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สาธารณสุข ประจ าปี 2559 – 2563 (ทบทวนครั้งที่ 4/2561) โดยวิเคราะห์จากนโยบายของรัฐบาล นโยบายการ
บริหารงานและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นราธิวาส การวิเคราะห์หน่วยงาน (SWOT Analysis) ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้คือ “โรงพยาบาลและเครือข่าย
สุขภาพ หนึ่งในใจประชาชนชายแดนใต้” รวมทั้งได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์
การด าเนินงานไว้ มีรายละเอียดดังนี้ 
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เครือข่าย 

- พัฒนาคุณภาพบริการได ้มาตรฐานและผ่านการ
รับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมการดูแลผูป้่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ทั้ง
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C10: เพิ่มความพึงพอใจ โดยใช้นวัตกรรม - เพิ่มคุณค่าและลดขั้นตอนการใหบ้ริการโดยระบบ
การสื่อสารสมัยใหม ่

2. ส่งเสรมิ ป้องกันและควบคุม
โรค  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายเพื่อสอดคล้องกับ
ปัญหาในพ้ืนท่ี 

F11: ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  ตามเกณฑ์มาตรฐาน -  สนับสนุนการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการ
ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวยั 

F14: เพื่อลดอตัราป่วยด้วยโรคตดิต่อและโรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 

- ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการ
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โรงพยาบาล และเครือข่าย เพื่อ
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- เพิ่มการเข้าถึงบริการโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่
เข้มแข็ง การสื่อสารที่ทันสมัย 
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4.พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลย ี 

I3 : เพิ่มประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์สารสนเทศ - Digital Hospital 

I13 : สิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและการเยียวยา - ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาเพื่อผู้ให้และ
ผู้รับบริการ Healing Environment ,Green & 
Clean Hospital 
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ส่วนที่ 1 ขอ้มลูสภาพทั่วไป 
 

1.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 

 คปสอ.สุ ไหงโก-ลก ประกอบด้วยเครือข่ายสถานพยาบาลสาธารสุขในพ้ืนที่อ าเภอสุไหงโก -ลก 
ประกอบด้วย โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปาเสมัส, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลมูโน๊ะ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพปูโย๊ะ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกวารอซีลา, ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 
และศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2 ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษา พยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพแก่ประชาชน 
ในอ าเภอสุไหงโก-ลก มีประชากรประมาณ 75,753 คน และรับผู้ป่วยที่เกินศักยภาพในการดูแลรักษาจาก
โรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายได้แก่ โรงพยาบาลแว้ง โรงพยาบาลสุไหงปาดี และโรงพยาบาลสุคิริน  มีแนว
ชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซียและมีแม่น้ าสุไหงโก-ลก กั้นแนวชายแดน ร้อยละ 75 ของพ้ืนที่ราบลุ่ม ใน    
ฤดูฝนจะมีน้ าขังท าให้เกิดภาวะอุทกภัยเกือบทุกปี สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน  
ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มีอัตราป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจค่อนข้างสูง อีกทั้งสภาพพ้ืนที่มีน้ าขัง และมี           
อากาศร้อนชื้นท าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย มีผลท าให้อัตราแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหา
สุขภาพที่ส าคัญของพ้ืนที่  
 ประชาชนในพ้ืนที่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 82 ศาสนาพุทธ ร้อยละ 17 ศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 1 
ส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่นคือมาลายูพ้ืนเมือง ท าให้มีปัญหาในด้านการสื่อสารกับบุคลากร ด้านประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารโดยการใช้มือเปิบ และรับประทานอาหารรสมัน, เค็ม (บูดู) 
ขาดการออกก าลังกาย ท าให้มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง และโรคติดต่อทางเดินอาหาร 
 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ประชาชนในเขตชนบท ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ สวนยางพารา 
สวนผลไม้ ท านา เลี้ยงสัตว์ เขตเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง  

ด้านสถานการณ์ความไม่สงบมีจ านวนสถานการณ์ลดลง แต่ประชาชนยังคงมีความเครียด วิตกกังวล 
รายได้ของครอบครัวลดลง 
 ด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตเมืองมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ส าคัญคือโรงงานอาหารส าเร็จรูป (บะหมี่แห้ง) ปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโรงงานไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย การขนส่งระหว่างประเทศ รถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่มีการ
ขนส่งไม้แปรรูป อาหารทะเล และเศษยางพารา ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศส่งผลต่อสุขภาพททางเดินหายใจ 
ของประชาที่ตั้งร้านค้าบริเวณเส้นทางจราจร และสถานการณ์ไฟป่าจากประเทศเพ่ือบ้าน และป่าพรุ 
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1.2 ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
 

 1. ระดับจังหวัด/เขต 
จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 13 อ าเภอ 76 ต าบล มีประชากร 791,771 คน เป็นเพศชาย 391,587 คน 

และเพศหญิง 400,124 คน  มีจ านวนครัวเรือน  207,744  ครัวเรือน 
 ที่มา : จากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ 30 มิถุนายน 2560 
  

 2. ระดับอ าเภอ 
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับผิดชอบประชากรในพ้ืนที่  4  อ าเภอ ได้แก่ 

อ าเภอ/ต าบล ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 
อ าเภอสุไหงโก-ลก  
(มี 3 ต าบล เทศบาลเมือง 1 แห่ง) 

37,301 40,773 78,074 25,135 

อ าเภอสุคิริน 
(มี 5 ต าบล เทศบาล 1แห่ง) 

13,345 12,738 26,083 8,515 

อ าเภอสุไหงปาดี  
(มี 6 ต าบล เทศบาล 1 แห่ง) 

27,770 28,589 56,359 13,392 

อ าเภอแว้ง  
(มี 6 ต าบล เทศบาล 2 แห่ง) 

26,435 27,166 53,601 12,616 

 

 3. ระดับต าบล 
คปสอ.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาล 1 แห่ง 3 ต าบล ได้แก่ 

ต าบล ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 
เทศบาลเมืองสุไหงโกลก 18,933 21,182 40,115 14,927 
ต าบลปาเสมัส 9,532 10,372 19,904 6,426 
ต าบลมูโนะ 4,856 5,155 10,011 2,564 
ต าบลปูโยะ 3,284 3,432 6,716 1,402 

รวม 36,605 40,141 76,746 25,319 
 

ที่มา : จากทะเบียนราษฎร์  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
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1.3 ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 
โรงพยาบาล    ขนาด   210  เตียง 

 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเขตเมือง  จ านวน     2   แห่ง 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน      4   แห่ง 
จ านวนบุคลากร  (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561) 

ต าแหน่ง 
1 2 3 4 5 

Grand 
Total ข้าราชการ 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
กระทรวงฯ 

ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ผู้อ านวยการ 1     1 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
1    1 

นักวิชาการเงินและบัญช ี 1 5 6   12 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 
1    1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

3   1 4 
นักวิชาการพัสด ุ

 
2   2 4 

นักวิชาการสถิต ิ 1     1 
นักวิชาการสาธารณสุข 10 3   2 15 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 1     1 
นักสังคมสงเคราะห ์ 1     1 
นายช่างเทคนิค 1 2 3  2 8 
นายช่างไฟฟา้   1  

 
1 

พนักงานประจ าห้องยา   1  1 2 
พนักงานวิทยาศาสตร ์   

 
3  3 

เจ้าพนักงานเวชสถิต ิ 4 1 
 

  5 
เจ้าพนักงานสถิต ิ   1   1 
ช่างไม ้    1  1 
ช่างต่อท่อ    1  1 
ช่างตัดเยบ็ผา้    1  1 
ช่างประปา    1  1 
ช่างฝีมือทั่วไป   2   2 
ช่างศิลป ์   1   1 
ผู้ช่วยช่างทั่วไป    1  1 
คนสวน    1 3 4 
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์     2 2 
เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ ์  

    - 

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 3     3 
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ต าแหน่ง 
1 2 3 4 5 

Grand 
Total ข้าราชการ 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
กระทรวงฯ 

ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

เจ้าพนักงานธุรการ 3 4 23  6 36 
เจ้าพนักงานพัสด ุ

  
1    1 

เจ้าพนักงานห้องสมุด   1   1 
แม่บ้าน    1  1 
ครูพี่เลี้ยง     

 
- 

นักจัดการงานทั่วไป 
 

   1 1 
นักทรัพยากรบุคคล 1 2    3 
นักประชาสัมพนัธ ์   2   2 
พนักงานเก็บเอกสาร   

  
 - 

พนักงานเกษตรพื้นฐาน   2 
 

 2 
พนักงานขับรถยนต ์   

 
1 1 2 

พนักงานซักฟอก   6 1 
 

7 
พนักงานทั่วไป   

 
1 3 4 

พนักงานธุรการ   
 

2 
 

2 
พนักงานบริการ   5 1 2 8 
พนักงานประเมินผล   

 
1 

 
1 

พนักงานประกอบอาหาร   11 
 

4 15 
พนักงานประจ าตึก   2 1  3 
พนักงานพัสด ุ   

 
1  1 

พนักงานพิมพ ์   
 

4  4 
พี่เลี้ยง   

 
 3 3 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี 1 
 

  
 

1 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 7 1   2 10 
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟ ู 1     1 
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1  1   2 
เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข 3  1  3 7 
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย ์

 
    - 

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

2     2 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 5  1   6 
นักเทคนิคการแพทย ์ 6 1   2 9 
นักโภชนาการ 1 1    2 
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ต าแหน่ง 
1 2 3 4 5 

Grand 
Total ข้าราชการ 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
กระทรวงฯ 

ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

นักกายภาพบ าบัด 3 1    4 
นักจิตวิทยา 

 
1    1 

นักรังสีการแพทย ์ 3    
 

3 
ผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีส่าธารณสุข   2  2 4 
ผู้ช่วยเภสัชกร     

 
- 

ผู้ช่วยทนัตแพทย ์     2 2 
ผู้ช่วยพยาบาล   15  1 16 
พนักงานเปล   8   8 
พนักงานเภสัชกรรม   1 3  4 
พนักงานแพทย์แผนไทย       0 
พนักงานกายภาพบ าบัด   

 
1  1 

พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค 

  1 1  2 

พนักงานช่วยเหลือคนไข ้  1 17 24 16 58 
พนักงานห้องเฝือก   

 
1 

 
1 

พนักงานห้องผ่าตัด   3  1 4 
พยาบาลวชิาชีพ 312     312 
เภสัชกร 15     15 
แพทย์แผนไทย 2    1 3 
ทันตแพทย์ ลา 2 ช่วย 2 มา 1 6     6 
นายแพทย ์23 คน 
(รวมแพทย์ Inturn 12 คน) 

33     32 

(blank)             
Grand Total 431 30 118 53 64 696 
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จ านวนพยาบาล (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561) 

จ านวนพยาบาล 
 

จ านวนทั้งหมดใน
หน่วยงาน 

ผ่านการอบรม 4 เดือนขึ้นไป 
และยังปฏิบัติงานเฉพาะทางอยู่ 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานจริง 312 คน 
 

OR 21 คน OR 13 คน 
ปฏิบัติงานที่ OPD+ANC 25 คน 

 
Anes 12 คน Anes 11 คน 

ปฏิบัติงานที่ ER 20 คน 
 

ไตเทียม 11 คน ไตเทียม 10 คน 
ปฏิบัติงานที่ IPD 141 คน 

 
จักษุ 7 คน จักษุ 9 คน 

ปฏิบัติงานบริการ ที่หน่วยงานอื่นในรพ.
(ยกเว้นปฐมภูมิ) 

3 คน 
 

ห้องคลอด 17 คน ห้องคลอด 1 คน 

ปฏิบัติงานบริการพยาบาลปฐมภูมิ 
(เช่น เวชกรรมสังคม,เวชปฏิบัติ
ครอบครัว,อาชีวอนามัย และอ่ืนๆ) 

28 คน 
 

ICU 20 คน ICU 12 คน 

พยาบาลเทคนิค - คน 
 

NICU 14 คน NICU 9 คน 
เจ้าหน้าที่พยาบาล (หลักสูตร 1ปีครึ่ง) 7 คน 

 
ER 20 คน ER 7 คน 

ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1ปี) 7 คน 
 

CathLab - คน CathLab - คน 

 
1.4 สัดส่วนภาระงานกบัจ านวนบุคลากร 

 

ผู้ป่วยนอก 

ผู้ป่วยนอกสาขา 
จ านวนผู้ป่วย 

ทั้งป ี

ข้อมูลในช่วงเวลาเพ่ือการค านวณภาระงาน 
(ช่วงเวลา =ปีงบประมาณ 2561) 

จ านวนผู้ป่วยเฉลี่ย ชม.แพทย์ตรวจ ผป.นอก/แพทย์/ชม. 
ทั่วไป 133,520 466.85 8 58.36 
อุบัติเหตุ 8,180 22.41 24 0.93 
อายุรกรรม 68,865 240.79 16.5 14.60 
ศัลยกรรม 7,313 25.57 3 8.53 
ศัลยกรรมกระดูก 5,524 19.31 3 6.44 
สูติ-นรีเวชกรรม 19,746 69.04 4 17.26 
กุมารเวชกรรม 21,238 74.26 3 24.76 
จักษุวิทยา 7,313 25.57 6 4.27 
โสต ศอ นาสิก 3,099 10.84 3 3.62 
ประสาทศัลยศาสตร ์ 863 3.02 3 1.01 
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ 2,682 9.38 3 3.13 

รวม 278,343 942.252 76.5 12.32 
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ผู้ป่วยใน  
ผู้ป่วยใน/แพทย์ (ช่วงเวลา = ปีงบประมาณ 2561)  

ผู้ป่วยในสาขา1 
จ านวนผู้ป่วย
ในรวมทั้งปี

(1) 

วันนอน 
รวมทั้งปี 

(2) 

ผู้ป่วยใน/วัน 
*(3)= 

(2)/182 

จ านวนแพทย์ 
ในสาขานั้น

(4) 

ผู้ป่วยใน / 
แพทย์

[(3)/(4)] 
ทั่วไป - - - - - 
อายุรกรรม 5,312 22,259 60.98 4 15.25 
ศัลยกรรม 1,977 9,481 25.98 2 12.99 
สูติ-นรีเวชกรรม 2,713 8,928 24.46 3 8.15 
กุมารเวชกรรม 4,228 15,817 43.33 1 43.33 
จักษุวิทยา 570 1,293 3.54 1 3.54 
ศัลยกรรมกระดูก 613 3,943 10.80 2 5.40 
โสต ศอ นาสิก 80 221 0.61 1 0.61 
ศัลยกรรมประสาท 305 1,630 4.47 1 4.47 
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 347 1,340 3.67 1 3.67 
อ่ืนๆ(จิตเวช+อื่นๆ) 57 164 0.45 4 0.11 

รวม 16,202 65,076 178.29 20 8.91 
 

ผู้ป่วยใน/พยาบาล (ช่วงเวลา = ปีงบประมาณ 2561)  
 

ผู้ป่วยใน จ านวนผู้ป่วย จ านวน RN ที่ข้ึนเวรทั้งหมด สัดส่วนผู้ป่วย/พยาบาลวิชาชีพ 
เฉลี่ยต่อวัน เช้า บ่าย ดึก เช้า บ่าย ดึก 

หอผู้ป่วยวิกฤติ 7.30 1,455 1,271 1,206 1.58 1.66 1.73 
NICU 5.84 957 777 740 1.61 2.00 1.99 
รวมหอผู้ป่วยวิกฤติ(1) 13.14 2,412 2,048 1,946 3.19 3.66 3.72 
หอผู้ป่วยทั่วไป(2) 200.06 11,523 9,637 9,438 5.8 6 6.2 

รวมทั้งหมด(1)+(2) 213.20 13,935 11,685 11,384 8.99 9.66 9.92 
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1.5 ชุมชนหรือกลุม่ผู้มารับบริการที่เป็นเป้าหมาย (Targeted Customers) 
 

อ าเภอสุไหงโก-ลก มีประชากรทั้งหมด  53,239  คน จ าแนกตามกลุ่มอายุ ดังนี้ 
 

ตาราง 1  จ านวนประชากรในอ าเภอสุไหงโก-ลก (จ าแนกตามกลุ่มอายุ) 
กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม 
00-04 2,046 1,858 3,904 
05-09 2,373 2,271 4,644 

10-14 2,627 2,443 5,070 

15-19 2,667 2,615 5,282 
20-24 2,485 2,446 4,931 
25-29 2,161 2,378 4,539 
30-34 2,137 2,328 4,465 
35-39 1,543 1,879 3,422 
40-44 1,392 1,799 3,191 
45-49 1,422 1,857 3,279 
50-54 1,382 1,772 3,154 
55-59 1,230 1,513 2,743 
60-64 954 1,176 2.130 
65-69 760 904 1,664 
70-74 420 504 925 
75-79 239 395 634 
80-84 122 220 342 
85-89 74 121 195 
90-94 21 36 57 
95-99 3 13 16 

100 ปี ขึ้นไป 3 3 6 
รวม 26,062 28,531 54,593 

ที่มา : ฐานข้อมูลประชากร UC 
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รูป 1 ปิรามิดประชากร 

(ท่ีมา : ฐานข้อมูลประชากร UC) 
 

ตาราง 2 จ านวนประชากรในอ าเภอสุไหงโก-ลก จ าแนกตามสิทธิการรักษา 
 

สิทธิการรักษา ปี 2561 
-  บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 46,230 
-  ข้าราชการ + อปท. 9,289 
-  ประกันสังคม 4,084 

-  แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน 234 

ที่มา : งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
 

ผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีจ านวนผู้ใช้สิทธิการรักษา มากเป็น
อันดับแรก คือ  สิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า รองลงมาได้แก่ ข้าราชการ + อปท. , ประกันสังคม 
และแรงงานต่างด้วยขึ้นทะเบียน อ่ืนๆ ตามล าดับ กลุ่มที่เริ่มเข้ามามีความส าคัญเช่นกันคือแรงงานต่างด้าวขึ้น
ทะเบียน 
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1.6 ข้อมูลสถติิชีพและสถานะสุขภาพ 
 

ข้อมูลสถิติชีพ 
ข้อมูลสถิติชีพ 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ ปี 2553-2557 พบว่า เด็กเกิดใหม่สูงสุดใน ปี 2554 จ านวน 

2,714 คน คิดเป็นอัตราการเกิดต่อประชากรพันคน เท่ากับ 37.14 และต่ าสุดในปี 2553 จ านวน 1,948 คน 
คิดเป็นอัตราการเกิดต่อประชากรพันคนเท่ากับ 26.37 และมีจ านวนคนตายสูงสุดในปี 2557 จ านวน 611 คน 
คิดเป็นอัตราการตาย ต่อประชากรพันคนเท่ากับ 25.66 และต่ าสุดในปี 2556 จ านวน 414 คน คิดเป็นอัตรา 
การตายต่อประชากรพันคนเท่ากับ 5.46 และจ านวนการเพ่ิมของประชากรสูงสุดใน ปี 2554 จ านวน 2,238 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.06 และต่ าสุดในปี 2553 จ านวน 705 คน คิดเป็นร้อยละ 1.86 ส่วนอัตราการตายในเด็ก 0-5 ปี 
สูงสุดใน ปี 2553 จ านวน 29 คนคิดเป็นอัตราการตายในเด็ก 0-5 ปีต่อพันของการเกิดมีชีพ เท่ากับ 17.94 และ
ต่ าสุดในปี 2556 จ านวน 24 คนคิดเป็นอัตราการตายในเด็ก 0-5 ปีต่อพันของการเกิดมีชีพเท่ากับ 10.11 
ในปี 2557 อัตราการเกิด และการเพิ่ม เฉลี่ยลดลง และอัตราการตาย เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อนมา  
 

ตาราง 3  จ านวนและอัตราการเกิด การตาย การเพิ่มและอัตราตายในเด็ก 0-5 ปี 2553-2557 
    อ าเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส 

พ.ศ. 

การเกิด การตาย การเพิ่ม เด็ก 0-5 ปี ตาย 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

(คน)   (คน)   (คน)   (คน)   
2553 1,948 26.37 577 7.81 705 1.86 29 17.94 

2554 2,714 37.14 476 6.51 2,238 3.06 30 11.05 

2555 2,525 34.21 416 5.64 2,109 2.86 26 10.30 

2556 2,374 31.31 414 5.46 1,960 2.58 24 10.11 

2557 2,248 29.31 611 25.66 1,637 2.14 31 13.79 
 

ที่มา :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และรายงานการตาย (แบบ 1202 รง.517/2) และรายงานการคลอด (แบบ ก-2) 
 

หมายเหตุ     :   1. อัตราเกิด อัตราตาย  =  อัตราต่อพันของประชากรกลางปี 
  2. อัตราเพิ่ม              =  อัตราร้อยละของประชากรกลางปี 
  3. อัตราตายในเด็ก 0-5 ปี  =  อัตราต่อพันของการเกิดมีชีพ 
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1.7 สถานะสุขภาพ 
1. ข้อมูลโรคระบาดในพื้นที่ 

การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรค 
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Epidemiology Surveillance)  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเฝ้าระวัง

ทางระบาดวิทยาอย่างเป็นระบบ เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจจับทางระบาดของโรคหรือภัยคุกคามด้านสาธารณสุข   
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับผิดชอบศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอ  มีระบบการเฝ้าระวัง 2 ระบบคือ  

1. การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (Hospital based surveillance)  เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย 
ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล และหน่วยบริการปฐมภูมิโดยใช้แบบ รง.506 
และ รง.507  

2. การเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event Based Surveillance) เป็นการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่มี
แหล่งข่าวชนิดต่างๆทั้งที่เป็นแบบทางการ และไม่เป็นทางการ  หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่รับแจ้ งเหตุการณ์
ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  ตรวจสอบข่าว/ข้อมูล เพ่ือด าเนินการป้องกันควบคุมโรค 

การด าเนินงานควบคุมโรค (Disease Control)  การด าเนินงานควบคุมโรค ให้ความส าคัญทั้งที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุขตามนโยบาย และปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญในพ้ืนที่ โดยใช้ข้อมูลจากการเฝ้าระวังทางระบาด  
และการสอบสวนทางระบาดวิทยา (Epidemiology Investigation)  เป็นฐานข้อมูลในการป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ 
  

ตาราง 4  10 อันดับโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
1 มกราคม – 15 พฤศจิกายน 2561  1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560  

โรค จ านวนป่วย อัตรา/แสน   โรค จ านวนป่วย อัตรา/แสน 
Diarrhea 1,042 1,191  Diarrhoea 886 1,012 
Pyrexia 705 806  Pyrexia 709 810 
Pneumonia 267 305  Pneumonia 201 229 
Chickenpox 206 235  Influenza 112 127 
Influenza 180 206  Chickenpox 81 92 

Chikungunya 96 110  
Hand,foot and mouth 
disease 77 87 

H. conjunctivitis 86 98  Food Poisoning 77 87 
Hand,foot and 
mouth disease 

66 75  
H.conjunctivitis 71 81 

D.H.F., Total 56 64  
S.T.D.,total(37-41,79-
81,88-89) 65 74 

S.T.D, Total 47 54  D.H.F,Total(26,27,66) 45 51 
ที่มา : งานระบาด โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
  จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พบว่าโรคที่เป็นปัญหาของพ้ืนที่ ได้แก่โรคอุจจาระร่วง ไข้หรือไข้ไม่
ทราบสาเหตุ โรคปอดบวม  ซึ่งเหมือนกับภาพรวมของประเทศ จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นว่าโรคอุจจาระร่วง  
จะพบได้มากในเด็กเล็ก โรคปอดบวมจะพบในกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุ แนวโน้มของโรคอุจจาระร่วงจะสัมพันธ์  
กับโรคปอดบวมในเด็กเล็ก  ส่วนใหญ่เด็กที่เป็นปอดบวมจะมีอุจจาระร่วงร่วมด้วย ส าหรับปี 2561 พบมีการระบาด
ของโรคชิคุนกุนยา ในเขตเมืองและบริเวณรอยของเขตเมืองกับเขตชนบท และโรคไข้เลือดออกก็ยังคงเป็นปัญหา
ส าคัญในพ้ืนที ่
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2. ข้อมูลการเจ็บป่วย 10 ล าดับแรก 

ตาราง 5 สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก ปี 2559 – 2561 
 

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

โรค 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน
(ครั้ง) 

โรค 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน
(ครั้ง) 

โรค 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน
(ครั้ง) 

โรคความดันโลหิตสูง 2,181 7,921 โรคความดันโลหิตสูง 2,617 9,134 โรคความดันโลหิตสูง 2,801 9,489 
ไตวายเรื้อรัง 255 6,541 ไตวายเรื้อรัง 366 7,167 ไตวายเรื้อรัง 385 7,183 
ไข้หวัด 4,591 5,885 ไข้หวัด 4,824 6,355 เบาหวาน 1,854 7,060 
เบาหวาน 1,259 5,375 เบาหวาน 1,539 5,754 ไข้หวัด 4,303 5,525 
โรคหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลัน 

1,934 3,524 
โรคหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลัน 

1,592 3,178 
โรคหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลัน 

 2,069  3,887 

โรคติดเชื้อ HIV 541 3,351 โรคติดเชื้อ HIV 557 2,745 โรคหืด  841  2,839 
Dyspepsia 2,166 2,912 ไข้ ไม่ระบุรายละเอียด 2,196 2,561 โรคติดเชื้อ HIV  493  2,701 
โรคหลอดเลือดสมอง 467 2,568 โรคหืด 782 2,459 Dyspepsia  1,761  2,384 
ไข้ ไม่ระบุรายละเอียด 2,227 2,536 Dyspepsia 1,853 2,428 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอ่ืนๆ  1,136  2,154 
นิ่วในไตและท่อไต 916 2,478 นิ่วในไตและท่อไต 793 2,221 ไข้ ไม่ระบุรายละเอียด  1,779  2,089 
ที่มา : เวชสารสนเทศ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  ณ  กันยายน 2561 

 

จากรายงานสาเหตุการเจ็บป่วยของประชาชนในอ าเภอสุไหงโก-ลก ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจ าปี 2561 พบว่า ประชาชนมารับการรักษาด้วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากท่ีสุด รองลงมาคือ โรคไตวายเรื้อรัง และโรคไข้หวัด ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 

เมื่อพิจารณารายละเอียดสาเหตุการเจ็บป่วย พบว่า ผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง (hypertension) 
สูงสุดจ านวน 9,489 ครั้ง รองลงมา ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง จ านวน 7,183 ครั้ง โรคเบาหวาน จ านวน 7,060 ครั้ง โรคไข้หวัด 6,525 ครั้ง และโรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 
จ านวน 3,887 ครั้ง ตามล าดับ โดยสรุปโรค ไม่ติดเชื้อเรื้อรังคือ โรคความดันโลหิตสูงโรค ไตวายเรื้อรัง และเบาหวานเป็นกลุ่มหลัก    
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ตาราง 6  สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกของผู้ป่วยใน ปี 2559 – 2561 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  

โรค 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน
(ครั้ง) 

โรค 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน
(ครั้ง) 

โรค 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน
(ครั้ง) 

โรคท้องร่วง  791 838 โรคต้อกระจก 591 518 โรคท้องร่วง 703 743 
โรคต้อกระจก 516 588 โรคท้องร่วง 500 483 โรคปอดบวม 426 463 
โรคปอดบวม 465 505 โรคปอดบวม 346 326 โรคต้อกระจก 406 456 

โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 335 351 
โรคเนื้อสมองตายเพราะขาด
เลือด 

284 239 โรคหัวใจล้มเหลว 252 269 

โรคหัวใจล้มเหลว 194 301 ไข้เด็งกี ่ 279 276 
โรคเนื้อสมองตายเพราะขาด
เลือด 345 371 

ไข้เด็งกี ่ 221 221 โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 251 236 โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 289 308 
โรคเนื้อสมองตายเพราะขาด
เลือด 

194 203 
โรคเนื้อสมองตายเพราะขาด
เลือด 

250 241 ไข้หวัดใหญ่ 290 297 

โรคไข้เลือดออก 170 170 โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 243 135 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลนั 253 279 
โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 106 168 โรคหัวใจล้มเหลว 230 177 โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 167 273 
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
เฉียบพลัน 

155 167 โรคไข้เลือดออก 181 181 โรคเบาหวาน 207 250 

ที่มา : เวชสารสนเทศ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  ณ  กันยายน 2561 
 

 

 จ านวนผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 10 อันดับแรกในปี พ.ศ.2561 พบว่า โรคท้องร่วง มีจ านวนสูงสุด จ านวน 743 ครั้ง รองลงมา คือ โรคปอดบวม 
จ านวน 463 ครั้ง โรคต้อกระจก จ านวน 456 ครั้ง โรคหัวใจล้มเหลว 269 ครั้ง และ โรคเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด จ านวน 371 ครั้ง ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในกลุ่มผู้ป่วยใน
พบว่านอกจากโรคท้องร่วง มีจ านวนมากขึ้น ซึ่งสามารถควบคุมได้โดยการส่งเสริมสุขลักษณะที่ถูกต้อง โรคปอดบวม โรคต้อกระจก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยในจ านวน
มาก  
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ตาราง 7 แสดงสาเหตุโรคผ่าตัดที่พบบ่อย 10 อันดับแรก ปี 2559 – 2561 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  

โรค 
จ านวน
(คน) 

โรค 
จ านวน
(คน) 

โรค 
จ านวน
(คน) 

C/S 792 C/S 609 C/S 721 
Cataract (PE+EC) 580 Cataract  (PE) 588 Cataract  (PE) 479 
DB & D/C 332 DB 329 DB 472 
Excision 323 Excision 300 Excision 397 
TR 175 TR 160 Appendectomy 167 
Appendectomy 106 D/C 136 TR 162 
Hernia 96 Appendectomy 118 D/C 152 
Closed Reduction & 
ORIF c plate 

95 ORIF c plate 100 Closed Reduction 113 

Explor-lap 56 Hernia 94 Hernia 107 
TUR-P 48 Closed Reduction 93 C/S 86 

 

จากตารางแสดงสาเหตุโรคผ่าตัดที่พบบ่อย 10 อันดับแรก ปี 2559 – 2561 พบว่า การผ่าตัดคลอด 
ทางหน้าท้อง (C/S) มีจ านวนสูงเป็นอันดับ 1 ในทุกๆ ปี ส่วนการผ่าตัด การผ่าตัดต้อกระจก (Cataract (PE+EC)) 
เนื้อเยื่อที่ตายแล้ว (Debridement), การผ่าตัด Excision, การผ่าตัดท าหมันหญิง(TR) ,การผ่าตัดไส้ติ่ง 
(Appendectomy) และการขูดมดลูก (D/C) ในปี 2561 เรียงล าดับจ านวนการผ่าตัดจากสูงไปต่ า ตามล าดับ โดย
การผ่าตัดเนื้อเหยื้อที่ตายแล้ว(Debridement), การผ่าตัด Excision ในปี 2561 มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ส่วนการการผ่าตัดต้อกระจก(Cataract (PE+EC)) ในปี 2561 มีจ านวนลดลง จากปี 2559 และ 2560 เนื่องจาก
บุคลากรทางการแพทย์ได้มีการลาออก ลาศึกษาต่อและการโยกย้าย 
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ตาราง 8 แสดง 10 อันดับการให้บริการผ่าตัดที่ซับซ้อน ปีงบประมาณ 2558 – 2561 
 
แสดง 5 อันดับการให้บริการผ่าตัดที่ซับซ้อน 
ล าดับ ประเภทการผ่าตัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  

1 ผ่าตัดเปิดช่องท้อง เช่น การตัดต่อล าไส้, 
ตัดม้าม , ซ่อมแซมตับ, ตัดถุงน้ าดีเปิดท่อ
น้ าดี, เย็บตัดซ่อมกระเพาะอาหารรวมถึง
การผ่าตัดไต,ปอด 

54 50 47 60 

2 ผ่าตัดผ่านกล้องเช่น LC , Laparoscope 
นรีเวช 

37 36 37 41 

3 ผ่าตัดผู้ป่วยจากสถานการณ์ภาคใต้ เช่น 
ระเบิด ,ถูกยิง,ถูกแทง 

10 4 7 8 

4 ผ่าตัดเกี่ยวกับเส้นเลือดในผู้ป่วยไตและการ
วางเส้นเลือดเทียมและอ่ืนๆ 

7 11 14 6 

5 ผ่าตัดสมองในผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 4 21 27 10 
 รวม 102 122 132 125 

ที่มา : งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ณ  กันยายน 2561 
 

จากตารางแสดง 13 อันดับการให้บริการผ่าตัดที่ซับซ้อนปีงบประมาณ 2558-2561 พบว่าการให้บริการ
ผ่าตัดเปิดช่องท้อง เช่น การตัดต่อล าไส้, ตัดม้าม, ซ่อมแซมตับ, ตัดถุงน้ าดีเปิดท่อน้ าดี, เย็บตัดซ่อมกระเพาะอาหาร
รวมถึงการผ่าตัดไต, ปอด มีจ านวนสูงเป็นอันดับหนึ่ง ในทุกๆ ปี และมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากในปี 2561 
มีศัลยแพทย์เพิม่ข้ึนจากปี 2559 การผ่าตัดผ่านกล้อง เช่น LC, Laparoscope นรีเวช และผ่าตัดเกี่ยวกับเส้นเลือด
ในผู้ป่วยไตและการวางเส้นเลือดเทียม และอ่ืนๆ มีจ านวนสูงรองลงมาตามล าดับ โดยมีจ านวนการผ่าตัดเพ่ิมขึ้น
จากปี 2560 และ 2561 เช่นกัน ส่วนการผ่าตัดสมองในผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน มีจ านวนการผ่าตัดเป็นอันดับ 5 
และมีจ านวนลดลง จากปี 2560 เนื่องจากแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมประสาทได้ย้ายกลับไปปฏิบัติงานยัง
ภูมิล าเนา 
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 ข้อมูลสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก 
 

จากรายงานสาเหตุการตายของประชาชนในอ าเภอสุไหงโก -ลก ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
สุไหงโก-ลก ประจ าปี 2561  พบว่า สาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนที่ส าคัญรายละเอียดดังตาราง 
 

ตาราง 9  สาเหตุการตาย 10 อับดับแรกของผู้ป่วยในปี 2559-2561 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  

โรค 
จ านวน 
(คน) 

โรค 
จ านวน 
(คน) 

โรค 
จ านวน 
(คน) 

ปอดบวม 21 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 32 ปอดบวม 32 
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน 

20 ปอดบวม 21 
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน 

31 

เลือดออกในสมอง 16 โรคเอชไอวี 16 หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ าคั่ง 27 
หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ าคั่ง 15 หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ าคั่ง 11 เลือดออกในสมอง 13 
โรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง 14 เลือดออกในสมอง 10 โรคเอชไอวี 12 
โรคเอชไอวี 13 วัณโรค 10 มะเร็งปอด 11 
โรคเนื้อสมองตายเพราะขาด
เลือด 

9 
โรคเนื้อสมองตายเพราะขาด
เลือด 

9 
โรคเนื้อสมองตายเพราะ
ขาดเลือด 

11 

ไตวายเฉียบพลัน 7 ไตวายเรื้อรัง 6 โรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง 9 

ท้องร่วง 7 โรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง 6 
เลือดออกในทางเดิน
อาหารส่วนบน 

9 

เบาหวาน 7 มะเร็งปอด 5 ปอดอักเสบ 6 
ที่มา : เวชสารสนเทศ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  ณ  กันยายน 2561 

 
 จ านวนผู้เสียชีวิตที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก พบว่า ประชาชนเสียชีวิตด้วย โรคปอดบวม  
สูงที่สุด จ านวน 32 ราย รองลงมา คือ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน  จ านวน 31 ราย และหัวใจล้มเหลวแบบมีน้ า
คั่ง จ านวน 27 ราย ตามล าดับ 
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1.8 ข้อมูลสาธารณสุขอื่นๆ (การประชาคม รายงานต่างๆ ที่แสดงให้เหน็ปัญหาสาธารณสุข) 

 

ประชาคมสุขภาพ 
คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ได้จัดเวทีประชาคมสุขภาพในแต่ละพ้ืนที่ครอบคลุม 4 ต าบล เพ่ือให้ภาคประชาชน

มีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์แผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม
ประกอบด้วย ตัวแทนชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้น าศาสนา และบุคลากรสาธารณสุข ผลจากการจัดเวทีประชาคม
สุขภาพ ท าให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน ของแต่ละพ้ืนที่ ขณะเดียวกันภาควิชาการก็น าเสนอ
ข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนในอ าเภอสุไหงโก-ลก เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ 
และก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ผลจากการประชุม พบประเด็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 5 อันดับที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. ประชาชนในชุมชนมีปัญหาสุขภาพป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มีแนวโน้ม 

เพ่ิมสูงขึ้น สาเหตุเนื่องจากมีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม ดังนี้ 
- พฤติกรรมการรับประทานอาหาร นิยมรับประทานอาหารรสมัน เค็มจัด หวานจัด  ไม่นิยม

รบัประทานผักและผลไม ้
- ขาดการออกก าลังกาย 
- ไม่มีสถานที่ออกก าลังกายในชุมชน 
- การคัดกรองความดันเบาหวานเชิงรุกยังไม่ครอบคลุม 
- ขาดความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง 
- ขาดแกนน าชมรมสร้างสุขภาพในชุมชน 

2. โรคติดต่อในชุมชน 
- ปัญหาโรคไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักในการป้องกันปัญหาใน

ชุมชนคิดว่าการแก้ไขปัญหาเป็นบทบาทของหน่วยงานราชการ 
- ชุมชนเขตเมือง ประชาชนค่อนข้างหนาแน่น บางชุมชนบ้านเรือนแออัด ท าให้การควบคุมก าจัดลูกน้ า

ยุงลาย ท าได้ค่อนข้างยาก 
- อสม. ในเขตเมืองไม่ครอบคลุมจ านวนหลังคาเรือนประชากร ท าให้การให้ค าแนะน าส ารวจควบคุม

ลูกน้ ายุงลายไม่ครอบคลุม 
3. ปัญหาอนามัยแม่แลพเด็กปฐมวัย 

- มารดาซีด 
- ฝากครรภ์หลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ 
- ขาดความรู้ในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ 
- ภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยและการได้รับวัคซีนไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

4. ปัญหาผู้สูงอายุ 
- ขาดคนดูแล เนื่องจากบุตรหลานท างานนอกบ้าน 
- ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง 
- การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุไม่ครอบคลุม 
- ผู้สูงอายุในชุมชนไม่มีกิจกรรมร่วมกัน 

5. ปัญหาวัยรุ่น ยาเสพติด 
- การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
- มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งในสถานศึกษา และในชุมชน 
- มีชายแดนติดต่อกับมาเลเซีย ท าให้ยาเสพติดมีการแพร่ระบาดบริเวณชายแดน 



แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ประจ าปี 2562 หน้า 18 

 

 

1.9 สถานการณ์ปัญหาด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่อ าเภอสุไหงโก-ลก 
 

1. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน)  
 

ตาราง 10 อัตราผู้ป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูง 
 

ปีงบประมาณ จ านวนคัดกรอง ร้อยละ จ านวนรายใหม่ ร้อยละ 

2550 12,099 72.2 336 2.78 
2551 14,302 77.12 507 3.54 
2552 26,991 91.18 384 2.35 
2553 25,876 83.65 312 1.20 
2554 31,165 94.44 363 1.16 
2555 27,558 96.04 325 1.17 
2556 24,705 90.25 546 2.21 
2557 24,463 77.04 363 1.15 
2558 14,116 82.04 256 1.48 
2559 12,919 87.48 334 2.26 
2560 11,492 72.37 774 6.74 
2561 13,484 81.39 585 4.34 

 

ตาราง 11 อัตราผู้ป่วยรายใหม่ โรคเบาหวาน 
 

ปีงบประมาณ จ านวนคัดกรอง ร้อยละ จ านวนรายใหม่ ร้อยละ 

2550 10,463 68.67 124 1.18 
2551 13,215 71.26 138 1.04 
2552 25,785 87.10 144 0.55 
2553 23,802 76.95 135 0.56 
2554 30,694 93.02 175 0.57 
2555 27,181 94.72 203 0.74 
2556 23,187 84.71 253 1.10 
2557 21,943 69.13 173 0.55 
2558 11,306 65.71 125 0.72 
2559 14,450 82.46 179 1.02 
2560 11,234 58.43 270 2.41 
2561 16,188 81.38 265 1.64 

 



แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ประจ าปี 2562 หน้า 19 

 

 
 
 

อัตราผูป้่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่จ าแนกรายต าบล 
อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวดั นราธิวาส ปี 2561 

 
รูป 2 อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงจ าแนกรายต าบล 

 
ที่มา : HDC ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

จากกราฟพบว่า ต าบลสุไหงโก-ลก พบอัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ที่ 508 คน รองลงมาคือ 
ต าบลปาเสมัส 130 คน พบน้อยที่สุดในต าบลปูโยะ ที่ 45 คน ซ่ึงต าบลสุไหงโก-ลก มีอัตราป่วยรายใหม่ทีสู่งสุด 

 

 
อัตราผูป้่วยโรคเบาหวานรายใหม่จ าแนกรายต าบล 

อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวดั นราธิวาส ปี 2561 
 

รูป 3 อัตราป่วยโรคเบาหวานจ าแนกรายต าบล 

 

ที่มา : HDC ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

  จากกราฟพบว่า ต าบลสุไหงโก-ลก พบอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ที่ 176 คน รองลงมาคือ ต าบลปา
เสมัส อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ที่ 57 คน พบน้อยที่สุดในต าบลปูโยะ ที่ 11 คน และพบว่าต าบลสุไหงโก-ลก 
มีอัตราป่วยที่สูงที่สุด  

คน 

คน 

353.00 

59.00 
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สุไหงโก-ลก มูโนะ ปูโยะ ปาเสมัส 
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สุไหงโก-ลก มูโนะ ปูโยะ ปาเสมัส 
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2. โรคติดต่อ 

2.1 สรุปรายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก 
ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2561 ถึงวันที่  15 พฤศจิกายน 2561 มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรวม

(26,27,66)  จ านวนทั้งสิ้น  56 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 64  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  
ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยเรียน กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี (13 ราย) รองลงมาคือ 

กลุ่มอายุ 5-9 ปี, 15-19 ปี, 20-24 ปี, จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 12, 8, 8, ราย ตามล าดับ  

 
รูป 4 จ านวนและอัตราป่วยไข้เลือดออก (26,27,66) พ.ศ.2543 – 15พฤศจิกายน 2561 

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  
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2.2 วัณโรค   

ปีงบประมาณ 2560 มีผู้ป่วยวัณโรค ที่ขึ้นทะเบียนรักษา ทั้งสิ้น 122 ราย เป็นวัณโรคที่พบเชื้อใน
เสมหะ (New M+) จ านวน 64 ราย (ร้อยละ52)  วัณโรคปอดที่ไม่พบเชื้อในเสมหะ 24 ราย (ร้อยละ20)  วัณโรค
นอกปอด24 ราย (ร้อยละ20)  และพบผู้ป่วยวัณโรคที่กลับเป็นซ้ า 12 ราย (ร้อยละ10)  ผู้ป่วยวัณโรคที่รับการ
รักษาติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย ร้อยละ 13    

จากการการประเมินประสิทธิผลการรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า(Relapse) จ านวนทั้งสิ้น 
122 ราย พบว่ารักษาส าเร็จ 118 ราย (Success rate 96.72%) ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษา 1 ราย และ
ผลการรักษาล้มเหลว 3 ราย  

ผลการด าเนินงาน ได้มีการพัฒนาระบบงานวัณโรคโดยมีคณะกรรมการวัณโรคระดับอ าเภอ 
ประสานการท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายในระดับอ าเภอ และจังหวัด เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการและได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้านอย่างครบถ้วน ผู้ป่วยที่อยู่นอกเขตบริการสามารถ ขึ้นทะเบียนรักษาที่โรงพยาบาลสุไหงโก -ลก 
ตามเจตนารมณ์ของผู้ป่วย โดยเจ้าที่จะประสานเชื่อมโยงข้อมูลกับโรงพยาบาลชุมชนในการติดตามเยี่ยม 
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง TB care team และ TB manager ในการดูแลผู้ป่วย 

 
ส าหรับมาตรการและจุดเน้นวัณโรค ปีงบประมาณ 2557-2561 ของกรมควบคุมโรค คือ“ค้นให้พบ 

จบด้วยหาย ตายน้อยกว่า 5 ขาดยาเป็น 0” โดยเพ่ิมเป้าหมาย อัตราการรักษาส าเร็จ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 89 และปรับเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน “คลินิกวัณโรคคุณภาพ” ผลการประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพ        
( Quality TB Clinic : OTBC ) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ปี2555 - 2561 
 

ตาราง 12 ผลการรักษาโรควัณโรค 
 

ป ี Conversion rate 
ผลการรักษา 

Success rate Default rate Death Rate Failure Rate 
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3. งานอนามัยแม่และเด็ก 

 
 

 
รูป 5 ร้อยละการฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ 

 
 

จากกราฟพบว่า การฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ มีแนวโน้มลดลง ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจึงได้
จัดท าโครงการฝากครรภ์เชิงรุก โดยมีการรณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ มีการ
ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ในชุมชนโดย อสม. ในการประชุม คป.สอ. ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล Early ANC ทุกครั้งเพ่ือหา
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งอ าเภอท าให้ผลการด าเนินงานในปี 2561 ได้ผล อยู่ที่ร้อยละ 66.90 

 
 

ตาราง 13 ร้อยละการฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์  (เป้าหมาย 60 %) 
 
 

ปีงบประมาณ ฐานประชากร จ านวน (ราย) ร้อยละ 

2552 1,349 779 57.75 
2553 1,369 896 65.45 
2554 1,350 877 65.00 
2555 1,556 1,060 68.00 
2556 1,544 928 60.10 
2557 1,147 754 65.74 
2558 1,044 695 66.57 
2559 1,288 864 67.08 
2560 1,268 765 60.33 
2561 1,102 737 66.90 
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รูป 6 อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
 

จากกราฟพบว่า อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2 ,500 กรัม มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น จึงได้มีการ
วิเคราะห์สาเหตุพบว่าสาเหตุที่ท าให้เกิด LBW มากคือ Pre – term จึงได้มีการหาแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์
เพ่ือป้องกันการคลอดก่อนก าหนดร่วมกันระหว่างแผนกฝากครรภ์และแผนกห้องคลอด และมีการส่งเสริมความรู้ใน
การดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์ในกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่เพ่ือป้องกันการเกิดทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 
กรัม 
 

ตาราง 14 อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เป้าหมาย < 7 % 
 

ปีงบประมาณ ฐานประชากร จ านวน (ราย) ร้อยละ 

2553 2,708 250 9.23 
2554 2,932 267 9.10 
2555 2,217 216 9.70 
2556 2,423 216 8.91 
2557 2,396 199 8.31 
2558 1,761 166 9.43 
2259 1,972 178 9.03 
2560 1,748 167 9.50 
2561 1,758 201 11.40 
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รูป 7 อัตราภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ในระยะใกล้คลอด (เป้าหมาย < 10 %) 

 
จากกราฟพบว่า อัตราภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ในระยะใกล้คลอด ในปี 2560 มีแนวโน้มลดลงและ

ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ได้มีการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดย มีการจัดท าโครงการลดภาวะโลหิตจาง  
ในหญิงตั้งครรภ์ มีการสาธิตอาหารที่เสริมธาตุเหล็ก  จัดท ากลุ่มส่งเสริมความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง  
ติดตามผลความเข้มข้นของเลือดเดือนละครั้ง มีการเยี่ยมบ้าน และ ส่งต่อข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ต่อให้เจ้าหน้าที่  
รพ.สต. มีการเฝ้าระวังในหญิงตั้งครรภ์รายปกติ โดยการส่งเสริมความรู้เรื่องภาวะโลหิตจางในหญิงตั้ง ครรภ์ใน
โรงเรียนพ่อแม่  และเจาะเลือดดูความเข้มข้นของเลือดตั้งแต่อายุครรภ์ 24 สัปดาห์ 
 

ตาราง 15 อัตราภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ในระยะใกล้คลอด (เป้าหมาย < 10 %) 
 
 

ปีงบประมาณ ฐานประชากร จ านวน (ราย) ร้อยละ 

2554 1,139 199 17.47 
2555 1,174 121 10.30 
2556 1,146 161 14.04 
2557 1,202 133 11.07 
2558 742 53 7.14 
2259 964 81 8.4 
2560 965 68 7.05 
2561 1,030 75 7.28 

 
 
 
 
 
 
 

10.30 

14.04 

11.07 

7.14 
8.40 

7.05 7.28 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ร้อยละ 

ปีงบประมาณ 



แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ประจ าปี 2562 หน้า 25 

 

 
 
4. งานทันตกรรม 

กราฟแสดงอัตราเด็กอายุ 3 ปี มีฟันน้ านมผุ 

 
รูป 8 กราฟแสดงอัตราฟันผุในเด็กปฐมวัย 

 
จากกราฟพบว่า จากกราฟอัตราฟันผุเด็กปฐมวัย (3–5 ปี) พบว่าปีงบประมาณ 2556–2560 มีอัตราฟันผุ

คิดเป็นร้อยละ  77.26 ,72.16 ,70.90 , 77.50 และ 26.82 ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มของอัตราการเกิดฟันผุลดลง
อย่างชัดเจน ซึ่งได้ด าเนินการเชิงรุกเพ่ือป้องกันฟันผุมากยิ่นขึ้น ให้ได้ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ คือ น้อยกว่า 57 % 
 

ตาราง 16  ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ของงานทันตกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

2558 2559 2560 2561 
จ านวนเด็กปฐมวัยทัง้หมด  2,388 2,573 932 686 
ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีปัญหาฟันน้ านมผุ <57 % 70.90 77.50 26.82 44.90 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
1. เหตุการณ์ไม่สงบในพ้ืนที่  เด็กมีการขาดเรียนบ่อย ท าให้ไม่ได้รับบริการทางด้านทันตกรรม 
2. ทัศนคติของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากของลูกไม่ถูกต้องจึงท าให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของผู้ปกครองและลูกเปลี่ยนแปลงยาก 
3. การประกอบอาชีพของผู้ปกครองมีความหลากหลาย  การสื่อสาร การให้ความรู้จึงมีความแตกต่างกัน 
4. ครูผู้ดูแลเด็ก มีการดูแลเด็กในทุกๆด้านซึ่งอาจท าให้การดูแลในด้านทันตสาธารณสุขไม่ครอบคลุม 

ข้อเสนอแนะ 
1. เด็กท่ีไม่ได้รับบริการทางทันตกรรม จะมีการให้บริการครั้งที่ 2 ใหม่ เพื่อเก็บตกให้ครบ 
2. มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยการให้ความรู้จากทันตบุคลากร

หรือครูผู้ดูแลเด็กเพ่ิมเติม รวมถึงการออกหน่วยลงชุมชนในเชิงรุก 
3. มีการสื่อสารในงานทันตสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และเข้ากับบริบทของแต่ละชุมชน โดยผ่าน 

ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาหรือ อสม. เป็นต้น 
4. บุคลากรทันตสาธารณสุขมีการติดต่อ สื่อสาร สร้างแนวทางความชัดเจนในการด าเนินงานทางด้านทันต 

หรือมีการศึกษาดูงานในสถานที่ ที่มีการด าเนินการ งานทางด้านทันตสาธารณสุขดีเด่น 
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5. งานยาเสพติด 

การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บ าบัดยาเสพติด คลินิกฟ้าใส บ าบัดผู้ใช้สารเสพติด เฮโรอีน 
โดยใช้เมทาโดนทดแทน แสดงจ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 9 จ านวนผู้ป่วยยาเสพติด (เฮโรอีน) ที่เข้ารับการบ าบัด 
รูป 9 จ านวนผู้ป่วยยาเสพติด (เฮโรอีน) ที่เข้ารับการบ าบัด 

 
จากกราฟพบว่า  ผู้ป่วยรายเก่าที่บ าบัดด้วยเมทาโดนและรักษาแบบ MMT (การบ าบัดแบบเมทาโดน 

ระยะยาว) ควรอยู่ในระบบการรักษามากขึ้น และมีผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมข้ึน 
 

ผู้บ าบัดยาเสพติด ระบบกาย – จิต – สังคมบ าบัด  (ระบบสมัครใจ, พรบ) 

 
รูป 10 จ านวนผู้บ าบัดยาเสพติด ระบบกาย – จิต – สังคมบ าบัด 

 

จากกราฟพบว่า ผู้ป่วยรายใหม่ทั้งระบบสมัครใจและ พรบ. มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากนโยบาย         
ยาเสพติด ซึ่งให้น าผู้เสพและผู้ ใช้เข้าสู่กระบวนการค่ายเป็นหลัก เฉพาะผู้ติดเท่านั้นที่เข้าสู่ระบบบ าบัดใน
โรงพยาบาล 
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การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสุขภาพ คปสอ.สุไหงโก-ลก ปี 2562 
 

ปัญหา 

คะแนนขององค์ประกอบ คะแนน 

ล าดับ ขนาด
ของ

ปัญหา 

ความ
รุนแรงของ

ปัญหา 

ความง่ายใน
การแก้ไข
ปัญหา 

ความ 
วิตกของ
ชุมชน 

วิธี
บวก 

วิธี
คูณ 

1. ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง 

5 5 3 5 18 375 1 

2. โรคติดต่อ ปัญหาไข้เลือดออก 5 5 3 4 17 300 2 
3. ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก 5 4 3 4 16 240 3 
4.ผู้สูงอายุ  4 4 3 4 15 192 4 
5. ปัญหายาเสพติด 4 4 2 4 14 128 5 

 
หมายเหตุ  :     ให้คะแนนแต่ละตัวแปรจากมากที่สุด 5 ถึงน้อยที่สุด 1 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องคก์ร 
2.1 การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factor Analysis) 

ประเด็นที่ใช้วิเคราะห์ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

แผนกลยุทธ์ (Strategy) - มีแผนยุทธศาสตร์ และมผีู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
ท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

- ขาดการถ่ายทอดและตดิตามนโยบาย
และแผน ท าให้การด าเนินงานบรรลไุม่
ครบถ้วน 

 - ผู้บริหารให้ความส าคัญในการจดัท าแผน ท า
ให้ผู้ปฏิบัตไิดร้ับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
ส่งผลใหผู้้รับบริการไดร้ับบริการตาม
มาตรฐาน 

 

โครงสร้าง (Structure) - โครงสร้างองค์กรและทิศทางการบริหารที่
ชัดเจน ท าให้มีระบบบริการที่ชัดเจนมากขึ้น 
และปฏิบตัิไปในแนวทางเดยีวกัน 

 

ระบบ (Systems) - สิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งแวดลอ้มและ
สถานท่ีดีส่งผลใหส้ถานท่ีท างานน่าอยู่ 

- ระบบการท างานการจัดการความรู้การ
พัฒนาคุณภาพยังไม่เป็นวัฒนธรรม 

 - มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยท าให้
เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ และความ
พึงพอใจในการบริการ 

- การใช้ประโยชน์จากข้อมลูสารสนเทศ
น้อย 

 - โรงพยาบาลมีการพัฒนาคณุภาพอย่าง
ต่อเนื่องผ่านการรับรอง HA 4 ครั้ง 

- ระยะเวลารอคอยการให้บริการนานท า
ให้ความพึงพอใจผู้ป่วยไมไ่ดต้าม
เป้าหมาย 

  - มขี้อจ ากัดเรื่องงบประมาณเนื่องจากการ
เบิกจ่าย 

ค่านิยม (Share Value) - มีค่านิยมที่ชัดเจน ท าให้สามารถประเมินและ
วัดผลลัพธ์ได ้

- ค่านิยมองค์กรยังไม่ถูกน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจ า 

รูปแบบการบริหาร (Style) - ผู้บริหารให้การสนับสนุนท าให้งานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

 

 - ผู้บริหารระดับสูงมุ่งมั่นพัฒนาคณุภาพการ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รบัการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

 

บุคลากร (Staff) - มีบุคลากรที่เพียงพอ ทัศนคติที่ท างานเป็นทีม
ท าให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น 

 

 - มีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา ท าให้การ
ดูแลผูป้่วยมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ 5 
สาขาหลักและมีผูเ้ชี่ยวชาญในสาขา
ศัลยศาสตร์ทางเดินปสัสาวะ 

 

ทักษะ (Skills) - มีบุคลากรที่มี ประสบการณ์ ทักษะเฉพาะ
ด้าน ท าให้ผลลัพธ์การรักษาดีขึ้น 

- บุคลากรขาดความรู้และทักษะความ
เชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง
และส่งผลให้บริการยังไม่มีประสิทธิภาพ 
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น ามาใช้ Multivoting Technique เพื่อจัดล าดับความส าคัญ 

 จุดแข็ง (Strength) คะแนน 
S1 ผู้บริหารระดับสูงมุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 80 
S2 มีบุคลากรที่เพียงพอ ทัศนคติที่ท างานเป็นทีมท าให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ิมข้ึน 76 
S3 สิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งแวดล้อมและสถานที่ดีส่งผลให้สถานที่ท างานน่าอยู่ 74 
S4 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยท าให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการและ

ความพึงพอใจในการบริการ 
69 

S5 โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการรับรอง HA 4 ครั้ง 67 
S6 มีบุคลากรที่มี ประสบการณ์ ทักษะเฉพาะด้าน ท าให้ผลลัพธ์การรักษาดีขึ้น 63 
S7 มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ ท าให้จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย 62 
S8 มีแผนยุทธศาสตร์ และมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 56 
S9 โครงสร้างองค์กรและทิศทางการบริหารที่ชัดเจน ท าให้มีระบบบริการที่ชัดเจนมากขึ้น 

และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
50 

S10 ผู้บริหารให้ความส าคัญในการจัดท าแผน ท าให้ผู้ปฏิบัติได้รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับบริการตามมาตรฐาน 

48 

S11 มีค่านิยมที่ชัดเจน ท าให้สามารถประเมินและวัดผลลัพธ์ได้ 47 
S12 ผู้บริหารให้การสนับสนุนท าให้งานบรรลุตามเป้าหมาย 46 
S13 มีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา ท าให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ 45 

 

 จุดอ่อน (Weakness) คะแนน 
W1 บุคลากรด้านการพยาบาล ขาดความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ป่วย 

เฉพาะทางและส่งผลให้บริการยังไม่มีประสิทธิภาพ 
80 

W2 ค่านิยมองค์กรยังไม่ถูกน ามาใช้ในการปฏิบัติงานประจ า 74 
W3 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศยังน้อย 72 
W4 ระยะเวลารอคอยการให้บริการนานท าให้ความพึงพอใจผู้ป่วยไม่ได้ตามเป้าหมาย 69 
W5 ระบบการท างานการจัดการความรู้การพัฒนาคุณภาพยังไม่เป็นวัฒนธรรม 67 
W6 ขาดแพทย์เฉพาะทางบางสาขา (อายุรกรรม, วิสัญญี) ท าให้ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยัง

สถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า 
63 

W7 มีบุคลากรใหม่พร้อมกัน ท าให้ควบคุมการท างานได้ยาก เนื่องจากความสามารถไม่
เท่ากัน 

58 

W8 ขาดการถ่ายทอดและติดตามนโยบายและแผน ท าให้การด าเนินงานบรรลุไม่ครบถ้วน 56 

 
 



แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ประจ าปี 2562 หน้า 30 

 

 
2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factor Analysis) 
 

ประเด็นที่ใช้วิเคราะห์ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
นโยบาย (Policy) - นโยบาย Service Plan ท าให้

โรงพยาบาลมีกรอบในการพัฒนา
บริการ 

- งบประมาณจาก สปสช.เป็น
ข้อจ ากัดของการใช้งบประมาณ 

 - มีนโยบาย service plan ส่งผลให้
ได้รับงบประมาณเพ่ิม 

 

เศรษฐกิจ (Economic) - เป็นชายแดนติดต่อกับมาเลเซีย ท า
ให้มีชาวต่างชาติมารักษา มีเงิน
ไหลเวียนเข้าระบบโรงพยาบาล 

 

 - เป็นเมืองชายแดนเมื่อเปิด AEC ท า
ให้มีลูกค้าต่างชาติมารับบริการมาก
ขึ้น 

 

สังคม (Social) - มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ส่งผลให้มี
การประสานความร่วมมือที่ดี 

- สังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลต่อ
ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

  - สถานการณืความไม่สงบใน 3 
จังหวัดชายแดนใต้ ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ขาดความมั่นคงและ
เครือข่ายความร่วมมือภายนอก
ลดลง 

  - ความเชื่อ ภาษา วัฒนธรรมที่
แตกต่างท าให้เป็นปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 

เทคโนโลยี (Technology) - social network ก้าวล้ าน าหน้า 
เป็นผลให้การสื่อสาร/สร้าง
ภาพลักษณ์โรงพยาบาล 

- สื่อออนไลน์ท าให้เสี่ยงต่อการ
ร้องเรียนเพ่ิมข้ึน 

 - ระบบการสื่อสารทันสมัย สะดวก 
รวดเร็วประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย 
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น ามาใช้ Motivating Technique เพื่อจัดล าดับความส าคัญ 

 

 โอกาส (Opportunities) คะแนน 
O1 ระบบการสื่อสารทันสมัย สะดวก รวดเร็วประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 80 
O2 ภาคีเครือข่ายเข้มแข็งส่งผลให้มีการประสานความร่วมมือที่ดี 77 
O3 เป็นเมืองชายแดนส่งผลให้มีผู้มารับบริการเป็นชาวต่างชาติ 72 
O4 นโยบาย Service Plan ท าให้โรงพยาบาลมีกรอบในการพัฒนาบริการ 69 
O5 social network ก้าวล้ าน าหน้า เป็นผลให้การสื่อสาร/สร้างภาพลักษณ์โรงพยาบาล 64 
O6 เป็นชายแดนติดต่อกับมาเลเซีย ท าให้มีชาวต่างชาติมารักษา มีเงินไหลเวียนเข้าระบบ

โรงพยาบาล 
60 

O7 มีนโยบาย Service Plan ส่งผลให้ได้รับงบประมาณเพ่ิม 58 
 
 
 อุปสรรค (Threat) คะแนน 

T1 งบประมาณจาก สปสช.เป็นข้อจ ากัดของการใช้งบประมาณ 80 
T2 สังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลต่อปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 75 
T3 ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 68 
T4 สื่อออนไลน์ท าให้เสี่ยงต่อการร้องเรียนเพ่ิมข้ึน 61 
T5 ความเชื่อ ภาษา วัฒนธรรมที่แตกต่างท าให้เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน 55 
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2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT 
 

จุดแข็ง (STRENGTH) Wt. Rt. Sc. 

S1: ผู้บริหารระดับสูงมุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 0.15 4 0.60 

S2: มีบุคลากรที่เพียงพอ ทัศนคติที่ท างานเป็นทีมท าให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ิมข้ึน 0.10 1 0.10 

S3: สิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งแวดล้อมและสถานที่ดีส่งผลให้สถานที่ท างานน่าอยู่ 0.15 2 0.30 
S4: มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยท าให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการและ
ความพึงพอใจในการบริการ 

0.15 3 0.45 

S5: โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการรับรอง HA 4 ครั้ง 0.10 5 0.50 

รวม 1.95 

จุดอ่อน (WEAKNESS) Wt. Rt. Sc. 

W1: บุคลากร ขาดความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางและ
ส่งผลให้บริการยังไม่มีประสิทธิภาพ 

0.10 5 0.50 

W2: ค่านิยมองค์กรยังไม่ถูกน ามาใช้ในการปฏิบัติงานประจ า 0.05 1 0.05 
W3: การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศยังมีน้อย 0.05 2 0.10 
W4: ระยะเวลารอคอยการให้บริการนานท าให้ความพึงพอใจผู้ป่วยไม่ได้ตามเป้าหมาย 0.05 3 0.15 

W5: ระบบการท างานการจัดการความรู้การพัฒนาคุณภาพยังไม่เป็นวัฒนธรรม 0.10 4 0.40 

รวม 1.20 

โอกาส (OPPORTUNITIES) Wt. Rt. Sc. 
O1: ระบบการสื่อสารทันสมัย สะดวก รวดเร็วประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 0.15 2 0.30 

O2: ภาคีเครือข่ายเข้มแข็งส่งผลให้มีการประสานความร่วมมือที่ดี 0.15 3 0.45 

O3: เป็นเมืองชายแดนส่งผลให้มีผู้มารับบริการเป็นชาวต่างชาติ 0.10 1 0.10 

O4: นโยบาย Service Plan ท าให้โรงพยาบาลมีกรอบในการพัฒนาบริการ 0.25 4 1.00 

รวม 1.85 

อุปสรรค (THREAT) Wt. Rt. Sc. 
T1: งบประมาณจาก สปสช.เป็นข้อจ ากัดของการใช้งบประมาณ 0.10 5 0.50 
T2: สังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลต่อปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 0.05 1 0.05 
T3: ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้มีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน 0.05 2 0.10 
T4: สื่อออนไลน์ท าให้เสี่ยงต่อการร้องเรียนเพ่ิมขึ้น 0.05 3 0.15 
T5: ความเชื่อ ภาษา วัฒนธรรมที่แตกต่างท าให้เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน 0.10 4 0.40 

รวม 1.20 
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Score SWOT Analysis 
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Grouping Strength and Opportunities to find out Strategic Advantage 
 
 Strength and Opportunities Strategic Advantage 
Key S.  ผู้บริหารระดับสูงมุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพการ

ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
 มีบุคลากรที่เพียงพอ ทัศนคติที่ท างานเป็นทีม

ท าให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ิมข้ึน 
 สิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งแวดล้อมและ

สถานที่ดีส่งผลให้สถานที่ท างานน่าอยู่ 
 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยท าให้

เกิดความรวดเร็วในการให้บริการและความ
พึงพอใจในการบริการ 

 โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องผ่านการรับรอง HA 4 ครั้ง 

1) ผู้บริหารระดับสูงมุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพการ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

2) มีบุคลากรที่เพียงพอ ทัศนคติที่ท างานเป็นทีม 
ท าให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ิมข้ึน 

3) สิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งแวดล้อมและ 
สถานที่ดี ส่งผลให้สถานที่ท างานน่าอยู่ 

4) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยท าให้
เกิดความรวดเร็วในการให้บริการและความพึง
พอใจในการบริการ 

5) โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 
Key O.  ระบบการสื่อสารทันสมัย สะดวก รวดเร็ว

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 ภาคีเครือข่ายเข้มแข็งส่งผลให้มีการประสาน

ความร่วมมือที่ดี 
 เป็นเมืองชายแดนส่งผลให้มีผู้มารับบริการ

เป็นชาวต่างชาติ 
 นโยบาย Service Plan ท าให้โรงพยาบาลมี

กรอบในการพัฒนาบริการ 
 social network ก้าวล้ าน าหน้า เป็นผลให้

การสื่อสาร/สร้างภาพลักษณ์โรงพยาบาล 
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Grouping Weakness and Threat to find out Strategic Challenge 
 
 Weakness and Threat Strategic Challenge 
Key .W  บุคลากร ขาดความรู้และทักษะความ

เชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง
และส่งผลให้บริการยังไม่มีประสิทธิภาพ 

 ค่านิยมองค์กรยังไม่ถูกน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจ า 

 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศยัง
น้อย 

 ระยะเวลารอคอยการให้บริการนานท า
ให้ความพึงพอใจผู้ป่วยไม่ได้ตาม
เป้าหมาย 

 ระบบการท างานการจัดการความรู้การ
พัฒนาคุณภาพยังไม่เป็นวัฒนธรรม 

1) บุคลากรด้านการพยาบาล ขาดความรู้และทักษะ 
ความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง 

2)  ระบบการท างาน การจัดการความรู้การพัฒนา
คุณภาพยังไม่เป็นวัฒนธรรม 

3) ระยะเวลารอคอยการให้บริการนาน ท าให้ความ
พึงพอใจผู้ป่วยไม่ได้ตามเป้าหมาย 

4) การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศยังน้อย 
5) สังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งผลต่อปัญหา

สาธารณสุขในพื้นที่ 
6) งบประมาณจาก สปสช. เป็นข้อจ ากัดของการใช้

งบประมาณ  
7) ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ

ไม่ได้ตามเป้าหมาย Key T.  งบประมาณจาก สปสช.เป็นข้อจ ากัด
ของการใช้งบประมาณ 

 สังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลต่อปัญหา
สาธารณสุขในพ้ืนที่ 

 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ในจังหวัด
ชายแดนใต้มีผลต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

 สื่อออนไลน์ท าให้เสี่ยงต่อการร้องเรียน
เพ่ิมข้ึน 

 ความเชื่อ ภาษา วัฒนธรรมที่แตกต่างท า
ให้เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน 
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Analysis Strategic Objective from Strategic Challenge, 

Strategic Advantage and Mission 
 
 Strategic Challenge 

1) บุคลากรด้านการพยาบาล ขาดความรู้และทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในการ
ดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง 

2) ระบบการท างาน การจัดการความรู้การพัฒนาคุณภาพยังไม่เป็นวัฒนธรรม 
3) ระยะเวลารอคอยการให้บริการนาน ท าให้ความพึงพอใจผู้ป่วยไม่ได้ตาม

เป้าหมาย 
4) การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีน้อย 
5) สังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งผลต่อปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
6) งบประมาณจาก สปสช. เป็นข้อจ ากัดของการใช้งบประมาณ  
7) ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการไม่ได้ตามเป้าหมาย 

Strategic Advantage 
1) ผู้บริหารระดับสูงมุ่งมั่นพัฒนา

คุณภาพการส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

2) มีบุคลากรที่เพียงพอ ทัศนคติท่ี
ท างานเป็นทีม ท าให้ความพึง
พอใจของลูกค้าเพ่ิมขึ้น 

3) สิ่งอ านวยความสะดวก 
สิ่งแวดล้อมและสถานที่ดี ส่งผล
ให้สถานที่ท างานน่าอยู่ 

4) มีระบบเทคโนโลยีทีท่ันสมัยท าให้
เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ 
และความพึงพอใจในการบริการ 

5) โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องผ่านการรับรอง
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

Strategic Objective 
1) เพ่ิมสมรรถนะบุคลากร 
2) เพ่ิมและสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพทั้งเครือข่าย 
3) ส่งเสริมการจัดการความรู้ 
4) เพ่ิมความพึงพอใจ 
5) เพ่ือให้มีการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
6) เพ่ิมประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์สารสนเทศ 
7) เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
8) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร 
9) เพ่ิมรายได้ 
10) ส่งเสริมและธ ารงบุคลากรให้อยู่อย่างมีความสุข 
11) ปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมจริยธรรม 
12) สร้างและขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผ่านกลไก District Health 

System 
13) เพ่ิมคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยทั้งเครือข่ายตามแนวทาง 

Service Plan 
14) เพ่ือมีสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเยียวยา 
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สรุปการก าหนดกลยุทธ์จาก Tows Matrix 
 

TOWS 
จุดแข็ง (STRENGTH) จุดอ่อน (WEAKNESS) 

S1: ผู้บริหารระดับสูงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
S2: มีบุคลากรที่เพียงพอ ทัศนคติที่ท างานเป็นทีมท าให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น 
S3: สิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งแวดล้อมและสถานที่ดีส่งผลให้สถานที่ท างานนา่อยู่ 
S4: มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้เกดิความรวดเร็วในการให้บรกิาร และความพึง

พอใจในการบริการ 
S5: โรงพยาบาลมกีารพัฒนาคุณภาพอยา่งต่อเนื่องผ่านการรับรอง HA 4 ครั้ง 

W1: บุคลากรขาดความรู้และทักษะ ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ปว่ยเฉพาะทาง 
และส่งผลให้บริการยังไม่มีประสิทธิภาพ 

W2: ค่านิยมองค์กรยังไม่ถูกน ามาใช้ในการปฏิบัติงานประจ า 
W3: การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศยังมีน้อย 
W4: ระยะเวลารอคอยการให้บริการนาน ท าให้ความพึงพอใจผู้ปว่ยไม่ได้ตาม

เป้าหมาย 
W5: ระบบการท างาน การจัดการความรู้การพัฒนาคุณภาพยังไม่เป็นวัฒนธรรม 

โอกาส (OPPORTUNITIES) กลยุทธ์ SO กลยุทธ์ WO 
O1: ระบบการส่ือสารทันสมัย สะดวก รวดเร็วประชาชนสามารถเข้าถึง

ได้ง่าย 
O2: ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ส่งผลให้มีการประสานความร่วมมอืที่ดี 
O3: เป็นเมืองชายแดนส่งผลให้มีผู้มารับบริการเป็นชาวตา่งชาติ 
O4: นโยบาย Service Plan ท าให้โรงพยาบาลมกีรอบ 

ในการพัฒนาบริการ 

(S1,S4,O1) โรงพยาบาลแห่งเทคโนโลยสีารสนเทศ-Electronic Hospital  
(S1,S2,S5,O2) พัฒนาคุณภาพบริการได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง 
(S1,S2,S5,O2,O4), พัฒนาคุณภาพบริการโดยยึดค่านยิมองค์กรและวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย, พัฒนาและขยายบริการรายโรคได้รับการสนับสนุนและบูรณาการจากทุกฝ่าย 
(S4,S5,O1) เพิ่มคุณค่าและลดขั้นตอนการให้บริการโดยระบบสื่อสารสมัยใหม่ 
 S1,4,5,O,1,3,4 = พัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 W3,5,O1,4 = ส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการความรู้ขององค์กรตาม Service 
Plan โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
W1,W5,O4 = พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรทุกระดับ 
(=O2,W2,W5 = ปลูกฝังค่านิยมการพฒันาคุณภาพลงสู่บุคลากรทุกระดับ  
W5,O2,5= ส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนษุย์ทั้งเครือข่ายให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
W4,O2 = เพิ่มการเข้าถึงบริการโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง การ
สื่อสารที่ทันสมัย 

อุปสรรค (THREAT) กลยุทธ์ ST กลยุทธ์ WT 
T1: งบประมาณจาก สปสช.เป็นข้อจ ากดัของการใช้งบประมาณ 
T2: สังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งผลต่อปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 
T3: ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้มีผลตอ่การด าเนนิ

ชีวิตประจ าวัน 
T4: สื่อออนไลน์ท าให้เส่ียงต่อการร้องเรียนเพิ่มขึ้น 
T5: ความเชื่อ ภาษา วัฒนธรรมที่แตกตา่งท าให้เป็นปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน 

 S1,3,T5 = สร้างความผูกพันและความพึงพอใจ 
 
  
  
  
  

(W3,T4)พัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศและเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบ 
(W1,W5,T4 )พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อความมั่นใจผู้รับบริการ  
W1,2,T2,5 = ส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการความรู้ขององค์กร, ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ขององค์กร 
W5, T1 = ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วน 
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ส่วนที่ 3 ทิศทางองค์กร 
ทิศทางองค์กร ปี 2562 
 
3.1 วิสัยทัศน ์
 โรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพ หนึ่งในใจประชาชนชายแดนใต้ 
 
3.2 พันธกิจ 
 ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
 
3.3 ค่านิยม 
 น าพัฒนา  พาเรียนรู้   ดูผู้ป่วย  ช่วยกันท า  
 ( Leadership, Learning , Patient & Customer focus ,Teamwork) 
 
3.4 เข็มมุง่ประจ าปี 2562 

1) พัฒนาการดูแลผู้ป่วยรายโรค 
2) สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (2P SAFETY) 

 
3.5 ความท้าทายเชิงกลยทุธ ์

1) บุคลากรขาดความรู้และทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง 
2) ระบบการท างาน การจัดการความรู้การพัฒนาคุณภาพยังไม่เป็นวัฒนธรรม 
3) ระยะเวลารอคอยการให้บริการนาน ท าให้ความพึงพอใจผู้ป่วยไม่ได้ตามเป้าหมาย 
4) การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศยังมีน้อย 
5) สังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งผลต่อปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
6) งบประมาณจาก สปสช. เป็นข้อจ ากัดของการใช้งบประมาณ  
7) ความพึงพอใจและความผูกพันไม่ได้ตามเป้าหมาย 

 
3.6 ข้อได้เปรียบเชิงกลยทุธ ์

1) ผู้บริหารระดับสูงมุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
2) มีบุคลากรที่เพียงพอ ทัศนคติที่ท างานเป็นทีม ท าให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ิมข้ึน 
3) สิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งแวดล้อมและสถานที่ดี ส่งผลให้สถานที่ท างานน่าอยู่ 
4) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยท าให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการและความพึงพอใจในการ

บริการ 
5) โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
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3.7 วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์
1) เพ่ิมและสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพท้ังเครือข่าย 
2) เพ่ือให้มีการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
3) เพ่ิมความพึงพอใจ 
4) สร้างและขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผ่านกลไก District Health System 
5) เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
6) เพ่ิมคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยทั้งเครือข่ายตามแนวทาง Service Plan 
7) เพ่ิมประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์สารสนเทศ 
8) สิ่งแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยและการเยียวยา 
9) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
10) เพ่ิมสมรรถนะบุคลากร 
11) ส่งเสริมการจัดการความรู้ 
12) ปลูกฝังวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรม 
13) ส่งเสริมและธ ารงค์บุคลากรให้อยู่อย่างมีความสุข 

 
 
3.8 โรคส ำคัญ 

1) CVS 
2) Cataract 
3) CKD 
4) Preterm 
5) HT,DM  
6) CA colon 
7) Fx Femur 
8) PPH 
9) COPD 
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  ค าอธิบายยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
 
วิสัยทัศน์ 
 โรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพ หนึ่งในใจประชาชนชายแดนใต้ 
 
ค าอธิบาย  

เครือข่ายสุขภาพ หมายถึง สถานบริการด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ 
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สาธารณสุขอ าเภอสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมูโน๊ะ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลกวาลอซีรา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปาเสมัส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
ปูโยะ ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 และศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2 ที่ให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ   
การป้องกันโรค การควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบ าบัดสภาวะเจ็บป่วย รวมถึงการฟ้ืนฟู
สภาพ 

หนึ่งในใจประชาชนชายแดนใต้ หมายถึง ให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพผ่านการรับรองตามมาตรฐาน 
เป็นที่พ่ึงหลักและเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในใจที่จะใช้บริการ ของประชาชน ในพ้ืนที่อ าเภอสุไหงโก-ลก ขยายผล
ไปสู่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดใกล้เคียง และประชาชนชาวต่างชาติที่ผ่านแดนจากมาเลเซีย 
 
พันธกิจ 
 ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
 
ค าอธิบาย 
 บริการด้านสุขภาพการบริการต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสุขภาพ รวมถึงการจัดการให้มีบริการเสริมสร้าง
คุณภาพ การป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบ าบัดสภาวะเจ็บป่วยรวมถึง       
การฟ้ืนฟูสภาพ 
 องค์รวม (Holistic) การปฏิบัติแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน ทั้งสภาวะเจ็บป่วยและสภาวะปกติ      
ตามบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพโดยให้การ
ดูแลทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและจิตวิญญาณ 
 คุณภาพ (Quality) การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน มีความถูกต้อง ความปลอดภัยความรวดเร็ว 
มีความผิดพลาดน้อยท่ีสุด ผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง  มีความพึงพอใจ 
 มาตรฐาน (Standard)  หลักเกณฑ์หรือเป็นแนวทางอันเป็นที่ยอมรับ  โดยตั้งอยู่บนผลที่แน่นอนทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและประสบการณ์ โดยมุ่งการส่งเสริมให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด เช่น มาตรฐานแห่งวิชาชีพ  
มาตรฐานของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 
 ส่งเสริมการเรียนรู้ (Knowledge Management) การด าเนินการมุ่นเน้นการใช้ข้อมูลจริง กระตุ้นให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม 
 คุณธรรม (Morality)  การปฏิบัติงานที่ค านึงถึงจริยธรรมวิชาชีพ มนุษยธรรม ความเสมอภาคความ
โปร่งใส 
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ค่านิยม  (VALUES) คือสิ่งที่องค์กรยึดถือและปฏิบัติ 
 น าพัฒนา  พาเรียน  รู้ดูผู้ป่วย  ช่วยกันท า   
          ( Leadership, learning , Patient & Customer focus,Teamwork) 
 
ค าอธิบาย 
 Leader ผู้น าสูงสุดและผู้น าทุกระดับ ก าหนดทิศทาง เป็นแบบอย่าง น าเสนอความท้าทาย ส่งเสริมให้
องค์กร ก้าวไปสู่เป้าหมายที่สูงกว่า สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทดลองความคิดใหม่ ก่อให้เกิดนวัตกรรม และมีการ
หาโอกาสพัฒนา เพ่ือปรับปรุงกระบวนการต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
 Learning การมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์กรเอ้ือให้บุคลากรและหน่วยงานมีการ
ประเมินตนเอง พัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม และ อีก
ความหมายหนึ่ง คือ เรียนรู้และปรับตนหาโอกาสเรียนรู้จากงานที่ท าและเพ่ือนร่วมงานในทุกโอกาส ที่เป็นไปได้ 
 Patient & Customer focus มุ่งเน้นผู้ป่วยและลูกค้าตอบสนองความจ าเป็นความต้องการความคาดหวัง
ของผู้ป่วยและผู้รับบริการอย่างเป็นองค์รวม ค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมใช้มาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้เกิด
ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดี 
 Teamwork ช่วยกันท างานเป็นทีม เปิดรับฟังความเห็นและตอบสนองซึ่งกันและกัน มีความร่วมมือร่วมใจ
ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงานและกับภายนอก 
 
เข็มมุ่งประจ าปี 
 
1.  พัฒนาการดูแลผู้ป่วยรายโรค 

ค าอธิบาย  
โรงพยาบาลมีจุดเน้นในการพัฒนาในโรคที่เป็นความท้าทาย คือ  COPD, PPH , Fx Femur , CA Colon

และโรคที่เป็น Core Competency คือ CVS, Cataract, CKD, Preterm และ HT, DM โดยก าหนดให้ทุก
หน่วยงานทุกระบบงานพัฒนาเพื่อสนับสนุน 9 โรคนี้เป็นล าดับแรกๆ 
  
2.  สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (2P SAFETY) 

ค าอธิบาย  
โรงพยาบาลมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้รับบริการและบุคลากรตามแนวทาง 2P SAFETY ด้าน

การบริการผู้ป่วยทาง CLINIC เน้นการด าเนินการด้าน  MEDICATION ด้านการบริการบุคลากรภายในโรงพยาบาล
มุ่งเน้นด้าน ENVIRONMENT เรื่องของ GREEN & CLEEN HOSPITAL เพ่ือพัฒนาผลงานคุณภาพด้านการจัดการ
ความเสี่ยง หรือมุ่งเน้นความปลอดภัย 
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ส่วนที่ 4 ความเชื่อมโยง 
 ทศวรรษประชาชนสุขภาพแข็งแรง 

(1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี 2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี) 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

ส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ 
Preventiion & Promotion Exellance 

บริการเป็นเลิศ 
Service Exellance 

บุคลากรเป็นเลิศ 
People Exellance 

บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล 
Governance Exellance 

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 55 ตัวชี้วัด ( Performance Agreement ) 
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แผนท่ียุทธศาสตร ์
  ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพ่ิมข้ึน เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ์
กระทรวงสาธารณสุข 

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคเป็นเลิศ Prevention & 
Promotion Excellence 

บริการเป็นเลิศ 
Service Excellance 

บริหารเป็นเลิศด้วย 
ธรรมาภิบาล 

Governance Excellance 

ยุทธศาสตร์ 
เขต 12 

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
เป็นเลิศ Prevention & 

Promotion Excellence 
 

บริการเป็นเลิศ 
Service Excellance 

บุคลากรเป็นเลิศ 
People Excellence 

บริหารเป็นเลิศด้วย 
ธรรมาภิบาล 

Governance Excellance 
 

ยุทธศาสตร์ 
ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส 

พัฒนาคุณภาพการบริการ
และวิชาการขององค์การ

สุขภาพให้มีคณุภาพ 

ระบบข้อมลูและคลังความรู้ด้าน
สุขภาพทันสมัย เชื่อถือได้เอื้อต่อการ

เข้าถึงและการน าไปใช้ประโยชน ์

ประชาชนมีสุขภาพ
ดีสอดคล้องกับ
บริบททางสังคม 

ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ 
เครือข่ายคปสอ. 

สุไหงโก-ลก 

พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพให้มีคณุภาพ 

มาตรฐาน 
เพื่อความปลอดภัย 
ในการดูแลผู้ป่วย 

ส่งเสริมป้องกันและ
ควบคุมโรคโดยมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย เพื่อสอดคล้อง

กับปัญหาในพื้นที ่

พัฒนาความเชี่ยวชาญ 
ทั้งในโรงพยาบาลและ

เครือข่ายเพื่อการ
บริการ 

ที่ดีอย่างไรร้อยต่อ 

พัฒนาระบบบริหาร 
การเงิน การคลัง 
สิ่งแวดล้อม และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพส่งเสรมิการ

เรียนรู้ เพิ่มความผูกพัน 
เพื่อสร้างนวัตกรรมและ
สอดคล้องกับทิศทางของ

องค์กร 

บุคลากรเป็นเลิศ 
People Excellence 
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เพ่ิมคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยทั้งเครือข่ายตามแนวทาง Service Plan 

เพ่ือให้มีการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
เพ่ิมความพึงพอใจ 

ด้า
นค

ุณภ
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เพ่ิมสมรรถนะบุคลากร 

ส่งเสริมการจัดการความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมจริยธรรม 

ส่งเสริมและธ ารงบุคลากรให้อยู่อย่างมีความสุข 

ด้า
นก

าร
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Gr
ow

th
 

เพ่ิมประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์สารสนเทศ เพ่ิมและสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพทั้งเครือข่าย 

ด้า
นป

ระ
สิท

ธิภ
าพ
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สิ่งแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยและการเยียวยา 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บรายได้ 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 

เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ด้า
นป

ระ
สิท

ธิผ
ล 

Fin
an

cia
l 

Pe
rsp

ec
tiv
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วิสัยทัศน์  :โรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพ หนึ่งในใจประชาชนชายแดนใต ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 
เพ่ือความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค 

โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพ่ือ
สอดคล้องกับปัญหาในพ้ืนที ่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบริหาร การเงิน 

การคลัง สิ่งแวดล้อม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพส่งเสริมการเรียนรู ้

เพ่ิมความผูกผัน เพ่ือสร้างนวัตกรรมและสอดคล้องกับ
ทิศทางขององค์กร 

ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาความเชี่ยวชาญ 

ทั้งในโรงพยาบาลและเครือข่าย 
เพื่อการบริการทีด่ีอย่างไร้รอยต่อ 
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ตารางการถ่ายทอด Objective สู่ระบบงานต่างๆ 
 

Objectives 

ระบบงาน 

Steering 
Team 

HRD ENV PCT RM IM IC HPH MSO NSO HA PTC 
หน่วยงาน
ทางคลินิก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

F : Financial : ประสิทธิผล                             

F9: เพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได ้ OO O O O O O O O O O S O O S 
F11 : สนับสนุนการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสรมิ
สุขภาพตามกลุม่วัย 

S S S O S O O OO O O S O O S 

F14 : ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อและไม่ตดิต่อเรื้อรัง S S S O S S S OO O O S O O S 
C : Customer : คุณภาพบริการ                             
C6 : เพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูป้่วยท้ังเครือข่าย
ตามแนวทาง Service Plan 

S S S OO O S O O O O S S O S 

C7 : มีการดูแลผูป้่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย ์ S S O OO S S S O O O O O O S 
C10 : เพิ่มความพึงพอใจ OO O O O O O O O O O O O O O 
I : Internal Process : ประสิทธิภาพ                             
I3 : เพิ่มประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์สารสนเทศ S S S S S OO S S S S S S O O 
I13: สิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภยัและการเยียวยา O S OO O S S S O O O S O O S 
I2 : เพิ่มและสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพทั้งเครือข่าย O O O O O O O O O O OO O O S 
L : Learning & Growth : พัฒนาองค์กร                             
L1 : เพิ่มสมรรถนะบุคลากร S OO S S S S S O O O O O O O 
L2 : ส่งเสริมการจัดการความรู ้ S OO S S S S S O O O O O O O 
L5 : ปลูกฝังคณุธรรมและส่งเสรมิจริยธรรม O OO O O O O O O O O O O O O 
L8 : ส่งเสริมและธ ารงค์บุคลากรให้คงอยู่และมคีวามสุข O OO O O O O O O O O O O O O 

 

OO : บทบาทเจ้าภาพหลัก  O : บทบาทผู้รับผิดชอบร่วม  S : บทบาทผู้สนับสนุน 
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(Strategic Issue) (Strategic Objective) (Initiative) 

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี
คุณภาพ มาตรฐานด้วยนวัตกรรม 

I2: เพ่ิมและสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพทั้ง
เครือข่าย  

- พัฒนาคุณภาพบริการได้ มาตรฐานและผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

  - ส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ทั้งเครือข่ายให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

C7:  พัฒนาและต่อยอด Application kolokhos 4.0 - ปลูกฝังค่านิยมการพัฒนาคุณภาพลงสู่บุคลากรทุกระดับ 

C10: เพ่ิมความพึงพอใจ โดยใช้นวัตกรรม - เพ่ิมคุณค่าและลดขั้นตอนการให้บริการโดยระบบการสื่อสารสมัยใหม่ 

2. ส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรค  โดย
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
เพ่ือสอดคล้องกับปัญหาในพ้ืนที่  

F11: ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  ตามเกณฑ์มาตรฐาน -  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 

F14: เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการป้องกันและควบคุมโรค 

3.พัฒนาความเชี่ยวชาญทั้งโรงพยาบาล 
และเครือข่าย เพ่ือการบริการที่ดีอย่างไร้
รอยต่อ  

C6: เพ่ิมคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย
ทั้งเครือข่ายตามแนวทาง Service Plan 

- เพ่ิมการเข้าถึงบริการโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง การสื่อสารที่ทันสมัย 

  - พัฒนาคุณภาพบริการโดยยึดค่านิยมขององค์กรและวัฒนธรรมความปลอดภัย 

  - พัฒนาและขยายบริการรายโรคได้รับการสนับสนุนและบูรณาการจากทุกฝ่าย 
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี  

I3 : เพิ่มประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์สารสนเทศ - Digital Hospital 

I13 : สิ่งแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยและการเยียวยา - ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเยียวยาเพื่อผู้ให้และผู้รับบริการ Healing 
Environment ,Green & Clean Hospital 

F9 : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการโดย 7R,7P  Paperless Hospital   (ผู้ป่วยนอกและใน ,งานสนับสนุน) 

5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ส่งเสริม
การเรียนรู้ เพิ่มความผูกพัน เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมและสอดคล้องกับทิศทางของ
องค์กร 

L1: เพ่ิมสมรรถนะ - พัฒนาสมรรถนะบุคลากรตอบสนองต่อความเชี่ยวชาญตาม Service Plan และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง Smart Staff ,พัฒนา competency 

L2: ส่งเสริมการจัดการความรู้ - ส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการความรู้ขององค์กร  

L5: ปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมจริยธรรม - ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ขององค์กร Happy MOPH 

L8: ส่งเสริมและธ ารงบุคลากรให้อยู่อย่างมีความสุข - สร้างความผูกพันและความพึงพอใจ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  :  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐานด้วยนวัตกรรม 

Strategic Objective Owner Initiative KPIs Baseline 
Target 

2562 2563 2564 
I2: เพ่ิมและสร้างความยั่งยืนของการ    
      พัฒนาคุณภาพทั้งเครือข่าย 

HA - พัฒนาคุณภาพบริการได้ 
มาตรฐานและผ่านการรับรอง
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
- ปลูกฝังค่านิยมการพัฒนา
คุณภาพลงสู่บุคลากรทุกระดับ 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม QIT 
2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลงานคุณภาพ 
3. จ านวนนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนา
ต่อเนื่อง 

87.42% 
55.00% 

- 

85% 
80% 

5 เรื่อง 

90% 
85% 

10 เรื่อง 

95% 
90% 

15 เรื่อง 

C7: มีการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ 
     ความเป็นมนุษย์ 

PCT ส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ทั้งเครือข่าย
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1. RDU โรงพยาบาล ใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 

ขั้นที่ 1 ขั้น 2  ขั้น 2  ขั้น 2  

C10: เพ่ิมความพึงพอใจ Steering เพ่ิมคุณค่าและลดขั้นตอนการ
ให้บริการโดยระบบการสื่อสาร
สมัยใหม่ 
 
 
 

1. อัตราความภักดีของผู้รับบริการ 
2. อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยนอก 

97.30% 
86.49% 

95% 
85% 

95% 
90% 

95% 
95% 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  ส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรค โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ 

Strategic Objective Owner Initiative KPIs Baseline 
Target 

2562 2563 2564 
F11: ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

HPH - สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายในการ
ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการ 
สมวัย (เป้าหมายร้อยละ 80) 
2. ร้อยละฟันเด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ 
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 52) 
3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 
ปี (ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 
1,000 คน) 
4. ร้อยละผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือ
ตนเองใน การท ากิจวัตรประจ าวันพื้นฐาน 
(ADL  12-20 คะแนน) 

83.11% 
 

61.50% 
 
 

53.26% 
 
 

79% 

85% 
 

56% 
 

<40%ต่อจ านวน
ประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปี 1,000 คน 

 

 
80% 

 

87% 
 

58% 
 

<40%ต่อจ านวน
ประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปี 1,000 คน 

 
 
 

85% 

90% 
 

60% 
 

<40%ต่อจ านวน
ประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปี 1,000 คน 

 
 

90% 

F14: ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อ 
      และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

HPH -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการป้องกัน
และควบคุมโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อัตราป่วยไข้เลือดออก ลดลงร้อยละ 20 
ของค่า มัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ( อัตราป่วย
ไข้เลือดออก 64.16 ต่อแสน ประชากร) 
 
 
2. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณ
โรคปอดรายใหม่ 
3. อัตราผู้ป่วยรายใหม่โรคเบาหวาน(จาก
การคัดกรอง) 
4. อัตราผู้ป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิต
สูง(จากการคัดกรอง) 

อัตราป่วย
เลือดออกลดลง
ร้อยละ 22.05  
ของค่ามัธยฐาน 
ย้อนหลัง 5 ปี 

 
93% 

 
1.1% 

 
2.91%       

อัตราป่วย
ไข้เลือดออก 
ไม่เกิน 65.85 

ต่อแสน
ประชากร 

 
85% 

 
3% 

 
5% 

อัตราป่วย
ไข้เลือดออก ไม่

เกิน 65.85  
ต่อแสน

ประชากร 
 

90% 
 

2% 
 

4% 

อัตราป่วย
ไข้เลือดออก ไม่

เกิน 65.85  
ต่อแสน

ประชากร 
 

95% 
 

1% 
 

3% 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  :  ฒนาความเชี่ยวชาญทั้งโรงพยาบาล และเครือข่าย เพ่ือการบริการที่ดีอย่างไร้รอยต่อ 

Strategic Objective Owner Initiative KPIs Baseline 
Target 

2562 2563 2564 
C6: เพ่ิมคุณภาพและความปลอดภัย 
     ในการดู แลผู้ป่วยทั้งเครือข่าย 
     ตามแนวทาง  Service Plan 

PCT - เพ่ิมการเข้าถึงบริการโดย
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่
เข้มแข็ง การสื่อสารที่ทันสมัย 
 
- พัฒนาคุณภาพบริการโดยยึด
ค่านิยมขององค์กรและ
วัฒนธรรมความปลอดภัย 
 
- พัฒนาและขยายบริการโรค
ได้รับการสนับสนุนและบูรณา
การจากทุกฝ่าย 

1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคมุน้ าตาลในเลือดได้
ด ี

25.10% 40% 41% 42% 

2. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมไดด้ี 

(<140/90) 
22.75% >50% >50% >50% 

3. อัตราผู้ป่วย Stroke  ที่ได้รับยา rt-PA ในผู้ป่วย 

Ischemic Stroke  
10% >40% >50% >60% 

4.อัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

177 / 100,000 
ปชก. 

130 / 
100,000 ปชก. 

120 / 
100,000 

ปชก. 

110/ 100,000 
ปชก. 

5. อัตราการเกิดภาวะตกเลือดหลงัคลอด 1.85% 0.50% 0.30% 0.10% 

6. ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยการผ่าตดั

ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์  
66.67% 85% 90% 95% 

7. อัตราผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักกลับไปใช้งานปกติ

ใน 6 เดือน 
31.25% >80 >85 >90 

8. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 

28 วัน 
6.89/1,000 

ปชก.เกิดมีชีพ 

< 3.4/  1,000 

ปชก.เกิดมีชีพ 

< 3 /  1,000 

ปชก.เกิดมีชีพ 

< 2.8 /  1,000 

ปชก.เกิดมีชีพ 

9. อัตราการมองเห็นหลังผ่าตดัต้อกระจก 6 

สัปดาห์ มากกว่าหรือเท่ากับ 20/50  
96.49% 90% 95% 100% 

10.ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีการลดลงของ 

eGFR < 4 มล./นาที/1.72ม2/ปี  
60.41% 67% 68% 69% 

11. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บปว่ยวิกฤตฉุกเฉิน

ภายใน24 ชม. (ท้ังที่ ER และ Admid ในรพ.**) 
ร้อยละ2.48 < ร้อยละ10 < ร้อยละ 8 < ร้อยละ 6 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 

Strategic Objective Owner Initiative KPIs Baseline 
Target 

2562 2563 2564 
I3: เพ่ิมประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ 
    สารสนเทศ 

IM โรงพยาบาลแห่งเทคโนโลยี
สารสนเทศ-Electronic 
Hospital 

1. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพตนเองได้ (Personal Health 
Record) 
2. ระดับคุณภาพข้อมูล HDC ในระดับ
จังหวัดนราธิวาส 

13% 
 
 

98% 

30% 
 
 

99.99% 

40% 
 
 

99.99% 

50% 
 
 

99.99% 

I13: สิ่งแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยและ     
      การเยียวยา 

ENV ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการเยียวยาเพื่อผู้ให้ 
และผู้รับบริการ 

1. อัตราการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเยียวยา 
2. อัตราการผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิศวกรรม
การแพทย์ 
3. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean 
Hospital 

100% 
 

100% 
 

ดี ระดับ
จังหวัด 

100% 
 

100% 
 

ดีมาก 
ระดับ
จังหวัด 

100% 
 

100% 
 

ดีมาก 
ระดับ
จังหวัด 

100% 
 

100% 
 

ดีมาก 
ระดับ
จังหวัด 

F9: เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ Steering ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ให้
ครบถ้วน 

1. อัตราการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนทันเวลา 
2. เปรียบเทียบแผนการเงินงบลงุทนเงิน/
แผนงานโครงการนอกงบประมาณ กับ ผล
การด าเนินงาน (รายไตรมาส) 
 

100% 
83% 

100% 
50% 

100% 
50% 

100% 
50% 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มความผูกพัน เพ่ือสร้างนวัตกรรมและสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 
    

Strategic Objective Owner Initiative KPIs Baseline 
Target 

2562 2563 2564 
L1: เพ่ิมสมรรถนะบุคลากร HRD พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ตอบสนองต่อความเชี่ยวชาญตาม
โรตที่มุ่งเน้นของโรงพยาบาล และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 
45.3 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

L2: ส่งเสริมการจัดการความรู้ HRD ส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการ
ความรู้ขององค์กร 
 
 

1. ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้
หน่วยงานต่างๆน าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ
30 

ร้อยละ 
35 

L5: ปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริม 
     จริยธรรม 

HRD ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามอัต
ลักษณ์ขององค์กร 
 
 

1. จ านวนข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมบริการ 
2. จ านวนข้อร้องเรียนด้านการจัดการ
ธุรกรรมการเงิน 

2เรื่อง/
เดือน 

<5/เดือน <3/เดือน <1/เดือน 

L8: ส่งเสริมและธ ารงบุคลากรให้อยู่ 
     อย่างมีความสุข 

HRD สร้างความผูกพันและความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 

1. ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรที่มีการพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์
เป้าหมายที่ก าหนด 
2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนี
ความสุขของคนท างาน (HappyNoMeter) 
ไปใช้ 

4 
 
 

62 

ระดับ 4 
 
 

70 

ระดับ 4 
 
 

75 

ระดับ 4 
 
 

80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐานด้วยนวัตกรรม 
Strategic 
Objective 

Owner Initiative KPIs Baseline 2562 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

I2: เพิ่มและสร้างความ  
ยั่งยืนของการพัฒนา
คุณภาพทั้งเครือข่าย 

HA พัฒนาคุณภาพบริการได้ 
มาตรฐานและผ่านการ
รับรองมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม QIT 87.42% 85% โครงการพัฒนาทีมคณุภาพ
โรงพยาบาล ประจ าปี 2562 

36,800 บาท คุณพาสนา 

ปลูกฝังค่านิยมการพัฒนา
คุณภาพลงสู่บุคลากรทุก
ระดับ 

ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลงาน
คุณภาพ 

55.00% 80% โครงการมหกรรมประกวดผลงาน
วิชาการโรงพยาบาล ประจ าปี 2562 

106,000 บาท คุณพาสนา 

จ านวนนวัตกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาต่อเนื่อง 

- 5 เรื่อง โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แอพลิ
เคชั่น 

10,000 บาท คุณสุธมีนต ์

C7: มีการดูแลผู้ป่วย
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ 

PCT ส่งเสริมการดูแลผู้ป่วย
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ทั้งเครือข่ายให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

RDU โรงพยาบาล ใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เรื่องความปลอดภัยด้านยา 

5,000 บาท คุณกาญจนา 

C10: เพิ่มความพึง
พอใจ 

Steering เพิ่มคุณคา่และลดขั้นตอน
การให้บริการโดยระบบการ
สื่อสารสมยัใหม ่

อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยนอก 97.30% 95% โครงการตรวจประเมินการรับรอง
มาตรฐานครัวฮาลาล รพ.สุไหงโก-
ลก 2562 

6,200 บาท คุณกนกกาญจน ์

อัตราความภักดีของผู้รบับริการ 86.49% 85% 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  ส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรค โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ 
Strategic Objective Owner Initiative KPIs Baseline 2562 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
F11: ส่งเสริมสุขภาพ 5 
กลุ่มวัย  ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

HPH สนับสนุนการมสี่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายใน
การส่งเสริมสุขภาพตาม
กลุ่มวัย 

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย 

83.11 85 โครงการเด็กน้อยฉลาดบรโิภค สนกุ
ออกก าลังกาย สลายพฤติกรรมเสีย่ง 

58,700 บาท คุณซลัวา 

ร้อยละฟันเด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่
มีผุ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 52) 

61.50 56 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
อ าเภอสไุหงโก-ลก 

243,980 บาท ทพ.อับดุลรอซะ 

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 
ปี (ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิง 15-19 
ปี 1,000 คน) 

53% <40% ต่อ
จ านวน

ประชากรหญิง
อายุ 

15-19 ปี 
1,000 คน 

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าวยั 
Teen เรื่องอนามัยการเจรญิพันธ์ 

42,600 บาท คุณพนิดา 

ร้อยละผูสู้งอายุสามารถช่วยเหลือตนเอง
ใน การท ากิจวัตรประจ าวันพื้นฐาน 
(ADL  12-20 คะแนน) 

79% 80% โครงการพัฒนาแนวทางการเยี่ยม
ดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยในชุมชนอ าเภอสุ
ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

36,700 บาท คุณเพ็ญนภา 

F14: ลดอตัราป่วย 
       ด้วยโรคติดต่อและ 
       โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

HPH ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายใน
การป้องกันและควบคมุ
โรค 

อัตราป่วยไข้เลือดออก ลดลงร้อยละ 20 
ของค่า มัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี  
( อัตราป่วยไข้เลือดออก 64.16 ต่อแสน 
ประชากร) 

 อัตราป่วย
ไข้เลือดออก
ลดลงร้อยละ 
22.05  ของ
ค่ามัธยฐาน 

ย้อนหลัง 5 ปี       

อัตราป่วย
ไข้เลือดออก 
ไม่เกิน 65.85 

ต่อแสน
ประชากร 

โครงการรณรงค์กวาดลา้ง
ไข้เลือดออกเทศบาลเมืองสุไหงโก-
ลก ปี 2562 

167,600 บาท คุณเอกนันท ์

อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ปอดรายใหม/่/ นับท่ี 6 เดือน 

89.00% 90% โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนา
ศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 
(Surveillance Rapid Response 
Team: SRRT) 

5,940 บาท คุณประไพ 
 

อัตราผู้ป่วยรายใหม่โรคเบาหวาน(จาก
การคัดกรอง) 

1.1 <3% โครงการส่งเสริมตรวจสุขภาพเชิงรุก 
ลดโรค NCDในหน่วยงานราชการ
(ภายนอก)บริษัท เอกชน รัฐวิสาหกิจ 

45,000 บาท คุณจิราวรรณ 

อัตราผู้ป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูง
(จากการคัดกรอง) 

2.91% <5% 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  :  พัฒนาความเชี่ยวชาญทั้งโรงพยาบาล และเครือข่าย เพ่ือการบริการที่ดีอย่างไร้รอยต่อ 
Strategic Objective Owner Initiative KPIs Baseline 2562 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

C6: เพิ่มคณุภาพและ
ความปลอดภัยใน
การ  ดูแลผู้ป่วยท้ัง
เครือข่าย  ตาม
แนวทาง  Service  
Plan 

PCT - เพิ่มการเข้าถึง
บริการโดย
ร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายที่
เข้มแข็งการ
สื่อสารที่ทันสมัย 
 
- พัฒนาคุณภาพ
บริการโดยยดึ
ค่านิยมของ
องค์กรและ
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัย 
 
- พัฒนาและ
ขยายบริการโรค
ได้รับการ
สนับสนุนและ
บูรณาการจาก
ทุกฝ่าย 

1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคมุน้ าตาลในเลือดได้ด ี 25.10% 40% โครงการพัฒนาระบบจดัการภยัสขุภาพโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังทั้งเครือข่าย จ.นราธิวาส 

161,512 บาท คุณปราณ ี

2. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมไดด้ี (<140/90) 22.75% >50% 

3. อัตราผู้ป่วย Stroke  ที่ได้รับยา rt-PA ในผู้ป่วย 

Ischemic Stroke  
10% >40% 

โครงการฟื้นฟูความรู้และสมรรถนะบุคลากร
โรงพยาบาลสไุหงโก-ลกและเครือข่ายโรคทาง
อายุรกรรม 

20,000 บาท คูณนุชนาถ 

4.อัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอดุ
กั้นเรื้อรัง 

177 / 
100,000 

ปชก. 

130 / 
100,000 

ปชก. 
5. อัตราการเกิดภาวะตกเลือดหลงัคลอด 

1.85% 0.50% 
โครงการพัฒนาศักยภาพระบบงานอนามัยแม่
และเด็ก 

6,400 บาท คุณนรารัตน ์

6. ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่ที่ไดร้ับการรักษา

ด้วยการผ่าตดัภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์  
66.67% 85% 

โครงการพัมนาความรูเ้รื่องโรคมะเร็งเต้านม 
มะเร็งล าไส้ใหญ่ และมะเร็งปากมดลูก 

35,000 บาท คุณอัจฉรา
ภรณ ์

7. อัตราผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักกลับไปใช้งานปกติใน 6 
เดือน 31.25% >80 

โครงการส่งเสริมทักษะการดูแลผูป้่วยติดบ้าน ตดิ
เตียง ป้องกันการหกลม้ ด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

15,000 บาท คุณพรพิชา 

8. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 
วัน 6.89% 

< 3.4/  
1,000 

ปชก.เกิดมี
ชีพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลทารก
แรกเกิด 

4,600 บาท  คุณอัจฉรา 
 

9. อัตราการมองเห็นหลังผ่าตดัต้อกระจก 6 สัปดาห์ 

มากกว่าหรือเท่ากับ 20/50  96.49% 90% 

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการโรคทางตาหู 
คอ จมูกแก่พยาบาลเจ้าหน้าท่ีใน รพ.สุไหงโก-ลก 
และการคัดกรองโรคทางตาหู คอ จมูก แก่
ผู้รับบริการในเครือข่าย 

2,000 บาท คุณอัญชสา 
 

10.ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีการลดลงของ 

eGFR < 4 มล./นาที/1.72ม2/ปี  
60.41% 67% 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมรักษไ์ต 10,000 บาท คุณกิรณา 
 

11. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บปว่ยวิกฤตฉุกเฉินภายใน

24ชม.(ทั้งที่ ER และ Admid ในรพ.**) 
2.48 

< ร้อยละ 
10 

โครงการฟื้นฟูความรู้หน่วยบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ในเขตอ.สุไหงโก-ลก 

6,000 บาท คุณสาวยีะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 

Strategic Objective Owner Initiative KPIs Baseline 2562 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
I3: เพิ่มประสิทธิภาพ 
    และใช้ประโยชน์   
    สารสนเทศ 

IM โรงพยาบาลแห่งเทคโนโลย ี
สารสนเทศ-Electronic 
Hospital 

ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพตนเองได้ (Personal Health 
Record) 

- 10% โครงการ IT Man 2,800 บาท คุณจันทรา/
คุณสุธมีนต ์

ระดับคณุภาพข้อมูล HDC ในระดับ
จังหวัดนราธิวาส 

98% 97% 

I13: สิ่งแวดล้อม 
     เพื่อความปลอดภัย 
     และการเยียวยา 

ENV ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เยียวยาเพื่อผู้ให้และ
ผู้รับบริการ 

อัตราการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยยีวยา 

100% 100% โครงการตรวจประเมินมาตรฐานดา้น 
วิศวกรรมการแพทย์และเครื่องมือ
แพทย์ รพ.สุไหงโก-ลก ปี 2562 

128,490 
บาท 

คุณกุลวด ี

อัตราการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย ์

100% 100% 

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ ์
Green & Clean Hospital 

ดีมาก 
ระดับ
จังหวัด 

ดเียี่ยม 
ระดับ
จังหวัด 

โครงการพัฒนาศักยภาพระบบ 
Green&Clean Hospital รพ.สไุหงโก-
ลก 2562 

75,620 บาท คุณวรรณะ/
คุณสมนึก/

คุณศศิธร/คณุ
นุชเนตร 

F9: เพิ่มประสิทธิภาพ 
     การจัดเก็บรายได ้

Steering ปรับปรุงการจดัเก็บรายได้ให้
ครบถ้วน 

อัตราการจัดเก็บข้อมลูครบถ้วน
ทันเวลา 

100% 100% โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเกบ็
รายได ้

1,200 บาท คุณอรทัย 

เปรียบเทยีบแผนการเงินกับผลการ
ด าเนินงาน  (ไตรมาส) 

  โครงการพัฒนาศักยภาพการรายงานผล
การปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
สาธารณสุข คปสอ./Service Plan และ
แผนงานโครงการ รพ.สไุหงโก-ลก ด้วย
ระบบ SMS ประจ าปี 2562 

4,000 บาท คุณสภุารตัน ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  :  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มความผูกพัน เพ่ือสร้างนวัตกรรมและสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 
Strategic Objective Owner Initiative KPIs Baseline 2562 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

L1: เพิ่มสมรรถนะบุคลากร HRD พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ตอบสนองต่อความเชี่ยวชาญ
ตาม Service Plan และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
พัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 
45.3 

ร้อยละ  
80 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 
โรงพยาบาลสไุหงโก-ลก 2562 

69,600 บาท คุณนุชเนตร 

L2: ส่งเสริมการจัดการความรู้ HRD ส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการ
ความรู้ขององค์กร 

ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่างๆ
น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรใน
การส่งเสริมผลงานวิชาการด้าน R2R 

12,000 บาท คุณศุภลักษณ ์

L5: ปลูกฝังคุณธรรมและ  
     ส่งเสริมจรยิธรรม 

HRD ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม
ตามอัตลักษณ์ขององค์กร 

จ านวนข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรม
บริการ 

2เรื่อง/
เดือน 

<5/เดือน โครงการอบรมข้าราชการ หลักสูตรการ
เป็นข้าราชการที่ดี โรงพยาบาลสไุหงโก-
ลก ปี 2562 

36,480 บาท คุณช่ืนจิตต ์

จ านวนข้อร้องเรียนด้านการจดัการ
ธุรกรรมการเงิน 

0เรื่อง/
เดือน 

<5/เดือน 

L8: ส่งเสริมและธ ารงบุคลากร 
     ให้อยู่อย่างมีความสุข 

HRD สร้างความผูกพันและ
ความพึงพอใจ 

ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรที่มีการพัฒนา 
ก าลังคนไดต้ามเกณฑเ์ป้าหมายที่
ก าหนด 

4 ระดับ 4 โครงการองค์กรสร้างสุข จิตอาสา 
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

9,600 บาท คุณวันมาฮา
เดร ์

ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการน าดัชนี
ความสุขของคนท างาน 
(HappyNoMeter) ไปใช้ 

62 70 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ประจ าปี 2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐานด้วยนวัตกรรม 
ผู้รับผิดชอบหลัก : พญ.จันทรา  นราตรีคูณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ล าดับ
ที ่

ตัวชี้วัด (KPI) ผู้รับผิดชอบ Baseline 
เป้าหมาย (Target) ผลการด าเนินงาน 

ปี 62 ปี 63 ปี 64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

I2 : เพิ่มและสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพทั้งเครือข่าย 

    Initiative :  พัฒนาคุณภาพบริการได้ มาตรฐานและผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
    Initiative :  ปลูกฝังค่านิยมการพัฒนาคุณภาพลงสู่บุคลากรทุกระดับ 
SI1-1 ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมประชุม 

QIT 
ศูนย์คุณภาพ 87.42% 85% 90% 95% 92.1

9 
84.38            

SI1-2 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี
ผลงานคณุภาพ 

ศูนย์คุณภาพ 55.00% 80% 85% 90% อยู ่             

SI1-3 จ านวนนวัตกรรมที่ไดร้ับการ
พัฒนาต่อเนื่อง 

ทีมนวัตกรรม - 5 เรื่อง 10 เรื่อง 15 เรื่อง อ             

C7:  พัฒนาและต่อยอด Application kolokhos 4.0 
    Initiative :  ส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ทั้งเครือข่ายให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
SI1-4 RDU โรงพยาบาล ใช้ยาอย่าง

สมเหตุสมผล 
คุณเยาวภา ขั้นที่ 1 ขั้นที ่2 ขั้นที่ 2 - ขั้นที่ 

1 
            

C10 : เพิ่มความพึงพอใจ 
    Initiative :  เพิ่มคุณค่าและลดข้ันตอนการให้บริการโดยระบบการสื่อสารสมัยใหม่ 
SI1-5 อัตราความภักดีของ

ผู้รับบริการ 
ลูกค้า
สัมพันธ์ 

97.30% 95% 95% 95% อยู่ระหว่างด าเนินการ         

SI1-6 อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยนอก ลูกค้า
สัมพันธ์ 

86.49% 85% 90% 95% อยู่ระหว่างด าเนินการ         

 
 



 

แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ประจ าปี 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรค โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  นายแพทย์เกษมสันต์ วนวนากร  รองผู้อ านวยการกลุ่มปฐมภูมิ 

ล าดับ
ที ่

ตัวช้ีวัด (KPI) ผู้รับผิด
ชอบ 

Basel
ine 

เป้าหมาย (Target) ผลการด าเนินงาน         
ปี 62 ปี 63 ปี 64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

F11: ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
Initiative : สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 
SI2-1 ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มีพัฒนาการ สมวัย 

(เป้าหมายร้อยละ 80) 
งาน

ส่งเสริม
สุขภาพ 

83.11 85 87 90 98.
63 

            

SI2-2 ร้อยละฟันเด็กอาย ุ0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 52) 

ทันตก
รรม 

61.50 56 58 60 69.
84 

            

SI2-3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่
เกิน 40 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 
คน) 

PCT สูติ
กรรม 

53% <40% ต่อ
จ านวน

ประชากร
หญิงอายุ 
15-19 ปี 
1,000 คน 

<38% ต่อ
จ านวน

ประชากร
หญิงอายุ 
15-19 ปี 
1,000 คน 

<36% ต่อ
จ านวน

ประชากร
หญิงอายุ 
15-19 ปี 
1,000 คน 

7.6
9 

            

SI2-4 ร้อยละผูสู้งอายุสามารถช่วยเหลือตนเองใน 
การท ากิจวัตรประจ าวันพ้ืนฐาน (ADL  12-20 
คะแนน) 

PCU 79% 80% 85% 90% 88.
76 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ประจ าปี 2562 

F14: เพื่อลดอัตราป่วย โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
    Initiative :  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
SI2-5 อัตราป่วยไข้เลือดออก ลดลงร้อยละ 20 

ของค่า มัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ( อัตรา
ป่วยไข้เลือดออก 64.16 ต่อแสน 
ประชากร) 

กลุ่มปฐม
ภูมิและ
สสอ. 

 อัตรา
ป่วย

ไข้เลือดอ
อกลดลง
ร้อยละ 
22.05  
ของ

ค่ามัธย
ฐาน 

ย้อนหลัง 
5 ปี       

อัตราป่วย
ไข้เลือดอ
อก ไม่เกิน 
65.85 ต่อ

แสน
ประชากร 

อัตราป่วย
ไข้เลือดออก 

ไม่เกิน 
65.85 ต่อ

แสน
ประชากร 

อัตราป่วย
ไข้เลือดออก 

ไม่เกิน 
65.85 ต่อ

แสน
ประชากร 

63.
36 

                        

SI2-6 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ปอดรายใหม่// นับที่ 6 เดือน 

ทีมคร่อม
สายงาน
อายุรก
รรมและ

งาน
ควบคุม

โรค 

93% 90% 95% 95% อยู่
ระห
ว่าง
ด าเ
นินก
าร 

          

              

SI2-7 อัตราผู้ป่วยรายใหม่โรคเบาหวาน(จาก
การคัดกรอง) 

กลุ่มปฐม
ภูมิและ
สสอ. 

1.1% <3% <2% <1% 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

    
    

SI2-8 อัตราผู้ป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูง
(จากการคัดกรอง) 

กลุ่มปฐม
ภูมิและ
สสอ. 

2.91
% 

<5% <4% <3% อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ     
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาความเชี่ยวชาญทั้งโรงพยาบาล และเครือข่าย เพ่ือการบริการที่ดีอย่างไร้รอยต่อ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : นพ.พรประสิทธิ  จันทระ รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

ล าดั
บที ่ ตัวชี้วัด (KPI) 

ผู้รับผิดช
อบ 

Baseline 
เป้าหมาย (Target) ผลการด าเนินงาน              

ปี 62 ปี 63 ปี 64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

C6: เพ่ิมคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ทั้งเครือข่ายตามแนวทาง Service Plan   
    Initiative :  เพ่ิมการเข้าถึงบริการโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง การสื่อสารที่ทันสมัย 
    Initiative :  พัฒนาคุณภาพบริการโดยยึดค่านิยมขององค์กรและวัฒนธรรมความปลอดภัย 
    Initiative :  พัฒนาและขยายบริการรายโรคได้รับการสนับสนุนและบูรณาการจากทุกฝ่าย 
SI3-1 1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลในเลือดได้ดี คุณปราณี 25.10% 40% 41% 42%                          
SI3-2 2. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมได้ดี (<140/90) คุณปราณี 22.75% >50% >50% >50%                          
SI3-3 3. อัตราผู้ป่วย Stroke  ที่ได้รับยา rt-PA ในผู้ป่วย Ischemic 

Stroke 
คุณ

พันธ์ทิพย ์
10% >40% >50% >60%                          

SI3-4 4.อัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง คุณณัฐดา
ภา 

177 / 
100,000 

ปชก. 

130 / 
100,000 

ปชก. 

120 / 
100,000 

ปชก. 

110/ 
100,000 

ปชก. 
                         

SI3-5 5. อัตราการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด คุณนรารัตน์ 1.85% 0.50% 0.30% 0.10%                          
SI3-6 6. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน

ระยะเวลา 4 สัปดาห ์
คุณพวง
เพชร 

66.67% 85% 90% 95%                          

SI3-7 7. อัตราผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักกลับไปใช้งานปกติใน 6 เดือน คุณ
เสาวลักษณ ์

31.25% >80 >85 >90                          

SI3-8 8. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุนอ้ยกวา่หรือเท่ากับ 28 วัน คุณอัจฉรา 6.89% /  
1,000 

ปชก.เกิดมี
ชีพ 

< 3.4/  
1,000 

ปชก.เกิดมี
ชีพ 

< 3 /  
1,000 

ปชก.เกิด
มีชีพ 

< 2.8 /  
1,000 

ปชก.เกิดมี
ชีพ 

                         

SI3-9 9. อัตราการมองเห็นหลังผ่าตัดต้อกระจก 6 สัปดาห ์มากกว่าหรอื
เท่ากับ 20/50 

คุณอัญชสา 96.49% 90% 95% 100%                          

SI3-10 10.ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีการลดลงของ eGFR < 4 
มล./นาที/1.72ม2/ป ี

คุณกิรณา 60.41% 67% 68% 69%                          

SI3-11 11. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวกิฤตฉุกเฉินภายใน24ชม.(ทั้ง
ที่ ER และ Admid ในรพ.**) 

คุณ
สุดานันท์ 

2.48 < ร้อยละ 
10 

< ร้อย
ละ 8 

< ร้อยละ    
6                          

 



 

แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ประจ าปี 2562 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 

ผู้รับผิดชอบหลัก :  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

ล าดับที ่ ตัวชี้วดั (KPI) ผู้รับผิดชอบ Baseline 
เป้าหมาย (Target) ผลการด าเนินงาน                 

ปี 62 ปี 63 ปี 64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

I3: เพิ่มประสิทธภิาพและใชป้ระโยชน์สารสนเทศ 
Initiative :  โรงพยาบาลแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ  Electronic Hospital 

SI4-1 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเอง
ได้ (Personal Health Record) 

ศูนย์คอม 13% 10% 30% 50% 13
% 

                        

SI4-2 ระดับคุณภาพข้อมูล HDC ในระดับจังหวัด
นราธิวาส 

ศูนย์คอม 98% 99.99% 99.99% 99.99% 99.7
1 

                        

I13: สิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและการเยียวยา 
 Initiative :  ปรับปรงุสิ่งแวดล้อมเพือ่การเยียวยาเพื่อผู้ให้และผู้รับบริการ 

SI4-3 อัตราการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดลอ้มเพื่อการ
เยียวยา 

คณะกรรมการ 
ENV 

100% 100% 100% 100% อยู่ระหว่างการเขยีนโครงการเพื่อขออนมุัติจาก สสจ.นธ. เพ่อด าเนินการ   

SI4-4 อัตราการผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ คณะกรรมการ 
ENV 

100% 100% 100% 100% อยู่ระหว่างการเขยีนโครงการเพื่อขออนมุัติจาก สสจ.นธ. เพ่อด าเนินการ   

SI4-5 ร้อยละของโรงพยาบาลทีพ่ัฒนาอนามยั
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean 
Hospital 

คณะกรรมการ 
ENV 

ดีมาก 
ระดับ
จังหวัด 

ดีมาก 
ระดับ
จังหวัด 

ดีมาก 
ระดับ
จังหวัด 

ดีมาก 
ระดับ
จังหวัด 

อยู่ระหว่างการเขยีนโครงการเพื่อขออนมุัติจาก สสจ.นธ. เพ่อด าเนินการ   

F9 : เพิ่มประสิทธภิาพระบบบริหารจดัการ โดย 7R,7P  
Initiative : ปรับปรุงการจดัเก็บรายได้ให้ครบถ้วน 

SI4-5 อัตราการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนทันเวลา งานประกัน 100% 100% 100% 100% 100.
00 

              
          

SI4-6 เปรียบเทียบแผนการเงินงบลงุทนเงิน/แผนงาน
โครงการนอกงบประมาณ กับ ผลการด าเนินงาน 
(รายไตรมาส) 

งานแผน งาน
การเงินและ
บัญชี พัสด ุ

83% 50% 50% 50%   
      

  

 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ประจ าปี 2562 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ิมความผูกพัน เพ่ือสร้างนวัตกรรม และสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 
ผู้รับผิดชอบหลัก : นางจุร ี ปรีชาวุฒิเดช  รองผู้อ านวยการกลุ่มการพยาบาล 

ล าดับ
ที่ 

ตัวชี้วดั (KPI) 
ผู้รับผิด
ชอบ 

Baseline 
เป้าหมาย (Target) ผลการด าเนินงาน                 

ปี 62 ปี 63 ปี 64 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

L1 : เพิ่มสมรรถนะบุคลากร 
Initiative :  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรตอบสนองต่อความเชี่ยวชาญตาม Service Plan และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

SI5-1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

HRD ร้อยละ 
45.3 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร                         

L2 : ส่งเสริมการจดัการความรู ้
 

SIS-2 ร้อยละผลงานวิจยั/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงาน
ต่างๆน าไปใช้ประโยชน ์

HRD ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ30 ร้อยละ 
35 

                         

L5 : ปลูกฝังวัฒนธรรมและส่งเสริมจรยิธรรม 
 Initiative : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณข์ององค์กร 

SIS-3 จ านวนขอ้ร้องเรียนเร่ืองพฤติกรรมบริการ HRD 2เร่ือง/
เดือน 

<5/เดือน <3/เดือน <1/เดือน อยู ่                         

SIS-4 จ านวนขอ้ร้องเรียนด้านการจัดการธุรกรรมการเงิน HRD 0เร่ือง/
เดือน 

<5/เดือน <3/เดือน <1/เดือน อ                         

L8 : ส่งเสริมและธ ารงคบ์ุคลากรให้อยูอ่ย่างมีความสขุ 
 Initiative :  สร้างความผูกพันและความพึงพอใจ 
SIS-5 ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการพัฒนา 

ก าลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด 
HRD 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 นก                       

  
SIS-6 ร้อยละของหนว่ยงานที่มกีารน าดัชนีความสุขของ

คนท างาน (HappyNoMeter) ไปใช้ 
HRD 62 70 75 80 ร           

              



 

แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ประจ าปี 2562 

One Page แสดงโรคส าคัญ 

 

 
 



 

แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ประจ าปี 2562 

 
 

 
 



 

แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ประจ าปี 2562 

 

 
 



 

แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ประจ าปี 2562 

 

 
 



 

แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ประจ าปี 2562 

 
 

 
 

 



 

แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ประจ าปี 2562 

 
 
 

 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก ประจ าปี 2562 

 

 


