
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิตสำคัญประกอบการประเมินตัวช้ีวัด 2.4 
ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ชื่อตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 
 5 เดือนแรก 

ผลการดำเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย 
5 เดือนหลัง 

1. จำนวนโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ (Health Literate 
School : HLS) 

โรงเรียน 2,000 2,419 4,000 

2. จังหวัดได้รับการพัฒนาระบบ/มีระบบคัดกรอง 
มะเร็งเต้านม 

แห่ง 38 76 76 

3. สถานประกอบการการส่งเสริมสุขภาพ  
(สถานประกอบการขนาดใหญ่) 

แห่ง 147 253 293 

 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้  
1. จำนวนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School: HLS) เป้าหมาย 2,000 แห่ง ผล 2,419 แห่ง 
   1.1 โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) ที่ได้มีการประเมินตนเอง ในโปรแกรมประเมินความรอบรู้ รวมทั้งสิ้น 2,419 แห่ง 

1) โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) ที่เข้าร่วมกระบวนการ ในโปรแกรมประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ในโรงเรียน 2,419 แห่ง  
      - มีการลงทะเบียน (Register) ในโปรแกรมประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2565 เป็นต้นไป จำนวน 1,627 แห่ง 

- โรงเรียนที่อยู ่ระหว่างกระบวนการประเมินตนเองในโปรแกรมประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน  
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565  จำนวน 792 โรงเรียน 

2) โครงการเชิงนวัตกรรมสุขภาพนักเรียน 21 โครงการ  
   -  โครงงานด้านส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 11 เรื่อง  ได้แก ่

       1) โรงเรียนรพีเลิศวิทยา -โครงงานอ่าน ปรับ ขยับ เปลี่ยน    จ.เชียงใหม่ 
       2) โรงเรียนบ้านวังหัวดอย -โครงงานยิ้มใส ฟันสวย ด้วยสมุนไพรไทย  จ.อุตรดิตถ์ 
       3) โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) -โครงงานเครื่องออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ จ. นครสวรรค์ 
       4) โรงเรียนบ้านนามกุย  -โครงงานสุขภาพดี มีรอยยิ้ม จ.กาญจนบุรี 
       5) โรงเรียนปากบึงสิงโต -โครงงาน SMART farmer kid พิชิตสุขภาพดี  จ.ฉะเชิงเทรา 
       6) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 -โครงงานสบู่ขมิ้น ดับกลิ่นกายทลายกลิ่นเต่า จ. มหาสารคาม 
       7) โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก -โครงงานวงล้อเปลี่ยนชีวิต พิชิตพุง พิชิตอ้วน สมส่วน สมวัย จ.นครพนม 
       8) โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง -โครงงานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจากสมุนไพร จ.ชัยภูมิ 
       9) โรงเรียนบ้านกำแมด -โครงงานมือสะอาดปลอดภัย Bye Bye Covid- 19 จ.ศรีสะเกษ      
      10) โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 -โครงงานขยับกาย ขยายสมอง สไตล์บ้านหัวสะพานฯ จ. สุราษฎร์ธานี         
      11) โรงเรียนวัดควนเมา -โครงงาน 3ส  For  Health  จ. ตรัง 
 



-  โครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 เรื่อง  
      1) โรงเรียนศรีสังวาลย์เชยีงใหม่ -โครงงานพยาบาลน้อยจิตอาสา เพื่อสิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุขโรงเรียนศรี

สังวาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
      2) โรงเรียนบ้านหนองแหน  -โครงงาน “โรงเรียนหนูไร้ขยะ” ด้วยกิจกรรม 9 ส จ. อุตรดิตถ์ 
      3) โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ฯ -โครงงาน วัตกรรม KID MBP2 : 

นวัตกรรมชุมชนแก้ไขปัญหาขยะ  จ.นครสวรรค์ 
      4) กระถางและวัสดุปลูกจากใบไม้รักษ์พญาราม -โครงงานหัวเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำมะพร้าว จ.กาญจนบุรี 
      5) โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2   -โครงงาน รูปแบบการบูรณาการจัดการขยะ โรงเรียนเทศบาลเมือง

จันทบุรี ๒ จ.ฉะเชิงเทรา 
      6) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  -โครงงาน าญจนารักษ์โลก  จ.มหาสารคาม 
      7) โรงเรียนพญารามวิทยา -โครงงานกระถางและวัสดุปลูกจากใบไม้รักษ์พญาราม จ.ชัยภูมิ 
      8) โรงเรียนบ้านโพนทอง -โครงการขบวนการ 7R  รักสิ่งแวดล้อม จ.ศรีสะเกษ      
      9) โรงเรียนบ้านท่าขนอน  -โครงงานโรงเรียนสวยด้วยมือเรา จ.สุราษฎร์ธานี         
     10) โรงเรียนบ้านโคกพยอม -โครงงาน ดื่มหมด ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม   จ.ตรัง 

 

2. จังหวัดได้รับการพัฒนาระบบ/มีระบบคัดกรองมะเร็งเต้านม เป้าหมาย 38 แห่ง ผล 76 แห่ง 
1. การขับเคลื่อนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ สตรีมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

แนวทางการดำเนินงาน การบูรณาการแผนการขับเคลื่อนงานปี 2566 ระดับจังหวัดในประเด็นเกี่ยวกับการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม, แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานมะเร็งเต้านมในพื้นที่ โดยผ่านการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่พ้ืนที่ การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานในทุกระดับ (สสจ, สสอ. รพ.สต.) เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกัน 

2. มหกรรมการรณรงค์สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  

3. การสร้างความรอบรู้สตรีไทยรุ่นใหม่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติ  
4. การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลมะเร็งเต้านม  
5. การบูรณาการคัดกรองมะเร็งเต้านมร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดย

เครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา เพ่ือสร้าง
ความรอบรู้เก่ียวกับมะเร็งเต้านมในกลุ่มเสี่ยง และค้นหาความผิดปกติของเต้านม สร้างความตระหนักให้กระตุ้นเตือนให้
ตรวจเต้านมด้วยเองสม่ำเสมอ โดยผ่านกลไกของ Web Application BSE ที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของโครงการ
กับกับระบบบริการสุขภาพในการส่งต่อเพ่ือวินิจฉัยและรักษามะเร็งเต้านม 

 
 
 
 



3. สถานประกอบการการส่งเสริมสุขภาพ (สถานประกอบการขนาดใหญ่) เป้าหมาย 147 แห่ง  ผล 253 แห่ง 
1) ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (เป้าหมาย 5 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 46 แห่ง 
2) ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก (เป้าหมาย 5 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 9 แห่ง 
3) ศูนยอ์นามัยที่ 3 นครสวรรค์ (เป้าหมาย 2 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 4 แห่ง 
4) ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (เป้าหมาย 18 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 67 แห่ง 
5) ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (เป้าหมาย 18 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 22 แห่ง 
6) ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี (เป้าหมาย 36 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 9 แห่ง 
7) ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (เป้าหมาย 3 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 12 แห่ง 
8) ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (เป้าหมาย 2 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 15 แห่ง 
9) ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา (เป้าหมาย 6 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 31 แห่ง 
10) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (เป้าหมาย 1 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 13 แห่ง 
11) ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช (เป้าหมาย 4 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 21 แห่ง 
12) ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา (เป้าหมาย 6 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 4 แห่ง 
13) สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (เป้าหมาย 10 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ – แห่ง 
ภาพรวมประเทศ (เป้าหมาย 116 แห่ง) จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 253 แห่ง 

 
 

 

 

 


