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ค ำน ำ 
 
                   โรงพยาบาลตากใบ ได้ด าเนินการจัดท าและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี ๒๕60-
2564 โดยมีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis) ของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข 
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส การประเมินผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพของอ าเภอตากใบ 
การวิเคราะห์หน่วยงาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก การท า SWOT Matrix การก าหนดยุทธศาสตร์และการสรุปที่มาสาเหตุของปัญหา การจัดล าดับ
ความส าคัญยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ กรอบแนวคิดในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ในแต่ละยุทธศาสตร์ น าไปสู่การก าหนดแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข และแผนปฏิบัติงานโรงพยาบาลตากใบ 
อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประจ าปี ๒๕60-2564  
                   ขอขอบคุณ กลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล และทีมงานทุกท่าน ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
สาธารณสุขอ าเภอตากใบ ที่ได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนช่วยให้การด าเนินการครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขฉบับนี้  จะเป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการด าเนินงาน
สาธารณสุขต่อไป  
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1. Policy Analysis และปัญหาด้านสุขภาพ 
 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลตากใบ ได้มีการวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และการวิเคราะห์
สรุปข้อมูลปัญหาสุขภาพของอ าเภอตากใบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1.1 นโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข 

 
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข 

 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขมีดังนี้ 
ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ข้อ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 1) ในระยะเร่งด่วนรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียนจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้ง
ทางบกและทางทะเลรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนก าหนดให้ปัญหายาเสพติดการค้า
อาวุธการค้ามนุษย์การกระท าอันเป็นโจรสลัดการก่อการร้ายสากล และอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะ
หน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอ่ืน  ๆ ที่เชื่อมโยง
ต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ 

 2) เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

1) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

 รัฐบาลจะวางรากฐานพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึงความมีคุณภาพและประสิทธิภาพดังนี้ 
 1) วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบและบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกัน
สุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษาสร้าง
กลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงานการกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้าง
บุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้ก ากับดูแลสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการ 
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากร
ร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
 3) เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาดโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า โดยมี
เครือข่ายหน่วยเฝ้าระวังหน่วยตรวจวินิจฉัยโรคและหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการ
แพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที 
 4) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต
โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพ่ือป้องกันการรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 
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 5) ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ าใจ
นักกีฬา มีวินัยปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ  
 6) ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเตมเซลล์ โดยจัดให้มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุมเหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม 
 7) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดให้มี
บุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ และหน่วยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส าคัญ 
 ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 1) พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคล้องกับข้อตกลงใน
การเคลื่อนย้ายในด้านสินค้าบริการ การลงทุนแรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากข้ึน 
 2) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ 
ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะท าให้ระบบขนส่งและ     
โลจิสติกส์ สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 
 1) สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 2) เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 1) เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
 ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 1) เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมระบบพิทักษ์คุณธรรม 
 

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 1. ให้ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ  และโครงการเฉลิมพระ
เกียรต ิเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 2. บูรณาการองค์ประกอบและบทบาทเขตสุขภาพ ระหว่างส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การดูแลสุขภาพคนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับและทุกมิติ 
 3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย  เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยให้คนไทยมีโอกาสได้ร่วมคิด ร่วมน า   
ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบด้วย เป็นการอภิบาลแบบเครือข่าย เอ้ืออ านวยระบบสุขภาพแห่งชาติเชื่อมประสาน 
ทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน 
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 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับ ทั้งการบริหารการเงินการคลัง การ
บริหารก าลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุข และปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้
พลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง 
 5. ให้ความส าคัญในการพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข ทั้งความรู้ ทักษะ การผลิต การใช้ การสร้าง
ขวัญก าลังใจ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน 
 6. วิจัยและพัฒนา เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทย ให้มีคุณภาพครบวงจร และเกิดผลดี
ต่อเศรษฐกิจไทย 
 7. เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุข เพ่ือประสิทธิผลที่
ดีต่อสุขภาวะของประชาชน 
 8. สนับสนุนกลไกการท างานสาธารณสุข ให้เป็นไปเพ่ือส่งเสริมการสร้างความมั่นคง และความผาสุก
ของสังคมไทยและสังคมโลก 
 

นโยบายและแนวทางการด าเนินงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ยึดหลักการท างาน 3 ส. คือ 
  - ความส าเร็จคือต้องมีผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 - ความสุขคือท าให้คนในองค์กรมีความสุขตามหลักพรหมวิหาร 4  
 - สร้างสิ่งดีคือสร้างระบบงานให้ดีขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้งานก้าวหน้า 
 และ 3 I คือ 
 - Information : ระบบข้อมูลข่าวสาร ให้ความส าคัญเรื่องการท างานบนข้อมูลพ้ืนฐาน ทั้งด้าน
นโยบาย การบริหารจัดการ และการบริการ 
 - Innovation : ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เจริญก้าวหน้า 
 - Integration : การบูรณาการการท างานทุกระดับให้งานราบรื่น 
 

ยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข 
จุดยืนองค์กร   

  ส่วนกลาง : พัฒนานโยบาย ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
  ส่วนภูมิภาค : บริหารจัดการหน่วยบริการ และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

วิสัยทัศน์  
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี 
พันธกิจ  

  พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน 
เป้าหมาย  

  ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
ค่านิยมองค์กร : MOPH 

   Mastery    : นายตนเอง    
   Originality    : สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ  
   People centered approach  : ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
   Humility    : อ่อนน้อมถ่อมตน 
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ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน (4 Excellence) 
1. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) (4 โครงการ)  

• โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย  
• โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น  
• โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน  
• โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 

แผนงานที่ 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (3 โครงการ)  
• โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  
• โครงการควบคุมโรคติดต่อ  
• โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 

แผนงานที่ 3 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (3 โครงการ)  
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร  
• โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
• โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (2 โครงการ)  
• โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
• โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสี่ยง (Hot Zone) 

2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) (1 โครงการ)  

• โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) 
  แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (14 โครงการ)  

• โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
• โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  
• โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  
• โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด  
• โครงการดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส แบบประคับประคอง  
• โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ  
• โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช  
• โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก  
• โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ  
• โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง  
• โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต  
• โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา  
• โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก  
• โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 

แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ (1 โครงการ)  
• โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
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   แผนงานที่ 8 การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ (2 โครงการ)  

• โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) ส าหรับสถานพยาบาล  
• โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 

แผนงานที่ 9 การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและพ้ืนที่เฉพาะ (3 โครงการ)  
• โครงการพัฒนา รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และ รพ.สมเด็จพระยุพราช  
• โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสุขภาพแรงงานข้ามชาติ (Migrant Health)  
• โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพชายแดนใต้ 

แผนงานที่ 10 ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข (2 โครงการ)  
• โครงการพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ  
• โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ (4 โครงการ)  

• โครงการพัฒนาการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ  
• โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ  
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคน  
• โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ 

4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (2 โครงการ)  

• โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
• โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

แผนงานที่ 13 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2 โครงการ)  
• โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)  
• โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

แผนงานที่ 14 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ)  
• โครงการลดความเหลื่อมล้ าของ 3 กองทุน  
• โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

แผนงานที่ 15 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ (2 โครงการ)  
• โครงการพัฒนางานวิจัย  
• โครงการสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 

แผนงานที่ 16 การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ (1 โครงการ)  
• โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 

 
 เป้าประสงค์ 

1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 80 ปี 
2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี 

  
เป้าหมายการให้บริการสาธารณสุข 
1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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2. ประชาชนมีสุขภาพดีเข้าถึงบริการและเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ               
อย่างเท่าเทียมกันโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน 

3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
4. ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพสามารถรองรับประชาคมอาเซียน 
5. ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีความพึงพอใจเชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
6. ประชาชนทุกคนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องได้รับการควบคุมป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค 
7. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ และได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานในทุกระดับ  

และเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 8. ประชาชนผู้เสพผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการส่งเสริม ป้องกัน บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟู ติดตามดูแล
เพ่ือสามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม 
          9. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลสุขภาพจากปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม 
 
1.2 สรุปปัญหาสุขภาพและบริบทของอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 ๑.2.๑ สภาพทางภูมิศาสตร์  

 1. ประวัติอ าเภอตากใบ 
 อ าเภอตากใบได้จัดตั้งขึ้นเป็นอ าเภอตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2452 (ร.ศ.128) แต่เดิม

สมัยครั้งที่รัฐกลันตันอยู่ในการปกครองของไทยพ้ืนที่อ าเภอตากใบขึ้นอยู่ในการปกครองของเมืองกลันตัน 
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ไทยต้องเสียดินแดนบางส่วนให้แก่อังกฤษในสมัยที่ปกครองมลายู ซึ่งรวมรัฐกลันตัน
ด้วย และอังกฤษพยายามจะผนวกดินแดนส่วนของอ าเภอตากใบเข้าไปอยู่ในเมืองกลันตัน  แต่ทางไทยก็
พยายามหาเหตุผล และข้อเท็จจริงมายืนยันต่ออังกฤษว่า เมืองนราธิวาสจนถึงตากใบเป็นที่อยู่อาศัยของชาว
ไทยมาแต่เก่าก่อนตั้งแต่สมัยโบราณนับเป็นร้อย ๆ ปี โดยอ้างเอาวัดชลธาราสิงเหซึ่งเป็นวัดที่ชาวไทยได้สร้าง
ขึ้นมานับร้อยปีแล้ว เป็นหลักฐานยืนยันว่าชาวไทยที่อยู่ที่ตากใบมานานก่อนที่ชาวมลายูจะเข้ามาอยู่  ในที่สุด
รัฐบาลอังกฤษที่ปกครองมลายูก็จ ายอมด้วยเหตุผล ดังนั้นจึงได้ท าสนธิสัญญาตาบาขึ้น เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
พ.ศ. 2451 (ร.ศ.127) เพ่ือตกลงเรื่องอาณาเขตระหว่างไทยกับมลายู โดยก าหนดเอาแม่น้ าสุไหงโกลก เป็น
เส้นกั้นอาณาเขตการปกครอง และให้ตากใบข้ึนอยู่กับเมืองระแงะ มณฑลปัตตานี ของประเทศไทย 
 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชด าริ ให้ย้ายศาลากลางว่า
การเมืองระแงะ มาตั้งอยู่บ้านมะนาลอ และได้พระราชทานชื่อเมืองเป็น “เมืองนราธิวาส” และตากใบได้เปลี่ยน
มาเป็นอ าเภอตากใบของจังหวัดนราธิวาส จนถึงปัจจุบัน 
 ค าว่า “ตากใบ” ตามประวัติกล่าวว่ามีคนชื่อตาบามาตั้งรกรากถ่ินฐานอยู่เป็นคนแรก ต่อมามีคนมา
อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น จนเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นกลายเป็นหมู่บ้านซึ่งเรียกกันว่า “บ้านตาบา” อยู่ในต าบลเจ๊ะเหและ
ได้เรียกเพ้ียนมาเป็น “ตากใบ” ต่อมาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2452 (ร.ศ.128) ได้ประกาศกฤษฎีกายกฐานะ
ต าบลเจ๊ะเห ตั้งเป็นอ าเภอเรียกว่า “อ าเภอตากใบ” ตั้งที่ว่าการอ าเภออยู่ที่หมู่ที่ 3 ต าบลเจ๊ะเห มีขุนสมาน
ธาตุวิสุทธิ์ (เปลี่ยนกาญจรันย์) เป็นนายอ าเภอตากใบคนแรก 
 ปัจจุบันอ าเภอตากใบได้จัดตั้งมาเป็นเวลาร่วม 100 ปี มีนายอ าเภอตากใบจ านวน 35 คน โดยนาย
สังคม เกิดก่อ เป็นนายอ าเภอตากใบคนปัจจุบัน 
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 2. ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของอ าเภอตากใบ โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพกสิกรรม 
และราบลุ่มมีน้ าขังตลอดปี หรือเรียกว่าพรุ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพรุโต๊ะแดง ซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อของ 3 อ าเภอ คือ
ตากใบ สุไหงโกลก และสุไหงปาดี มีพ้ืนที่ประมาณ 320,000 ไร่ เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและสัตว์น้ าที่
ส าคัญของจังหวัดนราธิวาส และได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ นอกจากนั้นยังมีที่ราบริมชายฝั่ง
ทะเล เป็นแนวยาวตั้งแต่เขตอ าเภอเมืองนราธิวาส จนถึงประเทศมาเลเซีย ซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพประมง 
ลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากอ าเภออ่ืน ๆ ของอ าเภอตากใบคือ ไม่มีเนินเขาหรือภูเขา 

 
ภาพที่ 1 แผนที่อ าเภอตากใบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. ที่ตั้งและอาณาเขต 
 อ าเภอตากใบเป็นอ าเภอหนึ่งใน 13 อ าเภอของจังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่ประมาณ 253.457 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 158,125 ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนราธิวาส ห่างจากตัวจังหวัดนราธิวาส
ประมาณ 33 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 1,500 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ  จดอ่าวไทย 
  ทิศใต้  จดอ าเภอสุไหงโกลก และอ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
  ทิศตะวันออก จดอ าเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก จดอ าเภอเมือง และอ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
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 4. การคมนาคม  
 1) ทางหลวงจังหวัดมี 2 ตอน 
 - หมายเลข 4084 ตอนอ าเภอตากใบ-เมืองนราธิวาส ผ่านต าบลเจ๊ะเห ต าบลศาลา
ใหม ่และต าบลไพรวัน ไปอ าเภอเมืองนราธิวาส ยาวประมาณ 33 กิโลเมตร 
 - หมายเลข 4057 ตอนอ าเภอตากใบ-อ าเภอสุไหงโกลก ผ่านต าบลเจ๊ะเห  ต าบลพ
ร่อน ต าบลโฆษิต และต าบลนานาค ไปอ าเภอสุไหงโกลก ยาวประมาณ 33 กิโลเมตร 
 2) ถนนหลวง รพช. มี 3 สาย ได้แก่      
  - สายโคกมะม่วง - พรุกาบแดง ยาวประมาณ 16    กิโลเมตร 
 - สายศาลาใหม่ - กูจ า  ยาวประมาณ 13    กิโลเมตร 
 - สายซีโป - ตาเซ๊ะ  ยาวประมาณ 3.5   กิโลเมตร 
 3) ถนนในหมู่บ้าน เชื่อมโยงติดต่อกันทุกหมู่บ้าน สามารถใช้รถยนต์เดินทางติดต่อกันได้
สะดวกทุกฤดูกาล 

 5. อาชีพและรายได้เฉลี่ยของประชากร 
 ประชากรอ าเภอตากใบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าสวนยางพารา ท า
สวนผลไม้ และมีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือจ าหน่ายควบคู่กันไปด้วย สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ โคเนี้อ กระบือ สุกร 
เป็ด ไก่ ฯลฯ อาชีพรองลงมาคือ รับจ้าง ค้าขาย และการท าประมง ซึ่งเปนการท าประมงขนาดเล็กริมชายฝง 
 รายได้เฉลี่ยประชากร 

อ าเภอตากใบ  54,384บาท/คน/ปี  
จังหวัดนราธิวาส   55,292 บาท/คน/ปี  
ภาคใต้     74,086 บาท/คน/ปี 
ประเทศไทย  79,185 บาท/คน/ปี 

 (ข้อมูล จปฐ. ปี 2558, http://www.rdic.cdd.go.th/E-book/BookBMN58_1.pdf) 
  
 6. การแบ่งเขตการปกครอง 

 อ าเภอตากใบ แบ่งเขตการปกครองเป็น 8 ต าบล 52 หมู่บ้าน และ 9 ชุมชน มีการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ได้แก ่เทศบาลเมือง จ านวน 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 7 แห่ง ดังตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1 การแบ่งเขตการปกครองของอ าเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสปี 2559 
 

ต าบล จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวนอบต. 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 านักบริหารการทะเบียน ที่ว่าการอ าเภอตากใบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

http://www.rdic.cdd.go.th/E-book/BookBMN58_1.pdf


9 
 
 7. ประชากรและหลังคาเรือน 
 อ าเภอตากใบ มีประชากรจากทะเบียนราษฎร์จ านวน 71,254 คน 16,296 หลังคาเรือน มีความ
หนาแน่นของประชากร ประมาณ 281 คน/ตารางกิโลเมตร ต าบลที่ประชากรมากที่สุดคือ ต าบลเจ๊ะเห จ านวน 
20,654 คน รองลงมาคือ ต าบลเกาะสะท้อน และศาลาใหม่ จ านวน 10,031 คน และ 9,777 คน ตามล าดับ 
ต าบลที่มีประชากรน้อยที่สุดคือ ต าบลพร่อน จ านวน 4,482 คน ต าบลที่มีหลังคาเรือนมากที่สุดคือต าบลเจ๊ะเห 
จ านวน 5,571 หลังคาเรือน รองลงมาคือ ต าบลไพรวัน และศาลาใหม่ จ านวน 2,039 และ 1,927 หลังคา
เรือน ตามล าดับ ต าบลที่มีหลังคาเรือนน้อยที่สุดคือ ต าบลนานาค จ านวน 993 หลังคาเรือน  
 เมื่อเปรียบเทียบประชากร และหลังคาเรือนระหว่างทะเบียนราษฎร์ และข้อมูลจากฐานข้อมูล JHCIS 
พบว่าจ านวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์มากกว่าจากฐานข้อมูล JHCIS 3,961 คน และจ านวนหลังคาเรือน
จากทะเบียนราษฎร์ มากกว่าจากฐานข้อมูล JHCIS 2,486 หลังคาเรือน ต าบลที่ประชากรจากทะเบียนราษฎร์
ต่างจากการส ารวจมากท่ีสุดคือ ต าบลเจ๊ะเห จ านวน 1,092 คน และต าบลที่มีหลังคาเรือนจากทะเบียนราษฎร์
ต่างจากการส ารวจมากท่ีสุด คือต าบลเจ๊ะเห จ านวน 1,092 หลังคาเรือน 
 ประชากรของอ าเภอตากใบ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 79.75 คน และนับถือ
ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 20.25 
 เมื่อพิจารณาโครงสร้างประชากรของอ าเภอตากใบพบว่า ประชากรเพศชายและเพศหญิง        มี
จ านวนใกล้เคียงกันมาก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 49.69 : 50.31 ส่วนกลุ่มอายุที่มีจ านวนมากที่สุดได้แก่ กลุ่ม
อายุ 15-19 ปี ร้อยละ 9.43 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี และ 10-14 ปี ร้อยละ 8.94 และ 8.93 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2 และตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 2 จ านวนประชากรและหลังคาเรือนเปรียบเทียบทะเบียนราษฎร์และการส ารวจแยกรายต าบล 
     อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 2559 
 

ต าบล 
ทะเบียนราษฎร ์ ส ารวจ 

ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 
ต.เจ๊ะเห 10,025 10,629 20,654 5,571 10,296 10,907 21,203 4,479 
ต.ไพรวัน 4,519 4,698 9,217 2,039 4,491 4,487 8,978 1,754 
ต.พร่อน 2,146 2,336 4,482 1,456 2,098 2,313 4,411 1,166 
ต.ศาลาใหม ่ 4,900 4,877 9,777 1,927 4,332 4,232 8,564 1,755 
ต.บางขุนทอง 2,699 2,671 5,370 1,174 2,424 2,358 4,782 1,138 
ต.เกาะสะท้อน 4,922 5,109 10,031 1,748 4,589 4,509 9,098 1,622 
ต.นานาค 2,342 2,397 4,739 993 1,979 1,884 3,863 753 
ต.โฆษติ 3,444 3,540 6,984 1,388 3,228 3,166 6,394 1,143 

รวมทั้งอ าเภอ 34,997 36,257 71,254 16,296 33,437 33,856 67,293 13,810 
ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน ที่ว่าการอ าเภอตากใบ/เทศบาลเมืองตากใบ และฐานข้อมูล JHCIS  
 (1 กรกฎาคม 2559) 
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ตารางท่ี 3  สัดส่วนประชากรจ าแนกตามหมวดอายุและเพศ จากการส ารวจ ปี 2559 อ าเภอตากใบ 
     จังหวัดนราธวิาส  
 

กลุ่มอายุ 
ชาย หญิง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 1-4 2,966    4.41    2,793    4.15    5,759    8.56    
 5-9 3,128    4.65    2,889    4.29    6,017    8.94    

 10-14 3,101    4.61    2,906    4.32    6,007    8.93    
 15-19 3,217    4.78    3,131    4.65    6,348    9.43    
 20-24 2,981    4.43    2,891    4.30    5,872    8.73    
 25-29 2,598    3.86    2,766    4.11    5,364    7.97    
 30-34 2,854    4.24    2,697    4.01    5,551    8.25    
 35-39 2,154    3.20    2,215    3.29    4,369    6.49    
 40-44 2,064    3.07    2,134    3.17    4,198    6.24    
 45-49 1,899    2.82    1,950    2.90    3,849    5.72    
 50-54 1,688    2.51    1,809    2.69    3,497    5.20    
 55-59 1,258    1.87    1,515    2.25    2,773    4.12    
 60-64 1,077    1.60    1,169    1.74    2,246    3.34    
 65-69 881    1.31    912    1.36    1,793    2.66    
 70-74 603    0.90    681    1.01    1,284    1.91    
 75-79 458    0.68    566    0.84    1,024    1.52    
 80-84 268    0.40    423    0.63    691    1.03    
 85-89 155    0.23    266    0.40    421    0.63    
 90+ 87    0.13    143    0.21    230    0.34    
รวม 33,437    49.69    33,856    50.31    67,293    100    

ที่มา : ระบบฐานข้อมูล JHCIS, HOSXP 1 กรกฎาคม 2559  
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ภาพที่ 2 แสดงร้อยละของประชากรจ าแนกตามอายุและเพศของอ าเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส ปี 2559 
 

 
 

 8. สถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งที่น่าสนใจ 
 อ าเภอตากใบ มีสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นทั้งสถานที่ตามธรรมชาติและโบราณวัตถุ
โบราณสถานหลายแห่งเช่น 
  1) เกาะยาว เป็นพ้ืนดินที่อยู่ระหว่างอ่าวไทยกับแม่น้ าตากใบ หน้าที่ว่าการอ าเภอตากใบมี
ชายหาดที่ขาวสะอาด อยู่ระหว่างทะเลอ่าวไทยกับแม่น้ าตากใบ มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร เหมาะแก่
การพักผ่อนหย่อนใจ นับว่าเป็นชายหาดที่คงธรรมชาติร่มรื่นด้วยสวนมะพร้าวเป็นแนวยาว 
 2) หาดเสด็จ เป็นชายหาดขาวสะอาด จัดเป็นสวนสุขภาพและสวนพักผ่อนริมปากแม่น้ าสุ
ไหงโกลก ตั้งอยู่ที่หน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองตากใบ บ้านตาบา มีศาลาที่พัก และสวนต้นสนร่มรื่น เหมาะแก่การ
ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ 
 3) หาดบ้านกูบู - บ้านคลองตัน เป็นชายหาดที่มีทิวทัศน์สวยงาม หาดทรายขาวสะอาด มี
ต้นสนและมะพร้าวขึ้นเป็นระยะ ทอดยาวตั้งอยู่ในต าบลไพรวัน ศาลาใหม ่และต าบลเจ๊ะเห 
 4) วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองตากใบมาเป็นเวลากว่า 100 ปี มีสิ่งที่
น่าสนใจคือพระอุโบสถซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี มีภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปลายแสดงศิลปะแบบไทยปักษ์ใต้ ซึ่งเขียน
โดยฝีมือช่างท้องถิ่นชาวอ าเภอตากใบโดยแท้ มีประติมากรรมปูนปั้นรูปนารายณ์ 4 กร พระพุทธไสยาสน์ และ
เครื่องถ้วยชาม สันนิษฐานว่าเป็นเครื่องถ้วยชามสมัยราชวงศ์ซ้อง วัดชลธาราสิงเหได้รับการประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 
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 5) วัดพระพุทธ เป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณ มีวัตถุโบราณน่าสนใจหลงเหลืออยู่มาก มี
พระพุทธรูปปางสมาธิที่เก่าแก่ และมีรูปลักษณะที่สวยงามยิ่ง พระพักตร์ทรงยิ้มอ่ิมเอิบอยู่ตลอดเวลา เป็นที่
ประทับใจแก่ผู้ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง 
 6) โคกอิฐ เป็นโบราณสถานที่คงเหลือให้เห็นซากปรักหักพัง มีร่องรอยหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งก่อด้วยอิฐโบราณ แต่ละชั้นมีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลพร่อน ห่างจากที่ว่าการอ าเภอตาก
ใบไปทางทิศใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร เชื่อกันว่าเป็นพ้ืนทีม่ีอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์ 
 7) ด่านตาบา เป็นช่องทางเข้า-ออกในการท่องเที่ยว และค้าขายระหว่างไทยกับ
มาเลเซีย ซึ่งนักท่องเที่ยวจากไทยจะไปเที่ยวเมืองโกตาบารู เมืองหลวงของรัฐกลันตัน และเที่ยวตลาดปลอด
ภาษีท่ีตลาดเปงกาลังกูโบว์ชายแดนไทยกับมาเลเซีย อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอตากใบ 5 กิโลเมตร 
  
 ๑.2.2 ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 
  1. สถานบริการสาธารณสุข 
 อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐดังนี้ 
 - โรงพยาบาลชุมชน (60 เตียง) จ านวน 1   แห่ง 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน   11   แห่ง  
   2. บุคลากรสาธารณสุข 
 บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตากใบ มีจ านวนทั้งสิ้น 206 คน เป็นข้าราชการ
113 คน พนักงานราชการ 6 คน พนักงานกระทรวง 31 คน ลูกจ้างชั่วคราว 11 คน ลูกจ้างประจ า 14 คน  
และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 31 คน  
 เมื่อพิจารณาอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร พบว่าอัตราแพทย์ต่อประชากรอยู่ที่        
1 : 6,729.30 ทันตแพทย์ อยู่ที่ 1 : 22,431.00 เภสัชกร อยู่ที่ 1 : 13,458.60 รายละเอียดดังตารางที่ 
4 และตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 4 จ านวนต าแหน่งบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลตากใบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
 

ที ่ ชื่อต าแหน่ง ข้าราชการ 
พนักงาน 
ราชการ 

พนักงาน 
กระทรวง 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง 
จ้างเหมา
บริการ 

รวม 

1 แพทย ์ 10 0 0 0 0 0 10 
2 ทันตแพทย์ 3 0 0 0 0 0 3 
3 จพ.ทันตสาธารณสุข 2 0 0 1 0 0 3 
4 เภสัชกร 5 0 0 0 0 0 5 
5 จพ.เภสัชกรรม 6 0 0 0 0 0 6 
6 พยาบาลวิชาชีพ 71 0 0 0 0 3 74 
7 พยาบาลเทคนิค 1 0 0 0 0 0 1 
8 นักกายภาพบ าบัด 1 0 0 2 0 0 3 
9 นักเทคนิคการแพทย ์ 2 0 0 0 0 0 2 

10 จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย ์ 2 0 0 0 0 0 2 
11 นักจิตวิทยาคลีนิก/นักจิตวิทยา 0 2 0 0 0 0 2 
12 แพทย์แผนไทย 1 0 0 0 0 0 1 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อต าแหน่ง ข้าราชการ 
พนักงาน 
ราชการ 

พนักงาน 
กระทรวง 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง 
จ้างเหมา
บริการ 

รวม 

13 นวก.สาธารณสุข 2 0 0 0 0 2 4 
14 จพ.สาธารณสุขชุมชน 2 0 0 0 0 0 2 
15 เจ้าพนักงานเวชสถิต ิ 1 0 0 1 0 0 2 
16 จพ.เวชกิจฉุกเฉิน 1 0 1 0 0 0 2 
17 นักจัดการงานท่ัวไป 1 0 0 0 0 0 1 
18 เจ้าพนักงานธุรการ 0 2 1 0 0 1 4 
19 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 0 1 0 0 1 3 
20 นักวิชาการพัสด ุ 1 1 0 0 0 0 2 
21 เจ้าพนักงานพัสด ุ 0 0 1 0 0 0 1 
22 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 0 1 0 0 0 0 1 
23 จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 0 0 1 0 0 0 1 
24 พนักงานบริการ 0 0 8 0 0 0 8 
25 พนักงานเก็บเอกสาร 0 0 2 0 0 0 2 
26 พนักงานกายภาพบ าบัด 0 0 0 0 0 1 1 
27 พนักงานประจ าห้องยา 0 0 1 2 0 0 3 
28 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 0 0 2 0 0 0 2 
29 พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ 0 0 1 0 10 0 11 
30 พนักงานช่วยการพยาบาล 0 0 3 3 0 1 7 
31 ผู้ช่วยทันตแพทย ์ 0 0 2 1 0 0 3 
32 พนักงานพิมพ์ 0 0 1 0 0 0 1 
33 พนักงานพัสดุ 0 0 0 0 1 0 1 
34 พนักงานเปล 0 0 2 0 0 2 4 
35 พนักงานซักฟอก  0 0 1 0 1 1 3 
36 พนักงานประกอบอาหาร 0 0 2 0 0 1 3 
37 พนักงานประจ าตึก 0 0 0 1 0 0 1 
38 พนักงานขับรถยนต ์ 0 0 0 0 2 2 4 
39 ช่างซ่อมบ ารุง 0 0 0 0 0 2 2 
40 พนักงานท าความสะอาด 0 0 0 0 0 7 7 
41 คนงาน 0 0 0 0 0 2 2 
42 ยามรักษาความปลอดภัย 0 0 0 0 0 1 1 
43 จ้างเหมาบริการเช็คสิทธ์ิ 0 0 0 0 0 1 1 
44 จ้างเหมาท าขาเทียม 0 0 0 0 0 3 3 
45 พนักงานประจ าห้องทดลอง 0 0 1 0 0 1 1 

รวมท้ังสิ้น 113 6 31 11 14 32 206 
ที่มา : งานบุคลากร โรงพยาบาลตากใบ 
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ตารางท่ี 5 อัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร 
 

บุคลากร จ านวน (คน) จนท. : ประชากร 
แพทย์ 10  1  :  6,729.30 
ทันตแพทย์ 3  1  :  22,431.00 
เภสัชกร 5  1  :  13,458.60 

ที่มา : งานบุคลากร โรงพยาบาลตากใบ 
 
๑.๓.3 ข้อมูลด้านสุขภาพ 
   1. สถิติชีพ 
 ในปี 2559 อ าเภอตากใบมีเด็กเกิดใหม่ จ านวน 1,078 คน คิดเป็นอัตราการเกิด 16.02 ต่อ
ประชากรหนึ่งพันคน  มีจ านวนคนตาย 447 คน คิดเป็นอัตราการตาย 6.64 ต่อประชากรหนึ่งพันคน  เพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย อัตราเพ่ิมร้อยละ 0.94 เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาอัตราการเกิดเป็นรายต าบล
พบว่า ต าบลที่มีอัตราการเกิดสูงสุดคือ ต าบลศาลาใหม่ รองลงมาคือ ต าบลเกาะสะท้อน และต าบลนานาค ด้วย
อัตราการเกิดเท่ากับ 21.37, 19.56 และ 17.86 ต่อประชากรพันคนตามล าดับ เมื่อพิจารณาอัตราตายเป็น
รายต าบลพบว่า ต าบลเจ๊ะเห มีอัตราการตายสูงสุด รองลงมาคือ ต าบลพร่อน และต าบลบางขุนทอง ด้วยอัตรา
การตายเท่ากับ 8.35, 7.48 และ 7.32 ต่อประชากรพันคนตามล าดับ ส าหรับเด็ก 0-5 ปีตาย พบว่ามีจ านวน 
5 คน อัตราเด็ก 0-5 ปีตายเท่ากับ 4.64 ต่อการเกิดมีชีพพันคน รายละเอียดตามตารางที่ 6 เมื่อพิจารณา อัตรา
การเกิดมีแนวโน้มที่จะลดลง แต่อัตราการตายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  และอัตราเพ่ิมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ดังรายละเอียด
ตามตารางที่ 6 ตารางที่ 7 และภาพที่ 3 
 
ตารางท่ี 6 จ านวนและอัตราการเกิด การตาย การเพ่ิม และเด็ก 0 - 5 ปี ตายแยกรายต าบล อ าเภอตากใบ 
              จังหวัดนราธิวาส ปี 2559 
 

  การเกิด การตาย การเพ่ิม เด็ก 0-5 ปีตาย 
ต าบล จ านวน 

อัตรา 
จ านวน 

อัตรา 
จ านวน 

อัตรา 
จ านวน 

อัตรา 
  (คน) (คน) (คน) (คน) 
 ต าบลเจะ๊เห 318 15.00 177 8.35 141 0.67 0 0.00 
 ต าบลไพรวัน 108 12.03 57 6.35 51 0.57 0 0.00 
 ต าบลพร่อน 32 7.25 33 7.48 -1 -0.02 0 0.00 
 ต าบลศาลาใหม ่ 183 21.37 46 5.37 137 1.60 1 5.46 
 ต าบลบางขุนทอง 79 16.52 35 7.32 44 0.92 1 12.66 
 ต าบลเกาะสะท้อน 178 19.56 33 3.63 145 1.59 3 16.85 
 ต าบลนานาค 69 17.86 23 5.95 46 1.19 0 0.00 
 ต าบลโฆษิต 111 17.36 43 6.73 68 1.06 0 0.00 

รวม 1,078 16.02 447 6.64 631 0.94 5 4.64 
ที่มา : รายงานการคลอด สสอ./รพ.ตากใบ, http://203.157.235.2 
หมายเหตุ : 1. อัตราเกิดอัตราตาย = อัตราต่อพันของประชากรกลางปี 
               2. อัตราเพ่ิม = อัตราร้อยละของประชากรกลางปี 
               3. อัตราตายในเด็ก 0-5 ปี = อัตราต่อพันของการเกิดมีชีพ 
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อัตรา/พันประชากร 

ตารางท่ี 7 จ านวน และอัตราการเกิด การตาย การเพ่ิม และเด็ก 0 - 5 ปีตาย อ าเภอตากใบ 
              จังหวัดนราธิวาส ปี 2552 - 2559 
 

ปี 
การเกิด การตาย การเพิ่ม เด็ก 0-5 ปีตาย 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
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 
ปี 2558 931 13.76 471 6.96 460 0.68 6 6.44 
ปี 2559 1,078 16.02 447 6.64 631 0.94 5 4.64 

  
 
ภาพที่ 3   แสดงอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่ม ของประชากรอ าเภอตากใบ ปี 2552-2559 

 

 

  2. สาเหตุการตายท่ีส าคัญ 
 ในปี 2559 อ าเภอตากใบ มีจ านวนการตาย 447 คน สาเหตุการตายอันดับ 1 เกิดจากโรคเสื่อมอ่ืน
ของระบบประสาท รองลงมาได้แก่ Asthma unspecified และเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดที่เกิดจากการ
อุดตันและตีบที่ไม่ระบุรายละเอียดของหลอดเลือดแดงสมอง ด้วยอัตรา 50.53, 13.37  และ 11.89 ต่อ
ประชากรแสนคนตามล าดับ และเมื่อเทียบสัดส่วนของจ านวนการตาย เทียบเป็นร้อยละ 7.61, 2.01 และ 
1.79 ตามล าดับ ดังรายละเอียดดังตารางที่ 8 
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ตารางท่ี 8 สาเหตุการตาย 10 อันดับแรกปี 2559 อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 

ล าดับ สาเหตุการตาย จ านวน 
อัตรา/
แสน 

ร้อยละของ 
การตาย 

1 G319 โรคเสื่อมอ่ืนของระบบประสาท 34 50.53 7.61 
2 J459 Asthma, unspecified 9 13.37 2.01 
3 I635 เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดที่เกิดจากการอุดตันและ

ตีบที่ไม่ระบุรายละเอียดของหลอดเลือดแดงสมอง 
8 11.89 1.79 

4 X959 Assault by other and unspecified firearm 
discharge 

7 10.40 1.57 

5 C349 Bronchus or lung, unspecified 6 8.92 1.34 
6 E149 diabetes mellitus 5 7.43 1.12 
7 J189 ปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด  5 7.43 1.12 
8 C719 เนื้องอกร้ายของสมอง 4 5.94 0.89 
9 I519 โรคหัวใจ ไม่ระบุรายละเอียด  4 5.94 0.89 

10 A162 Tuberculosis of lung, without mention of 
bacteriological or histological confirmation 

3 4.46 0.67 

ที่มา : http://203.157.235.2 
 
  3. ภาวะการเจ็บป่วยของประชาชน 
 ในปีงบประมาณ 2559 อ าเภอตากใบ ได้สรุปสาเหตุการป่วย ตามผลการวินิจฉัยของผู้ป่วยนอกที่มา
รับบริการ ในโรงพยาบาลตากใบ พบว่า ประชาชนที่มารับบริการป่วยด้วย Essential (primary) hypertension  
สูงที่สุด รองลงมาคือ Disorder of lipoprotein metabolism และ NIDM Without complications โดยมี
จ านวนผู้ป่วย 27,088, 10,209 และ 9,040 ครั้ง ตามล าดับ ดังตารางที่ 9 
 เมื่อพิจารณาสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในพบว่า มีผู้ป่วยด้วย Diarrhoea and gastroenteritis of 
presumed infectious origin สูงที่สุด รองลงมาคือ Essential (primary) hypertension และ Acute 
bronchitis โดยมีจ านวนผู้ป่วย 564, 160 และ 159 ตามล าดับ ดังตารางที่ 10 
 ส าหรับผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ าภายใน 28 วัน ปี 2559 พบว่ามีผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ าด้วย 
Congestive heart failure สูงที่สุด รองลงมาคือ Hyperemesis gravidarum และ Chronic kidney 
disease,stage 5 โดยมีจ านวนผู้ป่วย 10, 9 และ 9 ครั้ง ตามล าดับ ดังตารางที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
http://203.157.235.2/
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ตารางท่ี 9 สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกของผู้ป่วยนอกปี 2559 โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
 

อันดับ สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) รวม (ครั้ง) 
1 Essential (primary) hypertension 27,088 
2 Disorder of lipoprotein metabolism 10,209 
3 NIDM Without complications 9,040 
4 Acute nasopharyngitis (common cold) 5,286 
5 Acute bronchitis, unspecified 3,615 
6 Dyspepsia 3,000 
7 Myalgia 2,933 
8 Dermatitis, unspecified 2,080 
9 Dizziness and giddiness 2,029 

10 Asthma, unspecified 1,806 
ที่มา งานสารสนเทศ โรงพยาบาลตากใบ  
 
ตารางท่ี 10 สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกของผู้ป่วยในปี 2559 โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 

ล าดับ สาเหตุการป่วย จ านวน 
1 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 564 
2 Essential (primary) hypertension 160 
3 Acute bronchitis 159 
4 Bacterial pneumonia, not elsewhere classified 148 
5 Dyspepsia 142 
6 Pneumonia, organism unspecified 142 
7 Viral infection of unspecified site 115 
8 Gastritis and duodenitis 114 
9 Dengue haemorrhagic fever 113 

10 Dengue fever [classical dengue] 102 
ที่มา งานสารสนเทศ โรงพยาบาลตากใบ  
 
ตารางที่ 11 ห้าอันดับโรคผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ าภายใน 28 วัน ปี 2559 โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 

ล าดับที่ ICD-10 ชื่อโรค จ านวน(ครั้ง) 
1 I500 Congestive heart failure 10 
2 O219 Hyperemesis gravidarum 9 
3 N185 Chronic kidney disease,stage 5 9 
4 E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 7 
5 I10 Hypertension 6 

ที่มา งานสารสนเทศ โรงพยาบาลตากใบ  
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 4. สาเหตุการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 
 อ าเภอตากใบ มีผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเรียงล าดับดังนี้ อันดับที่ 1 คืออุจจาระ
ร่วง รองลงมาคือ ตาแดง และปอดบวม ด้วยอัตราป่วย 1,309.20, 267.49 และ 202.10  ตามล าดับ และ
เมื่อเปรียบเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมาพบว่า โรคอุจจาระร่วงมีอัตราป่วยลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา ในขณะที่โรค
ปอดบวม มีแนวโน้มสูงขึ้น ส าหรับโรคตาแดงมีอัตราป่วยลดลงจากปีที่ผ่านมา ดังตารางที่ 12 
 
ตารางท่ี 12 จ านวนและอัตราการเกิดของโรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก อ าเภอตากใบ 
               จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2559 
 

ล าดับ โรค 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
1 อุจจาระร่วง 881 1,309.20 952 1,407.04 934 1,361.14 
2 ปอดบวม 180 267.49 160 236.48 156 227.34 
3 โรคตาแดง 136 202.10 174 257.17 491 715.55 
4 สุกใส 91 135.23 127 187.7 109 158.85 
5 ไข้เลือดออก 49 72.82 23 33.99 23 33.52 
6 โรคมือเท้าปาก 42 62.41 3 4.62 12 18.1 
7 ไข้หวัดใหญ่ 28 41.61 20 29.56 58 84.52 
8 ไข้เดงกี่ 22 32.69 13 19.21 24 34.98 
9 ทัยฟอยด์ 21 31.21 27 41.56 57 85.96 

10 อาหารเป็นพิษ 12 17.83 9 13.3 6 8.63 
ที่มา : http://www.naradusis.com, R506 
 
  5. จ านวนผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  
 ในปี 2559 มีจ านวนผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั้งหมด 2,820 คน ในจ านวนนี้เป็นผู้บาดเจ็บที่
รับการรักษาในโรงพยาบาล 330 คน และเสียชีวิตรวม 25 คน  
 เมื่อพิจารณาสาเหตุการบาดเจ็บ พบว่าเป็นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง 778 คน  รับการ
รักษาในโรงพยาบาล 155 คน และเสียชีวิต 9 คน ในขณะที่เป็นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอ่ืน 2,042 คน รับ
การรักษาในโรงพยาบาล 175 คน และเสียชีวิต 16 คน ดังตารางที่ 13 
 
ตารางท่ี 13 จ านวนและอัตราผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ปี  2559 โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 

สาเหตุการบาดเจ็บ 
จ านวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด 

จ านวนผู้บาดเจ็บที่รับการ
รักษาในโรงพยาบาล 

จ านวนผู้บาดเจ็บตาย
ทั้งหมด 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1.  อุบัติเหตุขนส่งทั้งหมด 483 295 778 101 54 155 4 5 9 
2.  อุบัติเหตุอื่น 1,278 764 2,042 107 68 175 11 5 16 

รวม  1,761 1,059 2,820 208 122 330 15 10 25 

ที่มา : แบบรายงานการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเหตุอ่ืนๆ ปี 2559  

http://www.naradusis.com/
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 6. จ านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของสถานบริการสาธารณสุข 
 ในปี 2559 มีประชาชนมารับบริการเป็นผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตากใบ 170,895 ครั้ง ซึ่งมี
ผู้รับบริการเพ่ิมขึ้นจากปี 2557 และ 2558 ดังตารางที่ 14 
 ส าหรับผู้รับบริการในแผนกผู้ป่วยในปี 2559 มีผู้รับบริการ 6,577 คน มีวันนอน 17,092 วัน คิด
เป็นอัตราครองเตียงร้อยละ 77.83 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา ดังรายละเอียดตารางที่ 15 
 
ตารางท่ี 14  ข้อมูลจ านวนผู้ป่วยนอก ปี 2557-2559 โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 

สถานบริการ ปี 2557 (ครั้ง) ปี 2558 (ครั้ง) ปี 2559 (ครั้ง) 
รพ.ตากใบ 141,928 164,878 170,895 

ที่มา : HosXP  
 
ตารางท่ี 15 ข้อมูลจ านวนผู้ป่วยใน และอัตราการครองเตียง ปี 2557 - 2559 โรงพยาบาลตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 
 

                                       ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
     จ านวนคน 7,461 6,778 6,577 
     จ านวนวันนอน 17,602 16,847 17,092 
     อัตราครองเตียง 80.37 76.93 77.83 

ที่มา : HOSxP  
 
 7. สถานการณ์โรคเรื้อรังอ าเภอตากใบ 
 อ าเภอตากใบ มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พบมากที่สุดในพื้นท่ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บางขุนทอง รองลงมาพ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพร่อน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ทรายขาวตามล าดับ ด้วยอัตราป่วย 23,825.89, 22,805.89 และ 15,776.40 ต่อประชากรแสนคน 
ตามล าดับ 
 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบจ านวน 2,367 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 3,517.45 ต่อประชากรแสนคน  พบ
มากที่สุดในพ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพร่อน ด้วยอัตรา 9,000.64 ต่อประชากรแสนคน    
รองลงมาพบที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางขุนทอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ทรายขาว ด้วยอัตราป่วย 5,383.73  และ 4,254.66 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ ดังรายละเอียดดัง
ตารางที่ 16 
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ตารางท่ี 16 จ านวนและอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน แยกรายสถานบริการ ปี 2559 
 

สภานบริการ 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

   จ านวน   อัตราป่วย จ านวน อัตราป่วย 
รพ.ตากใบ 776  3,659.86  1,958    9,234.54  
รพสต.บา้นทรายขาว 137  4,254.66  508  15,776.40  
รพสต.บา้นกูบ ู 176  3,056.62  508    8,822.51  
รพสต.พร่อน 281  9,000.64  712  22,805.89  
รพสต.ศาลาใหม ่ 229  2,673.98  771    9,002.80  
รพสต.บางขุนทอง 47  5,383.73  208  23,825.89  
รพสต.เกาะสะท้อน 134  2,780.08  369    7,655.60  
รพสต.นานาค 99  2,562.78  318    8,231.94  
รพสต.บา้นโคกมือบา 111  2,779.17  352    8,813.22  
รพสต.บา้นโคกยาง 118  3,198.70  341    9,243.70  
รพสต.บา้นโคกงู 153  3,914.04  537  13,737.53  
รพสต.บา้นตะเหลีย่ง 106  2,477.79  281    6,568.49  

รวม 2,367  3,517.45  6,863  10,198.68  
ที่มา : http://203.157.235.9, http://203.157.235.2/cdc/chronic 
 
 8. จ านวนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 อ าเภอตากใบ มีผู้พิการประเภทต่าง ๆ รวม 1,217 ราย คิดเป็น 1,808.51 ต่อประชากรแสนคน 
พบเป็นความพิการประเภทที่ 3 (ด้านการเคลื่อนไหว) มากที่สุดร้อยละ 50.45 และพบมีความพิการซ้ าซ้อน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของจ านวนผู้พิการทั้งหมด รายละเอียดดังตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17 จ านวนและอัตราความพิการของประชากรจ าแนกตามประเภทและรายสถานบริการ ปี 2559  
 

สถานบริการ 
ประเภทความพิการ รวมผู้พิการ 

ทั้งหมด (1-7) 
อัตรา/แสน
ประชากร 1 2 3 4 5 6 7 ซ้ าซ้อน 

 1. รพสต.บ้านทรายขาว 2 14 36 4 3 2 2 1 64 1,987.58 
 2. รพสต.บ้านกูบ ู 3 21 46 6 9 2 0 23 110 1,910.39 
 3. รพสต.พร่อน 2 12 63 9 2 0 0 3 91 2,914.80 
 4. รพสต.ศาลาใหม ่ 12 10 59 5 15 5 0 0 106 1,237.74 
 5. รพสต.บางขุนทอง 5 6 17 5 6 0 1 1 41 4,696.45 
 6. รพสต.เกาะสะท้อน 2 13 42 2 11 1 0 5 76 1,576.76 
 7. รพสต.นานาค 12 14 53 13 3 1 0 20 116 3,002.85 
 8. รพสต.บ้านโคกมือบา 6 7 55 9 7 3 0 3 90 2,253.38 
 9. รพสต.บ้านโคกยาง 9 9 49 7 21 1 0 3 99 2,683.65 
 10. รพสต.บ้านโคกง ู 9 21 45 18 1 0 1 9 104 2,660.53 
 11. รพสต.บ้านตะเหลี่ยง 8 6 27 10 8 4 0 0 63 1,472.65 
 12. รพ.ตากใบ 20 38 122 32 45 0 0 0 257 1,212.09 

รวม 90 171 614 120 131 19 4 68 1,217 1,808.51 
ร้อยละ 7.4  14.05 50.45 9.86 10.76 1.56 0.33 5.59     

ที่มา : ทะเบียนผู้พิการ 

http://203.157.235.9/
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 ๑.๓.4 การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสาธารณสุขท่ีมาจากพื้นที่ 
 อ าเภอตากใบ มีปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญที่ได้มาจากการจัดประชุมเวทีต่าง  ๆ ของ 
หน่วยงานในพื้นท่ี การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
 1. ปัญหาโรคฟันผุ ในนักเรียนและในเด็กก่อนวัยเรียน 
 เด็ก 0-3 ปี ฟันผุ ร้อยละ 66.12, นักเรียน ป.1 ฟันผุร้อยละ 18.52, นักเรียน ป. 3 ฟันผุร้อยละ
35.86, นักเรียน ป.6 ฟันผุร้อยละ 43.99 
  2. ปัญหาโรคกลุ่ม NCD  
 ในปี 2559 อ าเภอตากใบมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน จ านวน 2,367 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 3,517.45 
ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 6,863 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 10,198.68 ต่อ
ประชากรแสนคน 
  3. ปัญหาโรคอุจจาระร่วง 
 ปี 2559 อ าเภอตากใบ มีผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง 881 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1,309.20 ต่อ
ประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยตาย 
  4. ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ขยะในชุมชน 
 ทุกพ้ืนที่ในหมู่บ้าน/ชุมชน มีปัญหาเรื่องขยะจ านวนมาก ไม่มีการก าจัดอย่างถูกวิธี บางพ้ืนที่(อบต.) 
มีรถบริการเก็บขยะ แต่ยังมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา เพราะขยะมีทุกวันและเพ่ิมมากขึ้น ขยะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงและสัตว์แมลงน าโรคที่ส าคัญท่ีสุด 
     5. ปัญหาโรคติดต่อน าโดยแมลง (โรคเท้าช้าง) 

 ตามแนวเขตทิศตะวันตกของอ าเภอตากใบ มีสภาพพ้ืนที่เป็นพรุตลอดแนวเขต เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์น้ าที่ส าคัญ รวมถึงแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เป็นปัจจัยท าให้เป็นแหล่งของโรคเท้าช้าง ในปี 2559 อ าเภอตาก
ใบมีผู้ป่วยสะสมด้วยโรคเท้าช้างจ านวน 12 ราย คิดเป็นอัตราชุกของโรคเท่ากับ 1.78 ต่อประชากรหมื่นคน   
 6. โรคเรื้อน   
 จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยที่ยังมีผู้ป่วยโรคเรื้อน และอ าเภอตากใบมีผู้ป่วย
ด้วยโรคเรื้อนจ านวน 9 รายคิดเป็นอัตราชุก 1.34 ต่อประชากรหมื่นคน ในจ านวนนี้เป็นรายใหม่ที่ตรวจพบ
ภายในปี 2559 จ านวน 6 ราย   
 7. ปัญหาโรคไข้เลือดออก 
 อ าเภอตากใบ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในปี 2559 จ านวน 49 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 72.82 ต่อ
ประชากรแสนคน มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 และ 2557 ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต 
 8. ปัญหาผู้พิการ/ผู้สูงอายุ 
 อ าเภอตากใบมีผู้พิการ 1,217 ราย คิดเป็นอัตราความพิการ 1,808.51 ต่อประชากรแสนคน  มี
ผู้สูงอายุ 7,689 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 ของประชากรทั้งหมด เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการดูแลเป็น
พิเศษจากสังคม 
 9. ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี 
 ในปี 2559 อ าเภอตากใบมีการเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังทางโภชนาการในเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี มีผล
การเฝ้าระวังตามเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 68.29 ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 58.69 เทียบน้ าหนักกับส่วนสูงผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 79.51 ส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสม
ส่วนร้อยละ 89.07 
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 10. ปัญหาการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
 ผลการคัดกรองค้นหามะเร็งปากมดลูก ในปี 2559 อ าเภอตากใบ มีผลงานครอบคลุมร้อยละ 
13.03 นับว่าต่ ากว่าเป้าหมายมาก 
 กระบวนการวิเคราะห์/เกณฑ์ในการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ใช้วิธีการจัด
เรียงล าดับความส าคัญของปัญหาของภาควิชาบริหารสาธารณสุขคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดย
พิจารณาจาก 
 1. ขนาดของปัญหา (Size of problem) หมายถึง จ านวนคนที่ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ค านวณเป็นร้อยละ แล้วเปรียบเทียบกับน้ าหนักคะแนนซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 
0-4 โดยมีคะแนนขนาดของปัญหาจากน้อยไปมาก ดังนี้ 

 
ร้อยละของผู้ป่วย คะแนน 

ไม่มีเลย 
มากกว่า 0 – 25 

26 – 50 
51 – 75 

76 – 100 

0 
1 
2 
3 
4 

  
 2. ความร้ายแรงของปัญหา (Severity of problem) หมายถึง จ านวนผู้ที่ตายพิการหรือได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาค านวณเป็นร้อยละหรือพิจารณาแนวโน้มของปัญหาที่ท าให้เกิดการตายพิการหรือไม่สุข
สบายความร้ายแรงของปัญหามีคะแนนอยู่ระหว่าง 0- 4 โดยมีคะแนนความร้ายแรงจากน้อยไปมากดังนี้ 

 
ความร้ายแรงของปัญหา คะแนน 

ไม่ร้ายแรง 
ไม่สุขสบาย 

เป็นโรค 
พิการ 
ตาย 

0 
1 
2 
3 
4 

 
 3. ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา (Ease for management of feasibility) หมายถึง
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาจาก 
 1) เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งของหรือเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหามีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา และความสามารถในการน าไปใช้ 
 2) บุคลากร หมายถึง ก าลังความสามารถของกลุ่มบุคคลที่จะเข้ามารับผิดชอบในการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
 4) เวลา หมายถึงความเพียงพอของเวลาที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากร หมายถึง 
วัสดุอุปกรณ์ในชุมชนที่สามารถน ามาใช้ ในการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
 5) เศรษฐกิจ หมายถึง งบประมาณที่จะน ามาใช้ในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเหมาะ
กับก าลังและความสามารถของชุมชนอย่างไร 
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 5) นโยบายหมายถึงการสนับสนุนทางด้านนโยบายจากหน่วยงานระดับสูง ในการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  6) ศีลธรรมหมายถึงความเหมาะสมหรือความขัดแย้งของวิธีการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมทางชุมชน 
 ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหาจะมีคะแนนอยู่ระหว่าง 0-4 โดยมีคะแนนความยากง่ายในการ
แก้ไขปัญหาจากมากไปน้อย ในการคิดคะแนนให้น าปัจจัยทั้งหมด หรือบางส่วนที่สอดคล้องกับสภาวการณ์มา
พิจารณา ดังนี้ 

 
ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา คะแนน 

ท าไม่ได้ 
ยากมาก 

ยาก 
ง่าย 

ง่ายมาก 

0 
1 
2 
3 
4 

 
 4. ความวิตกกังวลของชุมชน (Community concern) หมายถึง จ านวนสมาชิกที่เข้าใจถึง
ความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น ความวิตกกังวลของชุมชนมีคะแนนอยู่ระหว่าง 0-4 โดยมีคะแนนจากน้อยไป
มาก โดยค านวณเป็นร้อยละ ดังนี้ 

 
ร้อยละของผู้วิตกกังวล คะแนน 

ไม่มีเลย 
มากกว่า 0 – 25 

26 – 50 
51 – 75 

76 – 100 

0 
1 
2 
3 
4 

 
 การคิดคะแนนรวมในการค านวณคะแนนรวมของแต่ละปัญหาท าได้ 2 วิธี คือ 

 1. วิธีบวก น าคะแนนแต่ละหัวข้อมาบวกกัน วิธีที่มองเห็นความแตกต่างของแต่ละปัญหาได้
น้อยเนื่องจากมีช่วง (range) ของปัญหาแคบ 
 2. วิธีคูณ น าคะแนนแต่ละหัวข้อมาคูณกัน วิธีนี้จะท าให้มองเห็นความกว้างของคะแนนแต่
ละปัญหาชัดเจนยิ่งขึ้น แต่คะแนนของแต่ละหัวข้อไม่ควรเป็นศูนย์ เพราะจะท าให้คะแนนผลลัพธ์เป็นศูนย์ ซึ่ง
คะแนนที่เป็นศูนย์นี้ มิได้หมายความว่าปัญหานั้นมิใช่ปัญหาที่ต้องแก้ไข แต่หมายความว่าปัญหานั้นไม่อาจแก้ไข
ได้ในเวลาอันรวดเร็วหรือปัญหานั้นแก้ไขได้ยาก ดังนั้นการให้คะแนนองค์ประกอบใดเป็นศูนย์ควรคิดให้รอบคอบ 
 ผลการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่พบว่า ปัญหาที่มีความส าคัญของพ้ืนที่
อันดับหนึ่ง คือปัญหากลุ่มโรคเรื้อรัง รองลงมาคือปัญหาโรคฟันผุ และปัญหาล าดับสามมีคะแนนเท่ากัน คือ
ปัญหาโรคอุจจาระร่วง ปัญหาโรคไข้เลือดออก ปัญหาภาวะโภชนาการ และปัญหาผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18 การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสาธารณสุขที่มาจากพ้ืนที่ปี 2559 
 

ล าดับ ปัญหา ขนาด 
ความ
รุนแรง 

ความ
ยากง่าย 

ความร่วมมือ
ของชุมชน/วิตก 

รวม
คะแนน 

อันดับ 

1 ปัญหาโรคฟันผุ 3.67 3.17 3.00 3.17 13.00 2 
2 ปัญหาโรคไข้เลือดออก 3.00 2.17 3.00 2.00 10.17 5 
3 ปัญหาโรคอุจจาระร่วง 2.17 1.50 1.83 1.50 7.00 9 
4 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

(ปริมาณขยะเยอะ) 
3.33 2.50 2.33 2.17 10.33 4 

5 ปัญหาโรคติดต่อน าโดยแมลง 

(โรคเท้าช้าง) 
3.17 2.83 2.67 2.17 10.83 3 

6 โรคเรื้อน 2.67 2.67 2.17 2.17 9.67 6 
7 กลุ่มปัญหา NCD (DM/HT/CVA ) 3.33 4.17 3.00 2.83 13.33 1 
8 ปัญหาผู้พิการ/ผู้สูงอายุ 2.33 2.50 2.67 2.67 10.17 6 
9 ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก0-5 ป ี 2.00 2.17 2.33 2.17 8.67 8 

10 ปัญหาการตรวจมะเร็งปากมดลูก 2.17 2.67 2.50 1.83 9.17 7 
  
 ส าหรับความต้องการในพ้ืนที่ สามารถสรุปได้เป็น 5 ประเด็น คือ  

 1. ต้องการรักษาพยาบาลฟรี ที่ไหนก็ได้ เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีรอยต่อระหว่างอ าเภอ
มีความสะดวกท่ีจะเดินทางไปใช้บริการในสถานบริการที่ใกล้เคียงมากกว่า และการบริการที่ประทับใจ 
 2. ต้องการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกเยี่ยมบ้าน เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ค าแนะน า
ด้านสุขภาพ ตลอดจนให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถเดินทางมา
รับบริการ ณ สถานบริการได ้
 3. ต้องการลดเวลาการมารอรับบริการ ณ สถานพยาบาล เนื่องจากมีผู้ป่วยจ านวนมาก 
ต้องการให้พัฒนาระบบบริการให้รวดเร็วมากขึ้น 
 4. ต้องการให้มีการบริการด้านกายภาพบ าบัด ประชาชนให้ความส าคัญกับการบริการ
ทางด้านกายภาพบ าบัด และฟ้ืนฟูสุขภาพ เพ่ือบรรเทาอาการเจ็บป่วยที่ตรงจุด  
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2. การวิเคราะห์หน่วยงาน 
 
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environments Analysis)  
 เป็นการประเมินหน่วยงาน ใช้หลักของความพอประมาณ ในเรื่องของความพอดี พอเหมาะ 
ประเมินจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของหน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 19 
 
ตารางท่ี 19 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environments Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 โครงสร้างการด าเนินการในรปูของเครือข่าย มีการ
ด าเนินการร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
S2 มีหน่วยงานท่ีท าหน้าที่พัฒนาบุคลากรทั้งด้านวิชาการ 
งานนวัตกรรม และองค์ความรู้ รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรที่ชัดเจน 
S3 มีโครงสร้างการท างานท่ีชัดเจนตามสายบังคับบัญชา 
และการท างานในแตล่ะทีมน า 
S4 ศูนย์ข้อมูลมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้มี
ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน การจัดเก็บ และ
ประมวลผลข้อมูล 
S5 มีคลินิกพิเศษเปิดให้บริการผู้ปว่ยในพ้ืนท่ี อาทิ ผู้ป่วย
โรคไต ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยหอบหดื ผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง เช่ือมโยงกับการจัดบริการของ รพท. 
S6 มีการกระจายผู้ป่วยโรคเรื้อรังไปรับบริการยัง รพ.สต. 
หลัก 8 แห่ง เพื่อลดระยะเวลารอคอยและเพิม่การเขา้ถึง
บริการของประชาชน 
S7 มีระบบบริการผูสู้งอายุ ผู้พิการ ต้นแบบท่ีเชื่อมโยงการ
จัดบริการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
S8 มีระบบการให้บริการสุขภาพจติและจติเวชที่เช่ือมโยง
การจัดบริการกับหน่วยบริการทุกระดับในพ้ืนท่ี 
S9 มีการพัฒนาระบบการส่งต่อผูป้่วยท่ีเชื่อมโยงกันระหว่าง 
รพ. และ อปท. ท าให้ผู้ป่วยไดร้ับการส่งต่อที่รวดเร็ว 
S๑0 ผู้รับบริการมีช่องทางในการเสนอข้อร้องเรียนต่อ
องค์กรได้อย่างเปดิเผย 
S11 มีอัตราก าลังแพทย์ปฏิบัติงานเพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชนในอ าเภอ 
S12 มีแพทย์สูติศาสตร์และอายุรกรรมจากโรงพยาบาล
ทั่วไป หมุนเวียนมาให้บริการเป็นประจ าทุกเดือน 
S13 มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช และเวชศาสตร์
ครอบครัว  
S14 มีทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลออกให้บริการ รพ.สต. 
เป็นประจ า ครอบคลุมทุกต าบล 
S15 เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่ เป็นคนในพ้ืนท่ี โยกย้ายน้อย 

W๑ ค่าใช้จ่ายภายในโรงพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
W๒ ต้นทุนในการให้บริการเพิ่มสูงขึ้นทั้งในส่วนของ
เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 
W3 พื้นที่ไมเ่พียงพอ ไม่สามารถขยายพื้นท่ีได ้
W๔ สถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอรองรับจ านวนรถของผู้มารับ
บริการซึ่งมเีพิ่มมากข้ึน 
W5 ระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยบางกลุ่มใช้เวลานาน 
W6 โครงการ/กจิกรรม เน้นการประชุมอบรมมากกว่าการ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
W7 โปรแกรมสารสนเทศของโรงพยาบาลกับหน่วยบริการ
เครือข่ายใช้งานคนละระบบ ท าใหข้้อมูลสุขภาพไมส่ามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบออนไลนไ์ด ้
W8 ยังขาดความเช่ือมโยงในการจัดบริการของ service 
plan ระหว่างแตล่ะสาขา และการเช่ือมโยงการจัดบริการ
ไปยังระดับปฐมภูม ิ
W9 เจ้าหน้าท่ีบางสาขามีไมเ่พียงพอ เช่น จนท.เอกซเรย์ 
นักกายภาพบ าบัด  แพทย์แผนไทย 
W10 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขายังมี
จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายการให้บริการทีม่ี
มาก 
W11 ภาระงานของบุคลากรทางการพยาบาลมีเพิ่มมากขึ้น 
W12 เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่ยังคงปฏบิัติงานตามภาระงาน
ประจ า ขาดการสร้างสรรคผ์ลงาน หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ 
W13 นโยบายบางอย่างต้องรอผูบ้ริหาร/คณะกรรมการ
บริหารเป็นผูต้ัดสินใจ 
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S16 มีการจัดทมีสหสาขาวิชาชีพของ รพช. ลงให้บริการ
เยี่ยมบ้านร่วมกับ รพ.สต. 
S17 บุคลากรส่วนใหญ่เข้าใจบริบทพ้ืนท่ี สามารถพูด
สื่อสารภาษาท้องถิ่นได้ ท าให้ง่ายต่อการให้บริการประชาชน
S18  เจ้าหน้าท่ีมีความตั้งใจในการท างาน มีทัศนคติที่ดีต่อ
การให้บริการผู้ป่วย มคีวามกระตอืรือร้นในการท างาน  
S19 ผู้บริหารเปดิโอกาสใหเ้จ้าหน้าท่ีได้จัดท านวตักรรม 
พัฒนางานประจ า  
S20 ผู้บริหารมีนโยบาย วิสยัทัศน ์ในการพัฒนาท่ีชัดเจน 
ท าให้ทิศทางการท างานชัดเจนด้วย 
S21 การท างานยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
S22 มีวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์กร 

 

 
๒.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)  
 ใช้หลักของความพอเหมาะในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขซึ่งเราจะมองถึงปัจจัยแวดล้อม
ภายนอก ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน โดยประเมินโอกาส (Opportunities) และข้อจากัดหรืออุปสรรค (Threats) ของ
หน่วยงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ “PEST Analysis” ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังตารางที่ 20  
 
ตารางท่ี 20 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ มีนโยบายชัดเจนในการพัฒนา
บุคลากรเป็นเลิศ บริการปฐมภมูิ DHB การดูแลในกลุ่มคน
ด้อยโอกาส คนพิการ ซึ่งช่วยให้หน่วยงานสามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับภาคีต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
O๒ การที่ถูกคัดเลือกให้เป็นพ้ืนท่ีน าร่องของการจัดตั้ง PCC 
ช่วยเสริมศักยภาพของการจดับริการปฐมภมูิในพ้ืนท่ี 
O๓ โรงพยาบาล เป็น Rural Medical School ร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครนิทร์ ช่วยสนับสนุน
ทางด้านวิชาการ และการพัฒนาบริการของโรงพยาบาล 
O๔ เป็นหนึ่งในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 
O5 กองทุนต าบลสนับสนุนงบประมาณในการจัดการปัญหา
สุขภาพระดับพ้ืนท่ี 
O6 สปสช. สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานเฉพาะกลุ่ม
ชัดเจน (ผู้สูงอาย,ุ ผู้พิการ, Pallative Care) ในการบริหาร
จัดการสุขภาพ)  
O7 วัฒนธรรมของประชาชนในพ้ืนท่ี เช่ือผู้น าศาสนา เป็น
ภาคีหนึ่งที่เป็นโอกาสในการดูแลสขุภาพประชาชนมากขึ้น 

T๑ เงื่อนไขการได้รับจัดสรรงบประมาณค่าบริการทาง
การแพทย์มีเง่ือนไขการพิจารณาจดัสรรงบประมาณมากขึ้น 
ท าให้การไดร้ับงบประมาณมีแนวโน้มลดลง 
T๒ การจ ากัดต าแหน่งข้าราชการตาม FTE ท าให้
โรงพยาบาลต้องใช้งบประมาณในการจ้างพนักงานเป็น
ลูกจ้างเพิ่มขึ้น 
T3 รายได้/ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรตกต่ า ท าให้ประชาชน
ทุ่มเทกับการหารายได้มากกว่าการดูแลสุขภาพ เช่น การ
ออกก าลังกาย การดูแลตรวจสุขภาพตนเอง  
T4 สถานการณ์ความไมส่งบในพ้ืนท่ี ท าให้การด าเนินงาน
ไม่ปลอดภัยและเป็นไปได้ยาก เช่น กิจกรรมการตรวจเยี่ยม
ผู้ประกอบการ การออกให้บริการทันตสุขภาพ การออก
ให้บริการ EMS ในช่วงกลางคืน 
T5 ในครอบครัวส่วนหนึ่งผู้สูงอาย,ุ ผู้พิการขาดผู้ดูแล 
เนื่องจากผู้ดูแลต้องออกไปประกอบอาชีพโดยเฉพาะชุมชน
ไทยพุทธ 
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O8 ภาคีเครือข่าย (อบต., อสม., ร.ร., ผู้น าศาสนา, ชมรม
ผู้สูงอายุ) มสี่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนมากขึ้น 
O9 ประชาชนยังคงมีความเช่ือและการใช้พื้นสมุนไพรหรือ
การแพทย์พื้นบ้านอยู่ในพ้ืนท่ี 
O10 สัญญาณอินเตอรเ์น็ตและสญัญาณโทรศัพท์มือถือ
ครอบคลมุทั้งอ าเภอ ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ประสานงาน และตดิตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 
O11 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที ่
ทันสมัย เช่น วิทยุชุมชน อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ท าให ้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสที่จะไดร้ับข้อมูลที่ถูกต้อง
มากขึ้น และง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
O12 ทุก อปท. มีการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ ส่งผลให้ผู้ป่วยไดร้ับ
ความช่วยเหลือ และเข้าถึงสถานบริการที่รวดเร็วขึ้น 
O13 สถานบริการเอกชนมีน้อยท าให้ผู้รับบริการเข้ารับ
บริการจากสถานบริการเครือข่ายซึ่งกระจายอยู่ทุกต าบล 
O14 ประชาชนมีความรู้มากข้ึน และสนใจรับรู้ข่าวสาร 
ต่าง ๆ มากขึ้น 
O15 ผู้มารับบริการมีความคาดหวังบริการสูงมากท าใหม้ี
การพัฒนาปรับปรุงระบบบริการให้สอดคล้องกับความ
คาดหวัง 
 
 

T6 วิถีชีวิตของคนเน้นความสะดวกสบายมากข้ึน ส่งผลให้
เกิดขยะทีไ่ม่สามารถย่อยสลายได้เพิ่มมากขึ้น เช่น พลาสติก 
โฟม 
T7 กระแสตื่นตัวทางธุรกิจเฟรนไชส์ เช่น เครื่องดื่ม อาหาร
จานด่วน ในพื้นที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบรโิภคที่ไม่
เหมาะสม 
T8 การติดตามประเมินผลงานจากฐานข้อมูล HDC ซึ่งมี
เงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลทีไ่มย่ืดหยุ่น สร้างความ
ล าบากในการท างานให้กับเจา้หนา้ที่ 
T9 ผู้รับบริการมีความรู้ไดร้ับข้อมลูข่าวสารมากข้ึน เกิดการ
เรียกร้องสิทธิมากขึ้น 
T10 มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นทีเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อการ
จัดบริการและโอกาสเสี่ยงต่อการน าโรคตดิต่อเข้ามาในพ้ืนท่ี 
T11 สภาพที่ตั้งเป็นพื้นที่อ าเภอชายแดน มีโอกาสเสี่ยงต่อ
การที่ประชาชนน าโรคระบาดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา
ในพื้นที่ 
T12 ผู้รับบริการขาดความตระหนักในการป้องกันโรค การ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม เน้นการรักษามากกว่าการป้องกัน 
และหวังพึ่งพิงสถานบริการสุขภาพค่อนข้างมาก 
T13 ผู้รับบริการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานบริการ
ของโรงพยาบาล 
T14 โครงสรา้งประชากรเปลี่ยนแปลงไป ผูสู้งอายุมีจ านวน
เพิ่มสูงขึ้น 
T15 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีจ านวนเพิม่สูงขึ้น 
T16 ผู้เข้ารับบริการในสถานพยาบาลสูงขึ้นในขณะที่ผู้
ให้บริการมีจ านวนจ ากัด    

 
2.3 การวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์ 

จากการท า SWOT Matrix สามารถสรุปกลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์กร ดังนี้ 
กลยุทธ์ SO (กลยุทธ์เชิงรุก) 
1. พัฒนาคุณภาพบริการร่วมกับสถานบริการในเครือข่าย เพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัย ลดอัตราการเกิด

ภาวะแทรกซ้อน  
2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
3. สนับสนุนการจัดบริการที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มารับบริการ 
4. พัฒนาศักยภาพในการจัดการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
5. ขยายความร่วมมือให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพโดย DHS  
6. สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (W11 W13 W14 W15 W17 O2 O5 O15 O21) 
กลยุทธ์ WO (กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา) 
7. พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  
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กลยุทธ์ ST (กลยุทธ์เพื่อการขยายงาน) 
8. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพ้ืนที่  
กลยุทธ์ WT (กลยุทธ์เพื่อการปรับปรุงหน่วยงาน) 

 9. พัฒนาระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการให้บริการและการบริหารจัดการภายในองค์กร  
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3. การก าหนดวิสัยทัศน์ โรงพยาบาลตากใบ ปี 2560-2564 
 
วิสัยทัศน์ 

โรงพยาบาลมีคุณภาพและเป็นโรงเรียนแพทย์ชุมชน 
คนตากใบสุขภาพดี  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพ 

 
พันธกิจ  

1. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพ 
ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2. บริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
3. ร่วมผลิตแพทย์ ที่มีความพร้อมต่อการท างานในชุมชน  
4. พัฒนาศักยภาพและสร้างจิตส านึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากร 
 

ยุทธศาสตร์  
๑. พัฒนาระบบบริการสุขภาพและสถานบริการในเครือข่ายให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และผู้รับบริการ

พึงพอใจ   
๒. พัฒนาการจัดระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและควบคุมโรค เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทุก

กลุ่มวัย   
3. พัฒนาการจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพ มีความสุข และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม   
4. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายประจ าอ าเภอเพ่ือจัดการสุขภาพชุมชน 
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30
  

 

 

การก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  
 

ตารางท่ี 21 ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์และกลยุทธ์ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์สนับสนุน กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพและ
สถานบริการใน
เครือข่ายให้มีคณุภาพ 
มาตรฐาน และ
ผู้รับบริการพึงพอใจ   

1. ระบบบริการสุขภาพ
และสถานบริการใน
เครือข่ายให้มีคณุภาพ 
มาตรฐาน และ 
ผู้รับบริการพึงพอใจ   

1.1 โรงพยาบาลสามารถคง
คุณภาพของสถานบริการ 
ได้ตามมาตรฐาน 
 
 
 
1.2 องค์กรมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาคุณภาพบริการร่วมกับ
สถานบริการในเครือข่าย เพื่อให้
ผู้ป่วยปลอดภัย ลดอัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน  
1.2 สนับสนุนการจัดบริการทีส่ร้าง
ความประทับใจให้กับผู้มารับบริการ  
1.3 พัฒนาการบริหารจัดการภายใน
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ  
1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อ
การให้บริการและการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร  

๒. พัฒนาการ
จัดระบบส่งเสริม
สุขภาพ การเฝ้าระวัง
และควบคมุโรค 
เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีทุกกลุม่วัย  

2. มีระบบส่งเสริมสุขภาพ 
การเฝา้ระวังและควบคุม
โรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีทุกกลุม่วัย   

2.1 ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
ตามกลุม่วัย 
 
 
2.2 ประชาชนป่วยตายด้วย
โรคและภัยสุขภาพลดลง 

1.1 พัฒนาศักยภาพในการจดัการ
ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวยัและ
ผู้ด้อยโอกาส ให้ สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได ้
1.2 พัฒนาระบบเฝา้ระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที ่

3. พัฒนาการจัดการ
ความรู้ เพื่อให้
บุคลากรมีศักยภาพ  
มีความสุข และร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม   

3. มีการจดัการความรู้
ภายในองค์กร เพื่อให้
บุคลากรมีศักยภาพ มี
ความสุข และร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม   

3.1 บุคลากรสุขภาพดี และ
มีความสุข  
 
3.2 โรงพยาบาลเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้

3.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความสุข  
3.2 สนับสนุนการเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู ้

4. พัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายประจ า
อ าเภอเพื่อจัดการ
สุขภาพชุมชน 

4. ภาคีเครือข่ายประจ า
อ าเภอมีส่วนร่วมจดัการ
สุขภาพชุมชน 

4.1 ภาคีเครือข่ายมสี่วน
ร่วมสร้างระบบบริการ
สุขภาพระดับอ าเภอ 

4.1 ขยายความร่วมมือให้ภาคี
เครือข่ายมสี่วนร่วมในการจัดบริการ
สุขภาพโดย DHS  
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4. แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลตากใบ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิง 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. พัฒนาระบบบริการ 1. ระบบบริการ  1. โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ รักษาสภาพขั้น 3 งานพัฒนาคุณภาพ จิราวรรณ 
สุขภาพและสถาน  สุขภาพและสถาน  2. ร้อยละ รพ.สต. ผ่านระดับการพัฒนาคุณภาพ   ผ่านระดับ 3 ร้อยละ 30 งานพัฒนาคุณภาพ จิราวรรณ 
บริการในเครือข่ายให ้ บริการในเครือข่าย  3. โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ ์Green & Clean Hospital ผ่าน Green & Clean   คกก.สิ่งแวดล้อม ฉัตรชนก 
มีคุณภาพ มาตรฐาน ให้มีคุณภาพ  Hospital   
และผูร้ับบริการพึง มาตรฐาน และ 4. ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยได้รับการพัฒนาศักยภาพและห้องพัฒนาตามเกณฑ์งานบริการรังสี ผ่านการประเมิน งานพัฒนาคุณภาพ ศจี 
พอใจ   ผู้รับบริการพึงพอใจ   วินิจฉัย    
  5. ร้อยละของผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 5 เรื่อง งานพัฒนาคุณภาพ จิราวรรณ 
  6. อัตราการเกิด Medication Error  คกก. PTC นภาวรรณ 
     6.1 ผู้ปุวยนอก    
           - Prescribing error ≤ ร้อยละ 1   
   - Pre-dispensing error ≤ ร้อยละ 1   
   - Dispensing error ≤ ร้อยละ 0.5   
     6.1 ผู้ปุวยใน    
   - Prescribing error ≤ ร้อยละ 1   
   - Pre-dispensing error ≤ ร้อยละ 1   
   - Dispensing error ≤ ร้อยละ 0.5   
   - Administration error ≤ ร้อยละ 0.5   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิง 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 

  7. ร้อยละความส าเร็จในการควบคุมปูองกันความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการรักษา    
  พยาบาลผู้ปุวย    
   7.1 อุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับรุนแรง G-H-I 0   คกก.RM   พิรินาถ 
   7.2 จ านวนผู้ปุวยแพ้ยาซ้ า 0   คกก.RM   พิรินาถ 
   7.3 อัตราการตดิเช้ือในโรงพยาบาล 0   คกก.IC   จุฑารัตน์ 
  8. ลดระยะเวลารอคอยในการให้บริการ 60 นาที OPD  ดวงฤดี 
  9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ให้บริการ    
   9.1 ผู้ปุวยนอก ร้อยละ 85 OPD  ดวงฤดี 
   9.2 ผู้ปุวยใน ร้อยละ 85 IPD  อรชร 
  8. ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข มีระบบการควบคุมภายในที่ได้มาตรฐาน ผ่านการประเมิน คกก.ควบคุมภายใน ฉัตรชนก 
  9. โรงพยาบาลมีค่าดัชนีผู้ปุวยในตามเกณฑ์ที่ก าหนด 0.6 คกก.IM สุรพงศ์ 
   10. อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน  คกก.IM สุรพงศ์ 
   - เวชระเบียนผู้ปุวยนอก ร้อยละ 80   
   - เวชระเบียนผู้ปุวยใน ร้อยละ 80   
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์เชิง 
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนาการ 
จัดระบบส่งเสริม 
สุขภาพ การเฝูา 
ระวังและควบคุม 
โรค เพื่อให ้
ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่ดีทุกกลุ่มวัย 

2. มีระบบส่งเสรมิ  
สุขภาพ การเฝูาระวัง  
และควบคมุโรค ที่  
เอื้อให้ประชาชนมี  
สุขภาพท่ีดีทุกกลุม่วัย   

11. อัตราส่วนมารดาตาย < 15 ตอ่การเกิดมีชีพ   ห้องคลอด ดวงใจ 
 แสนคน   กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ ระวิวรรณ 
- ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 70   
- ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 60   
- ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ≤ ร้อยละ 10   
12. อัตราตายของทารกแรกเกดิอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < ร้อยละ 4  ห้องคลอด ดวงใจ 
13. ร้อยละการได้รับวคัซีนครบชดุในเด็กแรกเกิด - 5 ปี- อายุครบ 1 ปี 
- อายุครบ 2 ปี 
- อายุครบ 3 ปี 
- อายุครบ 5 ปี 

ร้อยละ 95 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ มัชณา 

14. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 80 กลุ่มงานเวชศาสตรฯ์ รัชนันท์ 
15. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100 กลุ่มงานสุขภาพจิตฯ วาสนา 
16. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 50 กลุ่มงานเวชศาสตรฯ์ รัชนันท์ 
17. ร้อยละของเด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผ ุ ร้อยละ 52  กลุ่มงานทันตกรรม พิรินาถ 
18. ร้อยละของการตั้งครรภ์ในหญิงอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 42 กลุ่มงานเวชศาสตรฯ์ ระวิวรรณ 
19. ร้อยละประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 90 กลุ่มงานเวชศาสตรฯ์ รัตติยา 

20. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยง 
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ร้อยละ 80  OPD กาญจนา 
 

21. อัตราปุวยรายใหม่ในโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงลดลง 
- โรคเบาหวาน (ต่อปชก.แสนคน) 
- โรคความดันโลหิตสูง (ปชก.แสนคน) 

 
 < ร้อยละ 5 
< ร้อยละ 2.5 

 OPD กาญจนา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์เชิง 
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 

  22. ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
- โรคเบาหวาน 
- โรคความดันโลหิตสูง 

 
ร้อยละ 40 
ร้อยละ 50 

 OPD กาญจนา 
 

23. ร้อยละการคดักรองมะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูก 
- อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปี 
- อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60 ปี 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 60 

กลุ่มงานเวชศาสตรฯ์ จิราภรณ ์
 

24. ร้อยละของผู้ปุวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR <4 ml/min/1.73m2/yr ≥ ร้อยละ 65  OPD กาญจนา 
25. อัตราตายของประชาชนลดลง 
- อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลอืดสมองในสถานบริการ  
- อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจในสถานบริการ 
- อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจบ็ (Trauma) 
- อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจบ็ทางถนน  
- อัตราปุวยตายด้วยโรคไขเ้ลือดออก 
- จ านวนการเสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกประเภท (ER, IPD) 

 
< ร้อยละ 7 

< ร้อยละ 10 
< ร้อยละ 1 

≤ 18/ปชก.แสนคน 
0 

ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 

 
 ER 
 ER 
 ER 
 ER 
 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ 
 ER, IPD 

 
เนตร 
เนตร 
สงัด 
สงัด 
ทนงศักดิ์ 
สงัด, อรชร 

26. อัตรา Re admission 
- COPD 
- HT 
- DM 

 
≤ ร้อยละ 30 
≤ ร้อยละ 2 
≤ ร้อยละ 2 

 IPD อรชร 

27. อัตรา ER Revisit ≤ ร้อยละ 2  ER สงัด 
28. อัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออก ≤ 50/ปชก.แสนคน กลุ่มงานเวชศาสตรฯ์ ทนงศักดิ์ 
29. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ≥ ร้อยละ 90 กลุ่มงานเวชศาสตรฯ์ สุรินทร ์
30. ร้อยละผู้ปุวยยาเสพติดที่หยดุเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบดัรักษาตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 96  กลุ่มงานสุขภาพจติ อรุโณทัย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์เชิง 
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

  31. จ านวนผู้ติดเช้ือ HIV รายใหม่ลดลง ลดลงร้อยละ 20  OPD เพ็ญศร ี
32. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ < 6.3 /ปชก.แสนคน  กลุ่มงานสุขภาพจติ วาสนา 
33. ร้อยละผู้ปุวยโรคซึมเศร้า/โรคจิต เข้าถึงบริการ  ร้อยละ 31  กลุ่มงานสุขภาพจติ วาสนา 
34. ร้อยละผู้พิการที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ในภาพรวมด้าน
ต่างๆ 

ร้อยละ 95  กลุ่มงานสุขภาพจติ วาสนา 

35. ร้อยละผู้ไดร้ับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ ได้รับการเยียวยาจิตใจ ร้อยละ 100  กลุ่มงานสุขภาพจติ วาสนา 
36. ร้อยละของผู้สูงอายไุด้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพือ่การดูแลด้วยเครื่องมือ 
(ADL) 

ร้อยละ 90  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ สุธา 

37. ร้อยละผู้ปุวยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤต (เหลือง/แดง) ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 10 นาที ร้อยละ 80  ER สงัด 
38. ร้อยละผู้ปุวยนอกได้รบับริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ไดม้าตรฐาน ร้อยละ 18  งานแพทย์แผนไทย ปานเกศ 
39. ระดับความส าเร็จในการควบคุมมาตรฐานสถานประกอบการด้าน 
ผลิตภณัฑ์และบริการสุขภาพ 
      39.1 ร้อยละผลิตภัณฑส์ุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
      39.2 ร้อยละของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบและผ่าน
มาตรฐานตามเกณฑ์ 
      39.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน อย.น้อย 
      39.4 ร้อยละสถานท่ีสาธารณะประเภท 2 จัดเขตปลอดบุหรี่ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

 
ร้อยละ 94 
ร้อยละ 95 

 
ระดับ 5 

ร้อยละ 80 

 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สุนทรี 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi1.php&cat_id=39fd60c25235db479930db85a0e97dd3&id=6f53ac10ead6d09e9e2598c2fea9d4a3
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์เชิง 
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

3. พัฒนาการ
จัดการความรู้ 
เพื่อให้บุคลากรมี
ศักยภาพ มี
ความสุข และร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม   

3. มีการจัดการ
ความรู้ภายใน
องค์กร เพื่อให้
บุคลากรมีศักยภาพ 
มีความสุข และร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม   

40. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน(Happy Work Life Index) ไปใช้ 
41. จ านวนครั้งการเจ็บปุวย/อุบัติเหตุจากการท างาน 
42. จ านวนข้อร้องเรียนของผู้รับบริการเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการลดลง 
 
43. จ านวนกิจกรรม OSOK ภายในหน่วยงาน 

ร้อยละ 50 
0 

ลดลงเมื่อเทียบกับ 
ปีท่ีผ่านมา 

10 กิจกรรม 

 คกก. HRD 
 คกก. HRD 
 คกก. HRD 
 
 งานยุทธศาสตร ์

จิราวรรณ 
จิราวรรณ 
จิราวรรณ 
 
สุรพงศ ์
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์เชิง 
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

4. พัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือข่าย
ประจ าอ าเภอเพื่อ
จัดการสุขภาพ
ชุมชน 

4. ภาคีเครือข่าย
ประจ าอ าเภอมี
ส่วนร่วมจดัการ
สุขภาพชุมชน 

44. ร้อยละของต าบลที่มรีะบบส่งเสรมิสุขภาพดูแลผู้สูอายุ ผู้พิการ และผูด้้อยโอกาสและการ
ดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ในชุมชน 
 

ร้อยละ 50  งานพัฒนาคุณภาพ จิราวรรณ 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ 2560 
ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาคุณภาพการบริหาร บริการ และวิชาการ ขององค์กรให้ได้มาตรฐาน 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ระบบบริการสุขภาพและสถานบริการในเครือข่ายให้มีคณุภาพ มาตรฐาน และผูร้ับบริการพึงพอใจ   
กลยุทธ์  ระบบบริการสุขภาพและสถานบริการในเครือข่ายให้มีคณุภาพ มาตรฐาน และผู้รับบริการพงึพอใจ   
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการด าเนินงาน 
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของ
บุคลากรใน
โรงพยาบาล  
ปี 2560 
  
 
 
 
 
 
 

1. บุคลากรใน
โรงพยาบาล และ
รพ.สต. 200 คน 
2. คณะกรรมการ 
อาชีวอนามัย 20 คน 
3. บุคลากร
โรงพยาบาล  
180 คน 
4. ศูนย์วิศวกรรม
การแพทย์ที่ 7 และ 
บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง 
10 คน 

1. รักษาระดับคณุภาพ
มาตรฐานงานอาชีว 
อนามัย ข้ัน 5 
2. ร้อยละ 100บุคลากร
ในโรงพยาบาลทุกคน
ได้รับการตรวจสุขภาพ 
3. ร้อยละ 100บุคลากร
ที่มีภาวะสุขภาพได้รับการ
ตรวจรักษาและติดตาม
ผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
4. ร้อยละ 70 บุคลากรมี
ความเข้าใจข้ันตอนตาม
แผน  มีความพร้อมและ
ความรวดเร็วของทีม    
5. ร้อยละ 100 เครื่องมือ
ส าคัญไดร้ับการสอบเทียบ
คุณภาพอย่างน้อย 
ปีละครั้ง 
 
 

1. เพื่อให้บุคลากรใน
โรงพยาบาลมีความรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับงาน
อาชีวอนามัย  
2. เพื่อให้บุคลากรใน
โรงพยาบาลมีความ
ปลอดภัยในการ
ท างานและสิ่งคุกคาม
ต่าง ๆ  
3. เพื่อเฝาูระวังภาวะ
สุขภาพของบุคลากร 

1. บุคลากร มี
ความปลอดภัย
ในการท างาน 
2. เครื่องมือทาง
การแพทย์ได้รับ
การสอบเทียบ
และได้มาตรฐาน 

1. โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ 
อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
น่าท างาน 
2. เครื่องมือทาง
การแพทย์
ปลอดภัยกับ
ผู้รับบริการ 
 

รพ.ตากใบ ม.ค. 60- 
ก.ย. 60 

เงิน UC  
(เงินบ ารุง) 
56,990 

- จิราวรรณ 
- คกก. 
อาชีว 
อนามัย 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ระบบบริการสุขภาพและสถานบริการในเครือข่ายให้มีคณุภาพ มาตรฐาน และผูร้ับบริการพึงพอใจ   
กลยุทธ์  ระบบบริการสุขภาพและสถานบริการในเครือข่ายให้มีคณุภาพ มาตรฐาน และผู้รับบริการพงึพอใจ   
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการประชุม
วิชาการงานปูองกัน
และควบคุมการติด
เช้ือในโรงพยาบาล
ปีงบประมาณ 
2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บุคลากร
โรงพยาบาล และ 
รพ.สต. 150 คน 
2. บุคลากรที่นิเทศ
และรับการนิเทศ
จ านวน 30 คน 
 

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการท า
ข้อสอบ Pre-test 
Post-test ≥  
ร้อยละ 80 
2. รพ.สต.ใน
เครือข่ายได้รับการ
นิเทศติดตามผล
ด้านงานปูองกัน
และควบคมุการ
ติดเชื้อร้อยละ 
100  
 
 
 

1. เพื่อพัฒนาความรู้แก่
บุคลากรโรงพยาบาล
และจนท.รพ.สต.ในการ
ปูองกันและควบคุมการ
ติดเช้ือ 
2. เพื่อให้การ
ด าเนินงานปูองกันและ
ควบคุมการติดเช้ือ
ถูกต้องเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
3. เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พัฒนางาน
ปูองกันและควบคุมการ
ติดเช้ือในโรงพยาบาลสู่
ชุมชน 

1. บุคลากรใน รพ.และ 
รพ.สต. มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถน าไป
ปฏิบัติและด าเนินการ 
ได้อย่างถูกต้อง 
2. บุคลากร และ
เจ้าหน้าท่ีรพ.สต.ใน
เครือข่ายสามารถน า
ความรู้ไปพัฒนา
คุณภาพการบริการ
เพื่อลดการติดเชื้อใน
สถานบริการและ
ก่อให้เกิดความ
ปลอดภัยจากการ
ให้บริการทาง
สาธารณสุข 
 
 
 
 

ผู้รับบริการ 
บุคลากร 
สิ่งแวดล้อม  
ชุมชน
ปลอดภัย 

รพ.ตากใบ 
รพ.สต.  
ในเครือข่าย
อ าเภอตากใบ 

ม.ค. 60-  
ก.ย. 60 

เงิน UC  
(เงินบ ารุง) 
10,850 

- จุฑารัตน์  - 
- ศจี 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ระบบบริการสุขภาพและสถานบริการในเครือข่ายให้มีคณุภาพ มาตรฐาน และผูร้ับบริการพึงพอใจ   
กลยุทธ์  ระบบบริการสุขภาพและสถานบริการในเครือข่ายให้มีคณุภาพ มาตรฐาน และผู้รับบริการพงึพอใจ   
 

ล าดับ
ที ่

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

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการพัฒนาระบบยา 
 

คณะกรรม 
การและ
คณะท างาน
ความ
ปลอดภัย
ด้านยา 

1. โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านยา 
2. อัตราการเกิด 
Medication 
Error ผ่าน
เกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
3. ไม่มีผู้ปุวย 
แพ้ยาซ้ า 

๑. เพื่อให้ระบบการ
จัดการดา้นเวชภณัฑ์ยา, 
วัคซีน มีความปลอดภัย
เหมาะสม มีคณุภาพ 
๒. เพื่อพัฒนาความ
ปลอดภัยด้านยาใหผ้่าน
เกณฑ์มาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านยาของ
กระทรวงสาธารณสุข 
๓. เพื่อพัฒนา ระบบยา 
ให้มีการประสานเชื่อมโยง
ระบบระหว่างวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑. มีการประชุม
คณะกรรมการเภสัช
กรรมและการบ าบัด 
เพื่อการบริหาร 
เภสัชต ารับให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
๒. มีการประชุม
คณะท างานเภสัชกรรม
และการบ าบัดเพื่อ 
พัฒนาระบบยา อย่าง
น้อยปีละ 4 ครั้ง 
๓. การประเมิน
มาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านยา ผ่าน
เกณฑ ์
 
 
 
 

ระบบยาผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านยา 

รพ.ตากใบ  ต.ค. 59 -   
 ก.ย. 60 

เงิน UC 
(เงินบ ารุง)
2,000 บาท 
 

- นภาวรรณ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ระบบบริการสุขภาพและสถานบริการในเครือข่ายให้มีคณุภาพ มาตรฐาน และผูร้ับบริการพึงพอใจ   
กลยุทธ์  ระบบบริการสุขภาพและสถานบริการในเครือข่ายให้มีคณุภาพ มาตรฐาน และผู้รับบริการพงึพอใจ   
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4 นิเทศงานและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน
สาธารณสุขของ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  
 

รพ.สต. 11 แห่ง รพ.สต. ได ้
รับการนิเทศ 
แห่งละ 2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รพ.สต.
ด าเนินงานได้ถูกต้อง 
เป็นไปตามเปูาหมาย 
2. รพ.สต.
ด าเนินงานได้บรรลุ
เปูาหมายที่วางไว้ 

1. รพ.สต.ได้รับ
การนิเทศ 2 ครั้ง/
แห่ง 
2. รพ.สต. ทราบ
ส่วนขาดเพื่อน าไป 
พัฒนาให้ได้
คุณภาพ 
 

รพ.สต. ไดร้ับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานบริการ 
ใหม้ีคุณภาพตาม
มาตรฐาน  
รพ.สต.ติดตาว 

รพ.สต.  
11 แห่ง 

ต.ค. 59- 
ก.ย. 60 

- 
 

- จุฑารัตน ์
- มัชณา 
- ปิยะวรรณ 
- โศภิต 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ระบบบริการสุขภาพและสถานบริการในเครือข่ายให้มีคณุภาพ มาตรฐาน และผูร้ับบริการพึงพอใจ   
กลยุทธ์  ระบบบริการสุขภาพและสถานบริการในเครือข่ายให้มีคณุภาพ มาตรฐาน และผู้รับบริการพงึพอใจ   
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการประชุม 
วิชาการ/แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้การพัฒนา 
งานประจ าสู่ 
งานวิจัย และการ 
จัดการความรู้ 
สู่องค์กรคุณภาพ 
ประจ าปี 
งบประมาณ 2560 
 

1. คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ HA 
และ HPH 35 คน 
2. บุคลากรใน
โรงพยาบาลที่
เกี่ยวข้อง 60 คน 
3. บุคลากรน าเสนอ
ผลงานท้ังใน
โรงพยาบาลและ
เครือข่ายปฐมภูม ิ
60 คน 
 

1. ร้อยละของ
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมอยา่ง
ต่อเนื่อง >  
ร้อยละ 80 
2. จ านวนผลงาน
คุณภาพในแตล่ะ
ปีงบประมาณ  1
ช้ิน/1หน่วยงาน 

1. เพื่อส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ
ในการด าเนินงาน
คุณภาพให้กับ
บุคลากร 
2. หน่วยงานมีการ
ทบทวนตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และมี
ผลงานคณุภาพดา้น
วิชาการ 
 

จ านวนผลงาน
คุณภาพ CQI & 
R2R หรือ
นวัตกรรม 
 

1. จนท. มีความรู้
ความเข้าใจ และน า
ผลการทบทวนมา
พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างาน
ให้มีคุณภาพ 
2. เกิดผลงาน
คุณภาพที่น าไปสู่
การพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.ตากใบ  ธ.ค. 59 -   
 ก.ย. 60 

เงิน UC  
(เงินบ ารุง) 
57,300 
 

- จิราวรรณ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ระบบบริการสุขภาพและสถานบริการในเครือข่ายให้มีคณุภาพ มาตรฐาน และผูร้ับบริการพึงพอใจ   
กลยุทธ์  สนับสนุนการจัดบริการที่สร้างความประทับใจให้กับผูม้ารบับริการ  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6 โครงการบริการจาก
ใจเพื่อผู้รับบริการ 
งานผู้ปุวยนอก 
ปี 2560 
 
 

ผู้ปุวยและญาติที่มา
รอตรวจ 
 

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

1.เพื่อให้ผู้รับบริการ
มีการรอคอยท่ีมี
คุณค่า 
2. เพื่อให้
ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปุวย 
และผู้ให้บริการ 
เกิดบรรยากาศแห่ง
ความสุข          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการเสริ์ฟน้ าขณะ 
รอตรวจให้กับผู้ปุวย 
และญาติทุกวันท่ี 
เปิดให้บริการใน 
เวลาราชการ 

1. ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจใน 
บริการ  
2. ไม่มีข้อร้องเรียน
ด้านพฤติกรรม 
บริการ 
 

OPD 
รพ.ตากใบ 

 ต.ค. 59 -  
 ก.ย. 60 

เงิน UC 
(เงินบ ารุง) 
21,200 บาท 
 

งาน OPD  
รพ.ตากใบ 
- ดวงฤดี 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ระบบบริการสุขภาพและสถานบริการในเครือข่ายให้มีคณุภาพ มาตรฐาน และผูร้ับบริการพึงพอใจ   
กลยุทธ์  สนับสนุนการจัดบริการที่สร้างความประทับใจให้กับผูม้ารบับริการ  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการพยาบาล
ขวัญใจผู้รับบริการ 

ผู้ให้บริการ 
หอผู้ปุวยใน  
รพ.ตากใบ  
26 ราย 

1. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการด้าน
พฤติกรรมบริการ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
2. บุคลากรมี
พฤติกรรมบริการ  
เป็นตัวช้ีวัด
รายบุคคล  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

1. เพื่อสร้าง
จิตส านึกในการ
ให้บริการที่ด ี
2. เพื่อบริหาร
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอก
ของโรงพยาบาล 
3. เพื่อปรับปรุง
ภาพลักษณ์ของ
บริการให้เกดิความ
ประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ให้บริการให้ 
บริการเป็นที ่
พึงพอใจของ 
ผู้มารบับริการ 

บุคลากรหอผู้ปุวยใน 
มีจิตส านึกในการ
ให้บริการที่ดี 
ผู้รับบริการเกิดความ
ประทับใจ และมี 
ความสัมพันธ์อันดี 
กับผู้ให้บริการทั้ง 
ภายในและภายนอก 
โรงพยาบาล 

แผนกผู้ปุวยใน 
รพ.ตากใบ 

 ต.ค. 59 -  
 ก.ย. 60 

เงิน UC 
(เงินบ ารุง) 
2,000 บาท 
 

งาน OPD  
รพ.ตากใบ 
- ดวงฤดี 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ระบบบริการสุขภาพและสถานบริการในเครือข่ายให้มีคณุภาพ มาตรฐาน และผูร้ับบริการพึงพอใจ   
กลยุทธ์  สนับสนุนการจัดบริการที่สร้างความประทับใจให้กับผูม้ารบับริการ  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการงานวันปี
ใหม่และวันเด็กใน
หอผู้ปุวยใน 
 

ผู้ปุวยและญาติที่ 
admit ในแผนกหอ
ผู้ปุวยใน 
 

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

1. เพื่อให้ผู้ปุวย 
ญาติ  และเจ้าหน้าท่ี
ได้ร่วมกิจกรรมในวัน
ปีใหม่และวันเด็ก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดกิจกรรมเนื่อง 
ในวันเด็ก 1 ครั้ง 

1. ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจใน 
บริการ  
2. ไม่มีข้อร้องเรียน
ด้านพฤติกรรม 
บริการ 
 

หอผู้ปุวยใน 
รพ.ตากใบ 

ม.ค. 60 
 

เงิน UC 
(เงินบ ารุง) 
10,000 บาท 
 

งาน IPD  
รพ.ตากใบ 
- อรชร 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ระบบบริการสุขภาพและสถานบริการในเครือข่ายให้มีคณุภาพ มาตรฐาน และผูร้ับบริการพึงพอใจ   
กลยุทธ์  สนับสนุนการจัดบริการที่สร้างความประทับใจให้กับผูม้ารบับริการ  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการสานสัมพันธ์ 
พี่น้องมุสลิมในตึก
ผู้ปุวยใน 

1. ผู้รับบริการหอ
ผู้ปุวยใน 
2. ผู้ปุวยและญาติที่
เข้าร่วมละศีลอด 

1. ความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมกิจกรรมละ 
ศีลอด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 
2. ความพึงพอใจใน
การใช้รถอาบน้ า
ละหมาดเคลื่อนที่ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. เพื่อให้ผู้ปุวย 
ญาติ เจ้าหน้าท่ี ได้
ปฏิบัติศาสนกิจและ
ร่วมกิจกรรมในช่วง
ถือศีลอด ตามวิถี
ชุมชนขณะนอน
โรงพยาบาล 
2. เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างทีมสุขภาพ
กับผู้ปุวยและ
ครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการจัดกิจกรรม
ละศลีอดร่วมกัน 1 
ครั้ง 
2. มีรถอาบน้ า
ละหมาดเคลื่อนที ่
ส าหรับให้บริการ
ผู้ปุวย 2 คัน 

ผู้รับบริการเกิดความ
ประทับใจและสร้าง 
สัมพันธภาพอันดี
ระหว่างทีมสุขภาพ 
กับผู้ปุวยและญาติ 

หอผู้ปุวยใน 
รพ.ตากใบ 

ม.ค. 60 - 
ก.ย. 60 
 

เงิน UC 
(เงินบ ารุง) 
19,500 บาท 
 

งาน IPD  
รพ.ตากใบ 
- อรชร 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ระบบบริการสุขภาพและสถานบริการในเครือข่ายให้มีคณุภาพ มาตรฐาน และผูร้ับบริการพึงพอใจ   
กลยุทธ์  พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการ
ตรวจสอบภายใน 
รพ.ตากใบ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 9 
กระบวนงาน 
๑. การจดัท าแผนการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์  
2. การจดัท าแผนการจัดซื้อวสัดุ
ส านักงาน  
3. การจดัท าแผนการจัดซื้อวสัดุ
วิทยาศาสตร์   
4. การจดัท าแผนการจัดซื้อวสัดุทนั
ตกรรม  
5.การจดัท าแผน การจัดหางบลงทุน   
6. การควบคมุ เก็บรักษา (บรหิาร
คลังยา และวสัดุทั่วไป)   
7. การจดัเก็บรายได้ค่า
รักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ 
เบิกจ่ายตรงกรมบญัชีกลาง   
8. การจดัเก็บรายได้ค่ารักษา 
พยาบาลสิทธิ UC   
9. การจดัท าแผนประมาณการ
รายได้และควบคุมคา่ใช้จ่าย 

หน่วยบริการ มีระบบ
การควบคุมภายในที่ได้
มาตรฐาน 

เพื่อตรวจประเมิน
ระบบควบคมุใน 
ของโรงพยาบาล  
9 กระบวนงาน  

5 
  
 

มีการทบทวน
กระบวนการ 
ควบคุมภายใน  
2 ครั้ง/ป ี

หน่วยงานมีระบบ
ควบคุมภายใน 
สามารถปูองกัน   
ลดความเสีย่งและ
ข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน และ
บัญชี การพัสดุ  
และการบริหาร
ยาและเวชภัณฑ์    

รพ.ตากใบ  ธ.ค. 59 -  
 ก.ย. 60 

- 
 

คกก. 
ควบคุม
ภายใน 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ระบบบริการสุขภาพและสถานบริการในเครือข่ายให้มีคณุภาพ มาตรฐาน และผูร้ับบริการพึงพอใจ   
กลยุทธ์  พัฒนาระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการให้บริการและการบริหารจัดการภายในองค์กร 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
คณะกรรมการ 
เวชระเบียนและ
สารสนเทศ
โรงพยาบาลตากใบ 
 

คณะกรรมการ 
เวชระเบียน 
และสารสนเทศ  
โรงพยาบาล 
ตากใบ 
 

โรงพยาบาลมีค่า 
ดัชนีผู้ปุวยใน 
(CMI) ผ่านเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

1. เพื่อทบทวน
กระบวนการบริหาร
จัดการเวชระเบียน
และสารสนเทศและ
ปรับปรุงแนวทาง
ปฏิบัติให้มีคณุภาพ 
2. เพื่อประชุมชี้แจง
สรุปผลการ
ด าเนินงาน และหา
แนวทางพัฒนางาน
เวชระเบียนและ
สารสนเทศ 
3. เพื่อติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การบันทึกเวช
ระเบียนของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

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. 59 - 
 ก.ย. 60 

- 
 

งาน IM  
รพ.ตากใบ 
- สุรพงศ์ 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาการจัดระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทุกกลุ่มวัย                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



52
 

 

 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจดัการส่งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวัยและผูด้้อยโอกาส ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได ้
 

ล าดับ
ที ่

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

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

12 โครงการฟื้นฟู 
ความรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ 
ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์  
ที่มารับบริการ 
ห้องคลอด 
ปีงบประมาณ 
2560 
 

เจ้าหน้าที่
พยาบาล 
รพ.ตากใบ  
57 คน 

 

ร้อยละ 100 ของ
เจ้าหน้าท่ีพยาบาลที่
หมุนเวียนเข้ามา
ปฏิบัติงานในห้อง
คลอดเข้าร่วมโครงการ   
ร้อยละ 80 ของ
เจ้าหน้าท่ีพยาบาลมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้นจาก
เดิม   

1. เพื่อให้บุคลากรทางการ
พยาบาลที่เกี่ยวข้องมี
ความรู้และทักษะในการ
ดูแลมารดาและทารกแรก
เกิด ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการไดร้ับ
การพยาบาลทีเ่หมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 
 

บุคลากรทางการพยาบาล
มีความรู้ ทักษะ และความ
มั่นใจในการดูแลมารดา
และทารกแรกเกิด ทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐาน และสามารถ
เตรียมอุปกรณ์ในการการ
ช่วยกู้ชีพได้ถูกต้องรวดเร็ว
และพร้อมใช้ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับบริการได้รับ
การพยาบาลที่
เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 
คลอดได้อย่าง
ปลอดภัย ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน 
 

รพ.ตากใบ ก.พ. 60-  
ก.ย. 60 

เงิน UC 
(เงินบ ารุง) 
7,410 

ดวงใจ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจดัการส่งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวัยและผูด้้อยโอกาส ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได ้
 

ล าดับ
ที ่

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

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

13 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ให้บริการงาน
สร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 
ในสถานบริการ 
อ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส 
ปี 2560 
 

ผู้รับผิดชอบ
งานและ 
ผู้ให้บริการ 
สร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค
ในสถาน
บริการ
สาธารณสุข
เครือข่าย  
อ.ตากใบ  
30 คน 

1. จนท.สาธารณสุข 
ที่รับผิดชอบงานวัคซีน 
มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและแนวคดิ
พื้นฐานเกี่ยวกับการ
สร้างเสริม 
ภูมิคุ้มกันโรค  
ร้อยละ 100 
2. อัตราความ
ครอบคลุมของการ
ให้บริการงาน 
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ในทุกกลุ่มอายุ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 จากผล 
การด าเนินงาน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1. เพื่อให ้จนท. ตระหนัก
และเห็นความส าคัญใน
บทบาทผู้ให้บริการสรา้งเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 
2. เพื่อให ้จนท. เกิดความรู้
ความเข้าใจในหลักการและ
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการ
สร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค 
3. เพื่อให ้จนท. มกีารพัฒนา
ทักษะในการให้บริการสร้าง
เสรมิภูมคิุ้มกันโรค 
4. เพื่อให ้จนท. สามารถ
บริหารจดัการให้บริการงาน
สร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคแก่
ประชากรกลุ่มเปูาหมายได้
อย่างมีคุณภาพถูกต้องตาม 
มาตรฐานที่ก าหนด และ
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การไดร้ับบริการ 

1. จนท.มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและแนวคดิพื้นฐาน 
เกิดความตระหนักและเห็น
ความส าคญัของการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 
2. จนท. มีทักษะในการ
ให้บริการและการบริหารจัดการ
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่
ประชากรกลุ่มเปูาหมายได้อย่าง
มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 
3. เกิดเครือข่ายการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสร้างเสรมิ
ภูมิคุ้มกันโรค   
4. ประชาชนผูม้ารับบริการ
สร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค มีความ
พึงพอใจต่อการได้รับบริการ 
และได้รับบริการทีม่ีคุณภาพ
ถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  

อัตราปุวย
และอัตรา
ตายด้วย
โรคตดิต่อท่ี
ปูองกันได้
ด้วยวัคซีน
ลดลง ไม่ม ี
การระบาด
ของโรค 
ติดต่อ  
ที่ปูองกัน 
ได้ด้วยวคัซีน
กลับมา
ระบาดใหม่   
 

รพ.ตากใบ 
จ.นราธิวาส 

 ม.ค. 60-  
 ก.ย. 60 

งบ UC  
(เงิน PP) 
5,550 

- มัชณา 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจดัการส่งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวัยและผูด้้อยโอกาส ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได ้
 

ล าดับ
ที ่

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

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

14 โครงการส่งเสริม
การเฝาูระวังปัญหา
ความเสีย่งผิดปกติ 
สติปัญญา และการ
เรียนรู้ในเด็กวัย
เรียน (IQ/LD) 
อ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส  
ปี 2560 
 

1. บุคลากรครู
สังกัด สพฐ.ใน  
อ.ตากใบ 
จ านวน 3 
โรงเรียน  
ช้ัน ป.1-6 
100 คน 
2. เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขท่ี
เกี่ยวข้อง 
จ านวน  
12 คน 
 

๑. ร้อยละของ
นักเรียนกลุม่เสี่ยงIQ
และLD ไดร้ับการ
แก้ไขพัฒนาการ
ความสามารถทาง
เชาวน์ปัญญา (IQ) 
และการเรียนรู้(LD) 
๒. ร้อยละของ
โรงเรียนเปูาหมายมี
การจัดการเรยีนการ
สอนเฉพาะในเด็กกลุ่ม
เสี่ยง LD และ IQ 
๓. มีการจัดท าชุด
พัฒนาทักษะเด็กที่มี
ความเสีย่งความ
ผิดปกติทางสติปัญญา
IQ และการเรียนรู้ LD 
 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการ
จัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยง
ผิดปกตสิติปัญญาและการ
เรียนรู้(IQ/LD) 
2. เพื่อให้เด็กท่ีมีความ
เสี่ยงผิดปกติสติปัญญา
และการเรียนรู้
(IQ/LD)ได้รับการกระตุ้น
และแก้ไขความเสี่ยง 
3. เพื่อส่งเสริมแนวทางการ
ดูแลและการพัฒนา
ความสามารถทางเชาวน์
ปัญญาและการเรียนรู้ 
(IQ/LD) ในโรงเรียน
เปูาหมาย 
 

๑. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนกลุม่เสี่ยง
ทางการเรียนรู้ได้รับการ
พัฒนาทักษะ 
๒. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีมีความ
ผิดปกติทางเชาวน์
ปัญญาได้รับการพัฒนา
ทักษะ 
๓. ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรครูมีแผนการ
จัดการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียนที่ม ี
ปัญหาด้านความ  
สามารถทาง 
เชาวน์ปัญญาและ 
การเรยีนรู ้

1. เด็กนักเรียนทีมีความ
เสี่ยงผดิปกติทางการ
เรียนรูม้ีพัฒนาการ
ทางด้านการใช้ภาษา 
การสะกดค าและการคิด
ค านวณพัฒนาสูงขึ้น 
2. เด็กนักเรียนท่ีมีความ
เสี่ยงความผิดปกติด้าน
สติปัญญามีคา่คะแนน 
IQ เพิ่มสูงขึ้น 
3. ได้รูปแบบการส่งเสริม
ความสามารถทางเชาวน์
ปัญญา และการเรียนรู้  
- ชุดพัฒนาทักษะความ
ผิดปกติทางการเรียนรู้ 
- ชุดพัฒนาทักษะความ
ผิดปกติด้านสติปัญญา 

อ าเภอ
ตากใบ 

ม.ค. 60 -
ก.ย. 60 
 

เงิน UC 
(เงิน PP) 
30,000  

- วาสนา  
- ซาอีด๊ะห์  
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจดัการส่งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวัยและผูด้้อยโอกาส ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได ้
 

ล าดับ
ที ่

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

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

15 โครงการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมผู้ปุวย
เบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมอาการ
ไม่ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปุวยโรค 
เบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
ที่ควบคุมอาการ
ไม่ได้ 50 คน 

1. ความรูค้วามเข้าใจ
ในเรื่องโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
ของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 
3. ผู้เป็นเบาหวานที่
เข้าร่วมโครงการมี
ระดับน้ าตาลในเลือด
อยู่ในเกณฑ์ควบคมุได้   
ร้อยละ 40 
4. ผู้ปุวยโรคความดัน
โลหิตสูงมีระดับความ
ดันโลหติที่สามารถ
ควบคุมได ้ร้อยละ 50 
 

1. เพื่อส่งเสริมใหผู้้ปุวย
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหติสูงมคีวามรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับการดูแล
ตนเองรวมทั้งสามารถ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
2. เพื่อส่งเสริมใหผู้้ปุวย
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหติสูงตระหนักถึง
ภาวะเจ็บปุวยและ
อันตรายจาก
ภาวะแทรกซ้อน 
3. เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการดูแล
ตนเองและสร้าง
เครือข่ายทางสังคมแก่
ผู้ปุวยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง และ
เพื่อพัฒนาแกนน าขยาย
กลุ่มลงสู่ชุมชน   

1. ผู้ปุวยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงมี
ความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแลตนเอง
รวมทั้งสามารถปฏิบตัิได้
ถูกต้อง 
2. ผู้ปุวยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
ตระหนักถึงภาวะ
เจ็บปุวยและอันตราย
จากภาวะแทรกซ้อน 
3. เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการดูแล
ตนเองของผู้ปุวย
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง  
 

ผู้ปุวยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
ทีส่ามารถควบคุม
ควบคุมระดับน้ าตาล
ในเลือด และความดัน
โลหิตของตนเองได้  
ไม่มภีาวะแทรกซ้อน 

แผนก 
ผู้ปุวยนอก 
รพ.ตากใบ 
 

 มี.ค. 60 -   
 พ.ค. 60  

งบ UC  
(เงินบ ารุง) 
17,000 

กาญจนา 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจดัการส่งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวัยและผูด้้อยโอกาส ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได ้
 

ล าดับ
ที ่

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

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

16 โครงการเห็นด้วย
ตา สัมผัสด้วยมือ 
เรียนรูด้้วยใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับบริการใน
คลินิกไร้พุง
จ านวน 25 คน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด มีการก ากับ
พฤติกรรมสุขภาพของ
ตนเองไดด้ีขึ้น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด มีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
รอบเอวตามเกณฑ ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ดัชนีมวลกายอยู่ใน
เกณฑ์ปกต ิไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

1. เพื่อให้ผู้รบับริการได้
ท ากิจกรรมกลุ่มรวมกัน 
มีการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ในการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
และให้ก าลังใจใน
ลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน 
2. เพื่อเป็นเวทีในการ
เสรมิพลังและให้คุณค่า
กับบุคคลต้นแบบในการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
จนสามารถลดรอบเอว
และดัชนีมวลกายของ
ตนลงได ้
 

1. มีพื้นที่ในการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
โดยอาศัยการมสี่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ของ
ผู้รับบริการ 
2. สรา้งความภาคภูมิใจ
ให้กับบุคคลต้นแบบใน
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม จนสามารถ
ลดรอบเอวและดัชนีมวล
กายของตนลงได ้
 

ผู้รับบริการในคลินิก
ไร้พุงมีรอบเอวและ
ดัชนีมวลกายของตน
ให้อยู่ในระดับปกตไิด ้

รพ.ตากใบ  ม.ค. 60 -   
 ก.ย. 60  

งบ UC  
(เงินบ ารุง) 
4,400 

หนึ่งฤทัย 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจดัการส่งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวัยและผูด้้อยโอกาส ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได ้
  

ล าดับ
ที ่

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

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

17 โครงการส่งเสริม
สุขภาพสมาชิก
ชมรมผูสู้งอาย ุ
 

สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ   
รพ.ตากใบ 

1. ผู้สูงอายุเป็น
สมาชิกชมรม และมี
กิจกรรมต่อเนื่องทุก
เดือน ร้อยละ 60 
2. ผู้สูงอายุไดร้ับการ
คัดกรอง/ประเมิน
สุขภาพท้ังทางร่างกาย
และจิตใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
กรด าเนินงานในชม
ผู้สูงอายุให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมิน 

1. ผู้สูงอายุสมคัรเป็น
สมาชิกชมรม/และมี
กิจกรรมต่อเนื่อง 
2. ผู้สูงอายุไดร้ับการคัด
กรอง/ประเมินสุขภาพ
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 

ผู้สูงอายมุีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
และมีคณุภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 
 

ต.เจ๊ะเห 
อ.ตากใบ 
จ.นราธิวาส 

ต.ค. 59 -  
  ก.ย. 60 

งบ UC  
(เงินบ ารุง) 
85,500 

- สุธา  
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจดัการส่งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวัยและผูด้้อยโอกาส ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได ้
  

ล าดับ
ที ่

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

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

18 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
และภาคีเครือข่าย
ผู้สูงอายุระยะยาว 
อ าเภอตากใบ ปี 
2560 

1. ต าบล
ต้นแบบ  
2 แห่ง 
2. ชมรม
ผู้สูงอายุ  
46 ชมรม  
3. เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
งานผู้สูงอายุ
ของ รพ.สต./
รพ. 13 คน 
 
 

1. ผูสู้งอายุและผู้พิการไดร้ับการ
พัฒนาทักษะทางกายและใจ 
2. ผูสู้งอายุและผู้พิการไดร้ับการ
ประเมิน ADL 
3. ผูสู้งอายุและไดร้ับการคัดกรอง
โรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง 
4. ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุและมีกิจกรรมต่อเนื่องทุก
เดือน 
5. ชมรมผู้สูงอายผุ่านเกณฑ์ชมรม
ผู้สูงอายุคณุภาพระดับดีมาก 
6. ผูสู้งอายุกลุ่มติดบ้านและติด
เตียงได้รับการเยี่ยมบ้าน 
7. ร้อยละของต าบลต้นแบบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว 
 
 
 
 

1. เพื่อพัฒนามาตรฐาน
ชมรมผูสู้งอายุให้เป็นชมรมที่
เข้มแข็ง มีเครือข่ายและ
ด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. เพื่อพัฒนาต าบลต้นแบบ
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาว 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครดแูลผู้สูงอายุใน
การดูแลผูสู้งอายุระยะยาว 
4. เพื่อสร้างการมสี่วนร่วม
ภาคีเครือขา่ยในการ
ด าเนินงานผูสู้งอาย ุ
 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพดี
สมวัย เข้าถึงบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรค  
และฟื้นฟูสภาพที่
เหมาะสมเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งเกิดการ 
มีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายและพื้นที่ 
ในการจัดการ 
สุขภาพผู้สูงอายุ  

ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรม 
สุขภาพท่ี 
พึงประสงค์และ 
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 
 

ทุกชุมชนใน 
อ.ตากใบ 
จ.นราธิวาส 

เม.ย. 60 -  
 ก.ย. 60 

เงิน UC 
(เงิน PP) 
68,600 

- สุธา  
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจดัการส่งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวัยและผูด้้อยโอกาส ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได ้
  

ล าดับ
ที ่

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

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

19 การส่งเสริมผู้สูงวัย 
ใส่ใจข้อเข่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุใน
ต าบลเจ๊ะเห 
ที่มีปัญหา
ข้อเข่าเสื่อม 
จ านวน  
50 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 75 ของ 
ผู้เข้าร่วมมีความรู ้ความ 
เข้าใจ เกี่ยวกับโรค 
ข้อเข่าเสื่อม ภาวะ 
แทรกซ้อน และการ 
ดูแลตนเอง 
2. ร้อยละ 75 ของ 
ผู้เข้าร่วมมีค่า BMI  
ลดลง หรือมากที่สดุ 
3. ร้อยละ 70 ของ 
การเปลีย่นแปลงทาง 
จิต พฤติกรรมในการ 
ควบคุมน้ าหนัก 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม 
ภาวะแทรกซ้อนและการดูแล ตนเอง  
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการ
ตระหนักถึงภาวะของโรคข้อเข่าเสือ่ม 
และผลกระทบต่อโรคจากการมี
น้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
และความสามารถในการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมในการควบคุมน้ าหนักได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  ซึ่งจะช่วย
ชะลอการเสื่อมของข้อเข่า 
4. มีทักษะในการเลือกรับประทาน
อาหาร  การออกก าลังกาย การ
บริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าได้อยา่ง 
ถูกต้องเหมาะสม 
5. มีทักษะในการควบคมุก ากับตนเอง
ให้ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพในการลด
น้ าหนักอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม 
กิจกรรมมีความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
โรคข้อเข่าเสื่อม  
ภาวะแทรกซ้อน  
และการดูแลตนเอง 
 

ผู้สูงอายุมีภาวะที่ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
มีค่า BMI  
ลดลงหรือ 
มากที่สุด  
ส่งผลใหภ้าวะ 
ข้อเข่าเสื่อมม ี
อาการลดลง 
 

ห้องประชุม 
โรงพยาบาล
ตากใบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบ UC    
(เงิน PP) 
15,๐๐๐   
 
 
 
 
 
 
 

- อาซียังวาตี 
- สาริณี          
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจดัการส่งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวัยและผูด้้อยโอกาส ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได ้
  

ล าดับ
ที ่

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

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมา
ณ 

ผู้รับผิดชอบ 

20 โครงการส่งเสริม
และฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ร่างกายสูผู่้สูงอาย ุ
สุขภาพด ี

ผู้สูงอายุใน
ต าบลเจ๊ะเห  
จ านวน ๕0 
ราย 

๑. ร้อยละ๘0 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ความเข้าใจถึง
การเปลีย่นแปลง
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจเมื่อเข้าสู่วัย
ผู้สูงอาย ุและปัญหา 
ด้านสุขภาพ 
๒. ร้อยละ ๘0 ของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าแนวทางไปใช้
ในการด าเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้อง เพื่อชะลอ
การเสื่อมสภาพของ
ร่างกาย 

๑. เพื่ออธิบายถึงการเสื่อมสภาพของ
ร่างกายและจิตใจ และปัญหาสุขภาพ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
2. เพื่อใหรู้้แนวทางการปฏิบัติตนที่
เหมาะสม และการออกก าลังกายที่
เหมาะสมในผูสู้งอาย ุ
3. เพื่อส่งเสริมใหเ้ห็นถึงความส าคญั
ของการเตรียมพร้อมสมรรถภาพ
ร่างกายอันน าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดีใน
อนาคต 
4. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลด้วยโรคเรื้อรังในวัย
ผู้สูงอาย ุ
 

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความรู้ความเข้าใจ
ถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจเมื่อเข้าสู่วัย
ผู้สูงอาย ุและปัญหา 
ด้านสุขภาพ 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ 
น าแนวทางไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้อง เพื่อ
ชะลอการ
เสื่อมสภาพของ
ร่างกาย 

ผู้สูงอายุ
สามารถดูแล
สุขภาพของ
ตนเอง และ
ปูองกัน/ชะลอ
ภาวะการ
เจ็บปุวยจาก
การเสื่อมของ
ร่างกายได้ 

ห้องประชุม 
โรงพยาบาล
ตากใบ 
 
 

ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบ UC    
(เงิน PP) 
15,๐๐๐   
 
 
 
 
 
 
 

- อาซียังวาตี 
- แวฮุซนา 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจดัการส่งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวัยและผูด้้อยโอกาส ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได ้
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

21 โครงการแพทย์
แผนไทยสู่ชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไป 

1. ผู้ปุวยนอกได้รบับริการ
แพทย์แผนไทยและการ 
แพทย์ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน > ร้อยละ 18 
2. จ านวนครั้งท่ีออก
ให้บริการแพทย์แผนไทยสู่
ชุมชน 1 ครั้ง/เดือน  
3. จ านวนกลุ่มเปูาหมาย
ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 
และประชาชนท่ัวไป ไดร้ับ
บริการดา้นการแพทย์แผน
ไทย 30 ราย/1ครั้ง/เดือน 
4. จ านวนกลุม่เปูาหมาย
ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 
และประชาชนท่ัวไปเข้าร่วม
กิจกรรมให้ความรูเ้รื่องการ
ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
และส่งเสรมิการบริหาร
ร่างกายด้วยท่าฤๅษี 
ดัดตนในชุมชน 120 ราย 

1. เพื่อน าองค์ความรู้
เรื่องการดูแลสุขภาพ
ด้วยการแพทย์แผน
ไทยแก่ผู้ปุวยโรค
เรื้อรัง ผูสู้งอายุ และ
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนท่ัวไป 
2. เพื่อส่งเสริม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การบ าบัดรักษาโรค
และเป็นทางเลือก
ส าหรับประชาชน 
 

1. ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
ผู้สูงอายุ ประชาชน
ทั่วไป เข้าถึงบริการ
ด้านการแพทย์แผน
ไทยในการ
บ าบัดรักษาโรคและ
การส่งเสริมสุขภาพ  
2. มีการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
การบ าบัดรักษาโรค
และเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกส าหรับ
ประชาชนน ามาใช้
ในการพึ่งพาตนเอง
ด้านสุขภาพ 

ประชาชนเข้าถึง
บริการแพทย์แผน
ไทยและ 
การแพทย์
ทางเลือกที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 

1. อาคารอเนก 
ประสงค์ บ้านไร่  
ต.เจ๊ะเห  
อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส 
2. ศูนย์ฟื้นฟู
สุขภาพฯ 
อบต.พร่อน  
อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส 
3. มัสยิดนูรอีมาน 
ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. 60- 
ธ.ค. 60 
 

งบ UC  
(เงิน PP) 
25,400 

ปานเกศ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

21 โครงการแพทย์แผน
ไทยสู่ชุมชน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. ความพึงพอใจหลัง
ได้รับการเข้าร่วม
กิจกรรมแพทย์แผนไทย
สู่ชุมชน > ร้อยละ 80 
6. ความพึงพอใจหลัง
ได้รับการเข้าร่วม
กิจกรรมให้ความรูเ้รื่อง
การดูแลสุขภาพด้วย
สมุนไพรและส่งเสริม
การบริหารร่างกายด้วย
ท่าฤๅษีดัดตนในชุมชน  
> ร้อยละ 80 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจดัการส่งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวัยและผูด้้อยโอกาส ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได ้
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

22 โครงการสร้าง
สุขภาพดีด้วยวิถีไทย 
2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุ  
120 คน 

1. ผู้ปุวยนอกได้รับบริการ
แพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน > ร้อยละ 18 
2. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 120 ราย  
3. ความพึงพอใจหลัง
ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม > ร้อยละ 80 
4. จ านวนผลงานจาก
กิจกรรมกลุ่มเรื่องการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุใน
ชุมชน 3 เรื่อง 

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึง
บริการสุขภาพ และ
สามารถดูแลตนเองได้ทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ 
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้การเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพและแก้ปัญหา
ด้านสุขภาพด้วยตนเอง 
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุใน
ชุมชนได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การใช้
สมุนไพรในการดูแล
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้สูงอายุสามารถดูแล
ตนเองได้ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ และเข้าถึงบริการการ 
แพทย์แผนไทยและการ 
แพทย์ทางเลือกได้เพิ่มขึ้น 
2. ผู้สูงอายุได้รับความรู้การ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและ
แก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วย
ตนเอง 
3. ผู้สูงอายุในชุมชนมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การใช้สมุนไพรในการดูแล
สุขภาพ 

ผู้สูงอายุเข้าถึง
บริการแพทย์ 
แผนไทยและ
การแพทย์ 
ทางเลือกที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 

รพ.ตากใบ ม.ค. 60- 
ก.ย. 60 
 

งบ UC  
(เงิน PP) 
25,400 

ปานเกศ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจดัการส่งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวัยและผูด้้อยโอกาส ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได ้
 

ล าดับ
ที ่

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

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

23 ส่งเสริมอาชีพ 
สร้างรายได้คน
พิการภายใต้
โครงการ  
“ผักปลอดสารพิษ
เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนพิการ 25
ราย ที่ได้รับ
ทุนสนับสนุน
ของโอสถสภา
เพื่อชิตที่ดียิ่ง
กว่า 

๑. มีผักปลอดสารพิษ
จ าน่ายในโรงพยาบาล
ตากใบ2ครั้งต่อ
สัปดาห์ 
๒. ร้อยละ100ของ
คนพิการมีรายได้จาก
การปลูกผัก 
๓. มีตลาดนดัสเีขียว
ในโรงพยาบาลและ
ชุมชน 

1. เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ
มีการปลูกผักตามแนว
เกษตรอินทรีย์ 
2. เพื่อส่งเริมให้คนพิการ
น าผลผลิตทางการเกษตร
มาจ าหน่ายในโรงพยาบาล
และร้านค้าชุมชน 
 

การจ าหน่ายผักปลอด
สารพิษจากคนพิการใน
โรงพยาบาลและชุมชน 
 

1.ตลาดนดัสีเขยีว 
2.รายได้คนพิการ 

อ าเภอ
ตากใบ 

ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60 

- - วาสนา  
- การีหม๊ะ  
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจดัการส่งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวัยและผูด้้อยโอกาส ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได ้
 

ล าดับ
ที ่

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

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

24 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ผู้ดูแลผู้ปุวยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง คปสอ.
ตากใบ 

1. พยาบาลวิชาชีพ 
งานผู้ปุวยนอก และ
พยาบาลวิชาชีพที่
ออกให้บริการที่ 
รพ.สต. 10 คน 
2. ผู้รับผิดชอบ
งานโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง และ อสม. 
ของ รพ.สต./สสอ. 
50 คน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงและภาวะ 
แทรกซ้อน  ร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถตรวจคัดกรอง
เท้าผู้ปุวยด้วย
monofilament ได้ 
ร้อยละ 80 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถคัดกรองภาวะ 
แทรกซ้อนทางไตและ
แบ่งความรุนแรงของโรค
ไตได ้ร้อยละ 80 
 

1. เพือ่เพิ่มศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีในการดูแล
ผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
2. เพื่อพัฒนาระบบ
บริการดูแลผู้ปุวย
เบาหวาน และความดัน
โลหิตสูงของ รพ.สต. 
ให้เป็นระบบ case 
manager ที่สามารถ
ดูแลผูปุ้วยได้อย่าง
ครบถ้วนต่อเนื่องถึงบ้าน
และชุมชน 
3. เพื่อพัฒนาเครือข่าย
การดูแลผู้ปุวยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 
4. เพื่อสนับสนุนให้ +
อสม. มีศักยภาพในการ
คัดกรองโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงใน
ชุมชน 

1. เจ้าหน้าที่ และ อสม. 
มีความรู้ ความเข้าใจงาน 
NCD คุณภาพ และมีการ
พัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
2. เกิดระบบบริการดูแล
ผู้ปุวยแบบเครือข่าย
ระดับปฐมภูมิ โดยมี รพ.
สต. เป็น case manager 
ด าเนินงานร่วมกับ อสม. 
ในชุมชน 

ผู้ปุวยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 
ได้รับบริการที่
เหมาะสม 
สามารถลด
อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน 
และลดอัตรา
ตายด้วยโรค
แทรกซ้อนลงได้ 

เทศบาล
เมืองตากใบ 

ก.พ. 60 เงิน UC 
(เงินบ ารุง) 
11,600 

- กาญจนา 
- คกก. NCD 
Board 



66
 

 

 

 

 
 

ล าดับ
ที ่

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

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

24 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ผู้ดูแลผู้ปุวยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง คปสอ.
ตากใบ (ต่อ) 

 4. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถประเมินความ
เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
และโรคหัวใจ ร้อยละ 80 
5. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถแนะน าอาหารที่
เหมาะสมกับโรคได้ถูกต้อง
เหมาะสม  
ร้อยละ 80 
6. ผู้ปุวยโรคเบาหวานท่ี
ควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดได้ ร้อยละ 40 
7. ผู้ปุวยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุม 
ระดับความดันโลหติสูง ร้อย
ละ 50 
8. อัตราตายของผู้ปุวย
โรคหลอดเลือดสมอง ร้อย
ละ 7 
8. อัตราตายของผู้ปุวย
โรคหลอดเลือดหัวใจ 
ลดลงร้อยละ 10 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจดัการส่งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวัยและผูด้้อยโอกาส ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได ้
 

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

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

25 โครงการสร้างเสริม
และดูแลสุขภาพ
อนามัยผู้เดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย์ 
อ.ตากใบ 
จ.นราธิวาส 
 

ผู้ประสงค ์
เดินทางไป 
ประกอบ 
พิธีฮัจย์ ใน  
อ.ตากใบ  
150 คน 

1. ร้อยละ 100 ของ 
ผู้เดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจย์ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เดินทางกลับจาก
การประกอบพิธีฮัจย์
ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 

1. เพื่อสร้างเสรมิสุขภาพและ
ปูองกันโรคแก่ผู้ประสงค์จะไป
ประกอบพิธีฮัจย ์
2. เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของผู้
ประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์ 
รวมทั้งสามารถเตรียมตัวด้าน
สุขภาพก่อนเดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจย ์
3. เพื่อดูแลสุขภาพอนามยัของผู้
กลับจากประกอบพิธีฮัจย์ จาก
นครเมกกะ 
4. เพื่อเฝูาระวังโรค ติดต่อระหว่าง
ประเทศ ให้ผู้เดินทางกลับจากการ
ประกอบพิธีฮัจย์ จากนครเมกกะ  
ประเทศซาอดุิอารเบยี 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้ที่เดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจย ์มีการเตรียมพร้อม
ด้านสุขภาพท่ีดี น าไปสู่
การมีสุขภาพที่แข็งแรง   
2. ผู้ประกอบพิธีฮัจย์ 
สามารถปฏิบัตศิาสนกิจได้
อย่างสมบูรณ์และหลัง
กลับจากประกอบพิธีฮัจย์
มายังประเทศไทย ได้รับ
การดูแลสุขภาพอนามัย
อย่างครบถ้วน 
3. สามารถเฝูาระวังและ
ปูองกันโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศได้อย่างทันท่วงท ี

 

ไม่มีผู้เดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์
เสียชีวิต 

รพ.ตากใบ  พ.ค. 60-    
 ก.ย. 60 

งบ On Top 
payment 
(กองกลาง)  
หรืองบ 
สนับสนุน 
จากสสจ.
นราธิวาส 
25,000  

- นารีมาลย์ 
- เอกพจน์ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพในการจดัการส่งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวัยและผูด้้อยโอกาส ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได ้
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

26 โครงการบูรณาการ
ดูแลปัญหา 
จิตเวชในผู้ใช้ 
สารเสพติดโดย 
ทีมสุขภาพจิต
อ าเภอตากใบ  
ปี 2560 

1. ผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตภายใน
หน่วยงานต่าง ๆ  
ของ รพ.ตากใบ  
19 คน 
2. ผู้รับผิดชอบ
งานสุขภาพจิต
ประจ า รพ.สต. 
และ สสอ.  
แห่งละ 1 คน จ านวน  13 คน 
3. ผู้รับผิดชอบ
งานสุขภาพจิต
ประจ า อปท.  
8 คน 
4. ผู้น าชุมชนและ
ผู้น าศาสนา จ านวน 20 คน 
 
 
 

1. ทีมสุขภาพจิตระดับ
อ าเภอและต าบลมี
ศักยภาพ องค์ความรู้ 
ทักษะและความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 
2. เกิดเครือข่ายในการ
ด าเนินงานสุขภาพจิต
และจิตเวชจากสารเสพ
ติดที่เข้มแข็งครอบคลุม
ระดับต าบลต าบล 2 
เครือข่าย 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
องคค์วามรู้ ทักษะ และ
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น   
2. เพื่อพัฒนาเครือขา่ย 
และพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผู้ปุวยจิตเวชจาก
สารเสพติดในชุมชน  
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทีมดูแลผู้ปุวยจิตเวช
ระดับอ าเภอและต าบล 
ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการ
ดูแลผู้ปุวยจิตเวชจาก
สารเสพติดแบบ 
องค์รวม  
 

1. พยาบาลและ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพจิตมีศักยภาพ 
มีองค์ความรู้  มีทักษะ 
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
2. ผู้น าชุมชนและผู้น า
ศาสนามีบทบาทในการ
ดูแลผู้ปุวยจิตเวชและ
สุขภาพจิตในชุมชน 
3. มีการพัฒนา
เครื่องมือในการ
ประเมินและดูแล
สุขภาพจิตเบื้องต้น 
 

1. พื้นที่อ าเภอ 
ตากใบเกิด
เครือข่ายในการ
ด าเนินงาน
สุขภาพจิตและ 
จิตเวชที่เข้มแข็ง 
2. คู่มือ 
- ประเมิน
สุขภาพจิตอย่าง
ง่าย (Brife check 
list symptom 
psychosis) 
-  การปฏิบัติตน
เบื้องต้นในภาวะ
วิกฤติสุขภาพจิต
จากสารเสพติด 
 

โรงพยาบาล
ตากใบ 

ม.ค. 60- 
ก.ย. 60 
 

งบ UC  
(เงิน PP) 
48,600 

วาสนา 
อรุโณทัย 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาระบบเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

27 โครงการพัฒนา
ต ารับยาสมุนไพรใน
โรงพยาบาลตากใบ 

1. ผู้ปุวยโรคน้ ากดั
เท้าในพื้นที่ท่ีประสบ
อุทกภัยใน อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส  
300 ราย 
2. ผู้ผลิตยาสมุนไพร
รักษาแผลน้ ากัดเท้า 
30 คน 
 

1. ผู้ปุวยโรคน้ ากดั
เท้าที่ได้รบัยาสมุนไพร
รักษาแผลน้ ากัดเท้า 
300 ราย  
2. หน่วยบริการมี
การผลิตยาสมุนไพร 
1 รายการ 
3. ผู้ปุวยนอกได้รบั
บริการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน >  
ร้อยละ 18 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหผู้้ปุวยท่ีมีแผล
น้ ากัดเท้าได้รับการ
รักษาด้วยยา
สมุนไพรรักษาแผล
น้ ากัดเท้า 
 

1. ผู้ปุวยโรคน้ า
กัดเท้าที่ไดร้ับยา
สมุนไพรรักษา
แผลน้ ากดัเท้า 
2. หน่วยบริการม ี
ยาสมุนไพรส าหรับ
ให้การรักษาน้ ากัด
เท้า 
 

ประชาชนเข้าถึง
บริการแพทย์แผน
ไทยและ 
การแพทย์
ทางเลือกที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 

อาคารอเนก 
ประสงค์ บ้านไร่  
ต.เจ๊ะเห  
อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส 
 

ม.ค. 60- 
ก.พ. 60 
 

งบ UC  
(เงินบ ารุง) 
21,652 

ปานเกศ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาระบบเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

28 โครงการ 
ชาวตากใบ 
ฟันดี  
ปี 25๖๐ 
 

1. หญิงตั้งครรภ์ 
ใน อ.ตากใบ 
2. เด็กแรกเกิด  
0-3 ป ีอ.ตากใบ 
และผู้ปกครอง 
3. เด็กอายุ  
3-5 ปี ใน ศพด. 
และช้ันอนุบาล 
ใน อ.ตากใบ 
4. เด็กวัยเรียน  
ป.1-ป.6 ใน  
อ.ตากใบ  
5. เด็ก ม.๑ ใน  
อ.ตากใบ 
6. วัยเจริญพันธุ์ 
ที่ก าลังจะสมรส  
ใน อ.ตากใบ 
๗. ผู้ปุวย
โรคเบาหวาน 
ใน อ.ตากใบ 

๑. หญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการตรวจ
สุขภาพช่องปากและได้ รับ 
ทันตสุขศึกษา ร้อยละ 95 
๒. หญิงตั้งครรภ์ทีม่ีปัญหาสุขภาพ
ช่องปากได้รับบริการทันตกรรม 
ตามความจ าเป็น ร้อยละ 45 
3. หญิงหลังคลอดไดร้ับการเยี่ยม
และฝึกทักษะการท าความสะอาด
ช่องปากเด็กแรกเกิด ร้อยละ 70 
4. เด็กอายุ ๐-๓ ปี ได้รับการ
ตรวจช่องปากและประเมินความ 
เสี่ยงในการเกดิฟันผ ุร้อยละ 50 
5. เด็กอายุ ๐-๓ ปี ได้รับการทา
ฟลูออไรด์วาร์นิช ร้อยละ 50 
๖. ผู้ปกครองเด็กอายุ ๐-๓ ปี 
ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน
ให้เด็ก ร้อยละ 50 
๗. ชุมชนในอ าเภอตากใบ มีการ
ด าเนินงาน DHS ด้านสุขภาพ
ช่องปาก อย่างน้อย 1 เรื่อง 

1. เพื่อลดปัญหา
สุขภาพช่องปากใน
พื้นที ่
2. เพื่อบูรณาการ
งานสร้างเสริม
สุขภาพช่องปาก 
ปูองกัน รักษา และ
ฟื้นฟูทางทันตกรรม
กลุ่มเปูาหมาย อย่าง
เป็นองค์รวมและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
3. เพื่อส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพช่องปากใน
พื้นที่ให้มากขึ้น 
4. เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการ
แก้ปัญหาสุขภาพ
ช่องปาก 

1. กลุ่มแม่และเด็ก    
  1) เด็ก 0-3 ปี 
ได้รับการตรวจ 
สุขภาพช่องปาก 
และทาฟลูออไรด์ 
วานิช 
  2) ผู้ปกครอง/ 
ผู้เลี้ยงดูเด็กไดร้ับ 
การฝึกทักษะการ 
ท าความสะอาด 
ช่องปาก  
  3) จนท./อสม.  
ได้รับการฝึกอบรม 
ด้านทันตกรรม    
2. กลุ่มเด็กวัยเรียน   
  1) เด็กวัยเรียนได้ 
รับบริการ 
ทันตกรรม  
  2) เด็กวัยเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
เข้าถึงบริการ 
ทันตกรรมที ่
เหมาะสมเพิ่มขึ้น 
สามารถลดอตัราการ
เกิดภาวะฟันผุในเด็ก 
และเพิ่มการ 
มีฟัน 4 คู่สบใน
ผู้สูงอายุ รวมทั้งเกิด
การมีส่วนร่วม 
ของภาคีเครือข่าย 
และพื้นที่ในการ
แก้ปัญหาสุขภาพ 
ช่องปาก 
 

1. รพ.ตากใบ 
2. รพ.สต. 11 แห่ง 
3. โรงเรียนระดับ 
ประถมศึกษา  
อ.ตากใบ 31 แห่ง 
4. โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ๘ แห่ง 
5 ศพด. 13 แห่ง 
6. ชมรมผู้สูงอายุใน 
อ.ตากใบ 13 ชมร 
7. วัด มัสยิด ใน 
อ าเภอตากใบ 
54 แห่ง  
 

ม.ค. 60 - 
ก.ย. 60 

งบ UC  
(เงิน PP) 
647,920 

- พิรินาถ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

28 โครงการ
ชาวตากใบ
ฟันดี  
ปี 25๖๐ 
(ต่อ) 
 

8. กลุ่มผู้สูงอายุ
ที่มารับบริการ
ใส่ฟันเทียม และ
สมาชิกชมรม
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
9. พระภิกษุ 
ผู้น าศาสนา ผู้น า
ชุมชน อสม.  
ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียในชุมชน 
 

๘. เด็กใน ศพด. และชั้นอนุบาล 
ได้รับการตรวจช่องปากและทา
ฟลูออไรด์วาร์นิช ร้อยละ 60 
9. เด็กใน ศพด. ได้รับบริการอดุ
ฟัน SMART TECHNIQUE เด็ก 
30 คน/ทภ. 
๑๐. นักเรียนช้ัน ป.๑ ได้รบัการ
ตรวจฟัน ร้อยละ100 
๑๑. นักเรียนช้ัน ป.๑ ได้รบัการ
เคลือบปิดหลุมร่องฟันกรามแท้ 
ซี่ที่ ๑ ร้อยละ 40 
๑๒. นักเรียนช้ัน ป.๑ ได้รบั
บริการทันตกรรมแบบ 
องค์รวม ร้อยละ 20 
1๓. นักเรียนประถมศึกษา
สามารถแปรงฟันได้อย่างมี
คุณภาพ ร้อยละ 40 
๑๔. เครือข่ายโรงเรยีนเด็กไทย
ฟันดี อ.ตากใบ มีการด าเนิน
กิจกรรม > 1 เครือข่าย 
๑๕. กลุ่มพระภิกษุ ผู้น าศาสนา 
ได้รับบริการตรวจรักษาสุขภาพ
ช่องปาก ร้อยละ 30 

 เครือข่ายเด็กตากใบ
ฟันดี, ฟันสะอาด 
เหงือกแข็งแรง และ
กิจกรรมรวมพลคน
รักษ์ฟัน ร.ร. 
พระราชด าริ 
3. กลุ่มผู้สูงอายุ 
  1) สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุได้รับการ 
ตรวจสุขภาพช่อง
ปาก ส่งเสริม 
ปูองกัน ฟื้นฟู ให้ 
บริการตามความ
จ าเป็น   
  2) มีแกนน า 
ผู้สูงวัย ร่วมจัด
กิจกรรมให้ความรู้
กับเด็ก ร.ร.อนุบาล  
และ ศพด.  
4. มีคณะท างาน
พัฒนาระบบ
สุขภาพช่องปาก  
อ.ตากใบ 

     



72
 

 

 

 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

28 โครงการ
ชาวตากใบ
ฟันดี  
ปี 25๖๐ 
(ต่อ) 
 

 ๑๖. กลุ่มผู้ปุวยโรคเบาหวาน 
ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
ร้อยละ 50 
๑๗. ผู้สูงอายไุด้รบับริการใส่ฟัน
เทียมในโครงการฟันเทียม
พระราชทาน 45 ราย 
๑๘. ผู้สูงอายุในชมรมส่งเสรมิ
สุขภาพผูสู้งอายุได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก ได้รับทันตสุข
ศึกษา และได้รับบริการ 
ทันตกรรมตามสภาพปญัหา 
ร้อยละ 30 
๑๙. ร้อยละของ รพ.สต. ท่ี
จัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมี
คุณภาพ ร้อยละ 60 
20. ร้อยละเด็กอายุ ๑๘ เดือน 
ปราศจากฟันผเุพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 
21. ร้อยละเด็กอายุ ๓ ปี 
ปราศจากฟันผเุพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 
22. ร้อยละของนักเรียน ป.1 
ปราศจากฟันผุ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

28 โครงการ
ชาวตากใบ
ฟันดี  
ปี 25๖๐ 
(ต่อ) 
 

 23. ร้อยละเด็กอายุ ๑๒ ปี 
ปราศจากฟันผเุพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 
24. ร้อยละผูสู้งอายุในชมรมฯ 
มีฟันคู่สบ 4 คู่ขึ้นไป เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 3 
25. อัตราการเข้าถึงบริการ
สุขภาพช่องปากของประชาชน 
ทุกกลุ่มวัย(รายใหม่) ร้อยละ 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



74
 

 

 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาระบบเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

29 โครงการควบคมุ
โรคตดิต่อและ
พัฒนาทีม SRRT 
อ าเภอตากใบ 
ปีงบประมาณ 
2560 

1. คณะกรรมการ
ด าเนินงานและทีม 
SRRT 20 คน 
2. ทีมควบคุมโรค
ในพื้นที่ 30 คน 
 

1. อ.ตากใบ ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์การ
ด าเนินงานอ าเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืนปี 2560 ไมต่่ า
กว่าจากคณะกรรมการ
ระดับจังหวดัและระดับ
เขต ร้อยละ 80  
2. ทีม SRRT อ าเภอ
ผ่านการรับรองตาม
มาตรฐานที่ก าหนดใน
ระดับพื้นฐาน 
3. ทีม SRRRT อ าเภอมี
คุณภาพในการเฝูาระวัง 
สอบสวนและควบคุม
โรคและกลุม่อาการที่มี
ความส าคญัสูง 

1. เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรับการ
ประเมินการด าเนินงาน
อ าเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยั่งยืนและ
การประเมินมาตรฐาน 
SRRT ระดับอ าเภอ 
2. เพื่อพัฒนาทีมเฝูา
ระวังสอบสวนโรค
เคลื่อนที่เร็วระดับอ าเภอ
ผ่านให้การรับรองตาม
มาตรฐานที่ก าหนดจาก
กรมควบคุมโรค 
3. เพื่อปูองกันและ
ควบคุมปูองกันการ
ระบาดของโรคติดต่อที่
ส าคัญในพ้ืนท่ี 

1. คณะท างานอ าเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืนอ าเภอตากใบ และ
ทีม SRRT มีความรู้
ความเข้าใจบทบาท
หน้าท่ีของการควบคุม
ปูองกันโรค การเฝูาระวัง
โรคทางระบาดวิทยา  
2. มีคณะกรรมการการ
ด าเนินงานจากทุกภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
3. มีระบบระบาดวิทยา
ที่ดี มีการวางแผน มีการ
ระดมทุน ส่งผลใหส้ าเร็จ
ผ่านการประเมินตาม
คุณลักษณะตัวช้ีวัดการ
ด าเนินงานอ าเภอ  

อ.ตากใบ  
ไม่มีการ 
ระบาดของ
โรคตดิต่อ 
ภายในพื้นที่ 
 

ทุกหมู่บ้าน/
ชุมชนใน 
อ.ตากใบ 
 

ก.พ. 60 - 
ก.ย. 60 
 

 งบ UC  
 (เงิน PP)   
 36,800 

- นพ.พลากร  
- ทนงศักดิ์   
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ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

29 โครงการควบคมุ
โรคตดิต่อและ
พัฒนาทีม SRRT 
อ.ตากใบ 
ปีงบประมาณ 
2560 (ต่อ) 

 ระดับประเทศ  
ร้อยละ 60 
4. อ.ตากใบ สามารถ
ด าเนินงานควบคุม
โรคตดิต่อท่ีส าคัญของ
พื้นที่ได้ ร้อยละ 60 

4. เพื่อให้ทีม SRRRT 
ระดับอ าเภอด าเนินการ
การเฝาูระวัง สอบสวน
และควบคมุโรคและกลุ่ม
อาการที่มีความส าคัญสูง
ระดับประเทศได้อยา่งมี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืนของควบคุม
ปูองกันโรค 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาระบบเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

30 โครงการอบรม
วิชาการเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. ร้อยละ จนท. มี
ความรู้เรื่องการ 
CPR เพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละ จนท.
ปฏิบัติการ CPR ได้
ถูกต้องตามแนวทาง 
3. ร้อยละของผู้ปุวย
เร่งด่วนและฉุกเฉิน
วิกฤตได้รับ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ภายใน 10 นาที 
4. อัตราตายจาก
อุบัติเหตุทางถนน 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อเพ่ิมความรู้
และทักษะของ
เจ้าหน้าท่ีในการช่วย
ฟื้นคืนชีพ 
2. เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติและการเตรยีม
ความพร้อมของ
บุคลากร 
3. ลดอัตราตายของ
ผู้ปุวย 
 

1. จนท. มีความรู้
เพิ่มขึ้น  
2. จนท. สามารถ 
ปฏิบัติการณส์าธิต 
ย้อนกลับได้ถูกต้อง  

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

รพ.ตากใบ ม.ค. 60 -
ส.ค. 60 

งบ UC  
(เงินบ ารุง) 
9,750 

- ชลลดา   แดงสุวรรณ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
- สงัด   
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาระบบเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

31 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การฟื้นฟูวิชาการ
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 
 
 

1. คนงานและ
พนักงานเปล 
พนักงานขับรถยนต์ 
รวม 15 คน 
2. จนท. ท่ี
ปฏิบัติงานใน
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของ อปท. 
7 แห่ง แห่งละ 5 
คน รวม 35 คน 
 

1. จนท.มีความรู้เรื่องการ
ประสานการส่งต่อ >  
ร้อยละ 90 
2. จนท.สามารถจดั ล าดับ
ความรุนแรงของผู้ปุวยได้
ถูกต้อง > ร้อยละ 80 
3. จนท.สามารถปฏิบัติการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้นได้
ถูกต้อง > ร้อยละ 80 
4. ผู้ปุวยเร่งด่วนและฉุกเฉิน
วิกฤตไดร้ับปฏิบัติการ
ฉุกเฉินภายใน 10 นาท ี 
< ร้อยละ 18 
5. อัตราการเสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บ < ร้อยละ 1 

1. เพื่อเพิ่มความรู้ 
ทักษะ ของ จนท. 
ในการปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 
2. เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติและการ
เตรียมความพร้อม
ของบคุลากร 
3. เพื่อประสานการ
ร่วมมือและสร้าง
สัมพันธภาพระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 

1. จนท.การแพทย์
ฉุกเฉินมีทักษะ 
ความพร้อมและ
ทราบแนวทางการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
2. เกิดความ
ร่วมมือระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานใน
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของ
หน่วยงานต่าง ๆ 

จนท. สามารถ
ปฏิบัติการช่วย
ฟื้นคืนชีพ
เบื้องต้นได้
ถูกต้อง 

รพ.ตากใบ  เม.ย. 60 -  
 ส.ค. 60 

เงิน UC 
(เงินบ ารุง) 
3,250 บาท 

- สงัด 
- วรรณฤดี 
- มาซีฮัน 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาระบบเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

32 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการ
ซ้อมแผนเตรียมรับ
อุบัติเหตุกลุ่มชน 
 

1. แพทย ์ 
2. พยาบาล  
รพ.ตากใบ  
3. จนท.EMT-I  
4. จนท. รพ.สต. 
ริมทางหลวง  
5. จนท. อบต.  
6. พนักงานขับรถ 
7. พนักงานเปล  
8. จนท.อื่นๆ ใน 
รพ.ตากใบ 
9. นักแสดง 
รวม 130 คน 
 

1. จนท.ทราบวิธีการ
ประกาศใช้แผนรับ
อุบัติเหตุกลุ่มชน  
ร้อยละ 100  
2. จนท.ทราบความ
รับผิดชอบในโซนของ
ตนและเตรียม
เครื่องมืออุปกรณ์ได้
ถูกต้องพอเพียง 
ร้อยละ 100 
3. อัตราการเสียชีวิต
จากการบาดเจ็บ  
< ร้อยละ 1 

1. เพื่อให้แพทย์ พยาบาล 
จนท.ทุกระดับ มีความรู้ ทักษะ
ในการดูแลผู้ปุวยอุบัตเิหต ุ
กลุ่มชน สามารถ ให้การรักษา 
ผู้ประสบเหตุเป็นจ านวนมาก 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อจัดระบบความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดอุบัตภิัยหมู่ และตั้งรับ
ภายใน รพ. โดยทีมบุคลากร
ทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์ 
เวชภัณฑ์ในการช่วยชีวิต 
3. เพื่อให้ทุกหน่วยมีความ
พร้อมในการเตรียมบุคลากร 
เครื่องมือเครื่องใช้ ในการ
รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ
จ านวนมากได้รวดเร็ว 
 
 
 

1. แพทย ์พยาบาล จนท.
ทุกระดับ มีความรู้และ
ทักษะในการดูแลผู้ปุวย
อุบัติเหตุกลุ่มชน สามารถ
ให้การรักษาผูป้ระสบเหตุ
เป็นจ านวนมากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทราบ
วิธีการประกาศใช้แผนรับ
อุบัติเหตุกลุ่มชน    
2. มรีะบบความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิด
อุบัติภัยหมู่ และตั้งรับ
ภายใน รพ.  

อัตราตาย 
ของผู้ปุวยท่ี
ได้รับ 
อุบัติเหตุ
ลดลง 
 

รพ.ตากใบ  ม.ีค. 60-  
 ส.ต. 60 

เงิน UC 
(เงินบ ารุง) 
11,750  

- สงัด 
- ประคอง 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาระบบเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

33 โครงการอบรม
อาสาสมัครฉุกเฉิน
ชุมชนในผู้น าศาสนา
อิสลาม 
 

ผู้น าศาสนาอิสลาม 
(โต๊ะอิหม่าม คอเต็บ 
บิหลั่น) ในอ าเภอ
ตากใบ จ านวน 
108 คน 
 

1. ผู้เข้าอบรมที่เข้ารับ
การอบรมทราบถึง
ภาวะฉุกเฉินทางการ
แพทย์ > ร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าอบรมที่เข้ารับ
การอบรมทราบช่องทาง
และข้อมูลที่จ าเป็นใน
การประสานการแจ้ง
เหตุ > ร้อยละ 80 
3. ผู้เข้าอบรมที่เข้ารับ
การอบรมสามารถช่วย
ฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได ้ 
> ร้อยละ 70 
4. อัตราการเสียชีวิต
จากการบาดเจ็บ  
< ร้อยละ 1 
 
 
 
 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
ทราบถึงภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
ทราบช่องทางและข้อมูล
ที่จ าเป็นในการประสาน
การแจ้งเหต ุ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
สามารถประชาสัมพันธ์
เรื่องโรคฉุกเฉินได ้
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
สามารถช่วยฟ้ืนคืนชีพ
เบื้องต้นได ้
 

มีการแจ้งภาวะ
ฉุกเฉินทางการ
แพทย์ผ่าน
หมายเลข 
1669 เพิ่มขึ้น  

ผู้น าศาสนา
อิสลามสามารถ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ
เบื้องต้นได ้ 

รพ.ตากใบ  มี.ค. 60-  
 ส.ค. 60 

เงิน UC 
(เงินบ ารุง ) 
7,020  

- สงัด 
- วรรณฤดี 
- ซารีฟะฟ์ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มีระบบส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและควบคุมโรค ท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์  พัฒนาระบบเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่ 
 

ล าดับ 
ที ่

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

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

34 โครงการคุม้ครอง 
ผู้บริโภค อ.ตากใบ  
ปี 2560 
 

1. เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงาน  
2. ผู้ประกอบ 
การ หน่วยงาน 
ราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ  
3. นักเรียน 
อย.น้อย  
4. ประชาชน 
ทั่วไป 
 

1. จ านวนครั้งประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
2. ร้อยละของสถานท่ี
ผลิตอาหารแปรรูปท่ี
บรรจุในภาชนะพร้อม
จ าหน่ายกลุม่เปูาหมาย
ได้รับการพัฒนาตาม
แผน (Primary GPM) 
3. ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน  
อย.น้อย 
4. ร้อยละความส าเร็จ
ของคลินิกลดละเลิกบุหรี่ 
มีการให้บริการช่วยเลิก
บุหรี่ผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

1. เพื่อด าเนินงานคุม้ครอง
ผู้บริโภคในลักษณะของ
เครือข่าย 
2. เพื่อเฝาูระวังและควบคุม
มาตรฐานสถาน
ประกอบการ 
3. เพื่อเฝาูระวังและควบคุม
มาตรฐานผลติภณัฑส์ุขภาพ 
4. เพื่อให้เกิดความตระหนัก
ถึงความส าคัญของการเลือก
ซื้อเลือกใช้ผลติภณัฑ์สุขภาพ
ที่มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
5. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการกลุม่วิสาหกจิ
ชุมชน/ของขึ้นช่ือประจ า
อ าเภอ ได้แก่ปลากุเลา ข้าว
ซ้อมมือ ไดร้ับเลขสารบบ 
6. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
เครือข่าย อย.น้อย คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

1.สถานบริการสุขภาพ
เอกชนได้รับการ
ตรวจสอบเฝูาระวังและ
ผ่านมาตรการตาม
กฎหมาย 
2.ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่
ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
3.สถานศึกษามีการ 
ด าเนินกิจกรรม อย.น้อย
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
4. รพ.สต. ด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 

1. ประชาชนใน 
อ.ตากใบ มี
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
สถานระกอบการ
ด้านผลิตภัณฑ์ 
สถานบริการ 
สุขภาพ และร้าน
ช าที่ได้มาตรฐาน 
เพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. เกิดการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาค
ส่วน อาทิ 
โรงเรียน 
อปท. ในการ
ด าเนินงานด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค 

อ.ตากใบ  ต.ค. 59-  
 ก.ย. 60 

เงิน UC  
(เงิน PP) 
46,950 

คกก.คุ้มครอง
ผู้บริโภค 
- สุนทรี 
- นอร์ไอนี 
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ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) วัตถุประสงค์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 

(Outcome) 
พ้ืนที่ 

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

34 โครงการคุม้ครอง 
ผู้บริโภค อ.ตากใบ  
ปี 2560 
(ต่อ) 
 

 5. ร้อยละสถาน
ประกอบการด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพไดร้ับ
การตรวจสอบผา่น
เกณฑ์ที่ก าหนด 
6. ร้อยละของผลติภณัฑ์
สุขภาพท่ีได้รับการ
ตรวจสอบไดม้าตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
7. มีร้านช าต้นแบบ
ระดับ รพ.สต. ปี 2560 
8. ร้อยละสถานท่ี
สาธารณะปลอดบุหรี่จัด
เขตปลอดบหุรี่ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 

7. เพื่อให้มีการคุ้มครอง
สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่อย่างเป็น
รูปธรรมและส่งเสริมการเข้า
คลินิกลด ละ เลิก บุหรี่
  
 

5.สถานประกอบการ
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ได้รับการตรวจสอบและ
ผ่านมาตรฐาน 
ตามเกณฑ ์
6.ข้อร้องเรียนของ
ผู้บริโภคด้าน 
ผลิตภณัฑ์และ 
บริการสุขภาพได้ 
รับการแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
7. อปท. ในพื้นที่มีการ
ด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาการจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรมศีักยภาพ มคีวามสุข และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม   
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ มีการจัดการความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ มคีวามสุข และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม   
กลยุทธ์  พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  
 

ล าดับ 
ที ่

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

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

35 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพใน
การให้ค าปรึกษา
ของเจ้าหน้าที่ 

ผู้ให้บริการ 
หอผู้ปุวยใน  
โรงพยาบาลตากใบ 

เจ้าหน้าท่ีพยาบาลมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 
จากเดิม ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

1. เพื่อให้บุคลากรทางการ
พยาบาลที่เกี่ยวข้องมีความรู้
และทักษะในการปรึกษาก่อน
เจาะเลือด 

2. เพื่อให้ผู้รบับริการไดร้ับการ
พยาบาลที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรทางการ
พยาบาลที่ผ่านการ
อบรมความรู้และ
ทักษะในการให้
ค าปรึกษาเบื้องต้นได้
อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

1. บุคลากรทางการ
พยาบาลทุกคน
สามารถให้ค าปรึกษา
ก่อนเจาะเลือดได้ 
2. ไม่พบอุบัติการณ์
เกิดความล่าช้าใน
การเจาะเลือดจาก
การไม่ได้รับค า
ปรึกษาก่อน 
เจาะเลือด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอผู้ปุวยใน 
โรงพยาบาล
ตากใบ 

ม.ค. 60 - 
ก.ย.60 

งบ UC  
(เงินบ ารุง) 
2,400 

อรชร 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ มีการจัดการความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ มคีวามสุข และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม   
กลยุทธ์  พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  
 

ล าดับ 
ที ่

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

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

36 โครงการเสริม
ศักยภาพบุคลากร
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมใน
องค์กร 
ปีงบประมาณ 
2560 
- กิจกรรมบันทึก
ความดีตามรอย
วัฒนธรรม 
- โครงการ
ฝึกอบรมการสร้าง
เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่
ข้าราชการและ
บุคลากร
โรงพยาบาล 
 
 
 

บุคลากรใน
โรงพยาบาล
จ านวน 180 คน 

1.บุคลากรทุกคนใน
โ ร งพยาบ าล ไ ด้ แ ต้ ม
ความดีไม่น้อยกว่า 50 
แต้มต่อปีงบประมาณ 
2. มีบุคคลต้นแบบใน
การตามรอยวัฒนธรรม
ในแต่ละด้าน ได้แก่ กาย 
จิต สังคม จิตวิญญาณ 
3. ระดับความส าเร็จ
ของการเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ด้านการพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรม ระดับ 5 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้บคุลากร
เกิดการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมในตัวบุคคล 
2. เพื่อประกาศเกียรติคณุ
บุคคลและองค์กรดเีด่นให้เป็น
แบบอย่างด้านความดีงามใน
แต่ละด้านของวัฒนธรรม
โรงพยาบาลตากใบ 

1. บุคลากรเกิดการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในตัวบุคคล 
เป็นแบบอย่างท่ีดีใน
ด้านการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมทั้งใน
ส่วนของกาย จิต สังคม
และจิตวญิญาณ 
 

เกิดองค์กร
คุณธรรมใน
หน่วยงาน 

โรงพยาบาล
ตากใบ 

ม.ค. 60 - 
ก.ย.60 

งบ UC  
(เงินบ ารุง) 
งบสวัสดิการ 
รพ. 
182,600 

จิราวรรณ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ มีการจัดการความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ มคีวามสุข และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม   
กลยุทธ์  สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 

ล าดับ 
ที ่

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

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

37 โครงการ 
สร้างสรรค์งาน
บันดาลใจ
inspiration at 
work 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บุคลากร
โรงพยาบาล 
จ านวน 40 คน 

1. บุคลากรมีโครงการ
แรงบันดาลใจในการ
พัฒนางาน 
2. บุคลากรมีเรื่องเล่าที่
ประทับใจในการท างาน
1คน/1เรื่อง 
3. วารสารเรื่องเล่า (ปัน
ความสุข) 

1. เพื่อให้องค์กรมีคณุภาพ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
บุคลากรมีแรงบันดาลใจใน
การพัฒนาตนและพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร เก่ง ด ี
มีสุข เป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู ้

คนท างาน บุคลากรมี
แรงบันดาลใจในการ
ท างาน เกิดการสร้าง
วัฒนธรรมงาน
บันดาลใจ 
1.ผู้น า แกนน าและ
องค์กรน า 
2.การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
3.การสร้างคุณค่าใน
ตน 
4.สัมพันธภาพใน
องค์กร 
5.ส านึกต่อสังคม
และเพื่อนมนุษย์ 
6.วัฒนธรรมการ
สื่อสาร 
7.ตัวตนที่ตื่นรู้ 

สถานที่
เอกชน
ต่างจังหวัด 

ม.ค. 60 - 
ก.ย.60 

เงินUC 
(เงินบ ารุง) 
168,200 

- จิราวรรณ  
- ศจี 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ มีการจัดการความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ มคีวามสุข และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม   
กลยุทธ์  สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 

ล าดับ 
ที ่

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

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

38 โครงการ
นิทรรศการสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ 
สร้างงานบันดาลใจ
ในองค์กร 
Inspiring Change: 
Reinventing 
Organizational 
Culture 

บุคลากร  
รพ.ตากใบ 
180 คน 

1. อัตราการเข้าชม
นิทรรศการ ร้อยละ 70 
2. คะแนนความ 
พึงพอใจ ร้อยละ 80 

เพื่อสร้างคนสร้างงาน
บันดาลสุข เสริมพลัง 
ส่งเสริมคณุค่าและ
ความหมายของงานใน
องค์กรสร้างสรรค์
วัฒนธรรม ท่ีรองรับและ
สนับสนุนการเติบโตของ
บุคลากรในองค์กร 

จ านวนบุคลากร 
ที่เข้าชมนิทรรศการ 

บุคลากรมีคุณค่าใน
ตนเอง มีการสื่อสาร
ใหม่ๆ ที่ทุกคนมี 
ส่วนร่วมในการ 
ขจัดปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ท างาน สร้างความ
เข้าใจและเกิด
วัฒนธรรมใหม่ในการ
ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร
เรียนรู้  
รพ.ตากใบ 

ม.ค. 60 - 
ก.ย.60 

เงินUC 
(เงินบ ารุง) 
19,000 

- จิราวรรณ  
- ศจี 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ มีการจัดการความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ มคีวามสุข และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม   
กลยุทธ์  สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 

ล าดับ 
ที ่

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

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

39 โครงการประชุม
วิชาการ พร้อม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
โรงพยาบาลตาก
ใบประจ าปี
งบประมาณ 
2560 
- ประชุมทีม
คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 
รพ. 
- ประชุมวิชาการ
พร้อมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แก่บุคลากร
ในองค์กร 
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการ
HRD รพ. 20คน 
- บุคลากรใน
โรงพยาบาล  
100 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จ านวนครั้งการจัด
ประชุมวิชาการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ด้
ตามแผนการอบรม 
2. อัตราความพึงพอใจ
ขอผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. เพื่อน าความรู้ที่ไดร้ับ
จากการประชุม  อบรมมา
เผยแพร่ให้กับบคุลากร 
2. เพื่อให้บุคลากรทราบ 
สถานการณ์ ทั่วไป และ
ทบทวนความรู้ในประเด็น
คุณภาพทีส่ าคัญ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้
แลกเปลีย่นความรู้  
2. ผู้น าเสนอ มีทักษะ
ในการน าเสนอผลงาน
เพิ่มขึ้น 
3. บุคลากรเห็นคณุค่า
ในงานบริการ 

1.เกิดการสร้าง
คุณค่าของบุคลกรใน
หน่วยงาน มีการช่ืน
ชมผลงาน 
2.เกิดดาวรุ่งดวงใหม่
ในการน าเสนอ
ผลงานเพิ่มขึ้น 
 

โรงพยาบาล
ตากใบ 

ม.ค. 60 -
ก.ย.60 

เงินUC 
(เงินบ ารุง) 
63,500 

คุณอรวรรณ 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายประจ าอ าเภอเพ่ือจัดการสุขภาพชุมชน 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ภาคีเครือข่ายประจ าอ าเภอมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพชุมชน 
กลยุทธ์  ขยายความร่วมมือให้ภาคีเครือข่ายมสี่วนร่วมในการจัดบรกิารสุขภาพโดย DHS 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

40 โครงการเสริม
สมรรถนะการ
บริหารจดัการระบบ
สุขภาพอ าเภอตาก
ใบ จังหวัดนราธิวาส  
(District Health 
System 
Management 
Learning: DHML) 
inspiration at 
work 
 
 
 

1. เจ้าหน้าท่ี  
รพ.สต.ละ 3 คน 
2. ปลัด/ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน 3 คน 
3. ภาคประชาชน  
7-8 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเข้าร่วม
เรียนรู้ของ
กลุ่มเปูาหมายตลอด
หลักสตูร 
2. ระดับความมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
3. มีการจัดการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ
ในแต่ละต าบล มี
ความก้าวหน้าตาม
แผนงาน DHB     

1. เพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้บุคลากร
แกนน าแต่ละต าบล
มีศักยภาพ มีพลัง มี
ความคิดสร้างสรรค์
และมีความพร้อมที่
จะพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน พัฒนา
องค์กร  
2. ส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ 
นักวิชาการ และผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง   

บุคลากรมี
สมรรถนะในการ
สร้างสรรค์งาน 
เกิดแรงบันดาลใจ 
มีความสุข และ
สนุกไปกับงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบสุขภาพอ าเภอ
ที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

1. จ.ปัตตานี 
2. ห้องประชุม
เทศบาลเมือง
ตากใบ 
 

ม.ค.60 - 
ก.ย.60 

งบ PP 
108,000 

- จิราวรรณ 
- ศจี 

 
 
 


