
Key Results และ KPIs
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ของกระทรวงสำธำรณสุข

Key Results 22 ตัวชี้วัด

53 ตัวชี้วัดKPIs
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

Governance Excellence

ร้อยละของเขตสุขภำพที่มีนวัตกรรมกำรจัดกำรบริกำรสุขภำพ 
(ร้อยละ 100)

หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส * (ร้อยละ 92)

จ ำนวนส่วนรำชกำรและหน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
กำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง * (ร้อยละ 75)

1) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัด สป.สธ. ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
3) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว
4) ความแตกต่างอัตราการใชส้ิทธิ (compliance rate) เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ
5) ระดับความส าเร็จของการจัดท าสิทธปิระโยชน์กลางการดแูลปฐมภูมิของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ
6) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
7) จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหมห่รือทีพั่ฒนาต่อยอด
8) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
9) ร้อยละของหน่วยบริการที่เปน็ Smart Hospital (Smart tools & Smart service)
10) จ านวนผู้ป่วยรับยาที่ร้านยา
11) ร้อยละของเขตสุขภาพมกีารพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
12) ระดับความส าเร็จในการพัฒนากฎหมาย และมีการบังคับใช้

3 เป้ำหมำย

12 ตัวชี้วัดKPIs

People Excellence

2 ตัวชี้วัดKPIs
1) ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพที่มกีารบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์
2) ร้อยละของเขตสุขภาพที่มกีารบริหารจัดการก าลังคนที่มปีระสิทธภิาพ

2 เป้ำหมำย
Key ResultKey Result องค์กรแห่งควำมสุขที่มีคุณภำพและเป็นต้นแบบ *

(จังหวัดละ 1 แห่ง, กรมวิชำกำรละ 1 แห่ง)

ร้อยละของบุคลำกรที่มีควำมพร้อมรองรับกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
ได้รับกำรพัฒนำ ≥ ร้อยละ80*

Key Results

Key Results



27 ตัวชี้วัด

Service Excellence
10 เป้ำหมำย

KPIs

จ ำนวนประชำชนคนไทย 
มีหมอประจ ำตัว 3 คน 
(25 ล้ำนคน)

กำรจัดตั้งหน่วยบริกำรปฐมภูมิและ
เครือข่ำยหน่วยบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ 
ตำม พรบ.ฯ (2,500 ทีม) *

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนสถำน
ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพที่ได้รับมำตรฐำนกำร
ท่องเที่ยว (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5) *

สถำนที่กักกันตัวตำมที่รัฐก ำหนด 
(AHQ/WQ) ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์
กำรรับชำวต่ำงชำติเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5)

จ ำนวนหน่วยบริกำรที่มีกำรจัดบริกำรคลินิก
กัญชำทำงกำรแพทย์แบบบูรณำกำรครอบคลุม 
รพ. สังกัด ก.สธ. และสถำนพยำบำลภำคเอกชน
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50) *

ทุกโรงพยำบำลระดับ A และ S ให้บริกำรตำม
แนวปฏิบัติกำรแพทย์วิถีใหม่ในสำขำที่เลือก
ครบถ้วนตำม Key Step Assessment

ทุกโรงพยำบำลระดับ A และ S มีกำร
จัดท ำแผนและซ้อมแผน BCP for EID

อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ
(ไม่เกิน 8.0 ต่อประชำกรแสนคน) *

1) ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. 
หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตทีด่ี

2) ร้อยละต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชวิีต
3) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลา

ที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
4) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
5) ระดับความส าเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโตก้ารระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
6) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอยา่งสมเหตุผล (RDU) 
7) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ

อย่างบูรณาการ (AMR) 
8) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
9) อัตราตายทารกแรกเกิด
10) ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตา่ง ๆ 

ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมคุีณภาพ
11) ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดทีไ่ด้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย 

รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยฯ
12) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเขา้ถึงบริการสุขภาพจิต
13) อัตราตายผู้ป่วยตดิเชือ้ในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนดิ 

community-acquired
14) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มทีีม Refracture Prevention 

ในโรงพยาบาลตัง้แต่ระดบั M 1 ขึ้น ไป ที่มีแพทยอ์อร์โธปิดกิส์
เพ่ิมขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ

15) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้หัวใจตายเฉียบพลันชนดิ 
STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด

16) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด

17) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 
ml/min/1.73m2/yr

18) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการ
ผ่าตัด ภายใน 30 วัน

19) อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย
ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชวิีตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

20) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพตดิทีเ่ขา้สู่กระบวนการบ าบัดรักษา 
ได้รับการดูแลอยา่งมีคุณภาพอยา่งตอ่เนื่องจนถึงการติดตามฯ

21) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การ
บริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยในฯ

22) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery: ODS
23) ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดี

หรือถุงน้ าดีอักเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็กฯ
24) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) 

ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1ฯ
25) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉกุเฉิน 
26) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนยผ่์านเกณฑ์ ER คุณภาพ 
27) ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานการบริการ

สุขภาพนักท่องเที่ยวในพ้ืนทีเ่กาะตามทีก่ าหนด

อัตรำป่วยตำยของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ
ต่ ำกว่ำร้อยละ 1.4 

Key Results

เมืองสมุนไพรได้รับกำรพัฒนำด้ำน
กำรเกษตร วิตถุดิบสมุนไพร อุตสำหกรรม
สมุนไพร กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 
ควำมงำมและกำรแพทย์แผนไทย ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินร้อยละ 60 ของจ ำนวน
เมืองสมุนไพรทั้งหมด 14 จังหวัด

PP&P Excellence
7 เป้ำหมำย

12 ตัวชี้วัดKPIs

เด็กไทยมีกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรสมวัย
- ร้อยละ 85 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัย  *
- ร้อยละ 62 ของเด็กอำยุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน  *

ครอบครัวมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
(จ ำนวน 5,000,000 ครอบครัว) *

ทุกจังหวัดสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ให้สงบได้ภำยใน 21 - 28 วัน

ผู้สูงอำยุมีอำยุยืนยำวอย่ำงมีสุขภำวะ
- ร้อยละ 50 ของประชำกรสูงอำยุที่มีพฤติกรรม
สุขภำพที่พึงประสงค์ *

- ร้อยละ 100 ของโรงพยำบำล ขนำด 120 เตียงขึ้นไป 
มีกำรจัดตั้งคลินิกผู้สูงอำยุ

- ร้อยละ 95 ของต ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพ 
ดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care: LTC) 
ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์  *

เด็กไทยมีระดับสติปัญญำเฉล่ีย 
ไม่ต่ ำกว่ำ 100 *

พชอ. ที่มีคุณภำพดูแลคุณภำพ
ชีวิตกลุ่มเปรำะบำง (10 ล้ำนคน)

1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 
3) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
4) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
5) ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
6) ระดับความส าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุของหน่วยงานระดับจังหวัด
7) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง 
8) จ านวนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้ม

ตามกฎหมายและปัญหาส าคัญในพื้นที่ 
9) ร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs”
10) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ไดร้ับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด
11) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป
12) ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดลอ้มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก

สถำนประกอบกำรปรับปรุงผำ่นเกณฑ์มำตรฐำน 
(จ ำนวน 76 จังหวัด) 
- ตลำดสดน่ำซื้อ ตลำดนัด จังหวัดละ 1 แห่ง
- Street Food Good Health จังหวัดละ 1 แห่ง

Key Results


