
ตัวชี้วดักระทรวงสาธารณสขุ 

ประจําปงบประมาณ 2560

โดย...กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

20 กันยายน 2559



ความเชือ่มโยงยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสขุกับการตรวจราชการ ป 2560



ภายใต 96 KPI เปน KPI ตาม Performance Agreement : PA

จํานวน 26 KPI

KPI ตามแผนฯ 20 ป กระทรวงสาธารณสุข

มี 16 แผนงาน / 48 โครงการ / 96 KPI

และ KPI ตาม Performance Agreement : PA

จํานวน 26 KPI มีจํานวน 17 KPI ที่ซํ้ากับตัวช้ีวัดตามแผนการตรวจราชการฯ

ภายใต 96 KPI เปน KPI ตามแผนการตรวจราชการฯ ป 2560 

จํานวน 39 KPI







สรปุตัวชี้วัด ตามแผนการตรวจราชการฯ ป 2560 (39 KPI)

ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ จํานวนตัวช้ีวัด

P&P Excellence

(15 ตัวชี้วัด)

แผนท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย 6

แผนท่ี 2 : การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 5

แผนท่ี 3 : การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 3

แผนท่ี 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 1

Service Excellence

(16 ตัวชี้วัด)

แผนท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 1

แผนท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 11

แผนท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบ

             การสงตอ

2

แผนท่ี 8 : การพัฒนาคุณภาพหนวยงานบริการดานสุขภาพ 2

People Excellence

(6 ตัวชี้วัด)

แผนท่ี 11 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 4

แผนท่ี 12 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 2

Governance 

Excellence

(2 ตัวชี้วัด)

แผนท่ี 14 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 2



ตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการฯ ประจําปงบประมาณ 2560

มีจํานวน 39 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร แผนงาน ตัวช้ีวัด

P&P Excellence แผนท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย

             ทุกกลุมวัย

1. อตัราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน

    (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 ไมเกิน 20 ตอการเกิดมีชีพแสนคน)

2. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย

    (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 ไมนอยกวารอยละ 80)

3. รอยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ป) สูงดสีมสวน

    (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 66)

4. รอยละเด็กกลุมอายุ 0-12 ป ฟนดีไมมีผุ (Cavity free)

    (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 52)

5. รอยละการตั้งครรภในหญิงอายุ 15-19 ป

    (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 15)

6. รอยละของตําบลท่ีมรีะบบสงเสริมสุขภาพดแูลผูสูงอายุ ผูพิการ

    และผูดอยโอกาสและการดแูลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care)

    ผานเกณฑ

    (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 50)

    ตําบลจัดการสขุภาพ Long Term Care แบบบูรณาการ

    - ปงบประมาณ 2560 ระดบัดีข้ึนไป รอยละ 70 และ ระดบัดเีย่ียม 

      2,000 ตําบล



ยุทธศาสตร แผนงาน ตัวชี้วัด

P&P Excellence แผนท่ี 2 : การปองกันควบคุมโรค

             และภัยสุขภาพ

7. รอยละของจังหวัดมศูีนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม

    ตระหนักรูสถานการณ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานไดจริง

    (เปาหมาย : รอยละ 80)

8. อตัราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา

    (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 85)

9. รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนไดรับ

   การประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

   (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 ≥ รอยละ 90)

10. อัตราการเสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็กอายุนอยกวา 15 ป

     (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 ≤ รอยละ 5.0 ตอประชากรเด็ก

                    อายุตํ่ากวา 15 ปแสนคน)

11. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน

     (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 ไมเกิน 14 ตอประชากรแสนคน)



ยุทธศาสตร แผนงาน ตัวชี้วัด

P&P Excellence แผนท่ี 3 : การลดปจจัยเสี่ยงดาน

             สุขภาพ

12. รอยละของผลิตภณัฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

     (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 80)

13. รอยละของผูปวยยาเสพติดท่ีหยุดเสพตอเน่ือง 3 เดือน          

     หลังจําหนาย จากการบําบัดรักษาตามเกณฑกําหนด

     (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 74)

14. รอยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพไดรับ

     การตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด

     (เปาหมาย : กลุมที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ รอยละ 60

                    กลุมที ่2 : สถานพยาบาล รอยละ 100

                    กลุมที ่3 : สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รอยละ 100)



ยุทธศาสตร แผนงาน ตัวชี้วัด

P&P

Excellence

แผนท่ี 4 : การบริหารจัดการ

             สิ่งแวดลอม

15. รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ 

GREEN & CLEAN Hospital

(เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รพศ./รพท./รพช. รอยละ 30 

                    และ รพ.สต. รอยละ 10)

Service 

Excellence

แผนท่ี 5 : การพัฒนาระบบ

             การแพทยปฐมภูมิ

             (Primary Care Cluster)

16. รอยละของพ้ืนท่ีท่ีมีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)

     (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 90)

แผนท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการ

             สุขภาพ (Service plan)

17. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได

 (เปาหมาย : 1) ปงบประมาณ 2560 ผูปวยโรคเบาหวาน เพิ่มข้ึน  

                         อยางนอยรอยละ 5 จากป 2559 หรือมากกวา       

                         รอยละ 40

                     2) ปงบประมาณ 2560 ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

                         เพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ 5 จากป 2559 หรือมากกวา       

                         รอยละ 50)



ยุทธศาสตร แผนงาน ตัวชี้วัด

Service 

Excellence

แผนท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการ

             สุขภาพ (Service plan)

18. อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

      (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 ≤ รอยละ 7)

19. รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุสมผล

      (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 RDU ช้ันที่ 1 ระดับกําลังพัฒนา    

ไมนอยกวารอยละ 80 และมแีผนปฏิบัติการรองรับแผน

ยุทธศาสตร AMR)

20. อัตราตายทารกแรกเกิด อายุนอยกวาหรือเทากับ 28 วัน

      (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 ลดอัตราตายทารกแรกเกิด อายุ 

                     นอยกวาหรือเทากับ 28 วัน ใหนอยกวา 4 ตอพันทารก

                     เกิดมีชีพ)

21. รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย

     ทางเลอืกท่ีไดมาตรฐาน

     (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 18.5)

22. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ 

     (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 ≤ 6.3 ตอประชากรแสนคน)

23. อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ

     (เปาหมาย : ลดลงรอยละ 10 ในระยะ 5 ป (ป 2560-2564)

                    และในปงบประมาณ 2560 รอยละ 27.4)



ยุทธศาสตร แผนงาน ตัวชี้วัด

Service 

Excellence

แผนท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการ

             สุขภาพ (Service plan)

24. ลดระยะเวลารอคอย ผาตัด เคมีบําบัด รงัสีรักษา ของมะเร็ง 5 

     อันดับแรก

     (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 ≥ รอยละ 80)

25. รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR ‹ 4 ml/min/    

1.73m2 /yr

      (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 ≥ รอยละ 65)

26. รอยละผูปวยตาบอดจากตอกระจก (Blinding Cataract) ไดรับการ

      ผาตดัภายใน 30 วัน

      (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 80)

27. จํานวนการปลูกถายไตสําเร็จ

      (เปาหมาย : ≥ 600 ครั้งตอป และในปงบประมาณ 2560 ≥ 650 ครั้ง)



ยุทธศาสตร แผนงาน ตัวชี้วัด

Service 

Excellence

แผนท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการ

             การแพทยฉุกเฉินครบวงจร

             และระบบการสงตอ

28. รอยละของโรงพยาบาล F2 ข้ึนไป ท่ีมีระบบ ECS คุณภาพ

      (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 70)

29. อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma)

      (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 นอยกวารอยละ 1)

แผนท่ี 8 : การพัฒนาคุณภาพ

             หนวยงานบริการดาน

             สุขภาพ

30. รอยละของหนวยบริการท่ีผานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

      (เปาหมาย : 1) รอยละสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรอง HA           

                         ภายในปงบประมาณ 2560 รอยละ 63)

                     2) รอยละสถานพยาบาลภาครัฐที่ผานการรับรอง HA           

                         ภายในปงบประมาณ 2560 รอยละ 70)

31. รอยละของ รพ.สต.ในแตละอําเภอท่ีผานเกณฑระดับการพัฒนา

     คุณภาพ

     (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 20)



ยุทธศาสตร แผนงาน ตัวชี้วัด

People 

Excellence

แผนท่ี 11 : การพัฒนาระบบบริหาร

               จัดการกําลังคนดาน

               สุขภาพ

32. รอยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและ

      พัฒนากําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายท่ีกําหนด

      (เปาหมาย : เฉลีย่ 5 ป เขตสุขภาพตองผานเกณฑระดับ 3 ข้ึนไป   

                     รอยละ 100 และภายในปงบประมาณ 2560 ตองผาน                   

                     รอยละ 60)

33. รอยละของหนวยงานท่ีมีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน 

     (Happy Work Life Index) ไปใช

      (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 50)

34. รอยละของอําเภอท่ีมีบุคลากรสาธารณสขุเพียงพอ

      (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 50)

35. รอยละของครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการดูแลสขุภาพตนเองไดตาม

     เกณฑท่ีกําหนด

      (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 50)



ยุทธศาสตร แผนงาน ตัวชี้วัด

People 

Excellence

แผนท่ี 12 : การพัฒนาระบบธรรมา- 

               ภิบาลและคุณภาพการ

               บริการจัดการภาครัฐ

36. รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการ

     ประเมิน ITA 

(เปาหมาย : คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูในระดับสูง

                    ถึงสูงมาก และภายในปงบประมาณ 2560 รอยละ 85)

37. รอยละของการจัดซื้อรวมของยา เวชภัณฑท่ีมิใชยา วัสดุวิทยาศาสตร 

     และวัสดุทันตกรรม

     (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 0.25)

Governance 

Excellence

แผนท่ี 14 : การบริหารจัดการดาน

               การเงินการคลังสุขภาพ

38. รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉินป 2560

     (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 จํานวน 1,500,000 ครั้ง)

39. รอยละของหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

     (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 10)



สรปุตัวชี้วัดตาม Performance Agreement : PA ป 2560 (26 KPI)

ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ จํานวนตัวช้ีวัด

P&P Excellence

(9 ตัวชี้วัด)

แผนท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย 3

แผนท่ี 2 : การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2

แผนท่ี 3 : การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 3

แผนท่ี 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 1

Service Excellence

(9 ตัวชี้วัด)

แผนท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 1

แผนท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 5

แผนท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 1

แผนท่ี 8 : การพัฒนาคุณภาพหนวยงานบริการดานสุขภาพ 2

People Excellence

(3 ตัวชี้วัด)

แผนท่ี 11 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 2

แผนท่ี 12 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 1

Governance 

Excellence

(5 ตัวชี้วัด)

แผนท่ี 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 2

แผนท่ี 14 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 1

แผนท่ี 15 : การพัฒนางานวิจัยและองคความรูดานสุขภาพ 1

แผนท่ี 16 : การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ 1



ตัวชี้วัดตาม Performance Agreement : PA

ประจําปงบประมาณ 2560  มีจํานวน 26 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร แผนงาน ตัวชี้วัด

P&P Excellence แผนท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย

             ทุกกลุมวัย

1. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย

    (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 ไมนอยกวารอยละ 80)

2. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป

    (เปาหมาย : รอยละเด็กสูงดีสมสวน ปงบประมาณ 2560 รอยละ 51)

3. รอยละของตําบลท่ีมรีะบบสงเสริมสุขภาพดแูลผูสูงอายุ ผูพิการ

    และผูดอยโอกาสและการดแูลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care)

    ผานเกณฑ

    (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 50)

    ตําบลจัดการสขุภาพ Long Term Care แบบบูรณาการ

    - ปงบประมาณ 2560 ระดบัดีข้ึนไป รอยละ 70 และ ระดบัดเีย่ียม 

      2,000 ตําบล



ยุทธศาสตร แผนงาน ตัวชี้วัด

P&P Excellence แผนท่ี 2 : การปองกันควบคุมโรค

             และภัยสุขภาพ

4. อตัราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา

    (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 85)

5. รอยละของตําบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไมในตับ

    (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 80 ของจํานวนตําบลเปาหมาย)

6. รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนไดรับ

    การประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

    (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 ≥ รอยละ 90)

แผนท่ี 3 : การลดปจจัยเสี่ยงดาน

             สุขภาพ

7. รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภยั

    (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 80)

8. ความชุกของผูสูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปข้ึนไป (รอยละ)

    (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 19)

9. ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอลตอประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป (ลติร

    ของแอลกอฮอลบริสุทธิ์ตอคนตอป)

    (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 เทากับ 6.81/คน/ป)

แผนที่ 4 : การบริหารจัดการ

             สิ่งแวดลอม

10. รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ 

GREEN & CLEAN Hospital

(เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รพศ./รพท./รพช. รอยละ 30 

                    และ รพ.สต. รอยละ 10)



ยุทธศาสตร แผนงาน ตัวชี้วัด

Service

Excellence

แผนท่ี 5 : การพัฒนาระบบ

             การแพทยปฐมภูมิ

             (Primary Care  Cluster)

11. รอยละของพ้ืนท่ีท่ีมีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)

      (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 90)

แผนท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการ

             สุขภาพ (Service plan)

12. อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

      (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 ≤ รอยละ 7)

13. รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุสมผล

      (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 RDU ช้ันที่ 1 ระดับกําลังพัฒนา    

  ไมนอยกวารอยละ 80 และมแีผนปฏิบัติการรองรับแผน

  ยุทธศาสตร AMR)

14. อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ

      (เปาหมาย : ลดลงรอยละ 10 ในระยะ 5 ป (ป 2560-2564)

                     และในปงบประมาณ 2560 รอยละ 27.4)

15. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ

      (เปาหมาย : ลดลงรอยละ 5 ในระยะ 5 ป และภายในปงบประมาณ 

                     2560 ลดลงรอยละ 23.5)

16. รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR ‹ 4 

ml/min/1.73m2 /yr

      (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 ≥ รอยละ 65)



ยุทธศาสตร แผนงาน ตัวชี้วัด

Service

Excellence

แผนท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการ

             การแพทยฉุกเฉินครบวงจร

             และระบบการสงตอ

17. รอยละของโรงพยาบาล F2 ข้ึนไป ท่ีมีระบบ ECS คุณภาพ

      (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 70)

แผนท่ี 8 : การพัฒนาคุณภาพ

             หนวยงานบริการดาน

             สุขภาพ

18. รอยละของหนวยบริการท่ีผานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

      (เปาหมาย : 1) รอยละสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรอง HA           

                         ภายในปงบประมาณ 2560 รอยละ 63)

                     2) รอยละสถานพยาบาลภาครัฐที่ผานการรับรอง HA           

                         ภายในปงบประมาณ 2560 รอยละ 70)

19. รอยละของ รพ.สต.ในแตละอําเภอท่ีผานเกณฑระดับการพัฒนา

     คุณภาพ

     (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 20)



ยุทธศาสตร แผนงาน ตัวชี้วัด

People

Excellence

แผนท่ี 11 : การพัฒนาระบบบริหาร

               จัดการกําลังคนดาน

               สุขภาพ

20. รอยละของบุคลากรมีคุณลักษณะ MOPH

(เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 80)

21. รอยละของครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการดูแลสขุภาพตนเองไดตาม

     เกณฑท่ีกําหนด

     (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 50)

แผนท่ี 12 : การพัฒนาระบบธรรมา- 

               ภิบาลและคุณภาพการ

               บริการจัดการภาครัฐ

22. รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการ

     ประเมิน ITA 

(เปาหมาย : คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน

                    ระดับสูงถึงสูงมาก และภายในปงบประมาณ 2560   

                    รอยละ 85)



ยุทธศาสตร แผนงาน ตัวชี้วัด

Governance

Excellence

แผนท่ี 13 : การพัฒนาระบบขอมลู

               สารสนเทศดานสุขภาพ

23. รอยละของหนวยบริการท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล (ป 2560 

เนนหนักเรื่องการวิจัยหาสาเหตุการตาย (ill-defined) นอยกวา 

     20%)

     (เปาหมาย : 1) ปงบประมาณ 2560 สาเหตุการเสียชีวิตที่ไมทราบ

                        สาเหตุ ไดไมเกินรอยละ 25)

                    2) ปงบประมาณ 2560 ขอมูลบริการสุขภาพ ไมนอย

                        กวารอยละ 55)

แผนท่ี 14 : การบริหารจัดการดาน

               การเงินการคลังสุขภาพ

24. รอยละของหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

      (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 10)

แผนท่ี 15 : การพัฒนางานวิจัยและ

               องคความรูดานสุขภาพ

25. รอยละผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพท่ีเผยแพรใหหนวยงานตางๆ 

     นําไปใชประโยชน

      (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 80)

แผนท่ี 16 : การปรับโครงสรางและ

               การพัฒนากฎหมาย

               ดานสุขภาพ

26. รอยละของกฎหมายท่ีควรปรับปรุง ไดรับการแกไข

      (เปาหมาย : ปงบประมาณ 2560 รอยละ 50)
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