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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน  

วิสัยทัศน์     องค์กรที่เป็นเลิศด้านสาธารณสุขทางทะเล ภายในปี 2565 

พันธกิจ  
1. บริหารระบบสาธารณสุขที่ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่สุขภาพดีวิถีใหม่                            
2. บริหารและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข 
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพและชุมชนอย่างยั่งยืน   

   4. พัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
5. พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพให้มีความเชี่ยวชาญ              
6. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุข 

ค่านิยมร่วม “PHANGAN” 
 P  =  PARTICIPATION ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
 H  =  Humility บุคลากรต้องอ่อนน้อมถ่อมตน  

A  =  Alert  ความตื่นตัวในการตอบสนองต่อปัญหา  
N  =  Need for health care ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพ 
G  =  Governance  บริหารจัดการสุขภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
A  =  Academic ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ 
N  =  New Innovations  สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ  

ประเด็นการพัฒนา 
 1. ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการสุขภาพเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร 
4. สนับสนุนระบบบริหารจัดการสุขภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 5. พัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่ทางทะเล 
 6. สนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองสมุนไพร 

จุดเน้น ปี 2564 
1. ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
2. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 
3. พัฒนาระบบบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
4. Smart hospital  
5. ส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน  



  

ประเด็นที ่1. ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพบุคลากร 
กลยุทธ์ที ่1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
กลยุทธ์ที่ 1.5 คุ้มครองสุขภาพประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 1.6 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ 

ประเด็นที ่2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการสุขภาพเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ประเด็นที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม Service Plan  
กลยุทธ์ที่ 3.2 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายใต้แนวคิด SURAT MOPH (HRM)   
กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างเสริมและพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 

ประเด็นที ่4  สนับสนุนระบบบริหารจัดการสุขภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ 
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา 

ประเด็นที่ 5 พัฒนาระบบสาธารณสุขในพ้ืนที่ทางทะเล 
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล (Maritime  Emergency Care System :  Maritime 

ECS) 
ประเด็นที่ 6. สนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองสมุนไพร 
 กลยุทธ์ที่ 6.1 แผนไทย   เขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลงาน และค่าเป้าหมาย 



  

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 
ประเด็นการ

พัฒนา 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ผลงาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

กลุ่มงานรับผิดชอบ 

1. ขับเคลื่อน
งานส่งเสริม
สุขภาพและ
ป้องกันโรค
แบบบูรณา
การร่วมกับ
ภาคี
เครือข่ายธ 

1.
ประชาชน
สุขภาพดี 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

 ≤ 17 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
น.ส.ปวีณา บุญแก้ว 
นางนูรฮายาตี 

2.                           ับ
การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือ
เท่ากับ 12 สัปดาห์ 

 80 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
น.ส.ขวัญฤดี รักเมือง 
น.ส.หฤทัย หนูจีนเส้ง 

3. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์
ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ
ครบ ๕ ครั้ง ตามเกณฑ์ 

 75 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
น.ส.ขวัญฤดี รักเมือง 
น.ส.หฤทัย หนูจีนเส้ง 

4. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยา
เม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก 
และกรดโฟลิก 

 95 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
น.ส.ขวัญฤดี รักเมือง 
น.ส.หฤทัย หนูจีนเส้ง 

5. เด็กไทยมีการเจริญเติบโต
และพัฒนาการสมวัย สูงดีสม
ส่วน 

 -  

5.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัย 
มีพัฒนาการสมวัย 

 90 * น.ส.วรรณดิา ทองรักษ์ 
น.ส.ดรุวรรณ ทองมาก 
น.ส.ยุพาวดี  

5.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน 

 65 * น.ส.วรรณดิา ทองรักษ์ 
น.ส.ดรุวรรณ ทองมาก 
น.ส.ยุพาวดี 

6. เด็กไทยมีระดับสติปัญญา
เฉลี่ยไม่ต่่ากว่า 100 

 > 100 * น.ส.จริารัตน์ วงค์ศลิา 
น.ส.ชัชชัญญา 
น.ส.จริยา 

7. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามี
พัฒนา การล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนา การด้วย
เครื่องมือมาตรฐาน 

 65 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
นางส่าอางค์ 
น.ส.ยุพาวดี 

8. ร้อยละของเด็กอายุ 0-12 ปี 
ฟันดีไม่มีผุ (Cavity free)  
 

 90 น.ส.จันทิมา ศรีพะเนิน 
นางธนพร 
น.ส.อุมาริน 



  

ประเด็นการ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน 

ปี 2563 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

กลุ่มงานรับผิดชอบ 

9. อัตราการให้บริการตรวจ
สุขภาพช่องปากและขัดท่าความ
สะอาดฟัน ในหญิงตั้งครรภ์ 
โดยทันตบุคลากร 

25.26 75.00 น.ส.จันทิมา ศรีพะเนิน 
น.ส.วลัคุ์วลี ซ้ายเบี้ยว 
น.ส.อุมาริน มณีฉาย 

  10. อัตราการให้บริการ 
เคลือบ/ ทาฟลูออไรด์ในกลุ่ม
เด็ก 
อายุ 4-12 ปี 

62.14 65 น.ส.จันทิมา ศรีพะเนิน 
นางธนพร 
น.ส.อุมาริน มณีฉาย 

  11. อัตราการให้บริการเคลือบ
หลุมร่องฟันฟันกรามแท้ ในกลุ่ม
เด็กอายุ 6-12 ป ี

54.22 55.00 น.ส.จันทิมา ศรีพะเนิน 
นางธนพร 
น.ส.อุมาริน มณีฉาย 

  12. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 
ปี 
สูงดีสมส่วน 

 67 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
น.ส.ดรุวรรณ ทองมาก 
น.ส.จริยา ศรีนิล 

  13. อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อพัน 

 ≤ 27 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
นางส่าอาง 
นางสาวปวีณา 

  14. ร้อยละของวัยท่างานอายุ 
25-59 ปี ที่มีการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดยมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

 40 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
น.ส.มูรณ ี
น.ส.จีราวรรณ ฮวดช่วย 

  15. จ่านวนครอบครัวมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ 

 2,718 * น.ส.วรรณดิา ทองรักษ์ 
น.ส.มูรณี 
น.ส.จีราวรรณ ฮวดช่วย 

  16. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม 
Care Plan (ทุกสิทธิ์) 

67 85 * น.ส.จริารัตน์ วงค์ศลิา 
น.ส.อารีพร อิบรอเห็น 
น.ส.จริยา  ศรีนิล 

17. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ ได้รับการ
ดูแลทั้งในสถานบริการและใน
ชุมชน 

 - * น.ส.จริารัตน์ วงค์ศลิา 
น.ส.อารีพร อิบรอเห็น 
น.ส.จริยา  ศรีนิล 

17.1.ร้อยละของประชากร
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ 

58 65 * น.ส.จริารัตน์ วงค์ศลิา 
น.ส.อารีพร อิบรอเห็น 
น.ส.จริยา  ศรีนิล 

  17.2 ร้อยละของต่าบลที่มี
ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล

 95 * น.ส.จริารัตน์ วงค์ศลิา 
น.ส.อารีพร อิบรอเห็น 



  

ประเด็นการ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน 

ปี 2563 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

กลุ่มงานรับผิดชอบ 

ผู้สูงอายุ 
ระยะยาว (Long Term Care: 
LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์เกณฑ ์

น.ส.จริยา  ศรีนิล 

  18. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคเบาหวาน/โรค
ความดันโลหิตสูง 

- -  

  18.1 ร้อยละการตรวจติดตาม
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 

 100 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
น.ส.มูรณ ี
น.ส.จีราวรรณ ฮวดช่วย 

  18.2 ร้อยละการตรวจติดตาม
กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง 

 100 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
น.ส.มูรณี 
น.ส.จีราวรรณ ฮวดช่วย 

  19. ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน/โรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได้ 

 -  

  19.1 ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่ควบคุมได้ 

36.98 ≥ 40 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
น.ส.อรวรรณ 
น.ส.พรสุดา 

  19.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 

45.62 ≥ 50 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
น.ส.อรวรรณ 
น.ส.พรสุดา 

 2. ภาคี
สุขภาพ
เข้มแข็ง 

20. ชุมชนผ่านเกณฑ์การ
ด่าเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ 
ห่างไกล NCDs” 
(1 อ่าเภอ 1 ชุมชน) 

-  1 ชุมชน 
ทป. 

น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
น.ส.มูรณ ี
น.ส.จีราวรรณ 

  21. ร้อยละของผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก่าหนด  

 80 นายสุทธิพันธ์  
        ม่วงสวนขวัญ 
น.ส.กฤติกา การกรณ์ 
น.ส.ดวงสภัณฑ์ ติวเถาว ์

  21.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก่าหนด (ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารหรืออาหาร
กลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์
ในการลดน้่าหนักหรือสร้าง
สมรรถภาพทางเพศ) 

 80 นายสุทธิพันธ์  
        ม่วงสวนขวัญ 
น.ส.กฤติกา การกรณ์ 
น.ส.ดวงสภัณฑ์ ติวเถาว ์



  

ประเด็นการ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน 

ปี 2563 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

กลุ่มงานรับผิดชอบ 

  21.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก่าหนด (เครื่องส่าอาง
กลุ่มเสี่ยง (แอลกอฮอล์เพื่อ
สุขอนามัยมือ) 

 80 นายสุทธิพันธ์  
        ม่วงสวนขวัญ 
น.ส.กฤติกา การกรณ์ 
น.ส.ดวงสภัณฑ์ ติวเถาว ์

  22. ร้อยละของสถานประกอบ 
การผลิตภัณฑ์และบริการ
สุขภาพ (ร้านยา สถานที่ผลิต
อาหาร สถานพยาบาลเอกชน 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
สถานที่ผลิตเครื่องส่าอาง) ได้รับ
การตรวจเฝ้าระวัง  

 95 นายสุทธิพันธ์  
        ม่วงสวนขวัญ 
น.ส.ฐิติมา อุมา 
น.ส.ดวงสภัณฑ์ ติวเถาว ์

 23. ร้อยละของอ่าเภอมีการ
จัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้า
ระวังและรับเรื่องร้องเรียน
ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ชุมชน 

 50 นายสุทธิพันธ์  
        ม่วงสวนขวัญ 
น.ส.กฤติกา การกรณ์ 
น.ส.ดวงสภัณฑ์ ติวเถาว ์

 24. ร้อยละของอาหารสดและ
อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย)
จากสารปนเปื้อน (ตรวจด้วย 
mobile unit/test kit) 

 90 น.ส.จันทิมา  
ศรีพะเนิน 
นางสาววาปี ชูเมือง 
นางสาวจีราวรรณ 
 

  25. ร้อยละของโรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital ระดับดีมาก 

 80 น.ส.จันทิมา  
ศรีพะเนิน 
นางอภิญญา นาคมณี 
นายศักขยา รักราวี 

  26. ระดับความส่าเร็จในการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขของหน่วยงานระดับ
อ่าเภอ 

 5 นายสันติ บุญช่วย 
นายอภินันท์ ชูสุวรรณ 
นายศักขยา รักราวี 

  27. อ่าเภอสามารถควบคุม
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ให้
สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน 

 1 นายสุทธิพันธ์  
        ม่วงสวนขวัญ 
น.ส.วาปี ชูเมือง 
น.ส.จีราวรรณ ฮวดช่วย 

  28. อ่าเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่มีคุณภาพ (พชอ.) 

 1 นายไชยา ไชยชนะ 
นายสันติ บุญช่วย 
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  29. พชอ. ที่มีคุณภาพดูแล
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 

 1 *นายไชยา ไชยชนะ 
นายสันติ บุญช่วย 
 

2. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ด้านบริการ
สุขภาพเพ่ือ
รองรับการ
ท่องเที่ยว
ระดับ
นานาชาติ 

3.หน่วยงาน
ได้มาตรฐาน 

30. การจัดตั้งหน่วยบริการปฐม
ภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ตาม พรบ. 

 1 *นายสันติ บุญช่วย 
นางอภิญญา  นาคมณี 

 31. จ่านวนประชาชนคนไทย มี
หมอประจ่าตัว 3 คน 

  นายสันติ บุญช่วย 
นางอภิญญา  นาคมณี 

 32. ผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอ
ประจ่าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 - น.ส.จิรารัตน์ วงค์ศิลา 
นางอภิญญา  นาคมณี 
น.ส.จีราวรรณ ฮวดช่วย 

 32.1 ร้อยละ ของประชาชน มี
ศักยภาพ ในการจัดการสุขภาพ
ตนเอง 

 50 น.ส.จิรารัตน์ วงค์ศิลา 
นางอภิญญา  นาคมณี 
น.ส.จีราวรรณ ฮวดช่วย 

 32.2 ร้อยละของผู้ป่วย 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแล
จาก อสม.หมอประจ่าบ้าน มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

 80 น.ส.จิรารัตน์ วงค์ศิลา 
นางอภิญญา  นาคมณี 
น.ส.จีราวรรณ ฮวดช่วย 

 33. ร้อยละต่าบลเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์ต่าบลจัดการคุณภาพชีวิต 

 70 น.ส.จิรารัตน์ วงค์ศิลา 
นางอภิญญา  นาคมณี 
น.ส.จีราวรรณ ฮวดช่วย 

  34. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองและ
ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่
เหมาะสม 

- < 7 นางวิไลลักษณ์ 

  34.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง (Stroke ; 
I60-I69) 

 <7 นางวิไลลักษณ์ 

  34.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองแตก
(Hemorrhagic Stroke ; I60-
I62) 

 <25 นางวิไลลักษณ์ 

  34.3 อัตราตาย ของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน 
(Ischemic Stroke : I63) 

 <5 นางวิไลลักษณ์ 

  34.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองตีบ/อุดตันระยะ

 ≥ 60 นางวิไลลักษณ์ 
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เฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่
เกิน 4.5 ชั่วโมง ได้รับการรักษา
ด้วยยาละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดด่าภายใน 60 นาที 
(door to needle time) 

  34.5 ร้อยละของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่
มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
ได้รับการรักษาใน Stroke Unit 

 ≥ 60 นางวิไลลักษณ์ 

  35. ร้อยละการบรรเทาอาการ
ปวดและจัดการอาการต่าง ๆ 
ด้วย Opioid ในผู้ป่วย
ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 

 40 นางวิไลลักษณ์ 

  36. ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 

 71 น.ส.จิรารัตน์ วงค์ศิลา 
นางสาวชัชชัญญา 
นางสาวปวีณา 

  37. อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จ 
ต่อแสนประชากร 

 ≤ 8 *น.ส.จิรารัตน์ วงค์ศิลา 
น.ส.ชชัชัญญา 
น.ส.ปวีณา 

  38. อัตราตายของผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI และการให้การ
รักษาตามมาตรฐานเวลาที่
ก่าหนด 

  น.ส.นูรอาซีกิน 
น.ส.ปานไพลิน  แซ่ก้อ 

  38.1. อัตราตายของผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI ต่อแสนประชากร 

 ≤ 8 น.ส.นูรอาซีกิน 
น.ส.ปานไพลิน  แซ่ก้อ 

  38.2. ร้อยละของการให้การ
รักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตาม
มาตรฐานเวลาที่ก่าหนด 

 60 น.ส.นูรฮาซีกิน 

  39. ร้อยละของสตรี
กลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-70 ปี 
ได้รับการตรวจคัดกรอง 
มะเร็งเต้านม 

  
 
 
 

น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
นางส่าอาง 
น.ส.ศิรินันท ์

39.1 สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 
30-70 ปี ตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง(BSE) ร้อยละ 80  

 80 
 
 

น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
นางส่าอาง 
น.ส.ศิรินันท์ 
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39.2 สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 
30-70 ปี ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากร
สาธารณสุข (CBE) ร้อยละ 80 

 80 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
นางส่าอาง 
น.ส.ศิรินันท์ 

  40. สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 
30-60 ปี ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี 
HPV DNA Testing  (สะสม
ความครอบคลุม ปีงบประมาณ 
2563 -2567 ร้อยละ 80) 

 40 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
นางส่าอาง 
นางสาวศิรินันท์ 

  41. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
อายุ 50-70 ปี ได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งล่าไส้ใหญ่และไส้
ตรงด้วยวิธ ีFIT Test   

 10 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
นางส่าอาง 
นางสาวศิรินันท์ 

  42. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มี
อัตราการลดลงของ
eGFR<5ml/min/1.73m2/yr 

 66 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
นางสาวณกมล  
นางสาวพรสุดา 

  43. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด
ที่เข้าสู่กระบวนการบ่าบัดรักษา 
ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม 
(Retention Rate) 

 55 น.ส.วรางคณา 
       เสมียนเพชร 
นางสาวชัชชัญญา 
นางสาวปวีณา 

  44. โรงพยาบาลระดับ  F ใน
จังหวัดที่ให้บริบาลฟ้ืนสภาพ
ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน 
(Intermediate bed/ward) 

 1 นางสาวจันทร์เพ็ญ 

  45. ร้อยละของประชากรเข้าถึง
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 30 นางณัชปภา  ช่วย
เลื่อม 
นางสาวปานไพลิน 

  46. อัตราความส่าเร็จของการ
รักษาวัณโรคปอด 

 -  

  46.1 อัตราความส่าเร็จของการ
รักษาวัณโรคปอดรายใหม่ 

 88 นายสุทธิพันธ์  
         ม่วงสวนขวัญ 
น.ส.อารีพร อิบรอเห็น 
น.ส.จริยา  ศรีนิล 

  46.2 ร้อยละความครอบคลุม
การรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

 85 นายสุทธิพันธ์  
         ม่วงสวนขวัญ 
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และกลับเป็นซ้่า น.ส.อารีพร อิบรอเห็น 
น.ส.จริยา  ศรีนิล 

  47. ระดับความส่าเร็จในการ
เตรียมพร้อมและตอบโต้การ
ระบาดโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ระลอกใหม่ 

 3 นายสุทธิพันธ์  
        ม่วงสวนขวัญ 
น.ส.วาปี ชูเมือง 
น.ส.จีราวรรณ ฮวดช่วย 

 47.1 จ่านวนผู้ปว่ยของโรคโค
วิด-19 มีผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกิน 
5 คน/ประชากร 1 ล้านคน/วนั 

 < 5 นายสุทธิพันธ์  
        ม่วงสวนขวัญ 
น.ส.วาปี ชูเมือง 
น.ส.จีราวรรณ ฮวดช่วย 

  48 อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 < 1.4 *นายสุทธิพันธ์  
ม่วงสวนขวัญ 
นางสาววาปี ชูเมือง 
นางสาวจีราวรรณ 

  49. ร้อยละของโรงพยาบาลที่
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
-ขั้นที่ 2 
-ขั้นที่ 3 

 - 
 

≥ 70 
≥ 35 

นายสุทธิพันธ์  
        ม่วงสวนขวัญ 
น.ส.ฐิติมา 
น.ส.ดวง 

  50. จ่านวนหนว่ยบริการที่มี
การจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แบบบูรณาการ
ครอบคลุม รพ. สังกัด ก.สธ. 
และสถานพยาบาลภาคเอกชน 

 50 น.ส.จันทิมา  
ศรีพะเนิน 
นายไพโรจน์ 
น.ส.มานิตา 

  51. อัตราตายทารกแรกเกิด 
(ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ) 

 < 3.6 นางนูรฮายาตี ศรีรัตน์ 
น.ส.ปวีณา 

  52. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired 

 - นางวิไลลักษณ์ 
น.ส.ปัทมา 

  52.1 กลุ่มผู้ป่วย community-
acquired sepsis 

 < 28  

  52.2 กลุ่มผู้ป่วย hospital-
acquired sepsis 

 < 50  

  53. ร้อยละของหน่วยบริการ
กลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานการ
บริการสุขภาพนักท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่เกาะตามที่ก่าหนด (ระดับ
5) 

- - 
 
 
 
 

นางสาวสุริยา ซัง 
นายสมชาย 
นายสันติ 
น.ส.จิรารัตน ์
น.ส.นาตยา 
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- รพ. 
- รพ.สต. 

2 
4 

น.ส.จีราวรรณ 
 

 
  54. อัตราการเพิ่มขึ้นของ

จ่านวนสถานประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับ
มาตรฐานการท่องเที่ยว 

 + 5 *นายสุทธิพันธ์  
       ม่วงสวนขวัญ 
นางสาวฐิติมา 
นางสาวดวง 

  55. สถานที่กักกันตัวตามที่รัฐ
ก่าหนด (AHQ/WQ) ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์การรับ
ชาวต่างชาติเพิ่มข้ึน 

 + 5 *นายสุทธิพันธ์  
       ม่วงสวนขวัญ 
น.ส.วาป ี
น.ส.จีรวรรณ 

  56. ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ทั้งหมดท่ีได้รับบริการตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

 20.5 น.ส.จันทิมา ศรีพะเนิน 
น.ส.วันดี ศรีวิเศษ 
น.ส.มานิตา  

  - รพช.  21  
  - รพ.สต.   40  
  57. ร้อยละการจัดบริการ

สุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพตาม
เกณฑ์ 

  น.ส.จันทิมา ศรีพะเนิน 
น.ส.สกาว 
น.ส.อุมารินทร์ มณีฉาย 

  - ระดับอ่าเภอ 50 75  
  - รพ.สต.   75  
  58. อัตราการใช้บริการสุขภาพ

ช่องปาก รวมทุกสิทธิ์ ของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

52.81 53 น.ส.จันทิมา ศรีพะเนิน 
น.ส.สกาว 
น.ส.อุมารินทร์ มณีฉาย 

3. พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร และ
เสริมสร้าง
ความผูกพัน
ต่อองค์กร 

4.บุคลากรมี
ความสุข 

59. จ่านวนหน่วยงานที่เป็น
องค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพ
และเป็นต้นแบบ 

 3 *นายสันติ บุญช่วย 
นายอภินันท์ 
น.ส.สุริยา 
น.ส.ขวัญหล้า 

 60. ระดับความส่าเร็จของ
เครือข่ายสุขภาพที่มีการบริหาร
จัดการระบบผลิตและพัฒนา
ก่าลังคนได้ตามเกณฑ์ 

 3 นายสันติ บุญช่วย 
นายไชสุวรรณ 
นายศักขยา 

 61. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความพร้อมรองรับการเข้าสู่
ต่าแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา 

 ≥ 80 *นายสันติ บุญช่วย 
นายไชสุวรรณ 
นายศักขยา 



  

ประเด็นการ
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
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ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

กลุ่มงานรับผิดชอบ 

 5.การ
จัดการ
ความรู้สู่
นวัตกรรม 

62. จ่านวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่
หรือที่พัฒนาต่อยอด 

 10 นายสันติ บุญช่วย 
นางอรวรรณ 
น.ส.ขวัญหล้า 

4.สนับสนุน
ระบบบริหาร
จัดการ
สุขภาพ
ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

6.บริหาร
ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

63. จ่านวนหน่วยงานและ
หน่วยบริการที่เป็นองค์กร
คุณธรรม 

 41 นายสันติ บุญช่วย 
นายอภินันท์ 
นายศักขยา 

64. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

 92 *นายสันติ บุญช่วย 
นายอภินันท์ 
นายศักขยา 

  65. ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) 

 92 นายสันติ บุญช่วย 
นายอภินันท์ 
นายศักขยา 

  66. ร้อยละส่วนราชการและ
หน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง 

 75 *นายสันติ บุญช่วย 
นายอภินันท์ 
นายศักขยา 
 

  67. ร้อยละความส่าเร็จของ
ส่วนราชการในสังกัด สป. ที่
ด่าเนิน การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์
ที่ก่าหนด (PMQA) 
- สสอ. 

  
 
 
 
 

95 

นายสันติ บุญช่วย 

  68. ร้อยละของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มี
คุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA 
ขั้น 3 

  นางอรวรรณ 
น.ส.สุริยา 
น.ส.ขวัญหล้า 

  - รพ.เกาะเต่า ขั้น 1  100  
  (รพ เกาะพะงัน ผ่านขั้น 3)    
  69. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่าน

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.
สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว 

20 75 นางอภิญญา นาคมณี 
น.ส.วรางคณา 
      เสมียนเพชร 
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  70. ร้อยละของหน่วยบริการที่
ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 

 - นายสมชาย 
น.ส.ทิพากร 
น.ส.คุณภัธร  ยศสิงห ์  - ระดับ 7  ≤ 4 

  - ระดับ 6  ≤ 6 
  71. ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อร่วม

ของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุ
วิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตก
รรม 

 >35 น.ส.ดวง 
น.ส.ฐิติมา 
น.ส.วาทิน ี
นางภัทภษร ชวภัทรโสภณ 
น.ส.สกาว 
นายชิตานันท์   
     พัฑฒสุนทร 
น.ส.ดนิตา 
น.ส.อัจฉราพรรณ 
     จันทร์สุข 

 7.ระบบ
ข้อมูล
สารสนเทศ
ทันสมัย 

72. ร้อยละของจังหวัด/
โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล 

 85 นายสมชาย นาคบุญช่วย 
น.ส.วรางคณา 
      เสมียนเพชร 
น.ส.นาตยา แก้ววิเชียร 

 73. ร้อยละของหน่วยบริการที่
เป็น Smart Hospital (Smart 
tools& Smart Service) 
- รพช. 

 - 
 
 

50 

นายสมชาย นาคบุญช่วย 
น.ส.วรางคณา 
      เสมียนเพชร 
น.ส.นาตยา แก้ววิเชียร 

  74. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มี
ระบบรับยาที่ร้านยา มีการ
ด่าเนินการเกณฑ์ที่ก่าหนด (ส่ง
ยาที่บ้าน) 

 80 นางสาวฐิติมา 
นางสาวดวง 

5.พัฒนา
ระบบ
สาธารณสุขใน
พ้ืนที่ทาง
ทะเล 

 75.อัตราการเสียชีวิตจาก
แมงกะพรุนกล่อง 

 0 นางส่าอางค์ ลวนางกูร 
น.ส.มูรณี ยูโซะ 
นายสุทธิพันธ์ 
     ม่วงสวนขวัญ 
น.ส.จีราวรรณ ฮวด
ช่วย 

76.ร้อยละผู้ป่วยสัมผัสพิษ
แมงกะพรุนพิษได้รับการปฐม
พยาบาล ณ จุดเกิดเหตุถูกต้อง 

 > ร้อยละ 80 

77.อัตราการเสียชีวิตจากการ
จมน้่า 

 < 20 ต่อแสน
ประชากร 

น.ส.อุทัยวรรณ ค่าป้อง 
น.ส.จิรารัตน์ วงศ์ศิลา 
น.ส.ศิรินันท์ จงอริยะกุล 

78.ร้อยละผู้ป่วยจมน้่าที่มีข้อ
บ่งชี้ ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพ ณ 
จุดเกิดเหตุ 

 > 80 นางณัชปภา ช่วยเลื่อม 
น.ส.ศิรินันท์ จงอริยะ
กุล 
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79.ร้อยละการช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอก
โรงพยาบาล (OHCA) ด้วยการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ ณ จุดเกิดเหตุ 

 > 80 

80.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย 
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 
24 ชั่วโมง ในรพ.ระดับ  F2 
ขึ้นไป (ER และ Admit) 

 < 12 นางณัชปภา ช่วยเลื่อม 
น.ส.ศิรินันท์ จงอริยะ
กุล 

81.จ่านวนพื้นที่เกาะส่าหรับ
การท่องเที่ยวทางทะเลมีระบบ
บริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 

 2 เกาะ นางณัชปภา ช่วยเลื่อม 
นางส่าอางค์ ลวนางกูร 
น.ส.ขวัญหล้า ไม้ทอง
งาม 

6. สนับสนุน
การพัฒนาสู่
เมืองสมุนไพร 

8.ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมี
คุณภาพ 

82. ระดับความส่าเร็จของการ
ขับเคลื่อนระบบงานการแพทย์
แผนไทยครบวงจร 

 ระดับ4 น.ส.จันทิมา  
ศรีพะเนิน 
นายไพโรจน์ 
นางสาวมานิตา 

      
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 


