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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน  

วิสัยทัศน์     องค์กรที่เป็นเลิศด้านสาธารณสุขทางทะเล ภายในปี 2565 

พันธกิจ  
1. บริหารระบบสาธารณสุขที่ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่สุขภาพดีวิถีใหม่                            
2. บริหารและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข 
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพและชุมชนอย่างยั่งยืน   

   4. พัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน 

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 2565 
1. ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
2. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 
3. พัฒนาระบบบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
4. Smart hospital  
5. ส่งเสริม ป้องกัน ควบคมุ การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้้าทางเดินหายใจ 2565 
 

 
 
 
 
 



กลยุทธ์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน  

ประเด็นที่ 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 

ประเด็นที่ 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) 
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ Phangan COVID Free Zone 

ประเด็นที่ 6. สนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองสมุนไพร 
 กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนา 1 แปลงเรียนรู้สมุนไพร(กัญชา) 
 กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรใกล้ตัว รักษา ป้องกันโรคเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลงาน และค่าเป้าหมาย 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นการ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน 

ปี 2564 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

กลุ่มงานรับผิดชอบ 

1. ขับเคลื่อน
งานส่งเสริม
สุขภาพและ
ป้องกันโรค
แบบบูรณา
การร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 

1.ประชาชน
สุขภาพดี 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน 

0 ≤ 17 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
นางนูรฮายาตี ศรีรัตน์ 

2.                           ับการ
ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 
12 สัปดาห์ 

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

3. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
บริการฝากครรภ์คุณภาพครบ ๕ ครั้ง 
ตามเกณฑ์ 

74.07 75 

4. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ด
เสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและกรดโฟลิก 

98.33 90 

5. เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัย  
5.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัย 
มีพัฒนาการสมวัย 

5.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน 
5.3 ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
- เด็กชาย (เซนติเมตร) 
- เด็กหญิง (เซนติเมตร) 

 
 

72.2 
 

52.25 
 
 

110.11 
110.85 

 
 

85 
 

64 
 
 

113 
112 

น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
น.ส.ดรุวรรณ ทองมาก 
 

6. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่
ต่้ากว่า 100 

 ≥ 100 น.ส.จิรารัตน์ วงค์ศิลา 
น.ส.ชัชชัญญา  
            เจริญจันทร์ 
น.ส.ดรุวรรณ ทองมาก 

7. ร้อยละของเด็กอายุ 0-12 ปี ฟัน
ดีไม่มีผุ (Cavity free)  

 90 ทพญ.สกาว  
           ถนัดสอนสาร 
น.ส.จันทิมา ศรีพะเนิน 
 

8. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปากและขัดท้า
ความสะอาดฟัน 

 30 

  9. ร้อยละเด็ก 0 – 2 ปี ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก 

 50 

  10. ร้อยละเด็ก 0 – 2 ปีผู้ปกครอง
ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือ
ปฏิบัติและ Plaque control 

 50 

  11. ร้อยละเด็ก 3 – 5 ปี ได้รับการ
เคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ 

 50 

 



ประเด็นการ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน 

ปี 2564 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

กลุ่มงานรับผิดชอบ 

1. ขับเคลื่อน
งานส่งเสริม
สุขภาพและ
ป้องกันโรค
แบบบูรณา
การร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 

1.ประชาชน
สุขภาพดี 

12. ร้อยละเด็ก 6 - 12 ปี ได้รับ
การเคลือบหลุมร่องฟันฟันกรามแท้  

 30 ทพญ.สกาว  
           ถนัดสอนสาร 
น.ส.จันทิมา ศรีพะเนิน 13. ร้อยละผู้มีอายุ 15 – 59 ปี 

ได้รับบริการทันตกรรม 
 25 

14. ร้อยละผู้สูงอายุได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก 

 40 

15. ร้อยละผู้สูงอายุที่ติดบ้านติด
เตียงได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก 

 40 

16. รอ้ยละของเด็กอายุ 6-14 ปี 
สูงดีสมส่วน 

52.59 66 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
น.ส.ดรุวรรณ ทองมาก 

17. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 
15-19 ปี ต่อพัน 

0 ≤ 25 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
น.ส.หฤทัย หนูจีนเส้ง 

18. ร้อยละของวัยท้างานอายุ 
25-59 ปี ที่มีการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดยมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 

57.54 50 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
น.ส.มูรณี ยูโซะ 
 

19. จ้านวนคนมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

1,042 
 

2,718 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
น.ส.มูรณี ยูโซะ 

20. ร้อยละของประชาชนวัย
ท้างานอายุ 18 – 59 ปี มีดัชนี
มวลกายปกติ 

40.65 51 

21. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม 
Care Plan (ทุกสิทธิ์) 

 90 น.ส.จิรารัตน์ วงค์ศิลา 
น.ส.เกษรา นบนอบ 

22. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ ได้รับการดูแลทั้งใน
สถานบริการและในชุมชน 
22.1.ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
22.2 ร้อยละของต้าบลที่มีระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ 
ระยะยาว (Long Term Care: LTC) 
ในชุมชนผ่านเกณฑ์เกณฑ์ 

  
 
 

50 
 

98 

 
 
 
 



ประเด็นการ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน 

ปี 2564 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

กลุ่มงานรับผิดชอบ 

1. ขับเคลื่อน
งานส่งเสริม
สุขภาพและ
ป้องกันโรค
แบบบูรณา
การร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 

1.ประชาชน
สุขภาพดี 

23. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดัน
โลหิตสูง 
23.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
23.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสงู 

 
 
 

89.15 
 

90.02 
 

 
 
 

≥80 
 

≥80 

น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
น.ส.มูรณี ยูโซะ 

24. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/
โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
24.1 ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่ควบคุมได้ 
24.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได้ 

 
 

21.04 
 

69.46 

 
 

≥ 40 
 

≥ 60 

น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
น.ส.อรวรรณ ชมอินทร์ 
 

2. ภาคี
สุขภาพ
เข้มแข็ง 

25. ชุมชนผ่านเกณฑ์การด้าเนินงาน 
“ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” 
(1 อ้าเภอ 1 ชุมชน) 

-  1 ชุมชน 
 

26. ร้อยละของสถานประกอบ    
การผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
(ร้านยา สถานที่ผลิตอาหาร 
สถานพยาบาลเอกชน สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ สถานที่
ผลิตเครื่องส้าอาง) ได้รับการตรวจ
เฝ้าระวัง  

 95 นายสุทธิพันธ์  
        ม่วงสวนขวัญ 
น.ส.ฐิติมา อุมา 
 

27. อ้าเภอมีการจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือน
ภัย เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียน
ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 

1 1 

28. ร้อยละของอาหารสดและ
อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย)จาก
สารปนเปื้อน (ตรวจด้วย mobile 
unit/test kit) 

- 90 น.ส.จันทิมา ศรีพะเนิน 
น.ส.เกษรา นบนอบ 
 

29. โรงพยาบาลพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital  
รพ.เกาะพะงัน ระดับดีมาก Plus 
รพ.สต. ระดับด ี

 
 
 
- 
- 

 
 
 

1 
4 

 
 
 



ประเด็นการ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน 

ปี 2564 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

กลุ่มงานรับผิดชอบ 

1. ขับเคลื่อน
งานส่งเสริม
สุขภาพและ
ป้องกันโรค
แบบบูรณา
การร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 

2. ภาคี
สุขภาพ
เข้มแข็ง 

30. ระดับความส้าเร็จในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของ
หน่วยงานระดับอ้าเภอ 

ระดับ 4 ระดับ 4 นายสุทธิพันธ์  
            ม่วงสวนขวัญ 

31. อ้าเภอผ่านเกณฑ์การประเมิน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
(พชอ.) 

1 1 

32. พชอ. ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มเปราะบาง 

1 1 

2. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ด้านบริการ
สุขภาพเพ่ือ
รองรับการ
ท่องเที่ยว
ระดับ
นานาชาติ 

3.หน่วยงาน
ได้มาตรฐาน 

33. การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ตาม พรบ.  

- 1 นายสันติ บุญช่วย 
น.ส.ส้าอางค์ ลวนางกูร 
 

34. จ้านวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่
ในหน่วยบริการปฐมภูมิได้รับการ
ดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะ
ผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

-  

35. ร้อยละผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ้า
บ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 75 น.ส.ส้าอางค์ ลวนางกูร 
น.ส.จิรารัตน์ วงค์ศิลา 

36. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองและได้รับการรักษาใน 
Stroke Unit 
36.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง (Stroke ; I60-I69) 
36.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองแตก(Hemorrhagic 
Stroke ; I60-I62) 
36.3 อัตราตาย ของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน 
(Ischemic Stroke : I63) 
36.4 ร้อยละผู้ป่วยที่มีอาการไม่เกิน 
4.5 ชัว่โมง ได้รับการรักษาภายใน 
60 นาที 

  
 
 

<7 
 

<25 
 
 

<5 
 
 

≥70 

นางวไิลลักษณ์ ฟ้าสิริพร 

37. ร้อยละการให้การดูแลตาม
แผนการดูแลล่วงหน้า (Advance 
Care Planning) ในผู้ป่วย
ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 

 60 

 



ประเด็นการ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน 
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ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

กลุ่มงานรับผิดชอบ 

2. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ด้านบริการ
สุขภาพเพ่ือ
รองรับการ
ท่องเที่ยว
ระดับ
นานาชาติ 

3.หน่วยงาน
ได้มาตรฐาน 

38. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
เข้าถึงบริการสุขภาพจิต 

 ≥74 น.ส.ชชัชัญญา  
              เจริญจันทร์ 
น.ส.จิรารัตน์ วงค์ศิลา 39. การฆ่าตัวตาย 

39.1 อัตราการฆ่าตัวตายส้าเร็จ 
39.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัว
ตายไม่กลับมาท้าร้ายตัวเองซ้้าใน
ระยะเวลา 1 ปี 

  
≤8 
90 

40. อัตราตายของผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
STEMI และการให้การรักษาตาม
มาตรฐานเวลาที่ก้าหนด 
41.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
STEMI  
41.2 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่
ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตาม
มาตรฐานเวลาที่ก้าหนด 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

≤8 
 
 

≤60 
 
 

น.ส.นูรอาซีกิน ยูโซ๊ะ 
 

42. ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็ง 
42.1 ร้อยละสตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 
30 – 70 ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
(BSE)  
42.2 ร้อยละสตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 
30 – 70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมโดยบุคลากรสาธารณสุข 
(CBE) 
42.3 สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30 – 
60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA 
Teating (สะสมความครอบคลุม
ปีงบประมาณ 2563 – 2567   
ร้อยละ 80) 
42.4 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อายุ 
50 – 70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งล้าไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี 
FIT Test 

  
 

80 
 
 

80 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 

10 
 

น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
น.ส.ส้าอางค์ ลวนางกูร 
 

 
 



ประเด็นการ
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ผลงาน 
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กลุ่มงานรับผิดชอบ 

2. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ด้านบริการ
สุขภาพเพ่ือ
รองรับการ
ท่องเที่ยว
ระดับ
นานาชาติ 

3.หน่วยงาน
ได้มาตรฐาน 

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

67.39 66 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 
น.ส.ณกมล สุขประเสริฐ 

44. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้า
สู่กระบวนการบ้าบัดรักษา ได้รับการ
ดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
จนถึงการติดตาม (Retention Rate) 

22 58 น.ส.วรางคณา 
       เสมียนเพชร 
น.ส.ชชัชัญญา  
        เจริญจันทร์ 

45. ร้อยละของผู้ป่วย
Intermediate care ได้รับการ
บริบาลฟ้ืนสภาพและติดตามจนครบ 
6 เดือน หรือ จน Barthel index = 
20 ก่อนครบ 6 เดือน 

 ≥70 น.ส.จันทร์เพ็ญ   
        ชลเกษม 
อ้อม 

46. ร้อยละของประชากรเข้าถึง
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 26 นางณัชปภา  ช่วยเลื่อม 
 

47. อัตราความส้าเร็จของการรักษา
วัณโรคปอด 
47.1 อัตราความส้าเร็จของการ
รักษาวัณโรคปอดรายใหม่ 
47.2 อัตราความครอบคลุมการขึ้น
ทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
และกลับเป็นซ้้า 

  
 

88 
 

88 

นายสุทธิพันธ์  
         ม่วงสวนขวัญ 
น.ส.เกษรา นบนอบ 

48. การขับเคลื่อนการพัฒนาสู่
อ้าเภอใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
48.1 โรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (RDU) 
48.2 อ้าเภอมีระดับความส้าเร็จใน
การขับเคลื่อนสู่อ้าเภอใช้ยาสม
เหตุผล (RDU district/RDU 
community) 

  
 

ขั้น 3 
 

ระดับ 3 

นายสุทธิพันธ์  
        ม่วงสวนขวัญ 
น.ส.ฐิติมา อุมา 

49. หน่วยบริการสาธารณสุขที่ม ี 
การจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แบบบูรณาการ 
49.1 รพ.สังกัด สป.สธ. 
49.2 จ้านวนสถานพยาบาลเอกชน 
49.3 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผู้ป่วย 
palliative care ที่ได้รับการรักษา
ด้วยยากัญชาทางการแพทย์ 

 
 
 

1 
- 
- 

 
 
 

1 
1 
5 

น.ส.จันทิมา ศรีพะเนิน 
นายไพโรจน์ ยศเมฆ 
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2. เพ่ิม
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50. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน 

 < 3.6 นางนูรฮายาตี ศรีรัตน์ 
น.ส.หฤทัย หนูจีนเส้ง 

51. ร้อยละของหน่วยบริการ
กลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานการบริการ
สุขภาพนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะ
ตามท่ีก้าหนด (ผ่านระดับ5) 
- รพ. 
- รพ.สต. 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

1 
4 

นางสาวสุริยา ซัง 
นายสมชาย นาคบุญช่วย 
น.ส.วรางคณา  
             เสมียนเพชร 

52. อัตราการเพิ่มขึ้นของจ้านวน
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามท่ี
ก้าหนด 

 
 
 
 

5 นายสุทธิพันธ์  
       ม่วงสวนขวัญ 
น.ส.ฐิติมา อุมา 

53. ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่
ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
รพ. 
รพ.สต. 

13.9 
 
 
 
 

7.78 
65.45 

20.5 
 
 
 
 

20.5 
40 

น.ส.จันทิมา ศรีพะเนิน 
น.ส.วันดี ศรีวิเศษ 
 

54. ร้อยละจ้านวนรายบริการ      
ทันตกรรมเฉพาะทางต่อบริการ
ทั้งหมด (มีผลงานให้บริการ          
ทันตกรรมเฉพาะทางเพ่ิมข้ึนจาก
ผลงานของปีที่ผ่านมา) 

 5 น.ส.สกาว ถนัดสอนสาร 
 

3. พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร และ
เสริมสร้าง
ความผูกพัน
ต่อองค์กร 

4.บุคลากรมี
ความสุข 

55. จ้านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กร
แห่งความสุข ที่มีคุณภาพและเป็น
ต้นแบบ 
รพ. 
สสอ. 

 
 
 

1 
1 

 
 
 

1 
1 

น.ส.สุริยา ซัง 
นายสันติ บุญช่วย 
 

56. ร้อยละของบุคลากรที่มีความ
พร้อมรองรับการเข้าสู่ต้าแหน่งที่
สูงขึ้นได้รับการพัฒนา 

 ≥ 85 นายอภินันท์ ชูสุวรรณ 
นายไชสุวรรณ  วงศ์พรัด
นายสันติ บุญช่วย 

5.การ
จัดการ
ความรู้สู่
นวัตกรรม 

57. จ้านวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือท่ี
พัฒนาต่อยอด 

 5 เรื่อง นายสันติ บุญช่วย 
นางอรวรรณ มีเพียร 
 

 
 



 
ประเด็นการ

พัฒนา 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ผลงาน 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

กลุ่มงานรับผิดชอบ 

4.สนับสนุน
ระบบบริหาร
จัดการสุขภาพ
ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

6.บริหาร
ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

58. หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

ระดับ 5 ระดับ 5 นายอภินันท์ ชูสุวรรณ 
นายสันติ บุญช่วย 
 

59. หน่วยงานผ่านเกณฑ์การ
ตรวจสอบและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน  

1 1 นายสันติ บุญช่วย 
นายอภินันท์ ชูสุวรรณ 
 

60. ร้อยละความส้าเร็จของส่วน
ราชการในสังกัด สป. ที่ด้าเนิน การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด (PMQA) 

100 100 น.ส.วรรณิดา ทองรักษ์ 

61. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่าน
การรับรอง HA 

ขั้น 3 ขั้น 3 นางอรวรรณ  มีเพียร 
น.ส.สุริยา  ซัง 
 

62. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว 

100 75 นางส้าอางค ์ลวนางกูร 
น.ส.วรางคณา 
      เสมียนเพชร 

63. โรงพยาบาลทีป่ระสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน 

0 ระดับ 0 นายไชสุวรรณ  วงศ์พรัด
น.ส.ทิพากร แซ่ภู่ 

64. ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อร่วมของ
ยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุ
วิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม 

 35 น.ส.ดนิตา  เพ็งจันทร์
น.ส.สกาว ถนัดสอนสาร 
น.ส.ฐิติมา  อุมา 
น.ส.วาทิน ียิ้มวรรณ 

7.ระบบ
ข้อมูล
สารสนเทศ
ทันสมัย 

65. ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพข้อมูล(รายไตรมาส) 

83.33 80 นายสมชาย นาคบุญช่วย 
น.ส.วรางคณา 
      เสมียนเพชร 

5.พัฒนา
ระบบ
สาธารณสุขใน
พ้ืนที่ทางทะเล 

8.พัฒนา
ระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉินทาง
ทะเล 
(Maritime  
Emergency 
Care 
System :  
Maritime 
ECS) 

66.ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตและ
ฉุกเฉินเร่งด่วน ในพ้ืนที่ทางทะเล 
ได้รับการดูแลโดยระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน   

 > 50 นางณัชปภา ช่วยเลื่อม 
นางส้าอางค ์ลวนางกูร 
นายสุทธิพันธ์  
       ม่วงสวนขวัญ 
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ปี 2565 

กลุ่มงานรับผิดชอบ 

5.พัฒนา
ระบบ
สาธารณสุขใน
พ้ืนที่ทางทะเล 

8.พัฒนา
ระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉินทาง
ทะเล 
(Maritime  
Emergency 
Care 
System :  
Maritime 
ECS) 

67.ร้อยละประชาชนในพื้นที่ทาง
ทะเล เสียชีวิตจากเหตุฉุกเฉินทาง
ทะเลลดลง  

 < 10         นางณัชปภา ช่วยเลื่อม 
นางส้าอางค ์ลวนางกูร 
นายสุทธิพันธ์  
       ม่วงสวนขวัญ 68.ร้อยละประชาชนในพื้นที่ทาง

ทะเลเสียชีวิต จากเหตุฉุกเฉินทาง
ทะเลลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา 

 < 10         

6. สนับสนุน
การพัฒนาสู่
เมืองสมุนไพร 

9.ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมี
คุณภาพ 

69. ร้อยละของมูลค่าการใช้ยา
สมุนไพรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 

3.71 6.50 น.ส.จันทิมา ศรีพะเนิน 
นายไพโรจน์ ยศเมฆ 
 70. ระดับความส้าเร็จของการ

ขับเคลื่อนระบบงานการแพทย์แผน
ไทยครบวงจร 

ระดับ 3 ระดับ4 

 
 


