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ค าน า 

กระทรวงสำธำรณสุข ได้มีกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำคัญตำมแผนติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรส ำคัญของกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ซึ่ งประกอบด้วย
โครงกำรส ำคัญ จ ำนวน 67 โครงกำร แยกตำมยุทธศำสตร์ควำมเป็นเลิศ 5 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนส่งเสริม
สุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) จ ำนวน 22 โครงกำร ด้ำนบริกำรเป็น
เลิศ (Service Excellence) จ ำนวน 35 โครงกำร ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence) จ ำนวน 1 
โครงกำร และด้ำนบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) 9 โครงกำร โดยกำรประเมิน
จะใช้ตัวแบบ Goal Attainment Model เพ่ือเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนกับเป้ำหมำย/ตัวชี้วัด ที่วำงไว้
เพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  

 กองยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้ด ำเนินกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรส ำคัญของกระทรวงสำธำรณสุขมำครบ 1 ปี จึงได้จัดท ำผลกำรประเมินโครงกำรส ำคัญของ
กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยจำกกำรประเมินทั้ง 67 โครงกำร พบว่ำ มีโครงกำร
ส ำคัญฯ ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน จ ำนวน 43 โครงกำร ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
จ ำนวน 24 โครงกำร จ ำแนกตำมระดับควำมก้ำวหน้ำ ดังนี้ ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินแต่มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับสูง จ ำนวน 16 โครงกำร ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินแต่มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ในระดับปำนกลำง จ ำนวน 4 
โครงกำร และไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินแต่มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ในระดับต่ ำ จ ำนวน 4 โครงกำร 

ทั้งนี้ กองยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้รวบรวมปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ ในกำรด ำเนินงำนจำกปีที่ผ่ำนมำ เพ่ือเป็นกลไกในกำรผลักดันให้กำรด ำเนินงำนของกระทรวง
สำธำรณสุขบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดในระยะต่อไป

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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บทน า 
 

กำรติดตำม (Monitoring) คือ กระบวนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยน ำเข้ำ ( Input)  
กำรด ำเนินงำน (Process) และผลกำรด ำเนินงำน (Output) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส ำหรับกำรก ำกับ ทบทวน และ 
แก้ไขปัญหำขณะด ำเนินโครงกำร ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ จะ
ช่วยให้ทรำบว่ำโครงกำรที่ด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ต้องกำรมำกน้อยเพียงใด มีประสิทธิภำพ
หรือไม่ ผลจำกกำรติดตำม จะให้ข้อมูลที่แสดงถึงควำมส ำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทำงในกำรปรับปรุง
แก้ไขกำรด ำเนินงำน ช่วยให้กำรบริหำรแผนงำนและโครงกำรมีประสิทธิภำพสูงยิ่งขึ้น ซึ่งกำรบริหำรแผนงำน
โครงกำรจะประกอบด้วย  กำรวำงแผน (Planning) กำรน ำไปปฏิบัติ ( Implementation) กำรควบคุม 
(Control) และกำรประเมินผล (Evaluation) ซึ่งมีควำมส ำคัญเท่ำกันทุกส่วน ถ้ำขำดส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็จะ
ส่งผลต่อประสิทธิภำพของกำรบริหำรแผนงำนโครงกำรทั้งหมด 

 กระทรวงสำธำรณสุข ได้มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำคัญตำมที่ก ำหนดไว้ใน
แผนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำคัญของกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
เพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ในกำรตัดสินใจ แก้ไขปัญหำ ปรับปรุงวิธีกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผน หรือก ำหนด
วิธีกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลดียิ่งขึ้น โดยทิศทำงในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของกระทรวงสำธำรณสุข ในปี  
พ.ศ. 2565 ได้ก ำหนดกรอบกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 
2580) ประเด็นกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข นโยบำยรัฐบำล และนโยบำยมุ่งเน้นของกระทรวง
สำธำรณสุข เพ่ือดูแลสุขภำพของประชำชนอย่ำงบูรณำกำรร่วมกัน เมื่อสิ้นสุดโครงกำร กองยุทธศำสตร์และ
แผนงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ท ำกำรประเมินผลโดยใช้ตัวแบบ Goal Attainment Model  

กำรประเมินผลแบบ Goal Attainment Model คือ กำรประเมินผลโครงกำรพิจำรณำเฉพำะ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร ว่ำได้บรรลุเป้ำหมำยที่ต้องกำรหรือไม่ กำรประเมินผลแบบนี้จึงเป็นเพียงกำรวัดผล
ส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนว่ำสำมำรถส่งผลให้บรรลุถึงเป้ำหมำยที่ได้คำดกำรณ์ไว้เพียงใด หำกไม่เป็นไปตำมที่
คำดหมำยไว้ มีผลเนื่องมำจำกสำเหตุใด มีปัญหำหรืออุปสรรคใดที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่สำมำรถบรรลุ 
ถึงเป้ำหมำยนั้นได ้

 ขอบข่ำยของกำรพิจำรณำในกำรประเมินผลแบบ Goal Attainment Model นั้น สำมำรถพิจำรณำ
จำกปัจจัยต่ำงๆ 2 ประกำร คือ 

1. กำรประ เมิ นผล  โ ดย พิจ ำ รณำถึ ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น โ ดยตร ง  ( First Approach Evaluation)  
อันเนื่องมำจำกโครงกำร โดยมีสมมติฐำนแห่งควำมสัมพันธ์ (Linkage Hypothesis) ของปัจจัยที่ลงทุนไป 
(Input) กับผลที่ต้องกำร (Output) ตัวอย่ำงเช่น โครงกำรกำรได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประชำกรที่อยู่ใน
รำชอำณำจักรไทย ซึ่งเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ ผลโดยตรงที่ปรำกฏ คือ ประชำชนที่อำศัยอยู่ในรำชอำณำจักร
ไทย ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบ 2 เข็ม 

2. กำรประเมินผลสืบเนื่องหรือผลกระทบต่อพฤติกรรมทำงสังคมโดยทำงอ้อม (Socio-Psychogical 
Evaluation) คือ พิจำรณำให้ลึกซึ้งลงไปอีก นอกเหนือจำกผลประโยชน์โดยตรงของโครงกำร คือเมื่อมีกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้ประชำชนที่อำศัยใน
รำชอำณำจักรไทยครบ 2 เข็ม เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชำกรและลดอัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรติด
เชื้อโควิด 19 นอกจำกนี้ก็จะมีผลกระทบทำงอ้อมคือ ประชำชนสำมำรถด ำเนินชีวิตได้ตำมปกติ มีกำรเปิด
ประเทศเพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ กระตุ้นเศรษฐกิจ  อันเป็นผลให้เศรษฐกิจของประเทศกับมำฟ้ืนฟู  
นับได้ว่ำเป็นผลที่ได้รับทำงอ้อมจำกโครงกำรกำรได้รับวัคซีนโควิด 19 นั้น เป็นต้น 
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เกณฑก์ำรประเมินโครงกำรส ำคัญของ

กระทรวงสำธำรณสุข  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 2 
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เกณฑ์การประเมินโครงการส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

กองยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน
โครงกำรส ำคัญของกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยแบ่งเกณฑ์กำรประเมินดังนี้ 
 

 

เกณฑ์การประเมินโครงการส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 

เกณฑ์ระดับ ผลการด าเนินงาน 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ความก้าวหน้าอยู่ในระดับต่ า 0.00 – 33.9 

ความก้าวหน้าอยู่ในระดับปานกลาง 34.0 – 67.9 

ความก้าวหน้าอยู่ในระดับสูง  68.0 – 99.9 
 

 

  

หมายเหตุ : กรณีโครงกำรมีตัวชี้วัดมำกกว่ำ 1 ตัวชี้วัด หำกตัวชี้วัดใด ตัวชี้วัดหนึ่งในโครงกำร ไม่บรรลุ 
ค่ำเป้ำหมำยให้ถือว่ำโครงกำรไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
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ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำคัญ

ของกระทรวงสำธำรณสุข  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 3 
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ผลการประเมินโครงการส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กระทรวงสำธำรณสุข มีโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จ ำนวนทั้งสิ้น 67 โครงกำร 
ผลกำรประเมินโดยใช้เกณฑ์ดังกล่ำว พบว่ำ มี โครงกำรที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน จ ำนวน 43 โครงกำร  
คิดเป็นร้อยละ 64.2 ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน จ ำนวน 24 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 35.8 จ ำแนกตำมระดับ
ควำมก้ ำวหน้ ำ  ดั งนี้  โครงกำรที่ ไ ม่ ผ่ ำน เกณฑ์กำรประ เมิน แต่ มี ควำมก้ ำวหน้ ำอยู่ ใ นระดับสู ง  
จ ำนวน 16 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 23.8 โครงกำรที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินแต่มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ในระดับ
ปำนกลำง จ ำนวน 4 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 6.0 และโครงกำรที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินแต่มีควำมก้ำวหน้ำ
อยู่ในระดับต่ ำ จ ำนวน 4 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 6.0 รำยละเอียดดังภำพ 
 

ผลการประเมินโครงการส าคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมี
ควำมก้ำวหน้ำอยู่ในระดับสูง 

(ร้อยละ 68.0 – 99.9) 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมี
ควำมก้ำวหน้ำอยู่ในระดับปำน
กลำง (ร้อยละ 34.0 – 67.9) 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมี
ควำมก้ำวหน้ำอยู่ในระดับต่ ำ 
(ร้อยละ 0.00 – 33.9) 

ภำพรวมโครงกำร 

        43 โครงกำร           16 โครงกำร           4 โครงกำร         4 โครงกำร     67 โครงกำร 
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จำกผลกำรประเมินโครงกำรส ำคัญของกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยใช้
เกณฑ์กำรประเมินดังกล่ำว สำมำรถจ ำแนกโครงกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินได้ดังนี้ 
 

1. โครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 43 โครงการ  

ล าดับ โครงการส าคัญ 
1 โครงกำรพัฒนำต่อยอดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ด้ำนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ใน 4 ภูมิภำค 
2 โครงกำรพัฒนำระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมบริบำล รักษำพยำบำลผู้สูงอำยุที่บ้ำน/ชุมชน รวมถึง

ระบบบริกำรรักษำทำงไกล โดยใช้ telemedicine, telepharmacy, telenursing, video call 
และระบบบริกำรทีมแพทย์ประจ ำครอบครัว 

3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบริกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ ำแบบครบ
วงจร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

4 โครงกำรพัฒนำแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องส ำหรับกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤติจำก
โ รคติ ด เชื้ อ อุบั ติ ให ม่  ส ำหรั บสถำนพยำบำล  (Business  Continuity Plan for EID in 
healthcare facilities) 

5 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำร One Day Surgery (ODS) และ Minimally Invasive Surgery 
(MIS) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

6 โครงกำรขับเคลื่อนกัญชำ กัญชง กระท่อมทำงกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
7 โครงกำรส่งเสริมตลำดสินค้ำเกษตรชีวภำพและผู้ประกอบกำรสมุนไพร 
8 โครงกำรเร่งรัดก ำจัดโรคไข้มำลำเรีย วัณโรค และยุติปัญหำเอดส์ 
9 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพผ่ำนกลไกระดับชุมชนที่

เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
10 กำรได้รับวัคซีนโควิด -19 ของประชำกรที่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย 
11 โครงกำรพัฒนำกัญชำทำงกำรแพทย์ 
12 โครงกำรพัฒนำ อสม.วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน 
13 โครงกำรพัฒนำศักยภำพสนับสนุนและส่งเสริมระบบคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และ 

ห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัย โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยำบำลชัยพัฒน์ และโรงพยำบำลเทพรัตนเวชชำนุกูล 

14 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 
15 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมสุขภำพเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมเชิง

เศรษฐกิจประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
16 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ อสม. สู่กำรเป็น สมำร์ท อสม. และ อสม. หมอประจ ำบ้ำน เพ่ือ

สนับสนุนนโยบำยคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ ำตัว 3 คน ปีงบประมำณ 2565 
17 โครงกำรลดช่องว่ำงเพ่ือเพ่ิมกำรเข้ำถึงระบบบริกำรสุขภำพแก้ไขปัญหำกำรฆ่ำตัวตำยในวิถี New 

Normal 
18 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ 
19 โครงกำรกำรฟ้ืนฟูจิตใจหลังภำวะวิกฤต ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 

2019 (COVID-19) 
20 โครงกำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรเด็กอำยุ 2 - 6 ปี 
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ล าดับ โครงการส าคัญ 
21 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรอบรู้วัยท ำงำนสุขภำพดีในสถำนประกอบกำร 
22 โครงกำรขับเคลื่อนระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุ  และผู้มีภำวะพ่ึงพิงระยะยำวแบบ

บูรณำกำร 
23 โครงกำรยกระดับกำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำรและน้ ำและกำรจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

รองรับกำรท่องเที่ยว 
24 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมสถำนบริกำรสำธำรณสุขที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
25 โครงกำรพัฒนำและขับเคลื่อนแผนกำรส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 
26 โครงกำรส่งเสริมและบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์

สุขภำพอย่ำงยั่งยืน 
27 โครงกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนยำและเวชภัณฑ์ในภำวะฉุกเฉิน 
28 โครงกำรเสริมสร้ำงรำกฐำนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมไทยสู่ตลำดควำมงำมโลก  
29 โครงกำรบูรณำกำรส่งเสริม ผลักดันสมุนไพร กัญชำ กัญชง เพื่อสุขภำพและเศรษฐกิจ 
30 โครงกำรพัฒนำเพ่ิมประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุก

ที”่ UCEP 
31 โครงกำรกำรบริกำรสำธำรณสุขส ำหรับระบบประกันสุขภำพครอบคลุมประชำกรในทุกภำคส่วน 

(กองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ) 
32 โครงกำรบริกำรภำยใต้นโยบำยยกระดับระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
33 โครงกำรพัฒนำสถำนบริกำร สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขตำมนโยบำย EMS  
34 โครงกำรลดปัจจัยเสี่ยงทำงสุขภำพด้ำนยำเสพติดแบบบูรณำกำร 
35 โครงกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของ 3 กองทุน 
36 โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
37 โครงกำรพัฒนำระบบสุขภำพปฐมภูมิ 
38 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
39 โครงกำรพัฒนำโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ สู่ Smart Hospital 
40 โครงกำรพัฒนำระบบสื่อสำรสั่งกำรศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขระดับ

กระทรวงและระดับเขตสุขภำพ เป็น Smart EOC เพ่ือรองรับภำวะฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

41 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรวิกฤติ Covid -19 
ในระดับประเทศสวนกลำงและภูมิภำค 

42 โครงกำรยกระดับ MOPH ITA 2022 ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 

43 โครงกำรลดปัจจัยเสี่ยงทำงสุขภำพด้ำนยำเสพติดแบบบูรณำกำร 
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2. โ ค ร ง ก า ร ที่ ไ ม่ ผ่ า น เ กณฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ต่ มี ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ สู ง  

จ านวน 16 โครงการ 

ล าดับ โครงการส าคัญ 
1 โครงกำรพัฒนำบริกำรโรคหลอดเลือดสมองเพ่ือลดอัตรำตำยของผู้สูงอำยุ 
2 โครงกำร "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย" (Save Thais from Heart Diseases) 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
3 โครงกำรบูรณำกำรโรคมะเร็งรักษำทุกท่ี Cancer Anywhere  
4 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)  สำขำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์

ผสมผสำน 
5 โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 
6 โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหนอนพยำธิในนักเรียนและเยำวชนในพื้นท่ีถิ่นทุรกันดำร 

และพ้ืนที่แผนภูฟ้ำพัฒนำตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

7 โครงกำรสนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคที่ส ำคัญในเรือนจ ำ ภำยใต้แผนปฏิบัติกำร
โครงกำรรำชฑัณฑ์ปันสุข ท ำควำมดีเพ่ือชำติ ศำสน กษัตริย์ 

8 โครงกำรเสริมสร้ำงพัฒนำกำรเด็กล่ำช้ำ 
9 โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเด็กไทยวัยเรียน 
10 โครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะทำงใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย 
11 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรอบรู้และพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชำชน 
12 โครงกำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตและภำวะโภชนำกำรในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต 
13 โครงกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน (HA) ส ำหรับสถำนพยำบำล 
14 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพให้มีกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (RDU) และกำรจัดกำรกำรดื้อ

ยำต้ำนจุลชีพ (AMR) ในสถำนพยำบำล 
15 โครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
16 โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ือชำวชนบท 
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3. โครงการที่ ไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินแต่มี ความก้ าวหน้ าอยู่ ในระดับปานกลาง  

จ านวน 4 โครงการ 

ล าดับ โครงการส าคัญ 
1 โครงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 
2 โครงกำรขับเคลื่อนกำรดูแลสุขภำพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภำพปฐมภูมิ 
3 โครงกำรส่งเสริมกำรเกิดอย่ำงมีคุณภำพ 
4 โครงกำรแก้ไขปัญหำสุขภำพแรงงำนข้ำมชำติและกำรค้ำมนุษย์ 

 

 

4. โครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมีความก้าวหน้าอยู่ในระดับต ่า จ านวน 4 โครงการ 

ล าดับ โครงการส าคัญ 
1 โครงกำรเร่งรัดพัฒนำระบบเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ให้ได้ตำมกฎอนำมัย

ระหว่ำงประเทศ 
2 โครงกำรพัฒนำสู่ประเทศใช้ ยำสมเหตุผล เพื่อควำมมั่นคงของระบบสุขภำพ 
3 โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกกัญชำ/กัญชง 
4 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัยทำงถนน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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ปัญหำ อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 4 
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ปัญหาและอุปสรรค 

ของการด าเนนิงานโครงการที่ไม่บรรลุเป้าหมาย  
 
1. ประชำชนที่ป่วยด้วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) และโรคหลอดเลือดสมอง เข้ำถึง

บริกำรล่ำช้ำเนื่องจำกไม่ทรำบอำกำรของโรค ท ำให้ไม่สำมำรถรักษำได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
2. เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ไม่สำมำรถลงพ้ืนที่หรือท ำกิจกรรมร่วมกันได้ ส่งผลให้

กำรด ำเนินงำนของโครงกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดได้ 
3. กำรจัดสรรทรัพยำกรไม่เพียงตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด (วัคซีนไข้หวัดใหญ่) 
4. ระบบกำรเชื่อมโยง/กำรส่งต่อ/กำรติดตำมเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำในหน่วยบริกำรบำงแห่งยังไม่ครอบคลุม 

ส่งผลให้เด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำมำรับบริกำรไม่ทันตำม Time line ที่ก ำหนด  
5. หน่วยงำนก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรมำกเกินไป ส่งผลให้กำรประเมินโครงกำรไม่บรรลุ

เป้ำหมำยเนื่องจำกบำงตัวไม่ผ่ำน 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ 
 

1. ไม่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำคัญ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ท ำให้ส่งรำยงำนให้กับส ำนักงำน
เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ล่ำช้ำ 

2. หน่วยงำนเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อย ขำดกำรประสำนงำนที่ต่อเนื่อง 
3. หน่วยงำนก ำหนดตัวชี้วัดในโครงกำรที่ไม่สะท้อนควำมส ำเร็จของโครงกำร หรือบำงตัวชี้วัด ไม่สำมำรถวัดผล

ได้และบำงโครงกำรมีตัวชี้วัดมำกเกินไป 
4. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนมีควำมคำดเคลื่อน ไม่มีควำมแน่นอน ข้อมูลผิดพลำดมีกำรปรับเป้ำหมำย แต่ไม่ มี

กำรแจ้งผู้เก็บข้อมูล 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
1. ควรมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่สำมำรถวัดผล เชิงปริมำณและคุณภำพได้ และไม่ควรก ำหนดตัวชี้วัด

มำกเกินไป 
2. ควรก ำหนดตัวชี้วัดที่ท้ำทำย และสำมำรถสะท้อนถึงควำมส ำเร็จของโครงกำรได้ 
3. ควรมีกำรปรับกลยุทธ์ มำตรกำร และวิธีกำรท ำงำนในโครงกำร ให้สอดคล้องสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของ COVID-19  
4. บำงโครงกำรที่มีกิจกรรมในกำรตรวจเยี่ยมหรือลงพ้ืนที่ และจัดประชุม/อบรม ควรปรับเป็นระบบออนไลน์

เพ่ือให้โครงกำรด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
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ภำคผนวก 

ส่วนที่ 5 

 
 
 

11 
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กรมการแพทย ์

ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 
ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

1 โครงกำรพัฒนำต่อยอด
ระบบบริกำรทำงกำรแพทย์
ด้ำนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ใน 
4 ภูมิภำค 

1) ลดควำมแออัดในหน่วย
บริกำร ร้อยละ 80 

ลดควำมแออัดในกำรหน่วย
บริกำรวิถีใหม่ ในพ้ืนที่น ำร่อง 4 
เขตปฏิรูป จ ำนวน 327,591 รำย 
จำกเป้ำหมำยจ ำนวน 409,491 
รำย ร้อยละ 80 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2) กำรเข้ำถึงบริกำรได้อย่ำง
ทั่วถึง เท่ำเทียม ร้อยละ 80 

กำรเข้ำถึงระบบบริกำรวิถีใหม่ ใน
พ้ืนที่น ำร่อง 4 เขตปฏิรูป จ ำนวน 
327,591 รำย จำกเป้ำหมำย
จ ำนวน 409,491 รำย ร้อยละ 
80 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

3) ประสิทธิภำพของระบบ
บริกำรโรคไม่ติดต่อเรื้อรังวิถี
ใหม่ ร้อยละ 80 

หน่วยบริกำรสุขภำพ ในพ้ืนที่น ำ
ร่อง 4 เขตปฏิรูปสุขภำพ 
สำมำรถด ำเนินกำรตำมแนว
ทำงกำรจัดระบบบริกำรโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังวิถีใหม่ (NCDs New 
Normal protocol) จ ำนวน 69 
หน่วยบริกำร จำก 73 หน่วย
บริกำร ร้อยละ 94.5 
 
 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 
ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

2 โครงกำรพัฒนำระบบ/
รูปแบบเชิงนวัตกรรม
บริบำล รักษำพยำบำล
ผู้สูงอำยุที่บ้ำน/ชุมชน 
รวมถึงระบบบริกำรรักษำ
ทำงไกล โดยใช้ 
telemedicine, 
telepharmacy, 
telenursing, video call 
และระบบบริกำรทีมแพทย์
ประจ ำครอบครัว 

1) ทีมบุคลำกรสุขภำพสำมำรถ
ดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุในระดับ
พ้ืนที่ได้ ร้อยละ 30 

บุคลำกรสุขภำพที่สำมำรถดูแล
สุขภำพผู้สูงอำยุในระดับพ้ืนที่ 
จ ำนวน 40 คน เป้ำหมำย 
จ ำนวน 24 คน ร้อยละ 166.7 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2) เกิดระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุ
แบบครบวงจร (one stop 
services) ในพ้ืนที่ ร้อยละ 30                       

มีระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบ
ครบวงจร (one stop services) 
จ ำนวน 2 แห่ง จำกเป้ำหมำย
จ ำนวน 3 แห่ง ร้อยละ 66.7 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บริกำรระบบกำรแพทย์
ฉุกเฉินและโรคติดเชื้ออุบัติ
ใหม่-อุบัติซ้ ำแบบครบวงจร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 
 
 
 
 

ลดอัตรำป่วยตำยของผู้ป่วยโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (ต่ ำ
กว่ำร้อยละ 1.55) 

จ ำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 16,029 
คน จำกจ ำนวนผู้ป่วยติดเชื้อฯ 
ทั้งหมด 3,059,484 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.5 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 
ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

4 โครงกำรพัฒนำแผนด ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องส ำหรับ
กำรบริหำรควำมพร้อมต่อ
สภำวะวิกฤติจำกโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่ ส ำหรับ
สถำนพยำบำล (Business  
Continuity 
Plan for EID in 
healthcare facilities) 

1) รพ.ระดับ A,S  ใน 12 เขต
สุขภำพ มีกำรน ำแนวทำง 
Resilience COVID-19 in 
healthcare Facilities ไปปรับ
ใช้ตำมบริบทของตน อย่ำงน้อย  
ร้อยละ 60 

โรงพยำบำลระดับ A และ S 
ใน 12 เขตสุขภำพ ทั้งหมด 83 
แห่ง มีกำรน ำแนวทำง 
Resilience COVID-19 in 
healthcare Facilities ไปปรับ
ใช้ตำมบริบทของตน จ ำนวน 54 
แห่ง คน คิดเป็นร้อยละ 65.1 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2) รพ.ในสังกัดกรมกำรแพทย์มี
กำรน ำแนวทำง Resilience 
COVID-19 in healthcare 
Facilities ไปปรับใช้ตำมบริบท
ของตน อย่ำงน้อย  
ร้อยละ 60 

รพ.สังกัดกรมกำรแพทย์ จ ำนวน 
32 แห่ง มีกำรน ำแนวทำง 
Resilience COVID-19 in 
healthcare Facilities ไปปรับ
ใช้ตำมบริบทของตน จ ำนวน 32 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย  

5 โครงกำรพัฒนำบริกำรโรค
หลอดเลือดสมองเพ่ือลด
อัตรำตำยของผู้สูงอำยุ 

1) อัตรำตำยของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง (I60-I69)  
(เป้ำหมำย น้อยกว่ำร้อยละ 7)  
 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตำย
ทุกหอผู้ป่วย จ ำนวน 14,780 รำย 
จำกจ ำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองทุกหอผู้ป่วย ในช่วงเวลำ
เดียวกัน 167,949 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 8.8  
 
 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 74.3 
 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน  

มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับสูง  

 
 

1. กำรเข้ำถึงบริกำรมำตรฐำน
ล่ำช้ำ 
2. จ ำนวนเตียง Stroke unit 
ไม่เพียงพอ 
3. ปิด Stroke unit เนื่องจำก
กำรแพร่ระบำดของ COVID-
19 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 
ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

2) อัตรำตำยของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองแตก (I60-
I62)  (เป้ำหมำย น้อยกว่ำร้อย
ละ 25) 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก
ตำยทุกหอผู้ป่วย จ ำนวน 9,646 
รำย  จำกจ ำนวนผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองแตก ทุกหอผู้ป่วยใน
ช่วงเวลำเดียวกัน 41,000 รำย คิด
เป็นร้อยละ 23.5 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 4. ประชำสัมพันธ์ Stroke 
alert/ Awareness ยังไม่
ทั่วถึง 

3) อัตรำตำยของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน 
(I63)  (เป้ำหมำย น้อยกว่ำร้อย
ละ 5) 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/
อุดตันตำย ทุกหอผู้ป่วย จ ำนวน 
4,488 รำย จำกจ ำนวนผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองแตก ทุกหอ
ผู้ป่วย ในช่วงเวลำเดียวกัน 
101,849 รำย คิดเป็นร้อยละ 4.4 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

6 โครงกำร "วิกฤตโรคหัวใจ 
ปลอดภัยทั่วไทย" (Save 
Thais from Heart 
Diseases) ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

1) อัตรำตำยในโรงพยำบำล
ของผู้ป่วย STEMI เป้ำหมำย 
น้อยกว่ำร้อยละ 9 

ผู้ป่วยใน รหัส ICD10 - WHO - 
I21.0 - I21.3 ที่เสียชีวิตใน
โรงพยำบำลทั้งหมด จ ำนวน 678 
รำย จำกจ ำนวนผู้ป่วยใน รหัส 
ICD10 - WHO - I21.0 - I21.3 
ที่รับไว้รักษำในโรงพยำบำล
ทั้งหมด 7,491 รำย คิดเป็นร้อย
ละ 9.0 
 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 98.9 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน  

มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับสูง  

 

1. ผู้ป่วยมีอำกำรรุนแรงและ
เข้ำถึงกำรรักษำลำ่ช้ำเนื่องจำก 
ประชำชนไม่ทรำบอำกำรของ
โรคกลุม่ ACS 
2. มีกำรเข้ำถึงระบบ 
EMS/1669 น้อย 
3. กระบวนกำรส่งต่อผู้ป่วย
ล่ำช้ำ 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 
ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

2) ผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจ
ขำดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) 
ได้รับยำละลำยลิ่มเลือดภำยใน
เวลำที่ก ำหนดมำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ ร้อยละ 60  

- จ ำนวนครั้งกำรรักษำที่สำมำรถ
ให้ยำละลำยลิ่มเลือดภำยใน 30 
นำที นับจำกผู้ป่วยได้รับกำร
วินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) 
เมื่อมำถึงโรงพยำบำล จ ำนวน 
1,478 รำย จำกผู้ป่วย STEMI ที่
มำถึงโรงพยำบำลและได้รับยำ
ละลำยลิ่มเลือดท้ังหมด 2,936 
รำย คิดเป็นร้อยละ 50.3 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 83.8 

3) ผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจ
ขำดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) 
ได้รับขยำยหลอดเลือดหัวใจ 
Primary PCI ได้ภำยในเวลำที่
ก ำหนดมำกกว่ำหรือเท่ำกับ
ร้อยละ 60  

จ ำนวนครั้งที่สำมำรถส่งต่อไปที่
โรงพยำบำลที่ท ำ PCI ได้ ให้ได้รับ
กำรท ำ Primary PCI ภำยใน  
120 นำที นับจำกผู้ป่วยได้รับกำร
วินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) 
เมื่อมำถึงโรงพยำบำล จ ำนวน 
1,362 รำย คิดเป็นร้อยละ 49.1 
 จำกนผู้ป่วย STEMI ที่มำถึง
โรงพยำบำลและได้รับกำรท ำ 
Primary PCI ทั้งหมด 2,773 
รำย 
 
 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 81.8 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 
ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

7 โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำร One Day Surgery 
(ODS) และ Minimally 
Invasive Surgery (MIS) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 

1) ผู้รับบริกำรผ่ำตัดแบบวันเดียวกลับ (ODS) กำรผ่ำตัดแผลเล็ก (MIS) ใน13 เขตสุขภำพ 
เพ่ิมข้ึนจำกปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 

ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน หน่วยบริกำรทีผ่่ำนกำร
ประเมิน ODS ยังมีกำรท ำ
หัตถกำรในบำงสำขำน้อย
เนื่องจำกศัลยแพทย์บำงส่วน
ขำดควำมตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของโครงกำร  
1. ระบบงำน ODS&MIS ขำด 
Career Path ของบุคลำกร
โดยเฉพำะ Nurse manager 
2. ขำดแคลนศัลยแพทย์ 
วิสัญญีแพทย์ และสหวิชำ ชีพ
สำขำท่ีเกี่ยวข้อง ใน รพ.ระดับ 
M1-F2  
3. ระบบ Registry ที่ใช้ในกำร
จัดเก็บข้อมลูยังต้องลงแบบ 
manual ซึ่งหำกขำดควำม
ตระหนักในกำรด ำเนินกำรลง
ข้อมูลของ Nurse manager 
จะท ำให้ข้อมูลในระบบไม่
ครบถ้วน ส่งผลต่อกำรน ำ
ข้อมูลมำวิเครำะห์เพื่อกำร
ติดตำมและพัฒนำโครงกำร
ต่อไป 

1.1) ผู้รับบริกำรผ่ำตัดแบบวัน
เดียวกลับ (ODS) ใน13 เขต
สุขภำพ เพิ่มขึ้นจำก
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 

ผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรผ่ำตัดแบบ 
ODS เพ่ิมข้ึน 17,027 รำย (ปี 
2565 จ ำนวน 37,239 รำย และ 
ปี 2564 จ ำนวน 20,212 รำย) 
คิดเป็นร้อยละ 54.3 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

1.2) กำรผ่ำตัดแผลเล็ก (MIS) 
ใน13 เขตสุขภำพ เพิ่มข้ึนจำก
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 

ผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรผ่ำตัดแบบ 
MIS เพ่ิมขึ้น 6,340 รำย (ปี 
2565 จ ำนวน 9,600 รำย และ ปี 
2564 จ ำนวน 3,260 รำย) คิด
เป็นร้อยละ 34.0 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

2) ลดค่ำใช้จ่ำยและวันนอนใน
โรงพยำบำลของผู้ป่วย/ญำติ
และสถำนพยำบำล 

สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยภำค
ประชำชน จ ำนวน 59,582,400 
บำท และลดวันนอนโรงพยำบำล 
จ ำนวน 74,478 วัน  
 
 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย  
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 
ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

8 โครงกำรบูรณำกำร
โรคมะเร็งรักษำทุกท่ี 
Cancer Anywhere  

1) โรงพยำบำลมีกำรบันทึก
ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเข้ำสู่ระบบ 
TCB Plus (ไม่มีกำรใช้ใบส่งตัว) 
ร้อยละ 60 เทียบกับจ ำนวน
ผู้ป่วยมะเร็งรำยใหม่ที่มีกำร
เบิกจ่ำยผ่ำนระบบ e-Claim 

มีกำรบันทึกข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง
รำยใหม่เข้ำในระบบ TCB Plus 
จ ำนวน 74,830 รำย จำกจ ำนวน
ผู้ป่วยรำยใหม่จำก e-Claim 
134,902 รำย คิดเป็นร้อยละ 
55.5 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 92.5 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน  

มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับสูง  

 

2) ผู้ป่วยโรคมะเร็งสำมำรถเข้ำถึงบริกำรผ่ำตัด เคมีบ ำบัด รังสีรักษำ ภำยใน 4, 6 และ 6 
สัปดำห์ ร้อยละ 75, 75 และ 60 ตำมล ำดับ 
2.1) ผู้ป่วยโรคมะเร็งสำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรผ่ำตัด ภำยใน 4 
สัปดำห์  ร้อยละ 75 

ผู้ป่วยโรคมะเร็งสำมำรถเข้ำถึง
บริกำรผ่ำตัด ภำยใน 4 สัปดำห์ 
จ ำนวน 22,255 รำย จำกผู้ป่วยที่
ได้รับกำรผ่ำตัดเพ่ือรักษำมะเร็ง
ทั้งหมด 29,967 รำย คิดเป็นร้อย
ละ 74.3 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 99.1 

ขำดบุคลำกรเช่น นักฟิสิกส์
,เจ้ำหน้ำที รังส,ี 
Interventionist 
Onco-med, Surgical onco, 
Gyneonco, pharmacist 
เป็นต้น และเครื่องมือดำ้นกำร
ให้บริกำรเคมีบำบัดบำงแห่งใน
รพ. ระดับ M1 2.2) ผู้ป่วยโรคมะเร็งสำมำรถ

เข้ำถึงบริกำรเคมีบ ำบัด ภำยใน 
6 สัปดำห์  ร้อยละ 75 

ผู้ป่วยโรคมะเร็งสำมำรถเข้ำถึง
กำรรักษำด้วยเคมีบ ำบัด ภำยใน 
6 สัปดำห์ จ ำนวน 27,140 รำย 
จำกผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบ ำบัดเพ่ือ
รักษำมะเร็งทั้งหมด 37,222 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 72.9 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 97.2 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 
ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

2.3) ผู้ป่วยโรคมะเร็งสำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรรังสีรักษำ ภำยใน 
6 สัปดำห์ ร้อยละ 60 

ผู้ป่วยโรคมะเร็งสำมำรถเข้ำถึง
กำรรักษำด้วยรังสีรักษำ ภำยใน 
6 สัปดำห์ จ ำนวน 10,887รำย 
จำกผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษำเพ่ือ
รักษำมะเร็งทั้งหมด 18,931 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 57.5 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 95.8 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 
ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

1 โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำรสุขภำพ (Service 
Plan)  สำขำกำรแพทย์
แผนไทยและกำรแพทย์
ผสมผสำน 

ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอก
ทั้งหมดท่ีได้รับบริกำร ตรวจ 
วินิจฉัย รักษำโรค และฟ้ืนฟู
สภำพด้วยศำสตร์กำรแพทย์
แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก  

ผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริกำร 
ตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และ
ฟ้ืนฟูสภำพด้วยศำสตร์กำรแพทย์
แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
จ ำนวน 27,179,312 ครั้ง จำก
ผู้รับบริกำรทั้งหมด144,335,020 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.8 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 91.7 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน  

มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับสูง 

กำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์
แผนไทย ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 มีกำรหยุด
ให้บริกำรหลำยโรงพยำบำล
เนื่องจำกบุคลำกรต้องเปลีย่น
บทบำทหน้ำท่ีในกำรสนับสนุน
กำรรักษำผู้ป่วยในสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควิด 
19  

2 โครงกำรขับเคลื่อนกัญชำ 
กัญชง กระท่อมทำง
กำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก 

1) หน่วยบริกำรสำธำรณสุขที่
จัดบริกำรคลินิกกัญชำทำง
กำรแพทย์แผนไทย ร้อยละ 90 
(810 แห่ง) 

หน่วยบริกำรสำธำรณสุขมีกำร
จัดบริกำรคลินิกกัญชำทำง
กำรแพทย์แบบบูรณำกำร จ ำนวน
ทั้งสิ้น 892 แห่ง จำกเป้ำหมำย 
810 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 110.1 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2) ประชำชนได้รับควำมรู้ข้อมูล
วิชำกำรกำรใช้ประโยชน์จำก
กระท่อมทำงกำรแพทย์แผนไทย
ที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและ
ปลอดภัย อย่ำงน้อย 10 เรื่อง 

มีกำรสื่อสำร สร้ำงควำมรอบรู้ 
และให้ข้อมูลวิชำกำรกำรกำรใช้
ประโยชน์จำกกัญชำ กระท่อม
ทำงกำรแพทย์แผนไทยในกำร
ดูแลสุขภำพท่ีถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำรและปลอดภัย จ ำนวน 10 
เรื่อง จำกเป้ำหมำย 10 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 10 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 
ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

3) ผลิตภัณฑ์กัญชงและ
กระท่อม 5 ผลิตภัณฑ์ 

มีผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพกัญชง
และกระท่อม จ ำนวน 5 
ผลิตภัณฑ์ จำกเป้ำหมำย 5 
ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

3 โครงกำรส่งเสริมตลำด
สินค้ำเกษตรชีวภำพและ
ผู้ประกอบกำรสมุนไพร 

1) ผู้ประกอบกำรสมุนไพรได้รับ
กำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ
อย่ำงน้อย 50 รำย 

ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ได้รับกำรอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร เพื่อพัฒนำทักษะ
เฉพำะด้ำน 425 รำย คิดเป็นร้อย
ละ 850 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2) สุ่มตรวจวิเครำะห์วัตถุ ดิบ
สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
COA อย่ำงน้อย 20 ตัวอย่ำง 

สุ่มตรวจวิเครำะห์วัตถุ ดิบ 
สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทำง
ห้องปฏิบัติกำรจำกตลำดกลำง
วัตถุดิบสมุนไพร จ ำนวน 31 
ตัวอย่ำง จำกเป้ำหมำย อย่ำงน้อย 
20 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 155 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 
ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

4 โครงกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 

1) มีผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรโภชนำ
ศำสตร์ผักพ้ืนบ้ำนอำหำรเพ่ือ
รองรับกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
ไม่น้อยกว่ำ 50 แห่ง 

ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรผ่ำน
กำรอบรมหลักสูตรโภชนำศำสตร์
ในภูมิปัญญำไทยเพื่อรองรับกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ จ ำนวน 59 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 118 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน  

มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับสูง 

 

2) สถำนประกอบกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพได้รับกำรยกระดับให้
เป็น Wellness Center ไม่น้อย
กว่ำ 30 แห่ง 

จ ำนวนสถำนประกอบกำรผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินให้เป็น 
Wellness Center จ ำนวน 25 
แห่ง จำกเป้ำหมำย 30 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 83.3 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย 

 ร้อยละ 83.3 

เนื่องด้วยมีสถำนประกอบ
สนใจเข้ำร่วมประเมิน 
Wellness Center จ ำนวน 
80 แห่ง และคณะกรรมกำร
พิจำรณำ พบว่ำไม่เป็นไปตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด จึงผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน เพียง 25 แห่ง 
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กรมควบคุมโรค 

ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 
ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

1 โครงกำรเร่งรัดก ำจัดโรคไข้
มำลำเรีย วัณโรค และยุติ
ปัญหำเอดส์ 

ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับ
บริกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคในกำรเร่งรัดก ำจัด
โรคไข้มำลำเรีย วัณโรคและยุติ
ปัญหำเอดส์ 1,087,445 รำย 

- โรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน 
1,765,328 รำย  
- วัณโรค จ ำนวน 2,647,687 รำย  
- กำรยุติปัญหำเอดส์ จ ำนวน 
1,767,250 รำย  
รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 6,180,265 รำย 
จำกเป้ำหมำย จ ำนวน 1,087,445 
รำย คิดเป็นร้อยละ 568.3  

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 1. อัตรำกำรเสียชีวิต 
เนื่องจำกกำรเข้ำสู่ระบบกำร
รักษำล่ำช้ำ มีภำวะโรคร่วม 
ผู้สูงอำยุ ฯลฯ 
2. ขำดกำรรักษำ เนื่องจำก
ขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจเรื่อง
โรค ย้ำยถิ่นท่ีอยู่ สถำนท่ีทำ
งำน ฯลฯ 
3. ขยำยระยะเวลำกำรรกัษำ 
เนื่องจำกมภีำวะแทรกซ้อน มี
อำกำรข้ำงเคียงของยำ ผล
เสมหะยังคงเป็นบวก ฯลฯ 

2 โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคหนอนพยำธิใน
นักเรียนและเยำวชนในพ้ืนที่
ถิ่นทุรกันดำร และพ้ืนที่แผน
ภูฟ้ำพัฒนำตำม
พระรำชด ำริ สมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจ้ำกรม
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ 
ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
 

โรงเรียนที่มีกำรด ำเนินกำร
ตรวจค้นหำ รักษำ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโรคหนอนพยำธิใน
นักเรียน 925 โรงเรียน 

โรงเรียนด ำเนินกำรตรวจค้นหำ 
รักษำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค
หนอนพยำธิในนักเรียน จ ำนวน 
712 โรงเรียน จ ำนวน 64,934 
รำย คิดเป็นร้อยละ 77.0 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 77.0 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน  

มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับสูง 

1. โรงเรียนในโครงกำรหลำย
แห่ง เพิ่งกลับมำเปิดกำรเรียน
กำรสอนแบบ onsite ส่งผลให้
บำงกิจกรรมมีผลกำร
ด ำเนินงำนต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้  
2. ขำดกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนในพ้ืนท่ีโครงกำร 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 
ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

3 โครงกำรสนับสนุนกำรเฝ้ำ
ระวัง ป้องกันควบคุมโรคที่
ส ำคัญในเรือนจ ำ ภำยใต้
แผนปฏิบัติกำรโครงกำรรำช
ฑัณฑ์ปันสุข ท ำควำมดีเพ่ือ
ชำติ ศำสน กษัตริย์ 
 
 

1) ผู้ต้องขังได้รับกำรคัดกรอง
เอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับ
อักเสบ ซี 50,000 รำย 

ผู้ต้องขัง ได้รับกำรคัดกรอง เอชไอ
วี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบ ซี 
จ ำนวน 239,869 รำย จำก
เป้ำหมำยจ ำนวน 50,000 รำย คิด
เป็นร้อยละ 479.7 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน  

มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับสูง 

 

2) ผู้ต้องขังรำยใหม่ได้รับกำร
คัดกรองค้นหำวัณโรคด้วยกำร
ถ่ำยภำพรังสีทรวงอก 279,812 
รำย  

ผู้ต้องขังรำยใหม่ จ ำนวน 
279,812 รำย ได้รับกำรคัดกรอง
ค้นหำวัณโรคด้วยกำรถ่ำยภำพ
รังสีทรวงอก จ ำนวน 265,567 
รำย คิดเป็นร้อยละ 94.9 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 94.9 

 

3. ผู้ได้รับบริกำรวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ 100,000 รำย 
 

ผู้ต้องขังได้รับบริกำรวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ จ ำนวน 84,630 
รำย จำกเป้ำหมำย 100,000 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 84.6 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 84.6 

เนื่องจำกปี 2565 มีเป้ำหมำย
จัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่
เพียงพอตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

4. ผู้ต้องขังรำยใหม่และ
เจ้ำหน้ำที่ อำยุ 20 - 40  ปี 
ได้รับบริกำรวัคซีนป้องกันโรค
หัดและหัดเยอรมัน 50,000 
รำย 

ผู้ต้องขังรำยใหม่และเจ้ำหน้ำที่ 
อำยุ 20 - 40  ปี ได้รับบริกำร
วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัด
เยอรมัน จ ำนวน 69,580 รำย 
จำกเป้ำหมำย 50,000 รำย คิด
เป็นร้อยละ 139.2 
 
 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย  
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 
ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

4 โครงกำรเร่งรัดพัฒนำระบบ
เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภำพ ให้ได้
ตำมกฎอนำมัยระหว่ำง
ประเทศ  

1) กำรด ำเนินงำนตำมกฎ
อนำมัยระหว่ำงประเทศผ่ำน
กำรประเมินสมรรถนะในระดับ
ที่ 4 ขึ้นไป 48 ตัวชี้วัด 

จ ำนวนตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนตำม
กฎอนำมัยระหว่ำงประเทศผ่ำน
กำรประเมินสมรรถนะ ในระดับที่ 
4 ขึ้นไป จ ำนวน 48 ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับต่ ำ 

- 

2) จังหวัดที่สำมำรถควบคุม
สถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนำ 2019 (COVID-19) ให้
สงบได้ ภำยใน 21 – 28 วัน 
ร้อยละ 100 (76 จังหวัด และ 
กทม. 

จังหวัดที่สำมำรถควบคุม
เหตุกำรณ์กำรระบำด (event) 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
ทุกเหตุกำรณ์ให้สงบได้ภำยใน 28 
วัน จ ำนวน 14 จังหวัด จำก
เป้ำหมำย 77 จังหวัด คิดเป็นร้อย
ละ 14.2 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 14.1 

1. ยังไม่มีฐำนข้อมลูกำร
จัดเก็บข้อมลูเหตุกำรณ์กำร
ระบำดของโรคโควดิ 19 
ภำพรวมของประเทศไทย
อย่ำงเป็นระบบ 
2. รำยละเอียดข้อมลูที่ได้รับ
รำยงำนส่วนใหญไ่ม่ครบถ้วน  

5 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยใน
กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภำพผ่ำนกลไก
ระดับชุมชนที่เอ้ือต่อกำรมี
สุขภำวะที่ดี  

1) ร้อยละกำรตรวจติดตำม
ยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบำหวำน (≥ร้อยละ 67) 

มีกำรตรวจติดตำมยืนยันวินิจฉัย
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำน 
จ ำนวน 130,195 รำย จำกผู้ป่วย
ทั้งหมดจ ำนวน 184,073 รำย คิด
เป็นร้อยละ 70.7 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2) ร้อยละกำรตรวจติดตำม
ยืนยัน วินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย
โรคควำมดันโลหิตสูง (≥ร้อยละ 
80) 

มีกำรตรวจติดตำมยืนยันวินิจฉัย
กลุ่มสงสัยป่วยโรคควำมดันโลหิต
สูง จ ำนวน 708,656รำย จำก
ผู้ป่วยทั้งหมดจ ำนวน 773,832 
รำย คิดเป็นร้อยละ 91.6 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 
ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

6 กำรได้รับวัคซีนโควิด -19 
ของประชำกรที่อยู่ใน
รำชอำณำจักรไทย 

 ประชำชนที่อยู่ใน
รำชอำณำจักรไทยได้รับวัคซีน 
ร้อยละ 70  

ประชำกรที่อำศัยอยู่ใน
รำชอำณำจักรไทยได้รับกำรสร้ำง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 จ ำนวน 
53,801,054 รำย จำกจ ำนวน
ประชำกรทั้งหมด 69,556,204 
รำย คิดเป็นร้อยละ 77.3 
* นับจำกจ ำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบ 
2 เข็ม * 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

1 โครงกำรพัฒนำกัญชำทำง
กำรแพทย์ 

จัดท ำมำตรฐำนหรือต ำรำยำ
จำกกัญชำ 6 เรื่อง 

จัดท ำมำตรฐำนหรือต ำรำยำจำก
กัญชำ 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2 โครงกำรพัฒนำ อสม.
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ชุมชน (ศวก.3) 

1) อสม.หมอประจ ำบ้ำนที่ได้รับ
ควำมรู้ ผ่ำนกำรประเมินเป็น 
อสม.วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ชุมชน จ ำนวน 3,500 คน 

อสม.หมอประจ ำบ้ำนได้รับ
ควำมรู้ ผ่ำนกำรประเมินเป็น อส
ม.วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน 
จ ำนวน 4,809 คน จำกเป้ำหมำย
จ ำนวน 3,500 คน คิดเป็นร้อยละ 
137.4 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2) ร้อยละศูนย์แจ้งเตือนภัย
สุขภำพในชุมชนผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินคุณภำพที่ก ำหนด ร้อย
ละ 85  
(464 แห่ง) 

- ศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภำพใน
ชุมชนที่ข้ึนทะเบียนมีทั้งหมด 
547 แห่ง 
- กรมได้พัฒนำศูนย์แจ้งเตือนภัย
สุขภำพในชุมชนทั่วประเทศโดยมี
จ ำนวนผ่ำนเกณฑ์ 487 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 89.0 
 
 
 
 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
สนับสนุนและส่งเสริม
ระบบคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์และ 
ห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัย 
โรงพยำบำลสมเด็จพระ
ยุพรำช โรงพยำบำลเฉลิม
พระเกียรติ โรงพยำบำล
ชัยพัฒน์ และโรงพยำบำล
เทพรัตนเวชชำนุกูล (ศวก.
2) 

ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และห้อง ปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัยมีกำรธ ำรงระบบคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 36 แห่ง 

ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

1.1) ห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์มีกำรธ ำรงระบบ
คุณภำพตำมมำตรฐำน ก ำหนด 
36 แห่ง 

ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
เป้ำหมำย 36 แห่ง 
1) ธ ำรงรักษำคุณภำพ 35 แห่ง 
2) แก้ไขข้อบกพร่องจำกกำร
ตรวจติดตำม 1 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

1.2) ห้อง ปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัย
มีกำรธ ำรงระบบคุณภำพตำม
มำตรฐำน ก ำหนด 36 แห่ง 

ห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัย 
เป้ำหมำย 36 แห่ง 
1) ธ ำรงรักษำคุณภำพ 25 แห่ง 
2) แก้ไขข้อบกพร่องจำกกำร
ตรวจติดตำม 11 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

1 โครงกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนพัฒนำควำม
รอบรู้ด้ำนสุขภำพ 

1) ร้อยละของชุมชนมีกำร
ด ำเนินกำรจัดกำรสุขภำพท่ี
เหมำะสมให้กับประชำชน (ร้อย
ละ 75) (เป้ำหมำย 75,086 
แห่ง) 

ชุมชนเป้ำหมำยมีกำรด ำเนินกำร
จัดกำรสุขภำพที่เหมำะสมให้กับ
ประชำชน (รพ.สต ระดับพัฒนำ
ขี้นไป/หมู่บ้ำนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภำพและโรงเรียน
สุขบัญญัติแห่งชำติ ระดับดีขี้นไป) 
จ ำนวน 61,172 แห่ง จำก
เป้ำหมำย 75,086 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 81.5 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับปำนกลำง 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่
ระบำดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 
ท ำให้โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
จัดกำรเรียนกำรสอนในระบบ
ออนไลน์ และมำตรฐำน
ภำครัฐท่ีก ำหนดไม่ใหจ้ัด
กิจกรรมที่มีกำรรวมตัว 

2) จ ำนวนชุ มชนรอบรู้ ด้ ำ น
สุขภำพ 7,255 แห่ง)  

มีชุมชนรอบรู้ด้ำนสุขภำพและมี
ศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำพ
ตนเองได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
จ ำนวน 2,733 แห่ง จำก
เป้ำหมำยทั้งประเทศ 7,255 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 37.7 
 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 37.7  

เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่
ระบำดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 
และมำตรฐำนภำครัฐท่ีก ำหนด
ไม่ให้จัดกจิกรรมที่กำรรวมตัว  
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

3) จ ำนวนต้นแบบชุมชนรอบรู้
ด้ำนสุขภำพระดับอ ำเภอ อย่ำง
น้อยอ ำเภอละ 1 แห่ง 

ด ำเนินกำรส่งเสริมพัฒนำชุมชน
รอบรู้ด้ำนสุขภำพ จ ำนวน 878 
ชุมชน (เป้ำหมำยอ ำเภอละ 1 
ชุมชน) คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย เครือข่ำยผู้ปฎิบัติงำนไม่
สำมำรถลงพื้นที่ผึกปฏิบัติ
งำน (onsite) เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพได้ เนื่องจำก
สถำนกำรณ์โควิด-19 

4) อัตรำกำรนอนโรงพยำยำล
โดยไม่จ ำเป็นด้วยภำวะที่ควร
ควบคุมด้วยบริกำรผู้ป่วยนอก 
(ambulatory care sensitive 
conditions:ACSC) ไม่เกินร้อย
ละ 100 

มีผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงใน
พ้ืนที่น ำร่อง จ ำนวน 62,822 
และมีผู้ป่วยที่นอนโรงพยำบำล 
(admit) ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม – 
31 สิงหำคม 2565 จ ำนวน 183 
รำย คิดเป็นร้อยละ 0.3 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย  

2 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ
คุณภำพมำตรฐำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 

สถำนประกอบกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพในพ้ืนที่
ท่องเที่ยวได้เกณฑ์คุณภำพ  
ร้อยละ 5 

สถำนประกอบกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ในพ้ืนที่
ท่องเที่ยว 8 จังหวัด ผ่ำนเกณฑ์
คุณภำพมำตรฐำนตำมที่ก ำหนด 
เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 18 แห่ง (ปี 2564 
จ ำนวน 312 แห่ง และปี 2565 
จ ำนวน 330 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 
5.8 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจท่ีไม่
ดี ด้วยสถำนกำรณโ์ควิด 19 
แม่ว่ำจะอยู่ในช่วงฟื้นตัวหรือ
เปิดประเทศก็ตำม จึงมีแต่
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่เท่ำน้ัน
ที่มีศักยภำพและสมัครขอรบั
กำรประเมิน 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

3 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำง
อุตสำหกรรมสุขภำพเพ่ือ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมเชิง
เศรษฐกิจประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

สถำนพยำบำลกลุ่มเป้ำหมำยมี
ศักยภำพในกำรแข่งขันด้ำน
อุตสำหกรรมกำรแพทย์ ร้อยละ 
10  

สถำนพยำบำลมีศักยภำพในกำร
แข่งขันด้ำนอุตสำหกรรม
กำรแพทย์ จ ำนวน 12 แห่ง จำก
เป้ำหมำยจ ำนวน 5 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 240 
 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ 
อสม. สู่กำรเป็น สมำร์ท 
อสม. และ อสม. หมอ
ประจ ำบ้ำน เพื่อสนับสนุน
นโยบำยคนไทยทุก
ครอบครัว มีหมอ
ประจ ำตัว 3 คน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

1) อสม. ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพสู่กำรเป็น สมำร์ท  
อสม. และ อสม.หมอประจ ำ
บ้ำน 75,086 คน 

อสม. ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพสู่
กำรเป็น สมำร์ท อสม. และ อสม. 
หมอประจ ำบ้ำน จ ำนวน 81,831 
คน จำกเป้ำหมำย จ ำนวน 
75,086 คน คิดเป็นร้อยละ 
109.0 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2) ผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยได้รับ
กำรดูแลจำก อสม. หมอประจ ำ
บ้ำน และ อำสำสมัครครอบครัว 
(อสค.) มีคุณภำพชีวิตที่ดี ร้อย
ละ 75 

ผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำร
ดูแลจำก อสม. หมอประจ ำบ้ำน 
ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี จ ำนวน 
1,309,349 คน จำกเป้ำหมำย 
1,368,960 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.6 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

 

 



 

 

36  
 

กรมสุขภาพจิต 

ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

1 โครงกำรเสริมสร้ำง
พัฒนำกำรเด็กล่ำช้ำ 

1) เด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับ
กำรคัดกรองแล้วพบว่ำ สงสัย
ล่ำช้ำได้รับกำรกระตุ้นจนมี
พัฒนำกำรสมวัย ร้อยละ 90 

เด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับกำร
คัดกรองแล้วพบว่ำ สงสัยมี
พัฒนำกำรล่ำช้ำได้รับกำรกระตุ้น
จนมีพัฒนำกำรสมวัย จ ำนวน 
38,165 คน จำกเด็กที่ได้รับกำร
คัดกรองทัง้หมด จ ำนวน 38,401 
คน คิดเป็นร้อยละ 99.4 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับสูง 

 

2) เด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรคัด
กรองแล้วพบว่ำมีพัฒนำกำร
ล่ำช้ำได้รับกำรกระตุ้นด้วย
เครื่องมือมำตรฐำน จนมี
พัฒนำกำรสมวัย ร้อยละ 30 

เด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรคัดกรอง
แล้วพบว่ำมีพัฒนำกำรล่ำช้ำ แล้ว
ได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำรด้วย 
TEDA4I หรือเครื่องมือมำตรฐำน
อ่ืน จนมีพัฒนำกำรสมวัย จ ำนวน 
493 คน จำกเด็กท่ีได้รับกำรคัด
กรองทั้งหมด จ ำนวน 1,690 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.2 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 97.3 

1. ระบบกำรเช่ือมโยง/กำรส่ง
ต่อ/กำรติดตำมเด็กพัฒนำกำร
ล่ำช้ำในหน่วยบริกำรบำงแห่ง
ยังไม่ครอบคลุม ส่งผลใหเ้ด็ก
มำรับบริกำรไม่ทันตำม Time 
line ที่ก ำหนด 
2. ผู้ปกครองบำงส่วนขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อปญัหำ
ด้ำนพัฒนำกำรเด็กล่ำช้ำ 
4. เด็กมีโรคทำงระบบ
ประสำทและสมองรวมถึงโรค
ทำงพันธุกรรมที่ส่งผลต่อ
พัฒนำกำร จ ำเป็นที่จะต้องใช้
ระยะเวลำนำนในกำรฝึก 
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กเกิดควำม
ท้อแท้และหมดก ำลังใจ 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

2 โครงกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพจิตเด็กไทยวัยเรียน 

เด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหำ
พฤติกรรม อำรมณ์ และสังคม
ในสถำนศึกษำได้รับกำรดูแล
ช่วยเหลือจนดีขึ้นร้อยละ 90 

เด็กวัยเรียน วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อ
ปัญหำพฤติกรรม อำรมณ์ และ
สังคมในสถำนศึกษำ ได้รับกำร
ดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น จ ำนวน
เด็ก 4,832 คน จำกเด็กวัยเรียน 
วัยรุ่น ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ
ทั้งหมด จ ำนวน 6,271 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.0 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 85.6 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับสูง 

1. สถำนกำรณร์ะบำดโควดิ19 
ในช่วงเทอม 1 ปีกำรศึกษำ 
2564 (ต.ค.64 - มี.ค 65)
ส่งผลกระทบต่อกำรขับเคลื่อน
งำนในพ้ืนท่ี โรงเรียนหลำย
แห่งปิด ไมส่ำมำรถประเมิน
และดูแลนักเรียนได้ หรือ
ด ำเนินงำนได้แตล่่ำช้ำ  
2.ระบบ HERO consultant 
ยังใช้งำนไม่ครอบคลมุทั่งถึง 
บุคลำกรให้กำรปรึกษำคณุครู
ยังมีไม่ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี  
3. ปัญหำกำรเข้ำใช้งำนใน
ระบบ School Health Hero 
ของโรงเรียนใหม่ท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรในปนีี้ เนื่องจำกเป็น
ระบบplatform online 
คุณครยูังไม่เขำ้ใจและติดขัด
กับปัญหำกำรใช้งำน 

3 โครงกำรเสริมสร้ำงสุข
ภำวะทำงใจเตรียมพร้อมสู่
สังคมสูงวัย 

ผู้สูงอำยุมีสุขภำพจิตดี ร้อยละ 
85 

ส ำรวจภำวะสุขภำพจิตของ
ผู้สูงอำยุ จำกกลุ่มตัวอย่ำง 
จ ำนวน 2,215 คนในพ้ืนที่เขต
สุขภำพที่ 1-12 และพ้ืนที่ กทม. 
พบว่ำมีผู้สูงอำยุสุขภำพจิตดี
จ ำนวน 1,782 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.4 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 94.6 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับสูง 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์ ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19)ท่ียำวนำน 
ส่งผลกระทบกำรรวมกลุ่มของ
ผู้สุงอำยุในชมรมผูสู้งอำยุหรือ
ในโรงเรียนผู้สูงอำยุ จึงส่งผล
ต่อภำวะสุขภำพจิตผูสู้งอำยุ 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

4 โครงกำรขับเคลื่อนกำร
ดูแลสุขภำพจิตทุกกลุ่มวัย
ในระบบสุขภำพปฐมภูมิ 

1) ประชำชนมีควำมสุข และมี
คุณภำพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 95) 

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
จ ำนวน 9,074 คน จำกจ ำนวน
ประชำชนที่ได้รับกำรประเมิน
ทั้งหมด 9,143 คน คิดเป็นร้อย
ละ 99.2 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับปำนกลำง 

1. สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำด
ของโควิด-19 
2. ภำระงำนของเจ้ำหน้ำท่ี
ค่อนข้ำงมำก 
อำจท ำให้ดูแลและช่วยเหลือ
ไม่ครอบคลุม 
3. งบประมำณในกำร
ด ำเนินงำนไม่เพียงพอ 

2) ประชำชนมีควำมรู้ในกำร
ดูแลสุขภำพจิตตนเองและผู้อื่น
อย่ำงเหมำะสม (ร้อยละ 95) 

ประชำชนมีควำมรู้ในกำรดูแล
สุขภำพจิตตนเองและผู้อ่ืนอย่ำง
เหมำะสม จ ำนวน 5,289 คน 
จำกจ ำนวนประชำชน 
ที่ส ำรวจทั้งหมด จ ำนวน 9,143 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 60.8  

1. บุคลำกรในพ้ืนท่ีขำดทักษะ
และองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำร
ให้ควำมรู้สุขภำพจิตต่อ
ประชำชน  
2. สื่อองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นไม่
เพียงพอต่อจ ำนวนประชำกร 

5 โครงกำรลดช่องว่ำงเพ่ือ
เพ่ิมกำรเข้ำถึงระบบ
บริกำรสุขภำพแก้ไขปัญหำ
กำรฆ่ำตัวตำยในวิถี New 
Normal 

1) อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยของ
ประชำกรไม่เกิน 7.8 ต่อแสน
ประชำกร 

อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จต่อ
ประชำกรแสนคน จ ำนวน 4,076 
รำย คิดเป็นร้อยละ 6.2 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2) ผู้ที่พยำยำมฆ่ำตัวตำยไม่
กลับไปท ำร้ำยตนเองซ้ ำใน 1 ปี 
(ร้อยละ 95) 
 

ผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำยได้รับกำร
ดูแลเฝ้ำระวังไม่กลับมำฆ่ำตัวตำย
ซ้ ำใน 1 ปี จ ำนวน 25,842 คน
และ จ ำนวนผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำย
เข้ำถึงบริกำรและเฝ้ำระวัง 
26,239 คน คิดเป็นร้อยละ 98.5 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

6 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ 

อัตรำกำรหำย /ทุเลำของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้ำ ร้อยละ 50 

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่หำย/ทุเลำ 
จ ำนวน 91 คน จำกจ ำนวนผู้ป่วย
ที่โรคซึมเศร้ำทั้งหมด 144 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.2 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

7 โครงกำรกำรฟ้ืนฟูจิตใจ
หลังภำวะวิกฤต ใน
สถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นำ 2019 (COVID-19) 

1) ประชำชนกลุ่มเสี่ยงภำยใต้
สถำนกำรณ์ COVID-19 เข้ำถึง
บริกำรสุขภำพจิต และได้รับ
กำรเยียวยำจิตใจ ร้อยละ 82 

ประชำชนกลุ่มเสี่ยงภำยใต้
สถำนกำรณ์ COVID-19 เข้ำถึง
บริกำรสุขภำพจิต และได้รับกำร
เยียวยำจิตใจไปแล้วทั้งสิ้นจ ำนวน 
15,912 คน จำกประชำชนกลุ่ม
เสี่ยงทั้งหมด จ ำนวน 16,720 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.2  

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2) ผู้ป่วย Long COVID-19 
เข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิต ร้อยละ 
70 

ผู้ป่วย Long COVID-19 ที่เข้ำถึง
บริกำรสุขภำพจิตได้รับกำร
ประเมินอำกำร Long COVID-19 
และได้รับค ำปรึกษำกำรดูแลด้ำน
สุขภำพจิต จ ำนวน  2,531 คน 
จำกจ ำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-
19 ที่เคยได้รับกำรประเมินและ
คัดกรอง ทั้งหมดจ ำนวน 2,562 
คน คิดเป็นร้อยละ 98.8 
 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

8 โครงกำรเสริมสร้ำงควำม
รอบรู้และพัฒนำ
พฤติกรรมสุขภำพจิตที่พึง
ประสงค์แก่ประชำชน 

1) ประชำชนมีควำมตระหนัก
และเข้ำใจต่อปัญหำสุขภำพจิต 
ร้อยละ 45  

ประชำชนอำยุ 15 ปีขึ้นไป ที่มี
สัญชำติไทยและมีภูมิล ำเนำอยู่ใน
ประเทศไทย ที่เข้ำถึงควำมรู้ด้ำน
สุขภำพจิตผ่ำนช่องทำงที่ก ำหนด 
ได้แก่ 1) Air war 2) Social 
media และ 3) Ground war 
จ ำนวน 7,533 คน จำกท่ีได้รับ
กำรประเมินทั้งหมด จ ำนวน 
9,143 คน คิดเป็นร้อยละ 82.4 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับสูง 

 

2) ประชำชนมีควำมรอบรู้
สุขภำพจิต ร้อยละ 59                                                      

ผลกำรประเมินควำมรอบรู้ด้ำน
สุขภำพจิตในพ้ืนที่ด ำเนินกำร
จ ำนวน  679 .แห่ง พบว่ำ มีผล
คะแนนควำมรอบรู้ด้ำน
สุขภำพจิตในระดับมำกข้ึนไป 
จ ำนวน 5,289 คน จำกประชำชน
ที่เข้ำรับกำรประเมิน จ ำนวน 
9,143 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  
ร้อยละ 98 

1. สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำด 
COVID-19 ท ำให้เกิดผล
กระทบต่อกำรด ำเนินกำร      
2. กำรสนับสนุนงบประมำณ
เปลี่ยนแปลง  
3. สื่อสนับสนุนพ้ืนท่ีไม่
เพียงพอ  
4.เครือข่ำยสุขภำพจิต และ
ผู้รับผิดชอบงำนในพ้ืนท่ี มีกำร
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ 
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กรมอนามัย 

ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

1 โครงกำรส่งเสริมกำรเกิด 
อย่ำงมีคุณภำพ 

อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทย
ต่อแสนกำรเกิดมีชีพ ไม่เกิน 17 
ต่อแสนกำรเกิดมีชีพ 

พบว่ำจ ำนวนเด็กเกิดมีชีพ 
450,600 คน มีจ ำนวนมำรดำ
ตำย 120 รำย คิดเป็นอัตรำ 26.6 
ต่อแสนกำรเกิดมีชีพ 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 43.5  

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับปำนกลำง 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรตำย
มำรดำ 
1. หญิงตั้งครรภ/์ครอบครัว
ขำดกำรตระหนักรู้ในกำรดูแล
สุขภำพของตนเอง 
2. หญิงตั้งครรภ์ทีเ่สียชีวิต
ได้รับกำรส่งต่อมำจำก รพช. 
3. กำรเสียชีวิตเนื่องจำก
ปัญหำด้ำนควำมพร้อมของ
ทรัพยำกรและระบบส่งต่อ 

2 โครงกำรส่งเสริมกำร
เจริญเติบโตและภำวะ
โภชนำกำรในช่วง 1,000 
วันแรกของชีวิต 

1) เด็กอำยุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ร้อยละ 64 

1) เด็กอำยุ 0-5 ป สูงดีสมส่วน 
จ ำนวน 1,589,846 คน จำก
จ ำนวนเด็กที่ประเมิน 2,159,501 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย ร้อยละ 

92.6 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับสูง 

1. ขำดกำรถ่ำยทอดนโยบำย
และสื่อสำรแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนสู่กำรปฏิบตัิระดับ
พื้นที่ ที่ชัดเจน 
2. พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดเูด็ก ขำด
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจควำม
ตระหนัก และทักษะเกีย่วกับ
โภชนำกำร/ 
อำหำรตำมวัยของเด็ก 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

3 โครงกำรส่งเสริมกำร
เจริญเติบโตและพัฒนำกำร
เด็กอำยุ 2 - 6 ปี 

เด็กอำยุ 0 - 5 ปี  
มีพัฒนำกำรสมวัย ร้อยละ 85 

เด็กอำยุ 0 - 5 ป มีพัฒนำกำร
สมวัย จ ำนวน 1,398,283 คน 
จำกจ ำนวนเด็กที่ประเมิน จ ำนวน 
1,576,437 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.7 
 
 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

4 โครงกำรเสริมสร้ำงควำม
รอบรู้วัยท ำงำนสุขภำพดี
ในสถำนประกอบกำร 

1) จ ำนวนคนรอบรู้สุขภำพ 10 
ล้ำนคน 

1) จ ำนวนประชำชนคนมีควำม
รอบรู้สุขภำพ 12,279,366 คน 
จำกเป้ำหมำย 10,000,000 คน 
คิดเป็นร้อยละ 122.8 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2) มีกำรด ำเนินงำนสถำนประกอบกำรรอบรู้สุขภำพ ร้อยละ 3 - 5  

2.1) สถำนประกอบกำร ศอ.4 
5 6 และ สสม.มีรอบรู้สุขภำพ 
ร้อยละ 3  

2.1) สถำนประกอบกำร ศอ. 4, 
5, 6 และ สสม. มีรอบรู้สุขภำพ 
จ ำนวน 98 แห่ง จำกสถำน
ประกบกำรทั้งหมด จ ำนวน 82 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 119.5 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

2.2) สถำนประกอบกำร ศอ.1 
2 3 7 8 9 10 11 และ12 มี
รอบรู้สุขภำพ  
ร้อยละ 5 

2.2) สถำนประกอบกำร ศอ.1 2 
3 7 8 9 10 11 และ12 มีรอบรู้
สุขภำพ จ ำนวน 155 แห่ง จำก
สถำนประกอบกำรทั้งหมด 
จ ำนวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
455.9 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

5 โครงกำรขับเคลื่อนระบบ
กำรส่งเสริมสุขภำพดูแล
ผู้สูงอำยุและผู้มีภำวะ
พ่ึงพิงระยะยำวแบบบูรณำ
กำร 

1) ต ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริม
สุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว 
(Long Term Care) ในชุมชน 
ร้อยละ 98 

1) ต ำบลทั้งหมดจ ำนวน 7,255 
ต ำบล ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
จ ำนวน 7,121ต ำบล คิดเป็นร้อย
ละ 98.2 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2) ผู้สูงอำยุและผู้ที่มีภำวะพ่ึงพิง
ได้รับกำรดูแลตำม Care Plan 
ร้อยละ 90 

2) ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงทั้งหมด
ทุกสิทธิ์ 397,503 รำย ผู้สูงอำยุที่
มีภำวะพ่ึงพิงได้รับกำรดูแลตำม 
Care Plan 371,416 รำย คิด
เป็นร้อยละ 93.4 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

6 โครงกำรยกระดับกำร
จัดกำรสุขำภิบำลอำหำร
และน้ ำและกำรจัดกำร
อนำมัยสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือรองรับกำรท่องเที่ยว 

1) อำหำรริมบำทวิถี (Street 
Food Good Health) พ้ืนที่
ขยำย จังหวัดละ 1 แห่ง 

1) อำหำรริมบำทวิถี มีจังหวัดที่
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสุขำภิบำล
อำหำร จ ำนวน 76 จังหวัด จำก
เป้ำหมำย 76 จังหวัด คิดเป็นร้อย
ละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2) ตลำดนัด น่ำซื้อ (Healthy 
Market) พ้ืนที่ขยำยจังหวัดละ 
5 แห่ง 

2) ตลำดนัด น่ำซื้อ มีจังหวัดที่
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสุขำภิบำล
อำหำร จ ำนวน 76 จังหวัด จำก
เป้ำหมำย 76 จังหวัด คิดเป็นร้อย
ละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

3) ร้ำนอำหำร (Clean Food 
Good Taste Plus) จังหวัดละ 
5 แห่ง 

3) ร้ำนอำหำร มีจังหวัดที่ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำร 
จ ำนวน 76 จังหวัด จำกเป้ำหมำย 
76 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

4) โรงแรมและรีสอร์ทมีกำร
จัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมตำม
มำตรฐำนโรงแรมที่เป็นมิตรกับ
สุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
(GREEN Health Hotel) 77 
จังหวัด 154 แห่ง 

4) โรงแรมและรีสอร์ท ได้รับกำร
ประเมินตำมเกณฑ์โรงแรมที่เป็น
มิตรกับสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
(GREEN Health Hotel) จ ำนวน 
244 แห่ง ผ่ำนกำรประเมิน 157 
แห่ง จ ำนวนทั้งหมด 77 จังหวัด 
คิดเป็นร้อยละ 101.9 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

5) สนำมบิน สถำนีรถไฟ และ
สถำนีขนส่งผู้โดยสำร มีกำร
ยกระดับกำรจัดกำรอนำมัย
สิ่งแวดล้อมได้ตำมมำตรฐำน 

5) สนำมบิน สถำนีรถไฟ และ
สถำนีขนส่ง ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินตำมมำตรกำรปลอดภัย
ส ำหรับองค์กร (CFS) จ ำนวน 
112 แห่ง จำกจ ำนวนทั้งหมด 
117 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.7 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

7 โครงกำรยกระดับคุณภำพ
กำรจัดกำรอนำมัย
สิ่งแวดล้อมสถำนบริกำร
สำธำรณสุขที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1) โรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัย
สิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital 
ระดับดีมำกข้ึนไป ร้อยละ 98 

1) โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ฯ GCH 
ระดับดีมำกข้ึนไป จ ำนวน 941 
แห่ง จำกท้ังหมด 958 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 98.2 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2) โรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัย
สิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital 
ระดับดีมำก Plus ร้อยละ 60 

2) โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ฯ GCH 
ระดับดีมำก Plus จ ำนวน 633 
แห่ง จำกท้ังหมด 958 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 66.1 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

3) สถำนบริกำรสำธำรณสุขท่ีใช้
งำนระบบก ำกับกำรขนส่งมูล
ฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 80 

3) สถำนบริกำรสำธำรณสุขมีกำร
ใช้งำนระบบก ำกับกำรขนส่งมูล
ฝอยติดเชื้อ จ ำนวน 855 แห่ง 
จำกทั้งหมด 958 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 89.2 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

8 โครงกำรพัฒนำและ
ขับเคลื่อนแผนกำรส่งเสริม
ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 

1) มำตรฐำน องค์กรรอบรู้ด้ำน
สุขภำพ HLO ใน สถำนบริกำร
สำธำรณสุข/สถำนศึกษำ/ 
สถำนประกอบกำร/ครอบครัว 
1 เรื่อง 

1) มำตรฐำน องค์กรรอบรู้ด้ำน
สุขภำพ HLO ในสถำนบริกำร
สำธำรณสุข/สถำนศึกษำ/ สถำน
ประกอบกำร/ชุมชน จ ำนวน 4 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2) ต้นแบบสถำนบริกำร
สำธำรณสุขรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 
HLO  อย่ำงน้อย 1 แห่ง/ เขต
สุขภำพ (13 แห่ง) 

2) สถำนบริกำรสำธำรณสุข 
สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร 
เป็นองค์กรต้นแบบรอบรู้ด้ำน
สุขภำพ HLO ผ่ำนมำตรฐำนฯ 
จ ำนวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
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ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

1 โครงกำรส่งเสริมและ
บูรณำกำรควำมร่วมมือใน
กำรขับเคลื่อนกำรสร้ำง
ควำมรอบรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์
สุขภำพอย่ำงยั่งยืน 

1) ประชำชนในกลุ่มเป้ำหมำยมี
ควำมรอบรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์
สุขภำพที่ดีข้ึน ร้อยละ 70 

ประชำชนในกลุ่มเป้ำหมำยในกำร
ด ำเนินงำนเสริมสร้ำงควำมรอบรู้
ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ คิดเป็น
ร้อยละ 73.3 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2) หน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบ
งำนที่เก่ียวข้องในส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำค สำมำรถน ำข้อมูล
จำกพ้ืนที่ไปใช้ในกำรวำงแผน
และก ำกับติดตำมงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

มีกำรถอดบทเรียนจำกชุมชน, 
สถำนศึกษำ และบุคคลกร (อสม.) 
ที่มีผลกำรด ำเนินงำน Best 
practice ในกำรขับเคลื่อนควำม
รอบรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
จ ำนวน 10 บทเรียน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลน ำเข้ำในกำรจัดท ำแผนงำน 
โดยมีกำรจัดท ำแผนงำน
ขับเคลื่อนใน 76 จังหวัด คิดเป็น
ร้อยละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

2 โครงกำรสร้ำงควำมมั่นคง
ด้ำนยำและเวชภัณฑ์ใน
ภำวะฉุกเฉิน 

ประเทศไทยมีอัตรำส ำรองยำ
และเวชภัณฑ์ที่จ ำเป็นเพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรในสภำวะ
ฉุกเฉิน และสำมำรถผลิตยำและ
เวชภัณฑ์ที่จ ำเป็นในภำวะ
ฉุกเฉินได้ 

มีรำยกำรยำและเวชภัณฑ์ที่
จ ำเป็นเพียงพอในภำวะฉุกเฉิน  
มีอัตรำส ำรองไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน 
จ ำนวน 72 รำยกำร จำกกรอบ
รำยกำรยำและเวชภัณฑ์ที่อนุมัติ 
จ ำนวน 84 รำยกำร  คิดเป็นร้อย
ละ 85.7 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

3 โครงกำรเสริม สร้ำง
รำกฐำนวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมไทยสู่
ตลำดควำมงำมโลก 
(Thailand SMEs Step 
up to World Beauty 
Market) 

1) ผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วม
โครงกำรมีควำมรู้พ้ืนฐำนในกำร
ผลิตเครื่อง ส ำอำงที่มีคุณภำพ
และสำมำรถผลิตเครื่องส ำอำงที่
มีประสิทธิภำพตำมสูตรต ำรับที่
พัฒนำ ร้อยละ 80  

1) ผู้ประกอบกำรมีควำมรู้พ้ืนฐำน
ในกำรผลิตเครื่องส ำอำงที่มี
คุณภำพ จ ำนวน139 รำย จำก
เป้ำหมำยทั้งหมดจ ำนวน139 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2) สถำนที่ผลิตของ
ผู้ประกอบกำรกลุ่มท่ีมีศักยภำพ
สูงในกำรส่งออกที่เข้ำร่วม
โครงกำรผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนสำกล ร้อยละ 50 

2) สถำนที่ผลิตของผู้ประกอบกำร
กลุ่มท่ีมีศักยภำพสูงในกำรส่งออก
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสำกล 
จ ำนวน 13 แห่ง จำกเป้ำหมำย
จ ำนวน 18  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
72.2 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

4 โครงกำรบูรณำกำร
ส่งเสริม ผลักดันสมุนไพร 
กัญชำ กัญชง เพื่อสุขภำพ
และเศรษฐกิจ 

1) รำยกำรยำจำกสมุนไพรใน
บัญชียำหลักฯ เพ่ิมขึ้นอย่ำง
น้อย 5 รำยกำร 

1) คัดเลือกยำจำกสมุนไพรเข้ำสู่
บัญชียำหลักแห่งชำติด้ำน
สมุนไพร เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 10 
รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 200.0 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2) รำยกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพร
อ้ำงอิง เพิ่มข้ึนอย่ำงน้อย 30 
รำยกำร 

2) รำยกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพร
อ้ำงอิง เพิ่มข้ึน 61 รำยกำร คิด
เป็นร้อยละ 203.3 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

3) คู่มือแนวปฏิบัติในกำร
ส่งออกผลิต ภัณฑ์สมุนไพรไป
ต่ำงประเทศ จ ำนวน 3 ฉบับ 

3) พัฒนำคู่มือแนวปฏิบัติในกำร
ส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปยัง
ต่ำงประเทศ จ ำนวน 3 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

5 โครงกำรพัฒนำสู่ประเทศ
ใช้ ยำสมเหตุผล เพื่อควำม
มั่นคงของระบบสุขภำพ 

1) จังหวัดที่ขับ เคลื่อนกำร
พัฒนำสู่จังหวัดใช้ยำอย่ำงสม
เหตุผล ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดร้อย
ละ 50  

1) จังหวัดที่มีกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำสู่จังหวัดใช้ยำสมเหตุผล 
(RDU province) ตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด จ ำนวน 45 จงัหวัด จำก
เป้ำหมำย 38 จังหวัด คิดเป็นร้อย
ละ 118.4 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับต่ ำ 

 

2) อ ำเภอเป้ำหมำยมีร้ำนช ำ 
RDU อย่ำงน้อย 1 แห่ง/อ ำเภอ 

จ ำนวนอ ำเภอที่มีร้ำนช ำ RDU 
อย่ำงน้อย 1 ร้ำนขึ้นไป มีจ ำนวน 
190 อ ำเภอ จำกอ ำเภอเป้ำหมำย
จ ำนวน  878 อ ำเภอ คิดเป็นร้อย
ละ 21.6 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย ร้อยละ 

21.6 

ปรับกำรด ำเนินงำนให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่ยัง
มีกำรแพรร่ะบำดของไวรัสโค
วิด-19 ไม่สำมำรถลงพื้นที่ใน
หมู่บ้ำนได ้

3) รพร.ที่มีผลกำรด ำเนินกำร รพ.ส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลขั้น 2 ร้อยละ 65 และ
ขั้น 3 ร้อยละ 35  

 

3.1) รพร.ที่มีผลกำรด ำเนินกำร 
รพ.ส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสม
เหตุผลขั้น 2 ร้อยละ 65 

3.1) รพ. สมเด็จพระยุพรำช ที่มี
ผลกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสม
เหตุผล ขั้น 2 จ ำนวน 14 แห่ง 
จำกเป้ำหมำยจ ำนวน 21 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 66.7 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

3.2) รพร.ที่มีผลกำรด ำเนินกำร 
รพ.ส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสม
เหตุผลขั้น 3 ร้อยละ 35 

3.2) รพ. สมเด็จพระยุพรำช ที่มี
ผลกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสม
เหตุผล ขั้น 3 จ ำนวน 9 แห่ง จำก
เป้ำหมำยจ ำนวน 21 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 42.9 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

4) ประชำชนที่เกิดเหตุกำรณ์ไม่
พึงประสงค์จำกกำรบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภำพลดลง ร้อยละ 
10 
 

ประชำชนที่เกิดเหตุกำรณ์ไม่พึง
ประสงค์จำกกำรบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภำพลดลงจ ำนวน 
110 ฉบับ (ในปี 2565 จ ำนวน 
147 ฉบับ และในปี 2564 
จ ำนวน 257 ฉบับ) ลดลงร้อยละ 
42.8 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
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สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

1 โครงกำรพัฒนำเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล 
“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มี
สิทธิทุกที่” UCEP 

เรื่องร้องเรียนที่รับเข้ำสู่ระบบ
สำมำรถด ำเนิน กำรแล้วเสร็จ
และแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้
ร้องเรียน และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องได้ภำยใน 90 วัน ไม่
น้อยกว่ำ ร้อยละ 90 

เรื่องร้องเรียนที่รับเข้ำสู่ระบบ
สำมำรถด ำเนินกำรแล้วเสร็จและ
แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ร้องเรียน 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้
ภำยใน 90 วัน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
90” มีเรื่องร้องเรียน ส่งเอกสำร
ครบถ้วน จ ำนวน 173 เรื่อง  
เรื่องร้องเรียน เข้ำ คทง.ร้องเรียน
เสร็จสิ้น จ ำนวน 177 เรื่อง และ
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 58 
เรื่อง คิดเปน็ร้อยละ 100  

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  
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ส านักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ 

ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

1 โครงกำรกำรบริกำร
สำธำรณสุขส ำหรับระบบ
ประกันสุขภำพครอบคลุม
ประชำกรในทุกภำคส่วน 
(กองทุนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ) 

1) ประชำชนที่มีสิทธิ
หลักประกันสุขภำพเข้ำถึง
บริกำรสำธำรณสุขที่มีคุณภำพ
เพ่ิมข้ึน  

ประชำกรผู้มีสิทธิหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ (สิทธิบัตรทอง / 
สิทธิ UC) จ ำนวน 47,407,447 
คน  มีผู้ลงทะเบียนสิทธิ
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
จ ำนวน  47,232,289 คน (มี
บุคคลที่ยังไม่ลงทะเบียนเลือก
หน่วยบริกำรประจ ำตน 175,158 
คน) คิดเป็นร้อยละ 99.6 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2) ครัวเรือนที่เกิดวิกฤติทำง
กำรเงินจำกกำรจ่ำยค่ำ
รักษำพยำบำลลดลง 

ครัวเรือนที่เกิดวิกฤติทำงกำรเงิน
จำกกำรจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล 
รำยจ่ำยด้ำนสุขภำพของครัวเรือน
มำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยจ่ำย
ทั้งหมดของครัวเรือน) มีแนวโน้ม
ลดลงเรื่อย ๆ จำกร้อยละ 7.94 
(หรือ 7.09 แสนครัวเรือน) ในปี 
2531 ลดลงเหลือร้อยละ 2.10 
(หรือ 4.755 แสนครัวเรือน) ในปี 
2564 โดยตั้งเป้ำหมำยไม่เกินร้อย
ละ 2.3 คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

2 โครงกำรบริกำรภำยใต้
นโยบำยยกระดับระบบ
หลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ 

1) ประชำชนที่เจ็บป่วยไปรับ
บริกำรกับหมอประจ ำครอบครัว 
ในหน่วยบริกำรปฐมภูมิที่ไหนก็
ได ้(ด ำเนินกำรทั่วประเทศ)  

ประชำชนที่เจ็บป่วยไปรับบริกำร
กับหมอประจ ำครอบครัว ใน
หน่วยบริกำรปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ 
จ ำนวน 180,110 ครั้ง 132,851 
คน ในหน่วยบริกำร 1,197 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2) ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบ
ส่งตัว (ด ำเนินกำรทั่วประเทศ) 
ใช้งบประมำณบริกำรผู้ป่วยใน 

ผู้ป่วย/ญำติผู้ป่วย ได้รับควำม
สะดวกไม่ต้องมีภำระในกำร
กลับไปขอใบส่งตัว จ ำนวน 
2,295,893 ครั้ง (จำกกำรใช้
บริกำรผู้ป่วยใน 5,236,316 ครั้ง) 
โดยแบ่งเป็นกำรให้กำรใช้บริกำร
ต่ำงหน่วยบริกำรประจ ำภำยใน
จังหวัด 1,411,710 ครั้ง หน่วย
บริกำรข้ำมจังหวัด ภำยในเขต
พ้ืนที่ 199,742 ครั้ง หน่วยบริกำร
ข้ำมเขตพ้ืนที่ 684,441 ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

3) โรคมะเร็งไปรับบริกำรที่ไหน
ก็ได้ที่พร้อม (339,375ครั้ง) 

ผู้ป่วยโรคมะเร็งเข้ำรับบริกำรที่
ไหนก็ได้ จ ำนวน 603,060 ครั้ง 
จำกเป้ำหมำยจ ำนวน 339,371 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 177.7 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย  
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

4) ย้ำยหน่วยบริกำรได้สิทธิ
ทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน 
(ด ำเนินกำรทั่วประเทศ) 

ประชำชนสิทธิหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติมีกำรเปลี่ยน
หน่วยบริกำรประจ ำ ในปี 2565 
จ ำนวน 1,596,017 ครั้ง โดย
ด ำเนินกำรเปลี่ยนหน่วยผ่ำน
หน่วยบริกำร จ ำนวน 1,225,833 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 76.81 
ด ำเนินกำรผ่ำน Mobile 
Application และLine จ ำนวน 
370,184 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
23.19  
    โดยประชำชนที่เปลี่ยนหนว่ย
บริกำร มีกำรใช้สิทธิทันทีภำยใน 
1 วันหลังเปลี่ยนหน่วยบริกำร 
จ ำนวน 224,316 ครั้ง (ร้อยละ 
14.05) คิดเป็นร้อยละ 100  

บรรลุค่ำเป้ำหมำย  
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องค์การเภสัชกรรม 

ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

1 โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
จำกกัญชำ/กัญชง 

เพ่ิมก ำลังกำรเพำะปลูกกัญชำ/
กัญชง ในระบบเพำะปลูก GPO 
Cannabis Plant  Fertigation 
ให้มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
เต็มพ้ืนที่กำรเพำะปลูก ร้อยละ 
100 

- ได้รับอนุญำตให้ผลิต (ปลูก) ยำ
เสพติดให้โทษในประเภท 5 โดย
ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรยำเสพติด เมื่อ
วันที่ 27 เม.ย. 65 
- ก่อสร้ำงและงำนติดตั้งระบบ
เพำะปลูกไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ได้ตำมแผน 
- กำรด ำเนินกำรเพำะปลูกและ
เก็บเก่ียวกัญชำ/กัญชงในระบบ
เพำะปลูก GPO Cannabis 
Plant - Fertigation ตำมแผน
คำดว่ำจะเริ่มด ำเนินกำรได้ใน
เดือนพฤศจิกำยน  2565 เมื่อรับ
มอบพ้ืนที่ปลูกแล้ว  
- ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน 
คิดเป็นร้อยละ 25 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  
ร้อยละ 25 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

 มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับต่ ำ 

งำนก่อสร้ำงและงำนติดตั้ ง
ระบบเพำะปลูกไม่สำมำรถ
ด ำ เ นิ น ก ำ ร ไ ด้ ต ำ ม แ ผ น
เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำก
ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์  COVID-1 9 
รวมทั้งเกิดควำมล่ำช้ำจำกกำร
แก้ ไ ขสัญญำ เ รื่ อ ง ก ำ ร ล ด
ค่ำปรับ ส่งผลให้กำรตรวจรับ
งำนล่ำช้ำ 

 

 

 

 



 

 

55  
 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กองบริหารการสาธารณสุข 

ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

1 โครงกำรพัฒนำสถำน
บริกำร สังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ตำมนโยบำย EMS 
(Environment, 
Modernization and 
Smart Service) 

1) สถำนบริกำรสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินขั้น
พ้ืนฐำน (The must)  รพศ./รพท. ร้อยละ 50, รพช. ร้อยละ 50 

ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

1.1) สถำนบริกำรสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินขั้นพ้ืนฐำน (The 
must) ระดับ รพศ./รพท. ร้อย
ละ 50 

1.1) สถำนบริกำรสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินขั้นพ้ืนฐำน 
(The must) ระดับ รพศ./รพท. 
จ ำนวน 115 แห่ง จำกเป้ำหมำย 
126 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.3 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย  

1.2) สถำนบริกำรสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินขั้นพ้ืนฐำน (The 
must) ระดับ รพช. ร้อยละ 50 

1.2) สถำนบริกำรสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินขั้นพ้ืนฐำน 
(The must) ระดับ รพช. จ ำนวน 
668 แห่ง จำกเป้ำหมำย 775 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.2 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

2) สถำนบริกำรต้นแบบของเขต
สุขภำพที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินขั้นสูง (The best)  
อย่ำงน้อย เขตสุขภำพละ 1 
แห่ง 

2) สถำนบริกำรต้นแบบของเขต
สุขภำพที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ขั้นสูง (The best)  จ ำนวน 16 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 133.3 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

2 โครงกำรพัฒนำและรับรอง
คุณภำพตำมมำตรฐำน (HA) 
ส ำหรับสถำนพยำบำล 

1) สถำนพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินรับรองคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน HA ขั้น 3 รพศ./รพท. ร้อยละ 100 รพ.สังกัดกรม ร้อยละ 100 รพช. ร้อย
ละ 90 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

 มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับสูง 

  

1.1) รพศ./รพท. มีคุณภำพ
มำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA 
ขั้น 3 ร้อยละ 100 

1.1) รพศ./รพท. มีคุณภำพ
มำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 
3 จ ำนวน 121 แห่งจำกเป้ำหมำย 
121 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

1.2) รพ.สังกัดกรม มีคุณภำพ
มำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA 
ขั้น 3 ร้อยละ 100 

1.2) โรงพยำบำลสังกัดกรมกำร
แพทย์กรมควบคุมโรค และกรม
สุขภำพจิต มีคุณภำพมำตรฐำน
ผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3 จ ำนวน 
48 แห่ง จำกเป้ำหมำย 49 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 98.0 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  
ร้อยละ 98 

1.3) รพช.มีคุณภำพมำตรฐำน
ผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3  
ร้อยละ 90 

1.3) รพช. มีคุณภำพมำตรฐำน
ผ่ำนกำรรับรอง HAขั้น 3  
จ ำนวน 673 แห่ง จำกเป้ำหมำย 
751 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 89.6 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 99.5 

โรงพยำบำลอยู่ระหว่ำง
จัดเตรียมเอกสำรเพื่อขอรับ
กำรประเมิน ซึ่งเอกสำร
จะต้องมีควำมสมบรูณ์
เพียงพอกับสถำนะต่ออำยุกำร
รับรอง  
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

3 โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำรสุขภำพให้มีกำรใช้
ยำอย่ำงสมเหตุผล (RDU) 
และกำรจัดกำรกำรดื้อยำ
ต้ำนจุลชีพ (AMR) ใน
สถำนพยำบำล 

อัตรำกำรติดเชื้อดื้อยำในกระแส
เลือด ไม่เพ่ิมขึ้นจำกปีปฏิทินที่
ผ่ำนมำ (ปีปฏิทินที่ผ่ำนมำ ใช้
ข้อมูล 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563 
เท่ำกับ ร้อยละ 38.73) 

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อในกระแสเลือด 
(bacteremia) เป็นปัญหำจำก
กำรติดเชื้อดื้อยำ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
0.65  
โดยเพิ่มจำก พ.ศ. 2563 ร้อยละ 
38.70 เป็นร้อยละ 39.35 ใน 
พ.ศ. 2565  

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย 

ร้อยละ 98.3 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

 มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับสูง 

กำรติดเช้ือดื้อยำในกระแส
เลือดที่เพ่ิมขึ้น มำจำกหลำย
สำเหตุ อำจเกิดได้จำกปญัหำ
กำรติดเชื้อดื้อยำใน
โรงพยำบำล และกำรรับเชื้อ
มำจำกภำยนอกโรงพยำบำล 
รวมทั้งอำจเกิดกำรใช้ยำ
ปฏิชีวนะเกินควำมจ ำเป็นท ำ
ให้แบคทีเรียที่ไม่ดื้อยำ
กลำยเป็นเชื้อดื้อยำ  

4 โครงกำรแก้ไขปัญหำ
สุขภำพแรงงำนข้ำมชำติและ
กำรค้ำมนุษย์ 

แรงงำนต่ำงด้ำวและผู้ติดตำม
ตระหนักรู้ควำมส ำคัญของกำรมี
ประกันสุขภำพไม่ต่ ำกว่ำ ร้อย
ละ 65 

แรงงำนต่ำงด้ำวและผู้ติดตำมมี
ควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญ
ของกำรมีประกันสุขภำพ ที่ขึ้น
ทะเบียน จ ำนวน 662,363 ครั้ง 
จำกแรงงำนต่ำงด้ำว 4 สัญชำติ 
(เมียนมำร์ กัมพูชำ ลำว 
เวียดนำม) จ ำนวน 2,000,325 
รำย คิดเป็นร้อยละ 33.1 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย 

ร้อยละ 50.9 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน 

 มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับปำนกลำง 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควดิ 
แรงงำนต่ำงด้ำว ไมส่ำมำรถ
กลับเข้ำมำประเทศไทยได ้

5 โครงกำรลดปัจจัยเสี่ยง 
ทำงสุขภำพด้ำนยำเสพติด
แบบบูรณำกำร 

ผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำสู่
กระบวนกำรบ ำบัดรักษำ ได้รับ
กำรดูแลอย่ำงมีคุณภำพต่อเนื่อง
จนถึงกำรติดตำม ร้อยละ 58  
 

ผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำสู่กระบวนกำร
บ ำบัดรักษำ ได้รับกำรดูแลอย่ำงมี
คุณภำพต่อเนื่องจนถึงกำรติดตำม 
จ ำนวน 20,178 รำย จำก
เป้ำหมำยจ ำนวน 30,864 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 65.4 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
 

ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  
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กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

1 โครงกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ของ 3 กองทุน 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์กลำง
กำรดูแลปฐมภูมิของระบบ
หลักประกันสุขภำพ 3 ระบบ 

มีรำยกำรชุดสิทธิประโยชน์กลำง
กำรดูแลปฐมภูมิของระบบ
หลักประกันสุขภำพ 3 ระบบ คิด
เป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
 

ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2 โครงกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรเงินกำรคลัง 

ร้อยละของหน่วยบริกำรที่
ประสบภำวะวิกฤตทำงกำรเงิน 
(ระดับ 7 ระดับ 6) 

ไตรมำสที่ 1-4 
1) ไม่มหีน่วยบริกำรประสบภำวะ
วิกฤตทำงกำรเงินระดับ 7  
2) ไม่มหีน่วยบริกำรประสบภำวะ
วิกฤตทำงกำรเงินระดับ 6  
คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
 

ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  
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กองตรวจราชการ  

ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

1 โครงกำรต ำบลมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 

1) รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
พัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ติดดำว 
ระดับ 5 ดำว ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 
85 

1) รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
พัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ติดดำว 
ระดับ 5 ดำว จ ำนวน 60 แห่ง 
จำกเป้ำหมำยจ ำนวน28 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 214 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

 มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับสูง 

เครือข่ำย รพ.สต.เข้มแข็ง ท ำ
ให้กำรด ำเนินงำนเกินค่ำ
เป้ำหมำยในขณะที่ 
งบประมำณมีจ ำกดั 

2) ควำมครอบคลุมของเด็กอำยุ
ครบ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR1 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 

2) เด็กอำยุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน 
MMR1 จ ำนวน  23,019 คน 
จำกเป้ำหมำย จ ำนวน 31,748 
คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 76.3 
 

เนื่องจำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์โควดิ-19 และ
ควำมเชื่อทำงศำสนำ สังคม 
ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไป
ตำมเป้ำหมำย 

3) อัตรำกำรตำยของมำรดำใน
พ้ืนที่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ไม่
เกิน 35 ต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน)  

3) มีจ ำนวนมำรดำตำยในพ้ืนที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 
19 คน ต่อกำรเกิดมีชีพจ ำนวน 
45,171  คน คิดเป็นอัตรำ 42.1 
ต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน  

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 79.7 

4) ผู้เดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์
และอุมเรำะห์ได้รับกำรดูแล
สุขภำพร้อยละ 95 

4) ผู้เดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์
ได้รับกำรดูแลสุขภำพ จ ำนวน 
1,855 คน จำกเป้ำหมำยจ ำนวน 
1,907 คน คิดเป็นร้อยละ 97.3 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
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ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ  

ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

1 โครงกำรพัฒนำระบบ
สุขภำพปฐมภูมิ 

1) คนไทย 30 ล้ำนคน มีหมอ
ประจ ำตัว 3 คน 

1) ประชำชนคนไทยมีหมอประจ ำตัว 
3 คน จ ำนวน 33,432,465 คน จำก
เป้ำหมำย 30,000,000 คน คิดเป็น
ร้อยละ 111.4 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  

2) จัดตั้งหน่วยบริกำรปฐมภูมิ
และเครือข่ำยหน่วยบริกำร
ปฐมภูมิ 3,000 แห่ง มีเต็ม
พ้ืนที่ จังหวัดละ 1 อ ำเภอ 

2) มีกำรขึ้นทะเบียนหน่วยบริกำรปฐม
ภูมิและเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิ 
จ ำนวน 3,191 แห่ง จำกเป้ำหมำย 
3,000 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 106.4 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

3) รพ.สต.ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ 
รพ.สต.ติดดำว ระดับ 5 ดำว 
ร้อยละ 75 (สะสม) 

3) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล
ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.
ติดดำว (5 ดำว) จ ำนวน 9,480 แห่ง 
จำกเป้ำหมำยจ ำนวน 9,773 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 97.0 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

2 โครงกำรกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ 
(พชอ.) 

อ ำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่มี
คุณภำพร้อยละ 75 

อ ำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตที่มีคุณภำพ 
จ ำนวน 735 แห่ง จำกเป้ำหมำย
จ ำนวน 878 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.7 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

1 โครงกำรพัฒนำ
โรงพยำบำลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ สู่ Smart 
Hospital 

โรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 11 แห่ง 

โรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
ผ่ำนเกณฑ ์Smart Hospital จ ำนวน 
11 แห่ง จำกเป้ำหมำยจ ำนวน 11 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  
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กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

1 โครงกำรพัฒนำระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ควำมปลอดภัยทำงถนน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 

1) ทุกโรงพยำบำลในสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข สำมำรถ
รำยงำนข้อมูลผู้บำดเจ็บและ
เสียชีวิตในช่วงเทศกำล ผ่ำน
ระบบ IS Online 

ทุกโรงพยำบำลในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข สำมำรถรำยงำนข้อมูล
ผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกำล 
ผ่ำนระบบ IS Online คิดเป็นร้อยละ 
100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

 มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับต่ ำ 

ในช่วงเทศกำลมีกำรรำยงำน
ข้อมูล และกำรประมวลผล
ข้อมูลผู้บำดเจ็บและเสียชีวิต
ในระบบ IS Online เป็น
จ ำนวนมำกท ำให้ระบบ
ขัดข้องในบำงช่วงเวลำ 

2) จัดท ำหลักสูตรกำรช่วยเหลือ
ผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ                              

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละละ 0 

- เนื่องจำกกำรด ำเนินงำน
ดังกล่ำวมีหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องหลำยภำคส่วน 
และต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญ 
หลำยดำ้น จะน ำประเด็นไป
พิจำรณำกำรด ำเนินงำน
ดังกล่ำวในคณะกรรมกำร
ศูนย์อ ำนวยกำรควำม
ปลอดภัยทำงถนนต่อไป 

3) ระบบ IS Online สำมำรถ
ประมวลผลข้อมูลกำรบำดเจ็บ
และกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ
ทำงถนน 

ระบบ IS Online สำมำรถ
ประมวลผลข้อมูลกำรบำดเจ็บและ
กำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน 
โดยกำรประมวลผลในรูปแบบ One 
page รำยจังหวัดและระดับเขต
สุขภำพ และภำพรวมประเทศ คิด
เป็นร้อยละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ในช่วงเทศกำลมีกำรรำยงำน
ข้อมูล และกำรประมวลผล
ข้อมูลผู้บำดเจ็บและเสียชีวิต
ในระบบ IS Online เป็น
จ ำนวนมำกท ำให้ระบบ
ขัดข้องในบำงช่วงเวลำ 
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ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

2 โครงกำรพัฒนำ
ระบบสื่อสำรสั่งกำรศูนย์
ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำน
กำรแพทย์และ
สำธำรณสุขระดับ
กระทรวงและระดับเขต
สุขภำพ เป็น Smart 
EOC เพ่ือรองรับภำวะ
ฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์
และสำธำรณสุข 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

1) มีศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำน
กำรแพทย์และสำธำรณสุขใน
ระดับเขตสุขภำพท่ี 1-12    

จัดตั้งระบบและเตรียมควำมพร้อม
เปิดศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำน
กำรแพทย์และสำธำรณสุขระดับ
กระทรวง และระดับเขตสุขภำพ 
(Smart EOC) เพ่ือรองรับภำวะ
ฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ระดับเขตสุขภำพ 
จ ำนวน 12 เขตสุขภำพ คิดเป็นร้อย
ละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน เนื่องจำกได้รบัแจ้งรหสั
งบประมำณในวันท่ี                 
18 ส.ค. 64 จึงท ำให้
ด ำเนินกำรในระบบ eGP 
และกำรด ำเนินกำรลงนำม
สัญญำจัดหำพร้อมตดิตั้ง
ครุภณัฑ์ระบบ
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อรองรับ
กำรประชุมทำงไกล ภำยใน
ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำน
กำรแพทย์และสำธำรณสุข
ตำมข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
เกิดควำมล้ำช้ำ และมีกำร
ปรับแผนกำรด ำเนินงำนใหม่
เพื่อใหส้อดคล้องกับ
ระยะเวลำที่มีอย่ำงจ ำกัด 

2) มีระบบกำรติดตำม/
ประสำนงำนระหว่ำงส่วนกลำง/
เขตสุขภำพ/จังหวัด 

จัดท ำแบบฟอร์มกำรประเมินกำรใช้
งำนระบบสื่อสำรสั่งกำรศูนย์
ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และ
สำธำรณสุขระดับกระทรวง  และ
ระดับเขตสุขภำพ (Smart EOC) เพ่ือ
รองรับภำวะฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์
และสำธำรณสุข ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 คิดเป็นร้อย
ละ 100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย  
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ส านักวิชาการสาธารณสุข 

ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

1 โครงกำรพัฒนำกำร
จัดกำรองค์ควำมรู้ในกำร
ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรวิกฤติ Covid 
-19 ในระดับประเทศ 
สวนกลำงและภูมิภำค 

มีองค์ควำมรู้และข้อเสนอเชิง
นโยบำยในกำรบริหำรจัดกำร
สถำนกำรณ์โรค COVID – 19 
และกำรบริหำรสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุขของ 
ระดับจังหวัดและระดับ
กระทรวงสำธำรณสุข 

1. จัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำร
องค์ควำมรู้ในกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรวิกฤต ิCovid 
-19 ในระดับประเทศ ส่วนกลำงและ
ภูมิภำค  
2. จัดท ำและน ำเสนอข้อเสนอเชิง
นโยบำยเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
สถำนกำรณ์โควิด -19 ในระหว่ำง
กำรระบำด และเพ่ือพัฒนำระบบ
บริกำรสุขภำพในระยะหลังกำร
ระบำดโควิด – 19 คิดเป็นร้อยละ 
100  

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

1 โครงกำรยกระดับ 
MOPH ITA 2022 ของ
หน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข รำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำค 

หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน ITA ร้อยละ 
92 

หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน ITA จ ำนวน 1,734 
หน่วยงำน จำกเป้ำหมำย จ ำนวน 
1,854 หน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ 
93.5 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  
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ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 

ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

1 โครงกำรลดปัจจัยเสี่ยง
ทำงสุขภำพด้ำนยำเสพ
ติดแบบบูรณำกำร 

ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำ
สู่กระบวนกำรบ ำบัดรักษำ 
ได้รับกำรดูแลอย่ำงมีคุณภำพ
ต่อเนื่องจนถึงกำรติดตำม 
(Retention Rate) ร้อยละ 58 

ผู้ป่วยยำเสพติดที่เข้ำสู่ประบวนกำร
บ ำบัดรักษำ และได้รับกำรติดตำม
ดูแลช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่องหลังกำร
บ ำบัดรักษำ จ ำนวน 26,240 รำย 
จำกจ ำนวนผู้ป่วยยำเสพติดที่เข้ำสู่
กระบวนกำรบ ำบัดรักษำท่ีพ้นระยะ
กำรบ ำบัดรักษำและได้รับกำร
จ ำหน่ำยทั้งหมด  ยกเว้น ถูกจับหรือ
เสียชีวิต 41,196 รำย คิดเป็นร้อยละ 
63.7 
 
 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  1. หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ในกำร
ติดตำมดูแลผูผ้่ำนกำร
บ ำบัดรักษำ จะต้องด ำเนินกำร
ตำมแนวทำงกำรแพร่กระจำย
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ-19 ใน
กำรรักษำระยะห่ำง งดเว้นกำร
บ ำบัดฟื้นฟูในรูปแบบกลุ่ม  
2. กำรดูแลผู้ป่วยยำเสพตดิ
เหมำะกับกำรดูแลแบบเห็น
หน้ำในกำรพูดคุยให้ค ำปรึกษำ 
ซึ่งในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโค
โรนำ 19 ในปัจจุบนัยังไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้4. ผล
จำกกำรประกำศใช้ประมวล
กฎหมำยยำเสพติด พ.ศ. 
2564 ส่งผลให้ทุกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ต้องมีกำรปรับ
รูปแบบ/แนวทำง/
กระบวนกำรด ำเนินงำน 
เพื่อให้สอดคล้องและไม่ขัดต่อ
ข้อกฎหมำยดังกล่ำว  
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ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

ล าดับที่ โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 

1 โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ือ
ชำวชนบท 

1) นักศึกษำจะรับใหม่ จ ำนวน 
1,015 คน 

1) นักศึกษำรับเข้ำใหม่ จ ำนวน 
1,077 คน จำกเป้ำหมำยจ ำนวน 
1,015 คน คิดเป็นร้อยละ 106.1 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

 มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ใน
ระดับสูง 

 

2) นักศึกษำปัจจุบัน ชั้นปีที่ 2-6 
จ ำนวน 5,280 คน 

2) นักศึกษำปัจจุบัน ชั้นปีที่ 2-6 
จ ำนวน 5,280 คน จำกเป้ำหมำย
จ ำนวน 5,280 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

3) นักศึกษำที่จะส ำเร็จ
กำรศึกษำ จ ำนวน 994 คน 

3) นักศึกษำที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ 
จ ำนวน 981 คน จำกเป้ำหมำย
จ ำนวน 994 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.7 

ไม่บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย  

ร้อยละ98.7  

1. เนื่องจำกกำรศึกษำ วิชำ
แพทยศำสตร์ มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำ 
เพื่อใหน้ักศึกษำแพทยน์ ำ
ควำมรู้ที่ได้ไปประกอบวิชำชีพ
เวชกรรม ดังน้ัน กำรประเมิน
นักศึกษำแพทยใ์ห้จบหลักสตูร 
ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน 
เพื่อให้รักษำผู้ป่วยได้อย่ำง
ปลอดภัย มีควำมน่ำเชื่อถือ  
2. กำรเตรยีมพร้อมและ
ศักยภำพทำงด้ำนวิชำกำรของ
นักศึกษำแพทยบ์ำงรำย ยังต่ ำ
กว่ำเกณฑ์มำตรำฐำนอำจ
ส่งผลต่อกำรจบกำรศึกษำ
ล่ำช้ำ 
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