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R 1 ระดับความส าเร็จเพื่อลดอตัราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกดิมชีีพแสนคน  ความส าเร็จระดับ 5 ส่งเสริม  /
R 2 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานพัฒนาการเด็กสมวัย ส่งเสริม  /

2.1 เด็กอายุ 0-5 ป ีได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ≥ ร้อยละ 90 ส่งเสริม
2.2  เด็กอายุ 0-5 ป ีที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 20 ส่งเสริม
2.3 เด็กอายุ 0-5 ป ีที่มพีัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ≥ ร้อยละ 90 ส่งเสริม
2.4 เด็กอายุ 0-5 ป ีมพีัฒนาการสมวัย ≥ ร้อยละ 85 ส่งเสริม
2.5 ร้อยละเด็ก 0-5 ป ีสูงดี สมส่วน ส่วนสูงเฉล่ียที่อายุ 5 ปี  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 63 

เด็กชาย 113 cm ,
เด็กหญิง 112 cm

ส่งเสริม

2.6 ระดับความส าเร็จการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยคุณภาพ ความส าเร็จระดับ 5 ส่งเสริม
R 3 การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ส่งเสริม

3.1 ร้อยละอายุของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ป ีได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก  ร้อยละ 90 ส่งเสริม  /
3.2 ร้อยละอายุของเด็กอายุ 6 – 12  ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโลหติจาง
    จากการขาดธาตุเหล็ก โดยการตรวจ Hct หรือ CBC

 ร้อยละ 90 ส่งเสริม

R 4  อตัราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 -19 ปี  ไม่เกิน  29 ต่อประชากร
หญิงอายุ 15-19 ป ีพนัคน

ส่งเสริม  /

R 5 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริม  /
5.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan  ร้อยละ 85 ส่งเสริม
5.2 ร้อยละของระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Team
 Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

 ร้อยละ90 ส่งเสริม

5.3 ร้อยละของผู้สูงอายุมพีฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์  ร้อยละ60 ส่งเสริม  /
R 6 การติดตามผู้ปว่ยรายใหม ่DM HT NCD  /

6.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยปว่ยโรคเบาหวาน >= 60% NCD
6.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยปว่ยโรคความดันโลหติสูง >= 70% NCD

R 7 Good Control NCD  /
7.1 ร้อยละของผู้ปว่ยเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลในเลือดได้ดี >= 40% NCD
7.2 ร้อยละของผู้ปว่ยโรคความดันโลหติสูงที่ควบคุมความดันโลหติได้ดี >= 50% NCD

R 8 CKD NCD  /
8.1 ร้อยละของผู้ปว่ย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไต
เร้ือรัง

>= 80% NCD

8.2 ร้อยละของผู้ปว่ย CKD ที่มอีตัราการลดลงของ eGFR<5 
ml/min/1.73m2/yr

>= 67% NCD

R 9 การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ระดับดีขึน้ไป NCD  /
R 10 ผลส าเร็จในการด าเนนิงาน ชุมชนวิถีใหม ่หา่งไกล NCDs 5 ระดับ NCD  /
R 11 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ าดีด้วยวิธี

อลัตร้าซาวด์
>= 90% NCD  /

R 12 ระดับความส าเร็จการด าเนนิงานสุขภาพจิต NCD
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12.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนนิงาน กระตุ้นพัฒนาการล่าช้า ด้วย
เคร่ืองมอืมาตรฐาน (TEDA4I)

 5 ระดับ NCD

12.2 ระดับความส าเร็จในการเข้าถึงบริการจิตเวชเด็ก  5 ระดับ NCD
R 13 ระดับความส าเร็จในการใหบ้ริการบ าบดัรักษาและเฝ้าระวังผู้พยายามฆา่ตัวตาย

ในพื้นที่
 5 ระดับ NCD

R 14 ร้อยละสถานบริการที่มกีารด าเนนิงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ย
ประคับประคองระยะท้าย

ร้อยละ 80 NCD

R 15 ระดับความส าเร็จการด าเนนิงานยาเสพติด NCD
15.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนนิงานบ าบดัยาเสพติด 5 ระดับ NCD
15.2 ความส าเร็จในการด าเนนิงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และผลิตภณัฑ์
ยาสูบ

5 ระดับ NCD

15.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE 5 ระดับ NCD
R 16 ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน NCD

16.1 อตัราการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชากร 5 ระดับ NCD
16.2 ระดับความส าเร็จของอ าเภอในการพัฒนาศูนย์ปฏบิติัการภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC)

5 ระดับ NCD

16.3 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ S – F3 ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ 5 ระดับ NCD
R 17 ผลส าเร็จของการปอ้งกนัการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 5 ระดับ NCD
R 18 การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนารูปแบบ  /

18.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  ความส าเร็จระดับ 5 พัฒนารูปแบบ
18.2 ร้อยละต าบลเปา้หมายผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต   ร้อยละ 70 พัฒนารูปแบบ

R 19 การพัฒนาระบบบริการปฐมภมูิ พัฒนารูปแบบ  /
19.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพหนว่ยบริการปฐมภมูแิละ
เครือข่ายหนว่ยบริการปฐมภมูิ

 ความส าเร็จระดับ 5 พัฒนารูปแบบ

19.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามนโยบาย 3 หมอ  ความส าเร็จระดับ 5 พัฒนารูปแบบ
19.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลติดดาว

 ความส าเร็จระดับ 5 พัฒนารูปแบบ

19.4 ร้อยละของผู้ปว่ยกลุ่มเปา้หมายได้รับการดูแลจาก อสม .หมอประจ าบา้น
 มคุีณภาพชีวิตที่ดี

  ร้อยละ 70 พัฒนารูปแบบ

R 20 ร้อยละครอบครัวเปา้หมายมศัีกยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด

 ร้อยละ 70 พัฒนารูปแบบ

R 21 ระดับความส าเร็จของการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลางแบบผู้ปว่ยใน 
(Intermediate care) (Re-treat64)

 ร้อยละ 100 พัฒนารูปแบบ  /

R 22 อตัราตายผู้ปว่ยติดเชือ้ในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนดิ 
community-acquired

 นอ้ยกว่าร้อยละ 28 พัฒนารูปแบบ

R 23 ร้อยละของการใหก้ารรักษาผู้ปว่ย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 50 พัฒนารูปแบบ  /
R 24 อตัราตายของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke I60-I69)  นอ้ยกว่าร้อยละ 7 พัฒนารูปแบบ  /
R 25 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
 ความส าเร็จระดับ 5 พัฒนารูปแบบ
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R 26 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมคุีณภาพมาตรฐานผ่าน
การรับรอง  HA

 ความส าเร็จระดับ 5 พัฒนารูปแบบ

R 27 ระดับความส าเร็จในการด าเนนิงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
สุขภาพที่คิดค้นใหมห่รือที่พัฒนาต่อยอด

 ความส าเร็จระดับ 5 พัฒนารูปแบบ

R 28 การรักษา/ควบคุม/ปอ้งกนัวัณโรค ควบคุมโรค  /
28.1 อตัราความส าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 87 ควบคุมโรค
28.2 อตัราการขาดการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่ <ร้อยละ 1 ควบคุมโรค
28.3 อตัราการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ปว่ยวัณโรครายใหมใ่นกลุ่มเส่ียงโดยวิธี
ถ่ายภาพรังสีทรวงอก

ร้อยละ 100 ควบคุมโรค

28.4 อตัราการครอบคลุมการรักษาวัณโรคในผู้ปว่ยรายใหมแ่ละกลับเปน็ซ้ า ร้อยละ 87.5 ควบคุมโรค
28.5 อตัราการรักษาวัณโรคในสูตรพื้นฐานเกนิระยะเวลาของผู้ปว่ยวัณโรค
ปอดรายใหม่

นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ควบคุมโรค

R 29 การรักษา/ควบคุม/ปอ้งกนัโรคพยาธิใบไมใ้นตับ ควบคุมโรค  /
29.1 ร้อยละการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไมตั้บในประชาชนกลุ่มเส่ียงอายุ 
15 ปขีึน้ไป

ร้อยละ  100 ควบคุมโรค

29.2 ร้อยละการติดเชือ้ซ้ าโรคพยาธิใบไมตั้บ ร้อยละ  0 ควบคุมโรค
R 30  มาตรฐานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาส าหรับหนว่ยงาน (รวมรายงาน 506)  ไมต่่ ากว่าร้อยละ 85 ควบคุมโรค
R 31  ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ในเด็กอายุครบ 1 ปี ควบคุมโรค

31.1 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอชนดิฉีด (IPV) ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 90 ควบคุมโรค
31.2 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอชนดิหยอด(OPV3) ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 90 ควบคุมโรค
31.3 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหดั คางทูม หดัเยอรมนั (MMR1) ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 95 ควบคุมโรค

R 32 โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS) บรูณาการ
ด าเนนิงาน 1 รพ.สต. 1 โรงเรียน (รร.ตชด.ทุกแหง่) ต้นแบบอ าเภอละ 1 แหง่

ความส าเร็จระดับ 5 ทันตสาธารณสุข /

R 33 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบบริการทันตสาธารณสุขสู่ความเปน็เลิศ ความส าเร็จระดับ 5 ทันตสาธารณสุข  
R 34 ระดับความส าเร็จการส่งเสริมปอ้งกนัทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย ความส าเร็จระดับ 5 ทันตสาธารณสุข

R 35 ระดับความส าเร็จของการพัฒนากลไกการด าเนนิงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์และบริการสุขภาพ

ความส าเร็จระดับ 5 คบส.

R 36 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพกญัชาทางการแพทย์ ความส าเร็จระดับ 5 คบส.
R 37  ระดับความส าเร็จของการการด าเนนิงาน RDU ความส าเร็จระดับ 5 คบส.
R 38 การบริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ร้อยละ 20.5 แพทย์แผนไทย

38.1 ร้อยละผู้ปว่ยนอกทั้งหมดที่ตรวจ วินจิฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย

ร้อยละ 20.5 แพทย์แผนไทย

38.2 รายการยาแผนไทย ทดแทนยาแผนปจัจุบนั แพทย์แผนไทย
38.3 ร้อยละทับหมอ้เกลือ แพทย์แผนไทย

R 39 อ าเภอมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้นแบบในการบริหารจัดการส่ิงปฏกิลูแบบ
ครบวงจร อย่างนอ้ย 1 แหง่

ส่ิงแวดล้อม  /

R 40 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขมกีารจัดบริการเวชกรรมส่ิงแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย ตามมาตรฐาน

ส่ิงแวดล้อม

40.1 โรงพยาบาลชุมชนผ่านเกณฑ์ระดับเร่ิมต้น ร้อยละ 100 ส่ิงแวดล้อม



ล าดบั ชือ่ตวัชีว้ัด ค่าเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ตอบประเดน็ Retreat

40.2 โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ระดับดี ร้อยละ 100 ส่ิงแวดล้อม
40.3 รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ระดับเร่ิมต้น ร้อยละ 10 ส่ิงแวดล้อม

R 41 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital

ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 80
ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 50

ส่ิงแวดล้อม

R 42 ร้อยละของหนว่ยบริการที่ประสบวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 ไมม่รีะดับ 7 ประกนัสุขภาพ
R 43 ระดับความส าเร็จการพัฒนาองค์กรแหง่ความสุขที่มคุีณภาพมาตรฐาน  ความส าเร็จระดับ 5 HRD
R 44 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

บคุลากรสาธารณสุข (HROPS) จังหวัดอบุลราชธานี
 ความส าเร็จระดับ 5 HRD

R 45 ร้อยละของหนว่ยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ การประเมนิ ITA  ร้อยละ 92 กลุ่มกฎหมาย

R 46  อ าเภอมกีารบริหารจัดการด้านแผนอย่างมปีระสิทธิภาพ  ความส าเร็จระดับ 5 ยุทธศาสตร์
R 47  ร้อยละการเบกิจ่ายงบ Non UC (สนง.สสอ.) มปีระสิทธิภาพ  ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์
R 48  ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการค่าเส่ือม ปงีบประมาณ 2564 ระดับ 5 ยุทธศาสตร์
R 49  ร้อยละของหนว่ยบริการในอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมลู  ร้อยละ 85 ยุทธศาสตร์  /
R 50 ร้อยละของหนว่ยบริการที่เปน็ Smart Hospital 

  (Smart tools & Smart service)
ยุทธศาสตร์  /

50.1 ร้อยละของหนว่ยบริการที่เปน็ Smart Hospital (Smart tools & 
Smart service) (รพ.ระดับ A S M1 M2)

ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์

50.2  ร้อยละของหนว่ยบริการที่เปน็  (Smart tools & Smart service) 
  (รพ.ระดับ F1  F2  F3)

ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์

50.3 ร้อยละของหนว่ยบริการปฐมภมูทิี่ติดต้ังและใช้งานระบบ Smart Refer ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์

R 51 ร้อยละการพัฒนาคุณภาพบญัชี บริหาร


