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สุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะครึ่งแผน มี
วัต ถุป ระสงคเพื่ อติ ดตามประเมิน ประสิทธิผลและประสิ ทธิภ าพการนํ าแผนยุ ทธศาสตรฯ ระยะครึ่งแผน (พ.ศ.
๒๕๖๐ - 2562) ไปสูการปฏิบัติ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายที่กําหนดใน
แผนยุทธศาสตร รวมทั้งวิเคราะหปจจัยความสําเร็จ และปญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบจะทําใหแผนยุทธศาสตรกรม
ไมสําเร็จตามเปาหมาย ตลอดจนจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนําไปใชในการทบทวนตัวชี้วัดเปาประสงค
เปาหมาย กลยุทธ และมาตรการ ในชวงครึ่งหลังของแผน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) ใชระเบียบวิธีการประเมินแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) ระหว า งระเบี ย บวิ ธี ก ารประเมิ น เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Assessment)
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานระยะครึ่งแผนตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร 21 ตัวชี้วัด กับคาเปาหมายของปงบประมาณ
2561, 2562 และ 2564 สะทอนความกาวหนาและระยะทางที่จะตองกาวตอจากสถานการณปจจุบัน และการ
ประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) ใชแนวคิด CIPP ของสตัฟเฟลบีม ใหคะแนนผลการดําเนินงานตาม
มาตรการรายตัวชี้วัดเพื่อสะทอนระดับประสิทธิภ าพ รวมทั้ งวัดระดับ ประสิทธิผลจากความสอดคลองระหวาง
มาตรการและการบรรลุคาเปาหมาย ผลการประเมินพบวาแผนยุทธศาสตรฯ มีกาวหนาปานกลาง โดยมี 8 ตัวชี้วัด
จากจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด (รอยละ 38) ที่ไมบรรลุคาเปาหมายของปงบประมาณ 2561 ในสวน
ของประสิทธิภาพรายมิติของ CIPP พบวา การวิเคราะหบริบ ทของทุกประเด็นยุทธศาสตรมีความเหมาะสมสูง
อยางไรก็ตาม ในมิติกระบวนการ และผลผลิต กลับพบวาเหมาะสมปานกลาง และเมื่อพิจารณาคาคะแนน CIPP
รายยุทธศาสตร พบวา ประเด็นยุทธศาสตร 4 และ 1 มีการออกแบบ วางแผน และดําเนินงานอยางเหมาะสม
ระดั บ สู ง ส ว นประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 2 และ 3 อยู ในระดั บ ปานกลาง (ตามลํ า ดั บ จากมากไปน อ ย) สํ า หรั บ
ประสิ ท ธิ ผ ลของแผนยุ ท ธศาสตร พิ จ ารณาจากการบรรลุ ค าเป า หมายของตั ว ชี้ วั ด ในแต ล ะเป า ประสงค แ ละ
ประสิ ท ธิ ภ าพของการดํ า เนิ น มาตรการที่ เกี่ ย วข อ งกั บ เป าประสงค นั้ น ๆ ผลการประเมิ น พบวา 8 ตั ว ชี้ วั ด มี
ประสิ ทธิ ผลต่ํ า คิ ดเป น รอยละ 38 ของจํ านวนตั ว ชี้วัดทั้ งหมด ในจํ านวนนี้ พ บวา 4 ตัว ชี้วัด มีร ะดั บ การบรรลุ
เปาหมายที่สูงกวาคาเปาหมาย ปรากฏการณนี้สะทอนใหเห็นวา อาจมีปจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากชุดมาตรการที่
ดําเนินการในแผนยุทธศาสตรฯ นี้ ที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดดังกลาว ทั้งนี้ มีขอ เสนอเพื่อ การ
ปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมรายละเอียดของแผนยุทธศาสตรทั้งในระดับเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธและ
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บทที่ 1

บทนํา

1.1 หลักการและเหตุผล
ภายใต ส ถานการณ ส ภาพแวดลอมรอบตั ว ที่ กํ าลั งเปลี่ ย นแปลงในอั ต ราเรงที่ เพิ่ ม ขึ้ น ไม วาจะเป น การ
ขยายตั ว และความก า วหนา ทางเศรษฐกิ จ เทคโนโลยี และอุ ต สาหกรรมต า ง ๆ สง ผลใหวิ ถี ชี วิ ต ของผู ค น
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อีกทั้งสภาพปญหาดานสุขภาพและปจจัยตาง ๆ ที่กระทบกับสุขภาพเปนไปอยาง
ซับซอนกวาในอดีตมาก ทําใหคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนตองเผชิญหนากับความเสื่อมถอยของสุขภาพ
กายและใจอยางหลีกเลี่ยงไมได รวมถึงการเปลี่ยนผานเขาสูสังคมผูสูงอายุถือเปนความทาทายที่สําคัญของการ
พัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่จําเปนตองมีการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ ในขณะที่โรคอุบัติ
ใหมที่เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญไดแพรกระจายอยางไรพรมแดน ประกอบกับปญหามลพิษจากสิ่งแวดลอม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และมีการขยายตัวของสังคมเมืองเพิ่มขึ้น ประชาชนไทยจึงตองอยูในสภาพ
แวดลอมที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพและมีปญหาสุขภาพอันอาจเกิดจากสิ่งแวดลอม ดังนั้น การหาทางออกของปญหา
สุขภาพในมิ ติตาง ๆ เหลานี้ เปน เรื่องเป น เรื่องทาทายความสามารถของกรมอนามัยในการบริหารจัดการความ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว
ในป ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุข ไดมอบหมายใหกรมอนามัยเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนแผน
ยุ ท ธศาสตร ส ง เสริ ม สุ ข ภาพและป อ งกั น โรคสู ค วามเป น เลิ ศ หรื อ แผน P&P Excellence (Promotion and
Prevention Excellence Strategic Plan) ซึ่งเปนหนึ่งในแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข ซึ่ง
ประกอบดวย การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคเปนเลิศ (P&P Excellence) ระบบบริการเปนเลิศ (Service
Excellence) บุ ค ลากรเป น เลิ ศ (People Excellence) และบริ ห ารเป น เลิ ศ ด ว ยธรรมาภิ บ าล (Governance
Excellence) โดยมีเปาหมายเพื่อใหประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไว กรมอนามัยจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ขึ้น เพื่อเปนกรอบการดําเนินงานและการขับเคลื่อนงานสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม ที่รองรับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสูความเปนเลิศ
(P&P Excellence) มุงหวังไปสูผลลัพธสูงสุดที่ตองการใหบรรลุ ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒ นธรรมองคกร
โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งการรับฟงและรวบรวมขอคิดเห็ นจากผูบริหาร
ผูปฏิบัติงานทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนศึกษาทบทวนสถานการณที่เกี่ยวของ
กับงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อน
4 ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย
1.1 สงเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ
1.2 สงเสริมเด็กวัยเรียนใหแข็งแรงและฉลาด
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1.3 สงเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสมสําหรับวัยรุน
1.4 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานที่พึงประสงค
1.5 สงเสริมผูสูงอายุไทยเพื่อเปนหลักชัยของสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
การดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรฯ จนถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นับไดวาดําเนินการมาถึงระยะ
ครึ่งแผนฯ กองแผนงาน ไดตระหนักถึงความสําคัญของการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน จึงไดดําเนินการ
ประเมินแผนยุทธศาสตรฯ ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. ๒๕๖๒ - 2562) ซึ่งมีกลไกในการดําเนินการที่สําคัญในรูปของ
คณะทํางานของกรมอนามัยที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรคและความตองการในการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม และหาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก ไขการดํ า เนิ น งานให เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล และ
ประสิทธิภาพ เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการ
เรงรัด สนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนยกเลิกหรือปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ยัง
ไมเหมาะสม และใชเปนแนวทางในการพัฒนางานกรมอนามัยในชวงระยะเวลาที่เหลือของแผนยุทธศาสตรฯ และ
ระยะตอไป

1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมฯ ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 2562) ไปสูการปฏิบัติ
2. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายที่กําหนดในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมฯ ระยะครึ่งแผน พรอมทั้งวิเคราะหปจจัยความสําเร็จ และ
ปญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบจะทําใหแผนยุทธศาสตรฯ ไมสําเร็จตามเปาหมาย
3. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อนําไปใชในการทบทวนตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย กลยุทธ
และมาตรการ ในชวงครึ่งหลังของแผน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)

1.3 ขอบเขตของการประเมิน
กรมอนามัยกําหนดขอบเขตในการประเมินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมฯ ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 2562) ครอบคุลมตามวัตถุประสงคและรายละเอียดตามกรอบการ
ประเมิน ดังนี้
1. เนื้อหาของการประเมิน มีดังนี้
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1.1 การประเมินเชิงปริมาณ เพื่อประเมินการบรรลุคาเป าหมายรายตัวชี้วัด โดยวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานระยะครึ่งแผนตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรฯ 21 ตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับคาเปาหมาย
ของป งบประมาณ 2561, 2562 และ 2564 เพื่ อสะทอนความก าวหน าและระยะทางที่
จะตองกาวตอจากสถานการณปจจุบัน
1.2 การประเมิ น เชิ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ เสนอให ผู บ ริ ห ารตั ด สิ น ใจเชิ งนโยบาย โดยใช CIPP Model
ประกอบด วยบริบ ท (Context), ป จ จัย นํ าเขา (Input), กระบวนการ (Process) และผลผลิ ต
(Product) กํ า หนดเกณ ฑ ก ารให ค ะแนนผลการดํ า เนิ น งานตามมาตรการรายตั ว ชี้ วั ด
ประกอบดวย
1.2.1 ประสิทธิภาพ ประเมินจากการใหคะแนนรายมาตรการ 1 – 5 คะแนน
1.2.2 ประสิทธิผล ประเมินจากความสอดคลองระหวางมาตรการและการบรรลุคาเปาหมาย
โดยพิจารณาผลความกาวหนาของตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับมาตรการเปรียบเทียบกับรอย
ละของมาตรการที่มีผลการประเมิน CIPP ระดับสูง
๒. กลุมเปาหมายในการประเมิน ไดแก
๒.๑ คณะทํางานประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตรฯ ตามคําสั่งกรมอนามัยที่ 20/2562 ลงวันที่
11 มกราคม 2562
๒.๒ คณะทํางานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทํางาน กลุมที่ ๑-๙
2.3 บุคลากร และหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
๓. ระยะเวลาในการประเมิน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การประเมินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมฯ ระยะครึ่งแผน จะทํา
ให ทราบป ญ หา อุ ป สรรคการดํ าเนิ น งานให ไดผ ลลัพ ธตามเป าหมาย กระบวนการในการนํ าแผนไปปฏิบั ติ ของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และผลการวิเคราะหจะนําไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของแผนฯ และพัฒนากลไก
การจัดทําแผนยุทธศาสตร ความเชื่อมโยง การกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตร รวมถึงการถายทอดสู
การปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนด
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บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล
2.1 ความหมายของการประเมินผล
นักวิชาการดานการประเมินผล ไดใหความหมายของการประเมินผลที่แตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของ
การนําผลการประเมินไปใช โดยในระยะแรก นักการประเมินผลสวนใหญเนนที่การวัดความสําเร็จของโครงการ
ตามวัต ถุป ระสงค ที่กําหนด ในระยะต อมาไดเนนการนําผลการประเมิน ไปใชสํ าหรับ ผูบริห ารเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปรับปรุงการดําเนินงานโครงการและการจัดทําโครงการ ดังนั้น การประเมินผล จึงมีความหมายใน 2
ลักษณะคือ 1) เปนกระบวนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบเพื่อตรวจสอบวาโครงการนั้น ๆ
ประสบความสําเร็จตามวัตถุป ระสงคของโครงการหรือไม ในระดั บใด 2) เปน กระบวนการรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบเพื่อการตัดสินใจ (Boulmetis J, and Dutwin P, 2011)
โดยทั่วไป การประเมินผลหมายถึงกระบวนการที่มุงแสวงหาคําตอบวาแผนงาน โครงการบรรลุผลตาม
วัต ถุป ระสงคห รือเปาประสงคที่กําหนดไวห รือไม บรรลุระดับ ใด และยังหมายรวมถึงการประเมิน บริบ ทของ
โครงการ การประเมินปจจัยนําเขา การประเมินกระบวนการ การประเมินผลลัพธและการประเมินผลกระทบ (ปุระชัย,
2529) ในแงของการประเมินผลโครงการดานสาธารณสุขหรือสุขภาพ การประเมินผลจะมีความหมายคอนขาง
กวางครอบคลุ มประเด็นการประเมิน ความสําเร็จของโครงการและการนําผลการประเมิน ไปใชในการตั ดสิน ใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการดังไดกลาวมาแลว โดยการประเมินผลโครงการที่เนนการพัฒนาแผนงานและ
การดําเนินงานโครงการสาธารณสุขจะหมายถึง กระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการวาเปนไปตามแผน
หรือไม และมีความสําเร็จตามวัตถุประสงค หรือไม ซึ่งตามปกติจะประกอบดวย การทบทวนวัตถุประสงคของ
โครงการและการกําหนดเกณฑการประเมินเพื่อวัดระดับความสําเร็จของโครงการ รวมถึงกระบวนการเปรียบเทียบ
สิ่ ง ที่ เกิ ด จากการดํ า เนิ น โครงการกั บ เกณฑ ก ารประเมิ น ที่ ย อมรั บ ได ใ นเรื่ อ งความเหมาะสมของโครงการ
(Relevancy) ความก า วหน า (Progress) ผลการดํ า เนิ น กิ จ กรรมโครงการ (Performance) ประสิ ท ธิ ผ ลของ
โครงการ (Effectiveness) ประสิ ท ธิ ภ าพของโครงการ (Efficiency) และผลกระทบของโครงการ (Impact)
(Timmreck, 2003) (Veney, 1991)

2.2 รูปแบบการประเมิน
รูป แบบการประเมิ น เป น กรอบหรือแนวความคิด ที่สําคัญ ที่แสดงให เห็น ถึงกระบวนการหรือรายการ
ประเมิ น ซึ่ งมี ค วามแตกต างกั น ขึ้ น อยู กับ ข อตกลงเบื้อ งตน ซึ่งนั กวิช าการทางดานการประเมิน ไดเสนอกรอบ
ความคิดใหนักประเมินไดเลือกใชมีอยูหลายรูปแบบ รูปแบบการประเมินโดยทั่วไปนิยมแบงออกเปน 3 กลุมโดย
เลือกมานําเสนอ 7 รูปแบบ ดังนี้

5

2.1.1 รูปแบบการประเมิ น ที่ เน น จุด มุงหมาย (Objective Based Model) เป น รูป แบบที่ เน น การ
ตรวจสอบผลที่คาดหวังไดเกิดขึ้นหรือไม หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไวในจุดมุงหมาย กับผลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานโครงการวาบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม ไดแก รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร (Ralph W.
Tyler : 1943) และครอนบาค (Cronbach : 1973)
2.1.2 รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา (Judgmental Evaluation Model) เปนรูปแบบ
การประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศสําหรับกําหนดและวินิจฉัยคุณคาของโครงการนั้น ๆ
ไดแก รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake : 1967) สคริฟเวน (Scriven : 1967) โพรวัส (Provus : 1971)
2.1.3 รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินใจ (Decision – Oriented Evaluation Model) เป น
รูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและขาวสารตางๆ เพื่อชวยใหผูบริหารในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกตาง ๆ ได อย า งถูกต อง ได แก รูป แบบการประเมิ น ของสตัฟเฟ ล บีม (Stufflebeam : CIPP : 1968)
และอัลคิน (Alkin : 1967)
2.2.1 การประเมินที่เนนจุดมุงหมาย (Objective Base Model)

1) แนวคิดของ Tyler (ศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ, n.d.)
R.W. Tyler เป นนั กประเมิน รุนแรก ๆ ในป ค.ศ. 1930 และเปน ผูที่เริ่มตนบุกเบิกแนวความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ การประเมิ น โครงการ มี ค วามเห็ น ว า “การประเมิ น คื อ การเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมเฉพาะอย า ง
(Performance) กับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว” โดยมีความเชื่อวา จุดมุงหมายที่ตั้งไวอยางชัดเจน รัดกุม
และจําเพาะเจาะจงแลว จะเปนแนวทางชวยในการประเมินไดเปนอยางดีในภายหลัง จากคําจํากัดความของการ
ประเมินดังกลาวแลวนี้จะเห็นไดวา มีแนวความคิดเห็นวาโครงการจะประสบผลสําเร็จหรือไม ดูไดจากผลผลิตของ
โครงการว า ตรงตามจุ ด มุ ง หมายที่ ตั้ ง ไว แ ต แ รกหรื อ ไม เ ท า นั้ น แนวความคิ ด ในลั ก ษณะดั ง กล า วนี้ เรี ย กว า
“แบบจํ า ลองที่ ยึ ด ความสํ า เร็ จ ของจุ ด มุ ง หมายเป น หลั ก (Goal Attainment Model or Objective)” หรื อ
เรียกวา “Tyler’s Goal Attainment Model”
ซึ่งต อมาป 1950 ได มีรูป แบบมาใชเปน กระบวนการตัดสิน การบรรลุวัตถุป ระสงคของสิ่งที่ทําการ
ป ระเมิ น (R.W. Tyler, 1950) เรี ย กว า “Triple Ps Model” ป ระกอบ ด ว ย Philosophy & Purpose
(ปรัชญา/จุดมุงหมาย), Process (กระบวนการ) และ Product (ผลผลิต) โดยสามารถประยุกตใชในการประเมิน
โครงการทางการศึ กษาได โดยการประเมิ น ความสัมพั น ธของทั้ง 3 องคป ระกอบ วาปรัช ญา/จุดมุ งหมายของ
โครงการมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ กระบวนการและผลผลิ ต หรื อ ไม ถ า ประเมิ น เป น ส ว น ๆ ก็ จ ะประเมิ น ในด า น
ประสิ ท ธิ ภ าพของปรั ช ญา/จุ ด มุ งหมายและกระบวนการประเมิ น ประสิ ท ธิผ ลของผลผลิ ต วาตรงกั บ ปรั ช ญา/
จุดมุงหมายหรือไม มีประสิทธิภาพเพียงใด เปนตน
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2) แนวคิดของ Cronbach (สวนวิชาการประเมินผล, 2561)
ในป 1963 Cronbach ไดเขียนบทความชื่อ “Course Improvement Through Evaluation” โดยได
ใหนิยามการประเมินตามทัศนะของตนไววา “การประเมิน” เปนการเก็บรวบรวมขอมูลและการใชสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมทางการศึกษา
Cronbach มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารประเมิ น ว าไม ค วรกระทํ าโดยใช แ ต แ บบทดสอบเพี ย งเพื่ อ วั ด
ผลสัมฤทธิ์เพี ยงประการเดี ยว แต ควรมี มาตรการอื่น ประกอบดวย จึงเสนอแนวทางการประเมิ น เพิ่มเติมไว 4
แนวทาง คือ
1) การศึกษากระบวนการ (Process Studies) ไดแก การศึกษาภาวะการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
เชน การที่นักเรียนทําแบบฝกหัดไมถูกตอง การสังเกตผลการใชสื่อ การซักถามนักเรียนขณะดําเนินการสอน หรือ
ขณะใหทํากิจกรรมตาง ๆ ภาวะการณที่เกิดขึ้นเหลานี้สามารถจะนํามาเปนขอมูลที่ใชเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุง
รายวิชาไดเปนอยางดี
2) การวัดศักยภาพของผูเรียน (Proficiency Measurement) Cronbach ไดใหความสําคัญตอคะแนน
รายขอมากกวาคะแนนจากแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใหทัศนะวา คะแนนจากแตละขอสามารถชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่ผูเรียน
ไดเรียนรูแลวและสิ่งที่ควรจะพัฒนาตอไป ดวยเหตุนี้ Cronbach จึงใหความสําคัญตอการสอบเพื่อวัดสมรรถภาพ
ของผูเ รียนระหวางการเรียนการสอนวามีความสําคัญมากกวาการสอบปลายภาคเรียนหรือการสอบปลายป
3) การวัดเจตคติ (Attitude Measurement) ผลที่เกิดจากการเรียนการสอนสวนหนึ่งไดจากการวัดเจตคติ
ซึ่งมีความสําคัญเชนกัน การวัดเจตคติอาจทําไดหลายวิธี เชน การสัมภาษณ หรือการตอบแบบสอบถาม
4) การติดตามผล (Follow-up Studies) เปนการติดตามผลการทํางาน หรือภาวการณเลือกศึกษาตอ
ในสาขาตาง ๆ รวมทั้งการใหบุคคลที่เรียนในระดับขั้นพื้นฐานที่ผานมาแลว ไดประเมินถึงขอดีและขอจัดของวิชาตาง ๆ
วาควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอยางไร เพื่อชวยการในพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาเหลานั้นตอไป
เมื่อสรุปแนวคิดดังกลาวขางตนแลวจะเห็นวา การประเมินที่เหมาะสมนั้นตองพิจารณาหลาย ๆ ดาน ดังที่
กลาวมาแลวทั้ง 4 ประการ Cronbach จึงเสนอโมเดลการประเมินที่เรียกวา “Cronbach’s Goal & Side Effect
Attainment Model” โดยเน น ว าการประเมิ น โครงการด านการเรี ย นการสอนนั้ น ไม ค วรประเมิ น เฉพาะแต
จุดมุงหมายที่ตั้งไวเทานั้น แตควรประเมินหรือตรวจสอบผลขางเคียงของโครงการดวย การคนหาขอบกพรองของ
โครงการ เพื่อจะไดหาทางปรับปรุงแกไขกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป
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2.2.2 การประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา (Judgment Model)

3) แนวคิดของ Robert E. Stake (ศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ, n.d.)
แนวคิดของ Robert E. Stake นั้น คํานึงถึงความตองการสารสนเทศที่แตกตางกันของบุ คคลหลาย ๆ
ฝายที่เกี่ยวของกับโครงการในการประเมินโครงการ ผูเกี่ยวของคนหนึ่งอาจตองการทราบเกี่ยวกับความแนนอน
และสอดคลองในการวัดเพื่อการประเมินนั้น ๆ ในขณะที่ผูเกี่ยวของคนอื่นอาจตองการทราบทิศทางการดําเนินงาน
ของโครงการหรือผูใชผลผลิตของโครงการอาจมีความตองการอีกรูปหนึ่ง สําหรับนักวิจัยอาจตองการสารสนเทศที่
แตกตางไปจากผูเกี่ยวของอื่น ๆ เพราะการประเมินนั้นตองการที่จะรูเรื่องราวตาง ๆ ของโครงการอยางละเอียด
ลึกซึ้งเพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ ดังนั้นการประเมินโครงการจึงตองมีการบรรยายเกี่ยวกับ
โครงการอยางละเอียดเพื่อใหครอบคลุมถึงสารสนเทศที่จะตองสนองความตองการของผูเกี่ยวของ เพื่อจะนําไปสู
การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนั้น จึงเสนอรูปแบบของการประเมินโครงการอยางมีระบบ โดยการบรรยายและ
ตัดสินคุณคาเกี่ยวกับโครงการตามหลักการของโครงการนั้น ๆ
Stake ไดเสนอโครงสรางของรูปแบบการประเมิน Countenance Model ซึ่งตามโครงสรางของรูปแบบ
นี้จําแนกขอมูลการประเมินออกเปน 2 สวน คือ เมตริกซบรรยาย (Description Matric) และเมตริกซการตัดสิน
คุณคา (Judgment Matric) และไดเสนอวากอนบรรยายหรือตัดสินคุณคาของโครงการใด ๆ นักประเมินควรทํา
การวิเคราะหหลักการและเหตุผลของโครงการนั้น ๆ ดวย การประเมินโครงการตามแนวคิดของ Stake ผูประเมิน
จะตองรวบรวมขอมูลที่แทจริงใหได เนื่องจากแหลงขอมูลมีมากมาย และวิธีการเก็บขอมูลก็มีหลายวิธี ขอมูลที่
ตองการคือขอมูลที่นํามาใชเพื่อการอธิบายและการตัดสินใจ ตามรูปแบบการประเมินนี้ไดจําแนกสิ่งที่ตองพิจารณา
ในการประเมินออกเปน 3 สวน คือ
1) สิ่งนําหรือปจจัยเบื้องตน (Antecedents) หมายถึง สภาพเงื่อนไขหรือปจจัยตาง ๆ ในการดําเนิ น
โครงการ
2) กระบวนการหรือการปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง กิจกรรมดําเนินตามกิจรรมที่ปฏิบัติ พฤติกรรม
ระหวางบุคคล ปฏิสัมพันธระหวางครูกับอาจารย นักเรียนกับนักเรียน เปนตน
3) ผลลัพธหรือผลการดําเนินงาน (Outcome) หมายถึง ผลผลิตที่ไดจากโครงการ
ในการเก็บขอมูลผูประเมินตองบันทึกขอมูลทั้งสามชนิดนี้ แบงออกเปน 4 ประเภท คือ
1) ความคาดหวังหรือแผนงาน (Intents) หมายถึง สิ่งที่คาดหวังจําแนกเปนความคาดหวังเกี่ยวกับปจจัย
เบื้องตน การปฏิบัติ และผลการดําเนินงานโครงการ
2) สิ่งที่เกิดขึ้นจริง (Observations) หมายถึง สภาพที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจําแนกเปนสภาพการณที่เกิดขึ้น
จริงเกี่ยวกับปจจัยเบื้องตน การปฏิบัติและผลการดําเนินงาน
3) มาตรฐาน (Standards) หมายถึง แนวทางการดําเนินงาน คุณลักษณะที่ควรจะมี ควรจะทํา หรือควร
จะไดรับเกี่ยวกับปจจัยเบื้องตน การปฏิบัติและผลการดําเนินงาน
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4) การตัดสินใจ (Judgment) หมายถึง ผลการพิจารณาการตัดสินใจ เปน การพิ จารณาสรุป เกี่ยวกับ
ปจจัยเบื้องตน การปฏิบัติ และผลการดําเนินงาน
ในการประเมิน ผูประเมินตองพิจารณาขอมูลเพื่อการบรรยายกอน คือ ตองมีการศึกษาความสอดคลอง
ระหวางความคาดหวังกับสิ่งเกิดขึ้นจริง และความสัมพันธระหวางปจจัยเบื้องตนการปฏิบัติและผลลัพธ เมื่อไดผล
อยางไรแลวจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไวและมาตรฐานที่คาดวาจะใหเกิดขึ้นแลวตัดสินใจ แนวคิดของ
Stake แสดงไดดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 โครงสรางรูปแบบการประเมินของ Stake
Stake เสนอวิธีการประเมินในรูปของเมตริกซ (Matric) สองประการคือ เมตริกซการบรรยายและเมตริกซ
การตัดสินใจ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ในเมตริกซการบรรยาย แบงออกเปน 6 ชอง คือ
ชองที่ 1 หมายถึง ภาวการณที่คาดหวังวาตองมีอยูกอนที่การดําเนินงานโครงการเกิดขึ้นโดยถือ
วาเปนภาวการณที่เอื้ออํานวยใหเกิดผลดังที่คาดหวังไว
ชองที่ 2 หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานตามความคาดหวังวาจะเปน
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ คือ กอใหเกิดผลตามที่ไดมุงหมายไว
ชองที่ 3 หมายถึง ผลผลิตที่คาดหวังวาจะไดรับหลังจากการดําเนินงาน
ชองที่ 4 หมายถึง ปจจัยที่มีอยูจริงกอนเริ่มโครงการ
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ชองที่ 5 หมายถึง กระบวนการดําเนินงานตามที่สังเกตไดจริงจากโครงการ
ชองที่ 6 หมายถึง ผลผลิตที่ไดจริง ๆ หลังจากโครงการจบลงแลว
ตั้งแตชองที่ 1 ถึง 6 ผูประเมินตองพิจารณาขอมูลใน 2 แนวคือ ในแนวตั้งไดแก ชอง 1 – 2 –3 และ 4
– 5 – 6 ควรมีความสัมพันธกัน เพื่อดูวาปจจัยเบื้องตนเอื้ออํานวยตอกระบวนการหรือไม และในแนวนอนไดแก 1
– 4, 2 – 5 และ 3 – 6 ตองมีความสอดคลองกันทั้งนีเ้ พื่อตองการทราบวาขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติจริง ๆ ในแต
ละสวนตามแนวตั้งนั้น มีความสอดคลองกับสิ่งที่คาดหวังไวหรือไมประการใด และตองมีการปรับปรุงในสวนใดบาง
เมื่อพิจารณาทั้งในแนวตั้งและในแนวนอนแลว พบวา มีความสัมพันธและสอดคลองกัน แสดงวาโครงการนั้นเปน
โครงการที่บรรลุผลตามที่คาดหวังเอาไว
2. ในเมตริกซการตัดสินใจ จําเปนตองใชเกณฑมาตรฐานเพื่อพิจารณาขอมูลที่ไดจากเมตริกซการอธิบาย
เกณฑมาตรฐานนี้อาจมีอยูกอนแลว หรือตั้งขึ้นใหม โดยคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบโครงการก็ได สําหรับที่มา
ของการตัดสินใจควรใหผูประเมินมีบทบาทดวย คือตองสรุปออกมาใหไดวา โครงการการศึกษามีประสิทธิภาพมาก
นอยเพียงใด หรือตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่จุดใดหรือมีปจจัยอะไรเปนตัวเกื้อหนุน หรือเปนอุปสรรคตอโครงการ
แนวคิดของ Stake แตกตางไปจากแนวคิดของคนอื่น ๆ ตรงที่พบวาผลผลิตยังไมดี ไมไดหมายความวา
การวางแผนไม ดี หรื อหลั กสู ตรไม ดี แต อาจบกพรองที่ องคป ระกอบอื่น ๆ เชน การจัดสภาพแวดลอม ผูส อน
ผูบริหาร ผูเรียน หรือสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ก็ได

4) แนวคิดของ Scriven (ศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ, n.d.)
Micheal Scriven (1967) ไดใหความหมายของการประเมิน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติการตามระดับของเปาหมายที่กําหนด นอกจากที่ยังกลาวถึงหนาที่การประเมินวามี 2 ระดับ คือ 1)
ระดับวิธีการ เนนจุดมุงหมายของการประเมินเพื่อการตัดสินคุณคา 2) ระดับการนําไปใช เนนเรือ่ งบทบาทของการ
ประเมินเพื่อการนําขอมูลมาใชอยางเหมาะสม
จุดมุงหมายของการประเมิน
จุดมุงหมายที่สําคัญของการประเมินมี 2 ประการคือ
1. การประเมิ น ความก า วหน า (Formative Evaluation) เป น การประเมิ น ระหวา งที่ โ ครงการกํ า ลั ง
ดําเนินการอยู โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงโครงการใหดีขึ้น เพราะการประเมินจะชวยใหขอมูลยอนกลับที่เปน
ประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนา
2. การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เป นการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ มีจุดมุงหมาย
เพื่อตัดสินคุณคาของโครงการ ตลอดจนคนหาสิ่งที่ดีของโครงการเพื่อนําไปใชกับสถานการณอื่นที่คลายคลึงกัน
ตอไป
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วิธีการประเมิน ในการประเมินมีวิธีการที่สามารถนํามาใชได 2 วิธีคือ
1. การประเมินกอนมีการปฏิบัติงาน หรือการประเมินคุณคาภายใน (Intrinsic Evaluation) คือ การ
ประเมินคุณคาของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เนื้อหา จุดมุงหมาย กระบวนวิธีการ ใหไดคะแนนและเจตคติ
ของครู เปนการประเมินกอนที่จะไดมีการปฏิบัติงาน
2. การป ระเมิ น เมื่ อมี การป ฏิ บั ติ ง าน แล ว ห รื อ การป ระเมิ น คุ ณ ค า การป ฏิ บั ติ ง าน (Payoff Evaluation) เปนการตัดสินคุณคาจากผลที่เกิดขึ้น จากการใชเครื่องมือกับนักเรียนเชน การประเมิน มีความ
แตกตางระหวางคะแนนการทําสอบกอนเรียนและหลังเรียน หรือคะแนนที่ไดจากกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
การประเมินโดยใชการเปรียบเทียบ
Scriven มีความคิดเห็นที่แตกตางกับ Cronbach ในเรื่องของการใชกลุมเปรียบเทียบมาใชในการประเมิน
ซึ่ง Scriven เป น บุ คคลที่ เห็ น วา การใช กลุ มเปรีย บเที ย บมีขอดีมากกวาการไมใชกลุมเปรีย บเทีย บ การใชกลุม
เปรียบเทียบจะเปนการประหยัดกวา ไมตองทําการศึกษาในระยะยาวและใชกลุมตัวอยางมาก ไมตองเสียเวลาและ
คาใชจายมาก Scriven ยังเชื่อวาการศึกษากลุมยอย (Micro studies) ดวยวิธีการเปรียบเทียบจะเปนประโยชน
มากกวาการศึกษาประชากรทั้งหมด (Cross studies) เพราะทําไดงายและบอยครั้งกวา
คุณคาและคาใชจายในการดําเนินงาน
Scriven เปนนักประเมินที่ใหความสําคัญของการประเมินคาใชจายกับผลที่ไดเขาเชื่อวาการประเมินจะ
ขาดความสมบู รณ ถานั กประเมิ น ไมได พิจารณาในดานคุณ คาที่ ไดรับ โดยการเปรีย บเทีย บกับ คาใชจายในการ
ดําเนินงานของโครงการ สิ่งที่ตองพิจารณามี 3 ประการคือ
1. ความเปนประโยชน นักประเมินควรจะตองพิจารณาดูสิ่งที่ไดลงทุนไปนั้นมีประโยชนมากนอยเพียงใด
คุมคากับคาใชจายที่ตองใชหรือไม
2. ขวัญหรือกําลังใจหรือคุณธรรมเปนสิ่งสําคัญมากในการดําเนินโครงการ ควรพิจารณาดวยวา ผลของ
โครงการจะทําใหขวัญหรือกําลังใจ หรือคุณธรรมของผูรวมโครงการเปนอยางไร
3. คาใชจาย เปนเรื่องที่สําคัญมาก แตนักประเมินไมคอยใหความสนใจเนื่องจากมีความยุงยากในการ
ประเมิน
การประเมินไมผูกพันกับจุดมุงหมาย (Goal-Free Evaluation)
การประเมินโดยทั่วไป นักประเมินจะยึดจุดหมายของโครงการเปนหลัก ดูความสอดคลองระหวางผลการ
ปฏิบัติงานกับจุดมุงหมายของโครงการ ควรเห็นวานักประเมินควรใหความสนใจทั้งจุดมุงหมายของโครงการและผล
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

11

5) แนวคิดของ Provus (ศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ, n.d.)
Provus (1969) ได ให ค วามหมายของการประเมิ น ผลว า เป น การเปรีย บเที ย บผลการปฏิ บั ติ การกั บ
มาตรฐาน หรือเปนการคนหาความไมสอดคลองระหวางความคาดหวังกับผลการปฏิบัติการของแผนงาน มีความไม
สอดคลองกัน 5 ชนิด ที่สามารถศึกษาไดจากการใชแผนงาน คือ ความไมสอดคลองที่สัมพันธกับขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การออกแบบโครงการ คือ การกําหนดปจจัยที่ทําใหเกิดการดําเนินงาน กําหนดกระบวนการ
ดําเนินงาน และกําหนดผลที่คาดหวังซึ่งจะไดรับจากการดําเนินงาน
ขั้นที่ 2 การเตรียมพรอมเปนการนําปจจัยที่ทําใหเกิดการดําเนินงานเขาสูกระบวนการ
ขั้นที่ 3 กระบวนการที่ใชเพื่อการดําเนินงาน
ขั้นที่ 4 ผลผลิต
ขั้นที่ 5 การวิเคราะหเกี่ยวกับการลงทุน
ตามรู ป แบบนี้ การประเมิ น ต องทํ าโดยผู ป ระเมิ น คณะหนึ่ งที่ ได ว างมาตรฐานตามความคาดหวั งของ
โครงการเอาไว ตอจากนั้น การประเมิน ทุ กอยางตองดําเนิน ไปโดยการหาขอมู ลใหมและทําการตัด สิน ใจโดยใช
มาตรฐานที่วางไวเปนเกณฑ เปนรูปแบบที่ชวยใหหาขอมูลยอนกลับ (Feedback) ในทุกขั้นตอนของการประเมิน
ดังกลาวขางตน และตลอดโครงการอยางตอเนื่องดังภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 รูปแบบการประเมินความไมสอดคลองของ Provus
S หมายถึง มาตรฐาน (Standard)
T หมายถึง ยกเลิก (Terminate)
P หมายถึง การดําเนินการ (Program performance)
A หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
C หมายถึง เปรียบเทียบ (Compare) (Alteration เกี่ยวกับ T หรือ S)
D หมายถึง ความไมสอดคลอง (Discrepancy information)
การประเมิ น ในแต ล ะขั้ น ตอน ถ าหากพบข อ บกพร อ งก็ แ ก ไขปรับ ปรุงในขั้ น ตอนนั้ น ๆ ด ว ย วิ ธี ก าร
แกปญหา (Problem solving) ซึ่งประกอบดวยการถามตนเอง เพื่อใหไดคําตอบวาทําไมจึงเกิดขอบกพรองนั้น ๆ
มีอะไรเปนสาเหตุ และมีวิธีการใดที่สามารถแกไขขอบกพรองที่มาจากสาเหตุนั้น
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สําหรับขั้นตอนในการแกปญหามีดังนี้
คําถาม
(Q)



เกณฑ
(C)



ขอมูลที่ตอบคําถาม
(I)



การตัดสินใจ
(D)

เมื่อผูประเมินทําการประเมินถึงขั้นที่ 5 แลว ถาจะดําเนินงานหรือเริ่มวงจรใหม ก็ตองทําการออกแบบใหม
โดยปรับปรุงใหสอดคลองกับผลการวิเคราะหการลงทุน ซึ่งตั้งอยูบนรากฐานของปจจัยเบื้องตนใหม
2.2.3 การประเมินที่เนนการตัดสินใจ (Decision-Oriented Model)

6) แนวคิดของ Stufflebeam (ศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ, n.d.)
รูปแบบการประเมิน CIPP เปนการนําตัวอักษรตัวแรกของมิติการประเมิน 4 ดานมาประกอบกันไดแก
การประเมินบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต ซึ่ง Stufflebeam พัฒนานําเสนอขึ้นโดยมีพื้นฐาน
มาจากการเรียนรูหรือประสบการณการกระทําการประเมินโครงการทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต
กลางป 1960 โดยตองการที่จะแกไขขอผิดพลาดหรือขอจํากัดของรูปแบบการประเมินแบบดั้งเดิม อาทิ การ
ออกแบบการทดลองการประเมินอิงวัตถุประสงค และการทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รูปแบบหรือ
วิธีการประเมินแบบดั้งเดิมมีขอจํากัดในการศึกษาหาคําตอบเกี่ยวกับโครงการทางการศึกษาในสมัยนั้น จึงทําใหเกิด
การพัฒนารูปแบบการประเมินใหม ๆ เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับโครงการทางการศึกษาอยางรอบดานหลายแงมุมมากขึ้น
ซึง่ รูปแบบการประเมิน CIPP เปนหนึ่งในรูปแบบการประเมินอื่น ๆ ที่นักประเมินในยุคนั้นพัฒนานําเสนอไว
ประเภทของการประเมิ น และลั กษณะการตัด สิ น ใจตามกรอบความคิดของรูป แบบการประเมิน CIPP
แสดงไดดังแผนภาพตอไปนี้
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ภาพที่ 2.3 ความสัมพันธระหวางการประเมินกับการตัดสินใจในแบบจําลอง CIPP
รู ป แบบการประเมิ น CIPP ปรากฏขึ้ น เป น ลายลั ก ษณ ชั ด เจนในหนั ง สื อ ชื่ อ Educational
Evaluation and Decision Making ซึ่ ง ตี พิ ม พ ใ นป 1971 และปรั บ ปรุ ง อี ก ครั้ ง ในป 2007 ในหนั ง สื อ
Evaluation Theory Models and Applications โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การประเมินสภาพแวดลอม เปนการประเมินเพื่อใหไดขอมูลสําคัญ เพื่อชวยในการกําหนด
วัต ถุ ป ระสงค ของโครงการ ความเป น ไปได ข องโครงการ เป น การตรวจสอบเพื่ อตอบคํ าถามต าง ๆ เช น เป น
โครงการที่ สนองป ญหาหรือความตองการจําเปน ที่แทจริงหรือไม, วัตถุป ระสงค ของโครงการชัดเจน เหมาะสม
สอดคลองกับนโยบายขององคกร หรือนโยบายของหนวยเหนือหรือไม, เปนโครงการที่เปนไปไดในแงของโอกาสที่
จะไดรับการสนับสนุนจากองคกรตาง ๆ หรือไม ฯลฯ
2. ประเมิ น ป จจั ยเบื้ องต น เป น การประเมิน เพื่อใชขอมูล ตัดสิน ป จจัย ตาง ๆ ที่ เกี่ย วข องกับ
โครงการ เหมาะสมหรือไม โดยดู วาป จ จัย ที่ใชจะมีสวนชวยใหบ รรลุจุดมุงหมายของโครงการหรือไม เปนการ
ตรวจสอบเพื่ อตอบคําถามที่สําคัญ เชน ปจจัยกําหนดไวในโครงการมี ความเหมาะสมเพี ยงพอหรือไม, กิจกรรม/
แบบ/ทางเลือกที่ไดเลือกสรรแลว ที่กําหนดไวในโครงการ มีความเปนไปไดและเหมาะสมเพียงใด ฯลฯ
3. ประเมินกระบวนการ เปนการประเมินระหวางการดําเนินงานโครงการ เพื่อหาขอดี และ
ขอบกพรองของการดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนดไว และเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการ
นั้น ๆ ดวย ซึ่งเปนการตรวจสอบเพื่อตอบคําถามที่สําคัญ เชน การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม
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กิจกรรมใดทําได หรือทําไมได เพราะเหตุใด, เกิดปญหา อุปสรรค ไมราบรื่น ไมคลองตัวหรือไม อยางไร, มีการ
แกไขปญหาอยางไร ฯลฯ
4. การประเมินผลผลิต เปน การประเมินเพื่อดูวาผลที่เกิดขึ้น เมื่อสิ้น สุดโครงการเปนไปตาม
วัตถุประสงค หรือ ตามที่คาดหวังไวหรือไม โดยอาศัยขอมูลจากการรายงานผลที่ไดจากการประเมินสภาพแวดลอม
ปจจัยเบื้องตน และกระบวนการรวมดวย ซึ่งเปนการตรวจสอบเพื่อตอบคําถามที่สําคัญๆ เชน เกิดผล/ไดผลลัพธ
ตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม, คุณภาพของผลลัพธเปนอยางไร, เกิดผลกระทบอื่นใดบางหรือไม ฯลฯ
จากมิติการประเมิน 4 ดานของรูปแบบการประเมิน CIPP สรุปสาระสําคัญของรูปแบบได 4 ประเด็น
ดังตอไปนี้ (สวนวิชาการประเมินผล, 2561)
1) องคประกอบดานคุณคาของรูปแบบ หมายถึง รูปแบบการประเมิน CIPP มีคุณคาตอการประเมิน
อะไรบางและเปนการประเมินที่สัมพันธกับมิติใดของรูปแบบ ซึ่งแสดงไดตามภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 องคประกอบหลักของรูปแบบการประเมิน CIPP และความสัมพันธกับโครงการ
(ปรับจาก Stufflebeam and Shinkfield, 2007 : 333)
จากภาพที่ 2.4 แสดงใหเห็ นวงกลมสําคัญ 3 วง วงในสุดเปนสวนที่แสดงถึงคุณคารวมกันของการ
ประเมิ น ในการนําไปใช กําหนดส วนต าง ๆ ในวงกลมที่สองซึ่งเป น สวนประกอบของโครงการ ไดแก เปาหมาย
แผนงานหรือแผนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติหรือการกระทําตามแผนงานและผลลัพธที่ได ใน 4 สวนประกอบของ
โครงการก็จ ะสัมพัน ธกับ มิติการประเมิน ทั้ง 4 ดานของรูป แบบการประเมิน CIPP ซึ่งเปน วงกลมนอกสุด คือ
การประเมินเพื่อนํามาใชกําหนดเปาหมายของโครงการ โดยที่การประเมินบริบทและการประเมินปจจัยนําเขา ใช
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สําหรับจัดทําแผนปฏิบัติงาน แตการปฏิบัติงานหรือการกระทําตามแผนตองอาศัยการประเมินกระบวนการและ
ทายที่สุดหากจะประเมินผลลัพธทั้งหมดของโครงการตองทําการประเมินผลผลิตนั่นเอง
2) บทบาทการประเมินเปนระยะ ๆ และการประเมินสรุปรวม เนื่องจากรูปแบบการประเมิน CIPP
สามารถนํ า มาใช ไ ด ทั้ ง เป น การประเมิ น เป น ระยะ ๆ (Formative Evaluation) และการประเมิ น สรุ ป รวม
(Summative Evaluation) ดังนั้นวัตถุประสงคและการใชผลการประเมินในมิติ 4 ดานของรูปแบบการประเมินจึง
แตกตางกัน
ถาเปนการนํารูปแบบการประเมิน CIPP มาใชในการประเมินเปนระยะ ๆ ตามมิติการประเมิน 4 ดาน
นั้น เปนการประเมินที่มุงพิจารณาไปขางหนาหรือคาดคะเนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นและนําผลที่ไดในแตละมิติไปใชเพื่อ
การชี้แนะแนวทางการตัดสินใจสําหรับดําเนินการในแตละเรื่อง ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดความมั่นใจไดวาโครงการหรือ
แผนงานนั้น ๆ จะมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพคุมคากับทรัพยากรที่ตองสูญเสียไป ตอบสนองความตองการจําเปน
ของกลุมเปาหมายและสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได ในขณะที่ถานํารูปแบบการประเมิน CIPP มาใชประเมินสรุป
รวมตามมิ ติการประเมิน ทั้ ง 4 ดาน จะเป นการประเมิน ที่ มุงพิ จารณายอนหลังสิ่งที่เกิ ดขึ้น แล ว และนํ าผลการ
ประเมินในแตละมิติที่เกิดขึ้นแลวนี้ไปเปรียบเทียบกับที่ออกแบบกําหนดไว ทั้งนี้เพื่อสรุปใหเห็นภาพรวมวาโครงการ
หรือแผนงานนั้น ๆ มีคุณภาพ คุณประโยชน มีความแมนยํา และมีนัยสําคัญเพียงไร
3) ลักษณะสําคัญของการประเมินมิติ 4 ดานของรูปแบบการประเมิน CIPP มีลักษณะสําคัญแตกตาง
กั น ออกไปทั้ งในแง วั ต ถุ ป ระสงค แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น รวมทั้ ง ความสั ม พั น ธ ข องการตั ด สิ น ใจในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง
4) รูปแบบการประเมิน CIPP มีลักษณะเปนกลยุทธเชิงระบบสําหรับการปรับปรุงเนื่องจากรูปแบบการ
ประเมิน CIPP ในแตละมิติของการประเมินจะมีความตอเนื่องสงผลตอกันสําหรับการตัดสินใจเปลี่ยนแปลง ปรับแตง
สวนตาง ๆ ของโครงการหรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวารูปแบบการประเมิน CIPP สามารถนํามาใชในฐานะกลยุทธเชิง
ระบบสําหรับการปรับปรุงโครงการหรือแผนงาน

7) แนวคิดของ Alkin (ศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ, n.d.)
Marvin C. Alkin (1969) ได เ สนอรู ป แบบการประเมิ น ที่ เ รี ย กว า CSE (Center for the study of
Evaluation Approach) จุดเนนของการประเมินตามแนวคิดของ Alkin คือ การประเมินเพื่อการตัดสินใจ โดยได
ใหความหมายของการประเมินวา เปนกระบวนการกําหนดขอบเขตของสิ่งที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ การเลือก
ขอมูลขาวสารที่เหมาะสม การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปสูการจัดทํารายงานสรุปใหกับผูมี
อํานาจในการตัดสินใจ ในการเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับการดําเนินงานของโครงการ
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ขอบขายของการประเมิน
จากความหมายของการประเมินตามแนวคิดของ Alkin นั้น การประเมินจะประกอบดวยการจัดหา และ
วิเคราะหขอมูลเพื่อที่จะนําไปใชในการตัดสินใจดังในการประเมินจําเปนจะตองประเมินในเรื่องตาง ๆ 5 ดาน ดังนี้
1. การประเมิ น ระบบ (System Assessment) เป น การอธิบ ายหรื อ พรรณนาสภาพของระบบเพื่ อ
เปรียบเทียบสภาพที่เปนจริง กับความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น การประเมินระบบจะชวยใหเราสามารถกําหนดขอบเขต
และวั ต ถุ ป ระสงค ที่ เหมาะสม สิ่ งที่ จ ะต อ งศึ ก ษาได แ ก ความต อ งการของประชาชน ชุ ม ชนและสั งคมที่ มี ต อ
สภาพการณปจจุบัน สําหรับการประเมินระบบแตละสวนจําเปนตองใชเทคนิควิธีการตาง ๆ กัน
2. การประเมิ น การวางแผนโครงการ (Program Planning) เป น การประเมิน กอนที่ จ ะมีการดําเนิ น
โครงการ เพื่อหาขอมูลขาวสารมาใชในการตัดสินใจพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ นักประเมินตองหา
ขอมูลที่แสดงความคาดหวังที่จะบรรลุเปาหมาย พรอมกับประเมินผลที่จะไดรับจากการใชวิธีการดําเนินงานตาง ๆ
ดวย เพื่ อใหสามารถเห็นขอเปรียบเทียบในการหาทางเลือกที่เหมาะสม โดยใชวิธีการที่แตกตางกันออกไปตาม
ลักษณะของปญหา โดยทั่วไปจะใชการประเมินจากเกณฑภายนอกและจากเกณฑภายใน
3. การประเมินการนําไปใชเพื่อการดําเนิน โครงการ (Program Implementation) เปนการประเมิน
ขณะที่โครงการกําลังดําเนินงาน เพื่อตรวจสอบดูวาการดําเนินโครงการนั้นเปนไปตามขั้นตอนตาง ๆ ที่ไดวางแผน
ไวหรือไม ผลที่เกิดขึ้นมีความสอดคลองกับสิ่งที่วางแผนไว หรือคาดหวังไวเพียงไร
4. การประเมิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ งโครงการ (Program Improvement) เป น การประเมิ น เพื่ อ หาข อ มู ล ที่
นํามาใชในการดําเนินโครงการใหบรรลุจุดมุงหมาย และมีผลที่ไมคาดคิดมากอนเกิดขึ้นบางหรือไม ดังนั้น นักประเมิน
จึงมีบทบาทสําคัญในการที่จะหาขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จหรือความลมเหลวในทุก ๆ ดานของโครงการ ตลอดจน
ผลกระทบของโครงการที่มีตอโครงการอื่นเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงโครงการตอไป
5. การประเมินเพื่อการยอมรับโครงการ (Program Certification) ขั้นตอนนี้ นักประเมินตองหาขอมูล
ขาวสารรายงานตอผูมีอํานาจตัดสินใจ เพื่อใชขอมูลในการพิจารณาตัดสินคุณคาของโครงการ และศักยภาพในการ
สรุปอางอิงไปสูสถานการณอื่น ๆ หรือนําไปใชกับโครงการในสถานการณอื่น ๆ ไดกวางขวางเพียงใด ในขั้นนี้ขอมูล
ที่ ได จ ากนั ก ประเมิ น จะทํ า ให ผู บ ริ ห ารได ตั ด สิน ใจวาควรจะดําเนิ น กับ โครงการในลั ก ษณะใด อาจจะยกเลิ ก
ปรับปรุงใหม หรืออาจจะขยายโครงการตอไปอีก เปนตน
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สรุปรูปแบบการประเมินของ Alkin ไดดังแผนภาพดังนี้

ภาพที่ 2.5 รูปแบบการประเมินโครงการของ Alkin

2.2 ทบทวนวรรณกรรม
1) Guili Zhang และคณะ (2011) (Guili Zhang, et al., 2011) ศึ ก ษาการใช CIPP Model ของ
Stufflebeam เปนกรอบแนวคิดในการวางแผน, การดําเนินการ และการประเมินโครงการเรียนรูจากการบริการ
(Service-learning Project) ซึ่งเปนโครงการที่ซับซอนเพราะมักจะเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียจํานวนมากและ
มุงมั่นที่จะตอบสนองความตองการทั้งของผูใหบริการและพันธมิตรชุมชน เนื้อหาประกอบดวย กรอบแนวคิดของ
CIPP Model การออกแบบ การดําเนินการและการประเมินผลโครงการเรียนรูจากการบริการ รวมทั้งใหขอมูล
ยอนกลับและการตัดสินใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ดําเนินการโดย (1)
สํารวจรากเหงาของทฤษฎีการประเมิน CIPP Model และการประยุกตใช (2) วิเคราะหองคประกอบทั้ง 4 ดาน
ของ CIPP Model (3) วิ เคราะห บ ทบาทของแต ล ะองค ป ระกอบที่ ส งผลตอความสําเร็จ ของโครงการ และ (4)
อธิบายถึงวิธีการที่จะทําให Model นี้ถูกระบุไวในมาตรฐาน Service Learning Standard for Quality Practice
อยางมีประสิทธิภาพ
2) Jati Aurum Asfaroha, Dadan Rosanaa และ Supahar (Jati Aurum Asfaroha, et al, 1999
- 2010) ศึกษาการพัฒนาเครื่องมือประเมินผล CIPP Model เกี่ยวกับการนําไปใชในการประเมินโครงการการ
เรียนรูดานวิทยาศาสตร การศึกษานี้ใชวิธีการวิจัยและพัฒนา (R & D) โดยโมเดล 4D ที่ดัดแปลงโดยการพัฒนา
เครื่องมือทดสอบ กลุมเปาหมายคือนักเรียนชั้นป ที่ 8 และครูวิทยาศาสตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ใน
Yogyakarta มีการทดสอบความถูกตอง (Validation) ในสวนของเนื้อหา โครงสราง และภาษา วิเคราะหโดยใช
สู ต ร V’Aiken ทดสอบความน า เชื่ อ ถื อโดยใช เทคนิ ค Inter Class Correlation (ICC) ผลการตรวจสอบความ
ถูกตองบงชี้วาเครื่องมือมีความถูกตอง คาสัมประสิทธิ์ V’Aiken อยูในชวงตั้งแต 0.86 ถึง 1.00 คาสัมประสิทธิ์
ความนาเชื่อถือของอัลฟาเปน 0.923 และผูสอบถาม (Questioner) เปน 0.916 ซึ่งเชื่อถือได ผลการวิจัยพบวา
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เครื่องมือประเมินผลที่สรางโดยโมเดล CIPP ไมเพียงแตถูกตองในเนื้อหา โครงสรางและภาษาเทานั้น แตยังเชื่อถือ
ได นอกจากนี้ เครื่องมือที่ใชในการประเมินโครงการและผลการประเมินแสดงใหเห็นวาการดําเนินการประเมิน
โครงการในระดับมัธยมศึกษาตอนตนใน Yogyakarta อยูในระดับดี
3) Karatas Hakan a และ Fer Sevalb (Karatas Hakan, Fer Seval, 2011) ศึกษาเรื่องรูปแบบการ
ประเมิน CIPP มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของระดับการประเมินผล CIPP ของ
Stufflebeam (1988) ที่ พั ฒ นาโดยผู วิ จั ย ภายใต บ ริ บ ทของการประเมิ น หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษของ Yildiz
Technical University โดยใชประโยชนจากขอมูลเชิงทฤษฎีและหลักการของรูปแบบการประเมิน CIPP ที่มีการ
กําหนดระดับคราวๆ ไว 65 รายการ รวมทั้งถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิง
ประจักษ (Face Validity) สุดทายไดมีการจัดระดับใหกับนักเรียนกลุมใหญ (n = 415) ที่มาจากคณะตาง ๆ ของ
Yildiz Technical University ใน Istanbul ผลจากการวิเคราะห ป จ จั ย ชี้ ให เห็ น ว ารูป แบบการประเมิ น CIPP
ประกอบดวย 4 ปจจัย ไดแก บริบท ปจจัยการผลิต กระบวนการและผลิตภัณฑ รวมทั้งสิ้น 46 รายการ ผลการศึกษา
พบวาระดับของการประเมิน CIPP (CIPP Evaluation Scale) เปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินหลักสูตรที่ถูกตอง
และเชื่อถือได สามารถนําไปใชดานการศึกษาได
4) พิ ช าย รั ต นดิ ล ก ณ ภู เก็ ต (พิ ช าย รั ต นดิ ล ก ณ ภู เก็ ต , 2559) จั ด ทํ ารายงานฉบั บ สมบู ร ณ การ
ประเมินแผนยุทธศาสตรกรมสุขภาพจิตในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (2555-2559)
เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของยุทธศาสตร โดยรวมถึงกระบวนการแปลงยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิ บั ติ การประเมิน ความคุมค าของโครงการที่สําคัญ ของกรมสุขภาพจิต ตลอดจนศึกษาความต องการ ความ
คาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมสุขภาพจิต เพื่อจัดทําเปนขอเสนอแนะและแนวทางในการ
พัฒนางานสุขภาพจิต การประเมินผลมีการดําเนินงาน 2 สวน คือการประเมินโดยหนวยงานซึ่งมีสํานักยุทธศาสตร
สุขภาพจิต (สยส.) เปนผูรวบรวมขอมูลกํากับติดตาม มีแนวทางในการประเมินคือการประเมินตามตัวชี้วัด โดยใช
แผนแมแบบ (Template) ในการรวบรวมขอมูลขาวสาร และนํามาเปรียบเทียบระหวางคาเปาหมายกับผลการ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง อี ก ส ว นหนึ่ ง เป น การจ า งผู ป ระเมิ น จากภายนอก โดยใช ก รอบแนวคิ ด การประเมิ น แบบ CIPP
ประกอบดวยการประเมินบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต และใชระเบียบวิธีการประเมินแบบผสม
(Mixed Method) ระหวางระเบียบวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีการเปรียบเทียบคาเปาหมายกับผลการปฏิบัติ
จริงในแตละประเด็น ป ญหาที่เกิดขึ้นจากการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ ในการเก็บ รวบรวมขอมูล มีการกําหนด
กลุมเปาหมายในทุกระดับ ทั้งผูบริหารปฏิบัติ และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกกรมสุขภาพจิต และ
ระบบสาธารณสุข เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเปนกลางและครอบคลุมรอบดาน และวิธีการวิเคราะหใชทั้งหลักการเชิง
ตรรกะ การจัดประเภท การเชื่อมโยงเชิงสาเหตุ และใชสถิติ
5) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ระหวางวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 เพื่อประเมินแผนพัฒ นาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 11 ระยะครึ่ง
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แผน โดยใช CIPP เปนตัวแบบในการประเมินผล ตามวิธีการดังนี้ (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความ
พรอมในการดําเนินการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ, ม.ป.ป.)
- ประเมินผลดานบริบท โดยพิจารณาความเชื่อมโยง สอดคลอง และเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
นโยบาย (ยุทธศาสตร) ระหวางแผนพัฒนาสุขภาพฯ ฉบับที่ 11 กับยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข และใน
ระดับปฏิบั ติการ (พั นธกิจ) ระหวางแผนพัฒ นาสุขภาพ ฉบับ ที่ 11 กับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานของ
หนวยงาน
- ประเมินผลดานปจจัยนําเขา โดยเปรียบเทียบสัดสวนระหวางการใชงบประมาณในการดําเนินงานตาม
แนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสุขภาพฯ ฉบับที่ 11 (Budget) กับผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดที่
กําหนดไวในแตละยุทธศาสตรของแผนพัฒนาสุขภาพฯ ฉบับที่ 11 (Key Performance Indexes: KPIs)
- ประเมินผลดานกระบวนการ โดยพิจารณาระดับความเขาใจและการนําไปดําเนินการในขั้นตอนของ
การแปลงแผนพัฒนาสุขภาพฯ ฉบับที่ 11 ไปสูการดําเนินงานในระดับปฏิบัติการ (Do) รวมทั้งพิจารณาระดับการ
นําไปดําเนินการในขั้นตอนของการปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการประเมินของแผนพัฒ นาสุขภาพฯ ฉบับที่
11 (Act)
- ประเมินผลดานผลการดําเนินงาน โดยเปรียบเทียบคาเปาหมายของตัวชี้วัดรายยุทธศาสตรในปจจุบัน
กับคาเปาหมายของตัวชี้วัดรายยุทธศาสตรเมื่อเริ่มดําเนินการตามแผนพัฒนาสุขภาพฯ ฉบับที่ 11
6) Norazilawati Abdullah และคณะ (Norazilawati Abdullah, et al, 2016) ศึกษาการประเมิ น
และประสิทธิผลของการประเมินโรงเรียนตาม School Based Assessment (SBA) ในวิชาวิทยาศาสตรระหวาง
ครูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาโดยใชแบบจําลอง CIPP นอกจากนี้ยังสํารวจการประเมินผลของครูวิทยาศาสตร
เกี่ยวกับขอดีและขอเสียของ SBA โดยครูวิทยาศาสตรจํานวน 112 คนจากโรงเรียนมัธยม 21 แหงในเขต Batang
Padang รัฐ Perak ประเทศมาเลเซีย มีสวนรวมในการสํารวจครั้งนี้ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและ
การอนุมานเชิงสถิติ การแจกแจงความถี่ดวยคะแนนเฉลี่ยและเปอรเซ็นตและการวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน
โดยประสิ ท ธิผ ลระดั บ สู งจะอยู ในช ว งคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 3.75 คะแนนขึ้น ไป ส ว นระดั บ ปานกลางอยูในช ว ง
คะแนน 2.66 – 3.65 และระดับต่ําคือนอยกวา 2.66 คะแนน ผลการวิจัยพบวามิติของบริบท ปจจัยนําเขาและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ อยู ในระดั บ ปานกลางในขณะที่ มิติข องกระบวนการอยู ในระดับ สูง สมมติ ฐ านเป น ที่ย อมรับ วาไม มี
ความสั ม พั น ธ อ ย างมี นั ย สํ าคั ญ ระหว างระดั บ ของบริ บ ท ป จ จั ย นํ าเข าและผลิ ต ภั ณ ฑ ในการนํ า SBA ไปใช กั บ
ประสบการณการสอน การวิเคราะหจากการสัมภาษณพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยอมรับวามีขอไดเปรียบ
ของ SBA จึงเหมาะกับเปาหมายของมาเลเซียในการสรางทุนมนุษยระดับโลก โดยสรุปการศึกษาครั้งนี้ใหผลงาน
ใหม ให กั บ ครู ในประเทศมาเลเซี ย เพื่ อ ดํ าเนิ น การ SBA อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพผ า นการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รการ
ตรวจสอบและการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ
7) I Ketut Darma (I Ketut Darma, 2019) ศึกษาระดับประสิทธิผลของการใชโปรแกรมการสอนที่
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล Politeknik Negeri Bali (Department of Mechanical Engineering Politeknik
Negeri Bali : ME PNB) ดูจากความสัมพันธขององคประกอบบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการและผลิตภัณฑ โดย
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ใชการประเมินผลรูปแบบ CIPP และดําเนินการในสองขั้นตอน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม คําแนะนําใน
การสัมภาษณและเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งพิสูจนแลววามีความนาเชื่อถือสูง วิเคราะหขอมูลพรรณนาเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบวาการใชโปรแกรมการสอนของ ME PNB มองจากความสัมพันธขององคประกอบของ
CIPP จั ด อยู ในประเภทที่ มีป ระสิ ท ธิผ ลพอใช ในทางกลับ กัน ขอจํากัด จากการใช งานโปรแกรมการสอนพบใน
องคประกอบของบริบทและผลิตภัณฑ ขอจํากัดที่พบมากที่สุดคือตัวแปรของกระบวนการและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
กับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เปนวิชาเลือก
การหาประสิทธิผลของโปรแกรมการสอน วิเคราะหองคประกอบของ CIPP โดยใชรูปแบบ Quadrant
ของ Glickman ประกอบด ว ย 4 Quadrants หากการวิ เคราะห แ สดงผลลั พ ธ ที่ เป น บวกทั้ ง หมด (+) ตกอยู
Quadrant I หมายความวาโปรแกรมการสอนมีประสิทธิผลมาก ในทางตรงกันขามถาแสดงใหเห็นผลลบทั้งหมด (-)
จะตกอยูใน Quadrant IV หมายความวาไมมีประสิทธิผลมาก หากการวิเคราะหแสดงใหเห็นวามีสามองคประกอบ
เปนบวก (+) จะตกอยูใน Quadrant II ซึ่งหมายความวามีประสิทธิผลเพียงพอ ในขณะที่หากการวิเคราะหแสดงให
เห็นวาหนึ่งในองคประกอบมีผลลบ (-) จะตกอยูใน Quadrant III ซึ่งหมายความวามีประสิทธิผลนอย ดังนั้นจึงมี
แบบจําลอง 4 แบบสํ าหรับ ระดั บ ประสิทธิผ ลของโปรแกรมการสอนที่ ME PNB กลาวคือ หากตําแหนง CIPP
แสดง + + + + การใชงานโปรแกรมการสอนจะตกอยูในประเภทที่มีประสิทธิผล หากตําแหนง CIPP แสดง - + +
+ หรือ + - + + หรือ + + - + หรือ + + - - การใชงานโปรแกรมการสอนจะตกอยูในประเภทที่มีประสิทธิผล
เพียงพอ หากตําแหนง CIPP แสดง + - - - หรือ - + - - หรือ - - + - หรือ - - - + หรือ + + - - หรือ - + -+ หรือ - + + หรือ + - + - หรือ - + + - หรือ + - - + การใชโปรแกรมการสอนจะอยูในประเภทที่มีประสิทธิผลนอย และ
หากตําแหนง CIPP แสดง - - - - การใชงานโปรแกรมการสอนจะตกอยูในประเภทที่ไมมีประสิทธิผล ดังภาพที่ 2.6
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Quadrant II
C
I
P
P
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Effective Enough
Quadrant IV
C
I
P
P
-

Ineffective

+

+
-

C

C

Quadrant I
I
P
+
+

Effective
Quadrant III
I
P
+
+
Less effective

ภาพที่ 2.6 Effectiveness of Learning in ME PNB

+

+

P

P
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บทที่ 3 วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตรกรมอนามัย
การประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร 5 ป กรมอนามัย มีกรอบแนวคิดและการวิเคราะหขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงประเด็นการประเมินผล ดังนี้

๓.๑ วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงประเมินผล โดยใชรูปแบบการประเมินตามแนวคิด CIPP Model (1)(2)
1) ประชากรที่ศึกษา
๑.๑) คณะทํางานประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตรฯ ตามคําสั่งกรมอนามัยที่ 20/2562 ลงวันที่
11 มกราคม 2562 จํานวน 22 คน
๑.๒) คณะทํางานขับ เคลื่อนการปฏิรูประบบบริห ารและวิธีทํางาน กลุมที่ ๑-๙ (คลัสเตอร) จํานวน
169 คน
๑.๓) บุคลากรจากหนวยงานภายในกรมอนามัยที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรฯ จํานวน 37
หนวยงาน
2) ตัวแปรที่ศึกษา
๒.๑) ผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด คือ ขอมูลเชิงปริมาณที่สะทอนผลการดําเนินงานของแตละตัวชี้วัด
๒.๒) ความกาวหนาของการดําเนินงานของยุทธศาสตร คือ ขอมูลเชิงคุณภาพที่เทียบผลการดําเนินงาน
รายตัวชี้วัดภายในยุทธศาสตรกับคาเปาหมายของปงบประมาณ 2562
๒.๓) ประสิทธิภาพของมาตรการ คือ ขอมูลเชิงคุณภาพ ที่สะทอนการออกแบบ วางแผน และนํา
มาตรการลงสูการปฏิบัติตามแนวคิด CIPP Model ประกอบดวยบริบท (Context), ปจจัยนําเขา
(Input), กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) โดยแบงระดับของการดําเนินงานเปน
5 ระดับ ไดแก 1 = ไมสอดคลอง และ 5 = สอดคลองมากที่สุด
๒.๔) ประสิทธิผลของมาตรการตอการบรรลุคาเปาหมาย คือ ขอมูลเชิงคุณภาพที่สะทอนความ
สอดคลองของประสิทธิภาพของมาตรการกับการบรรลุคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัด

3.๒ กรอบแนวคิดในการศึกษา
กรอบแนวคิดในการประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตรฯ ระยะครึ่งแผน ใชระเบียบวิธีการประเมินแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) ระหวางระเบียบวิธีการประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative Assessment) และเชิง
คุณภาพ (Qualitative Evaluation) โดยมีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1) การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative assessment) เพื่อประเมินการบรรลุคาเปาหมายราย
ตัวชี้วัด โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานระยะครึ่งแผนตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรฯ 21 ตัวชี้วัด เปรียบเทียบ
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กับคาเปาหมายของปงบประมาณ 2561, 2562 และ 2564 เพื่อสะทอนความกาวหนาและระยะทางที่จะตอง
กาวตอจากสถานการณปจจุบัน โดยบรรยายขอมูลเปนรอยละ ดังนี้
รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุคาเปาหมายปงบประมาณ 2561 สะทอนความกาวหนาของการพัฒนาระบบ
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในแตละประเด็นยุทธศาสตร แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก สูง ปานกลาง
และต่ํา โดยมีสูตรการคํานวณระยะหางระหวางระดับ คือ
ระยะหางระหวางระดับ = รอยละ 100/3 (ระดับของประสิทธิผล) = 33 สามารถจัดระดับผลการประเมินไดดังนี้
ตารางที่ 3.1 รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุคาเปาหมายปงบประมาณ 2561 กับระดับผลการประเมิน
รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุคาเปาหมายปงบประมาณ 2561

ผลการประเมิน

0.00 – 33.0

ความกาวหนาอยูในระดับต่ํา

34.0 – 67.0

ความกาวหนาอยูในระดับปานกลาง

68.0 – 100.0

ความกาวหนาอยูในระดับสูง
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2) การประเมินเชิงคุณ ภาพ (Qualitative evaluation) ใชรูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินใจ
(Decision – Oriented Evaluation Model) เพื่อเสนอใหผูบริหารตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยใชแนวคิด CIPP ของ
สตัฟเฟลบีม กําหนดเกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานตามมาตรการรายตัวชี้วัดในประเด็นดังตอไปนี้ 1) บริบท
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงผลผลิต/ผลลัพธของมาตรการที่สงผลตอ
ความสําเร็จ ของกลยุทธและเปาประสงค 2) ปจ จัยนําเขา ประกอบดวยงบประมาณและทรัพยากรที่เพีย งพอ
3) กระบวนการ ทั้งในเรื่องของระยะเวลาที่ดําเนิน การ กิจกรรม และการสงมอบคุณคาตอสังคม 4) ผลผลิตที่
เกิดขึ้นจริงและประสิทธิภาพของผลผลิตเทียบกับเปาหมาย โดยขอมูลจากการประเมินผลเชิงคุณภาพ จะนํามา
สะทอนประสิทธิภาพของการดําเนินงานและความสอดคลองระหวางมาตรการกับการบรรลุเปาหมาย ดังนี้
2.1) ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
ประสิท ธิภ าพของการดําเนิน งาน ประเมิน จากการใหคะแนนรายมาตรการที่กําหนดไวใน
แผนยุทธศาสตรฯ โดยคณะทํางานประเมินผลฯ (ตัวแทนแตละคลัสเตอร) ทําหนาที่พิจ ารณาความสอดคลอง
ของมาตรการกับกรอบแนวคิด CIPP 4 ประเด็นขางตน แลวใหคะแนนผลการดําเนินงาน 1 – 5 คะแนน เพื่อ
วัดระดับประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดยแบงเปน 3 ระดับ (Norazilawati Abdullah, et al, 2016) ดังนี้
ตารางที่ 3.2 ชวงคะแนน CIPP กับระดับผลการประเมิน
ชวงคะแนน CIPP

ผลการประเมิน

0 – 2.6

ต่ํา

2.7 – 3.6

ปานกลาง

3.7 – 5.0

สูง

2.2) การประเมินความสอดคลองระหวางมาตรการและการบรรลุคาเปาหมาย
ความสอดคลอ งระหวา งมาตรการและการบรรลุคา เปา หมายตามตัว ชี ้วัด ประเมิน โดย
พิจารณาผลความกาวหนาของตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับมาตรการเปรียบเทียบกับรอยละของมาตรการที่มีผลการ
ป ระเมิน CIPP ระ ดับ ส ูง ซึ ่ง ป ระ ยุก ตจ าก Glickman’s quadrants of teaching implementation
effectiveness (6) แบงไดดังนี้
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ตารางที่ 3.3 ผลความกาวหนาของตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับมาตรการเทียบกับรอยละของมาตรการที่มีผลการประเมิน
CIPP ระดับสูง
ผลความกาวหนาของตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวของกับมาตรการ

รอยละของมาตรการที่มีผล
การประเมิน CIPP ระดับสูง

ผลการประเมิน

ประสิทธิผล

สูงกวาเปาหมายและ

100

สอดคลอง

สูง

ตามเปาหมาย

50 - 99

สอดคลองปานกลาง

ปานกลาง

25 - 49

สอดคลองต่ํา

ต่ํา

นอยกวารอยละ 25

ไมสอดคลอง

ไมมี

100

ไมสอดคลอง

ไมมี

50 - 99

สอดคลองต่ํา

ต่ํา

25 - 49

สอดคลองปานกลาง

ปานกลาง

นอยกวารอยละ 25

สอดคลอง

สูง

ต่ํากวาเปาหมาย

กรอบแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดตามภาพที่ 3.1
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กรอบการประเมินแผนยุทธศาสตรกรมอนามัย ระยะครึ่งแผน
การประเมินเชิงคุณภาพ

การประเมินเชิงปริมาณ

.

ประเด็นยุทธศาสตรที่…

 ความสอดคลองโครงการกับยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด….

ผลการดําเนินงาน VS เปาหมาย

ตัวชี้วัด….

ผลการดําเนินงาน VS เปาหมาย

ตัวชี้วัด….

VS เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

C : บริบท
การบรรลุ
เปาหมาย

I : ปจจัยนําเขา

 คํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย
 ผลผลิต/ผลลัพธที่สงผลตอความสําเร็จ
 งบใชจริงเทียบงบจัดสรร
 ความเพียงพอของทรัพยากร
 เวลาดําเนินการเทียบกับที่กําหนด

P : กระบวนการ
รอยละตัวชี้วัดที่บรรลุ
ระดับความ
กาวหนา

P : ผลผลิต
ระดับ
ประสิทธิผล

 กิจกรรมที่แลวเสร็จตามแผน
 การสงมอบคุณคาโครงการตอสังคม
 ผลผลิตจริงเทียบกับเปาหมาย
 ประสิทธิภาพของผลผลิตเทียบกับเปาหมาย

ความสอดคลอง
ขอเสนอตอประเด็นการพัฒนาในชวงที่เหลือของแผนยุทธศาสตร
ภาพที่ 3.1 กรอบการประเมินแผนยุทธศาสตรกรมอนามัย ระยะครึ่งแผน

ระดับ
ประสิทธิภาพ
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3.๓ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1) การใชแบบประเมิน สําหรับเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อวัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ประกอบดวย แบบประเมินผลลัพธของตัวชี้วัด, แบบ
ประเมิน CIPP รายมาตรการ และแบบทบทวนขอมูลของคลัสเตอรเพื่อปรับ/เปลี่ยน/ยกเลิก/เพิ่มเติมในสวน
ของตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธและมาตรการ (ภาคผนวก) โดยใชเปนเครื่องมือสําหรับคณะทํางานประเมินผลฯ
นําไปวิเคราะหขอมูลใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด รวมทั้งอภิปรายและสรุปผล ซึ่งแบบบันทึกขอมูลไดรับการ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและประสบการณดานประเมินผลตามแนวคิด CIPP
Model จํานวน ๒ คน และการประเมินผลของแผนยุทธศาสตรดานสาธารณสุข จํานวน ๑ คน
2) การจัดประชุมคณะทํางานประเมิน ผลฯ จํานวน 5 ครั้ง เพื่อวางแนวทางการประเมิน ผล
รวมกัน มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ วิเคราะหและตรวจสอบขอมูล รวมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่ อ
การปรับแผนยุทธศาสตรฯ ในชวงที่เหลือ โดยคณะทํางานประเมินผลฯ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนของคลัสเตอร
และหนว ยงานที ่เ กี ่ย วขอ ง จะนํ า กรอบแนวคิด ในการประเมิน ผลสัม ฤทธิ ์ฯ ไปชี ้แ จงและหารือ ตอ
คณะกรรมการแตล ะคลัส เตอรเพื่อดําเนินการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสงกองแผนงานในฐานะ
เลขานุการคณะทํางานฯ ตอไป
3) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “SMART M&E กลวิธีสูความสําเร็จ” จํานวน 1 ครั้ง ระหวาง
วันที่ ๒๘ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วนา วาริน รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อสื่อสาร
ถายทอดองคความรูและสรางความเขาใจกับคณะทํางานและผูที่เกี่ยวของในการประเมินผลตามหลักวิชาการ
รวมทั้งฝกปฏิบัติวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดยเชิญอาจารยวิฑูรย พงศศิลาทอง ที่
ปรึกษาดานการยุทธศาสตรและพัฒนาระบบราชการ สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน
ก.พ.ร. และคณะ มาถายทอดความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหกับผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
4) การจัดประชุมเชิ งปฏิบั ติการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อจัดทําสรุปการประเมิ นผลสั มฤทธิ์แผน
ยุทธศาสตรฯ จํานวน 1 ครั้ง ระหวางวันที่ 20 -21 มิ ถุนายน 2562 ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
5) การสรุปและประมวลขอมูล

3.๔ ประเด็นการประเมินผล
ตารางที่ 3.4 ประเด็นการประเมิน แหลงขอมูล วิธีการเก็บขอมูล และผูรับผิดชอบ
ประเด็นการประเมิน

แหลงขอมูล

1. การบรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดใน 4
ประเด็นยุทธศาสตร

- HDC กระทรวง
สาธารณสุข

วิธีการเก็บขอมูล

ผูรับผิดชอบ

- แบบประเมินผลลัพธ - คลัสเตอรสตรีและเด็ก
ปฐมวัย, วัยเรียนและวัยรุน,
- แบบทบทวนขอมูล วัยทํางาน, ผูสูงอายุ, อนามัย
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ประเด็นการประเมิน

แหลงขอมูล

วิธีการเก็บขอมูล

- DoH Dashboard
กรมอนามัย

ผูรับผิดชอบ
สิ่งแวดลอม, FIN, KISS, HR,
LAW
- กลุมพัฒนาระบบบริหาร
- สํานักงานโครงการ
ขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0ฯ
(สขรส.)

2. การประเมินบริบท

- แผนยุทธศาสตรกรม - แบบประเมิน CIPP
อนามัย
รายมาตรการ
- โครงการสําคัญของ
กรมอนามัยและ
ของคลัสเตอร

- แบบทบทวนขอมูล

- กลุมพัฒนาระบบบริหาร

- ผลการดําเนินงานใน
ระบบ DOC

- สํานักงานโครงการ
ขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0ฯ
(สขรส.)

- DoH Dashboard
กรมอนามัย
3. การประเมินปจจัย
นําเขา

- ผลการดําเนินงานใน - แบบประเมิน CIPP
รายมาตรการ
ระบบ DOC
- ผลการใชจาย
งบประมาณในระบบ
DOC

- แบบทบทวนขอมูล

- รายงานโครงการสําคัญ
ของแตละคลัสเตอร

4. การประเมิน
กระบวนการ

- คลัสเตอรสตรีและเด็ก
ปฐมวัย, วัยเรียนและวัยรุน,
วัยทํางาน, ผูสูงอายุ, อนามัย
สิ่งแวดลอม, FIN, KISS, HR,
LAW

- ผลการดําเนินงานใน - แบบประเมิน CIPP
ระบบ DOC
รายมาตรการ
- รายงานโครงการสําคัญ - แบบทบทวนขอมูล
ของแตละคลัสเตอร

- คลัสเตอรสตรีและเด็ก
ปฐมวัย, วัยเรียนและวัยรุน,
วัยทํางาน, ผูสูงอายุ, อนามัย
สิ่งแวดลอม, FIN, KISS, HR,
LAW
- กลุมพัฒนาระบบบริหาร
- สํานักงานโครงการ
ขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0ฯ
(สขรส.)
- คลัสเตอรสตรีและเด็ก
ปฐมวัย, วัยเรียนและวัยรุน,
วัยทํางาน, ผูสูงอายุ, อนามัย
สิ่งแวดลอม, FIN, KISS, HR,
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ประเด็นการประเมิน

แหลงขอมูล

วิธีการเก็บขอมูล

LAW

ผูรับผิดชอบ

- กลุมพัฒนาระบบบริหาร
- สํานักงานโครงการ
ขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0ฯ
(สขรส.)
5. การประเมินผลผลิต - ผลการดําเนินงานใน - แบบประเมิน CIPP
ระบบ DOC
รายมาตรการ
- รายงานโครงการสําคัญ - แบบทบทวนขอมูล
ของแตละคลัสเตอร

- คลัสเตอรสตรีและเด็ก
ปฐมวัย, วัยเรียนและวัยรุน,
วัยทํางาน, ผูสูงอายุ, อนามัย
สิ่งแวดลอม, FIN, KISS, HR,
LAW
- กลุมพัฒนาระบบบริหาร
- สํานักงานโครงการ
ขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0ฯ
(สขรส.)
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บทที่ 4 การวิเคราะหผล
4.1 การบรรลุเปาหมายรายตัวชี้วัด
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมฯ ระยะครึ่งแผน พบวา
1) มี 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ยังไมบรรลุคาเปาหมายครบทุกตัวชี้วัด ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย และประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ไมบรรลุคาเปาหมายปงบประมาณ 2561 จํานวน 7 ตัวชี้วัด จาก
14 ตั วชี้วัด คิ ดเป นรอยละ 50 ประกอบดวย ตัวชี้วัดที่บ รรลุคาเป าหมายระยะครึ่งแผนอยู
ระหวางระหวางรอยละ 69 ถึง 99 จํานวน 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ยังไมมีผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ 2561 จํานวน 4 ตัวชี้วัด
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ไมบรรลุคาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด จาก 3 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 33.3
2) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 สรางความเข ม แข็ งระบบอนามั ย สิ่ งแวดล อมชุ มชนอยางยั่ งยื น และ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม มีผลการดําเนินงานป 2561
ตามเปาหมายหรือสูงกวาคาเปาหมายปงบประมาณ 2561 ทุกตัวชี้วัด
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ตารางที่ 4.1 ผลการดําเนินงานตาม 21 ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมฯ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย ป
61 (รอยละ)
(ก)

ผลการ
ดําเนินงานป
61 (ข)

รอยละของการบรรลุ
คาเปาหมายครึ่งแผน
(ข เทียบกับ ก)

ผลการดําเนินงานครึ่งแผน

ไมเกิน 20

17.1

115

สูงกวาเปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร 1: สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย
P1

ตั้งครรภคุณภาพลูกเกิด
รอดแมปลอดภัย

1

อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการ
เกิดมีชีพแสนคน

P2

เด็กอายุ 0-5 ป มี
พัฒนาการสมวัย

2

รอยละเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการ ไมนอยกวา
สมวัย
รอยละ 80

97

121

สูงกวาเปาหมาย

P3

เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสม 4
สวน

รอยละของเด็กอายุ 3 ป ปราศจาก
ฟนผุ

52

67.2

129

สูงกวาเปาหมาย

P4

เด็กวัยเรียนเจริญเติบโต
เต็มศักยภาพและมี
ทักษะสุขภาพ

5

รอยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ป) ฟน 50
ไมผุ

51.3

103

สูงกวาเปาหมาย

P5

วัยรุนมีทักษะชีวิตและ
พฤติกรรมอนามัยการ
เจริญพันธุที่เหมาะสม

7

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15- ไมเกิน 40
19 ป ตอประชากรหญิงอายุ 15-19
ป พันคน

39.6

101

สูงกวาเปาหมาย
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย ป
61 (รอยละ)
(ก)

ผลการ
ดําเนินงานป
61 (ข)

รอยละของการบรรลุ
คาเปาหมายครึ่งแผน
(ข เทียบกับ ก)

ผลการดําเนินงานครึ่งแผน

P7

ผูสูงอายุสุขภาพดี ดูแล 14 รอยละของผูสูงอายุ (60-74 ป) มีฟน 44
ตนเองได และมีคุณภาพ
แทใชงาน อยางนอย20 ซี่ และ 4 คู
ชีวิตที่ดี
สบ

60.49

137

สูงกวาเปาหมาย

P3

เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสม 3
สวน

รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสม 54
สวนและสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป

54

100

ตามเปาหมาย

P5

วัยรุนมีทักษะชีวิตและ
พฤติกรรมอนามัยการ
เจริญพันธุที่เหมาะสม

8

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10- ไมเกิน 1.3
14 ปตอประชากรหญิงอายุ 10-14
ป พันคน

1.3

100

ตามเปาหมาย

P4

เด็กวัยเรียนเจริญเติบโต
เต็มศักยภาพและมี
ทักษะสุขภาพ

5

รอยละของเด็กวัยเรียน(6-14 ป) สูงดี 68
สมสวน

67.23

99

ต่ํากวาเปาหมาย

P4

เด็กวัยเรียนเจริญเติบโต
เต็มศักยภาพและมี
ทักษะสุขภาพ

5

เด็กอายุ 12 ป มีสวนสูงเฉลี่ยตาม
เกณฑ

148.6

96

ต่ํากวาเปาหมาย

154 (ชาย)
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย ป
61 (รอยละ)
(ก)

ผลการ
ดําเนินงานป
61 (ข)

รอยละของการบรรลุ
คาเปาหมายครึ่งแผน
(ข เทียบกับ ก)

ผลการดําเนินงานครึ่งแผน

P4

เด็กวัยเรียนเจริญเติบโต
เต็มศักยภาพและมี
ทักษะสุขภาพ

5

เด็กอายุ 12 ป มีสวนสูงเฉลี่ยตาม
เกณฑ

155 (หญิง)

149.9

97

ต่ํากวาเปาหมาย

P5

วัยรุนมีทักษะชีวิตและ
พฤติกรรมอนามัยการ
เจริญพันธุที่เหมาะสม

9

รอยละการตั้งครรภซ้ําในหญิงอายุนอย ไมเกิน 9.5
กวา 20 ป

16.1

69

ต่ํากวาเปาหมาย

P6

วัยทํางานหุนดี สุขภาพดี 11 รอยละของวัยทํางาน อายุ 30-44 ป
มีดัชนีมวลกายปกติ

55

52.8

96

ต่ํากวาเปาหมาย

P4

เด็กวัยเรียนเจริญเติบโต
เต็มศักยภาพและมี
ทักษะสุขภาพ

6

รอยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงคดานการบริโภค
อาหาร กิจกรรมทางกาย และทันต
สุขภาพ

50

-

-

-

P5

วัยรุนมีทักษะชีวิตและ
พฤติกรรมอนามัยการ
เจริญพันธุที่เหมาะสม

10 รอยละของวัยรุน 15-18 ป สูงดีสม สวนและอายุ19 ป มีสวนสูงเฉลี่ยตาม
เกณฑ

-

-

-
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย ป
61 (รอยละ)
(ก)

ผลการ
ดําเนินงานป
61 (ข)

รอยละของการบรรลุ
คาเปาหมายครึ่งแผน
(ข เทียบกับ ก)

ผลการดําเนินงานครึ่งแผน
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-

-

-

-

-

-

P6

วัยทํางานหุนดี สุขภาพดี 12 รอยละของวัยทํางานมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค

P7

ผูสูงอายุสุขภาพดี ดูแล 13 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
ไมนอยกวา
Life 67.5
ตนเองได และมีคุณภาพ
(Health-Adjusted
ชีวิตที่ดี
Expectancy :HALE)

ประเด็นยุทธศาสตร 2: สรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน
P8

ชุมชนมีความเขมแข็งใน 15 ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการ
การจัดการดานอนามัย
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในชุมชน
สิ่งแวดลอมของชุมชน
อยางนอยตําบลละ 1 ชุมชน

3630

3980

110

สูงกวาเปาหมาย

P8

ชุมชนมีความเขมแข็งใน 16 จังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมี
การจัดการดานอนามัย
ฐานขอมูลและการเฝาระวังดาน
สิ่งแวดลอมของชุมชน
อนามัยสิ่งแวดลอม

10

10

100

ตามเปาหมาย
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย ป
61 (รอยละ)
(ก)

ผลการ
ดําเนินงานป
61 (ข)

รอยละของการบรรลุ
คาเปาหมายครึ่งแผน
(ข เทียบกับ ก)

ผลการดําเนินงานครึ่งแผน

ประเด็นยุทธศาสตร 3: อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
P9

ภาคีเครือขายภาครัฐรวม 17 รอยละของภาคีเครือขายภาครัฐที่นํา
ดําเนินการสามารถนํา
สินคาและบริการ (Product
สินคาและบริการ
Champion) ของกรมอนามัยไปใช
(Product Champion)
ของกรมอนามัยไป
ดําเนินการและพัฒนา
เพื่อใชประโยชนอยาง
เหมาะสม

55

96

175

สูงกวาเปาหมาย

P9

ภาคีเครือขายภาครัฐรวม 18 รอยละความพึงพอใจของภาคี
80
ดําเนินการสามารถนํา
เครือขายภาครัฐ
ที่นําสินคาและ
สินคาและบริการ
บริการ (Product Champion)
(Product Champion)
ของกรมอนามัยไปใช
ของกรมอนามัยไป
ดําเนินการและพัฒนา
เพื่อใชประโยชนอยาง
เหมาะสม

85

106

สูงกวาเปาหมาย
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย ป
61 (รอยละ)
(ก)

ผลการ
ดําเนินงานป
61 (ข)

รอยละของการบรรลุ
คาเปาหมายครึ่งแผน
(ข เทียบกับ ก)

ผลการดําเนินงานครึ่งแผน

263

สูงกวาเปาหมาย

104

สูงกวาเปาหมาย

50

ต่ํากวาเปาหมาย

ยุทธศาสตร 4: ปฏิรูปงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
P10 เปนองคกรแหงการ

19 จํานวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ อยางนอย
นวัตกรรมที่ถูกนําไปใชประโยชน
เรื่อง

P12 ปฏิรูปงานสูองคกรที่มี

21 คะแนนการประเมินระดับคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน
ตามระบบ ITA โดย ปปท.

เรียนรู (LO)

สมรรถนะสูงและมี
ธรรมาภิบาล

P11 เปนองคกรที่มีสมรรถนะ 20 การผานเกณฑคุณภาพการบริหาร

สูง (HPO)

จัดการภาครัฐ (PMQA)

82

8 21
85.04

4 หมวด (สะสม) 2 หมวด
(หมวด 1,4)
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เมื่อพิจารณาความกาวหนารายยุทธศาสตรพบวา ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 และ 4 กาวหนาปานกลาง
ขณะที่ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 และ 3 กาวหนาสูง และเมื่อพิจารณาภาพรวมของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมฯ พบวา กาวหนาปานกลาง (ตารางที่ 4.2)
ตารางที่ 4.2 สรุปภาพรวมความกาวหนาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมฯ ปงบประมาณ 2561
ประเด็นยุทธศาสตร

จํานวนตัวชี้วัด

ผลการประเมิน

บรรลุคาเปาหมาย

ไมบรรลุคาเปาหมาย

ยุทธศาสตร 1: สงเสริมสุขภาพ
5 กลุมวัย

7 (รอยละ 50)

7 (รอยละ 50)

ยุทธศาสตร 2: สรางความ
เขมแข็งระบบอนามัย
สิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน

2 (รอยละ 100)

0

ความกาวหนาสูง

ยุทธศาสตร 3: อภิบาลระบบ
สงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม

2 (รอยละ 100)

0

ความกาวหนาสูง

ยุทธศาสตร 4: ปฏิรูปงานสู
องคกรที่มีสมรรถนะสูงและมี
ธรรมาภิบาล

2 (รอยละ 67)

1 (รอยละ 33)

ความกาวหนาปานกลาง

13 (รอยละ 62)

8 (รอยละ 38)

ความกาวหนาปานกลาง

รวม

ความกาวหนาปานกลาง
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ตารางที่ 4.3 ประสิทธิภาพของการดําเนินงานของแตละยุทธศาสตรและภาพรวม
ประเด็นยุทธศาสตร

เฉลี่ย

ผลการ
ลําดับ
ประเมิน

1

2

3

4

สงเสริม
สุขภาพ 5
กลุมวัย

สรางความ
เขมแข็งระบบ
อนามัย
สิ่งแวดลอม
ชุมชนอยาง
ยั่งยืน

อภิบาล
ระบบ
สงเสริม
สุขภาพและ
อนามัย
สิ่งแวดลอม

ปฏิรูปงานสู
องคกรที่มี
สมรรถนะ
สูงและมี

4.30

3.74

3.75

4.38

4.04

สูง

1

ปจจัยนําเขา 4.62

3.00

2.88

4.43

3.73

สูง

2

กระบวนการ 3.96

3.18

3.08

4.33

3.64

ปาน
กลาง

3

ผลผลิต

3.17

3.18

2.69

4.43

3.37

ปาน
กลาง

4

เฉลี่ย

4.01

3.28

3.10

4.39

3.80

สูง

ผลการ
ประเมิน

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

อันดับ

2

3

4

1

มิติ CIPP

บริบท

ธรรมาภิบาล
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จากตารางที่ 4.3 การออกแบบ วางแผน และการดําเนินงานของแตละยุทธศาสตรถูกสะทอนดวยคาคะแนน
CIPP ของแตละมาตรการ สรุปไดดังนี้
1) การวิเคราะหบริบทของทุกประเด็นยุทธศาสตรมีความเหมาะสมสูง (คาเฉลี่ยคะแนนของมิติบริบทเทากับ
4.04 คะแนน) กลาวคือ การกําหนดเปาประสงคสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรและคํานึงถึงผูมีสวน
ไดสวนเสีย
2) อยางไรก็ตาม ในมิติกระบวนการและผลผลิต กลับ พบวาเหมาะสมปานกลาง (คาเฉลี่ยของมิติผลผลิ ต
เท า กั บ 3.64 และ 3.37 คะแนน ตามลํ าดั บ ) กล า วคื อ กิ จ กรรม เวลา และทรั พ ยากรที่ ใช ในการ
ดําเนินการ และการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ และผลผลิตจากมาตรการตาง ๆ บรรลุผลในระดับปานกลาง
3) เมื่ อ พิ จ ารณาค า คะแนน CIPP พบวา ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 4 และ 1 มี ก ารออกแบบ วางแผน และ
ดําเนินงานอยางเหมาะสมระดับสูง สวนประเด็นยุทธศาสตร 2 และ 3 อยูในระดับปานกลาง (ตามลําดับ
จากมากไปนอย)
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ตารางที่ 4.4 ความสอดคลองของประสิทธิภาพรายมาตรการตามแนวคิด CIPP กับการบรรลุคาเปาหมาย ภายใตตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานสูงกวาคาเปาหมาย
ยุทธศาสตร/เปาประสงค

1

2

3

4

คะแนน CIPP ตามมาตรการ
5 6 7 8 9

10

11

1 สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย
1.1 สงเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ
5.00 5.00 5.00
 ตั้งครรภคุณภาพลูกเกิดรอดแม
ปลอดภัย
 เด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการ 4.44
สมวัย
5.00
 เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน
1.2 สงเสริมเด็กวัยเรียนใหแข็งแรงและฉลาด
1.61 2.17 3.84
 เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็ม
ศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ
 สงเสริมพฤติกรรมอนามัยการ
เจริญพันธุที่เหมาะสมสําหรับวัยรุน
 วัยรุนมีทักษะชีวิตและพฤติกรรม 3.68 4.18 3.76 4.17 1.35 3.08 3.79 2.58 3.76
อนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสม
1.5 สงเสริมผูสูงอายุไทยเพื่อเปนหลักชัยของสังคม
 ผูสูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได 5.00 4.42 4.42 4.76 5.00 4.09 5.00 4.18 4.92
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2 สรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน
 ชุมชนมีความเขมแข็งในการจัดการ 3.75 3.58 3.60 3.70 3.47 3.50 3.14 3.79 0.00 3.96 3.56
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชน

รอยละของมาตรการ
12 ที่มีผลคะแนน CIPP ผลการประเมิน
ในระดับสูง

100

สอดคลอง

100

สอดคลอง

100

สอดคลอง

33

สอดคลองต่ํา

56

สอดคลองปานกลาง

100

สอดคลอง

36

สอดคลองต่ํา
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค

1

2

3

4

คะแนน CIPP ตามมาตรการ
5 6 7 8 9

10

11

3 อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
 ภาคีเครือขายภาครัฐรวมดําเนินการ 3.70 3.80 3.20 3.10 3.10 3.10 3.10 2.20
สามารถนําสินคาและบริการ
(Product Champion) ของกรม
อนามัยไปดําเนินการและพัฒนาเพื่อ
ใชประโยชนอยางเหมาะสม
4 ปฏิรูปงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
 เปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 4.67 4.58 3.07 4.32 5.00 5.00 4.11

รอยละของมาตรการ
12 ที่มีผลคะแนน CIPP ผลการประเมิน
ในระดับสูง

25

สอดคลองต่ํา

86

สอดคลองปานกลาง

ตารางที่ 4.5 ความสอดคลองของประสิทธิภาพรายมาตรการตามแนวคิด CIPP กับการบรรลุคาเปาหมาย ภายใตตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานตามคาเปาหมาย
ยุทธศาสตร/เปาประสงค

1

2

3

4

คะแนน CIPP ตามมาตรการ
5 6 7 8 9

10

11

1 สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย
1.1 สงเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ
5.00
 เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน
1.3 สงเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสมสําหรับวัยรุน
 วัยรุนมีทักษะชีวิตและพฤติกรรม 3.68 4.18 3.76 4.17 1.35 3.08 3.79 2.58 3.76
อนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสม
2 สรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน
 ชุมชนมีความเขมแข็งในการจัดการ 3.75 3.58 3.60 3.70 3.47 3.50 3.14 3.79 0.00 3.96 3.56
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชน

รอยละของมาตรการ
12 ที่มีผลคะแนน CIPP ผลการประเมิน
ในระดับสูง

100

สอดคลอง

56

สอดคลองปานกลาง

36

สอดคลองต่ํา
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ตารางที่ 4.6 ความสอดคลองของประสิทธิภาพรายมาตรการตามแนวคิด CIPP กับการบรรลุคาเปาหมาย ภายใตตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานต่ํากวาคาเปาหมาย
ยุทธศาสตร/เปาประสงค

1

2

3

4

คะแนน CIPP ตามมาตรการ
5 6 7 8 9

10

1 สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย
1.2 สงเสริมเด็กวัยเรียนใหแข็งแรงและฉลาด
 เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ 1.61 2.17 3.84
และมีทักษะสุขภาพ
1.3 สงเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญ
พันธุที่เหมาะสมสําหรับวัยรุน
3.68 4.18 3.76 4.17 1.35 3.08 3.79 2.58 3.76
 วัยรุนมีทักษะชีวิตและพฤติกรรม
อนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสม
1.4 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานที่พึงประสงค
2.98 2.98 2.98 4.16 2.89 4.16 4.44 4.44 4.80
 วัยทํางานหุนดี สุขภาพดี
4 ปฏิรูปงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง (HPO)

4.67 4.58 3.07 4.32 5.00 5.00 4.11

11

รอยละของมาตรการ
12 ที่มีผลคะแนน CIPP ผลการประเมิน
ในระดับสูง

33

สอดคลองปานกลาง

56

สอดคลองต่ํา

56

สอดคลองต่ํา

86

สอดคลองต่ํา
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ตารางที่ 4.4 ถึง 4.6 แสดงผลการประเมินความสอดคลองของระหวางมาตรการและการบรรลุคาเปาหมาย
เปาประสงคที่มีมาตรการไมสอดคลองถึงสอดคลองต่ํากับการบรรลุคาเปาหมาย มีดังนี้
1) เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพสงเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสม
2) ชุมชนมีความเขมแข็งในการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชน
3) ภาคีเครือขายภาครัฐรวมดําเนินการสามารถนําสินคาและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัย
ไปดําเนินการและพัฒนาเพื่อใชประโยชนอยางเหมาะสม
4) วัยรุนมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุที่
5) วัยทํางานหุนดี สุขภาพดี
6) องคกรที่มีสมรรถนะสูง (HPO)
ตารางที่ 4.7 มาตรการที่มีคะแนน CIPP ระดับต่ํา
เปาประสงค
เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็ม
ศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ

ผลการดําเนินการ
ครึ่งแผน
ต่ํากวาเปาหมาย

มาตรการ
ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย
ระดับชาติ

คะแนน
CIPP
1.61

ผลักดันใหภาคีเครือขายระดับพื้นที่ 2.17
มีแผนพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน
อยางเปนรูปธรรม
วัยรุนมีทักษะชีวิตและพฤติกรรม
อนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสม

ต่ํากวาเปาหมาย

ชุมชนมีความเขมแข็งในการจัดการ ตามเปาหมาย
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชน

สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพใหภาคีเครือขาย

1.35

เพิ่มชองทางในการสื่อสารใหมี
ความหลากหลายและเหมาะสม

2.58

พัฒนาขอเสนอเพื่อผลักดันเชิง
0
นโยบายและยุทธศาสตรระดับชาติ
เพื่อการขับเคลื่อนงานดานอนามัย
สิ่งแวดลอม
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ผลการดําเนินการ
ครึ่งแผน

ภาคีเครือขายภาครัฐรวมดําเนินการ สูงกวาเปาหมาย
สามารถนําสินคาและบริการ
(Product Champion) ของกรม
อนามัยไปดําเนินการและพัฒนา
เพื่อใชประโยชนอยางเหมาะสม

มาตรการ
Health in All Policy

คะแนน
CIPP
2.2

ตารางที่ 4.7 แสดงมาตรการที่มีคะแนน CIPP ระดับต่ํา มาตรการที่มีคะแนน CIPP ระดับต่ําสวนใหญเกี่ยวของ
กับการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติและการสนับสนุนภาคีเครือขายใหสามารถดําเนินงานในพื้นที่หรือประเด็น
ที่รับผิดชอบไดอยางเหมาะสม
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ตารางที่ 4.8 แนวทางปรับปรุงมาตรการและบริหารจัดการตามผลการประเมินความกาวหนาและประสิทธิภาพตามแนวคิด CIPP ของแตละเปาประสงค

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

ผลการ
ผลการ
คา
ดําเนินงาน ดําเนินงาน เปาหมาย
ป 61
ครึง่ แผน
ป 62

รอยละการ
รอยละการ
ความ
คา
บรรลุคา
บรรลุคา
สอดคลองของ
เปาหมาย เปาหมาย เทียบ มาตรการและ
เปาหมาย
เทียบกับคา กับคาเปาหมาย การบรรลุ
ป 64
เปาหมายป 62
ป 64
เปาหมาย

แนวทางปรับปรุงมาตรการ
และบริหารจัดการ

1 สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย

P7

ผูสูงอายุ
สุขภาพดี ดูแล
ตนเองได และ
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

P3

เด็กอายุ 0-5
ป สูงดีสมสวน

P2

เด็กอายุ 0-5

14

รอยละของ
ผูสูงอายุ (60-74
ป) มีฟนแทใชงาน
อยางนอย20 ซี่
และ 4 คูสบ

60.49

สูงกวา
เปาหมาย

45

47

134%

129%

ปรับลดมาตรการใหเหลือเทาที่
จําเปนสําหรับคงรักษาขนาดของ
สอดคลอง/
กลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรมพึง
ประสิทธิผลสูง ประสงค และจัดสรรทรัพยากร
ใหกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่ยังไมบรรลุ
เปาหมายในป 2562

4

รอยละของเด็ก
อายุ 3 ป
ปราศจากฟนผุ

67.2

สูงกวา
เปาหมาย

54

58

124%

116%

ปรับลดมาตรการใหเหลือเทาที่
จําเปนสําหรับคงรักษาขนาดของ
สอดคลอง/
กลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรมพึง
ประสิทธิผลสูง ประสงค และจัดสรรทรัพยากร
ใหกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่ยังไมบรรลุ
เปาหมายในป 2562

2

รอยละเด็กอายุ

97

สูงกวา

80

85

121%

114%

สอดคลอง/

ปรับลดมาตรการใหเหลือเทาที่
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ตัวชี้วัด

ผลการ
ผลการ
คา
ดําเนินงาน ดําเนินงาน เปาหมาย
ป 61
ครึง่ แผน
ป 62

รอยละการ
รอยละการ
ความ
คา
บรรลุคา
บรรลุคา
สอดคลองของ
เปาหมาย เปาหมาย เทียบ มาตรการและ
เปาหมาย
เทียบกับคา กับคาเปาหมาย การบรรลุ
ป 64
เปาหมายป 62
ป 64
เปาหมาย

ป มีพัฒนาการ
สมวัย

0-5 ป มี
พัฒนาการสมวัย

เปาหมาย

P1

ตั้งครรภ
คุณภาพลูกเกิด
รอดแม
ปลอดภัย

1

อัตราสวนการตาย
มารดาไทยตอการ
เกิดมีชีพแสนคน

P5

วัยรุนมีทักษะ
ชีวิตและ
พฤติกรรม
อนามัยการ
เจริญพันธุที่
เหมาะสม

7

อัตราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ
15-19 ป ตอ
39.6
ประชากรหญิงอายุ
15-19 ป พันคน

สูงกวา
เปาหมาย

38

34

P4

เด็กวัยเรียน

5

รอยละของเด็กวัย

สูงกวา

51

-

17.1

51.3

สูงกวา
เปาหมาย

แนวทางปรับปรุงมาตรการ
และบริหารจัดการ

ประสิทธิผลสูง จําเปนสําหรับคงรักษาขนาดของ
กลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรมพึง
ประสงค และจัดสรรทรัพยากร
ใหกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่ยังไมบรรลุ
เปาหมายในป 2562

17

15

88%

ทบทวนบริบทและมาตรการที่มี
สอดคลอง/
อยู และจัดสรรทรัพยากรให
ประสิทธิผลสูง เหมาะสมกับการดําเนินงานใน
ป 2562

96%

86%

สอดคลอง
ปานกลาง/
ประสิทธิผล
ปานกลาง

101%

-

สอดคลองต่ํา/ ทบทวนบริบท ทรัพยากร

99%

ทบทวนบริบทและมาตรการที่มี
อยู ควรตัดมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพต่ําออก และ
จัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม
กับการดําเนินงานในป 2562
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ตัวชี้วัด

เจริญเติบโต
เต็มศักยภาพ
และมีทักษะ
สุขภาพ

P3

เด็กอายุ 0-5
ป สูงดีสมสวน

P5

วัยรุนมีทักษะ
ชีวิตและ
พฤติกรรม
อนามัยการ
เจริญพันธุที่
เหมาะสม

ผลการ
ผลการ
คา
ดําเนินงาน ดําเนินงาน เปาหมาย
ป 61
ครึง่ แผน
ป 62

เรียน (6-14 ป)
ฟนไมผุ

3

รอยละของเด็กอายุ
0-5 ป สูงดีสมสวน
54
และสวนสูงเฉลี่ยที่
อายุ 5 ป

8

อัตราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ
10-14 ปตอ
1.3
ประชากรหญิงอายุ
10-14 ป พันคน

รอยละการ
รอยละการ
ความ
คา
บรรลุคา
บรรลุคา
สอดคลองของ
เปาหมาย เปาหมาย เทียบ มาตรการและ
เปาหมาย
เทียบกับคา กับคาเปาหมาย การบรรลุ
ป 64
เปาหมายป 62
ป 64
เปาหมาย

เปาหมาย

ตาม
เปาหมาย

ตาม
เปาหมาย

แนวทางปรับปรุงมาตรการ
และบริหารจัดการ

ประสิทธิผลต่าํ กระบวนการ และผลผลิตใหม
เนื่องจากมาตรการที่มีอยูอาจ
สงผลนอยตอการบรรลุ
เปาหมาย

57

1.2

63

1

95%

92%

86%

ทบทวนบริบท ทรัพยากร
สอดคลอง/
กระบวนการ และผลผลิตให
ประสิทธิผลสูง สอดคลองกับการบรรลุ
เปาหมายป 2562

77%

สอดคลอง
ปานกลาง/
ประสิทธิผล
ปานกลาง

ตัดมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
ต่ําออก พรอมทั้งทบทวนบริบท
ทรัพยากร กระบวนการ และ
ผลผลิตใหสอดคลองกับการ
บรรลุเปาหมายป 2562

48

เปาประสงค

P4

เด็กวัยเรียน
เจริญเติบโต
เต็มศักยภาพ
และมีทักษะ
สุขภาพ

P6

วัยทํางานหุนดี
สุขภาพดี

P5

วัยรุนมีทักษะ
ชีวิตและ
พฤติกรรม
อนามัยการ
เจริญพันธุที่
เหมาะสม

ตัวชี้วัด

ผลการ
ผลการ
คา
ดําเนินงาน ดําเนินงาน เปาหมาย
ป 61
ครึง่ แผน
ป 62

5

รอยละของเด็กวัย
เรียน(6-14 ป) สูง 67.23
ดีสมสวน

11

วัยทํางานหุนดี
สุขภาพดี รอยละ
ของวัยทํางาน อายุ 52.8
30-44 ป มีดัชนี
มวลกายปกติ

9

รอยละการ
ตั้งครรภซ้ําในหญิง
16.1
อายุนอยกวา 20
ป

ต่ํากวา
เปาหมาย

ต่ํากวา
เปาหมาย

ต่ํากวา
เปาหมาย

70

56

9

รอยละการ
รอยละการ
ความ
คา
บรรลุคา
บรรลุคา
สอดคลองของ
เปาหมาย เปาหมาย เทียบ มาตรการและ
เปาหมาย
เทียบกับคา กับคาเปาหมาย การบรรลุ
ป 64
เปาหมายป 62
ป 64
เปาหมาย

74

58

8

96%

94%

68%

แนวทางปรับปรุงมาตรการ
และบริหารจัดการ
ทบทวนบริบท ทรัพยากร
กระบวนการ และผลผลิตใหม
เนื่องจากมาตรการที่มีอยูอาจ
สงผลนอยตอการบรรลุ
เปาหมาย

91%

สอดคลอง
ปานกลาง/
ประสิทธิผล
ปานกลาง

91%

ทบทวนบริบท ทรัพยากร
กระบวนการ และผลผลิตใหม
สอดคลองต่ํา/
เนื่องจากมาตรการที่มีอยูอาจ
ประสิทธิผลต่าํ
สงผลนอยตอการบรรลุ
เปาหมาย

64%

ทบทวนบริบท ทรัพยากร
กระบวนการ และผลผลิตใหม
สอดคลองต่ํา/
เนื่องจากมาตรการที่มีอยูอาจ
ประสิทธิผลต่าํ
สงผลนอยตอการบรรลุ
เปาหมาย
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P4

เด็กวัยเรียน
เจริญเติบโต
เต็มศักยภาพ
และมีทักษะ
สุขภาพ

P4

เด็กวัยเรียน
เจริญเติบโต
เต็มศักยภาพ
และมีทักษะ
สุขภาพ

P4

เด็กวัยเรียน
เจริญเติบโต
เต็มศักยภาพ
และมีทักษะ
สุขภาพ

ตัวชี้วัด

5

เด็กอายุ 12 ป มี
สวนสูงเฉลี่ยตาม
เกณฑ

5

เด็กอายุ 12 ป มี
สวนสูงเฉลี่ยตาม
เกณฑ

6

รอยละของเด็กวัย
เรียนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึง
ประสงคดา นการ
บริโภคอาหาร
กิจกรรมทางกาย
และทันตสุขภาพ

ผลการ
ผลการ
คา
ดําเนินงาน ดําเนินงาน เปาหมาย
ป 61
ครึง่ แผน
ป 62

148.6

149.9

-

ต่ํากวา
เปาหมาย

ต่ํากวา
เปาหมาย

-

154
(ชาย)

155
(หญิง)

55

รอยละการ
รอยละการ
ความ
คา
บรรลุคา
บรรลุคา
สอดคลองของ
เปาหมาย เปาหมาย เทียบ มาตรการและ
เปาหมาย
เทียบกับคา กับคาเปาหมาย การบรรลุ
ป 64
เปาหมายป 62
ป 64
เปาหมาย

154
(ชาย)

155
(หญิง)

65

5.4 ซม.

5.1 ซม.

-

แนวทางปรับปรุงมาตรการ
และบริหารจัดการ

5.4 ซม.

สอดคลอง
ปานกลาง/
ประสิทธิผล
ปานกลาง

ทบทวนบริบท ทรัพยากร
กระบวนการ และผลผลิตใหม
เนื่องจากมาตรการที่มีอยูอาจ
สงผลนอยตอการบรรลุ
เปาหมาย

5.1 ซม.

สอดคลอง
ปานกลาง/
ประสิทธิผล
ปานกลาง

ทบทวนบริบท ทรัพยากร
กระบวนการ และผลผลิตใหม
เนื่องจากมาตรการที่มีอยูอาจ
สงผลนอยตอการบรรลุ
เปาหมาย

-

กําหนดตัวชี้วัดที่สะทอนการ
เปลี่ยนแปลงไดภายในรอบ 6
เดือน

-
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P5

วัยรุนมีทักษะ
ชีวิตและ
พฤติกรรม
อนามัยการ
เจริญพันธุที่
เหมาะสม

P6

วัยทํางานหุนดี
สุขภาพดี

P7

ผูสูงอายุ
สุขภาพดี ดูแล
ตนเองได และ
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

ตัวชี้วัด

ผลการ
ผลการ
คา
ดําเนินงาน ดําเนินงาน เปาหมาย
ป 61
ครึง่ แผน
ป 62

10

รอยละของวัยรุน
15-18 ป สูงดีสม
สวนและอายุ19 ป มีสวนสูงเฉลี่ยตาม
เกณฑ

12

รอยละของวัย
ทํางานมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึง
ประสงค

13

อายุคาดเฉลี่ยของ
การมีสุขภาพดี
(HealthAdjusted Life
Expectancy
:HALE)

-

-

-

-

60

30

67.5

รอยละการ
รอยละการ
ความ
คา
บรรลุคา
บรรลุคา
สอดคลองของ
เปาหมาย เปาหมาย เทียบ มาตรการและ
เปาหมาย
เทียบกับคา กับคาเปาหมาย การบรรลุ
ป 64
เปาหมายป 62
ป 64
เปาหมาย

65

40

69

-

-

-

-

-

-

แนวทางปรับปรุงมาตรการ
และบริหารจัดการ

-

กําหนดตัวชี้วัดที่สะทอนการ
เปลี่ยนแปลงไดภายในรอบ 6
เดือน

-

กําหนดตัวชี้วัดที่สะทอนการ
เปลี่ยนแปลงไดภายในรอบ 6
เดือน

-

กําหนดตัวชี้วัดที่สะทอนการ
เปลี่ยนแปลงไดภายในรอบ 6
เดือน
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ตัวชี้วัด

ผลการ
ผลการ
คา
ดําเนินงาน ดําเนินงาน เปาหมาย
ป 61
ครึง่ แผน
ป 62

รอยละการ
รอยละการ
ความ
คา
บรรลุคา
บรรลุคา
สอดคลองของ
เปาหมาย เปาหมาย เทียบ มาตรการและ
เปาหมาย
เทียบกับคา กับคาเปาหมาย การบรรลุ
ป 64
เปาหมายป 62
ป 64
เปาหมาย

แนวทางปรับปรุงมาตรการ
และบริหารจัดการ

2 สรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน

P8

ชุมชนมีความ
เขมแข็งในการ
จัดการดาน
อนามัย
สิ่งแวดลอม
ของชุมชน

P8

ชุมชนมีความ
เขมแข็งในการ
จัดการดาน
อนามัย
สิ่งแวดลอม
ของชุมชน

15

ตําบลมีชุมชนที่มี
ศักยภาพในการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมใน
ชุมชน อยางนอย
ตําบลละ1 ชุมชน

16

จังหวัดในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษมี
ฐานขอมูลและการ 10
เฝาระวังดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม

3980

สูงกวา
เปาหมาย

4353

ตาม
เปาหมาย

จังหวัดมี
การ
สงเสริม
งานเฝา
ระวัง

7255

91%

55%

ทบทวนบริบท ทรัพยากร
กระบวนการ และผลผลิตใหม
สอดคลองต่ํา/
เนื่องจากมาตรการที่มีอยูอาจ
ประสิทธิผลต่าํ
สงผลนอยตอการบรรลุ
เปาหมาย

ทบทวนบริบท ทรัพยากร
กระบวนการ และผลผลิตใหม
สอดคลองต่ํา/
เนื่องจากมาตรการที่มีอยูอาจ
ประสิทธิผลต่าํ
สงผลนอยตอการบรรลุ
เปาหมาย
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ตัวชี้วัด

ผลการ
ผลการ
คา
ดําเนินงาน ดําเนินงาน เปาหมาย
ป 61
ครึง่ แผน
ป 62

รอยละการ
รอยละการ
ความ
คา
บรรลุคา
บรรลุคา
สอดคลองของ
เปาหมาย เปาหมาย เทียบ มาตรการและ
เปาหมาย
เทียบกับคา กับคาเปาหมาย การบรรลุ
ป 64
เปาหมายป 62
ป 64
เปาหมาย

แนวทางปรับปรุงมาตรการ
และบริหารจัดการ

3 อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

P9

ภาคีเครือขาย
ภาครัฐรวม
ดําเนินการ
สามารถนําสินคา
และบริการ
(Product
17
Champion) ของ
กรมอนามัยไป
ดําเนินการและ
พัฒนาเพื่อใช
ประโยชนอยาง
เหมาะสม

รอยละของภาคี
เครือขายภาครัฐที่
นําสินคาและ
บริการ (Product
Champion) ของ
กรมอนามัยไปใช

96

สูงกวา
เปาหมาย

60

70

160%

137%

ทบทวนบริบท ทรัพยากร
กระบวนการ และผลผลิตใหม
สอดคลองต่ํา/
เนื่องจากมาตรการที่มีอยูอาจ
ประสิทธิผลต่าํ
สงผลนอยตอการบรรลุ
เปาหมาย
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P9

ภาคีเครือขาย
ภาครัฐรวม
ดําเนินการ
สามารถนํา
สินคาและ
บริการ
(Product
Champion)
ของกรมอนามัย
ไปดําเนินการ
และพัฒนาเพื่อ
ใชประโยชน
อยางเหมาะสม

ตัวชี้วัด

18

ผลการ
ผลการ
คา
ดําเนินงาน ดําเนินงาน เปาหมาย
ป 61
ครึง่ แผน
ป 62

รอยละความพึง
พอใจของภาคี
เครือขายภาครัฐ ที่
นําสินคาและ
บริการ (Product
Champion) ของ
กรมอนามัยไปใช 85

สูงกวา
เปาหมาย

85

รอยละการ
รอยละการ
ความ
คา
บรรลุคา
บรรลุคา
สอดคลองของ
เปาหมาย เปาหมาย เทียบ มาตรการและ
เปาหมาย
เทียบกับคา กับคาเปาหมาย การบรรลุ
ป 64
เปาหมายป 62
ป 64
เปาหมาย

95

100%

89%

แนวทางปรับปรุงมาตรการ
และบริหารจัดการ

ทบทวนบริบท ทรัพยากร
กระบวนการ และผลผลิตใหม
สอดคลองต่ํา/
เนื่องจากมาตรการที่มีอยูอาจ
ประสิทธิผลต่าํ
สงผลนอยตอการบรรลุ
เปาหมาย
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ตัวชี้วัด

ผลการ
ผลการ
คา
ดําเนินงาน ดําเนินงาน เปาหมาย
ป 61
ครึง่ แผน
ป 62

รอยละการ
รอยละการ
ความ
คา
บรรลุคา
บรรลุคา
สอดคลองของ
เปาหมาย เปาหมาย เทียบ มาตรการและ
เปาหมาย
เทียบกับคา กับคาเปาหมาย การบรรลุ
ป 64
เปาหมายป 62
ป 64
เปาหมาย

4 ปฏิรูปงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
P10

P12

P11

เปนองคกรแหง
การเรียนรู
(LO)
ปฏิรูปงานสู
องคกรที่มี
สมรรถนะสูง
และมีธรรมา
ภิบาล
เปนองคกรที่มี
สมรรถนะสูง
(HPO)

19

จํานวนงานวิจัย
ผลงานวิชาการ
21
และนวัตกรรมที่ถูก
นําไปใชประโยชน

21

คะแนนการ
ประเมินระดับ
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
85.04
ดําเนินงาน ตาม
ระบบ ITA โดย
ปปท.

20

การผานเกณฑ
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)

สูงกวา
เปาหมาย

สูงกวา
เปาหมาย

2 หมวด
ต่ํากวา
(หมวด
เปาหมาย
1,4)

12

83

5

20

85

7

175%

102%

40%

แนวทางปรับปรุงมาตรการ
และบริหารจัดการ

105%

สอดคลอง
ปานกลาง/
ประสิทธิผล
ปานกลาง

ทบทวนบริบทและมาตรการที่มี
อยู ควรตัดมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพต่ําออก และ
จัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม
กับการดําเนินงานในป 2562

100%

สอดคลอง
ปานกลาง/
ประสิทธิผล
ปานกลาง

ทบทวนบริบทและมาตรการที่มี
อยู ควรตัดมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพต่ําออก และ
จัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม
กับการดําเนินงานในป 2562

29%

ทบทวนบริบท ทรัพยากร
กระบวนการ และผลผลิตใหม
สอดคลองต่ํา/
เนื่องจากมาตรการที่มีอยูอาจ
ประสิทธิผลต่าํ
สงผลนอยตอการบรรลุ
เปาหมาย
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4.2 อภิปรายผล
4.2.1 ความกาวหนาของแผนยุทธศาสตรฯ
การประเมิน ผลของแผนยุทธศาสตรการพั ฒ นาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามั ยสิ่งแวดลอมฯ ใน
ปงบประมาณ 2561 หรือครึ่งแผนยุทธศาสตร พบวา แผนยุทธศาสตรฯ กาวหนาปานกลาง กลาวคือ มีตัวชี้วัด
8 ตัว จากจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด หรือคิดเปนรอยละ 38 ที่ไมบรรลุคาเปาหมายของปงบประมาณ
2561 ในจํานวนตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุคาเปาหมายนี้ เปนตัวชี้วัดภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ
5 กลุมวัย จํานวน 7 ตัวชี้วัด และภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมี
ธรรมาภิบาลจํานวน 1 ตัวชี้วัด
ในจํานวนตัวชี้วัดที่ ยังไมบ รรลุเปาหมายของปงบประมาณ 2561 ภายใตประเด็น ยุทธศาสตรที่ 1
พบว า มี ตั ว ชี้วั ด 4 ตั ว ชี้ วั ด ที่ ไม ส ามารถประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลได เนื่ อ งจากไม มี ขอมู ล ผลการดํ าเนิ น งานใน
ปงบประมาณ 2561 ไดแก 1) รอยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคดานการบริโภคอาหาร
กิจ กรรมทางกาย และทั น ตสุขภาพ 2) รอยละของวั ยรุ น อายุ 15 – 18 ป สูงดีส มสว นและอายุ 19 ป มี
สวนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ 3) รอยละของวัยทํางานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค และ 4) อายุคาดเฉลี่ยของ
การมีสุขภาพดี โดยใน 4 ตัวชี้วัดนี้ มี 2 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงระดับพฤติกรรม คือรอยละ
ของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคดานการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
และรอยละของวัยทํางานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค สวนตัวชี้วัดระดับผลกระทบมี 1 ตัวชี้วัด คืออายุ
คาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ซึ่งชวงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงระดับพฤติกรรมหรือผลกระทบมักเกิดขึ้นหลังจาก
โครงการหรือโปรแกรมสงเสริมสุขภาพเสร็จสิ้นไปแลวระยะหนึ่ง (I Ketut Darma, 2019) อีกทั้ง ยังมีปจจัย
เชิงบุคคลและสังคมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและอายุคาดเฉลี่ยของประชาชน เชน ความรอบรูดาน
สุขภาพ การมีบริการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่อยูอาศัย การเขาถึงการศึกษาและการ
ฝกอบรมทักษะในการจัดการสุขภาพของตนเอง การเขาถึงขอมูลและการบริการสุขภาพ การเขารับการตรวจ
สุ ขภาพประจํ า ป และวัคซี น ที่ จํ าเป น และการสนับ สนุน และความสัม พัน ธกับ คนรอบขางและคนในชุมชน
(Jackson, C.J. & Furnham, A) การเปลี่ยนแปลงของปจจัยเชิงบุคคลและสังคมขางตนชวยสะทอนคุณภาพ
ของการดําเนินงานโครงการหรือโปรแกรมสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมได ซึ่งการกําหนดตัวชี้วัดที่
สะทอนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสามารถสะทอนประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตรในรอบ 6 เดือนได ทั้งนี้ การ
ออกแบบรูปแบบการเก็บขอมูลควรคํานึงถึงจุดนัดพบหรือชวงเวลาที่กลุมเปาหมายเขารับบริการ (Point of
access) และควรกําหนดขนาดกลุมตัวอย างของผูเขารวมกิจกรรมและเครื่องมือการเก็บขอมู ลที่น าเชื่อถือ
ตั้ งแต เริ่ ม ต น พั ฒ นามาตรการ โครงการ และโปรแกรมส งเสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ งแวดล อ ม (I Ketut
Darma, 2019; Victorian Government, 2003)
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4.2.2 ประสิทธิภาพของแผนยุทธศาสตร
ประสิ ท ธิ ภ าพของแผนยุ ท ธศาสตรฯ ถู ก สะท อ นด ว ยค าคะแนน CIPP ที่ ได ม าจากความเห็ น ของ
คณะทํางานที่เกี่ย วของ ผลการประเมิ น ประสิทธิภ าพรายมิติของ CIPP พบวา การวิเคราะห บ ริบ ทของทุ ก
ประเด็นยุทธศาสตรมีความเหมาะสมสูง อยางไรก็ตาม ในมิติกระบวนการและผลผลิต กลับพบวาเหมาะสม
ปานกลาง และเมื่อพิ จารณาคาคะแนน CIPP รายยุทธศาสตร พบวา ประเด็นยุทธศาสตร 4 และ 1 มีการ
ออกแบบ วางแผน และดําเนินงานอยางเหมาะสมระดับสูง สวนประเด็นยุทธศาสตร 2 และ 3 อยูในระดับ
ปานกลาง (ตามลําดับจากมากไปนอย)
การที่ทุกประเด็นยุทธศาสตรวิเคราะหบริบทไดเหมาะสมระดับสูงสามารถมองยอนกับไปที่คุณลักษณะ
ของการวิเคราะหบริบท อันประกอบดวย ความสอดคลองระหวางโครงการกับยุทธศาสตร การคํานึงถึงผูมีสวน
ไดสวนเสีย และผลผลิต/ผลลัพธที่สงผลตอความสําเร็จ ที่กําหนดใหการวิเคราะหบริบทตองเปนไปตามเงื่อนไข
ดังกลาว ซึ่งมีผลกระทบตอการไดรับอนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณดวย อีกทั้งยังมีเงื่อนไขเกี่ยวกับผล
การปฏิบัติราชการตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่กําหนดใหหนวยงาน
ต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย และกํ า หนดกลยุ ท ธ แ ละผลผลิ ต เชิ ง ยุ ท ธศาสตร ที่ ส ง ผลต อ
ความกาวหนาของแผนปฏิบัติราชการ ( (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2559)
อยางไรก็ตาม มิติกระบวนการและผลผลิตกลับ พบวามีความเหมาะสมระดับปานกลางในประเด็ น
ยุทธศาสตร 1 และ 4 ซึ่งสอดคลองกับการบรรลุคาเปาหมายในปงบประมาณ 2561 ที่ยังเหลืออีก 7 และ 1
ตัวชี้วัดตามลําดับที่ยังไมบรรลุคาเปาหมาย สวนประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 และ 3 มีมิติกระบวนการที่เหมาะสม
ระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับการบรรลุคาเปาหมายดวยเชนกัน กลาวคือ บรรลุคาเปาหมายปงบประมาณ 2562
ทุ กตั ว ชี้ วัด จากข อค น พบข า งต น จึงมี ขอสั งเกตวา คาคะแนน CIPP ที่ไดจ ากเจาหนาที่ที่ เกี่ย วของเป น ตั ว
สะทอนถึงระดับความสอดคลองของการดําเนินกิจกรรมหรือมาตรการและการบรรลุคาเปาหมาย ถึงแมวาจะ
เปนขอมูลเชิงคุณภาพจากมุมมองก็ตาม หากมีคะแนน CIPP สูงอาจสะทอนถึงโอกาสที่จะบรรลุคาเปาหมายที่
สูงขึ้นตามไปดวย (I Ketut Darma, 2019) อยางไรก็ตาม ควรพิจารณาคาคะแนน CIPP ของมาตรการหรือ
โครงการคูกับการบรรลุคาเปาหมายดวยเพื่อตัดสินใจไดแมนยําขึ้น
4.2.3 ประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร
ประสิ ท ธิ ผ ลของแผนยุ ท ธศาสตร ฯ พิ จ ารณาจากการบรรลุ ค า เป า หมายของตั ว ชี้ วั ด ในแต ล ะ
เปาประสงคและประสิทธิภาพของการดําเนินมาตรการที่เกี่ยวของกับเปาประสงคนั้น ๆ โดยที่ระดับการบรรลุ
เปาหมายและประสิทธิภาพของมาตรการควรสอดคลองกัน จึงจะประเมินไดวาชุดมาตรการที่ดําเนินการสงผล
ใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงคและบรรลุเปาหมายได ผลการประเมินพบวา 8 ตัวชี้วัดมีประสิทธิผลต่ําหรือคิดเปน
รอยละ 38 ของจํ านวนตั วชี้ วั ดทั้ งหมด ในจํานวนนี้ พบวา 4 ตัวชี้วัดมีระดับการบรรลุเป าหมายที่ สูงกวาค า
เปาหมาย ปรากฏการณนี้สะทอนใหเห็น วา อาจมีปจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากชุดมาตรการที่ดําเนินการใน
แผนยุทธศาสตรฯ นี้ ที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดดังกลาว

57

เมื่อพิจารณาจากการบรรลุคาเปาหมายของแผนยุทธศาสตรฯ เพียงอยางเดียว โดยไมคํานึงถึงความ
สอดคลองระหวางมาตรการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการกับผลการดําเนินงานที่ปรากฎอาจนําไปสูความเขาใจ
เกี่ยวกับผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตรฯ ที่คลาดเคลื่อนได จึงตองพิจารณาบริบทของมาตรการ ปจจัยนําเขา
กระบวนการ และผลผลิ ต ด ว ย ถึ งจะได ข อมู ล ที่ ร อบด านมากขึ้ น เพื่ อ ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ
โครงการ (ปุระชัย, 2529, I Ketut Darma, 2019)
จากผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2561 พบวา เปาประสงคและตัวชี้วัดบางตัวมีผลการดําเนินงาน
สู งกว า ค า เป าหมาย แต มีม าตรการที่ มีคา คะแนน CIPP สูงจํ านวนน อ ย เช น เด็กวั ย เรีย นเจริญ เติ บ โตเต็ ม
ศั ก ยภาพและมี ทั ก ษะสุ ขภาพ ตั ว ชี้ วั ด ร อยละของเด็ กวั ย เรีย น (6 – 14 ป ) ฟ น ไม ผุ และบางตัว มี ผ ลการ
ดําเนินงานต่ํากวาคาเปาหมาย แตกลับ มีมาตรการที่ มีคาคะแนน CIPP สูงจํานวนมาก เชน วัยทํางานหุน ดี
สุขภาพดี รอยละของวัยทํางาน อายุ 30 – 44 ป มีดัชนีมวลกายปกติ
ในกรณีที่การบรรลุคาเปาหมายอยูในระดับสูง แตการบริหารจัดการและการดําเนินงาน (สะทอนจาก
คาคะแนน CIPP) อยูในระดับต่ํา ซึ่งทําใหเขาใจไดวาการดําเนินการตามมาตรการหรือโครงการมีประสิทธิผล
ต่ําตอการบรรลุคาเปาหมาย (I Ketut Darma, 2019) การบรรลุคาเปาหมายที่เกิดขึ้นอาจเปนผลจากปจจัย
อื่ น ที่ ไม อยู ในกรอบยุ ท ธศาสตร เช น การดํ าเนิน งานของภาคีเครือขายอื่ น ๆ หรือสถานการณ ปญ หาของ
ประเด็นดังกลาวไมรุนแรงมากนักและมีแนวโนมคงที่
ในกรณี การบรรลุคาเปาหมายอยูต่ํ ากวาเปาหมาย แต การบริหารจัดการและการดํ าเนินงานอยูใน
ระดับสูง นั่นคือประสิทธิผลของมาตรการหรือโครงการอยูในระดับต่ําเชนกัน สถานการณนี้สะทอนถึงผลการ
ดํ า เนิ น งานของมาตรการหรื อ โครงการต อ การบรรบุ ค า เป า หมายโดยตรง ซึ่ ง สะท อ นได ว า มาตรการที่
ดําเนินการไปแลวหรือที่ดําเนินการอยูอาจมีผลกระทบไมเพียงพอตอการบรรลุคาเปาหมาย (I Ketut Darma,
2019)จําเปนตองเพิ่มหรือเลือกมาตรการที่มีผลกระทบมากขึ้น ทั้งนี้ การเพิ่มหรือเลือกมาตรการที่แตกตาง
ออกไปควรพิ จ ารณาจากบริ บ ท ป จ จั ย นํ า เข า กระบวนการ และผลผลิ ต ที่ จ ะส งผลกระทบต อ การบรรลุ
เปาหมาย และจําเปนตองสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไมควรคิดวิเคราะหแยกสวน (I Ketut Darma, 2019)
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บทที่ 5 ขอเสนอตอการปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมฯ พ.ศ. 2560-2564
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.2562
แมจะอยูในระยะครึ่งแผน แตยังคงขับเคลื่อนการดําเนินงานใน 4 ประเด็นยุทธศาสตรตามที่กําหนดโดยไมมี
การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเปนประเด็นหลักที่จะดําเนินการในระยะ 5 ป ใหเกิดความตอเนื่อง ประกอบดวย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย, ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งระบบอนามัย
สิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน, ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
และประเด็ นยุ ทธศาสตรที่ 4 ปฏิ รูป ระบบงานสูองคกรที่มีส มรรถนะสูงและมีธรรมาภิบ าล แตในสวนของ
เปา ประสงค ตัว ชี ้ว ัด เปา ประสงค คา เปา หมาย และกลยุท ธ/ มาตรการ ที ่กํ า หนดไวแ ตล ะประเด็น
ยุทธศาสตร มีขอเสนอเพื่อการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้

5.1 ขอเสนอตอเปาประสงค
จากเปาประสงคทั้งหมด 12 เปาประสงคที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรฯ มี 2 เปาประสงคที่เสนอให
มีการปรับคือ เปาประสงคภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.4 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานที่พึงประสงค
จากเดิมกําหนดให “ประชากรวัยทํางานหุนดี สุขภาพดี” เสนอปรับเปน “วัยทํางานสุขภาพดี” โดยมีเปาประสงค
รอง คือ “ฉลาดรอบรู มุงสูแข็งแรง เปลี่ยนแปลงอยางภาคภูมิ” และเปาประสงคภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่
4 ปฏิรูปงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล จากเดิมมุงสู “เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง (HPO)”
ปรับเปน “องคกรที่มีสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว”

5.2 ขอเสนอตอตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
จากตั ว ชี้ วั ด ทั้ งหมด 21 ตั ว ชี้ วั ด ที่ กํ าหนดไว ในแผนยุ ท ธศาสตร ฯ มี ข อ เสนอในการปรั บ ตั ว ชี้ วั ด
(เฉพาะตัวที่มีการปรับ) ดังนี้
5.2.1ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.1 สงเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ
1) รอยละของเด็กอายุ 0 - 5 ป มีพัฒนาการสมวัย คาเปาหมายป 2562, 2563, 2564
ตามแผนยุท ธศาสตรฯ คือ ไมน อ ยกวา รอ ยละ 80, ไมน อ ยกวารอ ยละ 85 และไมน อ ยกวารอ ยละ 85
ตามลําดับ ขอปรับคาเปาหมายเปน รอยละ 85 ทั้งสามป เนื่องจากการดําเนินงานบูรณาการความรวมมือ
การดําเนินงานดานพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงศึ กษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงสาธารณสุ ข) ตั้ งแต ป งบประมาณ พ.ศ. 2561
กําหนดกรอบการบูรณาการโดยยึดเด็กเปนศูนยกลางและกําหนดตัวชี้วัดเปนรอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มี
พัฒนาการสมวัย คาเปาหมายที่รอยละ 85 ดังนั้นในแผนยุทธศาสตรของกรมอนามัย จึงควรปรับคาเปาหมาย
ใหตรงกัน
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่

1.2 สงเสริมเด็กวัยเรียนใหแข็งแรงและฉลาด
2) รอยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ป) สูงดีสมสวน ฟนไมผุ (caries free) และเด็กอายุ 12
ป มีสวนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ คาเปาหมายป 2562, 2563, 2564 ตามแผนยุทธศาสตรฯ คือ รอยละ 70,
รอยละ 72 และรอยละ 74 (สวนสูงเฉลี่ยเด็กอายุ 12 ป ชาย 154 ซม. และหญิง 155 ซม.) ตามลําดับ จะ
เห็นไดวามีการวัด 3 ประเด็นในตัวชี้วัดเดียว คือ สูงดีสมสวน, ฟนไมผุ และสวนสูงเฉลี่ย จึงเสนอใหแบงเปน 3
ตัวชี้วัดใหชัดเจนและกําหนดคาเปาหมาย ดังนี้
2.1) รอยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ป) สูงดีสมสวน กําหนดคาเปาหมายป 2562 –
2564 เทากันทุกปคือรอยละ 68 สืบเนื่องจากระบบรายงาน HDC ตัวชี้วัดรอยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน
อายุ 6 - 14 ป อยูที่รอยละ 64 ในป 2559 ในกระบวนการการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ จึงกําหนดคาเปาหมาย
แบบทาทาย (challenge) เพิ่มขึ้นรอยละ 2 ตอป ซึ่งผลการดําเนินงานที่ผานมาในป 2560 และ 2561 พบ
เด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน เพียงรอยละ 65.2 และ 65.5 ตามลําดับ ยังไมบรรลุคาเปาหมายที่กําหนด ดังนั้น จึง
ขอคงคาเปาหมายในป 2562 – 2564 เปนรอยละ 68 (เดิมรอยละ 70)
2.2) เด็ กอายุ 12 ป ฟนไมผุ (caries free) เดิมไม ไดกําหนดคาเปาหมายไวในแผน
ยุทธศาสตรฯ จึงกําหนดคาเปาหมายใหชัดเจนในป 2562, 2563, 2564 เปนรอยละ 52, รอยละ 53
และรอยละ 54 ตามลําดับ
2.3) เด็กอายุ 12 ป มีสวนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ ยังคงคาเปาหมายที่กําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรฯ โดยวัดในป 2564 คือเด็กชายมีสวนสูงเฉลี่ย 154 เซนติเมตร และเด็กหญิงมีสวนสูงเฉลี่ย
155 เซนติเมตร
3) รอยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคดานการบริโภคอาหาร กิจกรรม
ทางกาย และทันตสุขภาพ จากผลการสํารวจระดับกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนและวัยรุน (อายุ 6 – 17
ป) ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะ 5 ปที่ผานมา โดยใชเกณฑเด็กมีกิจกรรม
ทางกายที่เพียงพอ อยางนอย 60 นาทีตอวัน พบวา มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ประมาณรอยละ 27 สวน
ระยะเวลาการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งในแตละวันของคนไทย และในชวง 3 ปที่ผานมา พบวามีพฤติกรรมเนือยนิ่ง
สูงถึง 14 ชั่วโมงตอวัน และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งผลการสํารวจพฤติกรรมที่พึงประสงคของเด็กกลุม
อายุ 12 ป ป 2560 ของกรมอนามั ย พบวาเด็กวัย เรีย นมีพฤติกรรมที่พึงประสงคแตล ะดาน ไดแก ดา น
บริโภคอาหาร ดานกิจกรรมทางกาย ดานทันตสุขภาพ ดานสุขอนามัยสวนบุคคล และดานอนามัยสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย รอยละ 3.3, 18.5, 21.2, 72.3 และ 7.3 ตามลําดับ พฤติกรรมดานการบริโภคอาหาร
พบวา บริโภคอาหารครบ 3 มื้อทุกวันรอยละ 33.7 รับประทานผักมื้อกลางวัน 4 ชอนกินขาวขึ้นไป และ
เนื้ อสัตว 2-3 ชอนกินข าว รอยละ 33.7 และ 40 ตามลําดับ พฤติกรรมดานกิจกรรมทางกาย พบวา มี
กิจกรรมทางกาย 6-7 วันรอยละ 25.3 และ ทํากิจกรรมทางกายมากกวาวันละ 60 นาที เพียงรอยละ 29
สงผลกระทบตอพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคของเด็กอายุ 12 ป ดานการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย
และทั น ตสุ ขภาพ อยู ค อนข างต่ํ า เพี ย งร อยละ 0.3 เท านั้ น จึ งขอปรั บ ค า เป า หมาย ป 2562, 2563,
2564 จากรอยละ 50, รอยละ 60 และรอยละ 65 ตามลําดับ เปน รอยละ 30 เทากันทั้งสามป โดยแยก
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รายประเด็ น คือ ดานการบริโภคอาหาร รอยละ 30, ดานกิจ กรรมทางกาย รอยละ 30 และด านทั น ต
สุขภาพ รอยละ 30
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.3 สงเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสมสําหรับวัยรุน
4) รอยละการตั้งครรภซ้ําในหญิงอายุนอยกวา 20 ป เนื่องจากใน พ.ศ. 2559 การตั้งคา
เปาหมายรอยละการตั้งครรภซ้ําในหญิงอายุนอยกวา 20 ป ตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอมฯ นั้น ขอมูลในระบบ HDC ยังไมสมบูรณ และยังไมมีขอมูลการตั้งครรภซ้ําครบถวนใน
ทุกเขตสุขภาพ เจาภาพตัวชี้วัดจึงไดกําหนดคาเปาหมายของตัวชี้วัดนี้โดยใชขอมูลจากรอยละการคลอดซ้ําที่ได
จากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดคาเปาหมาย ซึ่งรอยละการคลอดซ้ําจากฐาน
ทะเบี ย นราษฎร ใ น พ.ศ. 2556-2558 เท า กั บ 12.2, 12.4 และ 12.2 ตามลํ า ดั บ ทํ า ให กํ า หนดค า
เปาหมายการดําเนินงานเพื่อลดการตั้งครรภซ้ําเทากับรอยละ 10 ใน พ.ศ. 2560 แตจากการติดตามผลการ
ดําเนินงานในปจจุบันนั้น เปนการติดตามขอมูลตัวชี้วัดจากจํานวนการคลอดซ้ําและการแทงซ้ําในกลุมหญิงอายุ
นอยกวา 20 ป จากฐานขอมูลในระบบ HDC ซึ่งการตั้งครรภซ้ําอยูในระดับสูง เทากับ รอยละ 16.7 และ
16.1 ใน พ.ศ. 2560 และ 2561 ตามลํ าดับ ดังนั้ น การกําหนดคาเปาหมายไมเกิน รอยละ 10 ใน พ.ศ.
2560 และลดลงรอยละ 0.5 ตอปในปตอ ๆ ไป จึงเปนคาเปาหมายที่มีความทาทายมากเกินไป ไมสะทอนกับ
สถานการณที่เปนจริง และไมสามารถบรรลุคาเปาหมายได ผลการดําเนินงานที่ผานมาพบวาทุกเขตสุขภาพไม
ผานเกณฑ อัน เป นผลมาจากการกําหนดค าเปาหมายสูงเกิน จริง ดังนั้ น เมื่ อพิจารณาจากสถานการณ และ
แนวโนมการดําเนินงานในระดับประเทศและระดับพื้นที่ จึงขอปรับคาเปาหมายตัวชี้วัดรอยละการตั้งครรภ
ซ้ําในหญิงอายุนอยกวา 20 ป พ.ศ. 2562 จากรอยละ 9.0 เปน รอยละ 14.5 และกําหนดใหลดลงใน
อัตรารอยละ 0.5 ตอป โดยคาเปาหมายป 2563 จากรอยละ 8.5 เปน รอยละ 14.0 และคาเปาหมายป
2564 จาก รอยละ 8.0 เปน รอยละ 13.5 เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณที่แทจริง
และเพื่อใหการประเมินผลการดําเนินงานเปนไปดวยความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น
5) รอยละของวัยรุน 15-18 ป สูงดีสมสวน และอายุ 19 ป มีสวนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ
กําหนดคาเปาหมายในแผนยุทธศาสตรฯ ป 2562 สูงดีสมสวนไมนอยกวา รอยละ 60 สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 19
ป ชาย 173 เซนติเมตร หญิง 160 เซนติเมตร และป 2564 สูงดีสมสวนไมนอยกวารอยละ 65 สวนสูงเฉลี่ย
ที่อายุ 19 ป ชาย 175 เซนติเมตร หญิง 162 เซนติเมตร แตจากรายงานขอมูลวัยรุน 15-18 ปสูงดีสมสวน
ในระบบ HDC ของกระทรวงสาธารณสุ ข พบว ารอยละของวัย รุน 15-18 ป สูงดีส มสวน ตั้งแตป 25582561 เทากับ 67.2, 66.5, 66.8 และ 65.7 ตามลําดับ (ขอมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562) จะเห็น
ไดว า สถานการณส ูง ดีส มสว นไมไดม ีก ารเพิ ่ม ขึ ้น และการรายงานขอ มูล ในระบบดัง กลา วยัง ขาดความ
ครอบคลุม ของประชากร โดยมีขอมูล ของวัย รุน 15-18 ปที่อยูในระบบ HDC เพีย ง 461,725 คน จาก
ทั้งหมด 3,214,793 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ เดือนธันวาคม 2561) คิดเปนรอยละ 14.4 เทานั้น และ
เปนขอมูลเฉพาะวัยรุนที่อยูในระดับมัธยมศึกษาในสังกัด สพฐ. ยังขาดขอมูลของวัยรุนที่อยูในสังกัดอื่น เชน
สถาบันอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบ เปนตน ดังนั้น เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน จึงขอกําหนดเฉพาะตัวชี้วัด รอยละของวัยรุน 15-18 ป สูงดีสมสวน โดยคาเปาหมายป 2562 –
2564 เปนรอยละ 68 เทากันทั้งสามป
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.4 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานที่พึงประสงค
6) รอยละของวั ยทํ างาน อายุ 30-44 ป มีดัชนีมวลกายปกติ คาเปาหมายป 2562,
2563, 2564 ตามแผนยุ ท ธศาสตร ฯ คื อ ร อ ยละ 56, ร อ ยละ 57 และร อ ยละ 58 ตามลํ าดั บ ซึ่ งจาก
รายงานขอมูลในระบบ DoH Dashboard ของกรมอนามัย พบวารอยละของวัยทํางาน อายุ 30-44 ป มีดัชนี
มวลกายปกติ ตั้งแตป 2559 – 2561 เทากับ 51.43, 51.78 และ 52.80 ตามลําดับ (ขอมูล ณ วันที่ 24
มิถุนายน 2562) จะเห็นไดวาสถานการณรอยละของวัยทํางาน อายุ 30-44 ป มีดัชนีมวลกายปกติ เพิ่มขึ้น
เพียงเล็กนอยเทานั้น จึงเปนคาเปาหมายที่มีความทาทายมากเกินไป ไมสะทอนกับสถานการณที่เปนจริง และ
ไมสามารถบรรลุเปาหมายได นอกจากนี้ผลการดําเนินงานที่ผานมาพบวาเขตสุขภาพสวนใหญไมผานเกณฑ อัน
เป น ผลมาจากการกํ า หนดคาเป า หมายสู งเกิน จริง ดังนั้น เมื่ อพิ จ ารณาจากสถานการณ และแนวโนม การ
ดําเนินงานในระดับประเทศและระดับพื้นที่ จึงขอปรับคาเปาหมายป 2562, 2563, 2564 เปน รอยละ
53, รอยละ 54 และรอยละ 55 ตามลําดับ และกลุมอายุ 30-44 ปเปนเพียงชวงหนึ่งของวัยทํางาน ทํา
ใหขาดขอมูลในการพิจารณาภาพรวม จึงขอขยายชวงอายุเปน 3 ชวงคือ (1) 15-29 ป (2) 30-44 ป
(3) 45-59 ป
นอกจากนี้ มีการเสนอเพิ่ มตัวชี้วัดใหมเพื่ อใหสอดคลองกับเปาหมายการดําเนินงาน
ตามบทบาทภารกิ จ ของกรมอนามั ย ในการอภิ บ าลระบบส ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ งแวดล อ ม ตาม
แผนปฏิบัติการ 3 ป ของ Cluster วัยทํางาน ซึ่งกําหนดเปาประสงค “วัยทํางานสุขภาพดี” โดยมีเปาประสงค
รอง คือ “ฉลาดรอบรู มุงสูแข็งแรง เปลี่ยนแปลงอยางภาคภูมิ” ตัวชี้วัดใหมที่เพิ่ม ประกอบดวย 1) อัตรา
ความรอบรูดานสุขภาพของวัยทํางาน และ 2) วัยทํางานอายุ 25-59 ป มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ
ดานสุขภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.5 สงเสริมผูสูงอายุไทยเพื่อเปนหลักชัยของสังคม
7) รอยละของผูสูงอายุ (60-74 ป ) มีฟนแท ใชงาน อยางนอย 20 ซี่ และ 4 คูสบ คา
เปาหมายป 2562, 2563, 2564 ตามแผนยุทธศาสตรฯ คือ รอยละ 45, รอยละ 46 และรอยละ 57
ตามลําดับ ขอปรับตัวชี้วัดเพื่อใหสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนงานทันตสุขภาพสําหรับผูสูงอายุประเทศไทย
(พ.ศ.2558 – 2565) เปน รอยละของผูสูงอายุ (60-74 ป) มีฟนแทใชงาน อยางนอย 20 ซี่ หรือ 4 คู
สบ โดยกําหนดคาเปาหมายป 2562, 2563, 2564 เทากับรอยละ 61, รอยละ 62 และรอยละ 63
ตามลําดับ
5.2.2ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ สรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน
8) ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในชุมชน อยางนอยตําบลละ
1 ชุมชน เสนอปรับคาเปาหมายเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานที่ใหความสําคัญกับการดําเนินงาน
เชิงคุณภาพ เนื่องจากกลไกการพัฒนาชุมชนฯ ตองอาศัยกระบวนการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใหเกิด
การบูรณาการรวมกัน จึงตองใชระยะเวลาในการสรางระบบและกลไกการพัฒนา โดยขอปรับลดคาเปาหมาย
เชิงปริมาณ และเพิ่มการพัฒนาเชิงคุณภาพเพื่อใหเกิดตนแบบที่สามารถใชเปนแหลงเรียนรูเพื่อตอยอดการ
พัฒนาชุมชนอื่น ๆ ใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งคาเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรฯ ป 2562 คือ รอยละ 100 ของ
ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพตามเกณฑฯ (7,255 ตําบล) และป 2564 คือ รอยละ 100 ของตําบลมีชุมชนที่มี
ศักยภาพตามเกณฑ ฯ แลวเมื่อป 2560 – 2562 มีน วัตกรรมชุมชนการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชน
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(7,255 ตําบล) ปรับคาเป าหมายดั งนี้ ป 2562 รอยละ 60 และมี ตนแบบชุมชนเขมแข็ งดานอนามั ย
สิ่ ง แวดล อ มอย า งน อ ยศู น ย อ นามั ย ละ 2 ชุ ม ชน, ป 2563 ร อ ยละ 70 และมี GREEN & CLEAN
Community รอยละ 5 และป 2564 รอยละ 80 และมี GREEN & CLEAN Community รอยละ 10
9) จังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานขอมูลและการเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม
กําหนดคาเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรฯ ป 2562 – 2564 เหมือนกันทั้งสามป คือ จังหวัดมีการสงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานเฝาระวังเพื่อลดผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม จึง
เสนอใหมีก ารระบุคาเปา หมายที่ชัดเจน เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการดํา เนิน งานที่ใหค วามสํา คัญ
กับการบูรณาการการดําเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ ดังนี้
- ป 2562 จังหวัดมีการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานเฝาระวังเพื่อลด
ผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม
- ป 2563 จังหวัดมีการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานเฝาระวังเพื่อลด
ผลกระทบจากปจ จัย เสี่ย งดานอนามัย สิ่งแวดลอม (รอยละ 70 ของ อปท.ในพื้น ที่เ ขตเศรษฐกิจ พิเ ศษ
ผานเกณฑฯ ระดับดี)
- ป 2564 จังหวัดมีการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานเฝาระวังเพื่อลด
ผลกระทบจากปจจัย เสี่ย งดานอนามัย สิ่งแวดลอม (รอยละ 90 ของ อปท.ในพื้น ที่เ ขตเศรษฐกิจ พิเ ศษ
ผานเกณฑฯ ระดับดี)
นอกจากนี้ ยังเสนอเพิ่มตัวชี้วัดดังนี้
(1) รอยละของจั งหวัดที่ มี ระบบจัดการป จจั ยเสี่ยงจากสิ่งแวดล อมและสุ ขภาพอย าง
บูรณาการ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อใหสอดคลองกับตัวชี้ วัดระดับกระทรวง โดยกําหนดค าเป าหมายป
2562 – 2565 ดังนี้
- ป 2562 รอยละ 100 ของจังหวัดผานเกณฑระดับพื้นฐาน
- ป 2563 รอยละ 80 ของจังหวัดผานเกณฑระดับดี
- ป 2564 รอยละ 60 ของจังหวัดผานเกณฑระดับดีมาก
(2) ร อ ยล ะข อ งโรงพ ย าบ าล ที่ พั ฒ น าอ น ามั ยสิ่ งแว ด ล อ ม ได ต าม เก ณ ฑ
GREEN&CLEAN Hospital เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ กระทรวง และให เกิ ด การเชื่ อ มโยงจาก
GREEN&CLEAN Hospital สู GREEN&CLEAN Community เกิ ดการพั ฒ นาเชิ งคุณ ภาพที่ เป น รู ป ธรรม โดย
กําหนดคาเปาหมายป 2562 – 2565 ดังนี้
- ป 2562 (1) โรงพยาบาลผ า นเกณฑ ฯ ระดั บ ดี ม ากขึ้ น ไป ร อ ยละ 40 และ (2)
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมาก Plus อยางนอยจังหวัดละ 1 แหง
- ป 2563 (1) โรงพยาบาลผ า นเกณฑ ร ะดั บ ดี ม ากขึ้ น ไปร อ ยละ 60 และ (2)
โรงพยาบาลผานเกณฑฯระดับดีมาก Plus รอยละ 10
- ป 2564 (1) โรงพยาบาลผ า นเกณฑ ฯ ระดั บ ดี ม ากขึ้ น ไป ร อ ยละ 80 และ (2)
โรงพยาบาลผานเกณฑฯระดับดีมากPlus รอยละ 20
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5.2.3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ยังคงตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรฯ ตามเดิม โดยไมมีการปรับหรือ
เพิ่มเติมใด ๆ
5.2.4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
10) คะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการดํา เนิ น งานของหนวยงาน
ภาครั ฐ (กรมอนามั ย ) (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ค า เป า หมายตามแผน
ยุทธศาสตรฯ ป 2562, 2563, 2564 คือ รอยละ 83, รอยละ 84 และรอยละ 85 ตามลําดับ ขอปรับคา
เปาหมายเปน รอยละ 87.5, รอยละ 90 และรอยละ 92.5 ตามลําดับ เนื่องจากผลคะแนนคุณธรรมและ
ความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (กรมอนามั ย ) (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ป 2561 ไดรอยละ 85.04 จากค าเปาหมายรอยละ 82 ดังนั้น ในการดําเนินงานป
2562 – 2564 จึงกําหนดคาเปาหมายที่ทาทายขึ้นและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

5.3 ขอเสนอตอกลยุทธและมาตรการ
5.2.5 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย
 ประเด็ น ยุทธศาสตรที่ 1.2 สงเสริมเด็กวัยเรียนใหแข็งแรงและฉลาด จากการทบทวน
มาตรการและกิจกรรมเพื่อนําไปสูการขับเคลื่อนการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาผลการดําเนินงานและตัวชี้วัดให
บรรลุคาเปาหมาย จึงเสนอปรับกลยุทธ และมาตรการ ดังนี้
กลยุทธ
- ตัวชี้วัด เด็กอายุ 12 ป ฟนไมผุ (Caries Free) ปรับกลยุทธ “พัฒนาองคความรูและวิจัย”
เปน “พัฒนาองคความรู มาตรฐาน นวัตกรรม และวิจัย”
- ตั ว ชี้ วั ด เด็ ก อายุ 12 ป มี ส ว นสู ง เฉลี่ ย ตามเกณฑ ปรั บ กลยุ ท ธ “ส งเสริ ม สุ ข ภาพและ
พฤติกรรมที่พึงประสงคของเด็กวัยเรียน” เปน “เสริมสรางภาคีเครือขายดานสงเสริมสุขภาพและพฤติกรรมที่
พึงประสงคของเด็กวัยเรียน”
มาตรการ
- ตัวชี้วัด รอยละของเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน ปรับมาตรการ “ผลักดันใหภาคี
เครือขายระดับพื้นที่มีแผนพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนอยางเปนรูปธรรม” เปน “ผลักดันใหระดับพื้นที่มีกลไกเชิง
รุกในการสงเสริมและจัดการปญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุนอยางเปนรูปธรรม” เนื่องจากการการติดตามและ
ทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมา นโยบายและกิจกรรมการขับเคลื่อนงานสงเสริมสุขภาพยังไมเปนรูปธรรมที่
ชัดเจน
- ตัวชี้วัด เด็กอายุ 12 ป ฟนไมผุ (Caries Free) ยกเลิกมาตรการ “พัฒนาชุดความรูการดูแล
สุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองครวม NuPETHS” โดยนําไปกําหนดไวในกลยุทธ “พัฒนาองคความรู มาตรฐาน
นวัตกรรม และวิจัย”
- ตัวชี้วัด รอยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติ กรรมสุขภาพที่พึงประสงค ดานการบริโภคอาหาร
กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ ยกเลิกมาตรการ “เรงรัดขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูดาน
สุขภาพ” เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการไมมีการขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมนี้แลว
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.3 สงเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสมสําหรับ
วัยรุน ปรับเพิ่มกลยุทธและมาตรการตัวชี้วัดรอยละของวัยรุน 15-18 ป สูงสมสวน โดยใชมาตรการและกลยุทธ
เดียวกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.2 สงเสริมเด็กวัยเรียนใหแข็งแรงและฉลาด
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.4 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานที่พึงประสงค
เสนอปรับมาตรการดังนี้
- มาตรการ “จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ เรื่อง Active living, Healthy Eating and
Environmental Health ในสถานที่ทํางานและชุมชน โดยบูรณาการใหเกิดความรวมมือระหวางกระทรวง
และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ” ปรับ เป น “พั ฒ นานโยบายระดับ ชาติ Healthy Eating, Active living และ
Environmental Health ในสถานที่ทํางานและชุมชน โดยบูรณาการใหเกิดความรวมมือระหวางกระทรวง
และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ”
- มาตรการ “ผลั ก ดั น ให เกิ ดข อ ตกลง มาตรการทางสังคม หรือ นโยบายระดั บ ท องถิ่น และ
ระดับประเทศ ในการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานที่พึงประสงค” ปรับเปน “ผลักดันใหเกิดขอตกลง
มาตรการทางสังคม หรือนโยบายระดับทองถิ่น และระดับประเทศ ในการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางาน
ที่พึงประสงค”
5.3.2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ สรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน
- ตัวชี้วัด ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในชุมชน อยางนอย
ตําบลละ 1 ชุมชน กําหนดกลยุทธและมาตรการใหมทั้งหมด ดังนี้
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางการมีสวนรวมประชาชนและภาคีเครือขาย
มาตรการ
1.1 สรางเครือขายและพัฒนาความรวมมือการดําเนินงานงานผานการบูรณาการงานทุก
ระดับ
1.2 สรางความรอบรูดานสุขภาพและการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีใหกับ
ประชาชน
1.3 ส งเสริ ม ให เกิ ด ต น แบบ GREEN&CLEAN Community และสร างเวที แลกเปลี่ ย น
เรียนรู
กลยุทธที่ 2 เสริมสรางศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรการ
2.1 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม
2.2 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สาธารณสุขทุกระดับในการแกไขปญหาอนามัยสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มาตรการ
3.1 พัฒนาระบบการติดตาม และประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ
3.2 พัฒนามาตรการดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพจากปจจัยเสี่ยง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
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- ตัวชี้วัด จังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีฐานขอมูลและการเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ปรับมาตรการ “สรางความเขมแข็งของกลไกระดับจังหวัดและอําเภอ” เปน “สรางความเขมแข็งของกลไก
ระดับจังหวัด อําเภอ และ อปท.” (เพิ่ม อปท.)
- ตัวชี้วัด รอยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและสุขภาพอยาง
บูรณาการ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน (ตัวชี้วัดที่เพิ่มใหม) กําหนดกลยุทธและมาตรการ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางการมีสวนรวมประชาชนและภาคีเครือขาย
มาตรการ
1.1 สรางความตระหนักรู เทาทันขอมูลความรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม
1.2 สนับสนุนบทบาทและศักยภาพเขตสุขภาพ จังหวัด อําเภอ อปท. และชุมชนในการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมระดับชุมชน
1.3 พัฒนาความรวมมือเครือขายการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมทุกระดับ
กลยุทธที่ 2 เสริมสรางศักยภาพเขตสุขภาพ จังหวัด อําเภอ อปท. และชุมชน
มาตรการ
2.1 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมของ อปท.
2.2 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สาธารณสุขของ เขตสุขภาพ จังหวัด อําเภอ อปท. และ
ชุมชนในการจัดการและแกไขปญหาอนามัยสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาสําคัญของพื้นที่
กลยุทธที่ 3 ขับเคลื่อนกลไกการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข
มาตรการ
3.1 สรางความเขมแข็งของกลไกระดับจังหวัด อําเภอ และ อปท.
3.2 พัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ สงเสริม กํากับ และติดตามการบังคับใชกฎหมาย
3.3 พัฒนาศักยภาพเจาพนักงานสาธารณสุขทุกระดับทั้งระดับภูมิภาคและทองถิ่น
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มาตรการ
4.1 พัฒนาขอเสนอเพื่อผลักดันเชิงนโยบายและยุทธศาสตรระดับชาติเพื่อการขับเคลื่อน
งานดานอนามัยสิ่งแวดลอม
4.2 พัฒนาวิชาการ องคความรู รวมถึงชุดขอมูลอนามัยสิ่งแวดลอมและระบบเฝาระวัง
4.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานอนามัยสิ่งแวดลอมรวมกับสถาบันการศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
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- ตัวชี้วัด รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN
Hospital (ตัวชี้วัดที่เพิ่มใหม) กําหนดกลยุทธและมาตรการ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางการมีสวนรวมภาคีเครือขาย
มาตรการ
1.1 สงเสริมใหเกิดความรวมมือและความเขมแข็งของภาคีเครือขายผานการบูรณาการ
งานทุกระดับ
1.2 สรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และสงเสริมใหเกิดตนแบบสําหรับการขยายความสําเร็จ
การพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มาตรการ
2.1 จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
1.2 พัฒนาระบบการติดตาม และประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ
5.3.3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ยังคงกลยุทธและมาตรการที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรฯ ตามเดิม โดยไมมีการปรับหรือ
เพิ่มเติมใด ๆ
5.3.4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
- ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินคุณ ธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน งานของหนวยงาน
ภาครัฐ (กรมอนามัย) (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปรั บ กลยุ ท ธ “ส งเสริ ม และสนั บ สนุ น การทํ างานตามหลัก ธรรมาภิ บ าล” เป น “พั ฒ นาและ
ยกระดับการบริหารจัดการคุณธรรมและความโปรงใสใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล” เพื่อความชัดเจน เกิด
ประสิ ทธิภาพและคุ ณภาพในการดําเนินงาน และเพื่ อใหสอดคลองกับแนวทางการประเมินคุณ ธรรมความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ป 2562
ปรับมาตรการเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจกรมอนามัย และรองรับแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งภารกิจกรมอนามัยรองรับประเด็น
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการป องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ใน 2 ประเด็ น
ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต และยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกัน
การทุจริตเชิงรุก จากเดิม 1.เรงรัดและขับเคลื่อนสูการเปนองคกรคุณธรรม โดยถายระดับการประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based Integrity and
Transparency Assessment : EBIT) ลงสู ทุกหนวยงาน 2.พั ฒ นามาตรฐานการบริหารงานตามเกณฑ การ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมอนามัย 3.เรงรัดและปรับปรุงกระบวนการการ
บริหารการเงินการคลังและงบประมาณใหมีความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได
ปรับมาตรการเปน 1.เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและการบริหารจัดการคุณธรรม ความ
โปรงใส และการปองกันการทุจริต 2.พัฒ นานวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สงเสริมคุณธรรม ความ
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โปรงใส และปองกันการทุจริต 3.พัฒนาความรู และสมรรถนะเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการสงเสริม
คุณ ธรรม ความโปรงใส และการปองกั น การทุจ ริต 4.ปรับระบบคิด บุ คลากรทุกระดับ ใหสามารถแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม

5.4 ขอเสนอเชิงนโยบาย
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ในสวนนี้จะเปนการนําเสนอขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาในรอบครึ่งแผน
ระยะหลังคือชวงป พ.ศ. 2562 ถึง ป พ.ศ. 2564 ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และการพัฒนาแผนยุทธศาสตรฯ ในชวงตอไป ขอเสนอแนะเหลานี้ไดมาจาก
การวิเคราะห สังเคราะห ผลการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตรฯ ในระยะเวลาครึ่งแรกของแผน คือชวง
ป พ.ศ. 2560 – 2562 (ครึ่งป) ตามประเด็นยุทธศาสตรกรมอนามัย 4 ประเด็นยุทธศาสตร ทั้งในสวนการ
ประเมินรายเปาประสงค ตัวชี้วัด และการประเมินภาพรวมการทํางานตามแผนยุทธศาสตรฯ ในชวงครึ่งแผนที่
ผานมา ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ และผูเกี่ยวของทั้งจากหนวยงานภาครัฐ ภาคีเครือขาย
และภาคประชาชน โดยขอเสนอแนะตอการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม จะเปนการ
นําเสนอในสวนของภารกิจหลักของกรมอนามัยที่มีความสอดคลองกับบริบทของยุทธศาสตรชาติ กระทรวง
เพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ดังนี้
5.2.6 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย
(1) Cluster กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
การดําเนินงานมีความสอดคลองเชื่อมโยงกันกับ SDG, ยุทธศาสตรชาติ, ยุทธศาสตรกรม
อนามัย จากผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กใน ป 2559 ในสวนของผูมีสวน
ไดสวนเสีย ทั้งผูรับบริการ เจาหนาที่ที่ใช และเครือขายที่เกี่ยวของในการใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก, การ
เยี่ยมเสริมพลังงานอนามัยแมและเด็ก, สรางการมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ MCH Board และ
ภาคีเครือขายอื่น ๆ
เพื่ อการพั ฒนางานที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ ควรเพิ่ มบทบาทนั กโภชนาการของโรงพยาบาลในการ
ใหบริการดานโภชนาการใน ANC/WCC และพัฒนาศักยภาพดานโภชนาการใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของในระดับ
พื้นที่, การพัฒ นาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อเฝาระวังการตายของมารดาและทารก พัฒนาระบบมาตรฐาน
บริการอนามัยแมและเด็กสรางความรอบรูด า นสุข ภาพ (Health Literacy) พัฒ นาทัก ษะการเฝา ระวัง
สุขภาพและความเสี่ยงดวยตนเองของหญิงตั้งครรภและครอบครัว รวมทั้งสรางการมีสวนรวมของชุมชนและ
ทองถิ่น เนนใหเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงจากการตั้งครรภและการคลอดที่ปลอดภัย
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(2) Cluster กลุมวัยเรียน
การสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนใหแข็งแรงและฉลาด ประกอบดวย กลยุทธที่ 1 พัฒนาและ
ขั บ เคลื่ อนนโยบายการส งเสริ มสุ ขภาพเด็ ก วัย เรีย น กลยุท ธที่ 2 พั ฒ นาองคค วามรูและวิจัย กลยุท ธที่ 3
สงเสริมสุขภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงคของเด็กวัยเรียน และกลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบขอมูลและติดตาม
ประเมินผล การดําเนินงานมีความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรของหนวยงานและกรมอนามัย ระดับ
คุณภาพการบริหารโครงการมีการคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย มีการบูรณาการรวมกับภาคีเครือขาย ผลักดันให
มีกลไกการขับเคลื่อนเชิงนโยบายจัดการปญหาและสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบเชิงรุกในระดับพื้นที่
1) พั ฒ นาระบบฐานข อมู ล รว ม เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ย นขอมูล สุขภาพรวม ระหวาง
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของขอมูลเพื่อนําไปใชในการวางแผน
กํากับติดตาม และประเมินผล
2) เรงดําเนินการพัฒนาและสงเสริมความรอบรูและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคของเด็ก
วัยเรียน
3) สรางกระแสและสื่อสาธารณะใหภาคีเครือขายและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดการ
ปญหาและสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบเชิงรุก บูรณาการทั้งสงเสริม ปองกันและแกไข
(3) Cluster กลุมวัยรุน
มีขอเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้
1) เรงรัดและผลักดันผานกลไกคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ใหกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนด
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานภายใต พ.ร.บ. การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
2) หนวยงานในระดับกระทรวงที่ไดกฎกระทรวง ภายใต พ.ร.บ.ฯ มีผลบังคับใช เรงรัดการ
ชี้แจงใหหนวยงานในระดับจังหวัดรับรู และดําเนินการตามกฎกระทรวง และใหมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ
ภายใตกฎกระทรวง
3) กําหนดใหทุกสถานบริการสุขภาพที่ใหบริการเกี่ยวกับการคลอดและการยุติการตั้งครรภ
จัดใหมีบริการใหคําปรึกษาหลังคลอด/หลังแทงแกหญิงอายุนอยกวา 20 ปทุกราย เพื่อสงเสริมความรู ความ
เขาใจ และการเขาถึงบริการคุมกําเนิดชนิดกึ่งถาวร (ยาฝงคุมกําเนิด/หวงอนามัย) ใหแกหญิงอายุนอยกวา 20
ป หลังคลอดหรือหลังแทง
4) เรงดําเนินการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพเพื่อปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนแกเยาวชนชายหญิงทั้งในและนอกสถานศึกษาในรูปแบบที่ เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณและความ
ตองการของวัยรุน
5) ผลักดันใหมีกลไกการขับเคลื่อนเชิงนโยบายจัดการปญหาและสงเสริมสุขภาพเด็กวัยรุนแบบ
เชิงรุกในระดับพื้นที่
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6) พั ฒ นาระบบฐานข อมู ล รว ม เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ย นขอมูล สุขภาพรวม ระหวาง
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของขอมูลเพื่อนําไปใชในการวางแผน
กํากับติดตาม และประเมินผล
7) เรงดําเนินการพัฒนาและสงเสริมความรอบรูและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคของเด็ก
วัยรุน
8) สรางกระแสและสื่อสารวินัยสุขภาพสําหรับวัยรุน ผานภาคีเครือขายและชองทางการสื่อสารที่
ไดรับความนิยม
9) หาแนวทางในการจัด ทํ าฐานขอมูล สวนสู งเฉลี่ย ที่ อายุ 19 ปที่ยังขาดอยู โดยประสาน
ความรวมมือจากหนวยงานที่มีการสํารวจสุขภาพของประชาชนอยูแลว เชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่มี
การสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายทุก ๆ 5 ป เพื่อจัดทําฐานขอมูลรวมกัน
(4) Cluster กลุมวัยทํางาน
มีขอเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้
1) ผลั ก ดั น ให มี น โยบายการทํ างานแบบบู รณาการในกลุม วัย ทํ างานทั้ งภายในกระทรวง
สาธารณสุ ข และความร ว มมื อ ภายนอกกระทรวงสาธารณสุ ข ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน NGO และภาค
ประชาชน
2) ผลักดันการนํามาตรการทางกฎหมายไปบังคับใช
(5) Cluster กลุมวัยสูงอายุ
มีขอเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้
1) สงเสริมใหผูสูงอายุไดรับการประเมินคัดกรองสุขภาพและเขาถึงบริการอยางทั่วถึงและ
เทาเทียม
2) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบการส ง เสริ ม สุ ข ภาพดู แ ลผู สู ง อายุ ร ะยะยาวเชิ ง ป อ งกั น
(Preventive Long - Term Care)
3) สนั บ สนุ น ให ผู สู ง อายุ เ ป น Active Aging มี Productivity มี ค วามรอบรู ด า นสุ ข ภาพ
(Health Literacy) สามารถดูแลตนเอง ชวยเหลือตนเอง และชุมชนได
4) สนับ สนุน ใหผูสูงอายุก ลุม ที่ส ามารถดูแลตัว เองได (กลุม ติด สัง คม) และผูสูงอายุก ลุม
เสี ่ย ง(ติด บา น) มี “แผนสง เสริม สุข ภาพดูแ ลผู ส ูง อายุร ายบุค คลในชุม ชน (Health Promotion &
Prevention Individual Care Plan)” เปนชุดสิทธิประโยชนของผูสูงอายุ
5.2.7 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน
เสนอใหปรับปรุงตัวชี้วัดรองรับยุทธศาสตรชาติ 20 ป
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5.2.8 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม Cluster
สิ่งแวดลอม
มีขอเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้
1) ผลักดัน ใหเกิดตนแบบ GREEN & CLEAN Community เพื่อเปน Government Lab
ในการพัฒนาและขยายผล
2) ผลักดันใหมีการนําขอกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของไปบังคับใชอยางจริงจัง
3) สนั บ สนุ น ให มี น โยบายและยุ ท ธศาสตร ช าติ เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นงานด า นอนามั ย
สิ่งแวดลอม
5.2.9 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูประบบงานสูอ งคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
เสนอใหปรับปรุงตัวชี้วัดรองรับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริห ารจั ดการภาครัฐ ) ในประเด็น การสรางความรอบรูดานสุขภาพ ที่ ควรแยกมิ ติให ชัดเจน
ระหวางการพัฒนาองคกรภายในสู Health Literate Organization และมิติของการขับเคลื่อน
งาน Health Literacy สูองคกรหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งปรับปรุงตัวชี้วัดดานความโปรงใสให
ครอบคลุมประเด็นเรื่องความผูกพันตอองคกร
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ตารางที่ 5.1 ขอเสนอตอการปรับแผนยุทธศาสตรฯ ระยะครึ่งแผน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.1 สงเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ
หัวขอ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ใหม (ขอเสนอ)

สถานะ

เปาประสงค 1

ตั้งครรภคุณภาพ ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย

ตั้งครรภคุณภาพ ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย

คงเดิม

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

1) อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน
ป 62 = ไมเกิน 17
ป 63 = ไมเกิน 17
ป 64 = ไมเกิน 15

1) อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน
ป 62 = ไมเกิน 17
ป 63 = ไมเกิน 17
ป 64 = ไมเกิน 15

คงเดิม
คงเดิม

กลยุทธ
มาตรการ

พัฒนาการบริการและการจัดการเพื่อการตั้งครรภคุณภาพ และมารดา
1. พัฒนาความรู ทักษะ การเฝาระวังสุขภาพและความเสี่ยงดวยตนเอง
ของหญิงตั้งครรภและครอบครัว รวมทั้งสรางการมีสวนรวมของ
ชุมชนและทองถิ่น
2. พัฒนาหองคลอด ระบบเฝาระวังและจัดการความเสี่ยงขณะตั้งครรภ
และคลอดอยางมีคุณภาพ
3. พัฒนาระบบสงตอหญิงตั้งครรภในภาวะฉุกเฉินและเตรียมความ
พรอมดานความรู ทักษะบุคลากร และวัสดุ/เวชภัณฑทาง
การแพทย

พัฒนาการบริการและการจัดการเพื่อการตั้งครรภคุณภาพ และมารดา
1. พัฒนาความรู ทักษะ การเฝาระวังสุขภาพและความเสี่ยงดวยตนเอง
ของหญิงตั้งครรภและครอบครัว รวมทั้งสรางการมีสวนรวมของ
ชุมชนและทองถิ่น
2. พัฒนาหองคลอด ระบบเฝาระวังและจัดการความเสี่ยงขณะตั้งครรภ
และคลอดอยางมีคุณภาพ
3. พัฒนาระบบสงตอหญิงตั้งครรภในภาวะฉุกเฉินและเตรียมความ
พรอมดานความรู ทักษะบุคลากร และวัสดุ/เวชภัณฑทาง
การแพทย

คงเดิม
คงเดิม

72

หัวขอ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ใหม (ขอเสนอ)

สถานะ

เปาประสงค 2

เด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย

เด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย

คงเดิม

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

2) รอยละของเด็กอายุ 0 - 5 ป มีพัฒนาการสมวัย
ป 62 = ไมนอยกวารอยละ 80
ป 63 = ไมนอยกวารอยละ 85
ป 64 = ไมนอยกวารอยละ 85

2) รอยละของเด็กอายุ 0 - 5 ป มีพัฒนาการสมวัย
ป 62 = รอยละ 85
ป 63 = รอยละ 85
ป 64 = รอยละ 85

คงเดิม
ปรับ

กลยุทธ

1. ส งเสริ ม บทบาทพ อ แม ห รือ ผู ป กครองในการเลี้ ย งดู เด็ กที่ ถูกต อ ง 1. ส ง เสริม บทบาทพ อแม ห รือผู ป กครองในการเลี้ ย งดู เด็ ก ที่ ถู ก ต อ ง
เหมาะสม
เหมาะสม
1.1 สรางการรับรูและความเขาใจใหพอแม ผูปกครอง เลี้ยงดูเด็ก
1.1 สรางการรับรูและความเขาใจใหพอแม ผูปกครอง เลี้ยงดูเด็ก
ด ว ยสมุ ด บั น ทึ ก สุ ข ภาพเส น ทางเดิ น ของชี วิ ต (Passport
ด ว ยสมุ ด บั น ทึ ก สุ ข ภาพเส น ทางเดิ น ของชี วิ ต (Passport
Health of Life)
Health of Life)
1.2 พัฒนาสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก เปนชุดความรูที่นา อาน
1.2 พัฒนาสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก เปนชุดความรูที่นา อาน
นาใช เขาใจงาย เขาถึงงาย สะดวกดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส
นาใช เขาใจงาย เขาถึงงาย สะดวกดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส
(Application)
(Application)

คงเดิม

2. การพัฒนาระบบบริการและกลไกในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
2. การพัฒนาระบบบริการและกลไกในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
2.1 ขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการผานคณะกรรมการพัฒนา
2.1 ขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการผานคณะกรรมการพัฒนา
เด็ ก ปฐมวั ย แห ง ชาติ แ ละคณะกรรมการส ง เสริ ม เด็ ก และ
เด็ ก ปฐมวั ย แห ง ชาติ แ ละคณะกรรมการส ง เสริ ม เด็ ก และ
เยาวชนแหงชาติ
เยาวชนแหงชาติ
2.2 พัฒนาระบบเฝาระวัง คัดกรอง และการเขาถึงระบบบริการ
2.2 พัฒนาระบบเฝาระวัง คัดกรอง และการเขาถึงระบบบริการ
อย า งครอบคลุ ม เท า เที ย ม ด ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ เหมาะสม เช น
อย า งครอบคลุ ม เท า เที ย ม ด ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ เหมาะสม เช น
DSPM/DAIM รวมทั้ งติ ด ตามเด็ กที่ พั ฒ นาการสงสั ย ล า ช า /
DSPM/DAIM รวมทั้ ง ติ ด ตามเด็ ก ที่ พั ฒ นาการสงสั ย ล าช า /

คงเดิม
คงเดิม

มาตรการ

กลยุทธ
มาตรการ

คงเดิม

73

หัวขอ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ลาชา
2.3 สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู รูปแบบ เทคโนโลยี
การพัฒนาเด็กอยางองครวม

ใหม (ขอเสนอ)

ลาชา
2.3 สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู รูปแบบ เทคโนโลยี
การพัฒนาเด็กอยางองครวม

สถานะ

กลยุทธ
มาตรการ

3. บูรณาการและสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กองครวม
3. บูรณาการและสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กองครวม
3.1 สนับสนุนชุมชนและทองถิ่นจัดทําแผนระดับตําบล รวมทั้งสราง
3.1 สนับสนุนชุมชนและทองถิ่นจัดทําแผนระดับตําบล รวมทั้งสราง
พื้นที่ตนแบบ เชน “ลานเลนตามรอยพระยุคคลบาท”เพื่อการ
พื้นที่ตนแบบ เชน “ลานเลนตามรอยพระยุคคลบาท”เพื่อการ
พัฒนาเด็กองครวมอยางมีสวนรวมทั้งจากภาครัฐ เอกชน และ
พัฒนาเด็กองครวมอยางมีสวนรวมทั้งจากภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม
ประชาสังคม
3.2 พัฒนาศูนยเด็กเล็กคุณภาพ
3.2 พัฒนาศูนยเด็กเล็กคุณภาพ
3.3 สร า งระบบพี่ เลี้ ย ง (Coaching) ในการกํ า กั บ ติ ด ตาม
3.3 สร า งระบบพี่ เลี้ ย ง (Coaching) ในการกํ า กั บ ติ ด ตาม
ชวยเหลือการดําเนินงานของชุมชนและทองถิ่น
ชวยเหลือการดําเนินงานของชุมชนและทองถิ่น

คงเดิม
คงเดิม

เปาประสงค 3

เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน

คงเดิม

ตัวชี้วัด

3) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 3) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ
5 ป
5 ป
ป 62 = รอยละ 57
ป 62 = รอยละ 57
ป 63 = รอยละ 60
ป 63 = รอยละ 60
ป 64 = รอยละ 63 (สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป ชาย 113 ซม. และ
ป 64 = รอยละ 63 (สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป ชาย 113 ซม. และ
หญิง 112 ซม.)
หญิง 112 ซม.)

คงเดิม

1. พัฒนาระบบและกลไกการสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนและ 1. พัฒนาระบบและกลไกการสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนและ

คงเดิม

เปาหมาย

กลยุทธ

เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน

คงเดิม
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หัวขอ
มาตรการ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ปราศจากฟนผุ
1.1 ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายโภชนาการ 1,000 วันแรก
และนโยบายดื่มนมแหงชาติ
1.2 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับในการจัดบริการดาน
โภชนาการและสงเสริมสุขภาพชองปากอยางมีคุณภาพ
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือขาย
รวมทั้งสรางระบบพี่เลีย้ ง (Coaching) และการมีสวนรวม
(Participation) ในการกํากับ ติดตาม ชวยเหลือการ
ดําเนินงานของชุมชนและทองถิน่

ใหม (ขอเสนอ)

ปราศจากฟนผุ
1.1 ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายโภชนาการ 1,000 วันแรก
และนโยบายดื่มนมแหงชาติ
1.2 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับในการจัดบริการดาน
โภชนาการและสงเสริมสุขภาพชองปากอยางมีคุณภาพ
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือขาย
รวมทั้งสรางระบบพี่เลีย้ ง (Coaching) และการมีสวนรวม
(Participation) ในการกํากับ ติดตาม ชวยเหลือการ
ดําเนินงานของชุมชนและทองถิน่

สถานะ
คงเดิม

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

4) รอยละของเด็กอายุ 3 ปปราศจากฟนผุ
ป 62 = รอยละ 54
ป 63 = รอยละ 56
ป 64 = รอยละ 58

4) รอยละของเด็กอายุ 3 ปปราศจากฟนผุ
ป 62 = รอยละ 54
ป 63 = รอยละ 56
ป 64 = รอยละ 58

คงเดิม
คงเดิม

กลยุทธ

2. สรางความตระหนักและการมีสวนรวมในการสงเสริมเด็กอายุ
0 - 5 ป สูงดีสมสวนและปราศจากฟนผุ
2.1 สงเสริมการสื่อสารสาธารณะและสรางกระแสสังคมเพื่อ
สงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน (โภชนาการ กิจกรรม
ทางกาย การนอน สุขภาพฟน) โดยผาน social marketing,
social media และ national champion
2.2 สรางบทบาทครอบครัว ชุมชน อปท. และ อสม.สงเสริมเด็ก
อายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน (โภชนาการ กิจกรรมทางกาย การ

2. สรางความตระหนักและการมีสวนรวมในการสงเสริมเด็กอายุ
0 - 5 ป สูงดีสมสวนและปราศจากฟนผุ
2.1 สงเสริมการสื่อสารสาธารณะและสรางกระแสสังคมเพื่อ
สงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน (โภชนาการ กิจกรรม
ทางกาย การนอน สุขภาพฟน) โดยผาน social marketing,
social media และ national champion
2.2 สรางบทบาทครอบครัว ชุมชน อปท. และ อสม.สงเสริมเด็ก
อายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน (โภชนาการ กิจกรรมทางกาย การ

คงเดิม

มาตรการ

คงเดิม
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หัวขอ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)
นอน) และการสงเสริมสุขภาพชองปาก
2.3 สงเสริมการศึกษาวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเพื่อใหได
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสม
สวน และระบบและกลไกใหเกิดการทํางานวิจัยและสราง
นวัตกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพชองปากแมและเด็ก
ปฐมวัย

ใหม (ขอเสนอ)
นอน) และการสงเสริมสุขภาพชองปาก
2.3 สงเสริมการศึกษาวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเพื่อใหได
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสม
สวน และระบบและกลไกใหเกิดการทํางานวิจัยและสราง
นวัตกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพชองปากแมและเด็ก
ปฐมวัย

สถานะ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.2 สงเสริมเด็กวัยเรียนใหแข็งแรงและฉลาด
หัวขอ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ใหม (ขอเสนอ)

เปาประสงค 4

เด็กวัยเรียน เจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ

ตัวชี้วัด

๕) รอยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ป) สูงดีสมสวน ฟนไมผุ (caries ๕) รอยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ป) สูงดีสมสวน
free) และเด็กอายุ 12 ป มีสวนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ
ป 62 = รอยละ 70
ป 62 = รอยละ 68
ป 63 = รอยละ 68
ป 63 = รอยละ 72
ป 64 = รอยละ 74 (สวนสูงเฉลี่ยเด็กอายุ 12 ป ชาย 154 ซม.
ป 64 = รอยละ 68
และหญิง 155 ซม.)
6) เด็กอายุ 12 ป ฟนไมผุ (caries free)

เปาหมาย

เด็กวัยเรียน เจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ

ป 62 = รอยละ 52
ป 63 = รอยละ 53
ป 64 = รอยละ 54
7) เด็กอายุ 12 ป มีสวนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ
ป 64 = ชาย 154 ซม. และหญิง 155 ซม.
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

6) รอยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคดานการ 8) รอยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคดานการ
บริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
บริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
ป 62 = รอยละ 55
ป 62 = รอยละ 30 (แยกรายประเด็น)
ป 63 = รอยละ 60
ป 63 = รอยละ 30 (แยกรายประเด็น)
ป 64 = รอยละ 65
ป 64 = รอยละ 30 (แยกรายประเด็น)

หมายเหตุ
คงเดิม
ปรับ
ปรับ

ปรับ
ปรับ

ปรับ
คงเดิม
คงเดิม
ปรับ
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หัวขอ
กลยุทธ
มาตรการ

กลยุทธ
มาตรการ

กลยุทธ
มาตรการ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)
ใหม (ขอเสนอ)
1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
1.1 ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ
1.1 ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ
1.2 ผลักดันใหภาคีเครือขายระดับพืน้ ที่มีแผนพัฒนาสุขภาพเด็ก
1.2 ผลักดันใหระดับพืน้ ที่มีกลไกเชิงรุกในการสงเสริมและจัดการ
วัยเรียนอยางเปนรูปธรรม
ปญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน อยางเปนรูปธรรม
1.3 สรางการมีสวนรวมกับภาคีเครือขายและพัฒนาตอยอดใหเปน
1.3 สรางการมีสวนรวมกับภาคีเครือขายและพัฒนาตอยอดให
การทํางานในลักษณะของ Partnership มากขึ้น ในการดูแล
เปนการทํางานในลักษณะของ Partnership มากขึ้น ในการ
สุขภาพเด็กวัยเรียนอยางเปนระบบ
ดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนอยางเปนระบบ
2. พัฒนาองคความรูและวิจัย
2. พัฒนาองคความรู มาตรฐาน นวัตกรรม และวิจัย
2.1 พัฒนาชุดความรูการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองครวม
2.1 พัฒนางานวิจัยสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและพัฒนานักวิจัย
(NuPETHS)
หนาใหมที่มีคุณภาพ
2.2 พัฒนางานวิจัยสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและพัฒนานักวิจัย
2.2 ผลิต พัฒนา และเผยแพรองคความรูและนวัตกรรม (Holistic
หนาใหมที่มีคุณภาพ
Package)
2.3 ผลิต พัฒนา และเผยแพรองคความรูและนวัตกรรม (Holistic
Package)
3. สงเสริมสุขภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงคของเด็กวัยเรียน
3. เสริมสรางภาคีเครือขายดานสงเสริมสุขภาพและพฤติกรรมที่พึง
ประสงคของเด็กวัยเรียน
3.1 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินงานโรงเรียน
3.1 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ และพัฒนาโรงเรียนตนแบบดานการสงเสริม
สงเสริมสุขภาพ และพัฒนาโรงเรียนตนแบบดานการสงเสริม
สุขภาพ
สุขภาพ
3.2 เรงรัดขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดานสุขภาพ
3.3 ผลักดันการจัดบริการสุขภาพนักเรียนตามประเภทและ
ขอบเขตบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคฯ ในระบบ
3.3 ผลักดันการจัดบริการสุขภาพนักเรียนตามประเภทและ

หมายเหตุ
ปรับ

ปรับ

ปรับ
ปรับ
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หัวขอ

กลยุทธ
มาตรการ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)
ขอบเขตบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคฯ ในระบบ
ประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2559
4. พัฒนาระบบขอมูลและติดตามประเมินผล
4.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพเด็กวัยเรียนอยางเปนระบบ มี
ความเชื่อมโยงกับ service plan และเปนปจจุบัน
4.2 สงเสริมการจัดการความรูเพื่อนํามาพัฒนาฐานขอมูลสุขภาพ
เด็กวัยเรียนแบบองครวม
4.3 สรางแรงจูงใจผูปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนอยาง
ตอเนื่อง กํากับ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผลการ
ดําเนินงานแบบบูรณาการ

ใหม (ขอเสนอ)
ประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2559
4. พัฒนาระบบขอมูลและติดตามประเมินผล
4.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพเด็กวัยเรียนอยางเปนระบบ มี
ความเชื่อมโยงกับ service plan และเปนปจจุบัน
4.2 สงเสริมการจัดการความรูเพื่อนํามาพัฒนาฐานขอมูลสุขภาพ
เด็กวัยเรียนแบบองครวม
4.3 สรางแรงจูงใจผูปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนอยาง
ตอเนื่อง กํากับ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผลการ
ดําเนินงานแบบบูรณาการ

หมายเหตุ

คงเดิม
คงเดิม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.3 สงเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสมสําหรับวัยรุน
หัวขอ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ใหม (ขอเสนอ)

สถานะ

เปาประสงค 5

วัยรุนมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสม

วัยรุนมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสม

คงเดิม

ตัวชี้วัด

7) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ป ตอประชากรหญิง
อายุ 15-19 ป พันคน
ป 62 = ไมเกิน 38
ป 63 = ไมเกิน 36
ป 64 = ไมเกิน 34

9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ป ตอประชากรหญิง
อายุ 15-19 ป พันคน
ป 62 = ไมเกิน 38
ป 63 = ไมเกิน 36
ป 64 = ไมเกิน 34

คงเดิม

8) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปตอประชากรหญิง
อายุ 10-14 ป พันคน
ป 62 = ไมเกิน 1.2
ป 63 = ไมเกิน 1.1
ป 64 = ไมเกิน 1.0

10) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปตอประชากรหญิง
อายุ 10-14 ป พันคน
ป 62 = ไมเกิน 1.2
ป 63 = ไมเกิน 1.1
ป 64 = ไมเกิน 1.0

คงเดิม

9) รอยละการตั้งครรภซ้ําในหญิงอายุนอยกวา 20 ป
ป 62 = รอยละ 9.0
ป 63 = รอยละ 8.5
ป 64 = รอยละ 8.0

11) รอยละการตั้งครรภซ้ําในหญิงอายุนอยกวา 20 ป
ป 62 = รอยละ 14.5
ป 63 = รอยละ 14.0
ป 64 = รอยละ 13.5

คงเดิม
ปรับ

เปาหมาย

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

คงเดิม

คงเดิม
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หัวขอ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ใหม (ขอเสนอ)

สถานะ

กลยุทธ
มาตรการ

1. เรงรัดการบริหารและขับเคลื่อนกฎหมาย
1. เรงรัดการบริหารและขับเคลื่อนกฎหมาย
1.1 เรงรัดใหกระทรวงที่เกี่ยวของออกกฎกระทรวง หรืออนุ
1.1 เรงรัดใหกระทรวงที่เกี่ยวของออกกฎกระทรวง หรืออนุ
บัญญัติอื่นภายใต พ.ร.บ.การปองกันและแกปญหาการ
บัญญัติอื่นภายใต พ.ร.บ.การปองกันและแกปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
1.2 ผลักดันใหยุทธศาสตรการปองกันและแกปญหาการตั้งครรภ
1.2 ผลักดันใหยุทธศาสตรการปองกันและแกปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน พ.ศ. 2560-2569 ผานความเห็นชอบจาก
ในวัยรุน พ.ศ. 2560-2569 ผานความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี และขับเคลื่อนยุทธศาสตร
คณะรัฐมนตรี และขับเคลื่อนยุทธศาสตร
1.3 ผลักดันการบังคับใชกฎหมายสูก ารปฏิบัติตามเจตนารมณของ
1.3 ผลักดันการบังคับใชกฎหมายสูก ารปฏิบัติตามเจตนารมณของ
กฎหมาย
กฎหมาย

คงเดิม
คงเดิม

กลยุทธ

2. สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายและพัฒนาตอยอดใหกลายเปน
การทํางานในลักษณะ
2.1 แสวงหาและสรางพันธมิตรรวมดําเนินงาน
2.2 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพใหภาคีเครือขาย
2.3 กําหนดเปาหมายการทํางานรวมกัน

2. สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายและพัฒนาตอยอดใหกลายเปน
การทํางานในลักษณะ
2.1 แสวงหาและสรางพันธมิตรรวมดําเนินงาน
2.2 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพใหภาคีเครือขาย
2.3 กําหนดเปาหมายการทํางานรวมกัน

คงเดิม

กลยุทธ
มาตรการ

3. สงเสริมการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) ใหมากขึ้น
3.1 ผลิตสื่อที่ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
3.2 เพิ่มชองทางในการสื่อสารใหมีความหลากหลายและ
เหมาะสม

3. สงเสริมการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) ใหมากขึ้น
3.1 ผลิตสื่อที่ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
3.2 เพิ่มชองทางในการสื่อสารใหมีความหลากหลายและ
เหมาะสม

คงเดิม

กลยุทธ

4. สนับสนุนการขับเคลือ่ นการดําเนินงานตามยุทธศาสตรฯ ภายใต

4. สนับสนุนการขับเคลือ่ นการดําเนินงานตามยุทธศาสตรฯ ภายใต

คงเดิม

มาตรการ

คงเดิม
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หัวขอ
มาตรการ

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กลยุทธ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ใหม (ขอเสนอ)

พ.ร.บ.การปองกันและแกปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
4.1 เรงรัดการดําเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการ
สุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุน และเยาวชน (Youth
Friendly Health Services : YFHS) เพื่อการเขาถึงบริการ
สุขภาพที่เปนมิตรทั้งเชิงรับและเชิงรุก
4.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานอําเภออนามัยการ
เจริญพันธุ ตลอดจนเรงรัดการจัดบริการคุมกําเนิดดวย
เวชภัณฑคุมกําเนิดกึ่งถาวร
4.3 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานภายใต พ.ร.บ. การปองกันและแกปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.2559

พ.ร.บ.การปองกันและแกปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
4.1 เรงรัดการดําเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการ
สุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุน และเยาวชน (Youth
Friendly Health Services : YFHS) เพื่อการเขาถึงบริการ
สุขภาพที่เปนมิตรทั้งเชิงรับและเชิงรุก
4.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานอําเภออนามัยการ
เจริญพันธุ ตลอดจนเรงรัดการจัดบริการคุมกําเนิดดวย
เวชภัณฑคุมกําเนิดกึ่งถาวร
4.2 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานภายใต พ.ร.บ. การปองกันและแกปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.2559

10) รอยละของวัยรุน 15-18 ป สูงดีสมสวน และอายุ 19 ป มี
12) รอยละของวัยรุน 15-18 ป สูงดีสมสวน
สวนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ
ป 62 = สูงดีสมสวน ไมนอยกวารอยละ 60, สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ
ป 62 = รอยละ 68
19 ป ชาย 173 ซม. และหญิง 160 ซม.
ป 63 = รอยละ 68
ป 63 = ป 64 = รอยละ 68
ป 64 = สูงดีสมสวน ไมนอยกวารอยละ 65, สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ
19 ป ชาย 175 ซม. และหญิง 162 ซม.
-

1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

สถานะ
คงเดิม

ปรับ
ปรับ

เพิ่ม
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หัวขอ
มาตรการ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ใหม (ขอเสนอ)
1.1 ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ
1.2 ผลักดันใหระดับพื้นที่มีกลไกเชิงรุกในการสงเสริมและจัดการ
ปญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน อยางเปนรูปธรรม
1.3 สรางการมีสวนรวมกับภาคีเครือขายและพัฒนาตอยอดใหเปน
การทํางานในลักษณะของ Partnership มากขึ้น ในการดูแล
สุขภาพเด็กวัยเรียนอยางเปนระบบ
2.พัฒนาองคความรู มาตรฐาน นวัตกรรม และวิจัย
2.1 พัฒนางานวิจัยสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและพัฒนานักวิจัย
หนาใหมที่มีคุณภาพ
2.2 ผลิต พัฒนา และเผยแพรองคความรูและนวัตกรรม (Holistic
Package)
3. เสริมสรางภาคีเครือขายดานสงเสริมสุขภาพและพฤติกรรมที่พึง
ประสงคของเด็กวัยเรียน
3.1 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ และพัฒนาโรงเรียนตนแบบดานการสงเสริม
สุขภาพ
3.2 ผลักดันการจัดบริการสุขภาพนักเรียนตามประเภทและ
ขอบเขตบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคฯ ในระบบ
ประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2559
4. พัฒนาระบบขอมูลและติดตามประเมินผล

สถานะ

83

หัวขอ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ใหม (ขอเสนอ)
4.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพเด็กวัยเรียนอยางเปนระบบ มี
ความเชื่อมโยงกับ service plan และเปนปจจุบัน
4.2 สงเสริมการจัดการความรูเพื่อนํา มาพัฒนาฐานขอมูลสุขภาพ
เด็กวัยเรียนแบบองครวม
4.3 สรางแรงจูงใจผูปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ เด็กวัยเรียน อยาง
ตอเนื่อง กํากับ ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผลการ
ดําเนินงานแบบบูรณาการ

สถานะ

84

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.4 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานที่พึงประสงค
หัวขอ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ใหม (ขอเสนอ)

สถานะ

เปาประสงค 6

ประชากรวัยทํางานหุนดี สุขภาพดี

วัยทํางานสุขภาพดี

ปรับ

ตัวชี้วัด

11) รอยละของวัยทํางาน อายุ 30-44 ป มีดัชนีมวลกายปกติ

13) รอยละของประชาชนวัยทํางานที่มีดัชนีมวลกายปกติในกลุม
อายุ (1) 15-29 ป (2) 30-44 ป และ (3) 45-59 ป
ป 62 = รอยละ 53
ป 63 = รอยละ 54
ป 64 = รอยละ 55

ปรับ

14) รอยละของวัยทํางานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
ป 62 = รอยละ 30
ป 63 = ป 64 = รอยละ 40

คงเดิม
คงเดิม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กลยุทธ

ป 62 = รอยละ 56
ป 63 = รอยละ 57
ป 64 = รอยละ 58
12) รอยละของวัยทํางานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
ป 62 = รอยละ 30
ป 63 = ป 64 = รอยละ 40

1. พัฒนานโยบายระดับชาติที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพที่พึง

ปรับ

15) อัตราความรอบรูดานสุขภาพของวัยทํางาน

เพิ่ม

16) วัยทํางานอายุ 25-59 ป มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุดาน
สุขภาพ

เพิ่ม

1. พัฒนานโยบายระดับชาติที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพที่พึง

คงเดิม
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หัวขอ
มาตรการ

กลยุทธ
มาตรการ

กลยุทธ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)
ประสงคของวัยทํางาน (National Health Policy)
1.1 จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ เรื่อง Active living,
Healthy Eating and Environmental Health ในสถานที่
ทํางานและชุมชน โดยบูรณาการใหเกิดความรวมมือระหวาง
กระทรวงและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
1.2 ผลักดันใหเกิดขอตกลง มาตรการทางสังคม หรือนโยบาย
ระดับทองถิ่น และระดับประเทศ ในการสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพวัยทํางานที่พึงประสงค
1.3 สื่อสารนโยบาย ถายทอดสูการปฏิบัติ ติดตามและประเมินผล
นโยบาย

ใหม (ขอเสนอ)
ประสงคของวัยทํางาน (National Health Policy)
1.1 พัฒนานโยบายระดับชาติ Healthy Eating, Active living
และ Environmental Health ในสถานที่ทํางานและชุมชน
โดยบูรณาการใหเกิดความรวมมือระหวางกระทรวงและภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ
1.2 ผลักดันใหเกิดขอตกลง มาตรการทางสังคม หรือนโยบายระดับ
ทองถิ่น และระดับประเทศ ในการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
วัยทํางานทีพ่ ึงประสงค
1.3 สื่อสารนโยบาย ถายทอดสูก ารปฏิบัติ ติดตามและประเมินผล
นโยบาย

2. เสริมสรางศักยภาพภาคีเครือขายทุกระดับในการดําเนินงานสงเสริม 2. เสริมสรางศักยภาพภาคีเครือขายทุกระดับในการดําเนินงานสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานที่พงึ ประสงค (Health Leader)
พฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานที่พงึ ประสงค (Health Leader)
2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดําเนินงานสงเสริม
2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดําเนินงานสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานที่พงึ ประสงค
พฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานที่พงึ ประสงค
2.2 พัฒนาความรวมมือภาคีเครือขายการดําเนินงานสงเสริม
2.2 พัฒนาความรวมมือภาคีเครือขายการดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิง่ แวดลอมสําหรับวัยทํางาน
สุขภาพและอนามัยสิง่ แวดลอมสําหรับวัยทํางาน
2.3 สรางและสนับสนุนแกนนําดานสุขภาพ (Health Leader) ใน
2.3 สรางและสนับสนุนแกนนําดานสุขภาพ (Health Leader) ใน
สถานทีท่ ํางานและชุมชนใหมีศกั ยภาพเพื่อดําเนินงานสงเสริม
สถานทีท่ ํางานและชุมชนใหมีศกั ยภาพเพื่อดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิง่ แวดลอมสําหรับวัยทํางาน
สุขภาพและอนามัยสิง่ แวดลอมสําหรับวัยทํางาน
3. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และชองทางสื่อสารกับประชาชนเพื่อ 3. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และชองทางสื่อสารกับประชาชนเพื่อ
สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานทีพ่ ึงประสงค (Health
สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานทีพ่ ึงประสงค (Health

สถานะ
ปรับ

คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม

86

หัวขอ
มาตรการ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)
Information& Social Media)
3.1 พัฒนาองคความรู ชุดขอมูล ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมสําหรับวัยทํางาน และการเตรียมความพรอมกอน
เขาสูวัยผูสูงอายุ
3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพวัยทํางาน
3.3 พัฒนาเทคโนโลยีและชองทางการสื่อสารขอมูล ความรูสู
ประชาชน ที่เหมาะสมและทันสมัย

ใหม (ขอเสนอ)
Information& Social Media)
3.1 พัฒนาองคความรู ชุดขอมูล ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมสําหรับวัยทํางาน และการเตรียมความพรอมกอน
เขาสูวัยผูสูงอายุ
3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพวัยทํางาน
3.3 พัฒนาเทคโนโลยีและชองทางการสื่อสารขอมูล ความรูสู
ประชาชน ที่เหมาะสมและทันสมัย

สถานะ
คงเดิม

87

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.5 สงเสริมผูสูงอายุไทยเพื่อเปนหลักชัยของสังคม
หัวขอ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ใหม (ขอเสนอ)

สถานะ

เปาประสงค 7

ผูสูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผูสูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

คงเดิม

ตัวชี้วัด

13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life
Expectancy: HALE)
ป 62 = ไมนอยกวา 67.5 ป
ป 63 = ป 64 = ไมนอยกวา 69 ป

17) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life
Expectancy: HALE)
ป 62 = ไมนอยกวา 67.5 ป
ป 63 = ป 64 = ไมนอยกวา 69 ป

คงเดิม

14) รอยละของผูสูงอายุ (60-74 ป) มีฟนแทใชงาน อยางนอย
20 ซี่ และ 4 คูสบ
ป 62 = รอยละ 45
ป 63 = รอยละ 46
ป 64 = รอยละ 47

18) รอยละของผูสูงอายุ (60-74 ป) มีฟนแทใชงาน อยางนอย
20 ซี่ หรือ 4 คูสบ
ป 62 = รอยละ 61
ป 63 = รอยละ 62
ป 64 = รอยละ 63

ปรับ

เปาหมาย

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

กลยุทธ
มาตรการ

1. เตรียมความพรอมระบบสนับสนุนและคนในการเขาสูส ังคมผูสูงอายุ 1. เตรียมความพรอมระบบสนับสนุนและคนในการเขาสูส ังคมผูสูงอายุ
(Social มีสวนรวมในสังคม)
(Social มีสวนรวมในสังคม)
1.1 สงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมเพื่อสรางความเขมแข็งของ
1.1 สงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมเพื่อสรางความเขมแข็งของ
ชมรมผูสูงอายุ
ชมรมผูส ูงอายุ
1.2 สงเสริมสนับสนุน Brain Bank ในทุกองคกร
1.2 สงเสริมสนับสนุน Brain Bank ในทุกองคกร
1.3 สงเสริมสนับสนุนการมี/สรางสิ่งอํานวยความสะดวกและการ
1.3 สงเสริมสนับสนุนการมี/สรางสิ่งอํานวยความสะดวกและการ
สื่อสารสาธารณะที่เอื้อตอผูสูงอายุ และเขาถึงไดงาย
สื่อสารสาธารณะทีเ่ อื้อตอผูสูงอายุ และเขาถึงไดงาย

คงเดิม

ปรับ

คงเดิม
คงเดิม
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หัวขอ
กลยุทธ
มาตรการ

กลยุทธ
มาตรการ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ใหม (ขอเสนอ)

สถานะ

2. พัฒนาระบบการดูแลผูสงู อายุในชุมชน (Strong : Healthy มี
สุขภาพดี)
2.1 สรางความรู ตระหนัก และทักษะในการเฝาระวังและดูแล
สุขภาพตนเองของประชาชน ครอบครัว ชุมชน
2.2 พัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและบริการการดูแลผูส ูงอายุใน
ชุมชน
2.3 พัฒนาระบบ Intermediate Care ในชุมชน เพื่อสนับสนุน
Age-friendly Community

2. พัฒนาระบบการดูแลผูสงู อายุในชุมชน (Strong : Healthy มี
สุขภาพดี)
2.1 สรางความรู ตระหนัก และทักษะในการเฝาระวังและดูแล
สุขภาพตนเองของประชาชน ครอบครัว ชุมชน
2.2 พัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและบริการการดูแลผูส ูงอายุใน
ชุมชน
2.3 พัฒนาระบบ Intermediate Care ในชุมชน เพื่อสนับสนุน
Age-friendly Community

คงเดิม

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดลอม
เพื่อผูสูงอายุสูความยั่งยืน (Secure)
3.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพและสังคม รวมทั้งระบบ Long
Term Care
3.2 สงเสริมใหผูสูงอายุ มีที่อยูอาศัยที่มีสภาพแวดลอมเหมาะสม
3.3 พัฒนาระบบสวัสดิการแบบประชารัฐ “ชุดสิทธิประโยชน
ธรรมนูญชุมชน”

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดลอม
เพื่อผูสูงอายุสูความยั่งยืน (Secure)
3.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพและสังคม รวมทั้งระบบ Long
Term Care
3.2 สงเสริมใหผูสูงอายุ มีที่อยูอาศัยที่มีสภาพแวดลอมเหมาะสม
3.3 พัฒนาระบบสวัสดิการแบบประชารัฐ “ชุดสิทธิประโยชน
ธรรมนูญชุมชน”

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน
หัวขอ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ใหม (ขอเสนอ)

เปาประสงค 8

ชุมชนมีความเขมแข็งในการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน (Active Communities)

ตัวชี้วัด

15) ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมใน 19) ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน อยางนอยตําบลละ 1 ชุมชน
ชุมชน อยางนอยตําบลละ 1 ชุมชน
ป 62 = รอยละ 100 ของตําบล มีชุมชนที่มีศักยภาพตามเกณฑฯ
ป 62 = รอยละ 100 ของตําบล มีชุมชนที่มีศักยภาพตามเกณฑฯ
(7,255 ตําบล)
(7,255 ตําบล)
ป 63 = ป 63 = ป 64 = รอยละ 100 ของตําบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพ ตาม
ป 64 = รอยละ 100 ของตําบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพ ตาม
เกณฑฯ แลวเมื่อป 2560-2562 มีนวัตกรรมชุมชน
เกณฑฯ แลวเมื่อป 2560-2562 มีนวัตกรรมชุมชน
การจัดการอนามัยสิง่ แวดลอมชุมชน (7,255 ตําบล)
การจัดการอนามัยสิง่ แวดลอมชุมชน (7,255 ตําบล)

คงเดิม

16) จังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานขอมูลและการเฝาระวัง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ป 62 = จังหวัดมีการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานเฝาระวังเพื่อลดผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ป 63 = จังหวัดมีการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานเฝาระวังเพื่อลดผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม

คงเดิม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ชุมชนมีความเขมแข็งในการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน (Active Communities)

สถานะ

20) จังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานขอมูลและการเฝาระวัง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ป 62 = จังหวัดมีการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานเฝาระวังเพื่อลดผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ป 63 = จังหวัดมีการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการเฝาระวังเพื่อลดผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม (รอยละ 70 ของ อปท.ในพื้นที่

คงเดิม

คงเดิม

ปรับ
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หัวขอ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)
ป 64 = จังหวัดมีการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานเฝาระวังเพื่อลดผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม

กลยุทธ
มาตรการ

กลยุทธ
มาตรการ

กลยุทธ

1. เสริมสรางการมีสวนรวมประชาชนและภาคีเครือขายในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม
1.1 สรางความตระหนักรู เทาทันขอมูล ความรูดานอนามัย
สิ่งแวดลอม
1.2 สนับสนุนบทบาทและศักยภาพชุมชนในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมระดับชุมชน
1.3 พัฒนาความรวมมือเครือขายการดําเนินงานอนามัย
สิ่งแวดลอมทุกระดับ

ใหม (ขอเสนอ)
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผานเกณฑฯ ระดับดี)
ป 64 = จังหวัดมีการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการเฝาระวังเพื่อลดผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม (รอยละ 90 ของ อปท.ในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผานเกณฑฯ ระดับดี)
1. เสริมสรางการมีสวนรวมประชาชนและภาคีเครือขาย
1.1 สรางความตระหนักรู เทาทันขอมูล ความรูดานอนามัย
สิ่งแวดลอม
1.2 สนับสนุนบทบาทและศักยภาพชุมชนในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมระดับชุมชน
1.3 พัฒนาความรวมมือเครือขายการดําเนินงานอนามัย
สิ่งแวดลอมทุกระดับ

สถานะ

ปรับ
คงเดิม

2. เสริมสรางศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงาน
2. เสริมสรางศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อนามัยสิ่งแวดลอม ใหไดมาตรฐานและตามที่กฎหมายกําหนด
2.1 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม
2.1 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดลอม
ของ อปท.
ของ อปท.
2.2 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สาธารณสุข และ อปท.ในการแกไข
2.2 พัฒนาศักยภาพเจาหนาทีส่ าธารณสุข และ อปท. ในการแกไข
ปญหาอนามัยสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาสําคัญของพื้นที่ (เชน
ปญหาอนามัยสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาสําคัญของพื้นที่
ขยะ และปฏิกูล พืน้ ที่เสี่ยงมลพิษ)

ปรับ

3. ขับเคลื่อนกลไกการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข

คงเดิม

3. ขับเคลื่อนกลไกการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข

ปรับ
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หัวขอ
มาตรการ

กลยุทธ
มาตรการ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ใหม (ขอเสนอ)

สถานะ

3.1 สรางความเขมแข็งของกลไกระดับจังหวัดและอําเภอ
3.2 พัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ สงเสริม กํากับ และติดตาม
การบังคับใชกฎหมาย
3.3 พัฒนาศักยภาพเจาพนักงานสาธารณสุขทุกระดับทั้งระดับ
ภูมิภาคและทองถิ่น

3.1 สรางความเขมแข็งของกลไกระดับจังหวัด อําเภอ และ อปท.
3.2 พัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ สงเสริม กํากับ และติดตาม
การบังคับใชกฎหมาย
3.3 พัฒนาศักยภาพเจาพนักงานสาธารณสุขทุกระดับทั้งระดับ
ภูมิภาคและทองถิ่น

ปรับ

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4.1 พัฒนาขอเสนอเพื่อผลักดันเชิงนโยบายและยุทธศาสตร
ระดับชาติเพื่อการขับเคลื่อนงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม
4.2 พัฒนาวิชาการ องคความรู รวมถึงชุดขอมูลอนามัย
สิ่งแวดลอมและระบบเฝาระวัง
4.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานอนามัยสิง่ แวดลอมรวมกับ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ปรับ
คงเดิม

เพิ่ม

เปาหมาย

21) รอยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอม
และสุขภาพอยางบูรณาการ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ป 62 = รอยละ 100 ของจังหวัดผานเกณฑระดับพืน้ ฐาน
ป 63 = รอยละ 80 ของจังหวัดผานเกณฑระดับดี
ป 64 = รอยละ 60 ของจังหวัดผานเกณฑระดับดีมาก

กลยุทธ

1. เสริมสรางการมีสวนรวมประชาชนและภาคีเครือขาย

เพิ่ม

ตัวชี้วัด

4. พัฒนาระบบการบริหาร
4.1 พัฒนาขอเสนอเพื่อผลักดันเชิงนโยบายและยุทธศาสตร
ระดับชาติเพื่อการขับเคลื่อนงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม
4.2 พัฒนาวิชาการ องคความรู รวมถึงชุดขอมูลอนามัย
สิ่งแวดลอมและระบบเฝาระวัง
4.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานอนามัยสิง่ แวดลอมรวมกับ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
-

เพิ่ม
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หัวขอ
มาตรการ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ใหม (ขอเสนอ)
1.1 สรางความตระหนักรู เทาทันขอมูลความรูดานอนามัย
สิ่งแวดลอม
1.2 สนับสนุนบทบาทและศักยภาพเขตสุขภาพ จังหวัด อําเภอ
อปท. และชุมชนในการจัดการอนามัยสิง่ แวดลอมระดับชุมชน
1.3 พัฒนาความรวมมือเครือขายการดําเนินงานอนามัย
สิ่งแวดลอมทุกระดับ
2. เสริมสรางศักยภาพเขตสุขภาพ จังหวัด อําเภอ อปท. และชุมชน
2.1 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดลอม
ของ อปท.
2.2 พัฒนาศักยภาพเจาหนาทีส่ าธารณสุขของ เขตสุขภาพ จังหวัด
อําเภอ อปท. และชุมชนในการจัดการและแกไขปญหา
อนามัยสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาสําคัญของพื้นที่
3. ขับเคลื่อนกลไกการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข
3.1 สรางความเขมแข็งของกลไกระดับจังหวัด อําเภอ และ อปท.
3.2 พัฒนากฎหมายระดับอนุบญ
ั ญัติ สงเสริม กํากับ และติดตาม
การบังคับใชกฎหมาย
3.3 พัฒนาศักยภาพเจาพนักงานสาธารณสุขทุกระดับทั้งระดับ
ภูมิภาคและทองถิ่น
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

สถานะ
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หัวขอ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ใหม (ขอเสนอ)
4.1 พัฒนาขอเสนอเพื่อผลักดันเชิงนโยบายและยุทธศาสตร
ระดับชาติเพื่อการขับเคลื่อนงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม
4.2 พัฒนาวิชาการ องคความรู รวมถึงชุดขอมูลอนามัยสิง่ แวดลอม
และระบบเฝาระวัง
4.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานอนามัยสิ่งแวดลอมรวมกับ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ

สถานะ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
หัวขอ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ใหม (ขอเสนอ)

สถานะ

เปาประสงค 9

ภาคีเครือขายภาครัฐรวมดําเนินการ สามารถนําสินคาและบริการ
(Product Champion) ของกรมอนามัยไปดําเนินการและพัฒนา
เพื่อใชประโยชนอยางเหมาะสม

ภาคีเครือขายภาครัฐรวมดําเนินการ สามารถนําสินคาและบริการ
(Product Champion) ของกรมอนามัยไปดําเนินการและพัฒนา
เพื่อใชประโยชนอยางเหมาะสม

คงเดิม

ตัวชี้วัด

17) รอยละของภาคีเครือขายภาครัฐที่นําสินคาและบริการ
(Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช
ป 62 = รอยละ 60
ป 63 = รอยละ 65
ป 64 = รอยละ 70

22) รอยละของภาคีเครือขายภาครัฐที่นําสินคาและบริการ
(Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช
ป 62 = รอยละ 60
ป 63 = รอยละ 65
ป 64 = รอยละ 70

คงเดิม

23) รอยละความพึงพอใจของภาคีเครือขายภาครัฐที่นําสินคาและ
บริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช
ป 62 = รอยละ 85
ป 63 = รอยละ 90
ป 64 = รอยละ 95

คงเดิม

เปาหมาย

18) รอยละความพึงพอใจของภาคีเครือขายภาครัฐที่นําสินคาและ
บริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช
ป 62 = รอยละ 85
ป 63 = รอยละ 90
ป 64 = รอยละ 95

กลยุทธ

1. เรงรัดการสรางภาคีเครือขายระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัย

1. เรงรัดการสรางภาคีเครือขายระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัย

คงเดิม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

คงเดิม

คงเดิม
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หัวขอ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ใหม (ขอเสนอ)

สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
1.1 พัฒนากลไกการทํางานกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder
Analysis) ในงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
1.2 พัฒนาและวางแผนสรางการมีสวนรวม (Participation) และ
ความรวมมือ (Collaboration) กับภาคีเครือขาย
1.3 เรงรัดการสรางพันธสัญญา/ขอตกลงในการมีสวนรวม
ขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพ

สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
1.1 พัฒนากลไกการทํางานกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder
Analysis) ในงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
1.2 พัฒนาและวางแผนสรางการมีสวนรวม (Participation) และ
ความรวมมือ (Collaboration) กับภาคีเครือขาย
1.3 เรงรัดการสรางพันธสัญญา/ขอตกลงในการมีสวนรวม
ขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพ

กลยุทธ
มาตรการ

2. พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการของกรมอนามัย
2.1 สงเสริมการนําสินคาและบริการไปใชผา นกระบวนการตลาด
ทางสังคม (Social Marketing)
2.1 พัฒนาระบบบริหารและกลไกการบังคับใชกฎหมายที่อยูใน
ความรับผิดชอบ
2.3 เรงรัดใหเกิดการผลิตสินคาและบริการตามกระบวนงานหลัก
กรมอนามัย (Core Business Process)

2. พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการของกรมอนามัย
2.1 สงเสริมการนําสินคาและบริการไปใชผา นกระบวนการตลาด
ทางสังคม (Social Marketing)
2.1 พัฒนาระบบบริหารและกลไกการบังคับใชกฎหมายที่อยูใน
ความรับผิดชอบ
2.3 เรงรัดใหเกิดการผลิตสินคาและบริการตามกระบวนงานหลัก
กรมอนามัย (Core Business Process)

คงเดิม
คงเดิม

กลยุทธ

3. เรงรัดการสรางกลไกการเรียนรูรวมกันของภาคีเครือขายดาน
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
3.1 เสริมสรางขีดความสามารถคนและระบบ โดยใชกลไกการ
เรียนรูแลกเปลี่ยน แบงปนความรูและประสบการณ เพื่อ
พัฒนายกระดับมาตรฐาน ใชการเทียบเคียงมาตรฐานการ
ทํางาน (Benchmarking)

3. เรงรัดการสรางกลไกการเรียนรูรวมกันของภาคีเครือขายดาน
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
3.1 เสริมสรางขีดความสามารถคนและระบบ โดยใชกลไกการ
เรียนรูแลกเปลี่ยน แบงปนความรูและประสบการณ เพื่อ
พัฒนายกระดับมาตรฐาน ใชการเทียบเคียงมาตรฐานการ
ทํางาน (Benchmarking)

คงเดิม

มาตรการ

มาตรการ

สถานะ
คงเดิม

คงเดิม
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หัวขอ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ใหม (ขอเสนอ)

3.2 สรางแนวคิดและมุมมองเชิงยุทธศาสตรสุขภาพ/สาธารณสุข
ใหกับภาคีเครือขายในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมดาน
สุขภาพในทุกมิติ (Health in All Policies)

3.2 สรางแนวคิดและมุมมองเชิงยุทธศาสตรสุขภาพ/สาธารณสุข
ใหกับภาคีเครือขายในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมดาน
สุขภาพในทุกมิติ (Health in All Policies)

สถานะ

97

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
หัวขอ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ใหม (ขอเสนอ)

สถานะ

เปาประสงค 10 เปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)

เปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)

คงเดิม

ตัวชี้วัด

24) จํานวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนําไปใช
ประโยชน
ป 62 = อยางนอย 12 เรื่อง
ป 63 = อยางนอย 16 เรื่อง
ป 64 = อยางนอย 20 เรื่อง

คงเดิม

เปาหมาย

กลยุทธ
มาตรการ

19) จํานวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนําไปใช
ประโยชน
ป 62 = อยางนอย 12 เรื่อง
ป 63 = อยางนอย 16 เรื่อง
ป 64 = อยางนอย 20 เรื่อง

สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรสูการเปนองคกรแหงการ
สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู
เรียนรู
1. สรางและพัฒนานักจัดการความรู นักสื่อสารสุขภาพและนักวิจัย
1. สรางและพัฒนานักจัดการความรู นักสื่อสารสุขภาพและนักวิจัย
(Researcher) นวัตกร (Innovator) ผูนําทางวิชาการ
(Researcher) นวัตกร (Innovator) ผูนําทางวิชาการ
(Academic Leader) รวมทั้งสรางบรรยากาศและ
(Academic Leader) รวมทั้งสรางบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
สภาพแวดลอมทีเ่ อื้อตอการเรียนรู
2. เรงรัดกลไกการสื่อสาร เผยแพร กํากับ ติดตาม และประเมินผล
2 เรงรัดกลไกการสื่อสาร เผยแพร กํากับ ติดตาม และประเมินผล
งานวิจยั และนวัตกรรม
งานวิจยั และนวัตกรรม
3. สงเสริมการแสวงหาแหลงเรียนรูและแหลงงบประมาณ เพื่อ
3 สงเสริมการแสวงหาแหลงเรียนรูและแหลงงบประมาณ เพื่อ
เรงรัดและผลักดันการพัฒนางานงานวิจัยและนวัตกรรม
เรงรัดและผลักดันการพัฒนางานงานวิจัยและนวัตกรรม

คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม
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หัวขอ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)

ใหม (ขอเสนอ)

สถานะ

เปาประสงค 11 เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง (HPO)

องคกรที่มีสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว

ปรับ

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

20) การผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ป 62 = 5 หมวด (สะสม)
ป 63 = 5 หมวด (สะสม)
ป 64 = ไดรับการรับรองตามระบบ PMQA ครบทุกหมวดจาก
สํานักงาน ก.พ.ร.

25) การผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ป 62 = 5 หมวด (สะสม)
ป 63 = 5 หมวด (สะสม)
ป 64 = ไดรับการรับรองตามระบบ PMQA ครบทุกหมวดจาก
สํานักงาน ก.พ.ร.

คงเดิม
คงเดิม

กลยุทธ
มาตรการ

สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรสูการเปนองคกรคุณภาพ
สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรสูการเปนองคกรคุณภาพ
1. ยกระดับการขับเคลื่อน พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร กํากับ
1. ยกระดับการขับเคลื่อน พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร กํากับ
ติดตามและประเมินผลอยางเขมขน โดยเทียบเคียงกับองคกรทีม่ ี
ติดตามและประเมินผลอยางเขมขน โดยเทียบเคียงกับองคกรทีม่ ี
สมรรถนะสูงทัง้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
สมรรถนะสูงทัง้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. สงเสริมการบริหารและพัฒนากําลังคนของกรมอนามัย (วางแผน
2. สงเสริมการบริหารและพัฒนากําลังคนของกรมอนามัย (วางแผน
พัฒนา รักษากําลังคน) ใหทํางานบนฐานความรู
พัฒนา รักษากําลังคน) ใหทํางานบนฐานความรู
3. เรงรัดการปรับเปลี่ยน (Lean) กระบวนงานหลัก (Re-process)
3. เรงรัดการปรับเปลี่ยน (Lean) กระบวนงานหลัก (Re-process)
เพื่อสงมอบคุณคาตามภารกิจหลัก (Core Business)
เพื่อสงมอบคุณคาตามภารกิจหลัก (Core Business)

คงเดิม
คงเดิม

เปาประสงค 12 เปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล

เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง (HPO)

คงเดิม

ตัวชี้วัด

26) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.
ป 62 = รอยละ 87.5
ป 63 = รอยละ 90
ป 64 = รอยละ 92.5

คงเดิม

เปาหมาย

21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.
ป 62 = รอยละ 83
ป 63 = รอยละ 84
ป 64 = รอยละ 85

ปรับ
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หัวขอ
กลยุทธ
มาตรการ

เดิม (ตามแผนยุทธศาสตร)
สงเสริมและสนับสนุนการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล

ใหม (ขอเสนอ)

พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการคุณธรรมและความโปรงใสให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
1 เรงรัดและขับเคลื่อนสูการเปนองคกรคุณธรรม โดยถายระดับการ
1.เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและการบริหารจัดการคุณธรรม
ความโปรงใส และการปองกันการทุจริต
ประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based Integrity and
2.พัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สงเสริมคุณธรรม
Transparency Assessment : EBIT) ลงสูท ุกหนวยงาน
ความโปรงใส และปองกันการทุจริต
2. พัฒนามาตรฐานการบริหารงานตามเกณฑการประเมินคุณธรรม
3.พัฒนาความรู และสมรรถนะเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการ
และความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมอนามัย
สงเสริมคุณธรรม ความโปรงใส และการปองกันการทุจริต
3. เรงรัดและปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังและ
4.ปรับระบบคิดบุคลากรทุกระดับใหสามารถแยกแยะระหวาง
งบประมาณใหมีความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม

สถานะ
ปรับ
ปรับ
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สรุป (ณ วันที่ 27 มิ.ย. 62)
เดิม

ใหม

4 ประเด็นยุทธศาสตร

4 ประเด็นยุทธศาสตร

12 เปาประสงค

12 เปาประสงค

21 ตัวชี้วัด

26 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
มี 7 เปาประสงค 14 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
มี 7 เปาประสงค 18 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.1
มี 3 เปาประสงค 4 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.1
มี 3 เปาประสงค 4 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.2
มี 1 เปาประสงค 2 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.2
มี 1 เปาประสงค 4 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.3
มี 1 เปาประสงค 4 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.3
มี 1 เปาประสงค 4 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.4
มี 1 เปาประสงค 2 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.4
มี 1 เปาประสงค 4 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.5
มี 1 เปาประสงค 2 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.5
มี 1 เปาประสงค 2 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
มี 1 เปาประสงค 2 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
มี 1 เปาประสงค 3 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
มี 1 เปาประสงค 2 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
มี 1 เปาประสงค 2 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
มี 3 เปาประสงค 3 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
มี 3 เปาประสงค 3 ตัวชี้วัด
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ภาคผนวก
1. แบบประเมินผลลัพธของตัวชี้วัด
ตารางที่ 0.1 แบบประเมินผลลัพธของตัวชี้วัด
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2. แบบประเมิน CIPP รายมาตรการ
ตารางที่ 0.2 แบบประเมิน CIPP รายมาตรการ
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3. แบบประเมินทบทวนขอมูลของคลัสเตอร
ตารางที่ 0.3 แบบทบทวนขอมูลของคลัสเตอรเพื่อปรับ/เปลี่ยน/ยกเลิก/เพิ่มเติมในสวนของตัวชี้วัด เปาหมาย
กลยุทธและมาตรการ
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4. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
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