ตัวชี้วัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565(แก้ไขครั้งที่ 1)
ลำดับ

ตัวชี้วัด

1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

เกณฑ์เป้ำหมำย

หมำยเหตุ

ไม่เกิน 17 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน

ส่งเสริมฯ

ร้อยละ 64

ส่งเสริมฯ

ร้อยละ 85

ไม่ต่ากว่า 100
ไม่เกิน 25

ส่งเสริมฯ
ส่งเสริมฯ
ส่งเสริมฯ

ร้อยละ 90

ส่งเสริมฯ

ร้อยละ 50
ร้อยละ 98

ส่งเสริมฯ
ส่งเสริมฯ

2 เด็กไทยมีกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรสมวัย
2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลีย่ ที่อายุ 5 ปี
2.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
3 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100
4 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจ่านวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี
1,000 คน
5 ร้อยละของผู้สูงอำยุและผู้ที่มีภำวะพึ่งพิงได้รับกำรดูแลตำม Care Plan
6 ผู้สูงอำยุมีพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์ได้รับกำรดูแลทั้งในสถำนบริกำรและในชุมชน
6.1 ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
6.2 ร้อยละของต่าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว (Long Term Care
: LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
7 ร้อยละของผู้สูงอำยุที่ผ่ำนกำรคัดกรอง พบว่ำเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะสมองเสื่อมหรือภำวะ
หกล้มและได้รับกำรดูแลรักษำในคลินิกผู้สูงอำยุ
7.1 ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสีย่ งต่อการเกิดภาวะสมองเสือ่ มและได้รับ
การดูแลรักษาในคลินิกผูส้ ูงอายุ

> ร้อยละ 30

7.2 ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสีย่ งต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการ
ดูแลรักษาในคลินิกผูส้ ูงอายุ
8 จำนวนคนมีควำมรอบรู้สุขภำพ

> ร้อยละ 30

9 ประชำชนมีพฤติกรรมปองกันโรคพึงประสงค
10 กิจกำร/กิจกรรม/สถำนประกอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร

ทั้งประเทศ
10 ล้าน คน
รอยละ 80

ส่งเสริมฯ
ส่งเสริมฯ
ส่วนกลาง
โรคติดต่อ
สิง่ แวดล้อม

รอยละ 90
ร้อยละ 75
ร้อยละ 100

โรคไม่ตดิ ต่อ

13.1 ร้อยละกำรตรวจติดตำมยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำน

≥ร้อยละ 80

โรคไม่ตดิ ต่อ

13.2 ร้อยละกำรตรวจติดตำมยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง

≥ร้อยละ 80

โรคไม่ตดิ ต่อ
สิง่ แวดล้อม

11 ร้อยละของอำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่มีคุณภำพ
12 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขของหน่วยงำนระดับจังหวัด

งานพัฒนาฯ

13 ร้อยละกำรตรวจติดตำมยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำน และ/หรือควำมดัน
โลหิตสูง

14 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่ำนกำรประเมินระบบเฝ้ำระวังโรคและภัยสุขภำพจำกกำรประกอบ
อำชีพและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 80

ลำดับ

เกณฑ์เป้ำหมำย

หมำยเหตุ

15 ร้อยละของจังหวัดที่สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) ให้สงบได้ ภำยใน 21 – 28 วัน
16 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการด่าเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 100

โรคติดต่อ

16.1 ตลาดนัด น่าซือ้ (Temporary Market) พื้นที่ขยาย จังหวัดละ 5 แห่ง

76 จังหวัด

สิง่ แวดล้อม

16.2 อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) พื้นที่ขยาย จังหวัดละ 1 แห่ง

76 จังหวัด

17 ระดับควำมสำเร็จในกำรเตรียมพร้อมและตอบโต้กำรระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19)
18 จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภำพกลุ่มเป้ำหมำยที่เกิดจำกกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้สำมำรถ
ได้รับกำรอนุญำต

ร้อยละ 100

สิง่ แวดล้อม
โรคติดต่อ

19

ตัวชี้วัด

อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ แพทย์แผนไทย
ต่อเขตสุขภาพ

จังหวัดมีกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนอำหำรปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ
19.1 ตลำดนัด น่ำซื้อ (Temporary Market)

76 จังหวัด

สิง่ แวดล้อม

19.2 อำหำรริมบำทวิถี (Street Food Good Health)

76 จังหวัด

สิง่ แวดล้อม

19.3 ร้ำนอำหำร (Clean Food Good Taste Plus)

76 จังหวัด

สิง่ แวดล้อม

20.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN
Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป

ร้อยละ 98

สิง่ แวดล้อม

20.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & .CLEAN
Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus

ร้อยละ 60

สิง่ แวดล้อม

21 ร้อยละของจังหวัดจัดกำรปัจจัยเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อกำรลดลงของอัตรำป่วย
ด้วยโรคที่เกีย่ วข้องกับสุขอนำมัย และมลพิษสิ่งแวดล้อม
22 จำนวนกำรจัดตั้งหน่วยบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิตำม

ร้อยละ 60

สิง่ แวดล้อม

ร้อยละ 52

งานพัฒนาฯ

35 ล้านคน

งานพัฒนาฯ

ร้อยละ 75

งานพัฒนาฯ

<ร้อยละ 7
> ร้อยละ 80

โรคไม่ตดิ ต่อ
โรคไม่ตดิ ต่อ

ร้อยละ 88

โรคติดต่อ

20 ร้อยละของโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN
Hospital

พระรำชบัญญัติระบบสุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
23 จำนวนประชำชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน
24 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรดูแลจำก อสม. หมอประจำบ้ำน มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี
25 อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับกำรรักษำใน Stroke Unit
25.1 อัตราตายของผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69)
25.2 ร้อยละผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการ
รักษาใน Stroke Unit
26 อัตรำควำมสำเร็จกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่
26.1 อัตราความส่าเร็จการรักษาผูป้ ่วยวัณโรคปอดรายใหม่

26
ลำดับ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์เป้ำหมำย

หมำยเหตุ

26.2 อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผูป้ ่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้่า

ร้อยละ 88

โรคติดต่อ

27 อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ
28 ร้อยละกำรให้กำรดูแลตำมแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ (Advance Care Planning) ใน
ผู้ป่วยประคับประคองอย่ำงมีคุณภำพ

< ร้อยละ 1.55

ส่วนกลาง

29 ร้อยละจังหวัดที่ขับเคลื่อนกำรพัฒนำสู่จังหวัดใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (RDU province)
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
30 อัตรำกำรติดเชื้อดื้อยำในกระแสเลือด

ร้อยละ 50

คุม้ ครองฯ

ไม่เพิ่มขึ้นจากปี
ปฏิทินที่ผ่านมา

ส่วนกลาง

< 3.60 ต่อ 1,000
ทารกแรกเกิดมีชีพ

ส่งเสริมฯ

ร้อยละ 50

โรคไม่ตดิ ต่อ

ร้อยละ 20.5

แพทย์แผนไทย

≥รอยละ 74

โรคไม่ตดิ ต่อ

31 อัตรำตำยทำรกแรกเกิดอำยุน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 28 วัน
32 ร้อยละกำรให้กำรดูแลตำมแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ (Advance Care Planning)ในผู้ป่วย
ประคับประคองอย่ำงมีคุณภำพ
33 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริกำร ตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟื้นฟูสภำพ

≥ร้อยละ 50

โรคไม่ตดิ ต่อ

ด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
34 รอยละของผูปวยโรคซึมเศรำเขำถึงบริกำรสุขภำพจิต
35 อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยสำเร็จ
35.1 อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จ
35.2 ร้อยละของผูพ้ ยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท่าร้ายตัวเองซ้่าในระยะเวลา 1 ปี
36 อัตรำตำยผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
37 Refracture Rate

≤ 8.0 ต่อแสน ปปช. โรคไม่ตดิ ต่อ
ร้อยละ 90
โรคไม่ตดิ ต่อ
< ร้อยละ 26
< ร้อยละ 20

โรคไม่ตดิ ต่อ
ส่งเสริมฯ

38.1 อัตราตายของผูป้ ่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI

< ร้อยละ 8

โรคไม่ตดิ ต่อ

38.2 ร้อยละของการให้การรักษาผูป้ ่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก่าหนด
38.2.1 ร้อยละของผูป้ ่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิม่ เลือดได้ตามมาตรฐานเวลา
ที่ก่าหนด

≥ ร้อยละ 60

โรคไม่ตดิ ต่อ

≥ ร้อยละ 60

โรคไม่ตดิ ต่อ

39.1 ร้อยละของผูป้ ่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์

≥ ร้อยละ 75

โรคไม่ตดิ ต่อ

39.2 ร้อยละของผูป้ ่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ่าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์

≥ ร้อยละ 75

โรคไม่ตดิ ต่อ

38 อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลันชนิด STEMI และกำรให้กำรรักษำ
ตำมมำตรฐำนตำมเวลำที่กำหนด

38.2.2 ร้อยละของผูป้ ่วย STEMI ที่ได้รับการท่า Primary PCI ได้ตามมาตรฐาน
เวลาที่ก่าหนด
39 ผู้ป่วยโรคมะเร็งสำมำรถเข้ำถึงบริกำรผ่ำตัดเคมีบำบัด รังสีรักษำ ภำยใน 4, 6 และ 6
สัปดำห์

ลำดับ

ตัวชี้วัด

39.3 ร้อยละของผูป้ ่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
40 ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจน
ครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน
41 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery

42 ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มีค่ำ eGFR ลดลง น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 5 ml/min/1.73 m2/yr
43 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 30 วัน
44 อัตรำส่วนของจำนวนผู้บริจำคอวัยวะสมองตำยที่ได้รับกำรผ่ำตัดนำอวัยวะออก ต่อ
จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยำบำล (โรงพยำบำล A, S)

45 ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำสู่กระบวนกำรบำบัดรักษำ ได้รับกำรดูแลอย่ำงมีคุณภำพ
ต่อเนื่องจนถึงกำรติดตำม (Retention Rate)

เกณฑ์เป้ำหมำย

หมำยเหตุ

≥ ร้อยละ 60

โรคไม่ตดิ ต่อ

≥ ร้อยละ 70

โรคไม่ตดิ ต่อ

ร้อยละ 20
โรคไม่ตดิ ต่อ
ของจ่านวนผูป้ ่วย
ทั้งหมดต่อปีในกลุม่
โรคที่ให้บริการODS
≥ ร้อยละ 66

โรคไม่ตดิ ต่อ

≥ ร้อยละ 85

ส่งเสริมฯ

เพิ่มขี้นร้อยละ 20
จากอัตราส่วนของจ่านวน
ผู้บริจาคอวัยวะสมองตายที่
ได้รับการผ่าตัดน่าอวัยวะออก
ต่อจ่านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล
ปี 2562

58(Retention Rate
ระบบสมัครใจ)

งานพัฒนาฯ

โรคไม่ตดิ ต่อ

46 ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับกำรบริบำลฟื้นสภำพและติดตำมจนครบ
≥ ร้อยละ 70
โรคไม่ตดิ ต่อ
6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน
≥ ร้อยละ 20 ของ โรคไม่ตดิ ต่อ
47 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรผ่ำตัดแบบ One Day Surgery
จ่านวนผูป้ ่วย
ทั้งหมดต่อปีในกลุม่
โรคที่ให้บริการ ODS
48 ร้อยละของกำร Re-admit ภำยใน 1 เดือน จำกกำรผ่ำตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีและหรือถุง
น้ำดีอักเสบ ผ่ำนกำรผ่ำตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)
49 ร้อยละของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขที่มีกำรจัดบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์
49.1 ร้อยละของ รพ.สังกัด สป.สธ.ที่มีกำรจัดบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์
49.2 ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกรมวิชำกำรที่มีกำรจัดบริกำรคลินิกกัญชำทำง
กำรแพทย์

< ร้อยละ 5

ร้อยละ 70
ร้อยละ 70

โรคไม่ตดิ ต่อ

ส่วนกลาง
ส่วนกลาง

49.3 จำนวนสถำนพยำบำลเอกชนที่มีกำรจัดบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ในแต่ละ เขตสุขภาพละ 3 แห่ง แพทย์แผนไทย
เขตสุขภำพ
แพทย์แผนไทย
ร้อยละ 5
49.4 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีกำรวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับ
กำรรักษำด้วยยำกัญชำทำงกำรแพทย์

ลำดับ

ตัวชี้วัด
49.5 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับกำรรักษำด้วยยำกัญชำทำงกำรแพทย์

เกณฑ์เป้ำหมำย

หมำยเหตุ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 แพทย์แผนไทย

50 อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภำยใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยำบำลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit)

< ร้อยละ 12

โรคไม่ตดิ ต่อ

51 ร้อยละของประชำกรเข้ำถึงบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน

>ร้อยละ 26.5

โรคไม่ตดิ ต่อ

52 ร้อยละของโรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป ผ่ำนเกณฑ์ ER คุณภำพ
52.1 ร้อยละของโรงพยำบำลศูนย์ ผ่ำนเกณฑ์ ER คุณภำพ

ร้อยละ 100

โรคไม่ตดิ ต่อ

ร้อยละ 5

โรคไม่ตดิ ต่อ

ร้อยละ 100

โรคไม่ตดิ ต่อ

ร้อยละ 5

คุม้ ครองฯ

55.1 มูลค่ำกำรใช้ยำสมุนไพรในเมืองสมุนไพร

ร้อยละ 3

แพทย์แผนไทย

55.2 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรจังหวัดในเขตสุขภาพ

ร้อยละ 2

แพทย์แผนไทย

56.1 ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (กองส่วนกลาง)

ร้อยละ 100

ส่วนกลาง

56.2 ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (สานักงาน
สาธารณสุ
ขจังหวัด) าเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
56.3
ร้อยละความส
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ)

ร้อยละ 100

พัฒนาฯ

ร้อยละ 100

พัฒนาฯ

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

พัฒนาฯ
ส่วนกลาง

ร้อยละ 90

พัฒนาฯ
งานทรัพยากรฯ

52.2 ร้อยละของโรงพยำบำลทั่วไป ผ่ำนเกณฑ์ ER คุณภำพ
53 ร้อยละของหน่วยบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยมีมำตรฐำนกำรบริกำรสุขภำพนักท่องเที่ยวในพื้นที่
เกำะตำมที่กำหนด
54 อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของจำนวนสถำนประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพที่ได้รับ
มำตรฐำนตำมที่กำหนด
55 มูลค่ำกำรใช้ยำสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดในเขตสุขภำพ เพิ่มขึ้น

56 ร้อยละความส่าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ด่าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก่าหนด

57 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง
HA ขั้น 3
57.1 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ
ข มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานผ่
นการรับรอง HAกรมควบคุ
ขั้น 3 มโรค และ กรมสุขภาพจิตมี
57.2
ร้อยละของโรงพยาบาลสั
งกัดากรมการแพทย์
คุ57.3
ณภาพมาตรฐานผ่
านการรับรอง
HAคขัณ
3
ร้อยละของโรงพยาบาลชุ
มชนมี
ุ ้นภาพมาตรฐานผ่
านการรับรอง HA ขั้น 3
58 ร้อยละของเขตสุขภำพที่มีกำรบริหำรจัดกำรกำลังคนที่มีประสิทธิภำพ

ต่าแหน่งว่าง
คงเหลือ<ร้อยละ 4
(> 9 เขตสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์)

ลำดับ

ตัวชี้วัด

59 ร้อยละของบุคลำกรที่มีควำมพร้อมรองรับกำรเข้ำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับกำรพัฒนำ
60 องค์กรแห่งควำมสุขที่มีคุณภำพ
60.1 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุขของคนท่างาน
(Happinometer)

เกณฑ์เป้ำหมำย

หมำยเหตุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ส่วนกลาง
ร้อยละ 70

งานทรัพยากรฯ

หน่วยงานละ 1 แห่ง

ส่วนกลาง

หน่วยงานละ 1 แห่ง

ส่วนกลาง

60.2 องค์กรแห่งความสุขที่มีคณ
ุ ภาพ
60.2.1 ระดับกรม และสป. (ส่วนกลาง)
60.2.2 ระดับเขตสุขภาพ

หน่วยงานละ 1 แห่ง งานทรัพยากรฯ
61 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ร้อยละ 92
นิตกิ าร
ITA
62 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA
ร้อยละ 92
ส่วนกลาง
60.2.3 ระดับจังหวัด

63 ร้อยละของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์
กำรตรวจสอบและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน
64 ร้อยละควำมสำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่

ร้อยละ 80

ตรวจสอบภายใน

64.1 ร้อยละควำมสำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่
ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด (กองส่วนกลำง)

ร้อยละ 100

ส่วนกลาง

64.2 ร้อยละควำมสำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่
ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด)

ร้อยละ 101

งานพัฒนาฯ

64.3 ร้อยละควำมสำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่
ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอ)

ร้อยละ 102

งานพัฒนาฯ

65.1 ร้อยละของโรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไปสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข มีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3

ร้อยละ 100

ส่วนกลาง

65.2 ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกรมกำรแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภำพจิต
มีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3

ร้อยละ 100

งานพัฒนาฯ

65.3ร้อยละของโรงพยำบำลชุมชนมีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3

ร้อยละ 90

ส่วนกลาง

ร้อยละ 75

งานพัฒนาฯ

ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด

65 ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีคุณภำพมำตรฐำน
ผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3

66 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว

ลำดับ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์เป้ำหมำย

หมำยเหตุ

ร้อยละ 50

งานพัฒนาฯ

ร้อยละ 50

งานพัฒนาฯ

≥ เขตสุขภำพละ 1
แหง

ส่วนกลาง

68 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพข้อมูล
69 รอยละของจังหวัดที่มีการใชบริการศูนยขอมูลกลางดานสุขภาพของประชาชน

ร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์

ร้อยละ 60

ยุทธศาสตร์

70 ร้อยละของโรงพยำบำลที่มีบริกำรรับยำที่ร้ำนยำ โดยใบสั่งยำอิเล็กทรอนิกส์
(e-prescription)
71 ควำมแตกต่ำงกำรใช้สิทธิ เมื่อไปใช้บริกำรผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกัน

ร้อยละ 13

ยุทธศาสตร์

<112,800 ครั้ง

ส่วนกลาง

มีการปรับปรุงสิทธิ
ประโยชน์กลางการดูแล
ปฐมภูมิของ 3 ระบบ

ส่วนกลาง

67 สถานบริการสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผานเกณฑการประเมิน ตาม
นโยบาย EMS
67.1 รอยละของสถานบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผานเกณฑ การ
ประเมินขั้นพื้นฐาน (The must)
67.1.2 รอยละสถานบริการ ระดับ รพช. ที่ผานเกณฑการประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must)
67.2 จานวนสถานบริการตนแบบของเขตสุขภาพ ที่ผานเกณฑการประเมินขั้นสูง (The
best)

สุขภำพถ้วนหน้ำ
72 ระดับควำมสำเร็จของกำรปรับปรุงสิทธิประโยชน์กลำงกำรดูแลปฐมภูมิของระบบ
หลักประกันสุขภำพ 3 ระบบ
73 ร้อยละของหน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวิกฤตทำงกำรเงิน
73.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7

ระดับ 7 < ร้อยละ 2 ประกันสุขภาพ

73.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6
74 จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภำพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนำต่อยอด

ระดับ 6 < ร้อยละ 4 ประกันสุขภาพ

75 ร้อยละของเขตสุขภำพที่มีกำรขยำยผลนวัตกรรมกำรจัดกำรบริกำรสุขภำพ

จ่านวนนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยี
สุขภาพที่คดิ ค้นใหม่
หรือที่พัฒนาต่อยอด
อย่างน้อย 12 เรื่อง

ส่วนกลาง

ร้อยละ 100

ส่วนกลาง

