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PP&P Excellenc 19 ตัวชี้วัด

Service Excellence 37 ตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2564

People Excellence  4 ตัวชี้วัด 

Governance Excellence 15 ตัวชี้วัด
15 แผนงาน 42 โครงการ

รวม 75 ตัวหลัก
ตัวชี้วัดที่วดัทัง้หมด 103 ตัวชี้วัด



รอยละของโรงพยาบาล ขนาด M2 ขึ้นไป ที่
มีการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุ

1

จํานวนจังหวัดที่มีการขับเคล่ือนมาตรการลด
โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดลอมตามกฎหมายและปญหาสําคัญในพื้นที่ 

2

ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหสงบได 

ภายใน 21 - 28 วัน

4

ตัวชี้วัดใหม

รอยละของชุมชนผานเกณฑการดําเนินงาน 
“ชุมชนวิถีใหม หางไกล NCDs”

3

จังหวัดมีการขับเคล่ือนการดําเนินงานอาหาร
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการ
ปรับปรุงผานเกณฑมาตรฐาน 76 จังหวัด และ 

กรุงเทพมหานคร  

5



รอยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาพตนเองไดตามเกณฑ

6

ตัวชี้วัดใหม (ตอ)

รอยละตําบลเปาหมายผานเกณฑตําบล
จัดการคุณภาพชีวิต

7

ระดับความสําเร็จในการเตรียมพรอมและตอบ
โตการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ระลอกใหม 

8

อัตราปวยตายของผูปวยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ

9

ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S ใหบริการ
ตามแนวปฏิบัติการแพทยวิถีใหมในสาขาที่เลือก

ครบถวนตาม Key Step Assessment

10



ตัวชี้วัดใหม (ตอ)

ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S มีการจัดทําแผน
และซอมแผน BCP for EID

11

รอยละของการเกิดภาวะแทรกซอน
จากการผาตัดน่ิวในถุงนํ้าดีหรือถุงนํ้าดีอักเสบ
ผานการผาตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive 

Surgery : MIS)

12

อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนสถาน
ประกอบการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ไดรับ

มาตรฐานการทองเที่ยว     

13

รอยละเมืองสมุนไพรผานเกณฑการประเมิน 

14

รอยละที่เพิ่มขึ้นของสถานที่กักกันตัวตามที่รัฐ
กําหนด (AHQ/WQ) ไดมาตรฐานตามเกณฑ

การรับชาวตางชาติ

15



ตัวชี้วัดใหม (ตอ)

รอยละของบุคลากรที่มีความพรอมรองรับการเขาสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น ไดรับการพัฒนา

16

รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA 

17

รอยละของสวนราชการและหนวยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมินการ

ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง

18



(ราง สรุปแหลงขอมูลตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2564

81
ตัว

การ
รายงาน

19
ตัว

ฐานขอมูล
ทะเบียน
ราษฎร

การ
สํารวจ

1
ตัว

2
ตัว



ตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุขในระบบ HDC

ตัวช้ีวัดที่ ช่ือตัวช้ีวัด
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2

เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย
2.1 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนและสวนสูงเฉล่ียที่
อายุ 5 ป
2.2 รอยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

กรมอนามัย

3

เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉล่ียไมต่ํากวา 100
3.2 รอยละของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการคัดกรองแลวพบวามี
พัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I หรือ
เครื่องมือมาตรฐานอ่ืน

กรมอนามัย



ตัวช้ีวัดที่ ช่ือตัวช้ีวัด
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

4 รอยละของเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน กรมอนามัย

5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป กรมอนามัย

12

รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน และ/หรือ
ความดันโลหิตสูง 
12.1 รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน
12.2 รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง

กรมควบคุมโรค

24

อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ไดรับ
การรักษาที่เหมาะสม
24.1 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-
I69)

กรมการแพทย

ตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุขในระบบ HDC



ตัวช้ีวัดที่ ช่ือตัวช้ีวัด
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

32 รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง กบรส.

33 อัตราตายทารกแรกเกิดอายุนอยกวาหรือเทากับ 28 วัน กบรส.

34
รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตาง ๆ ดวย 
Opioid ในผูปวยประคับประคองอยางมีคุณภาพ

กรมการแพทย

35
รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษา
โรค และฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก

กรมการแพทย
แผนไทยฯ

ตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุขในระบบ HDC



ตัวช้ีวัดที่ ช่ือตัวช้ีวัด
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

36 รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสขุภาพจิต กรมสุขภาพจิต

38
อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired

กรมการแพทย

40

อัตราตายของผูปวยโรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
STEMI และการใหการรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กําหนด
40.1 อัตราตายของผูปวยโรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
STEMI และการใหการรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กําหนด
40.2 รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐาน
เวลาที่กําหนด

กรมการแพทย

ตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุขในระบบ HDC



ตัวช้ีวัดที่ ช่ือตัวช้ีวัด
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

42
รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 
ml/min/1.73m2/yr

กรมการแพทย

50

อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน
50.1 อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) 
ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ 
Admit) นอยกวารอยละ 12 (Trauma<12%, Non-
trauma<12%)

กรมการแพทย

67 รอยละของจังหวัดที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล กยผ.

ตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุขในระบบ HDC



ระบบรายงานผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสขุ(HealthKPI)

75 103
103

http://healthkpi.moph.go.th



ขอความอนุเคราะหหนวยงานกรอกแบบฟอรม
พิจารณา 3 สวน 

• ระดับการแสดงผล

• รอบการนําเขาขอมูล

• ผูรายงานเขาระบบ HealthKPI



สงกลับงานขอมูลขาวสารสุขภาพ 2 

Spd.data2.kpi@gmail.com

ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563

ขอความอนุเคราะหหนวยงานกรอกแบบฟอรม

แบบฟอรมสํารวจการนําเขาขอมูลในระบบ HealthKPI



ประชุมเพ่ือพัฒนาการรายงาน

ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดกระทรวง

สาธารณสุข ผานระบบ HealthKPI

ประจําปงบประมาณ 2564

ประชุมชี้แจงการรายงานผลการ

ดําเนินงานผานระบบ HealthKPI

สําหรับสวนภูมิภาค

7 ม.ค. 2564

8 ม.ค. 2564



ชองทางการติดตอ

Spd.data2.kpi@gmail.com

02 590 2388

กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ 
งานขอมูลขาวสารสุขภาพ 2
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