
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ผลการด าเนินงานตามนโยบายมุ่งเน้น 

1. ระบบสุขภาพปฐมภมูิเข้มแข็ง 

อ ำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีมีคุณภำพ ร้อยละ 75

หน่วยบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิ          3,000 ทีม

ประชำชนไทย มีหมอประจ ำตัว 3 คน 30 ล้านคน

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

วัดผลไตรมาส 4

2,512 ทีม

วัดผลไตรมาส 4

วัดผลไตรมาส 2

ผลกำรด ำเนินงำน

2. เศรษฐกิจสุขภาพ 

สถำนพยำบำลกลุ่มเป้ำหมำยมีศักยภำพในกำรแข่งขัน
ด้ำนอุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์ครบวงจร

วัดผลไตรมาส 4ร้อยละ 10

3. สมุนไพร กัญชา กัญชงทางการแพทย์ และภูมิปัญญาไทย 

มูลค่ำกำรใช้ยำสมุนไพรในเมืองสมุนไพร

มูลค่ำกำรใช้ยำสมุนไพรจังหวัดในเขตสุขภำพ               ร้อยละ 2

มูลค่ำกำรบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ิมขึ้นจำกปีท่ีผ่ำนมำ    ร้อยละ 5

วัดผลไตรมาส 4

วัดผลไตรมาส 4

วัดผลไตรมาส 4

4. สุขภาพดีวิถีใหม่ 

จ ำนวนคนมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ                     10 ล้านคน

ประชำชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์              ร้อยละ 80

กิจกำร / กิจกรรม / สถำนประกอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร ร้อยละ 90

7,789,108 คน

ร้อยละ 78.80

ร้อยละ 92.27

5. การจัดการวิกฤตโควิด 19 

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

ประชำกรท่ีอำศัยอยู่รำชอำณำจักร ไทย ได้รับกำรีีดวัคีีนโควิด 19  ร้อยละ 70

อัตรำป่วยตำยของผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ของท้ังประเทศ ไม่เกิน ร้อยละ 1.55

ร้อยละ 53.95

ร้อยละ 66.30

ร้อยละ 0.75

6. ระบบบริการกา้วหน้า 

โรงพยำบำลระดับ  A , S , M1 , M2 มีกำรพัฒนำศักยภำพ
รองรับผู้ป่วยโควิดและโรคติดเช้ือทำงเดินหำยใจ

ผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับกำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัดภำยในระยะเวลำ 4 สัปดำห์ ร้อยละ 75

ผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับกำรรักษำด้วยเคมีบ ำบัดภำยในระยะเวลำ 6 สัปดำห์ ร้อยละ 75

วัดผลไตรมาส 2

ร้อยละ 76.06

ร้อยละ 70.99

ร้อยละ 80

ผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับกำรรักษำด้วยรังสีรักษำภำยในระยะเวลำ 6 สัปดำห์ ร้อยละ 60 ร้อยละ 52.95

ผู้ป่วยมะเร็งรำยใหม่ท่ีมีกำรส่งต่อข้อมูลผ่ำนระบบ TCB Plus              ร้อยละ 60 ร้อยละ 26.14

หน่วยบริกำรในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติท่ีมี Cancer Coordinator  ร้อยละ 100 ร้อยละ 78.42

สถำนบริกำร ระดับ รพศ. / รพท. ท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินขั้นพ้ืนฐำน ร้อยละ 50 วัดผลไตรมาส 3

สถำนบริกำร ระดับ รพช. ท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินขั้นพ้ืนฐำน ร้อยละ 50 วัดผลไตรมาส 3

สถำนบริกำรต้นแบบของเขตสุขภำพท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินขั้นสูง เขตละ 1 แห่ง วัดผลไตรมาส 3

เป้ำหมำย 12 เดือน

ร้อยละ 3



7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

เด็กไทยมีระดับสติปัญญำเีลี่ย ไม่ต ่ากว่า 100 

ประชำกรสูงอำยุมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 50

ต ำบลท่ีมีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว 
(Long Term Care: LTC) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์

ผู้สูงอำยุท่ีผ่ำนกำรคัดกรองควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะสมองเสื่อม
และได้รับกำรดูแลรักษำในคลินิกผู้สูงอำยุ

วัดผลไตรมาส 4

ร้อยละ 68.33 

วัดผลไตรมาส 2

ร้อยละ 91.98

ผลกำรด ำเนินงำน

ร้อยละ 98

ร้อยละ 30

ผู้สูงอำยุท่ีผ่ำนกำรคัดกรองควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะหกล้ม
และได้รับกำรดูแลรักษำในคลินิกผู้สูงอำยุ

วัดผลไตรมาส 2ร้อยละ 30

อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน วัดผลไตรมาส 4

8. ธรรมาภบิาล

หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA

หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA   ร้อยละ 92

จังหวัดท่ีมีกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลกลำงด้ำนสุขภำพของประชำชน ร้อยละ 60

วัดผลไตรมาส 2

วัดผลไตรมาส 4

วัดผลไตรมาส 2

9. องค์กรแห่งความสุข 

บุคลำกรท่ีมีควำมพร้อมรองรับกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้นได้รับกำรพัฒนำ ร้อยละ 80

บุคลำกรในหน่วยงำนมีกำรประเมินควำมสุขของคนท ำงำน             ร้อยละ 70

องค์กรแห่งควำมสุขท่ีมีคุณภำพ ระดับกรม และ สป. (ส่วนกลำง) หน่วยงานละ 1 แห่ง

วัดผลไตรมาส 4

วัดผลไตรมาส 2

วัดผลไตรมาส 4

ร้อยละ 92

องค์กรแห่งควำมสุขท่ีมีคุณภำพ ระดับเขตสุขภำพ (ส่วนกลำง) หน่วยงานละ 1 แห่ง วัดผลไตรมาส 4

องค์กรแห่งควำมสุขท่ีมีคุณภำพ ระดับจังหวัด (ส่วนกลำง) หน่วยงานละ 1 แห่ง วัดผลไตรมาส 4

เกณฑ์การประเมิน 37 ตัวช้ีวัด

ผ่าน

อยู่ระหว่างด าเนินการ
วัดผลไตรมาส 2-4

ไม่ผ่านเป้าหมาย 12 เดือน

จัดท ำโดย : กองยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โทรศัพท์ : 02 - 5901502

เป้ำหมำย 12 เดือน

4 ตัวช้ีวัด

33 ตัวช้ีวัด

- ตัวช้ีวัด
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายมุ่งเน้น 


