
คณะ 1
1 ร้อยละสถานบริการสุขภาพท่ีมีการคลอดมาตรฐาน ก.สูติ-นรีเวชกรรม

ตัวชี้วัดย่อย
 1.1 ร้อยละของโรงพยาบลระดับ A,S ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินการคลอดมาตรฐาน รัอยละ 80
 1.2 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1,M2,F1,F2 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการคลอดมาตรฐาน ร้อยละ 40 

2  เด็กไทยมีระดับสติปญัญาเฉล่ียไม่ต่่ากว่า 100 (Survey ทุก 5 ป ี(2564,2569,2574,2579) KPI proxy ป ี2561 : ร้อย
ละของเด็กที่มีความฉลาดทางสติปญัญาต่่ากว่าเกณฑ์ได้รับการพัฒนาและดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่งเพื่อน่าไปสู่
เด็กไทยมีระดับสติปญัญาเฉล่ียไม่ต่่ากว่า 100)

ร้อยละ 60 ก.เวชกรรมสังคม/สสอ.เมือง

3 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน ร้อยละ 68 ก.เวชกรรมสังคม/สสอ.เมือง
4 ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป ร้อยละ 70 ก.เวชกรรมสังคม/สสอ.เมือง
5 ร้อยละของ Healthy Ageing ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ก.เวชกรรมสังคม/สสอ.เมือง
6 ร้อยละของต่าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ปอ้งกันแก้ไขปญัหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้า่ดี ร้อยละ 80 ก.เวชกรรมสังคม /ศ.มะเร็ง/สสอ.เมือง
7 ร้อยละของประชาชนวัยท่างานอายุ 30-44 ป ีมีค่าดัชนมีวลกายปกติ ร้อยละ 55 ก.เวชกรรมสังคม/สสอ.เมือง
8 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักท่ีเข้าถึงบริการปอ้งกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก ร้อยละ 87 สสอ.เมือง/ก.เวชกรรมสังคม
9 ร้อยละของผลิตภณัฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภยั ร้อยละ 75 ก.เภสัชกรรม/ก.เวชกรรมสังคม
10 ร้อยละของผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก่าหนด ร้อยละ 96 ก.เภสัชกรรม/ก.เวชกรรมสังคม
11 ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก่าหนด ก.เภสัชกรรม/ก.เวชกรรมสังคม

ตวัชีว้ัดย่อย

              22.1 ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก่าหนด ร้อยละ 100
              22.2 ร้อยละของสถานพยาบาลประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก่าหนด ร้อยละ 65
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ตวัชีว้ัด
ที่

ตวัชีว้ัดตามยุทธศาสตร์ (Funtional KPIs) ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย
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ตวัชีว้ัด
ที่

ตวัชีว้ัดตามยุทธศาสตร์ (Funtional KPIs) ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย

12 ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital  - ร้อยละ 20 ผ่านเกณฑ์ ก.โครงสร้างและส่ิงแวดล้อม/งาน ENV
PA ตัวชี้วัดย่อย ระดับดีมาก

 23.1 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด่าเนนิกิจกรรม GREEN&CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป  - โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ

 23.2 ร้อยละโรงพบยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด่าเนนิกิจกรรม GREEN&CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป  ระดับดีมาก อย่างน้อยจังหวดั

 23.3 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด่าเนนิกิจกรรม GREEN&CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ละ 1 แห่ง

 23.4 ร้อยละของจ่านวนจังหวัดในเขตท่ีมีโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก

คณะ 2
13 ร้อยละของคลินกิหมอครอบครัวที่เปดิด่าเนนิการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) ร้อยละ 36  (1,170 ทีม) SP สาขาปฐมภมูิ

(เป้าหมายสะสม)

เป้าหมายด่าเนินการในปี 61

 จ่านวน 574 ทีม

ตวัชีว้ัด Inspection 
14 อัตราตายของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง นอ้ยกว่าร้อยละ 7 SP สาขา Stroke

15 ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) และร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการด้ือยาต้านจุล
ชีพอย่างบรูณาการ (AMR)                                                                                                         

RDU ขั้นที่ 1 80% SP สาขา RDU

RDU ขั้นที่ 2 20%

AMR: ร้อยละ 70 ของ

โรงพยาบาลมีระบบการ
จัดการ AMR อย่างบรูณาการ

16 ร้อยละการส่งต่อผู้ปว่ยนอกเขตสุขภาพลดลง ลดลงร้อยละ 10 SP สาขา Refer

 - ร้อยละการส่งต่อผู้ปว่ยนอกเขตสุขภาพ 4 สาขา (หวัใจ มะเร็ง บาดเจ็บและฉุกเฉิน และทารกแรกเกิด)
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ตวัชีว้ัด
ที่

ตวัชีว้ัดตามยุทธศาสตร์ (Funtional KPIs) ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย

17 ร้อยละของผู้ปว่ยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 20 SP สาขาแพทย์แผนไทย

 - รพศ./รพท.อย่างน้อยร้อยละ10  C73

  - รพช.อย่างน้อยร้อยละ 20

  - รพ.สต.อย่างน้อยร้อยละ 30

18 ร้อยละโรงพยาบาลต้ังแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถใช้ยาละลายล่ิมเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ปว่ย STEMI ได้ ร้อยละ 100 SP สาขาโรคหวัใจ

19 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหวัใจ ร้อยละ 27 ต่อแสนประชากร SP สาขาโรคหวัใจ

20 ร้อยละของผู้ปว่ย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66      SP สาขาไต

21 อัตราส่วนของจ่านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ปว่ยสมองตายต่อจ่านวนผู้ปว่ยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 0.7 : 100 SP สาขา transplant

22 ร้อยละของผู้ปว่ยที่ใช้สารเสพติดท่ีหยุดเสพต่อเนือ่ง 3 เดือน หลังจ่าหนา่ยจากการบ่าบดัรักษาทุกระบบ ร้อยละ 90 SP สาขายาเสพติด

( 3 month remission rate)

 ตัวชี้วัดย่อย

 43.1 ร้อยละของผู้ปว่ยที่ใช้สารเสพติดท่ีหยุดเสพต่อเนือ่ง 3 เดือน หลังจ่าหนา่ยจากการบ่าบดัรักษาทุกระบบ 

(3 month remission rate)

 43.2 ร้อยละของผู้ปว่ยยาเสพติดที่ได้รับการบ่าบดัรักษาและหยุดเสพต่อเนือ่งหลังจ่าหนา่ยจากการบ่าบดัรักษา

 (Remission)

23 ร้อยละของผู้ปว่ยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ร้อยละ 15 SP สาขาศัลยกรรม

24 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บปว่ยวิกฤตฉุกเฉิน  ภายใน 24 ชั่วโมง  ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ร้อยละ 12 SP สาขาอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

 (ทั้งที่ ER และ Admit) 

25 อัตราความส่าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่และกลับเปน็ซ่้า ร้อยละ 85 คลินกิวัณโรค/ก.เวชกรรมสังคม

26 จ่านวนเมืองสมุนไพร อย่างนอ้ยเขตละ 1 จังหวัด 12 เขต 13 จังหวัด SP สาขาแพทย์แผนไทย 
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ตวัชีว้ัด
ที่

ตวัชีว้ัดตามยุทธศาสตร์ (Funtional KPIs) ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย

ตวัชีว้ัด Monitor
27 ร้อยละของผู้ปว่ยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูงที่ควบคุมได้ SP สาขา DM/HT,SP สาขาปฐมภมูิ

ตัวชี้วัดย่อย

 25.1  ร้อยละของผู้ปว่ยโรคเบาหวานท่ีควบคุมได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 40%

 25.2 ร้อยละของผู้ปว่ยโรคความดันโลหติสูงที่ควบคุมได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 50%

28 อัตราตายทารกแรกเกิด <3.4 ต่อ 1,000 SP สาขาทารกแรกเกิด

ทารกแรกเกิดมีชีพ

29 ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)   - ขั้นตอนที ่2 SP สาขา Palliative  Care

2.1,2.2 (1) และ 2.3 (1)

 - ขั้นตอนที ่3

 - ขั้นตอนที่ 4 4.1 (1) และ 4.2 (1)

 - ขั้นตอนที่ 5 5.1 (1) และ 5.2 (1)

30 ร้อยละของผู้ปว่ยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต  ร้อยละ 55 SP สาขาจิตเวช

31 อัตราการฆา่ตัวตายส่าเร็จ ≤6.3 ต่อประชากรแสนคน SP สาขาจิตเวช
32 อัตราตายผู้ปว่ยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนดิ community-acquired <ร้อยละ 30 SP สาขาอายุรกรรม
33 ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีทีม Capture the fracture มีการจัดต้ังทีม Capture  SP สาขาศัลยกรรมออร์โธปดิิกส์

  33.1 ร้อยละของผู้ปว่ย Capture the Fracture ที่มีภาวะกระดูกหกัซ่้า (Refracture)  the fracture ร้อยละ 100 

ของเขตสุขภาพทัง้หมด  

(รวม 13 เขต)
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ตวัชีว้ัด
ที่

ตวัชีว้ัดตามยุทธศาสตร์ (Funtional KPIs) ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย

34 ร้อยละผู้ปว่ยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก่าหนด ร้อยละ 80 SP สาขาโรคมะเร็ง

 ตัวชี้วัดย่อย

  34.1 ร้อยละของผู้ปว่ยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
  34.2 ร้อยละของผู้ปว่ยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ่าบดัภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
  34.3 ร้อยละของผู้ปว่ยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์

35 ร้อยละของผู้ปว่ยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ร้อยละ 85 SP สาขาจักษุ
36 ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ท่ีใหบ้ริการดูแลระยะกลาง ร้อยละ 10  SP สาขา Intermediate Care

Plus 1 ลดอัตราปว่ยตายโรคปอดบวมในเด็ก (1 เดือน - 5 ป)ี SP สาขากุมารเวชกรรม
Plus 2 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0 SP สาขาสูติ-นรีเวชกรรม
Plus 3 ลดอัตราการคลอดก่อนก่าหนด (อายุครรภน์อ้ยกว่า 37 สัปดาห)์ ลงร้อยละ 10 จากปงีบประมาณก่อน SP สาขาสูติ-นรีเวชกรรม
Plus 4 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 SP สาขาทันตกรรม
Plus 5 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 35 SP สาขาทันตกรรม
Plus 6 การวิเคราะหส์ถานการณ์การผ่าตัดคลอดใน รพ.ที่สูงขึ้นโดยใช้ Robson ten group classification SP สาขาสูติ-นรีเวชกรรม

คณะ 3

37 ร้อยละของหนว่ยงานท่ีมีการน่าดัชนคีวามสุขของคนท่างาน (Happinometer) ไปใช้ ร้อยละ 60 นพ.เฉลียว  สัตตมัย
38 อัตราการคงอยู่ของบคุลากรสาธารณสุข (Retention Rate) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 85 ก.ทรัพยากรบคุคล

39 ร้อยละของหนว่ยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90 งานนติิการ

40 ร้อยละของการจัดซ้ือร่วมของยา เวชภณัฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม ร้อยละ 20 ก.พัสดุ/ก.เภสัชกรรม/ก.ทันตกรรม

ก.เทคนคิการแพทย์

Plus ระดับความส่าเร็จของหนว่ยงานสังกัด สป.มีระบบการตรวจสอบภายในควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง กลุ่มภารกิจด้านอ่านวยการ

ระดับจังหวัด
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ตวัชีว้ัด
ที่

ตวัชีว้ัดตามยุทธศาสตร์ (Funtional KPIs) ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย

41 ร้อยละของหนว่ยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน ร้อยละ 8 งานนติิการ

42 ระดับความส่าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 5 (ร้อยละ 60)
 

สสอ.เมืองสุรินทร์

43 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3  - ร้อยละ 100 ศูนย์คุณภาพ
ของ รพศ.,รพท. โรงพยาบาล

สังกัดกรมการแพทย,์

,กรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต

 - ร้อยละ 80 ในโรงพยาบาล
ชุมชน44 ร้อยละของ รพ.สต.ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 25 ก.เวชกรรมสังคม / สสอ.เมือง

45 ร้อยละของหนว่ยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ไม่เกินร้อยละ 6 กลุ่มงานบญัชี

สรปุ                    
                            คณะ 1       มี KPI      12   ตวั
                            คณะ 2       มี KPI      24   ตวั  , ตวัชีว้ัด  Plus   6  ตวั 
                            คณะ 3       มี KPI      9   ตวั    , ตวัชีว้ัด  Plus   1  ตวั 
   หมายเหต ุ    plus คือ ไม่อยู่ใน 80 KPIs กสธ.


