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หน่วยงานรับผิดชอบ
ร่วม 

Agenda  based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ) 
ประเด็นที่ 1 Health For Wealth    

 กัญชาทางการแพทย์  1. ร้อยละของการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์และการส่งเสริมงานวิจัยด้านกัญชา 
   1.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative care) ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ (ร้อยละ 5) 

1.2 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษา
ด้วยยากัญชาทางการแพทย์ (ร้อยละ 50) 

1.3 จำนวนงานวิจัยและการจัดการความรู้ด้าน
กัญชาทางการแพทย์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (งานวิจัยเขตสุขภาพละ 2 
เรื่อง และการจัดการความรู้อย่างน้อยเขตสุขภาพ
ละ 2 เรื่อง) 

สถาบันกัญชา สป.  
 

กบรส. , กรมการแพทย์แผน
ไทยฯ , กรมสุขภาพจิต , 
กรมการแพทย์ , กรมวิทย์ฯ , 
อย. 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และการแพทย์ 

1. อัตราการเพ่ิมข้ึนของจำนวนสถานประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน
ตามท่ีกำหนด (ร้อยละ 10) 

กรม สบส.  
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2. ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center)/
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการยกระดับ
แบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ
สมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 
20 จากปีที่ผ่านมา : 36 แห่ง) 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ  

3. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม
และได้รับการอนุญาต (ร้อยละ 50) 

อย.  

ประเด็นที่ 2 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 1. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 85) 
2. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (3,500 ทีม) 
3.จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน 
(35 ล้านคน)  

สสป. กรม สบส. , กรม คร. ,  
กรมอนามัย ,  

กรมการแพทย์ ,  
กรมการแพทย์ 
แผนไทยฯ ,  

กรมสุขภาพจิต , กบรส. 

Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ) 
ประเด็นที่ 1 สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับ

บริการผู้สูงอายุ 
   

 1.1 กลุ่มวัย    
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 มารดาและทารก 
 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน (ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)…
กรมอนามัย 
2. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 28 วัน...กรมการแพทย์ 

กรมอนามัย+ 
กรมการแพทย์ 

 

 

 เด็กปฐมวัย 1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย   
(ร้อยละ 90)…กรมอนามัย 
2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่ามีการพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมาตรฐานอ่ืน 
จนมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 35)…กรม
สุขภาพจิต 
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน     
(ร้อยละ 64) …กรมอนามัย 
4. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ  
(ร้อยละ 75) …กรมอนามัย 

กรมอนามัย+ 
กรมสุขภาพจิต 

 

 วัยทำงาน 
 

1. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 8.0 ต่อแสน
ประชากร…กรมสุขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต 
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2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต (≥รอยละ 80)…กรมสุขภาพจิต 

  ตัวช้ีวัดกำกับ ติดตาม 
1. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน…กรม
อนามัย 

 
กรมอนามัย 

 

 1.2 ผู้สูงอายุ     
  1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ  

(ร้อยละ 100)...กรมการแพทย์ 
2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่า
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้ม 
และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (ร้อยละ 
40) ...กรมการแพทย์ 
     2.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง 
พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม และได้รับ
การดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (ร้อยละ 40) 
     2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง 
พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้ม และได้รับการ
ดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (ร้อยละ 40) 

กรมการแพทย์ +  
กรมอนามัย 
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3. ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี 
(Wellness Plan) (ร้อยละ 50)...กรมอนามัย 
4. ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับ
การดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 95)...กรม
อนามัย 
5. จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ 
(1 ชมรม/ตำบล)...กรมอนามัย 
6. จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม/รากฟัน
เทียม (ฟันเทียม 36,000 ราย และรากฟันเทียม 
3,500 ราย ทั่วประเทศ) )...กรมอนามัย 

ประเด็นที่ 2 Digital Health (ระบบข้อมูลสุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์) 

1. จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์
ที่กำหนด…ศูนย์เทคฯ 
2. ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทยมีดิจิทัลไอดี 
เพ่ือการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ
...กยผ.สป. 
3. ร้อยละเขตสุขภาพทีใ่ช้ระบบ AI DR 
screening ในการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอ
ตา…กรมการแพทย์ 

ศูนย์เทคโนโลยี 
สารสนเทศฯ สป. +  
กองยุทธศาสตร์และ

แผนงาน สป. +  
กรมการแพทย์ 
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ประเด็นที่ 3 ลดป่วย ลดตาย และการสร้าง    
ความม่ันคงทางสุขภาพ 

   

ลดป่วย ลดตาย 1. ลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
2. ลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลือดสมอง 
3. ร้อยละของผู้ป่วยสามารถควบคุมเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงได้ตามเกณฑ์ 
4. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง 

4.1 มะเร็งปากมดลูก 
4.2 มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 
4.3  มะเร็งช่องปาก 

กรมการแพทย์ 
- สถาบันโรคทรวงอก  
- สถาบันประสาทวิทยา  
- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   
กรมควบคุมโรค 
- กองโรคไม่ติดต่อ 
กรมอนามัย 
- สำนักทันตสาธารณสุข 

 

ความมั่นคงด้านสุขภาพ 1. ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ใน
กลุ่ม 607 (เอา 607 ไม่เอา 608) 
- ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่ม
หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ (15-45 ปี) 
2. มีระบบ Situation Awareness ที่มี
ประสิทธิภาพ 
- มีผู้ปฏิบัติงาน SAT ที่ผ่านการอบรมอย่าง
เพียงพอ  

กรมควบคุมโรค 
- กองโรคติดต่อทั่วไป 
(วัคซีน) 
- กองควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
(PHEM&ICS&EOC) 
- กองระบาดวิทยา 
(CDCU) 
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- มีการจัดทำ CIR ระดับจังหวัดและระดับเขตที่
ชัดเจน ได้รับความเห็นชอบจาก นพ.สสจ. และ
ผู้ตรวจราชการ 
3. ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัดที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตร ICS & EOC 100 
4. มีทีม CDCU ที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
อำเภอละ 3 ทีม 
5. มี Official document ของหน่วยงาน
สาธารณสุขระดับจังหวัดที่ระบุภัยท่ีสำคัญ อย่าง
น้อย 3 ภัย และ resource mapping สำหรับ
การรับมือภัยที่สำคัญ 
6. มี operational plans สำหรับ 3 ภัย ที่
สำคัญ โดยระบุระบบบัญชาการที่สอดคล้องกับ
ภัยท่ีสำคัญท้ัง 3 ภัยไว้ด้วย 
7. มีแผน BCP สำหรับสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป 
ที่สอดคล้องกับ operational plan 
 
 

สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
- กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
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ประเด็นที่ 4 องค์กรสมรรถนะสูง     
 การเงินการคลังสุขภาพ 1.ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤต

ทางการเงิน 
2.ร้อยละของการกำกับติดตามแผนการลงทุนตาม
นโยบายการลงทุน 

กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ  

Area based 

1. การแก้ปัญหาที่สำคัญระดับพื้นท่ี เขตสุขภาพท่ี 1-12    

2. Innovative Healthcare ระดับพ้ืนที่ เขตสุขภาพที่ 1-12    

การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี 
 1. การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว  กรมอนามัย   
 2. การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  กรมการแพทย์ +  

กรมสุขภาพจิต + กรม
อนามัย + สป. 

 

 3. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย
แรงงาน 

 กรม คร. +  
กรมอนามัย 

 

 4. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 

 กรม คร.  
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กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี 

 


