
เปาหมายกระทรวง KPI กรมอนามัย ที่เกี่ยวของ

กลุมวัย

เด็กปฐมวัย (0-5ป) และสตรี

1. อัตราสวนมารดาตาย (ไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน) 1. รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับบริการ ANC คุณภาพ(ไม

นอยกวา 90)

2. รอยละของหญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 คร้ังตาม

เกณฑ (ไมนอยกวา 65)มาตราการ

สงเสริมใหมีโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวผานเกณฑ

มาตรฐานระดับทอง

2.รอยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย  (ไมนอยกวา 85) 1. รอยละของเด็กตั้งแตทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ํากวา 6 

เดือนแรก มีคาเฉล่ีย กินนมแมอยางเดียว(ไมนอยกวา 50)

2.รอยละของเด็ก 0 - 5 ปไดรับการตรวจพัฒนาการตามวัย 

(ไมนอยกวา 80)

มาตราการ

1.พัฒนา WCC คลินิก 

2.สงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแม

3. การประเมินคัด

เด็กวัยเรียน (5-14 ป)

3. รอยละของเด็กนักเรียนมีภาวะอวน (ไมเกิน 15) 1. รร.สงเสริมสุขภาพผานเกณฑระดับทอง

2.  รอยละของเดก็วัยเรียน (6-12 ป) มีสวนสูงระดับดีและ

รูปรางสมสวน (ไมนอยกวา 70) 

มาตรการ

1. พัฒนาและสงเสริมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

2. เฝาระวังภาวะโภชนาการ

4.เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปญญาเฉลี่ย (ไมนอยกวา 100 

คะแนน)

1. เฝาระวังไอโอดีน (URINE IODINE)

เด็กวัยรุน/นักศึกษา (15-21 ป)

5. อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ป (ไมเกิน 50 ตอประชากร

อายุ 15-19 ปพันคน)

1, การจัดบริการที่เปนมิตรกับวัยรุน ไดมาตรฐาน

2. จํานวนของอําเภอผานเกณฑมาตรฐานอําเภออนามัยการ

เจริญพันธุ

เคร่ืองชี้วัดกระทรวงป 2557



เปาหมายกระทรวง KPI กรมอนามัย ที่เกี่ยวของ

กลุมวัย

6.  ความชุกของผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปชก.อายุ 15 - 19

 ป (ไมเกิน 13)

วัยทํางาน

7. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไมเกิน 13 ตอปชก.แสนคน)

8. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไมเกิน 20 ตอประชากรแสน

คน)

  - จํานวนคลีนิค DPAC ในสถานบริการและชุมชน

มาตรการ

1. สงเสริมใหมีการจัดตั้งคลินิค DPACในสถานบริการและ

ชุมชน

ผูสูงอายุและผูพิการ

9. รอยละของผูสูงอายุในชวงอายุ 60 – 70 ปท่ีเปนโรคหลอดเลือด

สมอง (ไมเกิน 14.54)

  1. รอยละของผูสูงอายุในกลุมเส่ียงไดรับการพัฒนาทักษะ

กายใจ

2. รอยละของตําบลที่ผานเกณฑตําบลดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

ระยะยาว

มาตรการ

1. พัฒนาความรูและทักษะการดูแลตนเอง ของผูสูงอายุ

2.การพัฒนาตําบลดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว

10. ผูพิการทางการเคลื่อนไหวไดรับบริการครบถวน 100%ภายใน 

3-5ป

บริการเฉพาะ :

11. รอยละผูเสพยาเสพติดที่ผานการบําบัดที่ไดรับการติดตาม ไม

กลับไปเสพซ้ํา (80)

ระดับเขตบริการสุขภาพ

มิติประสิทธิผล (13 ตัว)

5.  รอยละของศูนยใหคําปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และเชื่อมโยงกับระบบชวยเหลือ

1.  รอยละของบริการ ANC คุณภาพ(ไมนอยกวารอยละ 70)

2.  รอยละของหองคลอดคุณภาพ  (ไมนอยกวารอยละ 70)

3. รอยละของ WCC คุณภาพ (ไมนอยกวารอยละ 70)

4. รอยละศูนยเด็กเล็กคุณภาพระดับดีและดีมาก (ไมนอยกวารอยละ 70)
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ดานการเงิน

มิติประสิทธิภาพ (8 ตัว)

มิติคุณภาพ (ตัว)

·  การใชทรัพยากรบุคคลรวมกัน

·  มีการใช FTE

·   มีการบริหารจัดการ Labor cost ท่ีเหมาะสมในเขต/จังหวัด

ดานบริหารจัดการ

12.    รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน (เทากับ 15)

หรือ สัดสวนการใชยาแพทยแผนไทยในระบบริการเพิ่มขึ่นอยางนอยรอยละ 15

13. รอยละของเครือขายหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขไดรับการพัฒนาศักยภาพ/คุณภาพ/หรือรับรองคุณภาพ

มาตรฐาน (รอยละ 80 ของแผนการดําเนินงาน)

9. รอยละของ รพศ.ท่ีมีCMI ไมนอยกวา 1.8 และรพท.ไมนอยกวา 1.4 (เทากับ 80)

10. สงตอผูปวยนอกเขตบริการลดลง

1. การบริหารงบประมาณ

2.  การลงทุนรวมกัน

3.   การบริหารเวชภัณฑรวมกัน

ดานบุคลากร

4. มีแผนกําลังคนและดําเนินการตามแผน

·  มีการบริหารจัดการการกระจายบุคลากรในเขต/จังหวัด

9. รอยละของ อสม. ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพเปน อสม. เชี่ยวชาญ(ไมนอยกวารอยละ 72)

10.รอยละของคลินิก NCD คุณภาพ (ไมนอยกวา 70)

11.การบริหารจัดการเรื่องรองเรียนดานการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ

6.  รอยละของอําเภอที่มี District Health System (DHS) ท่ีเชื่อมโยง   ระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและทองถิ่นอยางมีคุณภาพ 

(ไมนอยกวา รอยละ 50)

7.  รอยละของอําเภอที่มีทีม DMAT, MCATT, SRRT คุณภาพ (เทากับ 80)

8.รอยละของ ER, EMS คุณภาพ (ไมนอยกวา 70)

5.  ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมใหหนวยบริการในพื้นที่มีปญหาการเงินระดับ 7 ไมเกินรอยละ 10

6.  หนวยบริการในพื้นที่มีตนทุนตอหนวยไมเกินเกณฑเฉล่ียกลุมระดับบริการเดียวกัน รอยละ 20

7. รอยละของรายการจัดซื้อจัดจางงบลงทุนสามารถลงนามในสัญญา

8.  รอยละการเบิกจายงบประมาณภาพรวมในปงบประมาณ 2557 (ไมนอยกวารอยละ 94)
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2………………………

3……………………………………….

เครื่องชี้วัดที่แตละเขตกําหนดขึ้นเอง (3 ตัว)

1…………………..

Service Plan (10 ตัว)

9. รอยละของผูปวย Ischemic Stroke ไดรับยาละลายลิ่มเลือดเพิ่มขึ้น (รอยละ 3)

10.ลดอัตราปวยเด็กอายุ 3 ป มีฟนน้ํานมผุ (รอยละ 57)

1. รอยละของ รพ. ระดับ M2- F2 สามารถใหยาระบายลิ่มเลือดได (รอยละ 50)

2. อัตราตายผูปวยบาดเจ็บท่ีศรีษะลดลง

3.  ลดอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ําหนักต่ํากวา 2,500 กรัม ภายใน 28 วัน

4. รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการ (มากกวารอยละ 31)

5. รอยละของผูปวยเบาหวานไดรับการคัดกรองเบาหวานเขาจอประสาทตา (รอยละ 60)

6. จํานวน CKD clinic ตั้งแตระดับ F1 ขึ้นไปในแตละเครือขาย

7. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับนํ้าตาลไดดี

8.รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไดดี



ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดเป้าหมายความสําเรจ็ใน

ระยะเวลา 3 - 5 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข ในเชิงผลลัพธ์/ผลกระทบ ตามกลุ่มอายุ 5 กลุ่ม (กลุ่ม

ละ 2 ตัว) ทั้งส้ิน 10 ตัวและบวกเรื่องยาเสพติดอีก 1ตัว เป็น 11 ตัว มอบกรมเป็น Focus Point คอื 

1. เด็กปฐมวัย (0-5ปี) และสตรี (กรมอนามัย)  2. กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14ปี)    3.เด็กวยัรุ่น/

นักศึกษา (กรมสุขภาพจิต)  4.กลุ่มวัยทํางาน (กรมควบคุมโรค) และ 5.กลุ่มผู้สูงอายุ (กรมการ

แพทย์) อยา่งไรก็ตามผลดังกล่าวจะเป็นการบริหาร/ความสําเรจ็ร่วมกันระหว่าง สํานักงานปลัดฯ 

กรมวิชาการและเขตบริการสุขภาพ โดยมุ่งให้ความสําคญักับการดําเนินงานในระดับเขตบริการ

สุขภาพ ซ่ึงกําหนด ตัวชี้วดัประสิทธิผล 13 ตัว (เป็นตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ)  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

8 ตัว ตัวชี้วดัคณุภาพ 12 ตัว (Service Plan 10 ตัว) รวม 33 ตัว และมีตัวชี้วัดตามสภาพปัญหา

ของเขต ฯ 3 ตัว (รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม กระดาษ A3) 

รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสขุ ได้ให้ความเห็นต่อเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

มี 3 ประเด็นสําคัญที่ต้องเข้าใจให้ตรงกนั 

1. ต้องทําความเข้าใจในความหมายหรือบทบาทของคําว่า Regulator, Service Provider, 

Technical Supporter  ให้ชัดเจนเพื่อการจัดองค์ที่เหมาะสม 

2. ภาพรวมจุดประสงค์ในการดําเนินงานในครั้งนี ้ เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบหลักประกัน

สุขภาพที่มั่นคง (Sustainability of Health Care System) และใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. งบประมาณต้องเพิ่มข้ึนอย่างคงที่ (Steady) คือขึ้นอย่างมีเหตุมีผล ไม่ข้ึนอย่างแกว่งไปมา

(Fluctuate)  เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกจิของประเทศเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 

 

จาก 3 ประเด็นข้างต้น จึงเป็นที่มาการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 

 



ประเด็นองคก์รและบุคลากร 

• ต้องการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุข และเพื่อให้

เกิดการใช้เงนิอย่างมีประสิทธิภาพ  

• แต่ละหน่วยงานต้องวิเคราะห์องค์กรตนเองในด้านทรัพยากรบุคคล อัตรากําลังพลว่า

มีความเหมาะสมเพียงใด และวางแผนบริหารทรพัยกรต่างๆ ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีต้องทํา 

Service Plan  รวมทั้งการใช้มาตรการต่าง  ๆ ทัง้ด้านการเงิน และอื่น ๆ เพื่อให้

คนทํางานอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นที่มาของ P4P  

• ต้องบรหิารบุคลากรในส่วนที่เป็นลูกจ้าง คือ พนักงานกทสธ และตําแหน่งอื่น ๆ 

ผลักดันให้ไปเป็นข้าราชการ เงินค่าหวัต้องรวมเงินเดือนจะได้เป็นงบของตนเองและ

ให้รัฐเข้ามารบัภาระในงบประมาณส่วนนี้ หน่วยงานจะได้บริหารงบส่วนนี้ต่อไป การ

ทํา KPI  จะทําให้เกิดความชัดเจนตรงนี้ การปรับโครงสร้างอัตรากําลังต้องทําใน

ภาพรวมของกระทรวง หมายถึงให้คิดพร้อมกันไปทุกกรมโดยเฉพาะ สํานักงานปลัด

ต้องมองให้ชัดว่าแต่ละหน่วยงานของตนจะมีบทบาทอะไร  

 

ประเด็นตัวชีว้ัด 

• ต้องเร่งทําเรื่อง Structure, Work-Process, Template  ทางการบริหารจัดการ ใน

ทุกระดับ โดยเฉพาะเขตบริการสุขภาพ จะได้รู้ว่าใครจะทําหน้าที่บทบาทอะไร ซ่ึงจะ

ส่งผลต่อตัวชี้วัดในแต่ละระดับ ต้องจัดหมวดหมู่ตัวชี้วัดให้เป็นระบบตรงไหนวัดด้วย

ระดับอะไร output outcome และเท่าที่เห็นตัวชี้วัดดูไม่ท้าทาย และ ธรรมดาไป 

(Moderate) ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process) ต้องสร้างความสรา้งความมั่นใจและ

มั่นคงให้เห็นว่าจะส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้าย (Final Outcome) ทั้งด้านสุขภาพและ

การบริหารจดัการ โดยต้องเห็นผลภายใน 3-6 เดอืน ว่าได้อะไร เช่น กรณี ANC  

คุณภาพ หมายถึงอะไร  หมายความว่าใน 3 เดอืนประชาชนที่มารับบริการ ANC 

คุณภาพจะไม่มี Complication หรือ น้อยว่า 0.1 เป็นต้น  

• ต้องเพิ่มตัวชี้วัด  Quality of Service เพื่อแก้  Quality of Care  



• การตั้งตัวชี้วดั ต้องคํานึกถึงการรับรู้หรือความเสี่ยงการสื่อของประชาคมและสังคม 

โดยเฉพาะเรือ่งที่เป็นมาตรฐานต่าง ๆ เช่นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยหรือคุณภาพ

ต้องตั้งให้ครอบคลุม เช่น การตั้งค่าตัวชี้วัด น้ําตู้ต้องมีมาตรฐานร้อยละ 70 แล้ว 30 

ที่เหลือไม่ต้องมีคุณภาพหรือ และควรมีตัวชี้วัดเพิ่มเติมว่าจะจัดการกับ 30 ที่เหลือ

อย่างไรด้วย หรือตั้งเป้าหมายการตรวจมาตรฐานให้ได้ร้อยละ 50 แล้วอกี 50 ที่

เหลือไม่ต้องตรวจให้ประชาชนรับภาระเสี่ยงกันเองหรือ เป็นต้น  ทั้งนี้ควรลดการ

พิจารณาที่ใชดุ้ลย์พินิจในการพิจารณาการตรวจหรอืการให้บริการต่าง ๆ ให้ใช้

มาตรฐานหรอื Time Frame เป็นข้อกําหนด (ท่านยกประเด็น A1 2 3) 

• ทุกกรมต้องช่วยกันคิดในมมุมองหรือบทบาท (Authority) ของหน่วยงานของตนเอง

ว่าจะช่วยใหผ้ลลัพธ์ของกระทรวงสําเรจ็อย่างไร เป็นการบูรณาการ (Integrate) งาน

ระหว่างกรม ด้วยพละกําลัง (Power) ของตนเอง ในเชิงสรา้งสรร เช่นเรื่องเด็กอ้วน 

อย. ทาํฉลากติดขวดว่ากินเท่าไรอ้วน เป็นต้น โดยเฉพาะ เรื่องมาตรฐานต่าง ๆ ของ

ประเทศ ที่ต้องมีเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการพิจารณาข้อขัดแย้ง (Conflict) 

ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน เช่น กรณีเกาะเสม็ด 

• ให้กรมอนามยัพิจารณาเรือ่ง อัตราการเกิดคนไทย ทําอย่างไรจะให้เกิดมากกว่านี้เพื่อ

แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ควรมตัีวชี้วัดระดับประเทศ ที่กระตุ้นอัตราการเกิด 
 
ประเด็นระบบงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 

• ต้องขอเป็นภาพกระทรวง เป็นการบูรณาการเพื่อให้บรรลุวัตุประสงค์ร่วม กระทรวง

ต้องเป็นผู้กําหนดว่าแต่ละกรมจะจัดทําคําขอในเรื่องอะไรเพื่อให้เห็นเป็นภาพรวม 

• คนกับเงินต้องภาพเดียวกนั 

• ต้ังเป้างบประมาณปี พ.ศ. 2558 จะไม่เพิ่มข้ึน หากจะเพิ่มข้ึนต้องอธิบาย (Extract) 

ให้ได้ว่าเพิ่มข้ึนเพราะอะไร มีเป้าหมายอย่างชัดเจน มีภาระงานชัดเจน ภาระ

งบประมาณด้านบุคลากรต้องไม่เพิ่ม หากเพิ่มต้องมาจากนโยบายระดับชาติและเป็น 

Top-Down Policy ไม่เป็น Bottom-Up เช่น เพิ่มจากนโยบาย Medical Hub ต้อง

มีการวิเคราะห์การใช้บุคลากร ซ่ึงต้องทําเป็นรายหน่วย 



ประเด็น National Health Information 

• ระบบข้อมูลข่าวสาร จะลดภาระของหน่วยปฏิบัติในเรื่องรายงาน จะมี Standard 

Report  เท่าท่ีจําเป็น โดยจะใช้ระบบประเมินและสํารวจ ของกรมวิชาการเข้ามา

เสริมเพื่อให้มีข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ 

• จะต้องทํา Quality of Service เช่น ประชาชนจะได้รับการรักษาทุกวัน   ประชาชน

สามารถไปตรวจได้ทุกที่ในระดับสถานบริการเดียวกัน หากมีการข้ามระดับก็อาจเป็น

การนัดหมาย ทั้งหมดนี้โดยใช้ความสามารถของระบบข้อมูลข่าวสาร ต้องพัฒนา

ระบบ โดยใช้ TAX Number. ควบคู่ไปกับ Identification Number มีเป้าหมายทํา

ให้สําเร็จใน 1 ปี  เช่น  Queuing Time ต้องลดลง และสามารถข้ามเขตได้ 

• หน่วยนี้จะจดัต้ังภายใน ตุลาคม 2557  จะมีภาระงานเพิ่มข้ึนอีก 3-4 ส่วน  คือ องค์

ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มคนต่างด้าว  Travelling Health Insurance (Entry Fee) 

 

 

ประเด็น International Health 

• สาธารณสุขชายแดน (Boarder Health)  ปัญหาคือ ประชาชนของประเทศเพื่อน

บ้านข้ามมารักษาในสถานบริการของประเทศไทย ทําให้เป็นภาระทั้งด้านการเงิน

และบุคลากร ต้องมีแผนจัดการส่งเสริมให้เกิดระบบสุขภาพ (Health System) ใน

ประเทศเหล่านี้ 3 Steps คือ  

 Step 1 สร้างคนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศเหล่านี้ ให้เกิด

ระบบสุขภาพที่มีการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง รวมทั้งร่วมรักษาค โดยมี UC  เป็น 

Ultimate Goals  และมีกองทุนต่างประเทศให้การสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อลด

ภาระงบประมาณของประเทศไทย 

 Step 2 เสรมิสร้างให้เกิด PCU & Community Hospital ตามพรมแดนใน

ประเทศเหลา่นี้ โดยให้ PCU ของประเทศเรายกระดับเป็น Secondary Hospital   

และต่อไปก็จะพัฒนา Community Hospital ของประเทศเหล่านั้น ให้กลายเป็น 



Secondary Hospital   โดยของเราก็จะปรับเป็น Tertiary Hospital ต่อไป ในแต่

ระดับการพัฒนา จะมี Referral System รองรับ  

 Step 3 สร้างระบบสุขภาพในประเทศเหล่านี้ โดยจะต้องสร้างให้เกิดความ

ตกลงร่วม (Commitment) ระหว่างประเทศกันขึ้นและใช้เงินกองทุนระหว่าง

ประเทศในการพัฒนาจัดทําเป็นแผน ความรว่มมือระดับภูมิภาค (Regional 

Cooperation Plan) เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้ประเด็นการร่วมมือระหว่างประเทศ 

ทั้งนี้กรณีการเจรจากับต่างประเทศ หน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุขในฐานะ

กรมวิชาการ ต้องไม่เสนอความเห็นโดยตนเองต้องเสนอผ่านสํานักปลัดกระทรวง ฯ 

ในฐานะ National Health Authority  

 

ประเด็นอื่นๆ  

• ต้องแก้กฎหมายควบคู่กบัการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทกุตําแหน่ง

ต้องมีความก้าวหน้าไปพรอ้ม ๆ กัน ทกุคน 

• ต้องกําหนด Priority เรื่องที่จะทํา ควรให้ความสําคัญเรื่องของประชาชนที่ยงัเข้าไม่

ถึงสิ่งเหล่านั้น (Never) เน้นเรื่องสําคัญ ๆ มีผลกระทบต่อคนจํานวนมาก แล้วจึงให้

ความสําคัญกับ การพัฒนาให้ดีข้ึนต่อไป (Better) เช่นเรื่อง นมเด็ก ควรทาํเรื่องให้

เด็กมีนมกิน ก่อนแล้วจึงไปเน้นชนิดของนมที่เด็กควรกิน เป็นต้น 

• ให้ความสําคญักับ Social Media  ต้องรู้จักการโต้ตอบและใช้ประโยชน์เนื่องจาก

เป็นช่องทางการสื่อสารทีร่วดเรว็มาก และมีผลกระทบสูง  

• เรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งกระทรวงต้องไปในทิศทางเดียวกัน มีแผนกลยุทธ

ร่วมกัน 

ทั้งนี้ท่านปลัดกระทรวง กล่าวว่าข้อเสนอตัวชี้วัดของกรมต้องแปลงเป็นแผนงานโครงการและ

แผนปฏิบัติการเพื่อใหเ้ป็นรูปธรรมการดําเนินงานที่ชัดเจน สามารถควบคุมกาํกับ และประเมินผลได้ 

โดยจะมีการติดตามเป็นระยะ เช่น 3 6 9 เดือน 


