ 



 

120 
เป้าประสงค์ ปัญหาสุขภาพชุมชนได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์  พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ก ากับดูแล และพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ปลอดภัย 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

29 โครงการคุม้ครองผู้บริโภค
อ าเภอตากใบ ปี 2558 
กิจกรรม 
1. ประชุม คกก.ด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข อ.ตากใบ    
2. เฝา้ระวังและควบคุม
มาตรฐานสถาน
ประกอบการ 
    1) ตรวจเฝ้าระวังสถาน
ประกอบการ 
    2) ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
โดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย 
    3) ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ด้วยวิธีตรวจสอบฉลาก 
3. ประกวดร้านช าต้นแบบ
ระดับอ าเภอ  
4. ประชุมเครือข่าย
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชุมชน 
 

1.เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
งาน  
2.ผู้ประกอบ 
การหน่วยงาน
ราชการ 
หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ  
3.นักเรียน 
อย.น้อย  
4.ประชาชน
ทั่วไป 
 

1.ร้อยละสถาน
บริการสุขภาพ
เอกชนได้รับการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง
และผ่านมาตรการ
ตามกฎหมาย 
2.ร้อยละผลิตภณัฑ์
สุขภาพที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
3.ร้อยละ
สถานศึกษามีการ
ด าเนินกิจกรรม อย.
น้อยผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 
4.ร้อยละ รพ.สต. 
ด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 

1. เพื่อด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคใน
ลักษณะของเครือข่าย 
2. เพื่อเฝ้าระวังและ
ควบคุมมาตรฐาน
สถานประกอบการ 
3. เพื่อเฝ้าระวังและ
ควบคุมมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
4. เพื่อให้เกิดความ
ตระหนักถึงความส าคญั
ของการเลือกซื้อ 
เลือกใช้ผลติภณัฑ์
สุขภาพท่ีมีคณุภาพ 
และได้มาตรฐาน 
5. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการกลุม่
วิสาหกิจชุมชน/ของ
ขึ้นช่ือประจ าอ าเภอ 
ได้รับเลขสารบบ 
 

1.สถานบริการ
สุขภาพเอกชนได้รับ
การตรวจสอบเฝ้า
ระวังและผ่าน
มาตรการตาม
กฎหมาย 
2.ผลิตภณัฑ์สุขภาพ
ที่ได้รับการตรวจสอบ
ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
3.สถานศึกษามีการ
ด าเนินกิจกรรม อย.
น้อยผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
4. รพ.สต. 
ด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

1. ประชาชนใน 
อ.ตากใบ มี
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
สถานประกอบการ
ด้านผลิตภัณฑ์ 
สถานบริการ 
สุขภาพ และร้านช า
ที่ได้มาตรฐาน เพื่อ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. เกิดการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาค
ส่วน อาทิ โรงเรียน 
อปท. ในการ
ด าเนินงานด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค 

อ.ตากใบ  ม.ค. 58-  
 ก.ย. 58 

เงิน UC  
43,900 บาท 

คกก.คุ้มครอง
ผู้บริโภค 
- สุนทรี 
- นอร์ไอนี 
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เป้าประสงค์ ปัญหาสุขภาพชุมชนได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์  พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ก ากับดูแล และพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ปลอดภัย 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

29 โครงการคุม้ครองผู้บริโภค
อ าเภอตากใบ ปี 2558  
(ต่อ) 
กิจกรรม 
5. กิจกรรม อย.น้อย 
สัมพันธ์ ปี 2558 
    1) ประชุมวิชาการ/ 
ประกวด อย. น้อย 
6 กิจกรรมควบคุมการ
บริโภคบหุรี่และสุรา  
    1) หมู่บ้านต้นแบบ
ปลอดบุหรี่/สุรา 
 

 5.ร้อยละของสถาน
ประกอบการด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ
ได้รับการตรวจสอบ
และผ่านมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
6.ร้อยละจ านวนข้อ
ร้องเรียนของ
ผู้บริโภคด้าน 
ผลิตภณัฑ์และ
บริการสุขภาพได้ 
รับการแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
7.ระดับความส าเร็จ
ในการสนับสนุนให้ 
อปท. ในพื้นที่
รับผิดชอบ มีการ
ด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑส์ุขภาพ 

6. เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมเครือข่าย อย.
น้อย คุ้มครองผู้บริโภค 
7. เพื่อให้มีการ
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่
สูบบุหรี่อย่างเป็น
รูปธรรม และส่งเสริม
การเข้าคลินิกลด ละ 
เลิก บุหรี่ 
 

5.สถานประกอบการ
ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้รับการ
ตรวจสอบและผ่าน
มาตรฐานตามเกณฑ์ 
6.ข้อร้องเรียนของ
ผู้บริโภคด้าน 
ผลิตภณัฑ์และ 
บริการสุขภาพได้ 
รับการแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
7. อปท. ในพื้นที่มี
การด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
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6. แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลตากใบ ประจ าปี ๒๕๕8 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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เป้าประสงค์ บุคลากรมีศักยภาพเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับทิศทางของโรงพยาบาล 
กลยุทธ์  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

30 โครงการประชุม 
วิชาการ/สุนทรียสนทนา 
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงพยาบาลตากใบประจ าปี
งบประมาณ 2557 
กิจกรรม 
1. จัดประชุมทีม
คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร โรงพยาบาล 2
เดือน/ครั้ง 
2. ประชุมวิชาการพร้อม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ แก่
บุคลากรในองค์กร เดือน
ละครั้ง 
3. เสวนา success story 
telling สู่การจัดการความรู้
ในองค์กร เป็นกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อน า
เรื่องเล่ามาสู่การเสริมแรง
ให้กับบุคลากร/ถอด
บทเรียนจากเรื่องเล่า 
4. ประเมินผล 

บุคลากร
โรงพยาบาล 
ตากใบทุกคน 

1. บุคลากรมี
สมรรถนะตาม
เกณฑ์ 
2. บุคลากรเข้า
ร่วมอบรม/ประชุม 
มากกว่า 10 ครั้ง/
คน/ป ี

1. เพื่อน าความรู้ที่
ได้รับจากการประชุม  
อบรมมาเผยแพร่
ให้กับบุคลากร
โรงพยาบาลตากใบ 
2. เพื่อเสริมพลังให้กับ
บุคลากร ผ่าน วารสาร  
“ปันความสุข” 

1. จ านวนครั้งการ
จัดประชุมวิชาการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ได้ตามแผนการ
อบรมเดือนละ 1 
ครั้ง และประชุม
ทีมคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 2 
เดือน/ครั้ง 
2. อัตราความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
ประชุมมากกว่า
ร้อยละ 80  
3. จ านวนครั้งใน
การเผยแพร 
วารสาร ตามเกณฑ ์

1. บุคลากรมี
ความรู้เกี่ยวกับ 
เรื่องที่เข้าร่วม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. บุคลากรได้รับ
การเสริมพลัง เห็น
คุณค่าในงาน
บริการ 
3. ผู้น าเสนอได้ฝึก 
ทักษะการน าเสนอ 
เพิ่มขึ้น 

รพ.ตากใบ ธ.ค. 57 
-  

ก.ย. 58 

เงิน UC  
62,250 บาท 

งาน HRD 
รพ.ตากใบ 
(จิราวรรณ) 
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เป้าประสงค์ บุคลากรมีศักยภาพเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับทิศทางของโรงพยาบาล 
กลยุทธ์  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

31 โครงการประชุมวิชาการ
เรื่องการดูแลผูสู้งอายุ/คน
พิการ/ผู้ป่วยเรื่อรัง/และ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
กิจกรรม 
อบรมฟื้นฟูวิชาการการ
ดูแลผูสู้งอายุ/คนพิการ/
ผู้ป่วยเรื่อรัง/และผูป้่วย
ระยะสุดท้าย 
 

บุคลากร
โรงพยาบาล 
ตากใบ 
จ านวน  
180 คน 

1. อัตราบคุลากร
เข้าร่วมอบรม
วิชาการเรื่องการ
ดูแลผูสู้งอายุ  
คนพิการ ผู้ป่วย
เรื้อรัง และผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย 
ตามเป้าหมาย
มากกว่า 
ร้อยละ 80  
2. อัตราเฉลี่ยของ
คะแนนความรู้ของ
บุคลากรหลังการ
อบรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 70 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ เทคนิค
การให้บริการผูสู้งอายุ
คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง
และผูป้่วยระยะสุดท้าย  
ที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
ได้ฝึกทักษะการ
ให้บริการและ
สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. บุคลากรเข้า
ร่วมอบรมวิชาการ
เรื่องการดูแล
ผู้สูงอายุ  
คนพิการ ผู้ป่วย
เรื้อรัง และผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย 
ตามเป้าหมาย 
2. บุคลากรหลังมี
ความรู้เพิ่มขึ้นหลัง
การอบรม 

1. บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการบริการ
เทคนิคการ
ให้บริการ ที่มี
ประสิทธิภาพและ
สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนกลุม่
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ป่วยเรื้อรัง  และ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลตากใบ 
ได้รับบริการที่
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

รพ.ตากใบ ธ.ค. 57  
 

เงินประกันสังคม 
18,000 บาท 

งาน HRD 
รพ.ตากใบ 
(จิราวรรณ) 
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เป้าประสงค์ บุคลากรมีศักยภาพเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับทิศทางของโรงพยาบาล 
กลยุทธ์  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

32 โครงการพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลและผูร้ับผดิชอบ
งานสุขภาพจิตเพื่อการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปญัหา
สุขภาพจิต อ.ตากใบ  
ปี 2558 

1. ผู้รบั 
ผิดชอบงาน
สุขภาพจิต
ภายใน
หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของ 
รพ.ตากใบ
19  คน 
2. ผู้รบั 
ผิดชอบงาน
สุขภาพจิต 
รพ.สต. และ 
สสอ. 23 
คน 
3. ผู้รบั 
ผิดชอบงาน
สุขภาพจิต
ประจ า 
อปท. 8 คน 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของ
พยาบาลและ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพจิต มี
ศักยภาพ มีองค์
ความรู้ มีทักษะและ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
2. เกิดเครือข่ายใน
การด าเนินงาน
สุขภาพจิตและจติ
เวชที่เข้มแข็ง 1 
เครือข่าย 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
องค์ความรู้  ทักษะ และ
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น   
2. เพื่อพัฒนาเครือข่าย 
และพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผูป้่วยจิตเวชใน
ชุมชน  
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุข ใน
เครือข่ายบริการสุขภาพ
ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ในการดูแลผู้ป่วยจติเวช
แบบองค์รวม  
 

1. พยาบาลและ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพจิตมี
ศักยภาพ มีองค์
ความรู้  มีทักษะ 
และความเข้าใจใน 
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
เพิ่มขึ้น 
2. อ.ตากใบ เกิด
เครือข่ายในการ
ด าเนินงาน
สุขภาพจิตและจติ
เวชที่เข้มแข็ง 
 

ผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึง
บริการสุขภาพ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

รพ.ตากใบ  ธค. 57 -   
 กย. 58 

งบ UC 
23,400 บาท 

- วาสนา 
- ฟารีซาร ์
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เป้าประสงค์ บุคลากรมีศักยภาพเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับทิศทางของโรงพยาบาล 
กลยุทธ์  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

33 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้
เชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
อ่าน EKG 
กิจกรรม 
1. อบรมฟื้นฟูวิชาการ 
2. ฝึกปฏบิัติอ่าน EKG
  

จนท. 60 คน 
แบ่งเป็น 
1. พยาบาล
วิชาชีพใน  
รพ.ตากใบ 
58 คน   
2. เจ้าหน้าท่ี 
เวชกิจฉุกเฉิน
จ านวน 2 
คน   
 

พยาบาลวิชาชีพ
และเจา้หน้าท่ีเวช
กิจฉุกเฉินสามารถ
อ่านคลื่นไฟฟ้า
หัวใจที่เป็น 
STEMI ถูกต้อง > 
ร้อยละ๘o 

เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพ
และเจา้หน้าท่ีเวชกิจ
ฉุกเฉินสามารถอ่าน
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ที่เป็น 
STEMI ได้ถูกต้อง 
 

1. มีการจัดอบรม
ฟื้นฟูวิชาการการ
อ่าน EKG 2 ครั้ง 
2. พยาบาล
วิชาชีพและ
เจ้าหน้าท่ีเวชกิจ
ฉุกเฉินหลังเข้ารับ
การอบรมสามารถ
อ่านคลื่นไฟฟ้า
หัวใจที่เป็น STEMI 
ได ้ถูกต้อง >  
ร้อยละ ๘o 
 
 
 
 
 
 
 
 

พยาบาลวิชาชีพ
และเจา้หน้าท่ีเวช
กิจฉุกเฉินสามารถ
ให้การพยาบาล
ผู้ป่วย Acute MI 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

รพ.ตากใบ ม.ค. 58 
-  

ก.ย. 58 

เงิน UC  
รพ.ตากใบ  
(เงินบ ารุง) 
3,300 บาท 

งาน ER 
รพ.ตากใบ 
(สงัด) 
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เป้าประสงค์ บุคลากรมีศักยภาพเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับทิศทางของโรงพยาบาล 
กลยุทธ์  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

34 โครงการอบรมความรู้เรื่อง 
Advance Trauma Life 
Support 
กิจกรรม 
1. อบรมฟื้นฟูวิชาการ 
2. ฝึกปฏบิัติการดูแลผู้ป่วย 
Trauma 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พยาบาล
วิชาชีพ  
รพ.ตากใบ 
58 คน   
2. เจ้าหน้าท่ี
เวชกิจฉุกเฉิน
2 คน   
 

พยาบาลวิชาชีพ
และเจ้าหน้าที่เวช
กิจฉุกเฉินมีความรู้
เรื่องAdvance 
Truama Life 
Support เพิ่มขึ้น 
> ร้อยละ 80 

เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพ
และเจ้าหน้าที่เวชกิจ
ฉุกเฉินมีความรู้เรื่อง 
Advance Truama 
Life Support เพิ่มขึ้น 
 

1. เจ้าหน้าทีม่ี
ความรู้เพิ่มขึ้น  
2. เจ้าหน้าที ่
สามารถ 
ปฏิบัติการณ์ดูแล
ผู้ป่วย Trauma  
ได้ถูกต้อง 

1. ลดอัตราการ
เสียชีวิต ความพิการ 
และภาวะ แทรก
ซ้อนในผู้ป่วย 
Trauma  
2. มีระบบ ER EMS 
ที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ 

รพ.ตากใบ ม.ค. 58 
- 

ก.ค. 58 
 

เงิน UC  
3,300 บาท   

รพ.ตากใบ 
- สงัด 
- อัญชลี 
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เป้าประสงค์ บุคลากรมีสุขภาพดี และผูกพันต่อโรงพยาบาล  
กลยุทธ์  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย น่าอยู่ น่าท างาน และส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของบุคลากร 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

35 โครงการประเมินความ
เสี่ยงและความปลอดภยั
ของบุคลากรในโรงพยาบาล 
ประจ าปี 2558  
กิจกรรม 
1. จัดประชุมคณะกรรมการ 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของบุคลากรใน
โรงพยาบาล 2 เดือน/ ครั้ง 
2. กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีแก่บุคลากรใน
โรงพยาบาลและเครือข่าย   
3. อบรมบุคลากร (ท้ังรพ.
และเครือข่าย) เรื่องความ
เสี่ยงความปลอดภัย   
4. เยี่ยมส ารวจความเสี่ยง
หน้างาน/หน่วยงาน 
5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ซ้อมแผนอัคคีภยั  
6. สอบเทียบเครื่องมือทาง
การแพทย์ 

บุคลากร
โรงพยาบาล
ตากใบทุกคน 

1. องค์กรรักษา
ระดับคณุภาพ
มาตรฐานงาน 
อาชีวอนามัย ขั้น 5 
2. ร้อยละ 100
บุคลากรใน
โรงพยาบาลทุกคน
ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 
3. ร้อยละ 100 
บุคลากรที่มภีาวะ
สุขภาพได้รับการ
ตรวจรักษาและ
ติดตามผลการ 
รักษาอย่าง 
ต่อเนื่อง 
4. ร้อยละ 70
บุคลากรมีความ
เข้าใจข้ันตอนตาม
แผนมีความพร้อม
และความรวดเร็ว
ของทีม    

1. เพื่อให้บุคลากรใน
โรงพยาบาลมีความรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับงาน 
อาชีวอนามัย  
2. เพื่อให้บุคลากรใน
โรงพยาบาลมีความ
ปลอดภัยในการ
ท างานและสิ่งคุกคาม
ต่าง ๆ  
3. เพื่อให้เกิด
เครือข่ายการท างาน
ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล 
 

1. บุคลากรได้รับ
การตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและ
ติดตามผลการ 
รักษาต่อเนื่อง 
2. เครื่องมือได้รบั 
การสอบเทียบใหไ้ด้
มาตรฐาน 

1. บุคลากรมี
สุขภาพดี ไม่ได้รับ
อันตรายจากการ
ท างาน 
2.องค์กรสามารถ
รักษาระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
งานอาชีวอนามัย 
ขั้น 5 
3. องค์กรผ่าน
เกณฑ์ประเมิน
สถานท่ีท างานน่า
อยู่ น่าท างาน 
ระดับดีมาก 
 

รพ.ตากใบ ธ.ค. 57 
-  

ก.ย. 58 

เงิน UC  
54,840 บาท 

งาน HRD  
รพ.ตากใบ 
(จิราวรรณ) 
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เป้าประสงค์ บุคลากรมีสุขภาพดี และผูกพันต่อโรงพยาบาล  
กลยุทธ์  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย น่าอยู่ น่าท างาน และส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของบุคลากร 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

35 โครงการประเมินความ
เสี่ยงและความปลอดภยั
ของบุคลากรในโรงพยาบาล 
ประจ าปี 2557 (ต่อ) 
 

 5. ร้อยละ 100
เครื่องมือส าคญั
ได้รับการสอบ
เทียบคุณภาพ
อย่างน้อยปีละครั้ง 
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เป้าประสงค์ บุคลากรมีจริยธรรม/ พฤติกรรมบริการที่ดี 
กลยุทธ์  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

36 โครงการเสรมิศักยภาพ
บุคลากรด้านคณุธรรมและ
จริยธรรมในองค์กร 
ปีงบประมาณ 2558 
กิจกรรม 
1. จัดประชุมวิชาการและ
ฝึกอบรมการสร้างเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม แก่
ข้าราชการและบุคลากร
โรงพยาบาลตากใบ 
2. กิจกรรมตามรอย
วัฒนธรรมโรงพยาบาลตาก
ใบ โดยการบันทึกความดี/
สะสมแต้มตามเกณฑ์ที่
หน่วยงานร่วมกันก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร
โรงพยาบาล
ตากใบทุกคน 

1. บุคลากรทุกคน
ในโรงพยาบาล 
ได้แตม้ความดีไม่
น้อยกว่า 50 แตม้
ต่อปีงบประมาณ 
2. มีบุคคลต้นแบบ
ในการตามรอย
วัฒนธรรมในแตล่ะ
ด้าน ได้แก่ กาย จติ 
สังคม จิตวิญญาณ 
3. ระดับความ 
ส าเรจ็ของการ
เสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่
ดีด้านการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม  
ระดับ 5 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรเกิดการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในตัวบุคคล 
2. เพื่อประกาศเกียรติ
คุณบุคคลและองค์กร
ดีเด่นให้เป็นแบบอย่าง
ด้านความดีงามในแต่
ละด้านของวัฒนธรรม
โรงพยาบาลตากใบ 
 

1. มีบุคคลต้นแบบ 
ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 
2. บุคลากรมีการ
สะสมแต้มความด ี
ของตนเองไม่น้อย
กว่า 50 แต้ม 

บุคลากรเกิดการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในตัว
บุคคล เป็น
แบบอย่างท่ีดีใน
ด้านการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ทั้งในส่วนของกาย 
จิต สังคมและจติ
วิญญาณ 

รพ.ตากใบ ม.ค. 58 
-  

ก.ย. 58 

เงิน UC  
65,500 บาท 

งาน HRD  
รพ.ตากใบ 
(จิราวรรณ) 
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เป้าประสงค์ บุคลากรมีจริยธรรม/ พฤติกรรมบริการที่ดี 
กลยุทธ์  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

37 โครงการศึกษาเรียนรู้และ
พัฒนาพฤติกรรมบริการ
ของบุคลากรโรงพยาบาล
ตากใบปีงบประมาณ 
2558 
 
 
 
 
 

บุคลากร
โรงพยาบาล 
ตากใบทุกคน 

1. อัตราการเข้า
ร่วมอบรมพัฒนา
พฤติกรรมบริการ
ตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
2. จ านวนข้อ
ร้องเรียนด้าน
พฤติกรรมบริการ
เป็น 0 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ เทคนิค
การให้บริการ ท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
ได้ฝึกทักษะการ
ให้บริการและสามารถ
ให้บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
บริการ มนุษย์
สัมพันธ์ การสื่อสาร 
ที่มีประสิทธิภาพ 
ทักษะการบริการที่
ดีไดม้าตรฐานสากล 
 

ประชาชนท่ีมารับ
บริการ ได้รับ
บริการที่สะดวก
รวดเร็วและ
ประทับใจ 
 

รพ.ตากใบ ม.ค. 58 
-  

ก.ย. 58 

เงิน UC  
รพ.ตากใบ  
(เงินบ ารุง) 
9,000 บาท 

งาน HRD  
รพ.ตากใบ 
(จิราวรรณ) 
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6. แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลตากใบ ประจ าปี ๒๕๕8 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมสร้างระบบบริการสุขภาพระดับอ าเภอ 
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เป้าประสงค์ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมสร้างระบบบริการสุขภาพระดับอ าเภอ 
กลยุทธ์  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดบริการสุขภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

38 
 
 
 
 

 

ส ารวจข้อมลูผู้ป่วยจิตเวชใน
แต่ละพื้นท่ี ความคาดหวัง 
ความต้องการของชุมชน 
กระบวนการด าเนินท่ีมีอยู่ 
สถิติ/ตัวช้ีวัดที่ส าคญั  

ประชาชนใน 
อ.ตากใบ 
 
 
 
 

1. ผู้ป่วยจิตเวช
ได้รับการตดิตาม  
ร้อยละ 100 
  

 1. แบ่งกลุ่มผู้ป่วย 
จิตเวชตามสภาพ
ปัญหาร่วมได้อย่าง
น้อย 2 กลุ่ม 
2. ทราบความ
ต้องการความ
คาดหวังของ
ครอบครัวและชุมชน 

คุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยจิตเวชดียิ่งขึ้น 
 

อ าเภอตากใบ ต.ค. 57 
- 

ก.พ. 58 

มูลนิธิ
สุขภาพ
ภาคใต ้

วาสนา 

39 ประชุมเชิงปฏิบัติการและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
คณะกรรมการระบบ
สุขภาพอ าเภอตากใบ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  

คณะกรรมการ 
DHS อ.ตากใบ 
 
 
 

1. ร้อยละ 100 
สามารถจัด
ประชุมเชิง
ปฏิบัติและสรุป
บทเรียนได้
ตามที่ก าหนด 
2. ร้อยละ 50
ของเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน PCA 
ขั้น 2  

 1. เครือข่ายมีความ
เข้าใจและม ี
เป้าหมายในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 
2. เครือข่ายมี
ศักยภาพการดูแล
สุขภาพของ
ประชาชนแบบ 
องค์รวม 
3. เกิดเครือข่ายการ
ท างานท่ีเป็นเอกภาพ 
และมีการจัดการ
ทรัพยากรภายใน
เครือข่ายที่เหมาะสม 

1. ผู้ป่วยจิตเวช
เข้าถึงและได้รับ
การฟื้นฟูสุขภาพจติ
อย่างต่อเนื่อง 
2. เสริมสร้าง
สมรรถนะชุมชน 
(ไม่ทอดทิ้งกัน) 
3. เรียนรู้การ
ท างานร่วมกันของ
ทีมสหวิชาชีพและ
ชุมชน 
 

อ าเภอตากใบ ต.ค. 57 
- 

ก.พ. 58 

มูลนิธิสุขภาพ
ภาคใต ้

- ชาติชาย 
- จิราวรรณ 
- วาสนา 
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เป้าประสงค์ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมสร้างระบบบริการสุขภาพระดับอ าเภอ 
กลยุทธ์  เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

40 จัดท า SRM เรื่องการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
จิตเวชแบบ 
บูรณาการ อ.ตากใบ   
 

ประชาชน  
ต.เจ๊ะเห  
อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมการท า 
SRM 
 

 1. ประชาชนมีส่วน
ร่วมเข้าประชุม 
จัดท า SRM ตาม
แผน 
2. ได้ SRMที่
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวาง
แผนการขับเคลื่อน 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัการ
ปัญหาสุขภาพ 
 

ต.เจ๊ะเห  
อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส 

ม.ค. 58 
- 

มี.ค.58 
 

มูลนิธิ
สุขภาพ
ภาคใต ้

วาสนา 

41 พัฒนาสมรรถนะ บุคลากร
สาธารณสุข อสม.  
ผู้น าชุมชน การดูแลผู้ป่วย 
จิตเวช 
 

บุคลากร
สาธารณสุข,  
อสม.,  
ผู้น าชุมชน 
 

ร้อยละ 80ของ
ประชากรเปา้หมาย
เข้าร่วมพัฒนา
ทักษะตามแผน  
 

 1)  1. ผู้เข่าร่วมประชุม  
2)  มีความรู้และทักษะ 
3)  ในการดูแลผู้ป่วย 
4)  จิตเวชในชุมชน 
5)  เบื้องต้นได้  

เกิดเครือข่ายในการ
ด าเนินงาน 
สุขภาพจิตทีเ่ข้มแข็ง  
 

ต.เจ๊ะเห  
อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส 

มี.ค. 58 
 

 - จิราวรรณ 
- วาสนา 
- รัชนันท ์
 

42 เสรมิพลังผูดู้แลหลัก  
“วิวัฒน์จิต ชีวิตเปลี่ยน 
ด้วยสุนทรยีสนทนา” 
 

ผู้ดูแลหลัก   ร้อยละ 100
ผู้ดูแลหลักไดร้ับ
การเสริมแรง 

 1. ผู้เข้าร่วมประชุม
มีทักษะในการ
เสรมิแรงผ่านเรื่อง
เล่า 
 

ผู้ดูแลหลักมีก าลังใจ 
ในการดูแลผู้ป่วย 
จิตเวช 

ต.เจ๊ะเห  
อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส 
 

มีค./พค/
กค/กย
58 

 - จิราวรรณ 
- วาสนา 
- อรวรรณ 
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เป้าประสงค์ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมสร้างระบบบริการสุขภาพระดับอ าเภอ 
กลยุทธ์  เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

43 ติดตาม ถอดบทเรียนระบบ
การดูแลผู้ป่วยจิตเวช  
อ.ตากใบ 

ครอบครัว
ผู้ป่วยจิตเวช
และชุมชน 

ร้อยละ 100  
มีการจัดเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ตามแผนงาน 

 เรื่องเล่า และ
บทเรียนผู้ป่วยจิต
เวชและชุมชน 

พัฒนาระบบเพื่อ
การเข้าถึงบริการ
และชุมชนเข้มแข็ง 
 

อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส 

พ.ย 57 
- 

ก.ย 58 

 - จิราวรรณ 
- วาสนา 
- อรวรรณ 
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เป้าประสงค์ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมสร้างระบบบริการสุขภาพระดับอ าเภอ 
กลยุทธ์  เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

44 วัดส่งเสริมสุขภาพ สู่ความ
ยั่งยืน รพ.ตากใบ 
ปีงบประมาณ 2558 
กิจกรรม 
1. ประเมินศาสนสถาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
2. เวทีประชาคม 
3. ส่งเสริมสุขภาพในด้าน 
อนามัยแม่และเด็ก, อนามัย
ช่องปากเด็กวัยเรียน,     
วัณโรค, การเยยีวยาผู้ไดร้ับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ, 
การบริโภคยาสูบ 
4. ตรวจคัดกรองสุขภาพ
พระ กรรมการวัด ชมรม
ผู้สูงอายุ ประชาชน 
5. ส่งเสริมการออกก าลัง
กายภายในวัด 
6. ส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่ง
เรียนรูด้้านสุขภาพ  
7. ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของชุมชน 

1.วัดธารากร  
2.วัดชลธารา
สิงเห   

ร้อยละของวัดคง
สภาพมาตรฐาน
ประเมินศาสนสถาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
ร้อยละ 100 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
วัดในต าบลเจ๊ะเห ให้
คงสภาพวัดส่งเสริม
สุขภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมให ้
ศาสนสถานเป็นสถานท่ี
เอื้อต่อการมสีุขภาพ
อนามัยที่ดีของ 
ประชาชนท่ีมาใช้ 
บริการ  
3. เพื่อให้เกิดการ
ประสานงานที่ดี
ระหว่างองค์กรของรัฐ
และชุมชนและเป็น
เครือข่ายสร้างสุขภาพ
เพื่อการ         
พัฒนาท่ียั่งยืนโดย
อาศัยการมสี่วนร่วม
โดยใช้วิถีชุมชน 
4. คงสถานภาพ 
ศาสนสถานต้นแบบ 
 

วัดคงสภาพวัด
ส่งเสริมสุขภาพ 

1. เกิดการ
ประสานงานท่ีดี
ระหว่างองค์กรของ
รัฐและชุมชนและ
เป็นเครือข่ายสรา้ง
สุขภาพเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืนโดย
อาศัยการมสี่วน
ร่วมโดยใช้วิถีชุมชน 
2. ประชาชนมี
สุขภาพดี  
 

1. วัดธารากร 
2. วัดชลธารา
สิงเห   

ม.ค. 58 
- 

ก.ย. 58 
 

เงิน UC 
20,000 
บาท 

 

สุธา 
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เป้าประสงค์ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมสร้างระบบบริการสุขภาพระดับอ าเภอ 
กลยุทธ์  เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

45 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อสม. ปี 2558 
กิจกรรม 
1. สรา้งและพัฒนา
ศักยภาพ อสม.ปลีะ 1 ครั้ง 
2. ส่งเสริมให้ อสม.ดูแล
ตนเองและประชาชน ใน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค 
3. ติดตามการด าเนินงาน
ทุกเดือน จากการประชุม
แกนน า อสม. 
4. ฝึกทักษะปฏิบัติงาน
จากการลงพื้นที ่
5. ค้นหา อสม. และ
ชุมชนต้นแบบ 
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ระหว่างชุมชน 
 
 
 

อสม. 
ต.เจ๊ะเห 

1. ร้อยละของ อสม. 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ≥  
ร้อยละ 80 
2. ประชุมแกนน า 
อสม. 12 ครั้ง/ป ี

1. อสม.เข้าใจใน
บทบาทและหน้าท่ี 
ของ อสม. 
2. ส่งเสริมความรู้  
ให้แก่ อสม.ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนตาม 
กลุ่มอาย ุ
3. ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
ชุมชน ท้องถิ่น กับ  
อสม. ในการส่งเสรมิ
สุขภาพ 
 

1. อสม. มีความรู้
ในการดูแลตนเอง
และประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ  
2. อสม. ได้รบัการ 
ติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. อสม. มคีวาม
เชื่อมั่น และ
ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ 
2. ประชาชนได้รับ
การดูแลสุขภาพ
อย่างทั่วถึง 
3. ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลสุขภาพ
ประชาชน 
 

โรงพยาบาล
ตากใบ   

 
 
 
 
 

ม.ค. 58 
- 

ก.ย. 58 
 

เงิน UC 
20,500 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุธา 
 
 
 
 
 
 

 


