
1. ระบบสุขภาพปฐมภมูิเข้มแข็ง 

อ ำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตท่ีมีคุณภำพ ร้อยละ 75

ประชำชนไทย มีหมอประจ ำตัว 3 คน 30 ล้ำนคน

รพ.สต. ท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ 
รพ.สต.ติดดำว ร้อยละ 75

ผลการด าเนินงาน ตรรมาส 3

• อ าเภอผ่านเกณฑ์ 788 แห่ง จาก 878 แห่ง 
(ร้อยละ 89.7)

• 2,879 ทีม (ร้อยละ 95.1)
หน่วยบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำย
หน่วยบริกำรปฐมภูมิ 3,000 ทีม

• 30,287,555 คน (ร้อยละ 101.0) 

2. เศรษฐกิจสุขภาพ ผลการด าเนินงาน ตรรมาส 3

สถำนพยำบำลกลุ่มเป้ำหมำยมีศักยภำพในกำรแข่งขัน
ด้ำนอุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์ครบวงจร ร้อยละ 10

3. สมุนตพร กัญชา กัญชง
ทางการแพทย์ และภูมิปัญญาตทย ผลการด าเนินงาน ตรรมาส 3

• เพิ่มขึ้น ร้อยละ 193.86 (161.8 ล้ำนบำท ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 เป็น 475.6 ล้ำนบำท ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565)

มูลค่ำกำรใช้ยำสมุนไพรในเมืองสมุนไพร ร้อยละ 3

มูลค่ำกำรใช้ยำสมุนไพรจังหวัดในเขตสุขภำพ ร้อยละ 2

มูลค่ำกำรบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ิมขึ้น
จำกปีท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 5

• เพิ่มขึ้น ร้อยละ 54.44 (1,244.7 ล้ำนบำท ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 เป็น 1,922.4 ล้ำนบำท ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565)

• ใช้ฐำนข้อมูลกำรบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำก 
Euromonitor International ซ่ึงจะรำยงำน ธ.ค. 2565

ผลการประเมิน 

36 รัวช้ีวัด
16 รัวช้ีวัด

ร้อยละ 44.4

4 รัวช้ีวัด

ร้อยละ 11.1

7 รัวช้ีวัด

ร้อยละ 19.4
6 รัวช้ีวัด

ร้อยละ 16.7 3 รัวช้ีวัด

ร้อยละ 8.3

ผ่ำนเกณฑ์ 

รอบ 12 เดือน

มีแนวโน้มผ่ำนเกณฑ์ 

รอบ 12 เดือน

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

วัดผลไตรมำส 4

มีแนวโน้มไม่ผ่ำนเกณฑ์ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565

ผลการด าเนินงานรามนโยบายมุง่เน้น ของกระทรวงสาธารณสุข 

จัดท ำโดย : กองยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

• อยู่ระหว่างด าเนินการวัดผล ตรรมาส 4

• อยู่ระหว่างด าเนินการวัดผล ตรรมาส 4



ผลการด าเนินงาน ตรรมาส 3

5. การจัดการวิกฤรโควิด 19 ผลการด าเนินงาน ตรรมาส 3 

• 16 จังหวัด (ร้อยละ 20.8) 

• ร้อยละ 82.3
(57,250,204 คน จำก 69,556,204 คน)

สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ COVID-19 
ให้สงบได้ ภำยใน 21 – 28 วัน ร้อยละ 100

ประชำกรท่ีอำศัยอยู่รำชอำณำจักร ไทย
ได้รับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 ร้อยละ 70

อัตรำป่วยตำยของผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
ของท้ังประเทศ ไม่เกิน ร้อยละ 1.55

• ร้อยละ 0.48
(13,937 คน จำก 2,902,661 คน)

6. ระบบบริการกา้วหน้า 

ผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับกำรรักษำด้วยรังสีรักษำ
ภำยในระยะเวลำ 6 สัปดำห์ ร้อยละ 60

ผู้ป่วยมะเร็งรำยใหม่ท่ีมีกำรส่งต่อข้อมูล
ผ่ำนระบบ TCB Plus ร้อยละ 60

หน่วยบริกำรในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ท่ีมี Cancer Coordinator  ร้อยละ 100

โรงพยำบำลระดับ  A , S , M1 , M2 มีกำรพัฒนำศักยภำพ
รองรับผู้ป่วยโควิดและโรคติดเช้ือทำงเดินหำยใจ ร้อยละ 80

ผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับกำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัด
ภำยในระยะเวลำ 4 สัปดำห์ ร้อยละ 75 • ร้อยละ 72.8 (9,547 คน จำก 13,104 คน)

ผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับกำรรักษำด้วยเคมีบ ำบัด
ภำยในระยะเวลำ 6 สัปดำห์ ร้อยละ 75

• ร้อยละ 73.2 (13,192 คน จำก 18,022 คน)

• ร้อยละ 62.9 (5,474 คน จำก 8,708 คน)

• ร้อยละ 54.7 (72,626 คน จำก 132,879 คน)

• ร้อยละ 92.2 (177 แห่ง จำก 192 แห่ง)

• ร้อยละ 53.8 (49 แห่ง จำก 91 แห่ง)

4. สุขภาพดีวิถีใหม่ ผลการด าเนินงาน ตรรมาส 3

• 11,418,349 คน (ร้อยละ 114.2)

• ร้อยละ 77.8

จ ำนวนคนมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 10 ล้ำนคน

ประชำชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ ร้อยละ 80

กิจกำร / กิจกรรม / สถำนประกอบกำร
ปฏิบัติตำมมำตรกำร ร้อยละ 90

• ร้อยละ 98.4
(106,224 แห่ง จำก 107,904 แห่ง)

รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565

ผลการด าเนินงานรามนโยบายมุง่เน้น ของกระทรวงสาธารณสุข 

จัดท ำโดย : กองยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 



ผลการด าเนินงาน ตรรมาส 3

ประชำกรสูงอำยุมีพฤติกรรมสุขภำพ
ท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 50

ผู้สูงอำยุท่ีผ่ำนกำรคัดกรองควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะ
สมองเสื่อมและได้รับกำรดูแลรักษำในคลินิกผู้สูงอำยุ ร้อยละ 30

ผู้สูงอำยุท่ีผ่ำนกำรคัดกรองควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะหกล้ม
และได้รับกำรดูแลรักษำในคลินิกผู้สูงอำยุร้อยละ 30

อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชำกรแสนคน

8. ธรรมาภบิาล

• ร้อยละ 72.0
(400,998 คน จำก 556,691 คน)

7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

เด็กไทยมีระดับสติปัญญำเฉลี่ย ไม่ต ่ำกว่ำ 100 

ต ำบลท่ีมีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว 
(Long Term Care: LTC) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 98

• ร้อยละ 93.6
(6,789 ต ำบล จำก 7,255 ต ำบล)

ผลการด าเนินงาน ตรรมาส 3

• ร้อยละ 90.1 (1,670 แห่ง จำก 1,854 แห่ง)

หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ร้อยละ 92

หน่วยงำนในสังกัด (สป.) กระทรวงสำธำรณสุข
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ร้อยละ 92

• ร้อยละ 76.47 (13 แห่ง จำก 17 แห่ง)

จังหวัดท่ีมีกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลกลำง
ด้ำนสุขภำพของประชำชน ร้อยละ 60 • ร้อยละ 49.2 (443 แห่ง จำก 901 แห่ง)

• ค่าเฉลี่ย IQ : 102.8

• ร้อยละ 52.9
(1,688 คน จำก 3,188 คน)

• ร้อยละ 74.0
(4,472 คน จำก 6,045 คน)

ผลการด าเนินงาน ตรรมาส 36. ระบบบริการกา้วหน้า 

สถำนบริกำรต้นแบบของเขตสุขภำพท่ีผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินขั้นสูง เขตละ 1 แห่ง

สถำนบริกำร ระดับ รพช. ท่ีผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินขั้นพื้นฐำน ร้อยละ 50

• 2.2 ร่อประชากรแสนคน

รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565

ผลการด าเนินงานรามนโยบายมุง่เน้น ของกระทรวงสาธารณสุข 

จัดท ำโดย : กองยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

สถำนบริกำร ระดับ รพศ. / รพท. ท่ีผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินขั้นพ้ืนฐำน ร้อยละ 50

• อยู่ระหว่างด าเนินการวัดผล ตรรมาส 4

• ร้อยละ 76.2 (96 แห่ง จำก 126 แห่ง)

• ร้อยละ 74.5 (577 แห่ง จำก 775 แห่ง)



จัดท ำโดย : กองยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โทรศัพท์ : 02 - 5901502

9. องค์กรแห่งความสุข ผลการด าเนินงาน ตรรมาส 3

องค์กรแห่งควำมสุขท่ีมีคุณภำพ ระดับกรม และ 
สป.(ส่วนกลำง) หน่วยงำนละ 1 แห่ง

องค์กรแห่งควำมสุขท่ีมีคุณภำพ 
ระดับเขตสุขภำพ หน่วยงำนละ 1 แห่ง

องค์กรแห่งควำมสุขท่ีมีคุณภำพ 
ระดับจังหวัด หน่วยงำนละ 1 แห่ง

รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565

ผลการด าเนินงานรามนโยบายมุง่เน้น ของกระทรวงสาธารณสุข 

• อยู่ระหว่างด าเนินการวัดผล ตรรมาส 4

บุคลำกรท่ีมีควำมพร้อมรองรับกำรเข้ำสู่
ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น ได้รับกำรพัฒนำ ≥ ร้อยละ 80


