
 

คณะที่ 4 
การบรหิารจดัการ 
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กลุ่มประกันสุขภาพ 
ส านักบริหารการสาธารณสุข 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
ส านักวิชาการสาธารณสุข สป. 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข 

ส านักตรวจและประเมินผล 
ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 



๓๘๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

คณะที่ 4  
 การบริหารจัดการ 

………………………………….. 
 

หัวข้อ 4.1  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
       :  1)  ITA 

ตัวช้ีวัด 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 85) 
สถานการณ ์

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความส าคัญและผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  
ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2  
(พ.ศ. 2556-2560) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้า
ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) 

กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และ
สร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานทราบสถานะระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสว่ามีการด าเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ในองค์กรปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนหรือไม่ระดับใด เพ่ือเป็นโอกาสในการปรับปรุงองค์กร ยังช่วยยกระดับ   
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติฯ ในปี 2560  
(41 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส่วนราชการระดับ
จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 -2559 มีระดับคะแนนสูง คือ 74.41 และ 79.56 ตามล าดับ  
ส่วนราชการระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 มีระดับคะแนนสูงถึงสูงมาก คือ 78.50 และ 
80.95 ตามล าดับ คะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 85 หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 มีระดับคะแนนสูงถึงสูงมาก คือ 76.46 และ 
80.26 ตามล าดับ 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) 
2. การป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. การตอบสนองข้อร้องเรียน 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  
1. การจดัท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้าง   
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภณัฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
5 หน่วยงาน 
 

ด าเนินการตาม  
EB1- EB3 

คู่มือค าอธิบายหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ ส านักงาน 

1. มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ



๓๘๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ป.ป.ช. และศูนย์ปฏิบัติการ
ตอ่ต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข 

แผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้าง   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภณัฑ์ และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง)  
จัดท าแผนฯ ในทุกหมวดเงิน
งบประมาณ ประกอบด้วย  
- งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  
- งบเงินอดุหนุน (งบลงทุน)  
- งบรายงายจ่ายอื่น (งบลงทุน)  
- เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
ยกเว้น งบค่าเสื่อม/ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ 2559/  
งบกองทุนต าบลที่เป็นหมวดงบลงทุน  
(ถ้ามี) 
2. กระบวนการจัดหาพัสดุของแตล่ะวิธี 
งบประมาณสูงสุดใน 5 อันดับแรก 
3. การวิเคราะห์ผลของแผนฯ ตามข้อ 1. 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
หลักฐานเชิงประจักษ์ในข้อ 
- EB1 จ ำนวน 2 ข้อ  
- EB2 จ านวน 5 ข้อ 
- EB3 จ านวน 4 ข้อ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  
2. การป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทบัซ้อน 
5 หนว่ยงาน 
 

ด าเนินการตาม  
EB5 และ EB9 

คู่มือค าอธิบายหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ ส านักงาน 
ป.ป.ช. และศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข 

หลักฐานเชิงประจักษ์ในข้อ 
- EB5 จ ำนวน 3 ข้อ  
- EB9 จ านวน 7 ข้อ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  
3. การตอบสนองข้อร้องเรียน 
5 หน่วยงาน 
 

ด าเนินการตาม  
EB8 

คู่มือค าอธิบายหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ ส านักงาน 
ป.ป.ช. และศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข 

หลักฐานเชิงประจักษ์ในข้อ  
- EB8 จ านวน 5 ข้อ 

 
 
 
 



๓๘๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
ผู้รับผิดชอบ 

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

ประเด็น/ส่วนท่ีรับผดิชอบ 

นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 

0 2590 1330 
08 1931 5388 
Pankung08@gmail.com 

รับผิดชอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

- กรณีการตรวจราชการที่มุ่งเน้น มาตรการในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจติดตาม และผลลัพธ์ที่
ต้องการอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามข้อก าหนดของส านักงาน ป.ป.ช. (อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับเปลี่ยน
แบบ) ดังนั้น มาตรการในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจติดตาม และผลลัพธ์ที่ต้องการ จ าเป็นต้องขอปรับ เปลี่ยนใน
ภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 
รายละเอียดตัวชี้วัด  

หมวด Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 12. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
โครงการที ่ 1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 79. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ค านิยาม  การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคดิของ 
การประเมินคณุธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) ของคณะกรรมการต่อตา้นการทุจริต
และสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and Civil Right Commission : ACRC) 
บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งด าเนนิการโดยส านักงาน ป.ป.ช. 
น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักทีส่ าคัญและจ าเปน็ในการประเมิน การประเมิน 
ITA จ าแนกองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ใน
การสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมลูเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงานไป 
 องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
(Integrity and Transparency) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี ้
 1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคดิเห็นหรือประสบการณ์ของประชาชน 
ผู้รับบริการหรือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และประเมินจากข้อมูลเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเทจ็จริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 2. ความพร้อมรบัผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ ์
ของประชาชน ผู้รบับริการหรือผู้มีสว่นไดส้่วนเสียในการรับบริการจากหนว่ยงานภาครฐั 
 3. ความปลอดจากการทจุริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) ประเมินจากการ
รับรู้ และประสบการณต์รงของประชาชนผู้รบับริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มตี่อการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ 
 4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหนา้ที่
ภายในหนว่ยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มตี่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 
(1) ปลุกจิตส านึก (2) ป้องกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่าย  
มุ่งเน้นกลยทุธก์ารป้องกันตามแนวนโยบายรฐับาล ด าเนนิงานผา่นกระบวนการประเมนิคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ตามหลักธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงข้ึนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 ในปี 2560 คือ 50 คะแนน จึงก าหนดให้หน่วยงานระดับกรม 
หน่วยงานระดับจังหวัด (สป.) หนว่ยงานระดับอ าเภอ (สป.)  หน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน จ านวนทั้งสิ้น 396 แห่ง ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) มุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบ
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ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ ์(Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) จ านวน 11 ข้อใหญ่ 42 ข้อย่อยเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได ้
 หากผลการประเมิน ITA ส าหรับหลักฐานเชิงประจักษ ์(Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) ของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 จะช่วย
สนับสนุนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์ประกอบท่ี 5 Potential Based ตัวช้ีวัดระดับคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perception 
Index : CPI) ของประเทศไทยมลี าดับและคะแนนดีขึ้น 

เกณฑ์เป้าหมาย : ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 2 ปีงบประมาณ 3 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85  ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

คะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก 

คะแนน 80–100 60–79.99 40–59.99 20–39.99 0–19.99 
 

วัตถุประสงค์ 1. ประเมินผลระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
2. หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและ 
   ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย รวมท้ังสิ้น จ านวน 396 แห่ง จ าแนกดังนี ้
1. กรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 9 หน่วยงาน 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 76 หน่วยงาน (ประกอบด้วยส านักงานสาธารณสุข  
   จังหวัด+โรงพยาบาลศูนย์ (ถ้าม)ี + โรงพยาบาลทั่วไป)  
3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จังหวัดละ 2 หน่วยงาน จ านวน 152 หน่วยงาน 
4. โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดละ 2 หน่วยงาน จ านวน 152 หน่วยงาน 
5. หน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
มหาชน จ านวน 7 หน่วยงาน 
 ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได ้
หมายเหตุ  ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 5. จ านวน 92 หน่วยงาน เป็น
หน่วยงาน ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์ประกอบท่ี 5 Potential Based ตัวช้ีวัดระดับคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรองรับการประเมินจากส านกังาน ป.ป.ท. ตามแบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. (จ านวน 3 เครื่องมือ)  

วิธีการจัดเก็บข้อมลู ส่วนที่ 1 
 หน่วยงานเป้าหมายตามข้อ 1. ขอ้ 2. ข้อ 3. ข้อ 4. และข้อ 5 จ านวน 396 หน่วยงาน 
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity 
and Transparency Assessment : EBIT) ประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือน
ธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน
ของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี)  
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ส่วนที่ 2  
 หน่วยงานเป้าหมายระดับประเทศ ตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 5 ประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องค์ประกอบท่ี 5 Potential Based ตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน จ านวน 92 หน่วยงาน เตรียมรองรับการประเมินจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามเวลาที่
ก าหนดในแต่ละปี ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. 3 เครื่องมือ 
ประกอบด้วย 
 1) การประเมิน Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT เป็น
การประเมินความคดิเห็นบุคลากรภายในหน่วยงาน 
  1.1) เกณฑ์การคัดเลือกกลุม่ตัวอย่าง 
   ก าหนดให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินคัดเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุม่แบบแบ่งช้ัน
ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีการกระจายครอบคลมุทุกประเภท
หรือระดับของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ที่มีอายุการท างานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป ตามจ านวนทีส่ านักงาน 
ป.ป.ท. ก าหนด (กรณหีน่วยงานมบีุคลากรน้อยกว่าจ านวนที่ก าหนด ให้หน่วยงานจัดส่งรายชื่อ
ทั้งหมด) จัดส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
  1.2) วิธีเก็บรวบรวมข้อมลู 
   ใช้วิธีการตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire 
Survey) โดยค านึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ทางสถิตสิ าหรบัการจัดเก็บข้อมูล 
 2) การประเมิน External Integrity and Transparency Assessment : EIT เป็น
การประเมินความคิดเห็นผู้รับบริการ/คู่สัญญา/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินในปีงบประมาณน้ัน 
  2.1) เกณฑ์การคัดเลือกกลุม่ตัวอย่าง 
   ก าหนดให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินคัดเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุม่แบบแบ่งช้ัน
ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีการกระจายครอบคลมุทุกประเภท
หรือระดับของผู้รับบริการ/คู่สญัญา/ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตามจ านวน
ที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด (กรณหีน่วยงานมีผู้รบับริการ/คูส่ัญญา/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียน้อยกว่า
จ านวนที่ก าหนด ให้จัดส่งรายชื่อทั้งหมดให้จัดส่งรายชื่อทั้งหมด) จัดส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่
ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
  2.2) วิธีเก็บรวบรวมข้อมลู 
   ใช้วิธีการตอบแบบส ารวจดว้ยตนเอง (Self-Administered Questionnaire 
Survey) โดยค านึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ทางสถิตสิ าหรบัการจัดเก็บข้อมูล  
 3) การประเมิน Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : 
EBIT เป็นการประเมินการปฏบิัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจกัษ์ ท่ี
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
  3.1) หน่วยงานประชากรกลุ่มเปา้หมาย จ านวน 396 หน่วยงาน ใช้แบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ ์(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 
จ านวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน โดยหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินจดัเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการอ้างอิงค าตอบในแต่ละข้อค าถามตามความเป็นจริง 
  3.2) วิธีเก็บรวบรวมข้อมลู 
   หน่วยงานด าเนินการรวบรวมแบบส ารวจท่ีได้ตอบค าถามตามแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ ์Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT 
รวมถึงเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการอ้างอิงค าตอบในแต่ละข้อ
ค าถามตามความเป็นจริง 
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แหล่งข้อมลู แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงาน ป.ป.ช. 
เฉพาะแบบประเมิน Evidence  Base Integrity and Transparency Assessment เป็นการ
ประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความโปร่งใส 
(Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ของหน่วยงานภาครัฐ 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบส ารวจหลกัฐานเชิงประจกัษ์    
      (Evidence Base) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 (ใน 1 ปี) 

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน ITA 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B)  100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4  
เกณฑ์การประเมิน : ระบุเกณฑ/์ระดับการท างานท่ีคาดหวังแตล่ะไตรมาส 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ระดับ 3 (5) 85 85 85 

ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ระดับ 3 (5) 85 85 85 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ระดับ 3 (5) 85 85 85 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ระดับ 3 (5) 85 85 85 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ระดับ 3 (5) 85 85 85 

 

วิธีการประเมินผล :  หน่วยงานจ านวน 396 หน่วยงาน ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence Base ) ประเมิน
ตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือน
มีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) 
รายละเอียดดังนี ้
 ส่วนที่ 1 จัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษต์ามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Based) ในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
(เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของ
ทุกปี) 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
การประเมินรอบไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี) 
Small Success : ประเมินตนเองตามหลักฐานเชิงประจกัษ์ ข้อ EB1 - EB3 
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ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 3 (5) 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบข้อ EB 1 200 
2 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบข้อ EB 2  

(ตรวจเฉพาะหน่วยงานคัดเลือกโครงการฯ จ านวน 5 โครงการ ที่มี
งบประมาณสูงสุด ทั้งน้ี อาจยังไม่มีการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างก็ได้) 

100 

3 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบข้อ EB 3 400 
เกณฑ์การให้คะแนน : ปรับเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี  

1 2 3 4 5 
ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

การประเมินรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม ของทุกปี) 
ประเมินตนเองตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB1 - EB11 
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดงันี้  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 80 85 

การประเมินรอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน-พฤษภาคม ของทุกป)ี 
ประเมินตนเองตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB1 - EB11 
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดงันี้  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 80 85 

การประเมินรอบไตรมาสที่ 4 (มิถุนายน-กันยายน ของทุกปี) 
ประเมินตนเองตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB1 - EB11 
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดงันี้  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 80 85  

เอกสารสนับสนุน :  แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. เฉพาะแบบประเมิน Evidence Base 
Integrity & Transparency Assessment 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผา่นเกณฑ์
การประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 
เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based) จ านวน 85 
หน่วยงาน  

ร้อยละ - 98.82 
(85 หน่วย 

งาน) 

94.12 
(85 

หน่วย 
งาน) 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     
    โทรศัพท ์: 02-5901330    โทรศัพท์มือถือ : 081-9315388 
    โทรสาร : 02-5901330  E-Mail : pankung08@gmail.com 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     
    โทรศัพท ์: 02-5901330    โทรศัพท์มือถือ : 081-9315388 
    โทรสาร : 02-5901330  E-Mail : pankung08@gmail.com 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     
    โทรศัพท ์: 02-5901330    โทรศัพท์มือถือ : 081-9315388 
    โทรสาร : 02-5901330  E-Mail : pankung08@gmail.com 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 
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หัวข้อ 4.1 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
       :  2) การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม   
ตัวช้ีวัด  ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม (ร้อยละ 20) 

สถานการณ์ 
การตรวจราชการงานการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เป็นมาตรการส าคัญ

ประการหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพของโรงพยาบาล ที่จะท าให้การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาของโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นการติ ดตามการ
ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามนโยบายการสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา โดยเน้นการก ากับติดตามการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้าน
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557  การก ากับ
ติดตามการด าเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ 
รับรู้ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในด้านต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จหรืออุปสรรคใน
กระบวนการด าเนินการหรือผลลัพธ์ของการด าเนินการ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานและการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ซึ่งจะท าให้
หน่วยงานสามารถได้ยาและเวชภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่คาดหวังของการออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา   

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ตามระเบียบกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 
2. จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

3 เดือน  ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 
โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ทุกแห่ง 

1. มีการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยา
และเวชภณัฑ์ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การบริหารจัดการยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 

- การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ 
บริหารจดัการด้านยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่
ยา ทุกระดับ 
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง ยาและเวชภณัฑ์ที่
มิใช่ยา 
- การด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ 
พัสด ุ
- การรายงาน และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามล าดับชั้น ในเวลาที่
ก าหนด 

- แต่งตั้ง/ปรับปรุง
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 
- จัดท าและขอ
อนุมัติแผนจดัซื้อ
จัดจ้าง ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
- นโยบายและ
เป้าหมายการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ 
- แนวปฏิบัติและ
กลไกการก ากับ
การปฏิบัตติาม
เกณฑ์จริยธรรม 
- รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
- สรุป ประเมินผล
การด าเนินงาน 

2. มีการปฏิบัตติามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 

- แนวปฏิบัติและกลไกการก ากับการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 
- การรายงาน และประเมินผลการ
ปฏิบัติที่สมัพันธ์กับการส่งเสรมิการขาย
ยาและเวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยา 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

3 เดือน  ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 
จังหวัดทุกจังหวัด ๑. ก ากับติดตามและสนับสนุนการพฒันาประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาระดับ
จังหวัด 

๒. ก ากับติดตามการปฏิบัตติามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
การจัดซื้อจดัหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

 

- การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ 
บริหารจดัการด้านยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่
ยา  
- กรอบและบัญชีรายการยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทีส่อดคล้องและ
ลดหลั่นตามระดับ สถานบริการ 
- แผนการส ารองร่วม การจัดคลังร่วม 
- การจัดซื้อร่วมยาและเวชภณัฑ์ทีม่ิใช่
ยาระดับจังหวัด 
- การก ากับการปฏิบตัิตามเกณฑ์
จริยธรรม 
- การรายงาน และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามล าดับชั้น  

- แต่งตั้ง/ปรับปรุง
ค าสั่งแต่งตั้งคณะ 
กรรมการที่เกี่ยวข้อง 

- นโยบายและเป้าหมาย
การด าเนินงานตาม
มาตรการ 
- กรอบและบัญชี
รายการยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
- แผนการส ารอง
ร่วม/คลังร่วม 

- แผนด าเนิน การจัด 
ซื้อร่วมระดับจังหวัด 
- กลไกการติดตาม
ก ากับการปฏิบตัิ
ตามเกณฑ์จริยธรรม 

- - รายงานความ
คืบหน้าการ
ด าเนินการจัดซื้อ
ร่วม 
- รายงานผลการ
ติดตามก ากับการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรม 

- รายงานผลการ
จัดซื้อร่วม 

- รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
- สรุป ประเมินผล
การด าเนินงาน 

เขตสุขภาพทุกเขต ๑. ก ากับติดตามและสนับสนุนการพฒันาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาระดับเขต 

๒. จัดซื้อร่วมยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่
ยาทั้งหมด ในภาพรวมของเขต 

- - การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ 
บริหารจดัการด้านยาและเวชภณัฑ์ที่
มิใช่ยา  
- การจัดซื้อร่วมยาและเวชภณัฑ์ทีม่ิใช่
ยาระดับเขต 

-  

- แต่งตั้ง/ปรับปรุง 
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 
- นโยบายและเป้าหมาย
การด าเนินงานตาม
มาตรการ 
- แผนด าเนินการ
จัดซื้อร่วมระดบัเขต 

- รายงานความ
คืบหน้าการ
ด าเนินการจัดซื้อ
ร่วม 

- รายงานผลการ
จัดซื้อร่วม 

- รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
- สรุปประเมินผล
การด าเนินงาน 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส านักบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบ 

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

ประเด็น/ 
ส่วนท่ีรับผดิชอบ 

1. นางภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ เภสัชกรเชี่ยวชาญ  Tel. 02-590-1628  
Mobile 081-438- 
4207 
e-mail : 
jprapai@gmail.com 

1.การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการยา
และเวชภณัฑ์ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การบริหารจัดการยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 
2557 
2. จริยธรรมวา่ด้วยการ
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสรมิ
การขายยาและเวชภณัฑ์ที่
มิใช่ยา 

2. นางสาวไพทิพย์  เหลืองเรืองรอง   เภสัชกรช านาญการพิเศษ   Tel. 02-590-1641  
Mobile 081-613-
7997 
e-mail : 
paithip@gmail.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
หมวด Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 12. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
โครงการที ่ 1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล เขต กรม 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 80. ร้อยละของการจัดซ้ือร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ   

ทันตกรรม 
ค านิยาม การจัดซ้ือร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม หมายถึง การ

จัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557   
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายถึง วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ 
 ทั้งนี้ ในระยะ 1-3 ปีแรก การจัดซื้อร่วมให้นับรวมการจัดซื้อด้วยวิธีต่อรองราคาร่วมที่
ด าเนินการในรูปคณะกรรมการระดับจังหวัด/เขต/กรม 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

20 20 25 30 30 
 

วัตถุประสงค์ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยามีการด าเนินการด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรม 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รายงานข้อมูลผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน แยกตามประเภทของ

เวชภัณฑ์ (ยา วัสดุการแพทย์ วสัดทุันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ วสัดุวิทยาศาสตร์) ประเภทการ
จัดซื้อ (จัดซื้อเอง และจัดซื้อร่วม) และวิธีการจดัซื้อร่วม (สืบราคาร่วม/ราคาอ้างอิง และสอบ
ราคา/e-market/e-bidding) ผ่านระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภณัฑ์ (ศูนย์ข้อมลูข่าวสารด้าน
เวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข/ส านักบริหารการสาธารณสุข) 

แหล่งข้อมลู โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรม 
รายการข้อมลู 1 A = มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาแตล่ะประเภทของหน่วยงานในสังกัด  

      กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมลู 2 B = มูลค่าการจดัซื้อทั้งหมดของยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานใน 

      สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   20 

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

   20 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   25 
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ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   30 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   30 

 

วิธีการประเมินผล :  เขตสุขภาพและกรม ด าเนินการได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย 
เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

มูลค่าการจัดซื้อ
ร่วมฯ 

ร้อยละ 20.44 20.98 24.99 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.นางภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
   โทรศัพทท์ี่ท างาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 081-4384207 
   โทรสาร : 02-5901628   E-mail : jprapai@gmail.com 
2. นางสาวไพทิพย์  เหลืองเรืองรอง      เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901641 โทรศัพท์มือถือ : 081-6137997 
   โทรสาร : 02-5901641   E-mail : paithip@gmail.com 
ส านักบริหารการสาธารณสขุ 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางสาวไพทิพย์  เหลืองเรืองรอง      เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901641 โทรศัพท์มือถือ : 081-6137997 
    โทรสาร : 02-5901641  E-mail : paithip@gmail.com 
ส านักบริหารการสาธารณสุข 

 

mailto:paithip@gmail.com
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หัวข้อ 4.2  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ     
ตัวช้ีวัด  ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 80)                                  
. 

สถานการณ ์
สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลการตายของประเทศไทยจากฐานข้อมูลมหาดไทย พบว่า มีข้อมูลการ

ตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill-Defined) คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ที่ไม่สามารถน ามาจัดล าดับสาเหตุการตายได้ แต่ใน
ส่วนองค์การอนามัยโลก (คศ.๒๐๑๒) ได้จัดล าดับประเทศไทยมีข้อมูลการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ คิดเป็น      
ร้อยละ ๔๕ 

ในส่วนข้อมูลบริการสุขภาพ จากปีงบประมาณ 255๙ ได้มีการประมวลผลข้อมูลของหน่วย
บริการสุขภาพทั้งประเทศ โดยตรวจสอบคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ครอบคลุมคุณภาพได้ ๓๐%) 
พบว่าคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอกมีคุณภาพ ๖๐% ผู้ป่วยในมีคุณภาพ ๗๐% ซึ่งส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้
มีการอบรมชี้แจงให้ความรู้เป็นรายภาคเกี่ยวกับการบันทึกเวชระเบียนและการให้รหัสโรค และให้มีการจัดตั้ง
ทีมคุณภาพระดับอ าเภอและระดับจังหวัด   ในการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลดังกล่าว โดยตั้งเป้าหมายในการ
ด าเนินงานตรวจสอบคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และตรวจโดยบุคลากรในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย 
ตั้งเป้าเป็นปีแห่งคุณภาพข้อมูล 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย 

คุณภาพสาเหตุการตาย (Ill-define) ผ่านเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
2. คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ 
          คุณภาพข้อมูลเวชระเบยีน การบันทึกข้อมูลและการวนิิจฉัยมีความครบถว้นถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1 คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย                                                .                         

ร้อยละจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพสาเหตุการตาย 
(Ill-define ไมเ่กินร้อยละ 
25 ของการตายทั้งหมด) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

๑. อบรมการสรุปสาเหตุการตาย
ให้แพทย์ใช้ทุนจบใหม ่
๒. อบรมฟื้นฟูการบันทึกสาเหตุ
การตายให้กับแพทย์ท่ีท างานอยู่
เดิมในโรงพยาบาลอย่างน้อยปลีะ 
๑ ครั้ง 
๓. อบรมฟื้นฟูการบันทึกสาเหตุ
การตายให้นายทะเบียน 
๔. จัดล าดับโรงพยาบาลที่มี
คุณภาพข้อมลูสาเหตุการตายผ่าน
เกณฑ์ ๑ - ๑๐ จังหวัด ให้เป็น
โรงพยาบาลต้นแบบ 

๑. ความครอบคลมุแพทย์
จบใหม่ท่ีไดร้ับการอบรม
การให้สาเหตุการตาย 
๒. มีการอบรมให้กับแพทย์ท่ี
ท างานอยู่เดิมในโรงพยาบาล
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๓. ร้อยละนายทะเบียน 
ที่ได้รับการอบรมใหม่/ฟื้นฟู 
๔. มีข้อมูลพื้นฐาน 
 Ill-define รายจังหวัด เพื่อ
ก ากับ/ติดตาม  

 

ข้อมูลสาเหตุการตายทีเ่ป็น 
Ill-define ลดลง และ
บุคลากรที่เกีย่วข้องมี
ศักยภาพในการสรุปสาเหตุ
การตายได้อย่างมคีุณภาพ 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 ๕. ส่วนกลางจัดท าคู่มือเพื่อ
ประกอบการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพข้อมลู สาเหตุการตาย
ให้กับโรงพยาบาล 

  

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2 คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ 

ร้อยละของหน่วยงาน
บริการสุขภาพ สป. ท่ี
ผ่านเกณฑ์คณุภาพ 
(ข้อมูลเวชระเบียนและ
การวินิจฉัยโรค มีความ 
ถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1. ทีมคุณภาพระดับอ าเภอและ
จังหวัดด าเนินการตรวจสอบ
คุณภาพข้อมลูเวชระเบียนและ
รหัสโรคตามคู่มือแนวทาง
มาตรฐานการเก็บรวบรวมและ
การบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล 
พ.ศ. 2559 (สนย.) 
2. ระยะเวลาในการตรวจสอบ 
(Audit) ทุกไตรมาส 
๓. จัดล าดับรายจังหวัด/รายเขตที่
มีคุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์คณุภาพ ๑ – ๓ กลุ่ม
ล าดับ (ดีเด่น) (ดีมาก) (ดี) 

ติดตามผลการตรวจสอบ
คุณภาพเวชระเบียนและ
การให้รหสัโรค ระดับ
อ าเภอและจังหวัด รายไตร
มาสของทีมคุณภาพระดับ
อ าเภอ/จังหวัด (ตามแบบ 
ฟอร์มรายงานหน่วยบริการ
ทีผ่่านเกณฑ์สุขภาพข้อมูล
ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในของ
จังหวัด) 

1. หน่วยบริการภายใต้สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมลูในแตล่ะ
จังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
2. ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดน าข้อมูลผลการ
ตรวจสอบไปวิเคราะห์และ
วางแผนบริหารจัดการ
คุณภาพข้อมลูให้มีคณุภาพ
ต่อไป 

 

*หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดคู่มือแนวทางมาตรฐานการเก็บรวบรวมและการบันทึกข้อมูลใน
สถานพยาบาล พ.ศ. 2559 และแบบฟอร์มรายงานหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์สุขภาพข้อมูลผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วย
ในได้ที่เว็บไซต์ www.thcc.or.th 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
หมวด Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 13. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
โครงการที ่ 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 83. ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
ค านิยาม คุณภาพข้อมูล ประกอบด้วย 

1.  คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย หมายถึง ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ  
(Ill Defined) ของจังหวัดไม่เกินร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด  

  ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ หมายถึง การเขียนรูปแบบการตายเป็นสาเหตุการ
ตาย และการระบุสาเหตุไม่ชัดแจ้ง เช่น หัวใจล้มเหลว หายใจล้มเหลว ชรา ฯลฯ  
  ประกอบด้วย รหัสโรคดังต่อไปน้ี 

- symptoms, signs and ill-defined conditions (ICD10 codes R00-R99) 
- injuries undetermined whether intentional or unintentional  

(ICD10 Code Y10-Y34, Y87.2) 
- ill-defined cancers (ICD10 Code C80, and C97) 
- ill-defined cardiovascular diseases (ICD10 Code I47.2, I49.0, I46, I50, 

I51.4, I51.5, I51.6, I51.9 and I70.9). 
2.  คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ หมายถึง คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค มี

ความถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

     1.ไม่น้อยกว่า 25 % 
1.   2.ไม่น้อยกว่า 80 % 

1. ไม่น้อยกว่า 30 % 
2. ไม่น้อยกว่า 85 % 

1. ไม่น้อยกว่า 35 % 
2. ไม่น้อยกว่า 90 % 

1. ไม่น้อยกว่า 40 % 
 

1. ไม่น้อยกว่า 45 % 
 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมลูสาเหตุการตายใหส้อดคล้องตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก 
ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ดา้นสุขภาพและประกอบการจดัท านโยบายด้านสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข 

2. เพื่อปรับปรุงคณุภาพข้อมลูบริการสุขภาพในสถานพยาบาล 
ประชากร/
กลุ่มเป้าหมาย 

1. สาเหตุการตาย : 76 จังหวัด (ยกเว้น กทม.) 
2. ข้อมูลบริการสุขภาพ : หน่วยบริการภายใต้สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. สาเหตุการตาย อ้างอิงจากฐานมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย  
2. การบันทึกข้อมูลการให้บริการของหน่วยบริการในโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ 
3. การบันทึกข้อมูลประวัติการให้บรกิารในเวชระเบยีนของผู้ป่วย 

แหล่งข้อมลู 1. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. หน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนจังหวัดผ่านเกณฑค์ุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนจังหวัดทั้งหมด (ยกเวน้ กทม.) 
รายการข้อมลู 3 C = จ านวนหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 

      ข้อมูลบริการสุขภาพ 
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รายการข้อมลู 4 D = จ านวนหน่วยบริการสังกดัส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. สาเหตุการตาย : (A/B) x 100 

2. ข้อมูลบริการสุขภาพ : (C/D) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
สาเหตุการตาย 

ปี รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
2560  ไม่น้อยกว่า 25 %  ไม่น้อยกว่า 25 % 
2561  ไม่น้อยกว่า 30 %  ไม่น้อยกว่า 30 % 
2562  ไม่น้อยกว่า 35 %  ไม่น้อยกว่า 35 % 
2563  ไม่น้อยกว่า 40 %  ไม่น้อยกว่า 40 % 
2564  ไม่น้อยกว่า 45 %  ไม่น้อยกว่า 45 % 

ข้อมูลบริการสขุภาพ 
ปี รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

2560  ไม่น้อยกว่า 80 %  ไม่น้อยกว่า 80 % 
2561  ไม่น้อยกว่า 90 %  ไม่น้อยกว่า 90 % 
2562  ไม่น้อยกว่า 95 %  ไม่น้อยกว่า 95 % 
2563     
2564     

 

วิธีการประเมินผล :  1.สาเหตุการตาย : ประเมินจากสาเหตุการตายตามฐานข้อมูลจดทะเบียนการตาย (มรณบัตร) 
2.ข้อมูลบริการสุขภาพ : ประเมินจากคุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคตาม  
   คู่มือมาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 
หมายเหตุ : การประเมินร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลต้องผ่านทั้ง 
คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย และ คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 

เอกสารสนับสนุน :  1. มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559       
   (http://thcc.or.th/ebook.html) 
2. คู่มือการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมลู (http://thcc.or.th/ebook.html) 
3. คู่มือการสรุปสาเหตุการตาย และการรับรองสาเหตุการตาย 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

1.สาเหตุการตายที่ไม่ทราบ
สาเหตุ (Ill-define) 
ยกเว้น กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ - - - 

2.คณุภาพข้อมลู 
เวชระเบียนและการ
วินิจฉัยโรค 
  2.1 ผู้ป่วยใน 
  2.2  ผู้ป่วยนอก 

ร้อยละ  
 
 
- 
- 

 
 
 

97.39 
89.39 

 
 
 
- 
- 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ข้อมูลบริการสุขภาพ 
1. นางมะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ  ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านข้อมลูข่าวสารสุขภาพ  
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ผู้ประสานงานตัวชี้วัด     โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-1492 โทรศัพท์มอืถือ :  
    โทรสาร : 02-965-9816  E-mail : thcc.health@hotmail.com 
กลุ่มภารกจิด้านข้อมูลข่าวสารสขุภาพ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. นายมณฑล  บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มข้อมลูข่าวสารสุขภาพ 3 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-1497 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร : 02-591-8627  E-mail : monthon.b@moph.mail.go.th 
กลุ่มภารกจิด้านข้อมูลข่าวสารสขุภาพ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ข้อมูลสาเหตุการตาย 
3. นางชูจิตร  นาชีวะ หัวหน้ากลุ่มข้อมลูข่าวสารสุขภาพ 1 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-1491 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร : 02-591-8194  E-mail : chujit@health.moph.go.th 
กลุ่มภารกจิด้านข้อมูลข่าวสารสขุภาพ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
4. นางนพรัตน์   จันทศรี   รองหัวหน้ากลุ่มข้อมลูข่าวสารสุขภาพ 1 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-1491 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร : 02-591-8194  E-mail : jantasri@health2.moph.go.th 
กลุ่มภารกจิด้านข้อมูลข่าวสารสขุภาพ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นายมณฑล  บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มข้อมลูข่าวสารสุขภาพ 3 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-1497 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร : 02-591-8627  E-mail : monthon.b@moph.mail.go.th 
กลุ่มภารกจิด้านข้อมูลข่าวสารสขุภาพ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. นางนพรัตน์  จันทศรี   รองหัวหน้ากลุ่มข้อมลูข่าวสารสุขภาพ 1 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-1491 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร : 02-591-8194  E-mail : jantasri@health.moph.go.th 
กลุ่มภารกจิด้านข้อมูลข่าวสารสขุภาพ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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หัวข้อ 4.3  การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560 (ร้อยละ 95.5) 

สถานการณ ์
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดท าแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ ๓         

(ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน ซึ่งทุกคนเข้าถึง
ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน เป้าหมาย เพ่ือลดการเสียชีวิตและความ
พิการจากภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากโรคและภัย การเจ็บป่วยฉุกเฉินหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม ทันท่วงที 
อาจจะท าให้เกิดการสูญเสียชีวิต อวัยวะหรือเกิดความบกพร่องในการท างานของอวัยวะส าคัญ รวมทั้งท าให้
การบาดเจ็บหรืออาการป่วยรุนแรงขึ้นโดยไม่สมควร ดังนั้น ทุกจังหวัดต้องมีการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่
ครอบคลุมและมีคุณภาพ 

การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย มีความก้าวหน้าในหลายส่วน อันเกิดจากการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน เช่น การพัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล โดยมีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 
ปฏิบัติงาน ๒๔ ชั่วโมง ครบทุกจังหวัด  แม้ว่าในด้านมาตรฐานและคุณภาพของการปฏิบัติการจะอยู่ระหว่าง
การพัฒนาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน และหน่วยปฏิบัติการให้เพ่ิมขึ้นก็ตาม แต่การเข้าถึงบริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลการปฏิบัติการตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ มีจ านวนครั้งของการออก
ปฏิบัติการ เรียงตามล าดับ ดังนี้ ๑,๒๒๐,๙๗๖ ครั้ง, ๑,๒๗๗,๙๘๕ ครั้ง, ๑,๓๓๗,๐๓๕ ครั้ง และ ๑,๔๕๐,๖๔๒ 
ครั้ง ถึงอย่างไรก็ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เนื่องมาจากการกระจายตัวของหน่วยปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนใน
หลายจังหวัดยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีพ้ืนที่ที่ยังไม่มีหน่วยปฏิบัติการถึง ร้อยละ ๒๐ รวมทั้งหน่วยปฏิบัติการ
ที่ขึ้นทะเบียนแล้วแต่ปฏิบัติงานจริง มีเพียงร้อยละ ๕๙ ส่วนประชาชนก็ยังรับรู้และตระหนักถึงภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์และการเข้าถึงบริการที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที มีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๐ - ๒๐  
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

๑. การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินภายในจังหวัด 
๒. ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
๓. การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) 
๔. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด 

 

เป้าหมาย 
มาตรการด าเนินงานใน

พ้ืนที่ 
แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1. การบริหารจดัการการแพทย์ฉกุเฉินภายในจังหวัด 
จังหวัดมีการบริหารจัดการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ที่มี
ประสิทธิภาพ 

๑. สนับสนุนให้มีการประชุม
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง
ในจังหวัด เพื่อ 
๑.๑ ให้ทุกภาคส่วนมสี่วน
ร่วมพัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉินในจังหวัด  
๑.๒ มีการจดัท าแผนการ

๑ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัด/
คณะกรรมการระดับจังหวัดที่
มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การแพทย์ฉุกเฉินเข้าร่วม
ประชุม 
๒. รายงานการประชุมของ

คณะอนุกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัด/ 
คณะกรรมการระดับจังหวัดที่
มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การแพทย์ฉุกเฉิน มีบทบาท
ในการบริหารจัดการ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดให้มี
ประสิทธิภาพ 
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เป้าหมาย 
มาตรการด าเนินงานใน

พ้ืนที่ 
แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ด าเนินงาน/แผนการพัฒนา
การแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด 
ประจ าป ี
๑.๓ มีการด าเนินงานตาม
แผนที่ก าหนด 
๑.๕ มีการตดิตามประเมินผล 
และรายงานผลให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

อนุกรรมการจังหวัด หรือ 
การประชุมคณะกรรมการ
ระดับจังหวดัที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ
พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
ภายในจังหวัด 
๓. แผนการด าเนินงาน/
แผนการพัฒนาการแพทย์
ฉุกเฉินของจังหวัด ปี ๖๐ 
๔. รายงานการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน 
๕. สรปุรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บรหิาร 

2. ความครอบคลมุของหน่วยปฏบิัติการในพื้นที่ 
มีหน่วยปฏิบตัิการครอบคลมุ
ทุกต าบล 

๑. สนับสนุนให้ อปท.เข้ามา
มีบทบาทในการด าเนินงาน
การแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนท่ี 
๒. ขยายศูนยฝ์ีกอบรมผู้
ปฏิบัติการระดับต่างๆ ให้
ครอบคลมุพื้นท่ี 
๓. สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดการอบรมให้ศูนย์
ฝึกอบรมฯ 

๑. จ านวนหน่วยปฏิบัติการ
ในแต่ละจังหวัด ครอบคลมุ
พื้นที่มากน้อยแค่ไหน 
๒. แผนการพัฒนาบุคลากร
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินของ
จังหวัด 
๓. จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การอบรม 
 

มีหน่วยปฏิบตัิการในแตล่ะ
จังหวัด ครอบคลมุทุกต าบล 

3. การบันทึกข้อมลูในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) 
สสจ.มีการรายงานข้อมูลใน
ระบบฯ ทันเวลา ครบถ้วน 
ถูกต้อง 

๑. สนับสนุนใหส้ านักระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดเข้าร่วมโครงการใน
ระบบจ่ายตรง  
๒. เปิดระบบการให้
ค าปรึกษาทาง online หาก
พบปัญหาในการบันทึกข้อมลู 
๓.  การจัดสรรเงิน On top 
ให้จังหวัดเพิ่มขึ้น หากมีการ
บันทึกข้อมูลทันเวลา 
ครบถ้วน ถูกต้อง 

๑. ติดตามสถานการณ์การ
รายงานข้อมูลในระบบฯ 
๒. ปัญหา อุปสรรคในการลง
บันทึกข้อมูลในระบบฯ 

ส านักระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัดสามารถ
รายงานข้อมูลในโปรแกรม
ระบบสารสนเทศการแพทย์
ฉุกเฉิน (ITEMS) ได้ทันเวลา 
ครบถ้วน ถูกต้อง  

4. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของพื้นที่ 
ค้นหา ปัญหา อุปสรรค ใน
การด าเนินงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนท่ี 

๑. มีการจัดประชุมช้ีแจงแนว
ทางการด าเนินงานงานให้
พื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่อง 
๒. มีผู้ประสานงาน
การแพทย์ฉุกเฉินประจ า

๑. สอบถาม ปญัหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานการแพทย์
ฉุกเฉินจากผูร้ับผดิชอบงาน 
และผูป้ฏิบัติการในพ้ืนท่ี เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาในเบื้องต้น 

ได้ทราบปญัหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ และความ
ต้องการของจังหวัด เพื่อ
รวบรวมเสนอผู้บริหาร
ระดับสูงต่อไป 



๔๓๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เป้าหมาย 
มาตรการด าเนินงานใน

พ้ืนที่ 
แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

จังหวัดทุกจังหวัด 
๓. มีการลงตรวจเยี่ยม
จังหวัดของทีมงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

เรื่องใดเป็นเรื่องที่ไม่สามารถ
แก้ไขได้ จะรวบรวม ไปเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาแกไ้ขต่อไป 
๒. รวบรวมข้อเสนอแนะ 
และ ความต้องการขอรับการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง 

เกณฑ์การตรวจประเมิน 
รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ผลการปฏิบตัิการฉุกเฉิน 
ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๒๕ 

๑. ผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ 

๑. ผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๗๕ 

๑. ผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๙๕.๕ 

๒. มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัด/
คณะกรรมการระดับจังหวัด
ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์ฉุกเฉินเข้าร่วม
ประชุม 

๒. มีรายงานการประชุมของ
อนุกรรมการจังหวัด หรือ การ
ประชุมคณะกรรมการระดับ
จังหวัดที่มีเนื้อหาเกีย่วกับการ
ด าเนินงาน/การพัฒนา
การแพทย์ฉุกเฉินภายใน
จังหวัด 

๒. มีรายงานการประชุม
ของอนุกรรมการจังหวัด 
หรือ การประชุม
คณะกรรมการระดับจังหวัด
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การพัฒนา
การแพทย์ฉุกเฉินภายใน
จังหวัด 

๒. มีรายงานการประชุมของ
อนุกรรมการจังหวัด หรือ การ
ประชุมคณะกรรมการระดับ
จังหวัดที่มีเนื้อหาเกีย่วกับการ
ด าเนินงาน/การพัฒนา
การแพทย์ฉุกเฉินภายใน
จังหวัด 

๓. มีแผนการด าเนินงาน/
แผนการพัฒนาการแพทย์
ฉุกเฉินของจังหวัด ปี 60 

๓. มีรายงานการตดิตามการ
ด าเนินงานตามแผน 

๓. มีรายงานการตดิตาม
การด าเนินงานตามแผน 

๓. มีรายงานการตดิตามการ
ด าเนินงานตามแผน 

๔. มีแผนการพัฒนา
บุคลากรด้านการแพทย์
ฉุกเฉินของจังหวัด 

๔. มีข้อมูลจ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตามแผน 

๔. มีข้อมูลจ านวนบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาตามแผน 

๔. มีข้อมูลจ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตามแผน 

๕. สถานการณ์การรายงาน
ข้อมูลในระบบ ITEMS ของ
จังหวัด ปัญหา อุปสรรคใน
การลงบันทึกข้อมูลในระบบ 
ITEMS ของจังหวัด 

๕. การแกไ้ขปัญหา อุปสรรค
ในการลงบันทึกข้อมูลใน
ระบบ ITEMS ของจังหวัด 

๕. การน าข้อมลูจากระบบ
ไปใช้ประโยชน์  

๕. สรปุการน าข้อมลูจาก
ระบบไปใช้ และ ขอ้เสนอแนะ 
ความต้องการของจังหวัด 

๖. มีข้อมูลความครอบคลมุ
ของหน่วยปฏิบัติการใน
จังหวัด 

๖. การตดิตามความครอบคลมุ
ของหน่วยปฏิบัติการ 

๖. การตดิตามความ
ครอบคลมุของหน่วย
ปฏิบัติการ 

๖. การตดิตามความครอบคลมุ
ของหน่วยปฏิบัติการ 

๗. ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน 

๗. การแกไ้ขปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานการแพทย์
ฉุกเฉิน 

๗. การแกไ้ขปัญหา 
อุปสรรค ในการด าเนินงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

๗. ข้อเสนอแนะ ความ
ต้องการของจังหวัด ในการ
ด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
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ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์/ 
E-mail address 

ประเด็น/ 
ส่วนท่ีรับผดิชอบ 

นางธัณณ์จริา ธนาศิริธัชนันท์ รองผู้อ านวยการส านัก
ยุทธศาสตร ์
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 

ท างาน : 02 8721669 
มือถือ : 085-488 1669  
E-mail : thunjira.t@niems.go.th 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 

นางสินีนุช   ชัยสิทธ์ิ ผู้จัดการงานติดตาม
ประเมินผล 
ส านักยุทธศาสตร ์
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 

ที่ท างาน : 02-8721669 
มือถือ :  081-8191669  
E-mail : sineenuch.c@niems.go.th                                                     

การรวบรวมผลการ
ด าเนินงาน 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

หมวด Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 14. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
โครงการที ่ 1. โครงการลดความเหลื่อมล้ าของ 3 กองทุน 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 88. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560 
ค านิยาม ประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วย

กะทันหัน ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการด ารงชีวิตหรือการท างานของอวัยวะส าคัญจ าเป็นต้องได้รับการ
ประเมิน การจัดการและการบ าบัดรักษาอย่างทันท่วงทีเพ่ือป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้งของ
การบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้น ซึ่งในท่ีนี้เรียกว่า ผู้ป่วยฉุกเฉิน และได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดย
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงสถานพยาบาลโดยการสั่งการของศูนย์รับ
แจ้งเหตุและสั่งการ 
ประชากรเป้าหมายปี 2560 = 1,500,000 ราย 
ประชากรเป้าหมายปี 2561 = 1,550,000 ราย 
ประชากรเป้าหมายปี 2562 = 1,600,000 ราย 
ประชากรเป้าหมายปี 2563 = 1,650,000 ราย 
ประชากรเป้าหมายปี 2564 = 1,700,000 ราย 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 95.5 ร้อยละ 95.5 ร้อยละ 95.5 ร้อยละ 95.5 ร้อยละ 95.5 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน 
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชาชนทุกคนในประเทศไทย 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) 
แหล่งข้อมลู ข้อมูลบันทึกผลการปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) ของแต่ละจังหวัด 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนผู้ป่วยฉุกเฉินทีไ่ด้รบับริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏบิัติการฉุกเฉินท่ีได้  

      มาตรฐานในแตล่ะจังหวดัที่บันทึกในระบบ ITEMS 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่เป็นเปา้หมายปี 2560 = 1,500,000 ราย  
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 95.5 

ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 95.5 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 95.5 
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ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 95.5 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 95.5 

 

วิธีการประเมินผล :  1. มีระบบตรวจสอบ (Audit) เอกสารแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ ITEMS 

เอกสารสนับสนุน :  1. ข้อมูลในระบบฐานข้อมลู ITEMS 
2. รายงานการตรวจสอบแบบฟอร์มการปฏิบัติงานในระบบ Audit 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

1,337,035 ครั้ง 1,277,985 1,337,035 954,565 
ปี 2559  ผลงาน 8 เดือน 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางธัณณ์จิรา ธนาศริิธัชนันท์  รองผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร ์
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-8721669 โทรศัพท์มือถือ : 085-4881669 
    โทรสาร : 02-8721669  E-mail : thunjira.t@niems.go.th 
2. นางสินีนุช   ไชยสิทธ ิ   ผู้จัดการงานติดตามประเมินผล  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-872166 โทรศัพทม์ือถือ : 081-8191669                                                                   
     โทรสาร : 02-8721603  E-mail : sineenuch.c@niems.go.th 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางธัณณ์จิรา ธนาศริิธัชนันท์  รองผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร ์
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-8721669 โทรศัพท์มือถือ : 085-4881669 
    โทรสาร : 02-8721669  E-mail : thunjira.t@niems.go.th 
2. นางสินีนุช   ไชยสิทธ ิ   ผู้จัดการงานติดตามประเมินผล  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-872166  โทรศัพท์มือถือ : 081-8191669                                                                   
     โทรสาร : 02-8721603  E-mail : sineenuch.c@niems.go.th 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
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หัวข้อ 4.4  การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
ตัวช้ีวัด      ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ไม่เกินร้อยละ 8) 
 

สถานการณ ์
หน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังคงาีควาาเสี่ยงทางการเงิน าีปัญหา

ขาดสภาพคล่อง เงินบ ารุงคงเหลือลดลงและาีภาระหนี้สินเพ่ิาขึ้น ต้องาีการติดตาาเฝ้าระวังปัญหาอย่าง
ต่อเนื่องจากสถิติโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาการเงินย้อนหลัง ๒๕๕6–๒๕๕9 (ไตราาส ๓) พบว่าาี
โรงพยาบาลที่ประสบปัญหาการเงินระดับ ๗ เกิดข้ึนทุกไตราาส โดยาีจ านวนที่แตกต่างกัน 

W
 ไตรมาสที ่

Q
  ๑/๕๖ 

Q
  ๒/๕๖ 

Q
  ๓/๕๖ 

Q
  ๔/๕๖ 

Q
๑/๕๗ 

Q
  ๒/๕๗ 

Q
  ๓/๕๗ 

Q
  ๔/๕๗ 

Q
๑/๕๘ 

Q
  ๒/๕๘ 

Q
  ๓/๕๘ 

Q
 ๔/๕๘ 

1
  1/59 

5
5/59 

3
3/59 

๑
 รพ.ระดับ  
๗ (แห่ง) 

๘
    ๘๘ 

๑
   ๑๓๖ 

๑
  ๑๖๙ 

๕
  ๕๘ 

๑
 ๑๔๕ 

๑
   ๑๐๒ 

๑
   ๑๕๖ 

๗
    ๗๘ 

๕
  ๕๓ 

๔
    ๔๘ 

๑
  ๑๐๔ 

๑
  ๑๓๖ 

7
    74 

4
44 

8
86 

 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาทางการเงินาาจากหลายสาเหตุ คือ 
1ศ งบประาาณท่ีได้รับจัดสรรไา่เพียงพอโดยเฉพาะในพ้ืนที่เฉพาะ ในในถิ่นทุรกันดาร ประชากรเบาบาง

ห่างไกล 
5ศ การปรับเกลี่ยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ไา่าีประสิทธิภาพ 
3ศ ผลกระทบจากการปรับเพ่ิาค่าแรง ค่าตอบแทนและการลงทุนขนาดใหญ่ที่ขาดการวางแผนล่วงหน้า 

ท าให้ส่งผลกระทบต่องบด าเนินงานประจ าของหน่วยงาน 
4ศ การขาดการวางระบบการควบคุาภายในที่ดี  
5ศ การบริหารจัดการที่ยังขาดประสิทธิภาพ การวางแผนทางการเงินที่ดีไา่าีควาาระาัดระวังในการใช้

จ่ายงบประาาณ โดยเฉพาะาีการลงทุนที่ไา่เหาาะสา 
ประเด็นการตรวจราชการที่าุ่งเน้น 

๑. จัดสรรแล้วหน่วยบริการาีรายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย 
๒. การบริหารและก ากับแผนการเงินการคลัง (PlanFin60) ทุกเดือน 
๓. การประเาินกระบวนการท างาน  (FAI)  
๔. ประเาินประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้ดัชนี 7 ตัว 
๕. ตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการทุกแห่ง 
๖. คะแนนคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ 
๗. สร้างเครือข่ายด้านการเงินการคลังและพัฒนา.ักยภาพบุคลากร  

 

เป้าหาาย 
าาตรการด าเนินงาน

ในพื้นที่ 
แนวทางการตรวจตดิตาา ผลลัพธ์ที่ต้องการ ควาาหาาย 

หน่วยบริการ าาตรการที่ 1 
การจัดสรรเงิน 
อย่างพอเพียง  
(Sufficient 
Allocation)  

1ศ1 ร้อยละของหน่วย
บริการารีายได้ ≥ 
ค่าใช้จ่าย  
ค่าเป้าหาาย: 
ไา่น้อยกว่า ร้อยละ 8  

หน่วยบริการไดร้ับการ
จัดสรรงบท่ีพอเพียงต่อ
การให้บริการไา่ประสบ
ปัญหาการเงิน 

รายได้ = รายได้หักงบ
ลงทุน  
ค่าใช้จ่าย = ค่าใช้จ่ายไา่
รวาค่าเสื่อาราคาและค่า
ตัดจ าหน่าย 
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เป้าหาาย 
าาตรการด าเนินงาน

ในพื้นที่ 
แนวทางการตรวจตดิตาา ผลลัพธ์ที่ต้องการ ควาาหาาย 

หน่วยบริการ/ 
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด/ 
เขตสุขภาพ 

าาตรการ 5  
ติดตาาก ากับ 
ด้วยแผนทางการเงิน  
(Planfin 
Management) 

2.1 ร้อยละของหน่วย
บริการาีแผนทางการเงิน 
(Planfin)  ที่าีควาา
ครบถ้วน ถูกต้อง 
สาบูรณ์  
ค่าเป้าหาาย : 
ร้อยละ 1   (รอบที่ 1) 
5ศ2 ร้อยละของหน่วย
บริการทีา่ีผลต่างของแผน
และผล ไาเ่กินรอ้ยละ 5 
(รายไดแ้ละคา่ใช้จ่ายสูง
กวา่หรือต่ ากว่าแผนไดไ้า่
เกินรอ้ยละ 5) 
ค่าเป้าหาาย : 
ไา่น้อยกว่าร้อยละ 8  
(รอบท่ี 2)   
 
 

หน่วยบริการาีแผนการ
เงินท่ีาีคุณภาพ และใช้
แผนเพื่อการบริหาร 
ควบคุา ก ากับการ
ด าเนินงานตลอด
ปงงบประาาณ  

5ศ1 ครบถ้วน = ครบ 7 
แผน 
ถูกต้อง = ตาาเกณฑ์ 
กปภศก าหนด 
สาบูรณ์ = ผ่าน สสจศ/เขต 
5ศ5 เปรียบเทียบทั้งด้าน
รายได้และค่าใช้จ่าย 
เงื่อนไข ต้องผ่านท้ัง5 
ด้าน จึงจะผ่านเกณฑ ์

หน่วยบริการ/ 
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด/ 
เขตสุขภาพ 

าาตรการ 3  
สร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ  
(Efficient 
Management) 

3.1 ร้อยละของหน่วย
บริการาสีัดส่วนของ
ต้นทุนต่อรายได้ ไา่เกิน
ค่า mean+1 SD ของ
หน่วยบริการในกลุ่า
ระดับเดียวกัน (5  กลุา่) 
ค่าเป้าหาาย : 
ไา่น้อยกว่าร้อยละ 8  
3.2 ร้อยละของหน่วย
บริการผ่านเกณฑ์
ประเาิน > 4 ตัว จาก
เกณฑ์ประสิทธิภาพทาง
การเงิน 7 ตัว  
ค่าเป้าหาาย : 
ร้อยละ 5   
3ศ3 ร้อยละของหน่วย
บริการาคี่าเฉลี่ยคะแนน 
FAI >90  
ค่าเป้าหาาย: 
ไา่น้อยกว่า ร้อยละ 75  
 
 

หน่วยบริการาีการใช้
ทรัพยากรและ การ
บริหารจดัการภายใน
หน่วยงานอย่างาี
ประสิทธิภาพ 

 

3ศ1ประเาินสดัส่วนของ
ต้นทุนต่อรายได้ หาายถึง 
(ต้นทุน = ต้นทุนยา 
เวชภัณฑ์าิใช่ยา วศ
การแพทย์ วศวิทยา.าสตร์
การแพทย์ วัสด ุ
ทันตกรรา) (ค่าตอบแทน 
= ฉ 5, พตส, ฉ8 ,ฉ9) 
(รายได ้= รายได้จากการ
ให้บริการ) 
3ศ5 เกณฑ์ประสิทธิภาพ 
7 ตัว ของกลุ่าประกัน
สุขภาพ 
3ศ3 ตาาผลการประเาิน
ประสิทธิภาพ 4 กิจกรรา  
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เป้าหาาย 
าาตรการด าเนินงาน

ในพื้นที่ 
แนวทางการตรวจตดิตาา ผลลัพธ์ที่ต้องการ ควาาหาาย 

หน่วยบริการ าาตรการ 4  
พัฒนาคุณภาพข้อาลู
บัญชี (Accounting 
Audit) 

4.1 ร้อยละของหน่วย
บริการ าีคะแนนคุณภาพ
บัญชี (ตรวจสอบบญัชี
ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์) 
าีควาาถูกต้อง  
ค่าเป้าหาาย : 
ร้อยละ 85  
 

รายงานการเงินไดร้ับ
การตรวจรับรองคณุภาพ
เบื้องต้นท ี

ตาาเกณฑ์คะแนนคุณภาพ
บัญชีกลุ่าประกันสุขภาพ 

ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด/ 
เขตสุขภาพ 

าาตรการ 5  
สร้างเครือข่ายด้าน
การเงินการคลังและ
.ักยภาพบุคลากร 
(Network & 
Capacity Building) 

5.1 จ านวนเครือข่าย
การเงินการคลังทุกระดับ  
ค่าเป้าหาาย : 
15 เขต 76 จังหวัด 
5.2 ร้อยละของ CFO 
ระดับเขต ผ่านการอบรา
ตาาหลักสูตร  
ค่าเป้าหาาย : 
ร้อยละ 8  
5.3 ร้อยละของผู้
ตรวจสอบบญัชี 
(Accounting Audit) 
ผ่านการอบราตาา
หลักสตูร  
ค่าเป้าหาาย : 
ร้อยละ 8  
 

าีเครือข่ายการเงินการ
คลังที่ช่วยสนับสนุนการ
สร้างคณุภาพและ
ประสิทธิภาพทางการ
เงินการคลัง 

5ศ1 าเีครือข่าย CFO 
และ Auditor ระดับเขต/
จังหวัด 
5ศ5 จ านวน CFO ผ่าน
การอบราตาาหลักสตูร 
5ศ3 จ านวน Auditor 
ผ่านการอบราตาา
หลักสตูร 

 
หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่าประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ผู้รับผิดชอบ :  นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยาาลิก  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่าประกันสุขภาพ 
            โทรศ ๐๒-๕๙๐-๑๕81 
   นายวิเชียร เทียนจารุวัฒนา  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่าประกันสุขภาพ 
   โทรศ  5-59 - 1797 
   นางอารรัตน์  พีระพล ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่างานพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
   โทรศ ๐๒-๕๙๐-๑๗๙๗ E-mail address : higmoph@gmail.com 
   นางอุทัย เกษรา  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
   โทรศ  5-59 -1575 

mailto:higmoph@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

หมวด Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 14. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
โครงการที ่ 2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 92. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
ค านิยาม หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน หมายถึง หน่วยบริการ สังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่าีปัญหาทางด้านการเงินโดยาีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ท าให้ขาดสภาพคล่องหรือาีสถานะการเงินอยู่ในระดับวิกฤติ ก าหนดเป็นเกณฑ์วัดเป็น 7 ระดับ  
ประกอบด้วยดัชนีทางการเงิน 3 กลุ่า ได้แก่  
 1) กลุ่าแสดงควาาคล่องตาาสภาพสินทรัพย์ ประกอบด้วย อัตราส่วนเงินทุนหาุนเวียน 
(Current Ratio), อัตราส่วนเงินทุนหาุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) และ อัตราส่วนเงินสด (Cash 
ratio) 
 5) กลุ่าแสดงควาาาั่นคงทางการเงิน ประกอบด้วย ทุนหาุนเวียนสุทธิ (Net Working Capital: 
NWC) และ รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (Net Income or EBITDA) 
 3) กลุ่าแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาทางการเงิน เป็นการคาดการณ์ระยะเวลาทุนหาุนเวียน
สุทธิจะหาดภายในระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน หรือ จะหาดภายในระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน 
   ระดับคะแนนที่แสดงถึงการขาดสภาพคล่องหรือวิกฤติสูงสุดคือระดับ 7 โดยเทียบกับ
เกณฑ์าาตรฐานที่ก าหนดดังนี้ 
  1) Current Ratio <1ศ5 = 1 คะแนน 
  5) Quick Ratio <1ศ  = 1 คะแนน 
  3) Cash Ratio < ศ8 =  1 คะแนน  
  4) ทุนหาุนเวียนสุทธิติดลบ = 1 คะแนน  
  5) ผลประกอบการขาดทุน = 1 คะแนน 
                        6) ระยะเวลาทุนหาุนเวียนสุทธิเพียงพอใช้จ่าย<3 เดือน = 5 คะแนน 
  7) ระยะเวลาทุนหาุนเวียนสุทธิเพียงพอใช้จ่าย<6 เดือน = 1 คะแนน 

หนว่ยบริการที่าีค่าดัชนีน้อยกว่าาาตรฐาน แสดงถึงการเข้าสู่สถานะควาาเสี่ยงทางการเงินและ
ต้องเฝ้าระวังซึ่งจะาีการประเาินทุกไตราาส 

หาายเหตุ 
 ระบบข้อาูลบัญชีที่ดีและาีคุณภาพ ของหน่วยบริการเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผลการ
ประเาินผลสถานะทางการเงินาีควาาถูกต้อง 
 การบริการจัดการการเงินการคลังที่าีประสิทธิภาพาีส่วนส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาภาวะ
วิกฤติทางการเงินของหน่วยบริการ 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

8 6 4 2 0 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นเกณฑ์าาตรฐานส าหรบัการประเาินสภาพคล่องและเฝ้าระวังภาวะวิกฤติทางการเงิน 
2. เป็นข้อาูลส าหรับน าไปสู่การการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพใหเ้กิดควาาเป็นธรรา 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย หน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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วิธีการจัดเก็บข้อมลู การวิเคราะห์จากรายงานการเงินของหน่วยบริการที่ส่งส่วนกลาง (กลุ่าประกันสุขภาพ) 
รายไตราาส 

แหล่งข้อมลู กลุ่าประกันสุขภาพ 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหาด (หน่วยบริการที่

จัดส่งรายงานงบทดลอง)   
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตราาส 1, 5, 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
8 8 8 8 

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

6 6 6 6 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
4 4 4 4 

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

2 2 2 2 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
0 0 0 0 

 

วิธีการประเมินผล :  การวัด/วิเคราะห์ 
เอกสารสนับสนุน :  รายงานหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

หน่วยบริการ
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขท่ี
ประสบภาวะ
วิกฤติทาง
การเงิน 

ร้อยละ ไตราาส 1/57 
ร้อยละ 11.58 
ไตราาส 2/57 
ร้อยละ 12.13 
ไตราาส 3/57 
ร้อยละ 12.91 
ไตราาส 4/57 
ร้อยละ 9.18 

ไตราาส 1/58 
ร้อยละ 6.31 
ไตราาส 2/58 
ร้อยละ 5.76 
ไตราาส 3/58 
ร้อยละ 12.19 
ไตราาส 4/58 
ร้อยละ 15.65 

ไตราาส 1/59 
ร้อยละ 8.71 
ไตราาส 2/59 
ร้อยละ 5.04 
ไตราาส 3/59 
ร้อยละ 9.83 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. นพศพิทักษ์พล  บุณยาาลิก  ผู้อ านวยการกลุ่าประกันสุขภาพ 
    E-mail : pitalpolb@hotmail.com 



๔๓๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงงบประาาณ พศ.ศ 556   

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 2. นางอารรัตน์  พีระพล  หัวหน้ากลุ่างานพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
    E-mail : amonrattana@gmail.com 
3. นางนิ่าอนงค์  สายรัตน ์  หัวหน้ากลุ่างานแผนงานและประเาินผล 
    โทร.ัพท์ท่ีท างาน : 02-5901574     โทรสาร : 02-5901576   
    E-mail : nimanong_15@hotmail.com 
4. นางสาวอโณทัย  ไชยปาละ กลุ่างานแผนงานและประเาินผล 
    โทร.ัพท์ท่ีท างาน : 02-590 1574     โทรสาร : 02-5901576   
    E-mail : meawrnothai@gmail.com 
กลุ่มประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่าประกันสุขภาพ ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1ศ นางสาวอโณทัย  ไชยปาละ กลุ่างานแผนงานและประเาินผล 
    โทร.ัพท์ท่ีท างาน : 02-5901574    โทรสาร : 02-5901576   
    E-mail : meawrnothai@gmail.com 
กลุ่มประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หัวข้อ 4.5   การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆน าไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 20) 

สถานการณ ์
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบการ
ด าเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาโดยก าหนด
ประเด็นวิจัยของชาติที่ตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพการบริการที่เป็นฐานเดิมและการต่อยอดขยายฐานใหม่
ด้วยการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและการด ารงชีวิตของประชาชน
ในสังคมผู้สูงอายุ การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูง การพัฒนาหน่วยงานทดสอบและ
รับรองมาตรฐานในระดับสากล การด าเนินมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย ระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวก การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการรับ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมารองรับ เพ่ือให้ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะเป็น
เพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนาคต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีส าหรับกลุ่มการผลิตและบริการเป้าหมาย 

ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สู งใน
อนาคตแนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา ๕ ปี จะต้องให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งใน  
ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแว ดล้อมหรือ
ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว  

การวิจัยเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กล่าวคือ 
สามารถน างานวิจัยไปใช้ปรับปรุงแก้ไขทั้งในด้านนโยบายการบริหาร และการส่งเสริมคุณภาพการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถ้านักวิจัย และผู้บริหารได้ท างานร่วมกัน ผลงานวิจัยก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้าน
วิชาการ และด้านการบริหาร เพราะการวิจัยจะท าให้เกิดความคิด ความเข้าใจใหม่ ซึ่งผู้บริหารจะน าไปใช้เป็น
หลักในการตัดสินใจ เป็นการช่วยให้การปฏิบัติงานได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การน าผลการวิจัยไปใช้มีความส าคัญ
มากต่อการวิจัย เพราะถ้าไม่มีการน าผลการวิจัยไปใช้แล้ว การวิจัยก็จะเป็นเรื่องฟุ่มเฟือย 

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย โดยการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้สาธารณชนรับรู้ถึงสารประโยชน์จาก
งานวิจัยอาจช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่เท่าที่ผ่านมายังไม่มีหลักฐานเด่นชัดว่า หลังจากด าเนินการวิจัยเสร็จเรียบร้อย
แล้ว หน่วยงานเจ้าของทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าผลจากการวิจัยไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ในด้าน
ใดบ้าง ดังนั้น เพ่ือให้มีหลักฐานแสดงว่าได้มีการน าผลงานวิจัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง และมีหลักฐานปรากฏ
ชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง  
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
๑. ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1 ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อเป็นแกนกลางใน
การขับเคลื่อนการ
ท างานวิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพในเขตสุขภาพ  

๑. เพิ่มศักยภาพทีม
สนับสนุนงานวิจัย 
"R2R Facilitator 
Advance Course" 

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ในทุกจังหวัดทุกเขตสุขภาพผ่านการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทีมสนับสนุนงานวิจัย อยา่งน้อย ๑ คน/
จังหวัด  

ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้และ
ทักษะในการจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดงาน วิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพ ในหน่วยงาน องค์กร 
และเครือข่ายในภูมภิาคได ้

มีผลงานวิจยั/R2R 
ด้านสุขภาพ  

๒. สนับสนุนให้เกิด
ผลงานวิจัย/ R2R 
ด้านสุขภาพ ของ
เขตสุขภาพ 

ในทุกจังหวัด ทุกเขตสุขภาพมผีลงาน 
วิจัย/ R2R ด้านสุขภาพ อย่างน้อย ๕ 
เรื่อง/จังหวัด  

ในทุกเขตสุขภาพมีการผลิตผล
งานวิจัย/ R2R ด้านสุขภาพ 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยงานท่ีมี 
คณะกรรมการ 
จริยธรรมการวจิัย ได้
จัดท า SOP  

๓. จัดท ามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
จริยธรรมการวจิัย 
(SOPs) 

คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัระดับ
จังหวัดมีการพิจารณาจริยธรรม
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ๔ ครั้ง/ป ี

ในทุกเขตสุขภาพมมีาตรฐาน
การปฏิบัติงานจริยธรรมการ
วิจัย (SOPs) 

มีระบบฐานข้อมลู
งานวิจัย/ R2R  ระดับ
เขตสุขภาพ 

๔. จัดท าระบบฐาน 
ข้อมูลงานวิจัย/ 
R2R ระดับเขต
สุขภาพ   

ทุกจังหวัดรวบรวมและวิเคราะห์
ผลงานวิจัย/ R2R จากหน่วยงานใน
จังหวัด ส่งเป็นฐานข้อมลูผลงานวิจัย/ 
R2R ระดับเขตสุขภาพ 

มีระบบฐานข้อมลูงานวิจัย/ 
R2R  ระดับเขตสุขภาพ 

ผลงานวิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพท่ีให้หน่วยงาน
ต่างๆ น าไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ ๒๐ 

๕. ร้อยละผลงาน 
วิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพท่ีให้
หน่วยงานต่างๆ 
น าไปใช้ประโยชน์ 
 

จ านวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ
ทีใ่ห้หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ 
    โ ด ย ก า ร นั บ จ า น ว น ผ ล ง า น 
วิจั ย /R2R ด้ านสุ ขภาพที่ น า ไปใ ช้
ประ โยชน์  โ ดยที่ ผ ล ง านวิ จั ย จ ะ
ด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ย้อนหลัง
ไม่เกิน ๑ ปี  กรณีที่งานวิจัย/R2R มี
การน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง 
ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้ง
เดียว  
ประเภทของการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ มีดังน้ี 
1. เชิงเศรษฐกิจและพาณิชย์ ได้แก่ 
ได้รับหนังสือหรือหลักฐานอื่น แสดง
ความสนใจเพื่อเจราจาธุรกิจ มีการซื้อ
ขายเทคโนโลยีระหว่างนักวิจัยและ
ผู้น าไปใช้ประโยชน์ การจดลิขสิทธิ์
ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย 
 

องค์ความรู้ทางการพยาบาล/
การแพทย์/การสาธารณสุขที่
ผ่านการวิจยั/พัฒนา ได้รับการ
ถ่ายทอด เผยแพร่สู่
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดใน
ช่องทาง/สื่อต่าง ๆ รวมถึงที่ได้
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ทั้งในระดับประเทศและต่าง 
ประเทศ และน าไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ทีร่ะบุใน
โครงการวิจัยหรือรายงานการ
วิจัย สามารถน าไปแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
หลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึง
การน าไปใช้จนก่อให้เกิด
ประโยชนไ์ด้จริงอย่างชัดเจน 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

2. เ ชิ ง วิ ช าก าร  ได้ แ ก่  ก ารปรั บ
แนวทา ง เ วชปฏิ บั ติ  ก า รอ้ า งอิ ง
ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น   
วารสารวิชาการระดับประเทศและ
หรือระดับนานาชาติ 
3. เ ชิงนโยบาย หมายถึง จ านวน
ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ ที่น าไป
ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร 
แ ล ะ ก า ร ก า ห น ด เ ป็ น น โ ย บ า ย 
มาตรการ แนวทางส าคัญ ในการ
พัฒนาด้านส่งเสริม รักษา ป้องกัน 
ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค โดย
มีหลักฐานแสดงประกอบการน าไปใช้ 
4. เชิงการพัฒนาสังคมและชุมชน โดย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไดจ้าก
งานวิจัยในกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
เช่น อบรม คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ 
เว็บไซดฯ์ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  ส านักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address 
นางชนิดา  กาจีนะ ต าแหน่ง.นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านักวิชาการสาธารณสุข 
Tel. 02-5901718-9 
Mobile 081-8066238 
e-mail: numaewssj@hotmail.com 

ดร.จุฬาพร  กระเทศ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักวิชาการสาธารณสุข 

Tel. . 02-5901718-9 
Mobile 094-4899929 
e-mail : juraporn_krates@hotmail.com 

นางมยุรี  จงศิร ิ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักวิชาการสาธารณสุข 

Tel. 02-5919835 
Mobile 081-2616060 
e-mail: research.moph@hotmail.com 

นางพัชรวรรณ  แก้วศรีงาม ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักวิชาการสาธารณสุข 

Tel. . 02-5919835 
Mobile 089-7811748 
e-mail : research.moph@hotmail.com  
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

หมวด Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 15. การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 
โครงการที ่ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 93. ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆน าไปใช้ประโยชน์ 
ค านิยาม ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ หมายถึง องค์ความรู้ทางการพยาบาล/การแพทย์/การสาธารณสุขที่

ผ่านการวิจัย/พัฒนา ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) บทปฏิทัศน์ (review  article)  
บทความพิเศษ (special article) บทความฟื้นวิชา (refresher course) รายงานเบื้องต้น 
(preliminary report) หรือรายงานสังเขป (short communication) รายงานผู้ป่วย (case report) 
ปกิณกะ (miscellany) และนวัตกรรม (innovation) ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง องค์ความรู้ทางการพยาบาล/การแพทย์/การสาธารณสุขที่ผ่าน
การวิจัย/พัฒนา ได้รับการถ่ายทอด เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดในช่องทาง/สื่อต่าง ๆ รวมถึงที่
ได้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ และน าไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุในโครงการวิจัยหรือรายงานการวิจัย สามารถน าไปแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน หรือมีการ
ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการในการอ้างอิง (Citation) ในบทความวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 
 

วัตถุประสงค์ เพือ่ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมผีลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่าง ๆ 
น าไปใช้ประโยชน์ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1. ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับของ    
    สถานบริการสุขภาพ 
2. ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนกลาง      

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1.การแจงนับผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ผลิตโดย 
  1.1 หน่วยงานเจา้ภาพของตัวช้ีวัด (ส านักวิชาการสาธารณสุข) 
  1.2 สถานบริการสุขภาพทุกระดับที่ส่งผลงานวิจัยเข้ารับเผยแพรใ่นวารสารวิชาการทางการแพทย์
และสาธารณสุขของหน่วยงานในเขตสุขภาพ 
  1.3 สถานบริการสุขภาพทุกระดับที่ส่งผลงานวิจัยเข้ารับเผยแพรใ่นวารสารวิชาการสาธารณสุขทาง
เว็บไซต์ของส านักวิชาการสาธารณสุข  
  1.4 สถานบริการสุขภาพทุกระดับที่ส่งผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ เข้ารับการประกวดและผ่าน
การคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการดีเด่น จากคณะกรรมการตัดสินในการประชุมวิชาการของกระทรวง
สาธารณสุขประจ าปี โดยส านักวิชาการสาธารณสุข 
  1.5 ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีผ่านการอ่านทบทวนจากผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และ
บรรณาธิการวารสารวิชาการสาธารณสุข และไดร้ับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการสาธารณสุขทาง
เว็บไซต์ของส านักวิชาการสาธารณสุข ฯ โดยนับเริ่มตั้งแต่ฉบับท่ี 6 ของปีงบประมาณที่ผา่นมาถึง
ฉบับท่ี 5 ของปีงบประมาณปจัจุบนั (วารสารวิชาการสาธารณสุขผลติ 6 เล่ม/ปี)  
2. การนิเทศติดตามประเมินผล 
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แหล่งข้อมลู 1.หน่วยงานส่วนกลาง 
   1.1.ส านักวิชาการสาธารณสุข 
2.สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน ์
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท้ังหมดที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 (เดือนกันยายน) 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   20 

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

   25 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   30 

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

   35 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   40 

 

วิธีการประเมินผล :        โดยการนับจ านวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยที่ผลงานวิจัยจะ
ด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ กรณีที่งานวิจัย/R2R มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า  1 ครั้ง ให้นับ
การใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว  
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ มีดังน้ี 
1. เชิงเศรษฐกิจและพาณิชย์ ได้แก่ ได้รับหนังสือหรือหลักฐานอื่น แสดงความสนใจเพื่อเจราจาธุรกิจ 
มีการซื้อขายเทคโนโลยีระหว่างนักวิจัยและผู้น าไปใช้ประโยชน์ การจดลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์จาก
ผลงานวิจัย 
2. เ ชิงวิชาการ ได้แก่ การปรับแนวทางเวชปฏิบัติ  การอ้างอิงผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน   
วารสารวิชาการระดับประเทศและหรือระดับนานาชาติ 
3. เชิงนโยบาย หมายถึง จ านวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ ที่น าไปประกอบการตัดสินใจในการ
บริหาร และการก าหนดเป็นนโยบาย มาตรการ แนวทางส าคัญ ในการพัฒนาด้านส่งเสริม รักษา 
ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีหลักฐานแสดงประกอบการน าไปใช้ 
4. เชิงการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยในกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด เช่น อบรม คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บไซด์ฯ  

เอกสารสนับสนุน :  1. เว็บไซต์ http://www.thailand.digitaljournals.org  ในกรณีทีผ่ลงานวิจัย/R2R ได้รับการ 
    เผยแพร่ในวารสารวิชาการสาธารณสุขแล้ว     
2. ผลงานที่เป็นต้นฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสมจากบรรณาธิการ ซึ่งพร้อมที่จะเผยแพร่   
3. บทคัดย่อผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอในงานประชุมวิชาการ

กระทรวงสาธารณสุขประจ าป ี

http://www.thailand.digitaljournals.org/
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ผลงานวิจัย/R2Rด้าน
สุขภาพได้รับการ
พัฒนาและน าไป
ถ่ายทอดเผยแพร ่

ผลงาน 117 115 114 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางชนิดา กาจีนะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 081-8066238 
    โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : numaewssj@hotmail.com 
2. ดร.จุฬาพร กระเทศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 094-4899929 
    โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : juraporn_krates@hotmail.com 
3. นางมยุรี  จงศิริ                                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทร  02-5919835                             โทรศัพท์มือถือ : 081-2616060 
    โทรสาร : 02-5919835  E-mail : research.moph@hotmail.com 
4. นางพัชรวรรณ  แก้วศรีงาม                        โทรศัพท์มือถือ : 089-7811748 
    โทรสาร : 02-5919835  E-mail : research.moph@hotmail.com  
ส านักวิชาการสาธารณสขุ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นายแพทย์ปฐม  สวรรค์ปญัญาเลิศ       ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสรมิสุขภาพ (นายแพทย์ทรงคณุวุฒิ) 
(ด้านสาธารณสุข)  โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901715     โทรศัพท์มือถือ : 081-6124480 

    โทรสาร : 02-5901704     E-mail : pathom@health.moph.go.th  
2. ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคณุวุฒิ 
    ด้านก าลังคนสาธารณสุข  โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901716   โทรศัพท์มือถือ : 085-2476446 
    โทรสาร : 02-5901704      E-mail : nattaya-pa@hotmail.com 
3. นางชนิดา กาจีนะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 081-8066238 
    โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : numaewssj@hotmail.com 
4. ดร.จุฬาพร กระเทศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 094-4899929 
    โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : juraporn_krates@hotmail.com 
5. นางมยุรี  จงศิริ                              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5919835        โทรศัพท์มือถือ : 081-2616060 
    โทรสาร : 02-5919835  E-mail : research.moph@hotmail.com 
6. นางพัชรวรรณ  แก้วศรีงาม                 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :   โทรศัพท์มือถือ : 089-7811748 
    โทรสาร : 02-5919835  E-mail : research.moph@hotmail.com 
ส านักวิชาการสาธารณสขุ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
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