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ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1 

 

 

 ภาพรวมความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสขุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พบว่านโยบายด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ การดูแลสุขภาพองค์รวม และเศรษฐกิจสุขภาพ ส่วนใหญ่บรรลุตาม 
ค่าเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนนโยบายอื่น ๆ  อยู่ระหว่างด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด จ าแนกในแต่ละด้าน ดังนี ้

 

 
 

การพัฒนาระบบสุขภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและการดูแลสุขภาพองค์รวม 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ จ านวน  
6 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

การพฒันาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
สถานะรอบ 9 เดือน 

เทยีบเป้าหมาย ปี 2564 
(ร้อยละ) 

1. จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน (25 ล้านคน)  

2. การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมแิละเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (2,500 ทีม)  

3. พชอ.ท่ีมีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง (10 ล้านคน)  

    การดูแลสุขภาพองค์รวม  

4. เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย  

4.1 เด็ก 0 - 5 มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85)  

4.2 เด็ก 0 – 5 ปีสูงดีสมส่วน (ร้อยละ 62)  

5. ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวอย่างมสีุขภาวะ  

5.1 ประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ (ร้อยละ 50)  

5.2 รพ. ขนาด 120 เตียงขึ้นไป มีการจัดตั้งคลินิกผูสู้งอายุระดับคณุภาพ (ร้อยละ≥ 30)  
5.3 ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (LTC) ในชุมชน  

          ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 95) 
 

6. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจติเชิงรุก  

6.1 เด็กไทยมีระดับสติปญัญาเฉลีย่ ไม่ต่ ากว่า 100 (วัดผลปี 2565)  
6.2 เด็กพัฒนาการล่าช้ารับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TDA4I หรือ 
     เครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 30) 

 

6.3 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน   

 
 
 
 

บรรลเุป้าหมาย 4.2 

บรรลเุป้าหมาย 35.5 

บรรลเุป้าหมาย 30.8 (65 แห่ง) 

บรรลเุป้าหมาย 96.3 (6,983 ต าบล) 

บรรลเุป้าหมาย 62 

บรรลเุป้าหมาย 86.8 

90.6 (2,266 ทีม)  

29.6 

อยู่ระหว่างด าเนินงานฯ วัดผลป ี2565 

96.0 (23.9 ล้านคน) 

พฒันาระบบสุขภาพ 1 

ชะลอการด าเนินงานฯ 
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การพัฒนาระบบบริการก้าวหน้า ดูแลประชาชนด้วยการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical 

Care) การสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบบริการให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ( Innovative 
Healthcare Management) ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ จ านวน 3 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ระบบบริการก้าวหน้า 

สถานะรอบ 9 เดือน  
เทยีบเป้าหมาย ปี 2564 

 (ร้อยละ) 
1. ทุก รพ.ระดับ A และ S ให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ในสาขาที่   
    เลือกครบถ้วนตาม Key Step Assessment (83 แห่ง) 

 

2. ทุก รพ.ระดับ A และ S มีการจดัท าแผนและซ้อมแผน BCP for EID (83 แห่ง)  

3. เขตสุขภาพท่ีมีนวตักรรมการจดัการบริการสุขภาพ (12 เขตสุขภาพ)  

 

 

 
  

 เศรษฐกิจสุขภาพ ได้มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
สนับสนุน ส่งเสริมสมุนไพร กัญชา กัญชง เพ่ือสุขภาพ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ จ านวน 4 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

เศรษฐกิจสุขภาพ 
สถานะรอบ 9 เดือน  

เทียบเป้าหมาย ปี 2564 
 (ร้อยละ) 

1. อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ    
    ที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5) 

 

2. สถานท่ีกักกันตัวตามที่รัฐก าหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ ์
การรับชาวต่างชาติเพิม่ขึ้น (เพิ่มขึน้ร้อยละ 5) 

 

    สมุนไพร กัญชา กัญชง  

3. จ านวนหน่วยบริการที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการครอบคลุม    
    รพ.สังกดั ก.สธ. และสถานพยาบาลภาคเอกชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 

4. เมืองสมุนไพรไดร้ับการพัฒนาดา้นเกษตร วัตถุดบิสมุนไพร อุตสาหกรรมสมุนไพร  
   การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
   ร้อยละ 70 ของจ านวนเมืองสมนุไพรทั้งหมด 10 จังหวัด 

 

   

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
วัดผลไตรมาส 4 

บรรลเุป้าหมาย (12 เขต) 

95.2 (79 แห่ง) 

30.1 (25 แห่ง) 

รพ. สังกัด ก.สธ (รอ้ยละ 71.2) 
สถานพยาบาลเอกชน 27 แห่ง 

บรรลุเป้าหมาย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.9) 

บรรลุเป้าหมาย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6) 

2 พฒันาระบบบริการก้าวหน้า 

3 เศรษฐกจิสุขภาพ 
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ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวิถีปกติใหม่ New Normal และเพ่ิมศักยภาพ 

ความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ COVID–19 ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึง
เป้าหมายในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ จ านวน 4 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

สุขภาพดีวถิีใหม่ 
สถานะรอบ 9 เดือน 

เทยีบเป้าหมาย ปี 2564 
(ร้อยละ) 

1. ครอบครัวมีความรอบรูด้้านสุขภาพ (จ านวน 5,000,000 ครอบครัว) 
 

2. สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (จ านวน 76 จังหวัด) อยู่ระหว่างด าเนินงานวัดผลไตรมาส 4 

2.1 ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง  

2.2 อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง  

    COVID - 19  

3. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณโ์รคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
    ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน (76 จังหวัดและ กทม.) 

 

4. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งประเทศ 
    ต่ ากว่า (ร้อยละ 1.6) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88.3 (4.4 ล้านครอบครัว) 

88.3 

บรรลเุป้าหมาย (0.7) 

4 เสริมสร้างสุขภาพดีวถิีใหม่ 



 

  

กลุ่มตดิตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน        
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

4 

 

 
 
การบริหารและการด าเนินงาน ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างองค์กรแห่ง

ความสุข ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
จ านวน 4 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ธรรมาภิบาล 
สถานะรอบ 9 เดือน 

เทยีบเป้าหมาย ปี 2564 
(ร้อยละ) 

1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์  
    การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 92 

 

2. จ านวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ ์
การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบรหิาร 
ความเสีย่ง ร้อยละ 75 

 

     องค์กรแห่งความสุข  

3. องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคณุภาพและเป็นต้นแบบ  
    (จังหวัดละ 1 แห่ง, กรมวิชาการละ 1 แห่ง) 

 

4. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  
    ได้รับการพัฒนา ≥ ร้อยละ 80 

 

 

ที่มา : รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน รอบ 9 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 
                 , กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
 

 
หมายเหตุ 
 

 บรรลุเป้าหมาย 
 อยู่ระหว่างการด าเนินงานวัดผลไตรมาส 4 
 ชะลอการด าเนินงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID - 19 
 สถานการณ์ด าเนินงานปัจจุบัน 
 อยู่ระหว่างด าเนินงานวัดผลปี 2565 

44.9 

37.8 

76.4 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
วัดผลไตรมาส 4 

5 บริหารด้วยหลกัธรรมาภิบาล 


