
ล ำดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เป้ำหมำย หมำยเหตุ

1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 17 ต่อการ

เกิดมีชีพแสนคน ส่งเสริมฯ

เด็กไทยมีกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรสมวัย

   2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 5 ปี ร้อยละ 64 ส่งเสริมฯ

   2.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 ส่งเสริมฯ

3 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่่ากว่า 100 ไม่ต่่ากว่า 100 ส่งเสริมฯ

4 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจ่านวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี

1,000 คน
ไม่เกิน 25 ส่งเสริมฯ

5 ร้อยละของผู้สูงอำยุและผู้ท่ีมีภำวะพ่ึงพิงได้รับกำรดูแลตำม Care Plan ร้อยละ 90 ส่งเสริมฯ

ผู้สูงอำยุมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีพึงประสงค์ได้รับกำรดูแลท้ังในสถำนบริกำรและในชุมชน

6.1 ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 50 ส่งเสริมฯ
6.2 ร้อยละของต่าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care

 : LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 98 ส่งเสริมฯ

ร้อยละของผู้สูงอำยุท่ีผ่ำนกำรคัดกรอง พบว่ำเส่ียงต่อกำรเกิดภำวะสมองเส่ือมหรือภำวะ

หกล้มและได้รับกำรดูแลรักษำในคลินิกผู้สูงอำยุ

7.1 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรอง พบว่าเส่ียงต่อการเกิดภาวะสมองเส่ือมและได้รับ

การดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

> ร้อยละ 30
ส่งเสริมฯ

7.2 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรอง พบว่าเส่ียงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการ

ดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

> ร้อยละ 30
ส่งเสริมฯ

8 จ ำนวนคนมีควำมรอบรู้สุขภำพ ท้ังประเทศ 

10 ล้าน คน ส่วนกลาง

9 ประชำชนมีพฤติกรรมปองกันโรคพึงประสงค รอยละ 80 โรคติดต่อ

10 กิจกำร/กิจกรรม/สถำนประกอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร รอยละ 90 ส่ิงแวดล้อม

11 ร้อยละของอ ำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีมีคุณภำพ ร้อยละ 75 งานพัฒนาฯ

12 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขของหน่วยงำนระดับจังหวัด ร้อยละ 100 โรคไม่ติดต่อ

ร้อยละกำรตรวจติดตำมยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำน และ/หรือควำมดัน

โลหิตสูง

13.1 ร้อยละกำรตรวจติดตำมยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำน ≥ร้อยละ 80 โรคไม่ติดต่อ

13.2 ร้อยละกำรตรวจติดตำมยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง ≥ร้อยละ 80 โรคไม่ติดต่อ

14 ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่ำนกำรประเมินระบบเฝ้ำระวังโรคและภัยสุขภำพจำกกำรประกอบ

อำชีพและส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 80 ส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ีวัดกระทรวงสำธำรณสุข  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565(แก้ไขคร้ังท่ี 1)
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15 ร้อยละของจังหวัดท่ีสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19) ให้สงบได้ ภำยใน 21 – 28 วัน

ร้อยละ 100 โรคติดต่อ

จังหวัดมีการขับเคล่ือนการด่าเนินงานอาหารปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ

16.1 ตลาดนัด น่าซ้ือ (Temporary Market) พ้ืนท่ีขยาย จังหวัดละ 5 แห่ง  76 จังหวัด ส่ิงแวดล้อม

16.2 อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) พ้ืนท่ีขยาย จังหวัดละ 1 แห่ง  76 จังหวัด ส่ิงแวดล้อม

17 ระดับควำมส ำเร็จในกำรเตรียมพร้อมและตอบโต้กำรระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 

2019 (COVID-19)

ร้อยละ 100 โรคติดต่อ

18 จ ำนวนผลิตภัณฑ์สุขภำพกลุ่มเป้ำหมำยท่ีเกิดจำกกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้สำมำรถ

ได้รับกำรอนุญำต

อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์

ต่อเขตสุขภาพ
แพทย์แผนไทย

 จังหวัดมีกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนอำหำรปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภำพ 

19.1 ตลำดนัด น่ำซ้ือ (Temporary Market)  76 จังหวัด ส่ิงแวดล้อม

19.2 อำหำรริมบำทวิถี (Street Food Good Health)  76 จังหวัด ส่ิงแวดล้อม

19.3 ร้ำนอำหำร (Clean Food Good Taste Plus)  76 จังหวัด ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละของโรงพยำบำลท่ีพัฒนำอนำมัยส่ิงแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN 

Hospital

20.1 ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 

Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากข้ึนไป

ร้อยละ 98 ส่ิงแวดล้อม

20.2 ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & .CLEAN 

Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus

ร้อยละ 60 ส่ิงแวดล้อม

21 ร้อยละของจังหวัดจัดกำรปัจจัยเส่ียงด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อกำรลดลงของอัตรำป่วย

ด้วยโรคท่ีเก่ียวข้องกับสุขอนำมัย และมลพิษส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 60 ส่ิงแวดล้อม

22 จ ำนวนกำรจัดต้ังหน่วยบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิตำม

พระรำชบัญญัติระบบสุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

ร้อยละ 52 งานพัฒนาฯ

23 จ ำนวนประชำชนคนไทย มีหมอประจ ำตัว 3 คน 35 ล้านคน งานพัฒนาฯ

24 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยท่ีได้รับกำรดูแลจำก อสม. หมอประจ ำบ้ำน มีคุณภำพ

ชีวิตท่ีดี

ร้อยละ 75 งานพัฒนาฯ

อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับกำรรักษำใน Stroke Unit

25.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) <ร้อยละ 7 โรคไม่ติดต่อ

25.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมีอาการไม่เกิน 72 ช่ัวโมงได้รับการ

รักษาใน Stroke Unit

> ร้อยละ 80 โรคไม่ติดต่อ

อัตรำควำมส ำเร็จกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่

26.1 อัตราความส่าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 88 โรคติดต่อ
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26.2 อัตราความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ่้า ร้อยละ 88 โรคติดต่อ

27 อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของท้ังประเทศ < ร้อยละ 1.55 ส่วนกลาง

28 ร้อยละกำรให้กำรดูแลตำมแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ (Advance Care Planning) ใน

ผู้ป่วยประคับประคองอย่ำงมีคุณภำพ
≥ร้อยละ 50

โรคไม่ติดต่อ

29 ร้อยละจังหวัดท่ีขับเคล่ือนกำรพัฒนำสู่จังหวัดใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (RDU province) 

ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด

ร้อยละ 50 คุ้มครองฯ

30 อัตรำกำรติดเช้ือด้ือยำในกระแสเลือด ไม่เพ่ิมข้ึนจากปี

ปฏิทินท่ีผ่านมา

ส่วนกลาง

31 อัตรำตำยทำรกแรกเกิดอำยุน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 28 วัน < 3.60 ต่อ 1,000

ทารกแรกเกิดมีชีพ

ส่งเสริมฯ

32 ร้อยละกำรให้กำรดูแลตำมแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ (Advance Care Planning)ในผู้ป่วย

ประคับประคองอย่ำงมีคุณภำพ

ร้อยละ 50 โรคไม่ติดต่อ

33 ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริกำร ตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟ้ืนฟูสภำพ

ด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

ร้อยละ 20.5 แพทย์แผนไทย

34 รอยละของผูปวยโรคซึมเศรำเขำถึงบริกำรสุขภำพจิต ≥รอยละ 74 โรคไม่ติดต่อ

อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ

35.1 อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จ ≤ 8.0 ต่อแสน ปปช. โรคไม่ติดต่อ

35.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท่าร้ายตัวเองซ่้าในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 90 โรคไม่ติดต่อ

36 อัตรำตำยผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired < ร้อยละ 26 โรคไม่ติดต่อ

37 Refracture Rate < ร้อยละ 20 ส่งเสริมฯ

อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคกล้ำมเน้ือหัวใจตำยเฉียบพลันชนิด STEMI และกำรให้กำรรักษำ

ตำมมำตรฐำนตำมเวลำท่ีก ำหนด

38.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI < ร้อยละ 8 โรคไม่ติดต่อ

38.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาท่ีก่าหนด

       38.2.1 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ท่ีได้รับยาละลายล่ิมเลือดได้ตามมาตรฐานเวลา

                ท่ีก่าหนด
≥ ร้อยละ 60 โรคไม่ติดต่อ

       38.2.2 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ท่ีได้รับการท่า Primary PCI ได้ตามมาตรฐาน

                 เวลาท่ีก่าหนด

≥ ร้อยละ 60 โรคไม่ติดต่อ

ผู้ป่วยโรคมะเร็งสำมำรถเข้ำถึงบริกำรผ่ำตัดเคมีบ ำบัด รังสีรักษำ ภำยใน 4, 6 และ 6 

สัปดำห์

39.1 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 75 โรคไม่ติดต่อ

39.2 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยเคมีบ่าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 75 โรคไม่ติดต่อ
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39.3 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 60 โรคไม่ติดต่อ

40 ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพและติดตามจน

ครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน
≥ ร้อยละ 70

โรคไม่ติดต่อ

41 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ร้อยละ 20 

ของจ่านวนผู้ป่วย

ท้ังหมดต่อปีในกลุ่ม

โรคท่ีให้บริการODS

โรคไม่ติดต่อ

42 ร้อยละผู้ป่วย CKD ท่ีมีค่ำ eGFR ลดลง น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 5 ml/min/1.73 m2/yr ≥ ร้อยละ 66 โรคไม่ติดต่อ

43 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 30 วัน ≥ ร้อยละ 85 ส่งเสริมฯ

44 อัตรำส่วนของจ ำนวนผู้บริจำคอวัยวะสมองตำยท่ีได้รับกำรผ่ำตัดน ำอวัยวะออก ต่อ

จ ำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยำบำล (โรงพยำบำล A, S)
เพ่ิมข้ีนร้อยละ 20

จากอัตราส่วนของจ่านวน

ผู้บริจาคอวัยวะสมองตายท่ี

ได้รับการผ่าตัดน่าอวัยวะออก

 ต่อจ่านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน

โรงพยาบาล

ปี 2562

งานพัฒนาฯ

45 ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดรักษำ ได้รับกำรดูแลอย่ำงมีคุณภำพ

ต่อเน่ืองจนถึงกำรติดตำม (Retention Rate)
58(Retention Rate 

ระบบสมัครใจ)

โรคไม่ติดต่อ

46 ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับกำรบริบำลฟ้ืนสภำพและติดตำมจนครบ

 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน

≥ ร้อยละ 70 โรคไม่ติดต่อ

47 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ำรับกำรผ่ำตัดแบบ One Day Surgery ≥ ร้อยละ 20 ของ

จ่านวนผู้ป่วย

ท้ังหมดต่อปีในกลุ่ม

โรคท่ีให้บริการ ODS

โรคไม่ติดต่อ

48 ร้อยละของกำร Re-admit ภำยใน 1 เดือน จำกกำรผ่ำตัดโรคน่ิวในถุงน้ ำดีและหรือถุง

น้ ำดีอักเสบ ผ่ำนกำรผ่ำตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)

< ร้อยละ 5 โรคไม่ติดต่อ

ร้อยละของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขท่ีมีกำรจัดบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์

49.1 ร้อยละของ รพ.สังกัด สป.สธ.ท่ีมีกำรจัดบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ ร้อยละ 70 ส่วนกลาง

49.2 ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกรมวิชำกำรท่ีมีกำรจัดบริกำรคลินิกกัญชำทำง

กำรแพทย์

ร้อยละ 70 ส่วนกลาง

49.3 จ ำนวนสถำนพยำบำลเอกชนท่ีมีกำรจัดบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ในแต่ละ

เขตสุขภำพ

เขตสุขภาพละ 3 แห่ง แพทย์แผนไทย

49.4 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีกำรวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ท่ีได้รับ

กำรรักษำด้วยยำกัญชำทำงกำรแพทย์

ร้อยละ 5 แพทย์แผนไทย
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49.5 ร้อยละของผู้ป่วยท้ังหมดท่ีได้รับกำรรักษำด้วยยำกัญชำทำงกำรแพทย์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 แพทย์แผนไทย

50 อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภำยใน 24 ช่ัวโมง ใน

โรงพยำบำลระดับ A, S, M1 (ท้ังท่ี ER และ Admit)

< ร้อยละ 12 โรคไม่ติดต่อ

51 ร้อยละของประชำกรเข้ำถึงบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน >ร้อยละ 26.5 โรคไม่ติดต่อ

ร้อยละของโรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลท่ัวไป ผ่ำนเกณฑ์ ER คุณภำพ

52.1 ร้อยละของโรงพยำบำลศูนย์ ผ่ำนเกณฑ์ ER คุณภำพ ร้อยละ 100 โรคไม่ติดต่อ

52.2 ร้อยละของโรงพยำบำลท่ัวไป ผ่ำนเกณฑ์ ER คุณภำพ ร้อยละ 5 โรคไม่ติดต่อ

53 ร้อยละของหน่วยบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยมีมำตรฐำนกำรบริกำรสุขภำพนักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี

เกำะตำมท่ีก ำหนด

ร้อยละ 100 โรคไม่ติดต่อ

54 อัตรำกำรเพ่ิมข้ึนของจ ำนวนสถำนประกอบกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพท่ีได้รับ

มำตรฐำนตำมท่ีก ำหนด
ร้อยละ 5 คุ้มครองฯ

มูลค่ำกำรใช้ยำสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดในเขตสุขภำพ เพ่ิมข้ึน

55.1 มูลค่ำกำรใช้ยำสมุนไพรในเมืองสมุนไพร ร้อยละ 3 แพทย์แผนไทย

55.2 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรจังหวัดในเขตสุขภาพ ร้อยละ 2 แพทย์แผนไทย

ร้อยละความส่าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี

ด่าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีก่าหนด

56.1 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี

ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (กองส่วนกลาง)
ร้อยละ 100 ส่วนกลาง

56.2 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี

ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด)

ร้อยละ 100 พัฒนาฯ

56.3 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี

ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ)

ร้อยละ 100 พัฒนาฯ

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง 

HA ข้ัน 3

57.1 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไปสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3
ร้อยละ 100 พัฒนาฯ

57.2 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิตมี

คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3
ร้อยละ 100 ส่วนกลาง

57.3 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3 ร้อยละ 90 พัฒนาฯ

58 ร้อยละของเขตสุขภำพท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนท่ีมีประสิทธิภำพ ต่าแหน่งว่าง

คงเหลือ<ร้อยละ 4 

(> 9 เขตสุขภาพ

ผ่านเกณฑ์)

งานทรัพยากรฯ
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59 ร้อยละของบุคลำกรท่ีมีควำมพร้อมรองรับกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึนได้รับกำรพัฒนำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ส่วนกลาง

องค์กรแห่งควำมสุขท่ีมีคุณภำพ

60.1 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุขของคนท่างาน 

(Happinometer)

ร้อยละ 70 งานทรัพยากรฯ

60.2 องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ 

       60.2.1 ระดับกรม และสป. (ส่วนกลาง) หน่วยงานละ 1 แห่ง ส่วนกลาง

       60.2.2 ระดับเขตสุขภาพ หน่วยงานละ 1 แห่ง ส่วนกลาง

       60.2.3 ระดับจังหวัด หน่วยงานละ 1 แห่ง งานทรัพยากรฯ

61 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน

 ITA

ร้อยละ 92 นิติการ

62 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ร้อยละ 92 ส่วนกลาง

63 ร้อยละของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์

กำรตรวจสอบและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน

ร้อยละ 80 ตรวจสอบภายใน

ร้อยละควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขท่ี

ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด

64.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขท่ี

ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด (กองส่วนกลำง)

ร้อยละ 100 ส่วนกลาง

64.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขท่ี

ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด (ส ำนักงำน

สำธำรณสุขจังหวัด)

ร้อยละ 101 งานพัฒนาฯ

64.3 ร้อยละควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขท่ี

ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด (ส ำนักงำน

สำธำรณสุขอ ำเภอ)

ร้อยละ 102 งานพัฒนาฯ

ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีคุณภำพมำตรฐำน

ผ่ำนกำรรับรอง HA ข้ัน 3

65.1 ร้อยละของโรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลท่ัวไปสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง

สำธำรณสุข มีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ข้ัน 3

ร้อยละ 100 ส่วนกลาง

65.2 ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกรมกำรแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภำพจิต

มีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ข้ัน 3

ร้อยละ 100 งานพัฒนาฯ

65.3ร้อยละของโรงพยำบำลชุมชนมีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ข้ัน 3 ร้อยละ 90 ส่วนกลาง

66 ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว ร้อยละ 75 งานพัฒนาฯ
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67 สถานบริการสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีผานเกณฑการประเมิน ตาม

นโยบาย EMS

67.1 รอยละของสถานบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีผานเกณฑ การ

ประเมินข้ันพ้ืนฐาน (The must)

ร้อยละ 50 งานพัฒนาฯ

67.1.2 รอยละสถานบริการ ระดับ รพช. ท่ีผานเกณฑการประเมินฯ ข้ันพ้ืนฐาน (The must)

ร้อยละ 50 งานพัฒนาฯ

67.2 จ านวนสถานบริการตนแบบของเขตสุขภาพ ท่ีผานเกณฑการประเมินข้ันสูง (The 

best)

≥ เขตสุขภำพละ 1

 แหง
ส่วนกลาง

68 ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่ำนเกณฑ์คุณภำพข้อมูล ร้อยละ 80 ยุทธศาสตร์

69 รอยละของจังหวัดท่ีมีการใชบริการศูนยขอมูลกลางดานสุขภาพของประชาชน ร้อยละ 60 ยุทธศาสตร์

70 ร้อยละของโรงพยำบำลท่ีมีบริกำรรับยำท่ีร้ำนยำ โดยใบส่ังยำอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-prescription)

ร้อยละ 13 ยุทธศาสตร์

71 ควำมแตกต่ำงกำรใช้สิทธิ เม่ือไปใช้บริกำรผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกัน

สุขภำพถ้วนหน้ำ

<112,800 คร้ัง ส่วนกลาง

72 ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงสิทธิประโยชน์กลำงกำรดูแลปฐมภูมิของระบบ

หลักประกันสุขภำพ 3 ระบบ

มีการปรับปรุงสิทธิ

ประโยชน์กลางการดูแล

ปฐมภูมิของ 3 ระบบ

ส่วนกลาง

ร้อยละของหน่วยบริกำรท่ีประสบภำวะวิกฤตทำงกำรเงิน

73.1 ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 ระดับ 7 < ร้อยละ 2 ประกันสุขภาพ

73.2 ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6 ระดับ 6 < ร้อยละ 4 ประกันสุขภาพ

74 จ ำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภำพท่ีคิดค้นใหม่หรือท่ีพัฒนำต่อยอด จ่านวนนวัตกรรม

หรือเทคโนโลยี

สุขภาพท่ีคิดค้นใหม่

หรือท่ีพัฒนาต่อยอด

 อย่างน้อย 12 เร่ือง

ส่วนกลาง

75 ร้อยละของเขตสุขภำพท่ีมีกำรขยำยผลนวัตกรรมกำรจัดกำรบริกำรสุขภำพ ร้อยละ 100 ส่วนกลาง
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