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ค ำน ำ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548  ได้ก าหนดไว้ว่า “การตรวจราชการ
เป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะท าให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดท า
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากการด าเนินการ
ดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน สมควรที่จะได้มีการปรับปรุงการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ หรือการจัดทำภารกิจยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นไปตามหลักการการบริหาร
แบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุขก าหนดประเด็นส าคัญของการตรวจราชการ
และนิเทศงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 
4 ด้าน ได้แก่  1) ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention and Promotion Excellence) 
2) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4) ด้านบริหาร
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) รวมทั้งภารกิจการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ
ส านักนายกรัฐมนตรี โดยแผนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วย 4 คณะ ได้แก่ คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ, คณะ 2 การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ, คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ และคณะ 4  
ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกรมอนามัยรับผิดชอบในการขับเคลื่อนประเด็นการ
ตรวจราชการและตัวชี้วัดภายใต้คณะที่ 1 จ านวน 5 ตัวชี้วัด และโครงการภายใต้คณะที่ 4 จ านวน 2 โครงการ 
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้านสุขภาพของแต่ละพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  กองแผนงาน จึงได้จัดท าคู่มือการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น ส าหรับผู้บริหาร ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง    เพื่อ
ใช้ในการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข โครงการส าคัญ และ
ตัวชี้วัดของกรมอนามัย โดยรวบรวมข้อมูลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติในส่วนที่ เกี่ยวข้อง
กับกรมอนามัย การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งการนิเทศงานกรมอนามัย   
  ขอขอบคุณ  ผู้บริหารกรมอนามัย  ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของกรม 
ตลอดจนคณะท างานกองแผนงานทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ ท าให้คู่มือการ
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและการนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 

กองแผนงาน  กรมอนามัย 
         ธันวาคม  2561 
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1. หลักกำรและเหตุผล 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2 5 4 8  ได้กำหนดไว ้ว ่า “การตรวจ

ราชการ เป ็นมาตรการสำค ัญประการหน่ึงในการบร ิหารราชการแผ ่นด ินที่จะท าให ้การปฏิบ ัต ิราชการหร ือ
การจ ัดทำ ภารก ิจของหน ่วยงานของร ัฐเป ็นไปตามเป ้าหมาย และแก ้ไขป ัญหาและอุปสรรคต ่าง ๆ อ ันเก ิดจาก
การดำเน ินการดังกล่าว เพ ื่อก่อให้เกิดประโยชน์ส ุขแก่ประชาชน สมควรที่จะได ้ม ีการปร ับปร ุงการตรวจราชการ
ให ้ม ีประส ิทธ ิภาพ และเก ิดความคุ ้มค ่าในการปฏ ิบ ัต ิราชการ หร ือการจ ัดท าภารก ิจย่ิงขึ้น รวมทั้งเป ็นไปตาม
หล ักการการบร ิหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี” 

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นการตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นการตรวจ
ติดตามเรื่องที่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลในด้านสุขภาพ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และแผนงาน 
โครงการส าคัญต่าง ๆ รวมถึงการตรวจราชการในเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่หรือเรื่องที่ก่อความ
เดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชน และมุ่งเน้นการรายงานผลงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของหน่วยรับตรวจ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุขก าหนดการตรวจติดตามในประเด็นส าคัญภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention and Promotion Excellence) 2) ด้านบริการเป็นเลิศ 
(Service Excellence) 3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4) ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) รวมทั้งภารกิจการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
แผนการตรวจราชการ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 4 คณะ 
ได้แก ่

คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
คณะ 4  ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้มุ่งเน้นการบูรณาการ

การท างานร่วมกัน และประสานเชื่อมโยงในทุกระดับทั้งแนวดิ่งและแนว ราบ (Vertical and Horizontal 
Integration) ระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายส าคัญต่าง ๆ ให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้านสุขภาพของแต่ละพื้นที ่และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

2. ว ัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์

กระทรวง สาธารณสุขและนโยบายส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในแต่ละ
พืน้ที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2.2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานการตรวจราชการและบูรณาการระหว่างส่วนราชการภายใน
และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 

2.3 เพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการในระดับกระทรวง กรม และระดับจังหวัดให้สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญด้านสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของพืน้ที่และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ 
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                 2.4 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ตามนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข  
ในพื้นที ่
       2.5 เพื่อติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ให้สอดคล้องกับ   
กฎระเบียบ และขั้นตอนที่ก าหนด    
 

3. กลไกกำรตรวจ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลของกระทรวงสำธำรณสุข 
3.1 การก ากับติดตาม (Monitoring) 

1) ระบบข้อมูลและระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการตรวจ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลในทุกระดับ ได้แก่ ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC : Health Data Center) 
ระบบ e-Inspection ของกองตรวจราชการ ระบบข้อมูล ระบบรายงานของกรม กอง และข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

2) การประชุมติดตามงาน เช่น การประชุมผู้บริหารระดับกระทรวง กรม และเขตสุขภาพ 
คณะกรรมการ หรือคณะท างาน 

3.2 การประเมินผล (Evaluation) ได้แก ่
1) ประเมินผลเทียบกับเป้าหมายว่าบรรลุผลหรือไม่ เช่น ประเมินตาม KPI เป็นช่วงเวลา 

(Ongoing Evaluation) 
2) การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายส าคัญเพื่อประเมินความก้าวหน้า แนวโน้มการ 

บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลในประเด็นที่พบว่ามีปัญหาหรือแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตาม 
เป้าหมายที่ก าหนด 

3.3 การตรวจสอบ (Audit) อ้างอิงกับกฎ ระเบียบ เช่น การตรวจสอบภายใน ธรรมาภิบาลในการ 
บริหารยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 

3.4 การตรวจราชการ (Inspection) เป็นลักษณะการตรวจ ติดตามในเรื่องส าคัญหรือเป็นประเด็น
การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายของผู้บริหาร การตรวจติดตามงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย การตรวจจุด/ประเด็นที่
เป็นความเสี่ยง (Key Risk Area : KRA) ที่จะเป็นอุปสรรค หรือที่จะท าให้การขับเคลื่อนนโยบายไม่ประสบ 
ความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคตามบริบทของพื้นที่ เพื่อวินิจฉัยปัญหา ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า
ต่อหน่วยรับตรวจ รวมทัง้การสะท้อนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง โดยมีกลไก
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบตรวจราชการที่ส าคัญ ได้แก ่

1) คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คกต.) 
2) คณะกรรมการขับเคลือ่นระบบการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข 
3) คณะท างานติดตาม กำก ับและตรวจสอบคณุภาพข้อมูล 

 

4. แนวคิดกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุข 
4.1 การตรวจราชการเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการบูรณาการการด าเนินงานในทุกระดับทั้งแนวด่ิง 

และแนวราบ (Vertical and Horizontal Integration) ระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพัฒนาแนวทางการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหาร
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นกลไกส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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4.2 การตรวจราชการ (Inspection) เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงการท างานในบทบาทของการ
ก ากับติดตามงาน (Monitoring) การประเมินผล (Evaluation)  และการตรวจสอบ (Audit) เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนางานสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

4.3 นอกจากมุ่งเน้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการแล้ว การตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุขยังใช้แนวทางการพัฒนา ระบบบริหารจัดการเครือข่าย บริการสุขภาพ (พบส.) ซึ่ง
เป็นกระบวนการพัฒนางานแบบพี่ช่วยน้อง ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ การบูรณาการงาน การแบ่งปันและการ
กระจายทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
 

5. ประเภทกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุข 
การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ การตรวจราชการกรณีปกติการ

ตรวจราชการกรณีพิเศษ การตรวจราชการกรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ร่วมกับสานักนายกรัฐมนตร ีการตรวจราชการแต่ละประเภท มีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี ้

5.1 กำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ เป็นการตรวจติดตามในเรื่องที่เป็นนโยบายรัฐบาลด้านสุขภาพ
ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน/โครงการส าคัญ รวมทั้งการ 
ตรวจราชการเชิงลึกในเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่เฉพาะเขตตรวจราชการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
ส าหรับกรณีปัญหาสาธารณสุขหรือประเด็นส าคัญในเขตสุขภาพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงและสาธารณสุข
นิเทศก์ อาจก าหนดแผนเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ประเมินผลโดยใช้กลไกคณะกรรมการที่เก่ียวข้องในระดับเขต
สุขภาพ รวมทั้งการจัดทีมเฉพาะกิจลงไปติดตามงาน 

5.2 กำรตรวจรำชกำรกรณีพิเศษ เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ 
ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการตรวจราชการประจ าปี ได้แก่ นโยบายส าคัญเร่งด่วนและการมอบหมายของ
ผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีไป เรื่องที่เป็นปัญหาส าคัญในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล และมีความ 
เสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
อันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง เป็นต้น 

5.3 กำรตรวจรำชกำรกรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นการตรวจราชการเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง
ให้เจ้าหน้าที่หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้มีอ านาจหรือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนอันเกิดจากการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

5.4 กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกับสำนักนำยกรัฐมนตรี  เป็นการตรวจราชการตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นกระบวนการติดตามและประเมินผล
เพื่อผลักดัน ให้เกิดการผนึกก าลังทั้งในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการ และขีดสมรรถนะ
ระหว่างส่วนราชการไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามประเด็นนโยบาย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
และตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

6. กระบวนกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุข 
6.1  กำรจัดท ำแผนและเตรยีมกำรตรวจรำชกำร  

6.1.1  ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกองตรวจราชการ ศึกษาวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ชาต ิยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข นโยบายส าคัญ แผนบูรณาการระดับประเทศและแผนบูรณาการ
ระดับกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุข และปัญหาที่มีผลกระทบด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงและ
สอดคล้อง กันตามประเด็นนโยบายและเป้าหมายผลลัพธ์ของการพัฒนาสุขภาพประชาชนเป็นส าคัญ 
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6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ (คกต.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย คกต. 4 คณะ ได้แก ่

(1) คกต. คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
(2) คกต. คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(3) คกต. คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
(4) คกต. คณะ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 

โดย คกต. มีบทบาทหน้าที่ก าหนดประเด็นและแนวทางการตรวจราชการ วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจ 
ราชการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคจากการตรวจราชการ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการตรวจราชการพร้อม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร 

6.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดและเกิดสัมฤทธิผลต่อประชาชน 

6.1.4 คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ 
(คกต.) ก าหนดประเด็นและแนวทางตรวจราชการ (Inspection Guideline) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานของผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและหน่วยรับตรวจ โดยแนวทางการตรวจราชการ (Inspection 
Guideline) ประกอบด้วย 

(1) หัวข้อ/ตัวชี้วัด/นิยาม 
(2) สูตรการค านวณ 
(3) เป้าหมาย/มาตรการในพื้นที่/แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(4) Small Success 
(5) ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ซึ่งจะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงของกระบวนการ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
การสนับสนุน การแก้ไขปัญหา และพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม และเพื่อการก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ 

6.1.5 สำน ักตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ุข พิจารณาให ้ความเห ็นชอบต ่อแผนการตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณส ุข ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเสนอปล ัดกระทรวงสาธารณส ุขเพ ื่อ
พ ิจารณาอนุมัติแผนฯ 

6.1.6 จัดทำคูม่ ือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
6.1.7 ประชุมช ี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ุข แก ่หน ่วยร ับตรวจและ

ผ ู้เก่ียวข ้องในสว่นกลางและสว่นภ ูมิภาค 
6.1.8 ประสานกรมว ิชาการและหน ่วยงาน ที่เกี ่ยวข ้อง เพ ื่อจ ัดเตร ียมท ีม ตรวจราชการ  

และเตรียมความพร้อมทีมตรวจราชการและนิเทศงาน 
6.1.9 การพัฒนาระบบข ้อม ูลสารสนเทศและกลไกการกำก ับต ิดตามทั้งในระด ับกระทรวง 

กรม กองและเขต เพ ื่อเฝา้ระว ัง ตรวจสอบคุณภาพของข ้อมลูตัวช ี้ว ัดสำค ัญอย่างต ่อเน่ือง 
 

6.2  กำรตรวจรำชกำรในพื้นที่  
ตรวจราชการในพ ื้นที่เขตสุขภาพท ี่ 1-12 ด าเนินการใน 3 รูปแบบ ดังนี ้
รูปแบบที่ 1  การตรวจราชการตามรอบปกติ 2 ครั้ง/ปี มีการลงพื้นที่ของหน่วยงานวิชาการ

ร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการ โดยมีผู้ตรวจราชการเป็นหัวหน้าคณะตรวจติดตามตามแนวทางการตรวจราชการ 
  



6 

คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที่กำหนด (Inspection Guideline) 2 รอบ/ปี โดยม ีท ีมตรวจราชการ ได ้แก่ ผู ้ตรวจราชการ กระทรวง 
สาธารณส ุขน ิเทศก์ ผู ้ช ่วยผู ้ตรวจราชการกระทรวง ผู ้ทำหน ้าที่ตรวจราชการกรม ผู ้แทนจากสำน ัก ในส ังก ัด 
สำน ักงานปล ัดกระทรวง ผู ้เช ี่ยวชาญระด ับจ ังหว ัด/เขต ผู ้ทรงค ุณวุฒ ิจากภายนอกที่ผู ้ตรวจราชการกระทรวง 
พ ิจารณาให ้ร ่วมคณะตรวจราชการ โดยม ีกองตรวจราชการเป ็นเลขาน ุการคณะ หร ือขึ้นอยู ่ก ับด ุลยพ ิน ิจของ 
ผู ้ตรวจราชการกระทรวง โดยเฉพาะประเด ็นที่เป ็นป ัญหาหร ือม ีข ้อส ังเกตที่ควรตรวจสอบ ต ิดตาม รวมถ ึง 
กรณ ีที่ม ีผลการดำเน ินงานที่ด ีเด ่นเพ ื ่อการถอดบทเร ียนและขยายผลต ่อไป ด ังน้ันบทบาทของผู ้ท าหน ้าที่ 
ตรวจราชการและน ิเทศงานในด ้านการว ิเคราะห ์พ ื้นที ่และข ้อม ูลที่เก่ียวข ้องก ่อนลงพ ื้นที่ จ ึงเป ็นสิ่งสำค ัญ 
เพ ื่อเป ็นการระบ ุเป ้าหมายในการตรวจน ิเทศได ้ตรงประเด ็น นำไปส ู่การแก ้ไขป ัญหาและพ ัฒนางานได ้อย ่าง 
มีประสิทธ ิผลและประสิทธ ิภาพ 

รูปแบบที่ 2 การตรวจราชการและนิเทศงาน กำกับ ติดตาม ประเมินผล โดยทีมของผู้ทำหน้าที่
ตรวจราชการกรม : เป็นการตรวจ ติดตาม ในภารกิจของหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ KPI และตรวจติดตามงาน
ที่ไม่บรรลุเป้าหมายในประเด็นที่นอกเหนือจากประเด ็นมุ ่งเน ้นตามแผนการตรวจราชการประจำปี ซึ่งอาจกำก ับ 
ต ิดตามผ ่านระบบรายงานและข้อมูลสารสนเทศ การนิเทศงานเฉพาะกิจ และโดยกลไกที่หน่วยงานกำหนด 

ร ูปแบบที่  3 การตรวจ กำก ับต ิดตามและประเม ินผลโดยกลไกระด ับเขต การตรวจ
เฉพาะก ิจ การตรวจสอบ (Audit) เฉพาะเรื่อง การตรวจสอบตามกฎหมาย ระเบ ียบปฏ ิบ ัต ิโดยเฉพาะ ให ้
เป ็นไปตามหล ักธรรมาภ ิบาล เช่น ตรวจสอบภายใน การบร ิหารยาและเวชภ ัณฑ ์ที่ไม ่ใช ่ยา การบร ิหาร
การเง ินการคล ัง ในหน่วยบริการที่ประสบว ิกฤติทางการเงิน โดยทีมเฉพาะกิจที่ม ีความเช ี่ยวชาญ เป็นต้น 

                     ทั้งนี้  ประเด ็นสำค ัญที่พบจากการดำเน ินการในร ูปแบบที่ 2, 3 และกรณ ีจำเป ็นต ้องอาศ ัย
อำนาจในการสั่งการการประสานงานก ับหน ่วยงานภายนอก หร ือการสน ับสน ุนจากส ่วนกลาง สามารถนำเข ้า 
ในการตรวจราชการรอบปกติ (รูปแบบที่ 1) เพือ่พ ิจารณาแกไ้ขปัญหารว่มก ัน 
 

6.3  กำรรำยงำนผลตรวจรำชกำร  
6.3.1 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรระดบัเขตสุขภำพ 

 1) ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ 
1.1) รายงานผลการตรวจราชการ รายประเด ็นที่ เ ก่ียวข ้อง ตามแบบ

รายงานการ ตรวจราชการ (ตก. 1) โดยสรุปข้อสังเกต หร ือปัญหาสำคัญท ี่ค้นพบ ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ภายใน 7 ว ัน หล ังจากการเสร ็จสิ้นการตรวจราชการแต ่ละจ ังหว ัด ทั้งน้ี อยู ่ในด ุลยพ ิน ิจของผู ้ตรวจ
ราชการกระทรวง เขตสุขภาพน้ัน และให้ผ ู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรมเสนอต่ออธ ิบดีกรม ด้วยอกีทางหน่ึง 

1.2) รายงานภาพรวมระด ับเขตส ุขภาพ (ตก. 2) รายประเด ็นการตรวจ
ราชการต่อคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการแต่ละคณะ 

ร อ บ ที่ 1 รายงานภาพรวมระดับเขต ภายในเดือนเมษายน 2562 โดย
ว ิเคราะห ์และประเม ินผลการด าเน ินงานของเขตในรอบ 6 เด ือน ร ่วมก ับข ้อค ้นพบและประเด ็นสำค ัญจาก
การตรวจราชการ 

ร อ บ ที่ 2 รายงานภาพรวมระดับเขต ภายในเดือนสิงหาคม 2562 โดย
ว ิเคราะห ์และประเม ินผลการด าเน ินงานของเขตในรอบ 9 เด ือน ร ่วมก ับข ้อค ้นพบและประเด ็นสำค ัญจาก
การตรวจราชการ 

2) หัวหน้ากล ุ่มตรวจราชการเขตส ุขภาพ กองตรวจราชการ ซึ่งท าหน ้าที่เป ็นเลขาน ุการ 
ของคณะตรวจราชการ จ ัดทำรายงานข ้อเสนอแนะ ข ้อสั่งการระด ับจ ังหว ัด (ตก. 3) เสนอผู ้ตรวจราชการ 
เขตสุขภาพ ก่อนสรุปผลการตรวจในรอบที่ 1 และรอบที ่2 
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6.3.2 กำรจัดทำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรภำพรวมประเทศ 
1) หน ่วยงานร ับผ ิดชอบหล ักในแต ่ละประเด ็นการตรวจราชการ รวบรวม

ข ้อม ูล ว ิเคราะห์และสร ุปผลการตรวจราชการ เสนอต่อคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 
คณะ 1-4 

2) คณะกรรมการกำหนดแผนและต ิดตามผลการตรวจราชการ คณะ  1-4  
พ ิจารณากลั่นกรองและบูรณาการการแก้ไขปัญหาและจ ัดท าข ้อเสนอแนะเช ิงนโยบายที่ได ้จากการตรวจ
ราชการในพ ื้นที่ ในส ่วนของคณะกรรมการข ับเคลื่อนระบบการตรวจราชการว ิเคราะห ์และสร ุป
ประเด ็นสำค ัญจากการ ขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ 

3) กองตรวจราชการรวบรวมข ้อม ูลผลการตรวจราชการจากคณะกรรมการกำหนด
แผนและต ิดตามผลการตรวจราชการแต ่ละคณะ ว ิเคราะห ์ประเด ็นสำค ัญและจ ัดทำเป ็นรายงานสร ุป
สำหร ับผู ้บร ิหารเสนอต ่อปล ัดกระทรวงสาธารณส ุขเพ ื่อพ ิจารณาและจ ัดทำรายงานผลการตรวจราชการ
ภาพรวมประเทศ รอบ 6 เด ือน ภายในเด ือนเมษายน 2562 และรายงานประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ภายในเดือนตุลาคม 2562 เผยแพร ่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

6.3.3 กำรให้ขอเสนอแนะ 
1) ข ้อเสนอแนะระด ับพ ื้นที่ ในกรณี ป ัญหาที่ตรวจพบและสามารถแก ้ไขได ้ในพ ื้นที่

ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการที่เก่ียวข ้องกับป ัญหาน้ันให ้ข ้อเสนอแนะแก่หน ่วยร ับตรวจ 
2) ข ้อเสนอแนะส ่วนกลาง ในกรณ ีป ัญหาที่ตรวจพบและจำเป ็นต ้องแก ้ไขโดยส ่วนกลาง

ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการที่เก่ียวข ้องกับป ัญหา รับไปประสานแก ้ไขปัญหาในหน่วยงานที่เก่ียวข ้องให้ได้ขอ้ยุต ิ
3) ข ้อเสนอแนะระด ับนโยบาย ในกรณ ีป ัญหาที่คณะผู ้ตรวจราชการม ีความเห ็นว ่า

จำเป ็นต ้องแก ้ไขระด ับนโยบาย จะถ ูกนำไปพ ิจารณาถ ึงสาเหต ุของป ัญหาและแนวทางการแก ้ไขป ัญหาที่เหมาะสม 
ในคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการคณะ 1-4 เมื่อได ้ข ้อย ุต ิแล ้วเสนอต ่อห ัวหน ้าผู ้ตรวจ 
ราชการกระทรวงเพ ื่อนำเสนอขอความเห ็นชอบจากปล ัดกระทรวงต ่อไป 
  

7. ภำรกิจและกรอบประเด ็นกำรตรวจรำชกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
คณะ 1 กำรส่งเสร ิมสุขภำพป้องกันโรคและกำรจ ัดกำรสุขภำพ ประกอบด้วยหัวข้อ 

1.1 การพ ัฒนาส ุขภาพกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย 
1.2 การพ ัฒนาส ุขภาพกลุ่มว ัยเรียนและวยัรุน่ 
1.3 การพ ัฒนาส ุขภาพกลุ่มผ ู้สูงอาย ุ
1.4 การลดปัจจ ัยเส ี่ยงด้านส ุขภาพ 

คณะ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ ประกอบด้วยหัวข้อ 
2.1 การพ ัฒนาระบบบร ิการปฐมภ ูมิ 
2.2 การพ ัฒนาโครงการตามพระราชด าร ิและพ ื้นที่เฉพาะ 
2.3 การพ ัฒนาระบบบร ิการสุขภาพ 

- Service Outcome 
- Health Outcome 

2.4 การพ ัฒนาระบบบร ิการการแพทย์ฉุกเฉนิครบวงจรและระบบการส่งต ่อ 
คณะ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสน ุนกำรจัดบริกำรสุขภำพ ประกอบด้วยหัวข้อ 

3.1 ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านส ุขภาพ 
3.2 ระบบธรรมาภ ิบาลและองคก์รคุณภาพ 
3.3 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังส ุขภาพ 
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คณะ 4 กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรร ่วมกับส ำน ักนำยกรฐัมนตรี ประกอบด้วย
หัวข้อ หัวข้อ/ประเด็น (ตามที่ส านักนายกรฐัมนตร ีก าหนด) 

8. หน่วยงำนเปำ้หมำยกำรตรวจรำชกำร 
8.1 หน ่วยร ับกำรตรวจรำชกำร ได ้แก่ สำน ักงานสาธารณส ุขจ ังหว ัด โรงพยาบาลศ ูนย ์

และโรงพยาบาลทั่วไป 
8.2 หน ่วยร ับกำรตรวจเ ย่ียม ได ้แก่ สำน ักงานสาธารณส ุขอำเภอ โรงพยาบาลช ุมชน 

โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์ว ิชาการ โรงพยาบาลในส ังก ัดกรม และ หร ือหน ่วยงานที่ผู ้ตรวจ
ราชการกระทรวง พ ิจารณาตามความเหมาะสม 

9. คณะตรวจรำชกำร ประกอบด้วย 
9.1 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
9.2 สาธารณสุขนิเทศก ์
9.3 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
9.4 ผู้ท าหน้าทีต่รวจราชการ/ผู้นิเทศก์ กรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9.5 ผู้ที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงพิจารณาให้ร่วมคณะตรวจราชการ 
9.6 กองตรวจราชการท าหน้าที่เลขานุการคณะ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่  

ก ากับดูแลเขตสุขภาพนั้น 

10. บทบำทผูเ้กี่ยวข ้องในกระบวนกำรตรวจรำชกำรในพื้นที ่
10.1 บทบำทหน ่วยรับตรวจระดับจังหว ัด 

1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก ่อนลงตรวจราชการ) 

1.1) เตรียมข้อมูลการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการและแผนการแก ้ไขป ัญหา
ส ุขภาพในพ ื้นที่ 

1.2) ประสาน และย ืนย ัน ว ัน เวลาในการตรวจราชการของจ ังหว ัดก ับห ัวหน ้ากลุ ่มตรวจ
ราชการเขตสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ 

1.3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เพื่อร่วมรับการตรวจราชการ ตามวนั  
เวลาที่ก าหนด 

2) ขั้นการตรวจราชการ 

2.1) รับการตรวจราชการของทีมตรวจราชการ และอ านวยความสะดวกแก่ทีมตรวจ
ราชการ 

2.2) น าเสนอขอ้มูล และตอบข้อซักถามของทีมตรวจราชการ ในประเดน็ที่ทีมตรวจ
ราชการมีข ้อสงส ัย โดยมีกรอบแนวทางการนำเสนอข ้อม ูลของจ ังหว ัดในการตรวจราชการ ดังนี ้

รอบที่ 1 : สถานการณ์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และแผนการแก้ไขปัญหาส ุขภาพ 
ภาพรวมจังหว ัด 

รอบที่ 2 : ผลการด าเน ินงานการแก ้ไขป ัญหาส ุขภาพในพ ื้นที่ ป ัญหาอ ุปสรรคใน
การด าเนินงาน และข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง ทั้งนี ้ขึ้นอยู ่กับดุลยพินจิของผ ู้ตรวจราชการกระทรวงทีก่ำก ับ
ดูแลแต่ละเขตสุขภาพ 

2.3) ร ับฟ ังและร ่วมอภ ิปรายสร ุปผลการตรวจราชการ และการให ้ข ้อเสนอแนะของ
ผ ู้ตรวจราชการเมื่อเสร ็จส ิ้นการตรวจ เพ ื่อรับไปด าเนินการต่อไปในพ ื้นที่ 
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10.2 บทบำทผู้ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำรกรม ผู้นิเทศ และผู้ร่วมตรวจรำชกำรจำกส ำนักในสังกัด
ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข 

1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ) 
1.1) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการตรวจราชการที่รับผิดชอบ 
1.2) รวบรวม สรุปวิเคราะห์ ข้อมูลผลการด าเนินงานและผลการส ารวจ การประเมินผล

ที่กรมรับผิดชอบของแต่ละจังหวัดเพื่อเตรียมการตรวจราชการในพื้นที ่
1.3) ประสานและยืนยันวัน เวลาในการตรวจราชการของแต่ละจังหวัดภายในเขต

สุขภาพในแต่ละรอบการตรวจกับหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพของกองตรวจราชการ 
2) ขั้นการตรวจราชการ 

2.1) ร่วมทีมในการตรวจราชการตามก าหนดการ 
2.2) วิเคราะห์กระบวนการท างานของจังหวัดในการน าแผนสุขภาพจังวัดไปสู่การ

ปฏิบัติในพื้นที่และกลไกการบริหารจัดการในภาพรวมจังหวัด  
2.3) วิเคราะห์กระบวนการท างานตามกรอบแนวทางการตรวจราชการ และตาม

ประเด็นปัญหา อุปสรรค มุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ 
2.4) ประมวล สรุปผลการวิเคราะห ์ข้อ 2.2) และ 2.3) ร่วมกันระหว่างผู้ท าหน้าที่ตรวจ

ราชการกรมที่เป็นเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วม จากข้อมูล ข้อสังเกต และข้อเท็จจริงที่พบในพื้นที่ เพื่อจัดท า 
สรุปผลการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะที่ส าคัญต่อหน่วยรับการตรวจ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร 
ส่วนกลาง โดยสรุปน าเสนอผู้ตรวจราชการ และหน่วยรับการตรวจ พร้อมทั้งส่งเอกสารสรุปผลการตรวจราชการ 
(ตก.1) ใน e-inspection ในว ันสดุท้ายของการตรวจราชการแต่ละจังหว ัด 

2.5) ประสานการสร ุปประเด ็นการตรวจราชการ และการให ้ข ้อเสนอแนะในการ
ดำเน ินงานก ับหวัหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสขุภาพ เพ ื่อบันทึกในสมดุตรวจราชการของหน่วยร ับตรวจ 

3) ขั้นสรปุผลการตรวจราชการ 
ว ิเคราะห์และจัดทารายงานผลการตรวจราชการรายรอบ รายเขต ตามแผนการตรวจ

ราชการที่กำหนด ส ่งกองแผนงานของกรม เพ ื่อสร ุปภาพรวมระด ับกรม พร ้อมทั้งส ่งให ้ห ัวหน ้ากล ุ่มตรวจ
ราชการเขตสุขภาพของกองตรวจราชการเพ ื่อสร ุปภาพรวมระดับเขต 
 

10.3 บทบำทผู้รับผิดชอบประเดน็กำรตรวจรำชกำรระดับกรม 
1) กำก ับต ิดตามงานตามภารก ิจของหน ่วยงานอย ่างต ่อเ น่ือง โดยระบบข ้อม ูล ระบบ

รายงานรวมทั้งกลไกที่หน ่วยงานกำหนด เพ ื่อเป ็นข ้อม ูลสำหร ับสน ับสน ุนการตรวจราชการในพ ื้นที่ รวมทั้ง
เป ็นข ้อม ูลเพ ื่อการกำกับติดตาม และประเมินผลในระดับกรม และระดับกระทรวง 

2 ) ว ิเคราะห์ผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศในประเด็นที่ รับผิดชอบเสนอต่อ
คณะกรรมการ ก าหนดแผน และต ิดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ุข คณะที่เ ก่ียวข ้อง 
เพ ื่อพ ิจารณาเป ็นรายงานผลการตรวจราชการเป ็นภาพรวมประเทศ พร ้อมทั้งให ้ข ้อเสนอแนะเช ิงนโยบาย 
เพ ื่อการพ ัฒนาต่อไป 
 

10.4 บทบำทกล ุ่มตรวจรำชกำรเขตสุขภำพที ่1-12 ของกองตรวจรำชกำร 
1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก ่อนลงตรวจราชการ) 

1.1) ประสานหน่วยรับตรวจและคณะตรวจราชการในเรือ่งแผนและกำหนดการตรวจราชการ 
1.2) ประสาน และย ืนย ัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแต ่ละจ ังหว ัดภายในเขต

ส ุขภาพ และการนัดหมายการเดินทาง กับคณะตรวจราชการและผู้ประสานการตรวจราชการระด ับจังหว ัด 
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1.3) เตร ียมข ้อม ูลเบื้องต ้นเก่ียวก ับพ ื้นที่ที่จะเป ็นประโยชน ์ในการตรวจราชการ เช่น 
ข ้อม ูล ทั่วไป ป ัญหาส ุขภาพ Best Practice เป ็นต ้น จ ัดท าเป ็นบทสร ุปผู ้บร ิหาร (Executive summary) 
เสนอต ่อ ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขตตรวจราชการ 

2) ขั้นการตรวจราชการ 
2.1) ร่วมทมีในการตรวจราชการ 
2.2) ประสานนัดหมายกำหนดการและอำนวยความสะดวกให้กับคณะตรวจราชการ 
2.3) ประสานการจัดท าสร ุปผลการตรวจราชการระด ับจ ังหว ัด (ตก.1) และข ้อเสนอแนะ

ของผู ้ท าหน ้าที่ตรวจราชการกรม/สำน ัก เพ ื่อรวบรวมและเตร ียมข ้อม ูลที่เป ็นประเด ็นสำค ัญจากการตรวจ
ราชการ ให้ผู้ตรวจราชการ สาธารณสุขน ิเทศก์ร ับทราบและพิจารณาก ่อนแจ ้งต ่อหน ่วยร ับการตรวจ พร ้อม
ต ิดตามการลง ตก.1 ในระบบ e-inspection 

2.4) สรุปประเด็นการตรวจราชการและข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงให้กับหน่วย
รับตรวจ โดยบันทึกในสมุดตรวจราชการของหน่วยรับตรวจ 

3) ขั้นสรปุผลการตรวจราชการ 
3.1) ประสาน ติดตาม รายงานสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมเขต (ตก.2) จากผ ู้ทำ

หน ้าที่ตรวจราชการกรม/สำนัก รวมทั้งการลงในระบบ e-inspection 
3.2) ประชุมสร ุปผลการตรวจราชการภาพรวมเขตในแต่ละรอบ (รอบ1 และ 2) เพ ื่อ

นำไปใช ้ ประโยชน์ในการติดตามผลการด าเนินงานและพ ัฒนาปรับปร ุงแก ้ไขการทำงานในพ ื้นที่ต ่อไป 
3.3) ประสานการรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการในแต่ละรอบ 

จากหน ่วยร ับการตรวจราชการแต ่ละจ ังหว ัดในเขตส ุขภาพ เพ ื่อสร ุปรายงานส ่งกลุ ่มพ ัฒนาระบบตรวจ 
ราชการ กองตรวจราชการ ตามระยะเวลาที่กำหนด และเป ็นข ้อม ูลในการต ิดตามความก ้าวหน ้าในการตรวจ 
ราชการรอบถัดไป 
 

11. ระยะเวลำในกำรตรวจรำชกำร ตรวจราชการรายรอบปกต ิปีละ 2 รอบ ได้แก ่ 
รอบท ี่ 1 : ก าหนดตรวจราชการระหว ่างเดือน ธ ันวาคม 2561 – มีนาคม 2562 เพ ื่อประเม ินสภาพ 

ป ัญหา แผนแก ้ไขป ัญหา โครงสร ้างระบบการทำงาน การกำก ับต ิดตามงานด ้านต ่าง ๆ การบร ิหารจ ัดการ
และระบบข ้อมูลในภาพรวมจังหว ัด การว ิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเส ี่ยงและปัญหาอ ุปสรรคที่ท าให ้การ
ข ับเคลื่อน นโยบายหร ือการแก ้ไขปัญหาไม ่ประสบความสำเร็จ เพ ื่อทีมตรวจราชการจะให ้การสนับสน ุน
และให ้ข ้อเสนอแนะต ่อหน ่วยร ับการตรวจที่สามารถนาไปปร ับปร ุงแก ้ไขได ้อย ่างเป ็นร ูปธรรม และ
ข ้อเสนอแนะเช ิงนโยบายต่อผู้บร ิหารในส ่วนกลาง 

ร อ บ ที่ 2 : ก าหนดตรวจราชการระหว ่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 25 62 เ พ ื่อติดตาม
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ การแก้ไขปัญหาสุขภาพในพ ื้นที่และ
ข ้อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ 1 รวมทั้งให ้ข ้อเสนอแนะต ่อหน ่วยร ับการตรวจที่สามารถนำไป 
ปรับปรุงแก ้ไขในพื้นทีไ่ด้อย่างเป็นรปูธรรม และข ้อเสนอแนะเช ิงนโยบายต่อผู้บร ิหารในส ่วนกลาง 
 

12. ผู้รับผิดชอบ 
1.2.1 ส าน ักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
1.2.2 กองตรวจราชการ 
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13. ผลทีค่ำดว ่ำจะได ้รับ 
13.1 ระบบการตรวจราชการทุกระดับ สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่ระดับกระทรวง เขต และ

จังหวดั 
13.2 กรม ส านัก กอง มีแนวทางเดียวกันในการติดตามงานตามภารกิจ ลดความซ้ าซ้อน ท าให้การ

ท างานมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
13.3 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและ

ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ 
13.4 ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และลดปัญหาการร้องเรียน 
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สรุปตัวชี้วัดตรวจรำชกำร  
กระทรวงสำธำรณสุข  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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สรุปตัวชีว้ัดตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัดที ่ ตัวชี้วัดตำมยทุธศำสตร์  
(Functional KPIs) 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

PA  
ปลัด 

PA 
ผตร. 

ตรวจ 
รำชกำร 

คณะ 1 กำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และกำรจัดกำรสุขภำพ 
ประเดน็ที่ 1 Mother and Child Health 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 
ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

กรมอนามัย  1 1 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเด็กตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

กรมอนามัย  2 2 

2.1) ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี 
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

กรมอนามัย    

2.2) ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี 
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 

กรมอนามัย    

2.3) ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ 

กรมอนามัย    

2.4) ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้า
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

กรมสุขภาพจิต    

ประเดน็ที่ 2 GREEN & CLEAN Hospital 

3. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital (โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับ 
ดีมากขึ้นไป ร้อยละ 40 และโรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus อย่างน้อยจังหวัดละ 
1 แห่ง 

กรมอนามัย  3 3 

Selected KPIs 62 จำกแผนยุทธศำสตรก์ระทรวงสำธำรณสุข 

ประเดน็ที่ 3 กลุ่มผู้สูงอำย ุ

4. ร้อยละต าบลที่มีระบบ LTC ผ่านเกณฑ ์ กรมอนามัย   4 

ประเดน็ที่ 4 NCDs 

5. อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวานและอัตรากลุ่มสงสัยป่วย HT ได้รบั
การวัดความดันโลหิตที่บ้าน 

กรมควบคุมโรค   5 
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ประเดน็ที่ 5 ระบบตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 

6. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้ สถานการณ์ 
(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

กรมควบคุมโรค   6 

ประเดน็ที่ 6 กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

7. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ี กรมอนามัย   7 

ประเดน็
เพิ่มเติม 
 

8. บุหรี ่ กรม สบส./ 
กรม คร./ 
กบรส. 

  8 

9. ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต
สูงที่ควบคุมได้ 

กรมควบคุมโรค   9 

รวมคณะ 1  3 9 
คณะ 2 กำรพัฒนำระบบบรกิำรสุขภำพ 

ประเดน็ที่ 1 PRIMARY CARE 
1. ร้อยละ 60 ของอ าเภอมีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มี
คุณภาพ 

สสป./กบรส./
สสว. 

1  10 

 2. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิด
ด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 
ค่าเป้าหมายสะสมร้อยละ 36 ( 1,170 ทีม ) 
(จัดตั้งทีมใหม ่364 ทีม) 

สสป. 2  11 

 3. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (เป้าหมาย 
รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ดาว 100% และ
ระดับ 5 ดาวสะสม 60%) 

สสป. 3  12 

ประเดน็ที่ 2 TB 
4. อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณ
โรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย > ร้อยละ 85) 

กรมควบคุมโรค 4  13 

ประเดน็ที่ 3 RDU-AMR 
5. ร้อยละโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล (เป้าหมาย : RDU ขั้น 1 ≥ 
95%, RDU ขัน้ 2 ≥ 20% และโรงพยาบาล
ทีมีระบบ AMR เป้าหมาย AMR ระดับ 
intermediate ≥ 20%) 

อย./กบรส./
กรมวิทย์) 
(กบรส./กรม
วิทย์/อย./คร. 

5  14 
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ประเดน็ที่ 4 Fast Track 
6. STROKE 

6.1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/อุดตัน 
6.2) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองแตก<25 
6.3) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชม. ได้รับการรักษา
ใน Stroke Unit ≥40 
6.4) ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน ที่มี
อาการไม่เกิน 4.5 ชม. ได้รับการรักษา
ด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือด
ดาภายใน 60 นาที (door to needle 
time) ≥50 
6.5) ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองแตก ได้รับการผ่าตัดสมอง ภายใน 
90  นาที  (door to operation room 
time) ≥60 

กรมการแพทย์  4 15 

7. SEPSIS 
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
แ บ บ รุ น แ ร ง ช นิ ด  community-
acquired sepsis<30% 

กรมการแพทย์  5 16 

8. TRAUMA 
อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ใน รพ.ระดับ 
A,S,M1 (ทั้ งที่ER และ Admit) เกณฑ์ 
น้อยกว่าร้อยละ 12 

กรมการแพทย์  6 17 

ประเดน็ที่ 5 ยำเสพติด 
 9. ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบ

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และ
ได้รับการติดตามต่อเนื่อง 1 ปี (Retention 
rate)และร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัด
ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบหยุด
เสพต่อเนื่องหลังจากหน่ายจากการบ าบัด 3 
เดือน (3 months Remission rate) 

กรมการแพทย/์ 
กบรส./

ศอ.ปส.สธ. 

 7 18 
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Selected KPIs 62 จำกแผนยุทธศำสตรก์ระทรวงสำธำรณสุข 
ประเดน็ที่ 6 SP สำขำสุขภำพจิตและจิตเวช 

10. อัตราการฆา่ตัวตายส าเรจ็ กรมสุขภาพจิต   19 

ประเดน็ที่ 7 SP สำขำไต     

11. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ทีม่ีอัตราการ
ลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr≥80%และร้อยละของ
ผู้ป่วย DM และ HT ที่ได้รับการคัดกรองโรค
ไตเรื้อรัง 66% 

กรมการแพทย์   20 

ประเดน็ที่ 8 กำรพัฒนำระบบบริกำร ODS 

12. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ 
One Day Surgery 

กรมการแพทย์   21 

ประเดน็ที่ 9 SP สำขำปลูกถ่ำยอวัยวะ     

14. อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาค
ด ว ง ต า  ต่ อ จ า น ว น ผู้ ป่ ว ย เ สี ย ชี วิ ต ใ น
โรงพยาบาล 

กรมการแพทย์    

ประเดน็
เพิ่มเติม 

15. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับ
บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

แพทย์แผนไทย    

16. STEMI อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจ 

กรมการแพทย์    

รวมคณะ 2 5 4 16 
คณะ 3 กำรพัฒนำระบบบรหิำรจัดกำร สนับสนนุกำรจัดบริกำรสุขภำพ 

ประเดน็ที่ 1 HRH Transformation 

 1. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหาร
จัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ (มีข้อมูล มี
แผนการบริหารต าแหน่ง มีการดาเนินการ
ตามแผน และมีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
≥ร้อยละ 71) 

บค. 6  26 

 2)  จ านวนหน่วยงานที่ เป็นองค์กรแห่ ง
ความสุข (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง) 
 

กยผ. 7  27 
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ประเดน็ที่ 2 Digital Transformation 

 3. เขตสุขภาพด าเนินการ digital 
transformation อย่างนอ้ยเขตละ 1 จังหวดั 

ศูนย์เทคฯ 
สป./กยผ. 

8  28 

 4. มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ใน 
PCC ทุกแห่ง 

ศูนย์เทคฯ 
สป./ สสป. 

9  29 

ประเดน็ที่ 3 Financial Management 

5. ร้อยละของหน่วยบรกิารทีป่ระสบภาวะ
วิกฤตทางการเงินระดับ 7 ≤ ร้อยละ 4 

กองเศรษฐกิจ
สุขภาพฯ 

  30 

ประเดน็ที่ 4 Quality Organization 

6. ร้อยละของ รพ.สังกัด กสธ. มีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพศ./
รพท./รพ.กรม 100 % , รพช. 90 %) 

กบรส.   31 

7. ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการใน
สังกัด สป. ที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ร้อยละ 70 ของกองใน สป. , ร้อยละ 70 
ของ สสจ. , ร้อยละ 40 ของ สสอ.) 

กพร.สป.   32 

ประเดน็ที่ 5 เขตสุขภำพ 

 8. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ ร้อยละ 100 

กบรส./กตร.   33 

Selected KPIs 62 จำกแผนยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข 

ประเดน็ที่ 6 ระบบธรรมำภิบำล 

 9. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สป. ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA 

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต กสธ. 

  34 

 10. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัด 
สป.มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับ
จังหวัด 

กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน สป. 

  35 

รวมคณะ 3 4 4 10 

รวม 9 11 35 
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 PA ปลัด PA ผตร. Selected KPIs 62จำก
แผนยุทธฯ กสธ. 

รวม 

คณะ 1  3 6 9 

คณะ 2 5 4 7 16 

คณะ 3 4 4 2 10 

รวม 9 11 15 35 
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กรอบแนวทำงกำรตรวจรำชกำร 
กระทรวงสำธำรณสุข  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมอนำมัย 

 
คณะที่ 1 

กำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และกำรจัดกำรสุขภำพ 
   
 

 
 
 

 
 
 
 

ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

ส านักโภชนาการ 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ 
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แนวทำงกำรตรวจรำชกำรกระทรวง
สำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

(Inspection Guideline) 
 
 
 
 
 
 

  



21 

คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็นและตัวชีว้ัดกำรตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น 
แนวทำงกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

(Inspection Guideline) 
คณะที่ 1 : กำรส่งเสริมสขุภำพป้องกันโรค และกำรจัดกำรสุขภำพ 

 
ประเดน็หลัก : กำรพัฒนำสุขภำพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
หัวข้อ :  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) 
ตัวชี้วัดตรวจรำชกำร :  

1. อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทยไม่เกิน 17 ต่อกำรเกิดมีชีพแสนรำย 

2. ร้อยละ 20 ของการตายมารดาจากสาเหตุตกเลือด ลดลงจากปี 2561 
3. ร้อยละ30 ของการตายมารดาจากความดันโลหิตสูง ลดลงจากปี 2561 
4. ร้อยละการตายมารดาจากสาเหตุทางอ้อมลดลง (ลดลงจากปี 2561) รอ้ยละ 20 
5. ร้อยละหญิงทีม่าฝากครรภท์ีไ่ด้รับการคัดกรองความเสี่ยง 
6. ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 
7. ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ที่มีความเสี่ยงทุกรายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดต้องได้รับการจัดการ และสง่ต่อ      

เพื่อการดูแลและรักษา 
8. ภาวะเสี่ยงที่พบมากที่สุด 5 อันดับ (จากโรคอายุรกรรม) 
9. ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 

 

ค ำนยิำม 
กำรตำยมำรดำ หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 

42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ต าแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความ
รุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชพี
แสนคน 
สูตรค ำนวณตวัชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมำณ) 
MMR = (A/B) x 100,000 
A = จ านวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุยกเว้นอุบัติเหตุ 

ในช่วงเวลาที่ก าหนด (นับตามจังหวัดที่ตาย) 
B = จ านวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน   
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ประเดน็กำรตรวจรำชกำรทีมุ่่งเน้น 

เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำนใน
พื้นที ่

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

ประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุง่เน้น รอบ 1 
1. ระบบบริหำรจัดกำรและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
1. Assessment : 
มีระบบบริหาร
จัดการข้อมูลและ
การวเิคราะห์
ปัญหา 

1.1 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ใน
การวเิคราะห์ปัญหาเพื่อ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่
ตรงจุดอย่างแทจ้ริง 
1.2 มีระบบการจัดเก็บและ
ติดตามข้อมูลตาม KPI และ
ข้อมูลปัจจัยที่สง่ผลกระทบ 
1.3 วิเคราะห์สถานการณ์
และปัญหาการด าเนินงาน
เพื่อลดการตายมารดาไทย 
ก าหนดประเด็นการ
ด าเนินงานหรือสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุงคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ที่สามารถ
ระบุถึงปัจจัยเสี่ยงและ
ปัจจัยเสริมที่ท าให้บรรลุ
เป้าหมาย พร้อมทั้งน าผล
การวิเคราะห์มาพิจารณาใน
การออกแบบกระบวนการ
ท างาน 
1.4 มีแผนปฏิบัติการ/
แผนการด าเนินงาน/
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
(Action plan) ที่
สอดคล้องกับปญัหาที่
วิเคราะห์ข้างตน้ได้ 

- ข้อมูลสถานการณ์  
- ข้อมูล customer/stakeholder   
- มีฐานข้อมูลการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้อง (Baseline data) อย่าง
น้อยย้อนหลงั 3 ปี  
- มีการจดัเก็บข้อมูลการคัดครอง
ความเสี่ยง 
- มีระบบเฝ้าระวงัมารดาตายระดบั
จังหวดั/เขต เพือ่จัดการแก้ปัญหา
และพัฒนางาน โดยมีทีมช่วยเหลือ
ด้านวิชาการและบริหารจดัการ   
- รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์
และปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง
การตายมารดา (ประเด็นการ
ด าเนินงานหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุง
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ) 
- แผนปฏิบัติการ/แผนการ
ด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน
เพื่อลดการตายมารดา (Action 
plan) ที่สอดคล้องกับปัญหาที่
วเิคราะห์ข้างต้นได้ 

1.ร้อยละหญิงที่มาฝากครรภ์ที่
ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง 
2.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยง 
3.ร้อยละหญิงตัง้ครรภท์ี่มี
ความเสี่ยงทุกรายไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดต้องไดร้ับการจัดการ 
และส่งต่อเพื่อการดูแลและ
รักษา 
4.ภาวะเสี่ยงที่พบมากที่สุด 5 
อันดับ (จากโรคอายุรกรรม) 

2. Advocacy & 
Intervention : มี 
ข้อเสนอเชิง
นโยบายหรือ 
มาตรการที่มี
ประสิทธิภาพ 
รองรับการ
แก้ปัญหา 

1. มีมาตรการ ข้อเสนอเชงิ
นโยบาย เพื่อใช้ขับเคลื่อน
การด าเนินงานเพื่อลดการ
ตายมารดาในพืน้ที ่
2. ถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ปฏิบัติและใช้มาตรการ/
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
เพื่อป้องกันและลดการตาย
มารดา 

- มีมาตรการและกลไกเชิงพื้นที่ใน
การป้องกันการเกิด 3D :  Delay 
Detection, Delay Decision, 
Delay Refer 
- มีมาตรการ /แนวทางการขับ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพือ่การ
ป้องกันและลดการตายมารดา  
 - มีการจดั Zoning ผู้เชี่ยวชาญ
และการจัดการระบบส่งต่อ
ช่วยเหลือมารดาเสี่ยง 

1.ร้อยละ 20 ของการตาย
มารดาจากสาเหตุตกเลือด 
ลดลงจากป6ี1 
2.ร้อยละ 30 ของการตาย
มารดาจากความดันโลหิตสูง 
ลดลงจากป6ี1 
3.ร้อยละการตายมารดาจาก
สาเหตุทางอ้อมลดลง (ลดลง
จากปี 2561) รอ้ยละ 20 
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เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำนใน
พื้นที ่

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

3. การบริหารจดัการเพื่อ
ลดการตายมารดา 
 

 - มีStanding Orderใน
โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง่เพื่อ
ป้องกันมารดาตายจากสาเหตุการ
ตกเลือดและความดันโลหิตสูงใน
หญิงตัง้ครรภ์ 
- มีคู่มือ/แนวทางในการปอ้งกันการ
ตายมารดาจากการตกเลือดและ
ความดันโลหติสงู 
- ประชุม MCH board เพื่อหา
แนวทางการด าเนินงานและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง 
เช่นจัดประชุมสญัจรมอบจังหวดั  
ในพื้นที่ แลกเปลี่ยนกันเป็น
เจ้าภาพเพื่อสร้างความตืน่ตวั, 
ประชมุ MCH conference เปน็ต้น 
- สืบสวนสาเหตุการตายมารดา
รายบุคคลทุกราย 
- ใช้ข้อมูลเฝ้าระวัง ชี้ประเด็น
ปัญหา ชี้น า ชี้แนะ สร้างความ
ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์ใหก้ับภาคีเครือข่ายเพื่อให้
เกิดการพัฒนาร่วมกันในการ 
 - ค้นหา คัดกรองความเสี่ยง 
ติดตามและดูแลหญิงตัง้ครรภ์ และ
หลังคลอดโดยเฉพาะในรายที่มี
ความเสี่ยง  
-ส่งเสริมหญิงตัง้ครรภ์ด้าน
โภชนาการ เช่นได้รับอาหาร
ครบถ้วน เพียงพอ ไม่หวานมันเค็ม
จัด ตามหลักโภชนาการ ติดตาม
การกินยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก 
และโฟลิก ของหญิงตั้งครรภ์ 
 
 
 
 
 
 
 

4. สืบสวนสาเหตุการตาย
มารดารายบุคคลทุกราย 
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เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำนใน
พื้นที ่

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

ประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุง่เน้น 2. ระบบบริกำรที่มีคุณภำพ 
โรงพยำบำลผ่ำน
มำตรฐำน
มำตรฐำนงำน
อนำมัยแม่และเด็ก 

1. สนับสนุนใหห้น่วย
บริการในพื้นทีจ่ัดบรกิาร
ตามมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็กประชากร
กลุ่มเป้าหมายสามารถ
เข้าถึงและได้รับบริการ
อย่างเท่าเทียม   
2. พัฒนาศกัยภาพบุคลากร 
3. พัฒนาระบบส่งต่อหญิง
ตั้งครรภ์ในภาวะฉุกเฉิน       
 

- หน่วยบริการฯทุกระดับใช้แนว
ทางการดูแลสตรีตั้งครรภ์แนวใหม่
ตามข้อแนะน าองค์การอนามัยโลก
ในบริบทประเทศไทยและการ
คลอดคุณภาพ  
- การคัดกรองและจัดการหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่ ANC&LR 
- ระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง
เพื่อการดูแลตามตามแนวทางคัด
กรองความเสี่ยงอย่างถูกต้องและ
ทันเวลาโดยการพัฒนาระบบการ
สื่อสารและการส่งต่อที่รวดเร็วทั้ง
การวินิจฉัย การส่งต่อ และการ
รักษา 
- ประเมินรับรองมาตรฐานอนามัย
แม่และเด็ก 
- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ห้องคลอด   
- พัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการ
คัดกรองและจัดการหญิงตั้งครรภ์ที่
มีภาวะเสี่ยงที่ ANC&LR 
- การฝึกปฏิบัติเช่นการช่วยฟื้นคืน
ชีพ การท าคลอดติดไหล่  ท าคลอด
ท่าก้น เป็นต้น 

1.ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาล
ผ่านมาตรฐานอนามัยแม่
และเด็ก 
2.พัฒนาศกัยภาพบุคคลากร
ในการคัดกรองและจัดการ
หญิงตัง้ครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 
 
 
 

ประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุง่เน้น รอบ 2 

1. ระบบบริหำรจัดกำรและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 

1. Assessment : 
มีระบบบริหาร
จัดการข้อมูลและ
การวเิคราะห์
ปัญหา 

1.1 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ใน
การวเิคราะห์ปัญหาเพื่อ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่
ตรงจุดอย่างแทจ้ริง 
1.2 มีระบบการจัดเก็บและ
ติดตามข้อมูลตาม KPI และ
ข้อมูลปัจจัยที่สง่ผลกระทบ 
1.3 วิเคราะห์สถานการณ์
และปัญหาการด าเนินงาน
เพื่อลดการตายมารดาไทย 
ก าหนดประเด็นการ
ด าเนินงานหรือสิ่งที่ต้อง
ปรับปรงุคุณภาพ 

1. มรีะบบการประเมินผล
มาตรการและวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรงุ มาตรการ  
- มีการทบทวนสถานการณ์และ
ถอดบทเรียนการด าเนินงาน การ
พัฒนาปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาใน
ประเด็นทีเ่กี่ยวข้องการตายมารดา 
(ประเด็นการด าเนินงานหรือสิ่งที่
ต้องปรับปรงุคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ) 
- กระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
ผ่าน Best Practice  

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย
ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสน
ราย 
2. ร้อยละ 20 ของการตาย
มารดาจากสาเหตุตกเลือด 
ลดลงจากปี 61 
3. ร้อยละ 30 ของการตาย
มารดาจากความดันโลหิตสูง 
ลดลงจากปี 61 
4. ร้อยละการตายมารดาจาก
สาเหตุทางอ้อมลดลง (ลดลง
จากปี 2561) รอ้ยละ 20 
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เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำนใน
พื้นที ่

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

ประสิทธิภาพ ที่สามารถ
ระบุถึงปจัจัยเสีย่งและ
ปัจจัยเสริมที่ท าให้บรรลุ
เป้าหมาย 
พร้อมทั้งน าผลการ
วิเคราะห์มาพิจารณาในการ
ออกแบบกระบวนการ
ท างาน 
1.4 มีแผนปฏิบัติการ/
แผนการด าเนินงาน/
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
(Action plan) ที่
สอดคล้องกับปญัหาที่
วิเคราะห์ข้างต้นได ้

2. มีแผนการด าเนินงานที่ปรับปรุง
ให้สอดคล้องเพือ่แก้ปัญหาของ 5 
เดือนแรก 
- แผนปฏิบัติการ/แผนการ
ด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน
เพื่อลดการตายมารดา (Action 
plan) ที่สอดคล้องกับปัญหาที่
วิเคราะห์ข้างตน้ได้ 
3. สืบสวนสาเหตุการตายมารดา
รายบุคคลทุกราย 
 

5. ร้อยละหญงิที่มาฝากครรภ์
ที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง 
6. ร้อยละหญงิตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยง 
7. ร้อยละหญงิตั้งครรภ์ที่มี
ความเสี่ยงทุกรายไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดต้องไดร้ับการจัดการ 
และส่งต่อ เพื่อการดูแลและ
รักษา 
8. ภาวะเสี่ยงทีพ่บมากที่สุด 5 
อันดับ (จากโรคอายุรกรรม) 
9. สืบสวนสาเหตุการตาย
มารดารายบุคคลทุกราย 

ประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุง่เน้น 2. ระบบบริกำรที่มีคุณภำพ 
โรงพยำบำลผ่ำน
มำตรฐำน
มำตรฐำนงำน
อนำมัยแม่และเด็ก 

1. สนับสนุนใหห้น่วย
บริการในพื้นทีจ่ัดบรกิาร
ตามมาตรฐานงานอนามยั
แม่และเดก็ประชาชากร
กลุ่มเป้าหมายสามารถ
เข้าถึงและได้รับบริการอย่าง
เท่าเทียม   
 

- การคัดกรองและจัดการหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงที่ ANC&LR 
- ระบบส่งต่อหญิงตัง้ครรภ์เสี่ยง
เพื่อการดูแลตามตามแนวทางคดั
กรองความเสี่ยงอย่างถูกตอ้งและ
ทันเวลาโดยการพัฒนาระบบการ
สื่อสารและการส่งต่อทีร่วดเร็วทั้ง
การวินจิฉัย การส่งต่อ และการ
รักษา 
- ประเมินรับรองมาตรฐานอนามัย
แม่และเด็ก 

1. ร้อยละ 70 ของ
โรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก 
2. พัฒนาศกัยภาพบุคคลากร
ในการคัดกรองและจัดการ
หญิงตัง้ครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 

ประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุง่เน้น 3. กำรส่งเสริมพฤติกรรมสุขภำพที่ด ีและลดปัจจัยเสี่ยง 

พัฒนาระบบ
สุขภาพแม่และเด็ก
อย่างยัง่ยืนโดยการ
สร้างความ
ตระหนักรู้ด้าน
สุขภาพแก่หญงิ
ตั้งครรภ์และ
ครอบครัว 

1. สื่อสารความรู้เพื่อสร้าง
ความตระหนักรูแ้ก่หญิง
ตั้งครรภ์และครอบครัว 
2. สนับสนุนใหห้ญิง
ตั้งครรภ์เข้าถึงนวัตกรรม
การสื่อสารสองทางเพื่อ
สร้างกระแสความรอบรู้
ด้านสุขภาพ และเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการความ
เสี่ยงของตนเอง ครอบครัว
และชุมชน 

- สร้างความตระหนักรู้แกห่ญิง
ตั้งครรภ์และครอบครัวผ่าน
กระบวนการโรงเรียนพ่อแม ่ 
และใช้สมดุบันทึกสุขภาพแม่และเดก็ 
 - หน่วยบรกิารทุกระดับ มีและใช้
แผนการสอน ทีก่ระตุ้นและสร้าง
แรงบันดาลใจให้พ่อ แม่เข้าร่วม
กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ ใน
การสร้างพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองขณะตั้งครรภ์และ
หลังคลอด ทราบถึงความผิดปกติที่

1. มกีารประชาสัมพันธ์ สื่อ
ท้องถิ่น สื่อบุคคล  
2. พัฒนาศกัยภาพบุคลากรที่ 
เกี่ยวข้องให้มอีงค์ความรู้และ 
ทักษะในการด าเนินงาน 
3. ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ 
สามี หรือญาติเข้าร่วม
กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ 
ให้ความรู้ ฝกึทกัษะ สร้าง
พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองขณะตัง้ครรภ์และหลัง
คลอด ทราบถึงความผิดปกติที่
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เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำนใน
พื้นที ่

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

ต้องมาพบแพทย์ทันที  โดยการใช้
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
- มีการสื่อสารความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 

ต้องมาพบแพทย์ทันที  โดย
การใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก 

ประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุง่เน้น 3. กำรสร้ำงภำคีเครือข่ำย     

บูรณาการความ
ร่วมมือ 

สร้างการมีส่วนร่วมและ
เสริมพลังภาคีเครือข่ายเพื่อ
การ  บรูณาการงานอนามัย
แม่และเด็กร่วมกับภาคี
เครือข่าย   

- ใช้กลไก MCH Board ขับเคลือ่น
งานเพื่อลดการตายมารดาไทยโดย
บูรณาการงานกบั Service Plan 
และเชื่อมโยงกับ พชอ. อบต. 
อบท. เกษตร หรือหน่วยงานอืน่ ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นปัญหาและ
ก าหนดแนวทางการท างานร่วมกัน 
- มีการตดิตามเยี่ยมเสริมพลงั 
- สร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนา
เครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน
ท้องถิ่น อสม. และภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการ 
ค้นหา คดักรองความเสี่ยง ติดตาม
และดูแลหญิงตั้งครรภ์ และหลัง
คลอดโดยเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยง  
- สนับสนุนให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในจังหวัดและ
เชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา 
provincial network เพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็งระดับชุมชน 

1. มกีารประชุมสืบสวนการ
ตายมารดาระดบัเขต   
2. ติดตามเยีย่มเสริมพลัง/
นิเทศงาน/แผนการประเมิน
มาตรฐานโรงพยาบาลผ่าน
มาตรฐานงานอนามัยแม่และ
เด็ก ที่ชัดเจน 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
จังหวัดและเชื่อมโยงเครือข่าย
การพัฒนา provincial 
network เพื่อให้เกิดความ
เข้มแข็งระดับชมุชน 
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Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. มขี้อมูลที่สมบูรณ์ในการ
วิเคราะห์ปัญหาเพื่อน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาที่ตรงจดุอย่าง
แท้จรงิ 
2. มรีะบบการจัดเก็บและ
ติดตามข้อมูลตาม KPI และ
ข้อมูลปัจจัยที่สง่ผลกระทบ 
3.วเิคราะห์สถานการณ์และ
ปัญหาการด าเนนิงานเพื่อลด
การตายมารดาไทย ก าหนด
ประเด็นการด าเนินงานหรือสิ่ง
ที่ต้องปรับปรุงคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ที่สามารถระบุ
ถึงปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสริมที่
ท าให้บรรลุเป้าหมาย 
พร้อมทั้งน าผลการวเิคราะห์มา
พิจารณาในการออกแบบ
กระบวนการท างาน 
4. มีแผนปฏิบัตกิาร/แผนการ
ด าเนินงาน/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน (Action plan) ที่
สอดคล้องกับปญัหาที่วเิคราะห์
ข้างต้นได ้
5. มีมาตรการ ข้อเสนอเชงิ
นโยบาย เพื่อใช้ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเพื่อลดการตาย
มารดาในพื้นที ่
6. ถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ปฏิบัติและใช้มาตรกา/
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพือ่
ป้องกันและลดการตายมารดา 
7. การบริหารจดัการเพื่อลด
การตายมารดา 
- การป้องกันการเกิด 3D :  
Delay Detection, Delay 
Decision, Delay Refer 
- ขับเคลื่อนการด าเนินงาน จดั 
Zoning ผู้เชี่ยวชาญและการ

1. มาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็ก 
- สนับสนุนให้หน่วยบริการใน
พื้นที่จัดบริการตามมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็ก
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าถึงและได้รับ
บริการอย่างเท่าเทียม  
- เยี่ยมเสริมพลัง/ประเมินและ
รับรองมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก  
2. พัฒนาศกัยภาพบุคคลากร
ในการคัดกรองและจัดการ
หญิงตัง้ครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 
ANC&LR 
3. พัฒนาศกัยภาพเจ้าหน้าที่
ห้องคลอด  
4. พัฒนาห้องคลอดคุณภาพ
และระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์
ในภาวะฉุกเฉิน     
5. ร้อยละ 20 ของการตาย
มารดาจากสาเหตุตกเลือด 
ลดลงจากปี 61 
6. ร้อยละ 30 ของการตาย
มารดาจากความดันโลหิตสูง 
ลดลงจากปี 61 
7. ร้อยละการตายมารดาจาก
สาเหตุทางอ้อมลดลง (ลดลง
จากปี 2561) ร้อยละ 20 
8. ร้อยละหญิงที่มาฝากครรภ์
ที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง 
9. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยง 
10. ร้อยละหญงิตั้งครรภ์ที่มี
ความเสี่ยงทุกรายไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดต้องไดร้ับการจัดการ 
และส่งต่อเพื่อการดูแลและ
รักษา 
11. ภาวะเสี่ยงที่พบมากที่สุด 
5 อันดับ (จากโรคอายุรกรรม)  

1. มรีะบบการประเมินผล
มาตรการและวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุง มาตรการ  
- มีการทบทวน
สถานการณ์และถอด
บทเรียนการด าเนินงาน 
การพัฒนาปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องการตายมารดา 
(ประเด็นการด าเนินงาน
หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุง
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ) 
- กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ผ่าน Best 
Practice 
2. มีแผนการด าเนินงานที่
ปรับปรงุให้สอดคล้องเพื่อ
แก้ปัญหาของ 5 เดือนแรก 
(Action planที่สอดคล้อง
กับปัญหา) 
3.ประชา สัมพันธ์ สื่อ
ท้องถิ่น สื่อบุคคล เน้น 
เรื่องฝากทอ้งเรว็ 
โภชนาการ  ภาวะเสี่ยงฯ  
โครงการเก้าย่างเพื่อสร้าง
ลูก (Early Moment 
Matters on Mobile) 
4. พัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรที่ เกี่ยวข้องให้มี
องค์ความรู้และ ทักษะใน
การด าเนินงาน  
5. ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ 
สามี หรือญาติเข้าร่วม
กระบวนการโรงเรียนพ่อ
แม่ ให้ความรู้ ฝกึทกัษะ 
สร้างพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองขณะ
ตั้งครรภ์และหลังคลอด 
ทราบถึงความผดิปกตทิี่

1. อตัราส่วนการตาย
มารดาไทยไม่เกนิ 17 
ต่อการเกิดมีชีพแสนราย 
2. ร้อยละ 20 ของการ
ตายมารดาจากสาเหตุ
ตกเลือด ลดลงจากปี61 
3. ร้อยละ 30 ของการ
ตายมารดาจากความดัน
โลหิตสูง ลดลงจากปี 61 
4. ร้อยละการตาย
มารดาจากสาเหตุ
ทางออ้มลดลง (ลดลง
จากปี 2561) ร้อยละ 20 
5. ร้อยละหญงิที่มาฝาก
ครรภ์ที่ไดร้ับการคัด
กรองความเสี่ยง 
6. ร้อยละหญงิตั้งครรภ์
ที่มีภาวะเสี่ยง 
7. ร้อยละหญงิตั้งครรภ์
ที่มีความเสี่ยงทุกรายไม่
ว่าด้วยสาเหตุใดต้อง
ได้รับการจัดการ และส่ง
ต่อเพื่อการดูแลและ
รักษา 
8. ภาวะเสี่ยงทีพ่บมาก
ที่สุด 5 อันดับ (จากโรค
อายุรกรรม)  
9 .ร้อยละ 70 ของ
โรงพยาบาลผ่าน
มาตรฐานอนามยัแม่และ
เด็ก 
- อัตราส่วนการตาย
มารดาไทยไม่เกนิ 17 
ต่อการเกิดมีชีพแสนราย 
10. สืบสวนสาเหตุการ
ตายมารดารายบุคคลทุก
ราย 
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
จัดการระบบส่งต่อช่วยเหลือ
มารดาเสี่ยง 
- มี Standing Order 
- มีคู่มือ/แนวทางในการ
ป้องกันการตายมารดาจากการ
ตกเลือดและความดันโลหิตสูง 
- ประชุม MCH board อย่าง
น้อย 3 เดือนครัง้/ประชุม 
MCH conference เป็นต้น 
- ใช้ข้อมูลเฝ้าระวัง ชี้ประเด็น
ปัญหา ชี้น า ชี้แนะ เพื่อใหเ้กิด
การพัฒนาร่วมกันในการ 
- ระบบค้นหา คัดกรองและ
จัดการหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
เสี่ยงที่ ANC&LR 
- ระบบส่งต่อหญิงตัง้ครรภ์
เสี่ยงเพื่อการดูแลตามตาม
แนวทางคัดกรองความเสี่ยง
อย่างถูกตอ้งและทันเวลาโดย
การพัฒนาระบบการสื่อสาร
และการส่งต่อที่รวดเร็วทั้งการ
วินิจฉัย การส่งต่อ และการ
รักษา 
- ส่งเสริมหญิงตัง้ครรภ์ด้าน
โภชนาการ เช่นได้รับอาหาร
ครบถ้วน เพียงพอ ไม่หวานมัน
เค็มจัด ตามหลกัโภชนาการ 
ติดตามการกินยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน เหล็ก และโฟลิก ของ
หญิงตัง้ครรภ์ 
- อตัราส่วนการตายมารดาไทย
ไม่เกิน 20 ตอ่การเกิดมีชีพแสน
ราย 

- อัตราส่วนการตายมารดา
ไทยไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมี
ชีพแสนราย 
12. สืบสวนสาเหตุการตาย
มารดารายบุคคลทุกราย 
 

ตอ้งมาพบแพทย์ทันที  
โดยการใช้สมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็ก 
6. ติดตามเยีย่มเสริมพลัง/
นิเทศงาน ดังนี ้
- การประเมินมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็ก  
- ระบบค้นหา คัดกรอง
และจัดการหญงิตั้งครรภ์ที่
มีภาวะเสี่ยงที่ ANC&LR 
- ระบบส่งต่อหญิงตัง้ครรภ์
เสี่ยงเพื่อการดูแล 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
จังหวัดและเชื่อมโยง
เครือข่ายการพฒันา 
provincial network 
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ระดับชุมชน 
- อัตราส่วนการตายมารดา
ไทยไม่เกิน 17 ต่อการเกิด
มีชีพแสนราย 
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แหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัด (หลัก/ย่อย) ระบบ/วิธีกำรรำยงำน/เครื่องมือ หน่วยงำน/URL 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 
17 ต่อการเกิดมีชีพแสนราย 

1. โรงพยาบาลที่เกิดกรณีแม่ตาย
รายงาน สสจ.ภายใน 24 ชั่วโมง  
สสจ.รายงานศูนย์อนามัยภายใน 7วัน 

2. รายงานสืบสวนการตาย (CE) จาก 
สสจ.ไปยังศูนยอ์นามัยและกรม
อนามัยภายใน 30 วัน   

3. รายงานผลการ Conference 
maternal death case 

1.หนว่ยบรกิารสาธารณสุขทุก
ระดับ 

2.ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั 

3.ศูนย์อนามยั 

2. ร้อยละ 20 ของการตายมารดาจาก
สาเหตุตกเลือด ลดลงจากป6ี1 

3. ร้อยละ30 ของการตายมารดาจาก
ความดันโลหิตสูง ลดลงจากปี61 

4. ร้อยละการตายมารดาจากสาเหตุ
ทางออ้มลดลง (ลดลงจากปี 2561) 
ร้อยละ 20 

5. ร้อยละหญงิที่มาฝากครรภ์ที่ไดร้ับ
การคัดกรองความเสี่ยง 

1. แบบคัดกรองความเสี่ยงของพื้นที่
หรือแบบคัดกรองความเสี่ยง 21 ข้อ 
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 

2. สถานบริการบันทึกข้อมูลการคัด
กรองความเสี่ยง 

3. หนว่ยบรกิารสาธารณสุขทุกระดับ
ท าการคัดกรองและจัดการความเสี่ยง
เพื่อกาสง่ต่อและดูแลต่อเนื่องและ
รายงานผลแก่ สสจ. 

4. สสจ. รายงานการคัดกรองและ
จัดการความเสี่ยงเพื่อกาส่งต่อและ
ดูแลต่อเนื่องแก่ ศอ. 

5. ศอ. รายงานการคัดกรองและ
จัดการความเสี่ยงเพื่อกาส่งต่อและ
ดูแลต่อเนื่องแก่ กรมอนามัย 

1.หนว่ยบรกิารสาธารณสุขทุก
ระดับ 

2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

3.ศูนย์อนามยั 

6. ร้อยละหญงิตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 
7. ร้อยละหญงิตั้งครรภ์ที่มีความเส่ียง

ทุกรายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดต้องได้รับ
การจดัการ และส่งต่อ  เพื่อการดูแล
และรักษา 

8. ภาวะเสี่ยงที่พบมากที่สุด 5 อันดับ 
(จากโรคอายุรกรรม) 

9. ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาลผ่าน
มาตรฐานอนามยัแม่และเด็ก 

1. หนว่ยบรกิารสาธารณสุขทุกระดับ
พัฒนาคุณภาพระบบบริการใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
คุณภาพ (Safe Mother hood and 
Baby  Friendly  hospital ) 

2. หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
(รพช. รพท. รพศ.) ประเมินตนเอง
ผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
ออนไลน์ 

3. สสจ./ศอ. ประเมินและรับรอง
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 

1. การพัฒนาคณุภาพระบบบริการ
ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก : 
หน่วยบรกิารสาธารณสุขทุกระดับ  

2. การประเมินตนเองหน่วย
บริการสาธารณสุขทุกระดับ (รพช. 
รพท. รพศ.) 

3. ประเมินและรับรองมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็ก : สสจ./
ศอ. 
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หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย ส านกัส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท์/ 

e-mail address 
ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

พญ.พิมลพรรณ  ต่างวิวัฒน์   ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
ส านัก/กอง ส านักส่งเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย 

Tel. 0 2590 4435    
Mobile 08 1292 3849   
E-mail:  
pimolphantang@gmail.com 

 

นางนงลักษณ์  รุ่งทรัพย์สิน   ต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ 
ส านัก/กอง ส านักส่งเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย 

Tel. 0 2590 4425     
Mobile 08 4681 9667       
โทรสาร 0 2590 4427     
E-mail: 
noi_55@hotmail.com 

 

 
ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

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

ประเด็นทีร่ับผิดชอบ 

นางวรรณชนก  ล้ิมจ ารูญ     
 

ต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุข 
ส านัก/กอง ส านักส่งเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย 

Tel. 0 2590 4438         
Mobile 08 6546 5561 
โทรสาร 0 2590 4427     
E-mail: 
loogjun.ph@hotmail.com 
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แนวทำงกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : กำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรค และกำรจัดกำรสขุภำพ 
 

หัวข้อ 1 .การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 

ตัวชี้วัด :  
2. ระดับควำมส ำเร็จของพัฒนำกำรเด็กตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
มีตัวช้ีวัดย่อย 4 ตัวชี้วัด 
    - ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ  
    - ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 
    - ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 
    - ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 
    - ร้อยละ 57 ของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

ค ำนยิำม  
 เด็กอำยุ 0 - 5 ปี หมำยถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

กำรคัดกรองพัฒนำกำร หมำยถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 30 และ42 เดือน 
ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type1: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 : ที่
อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 

พัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ หมำยถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการ
ครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) 
รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที (1B262 : เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 
 พัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำได้รับกำรติดตำม หมำยถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุ
ของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะกลุ่มที่แนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริม
พัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 

พัฒนำกำรสมวัย หมำยถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้ง
แรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ า
แล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน(1B260) 

เด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรคัดกรองแล้วพบว่ำมีพัฒนำกำรล่ำช้ำ หมำยถึง  เด็กปฐมวัยทุกช่วงอายุที่
ประเมินด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and 
Promotion Manual: DSPM) ครั้งที่ 1 แล้วพบว่าต้องส่งต่อ และเด็กอายุ 9 , 18, 30, 42, 60 เดือน ที่มา
ประเมินซ้ า ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย: DSPM ครั้งที่ 2 แล้วยังพบมีพัฒนาการล่าช้า
อย่างน้อย 1 ด้านขึ้นไป 

ได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำร หมำยถึง เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า 
ได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและ/ หรือประเมินพัฒนาการ พร้อมทั้งกระตุ้นพัฒนาการด้วยคู่มือประเมินเพื่อ
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ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention: 
TEDA4I) 

สูงดี หมำยถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง 
หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 
(ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  

สมส่วน หมำยถึง เด็กที่มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตน้ าหนักตาม
เกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง +1.5 
SD ถึง -1.5 SD ของน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง 

สูงดีสมส่วน หมำยถึง เด็กทีม่ีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ าหนักอยู่ใน
ระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 

สูตรค ำนวณตวัชี้วัด (กรณีเชิงปริมำณ) 
1. ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร 

     =   
𝐁

𝐀
× 𝟏𝟎𝟎 

2. ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี ที่ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร พบสงสยัล่ำชำ้  

    =   
𝐂+𝐃

𝐁
× 𝟏𝟎𝟎 

3. ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำได้รับกำรติดตำม 

    =   
𝐄

𝐂
× 𝟏𝟎𝟎 

4. ร้อยละของเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำรด้วย TEDA4I 

     =   
𝐇

𝐆
× 𝟏𝟎𝟎 

5. ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี มีพัฒนำกำรสมวัย 

      =   
𝐅

𝐁
× 𝟏𝟎𝟎 

6. ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

      =   
𝐈

𝐉
× 𝟏𝟎𝟎 

รำยกำรข้อมูล  

A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1 มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แตท่ะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 

B = จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

C = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) ที่ต้องแนะน า
ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261)  

D = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) 

ส่งต่อทันที(1B262 : เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน)  
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E = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ทั้งเด็กที่ต้อง
แนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรอง
พัฒนาการครั้งที่ 2 

F = จ านวนเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ 
และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน (1B260) 

G = เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าทั้งหมด 

H = จ านวนเด็กปฐมวัยที่ได้รบัการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า แล้วได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I 

I = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

J = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
 

ประเดน็กำรตรวจรำชกำรทีมุ่่งเน้น  
1.ร้อยละกำรคัดกรองพัฒนำกำร (ควำมครอบคลุม) ร้อยละ 90 : ยังต่ ากว่าเป้าหมาย ควรเน้นความ

ครอบคลุมในเด็กกลุ่มเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพและสังคม 
2.ร้อยละของสงสัยล่ำช้ำ ร้อยละ 20 : ยังต่ ากว่าเป้าหมาย ควรเน้นการสร้างสมรรถนะ/ศักยภาพและ

เสริมก าลังใจของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
3.ร้อยละของกำรติดตำม ร้อยละ 90 : ยังต่ ากว่าเป้าหมาย ควรเน้นการติดตามให้ครอบคลุมเด็กสงสัย

ล่าช้าทุกคน 
4. เด็กล่ำช้ำได้รับกำร กระตุ้นด้วย TEDA 4I : ควรเน้น พัฒนาศักยภาพบุคลากร สธ./การใช้คู่มือฯ/

การสื่อสารกับผู้ปกครอง/การบันทึกข้อมูลในระบบ HDC 
5. เด็กสูงดีสมส่วน : ควรเน้น ส่งเสริมอาหารตามวัย นอนอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมทางกาย/การเล่น 

สุขภาพช่องปาก ความครอบคลุมการชั่งน้ าหนักส่วนสูง เครื่องมือ/วิธีการช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูงได้มาตรฐาน 

เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
รอบที่ 1  
ร้อยละการ
คัดกรอง 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละของ
พัฒนาการ
สงสัยล่าช้า 
ร้อยละ 20 
 
ร้อยละของ
การกระตุ้น
ติดตาม 

1.ขับเคลื่อนโดยกลไกในพื้นที่ 
  - อนุกรรมการพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัยจังหวัด 
  -  MCH Board ผ่ า น  Child Project 
Manager 
 
 2.ส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
  - ผลักดันการขับเคลื่อน พรบ. นมผง 
  - ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่/
จัดตั้งคลินิกนมแม่ในสถานบริการ สธ. 
    - ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เชิงรุก 
โดย อสม. แม่และเด็ก 

- สรุปรายงานการประชุม 
- แผนงาน/โครงการของ
คณะอนุกรรมการ 
 
  
 
- ติดตามระบบเฝ้าระวังและ
รายงานการระเมิด พรบ. นม
ผง 
- ติดตามตัวชี้วดัการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ในทารกแรกเกิด

- เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับ
การคัดกรองพฒันาการ 
ร้อยละ 90 
 - เด็กอายุ 0-5 ปี ที่
ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ พบสงสัย
ล่าช้า ร้อยละ 20 
 - เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการติดตาม ร้อยละ 
90 
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เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
ร้อยละ 90
สูงดีสมส่วน 

  - สนับสนุนการจัดตั้ งมุมนมแม่ใน
สถานประกอบการ 
 
 
3. ขับเคลื่อนนโยบำยมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกของชีวิต 
  -เฝ้าติดตามแนวโน้มการเพิ่มน้ าหนัก 
หญิงตั้งครรภ์ 
 -เฝ้าติดตามภาวะและแนวโน้มการ
เจริญเติบโตของเด็ก 
 -  ส่ ง เสริมอาหารตามวัย การนอน 
กิจกรรมทางกาย/การเล่น การแปรงฟัน 
ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารก 
และเด็กเล็ก 
- ส่งเสริมการจ่ายยาเม็ดไอโอดีน เหล็ก 
และโฟลิกตลอดการตั้งครรภ์และหญิง
หลังคลอดทุกคนในช่วงที่ให้นมลูก 6 
เดือน 
 -ส่งเสริมการจ่ายยาน้ าธาตุเหล็กอายุ 6 
เดือน - 5 ปี อย่างต่อเนื่อง 
 
4.สร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัยแก่ครอบครัว 
-  หน่วยบริการ สธ.  ให้ความรู้  จัด
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ 
 - พัฒนาสื่อองค์ความรู้ด้านพัฒนาการ
เด็กตามบริบทของพื้นที่ 

จนถึงอายุต่ ากว่า 6 เดือน ใน
ระบบHDC 
 
 
- การส่งเสริมอาหารตามวยั 
การนอน กิจกรรมทางกาย/
การเล่น การแปรงฟัน ในหญงิ
ตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร 
ทารก และเด็กเล็ก  
- ความครอบคลุมการชั่ง
น้ าหนักส่วนสูงของเด็ก 
- เครื่องมือ/วิธกีารชัง่น้ าหนัก   
วัดส่วนสูงได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - เยี่ยมเสริมพลังการ
ด าเนินงานและส่งคืนข้อมูลแก่
พื้นที ่

- เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสม
ส่วนร้อยละ 54 
 
 
 
 

ร้อยละ 40
ของเด็ก
พัฒนาการ
ล่าช้าได้รับ
การกระตุ้น
พัฒนาการ
ด้วย TEDA4I 

1. สื่อสาร นโยบาย ความส าคัญและ
แนวทางการด าเนินงาน 
2. ทบทวน/ปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและระบบการ
ติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
3. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มี
ความรู้และทักษะในการใช้คู่มอื 
TEDA4I/ทักษะการสื่อสารกับ
ผู้ปกครอง/ การบันทึกข้อมูลในระบบ
HDC 
4. สนับสนุนส่ือ/เทคโนโลยี 

1. ติดตาม ส่งเสริม ผลักดัน
การพัฒนาศกัยภาพบุคลากร
สาธารณสุขให้มีความรู้ทักษะ
ที่เพียงพอต่อการประเมินเพื่อ
กระตุ้นพัฒนาการโดยใช้คู่มือ 
TEDA4I 
2. ระบบการติดตามกระตุ้น
เด็กพัฒนาการล่าช้า 
3. การบันทึกข้อมูลในระบบ 
HDC และข้อมลูเด็ก
พัฒนาการล่าชา้แล้วได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I 

1.บุคลากรสาธารณสุขมี
ความรู้และทักษะที่
เพียงพอต่อการประเมิน
เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ
โดยใช้คู่มือ TEDA4I 
2. ระบบการติดตามเด็ก
พัฒนาการล่าชา้ 
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เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
รอบที่ 2 
ร้อยละการ
คัดกรอง 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละของ
พัฒนาการ
สงสัยล่าช้า 
ร้อยละ 20 
 
ร้อยละของ
การกระตุ้น
ติดตาม 
ร้อยละ 90 
 
สูงดีสมส่วน 

1.ขับเคลื่อนโดยกลไกในพื้นที่ 
  - อนุกรรมการพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัยจังหวัด 
  -  MCH Board ผ่ า น  Child Project 
Manager 
 
 2.ส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
  - ผลักดันการขับเคลื่อน พรบ. นมผง 
  - ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่/
จัดตั้งคลินิกนมแม่ในสถานบริการ สธ. 
  - รณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
  - ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เชิงรุก 
โดย อสม. แม่และเด็ก 
  - สนับสนุนการจัดตั้ งมุมนมแม่ใน
สถานประกอบการ 
 
3. ขับเคลื่อนนโยบำย มหัศจรรย์  
1,000 วัน 
-เฝ้าติดตามแนวโน้มการเพิ่มน้ าหนัก 
หญิงตั้งครรภ์ 
 -เฝ้าติดตามภาวะและแนวโน้มการ
เจริญเติบโตของเด็ก 
 -  ส่ ง เสริมอาหารตามวัย การนอน 
กิจกรรมทางกาย/การเล่น การแปรงฟัน 
ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารก 
และเด็กเล็ก 
- ส่งเสริมการจ่ายยาเม็ดไอโอดีน เหล็ก 
และโฟลิกตลอดการตั้งครรภ์และ  หญิง
หลังคลอดทุกคนในช่วงที่ให้นมลูก 6 
เดือน 
 -ส่งเสริมการจ่ายยาน้ าธาตุเหล็กอายุ 6 
เดือน - 5 ปี อย่างต่อเนื่อง 
 
4.สร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัยแก่ครอบครัว 
- หน่วยบริการ สธ. ให้ความรู้ จัดกิจกรรม 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ 
 - พัฒนาสื่อองค์ความรู้ด้านพัฒนาการ
เด็กตามบริบทของพื้นที่ 

- สรุปรายงานการประชุม 
- แผนงาน/โครงการของ
คณะอนุกรรมการ 
 
  
 
- ติดตามระบบเฝ้าระวังและ
รายงานการระเมิด พรบ. นมผง 
- ติดตามตัวชี้วดัการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ในทารกแรกเกิด
จนถึงอายุต่ ากว่า 6 เดือน ใน
ระบบ HDC 
 
 
 
 
- ส่งเสริมอาหารตามวัย การ
นอน กิจกรรมทางกาย/การ
เล่น การแปรงฟัน ในหญิง
ตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร 
ทารก และเด็กเล็ก  
- ความครอบคลุมการชั่ง
น้ าหนักส่วนสูง  
- เครื่องมือ/วิธกีารชัง่น้ าหนัก   
วัดส่วนสูงได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เยี่ยมเสริมพลังการ
ด าเนินงาน และส่งคืนข้อมูล
แก่พื้นที ่

- เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับ
การคัดกรองพฒันาการ  
ร้อยละ 90 
 - เด็กอายุ 0-5 ปี ที่
ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ พบสงสัย
ล่าช้า ร้อยละ 20 
 - เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการติดตาม 
ร้อยละ 90 
- เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน ร้อยละ 54 
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เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
ร้อยละ 60
ของเด็ก
พัฒนาการ
ล่าช้าได้รับ
การกระตุ้น
พัฒนาการ
ด้วย TEDA4I 

พัฒนาระบบติดตาม และกระตุ้นเด็ก
พัฒนาการล่าชา้ด้วยTEDA4I อย่าง
ต่อเนื่อง 

1. ระบบการติดตามกระตุ้น
เด็กพัฒนาการล่าช้า 
2. ข้อมูลเดก็พัฒนาการล่าช้า
แล้วได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I 
3. เยี่ยมเสริมพลังการ
ด าเนินงานและส่งคืนข้อมูลแก่
พื้นที ่

เด็กปฐมวัยที่ไดร้ับการ
คัดกรองแล้วพบว่า 
มีพัฒนาการล่าช้าแล้ว
ได้รับการกระตุน้
พัฒนาการด้วย TEDA4I 

Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เชตสุขภำพ/สสจ./รพศ./รพท. 
1. บุคลากรสาธารณสุข
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ให้มีความรู้ ทักษะการ
ประเมินคัดกรอง
พัฒนาการเด็กโดย
เครื่องมือ DSPM และ
กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มี
พัฒนาการล่าชา้ด้วยคู่มือ 
TEDA4I รวมทั้งทักษะการ
สื่อสารกับผู้ปกครอง 

2. เครือข่ายหนว่ยงานใน
ระดับพื้นที่ร่วมมือ
ด าเนินการเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การส่งเสริมโภชนาการ
และพัฒนาการเด็กปฐมวยั
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. มรีะบบเฝ้าระวังการ
ละเมิดพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
2580 ในระดับจังหวัดและ
ระดับเขต 

1. บุคลากรสาธารณสุข 
ครูพี่เลี้ยง สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ องค์
ความรู้และแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้พ่อ
แม่ ผู้ปกครองใช้คู่มือ 
DSPM มากขึ้น 

2. ร้อยละ 40 ของเด็ก
พัฒนาการล่าชา้ได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA4I  

3. เยี่ยมเสริมพลังการ
ด าเนินงานส่งเสริม
พัฒนาการ คัดกรอง 
กระตุ้น ติดตาม
พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี  

4. มีระบบเฝ้าระวังการ
ละเมิดพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
2560 ในระดับจังหวัด
และระดับเขต 

5. ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 
1000 วันแรกของชีวิต 

1. รณรงค์การคัดกรอง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

2. ร้อยละ 50 ของเด็ก
พัฒนาการล่าชา้ได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I  

3. ตรวจเยี่ยมการ
ด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัตคิวบคุม
การส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและ
เด็กเลก็ พ.ศ. 2560 

4. อตัราการกินนมแม่ของ
ทารกแรกเกิดถงึต่ ากว่า 6 
เดือน 

5. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
มีการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาต ิ

6.ขับเคลื่อนมหศัจรรย์ 
1000 วันแรกของชีวิต 
อย่างน้อยร้อยละ 70 ของ
อ าเภอ 

1. ระดับความส าเร็จของ
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

    1.1 ร้อยละ 90 เด็ก 0-5 ปี 
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ   

    1.2 ร้อยละ 20 ของเด็กที่
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
พบสงสัยล่าช้า  

    1.3. ร้อยละ 90 ของเด็กที่
มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
ติดตาม/สง่ต่อ  

    1.4 ร้อยละ 60 ของเด็ก
พัฒนาการล่าชา้ได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I  

    1.5 ร้อยละ 54 ของเดก็
อาย ุ0-5 ปี สงูดสีมส่วน 

2. รณรงค์การส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

3. ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 
วันแรกของชวีิต อย่างน้อย
ร้อยละ 90 ของอ าเภอ 
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
4. มีนโยบาย/มาตรการ/
แผนการส่งเสริมเด็กสูงดี
สมส่วน 

อย่างน้อยร้อยละ 50 
ของอ าเภอ 

 

หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ :  
กรมอนำมัย ส านักส่งเสริมสขุภาพ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิส านักโภชนาการ  
กรมสุขภำพจติ สถาบันราชานุกูล 
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัดรับผิดชอบ 

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

ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

นายแพทย์ธีรชยั   
บุญยะลีพรรณ    

ต าแหน่ง : รองผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ กรมอนามัย 

Tel. 02 – 588 3088 ตอ่ 
3124   
mail : 
teerboon@hotmail.com 

-ความครอบคลุ่ม 
-พบสงสัยล่าช้า 
- ติดตามเด็ก
สงสัยล่าช้า 

แพทย์หญิงจันทร์อาภา 
สุขทัพภ ์

ต าแหน่ง. นายแพทย์ช านาญการ 
สถาบันราชานุกูล กรม
สุขภาพจิต 

Tel. 02-248 8900 ต่อ 
70390 
mail : 
janarpar@gmail.com 

-เด็กพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการ
กระตุ้น
พัฒนาการด้วย 
TEDA4I 

นางณัฐวรรณ  
เชาวน์ลิลิตกุล 

ต าแหน่ง: รก.นกัวิชาการ
สาธารณสุขเชีย่วชาญ(ด้าน
โภชนาการ) ส านักโภชนาการ 
กรมอนามยั 

Tel 0 2590 4327                  
Email : 
nutwan65@gmail.com 

- เด็กอายุ 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน 

 
ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

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

ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

แพทย์หญิงจันทร์อาภา  
สุขทัพภ ์

ต าแหน่ง. นายแพทย์ช านาญการ 
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 

Tel. 02-248 8900 ต่อ 
70390 
mail : 
janarpar@gmail.com 

-เด็กพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการ
กระตุ้น
พัฒนาการด้วย 
TEDA4I 

นางประภาพรณ์   
จังพานิช 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุ
ช านาญการพิเศษ 
ส านักส่งเสริมสขุภาพ 

Tel. 02 590 4433  
Tel. 087 077 1130 
 mail : 
paporn11@gmail.com 

-ความครอบคลุ่ม 
-พบสงสัยล่าช้า 
- ติดตามเด็ก
สงสัยล่าช้า 

นางกิติมา    
พัวพัฒนกุล   

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญ
การ     
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหง่ชาติ 

Tel. 02 590 4405        
mail : 
puapat@yahoo.com 

mailto:paporn11@gmail.com
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท ์
/e-mail address 

ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

นายสุพจน์   
รื่นเรงิกลิ่น             

 

ต าแหน่ง: นกัโภชนาการช านาญ
การส านักโภชนาการ กรมอนามัย 

Tel 0 2590 4327                  
Email : 
supot.r@anamai.mail.go.
th 

- เด็กอายุ 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน 

หมายเหตุ สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ทีส่ าคัญและจ าเป็นได้ตามดุลยพินิจของ คกต. แต่ละคณะ 
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แนวทำงกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : กำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรค และกำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ 
 

ประเด็นหลัก : กำรลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ 
หัวข้อ : กำรบริหำรจัดกำรสิง่แวดล้อม   
ตัวชี้วัดตรวจรำชกำร :  
3. ร้อยละของโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital 
 
ค ำนิยำม : โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN Hospital หมายถึง 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) ด าเนินงานตามเกณฑ์ 
ดังนี ้

ระดับพื้นฐำน 
ขั้นตอนที่ 1 กำรสร้ำงกระบวนกำรพัฒนำ 
1. มกีารก าหนดนโยบาย  จัดท าแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนสื่อสารใหเ้กิดการพัฒนาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN&CLEAN hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนในองคก์ร 

ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN 
G: GARBAGE 2. มกีารจดัการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชือ้ พ.ศ. 

2545 

3. มกีารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คอื มูลฝอยรีไซเคลิ มูลฝอยอินทรยี์ มูลฝอยอื่น ๆ ไปยังที่พักรวมมูล
ฝอยอย่างถูกสขุลักษณะ 

R: RESTROOM 4. มกีารพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ที่อาคารผู้ป่วยนอก 

E: ENERGY 5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการทีก่ าหนดร่วมกันทัง้
องค์กร 

E: ENVIRONMENT 6. มกีารจดัสิ่งแวดลอ้มทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่พกัผอ่นที่
สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวติและวัฒนธรรมท้องถิ่นส าหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ 
7. มกีารส่งเสริมกิจกรรมที่เอือ้ต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรมทางกาย 
(Physical activity) กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ 

N: NUTRITION 8. สถานที่ประกอบอาหารผู้ปว่ยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ กรมอนามัย ใน
ระดับดีมาก 
9. ร้อยละ 100 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสขุาภิบาลอาหารของกรมอนามัย 

10. จัดให้มีบริการน้ าดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 
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ระดับดี 

 11. มีการจัดการมูลฝอยครบทกุประเภทถูกสขุลักษณะ 
12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยใน (IPD) 

ระดับดีมำก 
 13. มีการส่งเสริมใหเ้กิดนวัตกรรม GREEN โดยการน าไปใช้ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน 
14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกดิ GREEN Community 

ระดับดีมำก Plus 

 

15. โรงพยาบาลมีการด าเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายใน
พื้นที ่
16. โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับเริ่มต้น
พัฒนาขึ้นไป 

 

สูตรค ำนวณตวัชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมำณ)  
รำยกำรข้อมูล 
A1 =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์

ระดับพื้นฐาน 
A2 =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
A3 =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดี

มาก 
A4 =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 

Plus 
B   =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 
C   =  จ านวนจังหวัดที่มีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plusในเขตสุขภาพ 
D   =  จ านวนจังหวัดทั้งหมดในเขตสุขภาพ 

 
สูตรค ำนวณ 
1. ((A1+A2+A3+A4)/B) X 100  = ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม   
                                               GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป 
2. ((A2+A3+A4)/B) X 100       = ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม   
                                               GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
3. ((A3+A4)/B) X 100             = ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม  
                                               GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป 
4. (A4/B) X 100                     = ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม  
                                               GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus  
5. (C/D) X 100                     = ร้อยละของจ านวนจังหวัดในเขตที่มีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus  
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ประเดน็กำรตรวจรำชกำรทีมุ่่งเน้น 

เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำน 
ในพื้นที่ 

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบที่ 1 

โรงพยาบาลมกีารพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม ตาม
กฎหมาย มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง และมีสภาพ 
แวดล้อมที่เอือ้ต่อการมี
สุขภาพดีของประชาชน 
และเจ้าหน้าที่ 
 

1. โรงพยาบาลทุกแหง่
ประเมินตนเอง และวางแผน
การพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
ตามเกณฑ์ ฯรวมทั้งมกีาร
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ทักษะในด้านการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม เพื่อ
ขับเคลื่อนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
2. เขตสุขภาพมกีารจดัท า
ฐานข้อมูล และวิเคราะห์ 
ข้อมูลโรงพยาบาลในพื้นที่
เพื่อวางแผนสนับสนุนการ
พัฒนายกระดับ และการ
ประเมิน (Re-
accreditation) 
3. มกีารบรูณาการความ
ร่วมมือหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่เพื่อร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาโรงพยาบาล ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital 
4. มกีารตรวจประเมิน  
และสนับสนุนการพัฒนา 
GREEN&CLEAN Hospital 
ให้เป็นไปตาม Small 
Success 

1. มีรายงานผลการประเมิน
ตนเอง และแผนการพัฒนา
โรงพยาบาล/บุคลากร 
2. มีฐานข้อมูล และการ
วิเคราะห์สถานการณก์าร
พัฒนาของรพ.สังกัด สธ. ใน
พื้นที ่
    มีแผนสนับสนุนการพัฒนา 
และการประเมิน (Re-
accreditation)  
3. มีการบูรณาการความ
ร่วมมือในพื้นทีเ่พื่อร่วม
ขับเคลื่อนการพฒันา
โรงพยาบาล 
4. มีการตรวจประเมิน  Re-
accreditation และการ
ประเมินเพื่อยกระดับการ
พัฒนา  
    มีการพัฒนา GREEN& 
CLEAN Hospital เป็นไปตาม 
Small Success 

1. โรงพยาบาล มีการทบทวน
ผลการด าเนินงาน เพื่อประกัน
คุณภาพในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง มีทีมงานที่มีความรู้ 
ทักษะ  
2. มีการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาโรงพยาบาลใน
ภาพรวมอย่างบูรณาการและ
มีประสิทธิภาพ โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา และ
น าไปจัดท าแผนการ
ขับเคลื่อน สนับสนุน และ
ก ากับตดิตาม  
3. มกีารบรูณาการเพื่อร่วม
ขับเคลื่อนการพฒันา 
GREEN&CLEAN Hospital 
เชิงคุณภาพ และเป็นไปตาม 
Small Success  
 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบที่ 2 
โรงพยาบาลมกีารพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม ตาม
กฎหมาย มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง และมีสภาพ 
แวดล้อมที่เอือ้ต่อการมี
สุขภาพดีของประชาชน 
และเจ้าหน้าที่ 
 

1. มีการทบทวน วิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค ปัจจัย
ความส าเร็จ ในระยะที่ผ่าน
มาและจัดท าแผนพัฒนาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
อย่างตอ่เนื่อง 
2. มีการบูรณาการความ
ร่วมมือหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง

1. มกีารวเิคราะห์ข้อมูลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา และปรับ
แผนการด าเนินงานเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
2. มีการบูรณาการความ
ร่วมมือหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่เพื่อร่วมขับเคลื่อน 

1. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เปน็ต้นแบบใน
การจดัการสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมีสขุภาพดีของ
ประชาชน และเจ้าหน้าที่ 
สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่
ประชาชน และ setting อื่น ๆ  
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เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำน 
ในพื้นที่ 

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

ในพื้นที่เพื่อร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาโรงพยาบาล ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital 
3. มีการตรวจประเมิน   
การเยี่ยมเสริมพลัง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิง
คุณภาพ และสนับสนุนการ
พัฒนา GREEN&CLEAN 
Hospital ให้เปน็ไปตาม 
Small Success 

และสนับสนนุการพัฒนา
โรงพยาบาล  
3. มีการตรวจประเมิน และ
สนับสนุนการพัฒนา
โรงพยาบาล GREEN& 
CLEAN Hospital เป็นไปตาม 
Small Success 
 
 

แหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัด (หลัก/ย่อย) ระบบ/วิธีกำรรำยงำน/เครื่องมือ หน่วยงำน/URL 

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอ้มได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม (DOH Dashboard) 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย  
http://dashboard.anamai.moph.go.th/ 

 

Small Success 
 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ทุกจงัหวดัมีแผนในการ
ขับเคลื่อน และประเมิน   
(Re-accreditation) 
โรงพยาบาล GREEN & 
CLEAN Hospital 

1.โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ฯ 
ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 100 
2.โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ฯ 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85 

1.โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ฯ  
ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 40 
2.โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง 

หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย  ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท์/e-mail address 

นางปรียานุช  
บูรณะภักด ี

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

Tel. 02 590 4261    Fax. 02 590 4255 
e-mail : preeyanuch.b@anamai.mail.go.th 

นางสาวมลฤดี  ตรีวัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

Tel. 02 590 4253    Fax 02 590 4255 
e-mail : monrudee.t@anamai.mail.go.th 

 

ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท์/e-mail address 

นางพรสุดา  ศิร ิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

Tel. 02 590 4317   Fax 02 590 4255 
e-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th  

นายเชิดศักดิ์   
โกศัลวัฒน ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

Tel. 02 590 4253   Fax 02 590 4255 
e-mail : chirdsak.k@anamai.mail.go.th  

http://dashboard.anamai.moph.go.th/
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ตัวชีว้ัด Selected KPIs 
แนวทำงกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

(Inspection Guideline) 
คณะที่ 1 : กำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรค และกำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ 

 

ประเดน็หลัก : กำรพัฒนำสุขภำพกลุ่มผู้สูงอำย ุ
หัวข้อ : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) 
ตัวชี้วัดตรวจรำชกำร :  
4. ร้อยละของต ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) 
ในชุมชน ผ่ำนเกณฑ์ 
 

ค ำนยิำม : มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ผ่ำนเกณฑ์ หมายถึง   
             มีการด าเนินงานครบองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี ้

1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมลูผู้สูงอายุ ที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแล
ช่วยเหลือระยะยาว 

2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
3. มีผูจ้ัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager)  ผู้ดแูลผูสู้งอายุ (Care giver) หรืออาสาสมัครดูแล

ผู้สูงอาย ุ
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care) จากสถานบริการสู่

ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ 
5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล 
6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน  กลุ่มติดเตียง  โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมและมแีผนการ

ดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) 
7. มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือคณะกรรมการกองทุนต าบล 

  
สูตรกำรค ำนวณ :      A    x 100 

                                                                       B 
     A = จ านวนต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 

ผ่านเกณฑ ์
     B = จ านวนต ำบลทั้งหมดในประเทศไทย 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนนิงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 ต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 
ต าบลที่มีระบบ
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) 

1. ใช้กลไกคณะกรรมการร่วม สธ. 
และ สปสช. “ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน LTC ” ในส่วนกลาง
และคณะกรรมการ ด าเนินงานใน
ระดับพื้นที่  กลไกคณะกรรมการ

1.พื้นที่ประเมินตนเองตาม
องค์ประกอบ จงัหวัดประเมิน
พื้นที่รายงานใหศู้นย์อนามัย
เขต รายไตรมาส 

1. ผู้สูงอายุเข้าถึงหรือ
ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการดูแล
ผูสู้งอายุระยะยาว  ไม่
น้อยกว่า 200,000 คน        
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เป้าหมาย มาตรการด าเนนิงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 60  

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) และกลไกชมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพ 
2. ส่งเสริมพฤตกิรรมสุขภาพ ที่พึง
ประสงค์โดยใชส้มุดบันทึก สุขภาพ 
ผู้สูงอายุ และคู่มือดูแลผู้สูงอาย ุ “ 
ไม่ล้ม  ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินขา้ว
อร่อย” 
3.  สร้างสื่อสาธารณที่เข้าถึงง่าย
ร่วมกับเครือข่าย เพื่อสังคมไทย
เป็นสังคมแห่งความกตัญญูรู้คณุ
ผู้สูงอาย ุ
4.  พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ
และการดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว 
(Long Term Care) โดยใช้
หลักการ 3 S  
( Thai Active Aging : Strong , 
Social and Security ) การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร Care 
manager Caregiver 

2.ศูนย์อนามยัเขตสุ่มประเมิน 
และรายงานใหส้่วนกลาง รอบ
3, 6, 9 และ 12 เดือน  
 

2. มีนวตักรรมและ
เทคโนโลยีการดแูล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะ
ยาวที่สามารถพฒันา
เป็นต้นแบบในการ
ให้บริการเขตสขุภาพ
ละ 1 เรื่อง  รวม 13 
เรื่อง 
3. มีต าบลที่มีระบบ
การส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(ต าบล Long Term 
Care) ผ่านเกณฑ์ ร้อย
ละ 70  
4. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 50 
5. มรีะบบการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในต าบล Long Term 
Care 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2 ต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 

Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 

แหล่งข้อมูล 

ตัวชี้วัด (หลัก/ย่อย) ระบบ/วิธีกำรรำยงำน/เครื่องมือ หน่วยงำน/URL 
1. ร้อยละของต าบลที่มีระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชน ผ่าน
เกณฑ ์

วิธีจัดเก็บข้อมลู 
  - พื้นที่/จังหวดั รายงานทาง E-mail 
หรือ ส่งข้อมูลผา่นศูนย์อนามัยเขต 
  - ศูนย์อนามัยที่ 1-13 รายงานตาม

กรมอนามยั ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
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ตัวชี้วัด (หลัก/ย่อย) ระบบ/วิธีกำรรำยงำน/เครื่องมือ หน่วยงำน/URL 
ระบบเข้าส่วนกลาง ตามระบบรายงาน
โปรแกรม Long Term Care 
ประจ าเดือน สว่นกลางส่งข้อมลูเข้า
ระบบฐานข้อมลู DoH Dashboard  
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล 
- ฐานข้อมูลระบบรายงาน โปรแกรม 

Long Term Care  ประจ าเดือน 
- ฐานข้อมูลระบบ DoH Dashboard 

ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

- ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม เรื่องของการคัด
กรอง ADL ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย ส านกัอนามัยผู้สูงอายุ. 

ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/ 

e-mail address 
ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

นายแพทย์กิตติ  ลาภสมบัติศิริ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก
อนามัยผู้สูงอายุ 
ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
 

Tel.        02 -  5904503 
Mobile    081 - 6829668 
e-mail :   kitti.l@anamai.mail.go.th 

ตรวจราชการ 

นางวิมล   บ้านพวน ต าแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 

Tel.       02 5904503 
Mobile   097 - 2419729 
e-mail : Vimol.@anamai.mail.go.th 

ตรวจราชการ 

 
ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน 

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

ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

นางรัชนี บุญเรืองศร ี ต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 
ช านาญการพิเศษ 
ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 

Tel.     02 - 5904508 
Mobile 099-6165396 
e-mail : rachanee.brs@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน  
ช านาญการ 
ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 

Tel.      02 – 5904503 
Mobile  081 - 4543563 
e-mail : 
orawannee.a.@anamai.mail.go.th 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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แนวทำงกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : กำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรค และกำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ   

 
ประเดน็หลัก : กำรพัฒนำสุขภำพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
หัวข้อ : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) 
ตัวชี้วัดตรวจรำชกำร :  
5. อัตรำกำรคลอดมีชพีในหญิงอำยุ 15-19 ปี 
 

ค ำนิยำม : จ านวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจ านวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน  
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมำณ)  
 

วิธีกำรจัดเกบ็ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลการคลอดของผู้หญิง อายุ 15 – 19 ปี จากข้อมูลใน
ระบบ Health Data Center (HDC) ของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข น ามาปรับกับค่าสัดส่วนระหว่างข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพจาก
ฐานทะเบียนราษฎร์ปีที่ผ่านมาและข้อมลูอัตราการคลอดในระบบ HDC ใน
ปีที่ผ่านมา เพือ่ให้ได้อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (HDC 
adjusted) ส าหรับใช้ในการรายงานผลงาน 

แหล่งข้อมูล 1 ฐานข้ อมู ลการ เกิ ดมี ชีพจากทะ เบี ยนราษฎร์  กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

แหล่งข้อมูล 2 ฐานขอ้มูล HDC ข้อมูลตัวชี้วัดการเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 
15-19 ปี  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

รำยกำรข้อมูล 1 a = จ านวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ป ี(จากแฟ้ม Labor)   
ดูข้อมูลจากจ านวนเด็กเกิดมีชีพ  (LBORN) 

รำยกำรข้อมูล 2 b = จ านวนหญิงอายุ 15 – 19 ป ีทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ 
(ประชากรจากการส ารวจ Type Area=1,3)  

สูตรค ำนวณตวัชี้วัด 1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากระบบ HDC = (a/b)  X 
1,000 

รำยกำรข้อมูล 3 
(adjusted) 

 A: ค่า adjusted = อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากฐานทะเบียน
ราษฎร์ ปีที่ผ่านมา/อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากฐานข้อมูล 
HDC ปีที่ผ่านมา 

  B: อัตราการคลอดจากระบบ HDC  (ท าเปน็อัตราคงที่ของทั้งปี) 
ไตรมาสที่ 1 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ป ี2562 X 4 
ไตรมาสที่ 2 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ป ี2562 X 4/2 
ไตรมาสที่ 3 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ป ี2562 X 4/3 
ไตรมาสที่ 4 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4  

สูตรค ำนวณตวัชี้วัด 2  AXB 
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ระยะเวลำประเมินผล รอบที่ 1:  5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561–กุมภาพันธ์ 2562)   
= ใช้ข้อมลูอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสที่ 1  (HDC 
adjusted) 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562–กรกฎาคม 2562)  
= ใช้ข้อมลูอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสที่ 3  (HDC 
adjusted) 

 
ประเดน็กำรตรวจรำชกำรทีมุ่่งเน้น 

1. การผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในระดับเขตและระดับจังหวัดของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที ่

2. การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth 
Friendly Health Services : YFHS) อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

3. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี โดยการส่งเสริมการให้ค าปรึกษาหลังคลอดหลัง
แท้ง และการเข้าถึงบริการคุมก าเนิดอย่างทั่วถึง  

เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำน 
ในพื้นที่ 

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 
1. การผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่ใน
ระดับเขตและระดับจังหวัดของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่ระดับจังหวัดและ
กรงุเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที ่
1. มกีลไกการขบัเคลื่อน
การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุน่ในเขต
สุขภาพที่เป็นรูปธรรมและ
มีประสิทธิภาพ 
2. มกีารจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในระดบัจังหวัดที่
บูรณาการร่วมกันระหว่าง
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
และถ่ายทอดแผนไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงานใน
จังหวัดอย่างชัดเจน 
3.  มกีารด าเนนิงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา

1. เร่งรัดและผลักดันการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุน่ระดับจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 
2. ผลักดันให้มกีารจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
ระดับจังหวัดที่บูรณาการ
ด าเนินงานระหว่างกระทรวง
หลักและหน่วยงานที่ภาคี
เครือข่ายในพื้นที ่
3.  สนับสนุนใหม้ีการถ่ายทอด
แผนไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานในระดับจังหวัด 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

1. ตดิตามการประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์
ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ
กรงุเทพมหานคร 
2. ตดิตามการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
ระดับจังหวัด 
3. ตดิตามการถา่ยทอดแผน
ไปสู่การปฏิบัตขิองหน่วยงาน
ในจังหวัด 
4. ตดิตามการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นของหน่วยงานในระดับ
จังหวดั ทั้งหน่วยงาน 5 
กระทรวงหลัก และหน่วยงาน

1. มกีารประชุม
คณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นในระดับ
จังหวัดและ
กรงุเทพมหานคร 
อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 
2. จงัหวดัมีแผน
ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์
ในระดับจงัหวดั 
3. มกีารถ่ายทอด
แผนไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักใน
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เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำน 
ในพื้นที่ 

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

การตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
สามารถติดตามประเมิน 
ผลได ้

ตั้งครรภ์ในระดบัจังหวัด ของ
คณะอนุกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
ระดับจังหวัด 
 

ภาคีเครือข่ายอื่น ๆ  ในพื้นที่
ของฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในระดับจงัหวัด 

ระดับจังหวัดและ
อ าเภออย่างชัดเจน 
4. มกีารด าเนินงาน
ที่สะท้อนถึงการ
ปฏิบัติอย่างเปน็
รูปธรรมตาม
ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 
 
 

2. การส่งเสริมสนับสนุนการขบัเคลื่อนการจดับริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรบัวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly 
Health Services: YFHS) และขับเคลื่อนการด าเนินงานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่านคณะกรรมการพฒันา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) (รอบ 1) 
1. มกีารพัฒนาการ
ด าเนินงานโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการและขับเคลื่อน
งานอ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์ผ่าน
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) อย่างตอ่เนื่อง   
2. โรงพยาบาลที่มีการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน 
YFHS และอ าเภอที่มีการ
ด าเนินงานอ าเภออนามัย
การเจริญพันธุ์ได้รับการ
เยี่ยมประเมิน (กรณทีี่ยงัไม่
ผ่านมาตรฐาน YFHS) และ
เยี่ยมเสริมพลัง (กรณี่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน YFHS 
ครบ 3 ปี) 
 
 
 

1. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเสริม
พลังโรงพยาบาลตามมาตรฐาน 
YFHS และขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานอ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์ระดบัเขตและ
จังหวัดอย่างต่อเนื่องผ่านกลไก
ของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ในสถานบรกิารสาธารณสุข
ระดับต่าง ๆ เพือ่เอื้อให้วัยรุ่น
และเยาวชนเข้าถึงบริการ
สุขภาพที่เป็นมติรในรูปแบบที่
หลากหลาย ตรงกับความ
ต้องการ 
3. กระตุ้นและส่งเสริมให้
โรงพยาบาลมกีารด าเนินการ
และพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน YFHS  
4. สนับสนุนให้ รพ.สต.มี
แนวทางพัฒนาการด าเนินงาน
การจดั YFHS  
 

1. การตดิตามการสร้างเสริม
ความเข้าใจในหลักการและ
แนวทางการด าเนินงาน 
YFHS  และอ าเภออนามัย
การเจริญพันธุ์ให้แก่
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการงาน
ในระดับอ าเภอได้อย่าง เป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
2. ตดิตามผลการส่งเสริม
และผลักดันงาน YFHS และ
อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์
ไปสู่แผนงาน โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ   
3. ติดตามผลการผลการ
ประเมินรับรองโรงพยาบาล
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน YFHS  
และการรับรองอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์       
4. ติดตามการเยี่ยมเสริม
พลังและจัดเวทแีลกเปลี่ยน

1. มีเครือข่ายการ
ด าเนินงานด้าน
อนามัยการเจริญ
พันธุ์ และการ
ประสานการ
ด าเนินงานระหว่าง
สถานบริการ
สาธารณสุข 
ครอบครัว /ชุมชน 
และสถานศึกษา
อย่างสอดคล้อง มี
ประสิทธิภาพ 
2. มกีารด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นในระดับ
อ าเภออย่างเปน็
ระบบ รอบด้าน  
3. ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุน่ 
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เอดส์
และปัญหา
พฤตกิรรมเสี่ยงทาง
เพศในวัยรุ่นลดลง 
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เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำน 
ในพื้นที่ 

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

เรียนรู้ในระดับเขตและ
จังหวัด 

3. การลดปัญหาการตัง้ครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุนอ้ยกว่า 20 ปี โดยการส่งเสริมการให้ค าปรึกษาหลังคลอดหลังแท้ง 
และการเข้าถึงบริการคุมก าเนดิอย่างทั่วถึง (รอบ 1) 
1. เพิ่มการเข้าถงึบรกิาร 
ให้ค าปรกึษาหลงัคลอด
หลังแท้ง 
2. เพิ่มความครอบคลุมใน
การเข้าถึงบริการคุมก าเนิด
หลังคลอดหรอืหลังแท้ง
อย่างทั่วถึง 

1. ส่งเสริมการจัดบริการให้
ค าปรึกษาหลังคลอดหลังแทง้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคคลากรผู้ให้บริการมีความรู้
และทักษะการคุมก าเนิดด้วย
วิธีกึง่ถาวรอย่างต่อเนื่อง และ
เพียงพอส าหรับการจัดบริการ
ในพื้นที ่
3. ส่งเสริมการเข้าถงึสิทธกิาร
คุมก าเนิดหลังคลอดหรือหลัง
แท้งด้วยวิธกีึ่งถาวร  (ภายใน 6 
สัปดาห์หลังคลอด/หลงัแท้ง) 
4. การตรวจสอบปัญหาในด้าน
ระบบการส ารองเวชภัณฑ์
คุมก าเนิดชนิดกึ่งถาวร และ
พัฒนาระบบบรหิารจัดการใน
พื้นที่ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ส าหรับ
การคุมก าเนิดอย่างเพยีงพอต่อ
ความต้องการของวัยรุ่นอายุต่ า
กว่า 20 ปีที่มารบับริการ 

1. ตดิตามระบบการบริหาร
จัดการทัง้ความพร้อมทงด้าน
บุคลากร และเวชภัณฑ์การ
วางแผนครอบครัวของทุก
โรงพยาบาล โดยเฉพาะการ
ให้บริการคุมก าเนิดชนิดกึ่ง
ถาวรให้มีความพร้อม 
สามารถให้บรกิารได้เมื่อมีผู้
มารับบรกิาร 
2. ติดตามอัตราการเข้าถงึ
บริการคุมก าเนดิหลังคลอด
หรือหลงัแท้งด้วยวิธีสมัยใหม่
ทุกวธิ ี
2. ตดิตามอัตราการไดร้ับ
บริการคุมก าเนดิหลังคลอด
หรือหลงัแท้งด้วยวิธี
คุมก าเนิดกึง่ถาวร 
3. การบันทึกและติดตามผล
การบันทึกข้อมลูการการ
ให้บริการคุมก าเนิดหลัง
คลอดหรือหลงัแท้งในระบบ 
Health data center 
(HDC) ใหถู้กต้องครบถว้น 

1. วยัรุ่นหลงัคลอด
หรือหลงัแท้งทกุ
รายไดร้ับบรกิาร
คุมก าเนิดด้วยวิธี
สมัยใหม่ โดยเน้น
วิธีการคุมก าเนดิ
ชนิดกึ่งถาวร  
2. ระบบข้อมูลการ
รายงานผลการ
ให้บริการ
คุมก าเนิดหลัง
คลอดหรือหลงัแท้ง
ในกลุ่มวัยรุ่นมี
ความถูกตอ้ง
ครบถ้วน ทันเวลา 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2 
1. การผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่ใน
ระดับเขตและระดับจังหวัดของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่ระดับจังหวัดและ
กรงุเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที ่
1. มกีารขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นตาม พ.ร.บ. ผ่าน
กลไกของ
คณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุน่ระดับ
จังหวัดและ

1. เร่งรัดและผลักดันการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุน่ระดับจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2  
2. ผลักดันให้จงัหวัดที่ยังไม่
แผนยุทธศาสตร์ เรง่รดัการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

1. ตดิตามการประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์
ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ
กรงุเทพมหานคร 
2. ตดิตามการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
ระดับจังหวัด 

1.คณะอนกุรรมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตัง้ครรภ์
ในวยัรุ่นในระดบั
จังหวดัและ
กรุงเทพมหานคร มี
การประชมุอยา่ง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
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เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำน 
ในพื้นที่ 
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กรงุเทพมหานครอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 
2. ลดอัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 15-19 ปีเหลือ
ไม่เกิน 38 ต่อพัน 
 

ตั้งครรภ์ในระดบัจังหวัดที่
บูรณาการด าเนินงานระหว่าง
กระทรวงหลักและหน่วยงานที่
ภาคีเครือข่ายในพื้นที ่
3.  สนับสนุนใหม้ีการถ่ายทอด
แผนไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานในระดับจังหวัด 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในระดบัจังหวัด ของ
คณะอนุกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
ระดับจังหวัด 
 
 

3. ตดิตามการถา่ยทอดแผน
ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
ในจังหวัด 
4. ตดิตามการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์
ในวัยรุ่นของหนว่ยงานใน
ระดับจังหวัด ทั้งหน่วยงาน 
5 กระทรวงหลัก และ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่น 
ๆ ในพื้นที่ของฝา่ย
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุน่ในระดับ
จังหวัด 

2. จงัหวดัมีแผน
ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์
ในระดับจงัหวดั 
3. มกีารถ่ายทอด
แผนไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักใน
ระดับจังหวัดและ
อ าเภออย่างชัดเจน 
4. มกีารด าเนินงาน
ที่สะท้อนถึงการ
ปฏิบัติอย่างเปน็
รูปธรรมตาม
ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 
5. อตัราการคลอมี
ชีพในหญิงอายุ 
15-19 ปี ลดลง
ตามเป้าหมายของ
เขตสุขภาพ 

2. การส่งเสริมสนับสนุนการขบัเคลื่อนการจดับริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรบัวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly 
Health Services: YFHS) อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และทีมนักจดัการสุขภาพวัยรุ่น โดยคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) (รอบ 2) 
1. โรงพยาบาลในสังกดั
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐาน YFHS ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ  90 
2.  โรงพยาบาลที่ผ่านการ
เยี่ยมประเมิน ครบ 3 ปี มี
การด าเนินงานที่ต่อเนือ่ง 
และมีคุณภาพไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 
3. อ าเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอ าเภออนามัยการ

1. ผสานความร่วมมือ ระหว่าง
ศูนย์อนามัย สคร.ศูนย์
สุขภาพจิตและ สสจ.เพื่อเยี่ยม
เสริมพลังโรงพยาบาลในเขต
รับผิดชอบให้ด าเนินงานตาม
มาตรฐานYFHS ร่วมกับเกณฑ์
อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
2. จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และถอดบทเรียนการจดับริการ
สุขภาพที่เป็นมติรตาม
มาตรฐาน YFHS  และอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์ 

1. ตดิตามผลการส่งเสริม
และผลักดันงาน YFHS และ
อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์
ไปสู่แผนงาน โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ   
2. ตดิตามผลการผลการ
ประเมินรับรองโรงพยาบาล
สังกัดส านกังาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน YFHS  
และการรับรองอ าเภออนามัย
การเจริญพันธุ์       

1. มีบริการสุขภาพ
ที่เป็นมิตร มี
คุณภาพ และ
จัดบริการได้ตรง
ปัญหาและความ
ต้องการของวัยรุ่น 
ทั้งเชิงรับและเชิง
รุก 
2. วยัรุ่นและ
เยาวชนสามารถ
เข้าถึงบริการ
สุขภาพและ
อนามัยการเจริญ
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เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำน 
ในพื้นที่ 

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

เจริญพันธุ์ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 80 

3. ติดตามการเยี่ยมเสริม
พลังและจัดเวทแีลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับเขตและ
จังหวัด 

พันธุ์ได้อย่างทัว่ถึง 
ตรงตามความ
ต้องการ 
 

3. การลดปัญหาการตัง้ครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุนอ้ยกว่า 20 ปี โดยการส่งเสริมการให้ค าปรึกษาหลังคลอดหลังแท้ง 
และการเข้าถึงบริการคุมก าเนดิอย่างทั่วถึง (รอบ 2) 
1. เพิ่มการเข้าถงึบรกิาร 
ให้ค าปรกึษาหลงัคลอด
หลังแท้ง 
2. เพิ่มความครอบคลุมใน
การเข้าถึงบริการคุมก าเนิด
หลังคลอดหรอืหลังแท้ง
อย่างทั่วถึง 
3. ลดปัญหาการตั้งครรภ์
ซ้ าในวัยรุ่นอายนุ้อยกว่า 
20 ปีเหลือไม่เกนิร้อยละ 
14.5 
 

1. ส่งเสริมการจัดบริการให้
ค าปรึกษาหลังคลอดหลังแทง้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคคลากรผู้ให้บริการมีความรู้
และทักษะการคุมก าเนิดด้วย
วิธีกึง่ถาวรอย่างต่อเนื่อง และ
เพียงพอส าหรับการจัดบริการ
ในพื้นที ่
3. ส่งเสริมการเข้าถงึสิทธกิาร
คุมก าเนิดหลังคลอดหรือหลัง
แท้งด้วยวิธกีึ่งถาวร  (ภายใน 6 
สัปดาห์หลังคลอด/หลงัแท้ง) 
4. การตรวจสอบปัญหาในด้าน
ระบบการส ารองเวชภัณฑ์
คุมก าเนิดชนิดกึ่งถาวร และ
พัฒนาระบบบรหิารจัดการใน
พื้นที่ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ส าหรับ
การคุมก าเนิดอย่างเพยีงพอต่อ
ความต้องการของวัยรุ่นอายุ
น้อยกว่า 20 ปทีี่มารับบริการ 

1. ตดิตามอัตราการเข้าถงึ
บริการคุมก าเนดิหลังคลอด
หรือหลงัแท้งด้วยวิธีสมัยใหม่
ทุกวธิ ี
2. ตดิตามอัตราการไดร้ับ
บริการคุมก าเนดิหลังคลอด
หรือหลงัแท้งด้วยวิธี
คุมก าเนิดกึง่ถาวร 
3. การบันทึกและติดตามผล
การบันทึกข้อมลูการการ
ให้บริการคุมก าเนิดหลัง
คลอดหรือหลงัแท้งในระบบ 
Health data center 
(HDC) ใหถู้กต้องครบถว้น 
 

1. วยัรุ่นหลงัคลอด
หรือหลงัแท้งทุก
รายไดร้ับบริการ
คุมก าเนิดด้วยวธิี
สมัยใหม่ โดยเนน้
วิธีการคุมก าเนิด
ชนิดกึ่งถาวร  
2. ระบบข้อมูลการ
รายงานผลการ
ให้บริการคุมก าเนิด
หลังคลอดหรือหลัง
แท้งในกลุ่มวัยรุ่นมี
ความถูกตอ้ง
ครบถ้วน ทันเวลา 
3. หญิงอายุน้อย
กว่า 20 ปี ไดร้ับ
บริการคุมก าเนดิ
ด้วยวิธีสมัยใหม่ 
(Modern 
methods) หลัง
คลอดหรือหลงัแท้ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
4. หญิงอายุน้อย
กว่า 20 ปี หลงั
คลอดหรือหลงัแท้ง
ที่คุมก าเนิดได้รับ
การคุมก าเนิดดว้ย
วิธีกึง่ถาวร (ยาฝัง
คุมก าเนิด/ห่วง
อนามัย) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
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Small Success 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส่วนกลำง 

1. มีการประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 
2. มีการประชุมคณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
3. มีการจัดท าแผนการ
ส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพส าหรับวัยรุ่นและ
ครอบครัวเพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 
 

1. มีการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ  พ.ศ. 2562 ภายใต้
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. 2560-2569 
2. มีการติดตามการ
ด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร 
3. สนับสนุนการเสริมสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
ระดับเขต/จังหวัดเพื่อป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับ
เขตสุขภาพ ผ่านกลไก
คณะกรรมการระดับชาติ 

1. กฎกระทรวงสาธารณสุข
ภายใต้ พ.ร.บ. การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นมีผลบังคับใช้ 
2. มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 
 

1. มีการประชุม
คณะกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
2. มีการติดตามการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการภายใต้
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับชาติ พ.ศ. 2560-
2569 
3. อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 15-19 ปี 
ไม่เกิน 38 ต่อประชากร
หญิงอายุ 15-19 ปี พัน
คน 
4. โรงพยาบาลสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้รับการ
รับรองโรงพยาบาลตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพ
ที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น
และเยาวชน (YFHS)   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
5. อ าเภอผ่านเกณฑ์
อ าเภออนามัยการเจริญ
พันธุ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
6. มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้การขับเคลือ่นการ
ด าเนินงานการปอ้งกัน
และแกไ้ขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพิ่มขึ้น
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 
แห่ง 

เขตสุขภำพ/ สสจ./กรมวิชำกำรระดับเขต(ศูนย์อนำมัย สนง.ป้องกันควบคุมโรค ศูนย์สุขภำพจิต) 
1. คณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นในระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานครมีการประชุม

1.ประสานงานและสนับสนุน
การจัดประชุมอนุกรรมการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ

1. มีการเยี่ยมประเมินและ
รับรองโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน YFHS และอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์ 

1. มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน
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รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

หรือมีการก าหนดแผนการ
ประชุม ประจ าปี 2562 
2. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับ
จังหวัด 
3. มีช่องทางเพือ่การเข้าถึง
บริการสุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ  (สื่อ 
infographic สายด่วน 1663 
การจัดบริการในโรงพยาบาล 
สถานศึกษา)  ท่ีหลากหลาย
ตรงตามความต้องการ 
4. มีการจัดท าแผนการ
ส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพส าหรับวัยรุ่นและ
ครอบครัวเพื่อการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 
 

ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานของอนุกรรมการฯ 
3. ศูนย์อนามัย สคร. ศูนย์
สุขภาพจิตและ สสจ.มีการ
สนับสนุนการด าเนินงาน
เพื่อให้การเข้าถึงบริการด้าน
อนามัยการเจริญพันธุ์ของ
วัยรุ่นและเยาวชน 
4. มีการด าเนินงานตาม
แผนการเสริมสร้างความรอบ
รู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

2. มีการขยายบริการ
คุมก าเนิดส าหรับวัยรุ่นหลัง
คลอดหรือหลังแท้งที่มี
ประสิทธิภาพ 
4. มีเครือข่ายการยุติการ
ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยภายใต้
ระบบประสุขภาพครอบคลุม
ทุกจังหวัด 

ระดับจังหวัดจ านวน 2 
ครั้ง 
2. มีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นในระดับเขต 
3. มีการขยาย อปท.ที่
เป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
4. มีการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับจังหวัด 
5. โรงพยาบาลในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์ 
YFHS และอ าเภอ   
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
อ าเภออนามัยการเจริญ
พันธุ์ได้ตามเป้าหมาย 
6. อัตราการคลอดใน
ระดับเขตลดลงตาม
เป้าหมาย 
7. มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้การขับเคลือ่นการ
ด าเนินงานการปอ้งกัน
และแกไ้ขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพิ่มขึ้น
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 
แห่ง 

อ ำเภอ/รพช./รพท./รพศ. 
1. คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ/เขต 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.การป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
2. มีการบรรจุเรื่องการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

1. มีการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
ให้บริการด้านอนามัยการ
เจริญพันธุ์แก่วัยรุ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. มีช่องทางเพื่อการเข้าถึง
บริการสุขภาพทางเพศและ

1. มีการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
ให้บริการด้านอนามัยการ
เจริญพันธุ์แก่วัยรุ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. มีช่องทางเพื่อการเข้าถึง
บริการสุขภาพทางเพศและ

1. วัยรุ่นในพื้นที่สามารถ
เข้าถึงบริการด้าน
อนามัยการเจริญพันธุ์ที่
หลากหลายอย่างทั่วถึง 
2. โรงพยาบาลในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์ 
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รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ในวัยรุ่น ไว้ในแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
3. มีแผนการจัดหาเวชภัณฑ์
การให้บริการคุมก าเนิดหลัง
คลอดหรือหลังแท้งให้แก่วัยรุ่น
อย่างเพียงพอ พร้อมส าหรับ
ให้บริการ 

อนามัยการเจริญพันธุ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ (สื่อ info 
graphic สายด่วน 1663 การ
จัดบริการในโรงพยาบาล 
สถานศึกษา) ที่หลากหลาย
ตรงตามความต้องการ 
3. อ าเภอมีการประเมิน
ตนเองและขอรับการประเมิน
ตามเกณฑ์อ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์ 
4.โรงพยาบาลมีการประเมิน
ตนเองและขอรับการประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน YFHS 

อนามัยการเจริญพันธุ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ (สื่อ info 
graphic สายด่วน 1663 การ
จัดบริการในโรงพยาบาล 
สถานศึกษา) ที่หลากหลาย
ตรงตามความต้องการ 
3. อ าเภอมีการประเมิน
ตนเองและขอรับการประเมิน
ตามเกณฑ์อ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์ 
4.โรงพยาบาลมีการประเมิน
ตนเองและขอรับการประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน YFHS  

YFHS และอ าเภอ   
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
อ าเภออนามัยการเจริญ
พันธุ์ได้ตามเป้าหมาย 

หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย ส านกัอนามัยการเจริญพันธ์ุ 

ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท์/ 

e-mail address 
ประเด็นทีร่ับผิดชอบ 

นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ต าแหน่ง นายแพทย์
เชี่ยวชาญ 

ส านัก/กองส านกัอนามัย
การเจริญพันธุ์ 
 

Tel. 025904242 
Mobile081-8866276 
e-mail : 
Bunyarit_su@hotmail.com 

การลดอตัราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ 15-19 
ปี 

นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง ต าแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ 

ส านัก/กองส านกัอนามัย
การเจริญพันธุ์ 

Tel. 025904168 
Mobile0897627339 
e-mail :  
am-piyarat@hotmail.com 

การลดอตัราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ 15-19 
ปี 

 
ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

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

ประเด็นทีร่ับผิดชอบ 

นายแพทย์บุญฤทธิ์ 
สุขรัตน ์

ต าแหน่ง นายแพทย์
เชี่ยวชาญ 

ส านัก/กองส านกัอนามัยการ
เจริญพันธุ ์
 

Tel. 025904242 
Mobile081-8866276 
e-mail : 
Bunyarit_su@hotmail.com 

การลดอตัราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ี
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท์/ 
e-mail address 

ประเด็นทีร่ับผิดชอบ 

นางปติมา หริิสัจจะ ต าแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ 

ส านัก/กองส านกัอนามัยการ
เจริญพันธุ ์

Tel. 025904247 
e-mail: 
hhpatima@hotmail.com 
 

การประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุน่ระดับ
จังหวัดและ
กรงุเทพมหานคร  

นางประกายดาว 
พรหมประพัฒน ์

ต าแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ 

ส านัก/กองส านกัอนามัยการ
เจริญพันธุ ์

 

Tel. 025904265 
e-mail : 
prakaidao.p@anamai.mail.
go.th 

การส่งเสริมสนบัสนุนการ
ขับเคลื่อนบรกิารสุขภาพ
ที่เป็นมิตรส าหรบัวัยรุ่น
และเยาวชน (Youth 
Friendly Health 
Services : YFHS) 
อ าเภออนามัยการเจริญ
พันธุ์ โดยคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) 

นางสาวพัชรวีรรณ  
เจนสาริกรณ ์

ต าแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ 

ส านัก/กองส านกัอนามัยการ
เจริญพันธุ ์

 

Tel. 025904243 
e-mail :  
jenpatcha@gmail.com 

การลดปัญหาการ
ตั้งครรภ์ซ้ าในวยัรุ่นอายุ
น้อยกว่า 20 ปี โดยการ
ส่งเสริมการให้ค าปรึกษา
หลังคลอดหลังแท้ง และ
การเข้าถึงบริการ
คุมก าเนิดอย่างทั่วถงึ  

นางปิยะรัตน์ เอี่ยม
คง 

ต าแหน่ง  นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ 

ส านัก/กองส านกัอนามัยการ
เจริญพันธุ ์
 

Tel. 025904168 
Mobile0897627339 
e-mail :  
am-piyarat@hotmail.com 

การลดอตัราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ี
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รำยละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ปี 2562
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1. อัตรำสว่นกำรตำยมำรดำ 

หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที ่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

โครงกำรที ่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

ลักษณะตัวชี้วดั เชิงปริมาณ  

ระดับกำรแสดงผล ประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด 1. อัตราส่วนการตายมารดา 

ค ำนยิำม - การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลัง
คลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ต าแหน่งใด จาก
สาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแล
รักษาขณะต้ังครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

- การเยี่ยมเสริมพลัง  เป็นการเสริมพลังใจพลังความคิดให้ผู้บริหาร  ผู้ให้บริการ 
ตลอดจนภาคีเครือข่าย ให้ใช้ศักยภาพของตัวเองและทีมงานอย่างเต็มก าลังในการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กให้ได้ตามมาตรฐานสอดคล้องตาม
บริบท  เช่น การเสริมพลังในการนิเทศติดตาม การไปเยี่ยมหน้างาน  การประเมิน
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเพ่ือการพัฒนา 

เกณฑ์เป้ำหมำย 

 

ปีงบประมำณ 
2562 

ปีงบประมำณ 
2563 

ปีงบประมำณ 
2564 

ปีงบประมำณ 
2565 

ไม่เกิน 17 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน 

ไม่เกิน 17 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน 

ไม่เกิน 15 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน 

ไม่เกิน 15 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน 

วัตถุประสงค ์ 1. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานอนามัยแม่
และเด็กคณุภาพ 

2. เฝ้าระวังหญิงชว่งตั้งครรภ ์คลอด และหลังคลอดเพื่อลดการตายของมารดาจากการ
ตั้งครรภแ์ละการคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. จัดระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประชำกร
กลุ่มเป้ำหมำย 

หญิงตั้งครรภ์ คลอด และหลงัคลอดภายใน 42 วัน 

วิธีกำรจัดเกบ็
ข้อมูล 

1. สถานบริการสาธารณสุขแจ้งข้อมูลการตายมารดาแก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ภายใน 24 ชั่วโมง 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานการตายมารดาแก่ศูนย์อนามัยและกรมอนามัย 
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 3. สถานบริการสาธารณสุขส่งแบบสอบสวนการตายมาดา (ก1หรือ CE) แก่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภายใน 15 วัน 
4. ศูนย์อนามัยรายงานการตายมารดา (รายงานการ Conference Case มารดาตาย
ของ   MCH board) ต่อกรมอนามัยภายใน 30 วัน 

แหล่งข้อมูล หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 

รำยกำรข้อมูล 1 A = จ านวนมารดาตายระหว่างต้ังครรภ์  คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุก
สาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหต ุในช่วงเวลาที่ก าหนด 

รำยกำรข้อมูล 2 B = จ านวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 

สูตรค ำนวณ
ตัวชี้วัด  

 (A/B)  x 100,000 

ระยะเวลำ
ประเมนิผล 

ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 

ปี 2565: 

    

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - ไม่เกิน 17 ต่อ 

การเกิดมีชีพแสนคน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - ไม่เกิน 17 ต่อ 

การเกิดมีชีพแสนคน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - ไม่เกิน 15 ต่อ 

การเกิดมีชีพแสนคน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - ไม่เกิน 15 ต่อ 

การเกิดมีชีพแสนคน 

วิธีกำรประเมนิผล  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับค่าเป้าหมาย  

เอกสำรสนับสนุน - แบบรายงานการตายมารดา CE, หรือแบบรายงาน ก1, หรือแบบสอบสวนการตาย
มารดา (อื่น ๆ ถ้ามี) 
- มาตรฐานบรกิารอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ (Safe Mother hood and Baby  
Friendly  hospital) 
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รำยละเอียด 

ข้อมูลพื้นฐำน 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลกำรด ำเนนิงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 

อัตราส่วนการ
ตายมารดา 

อัตราส่วนการ
ตายต่อการเกิดมี
ชีพแสนราย 

23.3 24.6 26.6 18.4 

 

ผู้ให้ข้อมลูทำง
วิชำกำร/ผู้
ประสำนงำน
ตัวชี้วัด 

พญ.พิมลพรรณ  ต่างวิวัฒน์  โทรศัพท์ 0 2590 4435    
โทรศัพท์มือถือ 08 1292 3849                                               
นางนงลักษณ์  รุ่งทรัพย์สิน   โทรศัพท์ 0 2590 4425    
โทรศัพท์มือถือ 08 4681 9667        
โทรสาร 0 2590 4427       E-mail: noi_55@hotmail.com 

หน่วยงำน
ประมวลผล 

และจัดท ำข้อมูล 

ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบกำร
รำยงำนผลกำร
ด ำเนนิงำน 

นางวรรณชนก  ลิ้มจ ารูญ    โทรศัพท์ 0 2590 4438     
โทรศัพท์มือถือ 08 6546 5561 
โทรสาร 0 2590 4427      E-mail: loogjun.ph@hotmail.com 
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2. ระดับควำมส ำเร็จของพัฒนำกำรเด็กตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
หมวด Promotion & Prevention Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที ่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

โครงกำรที ่ 1. ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กพัฒนาการสมวัย 

ระดับกำรแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัดเชงิปริมำณ ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ชื่อตัวชี้วัด proxy : - ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ  
- ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัย

ล่าช้า 
- ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 
- ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 

TEDA4I 
ค ำนยิำม - เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมำยถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

- การคัดกรองพัฒนาการ หมำยถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็ก
อายุ 9, 18, 30 และ42 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กใน
พื้นที่ (Type1: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่
ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 

- พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมำยถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดย
ใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และ ผลการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่าน
ไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการ
ตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที (1B262 : เด็ก
ที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 
- พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมำยถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่
ครบ 5 ด้าน เฉพาะกลุ่มที่แนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการ
ตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้ง
ที่ 2 

- พัฒนาการสมวัย หมำยถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัด
กรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็ก
ที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้น
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พัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 
วัน(1B260) 
- เด็กพัฒนาการล่าช้า หมำยถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจ
คัดกรอง ไม่ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและ
ครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242) 

เกณฑ์เป้ำหมำย : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64 ปีงบประมำณ 65 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
 

เกณฑ์เป้ำหมำย : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 

ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64 ปีงบประมำณ 65 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
 

เกณฑ์เป้ำหมำย : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทีม่ีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 

ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64 ปีงบประมำณ 65 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
 

เกณฑ์เป้ำหมำย : ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64 ปีงบประมำณ 65 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 
 

เกณฑ์เป้ำหมำย : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64 ปีงบประมำณ 65 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

หมำยเหตุ : เป้าหมายร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่ได้น ามาใช้ในการประเมินใน ป ี2562 
แต่น ามาแสดงให้เห็นว่ายังมีการก าหนดเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ 85  
วัตถุประสงค ์ 1. ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย  

2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพของ
หน่วยบริการทุกระดับ 
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3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมี
คุณภาพ  

ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ 
(Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต 
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 

วิธีกำรจัดเกบ็ข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ น าข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก 
บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็น
ต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟม้ 

แหล่งข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รำยกำรข้อมูล 1 A = เดก็ไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่
รับผิดชอบ (Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัย
อยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 

รำยกำรข้อมูล 2 B = จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดอืน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่
ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

รำยกำรข้อมูล 3 C = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก) ที่ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 
30 วัน (1B261)  

รำยกำรข้อมูล 4 D = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก) ส่งต่อทันที (1B262 : เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติ
อย่างชัดเจน)  

รำยกำรข้อมูล 5 E = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก)ทั้งเด็กที่ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการ
ตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการ
ครั้งที่ 2 

รำยกำรข้อมูลที ่6 F = จ านวนเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวัย(DSPM) 
แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ครั้งแรก รวมกบัเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 
ด้านภายใน 30 วัน(1B260) 

รำยกำรข้อมูลที่ 7 G = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการล่าช้า 
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รำยกำรข้อมูลที่ 8 H = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นด้วย TEDA4I 

สูตรค ำนวณตวัชี้วัด  1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

     =   
𝐁

𝐀
× 𝟏𝟎𝟎 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัย
ล่าช้า  

    =   
𝐂+𝐃

𝐁
× 𝟏𝟎𝟎 

3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 

    =   
𝐄

𝐂
× 𝟏𝟎𝟎 

4. ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

     =   
𝐇

𝐆
× 𝟏𝟎𝟎 

5. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

      =   
𝐅

𝐁
× 𝟏𝟎𝟎 

ระยะเวลำประเมินผล ไตรมาส 1,2,3 และ 4 (ไม่สะสม) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน  : ก าหนดค่าเป้าหมายที่จะท าให้ส าเรจ็ 4 ตัวชี้วัดดังนี้  

ตัวชึ้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

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

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

ตัวชึ้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
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ตัวชึ้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพฒันาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 

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

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

ตัวชึ้วัด : ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

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

ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

มำตรกำรส ำคญัที่ท ำให้ตัวชีว้ัดบรรลุผล : 
1.พัฒนำกลไก และระบบกำรส่งเสริมและคัดกรองพัฒนำกำรเด็กโดยใช้คู่มือ DSPM  
       และกระตุ้นพัฒนำกำรโดยใช้คู่มือ TEDA4I 
        1.1 พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ทักษะที่เพียงพอต่อการประเมินคัดกรองและติดตาม
พัฒนาการเด็ก 
โดยเครื่องมือ DSPM และกระตุ้นพัฒนาการโดยใช้คู่มือ TEDA4I 
        1.2 คัดกรองพัฒนาการ ติดตาม กระตุ้นเด็กสงสัยล่าช้า  
        1.3 พัฒนาระบบติดตาม และกระตุ้นเด็กพัฒนาการล่าช้าด้วยTEDA4I อย่างต่อเนื่อง 
        1.4 บุคลากรสาธารณสุข ครูพี่เลี้ยง สื่อสารประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ 
เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองใช้คู่มือ DSPM มากขึ้น 
        1.5 เยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานตามแผนฯ และส่งคืนข้อมูลแก่พื้นที่   
    
2.ส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
        2.1 สถานบริการสาธารณสุขจัดบริการที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามมาตรฐาน 
อนามัยแม่และเด็กและจัดบริการคลินิกนมแม่ 
        2.2 ตรวจเยี่ยมและเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม 
การตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
        2.3 รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
3.ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยและสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยแก่ครอบครัว 
        3.1 หน่วยบริการสาธารณสุขให้ความรู้ จัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยกระบวนการ  
กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน เฝ้าระวังพัฒนาการ 
        3.2 สร้างเครือข่ายหน่วยงานเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมโภชนาการ 
และพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
        3.3 สนับสนุนด้านวิชาการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาต ิ
 
 
 
 
 



65 
 

คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

Small Success : 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เขตสุขภำพ/สสจ./รพศ./รพท. 

1. บุคลากรสาธารณสุข
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ให้มีความรู้ ทักษะการ
ประเมินคัดกรอง
พัฒนาการเด็กโดย
เครื่องมือ DSPM และ
กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มี
พัฒนาการล่าชา้ด้วยคู่มือ 
TEDA4I รวมทั้งทักษะการ
สื่อสารกับผู้ปกครอง 

2. เครือข่ายหนว่ยงานใน
ระดับพื้นที่ร่วมมือ
ด าเนินการเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การส่งเสริมโภชนาการและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่าง
เป็นรูปธรรม 

3. มรีะบบเฝ้าระวังการ
ละเมิดพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
2560 ในระดับจังหวัดและ
ระดับเขต 

1. บุคลากรสาธารณสุข 
ครูพี่เลี้ยง สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ องค์
ความรู้และแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมใหพ้่อ
แม่ ผู้ปกครองใช้คู่มือ 
DSPM มากขึ้น 

2. ร้อยละ 40 ของเด็ก
พัฒนาการล่าชา้ได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA4I  

3. เยี่ยมเสริมพลังการ
ด าเนินงานส่งเสริม
พัฒนาการ คัดกรอง 
กระตุ้น ติดตาม
พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี  

4. มรีะบบเฝ้าระวังการ
ละเมิดพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
2560 ในระดับจังหวัด
และระดับเขต 

1. รณรงค์การคัดกรอง
และส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

2. ร้อยละ 50 ของเด็ก
พัฒนาการล่าชา้ได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA4I  

2. ตรวจเยี่ยมการ
ด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัตคิวบคุม
การส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและ
เด็กเลก็ พ.ศ. 2560 

3. อตัราการกินนมแม่
ของทารกแรกเกิดถงึต่ า
กว่า 6 เดือน 

4. สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยมีการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเดก็ปฐมวัย
แห่งชาต ิ

1. ระดับความส าเร็จของ
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

    1.1 ร้อยละ 90 เด็ก 0-
5 ปี ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ   

    1.2 ร้อยละ 20 ของ
เด็กที่ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า  

    1.3. ร้อยละ 90 ของ
เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
ได้รับการติดตาม/ส่งต่อ  

    1.4 ร้อยละ 60 ของ
เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการดว้ย 
TEDA4I  

2. รณรงค์การส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 

วิธีกำรประเมินผล :  ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข  
ประมวลผลทุก 30 วัน (ทุกเดือน)  
การดึงข้อมูลจาก HDC ต้องรอการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์ อย่างน้อย 45 วัน 
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เอกสำรสนับสนุน :  1. ฐานข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสขุ 
2. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
3. คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเร่งรัด ประจ าโรงพยาบาล  
4. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรงุ เปน็ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และ QR Code เชื่อมคลิป

วีดีโอ) และ คู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) (เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) 
5. คู่มือ TEDA4I 
6. คู่มือมิสนมแม่  
7. คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารส าหรับทารกและเด็ก

เล็ก 
8. คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ 

 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 

ตัวชี้วัด Baseline  หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 

 data*  2559 2560 2561 

1.ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการ (HDC 2561) 

80.5 ร้อยละ ไม่มีข้อมูล 80.5 81.4 

2.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า (HDC 
2561)  

16.0 ร้อยละ 12.0 16.0 16.4 

3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 
(HDC 2561) 

73.3 ร้อยละ 57.0 73.3 77.9 

4.ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I (HDC 
2561) 

38.5 ร้อยละ ไม่มีข้อมูล 34.2 38.5 

5.ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย(HDC 2561) 

95.8 ร้อยละ 90.6 95.8 95.5 

หมำยเหตุ :การตั้งค่าเป้าหมายร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ที่ร้อยละ 85 คิดจากขอ้มูล
ทางวิชาการ พบว่า 

1. เด็กที่มีโรคพัฒนาการล่าช้า (Developmental Disabilities) มีค่าประมาณอยู่ที่ ร้อยละ 3.5 - 24.0 
(โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาพบที่ร้อยละ 13.9 และประเทศอิสราเอลพบที่ร้อยละ 8.9 ) 
2. มีรายงานการพบเด็กที่มีโรคพัฒนาการล่าช้า (Developmental Disabilities) เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 12 
ปี (1997-2008) ประเทศสหรัฐอเมริกาพบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.1 ประเทศไต้หวันพบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.0  
ดังนั้นการต้ังค่าเป้าหมายเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยที่ ร้อยละ 85 จึงเป็นค่าเฉลี่ยที่อ้างอิงจากข้อมูลดังกล่าว 
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ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสงูเฉลี่ยที่อำยุ 5 ปี 

หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที ่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงกำรที ่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับกำรแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชงิปริมำณ ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลีย่ที่อายุ 5 ป ี

ค ำนยิำม เด็กอำยุ 0 - 5 ปี หมายถึง เดก็แรกเกิด จนถงึอายุ 5 ป ี11 เดือน 29 วัน 
สูงด ีหมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูง
ตามเกณฑ ์ค่อนข้างสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจรญิเติบโตความยาว/
ส่วนสูงตามเกณฑ์อาย ุกรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัย
โลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทยีบกับกราฟการ
เจรญิเติบโตน้ าหนักตามเกณฑค์วามยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 
2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่าอยูใ่นช่วง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของ
น้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง 
สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์
ขึ้นไปและมีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
ส่วนสูงเฉลี่ยทีอ่ำยุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิง
ที่อายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ป ี11 เดือน 29 วัน 
1,000 วันแรกของชีวิต หมำยถึง ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 
2 ป ี
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต หมำยถึง การส่งเสริมโภชนาการ (อาหาร
หญิงตั้งครรภ์ อาหารหญิงให้นมบุตร นมแม ่และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน – 5 
ปี รวมทั้งการเสริมสารอาหารที่ส าคัญในรูปของยา ได้แก่ ธาตุเหล็ก ไอโอดีน 
และกรดโฟลิกส าหรับหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอดที่ใหน้มแม่ 6 เดือน ยา
น้ าเสริมธาตุเหล็กส าหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี) ร่วมกบัการ บูรณาการงาน
สุขภาพอื่น ๆ เช่น สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาล
อาหารและน้ า 
ต ำบลส่งเสริมเด็กอำยุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนำกำรสมวัย 
หมายถึง ต าบลที่มีการด าเนินงานดังนี้  

1. ประเมินตนเองตามแบบประเมินต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญด้านโภชนาการ 
ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ า ใน 5 
setting ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ชุมชน อปท. ศูนย์เด็กเลก็ 
และครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัย 
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2. จัดท าแผนพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานโภชนาการ ทันตสุขภาพ 
กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ า 

3. มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ รายละเอียดในหนังสือแนวทางการ
ด าเนินงานต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 
และแนวทางการด าเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็ก
ปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปากในบริการเครือข่ายปฐมภูมิ 
(Primary Care Cluster : PCC)  

เกณฑ์เป้ำหมำย :  
ตัวชี้วัด ปีงบประมำณ 

62 
ปีงบประมำณ 

63 
ปีงบประมำณ 

64 
ปีงบประมำณ 

65 
1. ร้อยละเด็กสูงดีสมส่วน 57 60 63 66 
2. ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป ี
  - เด็กชาย (เซนติเมตร) 
  - เด็กหญิง (เซนติเมตร) 

 
- 

 
- 

 
113 
112 

 
- 
  

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อพัฒนาการให้บริการโภชนาการใน ANC WCC และศูนย์เด็กเล็ก 
3. เพื่อให้มีการด าเนินงานแบบบูรณาการใน ANC WCC หมู่บา้น และศูนย์เดก็เล็ก 
4. เพื่อสร้างกระแสและสื่อสารสาธารณะการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็ก 

ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็ก เด็กอายุ 0-5 ป ี
วิธีกำรจัดเกบ็ข้อมูล รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลน าข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกใน

โปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น  JHCIS,  HosXP PCU  เป็นต้น  และส่งออก
ข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน  43 แฟ้ม   

แหล่งข้อมูล 1) สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (คลินิกสุขภาพเด็กดี)  
2) หมู่บ้าน 
3) ศูนย์เด็กเลก็ 

รำยกำรข้อมูล 1 A1 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 
รำยกำรข้อมูล 2 A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รบัการวัดส่วนสูง  
รำยกำรข้อมูล 3 A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รบัการวัดส่วนสูง 
รำยกำรข้อมูล 4 B1 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด 
รำยกำรข้อมูล 5 B2 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รำยกำรข้อมูล 6 B3 = จ านวนประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รบัการวัดส่วนสูงทั้งหมด  
รำยกำรข้อมูล 7 B4 = จ านวนประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รบัการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
สูตรค ำนวณตวัชี้วัด  1) ความครอบคลุมเด็กที่ได้รบัการช่ังน้ าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง  

= (B2/ B1) × 100 
2) ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน    = (A1 / B2) × 100 
3) ส่วนสูงเฉลีย่ชายที่อายุ 5 ปี            = (A2 / B3) 
4) ส่วนสูงเฉลีย่หญิงที่อายุ 5 ปี           = (A3 / B4) 
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ระยะเวลำรำยงำน ปีละ 4 ครั้ง คอื งวดที่ 1 เดือนตุลาคม งวดที่ 2 เดือนมกราคม  งวดที่ 3 เดือน
เมษายน งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม 

เกณฑ์กำรประเมิน : (ระบุ small success : ผลลัพธ์ในแต่ละรอบ) 
ปี 2562 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 51 ร้อยละ 53 ร้อยละ 55 ร้อยละ 57 

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

ร้อยละ 57 ร้อยละ 58 ร้อยละ 59 ร้อยละ 60 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 61 ร้อยละ 62 ร้อยละ 63 

ปี 2565 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ร้อยละ 63 ร้อยละ 64 ร้อยละ 65 ร้อยละ 66 
 

วิธีกำรประเมนิผล :  1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
2. มีการขับเคลื่อนงานมหศัจรรย ์1,000 วัน และการพฒันาต าบลส่งเสรมิเด็ก
อายุ 0-5 ป ีสูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พฒันาการสมวัย ผ่านคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ (พชอ.) 
3. มีรายงานผลการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน และการพัฒนาต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผ ุพัฒนาการสมวัย พร้อม
ข้อเสนอแนะของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
4. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับค่าเป้าหมาย 

เอกสำรสนับสนุน :  1. หนังสือแนวทางการด าเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 
2. หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝาก
ครรภ ์
3. หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิก
สุขภาพเด็กดี 
4. หนังสือแนวทางการด าเนินงานต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ฟันไม่ผุ  
พัฒนาการสมวัย 
5. แนวทางการด าเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็ก
ปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
(Primary Care Cluster : PCC) 
6. ชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
7. infographic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง 
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8. Motion graphic โภชนาการสตรีและเดก็ปฐมวัย 8 เรือ่ง 
9. VTR มหศัจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 
 

 
รำยละเอียดขอ้มูลพื้นฐำน 

       *ข้อมูลรายงานจาก HDC งวดที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 

ตัวชี้วัด 
Baseline 
data* 

หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปงีบประมำณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 46.3 ร้อยละ 47.4 49.5 50.7 
 ส่วนสูงเฉลี่ยทีอ่ายุ 5 ป ี ชาย  = 109

หญิง = 108.6 
เซนติเมตร 
เซนติเมตร 

109.6 
108.9 

110 
109.4 

109.4 
108.7 

ผู้ให้ข้อมลูทำงวิชำกำร / 
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 

1. นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล       ต าแหน่ง : รก.นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904327  โทรศัพทม์ือถือ : - 
โทรสาร : 02-5904339       E-mail : nutwan65@gmail.com 

2. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น         ต าแหน่ง : นักโภชนาการช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904338   โทรศัพท์มือถือ : - 
โทรสาร :  02-5904339        E-mail : 
supot.r@anamai.mail.go.th 

ส ำนักโภชนำกำร กรมอนำมยั 
หน่วยงำนประมวลผลและ
จัดท ำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลำง) 

1. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น       ต าแหน่ง : นักโภชนาการช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904338    โทรศัพท์มือถือ : - 
โทรสาร :  02-5904339        E-mail : 
supot.r@anamai.mail.go.th 

2. นางสาววราภรณ์ จิตอารี              ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904327    โทรศัพท์มือถือ : - 
โทรสาร :  02-5904339        E-mail : 
waraporn.ji@anamai.mail.go.th 

ส ำนักโภชนำกำร กรมอนำมยั 
ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนนิงำน 

1. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น        ต าแหน่ง : นักโภชนาการช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904338     โทรศัพท์มือถือ :  
โทรสาร :  02-5904339         E-mail : 
supot.r@anamai.mail.go.th 
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2.  นางสาววราภรณ์ จิตอาร ี              ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904338      โทรศัพท์มือถือ : - 
โทรสาร : 02-5904339        E-mail : 
waraporn.ji@anamai.mail.go.th 

ส ำนักโภชนำกำร กรมอนำมยั 
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3. ร้อยละของโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที ่ 4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงกำรที ่ 1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
ลักษณะตัวชี้วดั Leading Indicator 
ระดับกำรแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 

Hospital 
ค ำนยิำม โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN Hospital 

หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท. และรพ.สังกัดกรม
วิชาการ) ด าเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้ 
ระดับพื้นฐำน 
ขั้นตอนที่ 1 กำรสร้ำงกระบวนกำรพัฒนำ 
1. มกีารก าหนดนโยบาย  จัดท าแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้าง
กระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN hospital 
อย่างมีส่วนร่วมของคนในองคก์ร 
ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN 

G: GARBAGE 2. มกีารจดัการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

3. มกีารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คอื มูลฝอยรีไซเคลิ มูลฝอยอินทรยี์ มูล
ฝอยอื่น ๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุขลกัษณะ 

R: RESTROOM 4 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัยที่อาคาร
ผู้ป่วยนอก 

E: ENERGY 5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตาม
มาตรการทีก่ าหนดร่วมกันทัง้องค์กร 

E: 
ENVIRONMENT 

6. มกีารจดัสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร  โดยเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สกึผ่อนคลายสอดคล้อง
กับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นส าหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ 

7. มกีารส่งเสริมกิจกรรมที่เอือ้ต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม 
ได้แก่ กิจกรรมทางกาย (Physical activity)   กิจกรรมให้ค าปรึกษา
ด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ 

N: NUTRITION 8. สถานที่ประกอบอาหารผู้ปว่ยในโรงพยาบาลได้มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามยัในระดับดีมาก 

9. ร้อยละ 100 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสขุาภิบาล
อาหารของกรมอนามัย 
10. จัดให้มีบริการน้ าดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 
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ระดับดี 
 11. มีการจัดการมูลฝอยครบทกุประเภทถูกสขุลักษณะ 

12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS)  
ที่อาคารผู้ป่วยใน (IPD) 

ระดับดีมำก 
 13. มีการส่งเสริมใหเ้กิดนวัตกรรม GREEN โดยการน าไปใช้

ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลและ
ชุมชน 
14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกดิ GREEN 
Community 

ระดับดีมำก Plus 

 
15. โรงพยาบาลมีการด าเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 

 
16. โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อม ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป 

 

 
เกณฑ์เป้ำหมำย :  รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัด กรมวชิาการ 
 

ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ  64 ปีงบประมำณ 65 
1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ     
ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 40 
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง 

1. โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์
ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 60 
2.โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 10 

1. โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ฯ
ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 80 
2. โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 20 

โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯระดับดีมาก 
Plus ร้อยละ 40 

วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital   

ประชำกร
กลุ่มเป้ำหมำย 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ) 

วิธีกำรจัดเกบ็
ข้อมูล 

1. โรงพยาบาลทุกแห่งประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน ส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูลการประเมินโรงพยาบาลในพื้นที่ 
วิเคราะห์  แลว้ส่งรายงานให้ศูนย์อนามัย (พร้อมแนบไฟล์แบบรายงานที่กรมอนามัย
ก าหนด) และรายงานผ่านระบบ Health KPI ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
3. ศูนย์อนามัยรวบรวมข้อมูลจากจังหวัดในพื้นที่ วิเคราะห์ภาพรวมของเขต และรายงาน
ผลผ่านระบบ DOH  Dashboard กรมอนามยั 
(http://dashboard.anamai.moph.go.th)   
เดือนละ 1 ครัง้ ทุกวันที่ 25 ของเดือน 
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แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ) 
รำยกำรข้อมูล 1 A1  =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & 

CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 
A2  =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & 
CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
A3  =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & 
CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
A4 =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & 
CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus 

รำยกำรข้อมูล 2 B  =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 
สูตรค ำนวณ
ตัวชี้วัด  

((A1+A2+A3+A4)/B) X 100 = ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนิน
กิจกรรม   
                                        GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป 
((A2+A3+A4)/B) X 100       = ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนิน
กิจกรรม   
                                        GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
((A3+A4)/B) X 100            = ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนิน
กิจกรรม  
                                        GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป 
(A4/B) X 100                   = ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนิน
กิจกรรม  
                                        GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus 

ระยะเวลำรำยงำน รายงานผลการด าเนินงานเดือนละ 1 ครั้ง 
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เกณฑ์กำรประเมิน : (ระบุ small success : ผลลัพธ์ในแต่ละรอบ) 
ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 

ปี 2565: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
ทุกจงัหวดัมีแผนในการ
ขับเคลื่อน และประเมิน   
(Re-accreditation) 
โรงพยาบาล GREEN & 
CLEAN Hospital 

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับพื้นฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 100 
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85 

1. โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯ ระดับดีมาก
ขึ้นไป ร้อยละ 40 

2. โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯ ระดับดีมาก 
Plus อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
ทุกจงัหวดัมีแผนในการ
ขับเคลื่อน และประเมิน 
(Re-accreditation) 
โรงพยาบาล GREEN & 
CLEAN Hospital 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ระดับดีมากขึ้นไป   
ร้อยละ 60 

2.โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์
ฯระดับดีมาก Plus 
ร้อยละ 10 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
ทุกจงัหวดัมีแผนในการ
ขับเคลื่อน และประเมิน 
(Re-accreditation) 
โรงพยาบาล GREEN & 
CLEAN Hospital 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมากขึ้นไปร้อยละ 70 

1. โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯระดับดีมาก
ขึ้นไป ร้อยละ 80 

2. โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯระดับดีมาก 
Plus ร้อยละ 20 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
ทุกจงัหวดัมีแผนในการ
ขับเคลื่อน และประเมิน 
(Re-accreditation) 
โรงพยาบาล GREEN & 
CLEAN Hospital 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมากขึ้นไป         
ร้อยละ 100 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก Plus           
ร้อยละ 30 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก Plus    
ร้อยละ 40 
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วิธีกำรประเมนิผล :  1.โรงพยาบาลประเมินตนเองเพื่อวางแผนพัฒนาโรงพยาบาล 
2.ทีมประเมินระดับจังหวัดท าการประเมินเพื่อให้ค าแนะน าและรับรองโรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital  
3.ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส  

เอกสำรสนับสนุน :  1. คู่มือแนวทางการด าเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital 
2. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล 
3. คู่มือสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน 

รำยละเอียดขอ้มูล
พื้นฐำน 

 
Baseline data หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำนในรอบ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

ไม่ได้รับการประเมิน ร้อยละ - 0.63 0.00 

ไม่ผ่านเกณฑ ์ ร้อยละ - 7.30 0.00 

ระดับพื้นฐาน ร้อยละ - 51.62 20.25 

ระดับด ี ร้อยละ - 29.93 40.50 

ระดับดีมาก ร้อยละ - 10.53 39.25 

ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ - 92.08 100.00 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2561 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน GREEN&CLEAN Hospital เริ่มใช้ในปี 2560 เป็นปีแรก 

ผู้ให้ข้อมลูทำง
วิชำกำร / 
ผู้ประสำนงำน
ตัวชี้วัด 

ผู้ให้ข้อมลูทำงวิชำกำร:  
1. นางปรียานุช  บูรณะภักดี              

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
    โทรศัพทท์ีท่ างาน : 02-5904261 โทรศัพท์มือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5904255  E-mail : 
preeyanuch.b@anamai.mail.go.th 
2. นายประโชติ  กราบกราน              

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
    โทรศัพทท์ีท่ างาน : 02-5904128 โทรศัพท์มือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5904128  E-mail : prachot.k@anamai.mail.go.th 
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด:  
1. นางสาวมลฤดี ตรีวัย                       

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                                                     
    โทรศัพทท์ีท่ างาน : 02-5904253   โทรศัพท์มือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5904255  E-mail : 
monrudee.t@anamai.mail.go.th 
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2. นางสาวรุจิรา  ไชยด้วง     
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

    โทรศัพทท์ีท่ างาน : 02-5904317 โทรศัพท์มือถือ : -  
    โทรสาร : 02-5904316  E-mail : rujira.c@anamai.mail.go.th 

หน่วยงำน
ประมวลผลและ
จัดท ำข้อมูล(ระดับ
ส่วนกลำง) 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบกำร
รำยงำนผลกำร
ด ำเนนิงำน 

1. นางณีรนุช อาภาจรัส            หัวหนา้กลุ่มบริหารยทุธศาสตร ์
    โทรศัพทท์ีท่ างาน : 02-5904316 โทรศัพท์มือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5904316  E-mail : a.neeranuch@gmail.com 
2. นางสาวรุจิรา  ไชยด้วง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพทท์ีท่ างาน : 02-5904317 โทรศัพท์มือถือ : -  
    โทรสาร : 02-5904316  E-mail : rujira.c@anamai.mail.go.th 
3. นายเชิดศักดิ์  โกศัลวัฒน์                  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท์ีท่ างาน : 02-5904253 โทรศัพท์มือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5904255  E-mail : 
chirdsak.k@anamai.mail.go.th 
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4. ร้อยละของต ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term 
Care) ในชมุชนผ่ำนเกณฑ ์

หมวด Promotion & Prevention Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 

แผนที ่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงกำรที ่ 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
ลักษณะ
ตัวชี้วัด 

Leading Indicator 

ระดับกำร
แสดงผล 

จังหวัด 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

ค ำนยิำม มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 
ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีการด าเนินงานครบองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี ้
       1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุ ที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลช่วยเหลือระยะยาว 
       2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
       3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care  Manager) ผู้ดแูลช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
(Caregiver) หรือ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอาย ุ
       4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care) 
จากสถานบริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ/ ทีมหมอ
ครอบครัว 
       5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล 
       6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วน
ร่วมและมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) 
       7. มีคณะกรรมการ (ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) บริหารจัดการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือ คณะกรรมการกองทุนต าบล 
หมำยเหตุ: ผ่านเกณฑ์ หมายถึง  ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ 
       - ชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สงูอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่
ในพื้นที่ต าบล Long Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรมผูสู้งอายุคุณภาพ 
      - มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล หมายถึง มีการจัดบริการ 
ป้องกันโรคในช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

เกณฑ์
เป้ำหมำย :  ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64 ปีงบประมำณ 65 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 ร้อยละ 98 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหรือใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  จากทีมสหสาขาวิชาชีพ หน่วย
บริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดย
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การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคม
อย่างมีศักดิ์ศรี “ สังคมไทย  สังคมสูงวัย  ไม่ทอดทิ้งกัน ”  

2. สามารถลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพลงอย่างยั่งยืน ลด
ความแออัดในสถานพยาบาล เพิ่มทักษะในการจัดการดูแลสุขภาพตนเองโดยครอบครัว 
ชุมชนมีส่วนร่วม      

ประชำกร
กลุ่มเป้ำหมำย 

ผู้สูงอายุทุกคนทั่วประเทศ ด าเนินการทุกจังหวัด ทุกอ าเภอทั่วประเทศ 

วิธีกำรจัดเกบ็
ข้อมูล 

1. จังหวัดรายงานทาง E-mail หรือ ส่งข้อมูลผ่านศูนย์อนามัยเขต 
2. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รายงานตามระบบเข้า

ส่วนกลาง ตามรอบการรายงาน 3, 6, 9, 12 เดือน  
แหล่งข้อมูล - ส านักอนามัยผู้สูงอายุ และ Cluster กลุ่มวยัผู้สูงอายุ 

- ศูนย์อนามัยที่ 1-12/ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง/ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชาย
ขอบและแรงงานข้ามชาติ 

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รำยกำรข้อมูล 1 A = จ านวนต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 

Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ ์
รำยกำรข้อมูล 2 B = จ านวนต ำบลทั้งหมดในประเทศไทย 
สูตรค ำนวณ
ตัวชี้วัด  

สูตรการค านวณ :          A    x 100 
                               B 

ระยะเวลำ
รำยงำน 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน รายไตรมาส 

เกณฑ์กำรประเมิน : (ระบุ Small success : ผลลัพธ์ในแต่ละรอบ) 
ปี 2562: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1) มีผลการประเมิน
ทบทวนสถานการณ์การ
ด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดล้อม มาตรการ
และกฎหมาย ในการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
และชี้แจงประสาน
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2) พัฒนาศกัยภาพ
บุคลากร/ภาคีเครือข่าย
ในการส่งเสริมสขุภาพ

1) พัฒนาคู่มือ/แนวทาง 
การอบรมเพิ่มพูนทักษะ
การปฏิบัตงิานของ Care 
Manager/ Caregiver  
2) พัฒนาแนวทางการ
ประเมินคัดกรองดูแล
ผู้สูงอาย ุ
3) มีช่องทางการสื่อสาร
ระบบข้อมูล  Long Term 
Care ผ่านระบบ Digital 
On line 
4) มกีารพัฒนาระบบ
โปรแกรมแผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคลผ่าน

1) มีแนวทางขับเคล่ือน
การด าเนินการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุแบบ   
องค์รวม เพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ  
2) มีแนวทางการดูแล
ผู้สูงอายุในเขตเมือง ด้วย
นวัตกรรม Application 
และ Digital 
 

1) มีนวตักรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
อย่างน้อย 13 เรื่อง 
2) มกีารจดัเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อเผยแพร่
นวัตกรรมและขยาย
ผลการด าเนินงาน 
3) มีบัญชี/ทะเบียน
นวัตกรรม 
4)  มรีายงานผลการ
ด าเนินงาน Long 
Term Care 
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ปี 2563: 

 
 

ผู้สูงอายุ ทกุระดับ ทั้ง
ส่วนกลาง/เขตสุขภาพ/
จังหวัด 
3) มกีารพัฒนาระบบ
การจดัท ารายงานข้อมูล
ส่งเสริมสุขภาพและการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
(Long Term Care) 

ระบบ Care Plan 
ออนไลน์ 
5.มีระบบโปรแกรมการ 
ขึ้นทะเบียน ของ Care  
Manager/ Caregiver 
ออนไลน์ 

ประจ าเดือน/ราย  
ไตรมาสและรายปี 
ตามระบบโปรแกรม
การรายงานผลการ
ด าเนินงานในระดับ
สสจ./ศูนย์อนามัย 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1) มีผลการประเมิน
ทบทวนสถานการณ์การ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ในการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวแบบองค์รวมและ
ชี้แจงประสานหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย เพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 
2) พัฒนาศกัยภาพ
บุคลากร/ภาคีเครือข่ายใน
การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบองค์รวม ทกุ
ระดับ ทั้งส่วนกลาง/เขต
สุขภาพ/จงัหวัด 
3) มกีารพัฒนาระบบ
โปรแกรมการรายงาน
ข้อมูลส่งเสริมสขุภาพและ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
(Long Term Care)  
แบบบูรณาการ  

1) พัฒนาคู่มือแนว
ทางการให้บรกิาร/
มาตรฐานผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวในชุมชน  
2) พัฒนาคู่มือ/แนวทาง 
การการอบรมเพิ่มพูน
ทักษะCare Manager/ 
Caregiver  
3) พัฒนาคู่มือ/แนว
ทางการด าเนินงาน 
Intermediate Care in 
Community  

1) มีแนวทางการ
ด าเนินงาน”ศูนย์กตัญญู
ดูแลพ่อแม่ : Day 
Care” 
2) มีคู่มือ /แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพผู้
ประเมินมาตรฐาน
หลักสูตรและมาตรฐาน
ผู้ปฏิบัติงานการดูแล
ผู้สูงอายุหลักสตูรดูแล
ผู้สูงอายุ 70 ชม.และ     
420 ชม. 
3) มีระบบแสดงผลผู้   
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
Care Manager/ 
Caregiver ผ่านระบบ   
GIS Map 

1) มีนวตักรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
อย่างน้อย 26 เรื่อง 
2) มีบัญชี/ทะเบียน
นวัตกรรม ที่เปน็
ปัจจุบัน 
3) มีคู่มือ /แนว
ทางการตดิตาม 
ควบคุม ก ากับ
คุณภาพหลักสูตร
และผู้ผ่านการอบรม
หลักสูตรดูแล
ผู้สูงอายุ 70 ชม.และ 
420 ชม. 
4) มกีารจดัเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียน 
เผยแพร่นวัตกรรม
และขยายผลการ
ด าเนินงานในระดับ
นานาชาติ 
5)  มีระบบรายงาน/
วิเคราะห์ประมวลผล
การด าเนินงาน 
Long Term Care 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ต่อผู้บริหาร 
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ปี 2564: 

 
 
 
 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1) มีผลการประเมิน
ทบทวนสถานการณ์การ
ด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดล้อม  ในการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวแบบ
องค์รวมและชี้แจง
ประสานหน่วยงานภาคี
เครือข่าย เพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 
2) พัฒนาศกัยภาพ
บุคลากร/ภาคีเครือข่าย
ในการส่งเสริมสขุภาพ
ผู้สูงอายุแบบองค์รวม   
ทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง/
เขตสุขภาพ/จงัหวัด 
3) มกีารพัฒนาระบบ
โปรแกรมการรายงาน
ข้อมูลส่งเสริมสขุภาพและ
การดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว  (Long Term Care)  
แบบบูรณาการ  

 

1) มกีารพัฒนาคู่มือแนว
ทางการให้บรกิาร/
มาตรฐานผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวในชุมชน ใน
รูปแบบออนไลน์ 
2) มกีารพัฒนาคู่มือ/
แนวทาง การอบรม
เพิ่มพูนทักษะ Care 
Manager/ Caregiver 
ผ่านระบบออนไลน ์
3) มกีารพัฒนาคู่มือ / 
แนวทางการด าเนินงาน 
Intermediate Care in 
Community และการ
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 

1) มีพื้นที่/แหลง่เรียนรู้
ด าเนินงาน”ศูนย์กตัญญู
ดูแลพ่อแม่ : Day Care” 
อย่างน้อยเขตสุขภาพละ  
1 แห่ง (13 แหง่ ) 
2) มีคู่มือ /แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน
มาตรฐานหลกัสูตรและ
มาตรฐานผู้ปฏบิัติงานการ
ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร
ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชม.และ     
420 ชม. 
3) มรีะบบแสดงผลผู้   
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
Care Manager/ 
Caregiver ผ่านระบบ   
GIS Map 

1) มีนวตักรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
และการพัฒนาใน
รูปแบบ 
Digital/Application 
อย่างน้อย 1 เรื่อง/
เขตสุขภาพ 
2) มกีารจดัท าระบบ
รายงานบัญชี/
ทะเบียนนวัตกรรม 
ผ่านระบบออนไลน์ 
3) มรีะบบการ
ติดตาม ควบคุม 
ก ากับคุณภาพ
หลักสูตร /ผู้ผ่านการ
อบรมและปฏิบัติงาน
การดูแลผู้สูงอายุตาม
หลักสูตร 70 ชม.
และ 420 ชม. 
4) มีเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ถอดบทเรียน 
เผยแพร่นวัตกรรม
และขยายผลการ
ด าเนินงานในระดับ
นานาชาติ 
5)  มีระบบรายงาน/
วิเคราะห์ประมวลผล
การด าเนินงาน 
Long Term Care 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ต่อผู้บริหาร 
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ปี 2565: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1) มีผลการประเมิน
ทบทวนสถานการณ์การ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ในการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวแบบองค์รวมและ
ชี้แจงประสานหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย เพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 
2) มีคู่มือ /แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร/
ภาคีเครือข่ายในการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
แบบองค์รวม ทุกระดับ 
ทั้งส่วนกลาง/เขตสุขภาพ/
จังหวัด 
3) มกีารพัฒนาระบบ
โปรแกรมการรายงาน
ข้อมูลส่งเสริมสขุภาพและ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
(Long Term Care) แบบ
บูรณาการ  

 

1) มกีารพัฒนาคู่มือ
แนวทางการ
ให้บริการ/มาตรฐาน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวในชุมชน ใน
รูปแบบออนไลน์ 
2) มกีารพัฒนาคู่มือ/
แนวทาง การอบรม
เพิ่มพูนทักษะ Care 
manager/ Caregiver 
ผ่านระบบออนไลน ์
3) มกีารพัฒนาคู่มือ / 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 
Intermediate Care 
in Community และ
การเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

1) มีพื้นที่/แหลง่เรียนรู้
ด าเนินงาน”ศูนย์
กตัญญูดูแลพ่อแม่ : 
Day Care” อย่างน้อย
เขตสุขภาพละ 2 แห่ง 
(26 แห่ง ) 
2) มีคู่มือ /แนว
ทางการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประเมิน
มาตรฐานหลกัสูตร
และมาตรฐาน
ผู้ปฏิบัติงานการดูแล
ผู้สูงอายุหลักสตูรดูแล
ผู้สงูอายุ 70 ชม.และ     
420 ชม. 
3) มีระบบแสดงผ ผู้
ผ่านการอบรม
หลักสูตร Care 
Manager/ Caregiver 
ผ่านระบบ   GIS Map 

1) มีนวตักรรมการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว และการพัฒนาใน
รูปแบบ 
Digital/Application อย่าง
น้อย 2 เรื่อง/           เขต
สุขภาพ 
2) มกีารจดัท าระบบ
รายงานบัญชี/ทะเบียน
นวัตกรรม  ผ่านระบบ
ออนไลน์ 
3) มรีะบบการติดตาม 
ควบคุม ก ากับคณุภาพ
หลักสูตร /ผู้ผ่านการอบรม
และปฏิบัติงานการดูแล
ผู้สูงอายุตามหลกัสูตร 70 
ชม.และ 420 ชม. 
4) มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียน เผยแพร่
นวัตกรรมและขยายผล
การด าเนินงานในระดับ
นานาชาติ 
5)  มีระบบรายงาน/
วิเคราะห์ประมวลผลการ
ด าเนินงาน Long Term 
Care ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ต่อผู้บริหาร 

วิธีกำร
ประเมนิผล :  

1. พื้นที่ประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 
2. จังหวัดประเมินพื้นที่ รายงานให้ศูนย์อนามัยเขต รายไตรมาส 
3. ศูนย์อนามัยเขตสุ่มประเมิน และรายงานให้ส่วนกลางรอบ 3, 6 , 9 และ 12 เดือน 

เอกสำร
สนับสนุน :  

1.คู่มือแนวทางการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายรุะยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่
มี    ภาวะพึ่งพิงในชุมชนในพื้นที่ต าบล Long Term Care 
2. คู่มือกลยุทธก์ารด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวกับต าบลต้นแบบ 
3. คู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager  
4.คูม่ือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Caregiver 70 ชม. และ 420 ชม. กระทรวง
สาธารณสุข 
5. คู่มือและ Application การส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อม “สูงวัย สมองด”ี 
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รำยละเอียด
ข้อมูลพื้นฐำน 

Baseline 
data 

หน่วย
วัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 

ร้อยละของ
ต าบลที่มี
ระบบการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
ดูแล
ผู้สูงอายุ
ระยะยาว 
(Long 
Term 
Care) ใน
ชุมชน  
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 27 
ทุกต าบลทั่ว 

ประเทศ 
1,958 ต าบล 
(จาก 7,255 

ต าบล 
ทั่วประเทศ) 

ประเมิน 
6 

องค์ประกอบ 
(องค์ประกอบ 

ข้อที่ 1-6) 

74.5 
(หมายเหตุ: 
เฉพาะต าบล 

น าร่องโครงการ 
LTC 1,067 

ต าบล) 
794 ต าบล 
(จาก 7,255 

ต าบล 
ทั่วประเทศ) 

ประเมิน 
7 องค์ประกอบ 

81.2 
(หมายเหตุ: 

เฉพาะต าบลที่เข้า
ร่วมโครงการ 
LTC 4,469 

ต าบล) 
3,628 ต าบล 

(จาก 7,255 ต าบล 
ทั่วประเทศ)

ประเมิน  
7 องค์ประกอบ 

71.7 
ทุกต าบลทั่ว 

ประเทศ 
(จาก 7,255 

ต าบล 
ทั่วประเทศ)

ประเมิน  
7  

องค์ประกอบ 

 

ผู้ให้ข้อมลู
ทำงวิชำกำร / 
ผู้ประสำนงำน
ตัวชี้วัด 

1. นายแพทยก์ิตติ  ลาภสมบัติศิริ       
ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย            

    โทรศัพท ์0 2590 4503             E-mail:  kitti.l@anamai.mail.go.th  
2. นางวิมล  บ้านพวน                    

รองผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย                       
โทรศัพท ์0 2590 4509             โทรศัพทม์ือถือ 09 7241 9729 

    E-mail: vimol.b@anamai.mail.go.th 
หน่วยงำน
ประมวลผล
และจัดท ำ
ข้อมูล 
(ระดับ
ส่วนกลำง) 

ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบ
กำรรำยงำน
ผลกำร
ด ำเนนิงำน 

1. นางรัชนี  บญุเรืองศรี           
นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ  ส านกัอนามัยผู้สูงอายุ   

    โทรศัพท ์0 2590 4504      โทรศัพทม์ือถือ 09 9616 5396 
    E-mail: rachanee.b@anamai.mail.go.th  
2. นางอรวรรณี  อนันตรสุชาติ   

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักอนามัยผู้สูงอาย ุ
    โทรศัพท ์0 2590 4500      โทรศัพทม์ือถือ 08 1454 3563 
    E-mail: orawannee.a@anamai.mail.go.th 

 

 

mailto:vimol.b@anamai.mail.go.th
mailto:rachanee.b@anamai.mail.go.th
mailto:orawannee.a@anamai.mail.go.th
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5. อัตรำกำรคลอดมีชพีในหญิงอำยุ 15-19 ปี 

หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 

แผนที ่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงกำรที ่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับกำรแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชงิ
ปริมำณ 

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ี

ค ำนยิำม จ านวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจ านวนประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี 1,000 คน 

เกณฑ์เป้ำหมำย (อัตราต่อพัน) 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

38 36 34 
 

วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ประชำกร
กลุ่มเป้ำหมำย 

ผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีที่ท าการเก็บข้อมูล 

วิธีกำรจัดเกบ็ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวง
สาธารณสุข 

  แหล่งข้อมูล 1 ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

แหล่งข้อมูล 2 ฐานข้อมูล HDC ข้อมูลตัวช้ีวัดการเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 
15-19 ปี  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รำยกำรข้อมูล 1 a = จ านวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากแฟ้ม Labor)   
ดูข้อมูลจากจ านวนเด็กเกิดมีชีพ  (LBORN) 

รำยกำรข้อมูล 2 b = จ านวนหญิงอายุ 15 – 19 ป ีทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ 
(ประชากรจากการส ารวจ Type Area=1,3)  

สูตรค ำนวณ 
ตัวชี้วัด 1 

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากระบบ HDC = (a/b)  X 1,000 

รำยกำรข้อมูล 3 
(adjusted) 

 A: ค่า adjusted = อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากฐานทะเบียน
ราษฎร์ ปีที่ผ่านมา/อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากฐานข้อมูล HDC 
ปีที่ผ่านมา 
B: อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปีจากระบบ HDC (ท าเป็นอัตราคงที่
ของทั้งปี) 
ไตรมาสที่ 1 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ป ี2561 X 4 
ไตรมาสที่ 2 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ป ี2561 X 4/2 
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ไตรมาสที่ 3 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ป ี2561 X 4/3 
ไตรมาสที่ 4 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 

สูตรค ำนวณ 
ตัวชี้วัด 2 

 AXB 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
ปี 2562 :  

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

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

36 36 36 36 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
34 34 34 34 

 

รอบระยะเวลำ
ประเมนิผล 

รอบที่ 1:  5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561–กุมภาพันธ์ 2562)   
= ใช้ข้อมลูอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสที่ 1  (HDC adjusted) 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562–กรกฎาคม 2562)  
= ใช้ข้อมลูอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสที่ 3  (HDC adjusted) 

มำตรกำรส ำคญั มาตรการส าคัญที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล ให้บรรลุผล : PIRAB (P=Partnership, 
I=Investment, R=Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity)    
P=Partnership /R=Regulation:  
1. เร่งรัดการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2560-2569 ผ่านกลไกของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการระดับชาติ เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้
เกิดการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ส่วนกลางและในระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม  

2. เร่งรัดการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในระดับจังหวัด การ
ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในจังหวัด 

Building capacity: 
3. พัฒนาความรู้และทักษะแก่บุคลากรผู้ให้บริการสุขภาพทางเพศและ

อนามัยการเจริญพันธ์ุอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการคุมก าเนิดที่เหมาะสมส าหรับวัยรุน่ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทักษะการปฏิบัติงานบริการวัยรุ่นระหว่างภาคี
เครือข่ายในพื้นที่ 
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Investment: 
4. ส่งเสริมการเขา้ถึงบริการคุมก าเนิดเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ าในแม่วัยรุ่น 

โดยเฉพาะในด้านการได้รับบริการให้ค าปรกึษาวางแผนครอบครัวหลัง
คลอดหรือหลังแท้งที่มีคุณภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อให้มี
เวชภัณฑ์การคุมก าเนิดพร้อมส าหรับการใหบ้ริการ 

P=Partnership  
5. ส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพในการให้บริการวัยรุ่น

ตามมาตรฐานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) และส่งเสริมเครือข่ายการด าเนินงานระดับ
พื้นที่ด้วยการส่งเสริมกลไกอ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ 

Advocacy: 
6. สร้างการสื่อสารสาธารณะเพ่ือให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและ

อนามัยการเจริญพันธ์ุในรูปแบบที่หลายหลายตรงตามความต้องการ 
รำยละเอียดขอ้มูล
พื้นฐำน 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลกำรด ำเนนิงำนในรอบปีงบประมำณ 
พ.ศ. 

2558 2559 25560 
อัตราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ  
15-19 ป ี
(อัตราการคลอด
จากฐานทะเบียน
ราษฎร์) 

อัตราต่อ
ประชากร
หญิงอายุ 
15-19 ปี 
1,000 คน 

44.8 42.5 39.6 

 

ผู้ให้ข้อมลูทำง
วิชำกำร / 
ผู้ประสำนงำน
ตัวชี้วัด 

1. นายแพทยบ์ุญฤทธิ์ สุขรัตน์  นายแพทย์เช่ียวชาญ 
    โทรศัพทท์ีท่ างาน : 02-5904242 โทรศัพท์มือถือ : 081-8866276 
    โทรสาร : 02-5904163  E-mail : 
Bunyarit_su@hotmail.com 
2. นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพทท์ีท่ างาน : 02-5904166 โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339 
    โทรสาร : 02-5904163  E-mail : am-
piyarat@hotmail.com 
ส ำนักอนำมัยกำรเจริญพนัธุ ์กรมอนำมัย 

หน่วยงำน
ประมวลผลและ
จัดท ำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลำง) 

ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบกำร
รำยงำนผลกำร
ด ำเนนิงำน 

1 นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทรศัพท์ทีท่ างาน : 02-5904166 โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339 

โทรสาร : 02-5904163   E-mail : am-
piyarat@hotmail.com 
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2. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ล าภู   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
โทรศัพ์ที่ท างาน : 0 2590 4167 โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339 
โทรสาร 02-590-4163   Email : 
poppysunko.j@gmail.com 

ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ กรมอนามัย  
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คณะที่ 4 
กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 

ร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ 
2. โครงการส่งเสริมการบรโิภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่พ่อแม่เด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 

ส านักโภชนาการ 
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กรอบประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
คณะที่ 4 กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
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กรอบประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
คณะที่ 4 กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้ “การตรวจ
ราชการ” เป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะท าให้การปฏิบัติราชการหรือการ
จัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นกลไกส าคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ ส านักนายกรัฐมนตรีได้
ก าหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และก าหนดประเด็นส าคัญในการตรวจราชการเพื่อผลักดันแผนพัฒนาภาค โดยมีแนวทางการปฏิรูปประเทศ
ตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติราชการ เพื่อน ามาซึ่ง
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ ประกอบกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นให้มีการปรับปรุง
วิธีการตรวจราชการ มติคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงงานตรวจราชการให้สอดคล้องกับข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ปัญหาความเดือดร้อน หรือเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
 2. เรื่องเบาะแสทุจริต 
 3. งานตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย 
  3.1 งานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ การตรวจติดตามโครงการเน็ตประชารัฐ 
  3.2 งานตามมติคณะรัฐมนตรี ได้แก่ การตรวจติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษา
เสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 ด้านการตลาด 
  3.3 งานตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ได้แก่ การตรวจ
ติดตามประเด็นยาเสพติด 
  3.4 การตรวจติดตามประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาภาค 
 4. ภารกิจปกติ ประกอบด้วย 
  4.1 การตรวจติดตามเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.2 การตรวจติดตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาล าน้ ากับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง 
  4.3 การตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 จากกรอบแนวทางดังกล่าว ส านักนายกรัฐมนตรีเห็นว่า การตรวจราชการบางประเด็นเมื่อใช้กลไก
การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
หรือผู้ตรวจราชการกรมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจราชการจะท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
ผู้ตรวจราชการประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา หรือลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกันตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม ในประเด็นการตรวจราชการที่มีความจ าเป็นต้องใช้กลไกการตรวจราชการแบบบูรณาการ ได้แก่ 
 1. กำรตรวจติดตำมกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชำชน  เป็นการ
ตรวจติดตามในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 2. กำรตรวจติดตำมงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล ในส่วนของงำนตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี/
รองนำยกรัฐมนตรี และงำนตำมมติคณะรัฐมนตรี เป็นการตรวจราชการร่วมกันของผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามที่ข้อสั่งการและมติคณะรัฐมนตรีก าหนด 
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 3. กำรตรวจติดตำมงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล ในส่วนของกำรตรวจติดตำมประเด็นส ำคัญตำม
แผนพัฒนำภำค โดยมีกรอบแนวทางการตรวจราชการ ดังนี ้
  3.1 เรื่อง/ประเด็นส าคัญ (ISSUE) ที่จะก าหนดตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยพิจารณา
หยิบยกจาก 

➢ จุดเน้นการพัฒนาภาค/ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่ งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ และยุทธศาสตร์ชาต ิ

➢ ศักยภาพของจังหวัด/ปัญหาส าคัญของจังหวัด 
รายละเอียดตามเอกสารความเช่ือมโยงของแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และข้อมูลจุดเน้นการพัฒนาภาค 
  3.2 รอบการตรวจราชการ 2 รอบ หรือก าหนดตามข้อเท็จจริงของเรื่อง/ประเด็นส าคัญ (ISSUE) 
  3.3 การจัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
   ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่ละเขต/ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ ประชุมร่วมกันเพื่อ 

➢ คัดเลือกเรื่อง/ประเด็นส าคัญ (ISSUE) ที่จะตรวจติดตาม 
➢ ก าหนดรอบการตรวจราชการในแต่ละเรื่อง/ประเด็นส าคัญ (ISSUE) 
➢ ก าหนดกรอบประเด็นการตรวจราชการ รวมทั้งวิธีการตรวจราชการร่วมกัน 

  3.4 การจัดเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจราชการ 
   ผู้ตรวจส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง/ประเด็น
ส าคัญ (ISSUE) แต่ละเขต/ภาค ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็นส าคัญ ( ISSUE) แต่ละเขต/ภาค ศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็นส าคัญ (ISSUE) ที่เลือกในเบื้องต้นจากเอกสาร หากข้อมูลยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ 
เพียงพอ อาจพิจารณาประชุมร่วมกับจังหวัดโดยใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ของ
หน่วยงานที่มีระบบดังกล่าว อาทิ กระทรวงมหาดไทย เพื่อรับทราบข้อมูล และเนื้อหาสาระของเรื่อง/ประเด็น
ส าคัญ (ISSUE) ที่จะไปตรวจติดตามในเบื้องต้น เนื่องจากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการ
พัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
  3.5 การลงพ้ืนที่ตรวจราชการ 
   ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง/
ประเด็นส าคัญ (ISSUE) ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกันโดยเลือกลงพื้นที่เฉพาะที่มีประเด็นปัญหา เพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ และสอบถามความพึงพอใจ หรือความต้องการของประชาชนที่มีต่อเรื่องหรือ
ประเด็นส าคัญตามนโยบายของรัฐบาล และรับฟังเสียงสะท้อน รวมทั้งการได้รับประโยชน์ทั่วถึงหรือไม่ทั่วถึง
ของการด าเนินนโยบาย 

เขตตรวจรำชกำร จังหวัด 

เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  รวม 6 จังหวัด 

จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  รวม 4 จังหวัด 

จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 
เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  รวม 3 จังหวัด 

จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุร ี
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เขตตรวจรำชกำร จังหวัด 

เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  รวม 4 จังหวัด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  รวม 5 จังหวัด 
จังหวัดกระบ่ี นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  รวม 6 จังหวัด 
จังหวัดกระบ่ี ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  รวม 3 จังหวัด 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1  รวม 3 จังหวัด 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  รวม 5 จังหวัด 
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 

เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  รวม 5 จังหวัด 
จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี 

เขตตรวจราชการที ่11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  รวม 3 จังหวัด 
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 

เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  รวม 4 จังหวัด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

เขตตรวจราชการที ่13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  รวม 4 จงัหวัด 
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรรีัมย์ 

เขตตรวจราชการที ่14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  รวม 4 จงัหวัด 
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี 

เขตตรวจราชการที ่15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  รวม 4 จังหวัด 
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 

เขตตรวจราชการที ่16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  รวม 4 จังหวัด 
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 

เขตตรวจราชการที ่17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  รวม 5 จังหวัด 
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

เขตตรวจราชการที ่18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  รวม 4 จังหวัด 
จังหวัดก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี  

 
  3.6 การสรุปผลการตรวจราชการ 
   ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง/
ประเด็นส าคัญ (ISSUE) ประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการตรวจราชการ ติดตามเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
   ทั้งนี้ กรอบแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะมี
ข้อแตกต่างจากกรอบแนวทางการตรวจราชการในปีที่ผ่านๆ มา ดังนี้  
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กรอบแนวทำงกำรตรวจรำชกำรแบบเดิม 
กรอบแนวทำงกำรตรวจรำชกำร 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
1. ประเด็นการตรวจราชการเป็นเรื่องเดียวกันทั่ว
ประเทศ 

1. ประเด็นการตรวจราชการแตกต่างกันตามสภาพ
ปัญหาของพื้นที่และเรื่อง/ประเด็นส าคัญ (ISSUE)    
ที่เลือก 

2. มีการประชุมหารือร่วมกันก่อนออกตรวจ
ราชการในลักษณะภาคในแนวทางเดียวกัน 

2. มีการประชุมหารือร่วมกันก่อนออกตรวจราชการใน
ลักษณะเขต/ภาค ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ และ
เรื่อง/ประเด็นส าคัญ (ISSUE) ที่เลือก 

3. ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจ
ราชการทุกกระทรวงลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกัน 

3. ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเฉพำะกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง/ประเด็น
ส าคัญ (ISSUE) นั้น  ๆลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกัน 

4. ประสานขอข้อมูลประกอบการตรวจราชการ
จากหน่วยงาน 

4. ใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ใน
การจัดเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจราชการ 

5. ไม่มีกลไกในการส ารวจ/สอบถามประชาชนถึง
ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความทั่วถึงที่ได้รับ
จากแผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่
เป็นรูปธรรม 

5. มีการส ารวจ/สอบถามประชาชนถึงประโยชน์ ความ
พึงพอใจ และความทั่วถึงที่ได้รับจากแผนงาน/โครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง/ประเด็นส าคัญ (ISSUE) ที่เลือก 

6. ไม่ได้ใช้กลไก ก.ธ.จ. ในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
และความคิดเห็นแก่ผู้ตรวจราชการ ในงานตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ 

6. ก.ธ.จ. และเครือข่ายภาคประชาชนจะมีบทบาทส าคัญ
ในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นแก่ผู้ตรวจ
ราชการส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อสะท้อนความพึงพอใจ
ของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ต่อแผนงาน/โครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง/ประเด็นส าคัญ(ISSUE) ที่เลือก  
 

 
 กระบวนการตรวจติดตามประเด็นส าคัญตามแผนพัฒนาภาคของส านักนายกรัฐมนตรี   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2561 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อซักซ้อมแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อผลักดันการพัฒนาภาคของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ภำยในวันที่ 17 ธันวำคม 2561  
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง รายงานข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง ใน
แต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาภาค (ส่งรายงานข้อมูลโครงการ/กิจกรรมฯ ตำมแบบฟอร์มที่ ๑) 
 ภำยในวันที่ 25 มกรำคม 2562  
 การตรวจติดตามโครงการ และการรายงานของผู้ตรวจราชการกระทรวง/การตรวจติดตาม
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และก าหนดประเด็นการตรวจของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
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 1. ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตามโครงการในความรับผิดชอบของกระทรวงในแต่ละยุทธศาสตร์ 
และส่งส าเนารายงานผลการตรวจติดตามโครงการทุกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ตามแบบที่ก าหนดให้ผู้ตรวจ
ราชการส านักนายกรัฐมนตรี ทราบ (ส่งรายงานผลการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการฯ  ตำมแบบฟอร์มที่ 2) 
 2. ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี แจ้งประเด็นการตรวจติดตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
และก าหนดประเด็นส าคัญที่จะตรวจติดตามในพื้นที่ พร้อมทั้งก าหนดชุมชนที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามในลักษณะ 
Top down  
 ภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2562 
 การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี พิจารณาประเด็นปัญหาจาก
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ ก.ธ.จ. 
 ภำยในวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562 
 การประชุมหารือร่วมของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรมที่
เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดประเด็นปัญหา และก าหนดการลงพื้นที่พบปะประชาชนและหน่วยรับตรวจ เพื่อท า Gov 
lab แก้ไขปัญหาร่วมกัน  
 กำรลงพื้นที่ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ – 15 มีนำคม 2562 
 ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ หาข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการสร้างการรับรู้ สอบถาม
ความคิดเห็น และความพึงพอใจ/ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
ภาค สะท้อนประสิทธิผลของงานตามนโยบายรัฐบาล 
  1. ภำยในวันที่ 29 มีนำคม 2562 
    การจัดท ารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี      
เสนอ ร.นรม. (นายวิษณุ เครืองาม) ที่ก ากับดูแลภาค และปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ตามแต่กรณี 
  2.  ภำยในวันที่ 19 เมษำยน 2562   
    จัดท าสรุปผลความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวม กรณี
ที่หน่วยรับตรวจในพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผนวกกับผลการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวง           
ในภาพรวม/รายภาค กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ทราบ/พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือมีค าสั่งมอบหมายใ ห้
ตรวจติดตามปัญหาอื่นใดต่อไป 
 กำรลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม – สิงหำคม 2562 ตามแต่กรณี : 
 ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ กรณีที่
การแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 1 หรือครั้งต่อๆ ไป ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ พรอ้มทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลและ
ถกแถลงถึงท่าทีของรัฐบาล 
  1. ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2562 
    การจัดท ารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ เสนอ ร.นรม. (นายวิษณุ เครืองาม) ที่ก ากับ
ดูแลภาค และปลัดส านักนายกรัฐีคมนตรี ตามแต่กรณี 
  2.  ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2562   
    จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวง (สรุปผลการด าเนินการ แก้ไข
ปัญหา ผลผลิต และผลลัพธ์) กราบเรียน นายกรัฐมนตรี  
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คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงสาธารณสุข 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 

 

ภาค 
แผนพัฒนาภาค (สศช.) 

โครงการที่ไดร้บัการจดัสรรงปม. พ.ศ. 2562 (สงป.) 
ตามแผนงานบรูณาการพัฒนาพื้นที่ระดบัภาค 

ยุทธศาสตร์การพฒันา โครงการส าคัญของภาค กลุ่มโครงการ หน่วยงาน 
1.เหนือ ยุทธศาสตรท์ี่ 4 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 
พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน 
ยกระดับทักษาฝีมือแรงงาน
ภาคบริการ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุน
ชุมชนเพื่อสวัสดิการของผู้สูงอาย ุ
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายการ
คุ้มครองทางสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้ในชุมชน (Social 
Safety Net) 

แนวทางที่ 1.1.5 พัฒนาพื้นที่
ระดับภาคด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน  
   - โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจน
ภาคเหนือ 

ศธ : มหาวิทยาลัยนเรศวร 
      มหาวิทยาลัยพะเยา 
      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
สธ : สป. สธ. 
1) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป. 
2) กองบริหารการสาธารณสุข สป. 
3) ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 
4) สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร
เพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย ์

2.
ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  
แก้ไขปัญหาความยากจน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี
รายได้น้อยเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้้าทางสังคม 

2. โครงการส่งเสริมการ
บริโภคไอโอดีนและให้ความรู้
แก่พ่อแม่เดก็ในด้าน
โภชนาการที่เหมาะสม 

- สธ : สป.สธ. 
1. ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
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คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบฟอร์มที่ ๑  

แบบรายงานข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข 
ในแต่ละยทุธศาสตร์ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค (ภาคเหนือ) 

 
 ข้อมูล ณ วันที ่3 ธันวาคม 2561 (๑๘ เขต ส้านักนายกรัฐมนตรี) 

กระทรวง โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

พืน้ที่ด าเนินการ หมายเหต ุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบรกิาร 
สาธารณสุข แนวทาง : พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  

             ลดความเหลื่อมล้้าและสร้างการเติบโตจากภายใน 
กลุ่มโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจน

ภาคเหนือ 
                   ต้นทาง : พัฒนาระบบการให้บริการ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการ 
             - ภาคเหนือเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแบบครบวงจรสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  

34.26 ลบ. 76 จังหวัด  

** หมายเหตุ  ขอให้กระทรวงจัดท้ารายงานส่งส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 
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คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบรายงานข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข 
ในแต่ละยทุธศาสตร์ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 
ข้อมูล ณ วันที ่3 ธันวาคม 2561 (๑๘ เขต ส้านักนายกรัฐมนตรี) 

กระทรวง โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

พืน้ที่ด าเนินการ หมายเหต ุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน ้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

สาธารณสุข แนวทาง : พัฒนาด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต 
กลุ่มโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุม 
                   โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดีในพื้นที่เสี่ยง 
ต้นทาง : พัฒนาระบบการให้บริการ 
กิจกรรม : สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัดกรองเฝ้าระวัง  
             วินิจฉัย และรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็ง 
             ท่อน้้าดี 
             - การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม 

182.1498 บล. 
 
 
 
 

เขต 10 หนองบัวล้าภู และ
อุดรธานี 
เขต 11 นครพนม และ
สกลนคร 
เขต 12 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
มหาสารคาม  และร้อยเอ็ด 
เขต 14 จังหวดัยโสธร และ 
อ้านาจเจริญ 

 

 ๒. โครงการส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่
พ่อแม่เด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม 

- 76 จังหวัด และ กทม.  

 
** หมายเหตุ  ขอให้กระทรวงจัดท้ารายงานส่งส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 2 ได้ทางเว็บไซต์กองตรวจราชการ http://bie.moph.go.th/e-insreport/ ใน “เอกสารเผยแพร”่ หัวข้อ “เล่มแผนการตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2562”  
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1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวติผู้สูงอำยุและคนยำกจนภำคเหนือ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  1) ส านักอนามัยผู้สูงอาย ุกรมอนามัย  

2) สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ กรมการแพทย ์ 
แนวทาง : พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจาก
ภายใน  
กลุ่มโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ  
ต้นทาง : พัฒนาระบบการให้บริการ  
กิจกรรม : พัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการ  

- ภาคเหนือเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแบบครบวงจรสู่คุณภาพชีวิตที่ด ี 
โดยมีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่ 
ต้นทาง  
1. กระทรวงศึกษาธิการ  

1.1 มหาวิทยาลัยนเรศวร : การพัฒนาระบบฟ้ืนฟูสุขภาพและท่องเที่ยวผู้สูงอายุแบบครบวงจร  
เพื่อคุณภาพชีวิตและอนุรักษ ์ 

1.2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและ  
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

1.3 มหาวิทยาลัยพะเยา : พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจน  
2. กระทรวงสาธารณสุข  

- ภาคเหนือเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแบบครบวงจรสู่คุณภาพชีวิตที่ด ี 
กลางทาง  
1. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 

-พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ  
2. กระทรวงศึกษาธิการ  

-พัฒนาศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
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2. โครงกำรส่งเสริมกำรบริโภคไอโอดีนและให้ควำมรู้แก่พ่อแม่เด็กในด้ำนโภชนำกำรที่เหมำะสม 
 

 โครงกำร  : โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาต ิปี 2562 
 ยุทธศำสตร์  : ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยท างานที่พึงประสงค ์
 ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์  : ร้อยละของวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ 
 Cluster  : กลุ่มวัยท างาน 
 ภำยใต้กิจกรรมส ำคัญ  :  
  1. กิจกรรมส ำคัญ  : ควบคมุและปอ้งกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2562  
  2. โครงกำรส ำคัญ  : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
    กับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชด าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
 แผนกำรจัดสรรงบประมำณ : (ตามเอกสารงบประมาณ) 
  1. แผน : แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  2. ผลผลิต/โครงกำร :  โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
    กับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชด าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
 1. หลักกำรและเหตุผล : 
  โรคขาดสารไอโอดีนมีผลต่อความพิการทางสติปัญญา ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองและความสามารถใน
การเรียนรู้ของเด็กไทยที่จะเติบโตเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคต โรคขาดสารไอโอดีนมีผลกระทบต่อ
ประชากรทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 3 ปี หากขาดสารไอโอดีนจะท าให้สมอง
เจริญเติบโตไม่เต็มที่ลดความเฉลียวฉลาด หรือระดับสติปัญญาของเด็กได้ถึง 10-15 จุด ท าให้เด็กมีปัญหาการเรียน 
และกระทบต่อการเจริญเติบโต และยังส่งผลถึงความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก คุณภาพชีวิตของคนหนุ่มสาว อัน
เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม 
  ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะท าให้ประชาชนได้รับสารไอโอดีนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย              
ในทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดให้นมบุตร 6 เดือน ซึ่งที่ผ่านมาได้ด าเนินการ                         
ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน โดยประกอบด้วย ชุมชน/หมู่บ้านมีนโยบายและมาตรการ
ควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน, ผู้น าและแกนน าชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชนมีความรู้ และปฏิบัติเรื่องการ
ควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนได้, มีการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือที่แหล่งผลิต ที่จ าหน่าย ร้านอาหาร ครัวเรือน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ต้องให้ได้มาตรฐาน และหญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่มาฝากครรภ์ในสถานบริการ
สาธารณสุขต้องได้รับยาเม็ด เสริมไอโอดีน ซึ่งมีเป้าหมายให้ทุกชุมชน/หมู่บ้านด าเนินการ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได ้ 
  ปัจจุบันสถานการณ์ของภาวะขาดสารไอโอดีนแม้ดีขึ้นเป็นล าดับ แต่ยังต้องด าเนินการอย่างใกล้ชิด               
และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน โดยมีตัวชี้วัด คือ คุณภาพเกลือจากแหล่งผลิต แหล่งจ าหน่าย และความครอบคลุมของการใช้เกลือเสริม
ไอโอดีนที่มีคุณภาพในระดับครัวเรือน รวมทั้งปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ โดยใช้มาตรการหลัก 
คือ มาตรการเกลือเสริมไอโอดีน นอกจากนี้ยังมีน้ าปลา น้ าเกลือปรุงอาหาร ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อย
โปรตีนจากถั่วเหลืองต้องมีไอโอดีนและมีมาตรการเสริม  ได้แก่ ยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็กและกรดโฟลิก แก่
หญิงตั้งครรภ์ทุกรายตลอดการตั้งครรภ์ จนถึงหลังคลอด 6 เดือนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการเสริมไอโอดีนใน
น้ าดื่ม ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
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  ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป จึงจ าเป็นต้องด าเนินการควบคุม             
และป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม ทั่วถึง และให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน                        
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  
 ๒. วัตถุประสงค์ : 
  เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาของเด็กไทยให้เต็มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรทุกกลุ่มวัย 
โดยการขจัดปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน 
 ๓. เป้ำหมำย ผลผลิต และตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร : 

  
 4. วิธีด ำเนนิงำน : 
  4.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย 
  4.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 
  4.3 ขับเคลื่อนเครือข่ายเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง มหาดไทย 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ  
  4.4 สนับสนุน I-kit  ในการด าเนินงานระดับพื้นที ่
  4.5 เก็บปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ เด็กนักเรียน หญิงวัยเจริญพันธุ์ เพื่อประเมินสถานการณ์การขาดสาร
ไอโอดีน 
  4.6 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน 3 ภาค 
  4.7 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เพื่อการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง 
  4.8 ติดตามและประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของห้องปฏิบัติการศูนย์อนามัย 
จ านวน 11 แห่ง  
  4.9 การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานโครงการ 
 
  
  

9.1 เป้ำหมำย/ผลผลิตของโครงกำร จ ำนวน หน่วยนับ 

1. ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนผ่านการรับรอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หมู่บ้าน 

2. เล่มถอดบทเรียนการด าเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน 1  ครั้ง 

3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีน           
    ในครัวเรือนและชุมชนในวันไอโอดีน 

1  เรื่อง 

4. รายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคในครัวเรือน 1 ชุด 

9.2 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร จ ำนวน หน่วยนับ 

เชิงปริมำณ : ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงต้ังครรภ์  
                 ไม่ต่ ากว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร 

มากกว่า 50 ร้อยละ 

เชิงคุณภำพ : ความครอบคลุมการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 
                  ในระดับครัวเรือน 20-40 ppm  

มากกว่า 90 
 

ร้อยละ 

เชิงเวลำ : ด าเนินกิจกรรมได้ตามแผนปฏิบัติการ 100 ร้อยละ 
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5. แผนกำรด ำเนินงำน (ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562) 
  กิจกรรม/เป้ำหมำย และประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย : 
 

ล ำดับ กิจกรรม เป้ำหมำย/
กิจกรรม 

ระยะเวลำ
ด ำเนนิกำร 

ประมำณกำร งบประมำณ 
(บำท) 

1 การประชุมคณะ
อนุกรรม การขับเคลื่อน
การควบคุมป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน (3 
คณะ) 

3 ครั้ง/20 คน ธ.ค.61 
ก.พ., เม.ย.

62 

- ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
3 ครั้ง x 155 บาท  x 20 คน/
มื้อ (9,300 บาท)  
- ค่าเบี้ยประชุม ค่าเดินทาง
คณะกรรมการและผู้เข้าร่วม
ประชุม 19,700 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าเอกสารการ
ประชุม  1,000 บาท 

30,000 
 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สานพลังความร่วมมือ
ถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานโรคขาดสาร
ไอโอดีน (ศูนยอ์นามัย 12 
ศ. สสม.,และ สสจ. 77 
จังหวัด) 

1 ครั้ง/110 คน พ.ย. 61 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
1 ครั้ง x 110 คน x 3 วัน x 240 
บาท (79,200 บาท)        
- ค่าอาหารและอาหารว่าง 
1 ครั้ง x 110 คน x 2 วัน x 550 
บาท (121,000 บาท)  
- ค่าที่พัก :  1 ครั้ง x 110 คน  x 
2 คืน x 750 บาท (165,000 
บาท) 
- ค่าพาหนะ : 1 ครั้ง x 110 คน x 
1,600 บาท (176,000 บาท) 
- ค่าวิทยากร  1 ครั้ง x 2 คน x 
2 ชั่วโมง x 600 บาท (2,400 
บาท) 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  5,000 บาท 

548,600 

3 เฝ้าระวังเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการควบคุม
และป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง 
3.1 ค่าบริหารจัดการสุ่ม
เก็บปัสสาวะหญิง
ตั้งครรภ์ก่อนกินยาเม็ด
เสริมไอโอดีนของจังหวัด 
  

 
 
 
 

77 จังหวัด 

 
 
 
 

ต.ค. 61 

 
 
 
 
- ค่าบริหารจัดการสุ่มเก็บ
ปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ก่อนกินยา
เม็ดเสริมไอโอดีนของจังหวัด  
10,000 บาท x 77 จังหวัด 

 
 
 
 

770,000 
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ล ำดับ กิจกรรม เป้ำหมำย/
กิจกรรม 

ระยะเวลำ
ด ำเนนิกำร 

ประมำณกำร งบประมำณ 
(บำท) 

 3.2 ค่าชุดตรวจไอโอดีน
ในเกลือ (I-Kit) 

1 รายการ ต.ค.61 - ค่าชุดตรวจไอโอดีนในเกลือ (I-
Kit)  70,000 บาท 

70,000 

3.3 ค่าน้ ายา,ทดสอบ
ความช านาญและ
วิเคราะห์ปัสสาวะ, ค่า
จัดส่ง   

5 ครั้ง ธ.ค. 61 
ม.ค.,มี.ค.

,พ.ค.,มิ.ย.62, 

- ค่าน้ ายา,ทดสอบความช านาญ
และวิเคราะห์ปัสสาวะค่าจัดส่ง 
60,000 บาท 

60,000 

4 ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเครือข่าย
เกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืน 
และพัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบ การเกลือเสริม
ไอโอดีน 
4.1 ประชุม
คณะกรรมการ 
และคณะท างานเกลือ 
เสริมไอโอดีนยั่งยืน 
(ส่วนกลาง) 

 
 
 
 
 
1 ครั้ง/10 คน 

 
 
 

 
 

ม.ค.61 

 
 
 
 
 
- ค่าอาหารและอาหารว่าง  
1 ครั้ง x 10 คน x 1 วัน x 155 
บาท (1,550 บาท) 
- ค่าพาหนะ 
1 ครั้ง x 1 คน x 1 เที่ยว  
x 4,000 บาท (4,000บาท) 
1 ครั้ง x 5 คน x 1 เที่ยว x 500
บาท (2,500 บาท) 

 
 
 
 
 

8,050 

4.2 ประชุม
คณะกรรมการ 
และคณะท างานเกลือ 
เสริมไอโอดีนยั่งยืน 
(จังหวัด) 

1 ครั้ง/20 คน ก.พ.61 
 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
1 ครั้ง x 20 คน x 3วัน x 240 
บาท (14,400บาท) 
- ค่าอาหารและอาหารว่าง 
1 ครั้ง x 20คน x 2 วัน x 155 
บาท (6,200 บาท)  
- ค่าที่พัก 
1 ครั้ง x 6 คนx 3 คืน x 800 
บาท (14,400 บาท) 
- ค่าเดินทางพื้นที ่
1 ครั้ง x 20 คน x 2 เที่ยว x 
500 บาท (20,000บาท) 

79,000 
 

  - ค่าเดินทางส่วนกลาง 
1 ครั้ง x 6 คน x 4,000 บาท 
(24,000 บาท) 
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ล ำดับ กิจกรรม เป้ำหมำย/
กิจกรรม 

ระยะเวลำ
ด ำเนนิกำร 

ประมำณกำร งบประมำณ 
(บำท) 

4.3 จัดเวทีแลก  เปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนา
เครือข่ายเกลือเสริม
ไอโอดีนยั่งยืน 

1 ครั้ง/20 คน พ.ค. 62 
 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
1 ครั้ง x 20 คน x 2 วัน x 240
บาท (9,600 บาท) 
- ค่าอาหารและอาหารว่าง 
1 ครั้ง x 20 คน x 1 วัน x 550 
บาท (11,000 บาท) 
- ค่าที่พัก 
1 ครั้ง x 20 คน x 2 คืน x 800 
บาท (32,000 บาท) 
- ค่าพาหนะ 
1 ครั้ง x20 คน x 2 เที่ยว x 
1,500 บาท (60,000 บาท) 
- ค่าวิทยากร  
1 ครั้ง x 2 คน x 2 ชั่วโมง x 600 
บาท (2,400 บาท) 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอกสารการ
ประชุม  2,100 บาท 

117,100 

5 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
เพื่อส่งเสริมการบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีนอย่าง
ต่อเนื่อง  
5.1 รณรงค์วันไอโอดีน
แห่งชาติ (25 มิถุนายน) 

 
 
 

1 ครั้ง 

 
 
 

มิ.ย.62 

 
 
 
-จ้างจัดงานรณรงค์วันไอโอดีน
แห่งชาติ  286,000 บาท 

 
 
 

286,000 

5.2 จัดท าสื่อ สิ่งพิมพ์  
สื่อ digital เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ความ
รอบรู ้
เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน
ในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น, วัย
ท างาน (วัยเจริญพันธุ์),
หญิงตั้งครรภ์และหญิง
ให้นมบุตร 
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ล ำดับ กิจกรรม เป้ำหมำย/
กิจกรรม 

ระยะเวลำ
ด ำเนนิกำร 

ประมำณกำร งบประมำณ 
(บำท) 

5.2.1 คู่มือการ
ด าเนินงานชุมชน
หมู่บ้านไอโอดีน            

1 เรื่อง ต.ค.61 - คู่มือการด าเนินงานชุมชน
หมู่บ้านไอโอดีน 100,000 บาท 

100,000 

5.2.2 พมิพ์รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนแห่งชาติครั้งที่ 
1/2561  

1 เรื่อง ธ.ค.61 - สิ่งพิมพ์ - รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนแห่งชาติครั้งที่ 
1/2561  100,000 บาท 

100,000 

5.3 จ้างเหมานัก
โภชนาการเพื่อค้นคว้า 
รวบรวม จัดท าน าเสนอ
ข้อมูล 

1 คน ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

- จ้างเหมานักโภชนาการเพื่อ
ค้นคว้า รวบรวม จัดท าน าเสนอ
ข้อมูล  180,000 บาท 

180,000 

6 ขับเคลื่อน เยี่ยมเสริม
พลัง ติดตามการ
ด าเนินงาน 
การควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
 
 

4 ครั้ง พ.ย.61, 
ก.ค., ส.ค.

62 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
4 ครั้ง x 4 คน x 12 วัน x 240 
บาท (46,080 บาท) 
- ค่าที่พัก 
4 ครั้ง x 4 คน x 8 วัน x 800 
บาท (102,400 บาท) 
- ค่าพาหนะ 
4 ครั้ง x 4 คน x 2 เที่ยว x 1,000 
บาท  (32,000 บาท) 
- ค่าน้ ามัน 
4 ครั้ง x 4,880 บาท (19,520 
บาท) 

200,000 

7 สนับสนุนน้ าเสริม
ไอโอดีนเข้มข้นและยา
วิตามินเสริมธาตุเหล็กใน
โครงการ กพด. 
7.1 จัดท าน้ าเสริม
ไอโอดีน  

 
 
 
 1 รายการ/
9,471 ขวด 

 
 
 

ธ.ค.61 

 
 
 
- จัดท าน้ าเสรมิไอโอดีน  
155,000 บาท 

 
 
 
155,000 

7.2 ยาวิตามินเสริม 
ธาตุเหล็ก         

1 รายการ/
733 ขวด 

ธ.ค.61 - ยาวิตามินเสริมธาตุเหล็ก         
105,000 บาท 

105,000 

 รวมเป็นเงิน 2,808,750 
หมำยเหต ุ  1. ค่าใช้จ่ายทกุรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณา     
  เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน 
 2. แนบแผนการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ 
 3. แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่  500,000 บาท ขึ้นไป) 
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 6. งบประมำณ : 2,808,750 บาท (สองลา้นแปดแสนแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
 7. ระยะเวลำด ำเนนิกำร : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 8. พื้นที่เป้ำหมำย / สถำนที่ด ำเนินโครงกำร :  
  กรุงเทพมหานคร และศูนย์อนามัย 12 ศูนย์ (76 จังหวัด ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของศูนย์อนามยั) 
 9. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ร่วมด ำเนินกำร :   
  ศูนย์อนามัยที่ 1-12  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด 
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ 
 10. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ / ผู้รับบริกำร (ถ้ำมี) : ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
 11. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ :  
  1) สถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนดีขึ้นจนไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข 
  2) มีระบบควบคุมคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน โดยให้มีเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพกระจายได้ทั่วถึง
และยั่งยืน 
  3) ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กก่อนวัยเรียน และเด็กวัยเรียน  
ไม่ขาดสารไอโอดีน มีพัฒนาการทั้งสมองและร่างกายอย่างเต็มศักยภาพ 
 12. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :  
  1) น.ส.สายพิณ โชติวิเชียร ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ  กรมอนามัย 
  ๒) นางพรเลขา  บรรหารศุภวาท หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน  กรมอนามัย 
  ๓) น.ส.นันทจิต  บุญมงคล   นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
  2) น.ส.ปัทมา  ดวงมุสิก        นักโภชนาการ 
  3) น.ส.หัทยา  โหมฮัก          นักโภชนาการ  
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แนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร 
กระทรวงสำธำรณสุข  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
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แนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

1. แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (แบบ ตก.1) รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ผู้ตรวจ/นิเทศ สรุป
และรายงานทุกประเด็นเน้นหนักในการตรวจราชการทั้ง 35 ตัวชี้วัดตรวจราชการ และขอให้ทุกเขตส่งภายใน 7 วัน 
หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจในแต่ละจังหวัด โดยคีย์รายงานผ่านระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection 
System) (ก าหนดการส่งรายงานฯ ตามที่แนบมาพร้อมนี้) 

2. แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขต (แบบ ตก.2) ผู้ตรวจ/นิเทศ สรุปและรายงานทุกประเด็น
เน้นหนักในการตรวจราชการทั้ง 35 ตัวชี้วัดตรวจราชการ ก าหนดใช้ข้อมูลรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 
2562) ประกอบการวิเคราะห์สรุปผลในรอบที่ 1 และใช้ข้อมูลรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562) 
ประกอบการวิเคราะห์สรุปผลในรอบที่ 2 โดยคีย์รายงานผ่านระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection 
System) มีก าหนดส่งแบบ ตก.2 ดังนี ้
 รอบที่ 1 ส่งภำยในวันที่ 19 เมษำยน 2562 
 รอบที่ 2 ส่งภำยในวันที่ 15 สิงหำคม 2562 

3. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) กรณีมีสถานการณ์หรือปัญหาเร่งด่วนส าคัญของ
เขต/จังหวัด เขตจัดท ารายงาน Executive Summary เพื่อเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรายงานส่วนนี้
สามารถรวบรวมและน าเข้าในระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection System) ได้เช่นกัน 

4. แบบรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (แบบ ตก.3)  
ซึ่งลงนามโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจ าเขตสุขภาพ ขอให้ทุกเขตส่งพร้อมกับแบบ ตก.1 ตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด ส าหรับผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการและข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจรายงานกลับมานั้น 
หากเป็นประเด็นกรณีปัญหาส าคัญเร่งด่วนของเขต หรือสามารถรายงานได้ทันที ทุกเขตรวบรวมส่งในรอบ 1 โดย
คีย์รายงานผ่านระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection System) 

5. การสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 กรม/กองที่เป็น Focal Point 
ประเด็นหรือตัวชี้วัดตรวจราชการ วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบรายงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเด็นส าคัญที่พบ
จากการตรวจราชการตามแบบ ตก.1 และ 2 สรุปนาเข้าที่ประชุม คกต. คณะที่ 1-4 เพื่อพิจารณา ดังนี ้
   รอบที่ 1 ระหว่ำงเดือนเมษำยน-พฤษภำคม 2562 
 รอบที่ 2 ระหว่ำงเดือนสิงหำคม-กันยำยน 2562
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ก ำหนดกำรส่งรำยงำนกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสำธำรณสขุ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

เขต
สุขภำพ

ท่ี 

จ ังหวัด ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณ ีปกติ รอบ
ท ี่ 1 

ก ำหนดกำรส่ง 
รำยงำนผลกำร 

ตรวจรำชกำรกรณีปกติ 
รอบที่ 1 ของ ตก.2 

ก ำหนดกำรส่ง 
ตก.1/ตก.3 (ภำยใน 

7 วัน หลังจำกเสร็จสิ้น 
กำรตรวจในแต่ละจังหวัด 

ตก.1 ข้อสั่งกำร/ 
ข้อเสนอแนะ 

(ตก.3) 

ตก.1 

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง 
1 เชียงราย 9-11 มกราคม 2562 

19 เมษายน 2562 

22 มกราคม 2562       
พะเยา 16-18 มกราคม 2562 29 มกราคม 2562       

แมฮ่ ่องสอน 23-25 มกราคม 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562       
น่าน 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562       

เชียงใหม่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562       
แพร่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562       
ลำพูน 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 5 มีนาคม 2562        
ลำปาง 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562       

2 ตาก 22-24 มกราคม 2562 

19 เมษายน 2562 

4 กุมภาพันธ์ 2562       
อุตรด ิตถ์ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562       
เพชรบูรณ ์ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 5 มีนาคม 2562       
ส ุโขทัย 27-28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562       

พิษณ ุโลก 13-15 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562       

3 อุท ัยธานี 16-18 มกราคม 2562 

19 เมษายน 2562 

29 มกราคม 2562       
พิจิตร 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562       

นครสวรรค์ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562       

 ช ัยนาท 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 5 มีนาคม 2562       
ก าแพงเพชร 6-8 มีนาคม 2562  19 มีนาคม 2562       
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เขต
สุขภำพ

ท่ี 

จ ังหวัด ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณ ีปกติ รอบ
ท ี่ 1 

ก ำหนดกำรส่ง 
รำยงำนผลกำร 

ตรวจรำชกำรกรณีปกติ 
รอบที่ 1 ของ ตก.2 

ก ำหนดกำรส่ง 
ตก.1/ตก.3 (ภำยใน 

7 วัน หลังจำกเสร็จสิ้น 
กำรตรวจในแต่ละจังหวัด 

ตก.1 ข้อสั่งกำร/ 
ข้อเสนอแนะ 

(ตก.3) 

ตก.1 

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง 
4 นนทบุรี-ปท ุมธานี 21-15 มกราคม 2562 19 เมษายน 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562       

อยุธยา-อ่างทอง 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562       
สระบุรี-นครนายก 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562       

ลพบ ุร-ีส ิงห์บรีุ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562       

5 สมุทรสงคราม 9-11 มกราคม 2562 

19 เมษายน 2562 

22 มกราคม 2562       
ราชบุรี 16-18 มกราคม 2562 29 มกราคม 2562       

สมุทรสาคร 23-25 มกราคม 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562       
นครปฐม 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562       

ประจวบค ีรีขันธ์ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562       
กาญจนบุรี 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 5 มีนาคม 2562       
เพชรบุร ี 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562       

ส ุพรรณบุรี 6-8 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562       

6 ปราจีนบุรี 17-19 ธันวาคม 2562 

19 เมษายน 2562 

28 ธันวาคม 2562       
สมุทรปราการ 24-26 ธันวาคม 2562 8 มกราคม 2562       
ฉะเชิงเทรา 7-9 มกราคม 2562 18 มกราคม 2562       

ชลบุรี 14-16 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562       
ตราด 21-23 มกราคม 2562 1 กุมภาพันธ์ 2562       
ระยอง 18-30 มกราคม 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562       
จันทบุรี 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 25 กุมภาพันธ์ 2562       
สระแก้ว 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 8 มีนาคม 2562       
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เขต
สุขภำพ

ท่ี 

จ ังหวัด ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณ ีปกติ รอบ
ท ี่ 1 

ก ำหนดกำรส่ง 
รำยงำนผลกำร 

ตรวจรำชกำรกรณีปกติ 
รอบที่ 1 ของ ตก.2 

ก ำหนดกำรส่ง 
ตก.1/ตก.3 (ภำยใน 

7 วัน หลังจำกเสร็จสิ้น 
กำรตรวจในแต่ละจังหวัด 

ตก.1 ข้อสั่งกำร/ 
ข้อเสนอแนะ 

(ตก.3) 

ตก.1 

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง 
7 มหาสารคาม 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 

19 เมษายน 2562 

27 กุมภาพันธ์ 2562       
ร้อยเอ็ด 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 5 มีนาคม 2562       
ขอนแก่น 6-8 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562       

 กาฬสินธุ์ 13-15 มีนาคม 2562  26 มีนาคม 2562       

8 หนองบัวล าภู 9-11 มกราคม 2562 

19 เมษายน 2562 

22 มกราคม 2562       
บึงกาฬ 16-18 มกราคม 2562 29 มกราคม 2562       
อุดรธานี 23-25 มกราคม 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562       

หนองคาย 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562       
นครพนม 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562       

เลย 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 5 มีนาคม 2562       
สกลนคร 6-7 มีนาคม 2562 18 มีนาคม 2562       

9 บุรีรัมย์ 16-18 มกราคม 2562 

19 เมษายน 2562 

29 มกราคม 2562       
สุรินทร์ 23-25 มกราคม 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562       
ชัยภูมิ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562       

นครราชสีมา 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562       

10 อุบลราชธานี 16-18 มกราคม 2562 

19 เมษายน 2562 

29 มกราคม 2562       
มุกดาหาร 23-25 มกราคม 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562       

ยโสธร 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562       
อ านาจเจริญ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 5 มีนาคม 2562       
ศรีสะเกษ 6-8 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562       
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เขต
สุขภำพ

ท่ี 

จ ังหวัด ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณ ีปกติ รอบ
ท ี่ 1 

ก ำหนดกำรส่ง 
รำยงำนผลกำร 

ตรวจรำชกำรกรณีปกติ 
รอบที่ 1 ของ ตก.2 

ก ำหนดกำรส่ง 
ตก.1/ตก.3 (ภำยใน 

7 วัน หลังจำกเสร็จสิ้น 
กำรตรวจในแต่ละจังหวัด 

ตก.1 ข้อสั่งกำร/ 
ข้อเสนอแนะ 

(ตก.3) 

ตก.1 

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง 
11 พังงา 9-11 มกราคม 2562 

19 เมษายน 2562 

22 มกราคม 2562       
กระบี่ 16-18 มกราคม 2562 29 มกราคม 2562       
ภูเก็ต 23-25 มกราคม 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562       
ระนอง 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562       

นครศรีธรรมราช 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562       
สุราษฎร์ธานี 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 5 มีนาคม 2562       

ชุมพร 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 7 มีนาคม 2562       

12 นราธิวาส 26-28 ธันวาคม 2561 

19 เมษายน 2562 

10 มกราคม 2562       
ยะลา 9-11 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562       

ปัตตานี 16-18 มกราคม 2562 29 มกราคม 2562       
พัทลุง 23-25 มกราคม 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562       
ตรัง 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562       
สตูล 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562       

สงขลา 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 5 มีนาคม 2562       
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แนวทำงและปฏิทินกำรสรปุผลกำรตรวจรำชกำร รอบ 1/2562 

กิจกรรม เวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ตรวจราชการ รอบที่ 1/62 (ทุกเขต ส่งแบบ ตก.
1, ตก.3 ภายใน 7 วัน หลังเสร็จสิ้นการตรวจ
ราชการแต่ละจังหวัด โดยคีย์รายงานผ่านระบบ
ตรวจราชการออนไลน ์(e-Inspection System)) 

ธ.ค.61 -มี.ค. 62 
(ตรวจจังหวัดสุดท้าย 

15 มี.ค.62) 

ทีมตรวจราชการ  

2. ทุกเขต ส่งแบบ ตก.2 โดยคีย์รายงานผ่านระบบ
ตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection System) 
เพื่อจ าแนกส่ง คกต. 4 คณะ (การสรุปผลฯ ใช้
ข้อมูลรอบ 6 เดือน (ต.ค.61-มี.ค.62))  

ภายใน 19 เม.ย. 62 ทีมตรวจราชการ  

3. คกต. คณะ 1-4 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ
ในภาพรวมประเทศ วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้
ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

เม.ย.-พ.ค. 62 คกต. 4 คณะ  

4. คกต.คณะ 1-4 ส่งเอกสาร 
1) PPT สรุปผลตรวจ 
2) Executive Summary รายคณะ 
3) รายงานผลตรวจราชการรายคณะ  

(รายละเอียดตามประเด็นการตรวจราชการ)  

6 พ.ค.62 ทีมเลขา คกต. 4 คณะ  

5. กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ กองตรวจราชการ
เตรียมเอกสารประกอบการประชุมสรุปผลตรวจ  

6-7 พ.ค.62 กลุ่มพัฒนาระบบตรวจฯ 
กองตรวจราชการ 

6. ประชุมสรุปผลกำรตรวจรำชกำร ปี 2562 รอบ 
1 ณ ห้องประชุมชัยนำทนเรนทรและห้องประชุม 
2 อำคำร 1 ชัน้ 2 สป. (ชี้แจงกรม/กอง/สำนักที่
เกี่ยวข้องและ พ.ท.โดยกำร VDO Conference)  

8 พ.ค.62 
เวลำ 09.30-14.00 น. 

กองตรวจรำชกำร  
ส ำนักตรวจรำชกำร
กระทรวงฯ 

7. กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการจัดท าExecutive 
Summary ข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อปลัด
กระทรวงฯ และแจ้งกรม/หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

9-24 พ.ค.62 กลุ่มพัฒนาระบบตรวจฯ 
กองตรวจราชการ 

8. คกต.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล 
และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม
จากการประชุมสรุปผลฯ (ส่งกลุ่มพัฒนาระบบตรวจฯ)  

9-15 พ.ค.61 ทีมเลขา คกต. 4 คณะ 

9. กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการจัดทาเล่มเอกสาร
สรุปผลการตรวจราชการประจาปี 2562 รอบที่ 1 
และเผยแพร ่

ภายใน มิ.ย.62 กลุ่มพัฒนาระบบตรวจฯ 
กองตรวจราชการ 

 

กำรสรุปผลกำรตรวจรำชกำร รอบที่ 1/62 : เนื้อหำ ประเด็นส ำคัญ  
(1) สรุปสถานการณ์  
(2) ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จของงาน 
(3) ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเชิงกลไกและกระบวนการการตรวจราชการ 
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กำรนิเทศงำนกรมอนำมัย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 
 

คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กำรนิเทศงำนกรมอนำมัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

การนิเทศงาน เป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะท าให้การปฏิบัติราชการ
หรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย โดยติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ 
สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการที่ช่วยในการตัดสินใจปรับวิธีการ
ด าเนินงาน การจัดสรรและสนับสนุนทรัพยากรและองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการในระดับปฏิบัติ 
ซึ่งประเด็นการนิเทศงานมีทั้งนโยบายส าคัญด้านสุขภาพ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข โครงการส าคัญ
ของกรมอนามัย รวมถึงเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่หรือเรื่องที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่
ประชาชน และมุ่งเน้นการรายงานผลที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของหน่วยรับการนิเทศงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัยได้ก าหนดแนวทางการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล 
ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกรมอนามัยเกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention and Promotion Excellence) 
โดยมุ่งเน้นกระบวนการท างานมากกว่าติดตามผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน (Outcome) ที่สามารถสะท้อนสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญและเป็นรูปธรรมต่อพ้ืนที่ และหน่วยปฏิบัติ ตลอดจน
เสนอปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญกลับไปยังหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงและให้การสนับสนุนต่อไป 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 พัฒนางาน พัฒนาบุคลากร พัฒนาภาคีเครือข่าย  
 1.2 กระตุ้นเตือน และติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามโครงการส าคัญของกรมอนามัย ตัวชี้วัด
กระทรวงสาธารณสุข/กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงานตามพันธกิจที่กรมอนามัยรับผิดชอบ ให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
 1.3 รับรู้ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในด้านต่าง ๆ  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จระดับผลผลิต และผลลัพธ์ของ
หน่วยงาน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนการ วิธีการท างานให้สอดรับกับสถานการณ์
ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ 
2. กรอบกำรนิเทศงำน 

2.1 ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

2.2 ตัวชี้วัดหรือประเด็นส าคัญอื่น ๆ ของ Cluster ที่นอกเหนือจากค ารับรองการปฏิบัติราชการ เช่น 
ตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (Cluster FIN), การจัดการข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรม/Best Practices 
(Cluster KISS) เป็นต้น 

2.3 โครงการส าคัญตามนโยบายกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
1) โครงการพระราชด าร ิ
2) โครงการส าคัญกรมอนามัย 

2.4 ปัญหาอุปสรรคด้านวิชาการและด้านการบริหารจัดการ 
 2.5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศเพ่ือการพัฒนาผลการด าเนินงาน 

2.6 การขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
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3. แนวคิดและหลักกำรนิเทศงำนกรมอนำมัย 
3.1 เน้นการนิเทศงานเชิงคุณภาพที่มุ่งหาค าตอบในการแก้ปัญหาในพื้นที่มากกว่าเชิงปริมาณ ซึ่งถือ

เป็นหัวใจส าคัญ 
3.2 ติดตาม ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานตลอดจนผลลัพธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน นโยบาย 

เป้าหมาย แผนงาน และแนวปฏิบัติ  
3.3 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการ

ปฏิบัติงาน 
3.4 รายงานผล และข้อเสนอแนะ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      

4. ระยะเวลำและรูปแบบกำรนิเทศงำนกรมอนำมัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นิเทศงาน 2 ครั้ง ระยะเวลานิเทศงาน 2 วัน โดยวันแรกเก็บข้อมูล วันที่ 2 

น าเสนอผลจากการนิเทศ 
ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน ธันวำคม 2561 – กุมภำพันธ์ 2562 
- เป็นการตรวจเยี่ยมโดยทีมขนาดเล็ก จ านวน 3-4 คน (รองอธิบดี / ผู้อ านวยการกองแผนงาน / 

ผู้แทน Cluster ที่เป็น KPI ที่มีปัญหาในเขตนั้น ๆ) 
- เน้นบูรณาการร่วมกับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (วันแรกหรือวันสุดท้าย แล้วแต่ตาราง

วันว่างของรองอธิบดี) โดยเลือกวันตรวจราชการที่เป็นการลงพื้นที่จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์อนามัย  
- รูปแบบการนิเทศงาน ภาคเช้าเข้าร่วมตรวจราชการ ภาคบ่ายเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อนามั ย เพื่อ

รับฟังปัญหาการด าเนินงานของศูนย ์
ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน พฤษภำคม – กรกฎำคม 2562  
- เป็นการนิเทศงานตามกรอบการนิเทศงานของกรมอนามัย (ทีมใหญ่ 12-14 คน)  
- รูปแบบการนิเทศงาน นิเทศงานแบบไขว้หน่วยงาน โดยมีก าหนดการดังนี้ 

วันแรก  
1) หน่วยรับนิเทศกล่าวต้อนรับคณะนิเทศงานกรมอนามัย  
▪ กรณีที่ประธานคณะนิเทศงานยังไม่เข้าร่วมการนิเทศงานในวันแรก ผู้อ านวยการศูนย์

อนามัยไม่ต้องน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ให้คณะนิเทศงานทราบ แต่ส่งไฟล์
น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อส่งให้คณะนิเทศงานศึกษา
ข้อมูลก่อนล่วงหน้า 2-3 วันท าการ 

▪ กรณีที่ประธานคณะนิเทศงานเข้าร่วมการนิเทศงานในวันแรก ให้ผู้อ านวยการศูนย์อนามัย
น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ให้คณะนิเทศงานทราบ ก่อนแบ่งกลุ่มเก็บข้อมูล 

2) เลขานุการคณะนิเทศงานชี้แจงวัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการนิเทศงาน บทบาทหน้าที่
ของผู ้น ิเทศงาน ทั้งการเก็บข้อมูล การให้ข้อเสนอแนะ การสรุปประเด็นส าคัญ /
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศงาน และการส่งรายงานข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการ (กองแผนงาน) 

3) ผู้นิเทศงานแต่ละ Cluster แบ่งกลุ่มเก็บข้อมูลตามสถานที่ที่ศูนย์เขตจัดเตรียมไว้ให้  
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คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันที่สอง 
1) ประธานคณะนิเทศงานกล่าวเปิดการนิเทศงาน 
2) ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ให้ประธานและคณะ

นิเทศงานทราบ โดยเรียงล าดับ 4 เรื่อง ตามกรอบการนิ เทศงานกรมอนามัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3) ผู้นิเทศงานแต่ละ Cluster ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นแก่ศูนย์อนามัย โดยผู้นิเทศงาน
แต่ละ Cluster เป็นผู้จดสรุปข้อคิดเห็นของ Cluster ที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งความ
คิดเห็นของประธานคณะนิเทศงาน และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
แล้วส่งให้กองแผนงานรวบรวมภายใน 3 วันท าการหลังเสร็จสิ้นการนิเทศงาน 

4) ประธานคณะนิเทศงาน / ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
5) ประธานคณะนิเทศงานให้ข้อเสนอแนะและกล่าวปิดการนิเทศงาน 

5. หน่วยงำนเป้ำหมำยของกำรนิเทศงำน 
 ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง,  ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และ
แรงงานข้ามชาติ ล าปาง และศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม ่
6. องค์ประกอบคณะผู้นิเทศงำนกรมอนำมัย ประกอบด้วย 
 6.1 อธิบดีกรมอนามัย มอบอ านาจให้รองอธิบดีกรมอนามัยปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย และ 
เป็นประธานคณะนิเทศงาน ตามสายพ้ืนที่และหน่วยงาน ดังนี้ 

1) นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รับผิดชอบสายพื้นที่ภาคใต้, กทม. และหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 11, 12 
และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (สสม.)  

2) นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รับผิดชอบสายพื้นที่ภาคกลาง และหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 
4, 5 และ 6 

3) นายแพทย์บัญชา ค้าของ รับผิดชอบสายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหน่วยงานศูนย์
อนามัยที่ 7, 8, 9 และ 10  

4) แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รับผิดชอบสายพื้นที่ภาคเหนือ และหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 
1, 2 และ 3  
 6.2 ผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย เป็นรองประธานคณะนิเทศงาน  
 6.3 ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการท างาน 9 กลุ่มส่วนกลาง 
เป็นผู้นิเทศงาน 
 6.4 หัวหน้าบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานส่วนกลาง และกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ในพื้นที่
รับผิดชอบ เป็นผู้นิเทศงาน 
 6.5 ผู้ที่ประธานคณะนิเทศงานพิจารณาให้ร่วมนิเทศงาน เป็นผู้นิเทศงาน 
 6.6 ผู้อ านวยการกองแผนงาน หรือผู้แทน เป็นผู้นิเทศงานและเลขานุการ 
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7. บทบำทหน้ำที่ 
7.1 คณะผู้นิเทศงำน 

1) ก ากับ ติดตาม นิเทศงาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของ
กรมอนามัยและแผนการตรวจนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งศึกษา
รายละเอียดตัวช้ีวัด และจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์เพ่ือประกอบช้ีแจงต่อหน่วยรับการนิเทศ 

2) รับฟัง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมจุดแข็ง ลบจุดอ่อนของหน่วยรับการนิเทศ และ
ร่วมวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน  

3) น าเสนอผลการนิเทศงาน พร้อมข้อเสนอแนะตอ่ประธานคณะนิเทศงาน 
4) จดสรุปข้อคิดเห็นของ Cluster ที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งความคิดเห็นของประธานคณะ

นิเทศงาน และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งให้กองแผนงานรวบรวมภายใน 3 วันท าการหลัง
เสร็จสิ้นการนิเทศงาน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ evaluation.a@anamai.mail.go.th 

5) วิเคราะห์ และสรุปผลการนิเทศงานของศูนย์อนามัย พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ในส่วนที่เกี่ยวข้องส่งเลขานุการคณะนิเทศ ตามแบบรายงาน นอ.1 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน
ภูมิภาค เพื่อให้สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 

7.2 เลขำนุกำรคณะนิเทศ 
1) ประสานและจัดท ารายละเอียดก าหนดการนิเทศงาน  
2) ประสานหน่วยรับการนิเทศ เพื่อเตรียมรับการนิเทศ และการตรวจเยี่ยมพื้นที่ (ถ้ามี) 
3) รวบรวมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ ประกอบการบรรยายสรุป รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็น

จากหน่วยรับการนิเทศ 
4) จัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศงาน เสนอประธานคณะนิเทศงาน เพื่อแจ้งผลการนิเทศงาน

แก่ส านัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันท าการ หลังการนิเทศงานสิ้นสุด  
5) วิเคราะห์สรุปผลภาพรวมการนิเทศงานในแต่ละรอบ จัดท าเป็นรายงานเสนอผู้บริหารทราบ 

เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ และเผยแพร่ หากกรณีพบปัญหาส าคัญเร่งด่วนให้รายงานทันที เพื่อ
เป็นการป้องปราม แก้ไขปัญหาหรือให้การสนับสนุนอย่างทันท่วงที 
 

8. แบบรำยงำนกำรนิเทศ  
     มีสาระส าคัญประกอบด้วย 
 1. ผู้นิเทศงานสรุปสถานการณ์ผลการด าเนินงาน การบริหารจัดการ ประเด็นปัญหาส าคัญ ข้อจ ากัด 
ข้อคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน และสิ่งที่ผู้นิเทศงานรับไปประสานงานต่อ 

2. ผู้นิเทศงานจัดท ารายงานการนิเทศงานเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้อง ส่งกองแผนงาน ภายหลังเสร็จสิ้น
การนิเทศงานในแต่ละรอบ ภายใน 3 วันท าการ   

3. เลขานุการคณะนิเทศงานรวบรวมรายงาน  วิเคราะห์ และจัดท ารายงานสรุปน าเสนอผู้บริหารทราบ 
ภายใน 7 วันท าการ 
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ปฏิทินงำนตรวจรำชกำร ประจ ำปี 2562 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นที่ 1 จัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรฯ(ต.ค. – พ.ย. 61) 
1.1 ประชุม สตร. : -ก าหนด/มอบหมายประธาน รองประธาน และ  

                     เลขานุการ คกต.ในแต่ละคณะ 
                        - ก าหนดกรอบประเด็น แนวทางการตรวจราชการ 

สัปดาห์ 1 -2 ต.ค. 61 
  

สตร. ,กองตรวจฯ , 
กรมวิชาการ 

1.2 ประชุมร่วมกับกรม กอง เพื่อจัดท าแนวทางการตรวจราชการปี 2562 
(เน้นให้กรม/ส านักที่เกี่ยวข้องเตรียม Template ตวัชี้วัดและ
ประเด็นให้พรอ้ม) 

16 ต.ค. 61 
 

 

สตร. ,กองตรวจฯ, 
กรมวิชาการและ
ส านักใน สป. 

1.3 รวบรวมรายชื่อจัดท าค าสั่ง คกต. / คกต.แต่ละคณะประชุมเพื่อ
ก าหนดรายละเอียดประเด็น/แนวทางการตรวจราชการ  

ต.ค.-พ.ย. 61 กองตรวจฯ ,คกต. 

1.4 ประชุมเตรยีมพร้อมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของแต่ละคณะ  
(เพื่อพิจารณารว่มกัน เพิ่มเติม) 

13 พ.ย.61 ประธาน และเลขานุการ 
คกต. 4 คณะ 

1.5 เสนอแผนการตรวจราชการปี 2562 ตอ่ปลัดกระทรวงฯ เพื่ออนุมัติแผน 16 พ.ย.61 หัวหน้าผู้ตรวจฯ 

1.6 ประสานจัดเตรียมทีม และเตรียมความพร้อมผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการและนิเทศงาน 

พ.ย.-ธ.ค. 61 กองตรวจฯ,เขต
สุขภาพที่ 1-12, 
กรมวิชาการและ 
ส านักใน สป. 

1.7 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้ผูท้ าหนา้ที่ตรวจราชการและนิเทศงานระดับกรม 
และหน่วยงานใน สป. รวมทั้งผูร้่วมทีมตรวจฯ จากเขต/จงัหวัด  (สป.) 

ต.ค – พ.ย.61 กองตรวจฯ 

1.8 จัดท าคู่มือแผน-แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจ าปี 2562 

พ.ย.-ธ.ค. 61 กองตรวจฯ 

1.9 ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ ประจ าปี 2562 (VDO 
Conference) 

20 พ.ย. 61 สตร. / กองตรวจฯ 

1.10 การประชุมชี้แจงและเตรยีมความพร้อมในการตรวจราชการของ
เขตสุขภาพที่ 1-12  

14 พ.ย.-14 ธ.ค. 61 เขตสุขภาพที่  
1-12 

1.11 กรมวิชาการและส านักที่เกี่ยวข้องอบรมเตรียมความพร้อมของ
ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ท าหน้าทีต่รวจราชการและทีมสนับสนุนการ
ตรวจราชการ 

20 พ.ย.-14 ธ.ค. 61 กรมวิชาการและ 
ส านักใน สป. 

ขั้นที่ 2 ด ำเนินกำรตรวจรำชกำรฯ 
2.1 การตรวจราชการฯ ระดับจังหวัด ( อย่างน้อย 2 ครัง้/ปี ) 

 รอบที่ 1 (ไตรมาส 1-2) 
 รอบที่ 2 (ไตรมาส 3-4) 

 
ธ.ค.61-ม.ีค.62 
พ.ค.-ส.ค.62 

  
ทีมตรวจราชการ 
ทีมตรวจราชการ 

ขั้นที่ 3 รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรฯ 

3.1 รายงานผลการตรวจราชการฯ  ปีละ 2 รอบ 
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กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     (1) ทีมตรวจราชการจัดท ารายงานผลการตรวจราชการเสนอต่อ
หัวหน้าทีมภายใน 7 วันหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละรอบหรือ
แต่ละไตรมาส (ตามความเหมาะสมของประเดน็ตรวจราชการ) 

รอบ 1: ธ.ค.61-มี.ค.62 
รอบ 2: พ.ค.-ส.ค.62 

ทีมตรวจราชการ 

     (2) หัวหน้าทีมตรวจราชการจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการ
เสนอต่อผู้บริหารภายใน 15 วัน ภายหลังการตรวจราชการเสรจ็สิ้นใน
แต่ละรอบ 

รอบ 1 : เม.ย.62 
รอบ 2 : ส.ค.62 

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง 

(3) หัวหน้างานตรวจราชการรวบรวมรายงานตรวจราชการ (ตก.
1,2,3 ) ส่งใหก้องตรวจราชการ เพื่อส่งให้ คกต.4 คณะ ประมวลผลใน
ภาพรวมประเทศ 

รอบ 1:  ภายใน 20
เม.ย.62 

รอบ 2 : ภายใน 15
ส.ค.62 

หัวหน้างานตรวจ
ราชการ 

     (4) กองตรวจราชการ รวบรวมรายงาน เพือ่ประมวลผลในภาพรวม
ประเทศ 

รอบ 1 : เม.ย.62 
รอบ 2 : ส.ค.62 

กองตรวจราชการ 

     (5) คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คกต.) 
พิจารณา กลั่นกรอง ประมวล สรุป และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
จากผลการตรวจราชการในภาพรวมประเทศ 

รอบ 1 : เม.ย.-พ.ค.62 
รอบ 2 : ส.ค.-ก.ย.62 

คกต. 
  
   

3.2 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
(หมายเหตุ  สรปุผลรอบที่ 1 จดัภายในกระทรวงฯ 
              สรุปผลรอบที่ 2  จดัภายในกระทรวงฯ (VDO Conference) 

รอบ 1 : 8 พ.ค.62 
รอบ 2 : 10 ก.ย.62 

กองตรวจราชการ 

3.3 เสนอขอ้เสนอเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร รอบ 1 : พ.ค.62 
รอบ 2 : ก.ย.62 

กองตรวจราชการ 

3.4 จัดท าเอกสารสรุปผลการตรวจราชการฯ ปีงบประมาณ  2562 
และเผยแพร่ 

รอบ 1 : มิ.ย.62 
รอบ 2 : ต.ค.62 

คกต./กองตรวจฯ 

4. กำรขับเคลือ่นระบบตรวจรำชกำร 

4.1 ทบทวนและปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข  

1.10 ต.ค.62 กองตรวจราชการ 

4.2 ประชุมคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ    
หมำยเหตุ  ประเด็นส าคัญที่ขบัเคลื่อน ได้แก่ 

1. ระบบการจัดท าแผนแนวทางการตรวจราชการ 
2.  ระบบการรายงานผลการตรวจราชการ 

(ระบบสนับสนุนการตรวจราชการ 
- การจดัเตรียมทมีและเตรียมความพร้อมของผูท้ าหน้าที่

ตรวจราชการ/ผู้นิเทศงาน ของกรม/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- การพัฒนาศกัยภาพผู้ท าหน้าทีต่รวจราชการ/
สนับสนุนการตรวจราชการ  (ด าเนินการโดย กอง
ตรวจราชการ) 

- การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ 

ไตรมาสละ 1 ครั้ง กองตรวจฯ 
คกก.ขับเคลื่อนฯ 
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ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ กระทรวงสำธำรณสุข  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 และ 2 

 

เขต 
สุขภำพที ่

จังหวัด 
ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ 

รอบที่ 1 
ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ 

รอบที่ 2 

1 เชียงราย 9-11 มกราคม 2562 29-31 พฤษภาคม 2562 
พะเยา 16-18 มกราคม 2562 5-7 มถิุนายน 2562 

 แม่ฮ่องสอน 23-25 มกราคม 2562 12-14 มถิุนายน 2562 
 น่าน 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562 19-21 มถิุนายน 2562 

เชียงใหม ่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 26-28 มถิุนายน 2562 
ล าปาง 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 3-5 กรกฎาคม 2562 
ล าพูน 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 10-12 กรกฎาคม 2562 
แพร ่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 24-26 กรกฎาคม 2562 

2 ตาก 22-24 มกราคม 2562 12-14 มถิุนายน 2562 
สุโขทัย 27-28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 

2562 
26-28 มถิุนายน 2562 

อุตรดติถ ์ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 10-12 กรกฎาคม 2562 
พิษณุโลก 13-15 มีนาคม 2562 19-21 มถิุนายน 2562 
เพชรบรูณ์ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 24-26 กรกฎาคม 2562 

3 ก าแพงเพชร 6-8 มีนาคม 2562 12-14 มถิุนายน 2562 
 ชัยนาท 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 19-21 มถิุนายน 2562 
 นครสวรรค ์ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 10-12 กรกฎาคม 2562 
 พิจิตร 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 24-26 กรกฎาคม 2562 
 อุทัยธาน ี 16-18 มกราคม 2562 7-9 สิงหาคม 2562 
4 นนทบุรี-ปทุมธาน ี 21-25 มกราคม 2562 17-21 มถิุนายน 2562 
 อยุธยา- อ่างทอง 28 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์ 2562 24-28 มถิุนายน 2562 
 สระบุรี-นครนายก 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 1-5 กรกฎาคม 2562 

 ลพบุรี-สิงห์บุร ี 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 8-12 กรกฎาคม 2562 
5 สมุทรสงคราม 9-11 มกราคม 2562 5-7 มถิุนายน 2562 

ราชบุร ี 16-18 มกราคม 2562 12-14 มถิุนายน 2562 
สมุทรสาคร 23-25 มกราคม 2562 19-21 มถิุนายน 2562 
นครปฐม 30 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์ 2562 26-28 มถิุนายน 2562 
ประจวบคีรขีันธ์ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 3-5 กรกฎาคม 2562 
กาญจนบรุ ี 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 10-12 กรกฎาคม 2562 
เพชรบรุ ี 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 24-26 กรกฎาคม 2562 
สุพรรณบรุ ี 6-8 มีนาคม 2562 31 กรกฎาคม -2 สิงหาคม  2562 
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เขต 
สุขภำพที ่

จังหวัด 
ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ 

รอบที่ 1 
ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ 

รอบที่ 2 

6 
 
 
 

ปราจีนบุร ี 17-19 ธันวาคม 2562 27-29 พฤษภาคม 2562 
สมุทรปราการ 24-26 ธันวาคม  2562 3-5 มถิุนายน 2562 
ฉะเชิงเทรา 7-9 มกราคม 2562 10-12 มถิุนายน 2562 
ชลบุรี 14-16 มกราคม 2562 17-19 มถิุนายน 2562 
ตราด 21-23 มกราคม 2562 24-26 มถิุนายน 2562 
ระยอง 28-30 มกราคม 2562 1-3 กรกฎาคม 2562 
จันทบุร ี 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 8-10 กรกฎาคม 2562 
สระแก้ว 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 22-24 กรกฎาคม 2562 

7 
 
 

 

มหาสารคาม 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 3-5 กรกฎาคม 2562 
ร้อยเอ็ด 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 10-12 กรกฎาคม 2562 
ขอนแก่น 6-8 มีนาคม 2562 24-26 กรกฎาคม 2562 
กาฬสินธุ ์ 13-15 มีนาคม 2562 31 กรกฎาคม -2 สิงหาคม  2562 

8 หนองบัวล าภ ู 9-11 มกราคม 2562 5-7 มถิุนายน 2562 
บึงกาฬ 16-18 มกราคม 2562 12-14 มถิุนายน 2562 
อุดรธาน ี 23-25 มกราคม 2562 19-21 มถิุนายน 2562 
หนองคาย 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 3-5 กรกฎาคม 2562 
นครพนม 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 10-12 กรกฎาคม 2562 
เลย 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 17-19 กรกฎาคม 2562 
สกลนคร 6-7 มีนาคม 2562 24-26 กรกฎาคม 2562 

9 บุรีรัมย ์ 16-18 มกราคม 2562 5-7 มถิุนายน 2562 
สุรินทร ์ 23-25 มกราคม 2562 12-14 มถิุนายน 2562 
ชัยภูมิ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 19-21 มถิุนายน 2562 
นครราชสีมา 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 26-28 มถิุนายน 2562 

10 อุบลราชธาน ี 16-18 มกราคม 2562 5-7 มถิุนายน 2562 
มุกดาหาร 23-25 มกราคม 2562 12-14 มถิุนายน 2562 
ยโสธร 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 19-21 มถิุนายน 2562 
อ านาจเจริญ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 3-5 กรกฎาคม 2562 
ศรีสะเกษ 6-7 มีนาคม 2562 10-12 กรกฎาคม 2562 

11 พังงา 9-11 มกราคม 2562 29-30 พฤษภาคม 2562 
กระบี ่ 16-18 มกราคม 2562 5-7 มถิุนายน 2562 
ภูเก็ต 23-25 มกราคม 2562 12-14 มถิุนายน 2562 
ระนอง 30 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์ 2562 19-21 มถิุนายน 2562 
นครศรีธรรมราช 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 26-28 มถิุนายน 2562 
สุราษฎร์ธาน ี 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 3-5 กรกฎาคม 2562 
ชุมพร 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 10-12 กรกฎาคม 2562 
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เขต 
สุขภำพที ่

จังหวัด 
ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ 

รอบที่ 1 
ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ 

รอบที่ 2 

12 นราธิวาส 26-28 ธันวาคม 2562 12-14 มถิุนายน 2562 
ยะลา 9-11 มกราคม 2562 19-21 มถิุนายน 2562 
ปัตตาน ี 16-18 มกราคม 2562 26-28 มถิุนายน 2562 
พัทลุง 23-25 มกราคม 2562 10-12 กรกฎาคม 2562 
ตรัง 30 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์ 2562 17-19 กรกฎาคม 2562 
สตูล 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 24-26 กรกฎาคม 2562 
สงขลา 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 7-9 สิงหาคม 2562 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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แบบ ตก. 1  

แบบรำยงำนกำรตรวจรำชกำรระดับจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
คณะที่ .......................................................... 

      หัวข้อ..................................................................... 
จังหวัด..................................  เขตสุขภำพที่.................  ตรวจรำชกำรวันที่........................................... 

 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
............................................................................................................................................................. 
 

2. สถำนกำรณ์ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ (ระบุรำยกำรข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรบักำรตรวจติดตำมที่จ ำเป็นในแต่ละ
ประเดน็) 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล อ าเภอ 
1 

(ข้อมูล 
ณ วันที่

รับ
ตรวจ) 

อ าเภอ 
1 

(ข้อมูล 
ณ วันที่

รับ
ตรวจ) 

อ าเภอ 
............ 

อ าเภอ 
............ 

ภำพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ 
วันที่รับ
ตรวจ) 

ภำพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมำส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.61) 
- รอบ 2 ณ ไตรมำส 2 
(ข้อมูล ต.ค.61 – มี.ค.62) 

  เป้าหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ร้อยละ       

  เป้าหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ร้อยละ       

 

4. สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

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

....................................................................................................................................................................... 
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5. ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะทีใ่ห้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าทีต่รวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย /ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 

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

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

7. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 

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

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

     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
      โทร..................................... e-mail………………………………………… 
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แบบรำยงำนกำรตรวจรำชกำรระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
คณะที่ .......................................................... 

หัวข้อ..................................................................... 
เขตสขุภำพที่...................................รอบที่................................ 

 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
............................................................................................................................................................. 

2. สถำนกำรณ ์
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ (ระบุรำยกำรข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรบักำรตรวจติดตำมที่จ ำเป็นในแต่ละ
ประเดน็) 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล จว. 1 
รอบ 1ข้อมูล 6 
เดือน ต.ค.61-
มี.ค.62 
รอบ 2 ข้อมูล 
9 เดือน ต.ค.
61-มิ.ย.62 

จว. 1 
รอบ 1ข้อมูล 6 
เดือน ต.ค.61-
มี.ค.62 
รอบ 2 ข้อมูล 9 
เดือน ต.ค.61-

มิ.ย.62 

จว. 
............ 

ภำพรวมเขต  
รอบ 1ข้อมูล 6 
เดือน ต.ค.61-
มี.ค.62 
รอบ 2 ข้อมูล 9 
เดือน ต.ค.61-
มิ.ย.62 

(ส ำหรับเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ) 

ภำพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตร
มำส 1 (ข้อมูล ต.ค. 
– ธ.ค.61) 
- รอบ 2 ณ ไตร
มำส 2 (ข้อมูล ต.ค.
61 – มี.ค.62) 

  เป้าหมาย      
ผลงาน      
อัตรา/ร้อยละ      

  เป้าหมาย      
ผลงาน      
อัตรา/ร้อยละ      

 

4. สรุปประเดน็ส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  สังเครำะห์ 
จำกกำรตรวจติดตำม 
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 

 
 
  

แบบ ตก. 2 
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5. ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะทีใ่ห ้
ต่อหน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าทีต่รวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย /ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 

7. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 

     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
      โทร..................................... e-mail………………………………………… 
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แบบรำยงำนข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

เขตรำชกำรที่......................รอบที่.............จังหวัด............................................ 

ล ำดับ ข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจรำชกำร 

ผลกำรด ำเนนิกำร 
ตำมข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะ 

หมำยเหต ุ

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

ลงชื่อ..............................................................  
(............................................................) 
ต าแหน่ง................................................  

เขตสุขภาพที.่.......  
วันที.่..............................................  

 
  

แบบ ตก. ๓ 
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ระเบียบและค ำสั่งกระทรวงสำธำรณสุข 
ที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 

…………………………………. 
 

โดยที่การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะ
ท าให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมายและแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆอันเกิดจากการด าเนินการดังกล่าวเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน สมควรที่จะได้มีการ
ปรับปรุงการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ หรือการจัดท าภารกิจ
ยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นไปตามหลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548" 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

(1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พ.ศ. 2532 
(2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (ฉบับที่2) 

พ.ศ. 2539 
(3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (ฉบับที่3) 

พ.ศ. 2544 
(4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้สมุดตรวจราชการพ.ศ. 2542 
(5) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ

ผู้ตรวจราชการพ.ศ. 2544 
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของหน่วยงานของรัฐทุก

หน่วย ยกเว้นการตรวจราชการในหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงกลาโหม 
ข้อ 5 ในระเบียบนี ้

“ผู้ตรวจราชการ” หมายความว่าผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการ
กระทรวงผู้ตรวจราชการกรมหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีหน้าที่ในการตรวจราชการ แต่ไม่รวมถึง
ผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

“ผู้รับการตรวจ” หมายความว่าหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในหน่วยงานของรัฐ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
(1) ราชการบริหารส่วนกลางราชการบริหารส่วนภูมิภาคราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
(2) หน่วยงานในการบริหารราชการในต่างประเทศ 

 

 



131 
 

 

(3) รัฐวิสาหกิจ 
(4) หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในก ากับของฝ่ายบริหาร 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่าผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่รวมถึง

สมาชิกสภาท้องถิ่น 
“กระทรวง” หมายความรวมถึงส านักนายกรัฐมนตรีและทบวงด้วย 
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงด้วย 
“กรม” หมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและส่วนราชการที่ไม่มีฐานะ

เป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการเป็นอธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นอธิบด ี
“อธิบด”ี หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการของกรมด้วย 

ข้อ6ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด 1 
วัตถุประสงค์และขอบเขตของกำรตรวจรำชกำร 

……………………………………….. 
 

ข้อ 7 การตรวจราชการมีวัตถุประสงค์ดังนี ้
(1) เพื่อชี้แจง แนะน า หรือท าความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดท าภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและแผนต่าง ๆของชาติ และ
ของหน่วยงานของรัฐ 

(2) เพื่อตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบ
ข้อบังคับประกาศมติของคณะรัฐมนตรีและค าสั่งของนายกรัฐมนตรีและเป็นไปตามความมุ่งหมายวัตถุประสงค์
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินแผนหรือยุทธศาสตร์ใด ๆที่ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติหรือวาระแห่งชาติหรือไม่ 

(3) เพื่อติดตามความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรครวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

(4) เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุขความคิดเห็นและความต้องการของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชน 

(5) เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
พื้นที่ 

ข้อ 8 การตรวจราชการตามระเบียบนี้ให้ด าเนินการตามแผนการตรวจราชการประจ าปี หรือ
ตามที่ได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชานายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตร ี

แผนการตรวจราชการประจ าปีตามวรรคหนึ่งให้จัดท าตามรอบปีงบประมาณ  โดยให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น 

ถ้าในกระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรมแผนการตรวจ
ราชการประจ าปีของกรมต้องสอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจ าปีของกระทรวง 

ภายในเดือนกันยายนของทุกปีให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้า
หน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจ าปีตามวรรคสองหรือผู้ตรวจราชการที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย
มาร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปีให้สอดคล้องโดยไม่ซ้ าซ้อนกันและเกิด
การบูรณาการรวมตลอดทั้งการก าหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการให้เป็น
แนวเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได ้
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เมื่อที่ประชุมตามวรรคสามได้ข้อยุติเป็นประการใดให้หน่วยงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามขอ้ยุตินั้น 

ข้อ 9 ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบและมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจ
ราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยในฐานะผู้
สอดส่องดูแลแทนคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบและมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะในขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของ
กระทรวงในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและปลัดกระทรวง 

ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบและมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะในขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของกรม    ใน
ฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี 

ข้อ 10 ในการตรวจราชการหากมีกรณีที่ต้องตรวจติดตามแผนงานงานและโครงการในเรื่อง
เดียวกันให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานหรือร่วมกันด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน 

ข้อ 11 การแบ่งพื้นที่การตรวจราชการให้เป็นไปตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี 
 

หมวด2 
อ ำนำจและหน้ำที่ของผู้ตรวจรำชกำร 

……………………………….. 
 

ข้อ 12 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการตามข้อ7ให้ผู้ตรวจราชการมี
อ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี ้

(1) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตาม
กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับประกาศมติของคณะรัฐมนตรีหรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรี 

(2) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใด ๆ  
ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อนหากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของ
ประชาชนอย่างร้ายแรงและเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณา       
โดยด่วน 

 
(3) สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจงให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารและ

หลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณา 
(4) สอบข้อเท็จจริงสืบสวนสอบสวนหรือสดับตรับฟังเหตุการณ์เมื่อได้รับการร้องเรียน

หรือมีเหตุอันสมควรโดยประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนหรือปัญหาอปุสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(5) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจและรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ 
(6) เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อช้ีแจงแนะน าหรือปรึกษาหารือร่วมกัน 

ข้อ 13 ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการสั่งตามข้อ12 (2) ให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติตามค าสั่งนั้นโดย
พลันในกรณีที่ผู้รับการตรวจไม่สามารถปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวได้ให้ผู้รับการตรวจชี้แจงข้อขัดข้อง พร้อม
เหตผุลให้ผู้ตรวจราชการทราบและให้ผู้ตรวจราชการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 
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ข้อ 14 ในการตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการถือและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของ
ทางราชการและมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจราชการตามหมวด4 

ข้อ 15 เพื่อให้การตรวจราชการเป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพส านักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือกรมใดโดยสภาพและปริมาณงานสมควรมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายมี
อ านาจแต่งตั้งผู้ตรวจราชการคนใดคนหนึ่งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการและจะให้มีรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
ด้วยก็ได ้

ในกรณีมีความจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการอาจขอก าหนดให้มี
ต าแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการเป็นการเฉพาะก็ได ้

ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการมีอ านาจและหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ตรวจราชการ
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการเป็นไปตามระเบียบนี ้

ข้อ 16 ผู้รับการตรวจมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
(1) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจราชการในการเข้าไปในสถานที่

ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ในการตรวจราชการ 
(2) จัดเตรียมบุคคลเอกสารหรือหลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนและพร้อมที่จะ

ให้ผู้ตรวจราชการตรวจสอบได ้
(3) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจราชการ 
(4) ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ผู้ตรวจราชการได้สั่งการในระหว่างตรวจ

ราชการไว้ก่อนหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ผู้ตรวจราชการสั่งการให้ชี้แจงข้อขัดข้องพร้อมเหตุผลให้
ผู้ตรวจราชการทราบโดยเร็ว 

(5) ด าเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ 
 

หมวด3 
กำรรำยงำนและกำรด ำเนินกำรตำมผลกำรตรวจรำชกำร 

……………………………………….. 
 

ข้อ 17 ภายใต้บังคับข้อ18เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละคราวให้ผู้ตรวจราชการ
รายงานผลการตรวจราชการดังต่อไปนี ้

(1) กรณีผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีให้รายงานถึงปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
และในกรณีที่ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเห็นว่ามีปัญหาส าคัญให้สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรี หรือรอง
นายกรัฐมนตรีทีไ่ด้รับมอบหมายให้สั่งและปฏิบัติราชการหรือก ากับการบริหารราชการส านักนายกรัฐมนตรีและ
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งก ากับดูแลเขตพ้ืนที่เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป 

(2) กรณีผู้ตรวจราชการกระทรวงให้รายงานถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ที่รับผิดชอบและในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบเห็นว่ามีปัญหาส าคัญ ให้สรุป
รายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป 

(3) กรณีผู้ตรวจราชการกรมให้รายงานถึงอธิบดีและในกรณีที่อธิบดีเห็นว่ามีปัญหา
ส าคัญให้สรุปรายงานเสนอหัวหน้ากลุ่มภารกิจเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไปในกรณีที่ไม่มีหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจให้รายงานปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดแทน 

การรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการต่อรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีสั่งการในกรณีที่ผู้ตรวจราชการรายงานถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขหรือ
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ปรับปรุงให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจราชการซึ่งจัดท ารายงานที่จะคอยติดตามผลการด าเนินการของหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้องและถ้าพ้นหกสิบวันแล้วยังมิได้มีการด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างหนึ่งอย่างใด ให้รายงาน
รัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่เพื่อพิจารณาสั่งการ
ต่อไป 

ส าหรับการรายงานผลการตรวจราชการตามข้อ10ให้ผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรมแล้วแต่กรณีพิจารณาประมวลผล วิเคราะห์และ
จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหาร่วมกันและน ารายงานเสนอแนะผู้มีอ านาจหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
ทราบหรือพิจารณาสั่งการแล้วแต่กรณ ี

ข้อ 18 ในการตรวจราชการแต่ละครั้งถ้าผู้ตรวจราชการพบเห็นปัญหาอุปสรรคหรือแนวโน้มที่
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเป็นส่วนรวมหรือต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือ
แผนงานให้รีบจัดท ารายงานโดยสรุปพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น
เพื่อด าเนินการแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็วแล้วแจ้งให้ผู้ตรวจราชการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับรายงาน
จากผู้ตรวจราชการ 

เมื่อครบก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งถ้าผู้ตรวจราชการยังมิได้รับแจ้งผลการด าเนินการ
หรือได้รับแจ้งว่าปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวอยู่นอกเหนืออ านาจของหน่วยงานของรัฐนั้นให้ผู้ตรวจราชการ
รายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐนั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งและในกรณีที่ยังมิได้แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
ดังกล่าวภายในเวลาอันสมควรส าหรับกรณีเป็นรายงานของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงให้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบหรือกรณีเป็นรายงานของผู้ตรวจราชการกรมให้รายงานให้
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ 

ข้อ 19 ในการตรวจราชการหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรายงานหรือจะต้องขอค า
วินิจฉัยสั่งการจากผู้มีอ านาจให้ผู้ตรวจราชการด าเนินการโดยพลันโดยทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นและ
ให้บันทึกการด าเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานผลการตรวจราชการด้วย 

ข้อ 20 การรายงานผลการตรวจราชการให้จัดท าโดยสรุปให้เห็นถึงสภาพตามวัตถุประสงค์
ของการตรวจราชการพร้อมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคโดยจะเสนอแนะแนวทางแก้ไขด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่ได้แนะน าหรือสั่งการด้วยวาจาไว้ให้สรุปค าแนะน าและการสั่งการนั้นไว้ใน
รายงานด้วย 

 
หมวด 4 

มำตรฐำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่และจริยธรรมของผู้ตรวจรำชกำร 
…………………………………….. 

 
ข้อ 21 ผู้ตรวจราชการพึงรวบรวมข้อมูลและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจอย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนและท าหน้าที่สอดส่องดูแลงานราชการทั้งที่เป็นของหน่วยงาน
ของรัฐต้นสังกัดของตนและราชการของหน่วยงานของรัฐอื่นตรวจติดตามงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถรวดเร็วทันเหตุการณ์ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

ในกรณีที่พบเห็นปัญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือไม่ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องรายงานให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในกิจการนั้น
ได้ทราบโดยทันทีด้วยและให้น าความในข้อ18มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ 22 ผู้ตรวจราชการต้องร่วมมือและประสานงานระหว่างกันทุกระดับการตรวจราชการ
รวมทั้งประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบหรือติดตามประเมินผลของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการแผ่นดิน 

ข้อ 23 ผู้ตรวจราชการต้องไม่รับสิ่งของมีค่าหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้รับการตรวจหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
หมวด5 

สมุดตรวจรำชกำร 
………………………………… 

 
ข้อ 24 ให้หน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคจัดให้มีสมุดตรวจราชการไว้ประจ า ณส า

นักงานหรือที่ท าการ 
หน่วยของรัฐอื่นที่มิใช่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งจะจัดให้มีสมุดตรวจราชการ

ตามที่เห็นสมควรหรือจ าเป็นก็ได ้
สมุดตรวจราชการอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญในเรื่องดังต่อไปน้ี 
(1) วันเดือนปีที่ตรวจ 
(2) กิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ที่ตรวจโดยจะระบุเกี่ยวกับสถานที่งานหรือโครงการที่

ตรวจไว้ด้วยก็ได้ 
(3) ข้อเสนอแนะหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการที่จ าเป็นต้องด าเนินการโดย

รีบด่วนและได้แนะน าหรือสั่งการไว้ด้วยวาจาแล้ว 
(4) การด าเนินการของผู้รับการตรวจ 

ข้อ 25 เมื่อผู้ตรวจราชการไปตรวจราชการที่ส านักงานหรือที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ ให้
ผู้ตรวจราชการบันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการพร้อมทั้งลงลายมือชื่อต าแหน่งและวันเดือนปีที่
ตรวจไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการไปตรวจราชการเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ของรัฐหลายหน่วยและได้บันทึกการตรวจราชการไว้ในสมุดตรวจราชการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
แล้วอาจไม่ลงบันทึกรายละเอียดที่ตรวจนั้นในสมุดตรวจราชการเล่มอื่นในเขตท้องที่เดียวกันก็ได้แต่ต้องบันทึก
อ้างอิงไว้ในสมุดตรวจราชการของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่ตรวจนั้นด้วย 

ข้อ 26 ให้ผู้รับการตรวจด าเนินการตามที่ผู้ตรวจราชการบันทึกไว้ในข้อ25ในกรณีที่สามารถ
ด าเนินการได้โดยทันทีให้รีบด าเนินการโดยไม่ชักช้าแล้วบันทึกไว้ในสมุดตรวจราชการในกรณีที่ไม่สามารถ
ด าเนินการตามที่ผู้ตรวจราชการบันทึกได้ทันทีหรือไม่สามารถด าเนินการได้ให้บันทึกชี้แจงข้อขัดข้องพร้อมทั้ง
เหตุผลไว้ในสมุดตรวจราชการ 

ข้อ 27 ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ผู้ตรวจราชการได้บันทึกการตรวจราชการในสมุดตรวจ
ราชการตามข้อ25ให้ผู้รับการตรวจจัดท าส าเนาการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในสมุดตรวจราชการและ
ผลการด าเนินการของผู้รับการตรวจเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

ในกรณีที่ผู้รับการตรวจหรือกิจกรรมที่ตรวจอยู่ ในเขตพื้นที่ ของจังหวัดนอก
กรุงเทพมหานครให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 

 
  



136 
 

 

บทเฉพำะกำล 
…………………………… 

 
ข้อ 28 หน่วยงานของรัฐใดมีระเบียบว่าด้วยการตรวจราชการของหน่วยงานของตนเป็นการ

เฉพาะและไม่สอดคล้องกับระเบียบนี้ให้ด าเนินการปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้สอดคล้องกับระเบียบน้ี 
ในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงระเบียบตามวรรคหนึ่งและยังมิได้มีการปรับปรุงระเบียบ

ให้ผู้ตรวจราชการและผู้รับการตรวจปฏิบัติตามระเบียบนี ้
ข้อ 29 สมุดตรวจราชการหรือแบบตรวจราชการที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้คงใช้ได้

ต่อไป 
 

ประกาศ ณ วนัที ่11 สิงหาคมพ.ศ. 2548 
 

พันต ารวจโททักษิณชินวัตร 
(ทักษิณ ชินวัตร) 
นายกรัฐมนตร ี

 
หมำยเหตุ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการพ.ศ. 2548ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม่

ที่122ตอนพิเศษ76งวันที่5กันยายน2548 
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ส ำเนำคู่ฉบับ 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

ที่  1479/2560 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการขบัเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 อนุสนธิค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1826/2559  ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ เพื่อท า
หน้าที่ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม และสามารถ
สนับสนุนการด าเนินงานของผู้ตรวจราชการและคณะในการตรวจราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น  

 เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายในด้านการตรวจราชการเพิ่มขึ้น รวมถึง  
มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับผิดชอบงาน  ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบการตรวจราชการสามารถสนับสนุน
การตรวจราชการให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ  จึงยกเลิกค าสั่งกระทรวง
สาธารณสุขที่ 1826/2559 และขอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้  
 

1. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน 
2. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมาย รองประธาน 
3. รองอธิบดีกรมการแพทย์ ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
4. รองอธิบดีกรมอนามัย ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
5. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
6. รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
7. รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
8. รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
9. รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
10. รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรรมการ 
12. ผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ กรรมการ 
13. ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรมอนามัย กรรมการ 
14. ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
15. ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 
16. ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต กรรมการ 
17. ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการ 
18. ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการพิเศษ  กรมการแพทย์ 

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรรมการ 

19. ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ 
20. ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ     ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ 
21. ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 

 22. ผู้อ านวยการกอง... 
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ลงชื่อ นายศุภกิจ  ศิริลักษณ์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

22. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
23. ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจสขุภาพและ     ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หลักประกันสขุภาพ 
กรรมการ 

24. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมระบบปฐมภูมิ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และหมอครอบครัว  

กรรมการ 

25. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
26. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร             ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
27. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน         ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
28. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน                ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
29. ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก      ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
30. ผู้อ านวยการกองบริหารงานคลัง             ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
31. ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ     ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
32. หัวหน้ากลุ่มยทุธศาสตร์  กองตรวจราชการ         ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
33. หัวหน้ากลุ่มประเมินผล   กองตรวจราชการ         ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
34. ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการและ

เลขานุการ 
35. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ กองตรวจราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

36. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของกลุ่ม
พัฒนาระบบตรวจราชการ 

กองตรวจราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการจัดท าแผน และแนวทางการตรวจราชการให้เป็นไปอย่าง

บูรณาการสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง และการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ 
2. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการติดตามรายงานผลการตรวจราชการที่สามารถสะท้อน

ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานในพื้นที่  เพื่อเป็นข้อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง/หน่วยงานส่วนกลางในการ
พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนโยบายต่อไป 

3. ก าหนดแนวทางและพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข  
4. สนับสนุนการด าเนินงานของผู้ตรวจราชการและคณะ เพื่อให้การตรวจราชการในพื้นที่

เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานได้ตามความเหมาะสม 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่     16    ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 
    ส้าเนาถูกต้อง 

ศิริพร ลั่นซ้าย 
(นางศิริพร  ลั่นซ้าย) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
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ค ำสั่งกรมอนำมัยที่เกี่ยวข้อง 
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เอกสำรแนบทำ้ย รำยนำมผูแ้ทนกรมเพื่อแต่งตั้งเปน็ผู้ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำรระดับกรม เขตสุขภำพที่ 1 – 12  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กรมอนำมัย 
(ส่วนกลำง)              
เขตที่

รับผิดชอบ 
ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน มือถือ โทรศัพท ์ โทรสำร e-mail address 

1 ดร.ร าไพ เกียรตอิดิศร รก. นักวิชาการสาธารณสุข
ทรงคุณวุฒ ิ

ส านักคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

08 7310 2885 0 5632 5093-5 0 5625 5403 rumpai_hpc8@hotmail.com 

ทพญ.วรางคนา เวชวิธ ี ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ส านักทันตสาธารณสุข 08 1402 3088 0 2590 4118 0 2590 4115 warangkana.v@anamai.mail.go.yh 

ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อ านวยการ ส านักทันตสาธารณสุข 08 1252 9940 0 2590 4212 -  pprasertsom@gmail.com 

2 ดร. ร าไพ  เกียรตอิดิศร รก. นักวิชาการสาธารณสุข
ทรงคุณวุฒ ิ

ส านักคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

08 7310 2885 0 5632 5093-5 0 5625 5403 rumpai_hpc8@hotmail.com 

นางสาวสิริวรรณ  จันทนจุลกะ ผู้อ านวยการ ส านักอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

08 1851 1703 0 2590 4350 0 2590 4321 siriwan.j@anamai.mail.go.th 

นางปรียานุช บูรณะภักด ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ 

ส านักอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

08 9111 4937 0 2590 4261 - Preeyanuch.b@anamai.mail.go.th 

3 ดร. ร าไพ  เกียรตอิดิศร รก. นักวิชาการสาธารณสุข
ทรงคุณวุฒ ิ

ส านักคณะกรรมการผู้
ทรงฯ 

08 7310 2885 0 5632 5093-5 0 5625 5403 rumpai_hpc8@hotmail.com 

พญ.นนธนวนณัท์ สุนทรา ผู้อ านวยการ สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแหง่ชาต ิ

- 0 2588 3088 
ต่อ 3123 

- nontanawanan.s@anamai.mail.go.th 

นพ.ธีรชัย บุญยะลพีรรณ   รองผู้อ านวยการ สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแหง่ชาต ิ

09 7241 8420 0 2588 3088  
ต่อ 3131 

- teeboon@hotmail.com 
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เขตที่
รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน มือถือ โทรศัพท ์ โทรสำร e-mail address 

4 นพ.สมพงษ์ ชัยโอภานนท์  รักษาการนักวิชาการ
สาธารณสุขทรงคณุวุฒิ (ด้าน
โภชนการ) 

ส านักคณะกรรมการผู้
ทรงฯ 

08 1825 2206 0 2590 4457 0 2590 8147 drfs.pc@hotmail.com 

พญ.นนธนวนณัท์ สุนทรา ผู้อ านวยการ สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแหง่ชาต ิ

- 0 2588 3088 
ต่อ 3123 

- nontanawanan.s@anamai.mail.go.th 

นพ.ธีรชัย บุญยะลพีรรณ   รองผู้อ านวยการ สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแหง่ชาต ิ

09 7241 8420 0 2588 3088  
ต่อ 3131 

- teeboon@hotmail.com 

5 นพ.สมพงษ์ ชัยโอภานนท์  รักษาการนักวิชาการ
สาธารณสุขทรงคณุวุฒิ (ด้าน
โภชนการ) 

ส านักคณะกรรมการผู้
ทรงฯ 

08 1825 2206 0 2590 4457 0 2590 8147 drfs.pc@hotmail.com 

นพ.กิตติพงษ์ แซ่เจ็ง ผู้อ านวยการ ส านักอนามัยเจริญพันธุ ์ 08 9467 0880 0 2590 4169 0 2590 4163 ktpjeng@gmail.com 

นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน ์ แทนผู้อ านวยการ ส านักอนามัยเจริญพันธุ ์ 08 1886 6276 0 2590 4242 0 2590 4163 bunyarit_su@hotmail.com 

6 นพ.สมพงษ์ ชัยโอภานนท์  รักษาการนักวิชาการ
สาธารณสุขทรงคณุวุฒิ (ด้าน
โภชนการ) 

ส านักคณะกรรมการผู้
ทรงฯ 

08 1825 2206 0 2590 4457 0 2590 8147 drfs.pc@hotmail.com 

นพ.กิตติพงษ์ แซ่เจ็ง ผู้อ านวยการ ส านักอนามัยเจริญพันธุ ์ 08 9467 0880 0 2590 4169 0 2590 4163 ktpjeng@gmail.com 

นพ.ประวิช ชวชลาศัย แทนผู้อ านวยการ ส านักอนามัยเจริญพันธุ ์ - 0 2590 4239 - - 
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เขตที่
รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน มือถือ โทรศัพท ์ โทรสำร e-mail address 

7 นพ.ชัยพร พรหมสิงห์  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้าน
ส่งเสรมิสุขภาพ) 

ส านักคณะกรรมการผู้
ทรงฯ 

08 1961 0552 0 4323 6772 0 4528 8580 chaipornpromsing@gmail.com 

 พญ.พิมลพรรณ  ต่างวิวัฒน์  แพทย์เช่ียวชาญ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 08 1292 3849 0 2590 4435 - Pimolporn.a@anamai.mail.go.th 

นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อ านวยการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 09 1890 4608 0 2591 8166 0 2590 4463 ekachaipien@hotmail.com 

8 ดร. อัมพร  จันทวบิูลย์ รก. นักวิชาการสาธารณสุข
ทรงคุณวุฒ ิ

ส านักคณะกรรมการผู้
ทรงฯ 

08 1820 4385 0 2590 4181-
82 

0 2590 4186-
88 

a.chantawibul@gmail.com 

นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อ านวยการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 09 1890 4608 0 2591 8166 0 2590 4463 ekachaipien@hotmail.com 

นางจินตนา  พัฒนพงศ์ธร นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) 
รองผู้อ านวยการส านักสง่เสริม
สุขภาพ 

ส านักส่งเสริมสุขภาพ  08 5661 
3064 

02 590 4417 0 2590 4426 jin_pattana@yahoo.com 

9 ดร. อัมพร  จันทวบิูลย์ รก. นักวิชาการสาธารณสุข
ทรงคุณวุฒ ิ

ส านักคณะกรรมการผู้
ทรงฯ 

08 1820 4385 0 2590 4181-
82 

0 2590 4186-
88 

a.chantawibul@gmail.com 

นพ.กิตติ ลาภสมบัติศิร ิ ผู้อ านวยการ ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 08 1682 9668 0 2590 4503 - Kitti.l@anamai.mail.go.th 

วิมล บ้านพวน รองผู้อ านวยการ ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 09 7241 9729 0 2590 4508 0 2590 4501 vimol.b@anamai.mail.go.th 

10 นพ.ชัยพร พรหมสิงห์  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้าน
ส่งเสรมิสุขภาพ) 

ส านักคณะกรรมการผู้
ทรงฯ 

08 1961 0552 0 4323 6772 0 4528 8580 chaipornpromsing@gmail.com 
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เขตที่
รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน มือถือ โทรศัพท ์ โทรสำร e-mail address 

 พญ.สายพิณ โชตวิิเชียร ผู้อ านวยการ ส านักโภชนาการ 08 3017 9638 - - - 

นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลติกุล นักโภชนาการเชียวชาญ ส านักโภชนาการ 09 5384 5974 0 2590 4327 0 2590 4339 nutwan69@gmail.com 

11 ทพญ. วิกุล  วิสาลเสสถ ์ รก. ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒ ิ ส านักคณะกรรมการผู้
ทรงฯ 

08 9141 3539 0 2590 4215 0 2590 4203 wikul.v@anamai.mail.go.th 

พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ แพทย์เช่ียวชาญ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 08 1292 3849 0 2590 4435 - Pimolporn.a@anamai.mail.go.th 

นางนงลักษณ ์รุ่งทรัพย์สิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ 

ส านักส่งเสริมสุขภาพ 08 6899 7380 0 2590 4425 0 2590 4427 noi_55@hotmail.com 

12 ทพญ. วิกุล  วิสาลเสสถ ์ รก. ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒ ิ ส านักคณะกรรมการผู้
ทรงฯ 

08 9141 3539 0 2590 4215 0 2590 4203 wikul.v@anamai.mail.go.th 

นางนงลักษณ ์รุ่งทรัพย์สิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ 

ส านักส่งเสริมสุขภาพ 08 6899 7380 0 2590 4425 0 2590 4427 noi_55@hotmail.com 

นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อ านวยการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 09 1890 4608 0 2591 8166 0 2590 4463 ekachaipien@hotmail.com 
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ผู้ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำรในพื้นที่ (ที่ประจ ำในศูนย์วิชำกำรเขต)  
           
เขตที่

รับผิดชอบ 
ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน มือถือ โทรศัพท ์ โทรสำร e-mail address 

1 แพทย์หญิงนงนุช  ภัทรอนันตนพ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม ่

ศูนย์อนามัยที่ 1 
เชียงใหม่ 

081-8471702 053-272740 ต่อ 305 

053-818938 

dr.nutch@gmail.com 

    นายแพทย์สุรพันธ ์    แสงสวา่ง ผู้อ านวยการ รพ.ส่งเสรมิสุขภาพ
เชียงใหม ่

081-8255233 053-272740 ต่อ 109  suraphan3107@gmail.com 

    แพทย์หญิงสิตาพัณณ์ ยุตบตุร นายแพทย์เช่ียวชาญ 085-2356953 053-272740 ต่อ 109  sidapany@yahoo.com 

    นางพิมพด์วงใจ ชัยชนะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 085-8686026 053-272740 ต่อ 125 Pimchai-@hotmail.com 

    นางสายสุทธ ี ร่มเย็น นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 086-6717116 053-272740 ต่อ 308 nok671@hotmail.com 

    นางอุมาพร  นิ่มตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
พิเศษ 

081-8854002 053-272740 ต่อ 308 inice_2008@hotmail.com 

    นายวิภู  กฤษณุรกัษ์ นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 089-6311063 053-272740 ต่อ 616  wipoo_kr@hotmail.co.th 

2 นายแพทย์พีระยุทธ  สานุกูล ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณโุลก 

ศูนย์อนามัยที่ 2 
พิษณุโลก 

086-6300322 055-299280 055-299285 drpeerayoot2516@gmail.com 

    น.ส.ลินดา  สริิภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 093-1534327 research.dr.linda@gmail.com 

    ทันตแพทย์ฉัตร์ภทัร์ คงปั้น  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 093-1534327 

055-299280 055-299285 

chatpat.k@anamai.mail.go.th 

    นางประทุม ยนต์เจริญล้ า นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 089-6436583 ptum25@hotmail.com 

   นางสาวพิชานัน  หนูวงษ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 080-4396603 pichanun_lek@hotmail.com 

    นางดวงหทัย  จันทร์เช้ือ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ 089-7035736 d_janchua@hotmail.com 

     การพิเศษ   
นางสาวสุเทียน  ตนัตระวาณิชย ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 083-7862111 suthian.t@anamai.mail.go.th 

mailto:suraphan3107@gmail.com
mailto:Pimchai-@hotmail.com
mailto:nok671@hotmail.com
mailto:inice_2008@hotmail.com
mailto:wipoo_kr@hotmail.co.th
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เขตที่
รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน มือถือ โทรศัพท ์ โทรสำร e-mail address 

3 
  
  
  
  
  
  

นางศรินนา แสงอรุณ ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์) 

ศูนย์อนามัยที่ 3 
นครสวรรค ์

089-2051690 056-255451 ต่อ 435 

056-255403 

Kaogreat3507@gmail.com 

นางกรณุา   สขุแท้ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
 

091-0075954 056-255451 ต่อ 104 nanasuk1@hotmail.com 

นางศศิวันต์ ศุภนิเวศน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
 

081-5349733 056-255451 ต่อ 103 wanpen_hpc8@yahoo.com 

น.ส.เบ็ญจา   ยมสาร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
 

081-8866162 056-255451 ต่อ 102 Bjben04@gmail.com 

นางพรรณี ไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 087-5712839 056-255451 ต่อ 298 phan_85@hotmail.com 

นางนาฏสินี ชัยแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

086-1353787 056-255451 ต่อ 189 M-hauu@hotmail.com 

4 นางสาวไสววรรณ  ไผ่ประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุร ี
 

ศูนย์อนามัยที่ 4 
สระบุร ี 

084-8117744 

036-200334 ต่อ 121 036-200337 

sawaiwan@hotmail.com 

    นางสาวพิชญภัสสร์  ไหลรุ่งเรืองสกลุ รักษาการต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ 
(ด้านเวชกรรม) 

086-3598884 
 

Sompron.l@anamai.mail.go.th 

    นางสาวสุพัตรา  ธรรมวงษ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ   091-8847070 
 

hospital08@gmail.com 

  นางทรรศนีย์  ธรรมาธนวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 098-5351642 
 

tsn9999@gmail.com 

  นางสาวเพชรา   ชวนะพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 081-6895541 Petchara.c@anmai.go.th 

    นายวิชาญ   ด ารงค์กิจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
 

086-1228870 Vichan.d@anamai.mail.go.th 
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เขตที่
รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน มือถือ โทรศัพท ์ โทรสำร e-mail address 

 5 
  
  
  
  
  
  
  

นางมณฑา  ไชยะวัฒน นายแพทย์เช่ียวชาญ รก.ผู้อ านวยการ
ศูนย์ฯ 

ศูนย์อนามัยที่ 5 
ราชบุร ี

086-8087244 032-327724-8 

023-323311 

mewmew248@yahoo.com 

นส.สกาวรัตน์  เทพรักษ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  089-9153894 

032-310368-71 

skawlab@yahoo.com 

นส.จารณี  จตุรพรเพิ่ม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 081-9891301 jt_jarunee@yahoo.com 

นส.ชัชฏาภรณ์  จติตา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  089-8851025 chachadaporn.j@anamai.mail.go.th 

นายธนชีพ  พีระธรณิศร ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
 

097-9212681 thana_1962@hotmail.com 

6 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 

ศูนย์อนามัยที่ 6 
ชลบุร ี

081-4850047 

038148165-8 038-148169 

panitdr13@gmail.com 

นายแมนสรวง วงศ์อภัย รักษาการต าแหน่งทันตแพทย์เช่ียวชาญ
และปฏิบัตหิน้าทีผู่้อ านวยการศูนย์ความ
ร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 

081-8838680 mansuangdent@yahoo.com 

นางยุพา ชัยเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
 

094-4794115 yupha_dang@hotmail.com 

นายสิทธิ์ทัศน์ ผาณิบุศย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
 

098-6394935 actenator1@gmail.com 

นางสาวกฤษณา วงษ์วรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ  087-8343457 vksana98@gmail.com 

นางปาณิสรา สิทธนิาม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ  094-5452495 panisara2403@gmail.com 
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เขตที่
รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน มือถือ โทรศัพท ์ โทรสำร e-mail address 

7 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

นายประสิทธิ์ สัจจพงษ ์ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 7  

ศูนย์อนามัยที่ 7 
ขอนแก่น 

 081-7397700 

043-235904 043243416 

prasitsa@yahoo.com 

นายชาตรี เมธาธริป ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ    061-9365955 kaymatatratip@yahoo.com 

นางทัศนีย์ รอดชมภู นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ   089-7112075 tassanee.r@anamai.mail.go.th 

ดร.จริยา อินทรรศัมี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ   084-5132279 jariya.i@anamai.mail.go.th 

นายพิพัฒน์ ฟูศรนีวล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ   088-5480995 pipat.f@anamai.go.th 

นางไพจิตร วรรณจักร ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ   084-3902936 phyjit@yahoo.co.th 

8 
  
  

นางพงศส์ุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 8  

ศูนย์อนามัยที่ 8 
อุดรธาน ี

094-2912344 

042-129586 042-129588 

pongsurang.s@anamai.mail.go.th 

นางชัญญานุช ปานนิล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  086-6305941 chunya_su@hotmail.com 

นายเรืองยศ บญุภคัดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  095-2345988 pong190879@gmail.com 

นายวิรุท นนสรุัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 090-8974999 - 

นางสาวเพ็ญภัทร เล็กพวงทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 092-2535515 penpat.hpc8@gmail.com 

นายอธิวัฒน์ กุลวงศ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 085-6698896 atiwat_4225@hotmail.com 

นางสาวรุง้สินี เพิม่พูน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ 086-6780316 - 



164 
 

 

เขตที่
รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน มือถือ โทรศัพท ์ โทรสำร e-mail address 

 9 
  
  
  
  
  

นายแพทย์วีรพล กิตตพิบลูย ์ ผู้อ านวยการศูนย์ที่ 9  

ศูนย์อนามัยที่ 9 
นครราชสีมา 

0818786556 

044-305131 044-291505 

- 

นางชัชฎา ปะจดุทะเก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 0815490458  chatchada74@hotmail.com 

นางสาวประดับ ศรีหมื่นไวย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  0910199525 dow-1024@hotmail.com 

นายศมกานต์ ทองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ  0823698289 kart.t2012@gmail.com 

ดร.สินศักดิ์ชนมิ ์อุน่พรมม ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ  0815485849 doctorsinsakchon@gmail.com 

นางทรงคูณ ศรีดวงโชติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

0868690700 songkoon1980@gmail.com 

10 
  
  
  
  
  
  

นายแพทย์สราวุฒ ิบุญสขุ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 10   

ศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธาน ี

081-8765412 045-251267-9 045-251270 

 

- 

แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  086 5699859 krailastipa@gmail.com 

นางมลุลี แสนใจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ  091-8297457 045-251267-9 045-251270 malulee.nang@gmail.com 

นางไฉไล ช่างด า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ  085-5303991 chailai_ubon@hotmail.com 

นางภัทรภร เอี่ยมอุตมะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
 

094-2616565 Phattha9804@gmail.com 

นายชัยยะ เผ่าผา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

094-2696915 pmtc7@yahoo.com 

 11 
  
  
  
  
  

นายแพทย์วินัย ตนัติธนพร นายแพทย์เช่ียวชาญ (ดา้นเวชกรรม) 

ศูนย์อนามัยที่ 11 
นครศรีธรรมราช 

081-6910065 

075-3994604 075-3999124 

dr.winai@gmail.com 

นายจาตุรัตน์ นา่สม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   091-1620269  jaturatnasom@gmail.com 

นางพรรณวิไล เลศิไกร เจ้าพนกังานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 061-1759446 panvilai.hpc11@gmail.com 
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เขตที่
รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน มือถือ โทรศัพท ์ โทรสำร e-mail address 

12 
  
  
  
  
  
  
  
  

นางทรงสมร  พิเชยีรโสภณ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้าน
โภชนาการ) 

ศูนย์อนามัยที่ 12 
ยะลา 

086-4914430 

073-216776 073 - 213747 

 kaikiku27@gmail.com   

นายมานะ  หะสาเมาะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 089-4633242   Yala41@hotmail.com   

นางเริงฤทัย  หลีเส็น  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 085-8941540  neabigbike@hotmail.com  

นางสาวนวพร  เตโช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 094-5925296 Nawa87@hotmail.com 

นางสาวดวงใจ  แซ่ไหล  พยาบาลวิชาชีพช านาญพิเศษ 084-8531003 - 
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แบบ นอ. 1 
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แบบรำยงำนกำรนิเทศงำน กรมอนำมัย 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ศูนย์อนำมัยที่......................................  
วันที่.............................................................. 

 
1. กลุ่ม (Cluster)............................................................................................................................................... 

 
2. สถำนกำรณ์ 

........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

........................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4. ประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ

ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิ เครำะห์  
สังเครำะห์ จำกกำรตรวจติดตำม 

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................ 
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5. ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้
กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ

วัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ให ้
ต่อหน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้นิเทศงำนรับไปประสำน 
 หรือด ำเนินกำรต่อ 

   
   
   
   

 
6. ข้อเสนอแนะตอ่นโยบำย / ตอ่ส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

7. นวัตกรรมหรือ Best Practices ที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง  
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

      
 

ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
      โทร................................... e-mail………………………………………… 
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คณะผู้จัดท ำ 

 
1. นายสืบพงษ ์  ไชยพรรค  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
2. นางกุลนันท์  เสนค า   หัวหน้ากลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม 
3. นายสมเกียรติ  ปฏิรพ   กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม 
4. นางสาวศนินธร  ริมชลาลัย  กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม 
5. นางสาวพรหมมณ ี สิงหรัตน ์  กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม 
6. นางสาวเสาวลักษณ์ ทูลธรรม   กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม 
7. นางสาวกิดากานต์ สาสุธรรม  กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม 
8. นางสาวมัลลิกา  วิชาเหล็ก  กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 



กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม กองแผนงาน
http://planning.anamai.moph.go.th

http://planning.anamai.moph.go.th

โทร 0 2590 4286, 0 2590 4289
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