
รายงานการประเมินแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ระยะแรก (พ.ศ. 2560-2564)

กลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี     
ด้านสาธารณสุข (พ .ศ .2560-2579) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์           
ความเป็นเลิศ ได้แก่

• ยุทธศาสตร์ด้ านส่ ง เสริ มสุขภาพ  ป้อ งกัน โรค  และ คุ้มครอง         
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

• ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ  
• ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเป็นเลิศ 
• ยุทธศาสตร์ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

เป้าหมายยุทธศาสตร์ฯ 
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มคีวามสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

ได้มีการขับเคลื่อนและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ จนสิ้นสุด
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ระยะแรก (พ .ศ. 2560-2564)       
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข             
จึงได้ประเมินแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวฯ 

วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
1. ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ใน       

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ระยะแรก (พ.ศ. 2560-2564)
2. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัด มาตรการ 

ส าหรับใช้ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2    
(พ.ศ. 2565-2569) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

ขอบเขตของการประเมินผล
คัดเลือกตัวชี้วัดส าคัญที่ส่งผลต่อเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ฯ จ านวน 59 

ตัวชี้วัด จาก 116 ตัวชี้วัด

วิธีการศึกษา
การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ประกอบด้วย 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการส ารวจ
ความคิดเห็นในรูปแบบ Google form 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสนทนา
กลุ่มในส านักงานเขตสุขภาพและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกในโรงพยาบาลศูนย์

พื้นที่ ก าร ศึกษา คัดเลือกภาคละ 1 จั งหวัด  โดย เป็นจั งหวัด
ที่เป็นที่ตั้งของส านักงานเขตสุขภาพ รวม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี, 
เชียงใหม่, อุบลราชธานี, ระยอง และนครศรีธรรมราช 

กรอบการประเมินผล

ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข 
ระยะแรก (พ.ศ. 2560-2564)

1. ด้านสุขภาพกาย มีแนวโน้มดีขึ้น 
1.1 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพิ่มขึ้นจาก 73.9 ปี ใน พ.ศ. 2552 

เป็น 75.7 ปี ใน พ.ศ. 2563 คาดว่าใน พ.ศ. 2578 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิดเพศหญิงจะเป็น 82.6 ปี และเพศชายเป็น 76.0 ปี ส าหรับอายุ      
คาด เฉลี่ ย ของก ารมี สุ ขภาพดี ของคนไทย เพิ่ มขึ้ นจาก  66 .8  ปี                 
ใน พ.ศ. 2552 เป็น 70.1 ปี ใน พ.ศ. 2563 คาดว่าใน พ.ศ. 2573 เป็น 
73.1 ปี

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
และส านักงานพัฒนานโยบายสขุภาพระหว่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

1.2 อัตรามารดาตายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก 17.6 ใน พ.ศ. 2555 เป็น 
26.6 ใน พ.ศ. 2564

ภาพที่ 3 อัตรามารดาตายต่อการเกิดมีชีพแสนคน พ.ศ. 2555-2564

1.3. ทารกตายมีแนวโน้มลดลง จาก 6.8 ใน พ.ศ. 2555 เป็น 5.2
ใน พ.ศ. 2564

ภาพที่ 4 อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพพันคน พ.ศ. 2555-2564

ข้อเสนอการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข 
ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2565-2569)

1. บุคลากร
2. งบประมาณ
3. เทคโนโลยี

1. ก า ร น า แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ       
ด้านสาธารณสุข และแผนปฏิบัติ
ราชการ ก.สธ. ไปสู่การปฏิบัติ

2. การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน

➢ ผลผลิต
➢ ผลลัพธ์

ปัจจัยน าเข้า ประเมินกระบวนการ ประเมินผลที่ได้จากแผนยุทธศาสตร์ฯ
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ชาย หญิง รวม

ภาพที่ 1 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 
พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2563

ภาพที่ 2 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี 
พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2563

ที่มา : สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2555-2564, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2555-2564, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1

ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข 
ระยะแรก (พ.ศ. 2560-2564)

17.6

22.2 23.3 24.6
26.6

21.8 19.9
22.5

25.1 26.6

0

10

20

30

40

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 พ.ศ. 

อัต
รา

ตา
ยต่

อก
าร

เก
ิดม

ีชีพ
แส

นค
น

อัต
รา

ต่อ
กา

รเก
ิดม

ีชีพ
พัน

คน

พ.ศ. 

6.8 6.4 6.5 6.2 6.4
5.9 6.0 5.7

5.1 5.2

0

2

4

6

8

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

1



1.4 โรคติดต่อที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ได้แก่   
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคเอดส์  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไข้เลือดออก 
และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พบว่าคนไทยป่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซ่ึงสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมของคนไทย

ภาพที่ 5 อัตราป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ ต่อประชากร 100,000 คน พ.ศ. 2555-2564

ภาพที่ 6 อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อ ต่อประชากร 100,000 คน พ.ศ. 2555-2564

2. ด้านสุขภาพจิต : การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น 
แต่การฆ่าตัวตายมีแนวโน้มสูงขึ้น

การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 54.2 ใน พ.ศ. 2560
เป็นร้อยละ 78.6 ใน พ.ศ. 2564

การฆ่าตัวตายมีแนวโน้มสูงขึ้นจาก 6.0 ต่อประชากร 100,000 คน    
ใน พ.ศ. 2552 และเพิ่มขึ้น 10.1 ต่อประชากร 100,000 คน ใน พ.ศ. 2563
และลดลงใน พ.ศ. 2564 เป็น 9.8 ต่อประชากร 100,000 คน 

ภาพที่ 7 อัตราการฆ่าตัวตาย ต่อประชากร 100,000 คน พ.ศ.2552-2564

3. ภาพรวมผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสขุ 
ระยะแรก (พ.ศ. 2560-2564)

แผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะแรก มีตัวชี้วัดจ านวน 116 ตัวชี้วัด ได้มีการ
คัดเลือกตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะแรก 
จ านวน 59 ตัวชี้วัด ของตัวชี้วัดทั้งหมดในแผนยุทธศาสตร์ พบว่า       
การบรรลุเป้าหมาย จ านวน 24 (40.7) ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 35 (59.3) ตัวชี้วัด

ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข 
ระยะแรก (พ.ศ. 2560-2564) จ าแนกรายยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ

1) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ จ านวน 23 ตัวชี้วัด

- ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ได้แก่ 
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ และการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล  

- ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ได้แก่     
การพัฒนาสุขภาพอนามัยกลุ่มวัย มารดา ทารก วัยเด็ก วัยเรียน          
วัยท างาน และวัยผู้สูงอายุ การป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง  

2) ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ จ านวน 24 ตัวชี้วัด

- ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ได้แก่        
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ 
ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    
การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) ผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึง
บริการสุขภาพจิต อัตราการเสียชีวิตผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตภายใน       
24 ชั่วโมง การพัฒนาเมืองสมุนไพร รพช . ผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน (HA)

- ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ได้แก่    
การด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว 
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ ไต การรักษามะเร็ง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด อัตราตายจาก
โรคมะเร็งตับ การติดเชื้อในกระแสเลือด การผ่าตัดแบบแผลเล็ก      
การเข้ าถึ งบริการการแพทย์ฉุ ก เฉิน  การใช้ยาอย่างสมเหตุผล             
ในโรงพยาบาล การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ การฆ่าตัวตายส าเร็จ 
มูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวม การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสังกัดกรม 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
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ที่มา : สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2552-2564, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2

ที่มา : สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2555-2564, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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• บรรลุเป้าหมาย จ านวน 8 ตัวช้ีวัด • ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 15 ตัวช้ีวัด

• บรรลุเป้าหมาย จ านวน 8 ตัวช้ีวัด • ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 16 ตัวช้ีวัด
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3) ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเป็นเลิศ จ านวน 3 ตัวชี้วัด

- ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ได้แก่       
การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนของเขตสุขภาพ          
แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ และอัตราการคงอยู่ของบุคลากร สธ.

- ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ได้แก่    
การบริหารต าแหน่งว่าง และการน าแบบ Happinometer มาใช้

4) ยุทธศาสตร์ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล จ านวน 9 ตัวชี้วัด

- ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ได้แก่        
การด าเนินงานด้านนวัตกรรมและบริหารจัดการด้านสุขภาพ

- ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ได้แก่     
การพัฒนาคุณภาพข้อมูลป่วย การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของ  
กระทรวงสาธารณสุข และการบริหารด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาล

4. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสขุ 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565-2569)

4.1 ข้อเสนอการพัฒนาการจัดท าแผนและติดตามประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสขุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565-2569) 

1) ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ทุก 5 ปี        
เพื่อปรับกลยุทธ์ มาตรการ และน าตัวชี้วัดที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูล
หรือไม่มีการวัดผลการด าเนินงาน และไม่ทันต่อสถานการณ์ ถอดออก
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ

2) ควรเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงาน
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดท าแผนและด าเนินการตาม          
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 

3) ควรมีการประเมินผลแผนงาน/โครงการ ด้านสาธารณสุขในระดับกรม           
ที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ฯ ระดับเขตสุขภาพ และจังหวัด เพื่อน าข้อมูล 
มาใช้ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

2. ข้อเสนอต่อการพัฒนายทุธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565-2569) จ าแนกตามความเป็นเลิศ

1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
1) ควรมีการใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อให้

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
2) ผลักดันการบรรจุหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็ก 
3) ผลักดันโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ให้เป็นตัวชี้วัดของเขตพื้นที่การศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

4) ก าหนดสัดส่วนงบประมาณด้านการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม 
5) ส่ง เสริม ให้มีการคลอดครบก าหนดให้ครอบคลุมกลุ่ม เสี่ ย ง               

กลุ่มเปราะบาง กลุ่มแรงงาน และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

2. ด้านบริการเป็นเลิศ 
1) น าระบบการแพทย์ทางไกล และ AI มาใช้ในการวินิจฉัยโรค การให้

ค าปรึกษา และการรักษาโรค 
2) ลดอัตราความพิการและการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง          

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน         
มีความรู้ และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างทันเวลา 

3) เพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ
เพิ่มหลักเกณฑ์ในการจัดท ากรอบอัตราก าลังคนด้านสุขภาพ         

ให้พิจารณาถึงขนาดของพื้นที่ , จ านวนประชากร , สภาพภูมิศาสตร์     
และขนาดของสถานบริการ และน าผลการประเมิน Happinometer
มาใช้ในการแก้ปัญหาความสุขของบุคลากรอย่างจริงจังและต่อเน่ือง

4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
1) สนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยพัฒนาระบบบริหาร      

และระบบบริการของโรงพยาบาล เช่น การจัดท าฐานข้อมูล        
Big Data ด้านสุขภาพ 

2) พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลสังกัดกรม มุ่งสู่มาตรฐาน
ความเป็นเลิศในระดับสากล

4.3 ข้อเสนอการพัฒนาตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565-2569) 

พบว่า ควรคงไว้ จ านวน 73 ตัวชี้วัด ปรับเปลี่ยน จ านวน 1 ตัวชี้วัด 
และยกเลิก จ านวน 42 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตัวชี้วัดที่ควรปรับเปลี่ยน จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ EOC และทีมตระหนักรู้ 

(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

2. ตัวชี้วัดที่ควรยกเลิก จ านวน 42 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
2.1 การวัดผลระดับกรม ระดับหน่วยงาน หรืองานประจ าของ

โรงพยาบาล มีจ านวน 12 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

4.1 ข้อเสนอการพัฒนาการจัดท าแผนและติดตามประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสขุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565-2569)

4.2 ข้อเสนอการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสขุ ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2565-2569) จ าแนกตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน

4.3 ข้อเสนอการพัฒนาตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565-2569) 

ตัวช้ีวัดท่ี 1

สถานบริการสาธารณสุขที่มี 
การคลอดมาตรฐาน

ตัวช้ีวัดท่ี 8

เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ป ฟันดีไม่มีผุ

ตัวชี้วัดท่ี 13

รพช. มีหน่วยบริการผู้สูงอายุ

ตัวช้ีวัดท่ี 24

สถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวช้ีวัดท่ี 85

หน่วยบริการสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การจัดบริการอาชีวอนามัยฯ

ตัวช้ีวัดท่ี 109

ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ
ที่น าไปใช้ประโยชน์

ตัวช้ีวัดท่ี 110

งบประมาณการวิจัยและพัฒนาไม่น้อย
กว่า 1.5 ของงบประมาณทั้งหมด

ตัวช้ีวัดท่ี 111

ยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือน าเข้า
เพื่อทดแทนยาต้นแบบ

กลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3

• บรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวช้ีวัด • ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด

• บรรลุเป้าหมาย จ านวน 6 ตัวชี้วัด • ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด
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2.2 ไม่มีการบรรจุเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสขุ 
มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

2.3 ไม่มีการวัดผลในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ระยะแรก 
(พ.ศ. 2560-2564) หรือมีการวัดผลในบางปีของแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ 

ระยะแรก มีจ านวน 22 ตัวชี้วัด ได้แก่

2.4 ผลลัพธ์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโรงพยาบาล
จ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่

กลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4

ตัวช้ีวัดท่ี 16

ประชากรเข้าถึงบริการ ป้องกัน 
HIV และ STIs

ตัวช้ีวัดท่ี 17

ต าบลเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี

ตัวช้ีวัดท่ี 93

ครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์

ตัวช้ีวัดท่ี 106

การจัดการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระหว่างระบบประกันสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 107

ก าหนดมาตรฐานการจ่ายเงินให้แก่
สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกัน

ตัวช้ีวัดท่ี 35

DRP ลดลง 

ตัวช้ีวัดท่ี 36

การใช้ยาต้านจุลชีพที่ไม่เหมาะสม 

ตัวช้ีวัดท่ี 37

การป่วยจากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 38

ระบบจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพ

ตัวช้ีวัดท่ี 39

ค่าใช้จ่ายด้านยาลดลง 

ตัวช้ีวัดท่ี 43

พัฒนาเครือข่ายในโรงพยาบาล 

ตัวช้ีวัดท่ี 44

ความรู้การดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง

ตัวช้ีวัดท่ี 45

คลังเครื่องมือการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง

ตัวช้ีวัดท่ี 46

พัฒนา OPIOIDS MODEL ใน รพ. 

ตัวช้ีวัดท่ี 47

พัฒนาการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง

ตัวช้ีวัดท่ี 57

จัดต้ัง Heart Failure Clinic 

ตัวช้ีวัดท่ี 58

จัดต้ัง Anticoagulant Clinic 

ตัวชี้วัดที่ 59

ประชาสัมพันธ์ “Heart Attack” 

ตัวช้ีวัดท่ี 69

ลดการกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาลซ้ า

ตัวช้ีวัดท่ี 70

หน่วย IMC มีการเชื่อมโยงแผน
การรักษากับระบบบริการสุขภาพ

ตัวชี้วัดท่ี 73

ECS คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 75

ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินมาใช้บริการ
ห้องฉุกเฉิน 

ตัวช้ีวัดท่ี 76

จังหวัดที่ด าเนินการผ่านเกณฑ์ 
Community-Based EMS 

ตัวช้ีวัดท่ี 80

มาตรฐานอาคารสถานที่ห้องฉุกเฉิน 

ตัวช้ีวัดท่ี 84

การเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบาง
และกลุ่มเสี่ยง

ตัวช้ีวัดท่ี 78

การพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ ECS

ตัวช้ีวัดท่ี 79

ความส าเร็จ ECS Value-based Payment 

ตัวช้ีวัดท่ี 52

ทีม Capture the fracture

ตัวช้ีวัดท่ี 103

แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อส่ง-รับผู้ป่วย
รักษาต่อเนื่อง

ตัวช้ีวัดท่ี 104

ผู้รับบริการสุขภาพเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพตนเองได้

ตัวช้ีวัดท่ี 112

ยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับ
การข้ึนทะเบียน

ตัวช้ีวัดท่ี 113

ต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ 500 ต ารับ
ที่ผ่านความเห็นชอบ

ตัวช้ีวัดท่ี 115

จ านวนงานวิจัยสมุนไพร
ที่น ามาใช้จริงทางการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดท่ี 116

กฎหมายที่ควรปรับปรุงและมีการบังคับใช้
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