
 
 

ผลผลิตการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DoH Data Center) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  

รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565)  กองแผนงาน กรมอนามัย 
 

กลุมพัฒนาระบบขอมูล กองแผนงาน ไดวิเคราะห รวบรวมชุดขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนปจจุบัน ครอบคลุม Cluster กลุมวัยและ Cluster อนามัยสิ่งแวดลอม ท่ีควรจะตองมี 

และคัดเลือกมาดำเนินการในรอบ 5 เดือนแรก จำนวน 4 ชุดขอมูล (สีฟา) ดังนี้ 
 

1. กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 

ลำดับ ชุดขอมูลพ้ืนฐาน แหลงขอมูล / URL 

1 จำนวนหญิงตั้งครรภ (รายป) https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/iod?year=2022  

2 จำนวนเด็กแรกเกิด (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

3 จำนวนเด็กแรกเกิด ชาย (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

4 จำนวนเด็กแรกเกิด หญิง (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

5 จำนวนเด็ก 0-5 ป (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

6 จำนวนเด็ก 0-5 ป ชาย (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

7 จำนวนเด็ก 0-5 ป หญิง (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

8 จำนวนการตาย ทารก 0-1 ป (รายป) https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/imr?year=2022 

9 จำนวนการตาย ทารก 0-5 ป ตายจากโรค COVID-19 

(รายป) 

ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

 

 

 



 
 

ลำดับ ชุดขอมูลสำคัญ แหลงขอมูล / URL 

1 รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกกอน

หรือเทากับ 12 สัปดาห 

https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/anc12?year=2022 

2 รอยละของทารกแรกเกิดนาหนักนอยกวา 2,500 กรัม https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/lbw?year=2022 

3 รอยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกวา 6 เดือน กินนมแม

อยางเดียว 

https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/breastfeed?year=2022 

4 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/height05?year=2022 

5 รอยละของเด็ก อายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/dspm?year=2022 
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2. กลุมวัยเรียนวัยรุน 

ลำดับ ชุดขอมูลพ้ืนฐาน แหลงขอมูล / URL 

1 วัยเรียน 6-14 ป ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

2 วัยเรียน 6-14 ป ชาย (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

3 วัยเรียน 6-14 ป หญิง (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

4 วัยเรียน 10-19 ป ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

5 วัยเรียน 10-19 ป ชาย (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

6 วัยเรียน 10-19 ป หญิง (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

 

ลำดั

บ 

ชุดขอมูลสำคัญ แหลงขอมูล / URL 

1 รอยละของเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/slender614?year=2022 

2 รอยละการตั้งครรภซ้ำในหญิงอายุนอยกวา 20 ป https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/repregnancy?year=2022 

3 รอยละของวัยรุนอายุ 15-18 ป สูงดีสมสวน https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/height1518?year=2022 

4 รอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ป ท่ีไดรับบริการ

คุมกำเนิดดวยวิธีสมัยใหม (Modern Methods) หลัง

คลอดหรือหลังแทง 

https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/laborfpnormal20?year=2022 

5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ตอประชากร

หญิงอายุ 15-19 ป พันคน 

https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/labor1519n?year=2022 

 



 
 

3. กลุมวัยทำงาน 

ลำดับ ชุดขอมูลพ้ืนฐาน แหลงขอมูล / URL 

1 จำนวนวัยทำงาน (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

2 จำนวนวัยทำงานตอนตน 19-29 ป (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

3 จำนวนวัยทำงานตอนตน 19-29 ป ชาย (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

4 จำนวนวัยทำงานตอนตน 19-29 ป หญิง (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

5 จำนวนวัยทำงานตอนกลาง 30-44 ป (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

6 จำนวนวัยทำงานตอนกลาง 30-44 ป ชาย (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

7 จำนวนวัยทำงานตอนกลาง 30-44 ป หญิง (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

8 จำนวนวัยทำงานตอนปลาย 45-59 ป (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

9 จำนวนวัยทำงานตอนปลาย 45-59 ป ชาย (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

10 จำนวนวัยทำงานตอนปลาย 45-59 ป หญิง (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

 

ลำดับ ชุดขอมูลสำคัญ แหลงขอมูล / URL 

1 รอยละของประชากรอายุ 18-59 ป มีคาดัชนีมวลกาย

ปกติ 

https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/nutri1859?year=2022 

2 รอยละของประชากรอายุ 18-59 ป มีเสนรอบเอวปกติ https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/waist1859?year=2022 

3 รอยละของประชากรอายุ 15-59 ปมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี

พึงประสงค 

https://dashboard.anamai.moph.go.th/workergoodhealth?year=2021 

4 รอยละของวัยทํางานอายุ 25-59 ปท่ีมีการเตรียมการ

เพ่ือยามสูงอายโุดยการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 

https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/workergoodhealth2559/index?year=2021 



 
 

4. กลุมอนามัยผูสูงอายุ 

ลำดับ ชุดขอมูลพ้ืนฐาน แหลงขอมูล / URL 

1 จำนวนผูสูงอายุ 60 ป ข้ึนไป (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

2 จำนวนผูสูงอายุ 60 ป ข้ึนไปกลุมติดบาน (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

3 จำนวนผูสูงอายุ 60 ป ข้ึนไปกลุมติดเตียง (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

4 จำนวนผูสูงอายุ 60 ป ข้ึนไปกลุมติดสังคม (รายป) ดึงขอมูลจากระบบบันทึกขอมูลในระบบ datacenter 

5 ขอมูล Care Manager ที่ขึ้นทะเบียนในโปรแกรม Long 

Term Care 3C 

https://datacatalog.anamai.moph.go.th/dataset/cm 

6 ข อม ูล Caregiver ท ี ่ข ึ ้นทะเบ ียนในโปรแกรม Long 

Term Care 3C 

https://datacatalog.anamai.moph.go.th/dataset/cg 

7 ขอมูล Care Plan ท่ีข้ึนทะเบียนในโปรแกรม Long 

Term Care 3C 

https://datacatalog.anamai.moph.go.th/dataset/cp 

 

ลำดั

บ 

ชุดขอมูลสำคัญ แหลงขอมูล / URL 

1 รอยละของผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/elderlybehav?year=2022 

2 รอยละของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแลตาม 

Care Plan 

https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/agedcareplan/index?year=2021 

3 รอยละของตำบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแล

ผูสูงอายุระยะยาว (Long term care) ผานเกณฑ 

https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/longtermcare/index?year=2021 

 



 
 

5. กลุมอนามัยส่ิงแวดลอม 

ลำดับ ชุดขอมูลพ้ืนฐาน แหลงขอมูล / URL 

1 ทะเบียนผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร https://datacatalog.anamai.moph.go.th/dataset/anamai_foodhandler 

2 สถานการณขยะมูลฝอยของประเทศ https://thaimsw.pcd.go.th/index.php?keyword=&province=72&year=2561 

3 คุณภาพอากาศ http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/21.aspx 

4 คุณภาพน้ำ http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/21.aspx 

5 มลภาวะทางเสียง http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/21.aspx 

6 สถานการณอุทกภัยของประเทศ http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/21.aspx 

7 สถานการณความแหงแลงของประเทศ http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/21.aspx 

 

ลำดับ ชุดขอมูลสำคัญ แหลงขอมูล / URL 

1 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยท่ี

มีประสิทธิภาพ 

https://dashboard.anamai.moph.go.th/?year=2022 

2 รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมได

ตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital 

https://dashboard.anamai.moph.go.th/envgchos/envgchos/index?year=2022&atype=1 

3 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดาน

สิ่งแวดลอมท่ีสงผลตอการลดลงของอัตราปวยดวยโรคท่ี

เก่ียวของกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดลอม 

https://dashboard.anamai.moph.go.th/envrisk/data/process 

4 กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการ ปฏิบัติตาม

มาตราการท่ีมีประสิทธิภาพ 

https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/tsc?year=2022 

5 ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีพึงประสงค https://dashboard.anamai.moph.go.th/?year=2022 

https://thaimsw.pcd.go.th/index.php?keyword=&province=72&year=2561


 
 

 


