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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
๑. ข้อมูลทั่วไปอ ำเภอเจำะไอร้อง 

อ าเภอเจาะไอร้อง อยู่ห่างจาก  อ าเภอเมืองนราธิวาส ๓๐  กิโลเมตร เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๓๖ มีฐานะเป็น 
กิ่งอ าเภอ ได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕  ธันวาคม  ๒๕๓๙ 

๑.๑ สภำพทำงภูมิศำสตร์ 
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอำณำเขต 
อาณาเขตติดต่อกับอ าเภอข้างเคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอเมืองนราธิวาส  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    อ าเภอตากใบและอ าเภอสุไหงปาดี  

     ทิศใต ้ ติดต่อกับ อ าเภอสุไหงปาดี   
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ อ าเภอระแงะ  
๑.๑.๒ ลักษณะทำงภูมิประเทศ 

  มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงและพ้ืนที่ราบลุ่มซึ่งเป็นสันแนวจากเทือกเขาสันกาลาคีรี  ลักษณะพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรกรรม ประชาชนประกอบ
อาชีพส าคัญ  คือ การท าสวนยาง สวนผลไม้ และรับจ้างทั่วไป 

๑.๑.๓ ลักษณะทำงภูมิอำกำศ 
 ลักษณะอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มี ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน 

๑.๒ พื้นที่ ประชำกร ศำสนำ  
 อ าเภอเจาะไอร้อง มีพ้ืนที่ทังหมด ๑๖๒.๗๒๓๒ ตร.กม มีประชากรจาการส ารวจของที่ท าการปกครองอ าเภอเจาะไอร้อง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จ านวน ๔๐,๒๑๖ 
คน เพศชาย ๒๐,๑๘๕ คน เพศหญิง ๒๐,๐๓๑ คน (ตารางที่ ๑)  

- นับถอืศาสนา อิสลาม    ๙๘  % 
- นับถือศาสนาพุทธ    ๒  % 
- วดั / ส านักสงฆ ์    ๒ / ๒  แห่ง 
- มัสยิด      ๓๔   แห่ง 

ค ำขวัญอ ำเภอเจำะไอร้อง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%87%E0%B8%B0


~ ๒ ~ 
 

เจาะไอร้องส้มแขกขึ้นชื่อ  
เลื่องลือทุเรียนกวน 
ชวนชมเขาตะเว  
สูงเสน่ห์แมกไม้ไทย  

๑.๓ วัฒนธรรม ประเพณี เฉพำะถิ่น 
                  ๑. การเข้าสุหนัต 
                  ๒. พิธีถือศีลอด 
                  ๓. การแต่งกาย 
                  ๔. วันฮารีรายอ 
                  ๕. ขนบธรรมเนียมการเคารพ 

๑.๔ ลักษณะกำรปกครองและกำรบริหำร 
กำรปกครองส่วนภูมิภำค 

อ าเภอเจาะไอร้องแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น ๓ ต าบล ๓๓ หมู่บ้าน 
ได้แก่ 
 ๑.ต าบลจวบ (Chuap)   จ านวน ๘ หมู่บ้าน 
 ๒.ต าบลบูกิต (Bukit)   จ านวน ๑๔ หมู่บ้าน 
 ๓.ต าบลมะรือโบออก (Maruebo OK) จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน 
 
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ าเภอเจาะไอร้องประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ แห่ง ได้แก่ 
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลจวบ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลจวบทั้งต าบล  
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลบูกิต ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบูกิตท้ังต าบล  
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลมะรือโบออก ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลมะรือโบออกท้ังต าบล  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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๑.๕ ประชำกร 
อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส มีประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๑ จ านวน  ๔๐,๒๗๘  คน จ านวน ๙,๓๕๒ หลังคาเรือน ต าบลที่มี

ประชากรมากท่ีสุด คือ ต าบลบูกิต  ๑๘,๔๗๔ คน,จ านวน  ๓,๙๙๐  หลังคาเรือน รองลงมา ต าบลจวบ ประชากร  ๑๒,๐๔๕  คน ,จ านวนหลังคาเรือน  ๒,๕๕๐   
หลังคาเรือน และต าบลมะรือโบออก ประชากร  ๙,๗๕๙  คน ,จ านวน ๒,๕๕๐ หลังคาเรือน ตามล าดับ 
ตารางที่ ๑ จ านวนประชากรและหลังคาเรือนเปรียบเทียบทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ต าบล 
ทะเบียนราษฎร์ ( ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ ) 

ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 
จวบ ๕,๙๓๗ ๖,๑๐๘ ๑๒,๐๔๕ ๒,๘๑๒ 

มะรือโบออก ๕,๑๓๖ ๔,๖๒๓ ๙,๗๕๙ ๒,๕๕๐ 
บูกิต ๙,๑๐๐ ๙,๓๗๔ ๑๘,๔๗๔ ๓,๙๙๐ 
รวม ๒๐,๑๗๓ ๒๐,๑๐๕ ๔๐,๒๗๘ ๙,๓๕๒ 

 
ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ อ าเภอเจาะไอร้อง ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ตารางที่ ๒ ประชากรแยกกลุ่มอายุ จากทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

อายุ จวบ มะรือโบออก บูกิต รวม รวมทั้งหมด 
ปี ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ  

<๑ ๙๗ ๙๕ ๑๙๒ ๙๒ ๗๑ ๑๖๓ ๑๔๗ ๑๓๖ ๒๘๓ ๓๓๖ ๕๒.๖๖ ๓๐๒ ๔๗.๓๔ ๖๓๘ 
๑ ๙๗ ๙๕ ๑๙๒ ๘๓ ๗๖ ๑๕๙ ๑๖๒ ๑๔๗ ๓๐๙ ๓๔๒ ๕๑.๘๒ ๓๑๘ ๔๘.๑๘ ๖๖๐ 

๐-๒ ๒๙๒ ๒๙๘ ๕๙๐ ๒๔๕ ๒๒๗ ๔๗๒ ๔๗๕ ๔๑๘ ๘๙๓ ๑๐๑๒ ๕๑.๗๖ ๙๔๓ ๔๘.๒๔ ๑๙๕๕ 
๐-๕ ๖๓๔ ๖๓๔ ๑๒๖๘ ๕๐๔ ๔๘๘ ๙๙๒ ๙๗๘ ๙๒๑ ๑๘๙๙ ๒๑๑๖ ๕๐.๘๘ ๒๐๔๓ ๔๙.๑๒ ๔๑๕๙ 
๓ ๑๑๙ ๑๐๑ ๒๒๐ ๘๑ ๙๒ ๑๗๓ ๑๖๗ ๑๘๕ ๓๕๒ ๓๖๗ ๔๙.๒๖ ๓๗๘ ๕๐.๗๔ ๗๔๕ 

๓-๕ ๓๔๒ ๓๓๖ ๖๗๘ ๒๕๙ ๒๖๑ ๕๒๐ ๕๐๓ ๕๐๓ ๑๐๐๖ ๑๑๐๔ ๕๐.๐๙ ๑๑๐๐ ๔๙.๙๑ ๒๒๐๔ 
๐-๑๔ ๑๖๖๖ ๑๕๓๙ ๓๒๐๕ ๑๒๖๘ ๑๒๕๑ ๒๕๑๙ ๒๔๙๑ ๒๒๙๔ ๔๗๘๕ ๕๔๒๕ ๕๑.๖๒ ๕๐๘๔ ๔๘.๓๘ ๑๐๕๐๙ 
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๐-๑๕ ๑๗๗๑ ๑๖๓๓ ๓๔๐๔ ๑๓๕๖ ๑๓๑๒ ๒๖๖๘ ๒๖๓๕ ๒๔๔๒ ๕๐๗๗ ๕๗๖๒ ๕๑.๖๘ ๕๓๘๗ ๔๘.๓๒ ๑๑๑๔๙ 
๖-๑๒ ๘๐๑ ๗๐๖ ๑๕๐๗ ๖๐๘ ๖๑๕ ๑๒๒๓ ๑๑๗๘ ๑๐๙๔ ๒๒๗๒ ๒๕๘๗ ๕๑.๗๒ ๒๔๑๕ ๔๘.๒๘ ๕๐๐๒ 
๖-๑๔ ๑๐๓๒ ๙๐๕ ๑๙๓๗ ๗๖๔ ๗๖๓ ๑๕๒๗ ๑๕๑๓ ๑๓๗๓ ๒๘๘๖ ๓๓๐๙ ๕๒.๑๑ ๓๐๔๑ ๔๗.๘๙ ๖๓๕๐ 
๑๒ ๑๐๓ ๙๔ ๑๙๗ ๗๓ ๙๔ ๑๖๗ ๑๕๖ ๑๖๒ ๓๑๘ ๓๓๒ ๔๘.๖๘ ๓๕๐ ๕๑.๓๒ ๖๘๒ 

๑๕-๑๙ ๕๐๑ ๕๒๔ ๑๐๒๕ ๔๒๕ ๓๗๘ ๘๐๓ ๘๒๒ ๗๓๖ ๑๕๕๘ ๑๗๔๘ ๕๑.๖๒ ๑๖๓๘ ๔๘.๓๘ ๓๓๘๖ 
๓๐-๖๐ ๒๑๕๕ ๒๒๗๓ ๔๔๒๘ ๑๗๗๕ ๑๖๗๖ ๓๔๕๑ ๓๓๑๑ ๓๖๘๐ ๖๙๙๑ ๗๒๔๑ ๔๘.๗๐ ๗๖๒๙ ๕๑.๓๐ ๑๔๘๗๐ 
๓๐-๗๐ ๒๑๗๐ ๒๓๐๐ ๔๔๗๐ ๑๗๙๕ ๑๗๐๑ ๓๔๙๖ ๓๓๔๐ ๓๗๑๘ ๗๐๕๘ ๗๓๐๕ ๔๘.๖๒ ๗๗๑๙ ๕๑.๓๘ ๑๕๐๒๔ 

๓๕ ขึ้นไป ๒๒๔๓ ๒๕๑๐ ๔๗๕๓ ๑๘๓๒ ๑๘๙๐ ๓๗๒๒ ๓๒๙๑ ๓๘๙๖ ๗๑๘๗ ๗๓๖๖ ๔๗.๐๓ ๘๒๙๖ ๕๒.๙๗ ๑๕๖๖๒ 
๖๐ ขึ้นไป ๕๖๘ ๗๓๗ ๑๓๐๕ ๔๖๘ ๕๕๔ ๑๐๒๒ ๘๔๑ ๑๐๘๔ ๑๙๒๕ ๑๘๗๗ ๔๔.๑๔ ๒๓.๗๕ ๕๕.๘๖ ๔๒๕๒ 
 
 
แผนภูมทิี่ ๑  แสดงร้อยละประชากรจากทะเบียนราษฎร์ จ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ อ าเภอเจาะไอร้อง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
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ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่   ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
ส าหรับโครงสร้างประชากร พบว่าฐานปิรามิดประชากร กว้างช่วงวัยเด็ก และช่วงวัยท างาน ซึ่งแสดงว่าวัยเด็ก  ซึ่งเป็นวัยพึ่งพิง มีเป็นจ านวนมาก แต่ยังไม่เข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ 
 
๒. ข้อมูลทรัพยำกรด้ำนสำธำรณสุข 

๒.๑ สถำนพยำบำลสำธำรณสุขภำครัฐ อ ำเภอเจำะไอร้อง 

-6.00 -4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 

0-4 ปี 
5-9 ปี 

10-14 ปี 
15-19 ปี 
20-24 ปี 
25-29 ปี 
30-34 ปี 
35-39 ปี 
40-45 ปี 
46-49 ปี 
50-54 ปี 
55-59 ปี 
60-64 ปี 
65-69 ปี 
70-74 ปี 
75-79 ปี 
80-84 ปี 

85 -89 ปี 
90 94 ปี 
≥95 ปี 

แผนภูมิปิรำมิดประชำกร  อ ำเภอเจำะไอร้อง   จังหวัดนรำธิวำส  ปี 2561 
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อ าเภอเจาะไอร้อง มีโรงพยาบาลชุมชน ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง  ขนาด ๓๐ เตียง  เริ่มเปิดด าเนินการ ขนาด ๑๐ เตียง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ และ เปิด
บริการ ๓๐ เตียง ) ๒๕๔๓ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ๕ แห่ง  ประกอบด้วยดังนี้  คือ 
 ๑. เขตต าบลจวบ 
  โรงพยาบาลเจาะไอร้อง 
 ๒. เขตต าบลมะรือโบออก 
  รพ.สต.มะรือโบออก 
  รพ.สต.ปิเหล็ง  
 ๓. เขตต าบลบูกิต 

รพ.สต.บูกิต 
รพ.สต.ไอสะเตีย 

  รพ.สต.ปีแนมูดอ 
ตารางที่ ๓  จ านวนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ แยกเป็นรายต าบล อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต าบล 
จ านวนเตียง 

รพช. รพ.สต. สสอ. 
ตามกรอบ เปิดบริการจริง 

จวบ ๓๐ ๓๔ ๑ - ๑ 
มะรือโบออก - - - ๒ - 

บูกิต - - - ๓ - 
รวม ๓๐ ๓๔ ๑ ๕ ๑ 

ที่มา : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเจาะไอร้อง ล านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจาะไอร้อง 

หมายเหตุ:  รพช.  ย่อมาจาก  โรงพยาบาลชุมชน 
  รพ.สต.  ย่อมาจาก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

สสอ.  ย่อมาจาก  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
๒.๒ สถำนพยำบำลภำคเอกชน อ ำเภอเจำะไอร้อง 

 ภาคเอกชน อ าเภอเจาะไอร้อง มี สถานพยาบาลผดุงครรภ์ จ านวน ๒ แห่ง  มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน จ านวน ๒ แห่ง  และมีสถานที่ผลิตอาหาร ๗ แห่ง สถานที่ 
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ผลิตน้ าดื่ม ๓ แห่ง คลินิกการแพทย์แผนไทย ๑ แห่ง 

ตารางที่ ๔  จ านวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ร้านขายยา และสถานที่ผลิตอาหาร อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๖๒ 
 

ต าบล คลินิกแพทย์ 
สถานพยาบาล 

ผดุงครรภ์ 
ร้านขายยาแผน

ปัจจุบัน 
สถานที่ผลิต

อาหาร 
สถานที่ผลิต 

น้ าดื่ม 
คลินิก

การแพทย์แผน
ไทย 

จวบ ๐ ๒ ๒ ๐ ๐ - 
มะรือโบออก ๐ - - ๐ ๒ - 
บูกิต ๐ - - ๗ ๑ ๑ 
รวม ๐ ๒ ๒ ๗ ๓ ๑ 

 
ที่มา : งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจาะไอร้อง ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
๒.๓ อัตรำก ำลังสำธำรณสุขในภำครัฐ อ ำเภอเจำะไอร้อง 

ตารางที่ ๕  จ านวนบุคลากรสาธารณสุข อ าเภอเจาะไอร้อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
                                                                                                                                                                                                    

บุคลากร รพช. สสอ. รพ.สต รวม 

แพทย์ ๖ - - ๖ 

ทันตแพทย์ ๓ - - ๓ 



~ ๘ ~ 
 

เภสัชกร ๔ - - ๔ 

พยาบาลวิชาชีพ ๕๙ - ๑๘ ๗๖ 

นักวิชาการสาธารณสุข ๕ ๔ ๑ ๗ 

นักจัดการทั่วไป ๑ - - ๑ 

นักจิตวิทยา ๒ - - ๒ 

นักเทคนิคการแพทย์ ๓ - - ๒ 

นักกายภาพ ๒ - - ๓ 

แพทย์แผนไทย ๑ - - ๑ 

นักโภชนาการ ๑ - - ๑ 

อ่ืนๆ ๘๙    

รวม ๑๗๖    

ที่มา : งานพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลเจาะไอร้อง และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจาะไอร้อง  
 
ตารางที่ ๖ อัตราก าลังโรงพยาบาลเจาะไอร้อง ตาม FTE ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

บุคลากร FTE ขั้นสูง FTE ขั้นต่ า อัตราก าลังจริง 

แพทย์ ๑๐ ๘ ๖ 

ทันตแพทย์ ๕ ๔ ๓ 

เภสัชกร ๕ ๔ ๔ 



~ ๙ ~ 
 

พยาบาลวิชาชีพ ๓๘ ๓๐ ๕๙ 

นักวิชาการสาธารณสุข ๑๒ ๑๐ ๘ 

เวชกิจฉุกเฉิน ๓ ๓ ๒ 

นักเทคนิคการแพทย์ ๓ ๓ ๓ 

นักรังสีการแพทย์ ๒ ๒ ๐ 

นักกายภาพ ๓ ๓ ๒ 

นักโภชนาการ/โภชนากร ๒ ๒ ๒ 

เจ้าพนักงานทันสาธารณสุข ๓ ๓ ๕ 

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ๓ ๓ ๓ 

แพทย์แผนไทย ๓ ๓ ๑ 

ที่มา :  งานทรัพยากรบุคล  โรงพยาบาลเจาะไอร้อง   
โรงพยาบาลเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส มีบุคลากรสาธารณสุข แยกประเภทดังนี้ แพทย์ ๖ คน, ทันตแพทย ์๓ คน, เภสัชกร ๔, พยาบาลวิชาชีพ ๕๙ คน, นักวิชาการ

สาธารณสุข ๘ คน และไม่มีนักรังสีการแพทย์ 
ตารางที่ ๗  จ านวนบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

บุคลากร จ านวน อัตราส่วน   ๑ : ประชากร 
แพทย์ ๖ ๖,๗๑๓ 
ทันตแพทย์ ๓ ๑๓,๔๒๖ 
เภสัชกร ๓ ๑๓,๔๒๖ 
พยาบาลวิชาชีพ ๕๙ ๖๘๒.๖๘ 



~ ๑๐ ~ 
 

นักวิชาการสาธารณสุข ๘ ๕,๐๓๔.๗๕ 
นักเทคนิคการแพทย์ ๓ ๑๓,๔๒๖ 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ๕ ๘,๐๕๕.๖๐ 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ๓ ๑๓,๔๒๖ 
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ๒ ๒๐,๑๓๙ 

 
ที่มา : งานพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลเจาะไอร้อง  
หมายเหตุ  :  อัตราส่วน = จ านวนบุคลากรทั้งหมด / จ านวนประชากร (๔๐,๒๗๘ คน) 

๓. ข้อมูลสถิติชีพและสถำนะสุขภำพ 
๓.๑ ข้อมูลสถิติชีพ 
อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการเพ่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐   คือ  
อัตราการเกิดต่อประชากรหนึ่งพันคนเท่ากับ ๑๒.๖๒, ๑๐.๕๔, ๑๑.๔๖, ๙.๕๐, ๙.๐๘ และ ๘.๘๓ ตามล าดับ  
อัตราการตายต่อประชากรหนึ่งพันคนเท่ากับ ๕.๖๒, ๔.๗๔, ๔.๓๔, ๓.๕๑, ๔.๖๓ และ ๔.๘๗ ตามล าดับ  
อัตราการเพ่ิมต่อร้อยละประชากรเท่ากับ  ๐.๗๐, ๐.๕๘, ๐.๗๑, ๐.๖๐, ๐.๔๕ และ ๐.๔๐ ตามล าดับ 

แผนภูมทิี่ ๒  แสดงอัตราการเกิด การตาย และการเพ่ิมตามธรรมชาติ ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 
 



~ ๑๑ ~ 
 

 

ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 

 

 

ตารางที่ ๘  เปรียบเทียบอัตราการเกิด อัตราการตาย และอัตราเพิ่ม ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ 

 ปี ๒๕๕๖ / อัตรา ปี ๒๕๕๗/ อัตรา ปี ๒๕๕๘/ อัตรา ปี ๒๕๕๙/ อัตรา ๒๕๖๐/อัตรา 

เกิด ๑๐.๕๔ ๑๑.๔๖ ๙.๕๐ ๙.๐๘ ๘.๘๓ 
ตาย ๔.๗๔ ๔.๓๔ ๓.๕๑ ๔.๖๓ ๔.๘๗ 
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~ ๑๒ ~ 
 

เพ่ิม ๐.๕๘ ๐.๗๑ ๐.๖๐ ๐.๔๕ ๐.๔๐ 
ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ  :    ๑. อัตราเกิด   = อัตราต่อพันประชากรกลางปี 
   ๒. อัตราตาย  = อัตราต่อพันประชากรกลางปี 

 ๓. อัตราเพิ่ม  = อัตราร้อยละประชากรกลางปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ สถำนะสุขภำพ   

๓.๒.๑ จ านวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน อัตราครองเตียง 
ตารางที่ ๙ จ านวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน อัตราครองเตียง โรงพยาบาลเจาะไอร้อง  แยกปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน อัตราครองเตียง Active Bed 
 คน ครั้ง คน ครั้ง วัน 

๒๕๕๕ ๑๓,๙๒๙ ๔๙,๐๘๓ ๒,๒๕๐ ๒,๖๖๕ ๗,๓๑๒ ๕๘.๙๒ ๒๐.๐๓ 
๒๕๕๖ ๑๔,๕๒๓ ๔๗,๕๕๑ ๒,๔๒๐ ๒,๘๘๒ ๙,๔๗๙ ๗๖.๓๘ ๒๖.๙๙ 
๒๕๕๗ ๑๕,๔๗๖ ๕๑,๘๗๘ ๒,๕๗๗ ๓,๐๖๖ ๙,๑๔๗ ๗๓.๗๑ ๒๕.๐๖ 



~ ๑๓ ~ 
 

๒๕๕๘ ๑๖,๑๕๑ ๕๓,๗๗๕ ๒,๔๕๘ ๒,๙๐๕ ๑๐,๑๘๑ ๘๒.๐๔ ๒๗.๘๙ 
๒๕๕๙ ๑๖,๘๙๐ ๖๑,๘๐๑ ๒,๔๑๙ ๒,๙๓๕ ๑๑,๔๘๙ ๙๒.๕๘ ๓๑.๒๘ 
๒๕๖๐ ๑๘,๒๒๔ ๖๖,๗๔๓ ๒,๒๙๖ ๒,๗๙๕ ๘,๒๑๑ ๗๔.๙๙ ๒๕.๕๐ 
๒๕๖๑ ๑๗,๘๔๗ ๖๗,๙๖๔ ๒,๒๗๐ ๒,๙๑๒ ๗,๒๕๒ ๗๒.๐๙ ๒๔.๕๑ 

 
 

ที่มา:  รายงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
๓.๒.๒ สาเหตุการป่วย ๑๐ อันดับแรกของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเจาะไอร้อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  มีการรายงานสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก การป่วยอันดับ ๑ คือ Hypertension คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๐ รองลงมาป่วยด้วยโรค Acute upper 
respiratory infect มีอัตราป่วย คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๙  ของรายงานสาเหตุการป่วยทั้งหมด  
ตารางที่ ๑๐  สาเหตุการป่วย ๑๐  อันดับแรกของผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลเจาะไอร้อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

อันดับ ชื่อโรค จ านวน (ราย) ร้อยละ 
๑ Hypertension ๔,๕๓๘ ๗.๓๐ 

๒ Acute upper respiratory infect ๒,๙๑๗ ๔.๖๙ 

๓ Diabetes mellitus   ๑,๙๑๘ ๓.๐๘ 

๔ Muscle strain ๑,๐๕๘ ๑.๗๐ 



~ ๑๔ ~ 
 

๕ Dyspepsia ๙๔๗ ๑.๕๒ 

๖ Schizophrenia ๙๔๒ ๑.๕๑ 

๗ Acute Bronchitis ๖๒๓ ๑.๐๐ 

๘ Asthma ๕๔๖ ๐.๘๘ 

๙ COPD ๔๗๒ ๐.๗๖ 

๑๐ HIV ๔๖๒ ๐.๗๔ 

ที่มา  :  รายงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
แผนภูมิที่ ๓ แสดง ๕ อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๕ ~ 
 

 
 
ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง 
 
 
 
 
๓.๒.๓ สาเหตุการป่วย ๑๐ อันดับแรกของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเจาะไอร้อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

เมื่อพิจารณารายงานผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่า  โรคที่ป่วยสูงสุด คือ ป่วยด้วยโรค Pneumonia มีอัตราป่วย คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๕ ของจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด 
รองลงมา คือ โรค Diarrhea มีอัตราป่วย คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๕ 
ตารางที่ ๑๑  สาเหตุการป่วย ๑๐  อันดับแรกของผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลเจาะไอร้อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

อันดับ ชื่อโรค จ านวน (ราย) ร้อยละ 
๑ Pneumonia ๑๕๖ ๕.๙๕ 
๒ Diarrhea ๑๔๐ ๕.๓๕ 
๓ Hypertension ๑๔๐ ๕.๓๕ 
๔ Diabetes mellitus ๑๓๑ ๕.๐๐ 
๕ Renal failure ๗๐ ๒.๖๗ 
๖ COPD ๖๒ ๒.๓๖ 
๗ Asthma ๕๖ ๒.๑๓ 
๘ CHF ๕๕ ๒.๑๐ 
๙ Cellulitis ๓๕ ๑.๓๔ 

๑๐ Urinary system ๒๗ ๑.๐๓ 
 

ที่มา :  รายงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 



~ ๑๖ ~ 
 

 

 

แผนภูมิที่ ๔ แสดง ๕ อันดับโรคผู้ป่วยใน ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

๓.๒.๔ โรคทางระบาดวิทยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่า  โรคทีร่ะบาดวิทยาที่พบสูงสุด คือ โรคอุจจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วย ๑๑๓๔.๖๑ ต่อประชากร 
แสนคน รองลงมา คือสุกใส คิดเป็นอัตราป่วย ๓๐๒.๘๙ ต่อประชากรแสนคน 
ตารางที่ ๑๒ โรคทางระบาดวิทยา อ าเภอเจาะไอร้อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

อันดับ โรค 
 

จ านวน (ราย) อัตราต่อประชากรแสนคน 

๑ อุจจาระร่วง ๔๕๗ ๑๑๓๔.๖๑ 
๒ สุกใส ๑๒๒ ๓๐๒.๘๙ 
๓ ปอดบวม ๙๖ ๒๓๘.๓๔ 
๔ ตาแดง ๔๖ ๑๑๔.๒๑ 
๕ มือเท้าปาก ๒๐ ๔๙.๖๕ 
๖ ไข้เลือดออก ๑๙ ๔๗.๑๗ 
๗ อาหารเป็นพิษ ๑๓ ๓๒.๒๘ 
๘ หัด ๙ ๒๒.๓๔ 
๙ ไข้เดงกี่ ๙ ๒๒.๓๔ 

๑๐ Leptospirosis ๗ ๑๗.๓๘ 
 

ที่มา :  รายงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 

 
 
 
แผนภูมิที่ ๕ แสดง ๕ อันดับโรคระบาดทางวิทยา ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

 
 



~ ๑๘ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง 
 
 
 

๓.๒.๕ โรคที่ต้องส่งต่อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่า  โรคที่ต้องส่งต่อที่พบสูงสุด คือ Stroke เป็นจ านวน ๕๗ ราย รองลงมา คือ Non Stemi จ านวน ๒๗  
ราย 

ตารางที่ ๑๓ ตาราง ๕ อันดับโรคที่ส่งต่อผู้ป่วย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
อันดับ โรค จ านวน 

๑ Stroke ๕๗ 
๒ Non Stemi ๒๗ 



~ ๑๙ ~ 
 

๓ Appendicitis ๒๑ 
๔ Sepsis ๑๕ 
๕ Pneumonia ๑๕ 

 
ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ ๖ แสดง ๕ อันดับโรคที่ส่งต่อผู้ป่วย ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 

 
 
 
 
 

ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง 
 
 
 
 
 
๓.๒.๖ โรคทางสูติกรรม ที่ต้องส่งต่อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่า  โรคสูติกรรม ทีต่้องส่งต่อทาง พบสูงสุด คือ Obstructed Labour เป็นจ านวน ๔๔ ราย 
รองลงมา คือ Fetal distress จ านวน ๑๘ ราย 

ตารางที่ ๑๔ ตาราง ๕ อันดับโรคทางสูติกรรม ที่ส่งต่อผู้ป่วย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
อันดับ โรค จ านวน 

๑ Obs. Labour ๔๔ 
๒ Fetal distress ๑๘ 
๓ PIH ๑๑ 
๔ Previous C/S ๘ 
๕ PPH ๗ 

 

ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง 

 
 



~ ๒๑ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ ๗ แสดง ๕ อันดับโรคที่ส่งต่อผู้ป่วยทางสูติกรรม ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง 



~ ๒๒ ~ 
 

 
 
 
๓.๒.๗ โรคที่ผู้ป่วยเสียชีวิตมากท่ีสุด คือ CHF เป็นจ านวน ๔ ราย รองลงมา คือ MI จ านวน ๒ ราย 

ตารางที่ ๑๕ ตารางอันดับโรค ที่ผู้ป่วยเสียชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

อันดับ โรค จ านวน 
๑ CHF ๔ 
๒ MI ๒ 
๓ Pneumonia ๒ 
๔ GSW ๒ 
๕ Sepsis ๑ 
๖ TB ๑ 

 
 

ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๓ ~ 
 

แผนภูมิที่ ๘ แสดง  อันดับโรคที่ผู้ป่วยเสียชีวิต ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง 

 
 

 
 
๓.๒.๘ ปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญของอ าเภอเจาะไอร้อง 
๑.ปัญหาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน) 

๑.๑ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิต ร้อยละ ๒๐.๕๓ 
   ๑.๒ ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ร้อยละ ๑๕.๖๓ 



~ ๒๔ ~ 
 

๑.๓ จ านวนการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๑ คน ปี ๒๕๖๐ จ านวน ๒ คน ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๖ คน  
๑.๔ จ านวนผู้ปว่ย Stroke  มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๑๙ คน ปี ๒๕๖๐ จ านวน ๓๒ คน ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๔๖ คน  

  ๒.ปัญหาสุขภาพของกลุ่มแม่และเด็ก 
   ๑. จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง  
    *ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๒ 
    *ปี ๒๕๖๐ จ านวน ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๖ 
    *ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๖ 

๒.จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง  
* DM ๕๐ คน (๔๙.๕๐%) 
* HT ๓๘ คน (๓๗.๖%) 
* Asthma ๘ คน (๗.๙๒%) 
* Thyroid ๓ คน (๒.๙๗%) 
* HIV ๒ คน (๑.๙๘%) 

๒. การตกเลือดหลังคลอด ๘ คน (๒.๗๑%) 
  ๓.ปัญหาสุขภาพกลุ่มเด็ก ๐ – ๕ ปี 
   ๑. เด็กอายุครบ ๑ ปีที่ได้รับวัคซีน ร้อยละ ๖๖.๔๓ 
   ๒. เด็กอายุครบ ๒ ปีที่ได้รับวัคซีน ร้อยละ ๔๔.๕๔ 
   ๓. เด็กอายุครบ ๓ ปีที่ได้รับวัคซีน ร้อยละ ๕๗.๘๑ 
   ๔. เด็กอายุครบ ๕ ปีที่ได้รับวัคซีน ร้อยละ ๕๙.๘๔ 
   ๕. เด็กอายุ ๐ – ๕ ปี มีรูปร่างดีและสมส่วน ร้อยละ ๓๗.๕๒ 
   ๖. เด็กอายุ ๓ ปี ฟันผุ ร้อยละ ๘๒.๐๗ 
   ๗. เด็กอายุ ๑๒ ปี ฟันผุ ร้อยละ ๘๖.๐๕ 

๔.ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและโรคประจ าถิ่น 
   ๑. การเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าถ่ิน ได้แก่  

*วัณโรค ๒๑ คน 



~ ๒๕ ~ 
 

*โรคเรื้อน ๒ คน (หมู่ที่ ๑ และ ๔ ต าบลมะรือโบออก) เฝ้าระวัง ๑๙ คน 
* โรคเท้าช้าง มีหมูบ้านที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ หมู่ คือ หมู่ที่ ๑๑ และ ๑๓ ต าบลบูกิต 
*โรคเอดส์ ๖๕ คน 
*โรคไข้เลือดออก ๔๗.๑๗ ต่อประชากรแสนคน 

  ๕.ปัญหายาเสพติด 
   ก าลังบ าบัด จ านวน ๕๗ คน (จากสมัครใจ ๑ คน จากบังคับ ๕๖ คน) 
    *ใช้กระท่อม ๕ คน 
    *กัญชา ๑ คน 
    *ยาบ้า ๕๑ คน 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์องค์กร 
ข้อสรุปที่คัดเลือกตามเกณฑ์จากการวิเคราะห์องค์กรด้านสุขภาพ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล  ส่งผลให้มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
๒.โรงพยาบาลมีการจัดสวัสดิการที่ดี และให้ความส าคัญต่อสวัสดิภาพของบุคลากร
ส่งผลให้บุคลากรมีความสุขและมีแรงจูงใจในการท างาน 
๓.บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ มีความเข้าใจในบริบท ภาษา วัฒนธรรม ของพ้ืนที่ 
ท าให้สามารถด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานบริการต่างๆ เช่น HA ,HAL-Q 
,QTB ,MCH ฯลฯ  
๕.โรงพยาบาลมีการจัดระบบบริการ EMS ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒๔ ชั่วโมง ท าให้การ

๑.บุคลากรเฉพาะทางและบางสาขาไม่เพียงพอ ส่งผลให้ภาระงานที่ไม่สมดุล ท าให้การ
ให้บริการล่าช้าไม่ครอบคลุม เช่น พยาบาลวิชาชีพ,พยาบาลเฉพาะทาง (จิตเวชเด็ก,เวช
ปฏิบัติฉุกเฉิน)นักวิชาการสาธารณสุข,นักรังสี นักจิตวิทยา ผู้ช่วยทันตแพทย์ ทันตแพทย์ 
๒.บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ของโรงพยาบาล เช่น การแต่งกาย
,การปฏิบัติงาน (การลงเวลามา,กลับ) ,การสื่อสาร การประสานงาน (การพูด) ,การใช้ CPG 
การประเมินการใช้ CPG ไม่ครอบคลุม 
๓.บุคลากรมีสมรรถนะไม่ผ่านเกณฑ์ และไม่ตรงตามต าแหน่งภาระงาน เช่น นักรังสี 
พยาบาลวิชาชีพไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๓.๙๒  และการใช้เทคโนโลย ี



~ ๒๖ ~ 
 

เข้าถึงบริการง่าย และรวดเร็ว สามารถลดภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิตได้ 
๖.โรงพยาบาลมีระบบการด าเนินงานแบบสหสาขาวิชาชีพ และมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ส่งผลให้ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๗.โรงพยาบาลมีการจัดบริการนอกสถานที่ ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการ
ได้อย่างครอบคลุม 
๘.โรงพยาบาลมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ส่งเสริมให้เกิด healing environment 
๙.โรงพยาบาลมีการจัดระบบบริการแพทย์แผนไทย เพ่ือเป็นทางเลือกในการดูแล
สุขภาพประชาชน  

๔.อุปกรณ์และยานพาหนะไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัย เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น 
เครื่องวัดความดันแบบอุโมงค์ BP, DTX, เครื่องตรวจตา, BW,กายภาพ,แพทย์แผนไทย,รถ 
refer, อุปกรณ์ IT / เครื่องถ่ายเอกสาร/ เครื่องโรเนียว,เครื่องมือช่าง 
๕.อาคารสถานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (แสงสว่างไม่เพียงพอ บางจุด) 
๖.สถานที่ให้บริการคลินิกเฉพาะไม่เพียงพอ ท าให้การบริการล่าช้า และไม่ครอบคลุม เช่น 
คลินิก NCD/ผู้พิการ/ให้ค าปรึกษา,ห้องสังเกตอาการ 
๗.สถานะทางสุขภาพของบุคลากรมีกลุ่มเสี่ยงท าให้ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ กลุ่ม
เสี่ยง ร้อยละ ๓๓.๙๒ กลุ่มป่วย ร้อยละ ๑๓.๒๒ 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

 ๘.อัตราความพึงพอใจของบุคลากร ข้าราชการ ๖๕.๕ ,ลูกจ้างประจ า พกส ๖๔.๕%,ลูกจ้าง
รายวัน ลูกจ้างชั่วคราว ๖๓.๒ % 
๙.สถานะทางการเงิน ระดับ ๒ ท าให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เช่น เงินบ ารุงไม่เพียงพอ 
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า เฉลี่ย เดือนละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ,ค่าน้ ามัน เฉลี่ย 
๔,๐๐๐ บาท/เดือน ระบบการเรียกเก็บได้ไม่ครอบคลุม การดึงงบประมาณได้ไม่ครบถ้วน 
QOF, ๔๓ แฟ้ม และมีการปรับปรุงโครงสร้างระบบการท างานท าให้มีการใช้เงินมากข้ึน 
๑๐.องค์กรขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ท าให้นโยบาย ข้อสั่งการ ข่าวสาร ไม่ลงสู่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
๑๑.มีผลงานวิจัยไม่ต่อเนื่อง ผลงานวิชาการน้อย 
 
 

 



~ ๒๗ ~ 
 

 

 

 

 
 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส ภาวะคุกคาม 

๑.นโยบายต่าง ๆ จากกระทรวง , จังหวัด ส่งเสริมให้การพัฒนางานได้มากข้ึน 
๒.การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้ช่วยพัฒนาระบบริการและ
บุคลากร 
๓.รพ.ได้รับริจากอุปกรณ์การแพทย์จากหน่วยงานเอกชน ส่งผลให้ได้ รพ.มีอุปกรณ์
การแพทย์เพื่อให้บริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 
๔.การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท าให้การด าเนินงาน
สุขภาพเข้าถึงชุมชนได้มากขึ้น 
๕.ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีท าให้การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้ป่วย
เพ่ิมข้ึน 
๖.ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกมากข้ึน 
๗.กฎหมายการสูบบุหรี่ และการคุ้มครองผู้บริโภค ช่วยให้ประชาชนเห็นความส าคัญ
และปฏิบัติตามได้มากข้ึน 
๘.พรบ.สิทธิผู้ป่วย ท าให้มีการพัฒนาระบบริการสุขภาพให้ถูกต้องได้มาตรฐาน เพื่อ
ลดข้อร้องเรียนของผู้ป่วย 
๙.มีการน าหลักศาสนาและความเชื่อมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน เช่น การดูแล

๑.ความเชื่อ วิถีชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ในพ้ืนที่เจาะไอร้อง ส่งผลให้เกิดปัญหาด้าน
สุขภาพในเรื่องโรคเรื้อรัง แม่และเด็ก วัคซีน สุขภาพช่องปาก 
๒.สถานการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และอิทธิพลในพื้นที่ ส่งผลต่อความ
ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการด้านสาธารณสุข 
๓.การด าเนินสาธารณสุขในพ้ืนที่ไม่สามารถตอบสนองนโยบายด้านสาธารณสุขไม่ครบถ้วน 
เช่น งบประมาณที่น ามาใช้แก้ปัญหาด้านสาธารณสุข 
๔.ประชาชนในพื้นท่ีมีการโยกย้ายต่างถิ่น ท าให้การรับบริการด้านสาธารณสุขไม่ต่อเนื่องและ
มีการน าโรคต่างถิ่นเข้ามา โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า 
๕.ปัญหาเศรษฐกิจ การว่างงาน ยาเสพติดในพ้ืนที่เจาะไอร้อง มีผลให้เกิดปัญหาด้าน
สาธารณสุข เช่น จิตเวช HIVs โภชนาการ 
๖.สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศพ้ืนที่เจาะไอร้อง เป็นเขตร้อนชื้นและมีฝนตกบ่อย ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าให้เป็นแหล่งรังโรค แพร่กระจายเชื้อโรค เกิดโรค
ระบาดในพ้ืนที่ รวมถึงโรคจากการประกอบอาชีพ 
๗.ประชาชนในพื้นท่ีเจาะไอร้องก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรในการดูแล
สุขภาพเพ่ิมมากข้ึน 
๘.การบังคับใช้กฎหมายจราจร คุ้มครองผู้บริโภค บุหรี่/แอลกอฮอล์ ในพ้ืนที่ 
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ผู้ป่วยระยะสุดท้าย , การเยียวยาผู้ป่วย 
 

เจาะไอร้องไม่บูรณาการทุกภาคส่วน ท าให้ไม่สามารถจัดการปัญหาด้านสุขภาพได้ครอบคลุม 
๙.ประชาชนมีความคาดหวังสูงในด้านความสะดวกสบายในการรับบริการ 

โอกาส ภาวะคุกคาม 
๑๐.ชุมชนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลและพ่ึงพาอาศัยกัน ท าให้การเข้าถึงบริการสุขภาพได้
เร็วขึ้น และมีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ เช่น ชมรม To be number ๑ 
ระดับประเทศ , ชมรมสุขภาพจิต 
๑๑.ผู้บริหารมีการท า MOU ด้านต่าง ๆ ท าให้ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ ให้
บรรลุตามเป้าหมายมากข้ึน 
๑๒.จังหวัดมีการสนับสนุนสูติแพทย์และอายุรแพทย์ ออกให้บริการในรพ.ชุมชน ท า
ใหผู้้ป่วยได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ผู้ป่วย 
๑๓.การด าเนินงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก  ท าให้สามารถการ
ด าเนินงานเชิงรุกได้เพ่ิมข้ึน และเกิดสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานที่ดีขึ้น ( ออก
หน่วย , ทีมป้องกันการจมน้ า , การตรวจสุขภาพ) 
๑๔.มีการติดตามการด าเนินงานในระดับอ าเภอร่วมกันของทุกภาคส่วน เช่น กาแฟ
ยามเช้า , การประชุม อสม. , ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าศาสนา) 
๑๕.สภาพภูมิศาสตร์ของอ าเภอเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

๑๐.การบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลในพื้นที่เจาะไอร้อง ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดปัญหา
สุขภาพ การแพร่กระจายโรคในชุมชนHIV 
 

 

 

 

 

Situational  Analysis / Scenario 



~ ๒๙ ~ 
 

ของ โรงพยำบำลเจำะไอร้อง จังหวัดนรำธิวำส 
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SO จุดแข็ง ( S ) ST 
๑ S๑,๒,O๑ ผู้บริหารสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนอง
นโยบาย ท าให้การพัฒนาระบบบริการบรรลตุามเป้าหมาย 
๒. S๓,O๒,๗ สนับสนุนภาคเีครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพชุมชน 

๑.ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ มองการณไ์กล  ส่งผลใหม้ีแนวทางการ
พัฒนาท่ีชัดเจน 
๒.โรงพยาบาลมีการจดัสวสัดิการที่ดี และให้ความส าคญัต่อสวสัดิ
ภาพของบุคลากรส่งผลให้บคุลากรมีความสุขและมีแรงจูงใจใน

๑. S๑,T๓,๔,๗,๙,๑๐ ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ
และสุขาภิบาลในพื้นที่ให้เกิดความต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิถีชุมชน 
๒. S๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ ,T๑,๒,๕,๖,๘ พัฒนาระบบริการทั้งเชิงรุก
และเชิงรับแบบบรูณาการใหไ้ด้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชน
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๓. S๕,O๗ ส่งเสรมิภาคเีครือข่ายในการให้บริการ EMS 
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี ตลอด 24 ช่ัวโมง 
๔. S๖,O๒,๓,๔ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิาร
จัดการดา้นสาธารณสุข 
๕. S๗,O๗ พัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุกแบบบูรณาการ 
๖. S๘,O๑ บูรณาการนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเอ้ือต่อการ
บริการดา้นสุขภาพ 
๗. S๙,O๑,๒,๓,๖,๗ เร่งรัดการจัดการบริการการแพทย์ทางเลือก
ให้ได้มาตรฐานและครอบคลมุทุกหน่วยบริการ 
๘. S๔,O๔ พัฒนาโรงพยาบาลใหไ้ด้รับการรับรองมาตรฐานการ
บริการตา่งๆ 
๙. S๔,๕,O๕ น ากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอย่างปลอดภัย ถูกต้อง เหมาะสม 

การท างาน 
๓.บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ มีความเข้าใจในบริบท ภาษา 
วัฒนธรรม ของพื้นที่ ท าให้สามารถด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๔.โรงพยาบาลไดร้ับการรับรองคณุภาพตามมาตรฐานบริการต่างๆ 
เช่น HA ,HAL-Q ,QTB ,MCH ฯลฯ  
๕.โรงพยาบาลมีการจดัระบบบริการ EMS ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี ๒๔ 
ช่ัวโมง ท าให้การเข้าถึงบริการง่าย และรวดเร็ว สามารถลด
ภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิตได ้
๖.โรงพยาบาลมรีะบบการด าเนินงานแบบสหสาขาวิชาชีพ และมี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม ส่งผลให้ การ
ดูแลผูป้่วยแบบองค์รวมอย่างมปีระสิทธิภาพ 
๗.โรงพยาบาลมีการจดับริการนอกสถานท่ี ท าให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการให้บริการได้อยา่งครอบคลุม 
๘.โรงพยาบาลมภีูมิทัศน์ทีส่วยงาม ส่งเสรมิให้เกิด healing 
environment 
๙.โรงพยาบาลมีการจดัระบบบริการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็น
ทางเลือกในการดูแลสุขภาพประชาชน 
 

สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างท่ัวถึง 
๓. S๒,๓,๘ , T๒,๙ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรมีคณุภาพชีวิตที่ดีและมคีวามผาสุก
ในการท างาน 
 

โอกำส  ( O ) กลยุทธ์ ๖๒ วิกฤติ/คุกคำม  ( T ) 
๑.นโยบายต่าง ๆ จากกระทรวง , จังหวัด ส่งเสริมให้การพัฒนา
งานได้มากขึ้น 
๒.การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้ช่วย
พัฒนาระบบริการและบุคลากร 
๓.รพ.ได้รบัริจากอุปกรณ์การแพทย์จากหน่วยงานเอกชน ส่งผลให้
ได้ รพ.มีอุปกรณ์การแพทย์เพื่อใหบ้ริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 
๔.การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท า
ให้การด าเนินงานสุขภาพเข้าถึงชุมชนได้มากขึ้น 

๑.พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน โดยทีมสุขภาพแบบ
บูรณาการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
๒.เสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรและประชาชนเป็นแบบอย่างทาง
สุขภาพเพื่อส่งเสรมิการดูแลสุขภาพของตนเองและประชาชน 
๓.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกบัภาคีเครือข่ายในการจดัการ
ปัญหาสุขภาพร่วมกันอยา่งต่อเนื่อง 
๔.ปรับปรุงระบบการจัดการข้อมลูให้ทันสมัย 
๕.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องโรค หรือการ

๑.ความเชื่อ วิถีชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ในพ้ืนท่ีเจาะไอร้อง 
ส่งผลใหเ้กิดปัญหาด้านสุขภาพในเรื่องโรคเรื้อรัง แม่และเด็ก 
วัคซีน สุขภาพช่องปาก 
๒.สถานการณค์วามไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และอิทธิพล
ในพื้นที่ ส่งผลต่อความปลอดภัยทัง้ผู้ให้และผู้รับบริการด้าน
สาธารณสุข 
๓.การด าเนินสาธารณสุขในพ้ืนท่ีไม่สามารถตอบสนองนโยบาย
ด้านสาธารณสุขไม่ครบถ้วน เช่น งบประมาณที่น ามาใช้แก้ปัญหา
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๕.ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีท าให้การเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพของผู้ป่วยเพิม่ขึ้น 
๖.ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีท าให้เกิดการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมากขึ้น 
๗.กฎหมายการสูบบุหรี่ และการคุม้ครองผู้บรโิภค ช่วยให้
ประชาชนเห็นความส าคญัและปฏบิัติตามไดม้ากข้ึน 
 

เจ็บป่วยฉุกเฉินท่ีต้องไปพบแพทย ์โดยเร็ว 
๖.พัฒนาการจดัการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพเพื่อการเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชน 
๗.พัฒนาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรแบบบรูณาการโดย
เน้นการเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างตอ่เนื่อง 
๘.พัฒนาทักษะบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
บทบาทหน้าท่ี และเอื้อต่อการจัดบริการสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๙.เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการ
บริการ 
๑๐.เสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
๑๑.เร่งรดัให้มีการด าเนินงานดา้นการเงินการคลังให้มีความ
ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบต่างๆด้วยความ
โปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเอื้อต่อการบริการทาง
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

ด้านสาธารณสุข 
๔.ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการโยกย้ายต่างถิ่น ท าให้การรับบริการด้าน
สาธารณสุขไม่ต่อเนื่องและมีการน าโรคตา่งถิ่นเข้ามา โรคอุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ า 
๕.ปัญหาเศรษฐกิจ การว่างงาน ยาเสพตดิในพ้ืนท่ีเจาะไอร้อง มี
ผลให้เกดิปัญหาด้านสาธารณสุข เช่น จิตเวช HIVs โภชนาการ 
๖.สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศพ้ืนท่ีเจาะไอร้อง เป็นเขตร้อนช้ืน
และมฝีนตกบ่อย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ท าให้เป็นแหล่งรังโรค แพร่กระจายเช้ือโรค เกิดโรคระบาดใน
พื้นที่ รวมถึงโรคจากการประกอบอาชีพ 
๗.ประชาชนในพ้ืนท่ีเจาะไอร้องก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้ต้องใช้
ทรัพยากรในการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 
๘.การบังคับใช้กฎหมายจราจร คุม้ครองผู้บรโิภค บุหรี่/
แอลกอฮอล์ ในพ้ืนท่ี 
เจาะไอร้องไม่บรูณาการทุกภาคสว่น ท าให้ไม่สามารถจดัการ 

โอกำส  ( O ) กลยุทธ์ ๖๒ วิกฤติ/คุกคำม  ( T ) 

 ๑๒.สร้างเสรมิทีมน าเป็นแบบอย่างในการบริหารที่เน้นการพัฒนา
องค์กรอย่างมีส่วนร่วม 

ปัญหาด้านสุขภาพได้ครอบคลมุ 
๙.ประชาชนมีความคาดหวังสูงในด้านความสะดวกสบายในการ
รับบริการ 
๑๐.การบรหิารจดัการด้านสุขาภิบาลในพื้นที่เจาะไอร้อง ไมไ่ด้
มาตรฐานส่งผลให้เกิดปญัหาสุขภาพ การแพร่กระจายโรคใน
ชุมชนHIV 

WO จุดอ่อน ( W) WT 
๑. W๑,O๑ ผลักดันให้บุคลากรเรยีนหลักสตูรสาขาเฉพาะทางเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย 
๒. W๑,๓,๔,O๒ ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการ
ด าเนินงาน 
๓. W๔,๕,๖,O๒,๔ ประสานความร่วมมือให้ภาครัฐและเอกชนใน

๑.บุคลากรเฉพาะทางและบางสาขาไม่เพียงพอ ส่งผลให้ภาระงาน
ที่ไม่สมดลุ ท าให้การให้บริการล่าช้าไม่ครอบคลุม เช่น พยาบาล
วิชาชีพ,พยาบาลเฉพาะทาง (จิตเวชเด็ก,เวชปฏิบัติฉุกเฉิน)
นักวิชาการสาธารณสุข,นักรังสี นักจิตวิทยา ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
ทันตแพทย์ 

๑. W๗,T๑ สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
ดูแลสุขภาพให้กับประชาชน 
๒. W๑,T๒ สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรรับการอบรมเฉพาะทาง ,
วิชาชีพท่ีขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องกาของผู้รับบริการ 
๓. W๒,๓,๕,๖,๑๐,๑๑,T๙ สร้างอัตลักษณโ์รงพยาบาลให้เป็น
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การดูแลสุขภาพประชาชน (Share Service) 
๔. W๔,๕,๖,๗,O๕ ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อบังคับและ
กฎระเบียบขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
๕. W๔,๕,๖,๙,O๒,๓,๖,๗ ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย น าหลักศาสนามาประยกุต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน 
๖. W๘,O๑ น านโยบาย MOPH ลงสู่องค์กร 
๗. W๑๐,๑๑,O๑ สนับสนุนให้บคุลากรจดัท าผลงานวิชาการและ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานทุกระดบั 

๒.บุคลากรไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ของ
โรงพยาบาล เช่น การแต่งกาย,การปฏิบัติงาน (การลงเวลามา
,กลับ) ,การสื่อสาร การประสานงาน (การพูด) ,การใช้ CPG การ
ประเมินการใช้ CPG ไม่ครอบคลุม 
๓.บุคลากรมสีมรรถนะไมผ่่านเกณฑ์ และไม่ตรงตามต าแหน่ง
ภาระงาน เช่น นักรังสี พยาบาลวชิาชีพไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
๓.๙๒  และการใช้เทคโนโลย ี
๔.อุปกรณ์และยานพาหนะไมเ่พียงพอ และไม่ทันสมัย เช่น 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดความดันแบบอุโมงค์ BP, 
DTX, เครื่องตรวจตา, BW,กายภาพ,แพทย์แผนไทย,รถ refer, 
อุปกรณ์ IT / เครื่องถ่ายเอกสาร/ เครื่องโรเนียว,เครื่องมือช่าง 
๕.อาคารสถานท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ (แสงสว่างไมเ่พียงพอ บางจุด) 

โรงพยาบาลคุณธรรม (ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีจิตอาสา พอเพียง 
ประหยดั ฯลฯ) 
๔. W๙,T๓ ปรับปรุงระบบการจดัเก็บรายได้ – รายจ่าย ของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

 

 
WO จุดอ่อน ( W) WT 

 ๖.สถานท่ีให้บริการคลินิกเฉพาะไม่เพียงพอ ท าให้การบริการ
ล่าช้า และไม่ครอบคลมุ เช่น คลินกิ NCD/ผู้พิการ/ให้ค าปรึกษา,
ห้องสังเกตอาการ 
๗.สถานะทางสุขภาพของบุคลากรมีกลุ่มเสี่ยงท าให้ไม่เป็น
แบบอย่างท่ีดีด้านสุขภาพ มีภาวะอ้วน ..........ราย โรค
เรื้อรัง……….ราย 
๘.การบังคับใช้กฎหมายจราจร คุม้ครองผู้บรโิภค บุหรี่/
แอลกอฮอล์ ในพ้ืนท่ีเจาะไอร้องไมบู่รณาการทุกภาคส่วน ท าให้ไม่
สามารถจัดการปัญหาด้านสุขภาพได้ครอบคลุม 
๙.ประชาชนมีความคาดหวังสูงในด้านความสะดวกสบายในการ
รับบริการ 
๑๐.การบรหิารจดัการด้านสุขาภิบาลในพื้นที่เจาะไอร้อง ไมไ่ด้
มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดปญัหาสุขภาพ การแพร่กระจายโรคใน
ชุมชนHIV 
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ส่วนที่ ๓ ทิศทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

๑.วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงพยาบาลเจาะไอร้องก้าวสู่องค์กรแห่งอนาคต ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

๒.พันธกิจ (Mission) 
๑.ให้บริการส่งเสริมป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู ตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพ 
๒.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ 
๓.พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 
๔.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
๕.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 

๓.ค่ำนิยมองค์กร : STAFF TD 
 S : Service mind 
 T : Technology 
 A : Adaptabitity 
 F : Focus on health 
 F : Friendly 
 T : Team 
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 D : Development 

๔.เข็มมุ่ง  
 ๑.ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็ก ๐ – ๕ ป ี
 ๒.การเข้าถึงบริการด้านทัตกรรม 
 ๓.การลดอัตรามารดาตาย 
 ๔.การเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 
 ๕.๒P safty 
  Personnal : E ๑ :Safe Physical Environment 
                  E ๓ :Workplace violence 
  Patient     : Pain Management General 
 
๕.ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาล และเครือข่ายแบบบูรณาการ         ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
                            สู่มาตรฐานระดับประเทศ (PP&P Excellent/Service  Excellent)                                พัฒนาเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก (PNC) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยพร้อมยกระดับคุณภาพข้อมูล                     Digital transformation 
                            เพ่ือสนับสนุนระบบบริหารและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ (Governance Excellent)   

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อระบบบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับองค์กร       Green & clean hospital 
                            สู่นิเวศน์สุขภาพที่ดี (PP&P Excellent) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข และวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้        บุคลากร เก่ง ดี มีสุข 
                           ความสามารถให้โดดเด่น สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อย่างสมดุล (People Excellent)   

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล       โรงพยาบาลคุณธรรม 
                            (Governance Excellent) 
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ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงคส์นับสนุน กลยุทธ์ 
๑.เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ
ของโรงพยาบาล และเครือข่ายแบบบูรณา
การสู่มาตรฐานระดับประเทศ (PP&P 
Excellent/Service  Excellent) 

๑.ประชาชนสุขภาพดี ได้รับบริการตาม
มาตรฐานและ ลดอัตราป่วยตายด้วยภัย
สุขภาพ 
 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการด้าน
สุขภาพที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
บริบททางสังคม 

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน
โดยทีมสุขภาพแบบบูรณาการเชิงรุกอย่าง
ต่อเนื่อง 

ประชาชนมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่
เหมาะสม 

เสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรและประขา
ขนเป็นแบบอย่างทางสุขภาพเพ่ือส่งเสริม
การดูแลสุขภาพของตนเองและประชาชน 

๒.ภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการการจัดการ
ด้านสุขภาพ 
 

ภาคีเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมด้าน
สุขภาพที่ต่อเนื่อง 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับภาคี
เครือข่ายในการจัดการปัญหาสุขภาพ
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

๒.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทันสมัยพร้อมยกระดับคุณภาพข้อมูล เพ่ือ
สนับสนุนระบบบริหารและบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Governance Excellent) 

๑.ระบบข้อมูลและคลังความรู้ด้านสุขภาพ
ทันสมัย เชื่อถือได้เอ้ือต่อการเข้าถึงและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

ระบบข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้องและ
จัดเก็บทันเวลา 

ปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลให้ทันสมัย 

บุคลากรโรงพยาบาล และประชาชนมี
ช่องทางเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย 

เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
เรื่องโรคหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องไป
พบแพทย์โดยเร็ว 

๓.พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
เอ้ือต่อระบบบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับ
องค์กรสู่นิเวศน์สุขภาพที่ดี (PP&P 
Excellent) 

โรงพยาบาลมีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
สร้างเสริมระบบบริการสุขภาพ และ
บรรยากาศในการท างาน 

สิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้รับบริการและ
บุคลากร 

พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
สุขภาพเพ่ือการเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ดูแลสุขภาพตนเองและชุมชน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงคส์นับสนุน กลยุทธ์ 

๔ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข และ ๑.บุคลากรเพียงพอสอดคล้องกับภาระ บุคลกรมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
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วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง มุ่งเน้น
เสริมสร้างความรู้ความสามารถให้โดดเด่น 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อย่างสมดุล 
(People Excellent) 

งาน 
 

แบบบูรณาการโดยเน้นการเฝ้าระวังความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

๒.บุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์
และงานคุณภาพ 

บุคลากรมีสมรรถนะพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

พัฒนาทักษะบุคลากรให้มีศักยภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ บทบาทหน้าที่ และเอ้ือ
ต่อการจัดบริการสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓.โรงพยาบาลมีผลงานวิชาการสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในงานประจ าอย่างมี
คุณภาพ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาทักษะการบริการ 

๔.เป็นองค์กรแห่งความสุข บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน เสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงินการ
คลังให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล (Governance Excellent) 
 

๑.โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการด้าน
การเงินและการคลังที่มีคุณภาพ 
 

เพ่ือความโปร่งใสในการท างาน เร่งรัดให้มีการด าเนินงานด้านการเงินการ
คลังให้มีความครบถ้วนตามมาตรฐานและ
ระเบียบต่างๆด้วยความโปร่งใสเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและเอ้ือต่อการบริการ
ทางสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

๒.โรงพยาบาลคุณธรรม 

 

คุณธรรมน าการพัฒนาตน คน งานอย่าง
ยั่งยืน 

สร้างเสริมทีมน าเป็นแบบอย่างในการ 
บริหารที่เน้นการพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วน
ร่วม 

๖.ตัวชีวัดโรงพยำบำล 
โรงพยาบาล หน่วยงาน 

๑.อัตรามารดาตาย ไม่เกิน ๓๕ ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
 

๑.Early ANC > ร้อยละ ๖๐ 
๒.ANC ๕ ครั้งตามเกณฑ์ ≥ ร้อยละ ๖๐ 
๓.หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงฝากครรภ์ตามเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐ 
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๔.หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีดใกล้คลอด ≤ร้อยละ ๑๐ 
๕.น้ าหนักทารกแรกเกิด น้อยกว่า ๒๕๐๐ กรัม < ร้อยละ ๗ 

๒.เด็ก ๐ - ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ ๘๕ ๖.เด็ก ๐ – ๕ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ ๙๕ 
๗.สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า < ร้อยละ ๒๐ 
๘.ติดตามได้หลังกระตุ้น ๓๐ วัน ≥ ร้อยละ  ๙๐ 
๙.เด็ก ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วนและสูงเฉลี่ยที่อายุ ๕ ป ี≥ ร้อยละ  ๕๔ 

๓.ร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน ร้อยละ ๖๖ ๑๐.เด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน ร้อยละ ๖๖ 
๔.อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น อายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ≤ ๑๐ ๑๑.การตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น อายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ≤ ร้อยละ ๑๐ 
๕.ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ร้อยละ ๘๐ ๑๒.ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ ๑๐ เรื่อง ในระบบ HDC ร้อยละ ๖๐ 

๑๓.ร้อยละของ Healthy Ageing ≤ ร้อยละ ๘๐ 
๖.ผู้สูงอายุ ผู้พิการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ร้อยละ ๘๐ 
 

๑๔.ผู้พิการได้รับการรับรองความพิการ ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๕. ผู้พิการไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติม ร้อยละ ๘๐ 

๗.อัตราตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกิน ๐.๓ ต่อแสนประชากร ๑๖.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน ๗๐ ต่อแสนไม่เกิน ๗๐ ต่อแสนประชากร 
๘.ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐ ๑๗.อัตราการคัดกรองโรคเรื้อนในพื้นท่ีเสี่ยง ร้อยละ ๙๐ 

๑๘.อัตราการคัดกรองผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ร้อยละ ๙๐ 
 

 
โรงพยาบาล หน่วยงาน 

๙.ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ร้อยละ ๘๐ ๑๙.การติดเชื้อจากโรคฉวยโอกาสในระหว่างได้รับยา ARV ร้อยละ ๒๐ 
๒๐.ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ร้อยละ ๘๐ 
๒๑.การขาดนัด < ร้อยละ ๒๐ 
๒๒.ผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ได้รับการคัดกรองวัณโรค ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๐.อัตราการเสียชีวิตจากบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน ๑๖ ต่อประชากรแสนคน ๒๓.การเสียชีวิตจากบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน ๑๖ ต่อประชากรแสนคน 
๑๑.โรงพยาบาลมีการด าเนินงานตามองค์ประกอบผู้ก่อการดี ระดับเงิน ๒๔.การเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี (ไม่เกิน ๖.๕ ต่อประชากรเด็ก
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แสนคน)  
๑๒.ร้อยละของสถาน พยาบาลเอกชนและสถานประกอบ การเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด ร้อยละ ๘๐ 

๒๕.สถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบ การเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ร้อยละ ๘๐ 

๑๓.อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด <ร้อยละ ๒๕ ๒๖.ผู้ป่วยที่มีภาวะ Stroke ได้รับการรักษาทันที Golden period (๓ ชั่วโมง) ≥ ร้อย
ละ ๔๐ 
๒๗.ผู้ป่วย Stroke ส่งต่อภายใน ๓๐ นาที ≥ ร้อยละ ๘๐ 

๑๔.อัตราการเสียชีวิตจากโรควัณโรคปอด < ร้อยละ ๕ ๒๘.อัตราส าเร็จการรักษาวัณโรค (Success rate) ร้อยละ ๘๕ 
๒๙.อัตราการขาดยา ≤ ร้อยละ ๓ 
๓๐.อัตราป่วยเสียชีวิต ≤ ร้อยละ ๕ 

๑๕.อัตราความครอบคลุมของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ได้รับวัคซีนครบ ร้อยละ ๙๐ ๓๑.การเสียชีวิตด้วยโรค หัด ๐ 
๓๒.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ ๑ ปีที่ได้รับวัคซีน ร้อยละ ๙๐ 
๓๓.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ ๒ ปีที่ได้รับวัคซีนรายไตรมาส ร้อยละ ๙๐ 
๓๔.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ ๓ ปีที่ได้รับวัคซีน รายไตรมาส ร้อยละ ๙๐ 

 
โรงพยาบาล หน่วยงาน 

 ๓๕.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ ๕ ปีที่ได้รับ วัคซีนรายไตรมาส ร้อยละ ๙๐ 
๑๖.โรงพยาบาลผ่านการต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Re-accreditation) ๓๖.โรงพยาบาลผ่านการต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Re-accreditation) 

๓๗.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ LA คุณภาพ 
๓๘.กลุ่มการพยาบาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริหารการพยาบาล ระดับ ๒ 
๓๙.หน่วยงาน ผู้ป่วยนอก ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริการพยาบาล ระดับ ๒ 
๔๐.หน่วยงาน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริการพยาบาล 
ระดับ ๒ 
๔๑.หน่วยงาน ผู้ป่วยใน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริการพยาบาล ระดับ ๒ 
๔๒.หน่วยงาน ห้องคลอด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริการพยาบาล ระดับ ๒ 
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๔๓.หน่วยงาน ฝากครรภ์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริการพยาบาล ระดับ ๒ 
๔๔.งานการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการบริการพยาบาล ระดับ ๒ 
๔๕.งานการบริการปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริการ
พยาบาล ระดับ ๒ 
๔๖.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ Hal – Q 
๔๗.โรงเรียนและ ศพด. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ฮาลาลและตอยยิบ 

๑๗.ตัวชีว้ัด Service  Plan แต่ละสาขาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ ๔๘.Service  Plan แต่ละสาขาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 
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     ๑๗.๑ สาขาหัวใจและหลอดเลือด 
 
 
 
 
 
 
      
     ๑๗.๒ สาขาทารกแรกเกิด 
 
 
     
     ๑๗.๓ สาขามะเร็ง 
 

๔๙.ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ≥ ร้อยละ ๘๐ 
๕๐.ร้อยละผู้ป่วย STEMI มาถึงโรงพยาบาลภายใน ๑๘๐ นาที และได้รับยาละลายลิ่ม
เลือด ≥ ร้อยละ ๔๐ 
๕๑.ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่เสียชีวิต < ร้อยละ ๑๐ 
๕๒.ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยาละลายลิ่ม
เลือดและหรือ ร้อยละ ๗๕ 
๕๓.โรงพยาบาลสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด 
๕๔.มี Warfarin Clinic ร้อยละ ๔๐ 
๕๕.อัตราการเสียชีวิตในของทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๘ วัน น้ าหนัก
มากกว่าหรือท่ากับ ๕๐๐ กรัม ≤ ๑๕ ต่อ ๑๐๐๐ การเกิดมีชีพ 
๕๖.อัตราการเกิดภาวะพร่องออกซิเจนในทารกแรกเกิด ≤ ๒๕ ต่อพันการเกิดมีชีพ 
๕๗.การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดเขียว > ร้อยละ ๖๐ 
๕๘.สตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปีได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (สะสม) ร้อยละ ๘๐ 
๕๙.สตรีอายุ ๓๐-๗๐ ปีได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม ร้อยละ ๘๐ 
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     ๑๗.๔. สาขาอุบัติเหตุ 
 
     
     ๑๗.๕ สาขาตา 
 

๖๐.ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง ๓๐๐ คน 
๖๑.การเสียชีวิต ผู้เจ็บป่วยวิกฤต ฉุกเฉิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ใน รพ  < ร้อยละ ๑๒ 
๖๒.โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ ECSคุณภาพ (๑๒ องค์ประกอบ) ร้อยละ ๔๐ 
๖๓.ผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤตมาโดยระบบ EMS > ร้อยละ ๖๐ 
๖๔.ผู้ป่วย Blinding Cataract ได้รับการผ่าตัด ≥ ร้อยละ ๘๐ 
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     ๑๗.๖ สาขาสุขภาพจิต 
     ๑๗.๗ สาขากุมารเวชกรรม 
 
 
 
 
 
 
     ๑๗.๘ สาขาอายุรกรรม 
 
 
 
 
     ๑๗.๙ สาขาสุขภาพช่องปาก 

๖๕.ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจก ระยะบอด (Blinding Cataract) ได้รับ การผ่าตัดภายใน๓๐ 
วัน ≥ ร้อยละ ๘๐ 
๖๖.ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการ 
๖๗.ผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออกท่ีมีภาวะ Shock (Grade ๓,๔) ≤ ร้อยละ ๑๐ 
๖๘.ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อน (Pleural effusion) ในผู้ป่วยเด็ก 
๖๙.อัตราป่วยตายโรคปอดบวม ในเด็กอายุ ๑ เดือน - ๕ ปี บริบูรณ์ ≤ ร้อยละ ๑ 
๗๐.เด็กท่ีป่วยด้วยโรค Pneumonia เกิด Secretion obstruction ≤ ร้อยละ ๐.๕ 
๗๑.การเกิด Respiratory failure ในเด็ก (๐-๑๔ปี) ≤ ร้อยละ ๐.๕ 
๗๒.ร้อยละของการกลับมารักษาซ้ าด้วยโรค Pneumonia ในเด็ก ≤ ร้อยละ ๐.๕ 
๗๓.อัตราตายด้วยโรคปอดบวมในเด็ก ≤ ร้อยละ ๒ 
๗๔.ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired < ร้อยละ 
๓๐ 
๗๕.การเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ ๙๐ 
๗๖.การได้รับ Antibiotic ภายใน ๑ ชั่วโมง ≥ ร้อยละ ๙๐ 
๗๗.การได้รับ IV fluid ๓๐ ml/kg ใน ๑ ชั่วโมงแรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) 
๗๘.จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ภายใต้การ
สนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ หรือ District Health Broad 
ร้อยละ ๖๐ 
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๗๙.อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๕ 
 

โรงพยาบาล หน่วยงาน 
     ๑๗.๑๐ สาขาโรคไม่ติดต่อ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
     ๑๗.๑๑ สาขาไต 
 
 
 
 
     ๑๗.๑๒ สาขายาเสพติด 

๘๐.ร้อยละของประชาชนอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความ
ดันโลหิตสูง ร้อยละ ๙๐ 
๘๑.ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี ≥ร้อยละ ๔๐ 
๘๒.ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทีค่วบคุมระดับความดันได้ดี ≥ ร้อยละ ๕๐ 
๘๓.ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/ส่งต่อ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๘๔.ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ร้อยละ ๙๐ 
๘๕.อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ๑๓๐/๑๐๐ ครั้ง 
๘๖.ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการคัดกรองโรคไต ร้อยละ ๘๐ 
๘๗.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรองโรคไต ร้อยละ ๘๐ 
๘๘.ผู้ป่วย มีอัตราการลดลงของ eGFR<๔ml/min/๑.๓๒ m2/yr ร้อยละ ๖๖ 
๘๙.มีทีมรักษาไตหรือทีมหมอครอบครัวหรือทีมเครือข่ายเยี่ยมบ้านผู้ป่วย โดยมีประเด็น
การป้องกันควบคุมโรคไต เรื้อรัง 
๙๐.ผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบ หยุดเสพต่อเนื่องหลังจ าหน่าย
การบ าบัด ๓  เดือน ร้อยละ ๔๐ 
 
 
 
 

 
โรงพยาบาล หน่วยงาน 

     ๑๗.๑๓ สาขาRDU ๙๑.การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนและหลอดลมอักเสบ
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     ๑๗.๑๔ สาขาการดูแลแบบประคับประคอง 
 
 
 
 
 
     ๑๗.๑๕ สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน      
      
     ๑๗.๑๖ สาขาศัลยกรรมกระดูก (ออโธปิดิกส์) 
     ๑๗.๑๗ สาขา สูติกรรม 

เฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ไม่เกิน ร้อยละ ๒๐ 
๙๒.การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ไม่เกิน ร้อยละ ๒๐ 
๙๓.การใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ไม่เกิน ร้อยละ ๔๐ 
๙๔.ผู้ป่วยโรคไตระดับ ๓ ขึ้นไปที่ได้รับยา NSAIDs ไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ 
๙๕.ไม่มีจ านวนสตรีตั้งครรภ์ใด ที่ได้รับยาที่ห้ามใช้ (warfarin,statins,ergots) 
๙๖.รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะใน RI และ AD <=
ร้อยละ ๒๐ ทั้ง ๒ โรค ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ 
๙๗.ผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองได้เข้าสู่กระบวนการ
ดูแล ร้อยละ ๘๐ 
๙๘.ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการเตรียม Advance care plan ร้อยละ ๘๐ 
๙๙.ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลต่อเนื่อง ร้อยละ ๘๐ 
๑๐๐.ผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์และได้รับอุปกรณ์ใช้ที่บ้าน 
ร้อยละ ๘๐ 
๑๐๑.ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานที่ได้มาตรฐาน 
≥ ร้อยละ ๒๐ 
๑๐๒.การให้ค าปรึกษาผู้ป่วยกระดูกหักไม่ซับซ้อน (ศัลย์ออร์โธ) ≥ ร้อยละ ๑๐ 
๑๐๓.อัตรามารดาตกเลือดเสียชีวิต ๐ 
 
 

 
โรงพยาบาล หน่วยงาน 

     ๑๗.๑๘ สาขา บริการปฐมภูมิและสุขภาพองค์รวม 
 

๑๐๔.รพ.สต.มีแพทย์ออกตรวจให้บริการ ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๐๕.อ าเภอมี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ
ชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 

๑๘.คลินิก NCD ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๗๘ คะแนน ๑๐๖.คลินิก NCD ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๗๘ คะแนน 
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๑๙.คลินิก DPAC ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๑๐๗.คลินิก DPAC ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
๒๐.โรงพยาบาลผ่านการรับรอง มาตรฐาน PNC ๑๐๘.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ANC คุณภาพ 

๑๐๙.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ LR คุณภาพ 
๒๑.หน่วยงานผ่านการประเมิน HAIT ในระดับ Level ๑ ๑๑๐.หน่วยงานผ่านการประเมิน HAIT ในระดับ Level ๑ 
๒๒.โรงพยาบาลเจาะไอร้องได้รับการประเมินการด าเนินงานGreen & Clean Hospital 
ระดับ ดีมาก 

๑๑๑.โรงพยาบาลมีการจัดการขยะมูลฝอยครบทุกประเภทและมีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๑๒.โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เอ้ือต่อการสร้างสุขภาพของ
ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๑๓.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีการด าเนินงานคัดแยกขยะที่ถูกต้องตามเกณฑ์
มาตรฐาน Green & Clean Hospital ๕ แห่ง 

๒๓.บุคลากรมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านบริการทุกสาขาวิชาชีพ ๑๑๔.บุคลากรมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านบริการทุกสาขาวิชาชีพ 
๒๔.บุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ ๑๐๐ ๑๑๕.บุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ ๑๐๐ 
๒๕.หน่วยงานมีผลงานวิชาการ อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ปี ร้อยละ ๑๐ ๑๑๖.หน่วยงานมีผลงานวิชาการ อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ปี ร้อยละ ๑๐๐ 
๒๖.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ Happinometer ๑๑๗.อัตราความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ ๘๐ 

๑๑๘.อัตราการลาออก โอนย้าย ≤ ร้อยละ ๒ 
 

โรงพยาบาล หน่วยงาน 
๒๗.ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังโดย ร้อยละ ๙๐ ๑๑๙.การบริหารแผน Plan Fin ผ่านแผน – ผล ในช่วง ±  ๕ %  

-รายได้  
-รายจ่าย 
๑๒๐.การบริหารต้นทุน : Unit Cost ไม่เกินค่ากลางกลุ่มของโรงพยาบาล HGR 
- OP 
- IP 
๑๒๑.CMI เกินค่ากลางกลุ่ม รพ. 
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๑๒๒.การบริหารจัดการภายในด้านการเงิน ๗ ด้าน 
๒๘.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ระดับ ๕ (มากกว่า ๙๐%) ๑๒๓.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ระดับ ๕ (มากกว่า ร้อยละ ๙๐) 

๑๒๔.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลคุณธรรม 
๑๒๕.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ควบคุมภายในทุกหน่วยงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ ๑ ประชาชนสุขภาพดี ได้รับบริการตามมาตรฐานและ ลดอัตราป่วยตายด้วยภัยสุขภาพ                                                                                                                             

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
-พัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพประชาชนเป็น
รายบุคคล โดยทีม
สุขภาพแบบบูรณาการ
เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

๑.อัตราการตาย
มารดา ไม่เกิน ๑๗ 
ต่อแสนการเกิดมี 
ชีพ 
 
 
 
 
๒.เด็ก ๐ - ๕ ปี มี

๑.Early ANC > ร้อยละ ๖๐ 
๒.ANC ๕ ครั้งตามเกณฑ์ ≥ ร้อยละ ๖๐ 
๓.อัตราหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงฝากครรภ์ตาม
เกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐ 
๔.อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีดใกล้
คลอด ≤ร้อยละ ๑๐ 
๕.น้ าหนักทารกแรกเกิด น้อยกว่า 
๒๕๐๐ กรัม < ร้อยละ ๗ 
๖.เด็ก ๐ – ๕ ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง

๙๒.๔๐ 
๖๒.๕๐ 

 
 

๓.๑๓ 
 

๐ 
 

๙๘.๑๗ 

-เสริมสร้างทัศนะคติ
และสร้างความ
ตระหนักในการดูแล
สุขภาพของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย  
 

๑.พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก 
๑.๑พัฒนาระบบข้อมูลงานอนามัย
แม่และเด็ก 
๑.๒ประชุม MCH Board  
๑.๓ให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์และ
สามี ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ จนถึง
ระยะหลังคลอด ๔๒ วัน 
๑.๔การคัดกรองค้นหาภาวะเสี่ยง 
๑.๕ปรับปรุงและประเมินการใช้

- 



~ ๔๖ ~ 
 

พัฒนาการสมวัย 
ร้อยละ ๘๕ 
 
 
 
 

พัฒนาการ ร้อยละ ๙๕ 
๗.ติดตามได้หลังกระตุ้น ๓๐ วัน ≥ ร้อย
ละ  ๙๐ 
๘.เด็ก ๐ – ๕ ปี สงสัยล่าช้า ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๐ 
๙.ร้อยละเด็ก ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วนและสูง
เฉลี่ยที่อายุ ๕ ปี 
 

 
๙๗.๖๗ 

 
๒๔.๒๘ 

 
๓๗.๕๒ 

แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่ม
เสี่ยง โรค HT,DM/GDM,PPH 
๑.๖การฝากครรภ์โดยแพทย์ 
Zoning 
๑.๗ติดตามเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์
ที่มีภาวะเสี่ยง 
๑.๘เฝ้าระวังภาวะโภชนาการใน
หญิงตั้งครรภ์เสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล             
เป้าประสงค์ ๑ ประชาชนสุขภาพดี ได้รับบริการตามมาตรฐานและ ลดอัตราป่วยตายด้วยภัยสุขภาพ                                                                                                            

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 ๓.ร้อยละเด็กวัย

เรียนสูงดี สมส่วน 
ร้อยละ ๖๖ 
 
 
 
 
๔.อัตราการตั้ง 
ครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น
อายุ๑๕-๑๙ ปี≤๑๐ 
๕.ผู้สูงอายุเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพ 
ร้อยละ ๘๐ 
 

๑๐.ร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน  
ร้อยละ ๖๖ 
 
 
 
 
 
๑๑.การตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น  
อายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ≤ ๑๐ 
 
๑๒.ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 
๑๐ เรื่อง ในระบบ HDC ร้อยละ ๖๐ 
๑๓.ร้อยละของHealthy Ageingร้อยละ 
๘๐ 

๕๒.๗๐ 
 
 
 
 
 
 

๓๓.๓๐ 
 
 

๙๔.๘๑ 
 

๑๐๐ 
 

 ๑.๙ประเมินการใช้แนวทางการ
ดูแลมารดารรายโรค 
๑.๑๐เยี่ยมหลังคลอด 
๑.๑๑คัดกรอง ติดตามเด็กสงสัย
ล่าช้า และล่าช้า 
๑.๑๒กระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
๑.๑๓นิเทศหน้างาน ๒ ครั้ง/ป ี
๒.ให้ความรู้ เรื่องเพศสัมพันธ์  ใน
โรงเรียน 
 
๓.พัฒนางานผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
๓.๑ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 
๓.๒ฟ้ืนฟูผู้พิการ ติดบ้านติดเตียง 
ในคลินิก และที่บ้าน 

- 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 

- 
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๖.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
เข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพ ร้อยละ 
๘๐ 

๑๔.ผู้พิการได้รับการรับรองความพิการ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๕.ผู้พิการไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติม
ร้อยละ ๘๐ 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล             
เป้าประสงค ์๑ ประชาชนสุขภาพดี ได้รับบริการตามมาตรฐานและ ลดอัตราป่วยตายด้วยภัยสุขภาพ                                                                                                            

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
-เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจกับภาคีเครือข่าย
ในการจัดการปัญหา
สุขภาพร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

๗.อัตราตายด้วย
โรคไข้เลือดออก ไม่
เกิน ๐.๓ ต่อแสน
ประชากร 
 
 
 
๘.ร้อยละผู้ป่วยโรค
เรื้อนรายใหม่ได้รับ
การรักษาตาม
มาตรฐาน ร้อยละ 
๑๐๐ 
 
 

๑๖.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่
เกิน ๗๐ ต่อแสนไม่เกิน ๗๐ ต่อแสน
ประชากร 
 
 
 
 
๑๗.อัตราการคัดกรองโรคเรื้อนในพื้นท่ี
เสี่ยง ร้อยละ ๙๐ 
๑๘.อัตราการคัดกรองผู้สัมผัสโรคร่วม
บ้าน ร้อยละ ๙๐ 
 

๔๙.๕๑ 
 
 
 
 
 
 

๙๒.๐๐ 
 

๙๖.๕๑ 
 
 

-ประชุม WAR 
ROOM 
-ควบคุมก ากับการ
วินิจฉัยโรคติดต่อที่
ส าคัญในพ้ืนที่ 
 
 
-ควบคุมก ากับการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน 
-ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ชุมชนเฝ้าระวัง
ปัญหาสุขภาพโดย
ชุมชน 

๔.โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
๔.๑อบรม เจ้าหน้าที่ ในการ
ควบคุมโรค 
๔.๒รณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธ์
ลูกน้ ายุงลาย และพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงตัวแก่ 
๕.เฝ้าระวังโรคเรื้อน 
๕.๑สัปดาห์ราชประชาสมาสัย 
-จัดบูท 
-ให้ความรู้ทางวิดิทัศน์ 
-.คัดกรองเบื้องต้นผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๕.๒คัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน 
๕.๓คัดกรองในหมู่บ้านเป้าหมาย 
๕.๔คัดกรองหมู่บานแบบเร็ว (RVS) 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



~ ๔๘ ~ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล             
เป้าประสงค์ ๑ ประชาชนสุขภาพดี ได้รับบริการตามมาตรฐานและ ลดอัตราป่วยตายด้วยภัยสุขภาพ                                                                                                            

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 ๙.ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV 

ได้รับการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัส ร้อย
ละ ๘ 

๑๙.อัตราการติดเชื้อจากโรคฉวยโอกาส
ในระหว่างได้รับยา ARV < ร้อยละ ๒๐ 
๒๐.ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัส ร้อยละ ๘๐ 
๒๑.อัตราการขาดนัด < ร้อยละ ๒๐ 
๒๒.ผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ได้รับการคัด
กรองวัณโรค ร้อยละ ๑๐๐ 

 

๐ 
 

๘๘ 
 

๓.๐๓ 
๑๐๐ 

 ๖.รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ในชุมชน อ.เจาะไอร้อง จ.
นราธิวาส 
กิจกรรมที่ ๑ อบรมให้ความรู้ 
กิจกรรมที่ ๒ ให้ค าปรึกษาและ
ตรวจเลือดโดยสมัครใจ 
๗.ส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวีและส่งเสริมการเข้าถึง
บริการสุขภาพ 
กิจกรรม อบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์ และตรวจ
เลือดโดยสมัครใจ 

กรมควบคุม
โรค 

๗๓,๖๐๐ 
 
 
 

อบต. 
๑๒,๐๐๐ 

-เสริมสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรและประชาชน
เป็นแบบอย่างทาง
สุขภาพเพ่ือส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง
และประชาชน 

๑๐.อัตราการ
เสียชีวิตจาก
บาดเจ็บทางถนน 
ไม่เกิน ๑๖ ต่อ
ประชากรแสนคน 
 

๒๓.อัตราการเสียชีวิตจากบาดเจ็บทาง
ถนน ไม่เกิน ๑๖ ต่อประชากรแสนคน 
 

๒.๕๐ -ส่งเสริมสนับสนุนให้
ชุมชนเฝ้าระวังปัญหา
สุขภาพโดยชุมชน  
-ร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเฝ้าระวัง
อุบัติเหตุ 

๘.เฝ้าระวังอุบัติเหตุจราจร 
๘.๑ประชาสัมพันธ์การป้องกัน
อุบัติเหตุ โดยโปสเตอร์ ทางเว็บไซด์ 
๘.๒เฝ้าระวังการป้องกันอุบัติเหตุ 
๗ วันอันตราย 
 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล             
เป้าประสงค์ ๑ ประชาชนสุขภาพดี ได้รับบริการตามมาตรฐานและ ลดอัตราป่วยตายด้วยภัยสุขภาพ                                                                                                            

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
-เสริมสร้างความรู้ความ ๑๑.โรงพยาบาลมี ๒๔.อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของ ๘,๙๓ -ร่วมมือกับภาคี ๙.ด าเนินการป้องกันการจมน้ า อบต. 



~ ๔๙ ~ 
 

เข้าใจกับภาคีเครือข่าย
ในการจัดการปัญหา
สุขภาพร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

การด าเนินงานตาม
องค์ประกอบ
ผู้ก่อการดี ระดับ
เงิน 

เด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี (ไม่เกิน ๖.๕ ต่อ
ประชากรเด็กแสนคน) 
 

เครือข่ายเฝ้าระวัง
การจมน้ า 

๙.๑จัดท าแผนงานป้องกันการ
จมน้ า 
๙.๒จัดหาเครือข่ายร่วมการ
ด าเนินงาน เช่น อบต. 
๙.๓จัดเก็บข้อมูล 
๙.๔จัดการแหล่งเสี่ยง 
๙.๕ด าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
-ให้ค าแนะน าครูพ่ีเลี้ยง 
-สอนเด็กให้รูจักแหล่งน้ า 
-การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ 
๙.๖ให้ความรู้เรื่อง การป้องกันการ
จมน้ า ในโรงเรียน 
๙.๗สอนหลักสูตรว่ายน้ า เพ่ือเอา
ชีวิตรอด ใน นักเรียน 
๙.๘สอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืน
ชีพ (CPR) ในชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล             
เป้าประสงค์ ๑ ประชาชนสุขภาพดี ได้รับบริการตามมาตรฐานและ ลดอัตราป่วยตายด้วยภัยสุขภาพ                                                                                                            

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
     ๙.๙ประชาสัมพันธ์การป้องกันการ

จมน้ า โดยไวนิล 
 

-เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจกับภาคีเครือข่าย
ในการจัดการปัญหา

๑๒.ร้อยละของ
สถาน พยาบาล
เอกชนและสถาน

๒๕.ร้อยละของสถาน พยาบาลเอกชน
และสถานประกอบ การเพ่ือสุขภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

๑๐๐ -ออกเคลื่อนที่เชิงรุก
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

๑๐.ตรวจสถาน พยาบาลเอกชน
และสถานประกอบ 

- 



~ ๕๐ ~ 
 

สุขภาพร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ประกอบ การเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ประชากรและ
เครือข่าย การใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เครื่องส าอางใน
อ าเภอให้เข้มข้นมาก
ขึ้น 

-เสริมสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรและประชาชน
เป็นแบบอย่างทาง
สุขภาพเพ่ือส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง
และประชาชน 

๑๓.อัตราการตาย
ของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือด <ร้อย
ละ ๒๕ 

๒๖.ผู้ป่วยที่มีภาวะ Stroke ได้รับการ
รักษาทันที Golden period (๓ ชั่วโมง) 
≥ ร้อยละ ๔๐ 
๒๗.ผู้ป่วย Stroke ส่งต่อภายใน ๓๐  
นาที ≥ ร้อยละ๘๐ 

๔๕.๖๕ 
 
 

๓๐.๔๕ 

๑.เผยแพร่ความรู้ 
๒.เพ่ิมช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ 

๑๑.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
-ในเว็บไซด์ 
-ให้ความรู้ใน คลินิก HT DM 
-เสียงตามสาย ในโรงพยาบาล 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล             
เป้าประสงค์ ๑ ประชาชนสุขภาพดี ได้รับบริการตามมาตรฐานและ ลดอัตราป่วยตายด้วยภัยสุขภาพ                                                                                                            

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
-พัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพประชาชน โดย
ทีมสุขภาพแบบบูรณา
การเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
 

๑๔.อัตราการ
เสียชีวิตจากโรควัณ
โรคปอด < ร้อยละ 
๕ 

๒๘.อัตราส าเร็จการรักษาวัณโรค 
(Success rate) ร้อยละ ๙๐ 
๒๙.อัตราการขาดยา ≤ ร้อยละ ๓ 
๓๐.อัตราป่วยเสียชีวิต ≤ ร้อยละ ๕ 
 

๙๒.๐๐ 
 

๔ 
๔ 

-การติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
-ควบคุมก ากับการ
ดูแลผู้ป่วยวัณโรค 

๑๒.คัดกรอง โรค TB ในกลุ่มเสี่ยง 
๕ กลุ่มโรค 
 

- 

-เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจกับภาคีเครือข่าย
ในการจัดการปัญหา
สุขภาพร่วมกันอย่าง

๑๕.อัตราความ
ครอบคลุมของเด็ก
อายุ ๐ - ๕ ปี 
ได้รับวัคซีนครบ 

๓๑.อัตราการเสียชีวิตด้วยโรค หัด ๐ 
๓๒.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ ๑ 
ปีที่ได้รับวัคซีน  ร้อยละ ๙๐ 
๓๓.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ ๒ 

๐ 
๖๖.๔๓ 

 
๔๔.๕๔ 

เสริมสร้างทัศนะคติ
และความตระหนักใน
การดูแลสุขภาพของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย  

๑๓.รณรงค์วัคซีน 
-ในชุมชน 
-ในโรงเรียน 
-คลินิก WCC 

- 



~ ๕๑ ~ 
 

ต่อเนื่อง 
 

ร้อยละ ๙๐ ปีที่ได้รับวัคซีนรายไตรมาส ร้อยละ ๙๐ 
๓๔.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ ๓ 
ปีที่ได้รับวัคซีน รายไตรมาสร้อยละ ๙๐ 
๓๕.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ ๕ 
ปีที่ได้รับ วัคซีนรายไตรมาส ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
 

 
๕๗.๘๑ 

 
๕๙.๘๔ 

-จัดอบรมผู้ปกครอง  
-บริการฉีดวัคซีนเชิง
รุก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล             
เป้าประสงค์ ๑ ประชาชนสุขภาพดี ได้รับบริการตามมาตรฐานและ ลดอัตราป่วยตายด้วยภัยสุขภาพ                                                                                                            

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
-พัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพประชาชน โดย
ทีมสุขภาพแบบบูรณา
การเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
 

๑๖.โรงพยาบาล
ผ่านการต่ออายุการ
รับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (Re-
accreditation) 

๓๖.โรงพยาบาลผ่านการต่ออายุการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Re-
accreditation) 
 
 
 
 
๓๗.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ LA คุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ 
๓๘.กลุ่มการพยาบาล ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการบริหารการพยาบาล ระดับ 
๒ 
๓๙.หน่วยงาน ผู้ป่วยนอก ผ่านเกณฑ์

ผ่าน 
Re-ac 
creditation  
 
 
 

 
๘๔ 

 
๒ 

 
 

๒ 

-ติดตาม ควบคุม 
ก ากับ การพัฒนางาน
คุณภาพ 
-หัวหน้าพาท า 
-ควบคุมก ากับ  

๑๔.พัฒนางานคุณภาพ 
๑.จัดท าแผนและรายงาน
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ
ตามข้อเสนอแนะ 
๒.ท าแนวทางปฏิบัติ 
๓.IS 

๔.รับการเยี่ยมส ารวจเพื่อเฝ้าระวัง 
๑๕.การควบคุมคุณภาพภายใน 
(IQC) ในรายการตรวจวิเคราะห์ 
๑๖.พัฒนางานคุณภาพการ
พยาบาล 
๑๖.๑ปรับระบบนิเทศงาน 
๑๖.๒จัดท าแนวทางปฏิบัติ 

- 



~ ๕๒ ~ 
 

มาตรฐานการบริการพยาบาล ระดับ ๒ 
๔๐.หน่วยงาน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ และ
ฉุกเฉิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริการ
พยาบาล ระดับ ๒ 
 

 
๒ 

 

-แนวทางการดูแลโรคที่ส าคัญ 
-แนวทางการเรียกอัตราก าลัง 
๑๖.๓ปรับปรุงธรรมนูญองค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล             
เป้าประสงค์ ๑ ประชาชนสุขภาพดี ได้รับบริการตามมาตรฐานและ ลดอัตราป่วยตายด้วยภัยสุขภาพ                                                                                                            

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
  ๔๑.หน่วยงาน ผู้ป่วยใน ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานการบริการพยาบาล ระดับ ๒ 
๔๒.หน่วยงาน ห้องคลอด ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการบริการพยาบาล ระดับ ๒ 
๔๓.หน่วยงาน ฝากครรภ์ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการบริการพยาบาล ระดับ ๒ 
๔๔.งานการพยาบาลด้านการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริการพยาบาล 
ระดับ ๒ 
๔๕.งานการบริการปรึกษาด้านสุขภาพ
อนามัย  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริการ
พยาบาล ระดับ ๒ 
 
 
 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๕๓ ~ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล             
เป้าประสงค์ ๑ ประชาชนสุขภาพดี ได้รับบริการตามมาตรฐานและ ลดอัตราป่วยตายด้วยภัยสุขภาพ                                                                                                            

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
  ๔๖.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ Hal – Q 

๔๗.โรงเรียนและ ศพด. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ฮาลาลและตอยยิบ 

ผ่าน 
NA 
 

 ๑๗.พัฒนางานโภชนาการตาม
มาตรฐาน Hal – Q 
-รับประเมิน Hal – Q 
๑๘.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
โภชนาการฮาลาลปลอดภัยใน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพครู
โภชนาการด้านโภชนาการฮาลาล 
ตามแนวทางมาตรฐานอาหารฮา
ลาล 
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนามาตรฐาน
การผลิตอาหารฮาลาลจากครัว
โรงพยาบาลสู่ครัวโรงเรียน 
กิจกรรมที่ ๓ จัดท าเมนูอาหาร
ต้นแบบด้านโภชนาการฮาลาล 
(Halal menu cycle) 

บ ารุง
๕,๐๐๐ 

 
PP Basic 
Service 

 
 
 

๒๐,๕๕๐๐ 
 
 
 

๑๓,๒๕๐ 
 
 

๖,๐๐๐ 
งบศบ.สต.
๑๑๐,๐๐๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล             
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~ ๕๔ ~ 
 

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
     กิจกรรมที่ ๔ มาตรฐานอาหาร

ปลอดภัย (food safety) 
๑๒,๐๐๐ 

 ๑๗.ตัวชีว้ัด 
Service  Plan แต่
ละสาขาผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

๔๘.ตัวชีว้ัด Service  Plan แต่ละสาขา
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 
 
๔๙.ผูป้่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่ม
เลือด ≥ ร้อยละ ๘๐ 
๕๐.ผูป้่วย STEMI มาถึงโรงพยาบาล
ภายใน ๑๘๐ นาที และได้รับยาละลาย
ลิ่มเลือด ≥ ร้อยละ ๔๐ 
๕๑.ผู้ป่วย STEMI ที่เสียชีวิต<ร้อยละ๑๐ 
๕๒.ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยาละลายลิ่ม
เลือดและหรือยาขยายหลอดเลือดหัวใจ 
(PPCI) ร้อยละ ๗๕ 
๕๓.โรงพยาบาลสามารถให้ยาละลายลิ่ม
เลือด 
๕๔.มี Warfarin Clinic 

๖๓.๑๖% 
 
 
 

๗๒.๗๒% 
 

๙๐.๙๐% 
 
 

๙.๐๙% 
 

๗๒.๗๒% 
 
 
มี 
มี 

ติดตาม ควบคุม 
Service plan ทุก
สาขา 
เดือนละ ๑ ครั้งก ากับ 

๒๐.พัฒนางาน Service Plan 
-ประชุมคณะกรรมการ 
-ติดตาม ตัวชี้วัดทุกสาขา 
๒๑.พัฒนา Service plan สาขา 
หัวใจและหลอดเลือด 
๒๑.๑เผยแพร่ความรู้ ทาง 
-โปสเตอร์ 
-ทางเว็บไซด์ 
-เสียงตามสาย 
-ให้ความรู้ใน คลินิก HT DM 
๒๑.๒.จัดท ากล่องยา SK 
๒๑.๓.จัดท านวัตกรรม และ CQI 
ในการ 
 
 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล             
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กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
  ๕๕.อัตราการเสียชีวิตในของทารกแรก

เกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๘ วัน 
น้ าหนักมากกว่าหรือท่ากับ ๕๐๐ กรัม ≤ 

๐ 
 
 

 
 
 

๒๒.พัฒนา Service plan สาขา 
ทารก 
๒๒.๑จัดท าแนวทางการป้องกัน

- 



~ ๕๕ ~ 
 

๑๕ ต่อ ๑๐๐๐ การเกิดมีชีพ 
๕๖.อัตราการเกิดภาวะพร่องออกซิเจน
ในทารกแรกเกิด ≤ ๒๕ ต่อพันการเกิดมี
ชีพ 
๕๗.การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด
ชนิดเขียว > ร้อยละ ๖๐ในทารกแรกเกิด 
≤ ๒๕ ต่อพันการเกิดมีชีพ 
๕๘.สตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปีได้รับการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก (สะสม) ร้อยละ 
๘๐ 
๕๙.สตรีอายุ ๓๐-๗๐ ปีได้รับการคัด
กรองมะเร็งเต้านม ร้อยละ ๘๐ 
๖๐.ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัด
กรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง ๓๐๐
คน 

 
๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๙.๒๙% 
 
 

๗๖.๐๕% 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
-บริการเชิงรุก 

การเกิดภาวะ BA 
๒๒.๒คัดกรองทารกแรกเกิดภาวะ
เขียว (CHD) 
๒๒.๓ประเมินการใช้ CPG 
 
 
 
๒๓.พัฒนา Service plan สาขา 
มะเร็ง 
คัดกรองมะเร็ง 
-ปากมดลูก ในสตรีอายุ ๓๐–๖๐ป ี
-มะเร็งเต้านมในสตรีอายุ๓๐-๗๐ปี 
-มะเร็งล าไส้ใหญ่ ในประชาชน 
อายุ ๕๐–๗๐ ปีอ าเภอเจาะไอร้อง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล             
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กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
  ๖๑.อัตราการเสียชีวิต ผู้เจ็บป่วยวิกฤต 

ฉุกเฉิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ใน รพ F๒ขื้น
ไป < ร้อยละ ๑๒ 
๖๒.รพ.ผ่านเกณฑ์ ECSคุณภาพ (๑๒ 
องค์ประกอบ) ร้อยละ ๔๐ 
๖๓.ผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤตมาโดยระบบ 
EMS > ร้อยละ ๖๐ 

๒.๗๐% 
 
 

๔๐.๑๒% 
 

๓๔.๓๘% 
 

คัดกรอวเชิงรุก ๒๔.พัฒนา Service plan สาขา 
อุบัติเหตุ 
๒๔.๓จัดท าแนวทางการส่งต่อตาม
ประเภทต่างๆ 
๒๔.๔จัดท า R๒R 
๒๔.๕ให้ความรู้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

 



~ ๕๖ ~ 
 

๖๔.ผู้ป่วย Blinding Cataract ได้รับการ
ผ่าตัด ≥ ร้อยละ ๘๐ 
๖๕.ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจก ระยะบอด 
(Blinding Cataract) ได้รับ การผ่าตัด
ภายใน ๓๐ วัน ≥ ร้อยละ ๘๐ 
 

๗๕.๐๐% 
 

๓๗.๕๐% 
 
 

๒๕.พัฒนา Service plan สาขา 
ตา 
๒๕.๑คัดกรองตาผู้สูงอายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป 
๒๕.๒ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงเพื่อให้
ผู้ป่วยมีความตระหนักในการรักษา 
๒๕.๓แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่าง
กลุ่มท่ีรับการรักษาแล้วและยัง
ไม่ได้รับการรักษา 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล             
เป้าประสงค์ ๑ ประชาชนสุขภาพดี ได้รับบริการตามมาตรฐานและ ลดอัตราป่วยตายด้วยภัยสุขภาพ                                                                                                            

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
  ๖๖.ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
๖๗.ผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออกท่ีมีภาวะ 
Shock (Grade ๓,๔) ≤ ร้อยละ ๑๐ 
๖๘.ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
(Pleural effusion) ในผู้ป่วยเด็ก 
๖๙.อัตราป่วยตายโรคปอดบวม ในเด็ก
อายุ ๑ เดือน - ๕ ปีบริบูรณ์ ≤ ร้อยละ ๑ 
๗๐.เด็กท่ีป่วยด้วยโรค Pneumonia เกิด 

๑๐๐ 
 
 
 

๐ 
 

๐ 
 
 
 
 

 ๒๖.พัฒนา Service plan สาขา 
สุขภาพจิต 
-ให้บริการคลินิกจิตเวช 
-บริการเชิงรุก 
๒๗.พัฒนา Service plan สาขา 
กุมารเวชกรรม 
๒๗.๑น า CPG สู่การปฏิบัติ 
๒๗.๒ประเมินการใช้ CPG 
 

- 
 
 
 

- 



~ ๕๗ ~ 
 

Secretion obstruction ≤ ร้อยละ ๐.๕ 
๗๑.การเกิด Respiratory failure ใน
เด็ก (๐-๑๔ปี) ≤ ร้อยละ ๐.๕ 
๗๒.ร้อยละของการกลับมารักษาซ้ าด้วย
โรค Pneumonia ในเด็ก ≤ ร้อยละ ๐.๕ 
๗๓.อัตราตายด้วยโรคปอดบวมในเด็ก ≤ 
ร้อยละ ๒ 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล             
เป้าประสงค์ ๑ ประชาชนสุขภาพดี ได้รับบริการตามมาตรฐานและ ลดอัตราป่วยตายด้วยภัยสุขภาพ                                                                                                            

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
  ๗๔.ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ

รุนแรงชนิด community-acquired < 
ร้อยละ ๓๐ 
๗๕.การเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic  
≥ ร้อยละ ๙๐ 
๗๖.การได้รับ Antibiotic ภายใน ๑ 
ชั่วโมง ≥ ร้อยละ ๙๐ 
๗๗.การได้รับ IV fluid ๓๐ ml/kg ใน ๑ 
ชั่วโมงแรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) ≥ ร้อย
ละ ๙๐ 
๗๘.จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.
สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ภายใต้
การสนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตอ าเภอ หรือ District 
Health Broad ร้อยละ ๖๐ 

๓.๓๓ 
 
 

๙๖.๖๗ 
 

๙๖.๖๗ 
 

๑๐๐ 
 
 

๔๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสริมสร้างทัศนะคติ
และสร้างความ
ตระหนักในการดูแล
สุขภาพของประชาชน
ทุกกลุ่มวัย  

๒๘.พัฒนา Service plan สาขา  
อายุรกรรม 
พัฒนาระบบป้องกันการติดเชื้อใน
ผู้ป่วย 
๒๘.๑พัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล 
๒๘.๒ปรับปรุงแนวทางการดูแล
ผู้ป่วย Sepsis 
๒๘.๓ประเมินการใช้แนวทางการ
ดูแลผู้ป่วย Sepsis 
๒๙.พัฒนา Service plan สาขา 
ทันตกรรม 
๒๙.๑ออกบริการทันตกรรมใน 
รพ.สต.  
๒๙.๒จัดทันตาภิบาลดูแลงานด้าน 

- 



~ ๕๘ ~ 
 

๗๙.อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปาก
ของประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๓๕ 

๒๑.๑๘% 
 

 ทันตกรรมครบทุกต าบล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล             
เป้าประสงค์ ๑ ประชาชนสุขภาพดี ได้รับบริการตามมาตรฐานและ ลดอัตราป่วยตายด้วยภัยสุขภาพ                                                                                                            

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
  ๘๐.ร้อยละของประชาชนอายุ ๓๕ ปี ขึ้น

ไปได้รับการคัดกรอง 
โรคเบาหวาน/ 
โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ ๙๐ 
๘๑.ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับ 
น้ าตาลในเลือดได้ดี ≥ร้อยละ ๔๐ 
๘๒.ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทีค่วบคุม
ระดับความดันได้ดี ≥ ร้อยละ ๕๐ 
๘๓.ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่มี
ภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/ส่ง
ต่อ ร้อยละ ๑๐๐ 
๘๔.ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง 
เบาหวาน/ 
ความดันโลหิตสูง ร้อยละ ๙๐ 
๘๕.อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ๑๓๐/๑๐๐
ครั้ง 
 

 
 

๙๖.๕๑% 
๙๔.๖๔% 
๑๔.๕๘% 

 
๒๐.๕๖% 

 
๑๐๐ 

 
 
 

๘๐.๕๔% 
๔๘.๕๕% 

๙๗๗.๗๑% 
 

 
 
 
พัฒนาระบบการดูแล
โรคที่เป็นปัญหา
สุขภาพ 
 
 

๓๐.พัฒนา Service plan สาขา
โรคไม่ติดต่อ 
๓๐.๑คัดกรอง โรคความดันโลหิต
สูงและเบาหวานในกลุ่มอายุ ๓๕ ปี
ขึน้ไป 

๓๐.๒ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม
เสี่ยง 
๓๐.๓ติดตามกลุ่มที่สงสัยป่วยที่
บ้าน 
๓๐.๔ร่วมกับชุมชนในการดูแล
สุขภาพคนในชุมชน 
๓๐.๕ให้สุขศึกษารายบุคคล 
๓๐.๖พัฒนาคลินิก COPD 
,Asthma  
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล             



~ ๕๙ ~ 
 

เป้าประสงค์ ๑ ประชาชนสุขภาพดี ได้รับบริการตามมาตรฐานและ ลดอัตราป่วยตายด้วยภัยสุขภาพ                                                                                                            
กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

  ๘๖.ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการคัด
กรองโรคไต ร้อยละ ๘๐ 
๘๗.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการ
คัดกรองโรคไต ร้อยละ ๘๐ 
๘๘.ผู้ป่วย มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<๔ml/min/๑.๓๒ m๒/yr ร้อยละ 
๙๙ 
๘๙.มีทีมรักษาไตหรือทีมหมอครอบครัว
หรือทีมเครือข่ายเยี่ยมบ้านผู้ป่วย โดยมี
ประเด็นการป้องกันควบคุมโรคไต เรื้อรัง 
๙๐.ผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์
ของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลัง
จ าหน่ายการบ าบัด ๓ เดือน ร้อยละ ๔๐ 
 
 
 
 
 

๔๓.๘๗% 
 

๔๓.๘๗% 
 

๕๔.๙๗% 
 
 
มี 
 
 

๑๐๐ 
 

 ๓๑.พัฒนา Service plan สาขา 
ไต 
กิจกรรมวันไตโลก “สตรีไทย ไต 
Strong  
๓๑.๑คัดกรองไตในกลุ่มเสี่ยง 
๓๑.๒ให้ความรู้เรื่อง ไต 
 
 
 
 
๓๒.พัฒนา Service plan สาขา  
ยาเสพติด 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล             
เป้าประสงค์ ๑ ประชาชนสุขภาพดี ได้รับบริการตามมาตรฐานและ ลดอัตราป่วยตายด้วยภัยสุขภาพ                                                                                                            

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
  ๙๑.การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อ

ระบบทางเดินหายใจส่วนบนและ 
๘.๔๔ 

 
-ออกเคลื่อนที่เชิงรุก
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

๓๓.พัฒนา Service plan สาขา 
RDU  

- 
 



~ ๖๐ ~ 
 

หลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก 
ไม่เกิน ร้อยละ ๒๐ 
๙๒.การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน ไม่เกิน ร้อยละ ๒๐ 
๙๓.การใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจาก
อุบัติเหตุ ไม่เกิน ร้อยละ ๔๐ 
๙๔.ผู้ป่วยโรคไตระดับ ๓ ขึ้นไปที่ได้รับยา 
NSAIDs ไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ 
๙๕.ไม่มีจ านวนสตรีตั้งครรภ์ใด ที่ได้รับ
ยาที่ห้ามใช้ (warfarin,statins,ergots) 
 

 
 

๕.๗๔ 
 

๓๒.๑๘ 
 

๐ 
 
 
 

๐ 
 

๐ 
 
 
 

ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ประชากรและ
เครือข่าย การใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เครื่องส าอางในอ าเภอ
ให้เข้มข้นมากขึ้น 
 

  
- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล             
เป้าประสงค์ ๑ ประชาชนสุขภาพดี ได้รับบริการตามมาตรฐานและ ลดอัตราป่วยตายด้วยภัยสุขภาพ                                                                                                            

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
  ๙๖.รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิใน

เครือข่าย ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะใน RI 
และ AD <=ร้อยละ ๒๐ ทั้ง ๒ โรค ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ 
๙๗.ผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีควรได้รับการ
ดูแลแบบประคับประคองได้เข้าสู่

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 

  
 
 
 
๓๔.พัฒนา Service plan สาขา 
ระบบการดูแลแบประคับประคอง 

 
 
 
 
 



~ ๖๑ ~ 
 

กระบวนการดูแล ร้อยละ ๘๐ 
๙๘.ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการเตรียม 
Advance care plan ร้อยละ ๘๐ 
๙๙.ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลต่อเนื่อง ร้อย
ละ ๘๐ 
๑๐๐.ผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องใช้
อุปกรณ์ทางการแพทย์และได้รับอุปกรณ์
ใช้ที่บ้าน ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 

 
๘๓.๓๐% 

 
 

๖๐.๐๐% 
 

๙.๐๙% 
 

๑.ปรับปรุงแนวทางการดูแลแบบ
ปรับประคอง 
๒.จัดท าแนวทางการยืมอุปกรณ์ 
-ชุดให้ออกซิเจน 
-เตียง 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล             
เป้าประสงค์ ๑ ประชาชนสุขภาพดี ได้รับบริการตามมาตรฐานและ ลดอัตราป่วยตายด้วยภัยสุขภาพ                                                                                                            

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
  ๑๐๑.ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานที่ได้
มาตรฐาน ≥ ร้อยละ ๒๐ 
 
 
 
๑๐๒.การให้ค าปรึกษาผู้ป่วยกระดูกหัก
ไม่ซับซ้อน(ศัล์ออร์โธ) ≥ ร้อยละ ๑๐ 
 
 

๒๐.๘๘% 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

-เพ่ิมความครอบคลุม
การให้บริการ 
-ผลิตสมุนไพร 

๓๕.พัฒนา Service plan สาขา 
แพทย์แผนไทย 
-ปรับปรุงสวนสมุนไพร 
-เพ่ิมการใช้ยาสมุนไพร ใน
โรงพยาบาล และ รพ.สต. 
-ให้บริการมารดาหลังคลอด 
๓๖.พัฒนา Service plan สาขา
ศัลยกรรมกระดูก 
- เพ่ิมการให้บริการในผู้ป่วย 
Simple Fracture 

บ ารุง 
๔๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

- 
 
 
 



~ ๖๒ ~ 
 

๑๐๓.อัตรามารดาตกเลือดเสียชีวิต ๐ 
 

๐ ๓๗.พัฒนา Service plan สาขา  
สูติกรรม  
-เฝ้าระวังดูแลรักษามารดาจากการ
ตกเลือดหลังคลอด 
-ทบทวน Case มารดาตกเลือด
หลังคลอด 
-มีระบบ Fast Track ของ PIH, 
PPH 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล             
เป้าประสงค์ ๑ ประชาชนสุขภาพดี ได้รับบริการตามมาตรฐานและ ลดอัตราป่วยตายด้วยภัยสุขภาพ                                                                                                            

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
  

 
 
 
 

๑๘.คลินิก NCD 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ๗๘ 
คะแนน 
๑๙.คลินิก DPAC 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ๘๐ 
คะแนน 

๑๐๔.รพ.สต.มีแพทย์ออกตรวจให้บริการ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๐๕.อ าเภอมี District Health System 
(DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ
กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 
๑๐๖.คลินิก NCD ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ๗๘ คะแนน 
 
 
๑๐๗.คลินิก DPAC ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ๘๐ คะแนน 
 

๑๐๐ 
 
มี 
 
 

๕๒ 
ไม่ผ่าน 

 
 

๖๕ 
ไม่ผ่าน 

 

 
 
 
 
 

สร้างแรงจูงใจให้เป็น
ตัวอย่างของคนอ่ืน 

๓๘.Service plan สาขา บริการ
ปฐมภูมิและสุขภาพองค์รวม 
จัดทีมสหวิชาชีพออกลงปฏิบัติงาน
ใน PCU  
-จัดทีมสนับสนุนให้บริการใน PCU

๓๙.พัฒนาคลินิก NCD และคลินิก
DPAC 
-ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่ม
ป่วย-ประกวด กลุ่มเสี่ยง ดีเด่น 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

บ ารุง 
๖,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๓ ~ 
 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล             
เป้าประสงค์ ที่ ๒ ภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการการจัดการด้านสุขภาพ                                                                                                          

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

-เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจกับภาคีเครือข่าย
ในการจัดการปัญหา
สุขภาพร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

๒๐.โรงพยาบาล
ผ่านการรับรอง 
มาตรฐาน PNC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๘.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ANC
คุณภาพ ≥ ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐๙. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ LR 
คุณภาพ ≥ ร้อยละ ๘๐ 
 

๙๑.๘๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๑.๖๖ 
 
 
 
 
 

เสริมสร้างทัศนะคติ
และสร้างความ
ตระหนักในการดูแล
สุขภาพของประชาชน
ทุกกลุ่มวัย  
 

๔๐.พัฒนางานฝากครรภ์ 
๔๐.๑ให้ความรู้แนวทางการ
บริการ ANC คุณภาพ  
๔๐.๒คัดกรองหญิงตั้งครรภ์ด้วย 
Classifying Form  
๔๒.๓ให้บริการแบบ One stop 
service 
๔๐.๔การให้ความรู้ตามแนวทาง
โรงเรียนพ่อแม่ 
๔๐.๕จัดช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ 
๒๔ ชั่วโมง 
๔๑.พัฒนางาน ห้องคลอด 
๔๑.๑เฝ้าระการดูแลมารดาและ
ทารก ระยะก่อนคลอด ระยะ
คลอด ระยะหลังคลอด 
๔๑.๒ติดตามแนวทางการดูแล
ทารกแรกเกิดภาวะตัวเย็น 

 



~ ๖๔ ~ 
 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยพร้อมยกระดับคุณภาพข้อมูล เพ่ือสนับสนุนระบบบริหารและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ (Governance 
Excellent) 
เป้าประสงค์ ที่ ๑ หน่วยงานผ่านการประเมิน HAIT ในระดับ Level                                                                                                           

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

-ปรับปรุงระบบการ
จัดการข้อมูลให้ทันสมัย 
 

๒๑.หน่วยงานผ่าน
การประเมิน HAIT 
ในระดับ Level ๑ 

๑๑๐.หน่วยงานผ่านการประเมิน HAIT 
ในระดับ Level ๑ 
 

NA -จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
-ติดตั้งโปรมแกรม 

๔๒.พัฒนาระบบสารสนเทศ 
๔๒.๑การจัดหาอุปกรณ์ 
๔๒.๒ปรับปรุงระบบการบันทึก 
และการจัดการข้อมูล ใน HOSxP 
,Paperless 
๔๒.๓การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล 
๔๒.๔ติตั้งโปรแกรม HOSOffices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อระบบบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับองค์กรสู่นิเวศน์สุขภาพที่ดี (PP&P Excellent) 
เป้าประสงค์ ที่ ๑ โรงพยาบาลมีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมระบบบริการสุขภาพ และบรรยากาศในการท างาน                                                                                                         



~ ๖๕ ~ 
 

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

-พัฒนาระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อสุขภาพเพ่ือการเป็น
แบบอย่างที่ดีในการ
ดูแลสุขภาพตนเองและ
ชุมชน  

๒๒.โรงพยาบาล
เจาะไอร้องได้รับ
การประเมินการ
ด าเนินงานGreen 
& Clean Hospital 
ระดับ ดีมาก 

๑๑๑.โรงพยาบาลมีการจัดการขยะมูล
ฝอยครบทุกประเภทและมีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๑๒.โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีที่เอ้ือต่อการสร้างสุขภาพ
ของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 
๑๐๐ 
๑๑๓.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมี
การด าเนินงานคัดแยกขยะที่ถูกต้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน Green & Clean 
Hospital ๕ แห่ง 
 

NA 
 
 

NA 
 
 
 

NA 
 
 

ร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการ
พัฒนาระบบการ
จัดการอาชีวอนามัย
และอนามัย
สิ่งแวดล้อมใน
เครือข่าย 

๔๓.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อระบบบริการสุขภาพตาม
เกณฑ์ Green & Clean Hospital 
โรงพยาบาลเจาะไอร้อง อ าเภอ
เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๔๓.๑ปรับปรุงพื้นท่ีว่างเปล่า 
๔๓.๒จัดท าโรงพักขยะมูลฝอยรี
ไซเคิล 
๔๓.๓พัฒนาระบบการคัดแยกขยะ 
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
Green & Clean Hospital  (ขยะ
รีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอันตราย 
ขยะอินทรีย์) 
ปลอดภัย 
๓.จัดท ามาตรการประหยัด
พลังงานที่เป็นรูปธรรม 

บ ารุง 
 
 
 
 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
๑๙,๐๐๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข และวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้โดดเด่น สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อย่างสมดุล 
                              (People Excellent) 
เป้าประสงค์ ที่ ๑ บุคลากรเพียงพอสอดคล้องกับภาระงาน 

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

พัฒนาระบบบริหาร ๒๓.บุคลากรมี ๑๑๔.บุคลากรมีเพียงพอต่อการ ไม่มี ๑ ประสาน สสจ. ๔๔.จัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานใน - 



~ ๖๖ ~ 
 

จัดการทรัพยากรแบบ
บูรณาการโดยเน้นการ
เฝ้าระวังความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง 

เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานด้าน
บริการทุกสาขา
วิชาชีพ 

ปฏิบัติงานด้านบริการทุกสาขาวิชาชีพ 
 

(แพทย์ ขาด 
๒ , 
ทันตแพทย์ 
ขาด ๑ 
นวก.
สาธารณสุข 
ขาด ๒ นัก
รังสี ขาด ๒ 
นักกายภาพ 
ขาด ๑ 
เวชกิจ
ฉุกเฉิน ขาด 
๑) 
 
 
 

นราธิวาส หน่วยงานเอกซเรย์ที่ไม่มีเจ้า
พนักงานเอกซเรย์ให้ปฏิบัติงาน
เพ่ิม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข และวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้โดดเด่น สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อย่างสมดุล 
                              (People Excellent) 
เป้าประสงค์ ที่ ๒ บุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์และงานคุณภาพ 

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

พัฒนาทักษะบุคลากร
ให้มีศักยภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
บทบาทหน้าที่ และเอ้ือ

๒๔.บุคลากรมี
สมรรถนะตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ ร้อยละ 

๑๑๕.บุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๙๖.๐๘% -ควบคุม ก ากับให้
บุคลากรปฏิบัติตาม
มาตรฐานแต่ละ
วิชาชีพ 

๔๕.พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
๔๕.๑อบรมฟ้ืนฟูการปฐมพยาบาล 
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐานและ
การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ 

- 



~ ๖๗ ~ 
 

ต่อการจัดบริการ
สุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑๐๐ -ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
-จัดอบรมใน
หน่วยงาน 
-ส่งอบรมนอก
หน่วยงาน 
-ฝึกทักษะเชิง
ปฏิบัติการ 
 

และการใช้วิทยุสื่อสาร  
๔๕.๒อบรมฟ้ืนฟูการปฐมพยาบาล 
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง การยก
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ และ
การใช้วิทยุสื่อสาร 
๔๕.๓อบรมฟ้ืนฟู  NCPR 
๔๕.๔ซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ 
๔๕.๕ส่งบุคลากรอบรม ENP  
๔๕.๖อบรมการอ่านคลื่นไฟฟ้า
หัวใจส าหรับพยาบาล 
๔๕.๗พัฒนาการดูแลหญิงตั้งครรภ์
ตาม CPG 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข และวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้โดดเด่น สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อย่างสมดุล 
                              (People Excellent) 
เป้าประสงค์ ที่ ๒ บุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์และงานคุณภาพ 

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

     ๔๕.๘ฝึกทักษะการตรวจครรภ์และ 
การดูแลหญิงที่มีภาวะเสี่ยงโดย
แพทย์ Zoning  เดือนละ ๑ ครั้ง 
๔๕.๙ให้ความรู้การดูแลผู้ป่วย 
Sepsis 
๔๕.๑๐จัดอบรม ฮาลาล, Hal-Q 
๔๕.๑๑ส่งบุคลากรฝึกทบทวน

 



~ ๖๘ ~ 
 

ทักษะการเอกซเรย์ ที่รงพยาบาล
แม่ข่าย 
๔๕.๑๒โครงการฝึกอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข และวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้โดดเด่น สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อย่างสมดุล 
                              (People Excellent) 
เป้าประสงค์ ที่ ๓ โรงพยาบาลมีผลงานวิชาการสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานประจ าอย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาทักษะการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕.โรงพยาบาลน า
ผลงานวิชาการมา
ประยุกต์ใช้ อย่าง
น้อย ๑ เรื่อง / ปี 

๑๑๖.หน่วยงานมีผลงานวิชาการ อย่าง
น้อย ๑ เรื่อง/ปี ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๓๕.๗๑ 
(๕/๑๔) 

 

จัดเวทีประกวด ๔๖.เวทีประกวดผลงานวิชาการ - 



~ ๖๙ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข และวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้โดดเด่น สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อย่างสมดุล 
                              (People Excellent) 
เป้าประสงค์ ที่ ๔ เป็นองค์กรแห่งความสุข 

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

เสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

๒๖.โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ 
Happinometer 

๑๑๗.อัตราความพึงพอใจของบุคลากร 
ร้อยละ ๘๐ 
-ข้าราชการ 
-ลูกจ้าง 
๑๑๘.อัตราการลาออก โอนย้าย ≤ ร้อย
ละ ๒ 
 
 

 
 

๖๙.๒๐ 
๗๐.๒๐ 

๐ 

-การดูแลอย่างใกล้ชิด 
-มีระบบพี่เลี้ยง 

๔๗.สร้างขวัญและก าลังใจใน
บุคลากรทุกระดับ 
๑.ปรับปรุงแนวทางการจัด
อัตราก าลัง 
๒.ปรับต าแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราว
เป็น พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

- 



~ ๗๐ ~ 
 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Governance Excellent) 
เป้าประสงค์ ที่ ๑ โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการด้านการเงินและการคลังที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

-เร่งรัดให้มีการ
ด าเนินงานด้านการเงิน 
การคลัง ให้มีความ
ครบถ้วน เป็นไปตาม
มาตรฐาน และระเบียบ
ต่างๆ ด้วยความโปร่งใส
เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และเอ้ือ
ต่อการบริการทาง
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

๒๗.ประสิทธิภาพ
การบริหารการ
บริหารการเงินการ
คลัง ร้อยละ ๙๐ 

๑๑๙.การบริหารแผน Plan Fin ผ่าน
แผน – ผล ในช่วง ±  ๕ %  
-รายได้  
-รายจ่าย 
๑๒๐.การบริหารต้นทุน : Unit Cost ไม่
เกินค่ากลางกลุ่มของโรงพยาบาล HGR 
-OP 
-IP 
๑๒๑.CMI  
๑๒๒.การบริหารจัดการภายในด้าน
การเงิน ๗ ด้าน 

 
 

๒.๖ 
-๒.๑๖ 

 
 

๑๑๒๓.๖ 
๒๘๒๔๖.๐๖ 

๐.๕๓ 
C 

-วางระบบการ
รายงานความเสี่ยงให้
ทุกหน่วยงานรายงาน
ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน   
-ก าหนดระยะเวลา
การส่งรายงานความ
เสี่ยงที่ชัดเจน 
-การติดตามและ
ประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน 
-การเฝ้าระวังความ
เสี่ยงและข้อร้องเรียน
ต่าง ๆ 

๔๘.พัฒนาการจัดเก็บรายได้และ
ลดรายจ่าย 
๔๘.๑การจัดเก็บรายได้ 
-การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน 
-การตรวจสุขภาพเชิงรุกใน
ข้าราชการในอ าเภอเจาะไอร้อง 
-การเปิดบริการคลินิกนอกเวลา
ราชการ 
*คลินิกแผนไทย 
*คลินิกกายภาพ 
*คลินิกทันตกรรม 
-กาติดตาม ตัวชี้วัด QOF 
๒.การลดรายจ่าย 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
*การใช้ระบบ Paperless 
*ลดอัตรา Re-sterile 
-ค่าสาธารณูปโภค  

- 



~ ๗๑ ~ 
 

  *ค่าไฟ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Governance Excellent) 
เป้าประสงค์ ที่ ๑ โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการด้านการเงินและการคลังที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

     -การใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและ
สมเหตุสมผล (RDU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Governance Excellent) 
เป้าประสงค์ ที่ ๒ โรงพยาบาลคุณธรรม 



~ ๗๒ ~ 
 

กลยุทธ์ KRI KPI BASE Line มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

-เร่งรัดให้มีการ
ด าเนินงานด้านการเงิน 
การคลัง ให้มีความ
ครบถ้วน เป็นไปตาม
มาตรฐาน และระเบียบ
ต่างๆ ด้วยความโปร่งใส
เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และเอ้ือ
ต่อการบริการทาง
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

๒๘.โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ระดับ 
๕ 

๑๒๓.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA ระดับ ๕ (มากกว่า ๙๐%) 
๑๒๔.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน 
โรงพยาบาลคุณธรรม 
๑๒๕.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ควบคุม
ภายในทุกหน่วยงาน 
 

ระดับ ๕ -วางระบบการเฝ้า
ระวังและรายงาน
ความเสี่ยงให้ทุก
หน่วยงานรายงานให้
เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน   
-ก าหนดระยะเวลา
การส่งรายงานความ
เสี่ยงที่ชัดเจน 
-การติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

๔๙.โรงพยาบาลคุณธรรม 
๔๙.๑ก าหนดอัตลักษณ์ ของ
โรงพยาบาล 
๔๙.๒ให้ความรูเรื่องการจัดการ
ควบคุมภายใน 
-การจัดท า Flowchart 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
-ตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยง 
-จัดท า ปย ๒ 
-จัดท าภาคผนวก ก ข 
๔๙.๓ตอบแบบประเมิน ITA 
๔๙.๔ประกาศต่อต้านการทุจริต 

- 

                  ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์                                                                              ผู้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ 
                                                       ..........................................                                                                           ........ ..................................... 
                                                     (นางสาวชมนาศ  พัฒน์นิติกุล)                                                                          (นายเอกวิทย์  จินดาเพ็ชร) 
                                                  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ                                                         นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                            หัวหน้าพยาบาล                                                                                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้อง 

 


