
คณะที ่1
ตวัชี้วัดที่ ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs)

เป้าหมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 (ต.ค.
61-ก.พ.62)

Mother & Child health

1) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17
 ต่อแสน

0 0 0 0

2) ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.1 เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 90 93.69 91.25 97.53 95.10

2.2 เด็กอายุ 0-5 ปี ทีไ่ด้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 20 14.43 21.44 25.17 29.30

2.3 เด็กอายุ 0-5 ปี ทีม่ีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ ร้อยละ 90 90.1 79.53 94.59 70.52

2.4 เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ร้อยละ 60 40.17 52.20 61.76 50.00

Green & Clean Hospital

3) ร้อยละของโรงพยาบาลทีพ่ัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (รพ.ผ่าน
เกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไปร้อยละ 40 และ รพ.ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง)

 - เร่ิมต้น ระดับดี ระดับดี

ประเดน็ที ่1

ประเดน็ที ่2

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าป ี2562



ตวัชี้วัดที่ ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs)
เป้าหมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 (ต.ค.

61-ก.พ.62)

ประเดน็ที ่3
 กลุ่มวัย
ผู้สูงอายุ

4) ร้อยละต าบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์

ร้อยละ 70 27.27 36.36 70.00 90.91

ประเดน็ที ่4
 NCD

5) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับ
การวัดความดันโลหิตทีบ่้าน
     5.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน
     5.2 อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตทีบ่้าน

DM  ราย
ใหม่ ≤ 2.05
HT มากกวา่
ร้อยละ 30

2.1

-

2.61

-

1.69

10.61

0.43

0

ประเดน็ที ่5 
ระบบตอบ
โตภ้าวะ
ฉกุเฉนิ

6) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 90 NA / / /

ประเดน็ที ่6
 กลุ่มวัย

เรียน/วัยรุ่น

7) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 38 26.47 31.91 27.52 13.75

ประเดน็
เพ่ิมเตมิ

8) บุหร่ี
     โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทยเทิดไท้องค์ราชัน

 -  -  -  -  -



ตวัชี้วัดที่ ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs)
เป้าหมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 (ต.ค.

61-ก.พ.62)

ประเดน็
เพ่ิมเตมิ

9) ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงทีค่วบคุมได้
     9.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานทีค่วบคุมได้
     9.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทีค่วบคุมได้

DM = 40.00
HT = 50.00

DM = 13.52
HT = 38.37

DM = 26.58
HT = 47.41

DM = 41.46
HT = 57.34

DM = 14.56
HT = 36.90

คณะที ่2

Primary Care
1) ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีม่ีคุณภาพ(พชอ.) ร้อยละ 60 / / / /

2) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวทีเ่ปิดด าเนินการในพืน้ที ่(Primary Care Cluster) เตรียมการ เตรียมการ

3) ร้อยละของ รพ.สต.  ทีผ่่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 3 ดาว ร้อยละ 
100 
5 ดาว ร้อยละ 
60

 - 6.67 46.67 46.67

TB
4) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85 87.90 89.13 84.75 90.70
RDU-AMR
5) ร้อยละของโรงพยาบาลทีใ่ช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) RDU ขั้นที2่  - ขั้นที ่1 ขั้นที ่1 ขั้นที ่1

Fast Track
* Stroke 

ประเดน็ที ่1

ประเดน็ที ่2

ประเดน็ที ่3

ประเดน็ที ่4



ตวัชี้วัดที่ ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs)
เป้าหมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 (ต.ค.

61-ก.พ.62)

6) อัตราตายของผู้ป่วยใน โรคหลอดเลือดสมอง ไม่เกิน 
ร้อยละ 7

1.7 2.86 2.9 0

6.1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน  -  -  -  -
6.2) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก ไม่เกิน 

ร้อยละ 25
 -  -  -  -

6.3) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีม่ีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit มากกว่า
ร้อยละ 40

 -  -  -  -

6.4) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน ทีม่ีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการ
รักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที (door to needle time)

มากกว่า
ร้อยละ 50

 -  -  -  -

6.5) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (door to 
operation room time)

มากกว่า
ร้อยละ 60

 -  -  -  -

* Sepsis
7) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired น้อยกว่า 

ร้อยละ 30
20.34 29.77 4.44 10.00

* Trauma

8) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ใน รพ. ระดับ A,S,M1 (ทัง้ที ่ER และ
 Admit)

น้อยกว่า
ร้อยละ 12

 -  -  -  -

ยาเสพตดิประเดน็ที ่5

ประเดน็ที ่4



ตวัชี้วัดที่ ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs)
เป้าหมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 (ต.ค.

61-ก.พ.62)

9) ร้อยละผู้ติดยาเสพติด ทีบ่ าบัดครบตามเกณฑ์ทีก่ าหนดและ ได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 
(Retention Rate 1 year) 
   ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพทีบ่ าบัดครบตามเกณฑ์ทีก่ าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจ าหน่าย
จากการบ าบัด 3 เดือน (3 month remission rate)

ร้อยละ 20

ร้อยละ 40

94.11

63.15

27.78

72.09

40.00

40.00

12.50

26.53

ประเดน็ที ่6
 SP สาขา
สุขภาพจิต
และจิตเวช

10) อัตราการฆา่ตัวตายส าเร็จ ≤ 6.3 ต่อ
แสน

6.3
(4ราย)

3.08
(2ราย)

10.80
(7 ราย)

4.70
(3 ราย)

ประเดน็ที ่7
 SP สาขา
สุขภาพจิต
และจิตเวช

11) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ทีม่ีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
      

      ร้อยละของผู้ป่วย DM และ HT ทีไ่ด้รับการคัดกรองโรคไตเร้ือรัง

ร้อยละ 66

มากกว่า
ร้อยละ 80

63.38

72.71

71.88

18.87

65.37

72.51

62.64

21.20

ประเดน็ที ่8
 การพัฒนา
ระบบบริการ

 ODS

12) ร้อยละของผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ร้อยละ 20  -  -  -  -

ประเดน็ที ่5



ตวัชี้วัดที่ ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs)
เป้าหมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 (ต.ค.

61-ก.พ.62)

ประเดน็ที ่9
 SP สาขา
ปลูกถ่าย
อวัยวะ

13) อัตราส่วนจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ.  -  -  -  -

ประเดน็ที ่9
 SP สาขา
ปลูกถ่าย
อวัยวะ

14)  อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจ านวนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล  -  -  -  -

ประเดน็
เพ่ิมเตมิ

15) ร้อยละของผู้ป่วยนอกทัง้หมดทีไ่ด้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟืน้ฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ร้อยละ 
18.5

10.44 11.94 23.06 29.67(รวมส่งเสริม)
26.31(ไมร่วม
ส่งเสริม)

ประเดน็
เพ่ิมเตมิ

16) STEMI
     16.1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

26 : แสน 0 3.12 0 0

คณะที ่3

HRH Transformationประเดน็ที ่1



ตวัชี้วัดที่ ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs)
เป้าหมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 (ต.ค.

61-ก.พ.62)

1) ร้อยละของเขตสุขภาพทีม่ีการบริหารจัดการก าลังคนทีม่ีประสิทธิภาพ  -  -  -  -
2) จ านวนหน่วยงานทีเ่ป็นองค์กรแห่งความสุข จังหวัดละ 

1 แห่ง
 -  -  -  -

Digital  Transformation
3) เขตสุขภาพมีการด าเนินการ Digital Transformation เขตละ 1 

จังหวัด
 -  -  -  -

4) มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง  -  -  -  -
Financial Management
5) ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ระสบภาวะวิกฤติทางการเงิน Risk Score 1 1 1 0
Quality Organization
* HA
6) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
* PMQA
7) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทีด่ าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด

 -  -  -  -  -

เขตสุขภาพ
8) ร้อยละของเขตสุขภาพทีม่ีนวัตกรรมการบริหารจัดการ  -  -  -  -  -
9) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  - 78.79 100 N/Aประเดน็ที ่6 

ระบบธรร
มาภิบาล

ประเดน็ที ่1

ประเดน็ที ่2

ประเดน็ที ่3

ประเดน็ที ่4

ประเดน็ที ่5



ตวัชี้วัดที่ ตวัชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs)
เป้าหมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 (ต.ค.

61-ก.พ.62)

10) ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการตรวจสอบ
ภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงระดับจังหวัด

ผ่าน ผ่าน ผ่าน N/A

PA ปลัด PA ผตร. Selected
 KPIs 62 
จากแผน

ยุทธฯ กสธ.

รวม

คณะ 1 3 6 9
คณะ 2 5 4 7 16
คณะ 3 4 4 2 10
รวม 9 11 15 35

ประเดน็ที ่6 
ระบบธรร
มาภิบาล


















