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คำนำ 

 การติดตาม (Monitoring) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มีการ
กำหนดไว้แล้ว เพื ่อตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ/แผนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/แผนงานนั้นๆ ได้ผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายเพียงใด 
ซึ่งจะบ่งชี้ถึงคุณค่าของโครงการ/แผนงานที่สะท้อนผลสำเร็จของนโยบายและยุทธศาสตร์ และก่อให้เกิด
เป็นสารสนเทศ ที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ทิศทางในการติดตามการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติ
การกระทรวงสาธารณส ุข  ประจำป ี งบประมาณ พ.ศ .  256 5 กำหนดประเด ็น เน ้นหนัก  
4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ ้มครองผู ้บริโภคเป็นเลิศ ( Promotion 
Prevention & Protection Excellence) 2 )  ด ้ า น บ ร ิ ก า ร เ ป ็ น เ ล ิ ศ  ( Service Excellence)  
3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4) ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) ซึ่งประกอบด้วย 14 แผนงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนอย่างบูรณาการร่วมกัน 

 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของ
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยโครงการสำคัญ จำนวน  
66 โครงการ โดยติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน ตามที่กำหนดไว้  
ในแผน เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างดำเนินการ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อเป็นกลไกผลักดันให้การดำเนินงานของกระทรวง
สาธารณสุขบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 

 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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1. บทนำ  
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกาศ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มาตรา 16 ระบุให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจรัฐ 
 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุข แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 และนโยบายมุ่งเน้นของ
กระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม 9 ประเด็นสำคัญ ดังนี ้
 1. ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน จัดตั้ง
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายเต็มพื้นที่อย่างน้อยจังหวัดละ 1 อำเภอ และพัฒนาศักยภาพ รพ.สต. ให้ได้ตาม
มาตรฐาน  
 2. เศรษฐกิจสุขภาพโดยสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการแข่งขันด้ านอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10   
 3. ยกระดับสมุนไพร กัญชา กัญชงทางการแพทย์ และภูมิปัญญาไทย เพิ่มมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์
สมุนไพรในประเทศ ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา  
 4. ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ Living With COVID 19 พร้อมรองรับการเปิดประเทศ  
 5. การจัดการวิกฤตโควิด 19 ตั้งเป้าให้ทุกจังหวัดควบคุมสถานการณ์โรคโควิด 19 ให้สงบได้ภายใน 
21-28 วัน ลดความรุนแรง และอัตราป่วยตายให้ต่ำกว่าร้อยละ 1.55 
 6. พัฒนาระบบบริการก้าวหน้า โดยผลักดัน 30 บาท รักษาทุกที่ ผู้ป่วยมะเร็งรักษาได้ทุกที่ พัฒนา
ศักยภาพโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย รองรับผู้ป่วยโควิด 19 และโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจพัฒนาโรงพยาบาลทุกระดับให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความทันสมัย และบริการที่ดี ตามนโยบาย (EMS 
: Environment, Modernization and Smart Service)  
 7. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผู้สูงอายุและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกให้คนไทยมี
ปัญญา อารมณ์ดี มีความสุข และมีความเข้มแข็งทางใจ ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิต  
 8. การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล สุจริต ยึดประโยชน์ของประชาชน โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุก
จังหวัดพัฒนาระบบ ICT เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน  
 9. ผู้นำทุกระดับต้องใส่ใจดูแลบุคลากรให้มีความสุขและปลอดภัยในการทำงาน 
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 มีการบูรณาการงานติดตามและประเมินผลในระดับกระทรวง โดยแต่งตั้งรองปลัดกระทรวง
สาธารณสุขในการควบคุมกำกับการดำเนินงานตาม cluster ต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มภารกิจด้านบริหาร  
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ และกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการ
สาธารณสุข เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศผลการดำเนินงาน ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
การดำเนินงานหรือทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย กลยุทธ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานให้มีความเหมาะสม ตลอดจนเพื่อให้สอดรับกับกระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ ในการที่จะต้องมีการทบทวนและกำหนดเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิตของหน่วยงาน 
โดยการพิจารณาผลการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับทิศทางให้หน่วยงานนำไปจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีต่อไป 

2. แนวคิดการติดตามโครงการ ( Project Performance Monitoring) 
 การติดตามโครงการ ( Project Performance Monitoring) คือ กระบวนการวัดปัจจัยนำเข้า 
(Inputs) กิจกรรม (Activities) และผลผลิต (Outputs) ของโครงการซึ่งกระทำเป็นประจำตามช่วงเวลาต่างๆ 
ระหว่างนำโครงการไปปฏิบัติ เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่  
เพื่อหามาตรการแก้ไขได้ ทันการณ์ การติดตามโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคระหว่างดำเนิน
โครงการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพราะเหตุใดและหาทางแก้ไขได้ทันเหตุการณ์ การจะติดตามอะไรและเมื่อใด
นั้นควรกำหนดขอบเขตการติดตามความก้าวหน้าโครงการในด้านต่างๆ เช่น ติดตามด้านการเตรียมการและการ
วางแผนโครงการ ติดตามด้านการดำเนินโครงการ ติดตามด้านการเบิกจ่ายเงิน  เป็นต้น สำหรับการติดตามงาน
สามารถทำได้ทั้งเป็นรายเดือนและรายไตรมาส  
 วิธีการติดตามโครงการ 
 1. การเตรียมการและวางแผนโครงการ (Project Preparation and Planning) เพื่อติดตามว่า
เป็นไปตามแผนหรือไม่ สาเหตุความล่าช้าของโครงการ (ถ้ามี) โดยกำหนดประเด็นและวิธีการติดตาม ดังน้ี 
  1.1 การวางแผน : เปรียบเทียบวันเสร็จจริงกับที่วางแผนไว้ 
  1.2 การอนุมัติแผน : เปรียบเทียบวันอนุมัติจริงกับที่วางแผนไว้ 
  1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง : เปรียบเทียบวันเสร็จจริงกับที่วางแผนไว ้
  1.4 สาเหตุของความล่าช้า : สอบถามผู้รับผิดชอบโครงการ/ตรวจสอบจากเอกสาร 
 2. การดำเนินโครงการ (Project implementation Program) เพื่อทราบว่าผลผลิตโครงการเป็นไป
ตามแผนหรือไม่ เพราะอะไร โดยกำหนดประเด็นและวิธีการติดตามดังนี้ 
  2.1 เปรียบเทียบผลผลิตจริง คิดเป็นร้อยละของผลผลิตตามแผน 
  2.2 เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของผลผลิตตามแผน 
  2.3 เปรียบเทียบผลผลิตที่ยกเลิก คิดเป็นร้อยละของผลผลิตตามแผน 
  2.4 การเบิกจ่ายเงินโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าไม่ มีสาเหตุมาจากอะไร  
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 3. การนำผลการติดตามโครงการไปใช้ประโยชน์ เพื่อจะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของความล่าช้า 
และหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. การออกแบบกำกับ ติดตาม โครงการ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดการกำกับ ติดตาม ตามแนวคิด  
“การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือ Result-based Management (RBM) หรือ Results-oriented Management” 
ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นหลัก ดังนั้นในการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินการโครงการสำคัญฯ จึงเน้นที่ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) ของโครงการ
เป็นหลัก ซึ่งจะทำให้เข้าใจผลจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการได้ละเอียดและลึกซึ้ง เพื่อปรับปรุงผลการ
ดำเนินงานและการวางแผนโครงการให้บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของกระทรวง
สาธารณสุข 

 การติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับปัจจัยนำเข้า (Inputs) 
ที่ประกอบด้วยนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติ ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร และผลกระทบของนโยบาย (Impact of Policy) รวมไปถึงการออกแบบโครงการต่างๆ ให้เชื่อมโยงกับ
กระบวนการ (Process) ในระดับกระทรวงที่ประกอบด้วยนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุขประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 9 ประเด็น และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 14 แผนงาน 38 โครงการ โดยโครงการทั้งหมดตามแผนปฏิบัติราชการฯ ได้กำหนดขอบเขต
การติดตามโครงการสำคัญในส่วนของหน่วยงานระดับกรม/สำนักงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานระดับ
กอง/สำนัก/ศูนย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบสถานะปัจจุบันของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการนั้น ๆ ให้บรรลุผลผลิต
และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่ถูกกำหนดไว้ 75 ตัวชี้วัด โดยเป็นตัวชี้วัดตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข (Agenda) 36 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามภารกิจประจำ (Function) 39 ตัวชี้วัด รวมทั้งติดตามและ
รายงานผลผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นรายไตรมาส (Quick Win) อย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข 
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4. แนวทางการจัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข  
    ประจำปีงบประมาณ 2565 

 การติดตามมุ่งให้ได้สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร ดังนั้นจะเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้จำเป็นต้องมีการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม เพื่อตอบวัตถุประสงค์ตามทิศทางทางการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการสำคัญเพื่อบรรจุเป็นแผนติดตามผลการดำเนินงานตาม
โครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
  1.1 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
  1.2 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  1.3 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
  1.4 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข 
  1.5 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  1.6 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข และแผนปฏิบัติ

ราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  1.7 เป็นโครงการที่มีนวัตกรรมใหม่ หรือส่งผลต่อประชาชน 
 2. กำหนดโครงการสำคัญของหน่วยงานเพื่อบรรจุเป็นแผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ
ของกระทรวงสาธารณสุข โดยหน่วยงานในระดับกรม และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็น
เจ้าของแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์ความสอดคล้องและเชื่อมโยงตามประเด็นหลักของการติดตามผลการ
ดำเนินงาน ข้อ 1  
 3. จัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 4. ติดตามผลการดำเนินงาน โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ดำเนินการประมวลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดความถี่ของการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนติดตามฯ ดังนี้ 
  4.1  กรณีเร่งด่วน คือ ให้รายงานผลการดำเนินงานเป็นวาระไป 
  4.2  กรณีปกติ คือ ให้รายงานผลการดำเนนิงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ทุกเดือน 
 5. จัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานฯ นำเสนอต่อหน่วยงานกลางระดับชาติ อาทิ สำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 
 

สาระสำคัญและความเชื่อมโยงของนโยบายยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
และยุทธศาสตร์/โครงการของกระทรวงสาธารณสุข  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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สาระสำคัญและความเชื่อมโยงของนโยบายยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
และยุทธศาสตร์/โครงการของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติ  
ทุกรูปแบบและทุกระดับ และพัฒนากลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาค
ส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม จึงมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่ องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 

2.1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี  
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่  

2.2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 



 

แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

หน้า   9 

2.3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต  
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้าง
ฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ
การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่
ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่
ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
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ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

2. แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็น ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ซึ่งจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่าง 
เป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี 
ประสิทธิภาพ 
 2. การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่
พ่อแม่ ก่อนการตั้งครรภ์พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้
โรงพยาบาล ทุกระดับดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสารอาหารที่จำเป็นต่อสมองเด็ก การกระตุ้น
พัฒนาการสมอง และการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้าน  
 3. การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน 
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
ความคิดสร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และ  
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนา 
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน จัดให้มี  
การเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ ร่วมและทำงาน 
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง  
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและ  
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
 4. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะ
ของ คนในช่วงวัยทำงานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อ
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สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ เสริมสร้างความอยากรู้และยกระดับ
ตนเอง สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้แรงงานฝีมือให้
เป็น ผู้ประกอบการใหม่และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิต ที่ดีให้กับวัยทำงานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม  
 5. การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทาง 
เศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการ  
ออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความ  
จำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต และส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัด 
สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอาย ุ
 ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
 ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ และสุขภาวะ ประกอบกับการเป็นสังคมสูงวัย จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะและระบบรองรับการ
พัฒนาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ๆ เพื่ อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตให้กับคนไทย และสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขของไทย ในการส่งเสริมและดูแล
สุขภาพและรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยสถานการณ์ด้านสุขภาวะของคนไทยยังมีความท้าทายใน
หลายประการโดยในช่วงที่ผ่านมาคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต
เนื่องจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง สภาพ
การทำงานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยที่มีอัตราสูง
ถึง 32.7 คนต่อประชากรแสนคน หรือเป็นอันดับ 9 ของโลกในปี 2559 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ดี 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580 
คนไทยมีสุข
ภาวะที่ดีขึ้นและ
ความเป็นอยู่ดี
เพิ่มขึ้น 

อายุคาดเฉลี่ย
ของการมี
สุขภาพดี  
(อายุเฉลี่ย) 

 
ไม่น้อยกว่า  

68 ป ี

 
ไม่น้อยกว่า  

70 ป ี

 
ไม่น้อยกว่า  

72 ป ี

 
ไม่น้อยกว่า 

75 ป ี

 
ที่มา:  สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580), สำนักงานสภาพัฒนาการ 
        เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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 ดังนั้น แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีจึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุข
ภาวะในทุกรูปแบบ ที่นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ รวมถึงการพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ โดยแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี ้
 1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสีย่งที่คุกคามสุขภาวะ 
โดยพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและด้านสุขภาวะที่ถูกต้อง พัฒนาภาคีเครือข่าย
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ สร้างเสริมความรู้เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไก
การสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ การพัฒนานโยบาย และมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
 2. การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี  โดยจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อเอื้อต่อการยกระดับสุขภาวะของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการ
ของภาครัฐที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพประชาชน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความ
ต้องการด้านสุขภาพเพื่อการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะในระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน 
 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่ทันสมัย ภายใต้ระบบการบริหารที่มีการกระจายอำนาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม
และยั่งยืน พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง
นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้กับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพ 
 4. การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข ด้วยการพัฒนาสถานพยาบาลให้เพิ่มกำลังคนและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ช่วยในการขยายการให้บริการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากลทั่วทุกพื้นที ่
 5. การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ให้ความสำคัญกับเผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน เรื่อง
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่าย
เตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิด
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จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ได้แก่ ระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ การ
ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ รวมทั้งศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม 
วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ และสร้างความพร้อมของภาคี
เครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่าง ๆ 

3. ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 

 ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เพื่อตอบสนองต่อเป้าพึงประสงค์รวม แบ่งได้
เป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ที่ให้ความสำคัญกับการมีกลไกในการกำหนด
นโยบายสุขภาพแห่งชาติที่มีความเป็นเอกภาพ การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปยังเขตสุขภาพ การมี
ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ และการวางแผนกำลังคนสุขภาพ (2) ด้านระบบบริการสาธารณสุข มุ่งพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ฉุกเฉิน และการสร้างเสริมป้องกันและควบคุมโรค (3) ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค ให้ความสำคัญในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน รวมถึงการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (4) ด้านความยั่งยืนและเพียงพอ ด้านการเงินการคลังสุขภาพ โดยการปฏิรูประบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐทุกระบบให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม และยั่งยืน  
 2. ด้านระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ กำหนดเป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี ้ 
  2.1) ประเด็นระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ กำหนดเป้าหมายระยะ 5 ปี ประกอบด้วย  
(1) การจัดตั้งกลไกระดับชาติที่มีสมรรถนะสูง เพื่อกำหนด ขับเคลื่อน ติดตามกำกับนโยบายและยุทธศาสตร์ใน 
ภาพรวมและด้านต่างๆ (2) มีระบบบริการในเขตพื้นที่ถูกออกแบบให้รองรับกับสภาพปัญหา มีการใช้ทรัพยากร 
คุ้มค่า (3) มีกองทุนสุขภาพระดับเขตพื้นที่ที่บริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (4) มีกลไกระดับเขตที่มี 
สมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ และกลไกสนับสนุน 
ติดตามกำกับประเมินผล  
 2.2) ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ  กำหนดเป้าหมายระยะ 5 ปีประกอบด้วย  
(1) ระบบสาธารณสุข สถานบริการและสถานพยาบาลภาครัฐ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ในการพัฒนา
กระบวนการทำงานและการบริหารจัดการ (2) บุคลากรในระบบสุขภาพมีความเข้าใจประโยชน์ และข้อจำกัด
ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ ผู้บริหารนำมาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนา  
ระบบอย่างสม่ำเสมอ (3) การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการระดับต่างๆ มีการใช้ระบบข้อมูลสุขภาพส่วน
บุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (4) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ที่สามารถนำมาใช้สนับสนุน 
การจัดบริการสุขภาพได้จริง (5) มีกลไกอภิบาลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ กลไกบูรณาการ 
สารสนเทศสุขภาพ กลไกการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพอย่างเป็นระบบ  
  2.3) กำลังคนสุขภาพ กำหนดเป้าหมายระยะ 5 ปีประกอบด้วย (1) สัดส่วนบุคลากรสุขภาพ 
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ต่อประชากรในระดับประเทศเพียงพอสอดคล้องกับระดับการพัฒนา (2) ความเหลื่อมล้ำของการกระจาย 
บุคลากรสุขภาพระหว่างเขตสุขภาพลดลง และไม่มีพื้นที่ที่ขาดแคลนบุคลากรซ้ำซาก (3) องค์กรและหน่วยงาน 
ในระดับต่างๆ มีสมรรถนะในการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ 
เหมาะสม  
 3. ด้านระบบบริการสาธารณสุข กำหนดเปา้หมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี ้ 
  3.1) ระบบบริการปฐมภูมิ กำหนดเป้าหมายระยะ 5 ปีประกอบด้วย (1) การให้บริการและ 
ระบบบริการปฐมภูมิที่สมบูรณ์ (2) สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรเพื่อให้บริการปฐมภูมิมีการให้บริการ 
ระบบบริการมีความสมบูรณ์ประมาณร้อยละ 50 (3) Burden of Diseases ลดลง (4) Cost per Capita ไม่ 
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบและสัมพัทธ์กับประโยชน์ที่ประชาชนได้รับทั้งสุขภาวะและคุณภาพบริการ  
  3.2) การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ กำหนดเป้าหมายระยะ 5 ปีเพื่อให้ 
ประเทศไทยมีความมั่งคั่งจากการนวดไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการแพทย์แผนไทยมีความมั่นคงใน
ระบบบริการสุขภาพและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน  
  3.3) ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน กำหนดเป้าหมายระยะ 5 ปีได้แก่ (1) ประชาชนเข้าถึงระบบ 
การแพทย์ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา และมีมาตรฐาน (2) การเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพที่ 
ป้องกันได้จากโรค/ภาวะฉุกเฉินลดลง และ (3) ระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  3.4) การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กำหนดเป้าหมายระยะ 5 ปีได้แก่ (1) เพื่อ
พัฒนาระบบงาน PP&P ให้มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ (2) เพื่อให้อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด และอายุคาด
เฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพ่ิมขึ้น 
 4. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กำหนดเปา้หมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี ้ 
  4.1) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ กำหนดเป้าหมายระยะ 5 ปีประกอบด้วย (1) ประชาชนไทย
ทุกคนมีทักษะในการเข้าถึงและประมวลข้อมูลสุขภาพ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง (2) สังคมไทยเป็นสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพ คือ สังคมที่ประชาชนทุกคนเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพและ
บริการ สุขภาพ และประยุกต์ใช้ของประชาชน สามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่าง 
เหมาะสม และ (3) ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้  
ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และปรับใช้ข้อมูลและบริการต่างๆ ในสังคม เพื่อตัดสินใจดูแลสุขภาพ 
ของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม  
  4.2) การคุ้มครองผู้บริโภค กำหนดเป้าหมายระยะ 5 ปีประกอบด้วย แนวทางการบูรณาการ  
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในประเทศที่เป็นระบบมีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง มั่นคง และ  
ยั่งยืน มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคด้านสุขภาพ  
 5. ด้านความยั่งยืนและเพียงพอด้านการเงินการคลังสุขภาพ กำหนดเป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2561-2565) ดังนี ้ 
  5.1) ระบบหลักประกันสุขภาพ กำหนดเป้าหมายระยะ 5 ปีประกอบด้วย (1) ประชาชนมี 
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ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพสูงขึ้น สามารถดูแลตัวเอง และใช้บริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม (2) ประชาชน 
ทุกกลุ่มมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพ (3) มีกลไกหลักในการ 
บริหารจัดการทางการคลังสุขภาพระดับชาติ โดยค่าใช้จ่ายด้านหลักประกันสุขภาพอยู่ในระดับที่การคลังของ 
ประเทศสามารถรองรับได้และสถานพยาบาลใช้กรอบแนวคิดการจัดบริการที่เน้นความคุ้มค่า  

4. นโยบายรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข 
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีประเด็นสำคัญด้านสาธารณสุข ดังนี ้
 นโยบายหลักด้านสาธารณสุข นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
 1. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพื้นที่รวมถึงการยกระดับไปสู่ความเชี่ยวชาญในด้าน
การแพทย์แม่นยำ และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยู่บนพื้นฐานหลัก
ประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะและอนามัยให้คนไทย
ทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอื้อต่อสุขภาพ
ของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง 
 2. ส่งเสริมการป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะที่
ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบรับมือต่อโรค    
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและ            
บูรณาการจัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานใน
การสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ 
 3. พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจำบ้าน
ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึงและ
ครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้
อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
 4. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพการมีงานทำ ที่เหมาะสมกับประชากร
ทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง จัดให้มี
ระบบบำเหน็จบำนาญหลังพ้นวัยทำงาน ปฏิรูประบบภาษีให้ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีใน
การทำงาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่การดำรงชีพ 



 

แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

หน้า   16 

 นโยบายเร่งด่วนด้านสาธารณสุข นโยบายที่ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
 ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และพิจารณาขยาย
ความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ และเร่งรัด
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ ลดภาระการเดินทางไป
สถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพื่อให้
ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับการบริการอย่างมี
คุณภาพ 
 

 นโยบายเร่งด่วนด้านสาธารณสุข นโยบายที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม 
 โดยจัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้ำและคุณภาพของดินตาม  
Agri-Map กำหนด เป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้า
เกษตรสำคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด ด้วยการชดเชย การประกันรายได้
ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตร หรือเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางวินัย
การเงินการคลังของภาครัฐในระยะยาว ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา และศึกษารูปแบบระบบแบ่งปันผลกำไร
สินค้าเกษตรที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาข้าวครบวงจร ส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรม
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรมพลังงาน 
สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตรในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อลดต้นทุนการผลิต ควบคุมมาตรฐานการใช้
สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในการเกษตรเพื่อนำไปสู่การลด ละ เลิกการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีโดยจัดหาสิ่งทดแทนที่มี 
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน  ในการสร้าง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมทั้งเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้  กัญชา กัญชง และพืช
สมุนไพรในทางการแพทย์อุตสาหกรรมทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและ
การสร้างรายได้ของประชาชน โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด 
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5. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งยังต้องเผชิญกับโรคโควิด 19 และต้องใช้ชีวิตร่วมกับโรค
นี้อย่างปลอดภัย ขอให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นแนวนโยบายของรัฐบาลและการสนองโครงการพระราชดำริ
ทางด้านสาธารณสุข ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ทุกพระองค์เป็นภารกิจลำดับแรก ส่วน
การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เข้มแข็ง นำองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขสร้างชาติ ฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศด้วยสาธารณสุขวิถีใหม่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทย
แข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” มี 9 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 
 1. การใช้มาตรการสาธารณสุขขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยทุกมิติ เพื่อ
เตรียมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยยึดความปลอดภัยของคนไทยเป็นสำคัญ  
 2. พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลของรัฐให้รองรับสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ 
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแพทย์ปฐมภูมิทั้งเขตชุมชนและเขตเมือง จัดตั้งหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 3,000 ทีม จังหวัดละ 1 อำเภอ สนับสนุนให้คนไทยทุก
ครอบครัว มีหมอประจำตัวครบ 3 คน 30 ล้านคน  

4. พัฒนาและเสริมศักยภาพ รพ.สต.เป็นศูนย์การสาธารณสุขประจำตำบล ให้บริการส่งเสริม 
ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค  
 5. พัฒนาและบูรณาการสำหรับผู้ป่วยสูงอาย ุดูแลแบบองค์รวมครบด้าน ทั้งสมอง จิตใจ ฟัน ตา 
หู และหัวใจ 

6. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพงานบริการด้วยการต่อยอด 30 บาทรักษาทุกที่ เข้ารับบริการ
โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว เพื่ออำนวยความสะดวก ลดความยุ่งยากด้านเอกสารและรายจ่ายของประชาชน  
 7. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการรักษามะเร็ง รักษาได้ทุกที่ ทั้งการผ่าตัด เคมีบำบัด และ
รังสีรักษา  
 8. พัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม และภูมิปัญญาไทย เพื่อเพิ่มมูลค่ าผลิตภัณฑ์ 
สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน  
 9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพประชาชน เพื่อเข้าถึง
บริการสาธารณสุขส่วนบุคคลอย่างรวดเร็ว 
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6. นโยบายรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 สุขภาพประชาชนเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจประเทศ โดยเฉพาะการอยู่
ร่วมกับโควิด 19 อย่างปลอดภัย พร้อมต่อการเปิดประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ขอให้มุ่งเน้นใน 5 ประเด็น คือ  
 1. ดูแลสุขภาพประชาชนให้เข้าสู่สุขภาพดีวิถีชีวิตปกติใหม่ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว องค์กร 
และชุมชน ยกระดับมาตรฐานป้องกันควบคุมโรค COVID Free Setting เพื่อรองรับการเปิดประเทศ เช่น   
สตรีทฟู้ด โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร สถานประกอบการ เป็นต้น ส่งเสริมการมีสมุดสุขภาพประจำตัว
ออนไลน์ ในเด็กแรกเกิด ป.1 และอายุ 60 ปีขึ้นไป การจัดการข้อมูลสุขภาพเพื่อส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ 
และส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มเยาวชน โรคอ้วนมากขึ้น มีอาหารคุณภาพปลอดภัยเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
 2. ยกระดับการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก สมุนไพร และภูมิปัญญาไทย เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ บริการ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพิ่มเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจของประเทศ ต่อยอด  
โปรดักต์แชมเปี้ยนโควิด “ฟ้าทะลายโจร” พัฒนาองค์ความรู้แพทย์แผนไทยฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยภาวะลองโควิด 
ส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้ครบห่วงโซ่ ทั้งต้นทาง ยกระดับคุณภาพ
วัตถุดิบ กลางทางต่อยอดวิจัยนวัตกรรม ปรับปรุงกฎระเบียบและระบบการขึ้นทะเบียน ให้คำปรึกษาเชิงรุก
ผู้ประกอบการ และปลายทาง สร้างความเชื่อมั่นส่งเสริมการตลาด เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ   
 3. สนับสนุน ดูแล และเพิ่มศักยภาพ อสม.ซึ่งเป็นหมอคนแรกที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ตาม
นโยบาย 3 หมอ ให้เป็น อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เป็นแกนหลัก 3 หมอให้ความรู้วัคซีน ทำงานด้วย
จิตอาสา 
 4. เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของภาครัฐและภาคีเครือข่ายให้ทันสมัย 
ประชาชนเข้าถึงได้ เฝ้าระวังเชื้อโควิดกลายพันธุ์ ตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ จัดเก็บเชื้อโรค ควบคุม
คุณภาพวัคซีนเน้นการแพทย์แม่นยำจัดทำฐานพันธุกรรมมนุษย์ นำร่องพื้นที่อีอีซี 5 หมื่นตัวอย่าง คุ้มครอง
ผู้บริโภคพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานและวิธีตรวจใหม่ๆ ทั้งยา วัตถุเสพติด อาหาร สมุนไพร กัญชา 
ตำรับยาไทย  
 5. ปรับบทบาทการกำกับดูแลอาหารและยาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
เป้าหมายผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน เน้นรวดเร็ว ลดขั้นตอน
การให้บริการ อนุมัติรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์             
ผิดกฎหมาย ทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้ เพิ่มขีดความสามารถภาคธุรกิจในการแข่งขัน และสร้างความมั่นคง
ด้านยาและเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉิน 
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7. นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ในปีงบประมาณ 2565 นอกจากการร่วมกันพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 แล้ว ยังต้อง
พัฒนาสาธารณสุขไทยให้สามารถก้าวต่อไปข้างหน้านำนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนให้
เกิดเป็นรูปธรรม 9 ประเด็น ได้แก่  
 1. ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน จัดตั้ง
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายเต็มพื้นที่อย่างน้อยจังหวัดละ 1 อำเภอ และพัฒนาศักยภาพ รพ.สต.ให้ได้
ตามมาตรฐาน  
 2. เศรษฐกิจสุขภาพโดยสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10   
 3. ยกระดับสมุนไพร กัญชา กัญชงทางการแพทย์ และภูมิปัญญาไทย เพิ่มมูลค่าการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศ ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา  
 4. ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ Living With COVID 19 พร้อมรองรับการเปิดประเทศ  
 5. การจัดการวิกฤตโควิด 19 ตั้งเป้าให้ทุกจังหวัดควบคุมสถานการณ์โรคโควิด 19 ให้สงบได้
ภายใน 21-28 วัน ลดความรุนแรง และอัตราป่วยตายให้ต่ำกว่าร้อยละ 1.55 
 6. พัฒนาระบบบริการก้าวหน้า โดยส่งเสริมให้ผู้ป่วยมะเร็งรักษาได้ทุกที่ พัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย รองรับผู้ป่วยโควิด 19 และโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจพัฒนาโรงพยาบาลทุกระดับให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความทันสมัย และบริการที่ดี ตามนโยบาย 
(EMS : Environment, Modernization and Smart Service)  
 7. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผู้สูงอายุและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกให้คนไทยมี
ปัญญา อารมณ์ดี มีความสุข และมีความเข้มแข็งทางใจ ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิต  
 8. การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล สุจริต ยึดประโยชน์ของประชาชน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ทุกจังหวัดพัฒนาระบบ ICT เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน  
 9. ผู้นำทุกระดับต้องใส่ใจดูแลบุคลากรให้มีความสุขและปลอดภัยในการทำงาน 
 

8. แผนปฏิบตัิราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 
 แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนา 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion 
Prevention & Protection Excellence) 2) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3) ด้านบุคลากรเป็น
เลิศ (People Excellence) และ 4) ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) และ
จัดทำแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย 14 แผนงาน 38 โครงการ รายละเอียดดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุข 
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9. กรอบความเชื่อมโยงโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายรัฐบาล นโยบายมุ่งเนน้
กระทรวงสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

- ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

1) โครงการส่งเสริมการ
เกิดอย่างมีคุณภาพ 

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อ
แสนการเกิดมชีีพ ไม่เกิน 17 ต่อ
แสนการเกิดมชีีพ 

กรมอนามัย 

3) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

- ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

2) โครงการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและภาวะ
โภชนาการในช่วง 1,000 
วันแรกของชีวิต 

1) เด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน  
ร้อยละ 64 
2) ตำบลต้นแบบมหัศจรรย์ 1,000  
วัน Plus  อำเภอละ 1 ตำบล  
(878 อำเภอ) 

กรมอนามัย 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

7) ดูแลสุขภาพองค์รวม 
(7.2 พัฒนาระบบการดู
และสุขภาพจิตเชิงรุก) 

ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

3) โครงการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและพัฒนา 
การเด็กอายุ 2-6 ปี 

เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
ร้อยละ 85 

กรมอนามัย 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

7) ดูแลสุขภาพองค์รวม 
(7.2 พัฒนาระบบการดู
และสุขภาพจิตเชิงรุก) 

ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

4) โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กล่าช้า 

1) เด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยง ที่ไดร้ับ
การคัดกรองแล้วพบว่า สงสัยล่าช้า
แล้วได้รับการกระตุ้นจนมี
พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 90 
 2) เด็กปฐมวยัที่ได้รับการคัดกรอง

กรมสุขภาพจิต 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายรัฐบาล นโยบายมุ่งเนน้
กระทรวงสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้ว
ได้รับการกระตุ้นด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน จนมีพัฒนาการสมวัย    
ร้อยละ 30  

3) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

7) ดูแลสุขภาพองค์รวม 
(7.2 พัฒนาระบบการดู
และสุขภาพจิตเชิงรุก) 

ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

5) โครงการสร้างเสริม
สุขภาพจิตเด็กไทยวัย
เรียน 

เด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา
พฤติกรรม อารมณ์ และสังคมใน
สถานศึกษาได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจนดีขึ้น ร้อยละ 90 

กรมสุขภาพจิต 

3) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

4) สุขภาพดีวิถีใหม ่ ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

6) โครงการส่งเสริม
ความรอบรู้วัยทำงาน
สุขภาพดีในสถาน
ประกอบการ 

1) จำนวนคนรอบรู้สุขภาพ 10 
ล้านคน 
2) มีการดำเนินงานสถานประกอบ 
การรอบรู้สุขภาพ ร้อยละ 3-5  

กรมอนามัย 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

7) ดูแลสุขภาพองค์รวม 
(7.1 บรูณาการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ ครบ
ด้าน MBTEC) 

ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

7) โครงการขบัเคลื่อน
ระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุและ
ผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว
แบบบูรณาการ 

1) ตำบลที่มีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชน  
ร้อยละ 98 
2) ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแลตาม Care Plan 
ร้อยละ 90 
 

กรมอนามัย 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายรัฐบาล นโยบายมุ่งเนน้
กระทรวงสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

7) ดูแลสุขภาพองค์รวม 
(7.1 บรูณาการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ ครบ
ด้าน MBTEC) 

ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

8) โครงการเสริมสร้าง
สุขภาวะทางใจเตรียม 
พร้อมสู่สังคมสงูวัย 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตด ีร้อยละ 85  กรมสุขภาพจิต 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

4) สุขภาพดีวิถีใหม ่ ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

9) โครงการขบัเคลื่อน
การดูแลสุขภาพจิตทุก
กลุ่มวัยในระบบสุขภาพ
ปฐมภูม ิ

1) ประชาชนมีความสุข และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 95) 
2) ประชาชนมีความรู้ในการดูแล
สุขภาพจิตตนเองและผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม (ร้อยละ 95) 

กรมสุขภาพจิต 

3) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

4) สุขภาพดีวิถีใหม ่ ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

10) โครงการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนแผนการ
ส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

1) มาตรฐาน องค์กรรอบรู้ด้าน
สุขภาพ HLO ในสถานบริการ
สาธารณสุข/สถานศึกษา/ สถาน
ประกอบการ/ครอบครัว 1 เรื่อง 
2) ต้นแบบสถานบริการสาธารณสุข
รอบรู้ด้านสุขภาพ HLO อย่างน้อย 1 
แห่ง/ เขตสุขภาพ (13 แห่ง) 

กรมอนามัย 

3) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

4) สุขภาพดีวิถีใหม ่ ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

11) โครงการเสริมสร้าง
ความรอบรู้และพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพจิตที่
พึงประสงค์แก่ประชาชน 

1) ประชาชนมีความตระหนักและ
เข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตร้อยละ 45 
2) ประชาชนมีความรอบรู้
สุขภาพจิต ร้อยละ 59                                                     

กรมสุขภาพจิต 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายรัฐบาล นโยบายมุ่งเนน้
กระทรวงสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

4) สุขภาพดีวิถีใหม ่ ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

12) โครงการขบัเคลื่อน
การดำเนินงานพัฒนา
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

รายงานผลการนอนโรงพยาบาล
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของ
พื้นที่เป้าหมาย (ไม่เกินร้อยละ 
100) 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

4) สุขภาพดีวิถีใหม ่ ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

13) โครงการส่งเสริม
และบูรณาการความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อน
การสรา้งความรอบรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง
ยั่งยืน 

ระดับความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 70 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

1) ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
เข้มแข็ง 

ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

14) โครงการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ 

อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
ร้อยละ 75  

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์
 
 

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

5) COVID-19 ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

15) การได้รับวัคซีนโค
วิด 19 ของประชากรที่
อยู่ในราชอาณาจักรไทย 

ประชากรที่อยู่ในราชอาณาจักร
ไทย ได้รับวัคซีน ร้อยละ 70 

กรมควบคุมโรค 
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กระทรวงสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

5) COVID-19 ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

16) โครงการการฟื้นฟู
จิตใจหลังภาวะวิกฤต ใน
สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

1) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 เข้าถึง
บริการสุขภาพจิต และได้รับการ
เยียวยาจิตใจ ร้อยละ 82  
2) ผู้ป่วย Long COVID-19 เข้าถึง
บริการสุขภาพจิต ร้อยละ 70 

กรมสุขภาพจิต 

3) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

5) COVID-19 ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

17) โครงการเร่งรัด
พัฒนาระบบเฝ้าระวัง 
ป้องกนั ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ 

1) จำนวนตัวชี้วัดการดำเนินงาน
ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ
ผ่านการประเมินสมรรถนะใน
ระดับที่ 4 ขึ้นไป (48 ตัวช้ีวัด) 
2) ร้อยละของจังหวัดที่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์โรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ให้สงบได้ ภายใน 21–28 วัน 

กรมควบคุมโรค 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

5) COVID-19 ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

18) โครงการพัฒนา
ระบบสื่อสารสัง่การศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 
ระดับกระทรวงและ
ระดับเขตสุขภาพ เป็น 

1) มีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขในระดับ
เขตสุขภาพที่ 1-12    
2) มีระบบการติดตาม/
ประสานงานระหว่างส่วนกลาง/
เขตสุขภาพ/จังหวัด 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายรัฐบาล นโยบายมุ่งเนน้
กระทรวงสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

Smart EOC เพื่อรองรับ
ภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข  

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

- ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

19) โครงการพัฒนา
เครือข่ายในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพผ่านกลไก
ระดับชุมชนที่เอื้อต่อการ
มีสุขภาวะที่ด ี

1) ร้อยละการตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน (≥ร้อยละ 80) 
2) ร้อยละการตรวจติดตามยืนยัน 
วินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง (≥ร้อยละ 80) 

กรมควบคุมโรค 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

- ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

20) โครงการสร้างความ
มั่นคงด้านยาและ
เวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉิน 

รายการยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น
เพียงพอในภาวะฉุกเฉินที่มีอัตรา
การสำรอง ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
ร้อยละ 80  

สำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

4) สุขภาพดีวิถีใหม ่ ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

21) โครงการยกระดับ
การจัดการสุขาภิบาล
อาหารและน้ำ และ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
รองรับการท่องเที่ยว 

1) อาหารริมบาทวิถ ีพื้นที่ขยาย 
จังหวัดละ 1 แห่ง 
2) ตลาดนัด นา่ซื้อ พื้นที่ขยาย
จังหวัดละ 5 แห่ง 
3) ร้านอาหาร (Clean Food 
Good Taste Plus) จังหวัดละ 5 แห่ง 
4) โรงแรมและรีสอร์ทมีการจดัการ

กรมอนามัย 
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กระทรวงสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

อนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
โรงแรมที่เป็นมติรกับสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม (GREEN Health 
Hotel) 77 จังหวัด 154 แห่ง 
5) สนามบิน สถานีรถไฟ และ
สถานีขนส่งผู้โดยสารผู้โดยสาร มี
การยกระดับการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

- ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

22) โครงการยกระดับ
คุณภาพการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมสถาน
บริการการสาธารณสุขที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 

1) โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN 
& CLEAN Hospital ระดับดีมาก
ขึ้นไป ร้อยละ 98 
2) โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN 
& CLEAN Hospital ระดับดีมาก 
Plus ร้อยละ 60 

3) ร้อยละของสถานบริการ
สาธารณสุขที่ใช้งานระบบกำกับ
การขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ 
(Manifest system) ร้อยละ 80 

กรมอนามัย 
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ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.2) ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

1) ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
เข้มแข็ง 

ด้านบริการเป็นเลิศ 23) โครงการพัฒนา
ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

1) คนไทย 30 ล้านคน มีหมอ
ประจำตัว 3 คน 
2) จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมแิละ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูม ิ3,000 
ทีม มีเตม็พื้นที ่จังหวัดละ 1 อำเภอ 
3) รพ.สต. ผ่านเกณฑ์คณุภาพ รพ.สต.
ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 75  

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.3) พัฒนาและ
ยกระดับความรู้
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) 

1) ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
เข้มแข็ง 

ด้านบริการเป็นเลิศ 24) โครงการพัฒนา
ศักยภาพ  อสม.  
สู่การเป็น สมาร์ท อสม. 
และ อสม. 
หมอประจำบ้าน  
 

1) อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
สู่การเป็น สมาร์ท อสม. และ อสม. 
หมอประจำบ้าน 75,086 คน 
2) ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน 
และ อาสาสมัครครอบครัว (อสค.) 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 75 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.3) พัฒนาและ
ยกระดับความรู้
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

1) ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
เข้มแข็ง 

ด้านบริการเป็นเลิศ 25) โครงการพัฒนา   
อสม.วิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน 

1) อสม.หมอประจำบ้านที่ไดร้บัความรู ้
ผ่านการประเมินเป็น อสม.วิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน 3,500 คน 
2) ศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชน
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่
กำหนด ร้อยละ 85 (464 แห่ง) 

กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์
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ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

- ด้านบริการเป็นเลิศ 26) โครงการพัฒนาต่อ
ยอดระบบบริการทาง
การแพทย์ด้านโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังวิถีใหม่ ใน 4 
ภูมิภาค 

1) ลดความแออัดในหน่วยบริการ 
ร้อยละ 80  
2) การเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง 
เท่าเทียม ร้อยละ 80  
3) ประสิทธิภาพของระบบบริการโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังวิถีใหม่ ร้อยละ 80 

กรมการแพทย ์

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

7) ดูแลสุขภาพองค์รวม 
(7.1 บรูณาการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ ครบ
ด้าน MBTEC) 

 

ด้านบริการเป็นเลิศ 27) โครงการพัฒนา
ระบบ/รูปแบบเชิง
นวัตกรรมการบริบาล 
รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่
บ้าน/ชุมชน รวมถึง
ระบบบริการ รักษา 
พยาบาลทางไกล และ
ระบบบริการของทีม
แพทย์ประจำครอบครัว 

1) ทีมบุคลากรสุขภาพสามารถ
ดูแลสุขภาพผูสู้งอายุในระดับพื้นที่
ได้ ร้อยละ 30 
2) เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบ
ครบวงจร (one stop services) 
ในพื้นที่ ร้อยละ 30                       

กรมการแพทย ์

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

6) ระบบบริการก้าวหน้า 
(6.2 พัฒนาศักยภาพ
รองรับผู้ป่วยโควิด และ
โรคติดเชื่อทางเดิน
หายใจ) 

ด้านบริการเป็นเลิศ 28) โครงการพัฒนา
ศักยภาพบริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินและ
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติ
ซ้ำแบบครบวงจร 

ลดอัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ต่ำกว่า
ร้อยละ 1.55) 

กรมการแพทย ์



 

แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า   30 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายรัฐบาล นโยบายมุ่งเนน้
กระทรวงสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

6) ระบบบริการก้าวหน้า 
(6.2 พัฒนาศักยภาพ
รองรับผู้ป่วยโควิด และ
โรคติดเชื่อทางเดิน
หายใจ) 

ด้านบริการเป็นเลิศ 29 โครงการพฒันาแผน
ดำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องสำหรับการ
บริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤติจากโรคติด
เชื้ออุบัติใหม่ สำหรับ
สถานพยาบาล  

รพ.ระดับ A,S  ใน 12 เขตสุขภาพ 
และ รพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ มี
การนำแนวทาง Resilience 
COVID-19 in healthcare 
Facilities ไปปรับใช้ตามบริบท
ของตน อย่างน้อยร้อยละ 60 

กรมการแพทย ์

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

7) ดูแลสุขภาพองค์รวม 
(7.1 บรูณาการดูและ
สุขภาพผู้สูงอายุครบด้าน 
BMTEC) 

ด้านบริการเป็นเลิศ 30) โครงการพัฒนา
บริการโรคหลอดเลือด
สมองเพ่ือลดอัตราตาย
ของผู้สูงอาย ุ

1) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง (I60-I69) 
2)ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองแตก (I60-I62)  
3) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) 

กรมการแพทย ์

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

- ด้านบริการเป็นเลิศ 31) โครงการ "วิกฤต
โรคหัวใจ ปลอดภัยทั่ว
ไทย" (Save Thais 
from Heart Diseases)  

1) อัตราตายในโรงพยาบาลของ
ผู้ป่วย STEMI น้อยกว่า ร้อยละ 8 
2) ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยา
ละลายลิ่มเลือดภายในเวลาที่
กำหนดมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 
3) ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด

กรมการแพทย ์
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ยุทธศาสตร์ความเป็น
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โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับ
ขยายหลอดเลือดหัวใจ Primary 
PCI ได้ภายในเวลาที่กำหนด
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

- ด้านบริการเป็นเลิศ 32) โครงการพัฒนา
ระบบบริการ One Day 
Surgery (ODS) และ 
Minimally Invasive 
Surgery (MIS)  

1) ผู้รับบริการผ่าตัดแบบวันเดียว
กลับ (ODS) การผ่าตัดแผลเล็ก
(MIS) ใน13 เขตสุขภาพ เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
2) ลดค่าใช้จ่ายและวันนอนใน
โรงพยาบาลของผู้ป่วย/ ญาติและ
สถานพยาบาล  

กรมการแพทย ์

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

6) ระบบบริการก้าวหน้า 
(6.1 ผลักดันนโยบาย 30 
บาทรักษาทุกที่ ใหผู้้ป่วย
มะเร็ง รักษาได้ทุกที่ 
Cancer Anywhere) 

ด้านบริการเป็นเลิศ 33) โครงการบูรณาการ
โรคมะเร็งรักษาทุกที่ 
Cancer Anywhere 
สัญจรกรมการแพทย ์

1) โรงพยาบาลมีการบันทึกข้อมูล
ผู้ป่วยมะเร็งเข้าสู่ระบบ TCB Plus 
ร้อยละ 60 เทยีบกับจำนวนผู้ป่วย
มะเร็งรายใหม่ที่มีการเบิกจ่ายผ่าน
ระบบ e-Claim  
2) ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข้าถึง
บริการผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา 
ภายใน 4, 6 และ 6 สัปดาห์ เป็น
ร้อยละ 75, 75 และ 60 ตามลำดับ 

กรมการแพทย ์
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายรัฐบาล นโยบายมุ่งเนน้
กระทรวงสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

- ด้านบริการเป็นเลิศ 34) โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) สาขา 
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทยผ์สมผสาน 

ผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ 
ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ร้อยละ 20.5  

กรมการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

7) ดูแลสุขภาพองค์รวม 
(7.2 พัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพจติเชิงรุก) 

ด้านบริการเป็นเลิศ 35) โครงการลดช่องว่าง
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพแก้ไข
ปัญหาการฆ่าตัวตายใน
วิถี New Normal 

1) อัตราการฆา่ตัวตายของ
ประชากรไม่เกิน 7.8 ต่อแสน
ประชากร 
2) ผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการ
ดูแลเฝ้าระวังไม่กลับมาฆ่าตัวตาย
ซ้ำใน 1 ปี เพิม่ขึ้นร้อยละ 10 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา 

กรมสุขภาพจิต 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์
 
 
 
 

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

7) ดูแลสุขภาพองค์รวม 
(7.2 พัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพจติเชิงรุก) 

ด้านบริการเป็นเลิศ 36) โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดูแล
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

อัตราการหาย /ทุเลาของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า ร้อยละ 50 

กรมสุขภาพจิต 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ นโยบายรัฐบาล นโยบายมุ่งเนน้
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ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

6) ระบบบริการก้าวหน้า 
(6.3 การพัฒนา
สถานพยาบาลตาม
นโยบาย EMS) 

ด้านบริการเป็นเลิศ 37) โครงการพัฒนา
สถานบริการสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขตามนโยบาย 
EMS  

1) สถานบริการสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินขั้นพ้ืนฐาน 
(The must)  
     - รพศ./รพท. ร้อยละ 50  
     - รพช. ร้อยละ 50 
2) สถานบริการต้นแบบของเขต
สุขภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ขั้นสูง (The best)  อย่างน้อย เขต
สุขภาพละ 1 แห่ง 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

- ด้านบริการเป็นเลิศ 38) โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพให้มี
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(RDU) และการจัดการ
การด้ือยาต้านจุลชีพ 
(AMR) ในสถานพยาบาล 
 
 
 
 

อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแส
เลือด ไม่เพ่ิมขึ้นจากปีปฏิทินที่ผ่าน
มา (ปีปฏิทินทีผ่่านมา ใช้ข้อมลู 1 
ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563 เท่ากับ ร้อย
ละ 38.73) 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

- ด้านบริการเป็นเลิศ 39) โครงการพัฒนาสู่
ประเทศใช้ยาสมเหตุผล 
เพื่อความมั่นคงของ
ระบบสุขภาพ 

1) จังหวัดที่ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่
จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU 
province) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ร้อยละ 50 (38 จังหวัด) 
2) จังหวัดในขอ้ 1 อำเภอ
เป้าหมายของแต่ละจังหวัด  
มีหมู่บ้านตัวอย่างปลอดยาอันตราย 
1 หมู่บ้าน/1 ตำบล 
3) โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช 
ที่ที่มีผลการดำเนินการโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล
ขั้น 2 ร้อยละ 65 และขั้น 3  
ร้อยละ 35  
4) ประชาชนที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพลดลง ร้อยละ 10  
(ยากลุ่มเป้าหมาย NSAIDs) 
 
 
 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
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ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

- ด้านบริการเป็นเลิศ 40) โครงการลดปัจจัย
เสี่ยงทางสุขภาพด้านยา
เสพติดแบบบูรณาการ 

ผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการ
บำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมี
คุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม 
(Retention Rate) ร้อยละ 58 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

- ด้านบริการเป็นเลิศ 41) โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานความ
ปลอดภัยทางถนน 

1) ทุก รพ.ในสงักัดกระทรวง
สาธารณสุข สามารถรายงานข้อมูล
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วง
เทศกาล ผ่านระบบ IS Online 
2) หลักสูตรการดำเนินการพัฒนา
และจัดทำหลักสูตรการช่วยเหลือ
ผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ                              
3) ระบบ IS Online สามารถ
ประมวลผลข้อมูลการบาดเจ็บและ
เสียชีวิต  

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

- ด้านบริการเป็นเลิศ 42) โครงการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 
“เจ็บป่วยฉุกเฉนิวิกฤต มี
สิทธิทกุที”่ UCEP 

เรื่องร้องเรียนที่รับเข้าสู่ระบบ
สามารถดำเนินการแล้วเสร็จและ
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ภายใน 
90 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาต ิ
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ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

- ด้านบริการเป็นเลิศ 43) โครงการสนับสนุน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคที่สำคัญใน
เรือนจำ ภายใต้
แผนปฏิบัติการโครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุข ทำ
ความ ดี เพ่ือ ชาติ 
ศาสนา กษัตรยิ ์

1) ผู้ได้รับการคัดกรองเอชไอวี 
ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบ ซี 
50,000 ราย 
2) ผู้ต้องขังรายใหม่ได้รับการคัด
กรองค้นหาวัณโรคด้วยการถ่าย 
ภาพรังสีทรวงอก 367,993  ราย 
3) ผู้ได้รับบริการวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ 100,000 ราย 
4) ผู้ต้องขังรายใหม่และเจ้าหน้าที่ 
อายุ 20 - 40  ปี ได้รับบริการ
วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัด
เยอรมัน 50,000 ราย 

กรมควบคุมโรค 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

- ด้านบริการเป็นเลิศ 44) โครงการเฝ้าระวัง ป้อง 
กัน ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ในนักเรียนและเยาวชนใน
พื้นที่ถิ่นทุรกันดาร และพื้น 
ที่แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระ 
ราชดำร ิสมเด็จพระ 
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  

โรงเรียนที่มีการดำเนินการตรวจ
ค้นหา รักษา ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโรคหนอนพยาธิใน
นักเรียน (925 โรงเรียน) 

กรมควบคุมโรค 
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ยุทธศาสตร์ความเป็น
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โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

- ด้านบริการเป็นเลิศ 45) โครงการเร่งรัดกำจัด
โรคไข้มาลาเรยี วัณโรค 
และยุติปัญหาเอดส ์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้
มาลาเรีย วัณโรคและยุติปัญหา
เอดส์ (1,087,445 ราย) 

กรมควบคุมโรค 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

- ด้านบริการเป็นเลิศ 46) โครงการพัฒนา
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ สู่ Smart 
Hospital 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
ทั้ง 11 แห่ง ผ่านเกณฑ์ Smart 
Hospital 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

- ด้านบริการเป็นเลิศ 47) โครงการพัฒนา
ศักยภาพสนับสนุนและ
ส่งเสริมระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทางการ 
แพทย์และหอ้งปฏิบัติการ 
รังสีวินิจฉัย โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช 
โรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ โรงพยาบาล
ชัยพัฒน์และโรงพยาบาล
เทพรัตนเวชชานุกูล 

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉยัมีการ
ธำรงระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
กำหนด 36 แห่ง 

กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์
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ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

- ด้านบริการเป็นเลิศ 48) โครงการตำบล
มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

1) รพ.สต. ที่ผา่นเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 
ดาว ไม่น้อยกว่า 85 
2) ความครอบคลุมของเด็กอายุ
ครบ 1 ป ีที่ไดร้ับวัคซีน MMR1  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
3) อัตราการตายของมารดาใน
พื้นที่ จชต (ไม่เกิน 35 ต่อการเกิด
มีชีพแสนคน) 
4) ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจยแ์ละอุม
เราะห์ได้รับการดูแลสุขภาพ ร้อยละ 95 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

2) เศรษฐกิจสขุภาพ ด้านบริการเป็นเลิศ 49) โครงการสง่เสริม
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

สถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่
ท่องเที่ยวได้เกณฑ์คุณภาพ 
ร้อยละ 5 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

2) เศรษฐกิจสขุภาพ ด้านบริการเป็นเลิศ 50) โครงการส่งเสริม
พัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
สุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
เชิงเศรษฐกิจ  

สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายมี
ศักยภาพในการแข่งขันด้าน
อุตสาหกรรมการแพทย์ ร้อยละ 10 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
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ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

2) เศรษฐกิจสขุภาพ ด้านบริการเป็นเลิศ 51) โครงการเสริมสร้าง
รากฐานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมไทย
สู่ตลาดความงามโลก 
(Thailand SMEs Step 
up to World Beauty 
Market) 

1) ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้พื้นฐานในการ
ผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพและ
สามารถผลิตเครื่องสำอางที่มี 
ประสิทธิภาพตามสูตรตำรับที่
พัฒนา ร้อยละ 80  
2) สถานที่ผลติของผู้ประกอบการ
กลุ่มที่มีศักยภาพสูงในการส่งออกที่
เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสากล ร้อยละ 50 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

3) สมุนไพร กญัชา     
กัญชง 

ด้านบริการเป็นเลิศ 52) โครงการบูรณาการ
ส่งเสริม ผลักดนัสมุนไพร 
กัญชา กัญชง เพื่อ
สุขภาพและเศรษฐกิจ 

1) รายการยาจากสมุนไพรในบัญชี
ยาหลักฯ เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 5 
รายการ 
2) รายการผลติภัณฑ์สมุนไพร
อ้างอิง เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30 
รายการ 
3) คูม่ือแนวปฏิบัติในการส่งออก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปต่างประเทศ 
จำนวน 3 ฉบบั 
 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
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ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

3) สมุนไพร กญัชา     
กัญชง 

ด้านบริการเป็นเลิศ 53) โครงการขบัเคลื่อน
กัญชา กัญชง กระท่อม
ทางการแพทย์แผนไทย
และการแพทยท์างเลือก 

1) หน่วยบริการสาธารณสุขที่
จัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย ร้อยละ 90 
(810 แห่ง) 
2) ประชาชนได้รับความรู้ข้อมูล
วิชาการการใช้ประโยชน์จาก
กระท่อมทางการแพทย์แผนไทยที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการและ
ปลอดภัย อย่างน้อย 10 เรื่อง 
3) มีผลิตภัณฑเ์พื่อสุขภาพกัญชง
และกระท่อม 5 ผลิตภัณฑ ์

กรมการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

3) สมุนไพร กญัชา     
กัญชง 

ด้านบริการเป็นเลิศ 54) โครงการส่งเสริม
ตลาดสินค้าเกษตร
ชีวภาพและ
ผู้ประกอบการสมุนไพร 

ผู้ประกอบการสมุนไพรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่าง
น้อย 50 ราย 

กรมการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

3) สมุนไพร กญัชา     
กัญชง 

ด้านบริการเป็นเลิศ 55) โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

1) มีผู้ประกอบการร้านอาหารผ่าน
การอบรมหลักสูตรโภชนาศาสตร์
ผักพื้นบ้านอาหารเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไม่น้อยกว่า 
50 แห่ง 

กรมการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
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ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2) สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้รับ
การยกระดับให้เป็น Wellness 
Center ไม่น้อยกว่า 30 แห่ง 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

3) สมุนไพร กญัชา     
กัญชง 

ด้านบริการเป็นเลิศ 56) โครงการพัฒนา
กัญชาทางการแพทย ์

จัดทำมาตรฐานหรือตำรายาจาก
กัญชา จำนวน 6 เรื่อง 

กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

- ด้านบุคลากรเป็นเลิศ 57) โครงการผลิตและ
พัฒนากำลังคนด้าน
สุขภาพสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 

1) นักศึกษาจะรับใหม่  
จำนวน 1,015 คน 
2) นักศึกษาปัจจุบัน 
ชั้นปีที่ 2-6 จำนวน 5,280 คน 
3) นักศึกษาทีจ่ะสำเร็จการศึกษา 
จำนวน 994 คน 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

8) ธรรมาภิบาล บริหารเป็นเลิศด้วย       
ธรรมาภิบาล 

58) โครงการยกระดับ 
MOPH ITA 2022  
ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA  
ร้อยละ 92 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

- บริหารเป็นเลิศด้วย         
ธรรมาภิบาล 

59) โครงการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน (HA) สำหรับ
สถานพยาบาล   

สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน
รับรองคณุภาพตามมาตรฐาน HA ขั้น 3  
     - รพศ./รพท. ร้อยละ 100  
     - รพ.สังกดักรม ร้อยละ 100  
     - รพช. ร้อยละ 90 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.4) สร้างหลักประกัน
ทางสังคมที่ครอบคลุม
ด้านการศึกษา 
สุขภาพ การมงีานทำ
ที่เหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุ่ม 

6) ระบบบริการก้าวหน้า 
(6.1 ผลักดัน 30 บาท
รักษาทุกที่ ใหผู้้ป่วย
มะเร็งได้รักษาทุกที่ 
Cancer Anywhere) 

บริหารเป็นเลิศด้วย         
ธรรมาภิบาล 

60) โครงการกองทุน
หลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติ 

1) ประชาชนที่มีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น  
2) ครัวเรือนที่เกิดวิกฤติทาง
การเงินจากการจ่ายค่ารักษา 
พยาบาลลดลง 

สำนักงาน
หลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.4) สร้างหลักประกัน
ทางสังคมที่ครอบคลุม
ด้านการศึกษา 
สุขภาพ การมงีานทำ
ที่เหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุ่ม 

6) ระบบบริการก้าวหน้า 
(6.1 ผลักดัน 30 บาท
รักษาทุกที่ ใหผู้้ป่วย
มะเร็งได้รักษาทุกที่ 
Cancer Anywhere) 

บริหารเป็นเลิศด้วย         
ธรรมาภิบาล 

61) โครงการยกระดับ
บัตรทอง 4 บรกิาร สู่
หลักประกันสขุภาพยุค
ใหม ่

1) ประชาชนที่เจบ็ป่วยไปรับบริการกับ
หมอประจำครอบครัว ในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิที่ไหนกไ็ด้ (1,258,700 ครั้ง) 
2) ผู้ป่วยในไม่ตอ้งกลับไปรับใบส่งตัว  
3) โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็
ได้ที่พร้อม (339,375ครั้ง) 
4) ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันที 
ไม่ต้องรอ 15 วัน  

สำนักงาน
หลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติ 
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ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.4) สร้างหลักประกัน
ทางสังคมที่ครอบคลุม
ด้านการศึกษา 
สุขภาพ การมงีานทำ
ที่เหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุ่ม 

- บริหารเป็นเลิศด้วย         
ธรรมาภิบาล 

62) โครงการลดความ
เหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน 
 

ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง
สิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐม
ภูมิของระบบหลักประกันสขุภาพ 
3 ระบบ 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.4) สร้างหลักประกัน
ทางสังคมที่ครอบคลุม
ด้านการศึกษา 
สุขภาพการมีงานทำ
ที่เหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุ่ม 

- บริหารเป็นเลิศด้วย         
ธรรมาภิบาล 

63) โครงการบริหาร
จัดการด้านการเงินการ
คลัง 
 

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบ
ภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 7 
ระดับ 6) 
 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.4) สร้างหลักประกัน
ทางสังคมที่ครอบคลุม
ด้านการศึกษา 
สุขภาพการมีงานทำ
ที่เหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุ่ม 
 
 

- บริหารเป็นเลิศด้วย         
ธรรมาภิบาล 

64) โครงการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพแรงงาน
ข้ามชาติและการค้า
มนุษย ์

แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม
ตระหนักรู้ความสำคัญของการมี
ประกันสุขภาพ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
65 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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กระทรวงสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลศิ ปี 65 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

- บริหารเป็นเลิศด้วย         
ธรรมาภิบาล 

65) โครงการพัฒนาการ
จัดการองค์ความรู้ในการ
ติดตามและประเมินผล
การจัดการวิกฤติ COVID 
-19 ในระดับประเทศ 
สว่นกลางและภูมิภาค 

มีองค์ความรู้และข้อเสนอเชิง
นโยบายในการบริหารจัดการ
สถานการณ์โรค COVID – 19 และ
การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉนิด้าน
สาธารณสุขของ ระดับจังหวัดและ
ระดับกระทรวงสาธารณสุข 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

3) ยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

9.1) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 
แพทย์สมัยใหม่และ
แพทย์แผนไทย 

- บริหารเป็นเลิศด้วย         
ธรรมาภิบาล 

66) โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกัญชา/
กัญชง  

เพิ่มกำลังการเพาะปลูกกัญชา/กัญ
ชง ในระบบเพาะปลูก GPO 
Cannabis Plant - Fertigation 
ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
เต็มพื้นที่การเพาะปลูก ร้อยละ 
100 

องค์การเภสัชกรรม 
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ส่วนที่ 3  
 

รายละเอียดโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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1. สรุปโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสขุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
 หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขระดับกรม หน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/สำนักงาน/
สถาบัน/กลุ่มในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข  
ม ี โครงการสำค ัญตามนโยบายและย ุทธศาสตร ์ของกระทรวงสาธารณส ุข ประจำป ีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 จำนวนวน 66 โครงการ ที่จะต้องรายงานตามแผนติดตามและประเมินผลฯ ดังนี ้
 

จำนวนโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จำแนกตามหน่วยงาน 
 

ลำดับ หน่วยงาน 
จำนวน

(โครงการ) 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
1 กรมการแพทย ์ 8 14,910,900 
2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4 21,348,430 
3 กรมควบคุมโรค 6 35,607,629,400 
4 กรมสุขภาพจิต  8 49,923,100 
5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 3 8,929,000 
6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 4 25,577,620 
7 กรมอนามัย 8 79,568,000 
8 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 5 19,392,000 
9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   16 2,455,600,330 
10 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ 2 141,540,194,000 
11 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1 2,157,000 
12 องค์การเภสัชกรรม 1 - 

 รวม 66 179,825,229,780 
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2. งบประมาณโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตาราง งบประมาณโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตาม
ยุทธศาสตร์/แผนงาน แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย  (ด้านสุขภาพ) (13 โครงการ) 

1 โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ 16,018,900 กรมอนามัย 

2 
โครงการส่งเสริมการเจริญเตบิโตและภาวะ
โภชนาการในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต 

9,357,600 กรมอนามัย 

3 
โครงการส่งเสริมการเจริญเตบิโตและ
พัฒนาการเด็กอายุ 2-6 ปี 

14,964,900 กรมอนามัย 

4 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า 6,745,100 กรมสุขภาพจิต 

5 โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน 6,829,900 กรมสุขภาพจิต 

6 
โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงาน
สุขภาพดีในสถานประกอบการ 

4,940,000 กรมอนามัย 

7 
โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ 

19,945,300 กรมอนามัย 

8 
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อม
สู่สังคมสูงวัย 

9,076,500 กรมสุขภาพจิต 

9 
โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่ม
วัยในระบบสุขภาพปฐมภมูิ 

4,272,300 กรมสุขภาพจิต 

10 
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

10,280,000 กรมอนามัย 

11 
โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน 

8,399,200 กรมสุขภาพจิต 

12 
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ 

531,000 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

13 
โครงการส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือใน
การขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืน 

4,000,000 
สำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 
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ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอำเภอ  (1 โครงการ) 

14 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  - 
สป. (สำนักสนบัสนุนระบบ

สุขภาพปฐมภูมิ) 
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  (6 โครงการ) 

15 
โครงการการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของ
ประชากรที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย 

35,060,216,600 กรมควบคุมโรค 

16 
โครงการการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

5,265,000 
กรมสุขภาพจิต 

 

17 
โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ 

258,531,300 กรมควบคุมโรค 

18 

โครงการพัฒนาระบบสื่อสารสั่งการศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขระดับกระทรวง และระดับเขต
สุขภาพ เป็น Smart EOC เพือ่รองรับภาวะ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

18,150 
สป. (กองสาธารณสุข

ฉุกเฉิน) 

19 
โครงการพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพผ่านกลไก
ระดับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

37,978,900 กรมควบคุมโรค 

20 
โครงการสร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์
ในภาวะฉุกเฉิน  

4,000,000 
สำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 
แผนงานที่ 4 : การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม  (2 โครงการ) 

21 
โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารและน้ำเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวไทย 

2,228,600 กรมอนามัย 

22 

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 

1,832,700 กรมอนามัย 
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ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ  (3 โครงการ) 

23 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูม ิ 163,380,900 
สป. (สำนักสนบัสนุนระบบ

สุขภาพปฐมภูมิ) 

24 
โครงการพัฒนาศักยภาพ  อสม. สู่การเป็น 
สมาร์ท อสม. และ อสม. หมอประจำบ้าน 

22,810,120 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

25 
โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน 

1,200,000 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (15 โครงการ) 

26 
โครงการพัฒนาต่อยอดระบบบริการทาง
การแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังวิถีใหม่ ใน 4 
ภูมิภาค 

2,000,000 กรมการแพทย ์

27 

โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรม
การบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/
ชุมชน รวมถึงระบบบริการรักษาพยาบาล
ทางไกล โดยใช ้telemedicine, 
telepharmacy,telenursing,video call และ
ระบบบริการของทีมแพทย์ประจำครอบครัว 

2,000,000 กรมการแพทย ์

28 
โครงการพัฒนาศักยภาพบริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติ
ซ้ำแบบครบวงจร  

5,130,900 กรมการแพทย ์

29 

โครงการพัฒนาแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
จากโรคติดเช้ืออุบัติใหม่ สำหรับสถานพยาบาล 
(Business  Continuity Plan for EID in 
healthcare facilities) 

400,000 กรมการแพทย ์

30 
โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพ่ือ
ลดอัตราตายของผู้สูงอายุ 

3,000,000 กรมการแพทย ์

31 
โครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย" 
(Save Thais from Heart Diseases)  

1,200,000 กรมการแพทย ์



              แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565               หน้า  50 

ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

32 
โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day 
Surgery (ODS) และ Minimally Invasive 
Surgery (MIS)  

500,000 กรมการแพทย ์

33 
โครงการบูรณาการโรคมะเร็งรักษาทุกที่ 
Cancer Anywhere สัญจรกรมการแพทย ์

680,000 กรมการแพทย ์

34 
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service 
Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน 

3,134,320 
กรมการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 

35 
โครงการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในวิถ ี
New Normal 

4,806,900 กรมสุขภาพจิต 

36 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า 

4,528,200 กรมสุขภาพจิต 

37 

โครงการพัฒนาสถานบริการ สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบาย EMS 
(Environment, Modernization and Smart 
Service) 

354,280 
สป. (กองบริหารการ

สาธารณสุข) 

38 
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และการจัดการการ
ดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) ในสถานพยาบาล  

162,200 
สป. (กองบริหารการ

สาธารณสุข) 

39 
โครงการพัฒนาสู่ประเทศใช้ ยาสมเหตุผล เพื่อ
ความมั่นคงของระบบสุขภาพ  

4,392,000 
สำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 

40 
โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพ
ติดแบบบูรณาการ 

241,865,200 สป. (ศอ.ปส.) 

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ  (2 โครงการ) 

41 
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานความปลอดภัยทาง
ถนน 

152,830 
สป. (กองสาธารณสุข

ฉุกเฉิน) 

42 
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ
ทุกที่” UCEP 

2,157,000 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ 
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แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ (6 โครงการ) 

43 
โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรค ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงการราชทัณฑ์
ปันสุข ทำความ ดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย ์

24,123,400 กรมควบคุมโรค 

44 

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร และ
พื้นที่แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

400,000 กรมควบคุมโรค 

45 
โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค 
และยุติปัญหาเอดส ์

226,379,200 กรมควบคุมโรค 

46 
โครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรต ิสู่ Smart Hospital 

 - 
สป. (กองยุทธศาสตร์และ

แผนงาน) 

47 

โครงการพัฒนาศักยภาพสนับสนุนและส่งเสรมิ
ระบบคณุภาพหอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์และ 
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรต ิโรงพยาบาล
ชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรตันเวชชานุกลู 

2,000,000 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

48 
โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

20,000,000 สป. (กองตรวจราชการ) 

แผนงาน ที่ 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การทอ่งเที่ยว เชิงสขุภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
(8 โครงการ) 

49 
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

1,110,100 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

50 
โครงการส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสุขภาพเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ  

1,126,400 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

51 

โครงการเสริมสร้างรากฐานวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทยสู่ตลาดความงามโลก 
(Thailand SMEs Step up to World 
Beauty Market)  

2,500,000 
สำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 
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52 
โครงการบูรณาการส่งเสริม ผลักดันสมุนไพร 
กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจ  

4,500,000 
สำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 

53 
โครงการขับเคลื่อนกัญชา กัญชง กระท่อมทาง
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

14,300,000 
กรมการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 

54 
โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรชีวภาพและ
ผู้ประกอบการสมุนไพร 

422,000 
กรมการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 

55 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2,700,000 
กรมการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
56 โครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย ์ 5,729,000 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนดา้นสุขภาพ  (1 โครงการ) 

57 
โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่
ความเป็นมืออาชีพ 

1,972,753,000 สป. (สบพช.) 

บริหารเป็นเลศิด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) 
แผนงาน 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  (2 โครงการ) 

58 

โครงการยกระดับ MOPH ITA 2022 ของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 

850,548 สป. (ศปท) 

59 
โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน (HA) สำหรับสถานพยาบาล   

92,880 
สป. (กองบริหารการ

สาธารณสุข) 
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงนิการคลังสุขภาพ  (5 โครงการ) 

60 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ 140,550,194,000 
สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาต ิ

61 
นโยบายยกระดับบัตรทอง 4 บริการ สู่
หลักประกันสขุภาพยุคใหม ่

990,000,000 
สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาต ิ

62 โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน 1,640,662 
สป. (กองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกนัสุขภาพ) 

63 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 161,080 
สป. (กองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกนัสุขภาพ) 
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64 
โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติ
และการค้ามนษุย ์

3,768,600 
สป. (กองบริหารการ

สาธารณสุข) 
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสขุภาพ  (2 โครงการ) 

65 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา/กัญชง  - องค์การเภสัชกรรม 

66 

โครงการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในการ
ติดตามและประเมินผลการจดัการวิกฤติ  
Covid -19 ในระดับประเทศส่วนกลางและ
ภูมิภาค 

50,400,000 
สป. (สำนักวิชาการ

สาธารณสุข) 
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3. แผนตดิตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
1 โครงการส่งเสริม

การเกิดอย่างมี
คุณภาพ 

1) เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
โรงพยาบาลทุกระดับ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดำเนินงาน
ตามมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก มุ่ง
สู่มาตรฐานและ
บริการที่มีคุณภาพ 
2) เพื่อพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังและกำกับ
ติดตามสุขภาวะ
มารดาและเด็กปฐมวัย 
3) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
ความรู้ ทักษา สื่อสาร 
และสร้างความรอบรู้

อัตราส่วนการตาย
มารดาไทยต่อแสน
การเกิดมีชีพ  
ไม่เกิน 17 ต่อแสน
การเกิดมีชีพ 

ขับเคลื่อน
นโยบายและ
บูรณาการการ
ดำเนินงาน
ผ่านภาคี
เครือข่ายทุก
ระดับ 

1) หญิง
ตั้งครรภ์ได้รับ
การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค 
COVID-19 
ครบ 2 เข็ม 
ร้อยละ 66 
2) ทบทวน
สาเหตุการตาย
มารดาราย 
บุคคลและ
รายงานผ่าน
ระบบรายงาน
การตาย
มารดา 
ทุกราย  
(CE Online) 

หญิงหลัง
คลอดได้รับ
การดูแลครบ 
3 ครั้งตาม
เกณฑ ์ร้อยละ 
75  

1) มีข้อเสนอ 
เชิงนโยบาย 
เพื่อขับเคลื่อน 
การดำเนินงาน 
การเตรียม
ความพร้อม
ก่อนมีบุตร 
2) การตาย
มารดา มีการ
รายงานผ่าน
ระบบ CE 
Online  
ร้อยละ 100  
3) การตาย
จาก 
สาเหตุตก
เลือดลดลงไม่

1) ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ
สตรีและเด็กปฐมวัยผ่านภาคี
เครือข่ายในทุกระดับ 
2) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ 
   2.1 เฝ้าระวังและดูแลเชิงรุก
เพื่อลดการตายมารดาและ
ทารกจากการติดเชื้อ COVID-19 
   2.2 การดำเนินงานเฝ้าระวัง
และดูแลเชิงรุกเพื่อลดการตาย   
มารดาและทารกจากการติด
เชื้อ COVID-19 
   2.3 กำกับติดตามการ
ดำเนินงานมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาล
และเครือข่ายระดับจังหวัด 

16,018,900 กรมอนามัย 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

และตระหนักในการ
ส่งเสริมสุขภาพในการ
พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 
4) เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของภาคี
เครือข่ายเพื่อความ
ร่วมมอือย่างบูรณาการ
ด้านอนามัยแม่และเด็ก 

ภายในระยะ 
เวลา 30 วัน 

น้อยกว่า 
1 ใน 5 

3) พัฒนารูปแบบสื่อความรู้
หลักด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริม
สุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย 
   3.1 Platform Pink Book 
(Save mom, App. Pink Book, 
9 ย่างเพื่อสร้างลูก, คุณลูก) 
   3.2 พัฒนาโปรแกรมประเมิน
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
สำหรับสถานพยาบาลและ
เครือข่ายระดับจังหวัด 
4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
แบบบูรณาการ เพ่ือส่งเสริม
การเกิดอย่างมีคุณภาพ 
   4.1 สนับสนุนเครือข่าย
บริการสุขภาพดำเนินการตาม
งานอนามัยแม่และเด็กสำหรับ
สถานพยาบาลและเครือข่าย
ระดับจังหวัด 
   4.2 การพัฒนาศักยภาพทีม
ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุ 
การตายมารดาและทารกปริกำเนิด 



แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคญั ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          หน้า  56 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการส่งเสริม
การเจริญเติบโต
และภาวะ
โภชนาการในช่วง 
1,000 วันแรก
ของชีวิต 

1) เพื่อส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและภาวะ
โภชนาการของหญิง
ตั้งครรภ์ หญิงให้นม
บุตร และพ่อแม่หรือผู้
เลี้ยงดูเด็กอายุ 0 – 2 
ปี ผ่านกลไกตำบล
มหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกของชีวิต 
2) เพื่อพัฒนาสื่อสาร
สร้างความรอบรู้
สุขภาพ ด้านอาหาร
และโภชนาการ
สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
หญิงให้นมบุตร และ
พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู
เด็กอายุ 0-5 ปี ที่
สามารถเข้าใจ เข้าถึง 
และเกิดประโยชน์ต่อ
การนำไปใช้อย่าง
เหมาะสม 

1) เด็กอายุ 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน ร้อย
ละ 64 
2) ตำบลต้นแบบ
มหัศจรรย์ 1,000  
วัน Plus  อำเภอ
ละ 1 ตำบล (878 
ตำบล) 

ถ่ายทอด
นโยบายและ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรและ
เครือข่ายครบ
ทุกเขต 

ถอดบทเรียน
ความสำเร็จ
และยกระดับ 
Practice สู่           
Best 
Practice การ
ส่งเสริม
สุขภาพสตรี
และเด็ก
ปฐมวัย 
ภายใต้
กิจกรรมสำคัญ 
กิน กอด เล่น 
เล่า นอน      
เฝ้าดูฟัน 

ผู้อำนวยการ
เล่น (PLAY 
WORKER) 
อย่างน้อย 
ตำบลละ 1 
คน 

1) ต้นแบบ
ตำบล
มหัศจรรย์ 
1,000 วัน 
Plus  อำเภอ
ละ 1 ตำบล   
2) พื้นที่ต้น 
แบบเด็กไทย
เล่นเปลี่ยนโลก 
ตำบลละ 1 
แหง่ 
3) เด็กอายุ  
0-5 ป ีสูงดี    
สมส่วน    
ร้อยละ 64 

1) การสนับสนุนกลไก
ขับเคลื่อนการดำเนินงานและ
การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 
   1.1 การลงนาม MOU 
พัฒนาผู้อำนวยการเล่น 
ในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ระหว่างกรมอนามัย และ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.2 พัฒนาหลักสูตร E – 
Learning ทักษะผู้อำนวยการ
เล่น และพัฒนาศักยภาพ
ผู้อำนวยการเล่น  
   1.3 ประสานพื้นที่เพื่อ
ประเมินตนเองตาม
องค์ประกอบพื้นที่ต้นแบบ  
   1.4 ลงพื้นที่ติดตามเย่ียม
เสริมพลัง 
   1.5 การถอดบทเรียนการ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบในระดับ
เขตสุขภาพ  

9,357,600 กรมอนามัย 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3) เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และทักษะการให้
ความรู้ด้านอาหาร
และโชนาการของ
หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้
นมบุตร และพ่อแม่
หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 
0-5 ปี สำหรับ
บุคลากรสาธารณสุข
ในคลินิกฝากครรภ์ 
(ANC) และคลินิก
สุขภาพเด็กดี (WCC) 

2) การสนับสนุนกลไก
ขับเคลื่อนการดำเนินงานและ
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
   2.1 สร้างเครือข่าย
ดำเนินงานพัฒนาตำบล
มหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 
ระดับนโยบาย 
   2.1 พัฒนาแนวทางการ
ดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 
1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน 
2) การพัฒนาวิชาการ ระบบ
บริการสาธารณสขุและระบบ
เฝ้าระวังการเจริญเติบโต 
3) ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ
ของสตรีและเด็กปฐมวัย โดย 
สื่อรอบรู้สุขภาพ ผลิตและ
เผยแพร่สื่อแอนิเมชันความรู้
กิจกรรมทางกายและการนอน
หลับสำหรับหญิงตั้งครรภ์ หญิง
หลังคลอด และเด็กอายุต่ำกว่า 
3 ปี 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการส่งเสริม
การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ
เด็กอายุ 2-6 ปี 

1) เพื่อพัฒนารูปแบบ 
มาตรฐาน การ
จัดบริการด้านการ
ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2) เพื่อเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
3) เพื่อขับเคลื่อนสร้าง
ความรอบรู้ในการ
ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กให้กับ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 

เด็กอายุ 0-5 ปี  
มีพัฒนาการสมวัย 
ร้อยละ 85 

ถ่ายทอด
นโยบายและ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรและ
เครือข่าย 
ครบทุกเขต 

ขับเคลื่อน 
การดำเนินงาน 
สพด. 4D 
 ในพื้นที่ 

ยกระดับ 
สถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 
ด้านสุขภาพ 
เด็กปฐมวัย  
เป็น สพด. 4D 

1) สถาน
พัฒนา 
เด็กปฐมวัย
ต้นแบบด้าน
สุขภาพช่อง
ปากระดับเขต  
เขตละ 1 แห่ง 
2) เด็กอายุ 0-
5 ปี  มีพัฒนา 
การสมวัย ร้อย
ละ 85 

1) พัฒนารูปแบบ มาตรฐาน
การจัดบริการด้านการส่งเสริม
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย โดยการถอด
บทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และทำ Clip DSPM เพื่อใช้
เป็นสื่อ E-learning สำหรับพ่อ
แม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก 
2) ขับเคลื่อนการสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพในการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย พัฒนา
คู่มือการจัดกิจกรรมโรงเรียน
พ่อแม่ตามหลักการพัฒนา
สมอง สำหรับเด็กแรกเกิด - 3 
ปี ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3) ขับเคลื่อนมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
โดยผลิตชุดอุปกรณ์
ประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อน
สพด. 4D 

14,964,900 กรมอนามัย 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการเสริม 
สร้างพัฒนาการ
เด็กล่าช้า 

1) เพื่อให้เด็กปฐมวัย
กลุ่มเสี่ยงได้รับการ
ติดตามกระตุ้น
พัฒนาการและดูแล
ต่อเนื่อง 
2) เพื่อให้เด็ก
พัฒนาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นจนมี
พัฒนาการสมวัย 
3) เพื่อให้หน่วย
บริการ รพช.ศบส./
รพท./รพศ. มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือเด็ก
พัฒนาการล่าช้าท่ีมี
คุณภาพตามแนวทาง
ที่กำหนด 
4) เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการเสริมสร้าง
ความฉลาดทาง
อารมณ์/คิดเป็น คิดดี 
คิดให้ 

1) เด็กปฐมวัย
กลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับ
การคัดกรองแล้ว
พบว่า สงสัยล่าช้า
ได้รับการกระตุ้น
จนมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 90 
 2) เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการคัดกรอง
แล้วพบว่ามี
พัฒนาการล่าช้า
ได้รับการกระตุ้น
ด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน จนมี
พัฒนาการสมวัย 
ร้อยละ 30  

1) เด็กปฐมวัย
กลุ่มเสี่ยงที่
ได้รับการคัด
กรองแล้วพบ 
ว่าสงสัยล่าช้า
ได้รับการกระ 
ตุ้นจนมีพัฒนา 
การสมวัย 
ร้อยละ 90  
2) เด็กปฐมวัย
ที่ได้รบัการคัด
กรองแล้วพบ 
ว่ามีพัฒนา 
การล่าช้าได้ 
รับการกระตุ้น 
พัฒนาการ
ด้วย TEDA4I
ร้อยละ 40  
3) เด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการคัด
กรองแล้วพบ 

1) เด็กปฐมวัย
กลุ่มเสี่ยงที่
ได้รับการคัด
กรองแล้วพบ 
ว่าสงสัยล่าช้า
ได้รับการกระ 
ตุ้นจนมีพัฒนา 
การสมวัย ร้อย
ละ 90  
2) เด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการคัด
กรองแล้วพบ 
ว่ามีพัฒนา 
การล่าช้าได้ 
รับการกระตุ้น 
พัฒนาการด้วย 
TEDA4Iร้อย
ละ 50 
3) เด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการคัด
กรองแล้วพบ 

1) เด็กปฐมวัย
กลุ่มเสี่ยงที่
ได้รับการคัด
กรองแล้วพบ 
ว่าสงสัยล่าช้า
ได้รับการกระ 
ตุ้นจนมีพัฒนา 
การสมวัย ร้อย
ละ 90  
2) เด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการคัด
กรองแล้วพบ 
ว่ามีพัฒนา 
การล่าช้าได้ 
รับการกระตุ้น 
พัฒนาการด้วย 
TEDA4Iร้อย
ละ 65 
3) เด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการคัด
กรองแล้วพบ 

1) เด็กปฐมวัย
กลุ่มเสี่ยงที่
ได้รับการคัด
กรองแล้วพบ 
ว่าสงสัยล่าช้า
ได้รับการกระ 
ตุ้นจนมีพัฒนา 
การสมวัย ร้อย
ละ 90  
2) เด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการคัด
กรองแล้วพบ 
ว่ามีพัฒนา 
การล่าช้าได้ 
รับการกระตุ้น 
พัฒนาการด้วย 
TEDA4Iร้อย
ละ 75 
3) เด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการคัด
กรองแล้วพบ 

1) ชี้แจงแนวทางการดำเนิน 
งานแก่บุคลากรในสังกัดกรม
สุขภาพจิต 
2) อบรมวิทยากรหลัก (TOT) 
สร้างความพร้อมการ
ดำเนินงานเด็กปฐมวัย 
3) พัฒนาเทคโนโลยีการ
เสริมสร้างอีคิวบุตรหลาน
สำหรับผู้สูงวัย 
4) สนับสนุนงบประมาณ
ดำเนินงาน ส่งเสริมการ
ดำเนินงานกลุ่มเด็กปฐมวัย 
และ ด้านการพัฒนาระบบ
จัดบริการดูแลช่วยเหลือเด็ก
พัฒนาการล่าช้าอย่างต่อเนื่อง 
5) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ในระดับพื้นที่  
6)  สื่อสารสร้างความเข้าใจ
ร่วมกับพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูและ
เผยแพร่ความรู้เรื่องการดูแล
เด็กปฐมวัย 

6,745,100 กรมสุขภาพจิต 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ว่ามีพัฒนา 
การล่าช้าได้ 
รับการกระตุ้น
พัฒนาการ
ด้วย TEDA4I
หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอื่น 
จนมีพัฒนา 
การสมวัย 
ร้อยละ 35  

ว่ามีพัฒนา 
การล่าช้าได้ 
รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย 
TEDA4Iหรือ
เครื่องมือ
มาตรฐานอื่น 
จนมีพัฒนา 
การสมวัย  
ร้อยละ 35  

ว่ามีพัฒนา 
การล่าช้าได้ 
รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย 
TEDA4Iหรือ
เครื่องมือ
มาตรฐานอื่น 
จนมีพัฒนา 
การสมวัย  
ร้อยละ 35  

ว่ามีพัฒนา 
การล่าช้าได้ 
รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย 
TEDA4Iหรือ
เครื่องมือ
มาตรฐานอื่น 
จนมีพัฒนา 
การสมวัย  
ร้อยละ 35  

5 โครงการสร้าง
เสริมสุขภาพจิต
เด็กไทยวัยเรียน 

1) เพื่อให้เด็กวัยเรียน
กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา
พฤติกรรม อารมณ์ 
และสังคมใน
สถานศึกษา ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ 
2) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้
สามารถให้ดูแล
ช่วยเหลือเด็กกลุ่ม
เสี่ยงได้ 

เด็กวัยเรียนกลุ่ม
เสี่ยงต่อปัญหา
พฤติกรรม 
อารมณ์ และสังคม
ในสถานศึกษา
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจนดีขึ้น
ร้อยละ 90 

เด็กวัยเรียน
กลุ่มเสี่ยงต่อ
ปัญหา
พฤติกรรม 
อารมณ์ และ
สังคมในสถาน 
ศึกษาได้รับ
การดูแลช่วย 
เหลือจนดีขึ้น 
ร้อยละ 60 

เด็กวัยเรียน
กลุ่มเสี่ยงต่อ
ปัญหา
พฤติกรรม 
อารมณ์ และ
สังคมในสถาน 
ศึกษาได้รับ
การดูแลช่วย 
เหลือจนดีขึ้น 
ร้อยละ 70 

เด็กวัยเรียน
กลุ่มเสี่ยงต่อ
ปัญหา
พฤติกรรม 
อารมณ์ และ
สังคมในสถาน 
ศึกษาได้รับ
การดูแลช่วย 
เหลือจนดีขึ้น 
ร้อยละ 80 

เด็กวัยเรียน
กลุ่มเสี่ยงต่อ
ปัญหา
พฤติกรรม 
อารมณ์ และ
สังคมในสถาน 
ศึกษาได้รับ
การดูแลช่วย 
เหลือจนดีขึ้น 
ร้อยละ 90 

1) สนับสนุนงบประมาณศูนย์
สุขภาพจิตในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและให้
คำปรึกษาครูโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสุขภาพจิตประจำอำเภอ
อย่างต่อเนื่อง 
2) ถอดบทเรียนผลการพัฒนา
ศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพจิตเพื่อเป็นโค้ชสำหรับ
ครู 

6,829,900 กรมสุขภาพจิต 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6 โครงการ 
เสริมสร้างความ
รอบรู้วัยทำงาน
สุขภาพดีในสถาน
ประกอบการ 

1) เพื่อขยายการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน การพัฒนา
ระบบเครือ ข่ายการ
ส่งเสริมสุขภาพ การสร้าง
กระแสสังคม และการสร้าง
ความรอบรู้ คนวัยทำงาน
ในสถานประกอบการ 
2) เพื่อให้ประชากรวัย
ทำงานรวมถึงประชาชน
ทั่วไปได้รับรู้ ตระหนัก
และเข้าใจถึงสภาวะ
สุขภาพของตนเอง และ
สามารถตัดสินใจเลือกใช้ 
10 Packages ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว สังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การมีสุขภาพที่ดีและ
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ยั่งยืน 

1) จำนวนคนรอบ
รู้สุขภาพ 10 ล้าน
คน 
2) มีการ
ดำเนินงานสถาน
ประกอบการรอบ
รู้สุขภาพ 
ร้อยละ 3-5  
(หมายเหตุ : 
- ร้อยละ 3 ศอ.4 
5 6 สสม. 
- ร้อยละ 5 ศอ.1 
2 3 7 8 9 10 11 
และ12) 

1) มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สนับสนุนการ
ดำเนินงาน 
2) มีการ
ขับเคลื่อนคน
มีความรอบรู้
สุขภาพ 2.5 
ล้านคน 
3) มีการ
ขับเคลื่อน
สถาน
ประกอบการ
รอบรู้ร้อยละ
0.75 (ศอ.4, 
ศอ.5, ศอ.6, 
สสม.) ร้อยละ 
1 (ศอ.1 2 3 
7 8 9 10 11 
และ12) 

1) มีการ
ขับเคลื่อนคนมี
ความรอบรู้
สุขภาพ 5 
ล้านคน 
2) มีการ
ขับเคลื่อน
สถาน
ประกอบการ
รอบรู้ร้อยละ 
1.5 (ศอ.4  5  
6 สสม.)ร้อย
ละ 2 ( ศอ.1 2 
3 7 8 9 10 
11 และ12) 
ของสถาน
ประกอบการ
ขนาดใหญ่ใน
เขตรับผิดชอบ 

1) มีการ
ขับเคลื่อนคนมี
ความรอบรู้
สุขภาพ 7.5 
ล้านคน 
2) มีการ
ขับเคลื่อน
สถาน
ประกอบการ
รอบรู้ร้อยละ 
2.25 (ศอ.4 5 
6 สสม.)ร้อย
ละ 3 (ศอ.1 2 
3 7 8 9 10 
11 และ12) 
ของสถาน
ประกอบการ
ขนาดใหญ่ใน 
เขตรับผิดชอบ 

1) มีการ
ขับเคลื่อนคนมี
ความรอบรู้
สุขภาพ 10 
ล้านคน 
2) มีการ
ขับเคลื่อน
สถาน
ประกอบการ
รอบรู้ร้อยละ 
3 (ศอ.4 5 6 
สสม.)ร้อยละ 
5 (ศอ.1 2 3 7 
8 9 10 11 
และ12) ของ
สถาน
ประกอบการ
ขนาดใหญ่ 
ในเขต
รับผิดชอบ 

1) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานใน
สถานประกอบการ 
2) การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพประชากรวัย
ทำงาน 
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
การสนับสนุนการส่งเสริม
สุขภาพสถานประกอบการ 
4) สร้างความรอบรู้ทาง
สุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรม
การป้องกันโรคไม่ติดต่อใน
สถานประกอบการ 
5) กำกับ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงาน 

4,940,000 กรมอนามัย 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

7 โครงการ
ขับเคลื่อนระบบ
การส่งเสริม
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุและผู้มี
ภาวะพึ่งพิงระยะ
ยาวแบบบูรณา
การ 

1) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชากร
สูงอายุและผู้มีภาวะ
พึ่งพิงในระดับชุมชน
และเขตเมือง 
2) เพื่อให้ประชากร
ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพด้วย
ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
3) เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมของภาคประชา
สังคมในการพัฒนา
ระบบสร้างเสริม
สุขภาพ และสร้างการ
เรียนรู้การดูแล
พฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพด้วยตนเอง 
และผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1) ตำบลที่มีระบบ
การส่งเสริม
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term 
Care) ในชุมชน 
ร้อยละ 98 
2) ผู้สูงอายุและผู้
ที่มีภาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแลตาม 
Care Plan    
ร้อยละ 90 

1) ชี้แจง 
แนวทางการ
ดำเนินงาน  
2) พื้นที่มี
แผนการขับ 
เคลื่อนการ
ดำเนินงาน 
3) ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
ประเมินและ
คัดกรอง
สุขภาพ
เบื้องต้น 
4) พัฒนา
ระบบ
ฐานข้อมูล
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

1) ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
ประเมินและ
คัดกรอง ADL 
7 ล้านคน  
2) ตำบลที่มี
ระบบการ
ส่งเสริม
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
ยาวในชุมชน
ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 95 
3) ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงได้ 
รับการดูแล
ตาม Care Plan 
ร้อยละ 85  
4) มีพื้นที่ต้น 
แบบส่งเสริม
สุขภาพแบบ 

1) ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
ประเมินและ
คัดกรอง ADL  
7.5 ล้านคน  
2) ตำบลที่มี
ระบบการ
ส่งเสริม
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
ยาว ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 97  
3) ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแล
ตาม Care Plan 
ร้อยละ 88  
4) มีพื้นที่ต้น 
แบบส่งเสริม
สุขภาพแบบ

1) ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
ประเมินและ
คัดกรอง ADL 
8 ล้านคน 
2) ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงมี 
ADL เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 22 
3) ตำบลที่มี
ระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว ใน
ชุมชนผ่าน
เกณฑร์้อยละ 98  
4) ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแล
ตาม Care Plan 
ร้อยละ 90  

1) พัฒนาระบบข้อมูลการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
และผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว
ผ่านระบบ Health Platform 
ได้แก่ 
 - โปรแกรมขึ้นทะเบียน
ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ 
(Care Manager), ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (Caregiver) และการ
จัดทำแผนการดูแลรายบุคคล 
(Care Plan) 
- แอปพลิเคชันสมุดบันทึก
สุขภาพ (Blue Book 
Application) 
- ขับเคลื่อนการใช้งานระบบ
ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ระดับพื้นที่ 
- ประเมินคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
- ปรับปรุงเนื้อหาและพิมพ์

19,945,300 กรมอนามัย 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผสมผสาน 
LCT และ 
Intermediate 
Care ระดับ
ชุมชน 

ผสมผสาน 
LCT และ 
Intermediate 
Care ระดับ
ชุมชน 

5) มีพื้นที่ต้น 
แบบฯ LCT และ 
Intermediate 
Care ระดับ
ชุมชน จังหวัด
ละ 1 แห่ง 

สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ 
2) พัฒนาระบบ Long Term 
Care และ Intermediate 
care in Community 
 

8 โครงการเสริมสร้าง
สุขภาวะทางใจ
เตรียมพร้อมสู่สังคม
สูงวัย 

1) เพื่อสร้างความรอบ
รู้การเสริมสร้างวัคซีน
ใจในผู้สูงอายุ 
2) เพื่อพัฒนาระบบการ
ดูแลทางสังคมจิตใจ ระบบ
เฝ้าระวังซึมเศร้าและสมอง
เสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรม
และจิตใจ ในผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง 
3) เพื่อพัฒนาระบบการ
เสริมสร้างพลังใจญาติ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  
4. เพื่อพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีด้าน
สุขภาพจิตผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตด ี  
ร้อยละ 85  

1) สร้างความ
ร่วมมือและ
ความเข้าใจ
การ
ดำเนินงาน 
2)มีเทคโนโลยี
องค์ความรู้ใน
การ
ดำเนินงาน 
3)มีฐานข้อมูล 
การ
ดำเนินงาน 

1) พัฒนา
ศักยภาพ
เครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงาน 
2) มีพื้นที่
ดำเนินงาน 
ร้อยละ 35  
3) ผู้สูงอายุ
กลุ่มเสี่ยงฯ
ได้รับการดูแล
สังคมจิตใจ  
ร้อยละ 35 

1) มีพื้นที่
ดำเนินงาน 
ร้อยละ 60 
2) ผู้สูงอายุ
กลุ่มเสี่ยงฯ
ได้รับการดูแล
สังคมจิตใจ 
ร้อยละ 50 

1) มีพื้นที่
ดำเนินงาน 
ร้อยละ 70 
2) ผู้สูงอายุ
กลุ่มเสี่ยงฯ
ได้รับการดูแล
สังคมจิตใจ 
ร้อยละ 60 
3) ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตดี 
ร้อยละ 85 
4) มี
เทคโนโลยี
ความรู้ใหม่ 4 
รายการ 

1) ชี้แจงมาตรฐานด้านสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุในสถานบริบาล 
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การใช้โปรแกรมและการ 
เสริมสร้างสุขภาวะทางใจ
เตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย 
3) จัดทำคู่มือชุดความรู้การ
ดูแลกิจวัตรประจำวันขั้นสูง
สำหรับผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มี
ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ
สำหรับ Care Manager 
4) พัฒนาหลักสูตรสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุสำหรับนักบริบาล
ผู้สูงอายุ/ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
5) พัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดีย

9,076,500 กรมสุขภาพจิต 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ออนไลน์ “เสริมสร้างพลังใจ
ญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้าน 
ติดเตียง” 

9 โครงการ
ขับเคลื่อนการ
ดูแลสุขภาพจิต
ทุกกลุ่มวัยใน
ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ 

1) เพื่อให้ประชาชนมี
ความสุข มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สามารถดูแล
ตนเองและผู้อื่นได้ 
2) เพื่อการบูรณาการ
งานสุขภาพจิตเข้ากับ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
3) เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมและเกิดความ
ร่วมมือของภาคีทุก
ภาคส่วนทั้งในการ
ดำเนินงานสุขภาพจิต 
4) เพื่อพัฒนาระบบ
การดำเนินงาน
สุขภาพจิตในระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ 
5) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล
สุขภาพจิตของประเทศ 

1) ประชาชนมี
ความสุข และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
(ร้อยละ 95) 
2) ประชาชนมี
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพจิตตนเอง
และผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม (ร้อยละ 
95) 

1) ร้อยละ 50
ของพชอ./
พชข.เข้าร่วม
บูรณาการงาน
สุขภาพจิตเข้า
กับประเด็นที่
พชอ./พชข.
เลือก 
2) มีฐาน 
ข้อมูล
สุขภาพจิต
สำคัญในระดับ
พื้นที่ที่
สามารถใช้
เป็นฐานการ
ดำเนินงานใน
แต่ละเขต
สุขภาพ 

1) ร้อยละ 80
ของพชอ./
พชข.เข้าร่วม
บูรณาการงาน
สุขภาพจิตเข้า
กับประเด็นที่
พชอ./พชข.
เลือก 
2) มีระบบ
ฐานข้อมูล
สุขภาพจิตที่ใช้
เป็นฐานการ
ดำเนินงานของ
ประเทศ 

1) ร้อยละ 70 
ของรพ.สต./
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่มี
การดำเนินงาน
ดูแลทางสังคม
จิตใจผู้สูงอายุ
ติดบ้านติดเตียง 
2) มีการดำ 
เนินงานสื่อ 
สารเพื่อสร้าง
ความรอบรู้
ด้านสุขภาพจิต
ในชุมชน/
องค์กร ร้อยละ 
60 ของ
ชุมชน/องค์กร 
เป้าหมาย 

1) ร้อยละ 80 
ของอำเภอที่มี
การบูรณาการ
งานสุขภาพจิต  
2) ประชาชนมี
ความสุข และ
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี (ร้อยละ 95) 
3) ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพจิต
ตนเองและผู้อื่น
อย่างเหมาะสม 
(ร้อยละ 95) 
4) หน่วยบริการ
ปฐมภูมิมีการ
ดำเนินการ 
ร้อยละ 65 

1) พัฒนากลไกการขับเคลื่อน
และบูรณาการการดูแล
สุขภาพจิตประชาชนทุกช่วงวัย
เข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
2) สนับสนุนการสร้างความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่ายในเขต
สุขภาพ 
3) พัฒนาความรู้และทักษะให้กับ
ทีมเครือข่ายในเขตสุขภาพ 
5) นวัตกรรมสุขภาพจิตชุมชนใน
การดูแลจิตใจประชาชนภายใต้
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
6) สนับสนุนการขับเคลื่อน
การบูรณาการการดูแล
สุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยเข้ากับ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำเภอ/ระดับเขต 
(พชอ. / พชข.) 

4,272,300 กรมสุขภาพจิต 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

10 โครงการพัฒนา
และขับเคลื่อน
แผนการส่งเสริม
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

1) ผลักดันให้ทุก
องค์กรมีนโยบาย/
มาตรการเพื่อสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุข
ภาวะและการป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม 
สุขภาวะ 
2) สร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ใน
การเป็นผู้ตรวจสอบ 
สถานประกอบการ
และเฝ้าระวัง
พฤติกรรม ประชาชน
ในชุมชน      
3) วิจัย พัฒนา
รูปแบบ ประเมินผล 
รวมทั้ง กำกับติดตาม
การดำเนินงานสร้าง
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

1) มาตรฐาน 
องค์กรรอบรู้ด้าน
สุขภาพ HLO ใน 
สถานบริการ
สาธารณสุข/
สถานศึกษา/ 
สถานประกอบ 
การ/ครอบครัว  
1 เรื่อง 
2) ต้นแบบสถาน
บริการสาธารณสขุ
รอบรู้ด้านสุขภาพ 
HLO  อย่างน้อย 
1 แห่ง/ เขต
สุขภาพ (13 แห่ง) 

1) แผนปฏิบัติ
การด้านความ
รอบรู้ด้าน
สุขภาพ 
2) หลักสูตร  
E-Learning  
2 เรื่อง 
3) มาตรฐาน
องค์กร
ต้นแบบ HLO 
1 เรื่อง/หน่วย 
4) ระบบ 
ปฏิบัติการเฝ้า
ระวังและตอบ
โต้ความเสี่ยง
เพื่อความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ 
(RRHL) 

1) ประชาชนมี
ทักษะและ
พฤติกรรมด้าน
การส่งเสริม
สุขภาพและ
อนามัย
สิ่งแวดล้อมที่
พึงประสงค์
เพิ่มข้ึน 
2) สถาน
บริการ
สาธารณสุขใน
เขตสุขภาพ
ลงทะเบียนเข้า
ร่วมกระบวน 
การ HLO   
ร้อยละ 20 

1) ประชาชนมี
ทักษะและ
พฤติกรรมด้าน
การส่งเสริม
สุขภาพและ
อนามัย
สิ่งแวดล้อมที่
พึงประสงค์
เพิ่มข้ึน 
2) สถาน
บริการ
สาธารณสุขใน
เขตสุขภาพ
ลงทะเบียนเข้า
ร่วมกระบวน 
การ HLO  
ร้อยละ 40 
3) องค์กร
ต้นแบบ ผ่าน
มาตรฐานHLO  
6 แห่ง 

1) ประชาชนมี
ทักษะและ
พฤติกรรมด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่
พึงประสงค์ 
ร้อยละ 50 
2) อัตราความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ  
ร้อยละ 70 
3) สถานบริการ
สาธารณสุขใน
เขตสุขภาพ
ลงทะเบียนเข้า
ร่วมกระบวน การ 
HLO ร้อยละ 50 
4) องค์กร
ต้นแบบผ่าน
มาตรฐาน 
HLO 13 แห่ง 

1) ผลักดันให้ทุกองค์กรมี
นโยบาย/มาตรการเพื่อสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาวะและ
การป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่
คุกคาม สุขภาวะ 
2) พัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุข สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ เป็นองค์กร
ต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพ 
HLO   
3) พัฒนาภาคีเครือข่าย แกน
นำภาคประชาชน เป็นผู้
ตรวจสอบสถานประกอบการ
และเฝ้าระวังพฤติกรรม 
ประชาชนในชุมชน 

10,280,000 กรมอนามัย 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

11 โครงการ
เสริมสร้างความ
รอบรู้และพัฒนา
พฤติกรรม
สุขภาพจิตที่พึง
ประสงค์แก่
ประชาชน 

1) เพื่อส่งเสริมความ
รอบรู้ด้านสุขภาพจิต
และสร้างความ
ตระหนักเพื่อลดอคติที่
มีต่อผู้ป่วยทางจิต/โรค
ทางจิตเวช  
2) เพื่อพัฒนาให้
ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพจิตที่พึง
ประสงค์  
3) เพื่อสร้างการ
สื่อสารที่ส่งเสริมความ
รอบรู้ด้านสุขภาพจิต 

1) ประชาชนมี
ความตระหนัก
และเข้าใจต่อ
ปัญหาสุขภาพจิต 
ร้อยละ 45  
2) ประชาชนมี
ความรอบรู้
สุขภาพจิต     
ร้อยละ 59                                                      

1) ประชุม
ชี้แจงแนว
ทางการ
ดำเนินงาน 
2) จัดกิจกรรม
งานสัปดาห์
สุขภาพจิต
แห่งชาติ 

1) แผนการ
ดำเนินงาน
สร้างความ
รอบรู้
สุขภาพจิตใน
ระดับเขต
สุขภาพ/
จังหวัด 
2) ผลิตสื่อ
เทคโนโลยีแนว
ทางการ
เสริมสร้าง
ความรอบรู้
ของประชาชน 
3) ผลิตสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อ
ส่งเสริม
สัมพันธภาพ
คู่รัก 

พัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อ
เสริมสร้าง
ความเข้าใจ
และยอมรับ
ผู้ป่วยจิตเวช 

1) เทคโนโลยี 
"โปรแกรม
สร้างสุขวัย
ทำงานใน
ชุมชน ฉบับ 
upgrade" 
2) ผลการ
สำรวจ
สุขภาพจิตและ
คุณภาพชีวิต
คนไทย   
ปี 2565 
3) ผลการ
ดำเนินงาน
สร้างความ
รอบรู้
สุขภาพจิตใน
ระดับเขต
สุขภาพ/
จังหวัด 

1) ชี้แจงการดำเนินงาน 
2) ส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในเขต
สุขภาพที่ 1-12 และ
กรุงเทพมหานคร  
3) สื่อสารสุขภาพจิต  
4) พัฒนาแนวทางการ
เสริมสร้างความรอบรู้
สุขภาพจิตของประชาชน  
5) พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจและ
ยอมรับผู้ป่วยจิตเวช  
6) พัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัย
ทำงานในชุมชน ฉบับ 
upgrade ที่สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ 
7) พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
ส่งเสริมสัมพันธภาพใน
ครอบครัว 
8) การสำรวจและประเมินผล 
 

8,399,200 กรมสุขภาพจิต 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

12 โครงการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานพัฒนา
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

1) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
ดำเนินงานพัฒนา
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ 
2) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
งานสุขศึกษาของ
เครือข่ายสถานบริการ
สุขภาพทุกระดับให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ
ด้านสุขศึกษา 
3) เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาชุมชนรอบรู้
ด้านสุขภาพ 
4) เพื่อพัฒนาต้นแบบ
ชุมชนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

1) เครือข่าย
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 76 แห่ง 
2) สถานบริการ
สุขภาพภาครัฐทุก
ระดับ  
3) หมู่บ้านใน
ตำบลจัดการ
สุขภาพ 75,032 
แห่ง 
4) โรงเรียนใน
สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 30,629 
แห่ง 

1) แนวทาง 
การขับเคลื่อน
งานตาม
มาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพด้านสุข
ศึกษาสำหรับ
โรงพยาบาล/
รพ.สต. 
2) แนวทาง 
การปรับ 
เปลี่ยนพฤติ 
กรรมสุขภาพ
ในกลุ่มผู้ป่วย
โรคความดัน
โลหิตสูง 
3) การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร/แกน
นำพี่เลี้ยงใน
การดำเนินงาน 

1) รายงานการ
ติดตามผลการ
ดำเนินงาน 
(พื้นที่
เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิต
สูง/กิจกรรม) 
2) รายงานผล
การนอน
โรงพยาบาล
ของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิต
สูงของพื้นที่
เป้าหมาย 

รายงานผลการ
นอน
โรงพยาบาล
ของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิต
สูงของพื้นที่
เป้าหมาย 

รายงานผลการ
นอน
โรงพยาบาล
ของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิต
สูงของพื้นที่
เป้าหมาย  
(ไม่เกินร้อยละ 
100) 

1) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ 
(ส่วนกลาง) 
2) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ระดับพื้นที่ระดับเขต ศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพ และ 
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ระดับจังหวัด อำเภอ 

531,000 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

13 โครงการส่งเสริม
และบูรณาการ
ความร่วมมือใน
การขับเคลื่อน
การสร้างความ
รอบรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่าง
ยั่งยืน 

1) ขับเคลื่อนและ
พัฒนาความร่วมมือ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทุกระดับในการ
ขับเคลื่อนงานชมุชน
และองค์กรรอบรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2) พัฒนาเครื่องมือ
และนักสื่อสารสุขภาพ
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3) ถอดบทเรียนความ
รอบรู้ในชุมชน
ต้นแบบ 

1) ประชาชนใน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรอบรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ดีขึ้น สามารถนำ 
ไปใช้ในการดูแล
สุขภาพตนเองได้ 
2) หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบงานที่
เกี่ยวข้องใน
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค สามารถ
นำข้อมูลจากพื้นที่
ไปใช้ในการ
วางแผนและกำกับ
ติดตามงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

- แผนงานและ
กิจกรรมสำคัญ
เพื่อการสร้าง
ความรอบรู้
เพื่อลดปัญหา
จากการใช้
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพไม่
ถูกต้อง จาก
ข้อตกลงของ
ภาคเครือข่าย
และหน่วยงาน
ขับเคลื่อน
นโยบายระดับ
ท้องถิ่น 

1) ขับเคลื่อน
กิจกรรมผ่าน
เครือข่าย 
บวร.ร. และ 
อย.น้อย ซึ่ง
เป็นกลไกหลัก
ในการ
ดำเนินงานใน
ชุมชนให้
ครอบคลุมทุก
เขตบริการ
สุขภาพ 
2) ชุดข้อมูล 
องค์ความรู้  
เครื่องมือและ
นวัตกรรม เพื่อ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานสู่
ความสำเร็จ 
 
 

1) รายงาน
ผลลัพธ์ความ 
สำเร็จการ
จัดการปัญหา
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพใน
ชุมชน ด้วย
การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและ
ประชาชน 
จากทุกเขต
บริการสุขภาพ 
2) ระดับความ
รอบรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ร้อยละ 70 

1) ส่งเสริมความร่วมมือในการ
ดำเนินงานการสร้างความรอบ
รู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง
ยั่งยืน 
2) พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพกระบวนการการ
ดำเนินงานการสร้างความรอบ
รู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
3) การติดตามประเมินผล และ
การศึกษาวิจัย 

4,000,000 สำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
14 โครงการการ

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำเภอ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และดูแลกลุ่ม
เปราะบางในพื้นที่ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
โดยใช้หลักการ “พื้นที่
เป็นฐาน ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง” 
เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของ
ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.
2561 
 
 
 
 
 

อำเภอผ่านเกณฑ์
การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่มีคุณภาพ
ร้อยละ 75 

1) คัดเลือก
ประเด็นสำคัญ 
2 ประเด็น + 
COVID-19  
2)  กำหนด
กลุ่มเป้าหมาย
การดูแล 
กลุ่มเปราะ  
(ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ IMC  
ผู้ได้รับ
ผลกระทบจาก 
COVID) 

มีการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรของ
ทุกภาคส่วนใน
การขับ
เคลื่อนที่เป็น
รูปธรรม 

ติดตามเยี่ยม
เสริมพลัง 
ระดับจังหวัด/
เขต 

1) อำเภอ 
ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ที่มีคุณภาพ 
ร้อยละ 75 
2) พชอ.ดูแล
คุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบาง
ร่วมกับ  
3 หมอ  
3 ล้านคน 

1) ขับเคลื่อน พชอ. ตาม 
ระเบียบ ฯ /ตำบลจัดการ
คุณภาพชีวิต พัฒนาระบบ
ข้อมูล พชอ. 
2) พัฒนาศักยภาพทีมเลขา 
พชอ. 
3) พัฒนาวิชาการเพื่อ
สนับสนุนระบบสุขภาพชุมชน 

- สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 3 การป้องกันและควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
15 โครงการการ

ได้รับวัคซีนโควิด 
19 ของ
ประชากรที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร
ไทย 

1) เพื่อสร้างภูมิ 
ต้านทานแก่ร่างกาย
ให้มีภูมิคุ้มกัน 
2) เพื่อลดการ 
แพร่กระจายของ              
เชื้อโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
3) เพื่อลดความ
รุนแรงของโรค ลด
อัตราการเสียชีวิต 
และค่าใช้จ่ายภาครัฐ
ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยจากโรค            
โควิด 19 รวมทั้งฟื้นฟู
สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมให้กลับสู่สภาวะ
ปกติได้โดยเร็ว 

ประชากรที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรไทย 
ได้รับวัคซีน  
ร้อยละ 70 

ประชากรที่อยู่
ใน
ราชอาณาจักร
ไทย ได้รับ
วัคซีน  
ร้อยละ 27 

ประชากรที่อยู่
ใน
ราชอาณาจักร
ไทย ได้รับ
วัคซีน  
ร้อยละ 50 

ประชากรที่อยู่
ใน
ราชอาณาจักร
ไทย ได้รับ
วัคซีน  
ร้อยละ 60 

ประชากรที่อยู่
ใน
ราชอาณาจักร
ไทย ได้รับ
วัคซีน  
ร้อยละ 70 

1) จัดทำแผนจัดหาวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
2) เสนอโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดหาวัคซีน (งบกลาง หรือ 
พ.ร.ก.เงินกู้) โดยผ่านกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อ
ขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 
3) ประสานองค์การเภสัชกรรม
ในการนำเข้าวัคซีนแต่ละชนิด 
4) ส่งวัคซีนไปตรวจสอบ
คุณภาพวัคซีนในทุกรุ่นที่ผลิต  
(Lot release)  
5) จัดทำแผนการกระจาย
วัคซีนไปยังหน่วยบริการต่าง ๆ  
6) รวบรวมรายงานผลการ
ให้บริการฉีดวัคซีน 
7) สรุปผลการดำเนินงาน 

35,060,216,600 กรมควบคุมโรค 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

16 โครงการการ
ฟื้นฟูจิตใจหลัง
ภาวะวิกฤต ใน
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19) 

1) พัฒนาระบบเฝ้า
ระวัง ดูแลช่วยเหลือ
เยียวยาและฟื้นฟูด้าน
จิตใจ ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
แบบครบวงจร 
ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การดูแลและเข้าถึง
บริการสุขภาพจิตที่มี
คุณภาพ 
 

1) ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงภายใต้
สถานการณ์ 
COVID-19 เข้าถึง
บริการสุขภาพจิต 
และได้รับการ
เยียวยาจิตใจ  
ร้อยละ 82  
2) ผู้ป่วย Long 
COVID-19 เข้าถึง
บริการสุขภาพจิต 
ร้อยละ 70 

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงภายใต้
สถานการณ์ 
COVID-19 
เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 
และได้รับการ
เยียวยาจิตใจ 
ร้อยละ 52 

1) ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง
ภายใต้
สถานการณ์ 
COVID-19 
เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 
และได้รับการ
เยียวยาจิตใจ 
ร้อยละ 62 
2) ผู้ป่วย 
Long COVID-
19 เข้าถึง
บริการ
สุขภาพจิต 
ร้อยละ 55 

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงภายใต้
สถานการณ์ 
COVID-19 
เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 
และได้รับการ
เยียวยาจิตใจ 
ร้อยละ 72 

1) ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง
ภายใต้
สถานการณ์ 
COVID-19 
เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 
และได้รับการ
เยียวยาจิตใจ 
ร้อยละ 82 
2) ผู้ป่วย 
Long COVID-
19 เข้าถึง
บริการ
สุขภาพจิต 
ร้อยละ 70 

1) พัฒนาระบบการดูแลภาวะ
สุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้น
ภายหลงัการป่วยด้วยโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Post 
Acute COVID-19 
Syndrome (Long-COVID) 
2) พัฒนาระบบเฝ้าระวังและ
ติดตามผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ด้วยโปรแกรม Mental 
Health Check In 
3) พัฒนาศักยภาพทีม MCATT 
สังกัดกรมสุขภาพจิต ในการ
ดูแลจิตใจผู้สูญเสียจาก COVID-19  
4) จัดทำแผนเฝ้าระวังและ
วิเคราะห์สถานการณ์ของข่าว
และข้อมูลสุขภาพที่มีความ
เสี่ยงต่อพฤติกรรมทางด้าน
สุขภาพจิต 
5) สนับสนุนงบประมาณในเขต
สุขภาพแกส่ถาบัน/โรงพยาบาล
จิตเวชและศูนย์สุขภาพจิต  

5,265,000 กรมสุขภาพจิต 
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17 โครงการเร่งรัด
พัฒนาระบบเฝ้า
ระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ ให้ได้
ตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ 

1) พัฒนาระบบการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขอย่าง
ครบวงจรและบูรณาการ 
2) ยกระดับสมรรถนะ
ตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศและวาระความ
มั่นคงดา้นสุขภาพโลก 
3) พัฒนาสมรรถนะช่อง
ทางเขา้ออกระหวา่งประ 
เทศและจังหวัดชายแดน 
4) ผลิตและพัฒนา
กำลังคนด้านการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 
5) เร่งรัดกำจัดกวาด
ล้างโรคตามพันธสัญญา 
6) พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อน
การเฝ้าระวังและการเตือน
ภัยด้านสุขภาพ 

1) การดำเนินงาน
ตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ
ผ่านการประเมิน
สมรรถนะในระดับ
ที่ 4 ขึ้นไป 48 
ตัวชี้วัด 
2) จังหวัดที่
สามารถควบคุม
สถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19) ให้
สงบได้ ภายใน  
21 – 28 วัน ร้อย
ละ 100 (76 
จังหวัด และ 
กทม.) 

- - - 1) การดำเนินงาน
ตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ
ผ่านการประเมิน
สมรรถนะใน
ระดับที่ 4 ขึ้น
ไป 48 ตัวชี้วัด 
2) จังหวัดที่
สามารถ
ควบคุม
สถานการณ์
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 
(COVID-19) 
ให้สงบได้ 
ภายใน 21 – 
28 วัน  
ร้อยละ 100 
(76 จังหวัด 
และ กทม.) 

1) จัดทำแผนปฏิบัติงาน 
(Action Plan) ตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ และ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
2) รวบรวมข้อมูลการประเมิน
ตนเองตามแบบติดตามการ
ดำเนินงานตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ 
3) ตรวจสอบจำนวนจังหวัดที่
เกิดเหตุการณ์ (Event) การ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และจังหวัดสามารถ
ควบคุมเหตุการณ์ (Event) 
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โค
โรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 
21-28 วัน จากฐานข้อมูล 
DDC COVID-19 กรมควบคุม
โรค 

258,531,300 กรมควบคุมโรค 
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18 โครงการพัฒนา
ระบบสื่อสารสั่ง
การศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข
ระดับกระทรวง   
และระดับเขต
สุขภาพ เป็น 
Smart EOC เพื่อ
รองรับภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข 

1) พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข หน่วย 
งานเครือข่ายระดับ
กระทรวงและเขต
สุขภาพเป็น Smart EOC  
2) เพื่อติดตามระบบ 
สื่อสารสั่งการหน่วยงาน
เครือข่ายให้มีการ
ปฏิบัติงานได้จริง 
สามารถสนับสนุนการ
บริหารจัดการใน
สถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และ
ทุกภัยสุขภาพ ได้อย่าง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
3) เพื่อเป็นการปรับ
รูปแบบการปฏิบตัิงาน
ให้สอดคล้องกับ 
ตามมาตรการชีวิตวิถี
ใหม่ (New normal) 

1) มีศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์
และสาธารณสุขใน
ระดับเขตสุขภาพ
ที่ 1-12    
2) มีระบบการ
ติดตาม/
ประสานงาน
ระหว่าง
ส่วนกลาง/เขต
สุขภาพ/จังหวัด 

- สรุปรายงาน
การประชุม
ติดตามการใช้
ระบบ smart 
EOC 

สรุปรายงาน
การประชุม
ติดตามการใช้
ระบบ smart 
EOC 

1) มีศูนย์
ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุขใน
ระดับเขต
สุขภาพที่  
1-12    
2) มีระบบการ
ติดตาม/
ประสานงาน
ระหว่าง
ส่วนกลาง/เขต
สุขภาพ/
จังหวัด 

1) ติดตามการจัดตั้งระบบและ
เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข
ระดับกระทรวง  และระดับเขต
สุขภาพ (Smart EOC)  
2) เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ระดับกระทรวง  และระดับเขต
สุขภาพ (Smart EOC)  
3) ติดตามการใช้งานระบบ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข
ระดับกระทรวง  และระดับเขต
สุขภาพ (Smart EOC)  
4) สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบสื่อสาร
สั่งการศูนย์ปฏิบตัิการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ระดับกระทรวง และระดับเขต
สุขภาพ เป็น Smart EOC  

18,150 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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19 โครงการพัฒนา
เครือข่ายในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพผ่าน
กลไกระดับชุมชน
ที่เอื้อต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี 

1)  พัฒนาและสนับ 
สนุนการดำเนินงาน
ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อและสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 
2) พัฒนาและสนับ 
สนุนการดำเนินงาน
เฝ้าระวัง ป้องกันควบ 
คุมโรคและภัยสุขภาพ  
3) พัฒนาทักษะชีวิต
เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง 
4) พัฒนาและ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่
ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง 
5) พัฒนาและสนับ 
สนุนการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพที่เป็น
ปัญหาสำคัญใน

1) ร้อยละการ
ตรวจติดตาม
ยืนยันวินิจฉัยกลุ่ม
สงสัยป่วย
โรคเบาหวาน 
(≥ร้อยละ 80) 
2) ร้อยละการ
ตรวจติดตาม
ยืนยัน วินิจฉัย
กลุ่มสงสัยป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง 
(≥ร้อยละ 80) 

ประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป ใน
เขตรับผิดชอบ
ได้รับการคัด
กรอง
โรคเบาหวาน 
และความดัน
โลหิตสูง > 
ร้อยละ 30 

1) ประชาชน
อายุ 35 ปีขึ้น
ไป ในเขตรับ 
ผิดชอบได้รับ
การคัดกรอง
โรคเบาหวาน 
และความดัน
โลหิตสูง > 
ร้อยละ 70  
2) การตรวจ
ติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่ม
สงสัยป่วย
โรคเบาหวาน  
> ร้อยละ40  
3) การตรวจ
ติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่ม
สงสัยป่วยโรค
ความดันโลหิต
สูง > ร้อยละ60 

1) ประชาชน
อายุ 35 ปีขึ้น
ไป ในเขต
รับผิดชอบได้ 
รับการคัดกรอง
โรคเบาหวาน 
และความดัน
โลหิตสูง > 
ร้อยละ 80  
2) การตรวจ
ติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่ม
สงสัยป่วย
โรคเบาหวาน  
> ร้อยละ 60 
3) การตรวจ
ติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่ม
สงสัยป่วยโรค
ความดันโลหิต
สูง > ร้อยละ 70 

1) ชุมชน
เป้าหมายที่
ดำเนินงาน
ชุมชน “ชุมชน
วิถีใหม่ ห่างไกล 
NCDs” 152 
หน่วยงาน 
2) ประชาชน
อายุ 35 ปีขึ้น
ไป ในเขต
รับผิดชอบได้ 
รับการคัดกรอง
โรคเบาหวาน 
และความดัน
โลหิตสูง  
> ร้อยละ 90 
3) การตรวจ
ติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่ม
สงสัยป่วย
โรคเบาหวาน

1) การดำเนินงานร้อยละ
ชุมชนผ่านเกณฑ์การ
ดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ 
ห่างไกล NCDs” 
   1.1 พัฒนาการป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBI NCDs)  
   1.2 การป้องกันโรคไตใน
ชุมชนระยะขยายผล  
   1.3 ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานเฝ้าระวังและลดการ
บริโภคเกลือและโซเดียมระดับ
จังหวัด  
   1.4 เพิ่มสมรรถนะ Smart 
digital health และ 
platform เพื่อจัดการลดความ
เสี่ยงด้านสุขภาพสำหรับ
ประชาชน 
2) การตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน และ/หรือความ

37,978,900 กรมควบคุมโรค 
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ผู้สูงอายุ 
6) สร้างความรอบรู้
ด้านโรคและภัย
สุขภาพ  

4) ผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับ
น้ำตาลได้ดี  
> ร้อยละ 20 
5) ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิต
สูงที่ควบคุม
ระดับความดัน
โลหิตได้ดี  
> ร้อยละ 20 

4) ผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับ
น้ำตาลได้ดี 
 > ร้อยละ 30 
5) ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิต
สูงที่ควบคุม
ระดับความดัน
โลหิตได้ดี  
> ร้อยละ 40 

และ/หรือ
ความดันโลหิต
สูง > ร้อยละ 80 
4) ผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับ
น้ำตาลได้ดี  
> ร้อยละ 40 
5) ผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับ
น้ำตาลได้ดี  
> ร้อยละ 40 
6) ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิต
สูงที่ควบคุม
ระดับความดัน
โลหิตได้ดี  
> ร้อยละ 60 
 
 

ดันโลหิตสูง 
   2.1 พัฒนาการคัดกรอง
สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรค
ไม่ติดต่อ 
   2.2 สื่อสารความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเรื่องโรคไม่ติดต่อด้วย
สื่อดิจิทัล 
   2.3 พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร NCDs 4.0 (Online 
training course for NCDs) 
   2.4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ "Virtual 
NCD Forum 2022" 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

20 โครงการสร้าง
ความมั่นคงด้าน
ยาและเวชภัณฑ์
ในภาวะฉุกเฉิน 

ส่งเสริมการผลิตยา
และเวชภัณฑ์ใน
ประเทศและอำนวย
ความสะดวกการ
นำเข้ายาและ
เวชภัณฑ์ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการใน
ภาวะฉุกเฉิน 

ประเทศไทยมี
อัตราสำรองยา
และเวชภัณฑ์ที่
จำเป็นเพียงพอต่อ
ความต้องการใน
สภาวะฉุกเฉิน 
และสามารถผลิต
ยาและเวชภัณฑ์ที่
จำเป็นในภาวะ
ฉุกเฉินได้ 

- ปรับปรุงระบบ
รายงานข้อมูล
ปริมาณยาและ
เวชภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ใช้ยาจากการ
สำรวจปริมาณ
ความต้องการ
ใช้ยาของ รพ. 

รายการยา
และเวชภัณฑ์
ที่จำเป็น
เพียงพอใน
ภาวะฉุกเฉินที่
มีอัตราการ
สำรอง ไม่น้อย
กว่า 1 เดือน
ร้อยละ 70  

รายการยา
และเวชภัณฑ์
ที่จำเป็น
เพียงพอใน
ภาวะฉุกเฉินที่
มีอัตราการ
สำรอง ไม่น้อย
กว่า 1 เดือน
ร้อยละ 80 

1) พัฒนาระบบข้อมูล 
Demand & Supply ของ
ประเทศ ทบทวนกรอบรายการ
ยาและเวชภัณฑ์ และถอด
บทเรียนการบริหารจัดการยา
และเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉิน 
2) พัฒนาระบบกำกับดูแลที่
อำนวยความสะดวกการผลิต/
นำเข้า ระบบอนุญาตผลิต หรือ
นำสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ระบบส่งเสริม
การผลิตและนำสั่งฯ ยาแผน
ปัจจุบัน 
3) พัฒนาศักยภาพ
ประกอบการ และพัฒนาองค์
ความรู้ด้านเวชภัณฑ์สำหรับ
ผู้ประกอบการ 
 
 
 
 

4,000,000 สำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
21 โครงการ 

ยกระดับการ
จัดการสุขาภิบาล
อาหารและน้ำ 
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม
รองรับการ
ท่องเที่ยว 

1) เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายในการดำเนิน 
งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ท่องเที่ยว 
2) เพื่อยกระดับมาตรฐาน
และขับเคลื่อนงาน
ด้านสุขาภิบาลอาหาร
ประเภท ตลาด สถานที่
จำหน่ายอาหารและ
สะสมอาหาร อาหาร
ริมบาทวิถี และสถาน
บริการที่พักอาศัย
ชั่วคราว และสถานีขน 
ส่งผู้โดยสารในพื้นที่
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐาน 
3) เพื่อพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังในสถาน

1) อาหารริมบาท
วิถี (Street Food 
Good Health) 
พื้นทีข่ยาย จังหวัด
ละ 1 แห่ง 
2) ตลาดนัด น่า
ซื้อ (Healthy 
Market) พื้นที่
ขยายจังหวัดละ  
5 แห่ง 
3) ร้านอาหาร 
(Clean Food 
Good Taste 
Plus) จังหวัดละ 
5 แห่ง 
4) โรงแรมและรี
สอร์ทมีการจัดการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานโรงแรม

มีแผนการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน
ร่วมกับ
หน่วยงาน 
และภาคี
เครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

1) จังหวัด
ดำเนินการ
อาหารปลอดภัย
โดยคัดเลือก
สถานประกอบ 
การเข้าร่วม
พัฒนาครบทุก
ประเภท 
จำนวน 76 
จังหวัด  
 (1) อาหารริม
บาทวิถี จังหวัด
ละ 1 แห่ง 
(2) ตลาดนัด 
น่าซื้อ จังหวัด
ละ 5 แห่ง 
(3) ร้านอาหาร 
(Clean Food 
Good Taste 
Plus) จังหวัด

1) จังหวัดมี
การขับเคลื่อน
การดำเนินงาน
อาหาร
ปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 
(อาหารริม
บาทวิถี 15 
แห่ง, ตลาดนัด
น่าซื้อและ
ร้านอาหาร 76 
แห่ง) 
2) โรงแรมและ 
รีสอร์ทในพื้นที่ 
33 จังหวัด 
มีการจัดการ
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรฐาน
โรงแรมที่เป็น

1) จังหวัดมี
การขับเคลื่อน
การดำเนินงาน
อาหาร
ปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ  
จำนวน 76 
จังหวัด   
2) โรงแรมและ
รีสอร์ทจัดการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐาน
โรงแรมที่เป็น
มิตรกับ
สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม 
๗๗ จังหวัด 
(๑๕๔ แห่ง) 
3) สนามบิน 

1) ขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ สร้างกระแส และ
ความรอบรู้ในการพัฒนา
มาตรฐานการจัดการสุขาภิบาล
อาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ท่องเที่ยว 
2) ยกระดับมาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหารและน้ำใน 
สถานประกอบการประเภท
สถานที่จำหน่ายอาหาร 
3) ยกระดับการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมสู่เส้นทางท่องเที่ยว
สุขภาพดี 
4) พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้าน
การสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
และความเสี่ยงอนามัย
สิ่งแวดล้อมของสถาน
ประกอบการในแหลง่ท่องเที่ยว 
5) เพิ่มทักษะ และความ
เชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ในการ 

2,228,600 กรมอนามัย 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประกอบการด้าน
อาหารในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีการ
จัดการ ด้านสุขาภบิาล
อาหารที่ดี สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นต่อ
การให้บริการด้าน
อาหารแก่นักท่องเที่ยวได้ 
4) เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้ประกอบกิจการ 
ภาคีเครือข่ายและ
ประชาชน มีความรู้ใน
การจัดการสุขาภิบาล
อาหาร อนามัย
สิ่งแวดล้อมและการ
สุขาภิบาล 
5) เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้บริโภค
อาหารที่สะอาด 
ปลอดภัย 

ที่เป็นมิตร 
กับสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
(GREEN Health 
Hotel) 77 
จังหวัด 154 แห่ง 
5) สนามบิน 
สถานีรถไฟ และ
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
ผู้โดยสาร มีการ
ยกระดับการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตาม
มาตรฐาน 

ละ 5 แห่ง 
2) จังหวัดมี
การขับเคลื่อน
การดำเนินงาน
เพื่อส่งเสริม
การจัดการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อมใน
โรงแรมและ 
รีสอร์ท 
เตรียมพร้อม
สำหรับการ
เปิดประเทศ 

มิตรกับ
สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
(GREEN 
Health 
Hotel) 

สถานีรถไฟ 
และสถานี
ขนส่ง
ผู้โดยสาร 
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
ตามมาตรฐาน 

ควบคุมกำกับการประกอบการ
ของสถานประกอบการ/สถาน
บริการ ในพื้นที่ท่องเที่ยว 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

22 โครงการ
ยกระดับคุณภาพ
การจัดการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อมสถาน
บริการการ
สาธารณสุขที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

1) เพื่อยกระดับการ
จัดการอนามัยสิ่งแวด 
ล้อมและพัฒนานวัตกรรม
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน
สถานบริการการ
สาธารณสุข 
2) เพื่อส่งเสริมให้ รพ.
สต. และโรงพยาบาล
นอกสังกดักระทรวง
สาธารณสุขยกระดับ
คุณภาพการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ตามเกณฑ์ GCH 
3) เพื่อขับเคลื่อนและ
เสริมสร้างความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการมูลฝอย
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข 

1) โรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 
ระดับดีมากขึ้นไป 
ร้อยละ 98 
2) โรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 
ระดับดีมาก Plus 
ร้อยละ 60 
3) สถานบริการ
สาธารณสุขที่ใช้
งานระบบกำกับ
การขนส่งมูลฝอย
ติดเชื้อ ร้อยละ 80 

1) มีแผนการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน
ระดับนโยบาย 
และชี้แจงแนว
ทางการดำเนิน 
งานให้กับ
หน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 
2) พัฒนา
เกณฑ์ GREEN 
and CLEAN 
Sub-district 
Health 
Promoting 
Hospital 
(GCSh)  

โรงพยาบาล
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ 
GREEN & 
CLEAN 
Hospital    
ระดับดีมากขึ้น
ไป ร้อยละ 95 

มีโรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพตำบล
นำร่องร่วม
ดำเนินการ
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์ 
GREEN and 
CLEAN Sub-
district 
Health 
Promoting 
Hospital 
(GCSh) 

1) โรงพยาบาล
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ 
GREEN & 
CLEAN 
Hospital 
(ระดับดีมาก
ขึ้นไป              
ร้อยละ 98, 
ระดับดีมาก 
Plus ร้อยละ 
60) 
2) สถานบริการ
สาธารณสุขที่
ใช้งานระบบ
กำกับการ
ขนส่งมูลฝอย
ติดเชื้อ ร้อยละ 
80 

1) ส่งเสริมการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมสถานบริการการ
สาธารณสุข 
   1.1 ยกระดับการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมสถาน
บริการการสาธารณสุขเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ภายใต้การ
ดำเนินงาน GREEN & CLEAN 
Hospital 
2) ยกระดับการบริหารจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตราย 
   2.1 เสริมสร้างความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
   2.2 ขับเคลื่อนการใช้งาน
ระบบกำกับการขนส่งมูลฝอย
ติดเชื้อ 

1,832,700 กรมอนามัย 
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ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
23 โครงการพัฒนา

ระบบสุขภาพ 
ปฐมภูมิ 

1) เพื่อให้ประชาชน 
มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและคณะผู้
ให้บริการสุขภาพปฐม
ภูมิ เพื่อให้มีสุขภาพ
แข็งแรง สามารถดูแล
ตนเองและครอบครัว
เบื้องต้นเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยได้อย่าง
เหมาะสม 
2) เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการ
ปฐมภูมิ 

1) คนไทย 30 
ล้านคน มีหมอ
ประจำตัว 3 คน 
2) จัดตั้งหน่วย
บริการปฐมภูมิ
และเครือข่าย
หน่วยบริการปฐม
ภูมิ 3,000 ทีม  
มีเต็มพื้นที่ จังหวัด
ละ 1 อำเภอ 
3) รพ.สต.ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว ร้อย
ละ 75 (สะสม) 

1) แผนพัฒนา
ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ  
พ.ศ. 2565 
ระดับ 
จังหวัด/เขตฯ 
2) รูปแบบการ
ติดตาม 
ประเมินผล
การพัฒนา
ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ 

1) คนไทย  
27 ล้านคน  
มีหมอ
ประจำตัว  
3 คน 
2) จัดตั้งหน่วย
บริการปฐมภูมิ
และเครือข่าย
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ 2,700 
ทีม 

1) คนไทย  
28 ล้านคน  
มีหมอ
ประจำตัว  
3คน 
2) จัดตั้งหน่วย
บริการปฐมภูมิ
และเครือข่าย
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ 2,800 
ทีม 

1) คนไทย  
30 ล้านคน  
มีหมอ
ประจำตัว  
3 คน 
2) จัดตั้งหน่วย
บริการปฐมภูมิ
และเครือข่าย
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ 3,000 
ทีม มีเต็มพื้นที่ 
จังหวัดละ  
1 อำเภอ 
3) รพ.สต.ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว 
ร้อยละ 75  

1) พัฒนากลไกการดำเนินงาน
ปฐมภูมิ 
2) พัฒนากำลังคนในระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ 
3) พัฒนาศักยภาพระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
4) สร้างและสนับสนุน 
การมีส่วนร่วม 

163,380,900 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 



แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคญั ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          หน้า  81 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

24 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ  อสม. 
สู่การเป็น 
สมาร์ท อสม. 
และ อสม. หมอ
ประจำบ้าน 

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับ อสม. สู่การ
เป็น สมาร์ท อสม.และ 
อสม. หมอประจำบ้าน 
2) เพื่อให้ผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การดูแลจาก อสม. 
หมอประจำบ้าน และ 
อาสาสมัครประจำ
ครอบครัว (อสค.) มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
3) เพื่อพัฒนาพื้นที่
เป้าหมายในการจัด 
การสุขภาพโดย อสม. 
หมอประจำบ้าน และ
อสค. เชื่อมโยงกลไก 
3 หมอ 
4) เพื่อพัฒนาและ
ขับเคลื่อนกลไก อสม. 
ทุกระดับในการ
จัดการสุขภาพชุมชน 

1) อสม. ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพสู่
การเป็น สมาร์ท 
อสม. และ อสม. 
หมอประจำบ้าน 
75,086 คน 
2) ผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแลจาก 
อสม. หมอประจำ
บ้าน และ 
อาสาสมัคร
ครอบครัว (อสค.) 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ร้อยละ 75 

1) มีหลักสูตร
ในการอบรมที่
ได้รับการ
ปรับปรงุ/พัฒนา 
2) มีคู่มือ และ
สื่อความรู้ที่
ได้รับการ
ปรับปรงุ/พัฒนา 
3) มีเครื่องมือ
ที่ใช้ในการ   
ประเมินได้รับ
การพัฒนา 
4) มีแนวทาง
การดำเนินงาน   
สำหรับ
ผู้รับผิดชอบ
งานสุขภาพ
ภาคประชาชน 
5) มีการถ่ายทอด
แนวทางสู่การ
ปฏิบัติ 

อสม.ที่ได้รับ
การยกระดับ
เป็น อสม. หมอ
ประจำบ้าน 
จำนวน 75,086 
คน 

ผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแล
จาก อสม. 
หมอประจำ
บ้าน และ 
อาสาสมัคร
ครอบครัว 
(อสค.) มี
คุณภาพชีวิตที่
ดี ร้อยละ 10 

ผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแล
จาก อสม. 
หมอประจำ
บ้าน และ 
อาสาสมัคร
ครอบครัว 
(อสค.) มี
คุณภาพชีวิตที่
ดี ร้อยละ 75 

1) พัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับ อสม. สู่การเป็น
สมาร์ท อสม. และอสม. หมอ
ประจำบ้าน     
2) ส่งเสริมและพัฒนา อสค. 
ในการดูแลครอบครัวให้มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาพ
ตนเอง  
3) พัฒนาและขับเคลื่อนกลไก 
อสม. 
 

22,810,120 กรมสนบัสนุน
บริการสุขภาพ 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

25 โครงการพัฒนา 
อสม.
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน 

1) พัฒนา อสม.หมอ
ประจำบ้าน เป็น  
อสม.วิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน 
2) ศูนย์แจ้งเตือนภัย
สุขภาพในชุมชนมี
ศักยภาพในการเฝ้า
ระวังภัยสุขภาพใน
ชุมชนด้วยตนเอง โดย
ใช้องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี หรือ 
ฐานข้อมูลจาก     
กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

1) อสม.หมอ
ประจำบ้านที่
ได้รับความรู้ ผ่าน
การประเมินเป็น 
อสม.วิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน 
จำนวน 3,500 คน 
2) ร้อยละศูนย์
แจ้งเตือนภัย
สุขภาพในชุมชน
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพที่
กำหนด ร้อยละ 
85 (464 แห่ง) 

- ได้สื่อการสอน 
กระบวนการ
ถ่ายทอดที่
เหมาะสมกับ
องค์ความรู้/
เทคโนโลยีที่
คัดเลือก 

1) อบรม อสม. 
และประเมิน 
อสม.หมอ
ประจำบ้านให้
ผ่านเกณฑ์เป็น 
อสม.
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ชุมชน 
2) ศูนย์แจ้ง
เตือนภัย
เป้าหมาย
ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ ด้วย
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ระบบออนไลน์ 
หรืออ่ืนๆตาม
ความเหมาะ 
สมของพื้นที่ 

1) อสม.หมอ
ประจำบ้านที่
ได้รับความรู้ 
ผ่านการ
ประเมินเป็น 
อสม.
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ชุมชน จำนวน 
3,500 คน 
2) ร้อยละศูนย์
แจ้งเตือนภัย
สุขภาพใน
ชุมชนผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพที่
กำหนด ร้อย
ละ 85 (464 
แห่ง) 

1) อบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ให้ อสม.หมอประจำบ้านได้รับ
การ ผ่านการประเมินเป็น 
 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน 
2) รักษา/เพิ่มศักยภาพศูนย์
แจ้งเตือนภัย สุขภาพในชุมชน 
3) สรุปผลการดำเนินงาน 
พร้อมปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
ผู้บริหารทราบ 

2,000,000 กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
26 โครงการพัฒนา

ต่อยอดระบบ
บริการทาง
การแพทย์ด้าน
โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังวิถีใหม่  
ใน 4 ภูมิภาค 

1) เพื่อพัฒนาต่อยอด
รูปแบบระบบบริการ
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังวิถีใหม่สำหรับ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 
ใน 4 จังหวัด (4 ภูมิภาค) 
2) เพื่อปรับรูปแบบ
การให้บริการด้านโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังวิถีใหม่ 
และพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข รองรับ
ระบบบริการวิถีใหม่ 
3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขในการ
พัฒนารูปแบบระบบ
บริการผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังวิถีใหม่ 

1) ลดความแออัด
ในหน่วยบริการ 
ร้อยละ 80  
2) การเข้าถึง
บริการได้อย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียม 
ร้อยละ 80  
3) ประสิทธิภาพ
ของระบบบริการ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
วิถีใหม่ ร้อยละ 
80 

หน่วยบริการ
สุขภาพที่
สามารถ
ดำเนินการ
ตามแนว
ทางการ
จัดระบบ
บริการโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง
วิถีใหม่ (NCDs 
New 
Normail 
protocal) 
ร้อยละ 80 

ผู้ป่วยที่เข้าใช้
และเข้าถึง
ระบบบริการวิถี
ใหม่ 
Telemedicine 
ร้อยละ 80 

ผู้ป่วย
เบาหวานและ
ความดันโลหิต
สูงที่ทำ Self 
Monitoring 
ร้อยละ 80 

1) ลดความ
แออัดในหน่วย
บริการ ร้อยละ 
80  
2) การเข้าถึง
บริการได้อย่าง
ทั่วถึง เท่า
เทียม ร้อยละ 
80  
3) ประสิทธ ิ
ภาพของระบบ
บริการโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังวิถี
ใหม่ ร้อยละ 
80 

1) ประชุมเตรียมการโครงการ 
ผ่านทางระบบประชุมทางไกล 
4 ภูมิภาค 
2) ปรับรูปแบบการให้บริการ
ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังวิถีใหม่
ในพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง 
3) อบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรต้นแบบเพื่อ
เสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและการนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
บริหารจัดการระบบบริการโรค
ไม่ติดต่อ 
4) กำกับ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานในพื้นที่ 
5) ถอดบทเรียนโครงการฯ  

2,000,000 กรมการแพทย์ 



แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคญั ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          หน้า  84 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

27 โครงการพัฒนา
ระบบ/รูปแบบ
เชิงนวัตกรรมการ
บริบาล 
รักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุที่บ้าน/
ชุมชน รวมถึง
ระบบบริการ
รักษาพยาบาล
ทางไกล โดยใช้ 
telemedicine, 
telepharmacy, 
telenursing, 
video call และ
ระบบบริการของ
ทีมแพทย์ประจำ
ครอบครัว 

1) สร้างและพัฒนา
เส้นทางระบบการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ 
CDC system ดูแลกลุ่ม
อาการโรคผู้สูงอาย ุ
2)  พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรทาง
สุขภาพและหน่วยงาน
ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 
3) พัฒนาและสร้าง
เครื่องมือสำหรับการ
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแล 
และครอบครัว 
4) สร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ โปรแกรม 
คู่มือในการดูแลผู้สูง 
อายุ  
5) พัฒนาเครือข่าย
ระบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  

1) ทีมบุคลากร
สุขภาพสามารถ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุในระดับ
พื้นที่ได้             
ร้อยละ 30 
2) เกิดระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุแบบ
ครบวงจร (one 
stop services) 
ในพื้นที่            
ร้อยละ 30                       

บุคลากรที่เข้า
ร่วมการ
พัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากร
ทางสุขภาพ 
ร้อยละ 80 

บุคลากรที่เข้า
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
พัฒนาเส้นทาง
ระบบการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ 
โดยใช้ระบบ
การดูแล
ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะสมอง
เสื่อมครบวงจร 
เป็นเส้นทาง
พัฒนาใน
จังหวัดนำร่อง 
เขต 1,4,9,12 
ร้อยละ 40 

1) บุคลากรที่
เข้าประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
พัฒนาเส้นทาง
ระบบการดูแล
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ ใน
จังหวัดนำร่อง 
เขต 1,4,9,12 
ร้อยละ 40                       
2) ร้อยละ 15 
บุคลากรนำ
องค์ความรู้ที่
ผ่านการ
ประชุมเซิง
ปฏิบัติการและ
การอบรม 

1) ทีมบุคลากร
สุขภาพ
สามารถดูแล
สุขภาพ
ผู้สูงอายุใน
ระดับพื้นที่ได้ 
(ปี 2565    
ร้อยละ 30) 
2) เกิดระบบ
การดูแล
ผู้สูงอายุแบบ
ครบวงจร 
(one stop 
services) ใน
พื้นที่ (ปี 2565 
ร้อยละ 30)                       

1) พัฒนาและสร้างเส้นทาง
ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
2) พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรทางสุขภาพ 
3) พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน
ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ไทย 

2,000,000 กรมการแพทย์ 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

28 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบริการ
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินและโรค
ติดเชื้ออุบัติใหม่-
อุบัติซ้ำแบบครบ
วงจร 

1) ปรับปรุงแนวทาง
เวชปฏิบัติ การวินิจฉัย 
ดูแลรักษา และป้อง 
กันการติดเชื้อใน รพ.  
2) พัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์ให้มี
ความรู้ในการวินิจฉัย 
ดูแลรักษาผู้ป่วย โรค
ติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติ
ซ้ำ และการเตรียม
ความพร้อมด้านการ
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน  
3) พัฒนาทีม MERT 
ให้มีศักยภาพ มีความ
พร้อมในการปฏิบัติ
ภารกิจ และมีความ
พร้อมต่อยอดการ
พัฒนาเป็น Thailand 
EMT ตามมาตรฐาน 
WHO 

ลดอัตราป่วยตาย
ของผู้ป่วยโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ต่ำกว่าร้อย
ละ 1.55) 

- 1) บุคลากรทาง
การแพทย์มี
ความรู้ที่เป็น
ปัจจุบันและมี
มาตรฐานการ
วินิจฉัยและ
ดูแลรักษา
ผู้ป่วยที่มี
คุณภาพ กรณี
โรคอุบัติใหม-่
อุบัติซ้ำ  
ร้อยละ 80 
2) บุคลากรทาง
การแพทย์มีการ
ป้องกันและ
ควบคุมการติด
เชื้อใน
โรงพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น อย่าง
น้อยร้อยละ 80  

1) ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความ 
รู้ความเข้าใจ 
สามารถนำไป
ปรับในการ
ปฏิบัติงานได้
อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 
และคัดแยก
ผู้ป่วยตาม
ระดับความ
รุนแรงของโรค
ได้อย่างปลอดภัย 
ร้อยละ 80 
2) บุคลากรทีม 
MERT ได้รับ
การพัฒนา 8-
10 ทีม และออก
ปฏิบัติการ
ฝึกซ้อมฯ อย่าง 
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

1) ลดอัตรา
ป่วยตายของ
ผู้ป่วยโรคติด
เชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 
(ต่ำกว่าร้อยละ 
1.55) 
2) ทีม MERT 
ที่มีความพร้อม
ในการพัฒนา
ต่อยอดการ
พัฒนาเป็นทีม 
Thailand 
EMT ตาม
มาตรฐาน 
WHO อย่าง
น้อย 1 ทีม 

1) พัฒนาศักยภาพด้าน
รักษาพยาบาลโรคติดเชื้ออุบัติ
ใหม่-อุบัติซ้ำ การป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 
2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจในการเตรียมความ
พร้อมด้านการดูแลผู้ป่วย
ฉุกเฉินที่มารับบริการในด้าน
การกู้ชีพแบบองค์รวม   
3) พัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ (ทีม MERT) ให้
มีศักยภาพ มีความพร้อมใน
การปฏิบัติภารกิจรองรับด้าน
การรักษา พยาบาลแพทย์
ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ และ
ด้านโรคระบาด พร้อมต่อยอด
การพัฒนาเป็น Thailand 
EMT ตามมาตรฐาน WHO 

5,130,900 กรมการแพทย์ 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

29 โครงการพัฒนา
แผนดำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง
สำหรับการ
บริหารความ
พร้อมต่อสภาวะ
วิกฤติจากโรคติด
เชื้ออุบัติใหม่ 
สำหรับ
สถานพยาบาล 
(Business  
Continuity 
Plan for EID in 
healthcare 
facilities) 

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ของโรงพยาบาลใน
การบริหารความพร้อม
ต่อภาวะวิกฤตจาก
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 
สำหรับสถานพยาบาล 
2) โรงพยาบาลระดับ 
A,S และ รพ.ในสังกัด
กรมการแพทย์  
สามารถใช้แบบ
ประเมินตนเองเป็น
เครื่องมือในการ
วางแผนเตรียมการ 
“พร้อมรับและ
ปรับตัว” ภายใต้กล
ยุทธ์ Key Goals Exit 
Strategies  ในระยะ
ต่อเนื่องภายใต้
สถานการณ์แพร่
ระบาดในระดับต่างๆ 
ที่มีการคาดการณ์ไว้ 

รพ.ระดับ A,S  ใน 
12 เขตสุขภาพ 
และ รพ.ในสังกัด
กรมการแพทย์ มี
การนำแนวทาง 
Resilience 
COVID-19 in 
healthcare 
Facilities ไปปรับ
ใช้ตามบริบทของ
ตน อย่างน้อย 
ร้อยละ 60 

1) มีการจัดทำ
แบบประเมิน
ตนเองไปใช้
เป็นเครื่องมือ
ในการวางแผน
เตรียมการ 
“พร้อมรับ
และปรับตัว” 
ภายใต้กลยุทธ์ 
Key Goals Exit 
Strategies  
ให้กับ
สถานพยาบาล  
2) มีการถ่าย 
ทอดแนวทาง
การใช้แบบ
ประเมินตนเองฯ 
ให้กับ รพ.ใน
สังกัดกรมการ
แพทย์  และ 
รพ.ระดับ A,S 

รพ.ในสังกัด
กรมการแพทย์
ทุกแห่ง และ 
รพ.ระดับ A,S 
ร้อยละ 80  มี
ความเข้าใจใน
การนำแบบ
ประเมินตนเอง
ไปใช้
ประกอบการ
จัดทำแผน 
“พร้อมรับและ
ปรับตัว” 
(Resilience 
for COVID-19) 
ภายใต้กลยุทธ์ 
Key Goals 
Exit 
Strategies 

รพ.ในสังกัด
กรมการแพทย์
ทุกแห่ง รพ.
และ ร้อยละ 
80 ของ รพ.
ระดับ A,S ใน
เขตสุขภาพ  มี
การประชุม
ร่วมกันเพื่อ
แลกเปลี่ยน
เรยีนรู้แนว
ทางการ
วางแผน
เตรียมการ 
“พร้อมรับและ
ปรับตัว” 
(Resilience 
for COVID-
19) ภายใต้กล
ยุทธ์ Key 
Goals 

รพ.ระดับ A,S  
ใน 12 เขต
สุขภาพ และ 
รพ.ในสังกัด
กรมการแพทย์ 
มีการนำ
แนวทาง 
Resilience 
COVID-19 in 
healthcare 
Facilities ไป
ปรับใช้ตาม
บริบทของตน 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 60 

1) สำรวจ COVID-19 Exit 
strategies ใน รพ. DMS 
2) ชี้แจงการพัฒนาแผนฯ 
ให้กับ รพ.สังกัดกรมการแพทย์  
3) จัดทำคู่มือ "Resilience 
COVID-19 in healthcare 
Facilities" 
4) ถ่ายทอดแผนฯ Resilience 
COVID-19 in healthcare 
Facilities  ให้กับ รพ.สังกัด
กรมการแพทย์ และ รพ.เขต
สุขภาพ  
5) ติดตามการจัดทำ 
Resilience COVID-19 in 
healthcare Facilities   
6) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอด
บทเรียน (Lesson learn)  

400,000  กรมการแพทย์ 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

30 โครงการพัฒนา
บริการโรคหลอด
เลือดสมองเพื่อ
ลดอัตราตายของ
ผู้สูงอายุ 

1) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การแพทย์ ให้มีความ
พร้อมในการดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง 
2) เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้
เรื่องโรคหลอดเลือด
สมอง สร้างความ
ตระหนักรู้ และเตือน
ภัยสุขภาพแก่
ประชาชนทั่วประเทศ 
3) เพื่อลดอัตราตาย
และความพิการใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง ลดภาระด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 
ทำให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1) ร้อยละอัตรา
ตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
(I60-I69) 
2) ร้อยละอัตรา
ตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง
แตก (I60-I62)  
3) ร้อยละอัตรา
ตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน (I63) 

1) ประชุม
เตรียมความ
พร้อมวาง
แผนการ
ดำเนินงาน
โครงการ 
2) ประชุม
วางแผนการ
ลงพื้นที่ตรวจ
ประเมินหอ
อภิบาลผู้ป่วย
โรคหลอด
เลือดสมอง 
(Stroke unit) 
และศูนย์โรค
หลอดเลือด
สมอง
มาตรฐาน 
กระทรวง
สาธารณสุข 

1) แพทย์ 
พยาบาล
วิชาชีพ และ
บุคลากร
ทางการแพทย์ 
ที่เข้าร่วมอบรม
ร้อยละ 50 ของ
จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย
ในแต่ละ
หลักสูตร 
2) ความพึง
พอใจต่อการ
เข้าร่วมอบรม
มากกว่า    
ร้อยละ 80 

1) รพ.เครือข่าย
โรคหลอดเลือด
สมองที่ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ Stroke 
unit, SSCC ผ่าน
มาตรฐานการ
ประเมินมาก 
กว่าร้อยละ 80 
2) ตัวชี้วัดใน
ฐานข้อมูลที่มี
สถิติดีขึ้น
เปรียบเทียบ
ในรอบปีถัดไป 
3) โรงพยาบาล
ที่เข้าร่วมเครือ 
ข่ายและลงนาม 
ความร่วมมือ
ด้านโรคหลอด
เลือดสมอง
เพิ่มข้ึน 

1) ร้อยละ
อัตราตายของ
ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือด
สมอง (I60-
I69) 
2) ร้อยละ
อัตราตายของ
ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือด
สมองแตก 
(I60-I62) 
3) ร้อยละ
อัตราตายของ
ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือด
สมองตีบ/อุด
ตัน (I63) 

1) อบรมพัฒนาบุคลากรใน
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง  
2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) ด้านการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก (Hemorrhagic Stroke) 
3) ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนทุกเขตทั่วประเทศ 
4) พัฒนาศักยภาพ Stroke 
Unit, Stroke Fast Track      
5) อบรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
คุณภาพเครือข่ายฐานข้อมูล
โรคหลอดเลือดสมอง 

3,000,000 กรมการแพทย์ 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

31 โครงการ "วิกฤต
โรคหัวใจ 
ปลอดภัยทั่วไทย" 
(Save Thais 
from Heart 
Diseases) 

1) เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถและ
ขยายบริการการ
รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ
ในโรงพยาบาลระดับ
ต่างๆ ตามเครือข่าย
การให้บริการ  
2) เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การเข้าถึงบริการของ
ผู้ป่วยโรคหัวใจ ให้
รวดเร็วได้มาตรฐาน
และเป็นธรรม 
3) เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
ด้านโรคหัวใจ
ระดับประเทศ  

1) อัตราตายใน
โรงพยาบาลของ
ผู้ป่วย STEMI ไม่ 
< ร้อยละ 8 
2) ผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน 
(STEMI) ได้รับยา
ละลายลิ่มเลือด
ภายในเวลาที่
กำหนด > ร้อยละ 60 
3) ผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด
เฉียบพลัน 
(STEMI) ได้รับ
ขยายหลอดเลือด
หัวใจ Primary 
PCI ได้ภายใน
เวลาที่กำหนด  
>ร้อยละ 60 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้า
ประชุมต่อการ
จัดประชุม > 
ร้อยละ 85 

ผู้เข้ารับการ
ประชุมที่มี
ความรู้ (ใน
ระดับมาก-มาก
ที่สุด) เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับ
ความรู้ก่อนการ
ประชุมมากกว่า
ร้อยละ 20 

โรงพยาบาล
ศูนย์/
โรงพยาบาล
ทั่วไป และ
โรงพยาบาล
ชุมชนที่มี
ขนาดไม่น้อย
กว่า 30 เตียง 
ของกระทรวง
สาธารณสุขที่
ลงทะเบียนเข้า
สู่ระบบ
โปรแกรม 
Thai ACS 
Registry ที่มี
การส่งข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 80 

1) อัตราตาย
ในโรงพยาบาล
ผู้ป่วย STEMI 
< ร้อยละ 8 
2) ผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบ 
พลัน ได้รับยา
ละลายลิ่มเลือด
ภายในเวลาที่
กำหนด  
≥ ร้อยละ 60 

3) ผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบ 
พลัน ได้รับการ
ขยายหลอดเลือด
หัวใจ Primary 
PCI ภายใน
เวลาที่กำหนด 

≥ร้อยละ 60 

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการแพทย์ 
- เขตสุขภาพที่ 1,2 และ 3 
(ภาคเหนือ) 
- เขตสุขภาพที่ 7,8,9 และ 10 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
- สุขภาพที่ 4,5 และ 6  
(ภาคกลาง) 
- เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 
(ภาคใต้) 
2) จัดทำตำราเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการ
รักษาโรคหัวใจแก่บุคลากรทาง
การแพทย์ 

1,200,000 กรมการแพทย์ 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

32 โครงการพัฒนา
ระบบบริการ 
One Day 
Surgery (ODS) 
และ Minimally 
Invasive 
Surgery (MIS) 

1) เพื่อพัฒนาระบบ
บริการการผ่าตัดวัน
เดียวกลับ (ODS) 
และการผ่าตัดแบบ
แผลเล็ก (MIS) ให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการรักษา
และความปลอดภัย
ตามที่กรมการแพทย์
และราชวิทยาลัย
การแพทย์กำหนด 
2) เพื่อให้มีหน่วย
บริการการผ่าตัดแบบ
วันเดียวกลับ(ODS) 
และการผ่าตัดแบบ
แผลเล็ก (MIS) ใน
สถาน พยาบาลของ
เขตสุขภาพครอบคลุม
ทุกระดับ อย่างน้อย 
1-2 แห่งต่อเขต
สุขภาพ 

1) ผู้รับบริการ
ผ่าตัดแบบวัน
เดียวกลับ (ODS) 
การผ่าตัดแผลเล็ก
(MIS) ใน13 เขต
สุขภาพ เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
2) ลดค่าใช้จ่าย
และวันนอนใน
โรงพยาบาลของ
ผู้ป่วย/ญาติและ
สถานพยาบาล 

1) เตรียม
ความพร้อมลง
พื้นที่ตรวจ
ประเมิน
ODS/MIS ใน
รพ.13 เขต  
2) เตรียม
ความพร้อมจัด
อบรม
หลักสูตรความ
รับผิดชอบ
nurse 
manager 
ของรพ.ที่เข้า
ร่วมโครงการ
ODS/MIS 

1) สถาน พยาบาล
ที่สามารถ
ให้บริการการ
ผ่าตัดแบบ ODS 
(ปี 2561-2564 
มี 170 แห่ง) 
เพิ่มข้ึน 13 
แห่ง เป็น 183 
แห่ง และ MIS 
(ปี 2562-2564 
มี 126 แห่ง) 
เพิ่มข้ึน 13 แห่ง 
เป็น 139 แห่ง  
2) บุคลากรทาง
การแพทย์สามารถ
ให้บริการการ
ผ่าตัด ODS/ 
MIS อย่างมี
คุณภาพ 
มาตรฐาน และ
ความปลอดภัย 

บุคลากรทาง
การแพทย์
สามารถ
ให้บริการการ
ผ่าตัดแบบ
ODS และ 
MIS อย่างมี
คุณภาพ 
มาตรฐาน 
และความ
ปลอดภัย 

1) ผู้รับบริการ
ผ่าตัดแบบ ODS 
และ MIS ใน 13 
เขตสุขภาพมี
จำนวนเพิ่มขึ้น
จากปีงบ 
ประมาณที่
ผ่านมา 
2) ประชาชน
เข้าถึงบริการ 
ลดระยะเวลา
รอคอย ลด
การติดเชื้อ
และลดการ
แออัดใน
สถานพยาบาล
ลดค่าใช้จ่าย
ของผู้ป่วย/ 
ญาติและ
สถานพยาบาล  

1) จัดการข้อมูลและจัดทำ
ฐานข้อมูล ODS/MISเพื่อ
รองรับ ODS/MIS Any 
where ปี 2565 
2) บันทึกข้อมูลการให้บริการ 
One Day Surgery และ 
Minimally Invasive 
Surgery  
 

500,000 กรมการแพทย์ 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

33 โครงการบูรณา
การโรคมะเร็ง
รักษาทุกที่ 
Cancer 
Anywhere 

เพื่อให้ผู้ป่วย
โรคมะเร็งได้รับบริการ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
เข้าถึงการรักษาได้
รวดเร็ว ลดระยะเวลา
รอคอยในการรับ
บริการ ได้รับการ
รักษาที่ต่อเนื่องโดยไม่
ต้องมีใบส่งตัว 

1) โรงพยาบาลมี
การบันทึกข้อมูล
ผู้ป่วยมะเร็งเข้าสู่
ระบบ TCB Plus 
(ไม่มีการใช้ใบส่ง
ตัว)  ร้อยละ 60 
เทียบกับจำนวน
ผู้ป่วยมะเร็งราย
ใหม่ที่มีการ
เบิกจ่ายผ่านระบบ 
e-Claim  
2) ผู้ป่วย
โรคมะเร็งสามารถ
เข้าถึงบริการ
ผ่าตัด เคมีบำบัด 
รังสีรักษา ภายใน 
4, 6 และ 6 
สัปดาห์ เป็นร้อย
ละ 75, 75 และ 
60 ตามลำดับ 

1) เขตสุขภาพ
ได้รับการ
ทบทวน 
(Refresh) 
เกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน 
2) เขตสุขภาพ
มีผู้ประสาน 
งาน Cancer 
Coordinator 
ครบทุกหน่วย
บริการที่มีการ
รักษา
โรคมะเร็ง 

1) เขตสุขภาพ
มีแผนเพิ่ม
จำนวนร้อยละ
การส่งข้อมูล
ผู้ป่วยมะเร็ง
รายใหม่เข้าใน
ระบบ TCB 
Plus 
2) มีระบบ
รายงานบน 
website 
เพื่อให้เขต
สุขภาพใช้ใน
การติดตาม
กำกับการ
ดำเนินงาน 

เขตสุขภาพมี
ระบบการ
ให้บริการ
โรคมะเร็ง
รักษาได้ทุกที่ 
เป็นรูปธรรม
ตามบริบท
ตัวเอง 

1) การส่ง
ข้อมูลผู้ป่วย
มะเร็งรายใหม่
เข้าในระบบ 
TCB Plus 
มากกว่าร้อย
ละ 60 
2) การเข้าถึง
การรักษา
ผ่าตัด เคมี
บำบัด รังสี
รักษาใน
ระยะเวลา 4, 
6 และ 6 
สัปดาห ์เป็น
ร้อยละ 75, 
75 และ 60 
ตามลำดับ 

1) ทบทวน/ถอดบทเรียนด้าน
การวินิจฉัยดูแลรักษา การ
ป้องกันการติดเชื้อใน รพ. 
2) การจัดระบบการ
รักษาพยาบาลใน รพ. และ
นอกสถานพยาบาล 
3) พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย 
4) พัฒนาและขยายเครือข่าย
ด้านการวินิจฉัยดูแลรักษา การ
ป้องกันติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยในเขต
สุขภาพ 
5) ให้คำปรึกษาด้านการ
วินิจฉัยดูแลรักษา การป้องกัน
ติดเชื้อในโรงพยาบาลแก่
บุคลากรทางการแพทย์ในเขต
สุขภาพ 
6) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การวินิจฉัยดูแลรักษา การ
ป้องกันติดเชื้อใน รพ. 
7) ติดตามและประเมินผล 

680,000 กรมการแพทย์ 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

34 โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ (Service 
Plan)  
สาขาการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ผสมผสาน 

1) เพื่อพัฒนา
แนวทางและถ่ายทอด
องค์ความรู้ เพื่อต่อ
ยอดการให้บริการ
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 
2) เพื่อพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือกให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
3) เพื่อพัฒนารูปแบบ
และถ่ายทอดแนว
ทางการจัดบริการ
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 

ผู้ป่วยนอกทั้งหมด
ที่ได้รับบริการ 
ตรวจ วินิจฉัย 
รักษาโรค และ
ฟื้นฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก ร้อยละ 
20.5  

1) ผู้ป่วยนอก
ทั้งหมดที่ได้รับ
บริการ ตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟื้นฟูสภาพ 
ด้วยศาสตร์การ 
แพทยแ์ผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 
2) (ร่าง) แนว 
ทางเวชปฏิบัติ
ด้านการแพทย ์
แผนไทย 
3) ข้อมูลสนับ 
สนุนการปรับ 
ปรุงและการ
พัฒนารหัสโรค 
และรหัส
หัตถการ ด้าน
การแพทย์แผน
ไทยและแผนจีน 

1) ผู้ป่วยนอก
ทั้งหมดที่ได้รับ
บริการ ตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟื้นฟูสภาพ 
ด้วยศาสตร์การ 
แพทยแ์ผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 
2) (ร่าง) แนว 
ทางเวชปฏิบัติ
ด้านการแพทย์
แผนไทยฉบับ
สมบูรณ์ 
3) มีการเผย 
แพร่รหัสการ
วินิจฉัยโรค/
อาการและ
หัตถการด้าน
การแพทย์แผน
ไทย  

1) ผู้ป่วยนอก
ทั้งหมดที่ได้รับ
บริการ ตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟื้นฟูสภาพ 
ด้วยศาสตร์การ 
แพทยแ์ผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 
2) แนวทาง
เวชปฏิบัติด้าน
การแพทย์
แผนไทย  
3) รูปแบบการ
พัฒนาการจัด 
บริการดา้นการ 
แพทย์ทางเลือก 
ในสถานบริการ
สาธารณสุขของ
รัฐ และได้รับ
การเผยแพร่ 

1) ผู้ป่วยนอก
ทั้งหมดที่ได้รับ
บริการ ตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟื้นฟูสภาพ 
ด้วยศาสตร์การ 
แพทยแ์ผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 
ร้อยละ 20.5 
2) ต้นฉบับ
ข้อมูลแนว
ทางการทำ
หัตถการด้าน
การแพทย์แผน
ไทยพร้อมวีดี
ทัศน์ประกอบ 
3) คู่มือการ
พัฒนารูปแบบ
การดูแลผู้ป่วย 

1) ให้บริการผู้ป่วยนอก ด้วย
การ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
2) พัฒนาองค์ความรู้
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน 
3) พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน 
4) ขยายผลบูรณาการเข้าสู่
ระบบบริการสุขภาพ 

3,134,320 กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

35 โครงการลด
ช่องว่างเพื่อเพิ่ม
การเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพ
แก้ไขปัญหาการ
ฆ่าตัวตายในวิถี 
New Normal 

1) เพื่อให้ประชากร
กลุ่มเปราะบางทาง
สังคมและเศรษฐกิจ มี
ความรู้และเข้าใจถึง
แนวทางการปรับตัว
เผชิญปัญหาสุขภาพจิต 
และมีทักษะในการ
ประเมินตนเอง บุคคล
ใกล้ชิด ถึงความเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตาย 
2) เพื่อให้ประชากร
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 
รู้ถึงขั้นตอนและ
สามารถเข้าถึงระบบ
บริการดูแลรักษาและ
ได้รับการดูแลติดตาม
เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ตามแนวทางที่กำหนด 
3) เพื่อพัฒนาเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพ 
จิตในพื้นที่เป้าหมาย 

1) อัตราการฆ่าตัว
ตายของประชากร
ไม่เกิน 7.8 ต่อ
แสนประชากร 
2) ผู้พยายามฆ่า
ตัวตายได้รับการ
ดูแลเฝ้าระวังไม่
กลับมาฆ่าตัวตาย
ซ้ำใน 1 ปี เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่าน
มา 

หน่วยงาน 
อย่างน้อย 1 
หน่วยต่อ
จังหวัด ของ
ภาคีเครือข่าย
นอกระบบ
สาธารณสุข 
ค้นหาคัดกรอง
เชิงรุกเพื่อ
ประเมินความ
เสี่ยงต่อการ
ฆ่าตัวตายใน
ประชากรกลุ่ม
เปราะบางทาง
สังคมและ
เศรษฐกิจ 

1) ผู้มีพฤติ 
กรรมการฆ่าตัว
ตายเข้าถึง
บริการและ
ได้รับการดูแล
รักษาตาม
แนวทางที่
กำหนด     
ร้อยละ 60 
2) ผู้ที่พยายาม
ฆ่าตัวตายไม่
กลับไปทำร้าย
ตนเองซ้ำใน 1 
ป ีร้อยละ 95 

1) จังหวัดใน
เขตสุขภาพมี
อัตราการ
เข้าถึงบริการ
ตามค่า
เป้าหมาย  
ร้อยละ 50  
2) ผู้ที่พยายาม
ฆ่าตัวตายไม่
กลับไปทำร้าย
ตนเองซ้ำใน 1 
ป ีร้อยละ 95  

1) อัตราการ
ฆ่าตัวตายของ
ประชากรไม่
เกิน 7.8 ต่อ
แสนประชากร 
2) ผู้พยายาม
ฆ่าตัวตาย
ได้รับการดูแล
เฝ้าระวังไม่
กลับมาฆ่าตัว
ตายซ้ำใน 1 ปี 
ร้อยละ 95 

1) จัดทำแผนความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายดูแล
ประชากรกลุ่มเราะบางทาง
สังคมและเศรษฐกิจเพื่อ
ป้องกันการฆ่าตัวตาย 
2) อบรมหลักสูตรวิทยากร
หลักสำหรับพยาบาลเวช
ปฏิบัติฉุกเฉิน และหลักสูตร
ระบาดวิทยาประยุกต์และ
เยียวยาจิตใจครอบครัวผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย 
3) บูรณาการฐานข้อมูลการ 
ฆ่าตัวตาย ระดับประเทศเพื่อ
การเฝ้าระวังภายใต้ผลกระทบ
การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 
4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
ฆ่าตัวตายเพื่อการเฝ้าระวังฆ่า
ตัวตายซ้ำ ระดับประเทศ 
5) สนับสนุนระบบริการเชิงรุก
เยียวยาครอบครัวที่มีสมาชิก
ฆ่าตัวตายสำเร็จ 

4,806,900 กรมสุขภาพจิต 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

36 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดูแลผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า 

1) เพื่อให้ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
เพิ่มมากขึ้น 
2) เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ได้รับการคัด
กรองแนวโน้มการ
ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 
ประเมินอาการโรค
ซึมเศร้า และถูกส่ง
ต่อไปรับการวินิจฉัย 
โรคและบำบัดรักษา 
3) เพื่อให้ผู้ที่มีอาการ
โรคซึมเศร้าได้รับ
บริการบำบัดรักษาที่
ทันท่วงที  

อัตราการหาย /
ทุเลาของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า  
ร้อยละ 50 

บุคลากรที่
เกี่ยวข้องใน
การ
ดำเนินการ
เข้าใจแนวทาง
ในการ
ขับเคลื่อน
นโยบายการ
ดำเนินด้าน
โรคซึมเศร้า 

บุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนาองค์
ความรู้ในการ
บำบัดโรค
ซึมเศร้า 

มีแนวทางการ
ส่งเสริม
ศักยภาพญาติ
ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า 

1) มีคู่มือ/
แนวทางใน
การดูแลผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า 
-อัตราผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า
หาย /ทุเลา 
ร้อยละ 50 
2) การ
ดำเนินงาน
บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามแผนที่
กำหนด 
3) มีระบบ
ฐานข้อมูล
ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าที่มี
ประสิทธิภาพ 

1) ชี้แจงแนวทาง การขับ 
เคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน 
ด้านโรคซึมเศร้า  
2) เสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแล/ 
ญาติของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทีมสหวิชาชีพเรื่องการบำบัด
โรคซึมเศร้าด้วยการเจริญสติ
ตระหนักรู้ความคิด (MBCT) 
4) ผลิตคู่มือแนวทางการบำบัด
โรคซึมเศร้าด้วยการกระตุ้น
พฤติกรรม และผลิตคู่มือแนว
ทางการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้ดูแล/ญาติของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า 
5) สนับสนุนงบประมาณ และ
องค์ความรู้ด้านโรคซึมเศร้า ให้
เขตสุขภาพ 
6) ทำนุบำรุงและจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าให้มีประสิทธิภาพ 

4,528,200 กรมสุขภาพจิต 



แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคญั ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          หน้า  94 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

37 โครงการพัฒนา
สถานบริการ 
สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขตาม
นโยบาย EMS 
(Environment, 
Modernization 
and Smart 
Service) 

เพื่อพัฒนาสถาน
บริการ สังกัด
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขให้มี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการให้บริการ มี
ความสะอาด 
ปลอดภัย ทันสมัยทั้ง
ทางด้านโครงสรา้ง 
และระบบการบริหาร
จัดการเพื่อสนอง
ความต้องการของ
ผู้รับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

1) สถานบริการ
สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินขั้น
พื้นฐาน (The 
must) 
 - รพศ./รพท. 
ร้อยละ 50  
 - รพช. ร้อยละ 
50 
2) สถานบริการ
ต้นแบบของเขต
สุขภาพที่ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินขั้นสูง 
(The best)  
อย่างน้อย เขต
สุขภาพละ 1 แห่ง 
 

1) แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาสถาน
บริการสังกัด
สำนักงานปลัด 
กระทรวง
สาธารณสุข 
2) พัฒนา
แนวทางการ
ดำเนินงาน
การพัฒนา 
สถานบริการฯ 
3) จัดทำเกณฑ์
การพัฒนา
ตามนโยบาย 
EMS ในระดับ 
พื้นฐาน และ
ระดับขั้นสูง 
และสื่อสาร
ชี้แจงแนวทาง  

เยี่ยมเสริมพลัง
การดำเนินงาน
การพัฒนา
สถานบริการ 
สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขตาม
นโยบาย EMS 

1) เยี่ยมเสริม
พลังการ
ดำเนินงานการ
พัฒนาสถาน
บริการ สังกัด
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ตามนโยบาย 
EMS 
2) วิเคราะห์
ส่วนขาด และ
สนับสนุนส่วน
ขาดเพื่อให้เกิด
การพัฒนา
สถานบริการฯ  
อย่างเป็น
รูปธรรม 

1) สถาน
บริการสังกัด
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
จำนวน 901 
แห่ง ได้รับการ
พัฒนาตาม
นโยบาย EMS 
2) สรุปผลการ
พัฒนาสถาน
บริการ  
สังกัด
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ตามนโยบาย 
EMS 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาสถานบริการ สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขตามนโยบาย EMS 
2)  พัฒนาแนวทาง และเกณฑ์
การประเมินการพัฒนาสถาน
บริการสังกัดสำนกังาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตาม
นโยบาย EMS 
3) ชี้แจง สื่อสารแนวทางการ
พัฒนาสถานบริการฯ และ
เกณฑ์การประเมินตาม
นโยบาย EMS  
4) เยี่ยมเสริมพลังการ
ดำเนินงานการพัฒนาสถาน
บริการ สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตาม
นโยบาย EMS 

354,280  สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

38 โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพให้มีการ
ใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (RDU)  
และการจัดการ
การดื้อยาต้านจุล
ชีพ (AMR) ใน
สถานพยาบาล 

1) เพื่อพัฒนา
โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
เป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล  
2) เพื่อพัฒนา
โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไปให้มี
ระบบการจัดการการ
ดื้อยาต้านจุลชีพอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

อัตราการติดเชื้อ
ดื้อยาในกระแส
เลือด ไม่เพิ่มขึ้น
จากปีปฏิทินที่
ผ่านมา (ปีปฏิทิน
ที่ผ่านมา ใช้ข้อมูล 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2563 เท่ากับ ร้อย
ละ 38.73) 

ประชุมเพื่อ
บูรณาการ
ข้อมูล AMR 
ระหว่าง 3 
กรม  

1) ประชุม
คณะกรรมการ 
Service Plan 
RDU-AMR 
ร่วมกับทีมนำ 
AMR 12 เขต
สุขภาพ 
2) ประชุม
คณะทำงาน
และลงพื้นที่
พัฒนา 
Integrated 
AMR 
information 
โรงพยาบาลนำ
ร่อง 
3) ออกแบบชุด
ข้อมูลเพื่อ
เชื่อมโยง
สารสนเทศ 
AMR 

ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
ระบบห่วงโซ่
ความเย็น  

1) พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ
เพื่อการ
จัดการเชื้อดื้อ
ยาใน
โรงพยาบาล 
2) อัตราการ
ติดเชื้อดื้อยา
ในกระแส
เลือด ไม่
เพิ่มข้ึนจากปี
ปฏิทินที่ผ่าน
มา  

1) ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) สาขาการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลและการ
จัดการเชื้อดื้อยา และ
คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 
2) พัฒนา Integrated AMR 
information โรงพยาบาลนำ
ร่อง  
3) จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเชื้อดื้อยาใน
โรงพยาบาล 
4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริม
พลังการจัดการเชื้อดื้อยาต้าน
จุลชีพอย่างบูรณาการ 
5) ติดตามการดำเนินงาน 
RDU hospital และ RDU 
community 

162,200 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

39 โครงการพัฒนาสู่
ประเทศใช้ยาสม
เหตุผล เพื่อความ
มั่นคงของระบบ
สุขภาพ 

เพื่อพัฒนากลไกการ
ขับเคลื่อนการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลของ
ประเทศไทย โดยการ
พัฒนาสู่จังหวัดใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งระบบ
บริการสุขภาพภาครัฐ
และเอกชนทุกระดับ
และ ชุมชน 

1) จังหวัดที่ขับ 
เคลื่อนการพัฒนา
สู่จังหวัดใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 
ตามเกณฑ์ที่
กำหนดร้อยละ50  
2) จังหวัดในข้อ 1 
อำเภอเป้าหมาย
ของแต่ละจังหวัด 
มีหมู่บ้านตัวอย่าง
ปลอดยาอันตราย 
1 หมู่บ้าน/1ตำบล 
3) รพร.ที่มีผลการ
ดำเนินการ รพ.
ส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลขั้น 
2 ร้อยละ 65 และ
ขั้น 3 ร้อยละ 35  
4) ประชาชนที่
เกิดเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์จาก

1) ร้อยละ 15 
ของจังหวัด
ทั้งหมด (12 
จังหวัด) 
2) มีแผน 
พัฒนาระบบ
สุขภาพด้าน
การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล
ระดับจังหวัด 
ระยะ 3 ปี 
3) มีการ
กำหนดอำเภอ
เป้าหมาย
อย่างน้อย 1 
อำเภอ เป็น
พื้นที่พัฒนา
อำเภอใช้ยา
อย่างสม
เหตุผล 

1) มีจังหวัดท่ี
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาสู่จังหวัด
ใช้ยาสมเหตุผล 
ตามเกณฑ์ที่
กำหนด อย่าง
น้อย 12 
จังหวัด 
2) โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราช ที่มีผล
การดำเนินการ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสม
เหตุผลขั้น 2 
ร้อยละ 63 
และขั้น 3  ร้อย
ละ 33 

มีจังหวัดท่ี
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาสู่
จังหวัดใช้ยา
สมเหตุผล 
ตามเกณฑ์ที่
กำหนด อย่าง
น้อย 24 
จังหวัด  

1) จังหวัด ใช้
ยาสมเหตุผล 
ตามเกณฑฯ์ 
38 จังหวัด  
2) อำเภอเป้า 
หมาย มีหมู่บ้าน
ตัวอย่างปลอด
ยาอันตราย 1 
หมู่บ้าน/1 ตำบล 
3) รพร. ที่มีผล
การดำเนินการ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสม
เหตุผลขั้น 2 ร้อย
ละ 65 และขั้น 3  
ร้อยละ 35  
4) ประชาชนที่
เกิดเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์
จากการบริโภค

1) จัดทำแนวทางพัฒนา
จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
2) ชี้แจงแนวทางการพัฒนา
จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผลแก่
ส่วนภูมิภาคและโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช 
3) สนับสนุนการทำงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน
ประเด็นต่างๆ ในผู้ปฏิบัติ
ระดับพื้นที่ 
4) ถอดบทเรียนจากแต่ละ
จังหวัดหรือพื้นที่ และทีม
วิชาการภายนอก 
5) สรุปการดำเนินการและ
กำหนดแนวทางการ
ดำเนินการปีต่อไป 

4,392,000 สำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ลดลง ร้อยละ 10  

ผลิตภัณฑ์
สุขภาพลดลง 
ร้อยละ 10  

40 โครงการลด
ปัจจัยเสี่ยงทาง
สุขภาพด้านยา
เสพติดแบบ
บูรณาการ 

ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด     
ยาเสพติดได้รับการ
บำบัดฟื้นฟู และ
ติดตามดูแลช่วยเหลือ
ต่อเนื่องในมิติสุขภาพ
แบบครบวงจร ไร้
รอยต่อ (Seamless 
Comprehensive 
health care) ตาม
หลักสิทธิมนุษยชน 
 

ร้อยละของผู้ป่วย
ยาเสพติดเข้าสู่
กระบวนการ
บำบัดรักษา ได้รับ
การดูแลอย่างมี
คุณภาพต่อเนื่อง
จนถึงการติดตาม 
(Retention 
Rate) ร้อยละ 58 

- 1) ผู้ป่วยได้รับ
การบำบัดตาม
ยอดเป้าหมายท่ี
กำหนดร้อยละ 30  
2) ผู้ป่วยยาเสพ
ติดได้รับการ
ติดตามดูแล
ช่วยเหลือ 
ร้อยละ 40 
3) สถาน 
พยาบาล
กลุ่มเป้าหมาย
ดำเนินการ
จัดตั้งและ
ให้บริการผู้ป่วย
ในจิตเวชและ
ยาเสพติด ร้อย
ละ 50 

1) ผู้ป่วยได้รับ
การบำบัดตาม
ยอดเป้าหมาย
ที่กำหนด  
ร้อยละ 50 
2) ผู้ป่วยยา
เสพติดได้รับ
การติดตาม
ดูแลช่วยเหลือ 
ร้อยละ 50 
3) สถานพยาบาล
กลุ่มเป้าหมาย
ดำเนินการ
จัดตั้งและ
ให้บริการ
ผู้ป่วยในจิต
เวชและยาเสพ
ติด ร้อยละ 70 

1) ผู้ป่วยได้รับ
การบำบัดตาม
ยอดเป้าหมาย
ที่กำหนด  
ร้อยละ 50 
2) ผู้ป่วยยา
เสพติดได้รับ
การติดตาม
ดูแลช่วยเหลือ 
ร้อยละ 58 
3) สถานพยาบาล
กลุ่มเป้าหมาย
ดำเนินการ
จัดตั้งและ
ให้บริการ
ผู้ป่วยในจิต
เวชและยาเสพ
ติด ร้อยละ 80 

1) ปฏิบัติการสื่อสารนโยบาย
เพื่อการดำเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
2) ส่งเสริม สนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินงาน
แก่จังหวัด 
3) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การบำบัดรักษายาเสพติด  
4) ควบคุมกำกับ นิเทศ 
ติดตาม 
5) ประมวลผลจากระบบ
ข้อมูลการบำบัดรักษาและ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของ
ประเทศ (บสต.) 
 

241,865,200 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4) สถาน 
พยาบาล/สถาน
ฟื้นฟูผ่านการ
รับรองคุณภาพ     
ร้อยละ 80 

4) สถาน 
พยาบาล/
สถานฟื้นฟู
ผ่านการรับ 
รองคุณภาพ 
ร้อยละ 90 

4) สถาน 
พยาบาล/
สถานฟื้นฟู
ผ่านการรับ 
รองคุณภาพ 
ร้อยละ 95 

แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ 
41 โครงการพัฒนา

ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานความ
ปลอดภัยทาง
ถนน 

1) เพื่อสนับสนุนการ
ใช้งานระบบการ
รายงานข้อมูล
ผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตจาก
การจราจรทางถนน  
2) เพื่อกำกับติดตาม
การดำเนินงาน
ป้องกันและลดการ
บาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนน
ของกระทรวง
สาธารณสุข 
 

1) ทุกโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
สามารถรายงาน
ข้อมูลผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิต
ในช่วงเทศกาล 
ผ่านระบบ IS 
Online 
2) จัดทำหลักสูตร
การช่วยเหลือ
ผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหต ุ                             
3) ระบบ IS 
Online สามารถ

1) จัดทำ
แผนการ
ป้องกันและ
ลดการ
บาดเจ็บและ
การเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ
ทางถนน 
กระทรวง
สาธารณสุข 
2) ชี้แจง
แนวทางการ
ดำเนินงาน
ช่วงเทศกาล สู่

1) ติดตามการ
ดำเนินงานช่วง
เทศกาล                       
ปีใหม่/
สงกรานต์ (7 
วันอันตราย)
กระทรวง
สาธารณสุข 
2) จัดทำ
หลักสูตรการ
ช่วยเหลือผู้ป่วย 
ณ จุดเกิดเหตุ 
 

สนับสนุน
ระบบรายงาน 
ติดตาม 
รวบรวมข้อมูล
การบาดเจ็บ
และเสียชีวิต 
จากระบบ 
รายงานการ
บาดเจ็บ IS 
online 

1) พัฒนาและ
จัดทำหลักสูตร
การช่วยเหลือ
ผู้ป่วย ณ จุด
เกิดเหตุ  
2) ทุก
โรงพยาบาลใน
สังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข 
สามารถ
รายงานข้อมูล
ผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตในช่วง

1) ประชุมคณะทำงานฯ 
2) จัดทำแผนการป้องกันและ
ลดการบาดเจ็บและการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
กระทรวงสาธารณสุข 
3) สนับสนุนระบบรายงาน 
ติดตาม รวบรวมข้อมูลการ
บาดเจ็บและเสียชีวิต จาก
ระบบ รายงานการบาดเจ็บ IS 
online 
4) ติดตามการดำเนินงานช่วง
เทศกาล ปีใหม่/สงกรานต์ (7 
วันอันตรายกระทรวง
สาธารณสุข 

152,830 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประมวลผลข้อมูล
การบาดเจ็บและ
การเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
ส่วนกลางและ
ภูมิภาค  

เทศกาล ผ่าน
ระบบ IS 
Online 

5) พัฒนาและจัดทำหลักสูตร
การช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิด
เหตุ (Pre-Hospital trauma 
Life Support) 

42 โครงการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิ 
ภาพการ
ขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล 
“เจ็บป่วยฉุกเฉิน
วิกฤต มีสิทธิทุก
ที่” UCEP 

1) เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่
หรือบุคลากรทาง
การแพทย์ ในการ
ดำเนินงานให้คำแนะนำ 
คำปรึกษาบริการได้
ตลอด 24 ชม. 
2) เพื่อแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงานของ
ภาคีเครือข่าย และ
การคุ้มครองสิทธิ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ตามนโยบายรัฐบาล 
ให้ได้รับความเห็นทาง
การแพทย์จากคณะ 
ทำงานพิจารณาและ
รับเรื่องร้องเรียนของ 
สพฉ. 

เรื่องร้องเรียนที่
รับเข้าสู่ระบบ
สามารถดำเนิน 
การแล้วเสร็จและ
แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้
ร้องเรียน และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้
ภายใน 90 วัน   
ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 90 

เรือ่งร้องเรียน
ที่รับเข้าสู่
ระบบสามารถ
ดำเนินการ
แล้วเสร็จและ
แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้
ร้องเรียน และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้
ภายใน 90 วัน 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

เรื่องร้องเรียนที่
รับเข้าสู่ระบบ
สามารถ
ดำเนินการแล้ว
เสร็จและแจ้ง
ผลการ
พิจารณาให้ผู้
ร้องเรียน และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้
ภายใน 90 วัน 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

เรื่องร้องเรียน
ที่รับเข้าสู่
ระบบสามารถ
ดำเนินการ
แล้วเสร็จและ
แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้
ร้องเรียน และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้
ภายใน 90 วัน 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

เรื่องร้องเรียน
ที่รับเข้าสู่
ระบบสามารถ
ดำเนินการ
แล้วเสร็จและ
แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้
ร้องเรียน และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้
ภายใน 90 วัน 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ 
แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เวชกิจ
ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา 
เจ้าหน้าที่ประสานสื่อสาร ใน
การดำเนินงานใหค้ำแนะนำ 
คำปรึกษา บริการได้ตลอด 24
ชั่วโมง  
2) พัฒนานโยบายการคุ้มครอง
สิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  
3) ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและรับเรื่อง
ร้องเรียน 

2,157,000 สถาบัน
การแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ 
43 โครงการ

สนับสนุนการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคที่
สำคัญในเรือนจำ 
ภายใต้
แผนปฏิบัติการ
โครงการราช 
ทัณฑ์ปันสุข ทำ
ความดี เพื่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 

เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรค  
ภายใต้โครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุขทำ
ความดี เพื่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 

1) ผู้ได้รับการคัด
กรองเอชไอวี 
ซิฟิลิส และไวรัส
ตับอักเสบซี 
50,000 ราย 
2) ผู้ต้องขังราย
ใหม่ได้รับการคัด
กรองค้นหาวัณ
โรคด้วยการถ่าย 
ภาพรังสีทรวงอก 
367,993 ราย 
3. ผู้ได้รับบริการ
วัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ 
100,000 ราย 
4. ผู้ต้องขังราย
ใหม่และเจ้าหน้าที่ 
อายุ 20 - 40 ปี 
ได้รับบริการวัคซีน
ป้องกันโรคหัด

1) ผู้ได้รับการ
คัดกรองเอชไอ
วี ซิฟิลิส และ
ไวรัสตับ
อักเสบซี 
12,500 ราย 
2) ผู้ต้องขัง
รายใหม่ได้รับ
การคัดกรอง
ค้นหาวัณโรค
ด้วยการ
ถ่ายภาพรังสี
ทรวงอก  
ร้อยละ 90 

1) ผู้ได้รับการ
คัดกรองเอชไอ
วี ซิฟิลิส และ
ไวรัสตับอักเสบ 
ซี 12,500 ราย 
2) ผู้ต้องขังราย
ใหม่ได้รับการ
คัดกรองค้นหา
วัณโรคด้วยการ
ถ่ายภาพรังสี
ทรวงอกรอ้ยละ 90 
3) ผู้ได้รับบริการ
วัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ 
30,000 ราย 
4) ผู้ต้องขังราย
ใหม่และเจ้า 
หน้าที่ อายุ 20- 
40 ปี ได้รับ  
บริการวัคซีน

1) ผู้ได้รับการ
คัดกรองเอชไอ
วี ซิฟิลิส และ
ไวรัสตับ
อักเสบซี 
12,500 ราย 
2) ผู้ต้องขัง
รายใหม่ได้รับ
การคัดกรอง
ค้นหาวัณโรค
ด้วยการถ่าย 
ภาพรังสีทรวง
อก ร้อยละ 90 
3) ผู้ได้รับ
บริการวัคซีน
ป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่  
70,000 ราย 

1) ผู้ได้รับการ
คัดกรองเอชไอ
วี ซิฟิลิส และ
ไวรัสตับ
อักเสบซี 
12,500 ราย 
2) ผู้ต้องขัง
รายใหม่ได้รับ
การคัดกรอง
ค้นหาวัณโรค
ด้วยการ
ถ่ายภาพรังสี
ทรวงอก  
ร้อยละ90 

1) คัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส 
และไวรัสตับอักเสบซี  
2) คัดกรองค้นหาวัณโรคด้วย
การถ่ายภาพรังสีทรวงอก 
3) บริการวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ 

24,123,400 กรมควบคุมโรค 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

และหัดเยอรมัน 
50,000 ราย 

ป้องกันโรคหัด
และหัดเยอรมัน 
 50,000 ราย 

44 โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคหนอนพยาธิ
ในนักเรียนและ
เยาวชนในพื้นที่
ถิ่นทุรกันดาร 
และพื้นที่แผนภู
ฟ้าพัฒนาตาม
พระราชดำริ 
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

พัฒนาเด็ก เยาวชน
และประชาชนในพื้นที่
ถิ่นทุรกันดาร และ
พื้นที่ภูฟ้าพัฒนา 
ให้มีโอกาสที่ดีขึ้น มี
สุขภาพแข็งแรง
สามารถดูแลตนเองได้
อย่างสมดุลทั้งร่างกาย
และจิตใจ 

โรงเรียนที่มีการ
ดำเนินการตรวจ
ค้นหา รักษา 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโรค
หนอนพยาธิใน
นักเรียน 925 
โรงเรียน 

- สนับสนุนการ
คัดกรองรักษา
โรคหนอนพยาธิ 
ในเด็กนักเรียน 
เยาวชนรวมทั้ง
บุคคลใน
ครอบครัวที่มี
เด็ก เยาวชนติด
พยาธิ ร้อยละ 
40 

สนับสนุนการ
คัดกรองรักษา
โรคหนอน 
พยาธิ ในเด็ก
นักเรียน 
เยาวชนรวมทั้ง
บุคคลใน
ครอบครัวที่มี
เด็ก เยาวชน
ติดพยาธิ ร้อย
ละ 80 

โรงเรียนที่มี
การดำเนินการ
ตรวจค้นหา 
รักษา 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโรค
หนอนพยาธิใน
นักเรียน 925 
โรงเรียน 

1) จัดทำแนวทางพฒันารูปแบบการ
ควบคุมโรค พยาธิในเด็กนักเรียน  
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การตรวจโรคหนอนพยาธิ ใน
คนและสัตว์รังโรค  
3) ผลิตและสนับสนุนสื่อ 
จัดส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้ 
สคร. สสจ. และโรงเรียนใน
โครงการพระราชดำริฯ 
 4) สนับสนุนการคัดกรอง
รักษาโรคหนอนพยาธิ ในเด็ก
นักเรียน เยาวชนรวมทั้งบุคคล
ในครอบครัวที่มีเด็ก เยาวชน
ติดพยาธิ  
5) สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
เกี่ยวกับการควบคุมป้องกัน
โรคหนอนพยาธิร่วมกับพื้นที่ 

400,000 กรมควบคุมโรค 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6) ติดตามการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัย
เตาะแตะ  

45 โครงการเร่งรัด
กำจัดโรคไข้
มาลาเรีย วัณโรค 
และยุติปัญหา
เอดส์ 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
บริการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรค
ในการเร่งรัดกำจัดโรค
ไข้มาลาเรีย วัณโรค 
และยุติปัญหาเอดส์ 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับบริการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคในการ
เร่งรัดกำจัดโรคไข้
มาลาเรีย วัณโรค
และยุติปัญหา
เอดส์ 1,087,445 
ราย 

มาลาเรีย 
101,549 ราย  
วัณโรค  
23,225 ราย 
เอดส ์ 
147,088 ราย 

มาลาเรีย 
101,549 ราย  
วัณโรค  
23,225 ราย 
เอดส ์ 
147,088 ราย 

มาลาเรีย 
101,549 ราย  
วัณโรค  
23,225 ราย 
เอดส ์ 
147,088 ราย 

มาลาเรีย 
101,548 ราย 
วัณโรค  
23,225 ราย  
เอดส ์ 
147,086 ราย 

1) ค้นหาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย 
ครอบคลุมไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 95 ของพื้นที่แพร่เชื้อ 
2) จัดทำแนวทางการป้องกัน
การกลับมาแพร่เชื้อใหม่ระดับ
จังหวัด 
3) ประเมินสมรรถนะการ
ตรวจวินิจฉัยมาลาเรียในสถาน
บริการสาธารณสขุ 
4) พัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติ 
การอ้างอิงการตรวจวินิจฉัย
มาลาเรียในระดับภูมิภาค  
5) เฝ้าระวังควบคุมยุงพาหะใน
พื้นที่แพร่เชื้อให้ครอบคลุม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
หลังคาเรือนและส่งเสริมการ
ป้องกันตนเองในกลุ่มเสี่ยง 

226,379,200 กรมควบคุมโรค 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6) ติดตามการรักษาครบถ้วน
ของผู้ป่วยมาลาเรียไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 
7) ค้นหา/ตรวจวินิจฉัยวัณโรค 
และดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
เน้นประชากรกลุ่มเสี่ยงวัณโรค 
8) รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วย
ยาต้านไวรัส 

46 โครงการพัฒนา
โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ สู่ Smart 
Hospital 

เพื่อพัฒนา
โรงพยาบาลที่บริหาร
เป็นเลิศด้วยธรรมา 
ภิบาลและนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมา
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริการ 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 
11 แห่ง 

- - - โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิม
พระเกียรติทั้ง 
11 แห่ง ผ่าน
เกณฑ์ Smart 
Hospital 

ขับเคลื่อนโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติให้ผ่านเกณฑ์ 
Smart Hospital 

- สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

47 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมระบบ
คุณภาพห้อง 
ปฏิบัติการทาง
การแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย 
โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราช 
โรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติ 
โรงพยาบาล
ชัยพัฒน์ และ
โรงพยาบาลเทพ
รัตนเวชชานุกูล 

1) ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และห้อง 
ปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
มีระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน (MOPH / 
LA / ISO15189)  
2) ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย ได้รับส่งเสริม
การธำรงรักษาระบบ
คุณภาพให้มีความ
ยั่งยืน  
3) บุคลากรของ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการทาง
รังสีวินิจฉัย ได้รับการ
สนับสนุนให้พัฒนาต่อ
ยอดงานประจำตาม
ระบบคุณภาพ 

ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์
และห้อง 
ปฏิบัติการ 
รังสีวินิจฉัยมีการ
ธำรงระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
กำหนด 36 แห่ง 

- - ผลสรุปการ
ตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์
และห้อง 
ปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย 36
แห่ง 

ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์
และห้อง 
ปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย
สามารถธำรง
ระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 
กำหนด 36 
แห่ง 

1) เตรียมความพร้อม/จัดทำ
แผนปฏิบัติการ/แต่งตั้ง
คณะกรรมการ, คณะทำงาน 
2) อบรมเครือข่ายห้องปฏิบัติ
ทางการแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
3) นิเทศ/ตรวจติดตาม
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
เพื่อธำรงตามระบบคุณภาพ 
4) ตรวจติดตามภายในและ
กำกับติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่องและข้อสังเกตหลัง
การตรวจประเมินภายใน 
(ห้องปฏิบัติการที่ไม่ผ่านการ
รับรอง) 
5) สรุปผลการดำเนินงาน และ
จัดทำรายงาน 

2,000,000 กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

48 โครงการตำบล
มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

1) เพื่อพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพในพื้นที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการ
ได้อย่างเท่าเทียมและ
มีคุณภาพที่ดีขึ้น 
2) เพื่อลดอัตราป่วย 
หรืออัตราตายด้วยโรค
ที่เป็นปัญหาในพื้นที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

1) รพ.สต. ที่ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. 
ติดดาว ระดับ 5 
ดาว ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 
2) ความครอบ 
คลุมของเด็กอายุ
ครบ 1 ปี ที่ได้รับ
วัคซีน MMR1 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 
3) อัตราการตาย
ของมารดาใน
พื้นที่ จชต. (ไม่
เกิน 35 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน) 
4) ผู้เดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์
และอุมเราะห์
ได้รับการดูแล
สุขภาพร้อยละ 95 

1) รพ.สต. 
ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณ 
ภาพ รพ.สต. 
ติดดาว ระดับ 
5 ดาว ร้อยละ 70 
2) เด็กอายุครบ 
1 ปี ที่ได้รับ
วัคซีน MMR1  
ร้อยละ 80 
3. มารดาใน
พื้นที่ จชต. มี
อัตราตายไม่
เกิน 50 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน 
4. ผู้เดินทาง
ไปประกอบพิธี
ฮัจย์และอุม
เราะห์ได้รับ
การดูแลสุขภาพ 
ร้อยละ 70 

1) รพ.สต. ผ่าน
เกณฑ์การ
พัฒนาคุณ ภาพ 
รพ.สต. ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว      
ร้อยละ 75 
2) เด็กอายุครบ 
1 ปี ที่ได้รับ
วัคซีน MMR1     
ร้อยละ 85 
3. มารดาใน
พื้นที่ จชต. มี
อัตราตายไม่
เกิน 45 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน 
4. ผู้เดินทางไป
ประกอบพิธี
ฮัจย์และอุม
เราะห์ได้รับการ
ดูแลสุขภาพ    
ร้อยละ 80 

1) รพ.สต. 
ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณ 
ภาพ รพ.สต. 
ติดดาว ระดับ 
5 ดาว ร้อยละ 80 
2) เด็กอายุครบ 
1 ปี ที่ได้รับ
วัคซีน MMR1     
ร้อยละ 90 
3. มารดาใน
พื้นที่ จชต. มี
อัตราตายไม่
เกิน 40 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน 
4. ผู้เดินทาง
ไปประกอบพิธี
ฮัจย์และอุม
เราะห์ได้รับ
การดูแลสุขภาพ 
ร้อยละ 90 

1) รพ.สต. 
ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณ 
ภาพ รพ.สต. 
ติดดาว ระดับ 
5 ดาว ร้อยละ 85 
2) เด็กอายุครบ 
1 ปี ที่ได้รับ
วัคซีน MMR1     
ร้อยละ 95 
3. มารดาใน
พื้นที่ จชต. มี
อัตราตายไม่
เกิน 35 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน 
4. ผู้เดินทาง
ไปประกอบพิธี
ฮัจย์และอุม
เราะห์ได้รับ
การดูแลสุขภาพ 
ร้อยละ 95 

1) ต้นทาง 
   1.1) รวมรวมข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย 
   1.2) จัดตั้งคณะทำงาน 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน 
   1.3) วิเคราะห์ข้อมูลและ
กำหนดแผนการดำเนินงาน
แก้ไขปัญหาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
2) กลางทาง 
    2.1) ดำเนินการตามแผน 
3) ปลายทาง 
    3.1) สรุป ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงาน 

20,000,000 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
49 โครงการส่งเสริม

พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

1) เพื่อส่งเสริมพัฒนา
และยกระดับ
มาตรฐานสถาน
ประกอบการเวลเนส 
(Wellness) 
2) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
ในเครือข่ายธุรกิจ
บริการสุขภาพ 
3) เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขันของผู้ประกอบ 
การสถานประกอบ 
การเพื่อสุขภาพ ใน
แหล่งท่องเที่ยงเชิง
สุขภาพ 
4) เพื่อส่งเสริมพัฒนา
และควบคุมกำกับ
มาตรฐานสถานกักกัน
โรคทางเลือก  

สถาน
ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพในพื้นที่
ท่องเที่ยวได้เกณฑ์
คุณภาพ 
ร้อยละ 5 

1) ประชา 
สัมพันธ์
หลักเกณฑ์
การประเมิน 
2) ส่งเสริม
พัฒนาตาม
เกณฑ์ 

ให้สถาน
ประกอบการที่
เข้าร่วม
โครงการ
ประเมินตนเอง
ด้วยแบบ
ประเมินตนเอง 
(เกณฑ์ปริมาณ) 
ร้อยละ 3 

ลงตรวจ
ประเมิน
เพื่อให้ได้
เกณฑ์คุณภาพ 
ร้อยละ 4 

ลงตรวจ
ประเมินเพื่อให้
ได้เกณฑ์
คุณภาพ 
ร้อยละ 5 

1) ส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน
สถานประกอบการเวลเนส 
(Wellness) 
2) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสถานกักกันโรค
ทางเลือก (Alternative 
Quarantine: AQ) เพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
3) จัดทดสอบประเมินความรู้
ความสามารถของผู้ดำเนินการ
ในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 
4) จัดทำคู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติงานสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ (กิจการสปา 
กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือ
เพื่อเสริมความงาม) 
 

1,110,100 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

50 โครงการส่งเสริม
พัฒนาให้
ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลาง
อุตสาหกรรม
สุขภาพเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐกิจ 

1) ส่งเสริมและพัฒนา
สถานบริการสุขภาพ
และสถานประกอบ 
การเพื่อสุขภาพ  
2) ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน Medical 
Hub และมาตรการ
สำคัญเร่งด่วนใน
สถานการณ์ปกติ 
ภายหลังจากสถาน 
การณ์ COVID-19 
คลี่คลายและเตรียม
ความพร้อมรองรับ
สถานการณ์ในอนาคต  
3) ส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์
ด้าน Medical and 
Wellness ของ
ประเทศไทย เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นใน
การกลับมาใช้บริการ

สถานพยาบาล
กลุ่มเป้าหมายมี
ศักยภาพในการ
แข่งขันด้าน
อุตสาหกรรม
การแพทย์     
ร้อยละ 10 

1) จัดทำ 
Model 
จังหวัด
ต้นแบบ
รองรับการ
เปิดระบบการ
ท่องเที่ยว
รูปแบบ 
Sandbox 
และ Test 
and Go 
2) มาตรการ
อำนวยความ
สะดวกรองรับ
การเปิด
ประเทศ  
3) เปิดระบบ
สถานกักกัน
ตามที่รัฐ
กำหนดใน
จังหวัด 

1) พัฒนาและ
ยกระดับ
มาตรฐาน
กิจการด้าน
สุขภาพและ
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพเข้าสู่
มาตรฐานสากล  
2) ประชา 
สัมพันธ์กิจการ
ด้านสุขภาพที่
ผ่านมาตรฐาน
ระดับสากล 
และมีบริการ
รักษาพยาบาล
ดึงดูดชาว 
ต่างชาติผ่าน
ช่องทาง 
Online และ 
Offline 

1) ประเมิน
ศักยภาพ
สถานพยาบาล 
/สถาน
ประกอบการที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 
พัฒนา ให้มี
ศักยภาพใน
การแข่งขันด้าน
อุตสาหกรรม
การแพทย์ 
2) จัดเก็บข้อมูล 
Big Data ด้าน
การท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ
และกิจการ
ด้านสุขภาพที่
มีศักยภาพใน
การแขง่ขันดา้น
อุตสาหกรรม

สถานพยาบาล
กลุ่มเป้าหมาย
มีศักยภาพใน
การแข่งขัน
ด้าน
อุตสาหกรรม
การแพทย์  
ร้อยละ 10 

1) ส่งเสริมพัฒนารูปแบบ
บริการรักษาพยาบาลและการ
บริการส่งเสริมสุขภาพที่มี
ศักยภาพสูง (Magnet) รองรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการแพทย์ 
2) ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์นโยบายการ
พัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
(นโยบาย Medical Hub) 

1,126,400 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ในประเทศไทยเมื่อ
สถานการณ์โรค
ระบาดคลี่คลาย 

Sandbox 
และ Test 
and Go 

 การแพทย์  ใน
จังหวัดท่อง 
เที่ยวนำร่อง 

51 โครงการเสริม 
สร้างรากฐาน
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อมไทยสู่ตลาด
ความงามโลก 
(Thailand 
SMEs Step up 
to World 
Beauty 
Market) 

1) เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนา SME  ใน
ประเด็นต่อการเติบโต
และขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
2) เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถ SME 
เฉพาะกลุ่มที่มี
ศักยภาพสูงในการ
ส่งออกให้สามารถ
ปรับตัวพร้อมสู่การ
แข่งขันได้ในตลาดสากล 
3) เพื่อสร้างระบบ
นิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการให้
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) ผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้พื้นฐาน
ในการผลิตเครื่อง 
สำอางที่มีคุณภาพ
และสามารถผลิต
เครื่องสำอางที่มี 
ประสิทธิภาพตาม
สูตรตำรับที่พัฒนา 
ร้อยละ 80  
2) สถานที่ผลิต
ของผู้ประกอบ 
การกลุ่มที่มี
ศักยภาพสูงในการ
ส่งออกที่เข้าร่วม
โครงการผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสากล 
ร้อยละ 50 

1) จัดอบรม
ด้านเทคนิค
การผลิตและ
มาตรฐาน
สถานที่ผลิต
ตามกฎหมาย
ให้ผู้ประกอบ 
การที่เข้าร่วม
โครงการ 
จำนวน 1 ครั้ง 
2) จัดอบรม
มาตรฐาน
สถานที่ผลิต
ตามเกณฑ์
สากล จำนวน 
1 ครั้ง 

รายงานการ
สำรวจสถานที่
ผลิต
เครื่องสำอางที่
เข้าร่วม
โครงการ พร้อม
วิเคราะห์ปัญหา
และมีแผนการ
อบรมให้
สามารถ
ดำเนินการ
สอดคล้องตาม
เกณฑ์
มาตรฐานที่
กำหนด 

จัดอบรม
ส่งเสริม 
พัฒนา 
วิสาหกิจ 
ชุมชนสู่
มาตรฐาน 
สากล (OTOP) 
1 ครั้ง 

1) ผู้ประกอบ 
การที่เข้าร่วม
โครงการมีความ 
รู้พ้ืนฐานใน
การผลิตเครื่อง 
สำอางที่มี
คุณภาพและ
สามารถผลิต
เครื่องสำอางที่
มีประสิทธิภาพ
ตามสูตรตำรับ 
ร้อยละ 80 
2) สถานที่
ผลิตของ
ผู้ประกอบการ 
กลุ่มที่มี
ศักยภาพสูงใน
การส่งออกที่

1) อบรมด้านเทคนิคการผลิต
และมาตรฐานสถานที่ผลิตตาม
กฎหมายให้ผู้ประกอบการ 
2) สำรวจสถานที่ผลิต
เครื่องสำอางที่เข้าร่วม
โครงการ พร้อมวิเคราะห์
ปัญหาและอบรมฯ ให้สามารถ
ดำเนินการสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ตรวจติดตาม 
และจัดทำรายงาน 
3) อบรมมาตรฐานสถานที่
ผลิตตามเกณฑ์สากล 
4) พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อ
ขอรับการรับรองมาตรฐาน 
สากล 
5) ส่งเสริม พัฒนา วิสาหกิจ
ชุมชนสู่มาตรฐาน สากลฯ 
(OTOP) 

2,500,000 สำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เข้าร่วมโครงการ
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสากล
ร้อยละ 50 

52 โครงการบูรณา
การส่งเสริม 
ผลักดันสมุนไพร 
กัญชา กัญชง 
เพื่อสุขภาพและ
เศรษฐกิจ 

1) เพื่อขับเคลื่อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ให้เกิดการใช้ผลิตภณัฑ์
สมุนไพรในระบบบริการ
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น 
2) เพื่อเพิ่มโอกาสการ
เข้าถึง การส่งออก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากสมุนไพร กัญชง 
กัญชา และกระท่อม 
3) เพื่อปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์
การอนุญาต ให้ได้
มาตรฐานและเหมาะ 
สมกับความพร้อมของ
ผู้ประกอบการและ
ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ 

1) รายการยาจาก
สมุนไพรในบัญชี
ยาหลักฯ เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 5 
รายการ 
2) รายการผลิต 
ภัณฑ์สมุนไพร
อ้างอิง เพิ่มข้ึน
อย่างน้อย 30 
รายการ 
3) คู่มือแนว
ปฏิบัติในการ
ส่งออกผลิต ภัณฑ์
สมุนไพรไป
ต่างประเทศ 
จำนวน 3 ฉบับ 

ผลการ
ทบทวน
หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการ
อนุญาต
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพจาก
สมุนไพร หรือ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพจาก
กัญชา กัญชง 

1) แบบเสนอยา
เข้าสู่บัญชียา
หลักแห่งชาติ
ด้านสมุนไพร ปี 
2565 
2) คู่มือการยื่น
แบบเสนอยา
เข้าสู่บัญชียา
หลักแห่งชาติ
ด้านสมุนไพร ปี 
2565 

มีหลักเกณฑ์
การอนุญาต 
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เอื้อ
ต่อ เศรษฐกิจ
ฐานราก / 
อำนวย ความ
สะดวกต่อ
ผู้ประกอบการ 
อย่างน้อย 5 
หลักเกณฑ์ 

1) รายการยา
จากสมุนไพร
ในบัญชียา
หลักฯ เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 5 
รายการ 
2) รายการ
ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอ้างอิง 
เพิ่มข้ึนอย่าง
น้อย 30 รายการ 
3) คู่มือแนว
ปฏิบัติในการ
ส่งออกผลิต 
ภัณฑ์สมุนไพร
ไปต่างประเทศ 
3 ฉบับ 

1) คัดเลือกยาจากสมุนไพรเข้า
สู่บัญชียาหลักแห่งชาติด้าน
สมุนไพร 
2) ศึกษาข้อมูลของพืช
สมุนไพรเพื่อจัดทำรายการเพื่อ
อนุญาตแบบจดแจ้งของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
3) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ได้
มาตรฐาน และเหมาะสมกับ
ความพร้อมของผู้ประกอบการ
และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ 
4) พัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ
ในการส่งออกผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไปต่างประเทศ 

4,500,000 สำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

53 โครงการ
ขับเคลื่อนกัญชา 
กัญชง กระท่อม
ทางการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

1) เพื่อพัฒนาวัตถุดิบ
กัญชาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานรองรับการ
ผลิตตำรับยาแผนไทย
ที่มีกัญชาปรุงผสม   
และตำรับยาทางเลือก
ที่เพียงพอกับความ
ต้องการ 
2) เพื่อพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้เข้าใจ
อย่างถูกหลักวิชาการ
และถูกกฎหมายเกิด
ประโยชน์ต่อจัดบริการ
แก่ประชาชน 
3) เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
บริการกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 
4) เพื่อพัฒนาวิชาการ
ใช้ประโยชน์และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

1) หน่วยบริการ
สาธารณสุขที่
จัดบริการคลินิก
กัญชาทาง
การแพทย์แผน
ไทย ร้อยละ 90 
(810 แห่ง) 
2) ประชาชน
ได้รับความรู้ข้อมูล
วิชาการการใช้
ประโยชน์จาก
กระท่อมทาง
การแพทย์แผน
ไทยที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการและ
ปลอดภัย อย่าง
น้อย 10 เรื่อง 
3) ผลิตภัณฑ์กัญ
ชงและกระท่อม           
5 ผลติภัณฑ์ 

1) คลังวัตถุดิบ
กัญชากลางใน
เขตสุขภาพนำ
ร่อง 1 แห่ง 
2) อบรม
หลักสูตรการ
ใช้กัญชาทาง
การแพทย์
แผนไทย และ
หลักสูตรเพิ่ม 
พูนทักษะการ
ปรุงยาเฉพาะ
ราย 500 คน 
3) โรงพยาบาล 
WHO GMP ที่
สามารถผลิต
ตำรับยาที่มี
กัญชา 6 แห่ง 
4) ตำรับยาที่มี
กัญชาผสมอยู ่
13 ตำรับ 

1) คลังวัตถุดิบ
กัญชากลางใน
เขตสุขภาพนำ
ร่อง 2 แห่ง 
2) อบรม
หลักสูตรการใช้
กัญชาทาง
การแพทย์แผน
ไทย และ
หลักสูตรเพิ่ม 
พูนทักษะการ
ปรุงยาเฉพาะ
ราย 1,000 คน 
3) ตำรับยาที่มี
กัญชาผสมอยู่ 
14 ตำรับ 
4) ข้อมูล
วิชาการฯ  
5 เรื่อง 

1) อบรม
หลักสูตรการ
ใช้กัญชาทาง
การแพทย์
แผนไทย และ
หลักสูตรเพิ่ม 
พูนทักษะการ
ปรุงยาเฉพาะ
ราย1,500 คน 
2) ผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ
กัญชงและ
กระท่อม 3 
ผลิตภัณฑ ์
3) สื่อสารและ
สร้างความ
รอบรู้ การใช้
ประโยชน์จาก
กัญชา กระท่อม
ทางการแพทย์
แผนไทยดูแล

1) หน่วย
บริการ
สาธารณสุขที่
จัดบริการ
คลินิกกัญชา
ทางการแพทย์
แผนไทย  
ร้อยละ 90  
2) ประชาชน
ได้รับความรู้
ข้อมูลวิชาการ
การใช้
ประโยชน์จาก
กระท่อมทาง
การแพทย์แผน
ไทยที่ถูกต้อง
ตามหลัก
วิชาการและ
ปลอดภัย 
อย่างน้อย 10 
เรื่อง 

1) ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแหล่งปลูกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย  
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การใช้กัญชาทางการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
3) พัฒนาการผลิตตำรับยา
แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม
และยาสมุนไพรในโรงพยาบาล
ของรัฐให้ได้มาตรฐาน WHO GMP 
4) ส่งเสริมการผลิตตำรับยา
แผนไทยและตำรับยาทางเลือก
ที่มีกัญชาปรุงผสมเพื่อรองรับ
ระบบบริการสุขภาพ 
5) ขับเคลื่อนและผลักดัน
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกเข้าสู่
ระบบบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน 
6) สื่อสารและสร้างความรอบรู้ 
การใช้ประโยชน์จากกัญชา 
กระท่อมทางการแพทย์แผน

14,300,000 กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จากกัญชง และกระท่อม 5) ข้อมูล
วิชาการฯ  
3 เรื่อง 

สุขภาพ 6 เรื่อง 3) ผลิตภัณฑ์
กัญชงและ
กระท่อม           
5 ผลิตภัณฑ์ 

ไทยในการดูแลสุขภาพ 
7) ศึกษาและพัฒนาการใช้
ประโยชน์จากกัญชงทาง
การแพทย์แผนไทย 

54 โครงการส่งเสริม
ตลาดสินค้า
เกษตรชีวภาพ
และ
ผู้ประกอบการ
สมุนไพร 

1) เพื่อยกระดับและ
พัฒนาขีดความ 
สามารถผู้ประกอบ 
การผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพรให้มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน 
2) เพื่อเพิ่มช่องทาง 
การจำหน่ายและ
เชื่อมโยงตลาดสินค้า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้ง
ในและต่างประเทศ 
3) เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ 
ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมการบริโภค
สินค้าผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

1) ผู้ประกอบการ
สมุนไพรได้รับการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
อย่างน้อย 50 ราย 
2) สุ่มตรวจ
วิเคราะห์วัตถุดิบ
สมุนไพร/
ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร COA 
อย่างน้อย 20 
ตัวอย่าง 

1) ผู้ประกอบ 
การผลิตภัณฑ์
สมุนไพรได้รับ
การพัฒนา
ทักษะเฉพาะ
ด้าน  
30 ราย 
2) สื่อประชา 
สัมพันธ์การ
ขอรับสิทธิ์
ส่งเสริมแก่
ผู้ประกอบการ
ผลิตสมุนไพร
และผู้ประ 
กอบการผลิต
ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 2 เรื่อง 

มีการรับรอง
คุณภาพผลิต 
ภัณฑ์สมุนไพร 
อย่างน้อย 100 
รายการ 

สมุน ไพร/
ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่สุ่ม
ตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติ 
การจากตลาด
กลางวัตถุดิบ
สมุนไพร อย่าง
น้อย 20
ตัวอย่าง 

1) ผู้ประกอบ 
การสมุนไพร
ได้รับการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ศักยภาพอย่าง
น้อย 50 ราย 
2) สุ่มตรวจ
วิเคราะห์วัตถุ 
ดิบสมุนไพร/
ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร COA 
อย่างน้อย 20 
ตัวอย่าง 

1) จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
เฉพาะด้านของผู้ประกอบการ
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
2. ให้คำปรึกษาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่
ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 
3) ประชาสัมพันธ์การขอรับ
สิทธิ์ส่งเสริมแก่ผู้ประกอบการ
ผลิตสมุนไพรและผู้ประกอบ 
การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
4) ประชาสัมพันธ์การรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
5) สุ่มตรวจรับรองคุณภาพสมุนไพร 
6) สรุปผลการดำเนินงานการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

422,000 กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

55 โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

1) เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และถ่ายทอด
หลักสูตรโภชนา
ศาสตร์ผักพื้นบ้าน
อาหารเป็นยา แก่
ผู้ประกอบการ 
2) เพื่อยกระดับให้
สถานประกอบการ
ร้านอาหาร สถาน
ประกอบการนวดเพื่อ
สุขภาพ สถานประ 
กอบการสปาเพื่อ
สุขภาพ และสถาน
ประกอบการเอกชน 
เป็น Wellness Center 
3) เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในเมืองสมุนไพรและ
จังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ 

1) มีผู้ประกอบ 
การร้านอาหาร
ผ่านการอบรม
หลักสูตรโภชนา
ศาสตร์ผักพื้นบ้าน
อาหารเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพไม่น้อย
กว่า 50 แห่ง 
2) สถาน
ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพได้รับการ
ยกระดับให้เป็น 
Wellness 
Center ไม่น้อย
กว่า 30 แห่ง 

1) ผู้ประกอบ 
การร้าน 
อาหารผ่าน
การอบรม
หลักสูตรโภชน
ศาสตร์ใน 
ภูมิปัญญาไทย
เพื่อรองรับ
การท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพไม่
น้อยกว่า 50 
แห่ง 
2) มีแผน
ดำเนินการใน
การประเมิน
สถาน
ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว
ให้เป็น 
Wellness 

1) เมืองสมุน 
ไพรและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 5 
จังหวัด  
2) สถาน
ประกอบการที่
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้เป็น 
Wellness 
Center จำนวน 
10 แห่ง 
 

สถาน
ประกอบการที่
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้
เป็น 
Wellness 
Center 
จำนวนสะสม 
20 แห่ง 

1) สถาน
ประกอบการที่
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้
เป็น 
Wellness 
Center 
จำนวนสะสม 
30 แห่ง 
2) มีผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่
เป็นอัตลักษณ์
ท้องถิ่นใน
เส้นทางหรือ
แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ไม่
น้อยกว่า 20 
ผลิตภัณฑ ์

1) จัดทำองค์ความรู้และ
พัฒนาหลักสูตรโภชนศาสตร์
ในภูมิปัญญาไทย  
2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและกัญชาเชื่อมโยง
สินค้าสมุนไพรคุณภาพ 
3) ประเมินสถานประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้
เป็น Wellness Center 5 
ประเภท ในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ  
4) ประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวหรือเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นที่รู้จักผ่าน
การจัดพาสื่อมวลชมเยี่ยมชม
กิจการ (Press Tours) 

2,700,000 กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4) สร้างภาพลักษณ์
และประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

Center 

56 โครงการพัฒนา
กัญชาทาง
การแพทย์ 

1) เพื่อศึกษาข้อมูล
ทางพันธุกรรมและ
เคมีของกัญชาพันธุ์
ไทย 
2) เพื่อให้ได้ข้อมูล
ฤทธิ์และพิษวิทยาของ
กัญชาพันธุ์ไทย 

จัดทำมาตรฐาน
หรือตำรายาจาก
กัญชา 6 เรื่อง 

- - - 1) มาตรฐาน
หรือตำรายา
จากกัญชา 6 
เรื่อง 
2) ผลิตภัณฑ์
สุขภาพจาก
สารสกัดกัญชา 
1 ผลิตภัณฑ์ 

1) ศึกษา DNA barcode ของ
กัญชาสายพันธุ์ไทย  
2) ศึกษาคุณสมบัติทางเคมี 
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และ
พิษวิทยาของกัญชา ของกัญชา
สายพันธุ์ไทย 
3) พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากสารสกัดกัญชา 
4) สรุปวิเคราะห์ข้อมูลและ
จัดทำรายงานความก้าวหน้า
การศึกษาวิจัย 
 
 

5,729,000 กรม
วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 
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ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 
57 โครงการผลิต

และพัฒนา
กำลังคนด้าน
สุขภาพสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 

1) เพื่อเพิ่มการผลิต
แพทย์และกระจายแพทย์
ไปสูช่นบทมากยิง่ขึ้น 
2) เพื่อกระจายโอกาสทาง
การศึกษา สาขาวิชาแพทย ์
ศาสตร์ไปสู่ประชาชนใน
ส่วนภูมิภาคมากขึน้ 
3) พัฒนาโรงพยาบาล
ศูนย์และสถาบนัสมทบ
เครือข่ายผลิตแพทย ์
4) พัฒนารูปแบบความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขและมหาวิท 
ยาลัย ทั้งในด้านบรกิาร 
การเรียนการสอน วชิา  
การ การวิจัยและการ
บริหารจัดการ 

1) นักศึกษาจะรับ
ใหม่ จำนวน 
1,015 คน 
2) นักศึกษา
ปัจจุบัน ชั้นปีที ่
2-6 จำนวน 
5,280 คน 
3) นักศึกษาที่จะ
สำเร็จการศึกษา 
จำนวน 994 คน 

นักศึกษา
ปัจจุบันชั้นปีที่  
2-6 จำนวน 
5,280 คน 

- นักศึกษาที่ 
สำเร็จ
การศึกษา 
จำนวน 994
คน 

นักศึกษา 
รับใหม่ 
จำนวน 1,015 
คน 

1) คัดเลือกนักศึกษาจากพื้นที่
ชนบทเข้าศึกษาวิชา
แพทยศาสตร์และจัดการเรียน
การสอน โดยความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงศึกษาธิการ 
2) กระจายแพทย์ปฏิบัติงาน
เป็นแพทย์ในจังหวัดพื้นที่
ภูมิลำเนาเดิมหรือพื้นที่
ใกล้เคียง  

1,972,753,000 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
58 โครงการ

ยกระดับ MOPH 
ITA 2022  
ของหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค 

เพื่อยกระดับคะแนน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
ราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค 1,854 
หน่วยงาน 

หน่วยงานในสังกัด
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์ 
การประเมิน ITA  
ร้อยละ 92 

หน่วยงาน
เป้าหมาย 
แต่ละ
หน่วยงานต้อง
ผ่านเกณฑ์
ระดับ 5 

หน่วยงาน
เป้าหมาย 
แต่ละ
หน่วยงาน 
ต้องผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 82  
 

หน่วยงาน
เป้าหมาย 
แต่ละ
หน่วยงาน 
ต้องผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 87  
 

หน่วยงาน
เป้าหมาย 
แต่ละ
หน่วยงาน 
ต้องผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 92  
 

1) ชี้แจงแนวทางการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบและแนวทางการ
ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค 
2) อบรมให้ความรู้เกณฑ์การ
ประเมิน MOPH ITA 2022 
3) สนับสนุนให้สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด 
4) อบรมผู้ตรวจประเมินแบบ
วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
5) ประกาศเกียรติคุณฯ ให้
หน่วยงานที่เข้าร่วม 
การประเมินฯ และผู้ตรวจ
ประเมินฯ 

850,548 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

59 โครงการพัฒนา
และรับรอง
คุณภาพตาม
มาตรฐาน (HA) 
สำหรับ
สถานพยาบาล   

1) เพื่อให้จังหวัดเป็น
กลไกหลักในการ
วางแผน สนับสนุน
และขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพ สถานพยาบาล 
2) เพื่อให้เกิดเครือ 
ข่ายการพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพ ตอบ 
สนองความต้องการ
ของพื้นที่ได้ทั่วถึง  
3) เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กระตุ้น ส่งเสริม 
สนับสนุนและ
ช่วยเหลือกันในการ
ดำเนินการพัฒนา
คุณภาพสถานพยาบาล
ภายในเขตและจังหวัด 
และเกิดความตื่นตัว

สถานพยาบาลใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินรับรอง
คุณภาพตาม
มาตรฐาน HA ขั้น 
3 รพศ./รพท. 
ร้อยละ 100 รพ.
สังกัดกรม ร้อยละ 
100 รพช. ร้อยละ 
90 

1) แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
อนุกรรมการ
คณะทำงาน 
2) ลงพื้นที่
ติดตาม
ความก้าวหน้า
การ
ดำเนินงานฯ 

ลงพื้นที่ติดตาม
ความก้าวหน้า
การดำเนิน  
งานฯ 

- สถานพยาบาล
ในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
รับรอง
คุณภาพตาม
มาตรฐาน HA 
ขั้น 3  
รพศ./รพท. 
ร้อยละ 100 
รพ.สังกัดกรม 
ร้อยละ 100 
รพช. ร้อยละ 
90  

1) แต่งตั้งคณะกรรมการ/
อนุกรรมการและคณะทำงาน 
เป็นกลไกหลักในการวางแผน 
สนับสนุนและขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ 
2) ลงพื้นที่ติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพสถานบริการ 

92,880 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ในการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

60 โครงการกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วย
บริการ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนผู้
มีสิทธิสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสขุได้
อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

1) ประชาชนที่มี
สิทธิหลักประกัน
สุขภาพเข้าถึง
บริการ
สาธารณสุขที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น  
2) ครัวเรือนที่เกิด
วิกฤติทางการเงนิ
จากการจ่ายค่า
รักษาพยาบาล
ลดลง 

1) จำนวนผู้มี
สิทธิในระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ 
47.644 ล้านคน 
2) จัดสรร
ค่าบริการ
ทางการแพทย์
สำหรับผู้มี
สิทธิในระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ ตาม
รายการที่
ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 
ตามเป้าหมาย
ไตรมาส 1 

1) จำนวนผู้มี
สิทธิในระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ 
47.676 ล้านคน 
2) จัดสรร
ค่าบริการ
ทางการแพทย์
สำหรับผู้มีสิทธิ
ในระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ ตาม
รายการที่ได้รับ
จัดสรร
งบประมาณ 
ตามเป้าหมาย
ไตรมาส 2 

1) จำนวนผู้มี
สิทธิในระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ 
47.708 ล้านคน 
2) จัดสรร
ค่าบริการ
ทางการแพทย์
สำหรับผู้มีสิทธิ
ในระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ ตาม
รายการที่
ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 
ตามเป้าหมาย
ไตรมาส 3 

1) จำนวนผู้มี
สิทธิในระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ 
47.547 ล้านคน 
2) จัดสรร
ค่าบริการ
ทางการแพทย์
สำหรับผู้มีสิทธิ
ในระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ ตาม
รายการที่
ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 
ตามเป้าหมาย
ไตรมาส 4 

1) บริหารจัดการเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

140,550,194,000 สำนักงาน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

61 โครงการ
ยกระดับบัตร
ทอง 4 บริการ สู่
หลักประกัน
สุขภาพยุคใหม่ 

1) เพิ่มการเข้าถึง
บริการของประชาชน 
สอดคล้องตาม
นโยบาย “เมื่อผู้ป่วย
ไปรักษาที่ไหน ก็ต้อง
ได้รับบริการตรงนั้น
เลย ไม่ต้องมาแยกว่า
จดทะเบียน รพ.แถว
บ้านต้องใช้สิทธิ
ตามนั้น” 
2) เพื่อความเท่าเทียม 
“ต้องไม่มีผู้ป่วย
อนาถา ทุกคนเท่า
เทียมกันหมด ต้องอยู่
ด้วยศักดิ์ศรี ไม่ว่าจะ
ยากดีมีจน” 

1) ประชาชนที่
เจ็บป่วยไปรับ
บริการกับหมอ
ประจำครอบครัว 
ในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิที่ไหนก็ได้  
(1,258,700 ครั้ง) 
2) ผู้ป่วยในไม่ต้อง
กลับไปรับใบส่งตัว 
(ดำเนินการทั่ว
ประเทศ) ใช้
งบประมาณ
บริการผู้ป่วยใน 
3) โรคมะเร็งไปรับ
บริการที่ไหนก็ได้
ที่พร้อม 
(339,375ครั้ง) 
4) ย้ายหน่วย
บริการได้สิทธิ
ทันที ไม่ต้องรอ 
15 วัน 

1) ประชาชน
ที่เจ็บป่วยไป
รับบริการกับ
หมอประจำ
ครอบครัว ใน
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิที่ไหน
ก็ได้   
2) ผู้ป่วยในไม่
ต้องกลับไปรับ
ใบส่งตัว  
3) โรคมะเร็ง
ไปรับบริการที่
ไหนก็ได้ที่
พร้อม  
4) ย้ายหน่วย
บริการได้สิทธิ
ทันที ไม่ต้อง
รอ 15 วัน  

1) ประชาชนที่
เจ็บป่วยไปรับ
บริการกับหมอ
ประจำ
ครอบครัว ใน
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิที่ไหนก็
ได้   
2) ผู้ป่วยในไม่
ต้องกลับไปรับ
ใบส่งตัว  
3) โรคมะเร็งไป
รับบริการที่ไหน
ก็ได้ที่พร้อม  
4) ย้ายหน่วย
บริการได้สิทธิ
ทันที ไม่ต้องรอ 
15 วัน 

1) ประชาชนที่
เจ็บป่วยไปรับ
บริการกับหมอ
ประจำ
ครอบครัว ใน
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิที่ไหน
ก็ได้   
2) ผู้ป่วยในไม่
ต้องกลับไปรับ
ใบส่งตัว  
3) โรคมะเร็ง
ไปรับบริการที่
ไหนก็ได้ที่
พร้อม  
4) ย้ายหน่วย
บริการได้สิทธิ
ทันที ไม่ต้อง
รอ 15 วัน 

1) ประชาชนที่
เจ็บป่วยไปรับ
บริการกับหมอ
ประจำครอบ 
ครัว ในหน่วย
บริการปฐมภูมิ
ที่ไหนก็ได้  
1,258,700 
ครั้ง  
2) ผู้ป่วยในไม่
ต้องกลับไปรับ
ใบส่งตัว  
3) โรคมะเร็ง
ไปรับบริการที่
ไหนก็ได้ที่
พร้อม  
339,375 ครั้ง  
4) ย้ายหน่วย
บริการได้สิทธิ
ทันที ไม่ต้อง
รอ 15 วัน  

1) บริหารจัดการการจ่าย
รองรับระบบริการ และระบบ
ตรวจสอบ Audit ก่อนจ่าย 
2) ใช้ระบบ Application 
Smart card ในการตรวจสอบ
ตัวตนผู้ป่วย การบริการ และ
การจ่ายเงิน 
3) สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อ
ทำความเข้าใจทั้งประชาชน
และหน่วยบริการ  
4) จัดให้มีกลไกติดตามผลการ
ดาเนินการตามนโยบายและ
ผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้น 
5) ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการ
ดำเนินตามนโยบาย 
 
 
 

990,000,000 สำนักงาน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

62 โครงการลด
ความเหลื่อมล้ำ
ของ 3 กองทุน 
 

เพื่อมีกลไกการจ่าย
ค่าบริการสาธารณสุข 
ที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสิทธิ
ประโยชน์กลาง 
ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ระดับความสำเร็จ
ของการปรับปรุง
สิทธิประโยชน์
กลางการดูแลปฐม
ภูมิของระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ 3 ระบบ 

มีแผน
ปรับปรุง 
สิทธิประโยชน์
กลางการดูแล
ปฐมภูมิของ
ระบบ
หลกัประกัน
สุขภาพ  
3 ระบบ 

ดำเนินการ
ปรับปรุง 
สิทธิประโยชน์
กลางการดูแล
ปฐมภูมิของ
ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ  
3 ระบบ 

มี“ร่างการ
ปรับปรุง 
สิทธิประโยชน์
กลางการดูแล
ปฐมภูมิของ
ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ 3 
ระบบ” 

มี“รายการชุด
สิทธิประโยชน์
กลางการดูแล
ปฐมภูมิของ
ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ  
3 ระบบ”  
ว่ามีรายการ
ใดบ้างที่
สามารถ
เบิกจ่ายกับ
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิได้ 

1) จัดทำรายงานข้อเสนอเชิง
นโยบาย เรื่อง วิธีการ
จัดบริการภายใต้ชุดสิทธิ
ประโยชน์กลางและการจ่าย
ชดเชยการดูแลปฐมภูมิของ
ระบบหลักประกันสุขภาพฯ 
ตามประกาศคณะกรรมการ
ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่
บุคคลมีสิทธิได้รับ พ.ศ. 2563 
2) วางแผนและดำเนินการ
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์กลาง
การดูแลปฐมภูมิของระบบ
หลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ 
3) ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อ “ร่างการ
ปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์
กลางการดูแลปฐมภูมิของ
ระบบหลักประกันสุขภาพ 3 
ระบบ” 
4) สังเคราะห์และจัดทำ
รายงานฉบับสมบูรณ์  

1,640,662 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

63 โครงการบริหาร
จัดการด้าน
การเงินการคลัง 

1) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง 
2) เพื่อลดความเสี่ยง
ทางการเงินของหน่วย
บริการ 
3) เพื่อเพิ่มการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย
และการประสานใน
การสนับสนุนหน่วย
บริการ 

ร้อยละของหน่วย
บริการที่ประสบ
ภาวะวิกฤตทาง
การเงิน (ระดับ 7 
ระดับ 6) 

ร้อยละของ
หน่วยบริการ
ประสบภาวะ
วิกฤตทาง
การเงิน  

ระดับ 7  
ร้อยละ 0 

ระดับ 6  
ร้อยละ 0 

ร้อยละของ
หน่วยบริการ
ประสบภาวะ
วิกฤตทาง
การเงิน  

ระดับ 7  
ร้อยละ 0 

ระดับ 6  
ร้อยละ 0 

ร้อยละของ
หน่วยบริการ
ประสบภาวะ
วิกฤตทาง
การเงิน  

ระดับ 7  
ร้อยละ 1 

ระดับ 6  
ร้อยละ 2 

ร้อยละของ
หน่วยบริการ
ประสบภาวะ
วิกฤตทาง
การเงิน  

ระดับ 7  
ร้อยละ 2 

ระดับ 6  
ร้อยละ 4 

มาตรการที่ 1 : พัฒนาระบบ
บัญชีบริหาร (Accounting ) 
มาตรการที่ 2 : การจัดสรรเงิน
อย่างเพียงพอ (Budgeting) 
มาตรการที่ 3 : พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน
การคลัง ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ 
และด้านหลักประกันสุขภาพ 
(Competency) 
มาตรการที่ 4 : เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารด้าน
การเงินการคลัง (Division of 
regional health) 
มาตรการที่ 5 : ติดตาม กำกับ 
เครื่องมือประเมิน
ประสิทธิภาพทางการเงินวาง
ระบบเฝ้าระวัง (Efficiency) 
 
 
 
 

161,080 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

64 โครงการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ
แรงงานข้ามชาติ
และการค้ามนุษย์ 

1) พัฒนาระบบ
บริการด้าน
สาธารณสุขสำหรับ
แรงงานข้ามชาติด้าน
สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ 
2)  พัฒนาระบบ
บริการที่เป็นมิตรให้
แรงงานข้ามชาติ
สามารถเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพ 
3) พัฒนาระบบการ
ส่งต่อผู้ป่วยที่เป็น
แรงงานต่างด้าวกลับ
ประเทศต้นทาง 
 
 
 
 
 
 

แรงงานต่างด้าว
และผู้ติดตาม
ตระหนักรู้
ความสำคัญของ
การมีประกัน
สุขภาพ 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 65 

1) มีการ
ทบทวนและ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง 
2) มีแนวทาง
ดำเนินงาน  
ปี 2565 

มีแผน
ขับเคลื่อน/แผน
ดำเนินงานของ
จังหวัด
เป้าหมายที่
ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 
งวดที่ 1 

มีแผนการ
ติดตาม
ประเมินผล
จังหวัดท่ีมี
แรงงานต่าง
ด้าวจำนวน
มากตาม
มาตรฐาน
ระบบบริการที่
เป็นมิตรแก่
แรงงานต่าง
ด้าว  

แรงงานต่าง
ด้าวและ
ผู้ติดตาม
ตระหนักรู้
ความสำคัญ
ของการมี
ประกัน
สุขภาพ 
ไม่ตำ่กว่า  
ร้อยละ 65 

1) บริหารจัดการระบบบริการ
สุขภาพสำหรับแรงงานต่าง
ด้าว ผู้ติดตาม และเหยื่อจาก
การค้ามนุษย์ 
2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยม
เสริมพลัง ติดตามประเมินผล
การดำเนินงาน 
3) สนับสนุนการพัฒนาระบบ
บริการที่เป็นมิตรแก่แรงงาน
ต่างด้าว ผู้ติดตาม และเหยื่อ
จากการค้ามนุษย ์

3,768,600 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 



แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคญั ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          หน้า  122 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
65 โครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จาก
กัญชา/กัญชง 

เพื่อเพิ่มกำลังการ
เพาะปลูกกัญชา/กัญ
ชง ในระบบเพาะปลูก 
GPO Cannabis 
Plant - Fertigation 
ให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพเต็ม
พื้นที่การเพาะปลูก 

เพิ่มกำลังการ
เพาะปลูกกัญชา/
กัญชง ในระบบ
เพาะปลูก GPO 
Cannabis Plant 
- Fertigation ให้
มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพเต็ม
พื้นที่การ
เพาะปลูก ร้อยละ 
100 

ใบอนุญาต 
(ปลูก) ยาเสพ
ติดให้โทษใน
ประเภท 5 

ดำเนินการการ
ปลูกกัญชา/กัญ
ชง ได้อย่างน้อย 
2 crops 
 

  

ดำเนินการการ
ปลูกกัญชา/
กัญชง ได้อย่าง
น้อย 3-4 
crops 
 

1) องค์ความรู้
ในการเพาะปลูก
กัญชาในระบบ
ปลูกแบบ GPO 
Cannabis 
Plant-
Fertigation 
2) เพิ่มกำลัง
การเพาะปลูก
กัญชา/กัญชง 
ในระบบเพาะ 
ปลูก GPO 
Cannabis Plant 
- Fertigation 
ให้มีคุณภาพ
และมี
ประสิทธิภาพ
เต็มพ้ืนที่การ
เพาะปลูก  
ร้อยละ 100 

1) ขออนุญาตผลิต (ปลูก) ยา
เสพติดให้โทษในประเภท 5 
2) จัดทำแผนและเตรียมการ
ปลูกกัญชา/กัญชง  
3) ดำเนินการเพาะปลูกและ
เก็บเกี่ยวกัญชา/กัญชงใน
ระบบเพาะปลูก GPO 
Cannabis Plant - 
Fertigation ตามแผน 
4) เก็บรวบรวมข้อมูล รูปภาพ 
และวีดีโอการเพาะปลูก
กัญชา/กัญชง ในระบบ
เพาะปลูก GPO Cannabis 
Plant - Fertigation เพื่อ
ประกอบการจัดทำรายงาน 
5) จัดทำรายงานองค์ความรู้ 
ในการเพาะปลูกกัญชาใน
ระบบเพาะปลูก GPO 
Cannabis Plant – Festination 

- องค์การเภสัช
กรรม 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

Small 
success 
ไตรมาส 1 

Small 
success 
ไตรมาส 2 

Small 
success 
ไตรมาส 3 

Small 
success 
ไตรมาส 4 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

66 โครงการ
พัฒนาการ
จัดการองค์
ความรู้ในการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการวิกฤติ 
Covid -19 ใน
ระดับประเทศ 
ส่วนกลางและ
ภูมิภาค 

เพื่อรวบรวมข้อมูล
และถอดบทเรียนการ
บริหารจัดการ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข  โรค 
COVID–19 ของ
จังหวัดต่างๆ 

มีองค์ความรู้และ
ข้อเสนอเชิง
นโยบายในการ
บริหารจัดการ
สถานการณ์  
โรค COVID – 19 
และการบริหาร
สถานการณ์
ฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขของ 
ระดับจังหวัดและ
ระดับกระทรวง
สาธารณสุข 

สร้างการมี
ส่วนร่วม 
ขยาย
เครือข่ายวิจัย 
และทำความ
เข้าใจ
วัตถุประสงค์
วิธีการวิจัย 
และคงวาม
คาดหวังของ
การวิจัย 
  
 

1) สร้าง
เครื่องมือการ
วิจัย/protocol 
และพัฒนา
คุณภาพ
เครื่องมือวิจัย 
2) ศึกษา
เอกสารและ
รายงานที่
เกี่ยวข้อง 
(document 
analysis)  
3) ศึกษา
ภาคสนาม เก็บ
รวมรวบข้อมูล 

 

ศึกษา
ภาคสนาม 
เก็บรวมรวบ
ข้อมูล 
 
 

1) การศึกษา
เอกสารและ
รายงานที่
เกี่ยวข้อง  
2) สรุปผล
การศึกษา 
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผล
การศึกษา 
3) การประชุม
เพื่อคืนข้อมูล
ผลการศึกษา
และการตรวจ 
สอบความถูก
ต้องของราย 
งานผลการศึกษา 
4) จัดทำรายงาน
ผลการศึกษา
และการเผยแพร่
ผลการศึกษา 

1) สร้างการมีส่วนร่วม, ขยาย
เครือข่ายวิจัย และทำความ
เข้าใจวัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย 
และความคาดหวังของการ
วิจัย 
2) สร้างเครื่องมือการวิจัย/
protocol และพัฒนาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย 
3) การศึกษาภาคสนาม เก็บ
รวบรวมข้อมูล 
4) สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์
และสังเคราะห์ผลการศึกษา 
5) การประชุมเพื่อคืนข้อมูลผล
การศึกษาและการตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานผล
การศึกษา 
6) จัดทำรายงานผลการศึกษา
และการเผยแพร่ผลการศึกษา 

50,400,000 
 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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กรมควบคุมโรค 
1 นางสาวธิติมา    หงคำเมือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  0 2590 3083 082 696 1994 evaluation.m@ddc.mail.go.th 

2 นางสาวธิดารัตน์ เคลิ้มกระโทก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0 2590 3083 - evaluation.m@ddc.mail.go.th 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1 นายประวิทย์ เกตุทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
0 2193 7037 ต่อ 
18815 

091 702 5500 hss.evaluation2@gmail.com 

2 นางสาวจิตราภรณ์ อุตมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
0 2193 7037 ต่อ 
18815 

064 745 9546 hss.evaluation2@gmail.com 

3 นายธงเฉลิม บุษปวนิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
0 2193 7037 ต่อ 
18815 

097 079 7234 hss.evaluation2@gmail.com 
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กรมสุขภาพจติ 
1 นางพรทิพย ์ดำรงปัทมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2590 8080 092 428 2113 psd.mhs4@gmail.com 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1 นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ 
0 2951 0000 ต่อ 
99014   

- nanthawan.n@dmsc.mail.go.th 

2 นายจุมพต สังข์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
0 2951 0000 ต่อ 
99037   

- monitor_plan@dmsc.mail.go.th 

3 นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
0 2951 0000 ต่อ 
99037   

- monitor_plan@dmsc.mail.go.th 

กรมอนามัย 

1 นางสาววิภารัตน์ เกิดวัน นักวิชาการสาธารณสุข 0 2590 4641 082 497 0839 wiparat.g@anamai.mail.go.th 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

1 นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2590 7292 093 329 6998 pattana@fda.moph.go.th 

สำนักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

1 นางสาวจิรพันธุ์ จรัสภัทรโรจน 
หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักสารสนเทศ 
และประเมินผลลัพธ์สุขภาพ 

- 
090 197 5280 jiraphan.j@nhso.go.th 

2 นางสาวอมรรัตน์ เงาวบุญพัฒน์ 
หัวหน้าสำนักงาน สำนักสารสนเทศ 
และประเมินผลลัพธ์สุขภาพ 

- 
061 398 5708 amornrat.n@nhso.go.th 
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สถาบันการแพทย์ฉุกเฉนิ 

1 นางสินีนุช  ชัยสิทธิ์ ผู้จัดการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล 0 2872 1600 081 819 1669 sineenuch.c@niems.go.th 

2 นายสุวภัทร  อภิญญานนท์   ผู้ชำนาญการงานติดตามและประเมินผล 0 2872 1600 081 832 1669 Suwapat.a@niems.go.th 

องค์การเภสัชกรรม 

1 นางสุดสิริ  ย่อมม ี เจ้าหน้าที่งานบริหาร 6 02 203 8261 089 497 2471 d_evamondiv@gpo.or.th 

กองบริหารการสาธารณสุข 

1 นางสาวนริสรา อ้วนดวงดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 025901763 098 393 4563 narisnan@hotmail.com 

2 นางสาวพิชญา ทองแย้ม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 025901763 087 670 5498 phitchaya3@hotmail.co.th 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสขุภาพ 

1 นางสุรีย์พร  องอาจอิทธิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2590 1574 065 423 9895 Khuntum.srp@gmail.com 

กองตรวจราชการ 

1 นางปาริฉัตร ตันติยวรงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 0 2590 1676 - Tanuan4@gmail.com 

2 นางสาวเพ็ญนภาพร มงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2590 1676 - inspection.div@gmail.com 

สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิ 

1 นางจารุณี จันทร์เพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ 0 2590 1938 - nut.dtm@gmail.com 
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

1 นางจิราภรณ์  สิงหเสน ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 0 2590 1562 - spd.evaluation3.2018@gmail.com 

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

1 นางสาวปาริฉัตร หมื่นจี ้ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0 2590 1353 081 855 1771 dphem.planning@gmail.com 

2 นางสาววรารัตน์ ทุนทรัพย ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0 2590 1353 081 855 1771 dphem.planning@gmail.com 

สำนักวิชาการสาธารณสุข 

1 นางจุฬาพร  กระเทศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 0 2590 1718 - planwork00@gmail.com 

2 นางสาวทัดดาว ศรีบุรมณ ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0 2590 1706 - planwork00@gmail.com 

ศูนย์ปฏบิัติการต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข 

1 นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 0 2590 1330 08 1931 5388 pankung08@gmail.com 

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

1 นางสาวชนิศา รักเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0 2590 2422 081 817 9948 strategiec.ncmc@gmail.com 

2 นายณัฐชัย อัมพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0 2590 2422 - narcoticis@moph.mail.go.th 

สำนักงานบรหิารโครงการรว่มผลิตแพทยเ์พิ่มเพื่อชาวชนบท 

1 นางสาวธัญจิรา  พงศ์กัลยกร นักวิชาการศึกษา 0 2590 1979 - Thanjira@cpird.in.th 
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กลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ งานติดตามนโยบายสุขภาพ 
E-mail: evaluation.bps1502@gmail.com 
 
1. นางสาวปาณบดี เอกะจัมปกะ  หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ  โทร. 0 2590 1646 
2. นางสาวกรรณิกา ด่านประสิทธิ์พร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ     โทร. 0 2590 1502 
3. นายจตุรงค ์ สร้อยอุดม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        โทร. 0 2590 1502 
4. นางสาวสิริภา พวกสันเทียะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      โทร. 0 2590 1502 




