
 

คณะที่ 1 
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 

และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 

1.1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต (ดา้นสุขภาพ)ทุกกลุ่มวัย 
1.1.1กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)  
1.1.2 เด็กวัยเรียน 
1.1.3 วัยรุ่น 
1.1.4 วัยทาํงาน 
1.1.5 ผู้สูงอายุ 

1.2. ระบบการจัดการสขุภาพในพืน้ที ่
1.2.1 การตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน 
1.2.2 การป้องกันควบคุมโรควัณโรค 
1.2.3 การบาํบดัรักษาผู้ติดยาเสพตดิ 

1.3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพและสิ่งแวดล้อม 
1.3.1 การตรวจสอบผลติภัณฑ์สุขภาพ 
1.3.2 การเฝ้าระวัง และตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรปู 
1.3.3 การเฝ้าระวังและตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการ 

                 เพื่อสุขภาพ 
1.3.4 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสิ่งแวดล้อม 

 
กรมอนามัย 

กรมสุขภาพจิต 
กรมการแพทย ์
กรมควบคุมโรค 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สํานักตรวจและประเมินผล 
สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
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คณะที่ 1  

การส่งเสรมิ สุขภาพ ปอ้งกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

.................................................... 

หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 
    1.1.1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 

ตัวช้ีวัด    1) อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
         2) ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า 80 
      3) ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51  และส่วนสูงเฉลี่ย 
                                     ที่อายุ 5 ปี (ชาย 113 / หญิง 112) 

ตัวช้ีวัด    1) อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
สถานการณ์การตายมารดา     

จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2559 พบอัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 
26.63 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) สถานการณ์การตายมารดาในปี 2559 สูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2558 ที่พบ 22.73 ต่อการเกิดมีชีพแสนคนไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน  
เมื่อพิจารณารายเขตสุขภาพพบว่า ในปี2559  พบเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายมีเพียง 3 เขต ได้แก่ 
เขต 3, 5, 6 เท่ากับ 12.52, 11.90 และ 6.10 ต่อการเกิดมีชีพแสนคนตามล าดับ เขตสุขภาพท่ีมีอัตราส่วน
การตายมารดาสูงสุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 12 เท่ากับ 53.62 ต่อการเกิดมีชีพแสนคนส่วนสาเหตุการตายส่วน
ใหญ่เป็นสาเหตุทางสูติศาสตร์ได้แก่ การตกเลือดและความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ โดยพบว่าหญิงตั้งครรภ์
ได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่เริ่มแรกล่าช้า ท าให้การดูแลรักษาและการส่งต่อพบ 
สูติแพทย์ล่าช้าไปด้วยรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานบริการสาธารณสุขที่ไม่เหมาะสม   
ในภาพรวมของการขับเคลื่อนงานการด าเนินงานในพ้ืนที่เป็นการบูรณาการร่วมกันของ  Service Plan MCH 
BOARD และระบบ DHS 

ประเด็นการตรวจราชการ: 1. อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

อัตราส่วนการตาย
มารดาไมเ่กิน 20 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน 

1. การถ่ายทอดนโยบายและ
การขับเคลื่อนงาน 

1.1 มีการถ่ายทอดนโยบายจาก
ส่วนกลางถึงผู้ปฏิบตัิงานในพ้ืนท่ี 
1.2 ใช้กลไกการขับเคลื่อนโดย  
MCHboard ร่วมกับ Service 
plan วิเคราะห์ วางแผนงาน 
โครงการ การก ากับ ติดตามงาน 
ปรับแผนฯตามสภาพปญัหาพื้นท่ี 
1.3 การพัฒนาศักยภาพบคุลากร
เพื่อการบริการตามมาตรฐาน

3 เดือน 
1. มีแผนงาน/โครงการ
ลดปัญหาแม่ตายในพ้ืนท่ี 
2. มีการประชุม 
MCHboard ขับเคลื่อนงาน
แม่และเด็ก 
3. มีการติดตามเยี่ยม
เสรมิพลัง 
4. มกีารจัด Zoning 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

อนามัยแม่และเด็กโดยอบรมทีม
ประเมินมาตรฐานและผู้ปฏิบัติ 
ANC&LR 
1.4 การจัดโซนนิ่ง (Zoning)  
และระบบส่งต่อ เพื่อให้หญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสีย่งพบสูติแพทย์ 

ผู้เชี่ยวชาญและการ
จัดการระบบส่งต่อ
ช่วยเหลือมารดาเสี่ยง 

อัตราส่วนการตาย
มารดาไมเ่กิน 20 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน 

2.การจดัการระบบข้อมลูและ
การเฝา้ระวัง 

 

2.1 จังหวัดมีการรายงาน/สืบสวน
สาเหตุการตายมารดาโดยใช้
แบบฟอร์ม ก1-CE และการจัดท า 
Conference case วิเคราะห์
แก้ปัญหา รวมถึงการส่งกลับข้อมลู
สู่หน่วยบริการและศูนย์อนามัย 
ภายใน 30 วัน 
2.2 มีข้อมูลการตายมารดา และ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเฝา้ระวัง
และวางแผนงาน 
2.3 มรีายงานการตายมารดา 
สาเหตุ การวางแผนแกไ้ขปัญหาที่
เป็นปัจจุบัน 

6 เดือน 
1. จังหวัดมรีะบบเฝ้า
ระวังการตายมารดาจาก
การตั้งครรภ์และการ
คลอดที่มีประสิทธิภาพ 
2. MCH board มีการ
วางแผนแก้ไขปัญหา 

 

อัตราส่วนการตาย
มารดาไมเ่กิน 20 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน 

3.พัฒนาระบบบริการและการ
บริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ 

 

3.1 การพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการฝากครรภ์และห้องคลอด 
ตามมาตรฐานโรงพยาบาลลูกเกิด
รอดแม่ปลอดภยั 
3.2 การจัดการความเสี่ยงเพื่อลด
การตายมารดา 
3.3 การคัดกรองภาวะเสี่ยงใน
หญิงตั้งครรภ์และหญิงคลอดและ
การส่งต่อเพื่อการดูแลรักษา 
3.4 หญิงตั้งครรภ์/คลอดทีม่ีภาวะ
เสี่ยง ต้องไดร้ับการติดตามเยี่ยม
หลังคลอด 
3.5 สนับสนุนการเข้าถึงบริการ
ของหญิงตั้งครรภต์ามชุดสิทธิ
ประโยชน์ ตามโครงการฝากท้อง
ทุกที่ฟรีทุกสิทธิ ์

9 เดือน 
1. โรงพยาบาลผ่าน
มาตรฐานอนามัยแม่และ
เด็กร้อยละ 60 
2. หญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการ
คัดกรองภาวะเสี่ยงพบมี
ภาวะเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 25 
3. หญิงตั้งครรภ์ทีม่ีภาวะ
เสี่ยงได้รับการดูแลรักษาท่ี
เหมาะสมหรือส่งต่อร้อย
ละ 100 
4. หญิงตั้งครรภม์ีภาวะ
โลหิตจางไมเ่กินร้อยละ 
18 
5. มีระบบส่งต่อที่มี
ประสิทธิภาพ 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

อัตราส่วนการตาย
มารดาไมเ่กิน 20 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน 

4. ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 

 

. 

4.1 ส่งเสริมการใช้สมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็กในการดูแล
สุขภาพด้วยตนเอง 
4.2 จดับริการโรงเรียนพ่อแม่
เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้และ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง 

 

12 เดือน 
1. อัตราส่วนการตาย
มารดาไมเ่กิน 20 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน หรือ
สาเหตุการตายจาก 
PPH&PIH ลดลงร้อยละ 
30 จากฐานเดิม 

อัตราส่วนการตาย
มารดาไมเ่กิน 20 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน 

5. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ของ
ครอบครัว ชุมชน 

 

5.1 ทีมหมอครอบครัว (FCT) 
ค้นหาหญิงตั้งครรภส์่งฝากท้อง
ทันที และแนะน ากินยาเสรมิ
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก โฟลิค เริม่ที ่
ไตรมาสแรก 
5.2 ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมโดย
จัดท าแผนพัฒนาแม่และเด็กองค์
รวมในระดับต าบล5.3.มีแผนการ
ประชาสมัพันธ์สื่อท้องถิ่น สื่อ
บุคคล เน้น เรื่องฝากท้องเร็ว 
โภชนาการ  ภาวะเสีย่งฯ   
5.3 สาม/ีญาติร่วมเข้าโรงเรียนพ่อ
แม่เพื่อการดูแลสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ ์

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กรมอนามัย   ส านักส่งเสริมสุขภาพ  

ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หนว่ยงาน หมายเลขโทรศัพท์ ประเด็น/ 

ส่วนท่ีรับผดิชอบ 
1.นพ.สราวุฒิ บุญสุข   ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 

10 อุบลราชธานี กรม
อนามัย    

081-908-1761 
โทรสาร : 02-590-4427  
Email:wutmd39ju@hotmail.com 

ก ากับ ติดตาม และให้
ข้อมูลวิชาการ  

2. นางนงลักษณ์  
รุ่งทรัพยส์ิน    

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การพิเศษกรมอนามัย    

โทรศัพท0์2-590-4425  
โทรสาร : 02-590-4427  
Email: noi_55@hotmail.com 

ก ากับ ติดตาม และให้
ข้อมูลวิชาการ 

3.นางวรรณชนก  
ลิ้มจ ารูญ 

นักวิชาการสาธารณสุข 
กรมอนามัย 

 

โทรศัพท์ 02-590-4438  
โทรสาร 02-590-4427 
E-mail: loogjun.ph@hotmail.com 

รวบรวม ตรวจสอบและ
น าเสนอผลการ
ด าเนินงาน 

 

mailto:wutmd39ju@hotmail.com
mailto:noi_55@hotmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
Template อัตราส่วนการตายมารดา 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ๑. ส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย / ๒. ส่งเสรมิการเกิดและเติบโตคุณภาพ 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์  ตั้งครรภ์คณุภาพ ลูกเกิดรอด แมป่ลอดภัย 

ตัวชี้วัดหลัก  อัตราส่วนการตายมารดา ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

ค่าเป้าหมาย  ไม่เกิน ๒๐ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

ค านิยาม     การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดหรือหลัง
คลอดภายใน 42 วันไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ต าแหน่งใด จาก
สาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษา
ขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

วัตถุประสงค์ ๑. พัฒนาระบบบริการของหน่วยบรกิารสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานอนามัยแม่
และเด็กคุณภาพ  (Safe Mother hood and Baby  Friendly  hospital) 

๒. เฝ้าระวังหญิงช่วงตั้งครรภแ์ละคลอดเพื่อลดการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์และ 
๓.  จัดระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภภ์าวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด มารดาหลังคลอด 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. รายงานสืบสวนมารดาตาย (CE) จาก สสจ.ไปยังศูนย์อนามยั และกรมอนามยัภายใน
๑๕ วัน 
2. รายงานการ Conference Case  มารดาตายของ MCH board 
3. รายงานการตาย สนย. (Web รายงานการตาย สนย.) 
4. รวบรวมข้ อมู ลการแจ้ งต ายจากฐานข้ อมู ลการตายทะเบี ยนราษฎร์ ของ
กระทรวงมหาดไทย  

 (ส ารวจการตายมารดาโดยกรมอนามัยจากแบบรายงาน CE ทุก 3 ปี) 

แหล่งข้อมลู 1. โรงพยาบาล 
2. ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์   

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอดภายใน ๔๒ วัน ทุก
สาเหตุยกเว้นอุบัตเิหตุ ในช่วงเวลาที่ก าหนด (นับตามจังหวดัที่ตาย) 

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจาก สนย.) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x ๑๐๐,๐๐๐ 

ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน 
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Template อัตราส่วนการตายมารดา 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด 
   ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556          2558 2559 

 อัตราส่วนการตายมารดา
ต่อการเกิดมีชีพ 
100,000 คน 

23.32 

(WHO) 

            20.3 

           (WHO) 

26.63 

(สตป.2559) 

 

เกณฑ์การประเมิน :  รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 - - - ไม่เกิน 20  
ต่อการเกิดมีชีพแสน

คน 
วิธีการประเมินผล :  กรมอนามัย น าข้อมลูจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบและประมวลผล ในการหา

สัดส่วนการตายและสาเหตุการตาย 

เอกสารสนับสนุน :  1. แบบรายงานการตายมารดา CE, แบบรายงาน ก1, แบบสอบสวนการตายมารดา  
    (อ่ืนๆ ถ้ามี) 
2. มาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กคณุภาพ (Safe Mother hood and Baby  

Friendly  hospital ) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข  ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีกรมอนามัย   
โทรศัพท์มือถือ : 081-908-1761 Email: wutmd39ju@hotmail.com 

2. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
   กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  

โทรศัพท์ : 02-590-4425 E-mail : noi_55@hotmail.com 
ผู้บันทึกข้อมูลส่วนกลาง 1. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

2. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

1. กรมอนามัย 
2. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางวรรณชนก ลิ้มจ ารูญ นักวิชาการสาธารณสุข 
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  
เบอร์โทร : 02-590-4438  e-mail : loogjun.ph@hotmail.com 

 

 

 

 
 

mailto:wutmd39ju@hotmail.com
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หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 
    1.1.1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 

 
ตัวช้ีวัด    2) ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า 80 
สถานการณ์  

สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2559 พบว่าเด็กอายุ  0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 
98.79  เกินเป้าหมายร้อยละ 85  จากการคัดกรองพัฒนาการตามกลุ่มอายุ  (ผลการคัดกรองตั้งแต่วันที่  
4-8 กรกฎาคม 2559)  พบเด็กอายุ 9 ,18 ,30 ,42 เดือนมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 23.30 
เป้าหมายร้อยละ 20  เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการตืดตามกระตุ้นร้อยละ 55.99 และหลังได้รับการ
กระตุ้นเด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 94.36   พบเด็กพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 5.64 แบ่งเป็นพัฒนาการ
ล่าช้าด้านการใช้ภาษา (EL) ร้อยละ 52.25 ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (FM) ร้อยละ 47.1 ด้านการ
เข้าใจภาษา (RL) ร้อยละ 47.02 ด้านการเคลื่อนไหว (GM) ร้อยละ 34.62 และด้านการช่วยเหลือตนเอง 
(PS) ร้อยละ 31.88 

ประเด็นการตรวจราชการ : 2. เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการเด็กสมวัย 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม 
 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

ร้อยละเด็ก 0-5 
ปี มีพัฒนาการ
สมวัย ไม่น้อย
กว่า 85 
 

1. ระบบบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

 

1.1  มีกลไกการขับเคลื่อนโดย MCH 
board ประชุม ร่วมกับ Service plan 
สาขาเด็กและคณะอนุกรรมการเด็ก
ปฐมวัยจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ วางแผน
และขับเคลื่อนการส่งเสริมการเจริญ 
เติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทุก 3 
เดือน 
1.2 ใช้กลไกของ DHS สร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนา
เด็กอย่างองค์รวม 
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
     - อบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยประจ าโรงพยาบาล 
     - อบรมหลักสูตรครูพี่เลี้ยงเด็ก 
     - อบรมหลักสูตรนมแม่โรงพยาบาล
ชุมชน 
     - อบรมหลักสูตรนักสื่อสารตาม
กระบวนการโรงเรยีนพ่อแม ่
1.4 มีการควบคมุการส่งเสริมการตลาด
อาหารทารกและเด็กเล็กและผลติภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง 

3 เดือน 

1) ประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวยั
ระดับจังหวดัและหรือ MCH 
board เพื่อขับเคลื่อนงานและ
มีรายงานการประชุม 
2) มีแผนงาน/โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั
ตามบริบทปญัหาของพื้นที่ 
3) จังหวัดสนับสนุนศูนย์เด็ก
เล็กให้จัดบริการตามมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาต ิ
4) เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 
42 เดือน ทุกคนไดร้ับการ
ประเมินคัดกรองพัฒนาการ 
หากพบพัฒนาการสงสยัล่าช้า
ติดตามกระตุ้นพัฒนาการ   
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม 
 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

ร้อยละเด็ก 0-5 
ปี มพีัฒนาการ
สมวัย ไม่น้อย
กว่า 85 
 

2.ระบบบริการที่มีคณุภาพ 

 

2.1  หน่วยบริการฯทุกระดับให้บริการ 
ตามชุดสิทธิประโยชน์ เข้าถึง เท่าเทียม 
และสอดคล้องกับมาตรฐานอนามยัแม่
และเด็ก 
2.2  มีการจัดหน่วยบริการคลินิก
สุขภาพเด็กดีเคลื่อนสู่ชุมชน และศูนย์
เด็กเล็ก 
2.3 จัดระบบการให้ความรู้ พ่อ แม่ ผู้
เลี้ยงดเูด็กตามกระบวนการโรงเรียนพ่อ
แม่ เน้นให้พ่อแม่ สามารถเฝ้าระวงั
พัฒนาการ การเจริญเติบโตและการ
เจ็บป่วยของลูก โดยใช้สมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็กและคู่มือดูแลสขุภาพ
ของลูกและบันทึกข้อมูลสุขภาพลกู 
2.4 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
WCC และศูนย์เด็กเล็กคณุภาพ   ส่งทีม
ประเมินมาตรฐานระดับจังหวัดประเมิน
ซ้ า  ส่งผลการประเมินฯไปยังทีมศนูย์
อนามัยเขตสุ่มประเมินและรับรอง
มาตรฐานฯ 
2.5 การสร้างการมสี่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 

6 เดือน 
1) พัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุขตามมาตรฐาน
บริการอนามยัแม่และเด็ก
คุณภาพ (Safe motherhood 
and baby friendly Hospital)  
2) สร้างการมีส่วนร่วมภาค ี
ภาครัฐ  เอกชน ชุมชน 
กระตุ้นให้เกดิการใฝ่เรยีนรู้
ของเด็ก โดยจัดกจิกรรม อ่าน
เล่านิทาน  เล่น ศลิปะ ดนตรี 
และฝึกภาษาที่ 2 ในศูนยเ์ด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาล 
3) ประสานศูนย์เด็กเล็ก 
โรงเรียน และเทศบาล เพื่อ
จัดท าโครงการส่งเสรมิทักษะ
ความเป็นเลิศตามความถนดั 
และความชอบของเด็กปฐมวยั  

ร้อยละเด็ก 0-5 
ปี มีพัฒนาการ
สมวัย ไม่น้อย
กว่า 85 
 

3. การส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพท่ีดี และลดปัจจัย
เสี่ยงเด็กปฐมวัย 

3.1 มีแผนการสอนพ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก
(โรงเรียนพ่อแม่) การเลีย้งดูเด็กด้วย
กระบวนการ  กิน กอด เล่น เล่า  ใน
หน่วยบริการฯ ทุกระดบั ศูนย์เด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาล และครอบครัว ดว้ย
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
3.2 จังหวัดมีการจัดมหกรรมชวน
ลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท   
3.3 มีกิจกรรมการสื่อสารสังคมดว้ยสื่อ
ท้องถิ่น  สื่อบุคคล เน้น  การเลีย้งดูเด็ก
ด้วยกระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า 
3.4 ทีมหมอครอบครัว (FCT) เยี่ยม
บ้าน  ค้นหาเด็ก 9,18,30,42 เดือน
สงต่อเข้ารับการประเมินพัฒนาการเด็ก
พบเด็กสงสยัพัฒนาการล่าช้าขึ้น
ทะเบียนกระตุ้นพัฒนาการ 
 

9 เดือน 
1) ส่งเสริมให้พ่อแม่ หรือผู้
เลี้ยงดูใช้สมดุสีชมพูในการ
ดูแลสุขภาพตนเองและเด็ก 
2) จังหวัดคัดเลือกพื้นที่
ต้นแบบศูนย์เด็กเล็กวัย
เตาะแตะ  
(3 เดือน – 2 ปีครึ่ง) ประจ า
จังหวัดละ 1 แห่ง 
3) จังหวัดมีต้นแบบมุมเล่น
ตามรอยพระยุคลบาทฯ ใน 
WCC อย่างน้อย 1 แห่ง 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม 
 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

ร้อยละเด็ก 0-5 
ปี มีพัฒนาการ
สมวัย ไม่น้อย
กว่า 85 
 

4. การจดัการระบบข้อมลู
และการเฝ้าระวัง 

4.1  มีการรวบรวมข้อมูลบริการจาก 
43 แฟ้มสรุปวิเคราะห์ 3 เดือน 

4.2 มีข้อมูลปญัหาสุขภาพของเดก็ ใช้
ประกอบวิเคราะห์ วางแผนแก้ปญัหา
และการป้องกัน ได้แก ่
1) ทารกคลอดก่อนก าหนด  
2) ทารกแรกเกดิน้ าหนัก≥2,500กรัม 
3) ทารกแรกเกดิขาดออกซิเจน  
4) อัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 
6 เดือน 
5)  พัฒนาการเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า , 
การแก้ไขพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า 
6) ภาวะโภชนาการ  
7) สุขภาพช่องปาก  
8) การได้รับวัคซีนตามวัย  เป็นตน้ 
4.3 มีสถานการณ์การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัยปี 2559  โดยการ
ส ารวจศูนย์อนามัยร่วมจังหวัด 

12 เดือน 
1) มีระบบเฝ้าระวังพัฒนาการ
เด็กสมวัย 
2) เดก็อาย ุ9, 18, 30 และ 
42 เดือน ทุกคนได้รบัการคดั
กรองพัฒนาการ (DSPM) และ
พบพัฒนาการสงสยัล่าช้า (ตรวจ
ครั้งแรก) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
20  
3) เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 
42 เดือน ที่พัฒนาการสงสยั
ล่าช้าไดร้ับการติดตามและ
ประเมินพัฒนาการซ้ าภายใน 
30 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 
4) เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อย
ละ 85 
5) จังหวัดมีต้นแบบศูนย์เด็ก
เล็กวัยเตาะแตะ (3 เดือน-2 
ปีครึ่ง)  

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กรมอนามัย   ส านักส่งเสริมสุขภาพ  
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ ประเด็น/ 
ส่วนท่ีรับผดิชอบ 

1. นายแพทย์ธีรชัย   
บุญยะลีพรรณ    

นายแพทย์ช านาญการ    
กรมอนามัย    

โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904579              
โทรสาร :  02 – 5904407                        
E-mail : teerboon@hotmail.com 

ก ากับ ติดตาม และ
ให้ข้อมูลวิชาการ  

2.นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ  กรมอนามยั    

โทรศัพท ์02-590-4426 
โทรสาร : 02-590-4427 
Email: jin_pattana@yahoo.com 

ก ากับ ติดตาม และ
ให้ข้อมูลวิชาการ 

3.นางวรรณชนก  ลิ้มจ ารูญ นักวิชาการสาธารณสุข 
กรมอนามัย 

 

โทรศัพท์ 02-590-4438  
โทรสาร 02-590-4427 
E-mail: loogjun.ph @hotmail.com 

รวบรวม ตรวจสอบ
และน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ PP Excellent : การดูแลพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

ช่ือตัวช้ีวัด proxy : 1. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบ
สงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)  
2. ร้อยละของเด็กอายุ 9 , 18, 30 และ 42 เดือนที่พบผลการตรวจคัดกรองสงสัยล่าช้า  
(ตรวจครั้งแรก) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ  

ค านิยาม   เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็ก
ผ่านไม่ครบ 5 ด้านในการประเมินพัฒนาการครั้งแรก 
 เด็กท่ีพฒันาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ หมายถึง เด็กพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า ได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ า ภายใน 30 วัน  
 เด็กมีพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน 

 กลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดอืน ทั้งหมดในเขตรบัผดิชอบที่ได้จากการส ารวจและมีเด็กอยูจ่ริง 

 ค่าเป้าหมาย  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวยั เป้าหมายร้อยละ 85  
 ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนไดร้ับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
และพบสงสัยลา่ช้า (ตรวจครั้งแรก) เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
 ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนหมายถึง เด็กที่ตรวจคัดกรองพัฒนาการใน
ครั้งแรกและพบสงสยัล่าช้า ได้รับการประเมินพัฒนาการซ้ าภายใน 30 วัน เป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. บันทึกข้อมลูในโปรแกรมหลักของสถานบริการ ส่งออกข้อมลูตามมาตรฐานโครงสรา้ง 43 แฟม้ 
2. ศูนย์อนามัย รวมรวบข้อมลู วิเคราะห์ เขียนรายงานรายไตรมาส ส่งกรมอนามยั  

แหล่งข้อมลู หน่วยบริการ/ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลา่ช้าครั้งแรกที่ไดร้ับการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการในเวลาเดยีวกัน 

รายการข้อมลูที่ 2 B = จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผดิชอบท่ีได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการจริง ในเวลาที่ก าหนด 

รายการข้อมลูที่ 3 C = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าครั้งแรกที่ตรวจคัด
กรองพัฒนาการไดร้ับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน ในเวลาเดยีวกัน 
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ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

รายการข้อมลู 5 D = จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก 
ผ่านครบ 5 ด้าน 

รายการข้อมลู 6 E=จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่พัฒนาการสงสัยลา่ช้าครั้งแรกได้รับการ
ติดตามกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน และผลการตรวจคดักรองซ้ าผ่านครบ 5 ด้าน 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนไดร้ับการตรวจคัดกรองและพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)  

=    

2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนได้รับการตรวจคดักรองพัฒนาการและพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ได้รับการตดิตามกระตุ้นพัฒนาการ  

 =   

3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  

=    

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด / ศูนย์อนามัย กรมอนามัย 

เกณฑ์การประเมิน : 
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาสมวัย  

 5 เดือนแรก (ตลุาคม 2559 -กุมภาพันธ ์2560) , 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 - กรกฎาคม 2560) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

83 84 85 86 87 

 
2. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการ

สงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)  
5 เดือนแรก (ตลุาคม 2559 - กุมภาพันธ ์2560) , 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 - กรกฎาคม 2560) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

20 24 28 32 36 

 
3. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัย

ล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ 
5 เดือนแรก (ตลุาคม 2559 - กุมภาพันธ ์2560), 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 - กรกฎาคม 2560) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 70 80 90 95 
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ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

มาตรการส าคัญท่ีท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 
    (P=Partnership, I=Investment, R=Regulation , A=Advocacy, B=Building capacity) 

P : 1) ใช้กลไกคณะกรรมการแผนบูรณาการ/กรรมการ – อนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ - จังหวัด และ MCH Board  
         ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน และจัดบริการทีไ่ด้มาตรฐาน เข้าถึงบริการเท่าเทียม(Health สุขภาพดี สูงสมส่วน) 
    2) ใช้มาตรการทางกฎหมาย/ข้อเสนอเชิงนโบบายขับเคลื่อนส่งเสริมพัฒนาการเด็ก(ร่าง พระราชบญัญัติควบคุมการ 
         ส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ../ขอ้เสนอเชิงนโยบายต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560) 
B : 1) สร้างความตระหนักรู้ การเลี้ยงดูเด็กโดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการ ด้วยกิจกรรมกิน กอด เล่น 

เล่า  เฝา้ดูช่องปาก นอน  (Heart ดี มีวินัย) 
    2) ส่งเสริมทักษะความเป็นเลศิตามความถนัดและความชอบของเด็กปฐมวัย (Hand มีทักษะ) 
I :  ประสานแหล่งเงินทุน (UNICEF, สปสช., OKMD, WHO, สสส. ) เพื่อพัฒนารูปแบบโรงเรียนพ่อแม ่การผลักดันกฎหมาย 

Code milk  การปรับมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กของหน่วยบริการ ,การพัฒนาเด็กปฐมวัย) 
P : สร้างการมสี่วนร่วม ภาครัฐ เอกชน ชุมชน กระตุ้นการใฝ่เรียนรู้ของเด็ก ด้วยการอ่านเล่านิทาน การเล่น ศลิปะ ดนตรีและ

ฝึกภาษาท่ี 2  ในศูนย์เด็กเล็กและ รรงอนุบาล  (Head ใฝ่เรียนรู้) 
A : สร้างการสื่อสารสาธารณะ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น SMS< E- book , Appication เป็นต้น 

Small Success : 

บทบาท
หน่วยงาน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส่วนกลาง 1.พัฒนามาตรฐาน
ระบบบริการ MCH 
คุณภาพ 
2. เสนอ (ร่าง) พรบ.
ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหาร
ส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ...เข้าท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรีและ
สนช. 
3. จัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อสมัชชา
สขุภาพแห่งชาติ 
ประเด็น : การสร้าง
เสรมิสุขภาวะเด็ก
ปฐมวัยบูรณาการอยา่ง
มีส่วนร่วม 

1.เยี่ยมเสริมพลัง
(Coaching) โดย
ส่วนกลาง (ทีมผูต้รวจ
และทีมกรมอนามัย)
ศูนย์อนามัย  
2. อบรมปฏิบัติการ  
นักส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก ประจ าโรงพยาบาล 
หลักสตูรเร่งรัด 
3.อบรมทีมวิทยากร
ระดับเขตเพื่อสนับสนุน
การอบรมครูพี่เลีย้งเด็ก
ศูนย์เด็กเล็ก 
4. พัฒนาเครื่องมือ 
คัดกรองพัฒนาการเด็ก 
(DSPM) 

 

1. สุ่มประเมิน
โรงพยาบาลตาม
มาตรฐานระบบบริการ
อนามัยแม่และเด็ก
คุณภาพ 
2. การเก็บข้อมูล
ภาคสนามการส ารวจ
สถานการณ์พัฒนาการ
เด็กปฐมวัยครั้งท่ี 6 
(DENVER II) และ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก
ของครอบครัว 
3. ม ีพรบ.ควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ... 

1. เด็กอายุ 9, 18, 30  
และ 42 เดือน ทุกคน
ได้รับการประเมินคัด
กรอง พัฒนาการและ
พบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ20  
2. เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ท่ี
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการตดิตามกระตุ้น
พัฒนาการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
3. เด็กมีพัฒนาการ 
สมวัยร้อยละ 85 
4. รายงานสถานการณ ์
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 
ครั้งท่ี 6 (DENVER II) 
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ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

5. ต้นแบบศูนย์เด็กเล็ก 
วัยเตาะแตะ (3 เดือน-2
ปีครึ่ง)  จ านวน 77 
แห่ง 
6. โรงพยาบาลผ่านการ 
ประเมินมาตรฐานระบบ 
บริการอนามยัแม่และ 
เด็กคุณภาพ ร้อยละ 60 

เชตสุขภาพ/
สสจ./รพศ./

รพท. 

1) ประชุม
คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด
และหรือ MCH board 
เพื่อขับเคลื่อนงานและ
มีรายงานการประชุม 
2) มีแผนงาน/
โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวยั
ตามบริบทปญัหาของ
พื้นที ่
3) เด็กอายุ 9, 18, 
30 และ 42 เดือน 
ทุกคนได้รับการ
ประเมินคดกรอง
พัฒนาการ หากพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
ติดตามกระตุ้น
พัฒนาการ   
4)  ให้ความรู้ ฝึก
ทักษะตามมาตรฐาน
โรงเรียนพ่อแม่ให้กับ
หญิงตั้งครรภ์ และ
มารดาทีม่ีบุตรอายุต่ า
กวา 6 ปี ด้วยกิจกรรม 

1) ให้ความรู้ ฝึกทักษะ
ตามมาตรฐานโรงเรยีน
พ่อแม่ให้กับหญิง
ตั้งครรภ์ และมารดาที่มี
บุตรอายุต่ ากวา 6 ปี 
ด้วยกิจกรรม กิน กอด 
เล่น เล่า เฝ้าดูช่องปาก 
นอน  และกระตุ้นให้
สมัครรับข้อความสั้น 
ตามโครงการ SMS
ครอบครัวผูกพัน 
2) พัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุขตาม
มาตรฐานบริการอนามัย
แม่และเด็กคณุภาพ 
(Safe motherhood 
and baby friendly 
Hospital) และให้สถาน
บริการฯประเมินตนเอง 
แล้วส่งผลการประเมิน
มายังกรมอนามยั เพื่อ
รับการสุ่มประเมิน   
3) สร้างการมีส่วนร่วม
ภาคีภาครัฐ  เอกชน 
ชุมชน กระตุ้นให้เกิด
การใฝ่เรียนรู้ของเด็ก 

1) ส่งเสริมให้พ่อแม่ 
หรือผู้เลี้ยงดูใช้สมุดสี
ชมพูในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและเด็ก 
2) จังหวัดคัดเลือกพื้นที่
ต้นแบบศูนย์เด็กเล็กวัย
เตาะแตะ (3 เดือน–2ปี
ครึ่ง) ประจ าจังหวัดละ 
1 แห่ง 
3) จังหวัดมีต้นแบบมุม
เล่นตามรอยพระยุคล
บาทฯ ใน WCC อย่าง
น้อย 1 แห่ง 
4) เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ทุกคน
ได้รับการประเมินคด
กรองพัฒนาการ หาก
พบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าติดตามกระตุ้น
พัฒนาการ   

1) เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ทุกคน
ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ (DSPM) 
และพบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ20  
2) เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ที่
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการตดิตามและ
ประเมินพัฒนาการซ้ า
ภายใน 30 วัน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
3) เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 85 
4) จังหวัดมีต้นแบบศูนย์
เด็กเล็กวัยเตาะแตะ 
(3 เดือน-2 ปีครึ่ง)  

 



๔๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

กิน กอด เล่น เล่า 
เฝ้าดูช่องปาก นอน  
และกระตุ้นใหส้มัครรับ
ข้อความสั้น ตาม
โครงการ SMS
ครอบครัวผูกพันเฉลมิ
พระเกียรติ  พระนาง
เจ้าสริิกิติ์พระบรม 
ราชินีนาถ 
6) จังหวัดสนับสนุน
ศูนย์เด็กเล็กให้
จัดบริการตาม
มาตรฐานศูนย ์
เด็กเล็กแห่งชาต ิ

 

โดยจดักิจกรรม  
อ่านเล่านิทาน  เล่น 
ศิลปะ ดนตรี และฝึก
ภาษาที่ 2 ในศูนย์เด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาล 
4) ประสานศูนย์เด็กเล็ก 
โรงเรียน และเทศบาล 
เพื่อจัดท าโครงการ
ส่งเสริมทักษะความเป็น
เลิศตามความถนดั และ
ความชอบของเด็ก
ปฐมวัย  
5) เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ทุกคน
หากพบพัฒนา การ
สงสัยล่าช้าติดตาม
กระตุ้นพัฒนาการ    

 
อ าเภอ/รพช./
พ้ืนที่ 

1) เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ทุกคน
ได้รับการประเมินคด
กรองพัฒนาการ หาก
พบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าติดตามกระตุ้น
พัฒนาการ   
2) ให้ความรู้  ฝึกทักษะ
ตามมาตรฐานโรงเรยีน
พ่อแม่ให้กับหญิง
ตั้งครรภ์ และมารดาที่มี
บุตรอายุต่ ากวา 6 ปี 
ด้วยกิจกรรม กิน กอด 
เล่น เล่า เฝ้าดูช่องปาก 
นอน  และกระตุ้นให้
สมัครรับข้อความสั้น 
ตามโครงการ SMS
ครอบครัวผูกพันเฉลมิ
พระเกียรติ  พระนางเจ้า

1) ให้ความรู้การปฏิบตัิ
ตัวของหญิงตั้งครรภ์และ
การเลีย้งดูบุตรอายุต่ า
กวา 6 ปี ด้วยกิจกรรม
กิน กอด เล่น เล่า เฝ้าดู
ช่องปาก นอน  /กระตุ้น
ให้สมัครรับข้อความสั้น 
ตามโครงการ SMS
ครอบครัวผูกพัน และจัด
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
ในสถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ 
2) พัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุขตาม
มาตรฐานบริการอนามัย
แม่และเด็กคณุภาพ 
(Safe motherhood 
and baby friendly 
Hospital) และให้สถาน

1) ส่งเสริมให้พ่อแม่ 
หรือผู้เลี้ยงดูใช้สมุดสี
ชมพูในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและเด็ก 
2) เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ทุกคน
ได้รับการประเมินคด
กรองพัฒนาการ หาก
พบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าติดตามกระตุ้น
พัฒนาการ 

1) เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ทุกคน
ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ (DSPM) และ
พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
(ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 20  
2) เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ที่
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการตดิตามและ
ประเมินพัฒนาการซ้ า
ภายใน 30 วัน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
3) เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละ 85 

 



๔๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บริการฯประเมินตนเอง 
แล้วส่งผลการประเมิน
มายังกรมอนามยั เพื่อ
รับการสุ่มประเมิน   

 

หมายเหตุ เนื่องจากการด าเนินการวัดด้วยเครื่องมือ DenverII เป็นการส ารวจ 3 ปี/ครั้ง (ปี 2560 เป็นปีท่ี 6 ที่ต้องส ารวจ จึง
ไม่สามารถออกผลได้ทุกปี และตามไตรมาส จึงใช้ตัวช้ีวัด Proxy เปน็ตัวค่าประมาณการพัฒนาการเดก็ 

วิธีการประเมินผล :  เปรียบเทียบข้อมูลในระบบ HDC กับเป้าหมาย 

เอกสารสนับสนุน :  1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
2. คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลกัสูตรเร่งรดั ประจ าโรงพยาบาล  
3. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)  
4. คู่มือมิสนมแม่  
5. คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน  
Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
มีพัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ 78.2 
(DENVER II 

DOH.2558) 

- 94.6 
(DSPM สตป.

2559 
ผลตดิตาม
ประเมินซ้ า) 

ร้อยละของเด็กอายุ 9, 
18, 30 และ 42 เดือน 
ทุกคนได้รับการประเมิน
คัดกรองพัฒนาการและพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า 
(ตรวจครั้งแรก) 

ร้อยละ 12.7 
(43 แฟ้ม

สนย. 2557) 

19.0 
(DSPM สตป.

2558) 

23.30 
 (DSPM สตป.

2559) 

ร้อยละของเด็กอายุ 9, 
18, 30 และ 42 เดือน
ได้รับการประเมินคัดกรอง
พัฒนาการและพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า 
(ตรวจครั้งแรก) ได้รับการ
ติดตามกระตุ้นพัฒนาการ 
ภายในเวลา 30 วัน 

ร้อยละ - - 57.05 
(DSPM สตป.

2559) 

 

 

 



๔๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 1.นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์        อธิบดีกรมอนามัย 
โทร 02 590 4049                  E-mail:drwachira99@gmail.com 

2. นายแพทย์ธงชัย  เลิศวิไลรตันพงศ์    รองอธิบดีกรมอนามัย 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 590 4007    E-mail :drthong@gmail.com 
3. นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธ์ิ      ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิสุขภาพ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 590 4121  E-mail : attapon2008@gmail.com 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

กรมอนามัย 
1. นายแพทย์ธีรชัย    บุญยะลีพรรณ   นายแพทย์ช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904579    โทรสาร :  02 - 5904407 
   E-mail : teerboon@hotmail.com 
2. นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร       (รก.) นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904426     โทรศัพท์มือถือ :  085-6613064 
    โทรสาร : 02-5904427 E-mail : Jinpat2503@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางกิติมา   พัวพัฒนกุล                   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 590 4579   E-mail : puapat@yahoo.com           
2. นางสาวณัชชา  เปรมประยูร         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพทท์ี่ท างาน : 02 5904579      โทรศัพท์มือถือ : 088 3089055 
    โทรสาร : 02 5904407                    E-mail : nutcha.p@anamai.mail.go.th 
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๔๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 
    1.1.1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 

 
ตัวช้ีวัด    3) ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51  และส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี  
                (ชาย 113 / หญิง 112) 
สถานการณ์และสภาพปัญหา 

เด็กแรกเกิด – 5 ปี เป็นช่วงวิกฤติของการพัฒนาสมอง และวัยทารกมีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว โภชนาการที่ดีตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี จะช่วยสร้างเซลล์สมอง ระบบประสาท ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบกระดูก ระบบภูมิต้านทานโรค อวัยวะภายในของร่างกายให้สมบูรณ์ ส่งผลต่อการเจริญเติบโต 
องค์ประกอบของร่างกาย และการท าหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กมีการ
เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ (Full Potential Growth) โดยดูจากโครงสร้างร่างกายของเด็ก คือ มีส่วนสูงดีและ
สมส่วน เด็กปฐมวัยที่มีส่วนสูงดีสัมพันธ์กับระดับเชาวน์ปัญญาดี มีความสามารถในการเรียนรู้ มีความส าเร็จใน
การศึกษา อาชีพ รายได้ดี  มีประสิทธิภาพในการท างาน ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในวัยผู้ใหญ่ ดังนั้น 
ส่วนสูงของเด็กปฐมวัย จึงเป็นตัวบ่งชี้ทางอ้อม (proxy indicator) ของสุขภาพและคุณภาพชีวิตในวัยผู้ใหญ่ 
นอกจากนั้น ยังสามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ลดความเสียเปรียบด้านโครงสร้างร่างกาย เด็กสูงดี
และสมส่วน ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อหรือเป็นแล้วหายเร็วท าให้ลดความเสี่ยง
การเสียชีวิต ส่งผลต่อค่ารักษาพยาบาลลดลงทั้งในเด็กและผู้ใหญ่  เป็นผลให้ผลผลิตมวลรวมของประเทศเพ่ิม
มากขึ้น  

เด็กคืออนาคตของสังคมและประเทศชาติ จึงต้องส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วนเพ่ือเป็นทุน
มนุษย์ในการขับเคลื่อนประเทศ 4.0 ไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่ปัจจุบันมีเด็กอายุ 0 -5 ปี สูงดี
สมส่วน เพียงร้อยละ 47.5 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 

 
แผนภูมิที่ 3 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ปี 2559 แยกรายเขต 

ที่มา: ข้อมูลรายงาน HDC ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

การที่เด็กไม่สูงดีสมส่วน มีสาเหตุโดยตรงมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสม โดยพบ
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนแรก ร้อยละ 23.1 ซึ่งอัตรายังต่ ามาก ส่วนการให้อาหารอ่ืน
นอกจากนมแม่ที่อายุ 6-11 เดือน พบทารกอายุ 6-8 เดือน และทารกอายุ 9-11 เดือน ได้รับอาหารตามวัย
ไม่เพียงพอถึงร้อยละ 28.0 และร้อยละ 29.9 ตามล าดับ (จากรายงานการส ารวจสถานการณ์เด็กในประเทศ
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ไทย(MICS) ปี 2559) ส าหรับเด็กอายุ 1-5 ปี มีปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้แก่ ไม่กินอาหารเช้า 
กินอาหารมื้อหลักไม่ครบ 3 มื้อ ไม่กินผัก ผลไม้ และนม ทุกวัน แต่ละวันกินไม่เพียงพอ กินอาหารไม่มี
ประโยชน์ทุกวัน เช่น ดื่มน้ าอัดลม น้ าหวาน ขนมขบเคี้ยว ลูกอม เป็นต้น (รายงานสุขภาพเด็ก ในการส ารวจ
สุขภาพประชาชนไทย ปี พ.ศ. 2551-2552) 

สิ่งเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า การด าเนินงานโภชนาการยังไม่มีประสิทธิภาพทั้งในคลินิกฝากครรภ์ 
คลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน โดยพบว่า มีการให้บริการคล้ายคลึงกัน ต่างกันที่คุณภาพบริการ  
กล่าวคือ การให้บริการโภชนาการใน ANC ไม่ครบ ใช้กราฟโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ทุกครั้งร้อยละ 79.8      
สอนอาหารหญิงตั้งครรภ์ร้อยละ 47.6 (การวิจัยคุณภาพบริการในคลินิกฝากครรภ์ ปี 2549) หญิงตั้งครรภ์     
ไม่กินยาเม็ดไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ทุกวันร้อยละ 16.4 (ส านักโภชนาการ ปีพ.ศ.2558) ส าหรับ
เด็กอายุ 0-5 ปี ให้บริการโภชนาการ WCC ไม่ครบ คือ ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงไม่ถูกต้องร้อยละ 16 แจ้งผล     
การประเมินการเจริญเติบโตร้อยละ 76 ให้ค าแนะน าทางโภชนาการร้อยละ 80 ให้วิตามินน้ าเสริมธาตุเหล็ก   
ร้อยละ 46.6 (รายงานการประเมินผลโครงการจัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554)     
อสม.ขาดความรู้โภชนาการ ไม่ได้รับการอบรมร้อยละ 53.3 ไม่ได้แนะน าการใช้กราฟการเจริญเติบโตร้อยละ 
27.7 (การส่งเสริมการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน , 2552)    
ศูนย์เด็กเล็กด าเนินงานโภชนาการไม่ได้มาตรฐานทางโภชนาการ คือ มีเครื่องชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูงไม่
เหมาะสม/ไม่ได้มาตรฐานร้อยละ 100 แปลผลการเจริญเติบโต 3 เกณฑ์ ร้อยละ 31.6 แจ้งผลให้ผู้ปกครอง
ร้อยละ 78.9  มีผักมื้อกลางวันทุกวันร้อยละ 36.8  มีผลไม้ให้ทุกวันร้อยละ 10.5 (การประเมินผลการ
ด าเนินงานโภชนาการใน ศูนย์เด็กเล็ก ปี 2551) 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
 การส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

1. การขับเคลื่อนนโยบายเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
2. การมีส่วนร่วมเพื่อเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
3. การจัดบริการโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย โดย PCC 
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เป้าหมาย 
มาตรการ 

ด าเนินงานในพื้นที่ 
แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ร้อยละของเด็ก 
อายุ 0-5 ปี   
สูงดีสมส่วน  
ร้อยละ 51 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 1. การขับเคลื่อนนโยบายเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ขับเคลื่อนนโยบายโภชนาการ 2,500 
วันแรก และนโยบายดืม่นมแห่งชาติ   

1.1 จังหวัดถ่ายทอดนโยบายเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วนให้แก่
ระดับอ าเภอและต าบล 
1.2 จังหวัด/อ าเภอ/ต าบลก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมสว่น 

รอบ 3/6 เดือน 
1. จังหวัดมีนโยบายเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน และบุคลากรสาธารณสุข ทุกคน
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรีและเด็กรับทราบนโยบาย พร้อมท้ังมีแผนงาน/โครงการ
รองรับนโยบาย 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 2. การมีส่วนร่วมเพ่ือเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
พัฒนาต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูง
ดีสมส่วน (อาหารแม่และเด็ก  ยาเม็ด
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ยาน้ า
เสรมิธาตุเหล็ก กิจกรรมทางกาย การ
นอน)  ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 

2.1  จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล มีการประเมินต าบลส่งเสริมเด็กอายุ  
   0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวยั  

2.2 จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล มีแผนพัฒนางานโภชนาการ ทันต 
สุขภาพ กิจกรรมทางกายและการนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ า 
 ใน 5 setting ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุข อปท.     
ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชน และครอบครวั  

2.3 มผีลการด าเนินงานพัฒนาต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี   
      สูงดีสมส่วน ฟันไมผุ่ พัฒนาการสมวยั 

รอบ 6 เดือน 
1. มีการประเมินต าบลส่งเสริมเดก็อายุ 0-5 ป ีสูงดสีมส่วน ฟันไมผ่ ุพัฒนาการ
สมวัยทุกต าบล 
2. มีแผนพัฒนางานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกายและการนอน 
สุขาภิบาลอาหารและน้ า ใน 5 setting ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุข อปท. 
ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชน และครอบครวั ระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
รอบ 9/12 เดือน 
3. จังหวัดมตี าบลส่งเสริมเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดสีมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 
ทุกอ าเภอ อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ต าบล 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น :  3. การจัดบรกิารโภชนาการและสขุภาพช่องปากในสตรีและเด็กปฐมวัย โดยกลไก PCC 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเดก็
ปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพช่อง
ปาก โดยใช้กลไกเครือข่ายบริการปฐม
ภูมิ (Primary Care Cluster: PCC) 

3.1 การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยดา้น
โภชนาการและสุขภาพช่องปาก โดยใช้กลไกเครือข่ายบริการปฐมภมูิ 
(Primary Care Cluster: PCC) 
3.2 จังหวัดและอ าเภอมีการประเมินผลการด าเนินงานของ PCC ใน
การจัดบริการโภชนาการและสุขภาพช่องปากสตรีและเด็กปฐมวัย 
 

รอบ 3/6 เดือน 
1. มีการจัดบริการส่งเสรมิสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยดา้นโภชนาการและ
สุขภาพช่องปาก โดยใช้กลไกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : 
PCC) 
รอบ 9/12 เดือน 
1. PCC มีการจัดบริการโภชนาการและสุขภาพช่องปากสตรีและเด็กปฐมวัย 
อย่างน้อยร้อยละ 50 
2. มีผลการด าเนินงานจดับริการโภชนาการและสุขภาพช่องปากสตรีและเด็ก
ปฐมวัยโดย PCC ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบาย 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย  ส านักโภชนาการ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/ 
e-mail address 

ประเด็น/ส่วนท่ี
รับผิดชอบ 

นางณัฐวรรณ เชาวน์ลลิิตกลุ ต าแหน่ง นักโภชนาการ
ช านาญการพิเศษ 
ส านักโภชนาการ 

Tel. 02 590 4327 
Mobile  095 384 5974 
e-mail : nutwan65@gmail.com 

ก ากับ ติดตาม และ 
ให้ข้อมูลวิชาการ 

นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น ต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโภชนาการ 

Tel. 02 590 4327 
Mobile………-……………. 
e-mail : 
supoj.a@anamai.mail.go.th 
 

รวบรวม ตรวจสอบ 
และน าเสนอผลการ 
ด าเนินงาน 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป ี
ค านิยาม เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับ
กราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 
(ขององค์การอนามัยโลก)  โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต
น้้าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การ
อนามัยโลก) โดยมีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมี
น้้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี 
เต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

เกณฑ์เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 

60  
ปีงบประมาณ 

61 
ปีงบประมาณ 

62 
ปีงบประมาณ 

63 
ปีงบประมาณ 

64 
1. ร้อยละเด็กสูงดีสมส่วน 51 54 57 60 ร้อยละ 63 
2. ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
  - เด็กชาย (เซนติเมตร) 
  - เด็กหญิง (เซนติเมตร) 

 
- 
- 

  
- 

 
- 
- 

 
113 
112  

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ (Full Potential Growth) 
2. เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก ได้แก่ Global Nutrition Targets, SDG และ The Zero 

Hunger Challenge 
3. เพ่ือให้เด็กมีระดับเชาวน์ปัญญาดี 
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างานในวัยผู้ใหญ่ 
5. เพ่ือสร้างภูมิต้านทานโรค สุขภาพแข็งแรง 
6. เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในวัยท้างานและผู้สูงอายุ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 0-5 ปี 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1) รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลน้าข้อมูลน้้าหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกในโปรแกรมหลัก    

    ของสถานบริการ เช่น  JHCIS,  HosXP PCU  เป็นต้น  และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้าง  
    มาตรฐาน 43 แฟ้ม   
2) การส้ารวจทุกๆ 3 ปี โดยการสุ่มชั่งน้้าหนัก วัดส่วนสูง ที่เป็นตัวแทนในระดับจังหวัด 
    ทุกจังหวัด 

แหล่งข้อมูล 1) สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (คลินิกเด็กดี)  
2) หมู่บ้าน 
3) ศูนย์เด็กเล็ก 

รายการข้อมูล 1 A1 = จ้านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 
รายการข้อมูล 2 A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง  
รายการข้อมูล 3 A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
รายการข้อมูล 4 B1 = จ้านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้้าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รายการข้อมูล 5 B2 = จ้านวนประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด  
รายการข้อมูล 6 B3 = จ้านวนประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน    = (A1/B1) × 100  

ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี            = (A2/B2) 
ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี           = (A3/B3) 

ระยะเวลาประเมินผล 1) เด็กอายุ 0-5 ปี ปีละ 4 ครั้ง คือ ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
2) ส้ารวจภาวะการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี ทุกๆ 3 ปี 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ประกาศนโยบายเด็กปฐมวัย

สูงดีสมส่วน 
- จัดท้าและสนับสนุน

เครื่องมือการด้าเนินงาน
ส่งเสริมเด็ก  สูงดีสมส่วน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้าเนินงานส่งเสริมเด็กไทย  
สูงดีสมส่วนแก่เขตสุขภาพ 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และศูนย์อนามัย 

 
- จัดท้าการสื่อสารความส้าคัญ

ของเด็กสูงดีสมส่วน 

- ร้อยละ 10 ของจังหวัดมีการ
ถ่ายระดับเรื่องนโยบาย เด็ก
ปฐมวัย สูงดีสมส่วนให้
หน่วยงานสาธารณสุขทุก
ระดับและบุคลากร
สาธารณสุขทุกคนรับทราบ 

- สื่อสารความส้าคัญของเด็กสูง
ดีสมส่วน 

- ร้อยละ 20 ของ
จังหวัดมีการถ่าย
ระดับเรื่อง
นโยบายเด็ก
ปฐมวัยสูงดีสม
ส่วนให้หน่วยงาน
สาธารณสุขทุก
ระดับและ
บุคลากร
สาธารณสุขทุกคน
รับทราบ 

- ร้อยละ 10 ของ
จังหวัดสร้าง
องค์กรส่งเสริม

- ร้อยละ 30 ของจังหวัดมี
การถ่ายระดับเรื่อง
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดี
สมส่วนให้หน่วยงาน
สาธารณสุขทุกระดับและ
บุคลากรสาธารณสุขทุก
คนรับทราบ 

- ร้อยละ 20 ของจังหวัด
สร้างองค์กรส่งเสริมเด็ก   
0-5 ปี  สูงดีสมส่วน  
อย่างน้อย ต้าบลละ  
1 แห่ง 

- สื่อสารความส้าคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน 



53 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

เด็ก  0-5 ปี  สูงดี
สมส่วน อย่าง
น้อย ต้าบลละ 1 
แห่ง 

- สื่อสาร
ความส้าคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน 

- ร้อยละ 51 ของเด็กอายุ  
0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- สนับสนุนเครื่องมือการ
ด้าเนินงานส่งเสริมเด็กสูงดี    
สมส่วน 

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด้าเนินงานส่งเสริมเด็กไทยสูง
ดีสมส่วน 

- สื่อสารความส้าคัญของเด็กสูง
ดีสมส่วน 

- ร้อยละ 40 ของจังหวัดที่
บุคลากรสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดีสม
ส่วน 

- ร้อยละ 30 ของจังหวัดสร้าง
องค์กรส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน อย่างน้อย 
ต้าบลละ 1 แห่ง 

- ร้อยละ 10 ของจังหวัดสร้าง
ครอบครัวนักโภชนาการ
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยสูงดีสม
ส่วนทุกอ้าเภอ 

- สื่อสารความส้าคัญของเด็ก
สูงดีสมส่วน 

- ร้อยละ 50 ของ
จังหวัดที่บุคลากร
สาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องทุกคน
รับทราบนโยบาย
เด็กปฐมวัยสูงดีสม
ส่วน 

- ร้อยละ 40 ของ
จังหวัดสร้างองค์กร
ส่งเสริมเด็ก  0-5 
ปี  สูงดีสมส่วน 
อย่างน้อย ต้าบล
ละ 1 แห่ง 

- ร้อยละ 20 ของ
จังหวัดสร้าง
ครอบครัวนัก
โภชนาการส่งเสริม
เด็กปฐมวัยสูงดีสม
ส่วนทุกอ้าเภอ 

- สื่อสารความส้าคัญ
ของเด็กสูงดีสมส่วน 

- ร้อยละ 60 ของจังหวัดที่
บุคลากรสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดี
สมส่วน 

- ร้อยละ 50 ของจังหวัด
สร้างองค์กรส่งเสริมเด็ก 
0-5 ปี    สูงดีสมส่วน 
อย่างน้อย ต้าบลละ 1 
แห่ง 

- ร้อยละ 30 ของจังหวัด
สร้างครอบครัวนัก
โภชนาการส่งเสริมเด็ก
ปฐมวัยสูงดีสมส่วนทุก
อ้าเภอ 

- สื่อสารความส้าคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน 

- ร้อยละ 54 ของเด็กอายุ 
0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- สนับสนุนเครื่องมือการ

ด้าเนินงานส่งเสริมเด็กสูงดี  
สมส่วน 

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด้าเนินงานส่งเสริมเด็กไทยสูง

- ร้อยละ 70 ของจังหวัดที่
บุคลากรสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดีสม
ส่วน 

- ร้อยละ 80 ของ
จังหวัดที่บุคลากร
สาธารณสุขที่
เกีย่วข้องทุกคน
รับทราบนโยบาย

- ร้อยละ 90 ของจังหวัดที่
บุคลากรสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดี
สมส่วน 
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ดีสมส่วน 
- สื่อสารความส้าคัญของเด็กสูง

ดีสมส่วน 

- ร้อยละ 60 ของจังหวัดสร้าง
องค์กรส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูง
ดีสมส่วน อย่างน้อย ต้าบลละ 
1 แห่ง 

- ร้อยละ 40 ของจังหวัดสร้าง
ครอบครัวนักโภชนาการ
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยสูงดีสม
ส่วนทุกอ้าเภอ 

- สื่อสารความส้าคัญของเด็กสูง
ดีสมส่วน 

เด็กปฐมวัยสูงดี
สมส่วน 

- ร้อยละ 70 ของ
จังหวัดสร้าง
องค์กรส่งเสริม
เด็ก  0-5 ปี  สูงดี
สมส่วน อย่าง
น้อย ต้าบลละ 1 
แห่ง 

- ร้อยละ 50 ของ
จังหวัดสร้าง
ครอบครัวนัก
โภชนาการ
ส่งเสริมเด็ก
ปฐมวัยสูงดีสม
ส่วนทุกอ้าเภอ 

- สื่อสาร
ความส้าคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน 

- ร้อยละ 80 ของจังหวัด
สร้างองค์กรส่งเสริมเด็ก 
0-5 ปี สูงดีสมส่วน อย่าง
น้อย ต้าบลละ 1 แห่ง 

- ร้อยละ 60 ของจังหวัด
สร้างครอบครัวนัก
โภชนาการส่งเสริมเด็ก
ปฐมวัยสูงดีสมส่วนทุก
อ้าเภอ 

- สื่อสารความส้าคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน 

- ร้อยละ 57 ของเด็กอายุ 
0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- สนับสนุนเครื่องมือการ
ด้าเนินงานส่งเสริมเด็กสูงดี   
สมส่วน 

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด้าเนินงานส่งเสริมเด็กไทยสูง
ดีสมส่วน 

 
- สื่อสารความส้าคัญของเด็กสูง

ดีสมส่วน 

- ร้อยละ 100 ของจังหวัดที่
บุคลากรสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดี   
สมส่วน 

 
 
- ร้อยละ 90 ของจังหวัดสร้าง

องค์กรส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูง
ดีสมส่วน อย่างน้อย  
ต้าบลละ 1 แห่ง 

- ร้อยละ 70 ของจังหวัดสร้าง
ครอบครวันักโภชนาการ
ส่งเสริม  เด็กปฐมวัยสูงดีสม
ส่วนทุกอ้าเภอ 

- สื่อสารความส้าคัญของเด็กสูง
ดี สมส่วน 

- ร้อยละ 100 ของ
จังหวัดสร้าง
องค์กรส่งเสริม
เด็ก 0-5 ปี  สูงดี
สมส่วน อย่าง
น้อย ต้าบลละ  
1 แห่ง 

- ร้อยละ 80 ของ
จังหวัดสร้าง
ครอบครัวนัก
โภชนาการ
ส่งเสริมเด็ก
ปฐมวัยสูงดีสม
ส่วนทุกอ้าเภอ 

- สื่อสาร
ความส้าคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน 

- ร้อยละ 90 ของจังหวัด
สร้างครอบครัวนัก
โภชนาการส่งเสริมเด็ก
ปฐมวัยสูงดี   สมส่วนทุก
อ้าเภอ 

- สื่อสารความส้าคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน 

- ร้อยละ 60 ของเด็กอายุ 
0-5 ปี สูงดี  สมส่วน 
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ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- สนับสนุนเครื่องมือการ
ด้าเนินงานส่งเสริมเด็ก สูงดีสม
ส่วน 

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด้าเนินงานส่งเสริมเด็กไทยสูง
ดี สมส่วน 

- สื่อสารความส้าคัญของเด็กสูง
ดีสมส่วน 

- ร้อยละ 100 ของจังหวัดที่
บุคลากรสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดีสม
ส่วน 

- รอ้ยละ 10 ของจังหวัดมี
ครอบครัวนักโภชนาการ
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยสูงดีสม
ส่วนทุกต้าบล 

- สื่อสารความส้าคัญของเด็กสูง
ดีสมส่วน 

- ร้อยละ 20 ของ
จังหวัดมี
ครอบครัวนัก
โภชนาการ
ส่งเสริมเด็ก
ปฐมวัยสูงดีสม
ส่วนทุกต้าบล 

- สื่อสาร
ความส้าคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน 

- ร้อยละ 30 ของจังหวัดมี
ครอบครัวนักโภชนาการ
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยสูงดี
สมส่วนทุกต้าบล 

- สื่อสารความส้าคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน 

- ร้อยละ 63 ของเด็กอายุ 
0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

 

 

วิธีการประเมินผล :  1. มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
2. สุ่มส้ารวจในเรื่อง การรับทราบนโยบายของหน่วยงานและบุคลากรสาธารณสุข          

การสร้างองค์กรส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน การสร้างครอบครัวนักโภชนาการ   
การสื่อสารความส้าคัญของเด็กสูงดีสมส่วน 

เอกสารสนับสนุน :  1. หนังสือแนวทางการด้าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์ 
2. หนังสือแนวทางการด้าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
3. หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ 
4. มาตรการส้าคัญและชุดกิจกรรมพ้ืนฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
เด็กอายุ 0-5 ปี  
สูงดีสมส่วน 

46.3* ร้อยละ - 46.3 47.4 

ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 
5 ปี 

ชาย = 111** 
หญิง=109** 

เซนติเมตร 
เซนติเมตร 

- - - 

*ข้อมูลรายงานจาก HDC ปี 2558 
**รายงานการส้ารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล   นักโภชนาการช้านาญการพิเศษ 
 โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904327 โทรศัพท์มือถือ :  
 โทรสาร :  02-5904339  E-mail : nutwan65@gmail.com 

2. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น    นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
 โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904327 โทรศัพท์มือถือ :  
 โทรสาร :  02-5904339  E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th 
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3. นางสาวณัฐนิช อินทร์ข้า   นักโภชนาการ 
 โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904327 โทรศัพท์มือถือ :  
 โทรสาร :  02-5904339  E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th 

4. นางสาวอารียา กูโน     นักโภชนาการ 
 โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904327 โทรศัพท์มือถือ :   
 โทรสาร :  02-5904339  E-mail : areeya.k@anamai.mail.go.th 

ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองแผนงาน กรมอนามัย  

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น              นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904327  โทรศัพท์มือถือ :  
โทรสาร :  02-5904339   E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th 

2. นางสาวณัฐนิช อินทร์ข้า              นักโภชนาการ 
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904327   โทรศัพท์มือถือ :  
โทรสาร :  02-5904339    E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th 

3. นางสาวอารียา กูโน                       นักโภชนาการ 
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904327   โทรศัพท์มือถือ : - 
โทรสาร :  02-5904339    E-mail : areeya.k@anamai.mail.go.th 

กรมอนามัย 
 
 
 
 

mailto:nattanit.i@anamai.mail.go.th
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หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 
    1.1.2 กลุ่มเด็กวัยเรียน 

ตัวช้ีวัด    1) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66) 
         2) ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52) 
      3) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน  าของเด็กอายุต  ากว่า15ปีไม่เกิน5 ต่อแสนประชากร 

ตัวช้ีวัด    1) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66) 

สถานการณ์  
จากการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนอายุ 6 -14 ปี ในปีการศึกษา 2558  

ภาคเรียนที  1  พบว่าอยู่ในเกณฑ์สูงดีสมส่วน ร้อยละ 62.6 (จ านวน 1 ,416,480 คน) และภาคเรียนที  2 
ร้อยละ 64.2 (จ านวน 682,030 คน) จากจ านวนนักเรียนที ได้รับการชั งน  าหนักและวัดส่วนสูงทั งหมด
2,264,350 คน และ 1,061,598 คน ตามล าดับ เมื อเปรียบเทียบข้อมูลในปีการศึกษาเดียวกัน พบว่า 
เด็กวัยเรียนมีส่วนสูงดีและรูปร่างสมส่วนเพิ มขึ น ในปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที  1 พบร้อยละ 64.2 
(จ านวน 1,899,149 คน) จากจ านวนเด็กที ชั งน  าหนักและวัดส่วนสูงทั งหมด จ านวน 2 ,957,631 คน 
ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนยังคงที  แต่จะเห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายมีความครอบคลุม
เพิ มมากขึ น 

ส่วนภาวะเริ มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียน ในปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที  1 พบร้อยละ 
12.5 (จ านวน 316,905 คน) และภาคเรียนที  2 พบร้อยละ 12.2 (จ านวน 290 ,876 คน) จากจ านวน
นักเรียนทั งหมดที ได้รับการชั งน  าหนักและวัดส่วนสูงทั งหมด จ านวน 2,545,072 คนและ 2,383,458 คน
ตามล าดับ สรุปได้ว่าภาวะเริ มอ้วนและอ้วนลดลงในปีการศึกษาเดียวกัน ส่วนปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที  
1 พบร้อยละ 13.1 (จ านวน 3,717,44 คน)  จากจ านวนเด็กที ชั งน  าหนักและวัดส่วนสูงทั งหมด จ านวน
2,828,565 คน 
ที มา : รายงานของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (HDC) ปีพ.ศ. 2558 และ 2559 

การส ารวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกาย (Physical Activity: PA) ของคนไทยระหว่าง พ.ศ. 
2555-2557 พบว่า กลุ่มประชากรที มีอัตรา PA เฉลี ยสูงที สุดคือ กลุ่มประชากรผู้ใหญ่วัยท างาน (25-59 ปี) 
เฉลี ยร้อยละ 69.7 รองลงมาได้แก่ วัยรุ่นและเยาวชน (อายุ 15-24 ปี) เฉลี ยร้อยละ 65.1 โดยแนวโน้มการ
เปลี ยนแปลงของทั งสองกลุ่มอายุนี มีความเหมือนกันคือ เพิ มขึ นระหว่างปี 2555 ถึง 2556 แต่ลดลงเล็กน้อยในปี 
2557 ขณะที กลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) และกลุ่มวัยสูงอายุ มีอัตรา PA เฉลี ยอยู่ที ร้อยละ 63.8 และ 62.2
ตามล าดับ (ดังภาพแสดงร้อยละของการท า PA ของประชากรไทยระหว่างปี 2555-2557 จ าแนกตามกลุ่มอายุ) 
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ที มา : สถานการณ์ด้านการมี PA ของคนไทยระหว่างพ.ศ. 2555-2557 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

กรมอนามัย เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ         
เด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด เป้าประสงค์ คือ เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ    
โดยก าหนดตัวชี วัดเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี ยตาม
เกณฑ์ ซึ งเป้าหมายระยะยาวใน 20 ปีข้างหน้า ผู้ชายและผู้หญิงจะต้องมีส่วนสูงเฉลี ย 180 เซนติเมตร และ 170 
เซนติเมตร ตามล าดับ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี ยง 
2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC 
3. มาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพื นที  แนวทางการตรวจตดิตาม ผลลัพธ์ที ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที มุ่งเน้น 1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี ยง 

เขตสุขภาพและจังหวัด      
มีการถ่ายทอดนโยบายและ
แนวทางให้แก่พื นที  

 

 

1. พัฒนาเครือข่ายโรงเรียน
เด็กไทยสุขภาพดี  
2. ขับเคลื อนนโยบายดื มนม
แห่งชาติกิจกรรมทางกาย   
การแปรงฟันคุณภาพ และ
การจัดการสิ งแวดล้อมที เอื อ
ต่อสุขภาพ 
3. สรา้งความเข้มแข็งให้กับ
โรงเรียนในการด าเนินงาน
ตามนโยบายโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
4. สรา้งการมสี่วนร่วมภาคี
เครือข่าย ส่วนกลาง-เขต-
จว.-รร.-สถานบริการ
สาธารณสุข จดัท าแนวทาง
การส่งเสริมโภชนาการเด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วน 
 

1. มีทีมงานรับผิดขอบโครงการ
ระดับจังหวัด (PM เด็กวัยเรียน) 
2. มีการจัดท าแผนงานหรือ
โครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดี
สมส่วนและแก้ปญัหาเด็กอ้วน
กลุ่มเสี ยง 
3. การมสี่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการจดัท าแนว
ทางการส่งเสริมโภชนาการเด็กวัย
เรียนสูงดีสมส่วน 

 

1. จังหวัดม ีPM เด็กวัย
เรียนและคณะท างาน
รับผิดชอบโครงการ 
2. แผนงานหรือโครงการ 
3. รายงานผลการตดิตาม
ก ากับในโรงเรียน 
4. การมสี่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน     
ที เกี ยวข้องกับเด็กวัยเรยีน 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพื นที  แนวทางการตรวจตดิตาม ผลลัพธ์ที ต้องการ 

เขตสุขภาพและจังหวัด      
มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในพื นที  

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขครู ผู้ปกครอง 
และเครือข่าย ในการตดิตาม
เฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็ก
ของตนเองในชุมชน 
2. พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ผ่านนโยบายลดเวลาเรยีน 
เพิ มรู้ เพื อให้เด็กมีศักยภาพ
ในการเฝ้าระวังสุขภาพของ
ตนเอง (Self care) 

1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพ
และสรุปผลรายงาน 
2. มีรายงานการน ากิจกรรมตาม
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ มเวลารู้
ไปใช้ในโรงเรียน 
3. รายงานการถ่ายทอดโปรแกรม
นักจัดการน  าหนักเด็กวัยเรียน 
(Smart Kids Coacher) สู่อ าเภอ
และต าบล 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที เกี ยวข้อง 
2. รายงานสรุปผลเฝ้า
ระวังสุขภาพของนักเรยีน
ที มีความครอบคลุมและมี
คุณภาพ 
3. รายงานการถ่ายทอด
โปรแกรมนักจัดการ
น  าหนักเด็กวัยเรียน 
(Smart Kids Coacher) 

ประเด็นการตรวจราชการที มุ่งเน้น 2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC 

เขตสุขภาพและจังหวัดมี
การติดตามคณุภาพรายงาน
ผ่านระบบ HDC 

การรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบ HDC 

 

มีรายงานโรงเรียนในพื นที 
รับผิดชอบที มีมาตรการส่งเสริม
เด็กสูงดสีมส่วน และแกไ้ขปัญหา
ภาวะเริ มอ้วนและอ้วน         
ผ่านระบบ HDC และ Social 
network 

จังหวัดมีรายงานของ
โรงเรียนที มีมาตรการ
ส่งเสริมเด็กสูงดสีมส่วน
และแก้ปัญหาภาวะเริ ม
อ้วนและอ้วน 

เขตสุขภาพและจังหวัด     
มีการสื อสารสาธารณะ 
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ในพื นที  

สนับสนุนให้หน่วยงานที 
เกี ยวข้องด้านการสื อสาร
สาธารณะ เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ให้เด็ก       
วัยเรียนดื มนมรสจดืวันละ    
2 แก้ว มีกิจกรรมทางกาย 
วันละ 60 นาที และการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน
แบบองค์รวม ผ่านสื อ 
Social media ทุกรูปแบบ 

วิธีการและรูปแบบการสื อสาร
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์    
ผ่าน  Social media  

ข้อมูลเชิงประจักษ์ของ
วิธีการและรูปแบบการ
สื อสารสาธารณะ 

ประเด็นการตรวจราชการที มุ่งเน้น 3. มาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 

เขตสุขภาพและจังหวัด      
มีการส่งเสรมิกิจกรรม      
ทางกาย 

การขับเคลื อนมหกรรม
กระโดดโลดเต้นเล่นสนุกเพื อ
เด็กไทยสูงดีสมส่วนแข็งแรง 

มีรายงานโรงเรียนที จดักิจกรรม
ทางกาย เช่น กระโดดเชือกเต้น
แอโรบิค และวิ งเล่น ฯลฯ 

 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ของ
การจัดกิจกรรมทางกาย     
ในโรงเรียนเป้าหมาย 
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หน่วยงานที รับผิดชอบ : กรมอนามัย ส านักโภชนาการ และกองกิจกรรมทางกายเพื อสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบ 
ชื อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/ 

e-mail address 
ประเด็น/ 

ส่วนที รับผดิชอบ 

1.น.ส.พรวิภา  ดาวดวง นักโภชนาการช านาญการ 
ส านักโภชนาการ 

โทร. 0 2590 4334 
โทรมือถือ 083 964 4060 
Pornwipa.dd@anamai.mail.go.th 

ประเด็นที  1 และ2 

 

2.น.ส.ใจรัก  ลอยสงเคราะห ์ นักโภชนาการปฏิบัติการ 
ส านักโภชนาการ 

โทร. 0 2590 4334 
โทรมือถือ 081 534 6007 
Jairak.l@anamai.mail.go.th 

ประเด็นที  1 และ2 

 

3.นางนภัสบงกช  ศุภะพิชน์ นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 
กองกจิกรรมทางกายเพื อ
สุขภาพ 

โทร. 0 2590 4590 
โทรมือถือ 094 1929651 
Suppich_2@hotmail.com 

ประเด็นที  3  

 

3.น.ส.ขนิษฐา ระโหฐาน นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
กองกิจกรรมทางกายเพื อ
สุขภาพ 

โทร. 0 2590 4590 
โทรมือถือ 0840150190 
Got_achi@hotmail.com 

ประเด็นที  3 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 6. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 
ค านิยาม เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี  (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ  

6 ปีเต็ม – 14 ปี 11 เดือน 29 วัน) 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส  และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3) 
ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าต่่ากว่า – 2 S.D. 
แสดงว่าเด็กเติบโตไม่ดีอาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บป่วยบ่อยๆ 
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง  น้่าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไปโดยใช้กราฟ
แสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542    
ภาวะผอม หมายถึง น้่าหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่าต่่ากว่า  
–2 S.D. แสดงว่าเด็กมีน้่าหนักน้อยกว่าเด็กที่มีส่วนสูงเดียวกัน 
สูงดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542  มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ  
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้่าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต  
กรมอนามัย ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้่าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้่าหนักอยู่
ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ปี (เด็กอายุ 
12 ปีเต็ม ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน))   

เกณฑ์เป้าหมาย  :  
ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 

60  
ปีงบประมาณ 

61 
ปีงบประมาณ 

62 
ปีงบประมาณ 

63 
ปีงบประมาณ  

64 
1. ร้อยละเด็กวัยเรียน (6-

14 ปี) สูงดีสมส่วน 
66 68 70 72 74 

2. ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปี 
  - เด็กชาย (เซนติเมตร) 
  - เด็กหญิง (เซนติเมตร) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
154 
155 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยาย

โอกาส มัธยมศึกษาทุกสังกัด (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3) 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
สุ่มส่ารวจภาวะโภชนาการร่วมกับการส่ารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี 

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC ส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์ และส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
การส่ารวจภาวะโภชนาการร่วมกับการส่ารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี 

รายการข้อมูล 1 A1 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 
รายการข้อมูล 2 A2 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะผอม 
รายการข้อมูล 3 A3 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
รายการข้อมูล 4 A4 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเตี้ย 
รายการข้อมูล 5 A5 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง  
รายการข้อมูล 6 A6 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
รายการข้อมูล 7 B1 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รายการข้อมูล 8 B2 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทั้งหมดในโรงเรียน 
รายการข้อมูล 9 B3 = จ่านวนประชากรชายอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด  
รายการข้อมูล 10 B4 = จ่านวนประชากรหญิงอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน               = (A1/B1) x 100 

2. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม     = (A2/B1) x 100 
3. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน = (A3/B1) x 100 
4. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย      = (A4/B1) x 100 
5. ความครอบคลุม                             = (B1/B2) x 100 
6. ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 12 ปี              = (A5 / B3) 
7. ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 12 ปี             = (A6 / B4) 

ระยะเวลาประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คือ : 
ภาคเรียนที่ 1 ระยะเวลาของการชั่งน้่าหนัก 2 เดือน (พ.ค., มิ.ย.) 
                 พ้ืนที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ พ.ค., มิ.ย., ก.ค.  
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ส.ค. 
ภาคเรียนที่ 2 ระยะเวลาของการชั่งน้่าหนัก 2 เดือน (ต.ค., พ.ย.) 
                 พ้ืนที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ ต.ค., พ.ย., ธ.ค.    
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ม.ค. 

เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอนที่ 1-3.1 
(ภาค 2 ปีกศ.59) 

ขั้นตอนที่ 3.2, 4 และ 5 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3.3 
(ภาค 1 ปีกศ.60) และ 5 

ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอนที่ 1-3.1 
(ภาค 2 ปีกศ.60) 

ขั้นตอนที่ 3.2, 4 และ 5 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3.3 
(ภาค 1 ปีกศ.61) และ 5 

ส่ารวจเพื่อเป็นข้อมูล
พ้ืนฐาน (Baseline data) 
ที่แสดงให้เห็นแนวโน้ม
ภาวะทุพโภชนาการโดย
ภาพรวม 
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ปี 2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอนที่ 1-3.1 
(ภาค 2 ปีกศ.61) 

ขั้นตอนที่ 3.2, 4 และ 5 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3.3 
(ภาค 1 ปีกศ.62) และ 5 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ขัน้ตอนที่ 1-3.1 
(ภาค 2 ปีกศ.62) 

ขั้นตอนที่ 3.2, 4 และ 5 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3.3 
(ภาค 1 ปีกศ.63) และ 5 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอนที่ 1-3.1 
(ภาค 2 ปีกศ.63) 

ขั้นตอนที่ 3.2, 4 และ 5 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3.3 
(ภาค 1 ปีกศ.64) และ 5 

 

วิธีการประเมินผล :  ขั้นตอนที่ 1  จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการและจัดท่าแผนการส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน   
และแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนระดับเขต ระดับจังหวัดโดย  PM จังหวัด 
ขั้นตอนที่ 2  จังหวัดมีฐานข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนทุกระดับ และน่าข้อมูล 
ไปใช้ในการจัดการปัญหาในพ้ืนที่ทุกระดับ  
ขั้นตอนที่ 3  สถานการณ์ภาวะโภชนาการ ปีละ 2 ครั้ง 

       3.1จังหวัดมีการชั่งน้่าหนัก วัดส่วนสูง เพื่อเปรียบเทียบภาวะโภชนาการ
และคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง 

       3.2 รายงานรอบที่ 1 โดยน่าเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ 
ต.ค., พ.ย., ธ.ค. ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และส่งสรุปผลภาวะโภชนาการ
มายังสนย. ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ม.ค. 2560  

       3.3 รายงานรอบที่ 2 โดยน่าเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ 
พ.ค., มิ.ย., ก.ค. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และส่งสรุปผลภาวะโภชนาการ
มายัง สนย. ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ส.ค. 2560   
ขั้นตอนที่ 4  จังหวัดมีการด่าเนินการ ดังนี้ 

4.1 การจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (ผอม อ้วน เตี้ย) 
4.2 การส่งเสริมให้เด็กมีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน 
4.3 มีการคัดกรอง ส่งตอ่ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง โดยการตรวจ obesity sign 1) 

รอบคอด่า 2) นั่งหลับ 3) นอนกรน 4) ประวัติเจ็บป่วยครอบครัว จากสถานศึกษา สถาน
บริการสาธารณสุข (service plan) คลินิก DPAC ติดตามและรายงานผล 

4.4 รายงานตามระบบ 
ขั้นตอนที่ 5  จังหวัดมีรายงาน ดังนี้  

5.1 สถานการณ์ภาวะโภชนาการ ผอม อ้วน เตี้ย สูงสมส่วน 
5.2 จ่านวนนักจัดการน้่าหนักในเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) 

(ครูข.) และแกนน่านักเรียนด้านการจัดการน้่าหนักในเด็กวัยเรียน  
(Smart Kids Leader)   
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เอกสารสนับสนุน :  1. หนังสือแนวทางการด่าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
2. หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ 
3. คู่มือการควบคุมและป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน 
4. แนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการ

สาธารณสุขและคลินิก DPAC 
5. คู่มือนักจัดการน้่าหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) 
6. แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน 
7. แนวทางการจัดค่ายลดน้่าหนักกินพอดีไม่มีอ้วน 
8. หนังสืออยากผอม...มาลองท่าดู “ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเอง”ส่าหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส 
9. หนังสือผักผลไม้สีรุ้ง 
10. หนังสือข้อแนะน่าการออกก่าลังกายส่าหรับเด็กวัยเรียน 
11. แผ่นพับกินพอดี ไม่มีอ้วน 
12. แผ่นพับผักผลไม้สีรุ้ง 
13. แผ่นพับโตขึ้นหุ่นดีไม่มีอ้วน 
14. แผ่นพับการออกก่าลังกายส่าหรับนักเรียน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 64 ร้อยละ - 64 63.9 
เด็กอายุ 6-14 ปี ผอม - ร้อยละ - 5.2 - 
เด็กอายุ 6-14 ปี อ้วน 17.0 ร้อยละ 8.8 9.5 12.4 
เด็กอายุ 6-14 ปี เตี้ย - ร้อยละ - 7.5 - 
ส่วนสูงเฉลี่ยอายุ 12 ปี 
-ชาย 
-หญิง 

 
148.2 
151.1 

 
เซนติเมตร 
เซนติเมตร 

- - - 

หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนสูงเฉลี่ย จากรายงานการส่ารวจสุขภาพประชาชนไทย (สุขภาพเด็ก) โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 1  
               พ.ศ. 2551-2 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
 

1. นางสาวพรวิภา ดาวดวง  นักโภชนาการช่านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5904334    โทรศัพท์มือถือ :   
โทรสาร : 02-5904339               E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th 

2. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์  นักโภชนาการปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5904334    โทรศัพท์มือถือ :   
โทรสาร : 02-5904339  E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th 

กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส่านักโภชนาการ กรมอนามัย 
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5904336 
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. นางสาวพรวิภา  ดาวดวง                 นักโภชนาการช่านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5904329       โทรศัพท์มือถือ :   
    โทรสาร : 02-5904339                  E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์            นักโภชนาการปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5904334       โทรศัพท์มือถือ :   
โทรสาร : 02-5904339           E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th 

กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
3. นายชัยชนะ บุญสุวรรณ           นักโภชนาการช่านาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5904336    โทรศัพท์มือถือ :   
โทรสาร : 02-5904339              E-mail : chaichana.b@anamai.mail.go.th 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
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หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 
    1.1.2 กลุ่มเด็กวัยเรียน 
 

ตัวช้ีวัด   2) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 

สถานการณ ์
ฟันผุเป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย  

โดยเฉพาะในวัยเด็กท าให้ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ตามปกติ  ส่งผลให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ (ผอม เตี้ย) 
มากกว่าเด็กท่ีไม่มีฟันผุ  รวมทั้งส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนด้วย  เด็กไทยเริ่มพบฟันผุได้ตั้งแต่อายุ 9 เดือน
และจะเพ่ิมสูงขึ้นตามอายุที่เพ่ิมขึ้น 

จากข้อมูลเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากและปัจจัยเสี่ยงในปี 2559 พบว่าเด็กอายุ 12 ปี ปราศจาก
ฟันผุร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับปี2558มีแนวโน้มคงที่  เขตที่พบว่าปราศจากฟันผุมากที่สุด คือ เขต
สุขภาพที่ 1 ร้อยละ 53 และ ปราศจากฟันผุน้อยที่สุด คือ เขตสุขภาพที่  9 ร้อยละ 37  ปัจจัยส าคัญที่ท าให้
เกิดโรคฟันผุคือการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ผสมน้ าตาลและไม่ท าความสะอาดฟันอย่างสม่ าเสมอ  ได้แก่ 
ร้อยละ 58 และร้อยละ 50 ดื่มน้ าหวานและน้ าอัดลมมากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 63 บริโภคขนมและ
เครื่องดื่มระหว่างมืออีกท้ังร้อยละ 22 ไม่แปรงฟันก่อนนอน   

ดังนั้น  ในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครอง  ครอบครัว  ชุมชน
และโรงเรียนในการดูแลเด็ก  มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพ  ควบคู่กับการจัดบริการสุขภาพ  
ช่องปากโดยบุคลากรสาธารณสุข  พร้อมกับพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากและ
เกิดทันตสุขนิสัยที่ดีเมื่อเติบใหญ่ต่อไป  
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพ่ือให้เด็กปราศจากฟันผุ 
2. ควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
3. ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อทันตสุขภาพในโรงเรียน  เช่น โรงเรียนปลอดน้ าอัดลม และลด
อาหารเสี่ยงต่อทันตสุขภาพ (ให้เพ่ิมการรับประทานผักและผลไม้ช่วงรับประทานอาหารกลางวันและอาหาร
ว่าง) 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๑. การส่งเสรมิสขุภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพ่ือให้เด็กปราศจากฟันผุ 
ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 
0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ 
(cavity free) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 52 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ2) 
 

เฝ้าระวังและส่งเสริมทันต-
สุขภาพเด็ก 0-12 ป ี

ใน WCC  
1.มีการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร
และบุคลากรสาธารณสุขให้สามารถดูแล
สุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย 
2.จัดระบบให้มีการให้บริการครอบคลุม
ทุกรพ.สต.โดยให้มีกจิกรรม 
-ตรวจสุขภาพช่องปาก ประเมินความ
เสี่ยงต่อฟันผุ  ตามช่วงเวลาที่เด็กมารับ
บริการ 

ไตรมาส 1,2 
เด็กได้รับบริการส่งเสริม
ป้องกันเพ่ิมขึ้น โดยดูจาก
1.ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี
ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก (ไม่น้อยกว่า25%) 
2.ร้อยละของเด็ก0-2ปี 
ผู้ปกครองได้รับการฝึก
แปรงฟันโดยลงมือปฏิบัต ิ
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
  -เมื่อพบเด็กมีความเสี่ยง (มีคราบ

จุลินทรีย์  มีฟันผุระยะแรกเป็นรอยขาว
ขุ่น  มีพฤติกรรมบริโภคไมเ่หมาะสม) ให้
แนะน าผู้ปกครองและทาฟลูออไรด์วาร์
นิชป้องกันฟันผุ 
-ฝึกทักษะการแปรงฟันเด็กโดยให้
ผู้ปกครองลงมือปฏิบัติจริงและติดตาม
แก้ปัญหาเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถแปรง
ฟันให้เด็กไดส้ะอาดทุกวัน 
-มีระบบตดิตามเด็กทีไ่ม่มารับบริการ 
3.มีการติดตาม สนับสนุนโดย CUP/สสจ. 

3.ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี
เคลือบ/ทาฟลูออไรด์
เฉพาะที ่
ไตรมาสที ่3,4 
-ร้อยละเด็กอายุ 18 เดือน 
ปราศจากฟันผ ุ
(ไม่ลดลงจากป ี2559) 
 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.พัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงให้สามารถ
ดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย 
2.จัดระบบให้มีการให้บริการครอบคลุม
ทุกแห่ง  โดยมีกิจกรรม 
-ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กทุกคนภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
-ทาฟลูออไรด์วาร์นิชในกลุ่มเสี่ยงฟันผุ 

ไตรมาส 1,2 
เด็กได้รับบริการส่งเสริม
ป้องกันเพ่ิมขึ้น โดยดูจาก 
1.ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี
ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก 
2.ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี
เคลือบ/ทาฟลูออไรด์
เฉพาะที ่
ไตรมาสที ่3,4 
ร้อยละ 50 ของเด็กอายุ 3
ปีปราศจากฟันผ ุ

  โรงเรียนประถมศึกษา 
1.ประสานความร่วมมือและคืนขอ้มูล
สุขภาพช่องปากนักเรียนให้กับโรงเรียน
และผูป้กครองเพื่อร่วมกันแกไ้ขปญัหา
เด็กฟันผ ุ
2.จัดระบบบริการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากครอบคลมุทุกโรงเรียน โดยม ี
-ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กชั้นอนุบาล-
ช้ันป.6 อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
-ฝึกเด็กแปรงฟันให้มีคณุภาพด้วยยาสี
ฟันผสมฟลูออไรด์ (แปรงฟัน 222)  
-บริการเคลือบหลมุร่องฟันในฟันกรามซี่
ที ่1 และซี่ที ่2 
-บริการเคลือบฟลูออไรด์ในกลุม่ทีม่ี
ความเสีย่งต่อการเกดิฟันผสุูง 
3.CUP/สสจ.สุม่ประเมินการยึดตดิการ
เคลือบหลุมร่องฟัน 

ไตรมาส 1,2 
เด็กอายุ 6-12 ปไีดร้ับ
บริการส่งเสริมป้องกัน
เพิ่มขึ้น โดยดูจาก 
1.ร้อยละของเด็กอาย6ุปี
ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก 
2.ร้อยละของเด็กอาย9ุปี
ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก 
3.ร้อยละของเด็กอาย6ุปี
ได้รับการเคลือบหลุมร่อง
ฟัน 
4.ร้อยละ 60 ของเด็กอายุ 
6-12 ปีไดร้ับบริการ
ส่งเสริมป้องกัน 
ไตรมาสที ่3,4 
ร้อยละ 50 ของเด็กอายุ 
12 ปีปราศจากฟันผ ุ
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๒. ควบคุมโรคในช่องปากและลดการสญูเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
 เพิ่มการเข้าถึงบริการ 

ทันตกรรมเพื่อลดการสญูเสีย
ฟันในกลุ่มอายุ 3-12 ปี 

โรงพยาบาลและ รพ.สต. 
มีการจัดระบบบริการทันตกรรม
ครอบคลมุทั้งอ าเภอ โดยเน้นการบูรณะ
ฟันเพื่อลดการสูญเสียฟัน เช่นบรูณะฟัน
ด้วยเรซินเพื่อการป้องกัน (PRR), อุดฟัน 
ฯลฯ 
 
 

ไตรมาส 1,2 
เด็กอายุ 3-12 ปไีดร้ับ
บริการทันตกรรมเพิ่มขึ้น 
โดยดจูาก 
1.ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี
ได้รับบริการทันตกรรม 
2.ร้อยละ 60 ของเด็กอายุ 
6-12 ปีไดร้ับบริการทัน
ตกรรม 
ไตรมาสที ่3,4 
ร้อยละ 50 ของเด็กอายุ 
12 ปีปราศจากฟันผ ุ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. ขยายความครอบคลุมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพใน ศพด.และโรงเรียน   
 จัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ 

สุขภาพใน ศพด.และโรงเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ประถมศึกษา 
ร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตามก ากับ
และขยายความครอบคลุมการจดัการ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพใน ศพด. และ
โรงเรียน ดังนี้ 
1.ไม่มีการจ าหน่ายน้ าอดัลม ลูกอม 
ขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของน้ าตาลเกิน 5%  
2.มีการจัดน้ าดื่มสะอาดให้กับเด็ก 
3.มีการจัดผลไม้ให้เด็กใน ศพด.และ
โรงเรียนเพิ่มขึ้น  
(ใน ศพด.อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์)  

 
 
1.ร้อยละ 75 ของ
โรงเรียนปลอดน้ าอดัลม 
ลูกอม ขนมกรุบกรอบและ
เครื่องดื่มที่มสี่วนผสมของ
น้ าตาลเกิน 5% 
2.ร้อยละ 75 ของ
โรงเรียนจัดน้ าดื่มสะอาด
ให้กับนักเรียน 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมอนามัย  ส านักทันตสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 

/e-mail address 
ประเด็น/ส่วนท่ี

รับผิดชอบ 
ทพญ.ศรีสดุา ลลีะศิธร 
 

ทันตแพทย์เช่ียวชาญ 
ส านักทันตสาธารณสุข 
 

Tel. 02 5904204  
 Mobile 081 4598224 
e-mail : srisuda.l@anamai.mail.go.th 

ทั้ง 3 ประเด็น 

ทพญ.กันยา บุญธรรม ทันตแพทย์ช านาญการ 
ส านักทันตสาธารณสุข 
 

Tel. 02 5904204  
 Mobile 081 8028978 
e-mail : kanya22@gmail.com 

ทั้ง 3 ประเด็น 

 

mailto:srisuda.l@anamai.mail.go.th
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี 2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at Birth)) 
หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที ่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสรมิศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 8. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 
ค านิยาม กลุ่มอายุ 0-12 ปีหมายถึงกลุ่มเด็กเล็ก ปฐมวยัและนักเรียนประถมศึกษาท้ังที่ปกติและ 

มีความพิการ 
ฟันดีไม่มีผุ หมายถึง ผู้ที่มีฟันน้ านมหรือฟันแท้ในช่องปากท่ีปกติ หรือผุและได้รับการรักษาแล้ว 
โดยไม่มีความจ าเป็นต้องอุด ถอน รักษาคลองรากฟัน หรือบูรณะอื่นใดอีก 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 52 ร้อยละ 54 ร้อยละ 56 ร้อยละ 58 ร้อยละ 60  

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมโรคในช่องปากและลดการสญูเสยีฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กกลุม่อายุ 12 ป ี
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เจ้าหน้าท่ีหน่วยบริการบันทึกข้อมลูในแฟ้มService และ Dental ในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
แหล่งข้อมลู 1. ฐานข้อมูล 43 แฟ้มรวบรวมโดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

2. ระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ของส านักทันตสาธารณสุข (ท.02) 
รายการข้อมลู 1 A= จ านวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีท่ีปราศจากฟันผุ (Caries free) 
รายการข้อมลู 2 B= จ านวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีท่ีได้รับการอดุฟันและไมม่ีฟันผุหรือฟันถูกถอน  
รายการข้อมลู 3 C= จ านวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีท่ีได้รับการตรวจ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A+B)/C x 100  
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง  
เกณฑ์การประเมิน :เป็นข้อมูลสภาวะที่มีการส ารวจปลีะครั้งปี 2560 
                  A  : Caries free จะต้องไม่ต่ ากว่าค่าพ้ืนฐาน(Baseline) จังหวัดที่ไม่มี Baseline ให้ใช้ ร้อยละ 50 
 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 –กุมภาพันธ์ 2560) : ติดตามกิจกรรมส าคัญ 
 

ร้อยละ เด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม 
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 
40 45 50 55 60 

 
 5 เดือนหลัง  (มีนาคม 2560 –กรกฏาคม 2560) ผลงานร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 
- - 52 53 54 
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มาตรการส าคัญ (PIRAB)ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity) 
 P : ใช้กลไกการประสานงานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กระทรวงศึกษาธิการทุกระดบัระดับ เช่น ส านัก 
พัฒนากิจกรรมนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.), ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 (สพป.) และเครือข่ายโรงเรียน ไดแ้ก่ เครือข่ายเด็กไทยฟันดี 
I : ประสานแหล่งทรัพยากรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทอ้งถิ่นและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
R : ประกาศความร่วมมือจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเรื่องโรงเรียนปลอดน้ าอัดลม ขนมกรุบ 
กรอบและเครื่องดื่มทีม่ีน้ าตาลสูง, ชุดสิทธิประโยชน์ในการรับบริการรักษาใน UC ในเด็กอายุ 0-5 ปี และ 6-24 ปี,ก ากับ 
    ติดตามผ่าน MCH board 
A : รณรงค์สร้างกระแสและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผา่นเวทีแลกเปลี่ยนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี สุขภาพดีสือ่สารผ่านช่องทาง 
     ต่างๆเช่น Website, Facebook, เอกสารสื่ออีเลกทรอนิกส ์
B : ส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง จากกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้และฝึกอบรมในระดับพ้ืนท่ี 
 
Small Success 
กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12 เดือน 

ส่วนกลาง 
 
 
 
 

- ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานส่งเสรมิทันต
สุขภาพแก่ศูนย์อนามัยและ
จังหวัด 

- ปรับปรุงเกณฑศ์ูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก, โรงเรียนส่งเสริมเสรมิ
สุขภาพ(เด็กวัยเรียนสามารถ
แปรงฟันด้วยตนเองได้อย่างมี
คุณภาพ) 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้ครือข่าย
เด็กไทยฟันดี สุขภาพ
ด ี
- เยี่ยมเสรมิพลังจากทีม

ส่วนกลาง 
 

- ส ารวจพฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค์ของนักเรียน
ประถม 
ศึกษา 

- เยี่ยมเสริมพลังจากทีม 
  ส่วนกลาง 

 

-ประเมินผลการ
ด าเนินงานจาก
ข้อมูล HDCและ
การส ารวจ
สุขภาพช่องปาก
ระดับจังหวดั 
- สรุปผลส ารวจ 
พฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึง 
ประสงค ์
- พัฒนา
ฐานข้อมูล 
สุขภาพเด็กวัย
เรียนอย่างเป็น
ระบบ 
- รายงาน
ผลงานเด็กอายุ 
12 ปีฟันด ี
ไม่มผีุ ร้อยละ 
52 
 

เขตสุขภาพ/
ศอ. 
 
 

- กระตุ้นและคดัเลือกโรงเรยีน
เครือข่าย  
- ขยายความครอบคลมุ

โรงเรียนปลอดน้ าอดัลมฯ 

- ร่วมนิเทศกับผูต้รวจ
ราชการกระทรวง 

- รายงานผ่านระบบ 
  รายงาน/การนเิทศ 
- ร่วมส ารวจพฤติกรรมพึง

ประสงค์แบบบรูณาการ  

- รายงานผ่าน
ระบบรายงาน/
การนิเทศ 
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กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12 เดือน 

สสจ./ 
รพศ.รพท./
รพช./ 
รพ.สต. 

- ประสานความร่วมมือและคืน
ข้อมูลสุขภาพช่องปาก
นักเรียนให้กับ สพป.,ครู
ผู้บริหารโรงเรียนและ
ผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแกไ้ข
ปัญหาเด็กฟันผ ุ
- ประชุม CUP เพื่อจัดท าแผน

แก้ปัญหาเด็กฟันผ ุ
- พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร,

บุคลากรสาธารณสุขและครูพี่
เลี้ยงให้สามารถดูแลสุขภาพ
ช่องปากเด็กปฐมวัย 
- สุ่มส ารวจโรงเรยีนปลอด

น้ าอัดลมฯ 
- จัดระบบบริการสุขภาพช่อง

ปากแก่เด็ก 0-12 ปีท้ังใน 
WCC, ศพด.และโรงเรียน 

- นิเทศ ติดตาม 
สนับสนุนการ
ด าเนินงานทันต
สาธารณสุขใน 
รพ.สต. 
- สุ่มประเมินการยดึ 

ติดบริการเคลือบหลมุ
ร่องฟัน 

- ประเมินผลงานรอบ 
  6 เดือนและ 
  ปรับปรุงการท างาน 
 

- ส ารวจสุขภาพช่องปาก 
  ระดับจังหวัด 
- รายงานผ่านระบบ 
  รายงาน/การนเิทศ 
 

- รายงานผ่าน
ระบบรายงาน/
การนิเทศ 
- ประเมินผล
กาด าเนินงาน
ปี 2560 

วิธีการประเมินผล :  ส ารวจสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด (เด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ) 
เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการด าเนินงานทันตสาธารณสุขประจ าปี 2560 

2. มาตรฐานการท างาน(Quality standard) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้าน
ทันตสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

3. เอกสารชุดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านทันตสุขภาพ   
4. หนังสือส ารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ.2555 
5. คู่มือประเมินเครือข่ายโรงเรียนเดก็ไทยฟันฟันด ี
6. คู่มือสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนตน้แบบนักเรียนไทยสุขภาพด ี
7. เอกสารเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ชวนกันแปรงฟัน 
8. คู่มือ แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ANCคุณภาพ  WCC

คุณภาพ  ศพด.คณุภาพ 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 

 Baseline data  หน่วยวัด ผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ  
2544 2550 2555 

กลุ่มอายุ 12 ปีไม่มีฟันผ ุ ร้อยละ na 47.0 49.4 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
     

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. ทันตแพทย์หญิงศรสีุดา ลลีะศิธร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน: 02-5904204  โทรศัพท์มือถือ : 081 4598224 
โทรสาร: 02-5904203   E-mail : srisuda.l@anamai.mail.go.th 

2. นางอมราภรณ์  สุพรรณวิวัฒน์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน: 02-5904215  โทรศัพท์มือถือ : 081 7012350 
โทรสาร: 02-5904203   E-mail :ammablue@gmail.com 

mailto:srisuda.l@anamai.mail.go.th
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3. นส.ถิรวรรณ รานวล    โทรศัพท์ท่ีท างาน: 02-5904213 
โทรศัพท์มือถือ : 0879692995   โทรสาร : 02-5904203      
E-mail : namkajeab2012@gmail.com 

กรมอนามัย 
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล  
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามยั 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1.  ทันตแพทย์หญิงศรสีุดา ลีละศธิร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน: 02-5904204            โทรศัพท์มือถือ : 081 4598224 
โทรสาร: 02-5904203   E-mail : srisuda.l@anamai.mail.go.th 

2.  ทันตแพทย์หญิงกันยา  บุญธรรม 
โทรศัพท์ท่ีท างาน: 02-5904204  โทรศัพท์มือถือ : 081 8028978 
โทรสาร: 02-5904203   E-mail : kanya.b@anamai.mail.go.th 

กรมอนามัย 
 

หมายเหตุ เป็นตัวช้ีวัดทีผู่้ตรวจราชการกระทรวงฯ ตดิตาม 
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หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 
    1.1.2 กลุ่มเด็กวัยเรียน 

ตัวช้ีวัด   3) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี ไม่เกิน 5 ต่อแสนประชากร 
สถานการณ์ 

การจมน้ าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ ากว่า  15 ปี ซ่ึงสูงมากกว่าทุก
สาเหตุ ทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน (ปี พ.ศ. 2549 - 2558)  
อยู่ในช่วง 5.9 - 11.1 และมีจ านวนการเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 1,092 คน อัตราปุวยตาย (Case Fatality Rate) 
จากการจมน้ า เท่ากับร้อยละ 31.9 ทั้งนี้การจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี เป็นสาเหตุของความสูญเสีย 
ปีสุขภาวะ (Disability-Adjusted Life Year: DALY) อันดับที่ 3 ในเด็กชาย (DALY = 26,000 ปี) และ
อันดับที่ 6 ในเด็กหญิง (DALY = 10,000 ปี)  แม้ว่าอัตราการเสียชีวิตจากกการจมน้ าของเด็กจะมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงมากกว่าร้อยละ 50 นับตั้งแต่ปลายปี 2549 (10 ปีที่แล้วเด็กไทยจมน้ าเสียชีวิต
ปีละ 1,500 คน และปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ลดลงเหลือ ๗๐๑ คน) แต่ยังนับว่าเป็นจ านวนที่สูงอยู่ เพราะการจมน้ า
เป็นสิ่งที่สามารถปูองกันได ้

ปัจจัยเสี่ยงจากการจมน้ ามีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ โดยในกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี มัก
เกิดจากปัจจัยทางด้านผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก และการจัดการแหล่งน้ าภายในบ้านและบริเวณบ้าน ส่วนเด็กอายุ
ตั้งแต ่5 ปีขึ้นไป มักเกิดจากการปัจจัยด้านตัวเด็กเองที่มักชวนกันไปไปเล่นน้ า ประกอบกับเด็กไม่มีความรู้เรื่อง
ความปลอดภัยทางน้ า ไม่มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ าและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง รวมทั้งปัจจัยด้านการ
จัดการแหล่งน้ าบริเวณรอบๆ บ้านและในชุมชน 

ดังนั้นการปูองกันเด็กจมน้ าจึงควรมีมาตรการที่ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ  ไม่ควรมุ่งเน้น
ด าเนินการเพียงมาตรการใดมาตรการหนึ่ง ซึ่งจะไม่ช่วยลดปัญหาการจมน้ าได้มากนัก ซึ่งกลยุทธ์ “ผู้ก่อการดี 
(Merit Maker) ปูองกันการจมน้ า” ที่ก าหนดขึ้นโดยส านักโรคไม่ติดต่อ เมื่อปี ๒๕๕๘ เป็นกลยุทธ์ที่จะกระตุ้น
ให้พ้ืนที่เกิดการด าเนินงานปูองกันการจมน้ าที่ครอบคลุมในทุกมาตรการที่ส าคัญ  โดยให้มีการด าเนินงาน
แบบสหสาขา ต่อเนื่องรวมทั้งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 

ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบหลักได้แก่ นโยบาย การบริหาร
จัดการสถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งน้ าเสี่ยง การด าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ 
การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอด การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล ทั้งนี้ผู้ก่อการดีฯ จะมีทั้งหมด 3 ระดับคือ ระดับทอง 
ระดับเงิน และระดับทองแดง ซึ่งแต่ละระดับจะแตกต่างกันที่จ านวนองค์ประกอบ หรือจ านวนและความถี่ใน
แต่ละองค์ประกอบ 
 

จังหวัดในเขตพื้นที่เสี่ยงและเป้าหมายการลดการเสียชีวิต 
พื้นที่เสี่ยงมาก (พื้นที่สีแดง) : พ้ืนที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนมากกว่าหรือ

เท่ากับ 7.5 หรือจ านวนคนเสียชีวิตตั้งแต่ 20 คนข้ึนไป 
- จ านวน 23 จังหวัด : พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร สระบุรี สิงห์บุรี นครนายก กาญจนบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม ตราด ฉะเชิงเทรา เลยหนองบัวล าภู อุดรธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ยโสธร 
อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ระนอง สตูล ปัตตานี 

- เปูาหมายการลด : จ านวนการเสียชีวิตลดลง อย่างน้อยร้อยละ 20 ต่อปี 
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พื้นที่เสี่ยงปานกลาง (พื้นที่สีเหลือง) : พ้ืนที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน
เท่ากับ 5 - 7.4 

- จ านวน 28 จังหวัด : น่าน เชียงราย อุตรดิตถ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา 
สุพรรณบุรี  สมุทรสาคร ราชบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 
หนองคาย นครพนม สกลนคร ชัยภูมิ มุกดาหาร ศรีสะเกษ กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร พังงา ยะลา ตรัง 

- เปูาหมายการลด : จ านวนการเสียชีวิตลดลง อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี 
พื้นที่เสี่ยงน้อย (พื้นที่สีเขียว) : พ้ืนที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนน้อยกว่า 5 
- จ านวน 26 จังหวัด : ล าพูน เชียงใหม่ แพร่ พะเยา ล าปาง แม่ฮ่องสอน ตาก อุทัยธานี 

ก าแพงเพชร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ลพบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ระยอง สมุทรปราการ 
กาฬสินธุ์ บึงกาฬ อ านาจเจริญ ภูเก็ต สงขลา นราธิวาส พัทลุง และกรุงเทพมหานคร 

- เปูาหมายการลด : จ านวนการเสียชีวิตลดลง อย่างน้อยปีละ 1 คน 
 

ประเด็นการตรวจราชการ 
อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน จากการจมน้ าของเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) ไม่เกิน 5.0 

เป้าหมาย มาตรการด้าเนินงานในพ้ืนที่ การตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดทุกแห่ง 
สร้างการมีส่วนร่วม 
ของโรงเรียน ท้องถิ่น 
ชุมชน ในการส่งเสรมิ 
ให้ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก 
และเด็ก 
1) รู้และสามารถ 
จัดการแหล่งน้ าเสี่ยง 
2) มีทักษะการ 
เอาชีวิตรอดในน้ า 
3) มีทักษะการ 
ช่วยเหลือและการ 
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
4) รู้วิธีการใช้อุปกรณ ์
ลอยน้ าได ้

1. การค้นหา/สนบัสนุน/สร้าง
ทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี ปูองกัน
การจมน้ า 
2. การติดตามประเมินรับรอง
ทีมผู้ก่อการดีฯ 
หมายเหต ุ
ผู้ก่อการด ี(ระดับทองแดง) 
หมายถึง ทีมท่ีมีการด าเนินงาน
ปูองกันการจมน้ า ในรูปแบบสห
สาขา และใช้ทรัพยากรที่มีในพ้ืนท่ี 
โดยมีการด าเนินงานอย่างน้อย 6 
องค์ประกอบดังน้ี 
1) สถานการณ์และข้อมลู 
ย้อนหลัง 5 ปี * (ปริมาณและ
คุณภาพ) 
2) การจัดการแหล่งน้ าเสี่ยง* (3 แห่ง) 
3) การด าเนินการในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก* (1 แห่ง) (สอนครูพี่เลีย้ง
ทุกคน, สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ า
เสี่ยง และจัดการสิ่งแวดล้อม 
ภายในและภายนอกศูนยฯ์) 
4) การให้ความรู้ทุกเดือนในสถาน 
บริการสาธารณสุข/ชุมชน (3 แห่ง) 
5) การเรียนการสอนหลักสูตรว่าย
น้ าเพื่อเอาชีวิตรอด (มีครูสอน ๕ 
คน และเด็กไดเ้รียน 100 คน) 
6) การสื่อสารประชาสมัพันธ์ (ทุก 

รอบท่ี 1 
1. จังหวัดมีการวิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูลการจมน้ าเป็นราย
อ าเภอย้อนหลัง 5 ปี ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
2. จังหวัดมีการสนับสนุน/กระตุ้น/
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายใน
การด าเนินงานปูองกันเด็กจมน้ า 
ตามองค์ประกอบผู้ก่อการดีระดับ
ทองแดง 
3. ทุกอ าเภอมีทีมผู้ก่อการดี
ด าเนินการในองค์ประกอบท่ี 1 - 3* 
รอบท่ี 2 
1. จ านวนทมีผู้ก่อการดีในแตล่ะ
จังหวัด ตามที่ก าหนด ดังนี ้
- เขตพื้นท่ีเสี่ยงมาก (แดง) และพืน้ท่ี
เสี่ยงปานกลาง (เหลือง): ร้อยละ 50 
ของจ านวนอ าเภอในจังหวัด มีทีม
ผู้ก่อการดรีะดับทองแดง อย่างน้อย
อ าเภอละ 1 ทีม 
- เขตพื้นท่ีเสี่ยงน้อย (เขียว): มีทีม
ผู้ก่อการดรีะดับทองแดง อยา่งน้อย 
1 ทีม 
2. จ านวนการเสียชีวิตลดลงตามที่
ก าหนด 
- พื้นที่เสี่ยงมาก ลดลงร้อยละ 20 
 

1. จังหวัดมีทีม
ผู้ก่อการดี ตามที่
ก าหนด** 
2. จังหวัดมีจ านวน
การเสยีชีวิตลดลง 
ตามที่ก าหนด** 
**เปูาหมายราย 
จังหวัดและเขต 
ตามเอกสารแนบท้าย 
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เป้าหมาย มาตรการด้าเนินงานในพ้ืนที่ การตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
4 เดือน) - พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ลดลงร้อยละ 10 

- พื้นที่เสี่ยงน้อย ลดลงอย่างน้อย 1 
คน 

สรุปย่อเกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดีการด้าเนินงานป้องกันการจมน้้าทั้ง ๓ ระดับ 
ตัวชี้วัด หลักฐาน 

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๑. องค์ประกอบด้านนโยบาย 
๑.๑ แผนงาน/โครงการ - มี มี 
๑.๒ ความต่อเนื่องการด าเนินการ 
(๑) ด าเนินงานต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และ 
(๒) มีแผนงานปีต่อไป 

- ข้อ (1) และ (2) ข้อ (1) และ (2) 

๒. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ 
๒.๑ ด าเนินงานแบบสหสาขา - มี มี 
๒.๒ การ sharingทรัพยากร - มี มี 
๒.๓ ขยายการด าเนินงานและสร้างนวัตกรรม 
(๑) สนับสนุนการด าเนินงานในพ้ืนท่ีอื่น และ 
(๒) นวัตกรรมใหม่ๆ 

-  ข้อ (๑) ข้อ (๑) และ (๒) 

๓. องค์ประกอบด้านสถานการณ์และข้อมูล 
๓.๑ ข้อมูลการจมน้ า และการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที ่
(๑) ข้อมูลทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชวีิตในทุก
กลุ่มอาย ุย้อนหลัง ๕ ปี (ทั้งปริมาณ 
และคณุภาพ) และ (๒) การน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

ข้อ (๑)  ข้อ (๑) และ (๒) ข้อ (๑) และ (๒) 

๓.๒ สอบสวน และการแกไ้ข 
กรณีม ีcase (๑) รายงานการสอบสวน และ 
(๒) การด าเนินการแก้ไข 

-  ข้อ (๑) และ (๒) ข้อ (๑) และ (๒) 

๓.๓ จ านวนเด็กเสียชีวิต - 
 

- ไม่มีหรือมีน้อยกว่า 
ปีท่ีผ่านมา 

๔. องค์ประกอบด้านการจัดการแหล่งน้้าเสี่ยง 
๔.๑ การส ารวจแหล่งน้ าเสีย่ง 
(๑) ข้อมูลแหล่งน้ าเสี่ยงในพ้ืนท่ี และ (๒) 
แผนที่แหล่งน้ าเสี่ยง 

ข้อ (๑)  ข้อ (๑) และ (๒) ข้อ (๑) และ (๒) 

๔.๒ การจัดการแหล่งน้ าเสี่ยง (ครบทั้ง ๒ ข้อ) 
โดย ๑) สร้างรั้วและ/หรือติดป้ายค าเตือน 
และ ๒) มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ า 

> ๓ แห่ง  > ๑๐ แห่ง > ๒๐ แห่ง 

๕. องค์ประกอบด้านการด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๕.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการป้องกัน
เด็กจมน้ า (ครบทั้ง ๓ ข้อ) 
โดย ๑) สอนครูพี่เลี้ยงทุกคน ๒) สอนให้เด็ก
รู้จักแหล่งน้ าเสี่ยง และ ๓) จัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในและนอกศูนย์ฯ 

> ๑ แหง่  > ๕ แห่ง > ๑๐ แห่ง 
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ตัวชี้วัด หลักฐาน 
ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 

๖. องค์ประกอบด้านการให้ความรู้ 
๖.๑ ให้ความรู้ในสถานบริการสาธารณสุข/
ชุมชน/โรงเรยีน ๑ ครั้ง/เดือน/แห่ง 

> ๓ แห่ง  > ๕ แห่ง > ๑๐ แห่ง 

๗. องค์ประกอบด้านการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้้าเพ่ือเอาชีวิตรอด  
(ระดับทองและระดับเงิน เด็กทุกคนต้องได้ฝึกปฏิบัติในแหล่งน้ า) 
๗.๑ สอนให้มีวิทยากรในพ้ืนท่ี > ๕ คน  > ๒๐ คน > ๓๐ คน 
๗.๒ สอนเด็กอาย ุ๖ - ๑๔ ปี/ประชาชน > ๑๐๐ คน  > ๔๐๐ คน > ๙๐๐ คน 
๘. การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
๘.๑ คนในชุมชนได้ฝึก CPR -  > ๓๐ คน > ๕๐ คน 
๙. องค์ประกอบด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ ์
๙.๑ กิจกรรมรณรงค์ฯ -  ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 
๙.๒ การสื่อสารประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ในวงกว้าง 
(๑) ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ ์หอกระจายข่าว รถ
กระจายเสียง และ (๒) แผนการประชาสัมพันธ์ 

ข้อ (๑) ท า 
ทุก ๔ เดือน 

 

ข้อ (๑) ท า 
เดือนเว้นเดือน 
และข้อ (๒) 

 

ข้อ (๑) ท า 
ทุกเดือน 

และข้อ (๒) 

๑๐. องค์ประกอบด้านการศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล 
๑๐.๑ ศึกษาวิจัย/ติดตามประเมินผล -  ๑ เรื่อง ๑ เรื่อง 
หมายเหตุ: ศึกษารายละเอียดตามคู่มือแนวทางประเมินผู้ก่อการดีหรือแนวทางส าหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีกาด าเนินงานป้องกันกา รจมน้ า 
ฉบับปรับปรุง ตุลาคม ๒๕๕๙ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค www.thaincd.com 
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เป้าหมายในการลดการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ 
จ้าแนกรายเขตและรายจังหวัดปี พ.ศ. 2560 (* base line ปี 2558) 

เขต ล้าดับ จังหวัด จ้านวน
ตายปี 
58 

ประชากรเด็ก อัตรา เป้าหมายปี 60 (ไม่
เกิน) 

จ้านวน
อ้าเภอ 
(แห่ง) 

เป้าหมาย
ทีม

ผู้ก่อการ
ดี (ทีม) 

จ้านวน 
(คน) 

อัตรา 

1 1 ล าพูน 1 55,745 1.8 0 0.0 8 1 
 2 น่าน 4 75,940 5.3 3 4.0 15 8 
 3 เชียงใหม่ 9 263,376 3.4 8 3.0 25 1 
 4 แพร่ 2 61,516 3.3 1 1.6 8 1 
 5 พะเยา 3 67,276 4.5 2 3.0 9 1 
 6 ล าปาง 3 98,021 3.1 2 2.0 13 1 
 7 แม่ฮ่องสอน 1 57,077 1.8 0 0.0 7 1 
 8 เชียงราย 10 201,037 5.0 9 4.5 18 9 
  รวมเขต 1 33 881,988 3.7 25 2.8 103 23 

2 1 อุตรดิตถ ์ 4 73,459 5.4 3 4.1 9 5 
 2 พิษณุโลก 12 143,341 8.4 10 7.0 9 5 
 3 สุโขทัย 5 97,889 5.1 4 4.1 9 5 
 4 เพชรบูรณ ์ 21 177,782 11.8 17 9.6 11 6 
 5 ตาก 1 130,310 0.8 0 0.0 9 1 
  รวมเขต 2 43 622,781 6.9 34 5.5 47 22 

3 1 พิจิตร 8 93,063 8.6 6 6.4 12 6 
 2 อุทัยธาน ี 2 58,670 3.4 1 1.7 8 1 
 3 ก าแพงเพชร 6 134,608 4.5 5 3.7 11 1 
 4 นครสวรรค ์ 12 181,120 6.6 11 6.1 15 8 
 5 ชัยนาท 1 52,629 1.9 0 0.0 8 1 
  รวมเขต 3 29 520,090 5.6 23 4.4 54 17 

4 1 พระนครศรีอยุธยา 10 140,510 7.1 9 6.4 16 8 
 2 นนทบุรี 7 191,317 3.7 6 3.1 6 1 
 3 ปทุมธานี 7 196,771 3.6 6 3.0 7 1 
 4 สระบรุ ี 9 115,648 7.8 7 6.1 13 7 
 5 สิงห์บุร ี 4 33,257 12.0 3 9.0 6 3 
 6 อ่างทอง 2 45,984 4.3 1 2.2 7 1 
 7 ลพบุร ี 4 127,980 3.1 3 2.3 11 1 
 8 นครนายก 4 43,427 9.2 3 6.9 4 2 
  รวมเขต 4 47 894,894 5.3 38 4.2 70 24 

5 1 กาญจนบุร ี 12 162,743 7.4 10 6.1 13 7 
 2 สมุทรสงคราม 0 30,139 0.0 0 0.0 3 1 
 3 ประจวบครีีขันธ์ 10 99,608 10.0 8 8.0 8 4 
 4 เพชรบุร ี 3 82,018 3.7 2 2.4 8 1 
 5 สุพรรณบุร ี 9 144,344 6.2 8 5.5 10 5 
 6 สมุทรสาคร 5 98,574 5.1 4 4.1 3 2 
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เขต ล้าดับ จังหวัด จ้านวน
ตายปี 
58 

ประชากรเด็ก อัตรา เป้าหมายปี 60 (ไม่
เกิน) 

จ้านวน
อ้าเภอ 
(แห่ง) 

เป้าหมาย
ทีม

ผู้ก่อการ
ดี (ทีม) 

จ้านวน 
(คน) 

อัตรา 

 7 ราชบุร ี 8 148,933 5.4 7 4.7 10 5 
 8 นครปฐม 13 155,084 8.4 10 6.4 7 4 
  รวมเขต 5 60 921,443 6.5 49 5.3 62 29 

6 1 ระยอง 6 138,097 4.3 5 3.6 8 1 
 2 ตราด 6 41,470 14.5 5 12.1 7 4 
 3 สระแก้ว 7 110,503 6.3 6 5.4 9 5 
 4 ฉะเชิงเทรา 11 129,225 8.5 9 7.0 11 6 
 5 ปราจีนบุร ี 6 89,105 6.7 5 5.6 7 4 
 6 ชลบุร ี 18 280,094 6.4 16 5.7 11 6 
 7 จันทบุร ี 5 94,533 5.3 4 4.2 10 5 
 8 สมุทรปราการ 8 226,480 3.5 7 3.1 6 1 
  รวมเขต 6 67 1,109,507 6.0 57 5.1 69 32 

7 1 กาฬสินธุ ์ 7 173,897 4.0 6 3.5 18 1 
 2 มหาสารคาม 9 159,688 5.6 8 5.0 13 7 
 3 ร้อยเอ็ด 11 221,471 5.0 10 4.5 20 10 
 4 ขอนแก่น 18 307,296 5.9 16 5.2 26 13 
  รวมเขต 7 45 862,352 5.2 40 4.6 77 31 

8 1 เลย 12 115,609 10.4 10 8.6 14 7 
 2 หนองบัวล าภ ู 13 96,334 13.5 10 10.4 6 3 
 3 บึงกาฬ 3 88,525 3.4 2 2.3 8 1 
 4 อุดรธาน ี 23 294,184 7.8 18 6.1 20 10 
 5 หนองคาย 7 95,775 7.3 6 6.3 9 5 
 6 นครพนม 9 141,452 6.4 8 5.7 12 6 
 7 สกลนคร 13 222,753 5.8 12 5.4 18 9 
  รวมเขต 8 80 1,054,632 7.6 66 6.3 87 41 

9 1 สุรินทร ์ 32 269,176 11.9 26 9.7 17 9 
 2 บุรีรัมย ์ 31 311,329 10.0 25 8.0 23 12 
 3 นครราชสมีา 31 475,542 6.5 25 5.3 32 16 
 4 ชัยภูม ิ 13 202,276 6.4 12 5.9 16 8 
  รวมเขต 9 107 1,258,323 8.5 88 7.0 88 45 

10 1 มุกดาหาร 4 66,040 6.1 3 4.5 7 4 
 2 อ านาจเจรญิ 3 68,810 4.4 2 2.9 7 1 
 3 ยโสธร 8 92,860 8.6 6 6.5 9 5 
 4 อุบลราชธาน ี 23 364,831 6.3 18 4.9 25 13 
 5 ศรีสะเกษ 17 276,320 6.2 15 5.4 22 11 
  รวมเขต 10 55 868,861 6.3 44 5.1 70 34 

11 1 กระบี ่ 6 109,432 5.5 5 4.6 8 4 
 2 สุราษฎร์ธาน ี 12 214,099 5.6 11 5.1 19 10 
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เขต ล้าดับ จังหวัด จ้านวน
ตายปี 
58 

ประชากรเด็ก อัตรา เป้าหมายปี 60 (ไม่
เกิน) 

จ้านวน
อ้าเภอ 
(แห่ง) 

เป้าหมาย
ทีม

ผู้ก่อการ
ดี (ทีม) 

จ้านวน 
(คน) 

อัตรา 

 3 ชุมพร 5 93,631 5.3 4 4.3 8 4 
 4 ภูเก็ต 4 84,018 4.8 3 3.6 3 1 
 5 นครศรีธรรมราช 20 299,856 6.7 16 5.3 23 12 
 6 พังงา 3 52,935 5.7 2 3.8 8 4 
 7 ระนอง 4 36,873 10.8 3 8.1 5 3 
  รวมเขต 11 54 890,844 6.1 44 4.9 74 38 

12 1 สตูล 7 76,061 9.2 6 7.9 7 4 
 2 ยะลา 8 137,836 5.8 7 5.1 8 4 
 3 ตรัง 8 130,780 6.1 7 5.4 10 5 
 4 สงขลา 14 297,675 4.7 13 4.4 16 1 
 5 ปัตตาน ี 21 186,225 11.3 17 9.1 12 6 
 6 นราธิวาส 6 205,295 2.9 5 2.4 13 1 
 7 พัทลุง 3 97,002 3.1 2 2.1 11 1 
  รวมเขต 12 67 1,130,874 5.9 57 5.0 77 22 
  กรุงเทพมหานคร 14 918,171 1.5 13 1.4 50 1 
  ทั่วประเทศ 701 11,934,760 5.9 578 4.8 928 359 

 
แหล่งข้อมูล: ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
วิเคราะห์: กลุ่มปูองกันการบาดเจ็บ ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ: 1) พท.สีแดงเป็นพื้นที่เสี่ยงมาก (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนมากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 หรือจ านวนคนเสียชีวิตตั้งแต่ 20 
คนขึ้นไป ) 
ค านวณเปูาการลดโดยให้จ านวนการเสียชีวิตลดลงร้อยละ 20 ต่อปี 
2) พท.สีเหลืองเป็นพื้นที่เสี่ยงปานกลาง(อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนเท่ากับ 5-7.4) 
ค านวณเปูาการลดโดยให้จ านวนการเสียชีวิตลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 
3) สีเขียวเป็นพื้นที่เสี่ยงน้อย (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนน้อยกว่า 5) 
ค านวณเปูาการลดโดยค านวณให้จ านวนการเสียชีวิตลดลงอย่างน้อยปีละ 1 คน 
4) ใช้ข้อมูลจ านวนการเสียชีวิตจากใบมรณบัตรปี พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ 12 มิ.ย. 58) 
5) อัตรา หมายถึง อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าในเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ป)ี ต่อประชากรเด็กแสนคน 
6) การคิดค่าเปูาหมายผู้ก่อการดี พื้นที่สีแดงและสีเหลือง มีจ านวนทีมผู้ก่อการดีอย่างน้อย ร้อยละ 50 ของจ านวนอ าเภอ 
พื้นที่สีเขียว มีจ านวนทีมผู้ก่อการดีอย่างน้อย 1 ทีม 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 2. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
โครงการที ่ 3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 18. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 
ค้านิยาม เด็กอายุต้่ากว่า 15 ปีหมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี 

การจมน้้าหมายถึง การจมน้ าท่ีเกดิจากอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเว้น 
ที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้ า และภัยพิบัติ 

เกณฑ์เป้าหมาย : อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ต่อประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี แสนคน 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
< 5.0 < 4.5 < 4.0 < 3.5 < 3.0 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อลดการเสยีชีวิตจากการจมน้ าของเด็กไทย เนื่องจากเป็นสาเหตทุี่ปูองกันได้ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 15 ปี 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎรข์อง  

    กระทรวงมหาดไทย โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. สถานบริการบันทึกข้อมลูการตายในฐานข้อมูล 43 แฟูม 

แหล่งข้อมลู 1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎรข์อง  
    กระทรวงมหาดไทย โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. ฐานข้อมูล 43 แฟูม 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีท่ีเสียชีวิตจากการจมน้ า 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนประชากรกลางปีของเด็ก อายุต่ ากว่า 15 ปี 
สูตรค้านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส4 
เกณฑ์การประเมิน : จ านวนการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายตุ่ ากว่า 15 ปี (เปูาหมายระดับประเทศ) 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 643 คน < 631 คน < 617 คน < 600 คน 

ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 587 คน < 574 คน < 558 คน < 540 คน 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 527 คน < 514 คน < 498 คน < 480 คน 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 467 คน < 454 คน < 438 คน < 420 คน 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 407 คน < 394 คน < 378 คน < 360 คน 
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วิธีการประเมินผล :  ส่วนกลาง ให้คะแนนโดยดูจากอัตราตายจากการจมน้ าในปี พ.ศ. 2560 ดังนี ้
คะแนน 1 2 3 4 5 
อัตรา >5.6 - 5.8 >5.4 - 5.6 >5.2 - 5.4 >5.0 - 5.2 <5.0   

เอกสารสนับสนุน :  1. สถานการณ์การปูองกันเด็กจมน้ า  
2. แนวทางการด าเนินงานปูองกันการจมน้ าในชุมชน 
3.  สื่อเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันเด็กจมน้ า ของส านักโรคไมต่ิดต่อ  
     กรมควบคุมโรคข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ website ส านักโรคไมต่ิดต่อ   
(www.thaincd.com) 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

5.9 อัตราต่อ
ประชากรเด็ก

แสนคน 

6.8 5.9 - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสุชาดา  เกิดมงคลการ   
โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5903967  โทรศัพท์มือถือ : 086-5167476 
โทรสาร :    E-mail: jew_suchada@hotmail.com 

2.  นางสาวสม้  เอกเฉลมิเกียรต ิ   
โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5903967 โทรศัพท์มือถือ : 089-1303519 

     โทรสาร :    E–mail: som_atat@yahoo.com 
ส้านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท้า
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

1. นางสุชาดา  เกิดมงคลการ   
โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-590 3967  โทรศัพท์มือถือ : 086-5167476 

โทรสาร :     E-mail: jew_suchada@hotmail.com 
2.  นางสาวสม้  เอกเฉลมิเกียรต ิ   

โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-590 3967 โทรศัพท์มือถือ : 089-130 3519 
โทรสาร :    E–mail: som_atat@yahoo.com 
ส้านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  
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หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 
    1.1.3 กลุ่มวัยรุ่น 

ตัวช้ีวัด    อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ีไม่เกิน 42 ต่อพันประชากร 

สถานการณ ์
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

จากข้อมูลสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2558 พบว่า ตลอดปี 2558  มีหญิงคลอดบุตรจ านวนทั้งสิ้น 
679,502 ราย เป็นการคลอดจากแม่วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี จ านวน 104,289 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.3  
ของการคลอดท้ังหมด เป็นแม่วัยรุ่นอายุ 10-14 ปี จ านวน 2,988 ราย 

- เป็นแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี จ านวน 101,301 ราย 
- เท่ากับว่าในแต่ละวันมีแม่วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรจ านวน 286 ราย โดย 
- แม่วัยรุ่นอายุ 10-14 ปีคลอดบุตร 8 รายต่อวัน 
- แม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปีคลอดบุตร 278 รายต่อวัน 
อย่างไรก็ตาม จากสถิติของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปรกครอง พบว่าอัตราการคลอด

ในวัยรุ่น สูงสุดใน พ.ศ. 2554-2555 และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้  
- อัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 10-14 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน ในปี 

2555-2558 เท่ากับ  1.8, 1.7, 1.6 และ 1.5 ตามล าดับ 
- อัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ในปี 

2555-2558 เท่ากับ 53.4, 51.2, 47.9 และ 44.8 
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อัตราการคลอดในวัยรุ่น 15-19 ปี รายจังหวัด 

อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีจ าแนกรายจังหวัด พ.ศ.2558 พบว่า จังหวัดที่มีอัตรา
การคลอดน้อยกว่า 24.9 มีจ านวน 1 จังหวัด  อัตราการคลอด  25.0-49.9 มีจ านวน 52 จังหวัด อัตราการ
คลอด 50.0-59.9  มีจ านวน 19 จังหวัด และอัตราการคลอด  60.0-66.3 มีจ านวน 5 จังหวัด 

อันดับ ชื่อจังหวัด 
แม่คลอด 

อาย ุ15-19 ปี 
จ านวนผู้หญิง 

อายุ 15-19 ปี รวม 
อัตราการคลอดบุตร 
หญิงอายุ 15-19 ปี 

      1 ชลบุร ี         3,286  49,576  66.3  

      2 นครนายก          537  8,255  65.1  
      3 ระยอง          1,558  24,024  64.9  
      4 ประจวบครีีขันธ์          1,137  17,687  64.3  
      5 สมุทรสาคร          1,169  18,713  62.5  
 

การตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น 

 
วัยรุ่นอายุ 10-19 ปีที่คลอดบุตรซ้ าหรือคลอดเป็นครั้งที่สองขึ้นไปมีมากถึง 12,702 ราย หรือ

เท่ากับร้อยละ 12.2 ของการคลอดบุตรในวัยรุ่น (ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย,ปี 2558) สะท้อน
ให้เห็นว่าแม่วัยรุ่นจ านวนหนึ่งไม่ได้รับบริการคุมก าเนิดชนิดกึ่งถาวรหลังคลอดบุตร ซึ่งจะช่วยให้ยืดระยะห่าง
ของการมีบุตรคนต่อไปได้นานถึง 3-5 ปี 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly 

Health Services) และการด าเนินงานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
2. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี 
3. การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับจังหวัด 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจดับริการสุขภาพท่ีเป็นส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services) 
และการด าเนินงานอ าเภออนามัยการเจรญิพันธ์ุ 

- โรงพยาบาลในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ ์
มาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการมากกว่าร้อยละ 
80 

 

1. การพัฒนาศักยภาพทีม
เยี่ยมเสรมิพลังโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการและอ าเภอ
อนามัยการเจริญ พันธุ์  
ระดับเขตและจังหวัดทั้ง 
76 จังหวัด 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และถอดบทเรียน
การจัดบริการสุขภาพท่ี
เป็นมิตรตามมาตรฐาน 
YFHS (ฉบับบูรณาการ) 
และอ าเภออนามัยการ
เจริญพันธ์ุ 
3. พัฒนาระบบการเข้าถึง
บริการที่เป็นมิตรของ
โรงพยาบาลในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (แบบสอบถาม 
เพื่อติดตามการด าเนินงาน
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน 
YFHS รพ.ที่ผ่านการ
ประเมิน 2555-2559)   
4. โรงพยาบาลมีการ
ด าเนินการและพัฒนาให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
YFHS ฉบับบูรณาการ 
5. รพ.สต.มีแนวทาง
พัฒนาการด าเนินงานการ
จัด YFHS  
6. ศูนย์อนามัย สคร.และ
ศูนย์สุขภาพจติและ สสจ.มี
การเยี่ยมเสริมพลัง
โรงพยาบาลในเขต
รับผิดชอบให้ด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ

1. ติดตามผลจากศูนย์
อนามัย ในการรายงานผล
การประเมินรบัรอง
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการของโรงพยาบาล
สาธารณสุขสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
2. การเยี่ยมเสรมิพลังและ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในระดับเขตและจังหวัด 

 

1. มีบริการสุขภาพ ท่ีเป็น
มิตร มีคณุภาพ และ
จัดบริการไดต้รงปญัหา
และความต้องการของ
วัยรุ่น ท้ังเชิงรับและเชิงรุก 
2. วัยรุ่นและเยาวชน
เข้าถึงบริการได้เพิ่มมาก
ขึ้น 
3. ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เอดส์และ
ปัญหาพฤติกรรมลดลง 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

บูรณาการร่วมกบัเกณฑ์
อ าเภออนามัยการเจริญ
พันธุ ์

- อ าเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอ าเภออนามยัการ
เจริญพันธ์ุมากกว่าร้อยละ 
70 

 

1. อ าเภอมีการพัฒนาและ
บูรณาการด าเนินการ
อ าเภออนามัยการเจริญ
พันธุ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ และขอรับการ
ประเมินตามเกณฑ์อ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธ์ุ 

1.ติดตามผลการ
ด าเนินงานอ าเภออนามัย
การเจรญิพันธ์ุ  
-การเยี่ยมเสริมพลังและ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในระดับจังหวัด 

1. มีเครือข่ายการ
ด าเนินงานด้านอนามยั
การเจรญิพันธ์ุ และการ
ประสานการด าเนินงาน
ระหว่างสถานบริการ
สาธารณสุข ครอบครัว /
ชุมชน และสถานศึกษา 
2.มีการด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอยา่ง
เป็นระบบและรอบด้าน 

2. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี 

การตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น
อายุต่ ากว่า 20 ปี ไม่เกิน 
ร้อยละ 10 

-ส่งเสรมิให้วัยรุ่น และ
ครอบครัวมีความรู้และ
ทัศนคติที่ดีต่อการ
คุมก าเนิดหลังคลอดหรือ
หลังแท้ง 
-ส่งเสรมิการเข้าถึงสิทธิ
การคุมก าเนดิหลังคลอด
หรือหลังแท้งด้วยวิธีก่ึง
ถาวร  (ภายใน 6 สัปดาห์
หลังคลอด/หลังแท้ง) 
-ส่งเสรมิสนับสนุนให้
บุคคลากรผู้ให้บริการมี
ความรู้และทักษะการ
คุมก าเนิดด้วยวิธีก่ึงถาวร 
-สนับสนุนการจัดหา
เวชภัณฑ์คมุก าเนิดชนิดกึ่ง
ถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด/
ห่วงอนามัย) 

 

 

- อัตราการเข้าถึงบริการ
คุมก าเนิดหลังคลอดหรือ
หลังแท้งด้วยวิธีสมัยใหม่
ทุกวิธี 
-อัตราการได้รบับริการ
คุมก าเนิดหลังคลอดหรือ
หลังแท้งด้วยวิธีคุมก าเนดิ
กึ่งถาวร 
-การจัดหาเวชภัณฑ์
คุมก าเนิดกึ่งถาวรของ
สถานบริการสาธารณสุข
ให้เพียงพอส าหรับ
ให้บรกิารกลุม่เป้าหมาย
อยู่สม่ าเสมอ 
-การบันทึกและตดิตามผล
การบันทึกข้อมูลการการ
ให้บริการคุมก าเนิดหลัง
คลอดหรือหลังแท้งใน
ระบบ Health data 
center (HDC) ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 
 
 

-วัยรุ่นหลังคลอดหรือหลัง
แท้งทุกรายได้รบับริการ
คุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ 
โดยเน้นวิธีการคุมก าเนิด
กึ่งถาวร  
- ระบบข้อมูลการรายงาน
ผลการให้บริการ
คุมก าเนิดหลังคลอดหรือ
หลังแท้งในกลุ่มวัยรุ่นมี
ความถูกต้องครบถ้วน 
ทันเวลา 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

3. การขับเคลื่อนการด าเนินงานปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับจังหวัด 

- มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับ
จังหวัด 
- มีแผนการด าเนินงานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัด 

 

-เร่งรัดการจัดตั้ง และการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัด   
-พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ และ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการที่
หลากหลายครอบคลุม
ความต้องการของวัยรุ่น ใน
พื้นที ่
- ประสานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสนับสนุน
ทรัพยากรในการ
ด าเนินงานเพื่อการป้องกัน
และแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
-สร้างการสื่อสารสาธารณะ
เพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการ
สุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธ์ุใน
รูปแบบที่หลายหลายตรง
ตามความต้องการ 

-ติดตามการประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับ
จังหวัด และผลที่เกดิจาก
การประชุมดังกล่าว 
-ติดตามกลไกการบูรณา
การเพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานในพ้ืนท่ี  

-เกิดกลไกการท างานท่ี
เป็นรูปธรรมในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ในเขตสุขภาพ 
-อัตราการคลอดในระดับ
เขตลดลงตามเป้าหมาย
ของเขตสุขภาพ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/ 
e-mail address 

ประเด็น/ส่วนท่ีรับผดิชอบ 

นางเรณู ชูนิล ต าแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

Tel. 0 2590 4243 
  

การลดปัญหาการตั้งครรภซ์้ าใน
วัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี 

นางประกายดาว พรหม
ประพัฒน์  

ต าแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
 

Tel. 0 2590 4265 
Mobile. ๐ ๘๑๙๖๐ ๒๗๔๙ 
e-mail : prakaidaor@gmail.com  

-ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดบริการ
สุขภาพท่ีเป็นส าหรับวยัรุ่นและ
เยาวชน (Youth Friendly 
Health Services) และการ
ด าเนินงานอ าเภออนามัยการ
เจริญพันธ์ุ 
-การขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับจังหวัด 

mailto:prakaidaor@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที ่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 9. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
ค านิยาม จ านวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15 -19 ปี ต่อจ านวนประชากรหญิงอายุ  

15-19 ปี 1,000 คน 
เกณฑ์เป้าหมาย :  

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
42 40 38 36 34 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีท่ีท าการเก็บข้อมูล 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิง อายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดและท าการแจ้งเกิดกับ 

นายทะเบียนแห่งท้องที่ท่ีเด็กเกิดและปรากฏข้อมลูอยู่ในฐานทะเบียนราษฎร ์
แหล่งข้อมลู ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ป ี(จากทะเบียนเกิด)   
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ท้ังหมด  

(จ านวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B)  X 1,000 
ระยะเวลาประเมินผล ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกบัส านักนโยบายและยุทธศาสตรเ์ปน็ผู้วิเคราะห์ข้อมลู

และรายงานผลไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 42 

ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - 40 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 38 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - 36 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 34 
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วิธีการประเมินผล :  ใช้ข้อมูลจากส านักบรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง ที่ผ่านการตรวจสอบจากส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นการประมวลผลย้อนหลัง ปีละ 1 ครั้ง 

เอกสารสนับสนุน :  ฐานข้อมูลจ านวนการเกิด และข้อมูลประชากรกลางปี จากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ  
15-19 ป ี

อัตราต่อ
ประชากร
หญิงอายุ 
15-19 ปี 
1,000 คน 

47.9 44.3 - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์บุญฤทธ์ิ สุขรัตน ์  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904242 โทรศัพท์มือถือ : 081-8866276 
โทรสาร : 02-5904163  E-mail : Bunyarit_su@hotmail.com 
2. นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904166 โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339 
โทรสาร : 02-5904163  E-mail : am-piyarat@hotmail.com 
กรมอนามัย 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกบัส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมลู
และรายงานผลทุก 1 ป ี

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1 นางปิยะรตัน์  เอี่ยมคง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904166 โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339 
   โทรสาร : 02-5904163   E-mail :am-piyarat@hotmail.com 
กรมอนามัย 
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หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 
    1.1.4 กลุ่มวัยท างาน 

ตัวช้ีวัด    1) อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือ เบาหวานรายใหม่  
                                (HT ลดลงร้อยละ 2.5 , DM ลดลงร้อยละ 5) 
            2) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน 18ต่อแสนประชากร 
 
ตัวช้ีวัด    อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่ 

   (ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5 ,  ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5) 
ค านิยาม 

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่า
ป่วยจากโรคความดันโลหิตสูงในทุกกลุ่มอายุ (รหัสโรค ICD10 = I10 – I15) 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ หมายถึงผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยจาก
โรคเบาหวาน ในทุกกลุ่มอายุ (รหัสโรค ICD10 = E10 – E14) 
สูตรการค านวณ 
A = จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยจากโรคความดันโลหิตสูงในทุกกลุ่มอายุ         
ในปีงบประมาณ 
B = จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยจากโรคเบาหวานในทุกกลุ่มอายุ                  
ในปีงบประมาณ 2560 
C = จ านวนประชากรทะเบียนราษฎร์ 
ตัวชี้วัดความดันโลหิตสูง = A/C)x100,000ตัวชี้วัดเบาหวาน = (B/C)x100,000 
 

สถานการณ ์
โรคความดันโลหิตสูง: จากข้อมูลสถิติของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พบว่าอัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากรแสนคนในภาพรวมของประเทศในปี 
2556-2558 เท่ากับ 8.09 18.28และ25.32 ตามล าดับ เห็นได้ว่าอัตราการตายด้วยโรคความดันหิตสูงใน
ปี 2558 เพ่ิมขึ้นจากปี 2556มากกว่า 3 เท่าสถานการณ์ป่วยและการเข้ารับการรักษาในสถานบริการ
สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขด้วยโรคความดันโลหิตสูงในช่วงเวลาดังกล่าว มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในทุกภาค อัตราผู้ป่วยในด้วยโรคความดันโลหิตสูง ต่อประชากรแสนคน เพ่ิมจาก 389.8ต่อ
ประชากรแสนคน (จ านวน 218,218 ราย) ในปี 2556 เป็น 1,621.72ต่อประชากรแสนคน(จ านวน
1,047,979ราย) ในปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่า 4เท่า การคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง ปีงบประมาณ 2557 (ข้อมูลเดือนตุลาคม2556-กันยายน2557) พบว่าในการคัดกรองในประชากร
อายุ 15ปีขึ้นไป จ านวน 25,504,009คน พบเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 5,763,635 คน และกลุ่มป่วยหรือสงสัย
ป่วยรายใหม่1,116,730 คน และข้อมูลพ้ืนฐานจาก HDCปีงบประมาณ ๒๕๕๘พบอัตราผู้ป่วยรายใหม่ด้วย
โรคความดันโลหิตสูง๘๕๑.๓๑ ต่อแสนประชากร 
 การส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 (ปี2551-2552) พบความชุก
ของความดันโลหิตสูง ในประชากรไทยที่มีอายุ 15ปี ขึ้นไป ร้อยละ 21.4 หรือประมาณ 11ล้านคน และผู้ที่มี
ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 60ในเพศชาย และร้อยละ 40ในเพศหญิงไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนผู้ที่ได้รับ
การวินิจฉัยว่าป่วยเป็นความดันโลหิตสูงแต่ไม่ได้รับการรักษา มีร้อยละ 8-9 และในกลุ่มของผู้ป่วยที่ได้รับการ
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รักษา มีเพียง 1ใน 4ที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด การส ารวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5(ปี2557) พบความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรไทย
ที่มีอายุ 15ปี ขึ้นไป ร้อยละ 24.7 หรือประมาณ 14ล้านคน 
 โรคเบาหวาน:สถานการณ์ในประเทศไทยในปี 2556 มีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด 
9,647 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 27 คน คิดเป็นอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน 14.93 ต่อประชากรแสนคน และมี
ผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 698,720 ครั้ง คิด
เป็นอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน 1,081.25 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2557 มีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน
ทั้งหมด 11,389 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 32 คน คิดเป็นอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน 17.53 ต่อแสนประชากร 
ข้อมูลจาก MedResNetในปี 2557 พบผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีมีเพียงร้อยละ 
37.9 ถ้าการควบคุมสภาวะของโรคได้ไม่ดีจะท าให้เกิดปัญหาภาวะแทรกซ้อนทั้งเรื่องของ ตา ไต หัวใจ สมอง 
หรือเท้าและข้อมูลพ้ืนฐานจากHDCปีงบประมาณ ๒๕๕๘พบอัตราผู้ป่วยรายใหม่โรคเบาหวานเป็น ๔๑๘.๐๒ 
ต่อแสนประชากร 
 การส ารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4   ปี 2551-
2552 พบความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปร้อยละ 6.9 หรื อประมาณ 
3,185,639 คน โดยเพศหญิงมีความชุกสูงกว่าในเพศชาย คือ ร้อยละ 7.7 และ 6 ตามล าดับ นอกจากนี้
ความชุกจะเพ่ิมขึ้นตามอายุ กล่าวคือ จากร้อยละ 0.6 ในกลุ่มอายุ15-29 ปี และพบสูงสุดในกลุ่มอายุ 60-
69 ปีร้อยละ 16.7 และที่ส าคัญ 1 ใน 3 ของผู้ที่เป็นเบาหวานไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานมาก่อน 
กลุ่มอายุ 15-29 ปี เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยมากที่สุดสัดส่วนของผู้ที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยจะลดลงตาม
อายุที่เพ่ิมขึ้นจนต่ าสุดในช่วงอายุ 70-79 ปี เพศชายทุกกลุ่มอายุมีสัดส่วนของการไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมา
ก่อนสูงกว่าในผู้หญิงในกลุ่มอายุเดียวกันและมีสัดส่วนของผู้ที่รักษาและควบคุมระดับน้ าตาลได้ตามเกณฑ์น้อย
กว่าเพศหญิงเกือบทุกกลุ่มอายุการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5(ปี2557) พบ
ความชุกของโรคเบาหวาน ในประชากรไทยที่มีอายุ 15ปี ขึ้นไป ร้อยละ 8.9 หรือประมาณ 5ล้านคน 
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ประเด็นการตรวจราชการ 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการ: การด าเนินการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานในประชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
และการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งในระดับบุคคลและประชากร 

-อัตราผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงลดลงร้อยละ 2.5 
จากปี 2559  
(ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงรายใหม่ ปี 2560  
จ านวน 390,000 คน) 
-อัตราผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่ลดลง 5.0 จากปี 
2559 (ผู้ป่วย
โรคเบาหวานรายใหม่ ปี 
2560  จ านวน 
190,000 คน) 
 

1. มาตรการระดับประชากร ได้แก่   
- การสื่อสารสาธารณะ 
- การเฝา้ระวังปัจจยัเสีย่งและการ

จัดการลดเสี่ยงในประชาชน
ทั่วไปและกลุ่มเปา้หมายเฉพาะ 
ได้แก่ สถานประกอบการปลอด
โรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข
ต าบลจดัการสุขภาพ 

2. มาตรการในสถานบริการ 
- การคัดกรองโรคความดันโลหิต

สูงและเบาหวานในประชาชน 
อายุ 35 ปีข้ึนไป พร้อมกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา 
และให้ค าปรึกษาลดเสีย่ง 
 

1. การรณรงค์สื่อสารสาธารณะ 
2. การเฝ้าระวังปัจจัยเสียงและ

การด าเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงใน
ชุมชน เช่น สถานประกอบการ
ปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็น
สุข และต าบลจัดการสุขภาพ
และการบังคับใช้กฎหมายบุหรี่ 
สุรา 

3. การคัดกรองโรคความดันโลหิต
สูงและเบาหวานในประชาชน 
อายุ  35 ปีขึ้นไป พร้อมกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา 
และให้ค าปรึกษาลดเสี่ยง  
การก ากับติดตามให้กลุ่มเสี่ยง 
DM/HT เข้าถึงบริการปรับ
พฤติกรรมลดเสี่ยง 

รอบท่ี 1 
1. มีแผนการรณรงค์สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงโรค 
DMHT ด้วยวิธีต่างๆ เช่น 
รณรงค์ ให้ความรู้ ในวัน
ส าคัญ(เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง)  

2. มีแผนงานโครงการเฝ้า
ระวัง  คัดกรอง และลด
เ สี่ ย ง ใน ชุมชน  ( ส ถ า น
ประกอบการและต าบล ) 
แ ล ะ ก า ร ด า เ นิ น ง า น มี
กิจกรรมตามแผนตามที่ได้
วางไว ้

3. มีการบังคับใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย บุหรี่ สุรา 

4. มีการคัดกรองโรคความ
ดันโลหิตสูงและเบาหวาน
ในประชาชน อายุ 35 ปี
ขึ้นไป พร้อมกับประเมิน
ความเสี่ยงด้วยวาจา และ
ให้ค าปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 
80 %มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงต่อ
เบาหวานและความดัน
โลหิตสูง 

 
รอบท่ี 2 

1. มีกิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินงานต่อเนื่องตามที่
ได้วางไว้ 

2. มีการคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในประชาชนอายุ 
35 ปีข้ึนไป พร้อมกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วย
วาจา และให้ค าปรึกษาลด
เสี่ยง  ≥ 90 % 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
3. อัตราผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ ลดลงร้อย
ละ 2.5 (จ านวนผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงรายใหม่ 
390,000 คน)      
4. อัตราผู้ป่วยเบาหวาน
รายใหม่ ลดลงร้อยละ 5.0 
(จ านวนผู้ป่วย
โรคเบาหวานรายใหม่ 
190,000 คน)      

 

หมายเหตุ : ระยะเวลาประเมินผล ใช้ข้อมูลจากระบบ HDC ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี 2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at Birth)) 
หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
โครงการที ่ 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมของคนไทย

กลุ่มวัยท างาน 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 14. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่  
ค านิยาม ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ หมายถึง  ผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก  

จ า ก แ พ ท ย์ ว่ า ป่ ว ย จ า ก โ ร ค ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง ใ น ทุ ก ก ลุ่ ม อ า ยุ  
(รหัสโรค ICD10 = I10 – I15) 
ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ หมายถึง  ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่า
ป่วยจากโรคเบาหวาน ในทุกกลุ่มอายุ (รหัสโรค ICD10 = E10-E14) 

เกณฑ์เป้าหมาย : 1.ลดจ านวนผูป้่วยโรคความดันโลหติสูงรายใหม่ ร้อยละ 2.5 ต่อปี เทียบกับปีงบประมาณ 2559 
                      2.ลดจ านวนผูป้่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ร้อยละ 5.0 ต่อปี เทียบกับปีงบประมาณ 2559 

ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
1.ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ 
390,000 คน      
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
รายใหม ่
190,000 คน    

1.ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ 
380,000 คน      
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
รายใหม ่
180,000 คน    

1.ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ 
370,000 คน      
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
รายใหม ่
170,000 คน      
 

1.ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ 
360,000 คน      
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
รายใหม ่
160,000 คน      
 

1.ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ 
350,000 คน      
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
รายใหม ่
150,000 คน  

 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดอัตราของผู้ป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูง 
2. เพื่อลดอัตราของผู้ป่วยรายใหม่โรคเบาหวาน 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1. ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยจากโรคความดันโลหิตสูงในทุกกลุ่ม
อายุ (รหัสโรค ICD10 = I10 – I15) 
2. ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยจากโรคเบาหวานในทุกกลุ่มอายุ  
(รหัสโรค ICD10 = E10-E14) 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมลู 43 
แฟ้ม เข้าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แหล่งข้อมลู ใช้ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมลู 1 จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยจากโรคความดันโลหิตสูงในทุก

กลุ่มอายุ ในปีงบประมาณ 2560 
รายการข้อมลู 2 จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยจากโรคเบาหวานในทุกกลุ่มอายุ 

ในปีงบประมาณ 2560 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  - 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 1 ป ี(ปีงบประมาณ)   

หมายเหตุ : ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณที่วิเคราะห์ 
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เกณฑ์การประเมิน : วัดผลลัพธ์อตัราผูป้่วยรายใหม่โดยประเมินผลปีละ 1 ครั้ง ในรอบ 12 เดือน 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 1. ผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงรายใหม่ 

    390,000 คน 
 2.ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่  
   190,000 คน 

ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - 1.ผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงรายใหม่ 
   380,000 คน      
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม ่
  180,000 คน  

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - 1.ผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงรายใหม่ 
370,000 คน      
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม ่
170,000 คน     

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - 1.ผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงรายใหม่ 
   360,000 คน      
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม ่
   160,000 คน 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - 1.ผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงรายใหม่ 
  350,000 คน      
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม ่
  150,000 คน   
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วิธีการประเมินผล :  - วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวช้ีวัดอัตราป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูง 
- วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวช้ีวัดอัตราป่วยรายใหม่โรคเบาหวาน 

เอกสารสนับสนุน :  - คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุม่วยัท างานแบบบูรณาการ 2558 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
จ านวนผู้ป่วย

รายใหม่  
 - โรคความดัน
โลหิตสูง 
 - โรคเบาหวาน 

คน  
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 

400,000 
 

200,000 
ที่มา :  ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข  
วิเคราะหโ์ดย : ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.นายแพทย์ดเิรก  ข าแป้น  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักโรคไม่ตดิต่อ  
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903982 โทรศัพท์มือถือ : 089-515-5911 
   โทรสาร : 02-5903982  E-mail : dr.tum@hotmail.com 
2.แพทย์หญิงจรุีพร คงประเสริฐ  รองผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดตอ่ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903985   โทรศัพท์มือถือ : 081-341-5408 
   โทรสาร : 02-5903982   E-mail : jurekong@gmail.com 
3.แพทย์หญิงสุมนี  วัชรสินธุ ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข 
  โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903965   โทรศัพท์มือถือ : 089-515-5911 
  โทรสาร : 02-5903982   E-mail : wsu_1978@hotmail.com 
  ส านักโรคไม่ตดิต่อ กรมควบคุมโรค 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคมุโรค 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903974 โทรศัพท์มือถือ : 086-3839387 
   โทรสาร : 02-5903972   E-mail : ncdplan@gmail.com 
ส านักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคมุโรค 
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หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 
    1.1.4 กลุ่มวัยท างาน 

 
ตัวช้ีวัด   2)  อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน 18ต่อแสนประชากร 
                ค านิยาม 

อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก      
ไม่รวมทางน  าและทางอากาศ 

ผู้เสียชีวิตหมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ทั งการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่างน าส่ง
โรงพยาบาล ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผู้ป่วยภายใน 24 ชม. จนถึง 
30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน โดยใช้ฐานข้อมูลจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข 
 
สถานการณ ์

การบาดเจ็บเป็นปัญหาที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการเจ็บป่วย เสียชีวิต พิการและก่อความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจและสังคมทั่วทุกแห่งในโลก โดยเฉพาะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน องค์การอนามัยโลก
ประมาณการว่าในแต่ละวันจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 3,000 คน คาดการณ์ว่าระหว่าง พ.ศ. 
2543-2563 ประเทศที่มีรายได้สูงจะมีการเสียชีวิตจากการจราจรลดลงประมาณร้อยละ 30 แต่จะมีผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมข้ึนอย่างมากในประเทศที่มีรายได้ต่ าและปานกลางถ้าปราศจากการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสม 
 

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 
 ส าหรับประเทศไทย องค์การอนามัยโลกรายงานความปลอดภัยทางถนนของโลก (Global Status 
Report on Road Safety, 2015) รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของโลก พ.ศ.2556 จากการส ารวจ       
180 ประเทศทั่วโลก พบว่า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น คิดเป็นอัตรา 17.3 
ต่อประชากรแสนคน โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราตายเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคนี้  และจากรายงาน
ดังกล่าว ได้ประมาณการว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ของโลก อัตราตาย 36.2 รายต่อแสน
ประชากร (ประมาณ 24,237 คน) และประเทศไทยยังเป็นอันดับ 1 ของเอเชียและอาเซียน ที่มีอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุด  
 

ภาระโรคการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 
การสูญเสียปีสุขภาวะในเพศชายและเพศหญิง จ าแนกตามรายโรค พบว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุ

ของการสูญเสียปีสุขภาวะอันดับ 2 ในเพศชาย และอันดับ 8 ในเพศหญิง โดยค่าความสูญเสียในเพศชาย     
ร้อยละ 8.0 เพศหญิงร้อยละ 2.7 ซึ่งเพศชายสูญเสียปีสุขภาวะสูงกว่าเพศหญิงถึงกว่า 4 เท่า และเมื่อพิจารณา
การสูญเสีย ปีสุขภาวะในเพศชายและเพศหญิง ในกลุ่มอายุ 15-19 ปี พบว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุหลัก
ของการสูญเสีย  ปีสุขภาวะ โดยค่าความสูญเสียในเพศชายร้อยละ 32.5 เพศหญิงร้อยละ 12.9 ซึ่งเพศชาย
สูญเสียปีสุขภาวะสูงกว่าเพศหญิงถึง 2 เท่า 
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เป้าหมายความปลอดภัยทางถนนกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(Sustainable Development Goals หรือ SDGs) 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ผู้น าจากประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจ านวน 193 

ประเทศ ได้ลงมติรับรอง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals ในการประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) โดยจะใช้เป็นวาระแห่งการ
พัฒนาของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า (2016-2030) และได้ให้การรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2573 
(2030 Agenda for Sustainable Development) ถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ โดยหนึ่งในเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) จ านวน 17 เป้าหมาย ซึ่งใน
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย ข้อ 
3.6 ลดอัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี 2563 การ
ก าหนดให้ลดจ านวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนถือเป็นก้าวครั้งส าคัญต่อประเด็นความ
ปลอดภัยทางถนน สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับมากขึ้นว่าการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน เป็น
สาเหตุส าคัญประการหนึ่งของการเสียชีวิตของคนทั่วโลก 
 

เป้าหมายความปลอดภัยทางถนนกระทรวงสาธารณสุข   
ประเทศไทยมีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานอุบัติเหตุทางถนน คือ การลดอัตราการเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ไม่เกิน 10 คนต่อประชากรแสนคน ภายใน พ.ศ.2563 โดยในส่วนของกระทรวง
สาธารณสุขได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ คือ 
อัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในปี 2563 ลดลงร้อยละ 50  

ส าหรับในปีงบประมาณ 2560 ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. มาตรการการบริหารจัดการ 
2. มาตรการจัดการข้อมูล 
3. มาตรการป้องกัน 
4. มาตรการการรักษา 
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มาตากร 
 

การด าเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจติดตาม เป้าหมาย 

 
1.

มาตรการ
การบริหาร

จัดการ 

1.1 หวัดมีแผนปฏิบัติการ  
       SAT/EOC-RTI  

SAT (Situation Awareness Team) 
ทีมรวบรวมข้อมูลประเมินสถานการณ์ 
ติดตามพร้อมทั้งแจ้งเตือนแก่ผู้บริหาร
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อพิจารณา

ตอบสนอง 

ด าเนินการทุกจงัหวัด 

1.2 อ าเภอ (สสอ./รพช.) เป็น
เลขาร่วมใน ศปถ.อ าเภอ และมี
การน าเสนอข้อมูล สถานการณ์
ปัญหา  

การร่วมด าเนินงานในศุนยป์ฏิบตัิความ
ปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ  

(ศปถ.อ าเภอ) 

ร้อยละ 50 ของอ าเภอ 
ในจังหวัด 

1.3 การพัฒนา TEA Unit 
คุณภาพ ในโรงพยาบาล A S M1  

โรงพยาบาล A S M1 พัฒนา  
Truma Admin Unit ให้มีการ
ด าเนินงานอยา่งเปน็รูปธรรม 

โรงพยาบาล A S M1  
ร้อยละ 100 

 
2.

มาตรการ
จัดการ

2.1 จังหวัดมีการบูรณาการข้อมูล
การตาย 3 ฐาน แสดงข้อมูลเปน็
รายเดือน และน าเสนอข้อมูลใน 
ศปถ.จังหวัด 

การบูรณาการข้อมูลจาก 3 หนว่ยงาน 
ได้แก่ สาธารณสุข ต ารวจ และ  

บ.กลางฯ จ ากัด และน าเสนอข้อมูล 
ใน ศปถ.จังหวัด 

 
ด าเนินการทุกจงัหวัด 



๙๙ 
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มาตากร 
 

การด าเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจติดตาม เป้าหมาย 

ข้อมูล 2.2 การน าเสนอข้อมูลชี้เป้าจุด
เสี่ยงผ่าน ศปถ.จังหวัด หรือการ
ประชุมของสหสาขา  

อย่างน้อยจังหวัดละ  
5 จุด/จังหวัด/ไตรมาส 

380 จุด/ไตรมาส 
และ 1520 จุด/ไตรมาส 

 
 3. 

มาตรการ
ป้องกัน 

 

3.1 อ าเภอมีการด าเนินงาน
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผา่น
ระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS-RTI)  

ขับเคลื่อนการด าเนินงานผา่นระบบ
สุขภาพอ าเภอ (DHS-RTI) ผ่านระบบ
สุขภาพอ าเภอ และเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนใน
ระดับอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) โดยมุ่งเน้นให้
เกิดการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับ
อ าเภอผ่านกลไกตา่งๆ 

อย่างน้อยร้อยละ 30 ของ
อ าเภอในจังหวัด และ

อ าเภอผ่านเกณฑ์ระดับดี
(Good) ร้อยละ 50  

ของอ าเภอที่ด าเนินการ 

3.2 อ าเภอขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน ด่านชุมชน/
มาตราการชุมชน อยา่งน้อย 5 
ด่าน/อ าเภอ 
 

- มีการท าประชาคม/ข้อตกลงหมู่บ้าน 
- การสื่อสารมาตรการร ให้คนในชุมชน
รับทราบมาตรการ/อบรมกลุ่มเสี่ยง 
- การเตรียมทีมผู้ปฏิบัติในด่านชุมชนเพื่อ
ซักซ้อมแนวปฏิบัติ 

ร้อยละของผู้บาดเจบ็
(Admit) รวมกับผู้เสียชีวิต

ในจังหวัดลดลง 
5% ในช่วงเทศกาล  
(ปีใหม่/สงกรานต์) 

3.3 โรงพยาบาลการด าเนินงาน
มาตรการองค์กร  
(การเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล)  
 

- ติดตั้งระบบ GPS 
- ติดตั้งกล้องบนัทึกภาพหนา้รถ/คนขับ 
- จ ากัดความเรว็ไม่เกิน 80 km/hr  
- พนักงานขับรถผ่านการอบรม 
- ประกันภัยภาคสมัครใจชัน้ 1 

การเกิดอุบัติเหตุ
รถพยาบาบลลดลงร้อยละ 
50 และไม่มีการเสียชวีิต

จากรถพยาบาล 

4. 
มาตรการ
การรักษา 

4.1 การพัฒนาคุณภาพการรักษา  
ผู้บาดเจบ็ที่มีค่า Ps>0.75 
เสียชีวิตไม่เกิน 1.5%  

 - EMS คุณภาพ  
 - ER คุณภาพ   
 - In-hos คุณภาพ Definitive Care 
 - Referral System  

จ านวนจังหวัดทีผู่้บาดเจ็บ
ที่มีค่า Ps>0.75  เสียชีวิต 

ไม่เกิน 1.5% 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค ส านักโรคไม่ติดต่อ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท ์
/e-mail address 

ประเด็น/ 
ส่วนที่รับผิดชอบ 

นางนงนชุ  ตนัติธรรม นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ 

Tel. 0 2590 3967 
Mobile 08 9788 3020 
e-mail: nuchtt@hotmail.com 

 

นายขจรศักดิ์  จันทร์พาณิชย ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ 

Tel. 0 2590 3967 
Mobile 06 4424 8855 
e-mail: khajohn_j@hotmail.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 2. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
โครงการที ่ 3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 19. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
ค านิยาม อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก 

ไม่รวมทางน้ าและทางอากาศ 
ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่าง
น าส่งโรงพยาบาล ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผู้ป่วย
ภายใน 24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน โดยใช้ฐานข้อมูลจาก
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
เป้าหมายการลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยมีเป้าหมายของทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนน (ปี 2554-2563) เมื่อสิ้นสุดทศวรรษปี 2563 จะต้องลดการเสียชีวิตลง
ร้อยละ 50 จากปี 2554 ดังนั้นจะต้องลดการตายลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปีโดยใช้ข้อมูล
การตายจากการบูรณาการ 3 ฐาน ได้แก่ ฐานข้อมูลมรณบัตรของกรมการปกครอง  
ฐานข้อมูลจากระบบ POLIS ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และฐานข้อมูลจากระบบ e-claim 
ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด  มีรายละเอียดแต่ละปีดังนี ้

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
Based 
line 

ลดลง 
5% 

ลดลง 
10% 

ลดลง 
15 

ลดลง 
20% 

ลดลง 
25% 

ลดลง 
30% 

ลดลง 
35% 

ลดลง 
40% 

ลดลง 
45% 

ลดลง  
50% 

22,886 21,742 20,597 19,453 18,309 17,165 16,020 14,876 13,732 12,587 11,443 
35.66 33.83 31.87 29.95 27.98 26.23 24.49 22.74 20.99 19.24 17.49  

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ลดลง 30% จากปี 

2554 
ไม่เกิน 24.49 ต่อ
ประชากรแสนคน 

ลดลง 35% จากป ี
2554 

ไม่เกิน 22.74 ต่อ
ประชากรแสนคน 

ลดลง 40% จากปี 
2554 

ไม่เกิน 20.99 ต่อ
ประชากรแสนคน 

ลดลง 45% จากปี 
2554 

ไม่เกิน 19.24 ต่อ
ประชากรแสนคน 

ลดลง 50% จากปี 
2554 

ไม่เกิน 17.49 ต่อ
ประชากรแสนคน 

หมายเหตุ : ในปี 2560 ขอใช้เปา้หมาย 18 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน PA ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้
ข้อมูลในการประเมินจากมรณบตัรของกรมการปกครอง โดย ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้รหสั 
ICD10 
วัตถุประสงค์ เพื่อลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชากรไทยทุกกลุ่มอาย ุ
วิธีการจัดเก็บข้อมลู จากการบูรณาการข้อมูลการตาย 3 ฐาน โดยผ่านโปรแกรมบูรณาการของหน่วยงาน

ส่วนกลาง 
แหล่งข้อมลู จากระบบบรูณาการข้อมลู 3 ฐาน ของส่วนกลาง ได้แก ่

1. ข้อมูลการตายฐานมรณบัตร ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นข้อมลูที ่
ให้รหัส ICD10 โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  
2. ข้อมูลจากระบบ POLIS ของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
3. ข้อมูลจากระบบ e-claim ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
 



๑๐๑ 
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รายการข้อมลู 1 A = จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิหตุทางถนน(V01-V89) ทั้งหมดปีงบประมาณปัจจบุัน 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน(V01-V89) ทั้งหมดของปี 2554 (based line) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A-B)/B x 100 (ร้อยละของการลดลง) 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560-2564 :จ านวนผู้เสียชวีิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ลดลง 30% จากป ี

2554 
ไม่เกิน 24.49 ต่อ
ประชากรแสนคน 

ลดลง 35% จากปี 
2554 

ไม่เกิน 22.74 ต่อ
ประชากรแสนคน 

ลดลง 40% จากป ี
2554 

ไม่เกิน 20.99 ต่อ
ประชากรแสนคน 

ลดลง 45% จากป ี
2554 

ไม่เกิน 19.24 ต่อ
ประชากรแสนคน 

ลดลง 50% จากปี 
2554 

ไม่เกิน 17.49 ต่อ
ประชากรแสนคน 

หมายเหตุ :ในปี 2560 ขอใช้เป้าหมาย 18 ต่อประชากรแสนคน ซึง่ได้ก าหนดไว้ใน PA ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
โดยใช้ข้อมูลในการประเมินจากมรณบตัรของกรมการปกครอง โดย ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง 
สาธารณสุขเป็นผู้ใหร้หัส ICD10 
แนวทางการด าเนินงาน: แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใน 

4 ด้าน ดังนี ้
1. มาตรการบริหารจดัการได้แก ่SAT/EOC-RTI คุณภาพ, TEA Unit คุณภาพ ใน รพ. A 
S M1, สสอ./รพช. เป็นเลขาร่วมใน ศปถ. อ าเภอ และการสนับสนุนงบประมาณจาก
เขตสุขภาพจัดท าแผนบูรณาการรว่มกับ ศปถ.อ าเภอ/ศปถ.จังหวัด  พร้อมก าหนดให้มี
การติดตามประเมินผล 
2. มาตรการข้อมูล ได้แก่ Integration of Data 3ฐาน, การพัฒนาIS online ใน รพ. A 
S M1, การสอบสวนการบาดเจ็บ (Investigation) และการจัดการขอ้มูล (Information 
for Action) ให้มีการน าเสนอข้อมลูความเสี่ยงส าคัญ เช่น การชี้เป้าจุดเสีย่ง พฤติกรรม
เสี่ยง ยานพาหนะเสีย่ง ผ่าน ศปถ.จังหวัด/อ าเภอ 

 
3. มาตรการป้องกัน  ได้แก่ ความปลอดภัยของรถพยาบาล (Ambulance Safety)  
ด่านชุมชน (Community Checkpoint)การขับเคลื่อน DHS-RTI รวมถึงการด าเนินงาน
ร่วมกับเทศบาลนคร/เทศบาลเมืองในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเขตเมืองใหญ่ City 
RTI และสนับสนุนใหม้ีเจ้าหน้าทีด่ าเนินงานมาตรการองค์กรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางถนน (จปถ.)  
4. มาตรการรักษา  ได้แก่ พัฒนาEMS/ER คุณภาพ Definitive care ในโรงพยาบาล
รวมถึง Trauma fast track และระบบส่งต่อ (Referral System) 

วิธีการประเมินผล :  ค านวณการลดลงของร้อยละการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย (ปี 2554) 

เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
 จ านวน 

(อัตราต่อ
ประชากรแสน

คน) 

19,453 
29.95 

  

ที่มา : จากระบบบรูณาการข้อมลู 3 ฐาน  ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.นางนงนุช  ตันติธรรม  
โทรศัพท์ท่ีท างาน:02-5903967 
โทรสาร : 02-590-3968 

โทรศัพท์มือถือ : 089-7883020 
E-mail : nuchtt@yahoo.com 

2. นายแพทย์ไผท  สิงห์ค า  
โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5903967 
โทรสาร : 02-5903968 

โทรศัพท์มือถือ : 089-7990825 
E-mail : zalenxxx@gmail.com 

3. นายขจรศักดิ์  จันทร์พาณิชย์  
โทรศัพท์ส านักงาน : 02-5903967 โทรศัพท์มือถือ : 084-6724678 
โทรสาร : 02-5903968 
ส านักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค 

E-mail: khajohn_j@hotmail.com 

 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1 ส านักโรคไม่ตดิต่อ  กรมควบคมุโรค  กระทรวงสาธารณสุข 
2 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางนงนุช  ตันติธรรม  

โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5903967 
โทรสาร : 02-5903968 
2. นางสาวชลธิชา  ค าสอ 
โทรศัพท์ส านักงาน :02-590-3967 
โทรสาร : 02-590-3968 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

โทรศัพท์มือถือ : 089-7883020 
E-mail : nuchtt@yahoo.com 
 
โทรศัพท์มือถือ : 089-924-3915 
E-mail : c.kamsor@gmail.com 
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หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 
    1.1.5 กลุ่มผู้สูงอาย ุ

ตัวช้ีวัด    ร้อยละต าบลท่ีมีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
              ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

สถานการณ ์
   สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ประมาณร้อยละ ๒๐ อยู่คนเดียว จ านวน  

๖ แสนคน หรือร้อยละ ๗.๗   ร้อยละ ๙๕ เจ็บป่วยด้วยโรคและปัญหาสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ 
พึงประสงค์เพียง ร้อยละ ๒๖ มีภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ ๑๒.๔  และ เข้าถึงระบบบริการร้อยละ ๕๖.๗  
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. ต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผา่นเกณฑ์ 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน
ในพ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  
1.ต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
ต าบลที่มีระบบส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์ ตามองค์ประกอบ
ดังนี้ 
1.มีระบบการประเมินคัด
กรองปัญหาสุขภาพ และ
มีข้อมูลผู้สูงอายุที่
จ าเป็นต้องได้รับการดูแล
ช่วยเหลือระยะยาว 
2.มีชมรมผู้สูงอายุผ่าน
เกณฑช์มรมผู้สูงอายุ
คุณภาพ 
3.มี Care manager 
Care giver  หรือ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  
4.มีบริการการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มี
คุณภาพ ( Home 

1. ใช้กลไก
คณะกรรมการร่วม 
สธ และ สปสช.  
“ คณะกรรมการ 
ขับเคลื่อน LTC ” ใน
ส่วนกลาง และ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ในระดับ
พ้ืนที่ และกลไกชมรม 
ผู้สูงอายุคุณภาพ   

2. ส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ ที่พึงประสงค์
โดยใช้สมุดบันทึก 
สุขภาพ ผู้สูงอายุ และ
คู่มือดูแลผู้สูงอายุ   
“ ไมล่้ม  ไม่ลืม  
ไม่ซึมเศร้า  กินข้าว
อร่อย” 
3.  ขับเคลื่อนการ
บังคับใช้กฎหมายที่

1.พ้ืนที่ประเมินตนเองตาม
องค์ประกอบ จังหวัดประเมิน
พ้ืนที่รายงานให้ศูนย์อนามัยเขต 
รายไตรมาส 
 
2.ศูนย์อนามัยเขตสุ่มประเมิน 
และรายงานให้ส่วนกลางรอบ3, 
6, 9 และ 12 เดอืน  
 

1.จ านวนผู้สูงอายุ
เข้าถึงระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว 150,000 คน 
2. Care manager 
ผ่านการอบรม 
3,480 คน 
3. Care giver ผ่าน
การอบรม 13,920 
คน 
4. ต าบลต้นแบบ 
Long Term Care 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  
5. ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ ร้อยละ 
50 
6. มีระบบการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส าหรับ
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน
ในพ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

Health Care) จากสถาน
บริการสู่ชุมชนโดย
บุคลากรสาธารณสุขและ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ  

5. มีบริการส่งเสริม
ป้องกันทันตสุขภาพใน
ระดับต าบล  

6. มีระบบการดูแล
ผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน  
กลุ่มติดเตียง  โดย
ท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วม
และมีแผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคล (Care 
plan)  
7. มีคณะกรรมการ
บริหารจัดการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงใน
ชุมชนหรือ 
คณะกรรมการกองทุน
ต าบล  

เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
และแนวทางการ
จ่ายเงินตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ และ
มาตรฐานการดูแล
ผู้สูงอายุ 

4. สร้างสื่อสาธารณที่
เข้าถึงง่ายร่วมกับ
เครือข่าย เพื่อ
สังคมไทยเป็นสังคม
แห่งความกตัญญูรู้คุณ
ผู้สูงอายุ 

5. พัฒนานโยบาย 
LCT /ระบบการดูแล
ผู้สูงอายุ 3s /อบรม 
Care manager Care 
giver และ อสค. 
สนับสนุนกลไกลการ
เงินจาก สปสช. 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงในต าบล 
Long Term Care 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย  ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
/e-mail address 

ประเด็น/ส่วนท่ีรับผดิชอบ 

นพ.อุดม  อัศวุตมางกุร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
อนามัยผูสู้งอาย ุ
ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรม
อนามัย 

Tel. 02 590 4508 
Mobile 08 1377 6623 
e-mail : 
asawut@hotmail.com 

ร้อยละต าบลที่มีระบบ
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์ 

นางวิมล  บ้านพวน ต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ 
ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรม
อนามัย 

Tel. 02 590 4508 
Mobile09 7241 9729 
e-mail : 
vimol.b@anamai.mail.go.th 

ร้อยละต าบลที่มีระบบ
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์ 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ PP Excellence : การส่งเสรมิสขุภาพทุกกลุ่มวัย 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ ดูแล LTC ในผู้สูงอาย ุ
ค านิยาม - มีระบบการส่งเสริมสขุภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 

ผ่านเกณฑ์ หมายถึงมีการด าเนินงานครบองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี ้ 
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอาย ุ

ที่จ าเป็นต้องไดร้ับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว  
2. มีชมรมผูสู้งอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคณุภาพ  
3. มีผู้จัดการการดูแลผูสู้งอาย ุ(Care manager) ผู้ดูแลผูสู้งอาย ุ

(Care giver) หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอาย ุ 
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านท่ีมีคุณภาพ (Home 

Health Care) จากสถานบริการสูชุ่มชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสห
สาขาวิชาชีพ  

5. มีบริการส่งเสรมิป้องกันทันตสขุภาพในระดับต าบล  
6. มีระบบการดูแลผู้สูงอาย ุกลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น 

ชุมชน มีส่วนร่วมและมีแผนการดแูลผูสู้งอายุรายบคุคล (Care plan)  
7. มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผูสู้งอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิงใน

ชุมชนหรือคณะกรรมการกองทุนต าบล  
หมายเหตุ: ผ่านเกณฑ ์หมายถงึ ผา่นองค์ประกอบทุกข้อ  

- ชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรม
ผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ต าบล Long Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพ  

- มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล หมายถึง มีการ
จัดบริการป้องกันโรคในช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล หรือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรม
ผู้สูงอาย ุที่ด าเนินการโดยแกนน าชมรมผู้สูงอายุหรือ อสม.  

 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุทุกคนท่ัวประเทศ 

ด าเนินการทุกจังหวัด ทุกอ าเภอทั่วประเทศ 
วิธีจัดเก็บข้อมลู - รายงานทาง E-mail หรือ ส่งข้อมูลผา่นศูนย์อนามัยเขต 

- ศูนย์อนามัยที่ 1-13 รายงานตามระบบเข้าส่วนกลาง ตามรอบการรายงาน 
3,6,9,12 เดือน 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนต าบลที่มรีะบบการส่งเสรมิสุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ ์

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนต าบลทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส าหรับผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ต าบล Long Term Care 

สูตรค านวณตัวชี้วัด สูตรการค านวณ :  
A x 100  
B  

 

ระยะเวลาประเมิน ประเมินผลรายไตรมาส 
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ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 

เกณฑ์การประเมิน :  
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 –กุมภาพันธ ์2560)  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
27 29 31 33 35  

 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560-กรกฎาคม 2560) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

35 37 40 45 50  

มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity)  
P : ใช้กลไกคณะกรรมการร่วม สธ. และ สปสช. “ คณะกรรมการขับเคลื่อน LTC ” ในส่วนกลางและคณะกรรมการ
ด าเนินงานในระดับพื้นท่ี และกลไกชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ  
I : ประสานแหล่งเงินทุน (สปสช. สสส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อสนับสนุนการดูแลผูสู้งอายุในชุมชน  
R : ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและแนวทางการจ่ายเงินตามชุดสิทธิประโยชน์ และมาตรฐาน
การดูแลผูสู้งอายุ  
A : สร้างการสื่อสารสาธารณะที่เข้าถึงง่ายร่วมกับเครือข่าย เพื่อ “สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความกตัญญูรู้คุณ  
ไม่ทอดทิ้งผูสู้งอายุ  
B : พัฒนานโยบาย การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ระบบดูแลผู้สูงอายุ 3 S (Thai Active Aging:  
Strong Social and Security) อบรม Care manager, Caregiver และ อสค. และ สนับสนุนกลไกการเงินจาก สปสช.  
Small Success : 

กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส่วนกลาง - มีคณะกรรมการร่วม 
สธ. และ สปสช. 7x7  
- มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน PA และ
คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบดูแลผูสู้งอายุ 3 s 

- ออกกฎระเบียบ/
จัดท าคู่มือและ
มาตรฐานการ
ด าเนินงาน 
- ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ พัฒนาทีม
ประเมิน 
- มีแผนบูรณาการ  
3 s ในกระทรวง 

- มีระบบฐานข้อมลู 
- มีกฎระเบยีบ/คูม่ือ 
และมาตรฐานการ
ด าเนินงาน 
- มีแผนบูรณาการ  
3 s ร่วม 4 
กระทรวงหลัก 
- ติดตามเยี่ยมเสริม
พลัง 

- มีช่องทางการ
สื่อสารสาธารณะที่
เข้าถึงง่าย 
- มีรายงานผลการ
ด าเนินงานข้อเสนอ
เชิงนโยบาย 
LTC/3S 

เขตสุขภาพ/
สสจ./รพศ./รพท. 

- มีคณะกรรมการร่วม 
สธ. และ สปสช. ในระดับ
เขต 5x5 
- มีคณะกรรมการระดับ
จังหวัด 
- ประชุมชี้แจง และจัด
อบรม CM 

- สนับสนุนการ
ด าเนินงาน 
- มี CM 1,740 คน 
- จัดสรรงบประมาณ
แก่พ้ืนท่ี 
- มีการขับเคลื่อน
งานโดยใช้เทคนิคค่า
กลาง (ฉบับ อ.นพ.

- มี CM 2,610 คน 
- จัดสรรงบประมาณ
แก่พ้ืนท่ี 

- มี CM 3,480 คน 
- จัดสรรงบประมาณ
แก่พ้ืนท่ี 



๑๐๗ 
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ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 

อมร นนทสุต) 
ระดับอ าเภอ 
(DHS)/พ้ืนที ่

 

 

 

- มีคณะกรรมการระดับ
พื้นที่/กรรมการกองทุน 
LTC 
- ประชุมชี้แจง และจัด
อบรม CG 
 

- มี CG 6,960 คน 
- สนับสนุนการดูแล
ผู้สูงอายุ ตาม Care 
Plan ร้อยละ 30-
59 
- ต าบล LTC ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 35 

- มี CG 10,440 
คน 
- ดูแลผูสู้งอายุตาม 
Care plan ร้อยละ 
60-70 
- ต าบล LTC ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 40 

- มี CG 13,920 
คน 
- มีผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลตาม Care 
plan ร้อยละ 80-
100 
- ต าบล LTC ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 50 

วิธีการประเมินผล : พื้นที่ประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 
จังหวัดประเมินพ้ืนท่ีรายงานให้ศูนย์อนามัยเขต รายไตรมาส 
ศูนย์อนามัยเขตสุ่มประเมิน และรายงานให้ส่วนกลางรอบ 3,6,9 และ 12 เดือน 

เอกสารสนับสนุน : 1. คู่มือแนวทางการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุทีมี
ภาวะพึ่งพิงในชุมชนในพื้นที่ต าบล Long Term Care 
2. คู่มือกลยุทธ์การด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวกับต าบลต้นแบบ 
3. คู่มือแนวทางการประเมิน ADL 
4. คู่มือการประเมินผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว  โดยมี
คณะอนกุรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

 
Baseline 

data 
 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

ร้อยละของ
ต าบลที่มรีะบบ
การส่งเสริม
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
ยาว LTC ผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละ 13.43 (ทุก
ต าบลทั่ว
ประเทศ) 

27 (ทุกต าบล
ทั่วประเทศ) 

74.5  
(หมายเหต ุ: 

เฉพาะต าบลน า
ร่องโครงการ 
LTC 1,067 

ต าบล) 

 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 1. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์       อธิบดีกรมอนามัย 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน 02 590 4049  E-mail : drwachira99@gmail.com 
2. นายแพทย์อุดม  อัศวุตมางกุร     ผู้อ านวยการส านักอนามยัผูสู้งอายุ กรมอนามัย 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 590 4508   E-mail : asawut@hotmail.com 
   Udom.a@anamai.mail.go.th 
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ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์อุดม  อัศวุตมางกุร     ผู้อ านวยการส านักอนามยัผูสู้งอายุ กรมอนามัย 
    E-mail : asawut@hotmail.com ,Udom.a@anamai.mail.go.th 

โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 590 4508 
2. นางวิมล  บ้านพวน หัวหน้ากลุม่พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สงูอายุและเครือข่าย   
    ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 2590 4508 , โทรศัพท์มือถือ : 097 241 9729 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์  ส านักอนามัยผูสู้งอายุ  กรมอนามยั 

ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางอรวรรณี  อนันตรสุชาต ิ
กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์  ส านักอนามัยผูสู้งอายุ  กรมอนามยั 
เบอร์ติดต่อ 02 590 4504  , 081 454 3563 
E-mail : orawannee.a@anamai.mail.go.th 
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หัวข้อ 1.2 ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที่ 
    1.2.1 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)  
ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ 80) 

สถานการณ ์
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและภัยสุขภาพในปัจจุบันมีความรุนแรงและซับซ้อนกว่าอดีต 

ท าให้ต้องมีการติดตามประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ เพ่ือตรวจจับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาความพร้อมเพ่ือจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  (Public Health 
Emergency Management: PHEM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident 
Command System: ICS) และพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team) ระดับ
จังหวัด เพ่ือปฏิบัติการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ ตรวจสอบข่าวและได้ข้อมูลการระบาดของโรคและภัย
สุขภาพแบบ Real Time และมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ไว้บัญชาการเหตุการณ์และจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้ทันทีตามมาตรฐานสากล  

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรเพ่ือพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับ

จังหวัด 
2. การพัฒนาบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด 
3. การซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์

ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระดับจังหวัด 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พื้นที ่

แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  
1. การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรเพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
จังหวัด จัดท าโครงสร้าง
ระบบบัญชาการเหตุการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
รองรับศูนย์ปฏิบตัิการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) 

ประเมินความพร้อมและ
จัดเตรียมทรัพยากร เพื่อ
พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
ระดับจังหวดั 

- ตรวจสอบหลักฐานค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตามระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) ระดับจังหวัด 
 

- มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการรองรับ
ระบบบัญชาการเหตุการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
และศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) 

จังหวัด จัดเตรียมสถานท่ี 
อุปกรณ์ตามความเหมาะสม
เพื่อรองรับการเปดิศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) 

ประเมินความพร้อมและ
จัดเตรียมทรัพยากร เพื่อ
พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
ระดับจังหวดั 

- ติดตามการเตรียมสถานท่ีและ
อุปกรณ์ส าหรับการเปดิศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณี
เกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขใน
พื้นที่จังหวัด 
 
 

มีสถานท่ี อุปกรณต์าม
ความเหมาะสมเพื่อรองรับ
การเปิดศูนย์ปฏิบตัิการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 



๑๑๐ 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พื้นที ่

แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
 2. การพัฒนาบุคลากรรองรบัการปฏิบัติงานทีมตระหนักรูส้ถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด 
จังหวัด จัดทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) 

พัฒนาบุคลากรรองรับ
การปฏิบัติงานทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ระดับจังหวัด 

- ตรวจสอบหลักฐานค าสั่งแต่งตั้งทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดบั
จังหวัด 

มีการแต่งตั้งทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) 

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ระดับจังหวัดได้รับการ
ช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงาน
และอบรมขั้นพ้ืนฐาน 

พัฒนาบุคลากรรองรับ
การปฏิบัติงานทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ระดับจังหวัด 

- ตรวจสอบรายชื่อผู้รับการชี้แจง
และอบรมการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน 
- ตรวจสอบรายงานประเมิน
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพพ้ืนที่
จังหวัด 

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) เริ่มปฏิบตัิงาน
ประเมินสถานการณโ์รค
และภยัสุขภาพพ้ืนท่ี
จังหวัด 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  
3. การซ้อมแผนและการเปิดศูนยป์ฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตามระบบบญัชาการเหตุการณ์ฉุกเฉนิทางสาธารณสุข ระดับ
จังหวัด 
มีการซ้อมแผนเปดิศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) หรือปฏิบัติงานจริง
กรณีเกดิสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข 

ซ้อมแผนตามระบบ
บัญชาการเหตุการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ระดับจังหวดั 

- ตรวจสอบรายงานการซ้อมแผน
เพื่อเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉนิ 
(EOC) ระดับจังหวัด 

มีการซ้อมแผนเพื่อเปดิ
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับ
จังหวัด 

ก าหนดวิธีปฏิบัติการพร้อม
ข้อสั่งการไปยังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง (กรณีไมม่ี
เหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้มีการ
จัดท า IAP จากการซ้อม
แผน) 

ซ้อมแผนตามระบบ
บัญชาการเหตุการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ระดับจังหวดั 

- ตรวจสอบ Incident Action Plan 
(IAP) ของเหตุการณ์ที่ส าคัญที่อาจ
เกิดขึ้นในจังหวัด เพื่อรองรับการเปิด
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
โดยก าหนดวิธีปฏิบัติการ พร้อมทัง้
ข้อสั่งการไปยังหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
(ในกรณีที่ไมม่ีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้มี
การจัดท า IAP จากการซ้อมแผน) 

มี Incident Action Plan 
(IAP) ของเหตุการณ์ที่
ส าคัญที่อาจเกิดขึ้นใน
จังหวัด 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค ส านักระบาดวิทยา 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/ 
e-mail address 

ประเด็น/ส่วนท่ีรับผดิชอบ 

นายแพทย์ธนรักษ์  ผลิพัฒน์   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
ส านักระบาดวิทยา 

Tel. 02 590 1776 
e-mail : kepidem@gmail.com  

 

นายช านาญ ม่วงแดง ต าแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ 
ส านักระบาดวิทยา 

Tel. 02 590 1788 
e-mail : 
banmd@hotmail.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 2. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
โครงการที ่ 1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 14. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้

สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
ค านิยาม ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) หมายถึง 

สถานท่ีที่ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มภารกิจต่างๆ ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารสั่งการ ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากรให้เกิดขึ้น
อย่างสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ในท่ีนี้นอกเหนือจากจะหมายถึงห้องท างานและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการท างานแล้ว ยังหมายรวมถึงระบบงาน และบุคลากรที่ร่วมปฏิบัติงานในการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินด้วย 
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) หมายถึง ทีม
ปฏิบัติการที่มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล เพื่อติดตาม ตรวจจับ และประเมิน
สถานการณ์ พร้อมท้ังแจ้งเตือนแก่ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตอบสนอง
ต่อสถานการณ์นั้นๆ 
Incident Action Plan (IAP) หมายถึง แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่ก าหนดขึ้น
โดยผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ที่
ก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลา ยุทธศาสตร์ และวิธีการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้ง
หน่วยงานท่ีน าไปปฏิบัติ 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดในประเทศไทย จ านวน 77 จังหวัด 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 6 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

ปี 2560 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 80) 
ขั้นตอนท่ี 1 - 5 สามารถด าเนินการไปพร้อมๆ กันได้ ตั้งแต่เริ่มต้นปงีบประมาณ โดย 
 ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน)    ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 1 ได้ 
 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน)    ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 2 และ 3 ได้ 
 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน)    ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 4 ได ้
 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน)  ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 5 ได้  
(ร้อยละ 80) 
ปี 2561 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 5 ได้ (ร้อยละ 85) 
ปี 2562 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 5 ได้ (ร้อยละ 90) 
ปี 2563 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 5 ได้ (ร้อยละ 95) 
ปี 2564 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 5 ได้ (ร้อยละ 100) 
 ระดับ 1  ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉินท่ีสามารถรับมือภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสุขท่ีเกิด
จากโรคและภัยสุขภาพได ้

ประชากรกลุม่เป้าหมาย จังหวัดทุกจังหวัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูจากผลการด าเนินงานระดับจังหวัด 
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แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากผลการด าเนินงานระดับจังหวัด 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนจังหวัดที่มี EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนจังหวัดทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1,2, 3 และ4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 - 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 และ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนท่ี 5 

 

วิธีการประเมินผล :  ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ประกอบการประเมินผล 

1 จัดท าโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข รองรับศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และจัดทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดบัจังหวัด 

- ห ลั ก ฐ า น ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตามระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทาง
ส า ธ า ร ณ สุ ข  แ ล ะ ศู น ย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
ระดับจังหวัด 
- หลักฐานค าสั่ งแต่ งตั้ งทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
ระดับจังหวัด 

2 จัดเตรียมสถานท่ี และอุปกรณต์ามความ
เหมาะสมเพื่อรองรับการเปิดศูนยป์ฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณเีกิดภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัด 

- สถานที่และอุปกรณ์ส าหรับ
การเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) กรณีเกิดภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขใน
พื้นที่จังหวัด 

3 สมาชิกทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
ระดับจังหวัดได้รับการช้ีแจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานและอบรมขั้นพื้นฐาน 

- รายช่ือผู้รับการช้ีแจงและ
อบรมกา รปฏิ บั ติ ง านขั้ น
พื้นฐาน 

4 การซ้อมแผนเพื่อเปิดศูนย์ปฏิบตัิการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด และมีการเริ่ม
ปฏิบัติงานของทีมตระหนักรูส้ถานการณ์ 
(SAT) โดยประเมินสถานการณ์โรคและภยั
สุขภาพพ้ืนที่จังหวัด 

- มีรายงานผลการซ้อมแผน
เพื่อเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
- มี ร า ย ง า น ป ร ะ เ มิ น
สถ า น ก า ร ณ์ โ ร คแ ล ะ ภั ย
สุขภาพพ้ืนท่ีจังหวัด 

5 จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

- มี Incident Action Plan (IAP) 
ของเหตุการณ์ที่ ส าคัญที่ อาจ
เกิดขึ้นในจังหวัด เพื่อรองรับการ
เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) โดยก าหนดวิธีปฏิบัติการ 
พร้อมทั้งข้อสั่งการไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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เอกสารสนับสนุน :  1. หนังสือกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการ 
    เหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559-2564 
2. คู่มือพัฒนาการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระบบบญัชาการเหตุการณ์ และศูนย์    
    ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคมุโรค 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ร้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง
จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
( SAT) ที่ ส า ม า ร ถ
ปฏิบัติงานได้จริง 

ร้อยละ - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. น.พ.ธนรักษ์  ผลิพัฒน์    ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา   
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5901776  โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :02-5901784  E-mail :kepidem@gmail.com 
2.น.พ.เจษฎา  ธนกิจเจรญิกุล  นายแพทย์ช านาญการ    
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901793 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :02-5901784  E-mail :jessajezzy@hotmail.com 
3.น.ส.ประภาศรี  สามใจ  นักวิชาการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901793 โทรศัพท์มือถือ : 
โทรสาร : 02-5901784  E-mail : Pat172012@gmail.com 
4. น.ส.วัชราภรณ์  ยุบลเขต  นักวิชาการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5901793 โทรศัพท์มือถือ : 
โทรสาร : 02-5901784  E-mail : aun-aun-@hotmail.com 
5. น.ส.วรรณี  ศรีสุข             นักวิชาการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901793 โทรศัพท์มือถือ : 
    โทรสาร : 02-5901784 E-mail :ta-liw-o@hotmail.com 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. น.พ.เจษฎา  ธนกิจเจรญิกุล    นายแพทย์ช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901793   โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :02-5901784  E-mail :jessajezzy@hotmail.com 
2.น.ส.ประภาศรี  สามใจ    นักวิชาการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5901793 โทรศัพท์มือถือ : 
โทรสาร :02-5901784  E-mail : Pat172012@gmail.com 
3. น.ส.วัชราภรณ์  ยุบลเขต    นักวิชาการสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901793   โทรศัพท์มือถือ : 
โทรสาร :02-5901784  E-mail : aun-aun-@hotmail.com 
4. น.ส.วรรณี  ศรีสุข     นักวิชาการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5901793 โทรศัพท์มือถือ : 
โทรสาร :02-5901784  E-mail : ta-liw-o@hotmail.com 
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หัวข้อ 1.2 ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที่ 
    1.2.2 การป้องกัน ควบคุมวัณโรค 

ตัวช้ีวัด   อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (ร้อยละ 85) 

สถานการณ ์
องค์การอนามัยโรคได้จัดกลุ่มประเทศที่มีภาวะวัณโรคสูง (High Burden Country Lists) เป็น 

3 กลุ่ม  ได้แก่ 1) มีภาระโรควัณโรคสูง  2) มีภาระวัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีสูง (TB/HIV) และ 
3) วัณโรคดื้อยาหลายขนานสูง (MDR-TB) ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรคสูงทั้ง  
3 กลุ่ม ดังกล่าวมา  ดังนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (The End 
Strategy) โดยมีเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรค ( Incidence) ให้ต่ ากว่า 10 ต่อแสนประชากรโลกในปี  
พ.ศ. 2578 

การจะบรรลุเป้าหมายการลดอุบัติการณ์ดังกล่าวข้างต้น ประเทศไทยต้องมีอัตราลดอุบัติการณ์
เฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี ตามยุทธศาสตร์ยุติวัณโรคจ าเป็นต้อง (1) เร่งรัดการ้นหา วินิจฉัย และรายงาน  
ให้ครอบคลุมร้อยละ 90  (2) สนับสนุนการเข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยในประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่ม
เสี่ยงวัณโรคให้ครอบคลุมร้อยละ 90 และ (3) ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ตรวจพบทุกรายให้มีอัตราความส าเร็จ
การรักษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90  

ประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 120,000 ราย หรือคิดเป็น 171 ต่อประชากร
แสนคน (WHO, Global TB Report 2015) แต่จากระบบรายงานผลการด าเนินงานวัณโรคในปีงบประมาณ 
2558 มีรายงานผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษา 62,154 ราย คิดเป็นอัตราการตรวจพบ (Detection rate) 
เพียงร้อยละ 55.3 ในขณะที่อัตราผลส าเร็จของการรักษาวัณโรคยังต่ าเพียงร้อยละ 81 (ที่มาข้อมูล 
http://www.tbthailand.org/data)   

วัณโรคดื้อยาหลายขนาน ซึ่งคาดประมาณจากข้อมูลการเฝ้าระวังการดื้อยาครั้งที่ 4 ของประเทศ
ไทยเมื่อปี 2555 จ านวนคาดประมาณ 2,200 ราย (มาจากผู้ป่วยใหม่ 1,100 ราย และ มาจากผู้ป่วยที่มี
ประวัติการรักษามาก่อน 1,100 ราย)  แต่จากรายงานพบว่าได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพียง 200 ราย 
สะท้อนให้เห็นถึงการรายงานที่ต่ ากว่าความเป็นจริง รวมทั้งผู้ป่วยที่สงสัยไม่ได้รับการส่งตรวจทดสอบความไว
ต่อยาทางห้องปฏิบัติการชันสูตร (ที่มา : เอกสารประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 : 17 มิถุนายน 2559) 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. การเร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 
2. การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยตามมาตรฐานให้หายและกินยาครบ 

2.1 ความครอบคลุมของการบันทึกและรายงานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคผ่าน โปรแกรม  TBCM 2010
หรือ โปรแกรม TBCM Online 

2.2 โรงพยาบาลเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค 
(QTB) ในปี 2560  

2.3 เรือนจ าเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการป้องกันดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจ า 
(QTBP) ในปี 2560 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
 1.การเร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 
1. อ าเภอเป้าหมายทุกแห่งได้รับการคัดกรอง

เชิงรุกในประชากรกลุม่เสี่ยง (231 
อ าเภอ) 

2. ร้อยละของการค้นพบผู้ป่วยมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 80 (คาดประมาณจ านวน
ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่ตรวจพบ 
89,917 ราย ในปี 2560 (ประเทศ) 

1. วิเคราะหส์ถานการณ์และข้อมลูประชากร
กลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย  รวมถึงวิเคราะห์ช่องว่าง
(GAP) ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน
ค้นหาผู้ป่วยวณัโรค 

2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงและ
แผนการคดักรองเชิงรุก โดยคัดเลอืกจาก
อ าเภอที่มีจ านวนผูป้่วยวัณโรคสูงสุดของอย่าง
น้อย 3 อ าเภอของแต่ละจังหวัด 

3.  ด าเนินการคัดกรองเชิงรุกในประชากรกลุม่
เสี่ยงในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ร้อยละ 50 ของพื้นที่
อ าเภอเป้าหมาย 

4.  วิเคราะห์และประเมินผลการคัดกรองเชิงรุก
ในประชากรกลุม่เสี่ยงในพ้ืนท่ีอ าเภอ
เป้าหมาย 

การตรวจติดตามมาตรการด าเนินงานตามจากเอกสาร
และการสัมภาษณ์ให้ข้อมลูของผู้รบัผิดชอบใน
กระบวนการเร่งรดัการค้นหาผู้ตดิเช้ือวัณโรคและ
ผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 
 วิเคราะหส์ถานการณ์และข้อมลูประชากรกลุม่

เสี่ยงเป้าหมาย   
 วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ปัญหาและอุปสรรคของ

การด าเนินงานค้นหาผู้ป่วยวณัโรค 
 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงและ

แผนการคดักรองเชิงรุก 
 ด าเนินการคดักรองเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยง

ในพื้นที่เป้าหมาย 
 วิเคราะห์และประเมินผลการคัดกรองเชิงรุกใน

ประชากรกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนท่ีอ าเภอเป้าหมาย 

1. อ าเภอเป้าหมายทุกแห่งได้รับ
การคัดกรองเชิงรุกในประชากร
กลุ่มเสี่ยง (231 อ าเภอ) 

2. ร้อยละของการค้นพบผู้ป่วย
มากกวา่หรือเท่ากับร้อยละ 80 
(คาดประมาณจ านวนผู้ป่วยวณั
โรคทุกประเภทที่ตรวจพบ 
89,917 ราย ในปี 2560 
(ประเทศ) 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  
2.ความครอบคลุมของการบันทกึและรายงานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคผ่าน โปรแกรม TBCM 2010 หรือ โปรแกรม TBCM Online 
โรงพยาบาลทุกแห่ง (ศูนย/์ทั่วไป/ชุมชน) มี
การบันทึกและรายงานข้อมลูผู้ป่วยวัณโรคผ่าน 
โปรแกรม TBCM 2010 หรือ โปรแกรม 
TBCM Online 

1. ประเมินระบบการบันทึกและรายงานผู้ป่วย
วัณโรคในระดับพื้นท่ี  ปัญหาอุปสรรค 

2. การพัฒนาบุคลากรที่ใช้งานโปรแกรม 
TBCM 2010หรือ โปรแกรม TBCM 
Online 

3. ติดตามประเมินโรงพยาบาล (ศูนย/์ทั่วไป/
ชุมชน) มีการบันทึกและรายงานข้อมูล
ผู้ป่วยวัณโรคผ่าน โปรแกรม TBCM 2010

การตรวจติดตามมาตรการด าเนินงานตามจากเอกสาร
และการสัมภาษณ์ให้ข้อมลูของผู้รบัผิดชอบใน
กระบวนการเร่งรดัการการบันทึกและรายงานข้อมูล
ผู้ป่วยวัณโรคผ่าน โปรแกรม TBCM 2010 หรือ 
โปรแกรม TBCM Online 
 ประเมินระบบการบันทึกและรายงานผู้ป่วยวัณ

โรคในระดับพื้นท่ี  ปัญหาอุปสรรค 
 การพัฒนาบคุลากรที่ใช้งานโปรแกรม TBCM 

 โรงพยาบาลทุกแห่ง (ศูนย/์
ทั่วไป/ชุมชน) มีการบันทึกและ
รายงานข้อมูลผู้ป่วยวณัโรค
ผ่าน โปรแกรม TBCM 2010 
หรือ โปรแกรม TBCM Online 

 โรงพยาบาลมีการน าข้อมูล
ผู้ป่วยวัณโรคจาก โปรแกรม 
TBCM 2010หรือ โปรแกรม 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
หรือ โปรแกรม TBCM Online 

4. วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคจาก โปรแกรม 
TBCM 2010หรือ โปรแกรม TBCM 
Online เพื่อน าไปวางแผนการด าเนินงาน
และการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 

2010หรือ โปรแกรม TBCM Online 
 ความครอบคลุมของการบันทึกและรายงานข้อมลู

ผู้ป่วยวัณโรคผ่าน โปรแกรม TBCM 2010หรือ 
โปรแกรม TBCM Online 

 รายงานข้อมูลผู้ป่วยวณัโรคผ่าน โปรแกรม TBCM 
2010หรือ โปรแกรม TBCM Online 

 ข้อมูลผู้ป่วยวณัโรคที่ได้วิเคราะห์จาก โปรแกรม 
TBCM 2010หรือ โปรแกรม TBCM Online 
เพื่อน าไปวางแผนการด าเนินงานและการดูแล
รักษาผู้ป่วยวณัโรค 

TBCM Online เพื่อน าไปวาง
แผนการด าเนินงานและการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยวณัโรค 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
 3.โรงพยาบาลเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรกัษาวัณโรค (QTB) ในปี 2560 
1. โรงพยาบาลเป้าหมายทุกแห่งในปี 

2560 ไดร้ับการประเมินมาตรฐาน 
QTB  (231 โรงพยาบาล) 

2. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลเป้าหมาย
ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน QTB 

1. วิเคราะหส์ถานการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณ
โรค ผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล
คุณภาพการดูแลรักษาวณัโรค (QTB)  รวมถึง
ช่องว่างและปัญหาอุปสรรคของการดูแล
รักษาผู้ป่วยวณัโรค 

2. ก าหนดโรงพยาบาลเปา้หมายในปี 2560
และแผนการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล
คุณภาพการดูแลรักษาวณัโรค (QTB) 

3. ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคณุภาพการ
ดูแลรักษาวณัโรค (QTB) ในโรงพยาบาล
เป้าหมายในปี 2560 

4. วิเคราะห์และประเมินผลส าเรจ็ ปัญหา 
อุปสรรคจากผลการประเมินมาตรฐาน
โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค 
(QTB) ในโรงพยาบาลเป้าหมายในปี 2560 

การตรวจติดตามมาตรการด าเนินงานตามจากเอกสาร
และการสัมภาษณ์ให้ข้อมลูของผู้รบัผิดชอบใน
กระบวนการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคณุภาพ
การดูแลรักษาวัณโรค (QTB)ในโรงพยาบาลเป้าหมาย
ในปี 2560 
 วิเคราะหส์ถานการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 

ผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคณุภาพ
การดูแลรักษาวัณโรค (QTB)  รวมถึงช่องว่างและ
ปัญหาอุปสรรคของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 

 ข้อมูลโรงพยาบาลเปา้หมายในปี 2560และ
แผนการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคณุภาพ
การดูแลรักษาวัณโรค (QTB) 

 เอกสารรายงานการประเมินมาตรฐาน
โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB) 

1. โรงพยาบาลเป้าหมายทุกแห่ง
ในปี 2560 ได้รับการประเมิน
มาตรฐาน QTB  (231 
โรงพยาบาล) 

2. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
เป้าหมายผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน QTB 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ในโรงพยาบาลเป้าหมายในปี 2560 

 วิเคราะห์และประเมินผลส าเรจ็ ปัญหา อุปสรรค
จากผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล
คุณภาพการดูแลรักษาวณัโรค (QTB) ใน
โรงพยาบาลเป้าหมายในปี 2560 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  
4.เรือนจ าเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการป้องกันดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจ า (QTBP) ในปี 2560 
1. เรือนจ าเป้าหมายทุกแห่งได้รับการประเมิน

มาตรฐานการ QTBP ในปี 2560  ( 77 
เรือนจ า) 

2. ร้อยละ 50 ของเรือนจ าเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน QTBP ในปี 
2560 

1. วิเคราะหส์ถานการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณ
โรค ผลการประเมินมาตรฐานการป้องกันดูแล
รักษาวัณโรคในเรือนจ า (QTBP) รวมถึงช่องว่าง
และปัญหาอุปสรรคของการดูแลรกัษาผู้ป่วยวัณ
โรค 

2. เลือกเรือนจ าเป้าหมาย อย่างน้อยจังหวัดละ 1 
แห่งพร้อมจัดท าแผนการประเมินมาตรฐานการ
ป้องกันดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจ า (QTBP) ใน
ปี 2560 

3. ประเมินมาตรฐานการป้องกันดูแลรักษาวัณโรค
ในเรือนจ า (QTBP) ในเรือนจ าเป้าหมายในปี 
2560 

4. วิเคราะห์และประเมินผลส าเรจ็ ปัญหา 
อุปสรรคจากผลการประเมินมาตรฐานการ
ป้องกันดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจ า (QTBP) ใน
เรือนจ าเป้าหมายในปี 2560 

การตรวจติดตามมาตรการด าเนินงานตามจากเอกสาร
และการสัมภาษณ์ให้ข้อมลูของผู้รบัผิดชอบใน
กระบวนการประเมินมาตรฐานการป้องกันดูแลรักษา
วัณโรคในเรือนจ า (QTBP)เป้าหมายในปี 2560 
 วิเคราะหส์ถานการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 

ผลการประเมินมาตรฐานการป้องกันดูแลรักษา
วัณโรคในเรือนจ า (QTBP) รวมถึงช่องว่างและ
ปัญหาอุปสรรคของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 

 รายงานกลุ่มเป้าหมายและแผนการประเมิน
มาตรฐานการป้องกันดูแลรักษาวณัโรคในเรือนจ า 
(QTBP) ในปี 2560 

 ประเมินมาตรฐานการป้องกันดูแลรักษาวัณโรค
ในเรือนจ า (QTBP) ในเรือนจ าเป้าหมายในปี 
2560 

 รายงานวิเคราะห์และประเมินผลส าเรจ็ ปัญหา 
อุปสรรคจากผลการประเมินมาตรฐานการป้องกัน
ดูแลรักษาวณัโรคในเรือนจ า (QTBP) ในปี 2560 

1. เรือนจ าเป้าหมายทุกแห่งได้รับ
การประเมินมาตรฐานการ 
QTBP ในปี 2560  ( 77 
เรือนจ า) 

2. ร้อยละ 50 ของเรือนจ า
เป้าหมายผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน QTBP ในปี 
2560 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค  ส านักวัณโรค 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/ 

e-mail address 
ประเด็น/ส่วนท่ี

รับผิดชอบ 
พญ.ผลิน กมลวัทน ์ ผู้อ านวยการ 

ส านักวัณโรค 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-2122279 
โทรสาร : 02-2125935 
Email: phalin1@hotmail.com 
โทรศัพท์มือถือ : 084 6056710 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด
ระดับกรม 

นายอรรถกร   
จันทร์มาทอง 
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การ 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร  
ส านักวัณโรค 

โทรศัพท์ : 02 212 2279 ต่อ 1211 
โทรสาร : 02-2125935 
Email: auttagorn@gmail.com 

ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นางสาววิลาวรรณ   
สมทรง 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การ 
หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังและ
พัฒนาข้อมูลวัณโรค 

โทรศัพท์ : 02 212 2279  
โทรสาร : 02-2125935 
Email: wilwan@yahoo.com 

รวบรวมข้อมลู
ผู้ป่วยวัณโรค 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 2. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
โครงการที ่ 2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 15. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า  
ค านิยาม 1. ความส าเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ  

 1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเช้ือ    
วัณโรคทางห้องปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเช้ือวัณโรคทาง
ห้องปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดท้ายของการรักษา 
 1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่รักษา
ครบก าหนดโดยไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวไม่มีเอกสารที่
แสดงผลการตรวจเสมหะในเดือนสุดท้ายของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอย่างน้อย
หนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษา  เป็นลบรวมทั้งผู้ป่วยท่ีไม่ได้ตรวจหรือไม่มีผลตรวจ 
2. ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ป่วยที่รักษา
วัณโรคน้อยกว่า1 เดือน และไม่เคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติโดยแบ่ง  เป็น 
4 กลุ่ม ดังน้ี  
 2.1 ใหม่เสมหะพบเชื้อ (New M+) หมายถึง ผู้ป่วยท่ีมีผลตรวจเสมหะด้วยวิธี 
Smear เป็นพบเช้ืออย่างน้อย 1 ครั้ง 
 2.2 ใหม่เสมหะไม่พบเชื้อ (New M-) หมายถึง  
  2.2.1 ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะด้วยวิธี smear เป็นไม่พบเช้ืออย่าง
น้อย 2 ครั้ง แต่ภาพรังสีทรวงอกพบแผลพยาธิสภาพในเนื้อปอด  
  2.2.2 ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะด้วยวิธี smear เป็นไม่พบเช้ืออย่าง
น้อย 2 ครั้ง แต่ผล Culture พบเช้ือวัณโรค หรือวิธีอื่นๆ ที่สามารถระบุเช้ือ M. 
tuberculosis ได้ 
 2.3 ไม่มีผลเสมหะ/ ไม่ได้ตรวจ (New Smear not done) หมายถึง ผู้ป่วย
ผู้ใหญ่บางรายที่มี อาการหนักและไม่สามารถเก็บเสมหะตรวจได้หรือไม่มีการตรวจเสมหะ 
หรือในผู้ป่วยเด็กเล็ก ที่ขากเสมหะส่งตรวจไม่ได้ 
 2.4 ใหม่วัณโรคนอกปอด (EP) หมายถึง การที่มีพยาธิสภาพของวัณโรคที่
อวัยวะอื่นๆที่ไม่ใช่เนื้อปอด 
3. ผู้ป่วยวัณโรคกลับเป็นซ้ า (Relapse) หมายถึง ผู้ป่วยมลีักษณะทางคลินิกและไดร้ับ
การประเมินในการรักษาครั้งล่าสดุว่ารักษาหายหรือรักษาครบแล้ว แต่กลับมาไดร้ับการ
วินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคอีก 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวณัโรค 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู แบบฟอร์ม TB08 ผ่านระบบข้อมลูอิเล็กทรอนิกรายบุคคล (โปรแกรมTBCM) และน าส่ง 

ค่าเป้าหมายเข้าระบบ Estimate SM (ESM) ของกรมควบคุมโรค 
แหล่งข้อมลู แบบฟอร์ม TB08 ผ่านระบบข้อมลูอิเล็กทรอนิกวัณโรครายบุคคล (TBCM) 
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รายการข้อมลู 1 A = จ านวนผู้ป่วยวณัโรครายใหมแ่ละกลับเป็นซ้ า ท่ีขึ้นทะเบยีนตั้งแต่ตุลาคม 2558- 
กันยายน 2559 และครบรอบรายงานสิ้นเดือนกันยายน 2560 โดยมีผลการรักษาหาย  
(Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) 

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหมแ่ละกลับเป็นซ้ า ท่ีขึ้นทะเบยีนตั้งแต่ตุลาคม 2558– 
กันยายน 2559 และครบรอบรายงานสิ้นเดือนกันยายน 2559 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  A/B 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 4 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2560 - 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 85  

วิธีการประเมินผล :  เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้อัตราความส าเร็จในการรักษาแยกเป็นระดับส านักวัณโรคและ
ระดับส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
ตารางท่ี 1เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ าท่ีขึ้นทะเบียนตั้งแต่ตุลาคม 2558-กันยายน 2559 และครบรอบรายงานสิ้น
เดือนมิถุนายน 2559  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

<81 82 83 84 >85  
เอกสารสนับสนุน :   
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
อัตรา

ความส าเร็จการ
รักษาวัณโรค 

ร้อยละ 81.4 80.4 - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์เฉวตสรร  นามวาท ผู้อ านวยการส านักวัณโรค 
โทรศัพท์ท่ีท างาน :              โทรศัพท์มือถือ : 
โทรสาร :    E-mail : 
2.นายสุขสันต์  จติติมณ ี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-2129187 โทรศัพท์มือถือ : 086-9005645 
โทรสาร : 02-2125935  E-mail : ssthaitb@yahoo.com 
3. นายจิรวัฒน์  วรสิงห ์  นักวิชาการสถิติช านาญการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน :   โทรศัพท์มือถือ :  
โทรสาร :    E-mail :  
ส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นายจิรวัฒน์  วรสิงห ์   นักวิชาการสถิติช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :   โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : 
กรมควบคุมโรค 
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หัวข้อ 1.2 ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที่ 
    1.2.3 การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

ตัวช้ีวัด   ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 
               (3 month remission rate)  (เป้าหมายร้อยละ 92) 
 

สถานการณ ์
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญในระดับชาติ และเป็นปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต และ

ทรัพย์สินทั้งต่อตัวผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมรอบข้าง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จาก
ข้อมูลประมาณการผู้เสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นจากปี 2554-2556 คือ 1,084,900 ,1,200,000 และ 
1,900,000 ราย และมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาประมาณปีละ 2-3 แสนรายต่อปี ยาเสพติดที่พบมากที่สุดคือ
ยาบ้า ร้อยละ 75 ซึ่งรวมทั้งไอซ์ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว รองลงมาคือกัญชาที่แพร่ระบาด
ในภาคใต้ อันดับสามเป็นสารระเหยพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ เฮโรอีนที่พบมากในจังหวัด
เชียงราย และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลปัจจุบันน าโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญ
ต่อการดูแลช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ถือเป็นผู้ป่วย โดยใช้กระบวนการแก้ไขทางด้านสาธารณสุขแทนการ
ลงโทษความผิด และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทั้งด้านมาตรฐานและ
กระบวนการบ าบัดรักษา การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรวมทั้งสถานพยาบาลหรือสถานฟ้ืนฟู ร่วมกับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย โดยการใช้ศักยภาพของพ้ืนที่ชุมชนร่วมกับการมีส่วนร่วมของประชารัฐ เพ่ือช่วยให้ผู้เสพ ผู้ติดยา
เสพติดได้รับการบ าบัดรักษาอย่างเหมาะสม ทันท่วงที ไม่รอจนเกิดภาวะการเสพติดรุนแรง หรือเกิด
ภาวะแทรกซ้อนเพ่ิมมากขึ้น ผู้ติดยาเสพติดเหล่านั้นก็จะสามารถกลับเป็นคนดีของสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป  โดยในปีงบประมาณปี 2560  ได้ก าหนดเป้าหมายการ
บ าบัดรักษาตามแผนงบประมาณ  220,000 ราย  (ระบบสมัครใจ 127,300 ราย ระบบบังคับบ าบัด 72,500 
ราย และระบบต้องโทษ 22,200 ราย) 

 

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2560 
 ด้านการป้องกันยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือป้องกันยาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 ด้านการปราบปรามยาเสพติด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การควบคุมตัวยาเสพติด 
 ยุทธศาสตร์ที่  5 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

 ด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่3 การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม 

 ด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการอย่าง
บูรณาการ 

 

เป้าหมายการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข  
 สร้างระบบและมาตรการส่งเสริมป้องกันระดับปฐมภูมิ ในพ้ืนที่ รร. ชุมชน สถานประกอบการ  
 ผู้ป่วยยาเสพติดได้เข้าถึงบริการบ าบัดรักษาตามสิทธิผู้ป่วย แทนการลงโทษความผิด 
 ผู้ป่วยทุกระบบ (สมัครใจ บังคับบ าบัด ระบบต้องโทษ) ได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูตามเกณฑ์

มาตรฐาน รวมทั้งมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction) 
 สถานพยาบาลยาเสพติดเพียงพอ มีมาตรฐานได้รับการรับรองคุณภาพ (HA ยาเสพติด) 
 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบ าบัดรักษามีความรู้ความช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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มาตรการที่มุ่งเน้น 
1. จัดโครงสร้างและก าหนดผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดทุกระดับ (เขต จังหวัด อ าเภอ รพ.ศ. รพ.ท. รพ.ช. รพ.สต.) 
2. จัดระบบบริการด้านยาและสารเสพติดตั้งแต่การป้องกัน บ าบัดรักษาฟ้ืนฟู ติดตามดูแลผู้ผ่าน

การบ าบัด และมาตรการเชิงรุก ในสถานบริการการทุกแห่งของกระทรวงสาธารณสุข  
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามเกณฑ์ SP  
4. สถานพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ (HA ยาเสพติด) เพ่ิมขึ้น (เป้าหมายประเทศร้อยละ 75) 
5. จัดระบบบริการลดอันตรายจากยาเสพติด (10 ชุดบริการ) ในสถานพยาบาล (เป้าหมาย

ให้บริการ MMT ได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัดร้อยละ 50) 
6. พัฒนาศูนย์ฟื้นฟูแบบผู้ป่วยในระยะยาวให้เพียงพอตามสถานการณ์ในพ้ืนที่  
7. ความร่วมมือกับหน่วยงานบ าบัดนอกกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนที่ ก ากับดูแลมาตรฐานการ

บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด  ระบบต้องโทษ และค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”ศูนย์ขวัญ
แผ่นดิน”(เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐) 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กรมการแพทย์, กรมสุขภาพจิต, ส านักบริหารการสาธารณสุข, ศอ.ปส.สธ. 
 
 
 

ประเภท 
สถาน 

พยาบาล 

จ านวน 
(แห่ง) 

 การจัดระบบบริการและมาตรฐานบุคคลากร 

จัดบริการ
ป้องกัน 
คัดกรอง 
บ าบดั

ฟื้นฟูและ
ติดตาม
ดูแลผู้

ผ่านการ
บ าบัด 

จัดบริการ
บ าบัด
ฟื้นฟู

ผู้ป่วยนอก 
(1-4 
เดือน) 

จัดบริการ
ฟื้นฟู

ผู้ป่วยใน
ระยะยาว 

(1-4 
เดือน) 

จัดบริการ
บ าบัดรักษา
ระยะวิกฤติ

ฉุกเฉิน 

บริการ 
Harm 

reduction 
(เน้นเมทา
โดนระยะ

ยาว) 

มีบุคคลากร
แพทย์ท่ีผ่าน
การอบรม
เวชศาสตร์
ยาเสพตดิ 
(3 วัน) 

พยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการ

พยาบาลผู้ใช้ยา
และสารเสพติด 

รพศ.  28 28 28 - 28 อย่าง
น้อย

จังหวัด 
ละ 1 แห่ง 

อย่างน้อย
หน่วยงาน
ละ 1 คน 

อย่างน้อย
หน่วยงานละ 1 

คน 
รพท.  88 88 88 - 88 

    รพช.  780 780 780 - 780 

รพ.สต. 9,970 9,970 - - -  บุคลากรผ่านการอบรม
ระยะสั้น 3-5 วัน 

สบยช.และ 
รพ.ธัญญา

รักษ์ 
(กรมการ
แพทย์) 

7 7 7 7  

 

รพ.สังกัดกรม
สุขภาพจิต 

13 13 13 13  
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที ่ 2. โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 25. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเน่ือง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา  

(3 month remission rate) 
ค านิยาม ผู้ป่วยยาเสพติด หมายถึง ผู้ทีไ่ด้รบัการวินิจฉยัเปน็ผูเ้สพ (Abuse) หรือผู้ตดิ (Dependence) ยาเสพติด 
เกณฑ์เป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
92 93 94 95 96  

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการหยุดเสพยาเสพติดของผู้ป่วยยาเสพตดิที่ผ่านการบ าบัดรักษา หลังจ าหน่าย 3 เดือน 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เสพ ผู้ติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษา ระบบสมัครใจและระบบบังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัว จากสถาน
บริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูจากผู้รับบริการ ตามรายงานข้อมลูการบ าบดัรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
แหล่งข้อมลู สถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนผู้ป่วยยาเสพตดิที่เข้ารับการบ าบดัรักษาและหยดุเสพตอ่เนื่องเป็นระยะเวลา  

3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบดัรักษา 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดทีเ่ข้ารบัการบ าบัดรักษาและไดร้ับการจ าหน่ายตามเกณฑ์ที่ 

ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560: 

ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
NA 92 92 92 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
93 93 93 93 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
94 94 94 94 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
95 95 95 95 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
96 96 96 96 

วิธีการประเมินผล :  สถานบริการ (โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบ าบัดรักษา) จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติด
และบันทึกรายงานในฐานข้อมูลบ าบัดรักษายาเสพติดองประเทศ (บสต.) ผ่านเครือข่าย internet 
ประเมินผลโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบงานยาเสพติด ส านักบริหารการสาธารณสุข ผู้ดูแลระบบข้อมูล 
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เอกสารสนับสนุน :  ฐานข้อมูลบ าบัดรักษายาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

 ร้อยละ 87.26 87.75 92.09 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.อังกูร ภัทรากร นายแพทยท์รงคุณวุฒิ สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี มือถือ 086-3316106  

2. พญ.บุญศิริ จันศริิมงคล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจติเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์      
   มือถือ 089-1403884 
3. นพ. อัครพล คุรศุาสตรา รองผู้อ านวยการส านักบรหิารการสาธารณสุข  มือถือ 081-5954450 
4. นางระเบียบ โตแก้ว สถาบันบ าบดัรักษาและฟื้นฟูผูต้ิดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี      
   มือถือ 092 8979299 
5. นางยุพา  กลิ่นสคุนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  ส านักบริหารการสาธารณสุข   
   โทร 0 2590 1799 มือถือ 089 9279826 
6. นางอัจฉรา  วิไลสกุลยง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกับริหารการสาธารณสุข   
    โทร 0 2590 1799  มือถือ 089-1050344 
7. นางไพวลั อาจหาญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ศอ.ปส.สธ.  มอืถือ 081-8107445   

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นพ. อัครพล คุรศุาสตรา รองผู้อ านวยการส านักบรหิารการสาธารณสุข  ส านักบริหารการสาธารณสุข  
    มือถือ 081-5954450 
2. นางยุพา คงกลิ่นสคุนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ส านักบริหารการสาธารณสุข   
    โทร 0 2590 1799  มือถือ 089 9279826 
3. นางอัจฉรา วิไลสกุลยง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักบริหารการสาธารณสุข   
   โทร 0 2590 1799  มือถือ 089-1050344 
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หัวข้อ 1.3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
    1.3.1 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ตัวช้ีวัด   ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 95) 

สถานการณ ์
สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้คุณภาพ ยังพบว่าเป็น

ปัญหาที่พบได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วประเทศ จะเป็นกลไก
ส าคัญในการประเมินสถานการณ์และก าหนดแนวทางการจัดการให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความปลอดภัย  
ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและส่งผลกระทบต่อสุขภาวะที่ดีของคนไทยในที่สุด 

ผลการด าเนินงานการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด 3 ปีย้อนหลังมีดังนี้ 
ตัวชี้วัด ปี 57 ปี 58 ปี 59 

1.ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพ 95.39 96.08 88.98 
2.ฉลากผลิตภัณฑ์ถูกต้อง 93.81 94.91 97.72 
3.โฆษณาผลิตภัณฑ์ถกต้อง 98.15 96.78 93.75 
4.สถานประกอบการได้มาตรฐาน 91.22 92.81 95.36 

 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พื้นที ่

แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไดร้ับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด เป้าหมาย ร้อยละ 
95 

ด าเนินการเก็บตัวอย่าง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพดังนี ้
   1) แผนเก็บตัวอย่าง
ของจังหวัด หรือเก็บ
ตัวอย่างในรายการทีต่ก
ลงกับ อย.(ในตัวช้ีวัดส่วน
ภูมิภาค) เพือ่ตรวจ
วิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการหรือตรวจ
ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 
   2) แผนเก็บตัวอย่าง
ของหน่วยตรวจสอบ
เคลื่อนที่ท้ังของจังหวัด
และเขต 

1. การจัดท าแนวทางหรือแผนงาน
หรือโครงการเฝา้ระวังคณุภาพ 
มาตรฐานผลติภณัฑส์ุขภาพ ของ
จังหวัด ซึ่งแผนดังกล่าว ควรมี
ประเด็นหลักประกอบด้วย 
เป้าหมาย (พ้ืนท่ี หรือ
กลุ่มเป้าหมาย) กรอบระยะเวลา
ในการด าเนินการ ขั้นตอน วิธีการ
ด าเนินงาน งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบ 

2. ข้อมูลการเก็บตัวอย่างของจังหวัด 
หรือเก็บตัวอย่างในรายการที่ตก
ลงกับ อย.เพื่อตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการหรือตรวจด้วยชุด
ทดสอบเบื้องต้นรวมถึงแผนเก็บ
ตัวอย่างของหน่วยตรวจสอบ
เคลื่อนที่ท้ังของจังหวัดและเขต 
เทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 

3. น าผลการ Surveillance               
มาด าเนินการจัดการความเสีย่ง  

ประชาชนได้บริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่มี
คุณภาพ และปลอดภัย 



๑๒๕ 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พื้นที ่

แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

(Risk management) แบบ
บูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเช่น อปท. ส่วนราชการ
ต่างๆ เป็นต้นรวมถึงด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย 

4. สื่อสารความเสี่ยง                    
ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการ
ปัญหา    

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองแผนงานและวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/ 
e-mail address 

ประเด็น/ 
ส่วนท่ีรับผดิชอบ 

น.ส. จิตธาดา  เซ่งเจรญิ ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนช านาญการ 
กองแผนงานและวิชาการ 

โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-590-7292
โทรศัพท์มือถือ : 081-841-5786 
โทรสาร : 02-591-8457 
E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานใน
ส่วนกลาง 

นายอาทิตย์  พันเดช
  
  

ต าแหน่ง : เภสัชกร
ช านาญการ 
กองส่งเสริมงานคุม้ครองฯ 
(คบ.) 

โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-7383
โทรศัพท์มือถือ : 084-795-6951 
โทรสาร : 02-591-8484  
E-mail : artypun@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานในส่วน
ภูมิภาค 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที ่ 3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 26. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ค านิยาม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา วัตถุเสพติด 

เครื่องส าอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และ  เครื่องมือแพทย์ ที่เก็บจาก
สถานท่ีผลิต น าเข้าหรือจ าหน่าย เฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับอนุญาตและที่ไม่ต้องขออนุญาตตาม
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ที่ได้รับการตรวจสอบ หมายถึง 

1) ส่วนกลาง เก็บตัวอย่างตามแผนเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และ 
    ตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น  
2)  ส่วนภูมิภาค เก็บตัวอย่างตาม 
     2.1) แผนเก็บตัวอย่างของจังหวัด หรือเก็บตัวอย่างในรายการที่ตกลงกับ อย.      
            (ในตัวช้ีวัดส่วนภูมิภาค)เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจด้วย            
            ชุดทดสอบเบื้องต้น 
     2.2) แผนเก็บตัวอย่างของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ท้ังของจังหวัดและเขต 

ไม่นับรวมเรื่องร้องเรียน กรณีพิเศษ ฉุกเฉิน  
 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ 95 
ปีงบประมาณ 6  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

95 96 97 98 99 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อผู้บริโภคได้บรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย 
 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย นับท่ีด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู รวบรวมจากผลการตรวจสอบเฝ้าระวังฯ ตามแบบรายงานของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มการรายงานผลในระบบ Dashboard 
ของกระทรวงสาธารณสุข รายงานทุกไตรมาส 
 

แหล่งข้อมลู ส านัก/กองผลิตภัณฑ์ ส านักด่านอาหารและยา กอง คบ. และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนผลติภณัฑ์สุขภาพที่ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนผลิตภัณฑ์สุขภาพทีต่รวจสอบท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4(รายงานทุกวันท่ี 20 ของเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน) 
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เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละของผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ไดร้ับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ปี 2560 - 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 1. การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 1. คณะท างานพัฒนาระบบการเฝ้า  
 ระวังผลติภณัฑ์สุขภาพ 
 2. ทีมคุ้มครองผู้บริโภคดา้น 
 ผลิตภัณฑ์สุขภาพส่วนกลาง และ  
 จังหวัด (ทีม SAT) 
 3. จัดท าคู่มือการปฏิบตัิงาน 
    3.1 ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการ     
 เฝ้าระวัง 6 มิต ิ
    3.2 หลักเกณฑ์การประเมินความ 
 เสี่ยง 
    3.3 ระบบฐานข้อมลูและช่อง 
 ทางการรายงาน 
 4. แผนการจัดการความเสี่ยง     
 (Risk management Plan)       
 แบบบูรณาการภายใต้กลไกใหม ่

1.สรุปผลการด าเนินงานและ
สถานการณ์เฝ้าระวังผลติภณัฑ์
สุขภาพ 6 เดือน 
2. สื่อสารผลการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(Risk Management) เพื่อการ
จัดการปญัหา 

1. สรปุผลการด าเนินงาน
และสถานการณ์เฝ้าระวัง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ  9 เดือน 
2. สื่อสารผลการวิเคราะห์
ความเสีย่งไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (Risk 
Management) เพื่อการ
จัดการปญัหา 

1. สถานการณผ์ลติภณัฑ์
สุขภาพในภาพรวมทั้ง
ประเทศ 
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายใน
การจัดการปัญหาด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
3. ถอดบทเรยีนจากการ
ด าเนินงาน เพื่อปรับปรุงใน
ปีต่อไป 

 2. การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สขุภาพตาม PA ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
 5. แผนการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์  
 สุขภาพท้ังส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 
 6. ด าเนินการตามแผนเฝ้าระวังฯ ได้  
 ร้อยละ 30 

3. ด าเนินการตามแผนเฝ้า
ระวังผลติภณัฑส์ุขภาพได้ ร้อย
ละ 65 

3. ด าเนินการตาม         
แผนเฝา้ระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้ ร้อยละ 100 

 

วิธีการประเมินผล :  จากรายงานสรุปผลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ
การตรวจสอบได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
(ไม่รวมส่วนภูมิภาค) 
- ยา 
- อาหาร 
- เครื่องส าอาง 
- เครื่องมือแพทย์ 
- วัตถุอันตราย 
- วัตถุเสพติด 

ร้อยละ 94.94 
 
 
 

99.71 
94.01 
97.67 
94.04 
97.40 
92.26 

95.22 
 
 
 

99.96 
94.43 
96.55 
91.19 
90.24 
96.43 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. น.ส.ยุวดีพัฒนวงศ ์   ผู้อ านวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907070 โทรศัพท์มือถือ : 089-8116873 
    โทรสาร : 02-591-8479  E-mail : puyuwade@fda.moph.go.th 
2. นายวชิระ  อ าพนธ ์   ผู้อ านวยการกองควบคุมวตัถุเสพติด 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907332 โทรศัพท์มือถือ : 081-9288013 
    โทรสาร : 02-5918471  E-mail : vachira@fda.moph.go.th 
3. น.ส. สุมาลี  พรกิจประสาน    ผู้อ านวยการส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถ ุ
     อันตราย 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907154  โทรศัพท์มือถือ : 084-3618393 
โทรสาร : 02-5918446  E-mail : sumayee@fda.moph.go.th 
4. น.ส. สุภัทรา  บญุเสริม  รก.ผู้อ านวยการส านักด่านอาหารและยา 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907351  โทรศัพท์มือถือ : 081-845-9043 
โทรสาร : 02-5918477  E-mail : pongsai@fda.moph.go.th 
5. น.ส. สุกัญญา  เจียระพงษ์  ผู้อ านวยการส านักยา 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907162  โทรศัพท์มือถือ : 089-0416563 
โทรสาร : 02-5918390  E-mail : sukanya@fda.moph.go.th 
6. น.ส. ทิพย์วรรณ  ปรญิญาศิร ิ  ผู้อ านวยการส านักอาหาร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907175  โทรศัพท์มือถือ : 089-8116899 
โทรสาร : 02-5918460  E-mail : tipvon@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

- ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
- ส านกังานสาธารณสุขจังหวดั 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

ส่วนกลาง 
1. น.ส. จิตธาดา  เซ่งเจริญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5907292 โทรศัพท์มือถือ : 081-8415786 
   โทรสาร : 02-5918457   E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th 
กลุ่มตดิตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ 
ส่วนภูมภิาค 
1.นายอาทิตย์  พันเดช   เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5907383 โทรศัพท์มือถือ : 084-7956951 
   โทรสาร : 02-5918484   E-mail : artypun@gmail.com 
กองส่งเสริมงานคุม้ครองฯ (คบ) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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หัวข้อ 1.3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
    1.3.2 การเฝ้าระวัง  และตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูป 

ตัวช้ีวัด   ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (ร้อยละ 80) 

สถานการณ ์
สถานการณ์คุณภาพและความไม่ปลอดภัยด้านอาหารเป็นประเด็นหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง

ต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งในวัตถุดิบที่นํามาใช้ในการปรุงประกอบอาหาร รวมทั้งอาหารสําเร็จรูป            
จากผลการเฝ้าระวังสถานการณ์และผลการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปัญหาความไม่ปลอดภัย
ด้านอาหาร ได้แก่ การปนเปื้อนสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ การปลอมปนสารเร่งเนื้อแดงใน
เนื้อสัตว์สด การปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ทางยาในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การใช้วัตถุเจือปนอาหารที่ไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย ปัญหาคุณภาพน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และการใช้น้ํามันทอดซ้ํา เป็นต้นโดยมี
สถานการณ์ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

การปนเปื้อนสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้จากข้อมูลผลการสํารวจการตกค้างของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด โดยหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยอาหาร ปี 2557 -2559 โดย
ตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น (Screen Test) โดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย (GT Test Kit) พบการตกค้างของสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดตั้งแต่ปี2556-2559 ร้อยละ 3.75, 3.46, 2.45 และ 2.53 ตามลําดับ
ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลผลการสํารวจสถานการณ์การตกค้างของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและ
ผลไม้สดนําเข้า โดยสุ่มเก็บตัวอย่าง ณด่านอาหารและยา และส่งตรวจวิเคร าะห์โดยห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบการตกค้างของของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดนําเข้าตั้งแต่ ปี 
2556- 2559 ร้อยละ 4.95, 7.21, 1.08 และ 4.39 ตามลําดับแม้ผลการตรวจสอบพบการตกค้างใน
อัตราที่ไม่สูงมากนัก แต่ก็เพียงพอที่จะบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนื่อง 

การปลอมปนสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์สดจากข้อมูลผลการสํารวจโดยหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือ
ความปลอดภัยอาหาร ปี 2557-2559 พบ การตกค้างของการปลอมปนสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์สด ร้อย
ละ 1.26, 4.49 และ 7.06 ตามลําดับ โดยจะเห็นว่ามีแนวโน้มการปลอมสนสารเร่งเนื้อแดงเพ่ิมข้ึน 

น้้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยจากผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตและสํารวจ
สถานการณ์คุณภาพของน้ําบริ โภคที่บรรจุที่ปิดสนิททั่วประเทศ โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด                        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการเป็นภาพรวมทั้งประเทศต่อเนื่อง 2 ปี พบว่า 
สถานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ GMP ร้อยละ 17.66และสถานการณ์คุณภาพของน้ําบริโภคในภาชนะ
น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 31.42 โดยเกิดจากการไม่ได้มาตรฐาน 
เรื่อง ความเป็นกรด-ด่าง และการไม่ได้มาตรฐานด้านจุลินทรีย์โดยเฉพาะการพบเชื้อโคลิฟอร์ม และ E. coliซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดสุขลักษณะในการผลิตนั้น อาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิต เช่น การปรับสภาพน้ําดิบเบื้องต้นด้วย
สารละลายคลอรีน หรือการบํารุงรักษาและทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต หรือการปนเปื้อน
ข้ามหลังการฆ่าเชื้อ เป็นต้น  

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์สํานักอาหารได้มีการเฝ้าระวังการใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2559 พบว่า มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่กําหนด ร้อยละ 40.54, 32.92 และ 31.64 ตามลําดับ จากผลการเฝ้าระวังดังกล่าวแม้ว่า
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ปัญหาการใช้วัตถุเจือปนอาหารไม่เป็นไปตามกฎหมายมีแนวโน้มลดลง แต่ร้อยละการไม่ได้มาตรฐานยังอยู่ใน
ปริมาณที่สูง ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลการเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ณ 
สถานที่ผลิตและสถานที่จําหน่ายเป็นประจําทุกปี โดยในปี 2557-2559 พบการปลอมปนของสารที่มีฤทธิ์ทาง
ยาในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสรรพคุณในการลดความอ้วนและเสริมสมรรถภาพทางเพศในผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร คิดเป็นร้อยละ 32.69, 15.79, และ 33.30 ตามลําดับ ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มนี้มักจะเกิด
ปัญหาของการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณด้วย 

ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนนมโรงเรียนตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้อาหารเสริมนมโรงเรียนเพ่ือแก้ปัญหา
การขาดสารอาหารและทุพโภชนาการในเด็กนักเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 และคณะอนุกรรมการกํากับดูแล
คุณภาพนมโรงเรียนได้กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการผลิต
ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน 1 ครั้ง/เทอม (ปีละ 2 ครั้ง) และให้รวบรวมผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นมทราบ หากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะได้พิจารณาดําเนินการกับสถานที่ผลิตดังกล่าวต่อไป  

โดยสถานการณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 พบว่า สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนมี
มาตรฐานการผลิตตามเกณฑ์ GMP โดยเฉลี่ย ร้อยละ100, 95 และ 98.65 ตามลําดับ สําหรับผลการเฝ้าระวัง
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน โดยตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ ในปีงบประมา ณ 
พ.ศ.2557-2559 พบว่า ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนมีคุณภาพ โดยเฉลี่ย ร้อยละ 93.92, 92.67 และ 92.31 
ตามลําดับ โดยพบปัญหาการไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของจุลินทรีย์ทั้งหมดและจุลินทรีย์ก่อโรค ซึ่งส่งผลต่อความ
ปลอดภัยของการบริโภคนมโรงเรียนของเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาและเกิดสถานการณ์ตามที่เป็นข่าว
อย่างต่อเนื่อง 

ผลิตภัณฑ์จากแป้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีแผนเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์จากแป้ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นสด (เส้นใหญ่ เส้นเล็ก) เส้นหมี่ บะหมี่ และแผ่นเกี๊ยว 
ณ สถานที่ผลิต เป็นประจําทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 พบว่า ผลิตภัณฑ์จากแป้งมีคุณภาพ
หรือมาตรฐานไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดร้อยละ 23.96 , 32.32, และ 28.75 โดยพบข้อบกพร่อง
ด้านการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ทั้งวัตถุกันเสียและสีไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

น้้ามันทอดอาหารสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัย
ด้านอาหารมีแผนการสํารวจสถานการณ์ความปลอดภัยของการใช้น้ํามันทอดอาหารด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย 
ณ สถานที่จําหน่าย เช่น ตลาดสด ตลาดนัด และซุปเปอร์มาเก็ต เป็นประจําทุกปี โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557-2559 พบว่า สถานที่จําหน่ายมีการใช้น้ํามันทอดอาหารที่มีปริมาณสารโพลาร์เป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด คิดเป็นร้อยละ 89.14, 84.60 และ 89.47 ตามลําดับ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงได้มีการดําเนินงานเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหา โดยแบ่งกลุ่มอาหารเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาหารสด ได้แก่ ผัก ผล ไม้ และเนื้อสัตว์สด 
กลุ่มอาหารแปรรูป ได้แก่ น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนม
โรงเรียนผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยว (ชนิดเส้นสด)/ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่/เกี๊ยวขนมจีน) และน้ํามันที่ใช้
ทอดอาหาร โดยบูรณาการการดําเนินงานร่วมส่วนภูมิภาค ได้แก่ เขตบริการสุขภาพและสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด  
 

 
 
 



๑๓๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. ผักและผลไม้สด 
2. เนื้อสัตว์สด  
3. น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทกลุ่มเป้าหมาย 
4. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 
5. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
6. ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน 
7. ผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
8. น้ํามันทอดอาหาร 
 

เป้าหมาย มาตรการด้าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1 : ผักและผลไม้สด 
ผักและผลไมส้ด
มีความปลอดภัย

จากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช 
ร้อยละ 70 

1.1 กิจกรรมส้ารวจข้อมลูสถานที่ผลิต (คดัและบรรจ)ุ ผักและผลไมส้ด  
โดย ส้านักงานสาธารณสุขจังหวดั 

ผักและผลไมส้ดมี
ความปลอดภัย

จากสารเคมีกําจดั
ศัตรูพืช 

1) สํารวจข้อมูลสถานท่ีผลติ (คัดและบรรจุ) ผัก
และผลไม้สด ที่มีอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ตามขอบข่าย (ร่าง) ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่ อง กําหนดวิธีการผลิต 
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บ
รักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการ
แสดงฉลาก  

2) ประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการ ณ 
สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้
สดทุกแห่งในจังหวัด   

3) จัดทําข้อมูลสถานท่ีผลิตและผลการประเมิน
ความพร้อมของผู้ประกอบการ ณ สถานที่
ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดทุก
แห่งในจังหวัด ตามแบบฟอร์มที่กําหนด 

4)  ร ายงานข้ อมู ลผลการดํ า เนิ นงาน ใน
แบบฟอร์มกิจกรรมฯและบันทึกข้อมูลใน
ระบบ Dashboard ของกระทรวง
สาธารณสุข ตามระยะเวลาการรายงาน (6 
ครั้ง) 

ข้อมูลสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและ
ผลไม้สด ที่มีอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตาม
ขอบข่าย (ร่าง) ประกาศฯ และผลการ
ประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการ 
ตามแบบฟอร์มกิจกรรมการส้ารวจและ
ประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการ 
ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและ
ผลไม้สด ฯ ที่ก้าหนด 

1.2 กิจกรรมเฝ้าระวังสถานการณ์การตกค้างของสารเคมกี้าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้
สด โดยส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยอาหาร 

1) สสจ. และหน่วยเคลื่อนที่ฯ ดําเนินการสุ่ม
เก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ณ สถานที่
จําหน่าย (ตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอร์มา
เก็ต) ตรวจวิ เคราะห์ เบื้องต้น (Screen 
Test) ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น GT-Test Kit 
ทดสอบสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้าง 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่ม
คาร์บาเมต (การตรวจสอบครั้งท่ี1) 

1) ผลการตรวจวิเคราะห์ผักและผลไม้สด ที่
ตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น GT-Test 
Kit (การตรวจสอบครั้งที ่1) 

2) ผลวิเคราะห์ตัวอย่างผักและผลไม้สด
ที่ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ในกรณีที่มีการเก็บตัวอย่างซ้ํา (การ
ตรวจสอบครั้งท่ี2) 

3) ผลการดําเนินคดีในกรณีที่ผลตรวจ



๑๓๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

เป้าหมาย มาตรการด้าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
2) หน่วยเคลื่อนที่ฯ รายงานผลการสํารวจ

สถานการณ์การตกค้างของสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ณ สถานท่ีจําหน่าย ด้วยชุดทดสอบ
เบื้องต้น GT-Test Kit  

3) กรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบ
เบื้องต้น GT-Test Kit พบว่า ไม่ผ่าน
มาตรฐานให้ สสจ. ลงพื้นที่ เพื่อติดตาม
ตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขปัญหา 

4) สสจ.  ลงพื้นที่ เพื่อ เก็บตั วอย่ างซ้ํ า  ณ 
สถานที่จํ าหน่ายแห่งเดิม และสุ่ ม เก็บ
ตัวอย่างชนิดของผักและผลไม้สดดังกล่าว
ตรวจวิเคราะห์สารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้าง 
ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (การตรวจสอบครั้ง
ที่ 2) 

5) กรณีผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพบการ
ตกค้างของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย ให้สสจ.ดําเนินคดี 

6) สสจ. บันทึกข้อมูลรายงานผลการสํารวจ
สถานการณ์การตกค้างของสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ณ สถานท่ีจําหน่าย ด้วยชุดทดสอบ
เบื้องต้นและผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ ในระบบ Dashboard ของ
กระทรวงสาธารณสุข ตามระยะเวลาการ
รายงาน (6 ครั้ง) 

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (การ
ตรวจสอบครั้งที่2) ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2 :เน้ือสัตว์สด 
เนื้อสัตว์สด มี
ความปลอดภัย

จากการ
ปลอมปนสารเร่ง
เนื้อแดง ร้อยละ 

70        

2.1 สสจ.และหน่วยเคลื่อนที่ฯ ดําเนินการสุ่ม
เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์สด ณ สถานที่จําหน่าย 
ตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 
200 ตัวอย่าง/เขตบริการสุขภาพ (การ
ตรวจสอบครั้งท่ี 1) 

2.2 หน่วยเคลื่อนที่ฯ รายงานผลการสํารวจ
สถานการณ์การปลอมปนสารเร่งเนื้อแดง
ในเนื้อสัตว์สด ณ สถานที่จําหน่าย ด้วยชุด
ทดสอบเบื้องต้น  

2.3 กรณีที่ผลการตรวจวิ เคราะห์ด้วยชุด
ทดสอบเบื้องต้นพบว่า ไม่ผ่านมาตรฐานให้ 
สสจ. ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา 

2.4 สสจ. ลงพื้นที่ เพื่อเก็บตัวอย่างซ้ํา ณ 
สถานที่จําหน่ายแห่งเดิม และสุ่มเก็บ
ตั วอย่ า ง เนื้ อสั ตว์ สดดั งกล่ าวตรวจ

2.1 ผลการตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์สดที่
ตรวจด้วยชุดทดสอบ (การตรวจสอบ
ครั้งท่ี 1) 

2.2 ผลวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อสัตว์สดที่
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ในกรณีที่มีการเก็บตัวอย่างซ้ํา (การ
ตรวจสอบครั้งท่ี 2) 

2.3 ผลการดําเนินคดีในกรณีที่ผลตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (การ
ตรวจสอบครั้งที่ 2) ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย 

เนื้อสัตว์สดมีความ
ปลอดภัยจากการ
ปลอมปนสารเร่ง

เนื้อแดง         



๑๓๓ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

เป้าหมาย มาตรการด้าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
วิ เ ค ร า ะ ห์ ส า ร เ ร่ ง เ นื้ อ ง แ ด ง  ณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์การแพทย์ (การ
ตรวจสอบครั้งท่ี 2) 

2.5 กรณีผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพบ
การตกค้างของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไม่
เป็นไปตามกฎหมาย ให้สสจ.ดําเนินคดี 

2.6 สสจ.บันทึกข้อมูลในระบบ Dashboard  
ของกระทรวงสาธารณสุข ตามระยะเวลา
การรายงาน (6 ครั้ง) 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3 :น้้าบริโภคในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิท 
ร้อยละของน้ํา

บริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท
กลุ่มเป้าหมายมี

คุณภาพ
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 
ร้อยละ 100 

3.1 สสจ.ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูลสถานที่ผลิตที่มีผลการตรวจ
ประเมินสถานท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ GMP 
หรือผลตรวจวิ เคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้าน
จุลินทรีย์ ไม่ เป็นไปตามกฎหมาย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2559  

3.2 สสจ.เข้าร่วมการอบรมเรื่องการตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิตและการควบคุมการ
ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
(ภายในเดือนธันวาคม 2559) 

3.3 สสจ.ปรับปรุงสถานที่และการควบคุม
กระบวนการผลิตน้ําบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทกลุ่มเป้าหมายทุกแห่ง 
(ภายในเดือนมีนาคม 2560) 

3.4 สสจ.ตรวจประเมินสถานท่ีตามหลักเกณฑ์ 
GMP และสุ่มเก็บตัวอย่างน้ําบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ณ สถานที่ผลิต 
(ภายในเดือน มิถุนายน 2560) และส่ง
ตัวอย่าง เพื่ อตรวจวิ เคราะห์คุณภาพ
มาตรฐานด้านจุลินทรีย์ ได้แก่ Coliforms, 
E. coli, Salmonella spp. และ S. 
aureus 

3.5 รายงานข้อมูลผลการดําเนินงานและผล
การดําเนินการเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย (ถ้ามี) ในแบบฟอร์มการรายงาน
ผลตามตัวช้ีวัดและบันทึกข้อมูลในระบบ 
Dashboard ของกระทรวงสาธารณสุข 
ตามระยะเวลาการรายงาน (6 ครั้ง) 

3.1 ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต
กลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ GMP 
ภายหลังการปรับปรุงสถานท่ีผลิต 

3.2 ผลวิเคราะห์น้ําบริโภคในภาชนะ
บรรจุกลุ่มเป้าหมาย ภายหลังการ
ปรับปรุงการควบคุมกระบวนการ
ผลิต 

3.3 ผลการดําเนินการเมื่อพบว่าไม่
เป็นไปตามกฎหมาย (ถ้ามี) 

น้ําบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิด

สนิท
กลุ่มเป้าหมายมี

คุณภาพมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่

กําหนด 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 4 :ผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ 
ผลิตภณัฑ์จาก
เนื้อสัตว์ท่ีมีการ

4.1 สสจ.แจ้งจํานวนสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์
จ าก เนื้ อ สั ต ว์  ก ลั บม ายั ง สํ า นั ก ง าน

4.1 จํานวนสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ภายในจังหวัด 

ผลิตภณัฑ์จาก
เนื้อสัตว์ท่ีมีการใช้



๑๓๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

เป้าหมาย มาตรการด้าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ใช้วัตถุเจือปน
อาหารตาม

เกณฑ์ที่กําหนด 
ร้อยละ 70 

คณะกรรมการอาหารและยา  
4.2สสจ.ตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์

จากเนื้อสัตว์ทุกแห่งในจังหวัด ตามเกณฑ์ 
GMP  

4.3 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ณ สถานท่ีผลิต ทุก
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ 1 ตัวอย่าง และ
ส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ชนิดและ
ปริมาณของวัตถุเจือปนอาหาร  

4.4 รายงานข้อมูลผลการดําเนินงานและผล
การดําเนินการเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย (ถ้ามี) ในแบบฟอร์มการรายงาน
ผลตามตัวช้ีวัดและบันทึกข้อมูลในระบบ 
Dashboard ของกระทรวงสาธารณสุข 
ตามระยะเวลาการรายงาน (6 ครั้ง) 

4.2 ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 

4.3 ผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 
4.4 ผลการดําเนินการเมื่อพบว่าไม่

เป็นไปตามกฎหมาย (ถ้ามี) 

วัตถุเจือปนอาหาร
ตามเกณฑ์ที่

กําหนด 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 5 :ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารมีความ
ปลอดภัยจาก
การปลอมปน

สารที่มีฤทธิ์ทาง
ยา 

ร้อยละ 75 

5.1 สสจ.  สุ่ม เก็บตั วอย่ างผลิตภัณฑ์  ณ 
ส ถ า น ที่ ผ ลิ ต ห รื อ ส ถ า น ที่ จํ า ห น่ า ย 
(พิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่) 
จังหวัดละ 5 ตัวอย่าง ภายในเดือนมีนาคม 
2560 โดยพิจารณาจากผลติภณัฑท์ี่สงสยั
ว่ามีการอวดอ้างสรรพคุณ และส่งตัวอย่าง
เพื่อตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารที่
มี ฤทธิ์ ท า งยา ในกลุ่ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สรรพคุณดังกล่าว  

5.2 รายงานข้อมูลผลการดําเนินงานและผล
การดําเนินการเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย (ถ้ามี) ในแบบฟอร์มการรายงาน
ผลตามตัวช้ีวัดและบันทึกข้อมูลในระบบ 
Dashboard ของกระทรวงสาธารณสุข 
ตามระยะเวลาการรายงาน (6 ครั้ง) 

5.1 จํานวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่มีการเก็บตัวอย่าง 

5.2 ผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
5.3 ผลการดําเนินการเมื่อพบว่ าไม่

เป็นไปตามกฎหมาย (ถ้ามี) 

ผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารมีความ

ปลอดภัยจากการ
ปลอมปนสารที่มี

ฤทธิ์ทางยา 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุง่เน้น 6 :ผลิตภัณฑ์นมโรงเรยีน 
ผลติภณัฑ์นม
โรงเรียน ณ 

สถานท่ีผลติ มี
คุณภาพ

มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กําหนด
ร้อยละ 100 

6.1 สสจ. (เฉพาะจังหวัดที่มสีถานท่ีผลิต)
ดําเนินการ 
1) ตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียน

ทุกแห่งในจังหวัดตามเกณฑ์ GMP  
2) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ 

สถานที่ผลิต และส่งตัวอย่างเพื่อตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานปีละ 2 ครั้ง 
(1 ครั้ง/ภาคการศึกษา)ดังนี้ 

 
 
 

6.1 ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต
นมโรงเรียน 

6.2 ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
นมโรงเรียน 

6.3 ผลการดําเนินการเมื ่อพบว่าไม่
เป็นไปตามกฎหมาย (ถ้ามี) 

ผลิตภัณฑ์นม
โรงเรียนณ 

สถานที่ผลิต มี
คุณภาพมาตรฐาน

ตามเกณฑ์ที่
กําหนด 



๑๓๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

เป้าหมาย มาตรการด้าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 ภาคการศีกษาที่  2 ปีการศึกษา 

2559 ช่วงเดือน พ.ย. 59  
 ภาคการศีกษาที่  1 ปีการศึกษา 

2560 ช่วงเดือน มิ.ย. 60 
6.2 รายงานข้อมูล ผลการดําเนินงานและผลการ

ดําเนินการเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
(ถ้ามี) ในแบบฟอร์มการรายงานผลตาม
ตั ว ช้ี วั ด แ ล ะ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บ บ 
Dashboard ของกระทรวงสาธารณสุข โดย
กําหนดการรายงาน มีดังนี้ 
 ภาคการศีกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ภายในวันที่ 10  ธันวาคม 2559 
 ภาคการศีกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 
6.3 ส่งสําเนาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต

และรายงานผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นม
โรงเรียน โดยส่งเป็นหนังสือราชการมายัง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น)  

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 7 :ผลิตภัณฑจ์ากแป้ง 
ผลิตภณัฑ์จาก

แป้งมีการใช้วัตถุ
เจือปนอาหารตาม
เกณฑ์ที่กําหนด

ร้อยละ 70 

7.1 สสจ.แจ้งจํานวนสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์
จ า ก แ ป้ ง  ก ลั บ ม า ยั ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ 
30 ตุลาคม 2559  

7.2 สสจ.ตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์
จากแป้งทุกแห่งในจังหวัด โดยผลิตภัณฑ์
เส้นก๋วยเตี๋ยวตรวจประเมินตามหลกัเกณฑ์ 
GMP ทั่วไป และผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่/
แผ่นเกี๊ยว และขนมจีน ตรวจประเมินตาม
หลักเกณฑ์ Primary GMP 

7.3 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ณ สถานท่ีผลิต ทุก
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ 1 ตัวอย่าง และ
ส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ชนิดและ
ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร  

7.4 รายงานข้อมูลผลการดําเนินงานและผล
การดําเนินการเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย (ถ้ามี) ในแบบฟอร์มการรายงาน
ผลตามตัวช้ีวัดและบันทึกข้อมูลในระบบ 
Dashboard ของกระทรวงสาธารณสุข 
ตามระยะเวลาการรายงาน (6 ครั้ง) 

7.1 จํานวนสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
7.2 ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต

ผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
7.3 ผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
7.4 ผลการดําเนินการเมื่อพบว่าไม่

เป็นไปตามกฎหมาย (ถ้ามี) 

ผลิตภณัฑ์จากแป้ง
มีการใช้วัตถุเจือปน
อาหารตามเกณฑ์ที่

กําหนด 



๑๓๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

เป้าหมาย มาตรการด้าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 8 :น้้ามันทอดอาหาร 

น้ํามันทอด
อาหาร ณ 

สถานท่ีผลติ
กลุ่มเป้าหมาย
และสถานท่ี
จําหน่าย มี

ปริมาณสารโพ
ลาร์เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

ร้อยละ 80 

8.1 การติดตามเฝ้าระวังปริมาณสารโพลาร์ในน้้ามันทอดอาหาร ณ สถานที่ผลิต โดย
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

น้ํามันทอดอาหาร 
ณ สถานท่ีผลิต

กลุ่มเป้าหมายและ
สถานท่ีจําหน่าย มี
ปริมาณสารโพลาร์
เป็นไปตามเกณฑ์

ที่กําหนด 

1) คัดเลือกสถานที่ผลิตอาหารกลุ่มเป้าหมาย
ทุกแห่งในพื้นที่  โดยพิจารณาจากกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดที่
มีการใช้น้ํามันในกระบวนการทอด และส่ง
จํานวนสถานที่ผลิตอาหารกลุ่มเป้าหมาย
มายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2559  

2) ตรวจประเมินสถานที่ผลิตกลุ่มเป้าหมาย 
ตามเกณฑ์ GMP/ Primary GMP แล้วแต่
กรณี 

3) บันทึกข้อมูลการใช้น้ํามันที่ใช้ทอดอาหาร 
ตามแบบฟอร์มการรายงานผลตามตัวช้ีวัด 
(สถานที่ผลิต) และเก็บตัวอย่างน้ํามันที่ใช้
ทอดอาหาร ได้แก่  วัตถุดิบน้ํามัน และ 
น้ํามันขณะทอด ณ สถานที่ผลิต เพื่อส่ง
ตรวจวิ เคราะห์ปริมาณสารโพลาร์  ณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

4) รายงานข้อมูลผลการดําเนินงานและผลการ
ดําเนินการเมื่อพบว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
(ถ้ามี) ในแบบฟอร์มการรายงานผลตาม
ตั ว ช้ี วั ด แ ล ะ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บ บ 
Dashboard ของกระทรวงสาธารณสุข 
ตามระยะเวลาการรายงาน (6 ครั้ง) 

1) ข้ อ มู ล ส ถ า น ที่ ผ ลิ ต อ า ห า ร
กลุ่มเป้าหมาย 

2) บันทึกข้อมูลการใช้น้ํามันที่ใช้ทอด
อาหาร 

3) ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต
กลุ่มเป้าหมาย 

4) ผลวิเคราะห์น้ํามันที่ใช้ทอดอาหาร
กลุ่มเป้าหมาย 

5) ผลการดําเนินการเมือ่พบว่าไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย (ถ้ามี) 

8.2 การติดตามเฝ้าระวังปริมาณสารโพลาร์ในน้้ามันที่ใช้ทอดอาหาร ณ สถานที่จ้าหน่าย  
ด้าเนินการโดยหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยอาหาร และรายงานผลการด้าเนินงานใน
ระบบ Dashboard โดย สสจ. 
1) หน่วยเคลื่อนที่ฯ ตรวจเฝ้าระวังน้ํามันทอด

อาหาร ได้แก่ วัตถุดิบน้ํามัน และ น้ํามันขณะ
ทอด ณ แหล่งจําหน่าย ด้วยชุดทดสอบ
เบื้องต้น (การตรวจสอบครั้งที่1) 

2) หน่วยเคลื่อนที่ฯ บันทึกข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
สถานท่ีเก็บน้ํามัน ตรวจสอบน้ํามันท่ีใช้ทอด
อาหาร พฤติกรรมการใช้น้ํามันทอดอาหาร 
การกําจัดน้ํามันตามแบบฟอร์มการรายงาน
ผลตามตัวช้ีวัด (สถานที่จําหน่าย) และ
รายงานผลการดําเนินงานมายังสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  

3) หน่วยเคลื่อนที่ฯ รายงานผลการเฝ้าระวัง

1) ข้อมูลทั่ วไปเกี่ยวกับสถานที่ เก็บ
น้ํามัน ตรวจสอบน้ํามันที่ ใ ช้ทอด
อาหาร พฤติกรรมการใช้น้ํามันทอด
อ า ห า ร  ก า ร กํ า จั ด น้ํ า มั น ต า ม
แบบฟอร์มที่กําหนด 

2) ผลการตรวจวิเคราะห์น้ํามันทอด
อาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น(การ
ตรวจสอบครั้งท่ี 1) 

3) ผลการลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบ
และดําเนินการแก้ไขปัญหา กรณีที่
ผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบ
เบื้องต้นพบว่า ไม่ผ่านมาตรฐาน 
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เป้าหมาย มาตรการด้าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ปริมาณสารโพลาร์ในน้ํามันที่ใช้ทอดอาหาร 
ดว้ยชุดทดสอบเบื้องต้น ให้สสจ. 

4) กรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบ
เบื้องต้นพบว่า ไม่ผ่านมาตรฐานให้ สสจ. 
ล งพื้ น ที่ เ พื่ อ ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อบ แ ล ะ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา 

5) สสจ.  ลงพื้ นที่ เพื่ อ เก็บตั วอย่ า งซ้ํ า  ณ 
สถานที่จํ าหน่ายแห่งเดิม และสุ่ ม เก็บ
ตัวอย่างน้ํามันที่ ใช้ทอดอาหารดังกล่าว
ตรวจวิเคราะห์ปร ิมาณสารโพลาร ์ ณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (การตรวจสอบครั้ง
ที่ 2) 

6) สสจ .รายงานผลการดํ า เนินงานตาม
แบบฟอร์มการรายงานผลตามตัวช้ีวัดและ
บันทึกข้อมูลในระบบ Dashboard ของ
กระทรวงสาธารณสุข ตามระยะเวลาการ
รายงาน (6 ครั้ง) 

4) ผลการตรวจวิเคราะห์น้ํามันทอด
อ า ห า ร ที่ เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง ซ้ํ า จ า ก
หน่วยงานวิเคราะห์(การตรวจสอบ
ครั้งท่ี 2) 

5) ผลการดําเนินคดีในกรณีที่ผลตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (การ
ต ร วจ ส อบ ค รั้ ง ที่ 2 )  ไ ม่ เ ป็ น ไ ป
กฎหมาย 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส้านักอาหาร 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกลุ ต้าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ / 
e-mail address 

ประเด็น/ส่วนที่
รับผิดชอบ 

นางทัศน์อร ฉัตรไชยศริ ิ
 

ตําแหน่งนักวิชาการอาหาร
และยาชํานาญการ 
สํานักอาหาร 

Tel. 02-590-7408 
Mobile 087-338-9303 
e-mail: kpikbs.food@gmail.com 

ประเด็นการตรวจ
ราชการที่มุ่งเน้น 
1-8 

นางสาวชนานันท ์
ประไพรเพชร 

ตําแหน่งนักวิชาการอาหาร
และยาปฏิบัติการ 
สํานักอาหาร 

Tel. 02-590-7408 
Mobile 086-691-4195 
e-mail: kpikbs.food@gmail.com  

นางสาววรวลญัช์  
พูลสวัสดิ ์

ตําแหน่งนักวิชาการอาหาร
และยาปฏิบัติการ 
สํานักอาหาร 

Tel. 02-590-7408 
Mobile 081-925-5350 
e-mail: kpikbs.food@gmail.com  
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที ่ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 21. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 
ค้านิยาม 1. อาหารสด หมายถึง อาหารที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป ที่นํามาเป็นวัตถุดิบในการปรุง

ประกอบอาหาร ได้แก่ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว เนื้อหมูสด)  
2. อาหารสดมีความปลอดภัย หมายถึง ผัก ผลไม้ ต้องไม่มีการตกค้างของสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช และเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว เนื้อหมูสด) ต้องไม่มีการตกค้างจากสารเร่งเนื้อแดง 
3. อาหารแปรรูป หมายถึง อาหารที่ผ่านกระบวนการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของอาหารไปแล้ว หรืออาหารที่ผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ หรือหมายถึง อาหาร
สดที่แปรรูป ทําให้แห้ง หรือหมักดอง หรือในรูปอื่นๆ รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสด เส้นบะหมี่/เกี๊ยว/ขนมจีน) นมโรงเรียน และ
น้ํามัน (รายละเอียดตามเอกสาร KPI Template ประเด็นย่อย 28.1-28.8) 
4. อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ น้ําบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสด เส้น
บะหมี่/เกี๊ยว/ขนมจีน) นมโรงเรียน และน้ํามัน ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กําหนด (รายละเอียดตามเอกสาร KPI Template ประเด็นย่อย 28.1-28.8) 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
หมายเหตุ : เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 80 ในแตล่ะปี จะมีการเปลีย่นกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์อาหารในการวัด 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีความปลอดภัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผลิตภณัฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปท่ีมีการจําหน่ายในประเทศ 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู ดําเนินการตามรายละเอียดเอกสาร KPI template ประเด็นย่อย 28.1-28.8 โดย

รายงานผลการดําเนินงานจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา/สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารตามช่องทางที่สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์กําหนด 

แหล่งข้อมลู ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมภิาค :  เขตบริการสุขภาพ โดยหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยดา้นอาหาร/   
                  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แล้วแต่กรณ ี

รายการข้อมลู 1 A= จํานวนของผลิตภัณฑ์ท่ีผลวิเคราะหผ์่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 
รายการข้อมลู 2 B= จํานวนของผลิตภณัฑ์ที่เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 
สูตรค้านวณตัวชี้วัด  (A/B)x100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 (โดยติดตามผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4) 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 - 2564 : 
  หน่วยงาน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
       อย. 

 
 

 มีคณะทาํงานแกไ้ขปญัหา
ความไม่ปลอดภัยอาหาร 

 มีทีม SAT แบบบรูณาการ
ด้านอาหาร 

 มีแผนการดําเนินการ            
ในภาพรวมของประเทศ 

 ดําเนินการตามแผน          
การดําเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน 

 ติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานในภาพรวมของ
ประเทศ  

 โครงสร้างของระบบ
ข้อมูลการเฝ้าระวัง 

 มีแนวทางการแจ้ง
เตือนภัยและจับ
สัญญาณความเสี่ยง 

 ดําเนินการตาม
แผนการดาํเนินงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 
ของแผน 

 ติดตามความก้าวหน้า
การดําเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

 มีการทดลองนําเข้าข้อมูล
การเฝา้ระวัง                    

 ทดลองระบบ                 
การจัดการความเสี่ยงด้าน
อาหาร 

 ดําเนนิการตามแผน          
การดําเนินงานไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 100 ของแผน 

 ติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานในภาพรวม
ของประเทศ 

 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน
ของระบบ
การจัดการ
ความเสี่ยง
ด้านอาหาร 

 แผนการจัดการ
ความเสี่ยงแบบ
บูรณาการ 

 ติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานใน
ภาพรวมของ
ประเทศ 

 สรุปผลการ
ดําเนินงานใน
ภาพรวมของ
ประเทศ 

 ประสานและจัดส่ง
ข้อมูลการ
ดําเนินงานให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เขตบริการ
สุขภาพ 
 

 มีแผนการดําเนินงาน
อาหารปลอดภัยระดับเขต
บริการสุขภาพ 

 ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน 

 ติดตามและรายงาน 
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของหน่วยงานใน
เขตบริการสุขภาพ ผ่าน
กลไกคณะอนุกรรม การ
คุ้มครองผู้บริโภค ด้าน
ผลิตภัณฑส์ุขภาพระดับเขต 

 ดําเนินการตาม
แผนการดาํเนินงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 
ของแผน 

 ติดตามและรายงาน 
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไกคณะ
อนุกรรม การคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้าน
ผลิตภัณฑส์ุขภาพ
ระดับเขต 

 ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานร้อยละ 100 
ของแผน 

 ติดตามและรายงาน 
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ในเขตบริการสุขภาพ ผ่าน
กลไกคณะอนุกรรม การ
คุ้มครองผู้บริโภค ด้าน
ผลิตภัณฑส์ุขภาพระดับ
เขต 

 ติดตามและ
รายงาน 
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงานในเขต
บริการสุขภาพ 
ผ่านกลไกคณะ
อนุกรรม การ
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพระดับเขต 

 ประสานและ
จัดส่งข้อมูลผล
การดําเนินงานให้
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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สสจ.  มีแผนบูรณาการ
ดําเนินงานอาหาร
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่
ระดับจังหวดั 

 ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 ของแผน 

 รายงาน ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของหน่วยงานใน
เขตบริการสุขภาพ ผ่าน
กลไกคณะอนุกรรม การ
คุ้มครองผู้บริโภค ด้าน
ผลิตภัณฑส์ุขภาพระดับเขต 

 ดําเนินการตาม
แผนการดาํเนินงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 
ของแผน 

 รายงาน ความก้าวหน้า
การดําเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไกคณะ
อนุกรรม การคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้าน
ผลิตภัณฑส์ุขภาพ
ระดับเขต 

 ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานร้อยละ 100 
ของแผน 

 รายงาน ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ในเขตบริการสุขภาพ ผ่าน
กลไกคณะอนุกรรม การ
คุ้มครองผู้บริโภค ด้าน
ผลิตภัณฑส์ุขภาพระดับ
เขต 

 รายงาน 
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงานในเขต
บริการสุขภาพ 
ผ่านกลไกคณะ
อนุกรรม การ
คุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพระดับเขต 

 ประสานและส่ง
ต่อข้อมูลผลการ
ดําเนินงานให้
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องใน
จังหวัด  

วิธีการประเมินผล :  การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห ์โดยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) และห้องปฏิบัติการ 
แล้วแต่กรณี 

เอกสารสนับสนุน :  เอกสาร KPI Template ประเด็นย่อย 28.1-28.8 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หน่วยนับ 
ผลการด้าเนินงานในรอบปี 

งบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

1.    อาหารสด  - -    - 
  1.1 ผักผลไมส้ด* ร้อยละ 96.91  97.82  97.52 
  1.2 เนื้อสัตว์สด* ร้อยละ 98.47 95.51 92.94 

2.          อาหารแปรรูป     
  2.1  น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ร้อยละ - -     - 

 2.2 ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  ร้อยละ 59.46 67.08 68.36 
 2.3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร้อยละ 67.31 84.21 66.70 
 2.4 นมโรงเรียน ร้อยละ 92.86 92.28 91.07 
 2.5  ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยว (ชนิดเส้น      

สด)/ ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่/เกี๊ยวขนมจีน) 
ร้อยละ 76.04 67.68 71.25 

 2.6 น้ํามัน* ร้อยละ 89.14 84.60 76.82 
หมายเหต:ุ*ผลการดําเนินงานโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
1. ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขํา    
    โทรศัพท์ท่ีทํางาน : 02-5901614 โทรศัพท์มือถือ :081-8579535 
    โทรสาร : 02-5901614  E-mail : privaxma@hotmail.com 
ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส้านักส่งเสรมิและสนับสนุนอาหารปลอดภัย) 
2. นายวันชัย ศรีทองคํา  
    โทรศัพท์ท่ีทํางาน : 02-5907216 โทรศัพท์มือถือ : 
    โทรสาร : 02-5915462  E-mail : wanchai@fda.moph.go.th 
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส้านักอาหาร) 
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ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
1. นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ   
    โทรศัพท์ท่ีทํางาน :02-5901614 โทรศัพท์มือถือ : 093-3296998 
    โทรสาร : 02-5901614 E-mail : pattanastar@hotmail.com 
ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส้านักส่งเสรมิและสนับสนุนอาหารปลอดภัย) 
2. นางทัศน์อร ฉัตรไชยศิร ิ   
    โทรศัพท์ท่ีทํางาน :02-5907214 โทรศัพท์มือถือ : 087-3389303 
    โทรสาร : 02-5907322 E-mail : planning.food@gmail.com 
3. นางสาวชนานันท์ ประไพรเพชร   
    โทรศัพท์ท่ีทํางาน :02-5907214 โทรศัพท์มือถือ : 086-6914195 
    โทรสาร : 02-5907322 E-mail : planning.food@gmail.com 
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส้านักอาหาร) 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท้า
ข้อมูล(ระดับส่วนกลาง) 

1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (สํานักส่งเสริมและสนบัสนนุอาหารปลอดภัย)   
    เฉพาะผลงานของหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร 
2. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักอาหาร 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

1. น.ส.จิตธาดา เซ่งเจรญิ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
    โทรศัพทท์ี่ทํางาน :02-5907292 โทรศัพท์มือถือ : 081-8415786 
    โทรสาร : 02-5918457  E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th 
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (กองแผนงานและวิชาการ) 
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หัวข้อ 1.3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
    1.3.3 การเฝ้าระวังและตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด   ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ 
  กฎหมายก าหนด(ร้อยละ 80) 

กลุ่มที่ 1 สถานพยาบาล 
เกณฑ์เป้าหมาย มีการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขตแบบบูรณาการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ้งเน้นที่ 1 
การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขต แบบบูรณาการ 

เป้าหมาย 
1. มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขต 

และจัดประชุมเพ่ือวางแผนแบบบูรณาการ 

มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ 
1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขต 
2. ประชุมคณะท างานฯเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาระดับจังหวัด และระดับเขต พร้อมทั้ง

ข้อมูลสถานพยาบาลที่ต้องได้รับการเฝ้าระวัง(มีความเสี่ยงสูงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือที่เคยมีปัญหา 
หรือที่เคยได้รับข้อร้องเรียน)  

3. จัดท าแผนงาน/โครงการ ตลอดจนก าหนดแนวทางการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล และ
การส่งเสริมสถานพยาบาล แบบบูรณาการ  

4. ด าเนินงานตามแผนงาน 
5. วิเคราะห์หาความเสี่ยง 
6. จัดให้มีการประชุมคณะท างานเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน และจัดท ารายงาน

ประชุม 

แนวทางการตรวจติดตาม 
1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขต 
2. มีการระบุปัญหาในพื้นที/่สถานพยาบาลที่ต้องได้รับการเฝ้าระวังในเขตพ้ืนที่ 
3. มีแผนงาน/โครงการและก าหนดแนวทางการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล และการส่งเสริม

สถานพยาบาลแบบบูรณาการ 
- แผนงาน/โครงการ 
- เป้าหมาย (การตรวจมาตรฐาน,การส่งเสริม)  
- การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

4. มีรายงานการประชุมคณะท างานฯทุก 6 เดือน 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานแบบบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

บริการสุขภาพในระดับเขต และจัดประชุมเพ่ือวางแผนแบบบูรณาการ 
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ้งเน้นที่ 2 
การด าเนินงานตามตัวชี้วัด : สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตามที่กฎหมายก าหนด 

เป้าหมาย 
1. สถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด หรือได้รับการส่งเสริม (เป้าหมาย

ร้อยละ 100) 

มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ 
1. ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ที่ได้รับการเฝ้าระวัง  
2. กรณีพบว่าสถานพยาบาลตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์มีลักษณะที่อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในสถานพยาบาลหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานพยาบาล ให้ด าเนินการตามกฎหมาย
เช่น การออกค าสั่งให้ผู้รับอนุญาต แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก าหนดไ ด้,การเพิกถอน
ใบอนุญาต เป็นต้น 

3. ส่งเสริมสถานพยาบาลภายในเขต เช่น จัดประชุมสัมมนา ,เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ 
ข้อปฏิบัติต่างๆ โดยผ่านสื่อต่างๆ อาทิเช่น แผ่นพับ วิทยุชุมชน หนังสือเวียน เว็บไซด์ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ 

แนวทางการตรวจติดตาม 
1. มีผลการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลที่ได้รับการเฝ้าระวังตามเป้าหมายที่ก าหนด         

(ร้อยละ 100) ตลอดจนปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ปัญหาการให้ค าแนะน า มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย  
2. มีการสรุปและรายงานผลการส่งเสริมสถานพยาบาลในระดับเขต ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(ร้อยละ 100) 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
1. สถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด หรือได้รับการส่งเสริมด้านต่างๆ 

เช่น ด้านกฎหมาย ด้านคุณภาพบริการ เป็นต้น ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพท่ีปลอดภัย มีมาตรฐาน 

 

กลุ่มที่ 2 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
เกณฑ์เป้าหมาย สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับการตรวจผ่านเกณฑ์ฯ ร้อยละ 60 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ้งเน้นที่ 1 
กระบวนการส่งเสริมสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ 
1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความ

เข้าใจเกีย่วกับการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเช่น การจัดประชุม 

สัมมนา การจัดอบรม การจัดนิทรรศการ การตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา การแจกเอกสารเผยแพร่ 
เป็นต้น 

3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ     
พ.ศ.2259 
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แนวทางการตรวจติดตาม 
1. มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
2. มีเครือข่ายการด าเนินงานส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
3. มีกิจกรรมการ ส่งเสริมมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
4. มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
1. สถานประกอบการ เพ่ือสุขภาพได้รับ   การส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
2. ประชาชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม 

พ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ้งเน้นที่ 2 
มาตรการ ติดตาม ควบคุม ก ากับมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ 
1. ตรวจ ติดตาม ก ากับมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2. เฝ้าระวังสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับใบอนุญาตให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

สม่ าเสมอ 
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

แนวทางการตรวจติดตาม 
1. มีคณะกรรมการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในระดับจังหวัด 
2. มีแผนการตรวจสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
3. มีการติดตามตรวจสานประกอบการเพ่ือสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงานในระดับจังหวัดและระดับเขต 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ้งเน้นที่ 3 
การพัฒนาฐานข้อมูลการด าเนินงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ 
1. ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในระดับจังหวัดและระดับเขต 
2. มีระบบการรายงานผลการด าเนินงาน 
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจติดตาม 
1. มีขอ้มูลงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2. ข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเป็นปัจจุบัน 
3. มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูล 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
1. ฐานข้อมูลการด าเนินงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่มีคุณภาพและทันสมัย 



๑๔๕ 
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สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
สถานการณ์ 

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการส่งเสริม 
ป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพอย่างเท่าเทียม ทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
ทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาตามวัย ระบบบริการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วถึง โดยมีเป้าหมายที่
อายุขัยเฉลี่ยและคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น นอกจากนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
( พ.ศ.2560 – 2564 ) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ สามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพและส่งเสริม
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ และพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 ประกาศเป็น
กฎหมายลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.
2559  สาระกฎหมายมีทั้งหมด 7 หมวดและบทเฉพาะกาลรวม 49 มาตรา ซึ่งจะท าให้สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพของไทย มีมาตรฐานและปลอดภัย ได้รับความเชื่อม่ันจากผู้รับบริการทั้งคนไทยและต่างชาติ  ไม่ถูก
มองว่าแอบแฝงบริการทางเพศ สามารถสร้างงานและรายได้ให้ประเทศเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าหมื่นล้านบาทต่อปี  ซึ่ง
ขณะนี้ธุรกิจของไทยโด่งดังทั่วโลกมีอัตราขยายตัวร้อยละ 15 ต่อปี    ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวจะควบคุมสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพได้แก่ 1) กิจการสปาซึ่งให้การดูแลเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้น้ าบ าบัด นวดร่างกายเป็น
หลัก และมีบริการอ่ืนเสริมอย่างน้อย 3 อย่าง ที่ก าหนดในกิจการสปา เช่น การให้ บริการด้วยความร้อน อาทิ 
ประคบหินร้อน อบซาวน่า (Sauna), การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ อาทิ แอโรบิค ฟิตเนส ฟิตบอล ไทเก๊ก , 
โยคะ, ฤาษีดัดตน, การท าสมาธิ อาทิ นั่งสมาธิ ชี่กง เรกิ  2) กิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม เช่น 
นวดหน้า พอกหน้า ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถท่ีก าหนดเป็นกฎกระทรวงในภายหลัง เพื่อใช้บังคับก ากับ
กิจการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ไม่ใช่การรักษาพยาบาล เช่น เนิร์สซิ่งโฮมดูแลผู้สูงอายุ และฟิตเนส ด้วย 

ทั้งนี้ผู้ด าเนินการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ต้องขอรับใบอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ  ส่วนผู้ให้บริการต้องขึ้นทะเบียนได้รับใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพรับรอง ซึ่งขณะนี้มีกว่า 238 แห่งทั่วประเทศ ผู้ด าเนินการต้องอยู่ประจ าตลอดเวลาท าการ  ทุกแห่ง
ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานให้บริการ การใช้เครื่องมือให้ได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย มีระบบสอบถามและบันทึก
ข้อมูลสุขภาพพ้ืนฐานและคัดกรองผู้รับบริการ เพ่ือจัดบริการที่เหมาะสมแก่สุขภาพของผู้รับบริการและควบคุม
ไม่ให้ผู้ให้บริการออกไปให้บริการข้างนอกสถานประกอบการในเวลาท างาน มีมาตรการรักษาความปลอดภัย 
ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ส าหรับการโฆษณาสามารถกระท าได้ตามลักษณะการให้บริการ แต่ห้ามโอ้อวด
สรรพคุณอุปกรณ์ บริการ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่างๆเกินจริงว่าสามารถบ าบัด รักษาหรือป้องกัน
โรคได้ ห้ามโฆษณาที่ส่อในทางลามกอนาจาร ส าหรับข้อมูลของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพทุกประเภท คาด
ว่าจะมีประมาณ 50,000 แห่งทั่วประเทศ  จะต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต โดยผู้ประกอบการในเขตกทม. สามารถยื่นขอ
อนุญาตได้ที่กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่วนในภูมิภาคยื่นขอได้ที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนั้นในการด าเนินงานปีงบประมาณ 2559 มีสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฯ ) จ านวน  2,155  แห่ง  
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1) กระบวนการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพระดับจังหวัดและ  

ระดับเขต 
2) มาตรการติดตามควบคุมก ากับมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพระดับจังหวัดและ  

ระดับเขต 
3) การพัฒนาฐานข้อมูลการด าเนินงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพระดับจังหวัดและ      

ระดับเขต 
 

รายประเด็นการ
ตรวจราชการที่

มุ่งเน้น 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่  
(ระดับ เขต จังหวัด อ าเภอ ต าบล) 

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1.กระบวนการ
ส่งเสริมสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 

1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและ
ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.
2559 
2.ส่งเสรมิการพัฒนาคณุภาพ
มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ เช่น การจัดประชุม สัมมนา 
การจัดอบรม การจดันิทรรศการ การ
ตรวจเยีย่มให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา 
การแจกเอกสารเผยแพร่ เป็นต้น 
3.สร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
ส่งเสริมคณุภาพมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2259 

1.มีแผนงาน/โครงการ
ส่งเสริมคณุภาพ
มาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 
2.มีเครือข่ายการ
ด าเนินงานส่งเสรมิ
คุณภาพมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 
3.มีกิจกรรมการ 
ส่งเสริมมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 
4. มีการสรุปและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1.สถานประกอบการ 
เพื่อสุขภาพได้รับ   
การส่งเสริมคุณภาพ
มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 
2.ประชาชนและ
สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การด าเนินงานตาม 
พ.ร.บ.สถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

2.มาตรการ ติดตาม 
ควบคุม ก ากับ
มาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

1.ตรวจ ติดตาม ก ากับมาตรฐาน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด 
2.เฝ้าระวังสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพท่ีได้รับใบอนุญาตให้มี
มาตรฐานอยา่งต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3.สร้างและพัฒนาเครือข่ายการเฝา้
ระวังการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

1.มีคณะกรรมการสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพในระดับจังหวัด 
2.มีแผนการตรวจสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 
3.มีการติดตามตรวจ
สานประกอบการเพื่อ
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
4.มีการสรุปและ
รายงานผลการ
ด าเนินงานในระดับ
จังหวัดและระดับเขต 

สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพมี
มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 

3.การพัฒนา
ฐานข้อมูลการ

1.ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพในระดับ

1.มีข้อมลูงานสถาน
ประกอบการเพื่อ

ฐานข้อมูลการ
ด าเนินงานสถาน
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รายประเด็นการ
ตรวจราชการที่

มุ่งเน้น 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่  
(ระดับ เขต จังหวัด อ าเภอ ต าบล) 

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ด าเนินงานสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

จังหวัดและระดับเขต 
2.มีระบบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
3.เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพในพ้ืนท่ี 

สุขภาพครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
2.ข้อมูลสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพเป็นปัจจุบัน 
3.มีผู้รับผิดชอบในการ
เก็บรวบรวมและ
รายงานข้อมูล 

ประกอบการเพื่อ
สุขภาพท่ีมีคณุภาพ
และทันสมัย   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านัก/กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/

หน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์/ 
e – mail address 

ประเด็น/ส่วนที่
รับผิดชอบ 

นายพรเทพ  ล้อมพรม นักวิชาการ
สาธารณสุข
ช านาญการ 

090 -1976193 
porntep.taro@gmail.com 

- 

นางสาวนฤมล  ตรีเพชรศรีอไุร นักวิชาการ
สาธารณสุข
ช านาญการ 

02-19370009 ต่อ 18405 
n.tripetchsriurai@gmail.com 

- 

คู่มือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 
2) แนวทางการด าเนินงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

สถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด และได้รับการส่งเสริม 
สถานการณ ์

สถานการณ์การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ สามารถสรุปประเด็นที่ส าคัญ   
ได้ ดังนี้ 

1. ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 45 ก าหนดว่า “ให้ผู้อนุญาตจัดให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจลักษณะของสถานพยาบาล และการประกอบกิจการของสถานพยาบาลให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยสม่ าเสมอ ในการนี้ถ้าพบว่าสถานพยาบาลตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์
ของสถานพยาบาลนั้นมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในสถานพยาบาลหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับ
สถานพยาบาล ผู้อนุญาตมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้รับอนุญาต แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดได้” 

2. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เ พ่ือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ในข้อ 4 และข้อ 5 ได้แต่งตั้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
(ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559)  

3. ปัญหาของสถานพยาบาลเอกชน ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและด าเนินการไปสัก
ระยะหนึ่ง อาจกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ (1) ไม่จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพ
ตรงสาขาบริการหรือยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (2) การใช้เครื่องมือและเวชภัณฑ์ตลอดจน
วิธีการรักษาไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพนั้น (3) สถานที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด เช่น อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ใช้สอยใหม่โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ 

4. การเติบโตของธุรกิจสถานพยาบาลที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการพัฒนาของเทคโนโลยี
ทางการสื่อสารที่อ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆทั้งที่ผ่านการคัดกรอง และที่เป็น
ข้อมูลที่บิดเบือนหรือโฆษณาเกินจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบริการเสริมความงามและชะลอวัย รวมทั้งการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ส่งผลให้ความต้องการด้านบริการสุขภาพของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น และมี
ความเสี่ยงจากการรับบริการสุขภาพที่อาจไม่ได้มาตรฐาน 

5. ข้อมูลจ านวนสถานพยาบาลเอกชนจ าแนกตามเขตสุขภาพ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 
2559) มีดังต่อไปนี้ 

(1) เขตสุขภาพท่ี 1 คลินิก จ านวน 2,039 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 26 แห่ง 
(2) เขตสุขภาพท่ี 2 คลินิก จ านวน 1,265 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 15 แห่ง 
(3) เขตสุขภาพท่ี 3 คลินิก จ านวน 803 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 12 แห่ง 
(4) เขตสุขภาพท่ี 4 คลินิก จ านวน 2,194 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 36 แห่ง 
(5) เขตสุขภาพท่ี 5 คลินิก จ านวน 1,783 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 34 แห่ง 
(6) เขตสุขภาพท่ี 6 คลินิก จ านวน 2,379 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 45 แห่ง 
(7) เขตสุขภาพท่ี 7 คลินิก จ านวน 1,375 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 7 แห่ง 
(8) เขตสุขภาพท่ี 8 คลินิก จ านวน 1,328 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 10 แห่ง 
(9) เขตสุขภาพท่ี 9 คลินิก จ านวน 1,487 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 15 แห่ง 
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(10) เขตสุขภาพที่ 10 คลินิก จ านวน 1,108 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 8 แห่ง 
(11) เขตสุขภาพที่ 11 คลินิก จ านวน 1,901แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 23 แห่ง 
(12) เขตสุขภาพที่ 12 คลินิก จ านวน 1,308 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 11 แห่ง 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ้งเน้น 
1. การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขต แบบ

บูรณาการ 
2. การด าเนินงานตามตัวชี้วัด : สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์

มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ

ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1 การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขต 
แบบบูรณาการ 

1 . มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ท า ง า น เ พื่ อ
ขับเคลื่อนงานคุ้มครอง
ผู้บริ โภคด้านบริการ
สุขภาพในระดับเขต 
และจั ดประ ชุม เพื่ อ
วางแผนแบบบู รณา
การ 

1.แต่งตั้งคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการสุขภาพในระดับเขต 
2.ประชุมคณะท างานฯเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  แ ล ะ ร ะ ดั บ เ ข ต  พ ร้ อ ม ทั้ ง ข้ อ มู ล
สถานพยาบาลที่ต้องได้รับการเฝ้าระวัง(มีความเสี่ยงสูงใน
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือที่เคยมีปัญหา หรือที่ เคย
ได้รับข้อร้องเรียน)  
3.จัดท าแผนงาน/โครงการ ตลอดจนก าหนดแนวทางการ
ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล  และการส่ ง เสริ ม
สถานพยาบาล แบบบูรณาการ  
4.ด าเนินงานตามแผนงาน 
5.วิเคราะห์หาความเสี่ยง 
6.จัดให้มีการประชุมคณะท างานเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานทุก 6 เดือน และจัดท ารายงานประชุม 

1.มีค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะท างานเพื่ อ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ง า น
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการสุขภาพ
ในระดับเขต 
2.มีการระบุปัญหา
ใ น พื้ น ที่ /
สถานพยาบาลที่
ต้องได้รับการเฝ้า
ระวังในเขตพื้นท่ี 
3 . มี แ ผ น ง า น /
โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
ก า ห น ด แ น ว
ท า ง ก า ร ต ร ว จ
ม า ต ร ฐ า น
ส ถ า น พ ย า บ า ล 
และการส่ง เสริม
ส ถ า น พ ย า บ า ล 
แบบบูรณาการ  

-แ ผ น ง า น /
โครงการ 

-เ ป้ า ห ม า ย 
( ก า ร ต ร ว จ
ม า ต ร ฐ า น ,ก า ร
ส่งเสริม)  

ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานแบบ
บู รณาการ เพื่ อ
ขั บ เ คลื่ อ นงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้ า น บ ริ ก า ร
สุขภาพในระดับ
เ ข ต  แ ล ะ จั ด
ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ
ว า ง แ ผ น แ บ บ
บูรณาการ 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

-กา ร ติ ด ต า ม
และประ เมิ นผล
การด าเนินงานตาม
แผนที่ก าหนด 
4.มี ร ายงานการ
ป ร ะ ชุ ม
คณะท างานฯ ทุก 
6 เดือน 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2 การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

2.สถานพยาบาลผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด หรือ
ไ ด้ รั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
( เ ป้ า ห ม า ย ร้ อ ย ล ะ 
100) 

1.ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ท่ีได้รับการเฝ้าระวัง  

2.กรณีพบว่าสถานพยาบาลตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ 
ยาและเวชภัณฑ์มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่
อ ยู่ ใ น ส ถ า น พ ย า บ า ล ห รื อ ผู้ ที่ อ ยู่ ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ
สถานพยาบาล ให้ด าเนินการตามกฎหมาย เช่น การออก
ค าสั่งให้ผู้รับอนุญาต แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดได้,การเพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น 
2 .ส่ ง เ ส ริ ม สถาน พยาบ าลภา ย ใน เ ขต  เ ช่ น  จั ด
ประชุมสัมมนา ,เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ 
ข้อปฏิบัติต่างๆ โดยผ่านสื่อต่างๆ อาทิเช่น แผ่นพับ วิทยุ
ชุมชน หนังสือเวียน เว็บไซด์ การจัดนิทรรศการฯลฯ  

1.มีผลการตรวจ           
ม า ต ร ฐ า น
สถานพยาบาลที่
ได้รับการเฝ้าระวัง 
ตามเป้ าหมายที่
ก าหนด  (ร้อยละ 
100) ตลอดจน
ปัญหาที่พบ แนว
ทางการแก้ปัญหา 
การให้ค าแนะน า 
ม า ต ร ก า ร ก า ร
บังคับใช้กฎหมาย  
2.มีการสรุป และ
รายงานผลกา ร
ส่ ง เ ส ริ ม
สถานพยาบาลใน
ระดั บ เ ขต  ต าม
เ ป้ า ห ม า ย ที่
ก าหนด (ร้อยละ 
100) 

สถานพยาบาล
ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 
หรื อ ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม ด้ า น
ต่างๆ เช่น ด้าน
กฎหมาย  ด้ าน
คุณภาพบริการ 
เ ป็ น ต้ น 
ประชาชนได้รับ
ก า ร บ ริ ก า ร
สุ ข ภ า พ ที่
ป ล อ ด ภั ย  มี
มาตรฐาน 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ,
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12,ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 แห่ง 
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ชื่อผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/ 

e-mail address 
ประเด็น/ส่วนท่ีรับผดิชอบ 

นางวรียา สินธุเสก นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 

02-193-7000 ต่อ 
18406 

 

ควบคุม ก ากับมาตรฐาน
โรงพยาบาลเอกชน ภายใต้
พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.
2541 

นางสาวประนอม 
ณัฐาวิไลรตัน ์

เจ้าหน้าท่ีทะเบยีนวิชาชีพ
ช านาญการพิเศษ 

02-193-7000 ต่อ 
18407 

 

ควบคุม ก ากับมาตรฐาน
คลินิก ภายใต้ พ.ร.บ.
สถานพยาบาล พ.ศ.2541 

นางพรพิศ กาลนาน นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 

02-193-7000 ต่อ 
18427 
kanlanan@hotmail.com 

ผู้นิเทศงาน เขต 4 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี  
หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสรมิสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที ่ 3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 27. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพผ่านเกณฑ์

มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
ค านิยาม สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ หมายถึง สถานบริการสุขภาพ 2 

กลุ่ม   
 กลุ่มที่ 1 สถานพยาบาล ตาม  พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึง่มี 2 ประเภท

ได้แก่สถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รบัผู้ป่วยไว้คา้งคืน (คลินิก) และสถานพยาบาล
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล/ สถานพยาบาลเอกชน) ทั่วประเทศ  

 กลุ่มที่ 2 สถานประกอบการเพื่อสขุภาพ ตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
พ.ศ.2559  

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด หมายถึง กระบวนการที่สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด หรือได้รับการ
ส่งเสริม ดังน้ี 
 กลุ่มที่ 1 สถานพยาบาลเอกชนท่ัวประเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย

ก าหนด หรือได้รับการส่งเสรมิตามแนวทางที่ก าหนด 
 กลุ่มที่ 2 สถานประกอบการเพื่อสขุภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
 ปีงบประมาณ 

60  
ปีงบประมาณ 

61 
ปีงบประมาณ 

62 
ปีงบประมาณ 

63 
ปีงบประมาณ 

64 
กลุ่มที่ 1 
สถานพยาบาล
ได้รับการตรวจ
ผ่านเกณฑ์ฯ  
กลุ่มที่ 2  
สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพได้รับ
การตรวจผ่าน
เกณฑฯ์ 
เกณฑ์เป้าหมาย
รวมเฉลี่ย 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

ร้อยละ 60 
 
 
 

ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

ร้อยละ 65 
 
 
 
- 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

ร้อยละ 70 
 
 
 
- 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

ร้อยละ 75 
 
 
 
- 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
- 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมคีุณภาพตามมาตรฐาน และ
ประชาชนไดร้ับบริการสุขภาพที่มคีุณภาพ มาตรฐาน 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพท่ัวประเทศ 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
แหล่งข้อมลู กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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รายการข้อมลู 1 A1 = จ านวนสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
รายการข้อมลู 2 A2 = จ านวนสถานพยาบาลที่ข้ึนทะเบียนทั้งหมด 
รายการข้อมลู 3 B1 = จ านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑม์าตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
รายการข้อมลู 4 B2 = จ านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพท่ียื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่

กฎหมายก าหนด  = ((A1/A2)x100 + (B1/B2)x100)/2 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 - 2564 : 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
กลุ่มที่ 1 

สถานพยาบาล 
สถานพยาบาล  
ร้อยละ 25  
 

สถานพยาบาล  
ร้อยละ 50  
 

สถานพยาบาล  
ร้อยละ 75  
 

สถานพยาบาล  
ร้อยละ 100  
 

กลุ่มที่ 2  
สถาน

ประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ร้อยละ 30 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ร้อยละ 40 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ร้อยละ 50 

สถานประกอบการ 
เพื่อสุขภาพ ร้อยละ  
60 

เกณฑ์การ
ประเมินรวม

เฉลี่ย 

สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ่ือสขุภาพ 
ร้อยละ 27.5 

สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ่ือสขุภาพ 
ร้อยละ 45 

สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ่ือสขุภาพ 
ร้อยละ 62.5 

สถานพยาบาลและ 
สถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพ ร้อยละ 
 80 

 

วิธีการประเมินผล :  กลุ่ม 1 จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจผา่นเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดและ/
หรือไดร้ับการส่งเสริมตามแนวทางที่ก าหนด โดย ส านักสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศลิปะ 
กลุ่ม 2 จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจผา่นเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด โดย  
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

เอกสารสนับสนุน : - 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558    2559 

สถานพยาบาล ร้อยละ 100 100      100 
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

ร้อยละ  - -        - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

กลุ่มที่ 1 สถานพยาบาล 
1. ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18410 โทรศัพท์มือถือ : 0817662234 
    โทรสาร : 02-1495631     E-mail : akom_p@hotmail.com 
2. นางพรพิศ  กาลนาน  ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18415 โทรศัพท์มือถือ : 0817319771 
    โทรสาร : 02-1495631     E-mail : kanlanan@hotmail.com 
 

mailto:akom_p@hotmail.com
mailto:kanlanan@hotmail.com
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กลุ่มที่ 2 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
1. นายพรเทพ ล้อมพรม  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18426 โทรศัพท์มือถือ : 090-197-6193 
    โทรสาร :  -  E-mail : porntep.taro@gmail.com 
2. นางสาวนฤมล ตรเีพชรศรีอไุร             กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18405 โทรศัพท์มือถือ :       - 
    โทรสาร :  - E-mail : n.tripetchsriurai@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

นายนพดล ครุธน้อย    กองแผนงาน 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18815  โทรศัพท์มือถือ : 08 6393 2553 
โทรสาร : 02-1937000 ต่อ 18815 E-mail : dol.kru@gmail.com  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

กลุ่มที่ 1 สถานพยาบาล 
1. นางวรียา สินธุเสก  ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18406 โทรศัพท์มือถอื : 0817319763 
    โทรสาร : 02-1495631        E-mail : vareeya10@gmail.com 
2. นางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน ์ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18407 โทรศัพท์มือถือ : 0817319764 
    โทรสาร : 02-1495631         E-mail : mew5555@hotmail.com 
กลุ่มที่ 2 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
1. นายพรเทพ ล้อมพรม  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18426 โทรศัพท์มือถือ : 090-197-6193 
    โทรสาร :  -  E-mail : porntep.taro@gmail.com 
2. นางสาวนฤมล ตรเีพชรศรีอไุร             กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18405 โทรศัพท์มือถือ :       - 
    โทรสาร :  - E-mail : n.tripetchsriurai@gmail.com 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
1. นายนพดล ครุธน้อย    กองแผนงาน 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18815 โทรศัพท์มือถือ : 08 6393 2553 
    โทรสาร : 02-1937000 ต่อ 18815 E-mail : dol.kru@gmail.com 

 

mailto:n.tripetchsriurai@gmail.com
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หัวข้อ 1.3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
    1.3.4 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด   ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

สถานการณ ์
กระทรวงสาธารณสุข  มุ่งเน้นการพัฒนาโรงพยาบาลซึ่งถือว่าเป็ นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ

ประชาชน โดยให้มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล ทั้งการจัดการด้านสุขาภิบาลตามหลัก
วิชาการและการจัดสภาพ แวดล้อมของโรงพยาบาลที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนผู้มารับบริการ 
และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล   รวมถึงการที่โรงพยาบาลสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนผู้มารับ
บริการ เพื่อน าไปสู่การรณรงค์ขยายผลสู่ชุมชนและสังคมต่อไป 

 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
- โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
(รพศ. รพท. รพช. และ
รพ.สังกัดกรมวิชาการ)  
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
ได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN 
Hospital 

1. เขตสุขภาพ จังหวัด และ
โรงพยาบาล  ประกาศนโยบายการ
พัฒนาโรงพยาบาลด้ านอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital  
2. จังหวัดมีกลไกการขับเคลื่อน 
และเตรียมทีมตรวจประเมิน
โรงพยาบาล ในพื้นที ่
3. โรงพยาบาลมีแผนพัฒนาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital 
4. โรงพยาบาล  ด าเนินการพัฒนา

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แบบรายงาน G&C60 ให้
ผู้ตรวจราชการทราบทุกๆ 
วันท่ี 5 ของเดือน 

1. ร้อยละ 100 ของ
จังหวัด ด าเนินการ
ขับเคลื่อน และประเมิน
โรงพยาบาล 
GREEN&CLEAN 
Hospital 
2. ร้อยละ 75 ของ
โรงพยาบาลพัฒนาไดต้าม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital ระดับพื้นฐาน 
 

ประเภท 
สถานพยาบาล 

จ านวน 
(แห่ง) 

โรงพยาบาลที่มีการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้าน GREEN และ         
การจัดการมลูฝอยติดเชื้อ 

การจัดการ 
มูลฝอย 

ติดเชื้อ (แห่ง) 

ร้อยละ การด าเนิน
กิจกรรม 
GREEN 
(แห่ง) 

ร้อยละ การด าเนิน
กิจกรรม 
GREEN 

และ การจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อ 

(แห่ง) 

ร้อยละ 

รพศ.  28 28 100 17 60.7 17 60.7 

รพท.  88 86 97.7 49 55.7 48 54.6 

รพช.  780 720 92.3 288 36.9 275 35.3 

รวม 896 834 93.1 354 39.5 340 37.9 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital 
5. จังหวัดด าเนินการประเมิน
โรงพยาบาล GREEN & CLEAN 
Hospital และศูนย์อนามัย
ด าเนินการสุ่มประเมินโรงพยาบาล 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ /e-mail address ประเด็น/ส่วนท่ี

รับผิดชอบ 
นางปรียานุช  บูรณะภักดี   นักวิชาการสาธารณสุข

ช านาญการพิเศษ 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

Tel. 0 2590 4261 
e-mail : preeyanuch.b@anamai.mail.go.th 

 

นางสาวมลฤดี ตรีวัย   นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

Tel. 0 2590 42๕๓ 
e-mail :monrudee.t@anamai.mail.go.th 
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๑๕๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

รายละเอียดตัวชี้วัด 

หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที ่ 1. โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 28. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 

Hospital 
ค านิยาม โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN&CLEAN Hospital หมายถึง 

โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) ด าเนินงานตาม
เกณฑ์ ดังนี ้
ระดับพ้ืนฐาน 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา 

1. มีการก าหนดนโยบาย  จัดท าแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนสื่อสารให ้
เกิดการพัฒนาดา้นอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN&CLEAN hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 

ขั้นตอนที ่2 จัดกิจกรรม GREEN 

G: GARBAGE 2. มีการจัดการมูลฝอยตดิเช้ือตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

3. มีการคัดแยกมลูฝอยท่ัวไป คือ มูลฝอยรีไซเคลิ มูลฝอยอินทรีย์ มลูฝอย 
อื่นๆ ไปยังท่ีพักรวมมลูฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 

R: RESTROOM 4 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภยั ที่อาคารผู้ป่วยนอก 

E: ENERGY 5. มีมาตรการประหยัดพลังงานท่ีเป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ที่ก าหนดร่วมกันท้ังองค์กร 

E: ENVIRONMENT 6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมท่ัวไปท้ังภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิม่พื้นท่ี 
สีเขียว และพื้นท่ีพักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นส าหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ 

7. มีการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ไดแ้ก่  
กิจกรรมทางกาย (Physical activity)   กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านสขุภาพ 
ขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาต ิ

N: NUTRITION 8. สถานท่ีประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลไดม้าตรฐานสุขาภิบาล 
อาหารของกรมอนามัย ในระดับพ้ืนฐาน 

9. ร้อยละ 80 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
ของกรมอนามัย 

10. จัดให้มีบริการน้ าดืม่สะอาดทีอ่าคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 



๑๕๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

ระดับดี 

 11.มีการจดัการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 

12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภยั (HAS) ที ่
อาคารผู้ป่วยใน (OPD) 

ระดับดีมาก 

 13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวตักรรม GREEN โดยการน าไปใช้ประโยชน์และ 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน 

14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกดิ GREEN 
Community 

 
เกณฑ์เป้าหมาย 

   ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ  64 

  รพศ./รพท./รพช. 
และรพ.สังกัดกรม       
วิชาการร้อยละ 
75 ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน 

รพศ./รพท./รพช. 
และรพ.สังกัดกรม

วิชาการร้อยละ 100 
ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 

รพศ./รพท./รพช. 
และรพ.สังกัดกรม
วิชาการร้อยละ 75 

ผ่านเกณฑ ์
ระดับด ี

รพศ./รพท./รพช. 
และรพ.สังกัดกรม

วิชาการร้อยละ 100 
ผ่านเกณฑ ์
ระดับด ี

      รพศ./รพท./รพช. 
และรพ.สังกัดกรมวิชาการ 

ร้อยละ 75 
ผ่านเกณฑ ์
ระดับดีมาก 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. โรงพยาบาลบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการด าเนินงานส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั  

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั รวบรวม วิเคราะห์ และส่งรายงานรายไตรมาส ให้ศูนย์อนามัยเพื่อ
วิเคราะหภ์าพรวมของเขต   
3. ศูนย์อนามัยรวบรวม วิเคราะห์ และส่งรายงานรายไตรมาส ให้หน่วยงานส่วนกลาง 

แหล่งข้อมลู โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) 
รายการข้อมลู 1 A  =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN  

        ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
รายการข้อมลู 2 B  =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมินปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 1. ร้อยละ 80 ของ
จังหวัด  มีกลไกการ
ขับเคลื่อน และจัดทีม
ตรวจประเมินโรงพยาบาล 
GREEN & CLEAN 
Hospital ที่มีความพร้อม
และมีศักยภาพ 
 

1. ร้อยละ 60 ของจังหวัด 
ด าเนินการขับเคลื่อน และ
ประเมินโรงพยาบาล GREEN & 
CLEAN Hospital 
2. ร้อยละ 30 ของ
โรงพยาบาล พัฒนาได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital ระดบัพ้ืนฐาน 

1. ร้อยละ 80  ของจังหวัด 
ด าเนินการขับเคลื่อน และ
ประเมินโรงพยาบาล GREEN 
& CLEAN Hospital 
2. ร้อยละ 60 ของ
โรงพยาบาล พัฒนาได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital ระดบัพ้ืนฐาน 

1. ร้อยละ 100  ของจังหวัด 
ด าเนินการขับเคลื่อน และ
ประเมินโรงพยาบาล GREEN & 
CLEAN Hospital 
2. ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาล 
พัฒนาได้ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospitalระดับพื้นฐาน 



๑๕๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

2. ร้อยละ 80 ของ
โรงพยาบาลมีแผนพัฒนา
โรงพยาบาลด้านอนามยั
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN 
Hospital 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
จังหวัดและโรงพยาบาลมี
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑฯ์
ระดับพื้นฐาน 
ร้อยละ 50 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑฯ์
ระดับพื้นฐาน 
ร้อยละ 75 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑฯ์
ระดับพื้นฐาน 
ร้อยละ 100 

ปี 2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

จังหวัดและโรงพยาบาลมี
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑฯ์ 
ระดับด ี
ร้อยละ 30 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑฯ์ 
ระดับด ี
ร้อยละ 60 

รพ. ผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับด ี
ร้อยละ 75 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

จังหวัดและโรงพยาบาลมี
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑฯ์ 
ระดับดี ร้อยละ 50 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑฯ์ 
ระดับด ีร้อยละ 75 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑฯ์ระดับด ี
ร้อยละ 100 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

จังหวัดและโรงพยาบาลมี
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑฯ์ 
ระดับดีมาก ร้อยละ 30 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑฯ์ 
ระดับดีมาก ร้อยละ 60 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑฯ์ระดับ 
ดีมาก ร้อยละ 75 

 

วิธีการประเมินผล :  1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพือ่วางแผนพัฒนาโรงพยาบาล 
2. ทีมประเมินระดับจังหวัดท าการประเมินเพื่อรับรองโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital  
3. ผลงานเปรียบเทียบกับเปา้หมายรายไตรมาส  

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือแนวทางการด าเนินกิจกรรม GREEN  
2. คู่มือแนวทางการจดัการมลูฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกลูในโรงพยาบาล 
3. คู่มือสถานบริการสาธารณสุขตน้แบบลดโลกร้อน 



๑๖๐ 
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รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

 
หมายเหตุ :1. ข้อมูลโรงพยาบาล ด าเนินกิจกรรม GREEN&CLEAN Hospital “โครงการ
สาธารณสุขรวมใจรณรงคล์ดโลกรอ้นด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  
               2. ข้อมูลไม่รวมการด าเนินงานของ โรงพยาบาลกรมสังกัดวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข 

ประเภท 
สถาน 

พยาบาล 

จ า 
นวน 
(แห่ง) 

โรงพยาบาลที่มีการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้าน GREEN และ 
การจัดการมลูฝอยติดเชื้อ 

การ
จัดการ 
มูลฝอย 
ติดเชื้อ 
(แห่ง) 

ร้อย
ละ 

การด าเนิน
กิจกรรม 
GREEN 
(แห่ง) 

ร้อยละ การด าเนิน
กิจกรรม 
GREEN 
และ การ
จัดการ 

มูลฝอยติด
เชื้อ(แห่ง) 

ร้อยละ 

รพศ.  28 28 100 17 60.7 17 60.7 

รพท.  88 86 97.7 49 55.7 48 54.6 

รพช.  780 720 92.3 288 36.9 275 35.3 

รวม 896 834 93.1 354 39.5 340 37.9 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
1. นางปรียานุช  บูรณะภักดี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904261             โทรสาร : 02-5904255   
    E-mail:preeyanuch.b@anamai.mail.go.th 
2. นายประโชติ  กราบกราน    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904128             โทรสาร : 02-5904128   
    E-mail : prachot.k@anamai.mail.go.th 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
1. นางสาวรจุิรา  ไชยด้วง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  โทรศัพท์ที่ท างาน :02-590431     
    โทรสาร :02-5904316 E-mail : rujira.c@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวนวรตัน์ อภิชัยนันท์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                                                                
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904316  โทรสาร : 02-5904316  
    E-mail : nawarat.t@anamai.mail.go.th 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางณีรนุช อาภาจรัส หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904316
โทรสาร : 02-5904316  E-mail :a.neeranuch@gmail.com 

2. นางสาวนวรตัน์ อภิชัยนันท์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                                                                        
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904316   โทรสาร : 02-5904316   
     E-mail : nawarat.t@anamai.mail.go.th   
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
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